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 رئي�س التحرير :  موؤمن ب�سي�سو

موؤمن ب�سي�سو 

سؤال املرحلة: 
أين شرفاء فتح؟!

أك��د نائبان في المجلس التش��ريعي 
أن إص��رار حركة فتح عل��ى تأجيل 
جول��ة المصالح��ة من خ��ال تغيير 
مكان انعقادها يشكل محاولة فتحاوية 
مكش��وفة لوضع العقدة في المنش��ار 
وذريع��ة مقص��ودة من أجل إفش��ال 
"فت��ح"  أن  موضح��ان  المصالح��ة، 
عودتنا على تلك المواقف عند تدخل 
األمريكيي��ن أو بفع��ل تدخل مراكز 
القوى في األجه��زة األمنية وحكومة 
فياض التي ال يروق لها انطاق عجلة 

المصالحة.
ول��م يس��تبعد النائبان ف��ي حوارين 
منفصلي��ن م��ع "البرلم��ان" أن تكون 
الصهيوني��ة  العس��كرية  التهدي��دات 
لقط��اع غ��زة وانتظار الع��دوان على 
حرك��ة حماس إحدى األس��باب التي 
تقف وراء "عق��دة" التأجيل، مؤكدان 
أن إس��رائيل تحاول إث��ارة حالة من 
المواطنين  التخوي��ف ف��ي صف��وف 

الفلسطينيين.
و�سع للعراقيل

فقد استغرب النائب د. صاح البردويل 
إصرار حرك��ة فتح عل��ى عدم عقد 
جلسة الحوار التي يفترض أن تتم يوم 
أمس األربعاء في دمش��ق، مؤكدا أن 
"فتح" ليس لديها أي سبب مقنع لنقل 
الجولة، وال ُيفهم من هذا المطلب إال 
أنه نوع من االبتزاز ووضع للعراقيل 

أمام نجاح المصالحة. 
وأوضح البردويل أن المصالحة تمثل 
ش��راكة بين طرفين، والبد أن تكون 
لدى الطرفي��ن إرادة حرة مس��تقلة، 
مؤكدا أن نك��وص أحد الطرفين من 
شأنه إفساد الوفاق والمصالحة وعدم 

إتمام مسيرتها.
حماولة للتخويف

ولم يعل��ق البردويل على مدى عاقة 

تأجي��ل جول��ة المصالح��ة الحالي��ة 
بالتس��ريبات اإلعامي��ة الت��ي نقلتها 
صحيفة مصرية عن مصادر عسكرية 
صهيونية حول ضربة عسكرية وشيكة 
لحرك��ة حم��اس ف��ي قط��اع غزة، 
مؤكدا أن ذلك يس��تهدف إثارة نوع 
م��ن اإلرهاب والتخوي��ف في صفوف 
المواطنين، وأن إسرائيل تحاول دائمًا 
عن طري��ق اإلره��اب اإلعامي إيجاد 
حالة م��ن ال��ردع  البت��زاز الموقف 
الفلس��طيني ، مضيفا أن ذلك أسلوب 
قد جربناه كثيرًا وال يمكن أن نخضع 

له. 
ذريعة فتحاوية

بدوره أك��د النائب فتحي القرعاوي 
أن حرك��ة فتح عودتنا على مثل هذه 
المواقف، فما إن تبدأ أجواء المصالحة 
تلتئم إال وتخ��رج علينا حركة فتح 

بتفس��يرات لاتفاق كم��ا يحلو لها، 
وخاص��ة عندم��ا تل��ّوح له��ا اإلدارة 
بالعص��ى،  أو  بالج��زرة  األمريكي��ة 
موضح��ا أن كثيرا م��ن الناس لديها 
ش��كوك حول نج��اح ف��رص الحوار، 
وذل��ك ألن األمر لي��س بيد حركة 
فتح أو بيد "أبو مازن"، فالحوار عليه 
"فيت��و" م��ن اإلدارة األمريكي��ة ومن 

الرباعية وحتى إسرائيل.
وأض��اف أن حج��ج حرك��ة فتح عن 
إش��كالية المكان ال تمثل إشكالية عند 
حركة حم��اس، وإنما هي إش��كالية 
وذريع��ة فتحاوية من أج��ل التنصل 
والتراج��ع عما تم الوص��ول إليه في 
االجتماع��ات الس��ابقة الت��ي تمت في 
دمش��ق، مش��ددا على أن حركة فتح 
عودتن��ا دائما أن تج��د الذرائع عندما 
ُيضغ��ط عليها خارجي��ًا وعندما تلّوح 
له��ا اإلدارة األمريكي��ة ب��أن الحوار 

مع حم��اس والمصالح��ة ال يلتقيان، 
إضافة إلى الخاف��ات الداخلية داخل 
حركة فتح وسيطرة الجناح المتنفذ 
ف��ي األجه��زة األمنية وجناح س��ام 
في��اض، ما يضغط  ويدفع إلى تعطيل 
المصالحة وجعل إشكالية المكان سببا 

وعقدة في المنشار.
انتظار العدوان

ول��م يس��تبعد القرع��اوي أن تك��ون 
التهديدات العس��كرية الصهيونية ضد 
قطاع غزة أحد األس��باب وراء تراجع 
حرك��ة فتح وانتظاره��ا عدوانا ضد 
حركة حماس، مش��يرا إلى أن هناك 
تهديدات جديدة لشن حرب أو ضربة 
قاس��ية ضد قط��اع غ��زة، إال أنها لن 
تحقق أهدافها وستبوء بالفشل الذريع 
كم��ا ب��اءت الح��رب الس��ابقة بذات 

المصير.

اإثر تراجع »فتح« عن لقاء دم�شق

»المصالحة الوطنية«.. هل باتت في مهّب رياح التأجيل؟!

النائ��ب القرع��اوي: ذريع��ة فتحاوي��ة 
للتنصل من التفاهمات السابقة.. 

أع��رب الن��واب اإلس��اميون عن 
استيائهم الش��ديد إزاء تصريحات 
عباس "المخجلة وغير المسؤولة 
والثواب��ت  الحق��وق  تج��اه 
الفلس��طينية التي ال يساوم عليها 
بأي حال من األحوال، وهي محط 
إجم��اع وطني ولي��س عباس هو 

المخول للبت فيها". 
وش��دد النواب في تصريح صحفي 
الثاث��اء )19-10( على أن مثل هذه 
التصريحات هي حلقة في مسلسل 
التفريط الذي مني��ت به القضية 

الفلس��طينية جراء مسيرة التفاوض 
العبثي الممتد عبر عش��رات السنين 

مع الصهاينة. 
وأكد النواب أن عباس ليس الشخص 
التاريخية  المطال��ب  بإنهاء  المخول 
للشعب الفلسطيني وأن الشعب وحده 
عبر مقاومته الباسلة هو القادر على 
حسم بوصلة الصراع الفلسطيني التي 
اعتادت أن تشير إلى حقوقنا الوطنية 

دون أي التفات لمصالح المحتل. 
وأض��اف النواب: "ليس من حق عباس 
وال العرب معه االعتراف ب�" يهودية 

الدول��ة" الت��ي تك��ن الع��داء ليس 
للفلسطينيين وحدهم وإنما للعرب 
جميًعا، خاصة وأن ه��ذا االعتراف 
ش��رعنة تس��يء ألهلنا ف��ي ال�48 
واعتداء س��افر على القرار األممي 
194 والذي طال��ب بعودة الاجئين 
وضم��ان حقوقهم، وكذلك إنكار 
لح��ق الاجئين الذين ش��ردوا عن 
ديارهم وأرضهم  ويحلمون بعودة 
كريم��ة تضمن حقوقهم األكيدة 
الت��ي يجاه��د جميع الش��رفاء في 

سبيل تحصيلها لهم". 

اعتربوها تفريًطا بحقوق وثوابت هو غري خمول فيها

النواب اإلسالميون: تصرحيات عباس اهلزيلة 
متاجرة بتضحيات الشعب الفلسطيين

ما يجرى على الس��احة الفلس��طينية يتجاوز إطار المنط��ق والمعقول, 
ويق��ذف بن��ا ف��ي متوالي��ة ال متناهية من الحي��رة واالس��تغراب وعدم 

التصديق!
"أبومازن" يلهث بكل ثقله خلف المفاوضات حتى إنه عرض على نتنياهو 
اس��تئنافها مقابل تجميد غير معلن لاس��تيطان، ولم يتوان -في حديث 
للتلفاز اإلس��رائيلي- ع��ن تأكيد اس��تعداده إلنهاء الص��راع والمطالب 

التاريخية للفلسطينيين مقابل دولة في حدود العام 67؟!
عبد ربه الذي ينطق بلس��ان ح��ال "أبو مازن" ونهجه السياس��ي وفريقه 
التفاوضي يتحدى كل الفلس��طينيين ويعلن قبول القيادة الفلس��طينية 
بيهودية "إس��رائيل"!! وحرك��ة فتح ال تعير األم��ر اهتماما وجّل همها 

ينصب على عدم عقد جولة الحوار في دمشق؟!
أما ق��ادة جيش االحتال فإنهم يواصلون إط��اق تهديداتهم النارية ضد 
غزة و حركة حماس ويستعدون الستهداف واسع وضربات كبرى دون 
أن يرمش للس��لطة و"فتح" وعرب الج��وار طرف، وكأن هذه التهديدات 

واالستعدادات تحاكي آمالهم وتداعب مخياتهم!!
الواقع السياس��ي الفلس��طيني بات عصيًا على االحتمال ب��كل المقاييس, 
والحركة الوطنية الفلس��طينية تمر اليوم بأردأ مراحلها على اإلطاق. 
س��ؤال المرحلة الذي يفجر كل الغيظ والحنق في نفوس��نا: أين قيادات 
وك��وادر وعناصر "فتح" الش��رفاء، وما ال��ذي يجبرهم على الصمت في 
مواجه��ة االرتكاس الحاص��ل؟! وما ال��ذي يرغمهم على تج��رع الهوان 
والتعايش مع األمر الواقع الموبوء المشبع باالنحطاط السياسي والسقوط 
األمن��ي؟! هل تمكن فياض بحكم هيمنته المطلقة على المقدرات المالية 
للسلطة من شراء صمت رجاالت "فتح" وتحويلهم إلى حاالت سلبية ال تأبه 
إال للمنصب والموقع الوظيفي والراتب واالمتيازات, وال ُتستثار نخوتهم 
الوطنية  لتس��ارع ضعف وانحدار حركتهم وحجم تجرؤ قيادتهم على 

المساس بالحقوق والثوابت الوطنية؟!
واقع الحال يشي -بما ال يدع مجال للشك- بأن تيار عباس - فياض الذي 
يجّرم ويحارب المقاومة، ويش��ّرع التعاون األمني مع االحتال، ويؤمن 
بدوام اجتراح استراتيجية المفاوضات أبد الدهر, قد أحكم قبضته سياسيًا 
وماليًا على قرار ومصير الحركة، وأن القطاعات والمستويات المختلفة 
قد استكانت أو رضخت، بشكل أو بآخر، للواقع الجديد ولم تعد في وارد 
السعي أو التحرك لتصويب الخلل واستنقاذ الحركة من عللها وأزماتها 

الراهنة. 
ال عذر ألحد داخل "فتح" في قبول ما يجرى من صغار وهوان واس��تباحة 
للقي��م والحقوق والثوابت الوطنية، أو اس��تكانة للنه��ج التدميري الذي 

يدفع الحركة إلى العزل الوطني والجماهيري.
ليتحرك شرفاء "فتح" قبل فوات األوان!

النائ��ب د. الربدوي��ل : »فت��ح« تس��تهدف 
ابتزازنا وتضع العراقيل أمام املصالحة. 

الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية في 
الداخل الفلسطيني يزور خيمة اعتصام النواب المقدسيين

لجنة التربية والقضايا االجتماعية خالل لقائها مع وزير 
االقتصاد المهندس زياد الظاظا 

د. بحر خالل مشاركته في مهرجان تكريم الموظفين  
المتقاعدين والمتميزين الثاني
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دعا د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي 
الفلسطيني قيادة السلطة الفلسطينية للتنحي 
وعدم االكتفاء بإعان الفش��ل، مس��تبعدا في 
الوقت نفس��ه إق��دام الرئيس منته��ي الوالية 
محمود عباس على تنفيذ تهديداته باالستقالة 
ف��ي ح��ال اس��تمرت الضغ��وط األمريكي��ة 
الس��تئناف المفاوض��ات في ظل االس��تيطان، 
مؤك��دا أن األم��ر ال يع��دو كون��ه مناورة 

سياسية. 
ودع��ا دوي��ك -ف��ي ح��وار خ��اص م��ع 
"البرلمان"- عباس إلى العمل بجدية إلعادة 
الحياة الدستورية إلى طبيعتها عبر إتاحة 
الفرص��ة للمجل��س التش��ريعي باالنعقاد 

وممارس��ة دوره، عوًض��ا ع��ن تف��رده في 
القرار. 

امل�ساحلة بعيدة

وأك��د دويك إن المصالحة م��ا زالت بعيدة، 
مش��دًدا على أن طلب فتح تغيي��ر مكان انعقاد 
لقاء الحوار القادم ليس سوى مراوغة وتنصا.

وأوض��ح أن م��ن يري��د المصالح��ة عليه أن 
يهيئ األس��باب لنجاحها، وأن واقع اس��تمرار 
االعتقاالت واالنتهاكات ضد عناصر وأنصار 
حم��اس في الضف��ة تحكي غير ذل��ك تماًما، 
مرجحا أن تعود جهود تحقيق المصالحة إلى 

مربعها األول. 

إل��ى حقيقة الممارس��ات اإلس��رائيلية اليوم 
ودعم الجيش اإلسرائيلي للمستوطنين وبناء 
وح��دات اس��تيطانية جدي��دة كل هذا يحدث 
ولم تقتنع القيادة الفلسطينية بأنها تسير في 
االتجاه الخاطئ، وهي مدعوة لتدرك أن فشلها 
يج��ب أن يك��ون له ثمن سياس��ي ال أن تكتفي 

بإعانها الفشل فقط.
"فتح".. �سمت م�ستغرب

ودان دوي��ك تصريحات ياس��ر عبد ربه التي 
أب��دى فيها اس��تعداد الس��لطة الفلس��طينية 
لاعتراف بيهودية الدولة اإلسرائيلية مقابل 
دولة فلسطينية على حدود 1967، الفتا إلى أن 
مثل ه��ذه التصريحات تمثل رضوخا لمطالب 

ن�سيحة لقيادة ال�سلطة

ووجه دوي��ك نصحه لقيادة الس��لطة قائا: 
"أواًل عليها أن تصارح الشعب بأنها منذ سنوات 
طويلة تسير في طريق ال آخر له، بدأ مظلما 
ووص��ل إلى ح��د التعث��ر الكامل ال��ذي يدل 
على أن نهج القيادة غي��ر واضح وغير ناضج 
وغير مس��تقيم محصلت��ه التفريط بالثوابت 
الفلس��طينية والقدس وحق العودة وإن كان 
ظاهر الق��ول من قبلهم المطالبة بالمحافظة 

على ثوابت القدس وحق العودة وغيرها". 
وتاب��ع قائ��ا: " نحن ن��رى أن التن��ازل يوًما 
وراء يوم يرافقه تصريحات تهبط عما س��بقه 
لدرج��ات لم نكن نتصوره��ا، ويجب أن ينظر 

اإلس��رائيليين وتمكينهم من حقنا في أرضنا 
ومقدساتنا وثوابتنا الوطنية المعروفة.

 واس��تغرب دويك صم��ت حركة فتح تجاه 
تلك التصريحات، قائا: "األصل أن ال تهبط 
حركة فتح بتاريخها العريق وأن ال تس��كت 

عن ذهاب دورها ومكانتها الوطنية".
وقلل دويك من جدوى ما يشاع عن خيارات في 
جعبة قيادة الس��لطة، مؤك��دا أن الذهاب لألمم 
المتح��دة أو مجلس األمن ل��ن يكون مجدًيا في 
ظل الفيتو األمريكي المسلط على مجلس األمن 

وسيكون عبثيا بل سيعطي جوائز إلسرائيل.

رئي�س املجل�س الت�شريعي يف �شيافة »الربملان«

أنصح قيادة السلطة بالتنحي 
ومصارحة الشعب وعدم االكتفاء بإعالن الفشل
استقالة عباس مستبعدة تماما.. ومن يريد املصالحة يهيئ األجواء إلنجاحها

املجلس التشريعي يعقد جلسة خاصة للتصدي لقانون الوالء لدولة 
االحتالل وبحث تداعياته على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

أكد المجلس التشريعي الفلسطيني إدانته القاطعة لقانون الوالء لدولة 
االحت��ال الذي أقرته حكومة االحتال مؤخرا، موضحا أن هذا القانون 
يكرس العنصرية في أبش��ع صورها ويمهد لنكبة جديدة بحق أهلنا في 

فلسطين المحتلة عام 48.
ودعا المجلس خال جلس��ة خاصة عقدها أول أمس الثاثاء إلى تشكيل 
جبهة وطنية فلس��طينية عريضة لمواجهة المخططات الصهيونية وما 
تحمله من قوانين عنصرية خطيرة تس��تهدف شطب الحقوق والثوابت 
التاريخية لشعبنا الفلسطيني وعلى رأسها قضيتي: القدس وحق العودة.
وأقر المجلس باإلجماع خال الجلس��ة تقرير اللجنة السياس��ية التي 

أوص��ت بدع��م أهلنا في الداخ��ل المحتل في مواجهة القان��ون، ودعوة 
المنظم��ات الدولية والحقوقية والبرلمانات العربية والدولية للتدخل 
من أجل وقف القانون، ودعوة ش��عبنا للقيام بفعاليات ش��عبية واس��عة 
لتحدي القانون، وتجريم أي غطاء فلسطيني أو غير فلسطيني للقانون، 
وإيق��اف المفاوضات العبثية والتنس��يق األمني م��ع االحتال ردا على 

القانون. 
كما دعت المجلس التشريعي إلى تشريع قانون يحّرم االعتراف بالكيان 
الصهيوني تحت عن��وان "قانون تحريم االعت��راف بالكيان الصهيوني"، 

وذلك ردًا على التشريعات الصهيونية الباطلة.

آمال المصالحة بين سنديان الورقة 
المصرية الفضفاضة ومطرقة التعاون 

األمني مع االحتالل

د. عدوان : سلطة رام اهلل 
8تشكل أكبر العوائق

9

الشنطي: مكاتب النائبات تشهد إقبااًل 
5جماهيريًا مرده الثقة واإلقناع

4

المصري : قدمنا نموذجا برلمانيا فريدا 
مختلفا عن سابقه يتأسس على رؤية 

وطنية بمرجعية إسالمية 

فلسطين بين يهودية الدولة
10والوصاية الدولية



العدد الخمسون

وأك��د بحر  أن قان��ون الوالء الصهيوني الجديد يش��كل 
مقدم��ة لنكب��ة تهجير كب��رى جديدة بحق ش��عبنا في 
فلس��طين المحتل��ة ع��ام 48, وتوطئ��ة لتفري��غ الداخل 
الفلس��طيني المحتل م��ن أصحابه األصليين, مما يش��كل 
جريمة عظمى من أعظم جرائم الحرب في العصر الحديث, 
ويفس��ح المج��ال أمام حال��ة ال مثيل لها م��ن التحريض 
الخطير واالس��تهداف الواسع والمبرمج بحق أهلنا هناك 
بعيدًا عن أي كوابح  كما دعا شعبنا الفلسطيني في كل 
مكان وخاصًة في أراضي ال� 48 إلى تش��كيل جبهة داخلية 
لمواجهة القانون الصهيوني الجديد, مؤكدين لهم أن هذا 
القانون العنصري وس��واه سيتحطم على صخرة إيمانكم 
الراس��خ بحقوقكم وتجذرك��م في أرضك��م. ودعا بحر 
المنظمات الدولية, وعلى رأسهم األمم المتحدة ومجالسها 
ومؤسساتها التابعة لها, وكافة المؤسسات الحقوقية إلى 
التح��رك الفاعل في مواجهة القان��ون الصهيوني الجديد 

جرمية قانونية واإن�شانية بامتياز 

أك��د د. أحم��د بح��ر النائ��ب األول لرئي��س المجل��س 
التشريعي الفلس��طيني أن قرار حكومة العدو الصهيوني 
بالمصادق��ة على تعديل قان��ون المواطنة العنصري  يعد 

جريمًة قانونية وإنسانية بامتياز.
 وبين بحر أن القانون الجديد يش��ترط على فلسطينيي 
الداخ��ل، أصحاب األرض األصليين، إع��ان الوالء لدولة 
إسرائيل "المزعومة" كش��رط للحصول على المواطنة، 
ليصب��ح الحص��ول على المواطن��ة في التعدي��ل الجديد 
للقان��ون مش��روطًا بإع��ان ال��والء لدول��ة إلس��رائيل 
"المزعوم��ة" – كدولة يهودي��ة وديمقراطية، والتوقيع 
عل��ى إقرار خط��ي بذلك. وأوضح بح��ر أن هذا القانون 
يهدف إلى تزوير تاريخ الشعب الفلسطيني، وأحقيته على 
أرض��ه أرض آبائه وأجداده، ويري��د االحتال أن يفرض 
خياله المريض بتاريخ مصطنع بالهيمنة وقوة الس��اح، 
ومض��ى يق��ول "إن هذا القانون يريد أن يرس��ل رس��الة 

واضحة إلى العالم مفادها أن الصهاينة هم أصحاب األرض 
األصليي��ن، وأن الفلس��طينيين هم " مرتزق��ة " على هذه 
األرض". ولف��ت بحر أن هذا القانون العنصري ُيضاف إلى 
سلسلة القوانين العنصرية الصهيونية التي تنتهك حقوق 
ومواطنة فلس��طينيي عام 48، وتس��عى إلى إلغاء هويتهم 
الوطني��ة، واس��تبدالها بهوي��ة صهيونية مزيف��ة، وتضع 
عراقيل إضافية أمام لم ش��مل عائاتهم، وتس��عى لضمان 
األغلبية اليهودية عل��ى األرض، وتخالف كافة المواثيق 
واألعراف الدولية. وتابع يقول "هذه هي حصيلة عشرين 
عام��ًا م��ن المفاوضات الكارثي��ة، قتل ودمار واس��تيطان 
وتهوي��د للقدس وس��رقة لألرض وتزوي��ر للتاريخ، هل 
يس��تمرون في ه��ذا النهج، أم يذهبون باتج��اه آخر يقود 
إلى تحقيق الوحدة الفلس��طينية على أس��اس المقاومة، 
التي أثبتت جدواه��ا ونجاعتها في وجه أطماع الغزاة في 

فلسطين ولبنان ودول عديدة"

ال��ذي يهت��ك كل الع��رى والقيم والحقوق اإلنس��انية, 
ويخالف كل األعراف والمواثيق الدولية. وطالب الدول 
العربية بس��حب المب��ادرة العربية, وتقديم كل أش��كال 
الدعم والنصرة سياس��يًا, وماديًا ومعنويًا لشعبنا الصامد 
في الداخل الفلس��طيني المحتل، كم��ا طالب المفاوض 
الفلسطيني إلى االنسحاب الفوري من المفاوضات العبثية 
م��ع االحتال، وع��دم توفير الغطاء لمثل ه��ذه القوانين 
العنصري��ة وس��ائر اإلجراءات والمخطط��ات الصهيونية 
العدوانية. وشدد على ضرورة تشكيل أوسع جبهة قانونية 
وتكت��ل حقوقي عل��ى المس��توى الفلس��طيني والعربي 
والدول��ي من أج��ل التص��دي لقانون ال��والء الصهيوني 
العنص��ري وكل القوانين الصهيوني��ة العنصرية.  كما 
طالب البرلمانات العربية واإلسامية والدولية بمناقشة 
أبعاد هذا القرار العنصري ووضع الحلول التي من شأنها 

لجم االحتال وضمان إيقاف هذا القرار العنصري.

د. حبر يدعو إىل تشكيل أوسع جبهة قانونية وتكتل حقوقي يف مواجهة قانون الوالء الصهيوني 

نظم وفد من المجلس التش��ريعي برئاس��ة 
د. أحمد بحر وعضوية النائبين م. إسماعيل 
األش��قر وم. جمال س��كيك زيارة تفقدية 
لمرك��ز ش��رطة العب��اس بمدين��ة غزة، 
وكان في اس��تقباله مدير شرطة محافظة 
غ��زة عائد حم��ادة ومدير مركز ش��رطة 
العباس عاء البطش والناطق باسم الشرطة 
أيمن البطنيجي وعدد من ضباط الش��رطة 
الفلس��طينية. وأش��اد بح��ر خ��ال تفقده 
مركز الش��رطة بجهود ضب��اط وعناصر 
الش��رطة الفلس��طينية في تطبيق القانون 
والنظام وحفظ األمن، مشددا على ضرورة 
سيادة القانون على جميع المواطنين بدون 

تمييز أو استثناء. وبين بحر أن دور الشرطة 
الفلسطينية يتجاوز العمل الشرطي البحت 
ليتحول إلى واجب شرعي ووطني وأخاقي 
لخدمة مجتمعهم ومعالج��ة قضاياه وحل 
مش��اكله بش��كل ش��رعي وقانوني يضمن 
حماي��ة المجتم��ع وخصوصيت��ه. وأك��د 
بحر على ضرورة توفي��ر كل دعم ممكن 
للشرطة للرقي بخدماتها من خال االهتمام 
بإعادة تعمير المباني الشرطية التي دمرها 
االحت��ال خال الحرب على غ��زة والعمل 
على تس��هيل الخدمات الش��رطية المقدمة 
للمواطني��ن واالرتقاء بعمل الش��رطة مع 

المشتكين والموقوفين.

وفد برملاني يتفقد مركز شرطة العباس

حذر النواب اإلس��اميون في محافظة نابلس من تزايد وتيرة نهب أراضي الفلس��طينيين 
ومصادرتها من قبل االحتال اإلسرائيلي والتي كان آخرها تسليم االحتال مؤخرا مجلس 
قروي عورتا جنوب نابلس إخط��اراٍت تقضي بمصادرة أراض زراعية بالمنطقة.  ويقضي 
الق��رار بمصادرة حوال��ي ألف دونم من أراضي بلدتي عورتا ش��رق نابلس ويانون جنوب 
المدينة.   ولفت النواب إلى أن هذه القرارات وغيرها تهدف لس��رقة األرض الفلس��طينية 
لتوسيع المستوطنات إضافة إلى بناء مواقع عسكرية إسرائيلية على هذه األراضي.  ورأى 
النواب في اس��تمرار المفاوضات دافع��ا لاحتال لمزيد من التع��دي والتمادي, مجددين 
مطالبتهم السلطة بوقف المفاوضات والتنسيق األمني, وأن يكون لهم موقف ايجابي وجدي 
رافض لممارسات االحتال. ودعا النواب المواطنين إلى مزيد من التمسك بأرضهم والثبات 
عليها في وجه مخططات االحتال الهادفة لسلب األرض واقتاع اإلنسان الفلسطيني منها.

نواب نابلس: مصادرة االحتالل ألراضي 
الضفة مخطط توسعي خطير

دان د. أحم��د بحر النائ��ب األول لرئيس 
المجلس التش��ريعي قيام قوات االحتال 
الصهيون��ي باختط��اف النائ��ب د. حاتم 
قفيشة من منزله في مدينة الخليل فجر 
االثني��ن الماضي، مؤك��دا أن محاوالت 
االحت��ال لطم��س وتغيي��ب الش��رعية 
الفلس��طينية وممثليها س��تبوء بالفشل 

الذريع والخسران المبين.
وأشار بحر في بيان صحفي االثنين )18-

10( إلى أن اختطاف قفيشة يعطي مامح 
أولية حول طبيع��ة تعاطي االحتال مع 
المرحلة القادمة، ويقدم مؤش��رات حول 
حملة جديدة قد تستهدف نواب الشرعية 
الفلس��طينية خ��ال األي��ام واألس��ابيع 
المقبلة، مش��ددا على ض��رورة التكاتف 
الوطني م��ن أجل التصدي للممارس��ات 
الصهيونية وقطع الطريق أمام مخططات 
االحتال إلرباك الس��احة الفلس��طينية 

وخلط أوراقها من جديد.

وأوضح بحر أن اختطاف قفيشة جاء بعد 
فشل كل جهود ومحاوالت االحتال في 
التصدي للنواب اإلس��اميين في الضفة 
الغربي��ة الذين أصروا إال أن يحملوا هّم 
شعبهم ويتاحموا مع آماله وآالمه، داعيا 
س��لطة رام اهلل في الوق��ت ذاته إلى رفع 
يدها عن النواب اإلساميين وعوائلهم في 
الضفة ووقف كل اإلجراءات التعس��فية 
بحقه��م بم��ا يتس��اوق م��ع إج��راءات 

وممارسات ومخططات االحتال.
ونوه بحر إلى قيام أجهزة أمن الس��لطة 
في رام اهلل بمضاعفة ضغطها واضطهادها 
ض��د عوائل الن��واب وطواق��م مكاتبهم، 
والتي كان آخرها استدعاء الموظفة في 
مكت��ب النائب محمد الطل واعتقال نجل 
النائب فتحي القرعاوي، في مشهد مقزز 
ين��دى له الجبين الوطني وتش��مئز منه 

القيم اإلنسانية.
ولم يستبعد بحر وجود تنسيق فلسطيني 

– صهيوني رسمي حول استهداف النواب 
وعوائلهم خال المرحلة المقبلة بهدف 
تفريغ المصالحة الفلسطينية المنتظرة 
وإحب��اط  الحقيقي��ة،  مضامينه��ا  م��ن 
أي خط��وة حقيقي��ة م��ن ش��أنها تغيير 
البيئة األمنية البائس��ة ومعادالت القمع 
والتعذيب واإلره��اب التي تحكم الضفة 

الغربية حاليا.
ودع��ا بحر ش��عبنا الفلس��طيني الصامد 
إل��ى حماي��ة ممثليه الش��رعيين ونوابه 
المنتخبي��ن، والتصدي ل��كل اإلجراءات 
والمخططات العدوانية التي تستهدفهم، 
مؤكدا أن الش��عب الفلس��طيني يش��كل 
الس��ياج المتي��ن أم��ام كل مح��اوالت 
التغ��ول على القي��م واألخاق والحقوق 
والثوابت الوطنية، والقوة األهم القادرة 
عل��ى مواجهة كل مح��اوالت االرتكاس 
والتاعب بمصيرنا الوطني واالرتماء في 

أحضان األعداء.

مل ت�شتبعد وجود تن�شيق �شلطوي مع االحتالل ب�شاأن ا�شتهداف النواب

رئاسة التشريعي تدين اختطاف االحتالل للنائب قفيشة 
وتؤكد أن حماوالت طمس الشرعية ستبوء باخلسران املبني

اعتب��ر النواب اإلس��اميون ف��ي الضفة 
أن مطالب��ة اإلدارة األمريكية للس��لطة 
الفلس��طينية باالعت��راف بم��ا يس��مى 
يهودي��ة دولة االحتال إمع��ان من قبل 
الوالي��ات المتح��دة ف��ي ترجيح كفة 
الجاد على الضحية وتأكيد جديد من 
اإلدارة األمريكية عل��ى حرصها الكامل 

على مصالح الكيان الصهيوني.
واس��تنكر النواب الضغط الذي تمارسه 
أمري��كا على الس��لطة في س��بيل إعادة 
األخيرة للمفاوضات المباش��رة وعملية 
التس��وية الهزيل��ة والتي ول��دت ميتة 

ول��م تَر النور، حيث ت��م وأدها من قبل 
الحكوم��ة الصهيوني��ة عندم��ا اتخذت 
من المفاوضات غط��اًء العتداءاتها بحق 
األرض واإلنسان والمقدسات في كافة 

أنحاء الوطن. 
وق��ال الن��واب إن��ه باس��تطاعة اإلدارة 
األمريكي��ة أن تم��ارس ضغوطًا كافية 
ورادعة للكيان الصهيوني ووقف تعدياته 
المتع��ددة بح��ق المواطن الفلس��طيني 
وممتلكاته ولكنها ال تريد ممارسة تلك 
الضغ��وط، حي��ث أنها ترى أن التوس��ع 
االس��تيطاني وم��ا تمارس��ه حكوم��ة 

نتنياهو من تعدي��ات على األرض من 
حقها.

وطال��ب الن��واب ف��ي نهاي��ة بيانهم 
الس��لطة الفلس��طينية وحركة فتح 
المفاوض��ات م��ع  بض��رورة وق��ف 
المحت��ل الصهيون��ي الغاص��ب بكافة 
أش��كالها وإنجاز المصالحة الوطنية 
الوطني��ة للضف��ة  اللحم��ة  إلع��ادة 
الغربي��ة وقطاع غزة وتوحيد الكلمة 
والص��ف الوطني للدفاع عن الحقوق 

والثوابت وإنهاء االحتال.

النواب اإلسالميون: املطالبة األمريكية للسلطة باالعرتاف 
بيهودية دولة الكيان ترجيح لكفة اجلالد على الضحية
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كلمة البرملان

د.اأحمد حممد بحر

نحو جبهة وطنية  واسعة في 
مواجـهــــة  تيـار 

التـــفريــــط

أك��د أمين س��ر المجلس التش��ريعي النائب 
د. محم��ود الرمح��ي أن تعدي��ات واعتداءات 
االحت��ال الصهيوني وقطعان المس��توطنين 
الفلس��طينيين وممتلكاتهم  المواطنين  بحق 
ف��ي الق��دس والضف��ة وقط��اع غزة س��ببها 
المباش��ر هو اللهث وراء المفاوضات العبثية 
واس��تجدائها م��ع االحت��ال والتصريح��ات 
والمواق��ف الامس��ئولة الت��ي تص��در بين 
الحين واآلخر عن فريق الس��لطة في الضفة 
الغربي��ة والناطقين باس��مه. وتابع الرمحي: 
"وال ننسى أيضًا أن تمادي االحتال ومصلحة 
س��جونه وقمعه المستمر لألس��رى األحرار 
في الس��جون الصهيونية ومنع بعض األسرى 

من زي��ارة األهالي كل ذل��ك يأتي كثمرة 
متوقع��ة م��ن المفاوض��ات وهذا ي��دل على 
ع��دم اكت��راث الفريق المفاوض باألس��رى 
وقضيته��م ومعاناته��م". وق��ال أمي��ن س��ر 
المجلس أن االحت��ال الصهيوني الذي يهود 
الق��دس والمقدس��ات ويج��رف األراضي في 
الضفة ويس��تمر في حص��اره الظالم لقطاع 
غزة اتخذ من قرار العودة للمفاوضات غطاًء 
ش��رعيًا، عوضًا عن االس��تمرار في التنس��يق 
األمني مع المؤسس��ة األمنية الفلسطينية في 
الضفة واس��تهداف المقاومة ورجالها س��واء 
باالختطاف والتعذيب أو التصفية الجس��دية. 
واستنكر الرمحي قمع إدارة مصلحة السجون 

للمعتقلين في س��جن نفحة الصحراوي هذا 
اليوم، مؤكدًا وقوف النواب اإلس��اميين إلى 
جان��ب األس��رى وقضيتهم العادل��ة ومطالبًا 
بضرورة نصرتهم محليًا وعربيًا ودوليًا عبر 

المحافل الدولية وجمعيات حقوق اإلنسان. 
وح��ذر الرمح��ي م��ن اس��تمرار اس��تهداف 
األس��رى والت عدي عليه��م وقمعهم من قبل 
ق��وات االحتال، حيث أن ذلك من ش��أنه أن 
يأخ��ذ المنطقة إلى نتائج غي��ر محمودة وال 
تص��ب في صالح أي طرف وتؤدي إلى تدهور 
األوض��اع ف��ي المنطقة. مطالبًا الس��لطة في 
الضفة بوقف اختطاف األسرى المحررين في 

الضفة الغربية.

د. الرحمي: اعتداءات االحتالل سببها اللهث وراء املفاوضات 
ا�شتنكر قمع م�شلحة ال�شجون ال�شهيونية لالأ�شرى

 ناقش��ت ثاث لج��ان برلمانية هي 
السياسية، واالستيطان، و القدس في 
المجلس التشريعي األبعاد الخطيرة 
لمشروع القانون الصهيوني الخاص 
بالوالء للدولة الصهيونية الذي يهدد 
عش��رات اآلالف من الفلس��طينيين 
بالترحي��ل إضافة إلى تهديد مجمل 
فلس��طينيي 48، ويتنكر تمامًا لحق 
عودة 6 مليون فلس��طيني لديارهم.
وحض��ر النق��اش الذي عق��د بمقر 
المجل��س بمدين��ة غ��زة كا م��ن 
الن��واب  د. خلي��ل الحي��ة رئي��س 
ص��اح  ود.  السياس��ية  اللجن��ة 
البردوي��ل ، ود. س��الم س��امة، وم. 

جمال سكيك ، وس��يد أبو مسامح 
العبادس��ة، وم.إس��ماعيل  ، ويحيى 
المص��ري. ومش��ير  األش��قر، 

وأكد الحية رئيس اللجنة السياسية 
أن اللجنة ستطلب عقد جلسة خاصة 
في المجلس التش��ريعي لمناقش��ة 
وضع قانون خاص يجرم االعتراف 
بالكيان الصهيون��ي ويحرم الوالء 
ل��ه وذلك في أس��رع وقت ممكن. 
م��ن جهة أخرى بي��ن البردويل أن 
هذه الخطوة الصهيونية هي خطوة 
خطيرة بحاجة إلى اس��تنفار كل 
القوة العربية واإلس��امية توحيد 
الصف الفلس��طيني ف��ي مواجهتها.

ثالث جلان برملانية تناقش األبعاد اخلطرية 
ملشروع قانون الوالء للدولة الصهيونية

اس��تنكرت النائ��ب جميل��ة الش��نطي 
واالعت��داءات  االس��تدعاءات  سياس��ة 
المتك��ررة التي تنتهجها س��لطة رام 
اهلل بح��ق النواب وذويه��م وموظفي 
مكاتبهم والتي كان آخرها اس��تدعاء 
موظف��ة في مكت��ب النائ��ب »محمد 

الطل«.
واعتبرت الشنطي في تصريح صحفي 
األحد )10/17( مثل هذه االس��تدعاءات 
انته��اكا خطي��را وصارخ��ا ال يقبله 

الدين وال األخاق.
وأبدت النائب الش��نطي اس��تياءها من 
هذه االعتداءات التي تؤكد أن أجهزة 
الس��لطة قد فقدت حياءها وأية صلة 
بينها وبين ش��عبها وأهلها وعقيدتها، 
مؤك��دة أن م��ن يتن��ازل ع��ن دينه 
وعقيدته يسهل عليه استباحة عرضه 

وأرضه.
وقال��ت الش��نطي موجه��ة حديثه��ا 
ألجهزة الس��لطة:« فليبق لكم ش��يء 
من الحياء، شيئا ترجعون به يوما إلى 

أهلكم وذويكم«. 

الشنطي: استدعاء 
سلطة رام اهلل ملوظفي 
مكاتب النواب انتهاك 
خطري ال يقره الدين 

واألخالق

استهجن النواب اإلس��اميون قيام أجهزة أمن 
الس��لطة باس��تدعاء المربية هدى مراعبة من 
أجل محاكمتها عسكريا بتهمة إيواء الشهيدين 
السمان وياسين، معتبرين هذه الخطوة جريمة 

أخاقية وانحطاط تاريخي غير مسبوق.
مع��دة  المحاك��م  أن  عل��ى  الن��واب  وش��دد 

للمجرمين والعماء ال للمجاهدين والش��رفاء 
مم��ن ضحوا بزهرة أعمارهم في س��بيل عدالة 
قضيتهم ورفعة أمتهم فمثل هؤالء حري بنا أن 

نكرمهم ال أن نحاكمهم.
وأضاف النواب:« نس��اء الشهداء واألسرى وسام 
ش��رف على صدر قضيتن��ا الفلس��طينية ولن 

يكونوا في يوم من األيام غير ذلك«.
وطالب النواب باس��تقال القض��اء وإبعاده عن 
قضية االنقس��ام والكف عن استخدامه أداة في 
أيدي األجهزة األمنية ينالون بها من الش��رفاء 
والمجاهدين متى شاءوا عبر تلفيق التهم التي 

تكلفهم زهرة أعمارهم دون ذنب أو جرم.

النواب اإلسالميون:استدعاء حماكم السلطة العسكرية
 للمربية »مراعبة« احنطاط أخالقي وتارخيي غري مسبوق

جانب من نقا�س اللجان  خالل اجتماعها يف مقر املجل�س بغزة 

تسارعت وتيرة التصريحات الصادمة التي أدلى بها مسئولون في 
س��لطة رام اهلل مؤخرا، والتي ركزت على إرسال رسائل متعددة 
للكيان الصهيوني واإلدارة األمريكية تحمل في طياتها اس��تعدادا 
للتنازل عن معظم الحقوق والثوابت الوطنية في مقابل تس��هيل 

الحصول على دولة فلسطينية على حدود العام 67.
ل��م تك��ن تصريحات عبد رب��ه التي أب��دى فيها اس��تعداد القيادة 
الفلس��طينية لاعت��راف بيهودية الكيان اعتباطي��ة، بل جاءت في 
إطار تفويض كامل من رأس الهرم الس��لطوي الفلسطيني، كما 
إن تصريحات عباس التي أعلن فيها استعداده للتنازل عن المطالب 
التاريخية لش��عبنا في إطار التسوية لم تكن عابرة أو تم إطاقها 
في س��ياق اعتيادي، بل جاءت نتاجا لمنهجية مدروس��ة ووضوح 

كامل في الرؤية والنهج والتعبير.
هل يعتقد عباس أن ولوغه في دماء الشهداء وتنّكره لتضحياتهم، 
واستعداده لشطب الحقوق والثوابت الوطنية وعلى رأسها قضيتي 
الق��دس والاجئي��ن بجرة قلم، يمكن أن يمر م��رور الكرام، وأن 
ش��عبنا يمك��ن أن يغفر ل��ه بيع الحق��وق واألوطان ف��ي بازارات 

النخاسة االستسامية؟!
أال يش��عر فريق التفاوض وأنصار نهج االنهزام والتفريط بالعار 
عندما تنفث ألس��نتهم الس��م الزعاف حول حقوقنا وثوابتنا التي 
دفع في س��بيلها ش��عبنا تضحيات هائلة منذ النكبة األولى عام 48 

وحتى اليوم؟!
هل تناس��ى ه��ؤالء الدماء النازفة واألش��اء المتناث��رة والبيوت 
المهدمة والمزارع المجّرفة والنس��اء الثكل��ى واألطفال اليتامى 

وأنات الجرحى والمكلومين ومعاناة المعتقلين؟!
من الواضح أن عباس وفريقه يسيرون في منحدر بالغ الخطورة، 
ويس��تحثون الخطى نح��و مزيد م��ن التنازالت إرض��اء لإلدارة 
األمريكية وإش��باعا لنهم الكيان الصهيوني، ويرتكس��ون في كل 
ي��وم، ومع كل موق��ف رخيص جدي��د، في أعماق ه��ّوة جديدة 

وفجوة واسعة مع أبناء شعبنا في الداخل والشتات.
يس��تعصي المرء على فهم س��ّر هذا التس��ارع العجيب في تقديم 
التن��ازالت المجانية لاحت��ال، فالكيان الصهيون��ي ال يفتأ كل 
لحظة تذكي��را بعربدته وفجوره وإمكاني��ات عدوانه وإصراره 
على احتال أرضنا واغتصاب حقوقنا ونهب ما تبقى من مقدراتنا، 
وال يتوانى في التعبير عن مواقفه وسياساته بكل صفاقة ووقاحة 

دون أن يعير اهتماما ألي كان.
كل م��ا يمكن فهمه أن ه��ؤالء قد فق��دوا أي ذرة انتماء حقيقي 
لش��عبهم وقضيته، وذاب في نفوس��هم أي معن��ى وطني يمكن أن 
يحفر لهم مكانا في قلوب أبناء ش��عبنا الذين ينحتون في الصخر 
لمقاوم��ة االحتال، ويكابدون األلم والمرارة في س��بيل تحقيق 
حلم العودة واالس��تقال ال��ذي ال يفارقهم مهم��ا كانت المحن 

والضغوط والتحديات.
ال مجال للصمت بعد اليوم، فقد تبين الحق من الباطل، وليس بعد 
صراحة التنازل واالستعداد لبيع األوطان والمقدسات من صراحة، 
فقد أس��فر القوم عن وجوهم الكالحة، وبدا أن موقف ش��عبنا هو 
آخ��ر ما يفكر به هؤالء في ظل التحاقهم السياس��ي التام بأجندة 

األعداء، وقهرهم األمني لقوى المقاومة في الضفة الغربية.
إن ال��رد العملي على كل دعوات التن��ازل والتفريط ال يكون إال 
بتفعيل المقاومة والعمل على استنهاضها لمجابهة كل المؤامرات 
والتحدي��ات، والعم��ل على ترس��يخ وحدة ش��عبنا بكاف��ة فئاته 
وش��رائحه السياس��ية واالجتماعية كركيزة أساس��ية في وجه 

االحتال ومشاريع التصفية للوطن والقضية.
ومن هنا فإن الحاجة تبدو أكثر ما تكون مساس��ا لبناء وتش��كيل 
جبهة وطنية واسعة في مواجهة تيار الخنوع والتفريط، والعمل 

على عزله وطنيا بكل السبل واإلمكانيات المتاحة. 
المقاوم��ة هي كلمة الس��ر التي تكف��ل قلب المعادل��ة في وجه 
أدعياء الوطنية وأرب��اب الخنوع واالنهزام، وإعادة الروح واألمل 
لشعبنا وقضيتنا، ولن يمضي وقت طويل حتى تنكشف الغمة 
وتنزاح المعاناة عن كاهل شعبنا ويستعيد مجده الزائل 

وحقه السليب بإذن اهلل. 
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م��ا ال��ذي وق��ر يف قلبك من��ذ اللحظ��ة األوىل 
لرتشحك لالنتخابات التشريعية؟

لحظة ش��عرناها بأنها منح��ة ومحنة على اعتبار 
أنها منح��ة لهذه الحرك��ة الربانية كثمرة من 
ثمرات جهادها وعطائه��ا وتقديم قادتها وأبنائها 
أنفسهم على مسرح الش��هادة في سبيل اهلل، وثقة 
في مس��تقبل ه��ذا المش��روع وخي��ار المقاومة 
كخيار كفيل بتحرير األرض والمقدس��ات من 
دن��س المغتصبين، ومحنة ألننا استش��عرنا عظم 
األمانة الملقاة على عاتقنا. هناك مسئوليات جسام 
س��نحملها لي��س كأي برلمان ف��ي العالم بحكم 
تعقي��دات القضية وبحكم المس��ئوليات الوطنية 
الكبي��رة على اعتبار أننا نعيش في مرحلة تحرر، 
لكن استش��عار المنحة والمحنة دفعة واحدة إنما 
يزيد اإلنس��ان دافعية وهمة، وأيضا يش��كل بداية 
انطاق��ة لمرحلة جديدة يك��ون فيها أصلب عودا 
في مواجهة المرحلة واستشعار كل معاني القوة 
لتخط��ي كل الصعاب والتحدي��ات التي واجهتنا، 
وهي أول تجربة لحركة إسامية في العالم بأن 
تفوز في أول مشاركة بأغلبية برلمانية وتشكل 
حكوم��ة وكل ذلك يحدث على أعقد بقعة وهي 
فلس��طين والواقع ليس طبيعيا بل واقع استثنائي 
في ظل وجود احتال ومرحلة تحرر نش��كل فيها 

رأس الحربة في طريق التحرر.
ه��ل كنت تمل��ك معطي��ات عن عم��ل ومهام 
املجلس التشريعي قبل ترشحك لالنتخابات؟

ال ش��ك أن دخولنا في التش��ريعي لم يكن بداية 
العمل السياسي. ربما العمل السياسي ذات الصبغة 
الرس��مية هو دخولنا في البرلمان لكن قبل ذلك 
كنت ناطقا باس��م حركة حماس بعد استش��هاد 
شيخ األمة أحمد ياس��ين والدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي ومن ثم تم تكليفي في مرحلة حساسة 
ودقيقة بالنس��بة لي في مرحلة ش��بابي، ومن ثم 
دخلن��ا ف��ي معترك السياس��ة لكن على مس��توى 
العمل البرلماني اطلعنا عليه قبيل ترشحنا وكنا 
عل��ى اطاع في اإلطار العام ح��ول دور المجلس 
التش��ريعي وال��دور البرلماني لك��ن كنا ندرك 
بأن المس��ئولية ليس��ت مرتبطة بتفاصيل العمل 
البرلمان��ي بقدر ما هي مرتبطة بعنوان سياس��ي 
جديد وعقلية جديدة ستحكم الشارع الفلسطيني 
وخيارات أصبحت مفتوحة أمامنا لتحقيق أهداف 
شعبنا بخطى متس��ارعة بفضل وجودنا في موقع 

الحكم.
ه��ل فوجئ��ت بواق��ع وطبيع��ة عم��ل ومه��ام 
املجل��س التش��ريعي الفلس��طيني التي تبدو 

عمليا أصعب مما هي عليه نظريا بكثري؟
دعن��ي أؤكد لمن دخ��ل المعترك السياس��ي من 
قبل فإن دخول البرلمان يش��كل أمورا استكمالية 
وليست حديثة بطابعها العام لكن بتفاصيل العمل 
البرلمان��ي ه��ي أول تجربة، ونعتق��د بأن الكتلة 
اجتهدت في أن تش��كل العقلية البرلمانية لنوابها 
من خال عقد الدورات في هذا الجانب ولكن كان 
البرلم��ان بحد ذات��ه يعيش واقعا اس��تثنائيا أمام 
المناكفات السياس��ية التي كانت س��يدة الواقع 
وأمام حالة الخاف الح��اد والعقبات والتحديات 
التي واجهت البرلمان لك��ن نحن مررنا بمراحل 
وتعقي��دات مختلفة ف��ي العم��ل البرلماني كان 
شعارها في السنة األولى هو المناكفات السياسية 
والخافات الحادة التي ش��ابت العم��ل البرلماني 

وفي مقابل ذلك التواصل مع الجمهور هو ركن 
م��ن أركان العم��ل البرلماني ول��م تكن الطرق 
متناقضة ف��ي ذلك بل كانت تمضي مس��تكملة 
لل��دور المن��وط بالبرلمان، ومن هن��ا حاولنا أن 
نوف��ق بين كل األعم��ال المختلفة على ش��دتها 
وصعوبتها وقطعنا ش��وطا ال بأس ب��ه في مجال 

التوفيق بين هذه األعمال المختلفة.
هل أس��هم اختط��اف الن��واب يف التأثري على 
روح��ك املعنوية وخطط��ك الربملانية والوطنية 

آنذاك؟
ال ش��ك أننا في اختطاف الن��واب أفقدنا األغلبية 
وش��كل ذلك ش��لا في عم��ل المجلس ل��وال أن 
اس��تعملنا الفقه المقاوم وقمن��ا بعمل توكيات 
للنواب المختطفين مما أوجد مرحلة جديدة في 
العم��ل البرلماني، فاختطاف الن��واب كان معوقا 
أساس��يا من معوق��ات العمل البرلماني ولألس��ف 
حاول��ت كتلة فتح اس��تغاله واعتب��رت حماس 
أصبح��ت أقلي��ة، والع��دو دخل على خ��ط اللعب 
وح��اول تغيير الخارط��ة السياس��ية البرلمانية 
الفلس��طينية من خال اختطاف��ه للنواب، وكان 
لهذا تداعيات س��لبية على العم��ل البرلماني لكن 
اس��تطعنا أن نتج��اوز ذل��ك م��ن خ��ال الفقه 
القانون��ي المقاوم من خ��ال التوكيات، وبدأنا 
عما جديدا وكان يش��وبه النقص أمام استنكاف 
الكتل والقوائ��م البرلمانية األخ��رى عن العمل، 
وكان هن��اك وحدانية في الرؤي��ة ونحن نؤمن 
بتعدد اآلراء ومش��اركتهم في الهم الوطني وسن 
القوانين والتش��ريعات، وهذا من ش��انه أن يقوي 
التجربة البرلمانية ويوجد رؤية وطنية موحدة 
في مشاريع القوانين وغيرها من العمل البرلماني 
لكن لألس��ف كتلة فتح والقوائم األخرى هم من 
اس��تنكفوا وأكملوا مش��وار التعطيل الذي بدأه 

االحتال.
كيف انعكست شخصية وثقافة مشري املصري 
الرتبوية والدعوية والسياس��ية ما قبل إجراء 
االنتخاب��ات التش��ريعية عل��ى واق��ع العم��ل 

الربملاني عقب الفوز يف االنتخابات؟
ال ش��ك أنن��ا أصحاب مش��روع إس��امي وجئنا 
إل��ى العمل البرلمان��ي ونحن نحم��ل ثقافة هذا 
المش��روع، ونريد أن نترجم هذه الثقافة لتكون 

مما أوصل البرلمان إلى حالة من ش��به الشلل في 
مرحل��ة معينة، لكن يمكن أن نق��ول أن التجربة 
كان��ت أنجع بعد انته��اء المناكفات السياس��ية 
وأصبح هناك عما برلمانيا حقيقيا لكن لألس��ف 
كان في ظل استنكاف البرلمانيين اآلخرين ولكن 

حصلنا على تجربة ثمينة في هذا الجانب.
م��ا هي أهم األعم��ال التي وامله��ام الربملانية 
التي باش��رتها طيل��ة رحلتك داخ��ل املجلس 

التشريعي؟
أن��ا حرصت على أن أكون في اللجنة السياس��ية 
كبعد سياس��ي واهتمام في هذا الجانب وكناطق 
كنت باس��م الحركة، وبالتالي االهتمام في هذا 
الجانب والبعد اآلخر بش��عور الدعامة األساس��ية 
ال��ذي يقوم عليه العم��ل البرلماني ه��و القانون 
فحرص��ت أن أدخل ف��ي اللجن��ة القانونية كما 
كلفت أن أكون عضو في لجنة ش��ئون المجلس 
وكما أنني كن��ت أمينا لكتلة التغيير واإلصاح 
على مدار أرب��ع س��نوات واآلن الناطق اإلعامي 
باسم الكتلة باإلضافة لرئاستي العاقات الخارجية 
ف��ي الكتلة وفتحت آفاق جدي��دة من خال دائرة 
العاقات الخارجية باإلضافة إلى تكليفي كرئيس 

للحملة الدولية لإلفراج عن النواب المختطفين.
م��ا هي أبرز املواقف التي ال تنس��ى يف رحلتك 

الربملانية؟
ال ش��ك أن اإلنس��ان في التجربة األولى له يجد 
مواقف ليس��ت روتينية وليست معهودة عليه في 
حيات��ه تمر به في هذا الجان��ب، كان لي أن أزور 
عشر دول في الخارج وألتقي برؤساء البرلمانات 
والبرلمانيي��ن هناك، وأول ما س��افرت بالخارج 
كان بعيد فوزنا في االنتخابات البرلمانية وبحكم 
أنني معروف ش��خصيا بالوجه للناس كنا نفاجأ 
بأن اهتمام الدول في فلسطين مرتبط بالشخصيات 
اإلعامية، وكنا ناحظ ذلك، وبعض الدول كنا 
نشعر أن عندها حرقة وانتماء للقضية ونستشعر 
مدى معرفة ش��عبها بالش��خصيات اإلعامية وما 
كنا نصل مكانا س��واء مستوى رس��مي أو شعبي 
إال ونجد أن الش��خصية حاضرة لدى الناس. على 
المستوى الداخلي كعضو برلمان أن تمكث أربع 
شهور بعيدا عن وطنك على بعد أمتار من الوطن 
وكان المعبر مغلقا وال نس��تطيع الدخول وهذا 
ش��كل معوقا في االس��تمرار في العمل البرلماني 
ولكن تمت االس��تفادة من ذل��ك بزيارة عدد من 
الدول ونس��ج عاق��ات جديدة والمش��اركة في 
اجتم��اع مجل��س إدارة البرلمانيين اإلس��اميين. 
وعلى المس��توى الداخلي أن أول جلسة برلمانية 
تجلس فيها بعد الفوز كلفت أن أكون فيها أمين 
الس��ر بحكم القان��ون، وهي أول خط��وة بالعمل 
البرلماني أكون فيها أمين الس��ر وكان عمري 
وقتها 29 سنة ونصف وكانت األضواء كلها على 
الجلس��ة األولى وكان ال بد م��ن رباطة جأش و 
اس��تحضار الموقف الذي أنت في��ه وتؤدي الدور 

على أكبر وجه.
هل اس��تطعت كنائ��ب أن توفق ب��ن مهامك 
وواجبات��ك الربملاني��ة وب��ن امله��ام واألعب��اء 

األخرى؟
ال شك أن مسألة التوفيق في الظرف االستثنائي 
ال��ذي عاش��ته التجرب��ة البرلماني��ة صعب لكن 
اس��تطعنا اختراق تلك الحواج��ز على اعتبار أن 
عملنا الدعوي والميداني كان س��ابقا للبرلمان، 

منهجا يترجم على أرض الواقع، ومن هنا س��عينا 
لترك بصمات وآثار للمشروع اإلسامي في كل 
ميدان من ميادين العمل، وكل قانون من القوانين 
التي تم س��نها حتى في العاقات الخارجية الحظ 
العدي��د من المس��ئولين في الدول الت��ي زرناها 
النموذج الفلس��طيني الفريد وآخ��ر يختلف عن 
النموذج الس��ابق، نموذج برؤي��ة وطنية جديدة، 
وهذا أردنا أن نعكسه مع شعبنا الفلسطيني إيجاد 
نموذج يحت��ذى به وإال س��تكون مستنس��خا عن 
اآلخر الذي ُرفض من الش��عب الفلسطيني فنحن 
اجتهدن��ا أن نعكس الش��خصية الدعوية والثقافة 
السياسية التي كنا نحملها لنترجمها على األرض 

في عملنا البرلماني.
اس��تنادا إىل تجربتك الربملانية هل تعتقد أن 
املجلس التشريعي قادر على لعب دوره املنوط 
ب��ه حس��ب القانون األساس��ي الفلس��طيني، 
وفق��ا مل��ا ه��و مأم��ول وطني��ا يف ظ��ل عوائق 

وتدخالت االحتالل؟
أعتق��د أن المس��الة تحت��اج لموقف فلس��طيني 
موحد، فوح��دة الموق��ف الفلس��طيني يمكن أن 
تواجه التحديات التي وضعها االحتال في طريق 
العمل البرلماني لكن لألسف التشرذم في الموقف 
الفلس��طيني أثر سلبا على العمل البرلماني، حتى 
في مس��ألة االختطاف كان يمك��ن تجاوز العقبة 
حتى حركة فتح معنا اعتبرت النواب المختطفين 
أنه��م فعليين ف��ي المجلس ولو ت��م ترجمة هذا 
القرار الذي تم التصويت عليه داخل المجلس من 
قبل الجميع لتم تخطي التح��دي األكبر والذي 
كان يراه��ن عليه العدو بإنه��اء وجود البرلمان 
الفلس��طيني لكن لألس��ف التش��رذم في الموقف 
الفلس��طيني ووق��وف فتح متش��متة بحماس في 
االختط��اف معتبرة إياها أنها باتت أقلية وبالتالي 
االس��تفادة من دور االحت��ال في تغيير الخارطة 

السياسية شكل معوقا في العمل البرلماني.
حفلت الحياة الربملانية طوال الس��نوات األربع 
م��ا ه��ي  السياس��ية..  باملناكف��ات  املاضي��ة 
ش��هادتك حول هذا املوض��وع.. وهل باإلمكان 
الحفاظ على الحد األدنى من العالقة الشخصية 

بن النواب بعيدا عن الخالفات الفصائلية؟
ال شك أن المناكفات السياسية كانت هي سيدة 
الموقف في بداية العمل البرلماني وكانت هناك 
نظرات فئوية ضيق��ة، وحاولت فتح وضع عقبات 
في طريق األغلبية وإفشال التجربة والتأثير على 
جلس��ات المجلس حتى ال تتخ��ذ األغلبية قرارات 
مخالفة إلرادة فتح، لكن رغم ذلك حاولنا نس��ج 
عاق��ات أخوي��ة برلمانية وحرصن��ا على وجود 
عاقات ودية بين جميع النواب، وأعتقد أننا نسجنا 
مث��ل هذه العاق��ة رغم حدة المواقف والتش��نج 
في العاقة الوطنية بمس��تواها الع��ام ولكن على 
المستوى الش��خصي نتش��اور ونتحادث ونجلس 
جلس��ات أخوية وفيها شيء من المرح على الرغم 
من حدة المواقف الوطني��ة والتعصبات الحزبية 
ف��ي هذا اإلطار لك��ن هذه األمور لم تكن الس��مة 
الس��ائدة نتيجة ارتفاع األجواء واختاف منسوب 

الحدة بين الفينة واألخرى.
ه��ل أضاف��ت التجرب��ة الربملاني��ة ش��يئا إىل 
ش��خص مش��ري املص��ري ومكانت��ه الدعوي��ة 

والرتبوية والسياسية؟

ال ش��ك هي تجربة حديثة ليس لي بل ألصحاب 
المش��روع اإلس��امي في فلس��طين، وال شك أن 
معترك العمل البرلماني يضيف الكثير للبرلماني 
في شتى المجاالت. ال ش��ك أن ذلك على حساب 
االنش��غال بتفاصي��ل الحي��اة اليومي��ة والدخول 
بمعترك العمل السياس��ي والبرلماني على حساب 
االس��تمرار في التق��دم في المج��ال األكاديمي 
والعلمي وتحصيل الش��هادات العليا باعتبار أنني 
كن��ت محاضرا ف��ي كلية المجتم��ع، ولكن من 
خ��ال الموقع البرلماني تأخذ الش��خصية بعدها 
الدولي األشمل وتأخذ بعدا سياسيا أشمل وتضيف 
إلى اإلنس��ان تجربة جديدة ب��كل تعقيداتها. على 
م��دى س��نوات صقلت ش��خصية جدي��دة لي في 
مجال العم��ل البرلمان��ي والسياس��ي وأيضا في 
مجال العاق��ات الخارجية م��ع العالم واالهتمام 
بمعرف��ة ال��دول وتفاصي��ل ال��دول وتكوين��ات 
األحزاب بداخلها، وق��رأت بعض التجارب للدول 
الحركات اإلسامية األخرى ليتم االستفادة منها 
في تجربتنا الفلس��طينية، وهذا ش��كل لي عقلية 
جديدة مرتبطة بقراءة المشهد السياسي المحلي 

واإلقليمي والدولي.
ما هي شهاداتك الشخصية على الواقع واألداء 
الربملاني الجمعي على مدار تجربتك الربملانية؟
ال ش��ك أنه��ا حداثة ف��ي التجربة، لكن��ه عطاء 
غير محدود كان في العم��ل البرلماني الجمعي 
وإنج��ازات ملموس��ة واختراق لحص��ون حوائط 
الس��د التي وضعت في الطريق حت��ى وصلنا إلى 
هذه المرحلة بس��ن القواني��ن ومراقبة الحكومة 
ومحاس��بتها والتواصل مع الجمهور الفلسطيني 
رغم تعقيدات المرحلة التي شكلت سابقة لم تمر 
بالتاريخ المعاصر، من تنكر العالم إلرادة الش��عب 
الفلس��طيني ونتائج االنتخاب��ات ووقوف أطراف 
دولية بقوة إلفش��ال التجربة البرلمانية وحصار 
غير مس��بوق، لكن وصولن��ا إلى ه��ذه المرحلة 
ومجرد ثباتنا وصمودنا عل��ى المبادئ والصمود 
واس��تمرار عجلة العمل البرلماني رغم كل هذه 
المؤامرات هو دليل على أننا اس��تطعنا أن نوصل 
القضية الفلس��طينية والش��عب لمرحل��ة جديدة 
عنوانها أن المس��تقبل لقضيتنا وش��عبنا، وطالما 
تمس��كنا بحقوقنا وثوابتنا وكلما كانت اإلرادة 
الصلب��ة والقوية فإننا نس��تطيع أن نكس��ر كل 
رهانات اآلخرين ونفشل مؤامراتهم ونستمر في 

تحقيق أهدافنا.
يف نهاي��ة بداي��ة الع��ام الخام��س م��ن 
رحلة العمل الربملاني هل يش��عر النائب 
مش��ري املصري أنه أكثر قربا أم بعدا عن 

الجمهور الفلسطيني؟
بحك��م الموقع كممث��ل عن الش��عب نحن 
أكث��ر قرب��ا وإال س��يكون البرلمان��ي فقد 
حلقة أساس��ية في عمل��ه، وعاقاتنا كانت 
قب��ل دخولنا البرلمان له��ا بعدها الحركي 
والتنظيمي ولم تكن بذات المتسع المطلوب، 
ولكن بحكم موقعنا أصبحنا نتحمل مسئولية 
ش��عب بأكمل��ه والجمه��ور أصب��ح يتوجه 
إلينا لحل قضاياه ومش��اكله، وهنا الواجب 
الش��رعي ثم الوطني يفرض علينا أن نكون 
أكثر قربا إلى ش��عبنا وه��ذا ما اجتهدنا به 
متمنين أن نكون قد حققنا هذا الجانب المهم 

واألساسي في طبيعة عملنا البرلماني.

النائب / مشير املصري 

ال شك أن احلياة البرملانية الفلسطينية كانت حافلة بكل 
املقاييس وشهدت الكثير من األحداث والتقلبات.. في 

هذه الزاوية نطرق شيئا من املذكرات الشخصية لك نائب 
وانطباعاته الشخصية خالل رحلته البرملانية على مدار 

السنوات األربع املاضية.

مذكرات نائب النائب مشري املصري : 

استشعار املنحة واحملنة أول ما وقر يف قليب حلظة الرتشح لالنتخابات

جتربتنا الربملانية عقب احلسم كانت ناجعة مثينة..
           ونأســــف الستنكــــاف الربملانييــــــن اآلخــــريـــــن

قدمنا منوذجا برملانيا فريدا خمتلفا عن سابقه يتأسس على رؤية وطنية مبرجعية إسالمية 



الخاصة بالجريمة يضع فيها الس��كين والس��اطور 
والحب��ال وبعد أن وضع خط��ة االقتحام يخرج من 
بيته بلسان ذاكر »يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم 
يا ميس��ر كل أمر عس��ير.. »، ثم بعد ذلك يرتكب 
جريمته ثم بعد مدة يخلى س��بيله لحس��ن السيرة 
والس��لوك لتدرك م��دى الخلط وااللتب��اس الذى 

يعيشه كثير من الناس.
لقد زارت بعض الفنانات بادنا فاس��تقبلن اس��تقبال فاتحي 
األندل��س، في حين أن خيرة الخيرة م��ن أبناء األمة مغيبون 
وراء عوال��م وحواجز  ال يعلمه��ا إال اهلل، فهل بعد هذا الظلم 

من ظلم.
 إن م��ا يصيب امتنا اليوم من أس��باب الهوان لهو عذاب الدنيا، 
فماذا س��يكون ع��ذاب اآلخرة بين يدي م��ن ال يغفل وال ينام.. 
ورحم اهلل رجال الحس واإليمان كيزيد بن حاتم الذي كان 
يقول » ما هبت شيئًا قط هيبتي من رجل ظلمته وأنا اعلم أن 
ال ناصر له إال اهلل، فيقول حسبي اهلل بيني وبينك ». هذا يزيد 
بن حاتم فكيف بمن إذا قلت له حسبي اهلل ضحك وسخر وقال 

دعونا نرى ماذا سيفعل لكم اهلل !!
قال بعض أصحاب الحكمة : »أذكر عند الظلم عدل اهلل فيك، 
وعند القدرة ق��درة اهلل عليك، وال يعجبك رحب الذراعين 

سفاك الدماء فإن له قاتًا ال يموت ».
 إن عل��ى أهل الحق اليوم في كل عالمنا العربي واإلس��امي 
أن ال ييأس��وا من رحمة اهلل ومن قدرته على تغيير الواقع إذا 
صدقوا مع ربهم، وكما قال ذلك الداعي : اتركوا أهل الظلم 

لدعاء السحر وسهام القدر، ثم واستمع إلى قول من قال:
إذا جار األمير وحاجباه         وقاضي األرض أسرف في القضاء
فويل ثم ويل ثم ويل               لقاضي األرض من قاضي السماء

 أم��ا عن��د اهلل: ) إنم��ا يؤخره��م ليوم 
تشخص فيه األبصار..(.        

بقى القول والتذكير بأن الساكت عن الحق شيطان 
أخرس وأن الساكت عن الظلم  والمشارك فيه ظالم 
أيضا، ولقد جاءنا النذير من رسولنا الكريم )لتأمرن 
بالمع��روف ولتنهون عن المنكر أو ليوش��كن اهلل أن 

يعمكم بعقاب من عنده (.  

5 العدد الخمسون

وذكرت الش��نطي في حوار صحف��ي أن من بين القوانين 
التي أقرت وعدلت لصالح المرأة قانون هيئة أسر الشهداء 
ال��ذي يهدف إل��ى كفال��ة حقوقهم وتكريمه��م وتوفير 
الرعاية لهم حيث أن المرأة هي المس��تفيد الرئيس��ي من 
هذا القان��ون, باإلضافة إلى أنه تم تعدي��ل قانون األحوال 
الشخصية والمتعلق بأحكام الحضانة مما يكفل للطفل مدة 

أطول مع والدته.
وبحسب الش��نطي فقد صدر قانون معدل لقانون األحوال 
المدنية يتناول حق تسمية المولود, وعدم جواز تغيير اسم 

عائلة المرأة في بيانات بطاقة الهوية بسبب الزواج.
شراكة كاملة

وح��ول الجهد الذي اس��تطاعت أن تنج��زه البرلمانية في 
كتلة التغيي��ر واإلصاح أجاب��ت قائل��ة: "دور البرلمان 
رقاب��ي بالدرجة األولى, فقد كان لن��ا دور كبرلمانيات 
بالمس��اهمة بجانب النواب في إقرار ما يزيد عن 25 قانونا 
ينظ��م عمل الس��لطة التنفيذية من حيث المش��اركة في 

النقاش, وورشات العمل والية إنضاج هذه القوانين".
أما من ناحية الدور الرقابي فقد لفتت الشنطي إلى أنه من 

خال اللجان المش��اركة فيها يت��م التواصل مع الوزارات 
وأجه��زة الحكومة بمجملها ومتابع��ة أدائها والوقوف في 
وجه أي تقصير سواء في تنفيذ القوانين أو خدمة المواطن.
وكش��فت عن إعداد قانون اإلنترنت ض��د التجاوزات الا 
أخاقية, باإلضاف��ة إلى قانون الزن��ا والمحرمات وذلك 
للحف��اظ عل��ى القيم والع��ادات التي تؤول إلى تماس��ك 
المجتم��ع الفلس��طيني، موضح��ة أن الش��عب مس��تهدف 
ويتعرض لغزو قيمي وأخاقي لينخر في عظام المجتمع.

وفيم��ا يختص بأداء كتلة التغيير واإلصاح وما يش��يعه 
البعض أن عمل البرلمانية داخل الكتلة غير فاعل في الشأن 
السياس��ي رفضت الش��نطي هذا االدعاء، معتبرة أنه كام 
غير دقيق، موضحة أنها كان��ت والنائب منى منصور من 
الضف��ة الغربية أعضاء في اللجنة السياس��ية في المجلس 
التش��ريعي إال إنه في الس��نتين األخيرتين وبعد اختطاف 
النواب في السجون اإلسرائيلية اضطررنا إلى حمل مهامهم 

وتركنا اللجنة السياسية".
وتابعت: "أشارك في ثاث لجان رئيسية وهي لجنة شؤون 
المجل��س وكل السياس��ة في هذه اللجن��ة, وكذلك في 

لجن��ة القضايا االجتماعية التي تعن��ى بمراقبة أكثر من 
ست وزارات باإلضافة إلى اللجنة القانونية".

وأوضح��ت الش��نطي أن النائبات األخري��ات يحملن نفس 
الع��بء كالنائب هدى نعيم وهي مقرر لجنة الرقابة التي 
تراقب أداء الحكومة بش��كل كامل، منوهة في الوقت ذاته 
إلى أن السياس��ة لها جوانبها المتعددة وهي أشبه بالثغور 

فكلٌّ يقف على ثغره السياسي.
وع��ن دور النائبات في كتل��ة التغيير واإلصاح بغزة في 
دعم ومس��اندة زمياتهن في الضفة الغربية لما يتعرضن 
له م��ن اعتقاالت وتهدي��دات من قبل الس��لطة واالحتال 
الصهيون��ي أش��ارت إلى أنهن على تواصل مس��تمر معهن، 
ويطلعن على ما يستجد من أوضاع وتطورات كما يعقدن 
المؤتمرات الصحفية والمس��يرات والمؤسسات المختلفة, 
باإلضافة إلى أنه يتم وضع القضية أمام المحافل الدولية.

النائبات.. جدارة واستحقاق
وحول انتقاد أداء البرلمانيات في كتلة التغيير واإلصاح 
واعتباره��ن ظ��ًا للرج��ال وأنهن ال يش��كلن رأيا ضاغطا 
قالت الش��نطي: "يوجد س��ت نائبات في الكتلة، ثاثة منهن 

في غزة ومثلهن بالضفة يعملن على متابعة أداء الوزارات 
المختلف��ة", مضيفة: "الجميع يش��هد بأدائنا ووجودنا بين 
الجمه��ور, حيث هناك إقبال كبير من قبل المواطنين من 
مختلف االنتماءات على مكاتب النائبات لثقتهم بهن في حل 

مشاكلهم المختلفة".
وعن رأيها في تشكيل لوبي ضاغط داخل المجلس رفضت 
الش��نطي هذه الفك��رة وأضافت: "نحن لس��نا في معركة, 
الس��يما أن أهدافن��ا في المجل��س الحالي واح��دة ونقاط 

الخاف قليلة ال تذكر وليست بحاجة إلى لوبي".
وفي سؤال حول ما يمكن أن يبنى على تجربتهن مستقبًا 
ردت الش��نطي: "أصبح��ت هناك قناعة تام��ة في المجتمع 
بكفاءة وق��درة المرأة، وبالتالي تغيرت النظرة لترش��يح 
المرأة وانتخابها, خاصة أنهم يرون في كون النائبة امرأة 
يساهم في احترام عادات وتقاليد وقيم وعقيدة المجتمع".

وفي ختام حديثها أعربت الش��نطي عن رضاها بما حققته 
كتلتها من إنجازات رغم الظروف الصعبة التي مروا بها, 
متمنية أن يزداد عدد البرلمانيات داخل الكتلة ليتمكّن من 

مساعدة أكبر عدد من الجمهور في جميع المناطق.

 مكاتب النائبات ت�شهد اإقباال جماهرييا كبريا مرّده الثقة واالقتناعالنائب مجيلة الشنطي : 

نشعر بالرضا عن أدائنا  وحققنا إجنازات واضحة رغم الصعاب 
أكدت النائب جميلة الش��نطي أن املرأة جزء رئيس ومكون أس��اس يف املجتمع يؤثر فيه ويتأثر 
ب��ه, مش��رة إىل أن القوانني التي تصدر عن املجلس التش��ريعي تخدم امل��رأة وتحقق لها األمن 
واالس��تقرار، باإلضاف��ة إىل أنه تم إقرار قوانني جديدة كما عدل��ت قوانني أخرى قديمة لتخدم 

النائب املرأة بشكل خاص.
جميلة الشنطي

النائب 
فتحي القرعاوي

وتلك القرى أهلكناهم ملا ظلموا 
اعتب��َر المؤرخ )توينبي( أن من أس��باب س��قوط الحضارات 
وانهي��ار األمم يرج��ع إلى ضعف القوة الخاق��ة في األقلية 
الموِجهة وانقابها إلى سلطة تعسفية، ثم ذكر من األسباب 

االنشقاق وضياع الوحدة في المجتمع.
ومن المعروف عند علماء االجتماع خاصة المسلمين منهم أن 
سقوط األمم لم يكن إال بفعل العوامل الداخلية وسجل ذلك 
القرآن بقوله تعالى : ) إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم ( وما العوامل الخارجية إال متممة للعوامل الداخلية 

) وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم (.
 إن أكب��ر عامل من عوامل االنحطاط لدى األمم والش��عوب 
هو الظلم بكافة أشكاله وأصنافه بحيث يؤدي ذلك إلى فقدان 
التوازن في كافة مجاالت الحياة وعاقة اإلنس��ان مع نفسه 
ومع اهلل ومع الناس، فما يصيب الحياة اليوم من أس��ن وتضاد 
وتنافر وش��عور اإلنس��ان بالظلم وما يجري من فتن داخلية 
تموج كموج البحر إال نتاج الظلم الذي يمارس على البش��ر 
ولم يس��لم منه حتى الحيوان والحجر ) ظهر الفساد في البر 

والبحر بما كسبت أيدي الناس (.
 انك ل��و أجريت دراس��ة واعية متأنية عن أس��باب القحط 
والفقر والجوع وموت اإلنس��ان وهو واقف من ش��دة القهر 
حتى االحتباس الح��راري وتغير عوامل الطبيعة وبالرجوع 
إلى آيات الكت��اب الحكيم لوجدت أن الظل��م هو المؤدي إلى 
ذلك،خاصة ما نرى ما يمارس بحق اإلنسان من جشع الكبار 
ومن عس��ٍف وخس��ٍف بحق الضعفاء، وكل ذلك تقترفه يد 

اإلنسان بحق أخيه اإلنسان.
ولقد أرس��ل اهلل اإلنذارات إلى أمم س��ابقة ومنها آل فرعون، 
وهي كثي��رة وعديدة بآي��ات واضحة دالة عل��ى وجود اهلل 
وقدرته جعلت آل فرعون يعودون عن غيهم وظلمهم مؤقتًا، 
ولكنهم س��رعان ما عادوا إلى س��يرتهم األول��ى ؛ إلى الظلم 
والفس��اد واإلفساد.. ولما اعذر اهلل إليهم ولم يبق لهم أي عذر 
سقطت الحضارة الفرعونية وفق نفس السنة والقانون اإللهي 
الذي س��قطت به كل الحضارات قبل ذلك بعد أن حادت عن 

جادة الصواب.
 لقد س��قطت حضارة آل فرعون س��قوطًا مريعا لم تعد تقم 
لهم أية قائمة بعد ذلك وهلك فرعون وآله وجيشه وأعوانه 

هاك استئصال وتلك هي عاقبة الظالمين.
ولعل ما يمارس اليوم في عالمنا العربي واإلسامي من ظلم 
تش��عبت فنونه وألوان��ه لم يكن بعيدًا عن أي��ة أمة من األمم 
األخرى، فس��نة اهلل جاهزة للتطبيق ف��ي أية لحظة، حتى لو 
صام الناس وصلوا وزعموا أنهم مسلمون، فقد كان من أسباب 
هاك األمم التي ظلمت أن يكون ظلمها وفس��ادها جماعيا ال 
فرديًا، وهو الظلم العام الذي يش��مل كل العاقات اإلنسانية 
والشخصية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية حيث يقنن 
للظل��م قوانينه ويحرس هذا الظلم والفس��اد بقوة الس��اح، 
وبسلطة القانون حيث يتم اس��تخدام المؤسسات التشريعية 
والقضائية وغيرها من المؤسسات والسلطات لتشريع قوانين 
حماية الظلم والفس��اد، فإن ذلك مؤذن بدمار واسع وخراب 
ش��امل، ومع��روف أن الحضارتين اليوناني��ة والرومانية قد 
انقرضت��ا عندما أصبح الفس��اد يمارس علنا وأبيح لإلنس��ان 
الخ��روج إلى الش��ارع عاري��ًا، وم��ورس الزن��ا والموبقات، 
كل ذلك تحت س��مع وبصر أولي األم��ر، وحتى الحضارة 
اإلس��امية في بغداد كان من أسباب انهيارها واستباحة دماء 
المس��لمين على يد هوالكو هو انتش��ار المعاصي والذنوب 
وتفش��ي الظلم وإهانة العلماء وحبسهم وتعريتهم وضربهم 
بالس��وط وسط األس��واق والس��فهاء والغلمان يتراكضون 
خلفهم، وغيب أهل الورع والفضل وقدم أهل الفسق والمجون، 
ولع��ل المؤرخ األلماني )ش��بينغلر( كان قد أش��ار هو أيضا 
إلى أن خروج الم��رأة من البيت هو المنعطف الخطير الذي 
س��يؤدى بالحضارة الغربية إلى االنهيار، ولقد رأينا أن الزنا 
يفتح عل��ى كل األبواب، ورأينا القوانين الغربية، ولألس��ف 
العربية واإلس��امية المس��تمدة من تلك القوانين ال تعتبر 
الزنا جريمة إن كان ذل��ك بالتراضي، ووصل الحد ببعض 
ال��دول حيث تعتبر الزواج الش��رعي نوعا م��ن التخلف، وإذا 
جامع الرجل زوجته رغمًا عنها فيعد ذلك اغتصابا وجريمة 

كبرى يستحق بذلك السجن لسنوات قد تطول.
 ولقد أحس اإلمام حس��ن البص��ري بقلبه وبصيرته خطورة 
الفساد والظلم في المجتمعات حين قال : »ال تدفعوا عذاب اهلل 

بأيديكم، ولكن ادفعوه بالتوبة إلى اهلل عز وجل«.
أما مالك بن دينار ذلك العالم المتبصر فقد قال عندما رأى 

أهل البصرة قد عادوا من صاة 
االستسقاء ولم يمطروا، فقال: 
»سبحان اهلل تستبطئون المطر، 
واهلل إني ألس��تبطئ الحجارة 

من السماء«.
إن من الذنوب بل من الجرائم 

ما ال يكف��ره التوبة واالس��تغفار، )قل إن الخاس��رين الذين 
خس��روا أنفس��هم وأهليهم يوم القيامة(، فلقد تعددت صور 
الظلم في مجتمعات المس��لمين وتنوع��ت وخرجت عن كل 
عادة وعرف، بل ودخلت أحيانا في العادات يمارسها الناس وال 

يستنكرونها.
إن الخروج من موجة الظلم والفساد والتي تحولت إلى عاهة 
مس��تديمة وأمر مس��تعٍص ال يكون بتش��كيل لجان التحقيق 
الصورية من رجال غرقوا في وحل الفس��اد أو إعادة تش��كيل 
حكومة أو تعديل وزارة، بل يكمن في القدرة على لجم الفساد 
ومحاربة المفسدين، وذلك بإعادة االعتبار إلى أهل التقوى 
وال��ورع والدين وأصحاب التخصص قليلي الطمع الغيورين 
على مصلح��ة األمة مما يكفل تفعيل القوانين الخاصة برفع 

الظلم عن الناس وإنهاء حالة الفساد.
 إن م��ا يصي��ب األمم قبل مرحل��ة االنهيار التام والس��قوط 
النهائي هو االنهيار الداخلي وذهاب قوة األمة وعزتها، وهوانها 
على األمم األخرى تستجدي حقها من عدوها، في حين تحارب 
أبناءها وتقاتل أهلها، الن األمة عندما تذوب في غيرها وتسارع 
في عدوها وتنحي شخصيتها المعنوية والروحية، فاقرأ عليها 

الفاتحة وكبر أربع تكبيرات.
إن نص��رة المظلوم ووقف حالة االنهي��ار من فرائض الدين، 
فسيدنا عمر المشفق على نفس��ه من دابة إذا عثرت في ارض 
العراق كيف سيحاس��به اهلل عنها، فكي��ف والعراق كله وما 

حوله بل األمة كلها اليوم هي امة عاثرة متعثرة.
إن من طرائف ما قرأت في مقدمة ابن خلدون أن من أس��باب 
س��قوط الحضارات هو تدني الحس الغنائ��ي في المجتمع..! 
فكي��ف إذا تدن��ى الحس اإليماني والح��س العقائدي والحس 
الذوقي والحس االجتماعي وصار الدين مجرد شعيره وعادة.. 
 انك تضحك بحزن على ذلك اللص بعد أن يجهز ش��نطته 
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اأكد املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني اإدانته القاطعة لقانون الوالء 
لدولة االحتالل ال���ذي اأقرته حكومة االحتالل موؤخرا، مو�سحا 
اأن هذا القانون يكر�س العن�رشية يف اأب�سع �سورها وميهد لنكبة 

جديدة بحق اأهلنا يف فل�سطني املحتلة عام 48.
ودعا املجل�س خالل جل�سة خا�سة عقدها اأول اأم�س الثالثاء اإىل 
ت�سكي���ل جبهة وطنية فل�سطينية عري�س���ة ملواجهة املخططات 
ال�سهيونية وما حتمله من قوان���ني عن�رشية خطرية ت�ستهدف 
�سط���ب احلقوق والثوابت التاريخية ل�سعبن���ا الفل�سطيني وعلى 

راأ�سها ق�سيتي: القد�س وحق العودة.
واأقر املجل�س باالإجماع خ���الل اجلل�سة تقرير اللجنة ال�سيا�سية 
التي اأو�ست بدعم اأهلنا يف الداخل املحتل يف مواجهة القانون، 
ودع���وة املنظمات الدولي���ة واحلقوقية والربملان���ات العربية 
والدولي���ة للتدخل من اأجل وقف القانون، ودعوة �سعبنا للقيام 
بفعاليات �سعبي���ة وا�سعة لتحدي القان���ون، وجترمي اأي غطاء 
فل�سطيني اأو غري فل�سطيني للقانون، واإيقاف املفاو�سات العبثية 

والتن�سيق االأمني مع االحتالل ردا على القانون. 
كما دعت املجل�س الت�رشيعي اإىل ت�رشيع قانون يحّرم االعرتاف 
بالكيان ال�سهيوين حتت عنوان "قانون حترمي االعرتاف بالكيان 

ال�سهيوين"، وذلك ردًا على الت�رشيعات ال�سهيونية الباطلة.
د. بحر: قانون باطل �رشعا وقانونا واأخالقا

وافتتح د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التش��ريعي 
الجلس��ة، مؤكدا رفضه القاطع وإدانته التام��ة لقانون الوالء 
لدولة االحتال الذي يخترق كل الشرائع والقوانين واألخاق 
ويكرس العنصرية في أبشع صورها ويمهد لنكبة جديدة بحق 
أهلنا في فلس��طين المحتلة عام 1948م ويس��قط ح��ق  العودة 

ويؤكد على طرد أهلنا في الداخل المحتل.
وأش��ار إلى أن ه��ذا القانون باطل ألنه ص��در عن كيان باطل، 
وهذا ما تؤك��ده أحكام القانون الدولي الع��ام وقرارات األمم 
المتحدة، فضًا عن مخالفته لميث��اق األمم المتحدة والقانون 

الدولي اإلنس��اني والقان��ون الدولي لحقوق اإلنس��ان وخاصة 
اتفاقي��ات جنيف التي تلزم االحتال بعدم فرض س��يادته على 

اإلقليم المحتل أو التعديل على القوانين النافذة قبل االحتال.
وج��دد بحر رفضه التام ألي طرح ينتقص من حقوقه وثوابته 
الوطنية، مؤكدا في هذا الخصوص إدانته لتصريحات الس��يد 
محمود عب��اس األخيرة التي أدلى بها للتلفاز الصهيوني والتي 
أعل��ن فيها اس��تعداده للتنازل عن المطالب التاريخية لش��عبنا 
وإنه��اء الص��راع مقابل دولة في حدود الع��ام 67 ال يعرف أحد 
ماهيتها أو طبيعة الس��يادة المرتبطة بها، مشددا على أن ذلك 
يعتبر أمرًا في غاية الخطورة ويعد بيعًا للقضية الفلس��طينية 
وقضاياها األساسية وعلى رأس��ها قضيتي حق العودة والقدس 
وشطبًا لنضال شعبنا الفلسطيني وتبرئًة لاحتال من الجرائم 

التي ارتكبها بحق شعبنا.
ودع��ا بحر إل��ى بناء جبهة وطني��ة فصائلية واس��عة من أجل 
التصدي لفريق التن��ازل واالنهزام والعمل عل��ى عزله وطنيًا 

بمختلف السبل واألساليب المتاحة.
في س��ياق مواز أدان بحر إقدام قوات االحتال الصهيوني على 
اختطاف النائب د. حاتم قفيش��ة من محافظة الخليل في مسعى 
جديد لتغييب ممثلي الشرعية الفلسطينية وقتل الصوت الحر 
النابض الذي يخدم ش��عبنا ومصالحه و قضيته الوطنية، مبرقا 
بالتهنئة في الوقت نفس��ه للنائب عل��ي رومانين من محافظة 

أريحا الذي أفرج عنه من سجون االحتال الصهيوني.
واس��تنكر بحر ما تقوم به أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في 
رام اهلل م��ن ماحقة أبناء الن��واب وموظفيهم واختطافهم في 
ممارسات بلغت حد استدعاء سكرتيرة النائب محمد الطل بشكل 

يخترق كل القيم اإلنسانية والوطنية. 
د. دويك: اإعادة ال�رشعية ملواجهة التحديات

وفي كلمته التي ألقاها عبر الهاتف أكد د. عزيز دويك رئيس 
المجلس التش��ريعي أنه ال يجوز إقرار الغاصب على ما اغتصب 
مهما كانت األس��باب والمبررات أيا كان الغاصب، مؤكدا أن 

االعت��راف بيهودية الكي��ان الغاصب هي قضي��ة خطيرة تتعلق 
بإنكار حق الاجئين الفلسطينيين وتعتبر شرعنة لترحيل أهلنا 
في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، كما تشكل اعتداء سافرا 

على القرار األممي 194 والتفافا عليه.
واعتبر دويك مسيرة المفاوضات منذ كانت والى اآلن بمثابة 
تضييع للحقوق الفلسطينية الثابتة، مشددا على حق شعبنا في 
التمس��ك بأرضه وقدس��ه، مشيرا إلى أن مس��يرة المفاوضات 
العبثية بين السلطة الفلسطينية واالحتال الصهيوني مر عليها 
عقود دون أن تحقق أي نتيجة على األرض، بل زادت من معاناة 
ش��عبنا وتكريس االحتال عل��ى أرض الواقع ببن��اء مزيد من 

المستوطنات على األراضي الفلسطينية.
وطال��ب دويك بضرورة إعادة الش��رعية إل��ى جناحي الوطن 
الفلس��طيني وإنهاء حالة الفراغ الدس��توري القائمة اآلن التي 
أوصلتن��ا إلى الوض��ع الراهن، مؤك��دا أن المصالحة تش��كل 
المدخ��ل الصحيح على طريق إنج��از حقوقنا الوطنية كاملة 
غير منقوصة ومواجهة كل التحديات التي تس��تهدف ساحتنا 

الفلسطينية.
تقرير اللجنة ال�سيا�سية

من جهته تا النائب د. خليل الحية رئيس اللجنة السياس��ية في 
المجلس التش��ريعي تقرير لجنته الت��ي يوضح خطورة قانون 
"الوالء" على الفلس��طينيين وقضيتهم، مس��تعرضا العديد من 
التوصي��ات لمواجهته والتصدي له، وفيم��ا يلي النص الحرفي 

للتقرير:
عمًا بأحكام المواد )60 , 61 , 62 , 63( من النظام الداخلي للمجلس 
التشريعي الفلسطيني, اجتمعت اللجنة السياسية وناقشت آخر 
التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية ثم قرار الحكومة 
الصهيونية يوم األحد 2010/10/11 بإقرار مش��روع قانون ُيدخل 
تعديات على قانون "الجنسية اإلسرائيلية" ويقضي )بإلزام غير 
اليهود الراغبين في الحصول على الجنس��ية اإلس��رائيلية أداء 

قسم الوالء إلسرائيل كدولة يهودية(.
وقد أيد هذا المش��روع 22 وزيرًا وعارض 8 وزراء هذا التعديل 
وهو قانون المواطنة الذي طرحه حزب )إسرائيل بيتنا( بزعامة 
وزي��ر الخارجي��ة أفيغ��دور ليبرمان وطرح��ه للتصويت في 
الحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وسُيعرض القانون في 
وقت الحق على البرلمان الصهيوني )الكنيس��ت( إلقراره بصفة 

نهائية.
جذور القانون

1- قانون العودة الصهيوني الذي س��َن في تموز يوليو عام 1950 
وينص القانون على ما يلي:

)يحق لكل يهودي القدوم إلى الكيان الصهيوني والحصول على 
مكان��ة مواطن، إال إذا كان يه��دد أمن الدول��ة أو األمن العام، 
وتمنح تأشيرة "قادم جديد" لكل يهودي أبدى رغبته بالبقاء في 

الكيان الصهيوني(.
2- في عام 1970م، تم تعديل قانون العودة، وأصبح القانون يسمح 
ل��كل يهودي إذا كان ج��ده أو جدته يهودي��ًا أو أحد الزوجين 
يهودي��ًا أو أحد الزوجين ابنًا ليه��ودي أو حفيدًا ليهودي، يحق 
ل��ه القدوم إلى الكيان الصهيوني والحصول على تأش��يرة قادم 

جديد ومكانة مواطن.
3- قانون الجنسية:

اجمللس التشريعي يعقد جلسة خاصة للتصدي لقانون الوالء لدولــــة االحتــــالل وحبث تداعياته على الشعب الفلسطيين وقضيته الوطنية
د. دويك: إعادة الشرعية وإنهاء الفراغ الدستوري المدخل الصحيح لمواجهة التحديات الصهيونية

النائب يحيى العبادسة
في مداخلته طالب النائب يحيى العبادسة بأن يضم التقرير في 
توصياته التأكيد على أن كل فلس��طين أرض خالصة ووقف 
على أجيالهم المتاحقة ودعوة منظمة التحرير لسحب اعترافها 
بالكي��ان، ودع��وة العرب والمس��لمين لدعم الش��عب في داخل 
فلس��طين وذلك لتمكينهم من مقاوم��ة اإلجراءات العنصرية، 
والطلب م��ن ال��دول العربية واإلس��امية ومجموع��ات عدم 
االنحياز على اعتبار إسرائيل حركة من الحركات العنصرية. 
كما أوصى بدعوة القوى الحية في المنطقة العربية لمضاعفة 
جهودها إلرغام األنظمة المطبعة مع االحتال على وقف كافة 
أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.  ودعا إلعادة بناء مرجعية 
منظمة التحرير عل أس��س وطنية، كما دعا النائب العام لرفع 
الحصانة البرلمانية عن فياض تمهيدا لتقديمه للمحاكمة على 

جريمة الخيانة العظمى بحق الشعب الفلسطيني.
النائب د. أحمد أبو حلبية

بدوره أوضح النائب د. أحمد أبو حلبية خال مداخلته األخطار 
المترتبة على المش��روع المعدل لقانون الجنس��ية والمتمثل 
بالوالء للقس��م للدولة الصهيونية، وقال: »إن أشد األخطار هو 
اإلس��راع في اإلجراءات الصهيونية لتهويد مدينة القدس، حيث 
القرارات الجديدة بهدم عشرات المنازل وطرد أهلنا المقدسين 
في حي الش��يخ جراح وتس��ليمها للصهاينة واإلسراع في إقامة 
مغتصب��ات جدي��دة«. وطال��ب بإضافة توصية خاص��ة بتفعيل 
المقاوم��ة المس��لحة في العم��ق الصهيوني ردا على مش��روع 
القانون، وعلى جرائم االحتال المتكررة بحق شعبنا الفلسطيني 
ومقدساته، وكذلك توصية خاصة باستنكار تصريحات ياسر 
عبد ربه حول االعتراف بيهودية الدولة واس��تنكار تصريحات 

عباس بأن يهودية الدولة شأن داخلي ال دخل لنا فيه.

النائب جميلة الشنطي

من جهتها أش��ارت النائب جميلة الش��نطي إلى أن اإلعان 
عن القانون العنصري الصهيوني قانون القس��م إلس��رائيل 
كدول��ة يهودي��ة هو تصعي��د آخر ضد الش��عب وحقوقه 
التاريخي��ة والوطني��ة، مبين��ة أن الهدف من��ه هو تصفية 
القضي��ة دفعة واح��دة ودفن الحق الفلس��طيني في العودة 
وفتح الطريق لحملة تطهير عرقي واسع وهو الهدف الذي 

لم تتمكن دولة الكيان من تحقيقه منذ عام 48.
 وأكدت أن شعبنا لن يسلم بذلك، ولن يقدم هذا االعتراف 
وس��يقاومه بكل وسيلة فشعبنا المقاوم لم يفعل ذلك منذ 

أيام نكبته األولى.

النائب جمال نصار

أم��ا النائب جمال نصار فبين أن مصطل��ح  يهودية الدولة 
ت��م مداولته من��ذ ع��ام 1896 حيث ُذكر مصطل��ح الدولة 
ف��ي أدبيات المؤتمر األول للحرك��ة الصهيونية في بازل 
ف��ي سويس��را، وفي ع��ام 1948 ظهر المصطل��ح في وثيقة 
االس��تقال اإلس��رائيلية وهو مصطلح قديم، متسائا: من 
الذي ش��جع الصهاينة عل��ى إصدار هذا الق��رار اآلن ومن 

أعطاهم هذا التسهيل؟
وأش��ار إلى أنه في ع��ام 2002 قدمت القم��ة العربية ما هو 
مطلوب حيث أجمعت على حل عادل لاجئين دون اإلش��ارة 
لحق عودتهم، واتخذ الكنس��يت الصهيون��ي عام 2003 قرارا 
بتعمي��ق فكرة يهودي��ة الدولة، وفي نوفمب��ر 2007 حاول 
الوف��د اإلس��رائيلي اس��تصدار وثيقة مش��تركة تتضمن 
موافقة فلسطينية على فكرة يهودية الدولة وهي محاولة 
إسرائيلية لتنفيذ ترانس��فير بحق من تبقى من شعبنا في 

الداخل المحتل.
وأض��اف نصار: »يج��ب أن يصدر عن مجلس��نا اعتبار من 
يعت��رف بيهودية الدول��ة خائن لش��عبنا وقضيتنا، ويحب 
محاكمته وسحب جنس��يته الفلسطينية، ألن هذه القضية 

تمس جوهر القضية وهي حق العودة. 

 النائب د. يونس األسطل

م��ن جهته ح��ذر النائ��ب د. يون��س األس��طل من أن 
اإلقرار بيهودية الدولة فيه مخاطر كبيرة وخش��ية 
من ترحيل جميع الفلس��طينيين، ويشكل خطرا على 
المنطقة م��ن الفرات إلى الني��ل ألن عقلية االحتال 
تمتد لهذه المنطقة، مما يضع سكان المنطقة في خطر. 
وتابع قائا: »لكن أنا مستبشر بأن هذا القانون سيكون 
أحد أس��باب القضاء على االحت��ال وإنهاء هذا الكيان 
المجرم«، مؤكدا أن هذا القرار سيفّعل المقاومة ضد 

االحتال.
وأضاف: »أنا ال أعول كثيرا على مناشدة المؤسسات 
الدولية، ولكن أؤكد على ضرورة تفعيل المقاومة«.

النائب د. عاطف عدوان

ولفت النائب د. عاطف عدوان إلى أن هذا القانون يأتي 
في الوقت الذي نس��مع فيه تصريحات من مس��ئولين 
فلس��طينيين بما يمثل انحدارا في المواقف السياسية، 
كم��ا يأتي في ظ��ل صمت عربي ونف��اق دولي يكيل 
في الصراع بين ش��عبنا وإس��رائيل بمكاييل متعددة، 
مضيفا: »لوال هذه المواقف والتصريحات لما تجرأت 

الحكومة الصهيونية على تصدير هذا القانون«.
 وطالب بمحاكمة بعض مس��ئولي السلطة المؤيدين 
ليهودي��ة الدول��ة، وإعداد الئح��ة قانوني��ة تتهمهم 

بالخيانة للوطن وقضيتنا العربية واإلسامية.

النائب د. سالم سالمة

في ذات الس��ياق أوضح النائب د. س��الم سامة أن هذا 
القانون يبين عنصرية الدولة وفاش��يتها، مؤكدا أن 
ما ق��ام به كيان االحتال لن يعطي��ه الحق في طرد 
أبناء شعبنا وأن االحتال نبتة خبيثة سيكون مصيرها 
ال��زوال، ومضى قائا: »المصيبة أن المفاوضات رغم 
هذا الموقف من يهودية الدولة مس��تمرة بين س��لطة 
رام اهلل والع��دو، ب��ل إن التنس��يق األمني على أش��ده 
واالشتراك لماحقة المجاهدين واغتيالهم في ذروته، 
وإن تصريح��ات عب��د ربه ال ب��د أن تك��ون مدعومة 

ومدروسة من حركة فتح واللجنة المركزية«. 

تقرير اللجنة السياسية يوصي بفعاليات وإجراءات فلسطينية وعربية ودولية يف مواجهة القانون العنصري

د. خليل احلية اأثناء تالوته تقرير اللجنة ال�سيا�سية 



7 العدد الخمسون

س��ن قانون الجنس��ية عام 1952م، وينص القانون على الشروط 
الازمة للحصول على جنسية صهيونية، وهي:

-حسب قانون العودة 1950م.
-الذي��ن ول��دوا في الكي��ان الصهيون��ي قبل قي��ام الدولة وتم 

تسجيلهم في سجل السكان عام 1952م.
-قرابة دم: أحد الوالدين صهيوني.

-من مواليد الكيان الصهيوني: ولد بعد قيام الدولة داخل حدود 
دولة الكيان الصهيوني )حكم األرض( ولم يحصل على جنس��ية 
أخرى، كان مواطنًا في الكيان الصهيوني لمدة خمس س��نوات 
متتالية أثناء تقديم الطلب. -البقاء في الكيان الصهيوني بشكل 
دائم ولمدة ثاث سنوات متتالية من خمس سنوات، يتكلم اللغة 
العبرية، يحق له المكوث في الكيان الصهيوني، يرغب البقاء في 
الكيان الصهيوني، يتنازل عن جنسيته األخرى في حال حصوله 

على جنسية الكيان الصهيوني.
خطورة هذا القانون وخطورته على الفل�سطينيني 

وق�سيتهم
من خال هذا القانون يؤكد الكيان الصهيوني يوما بعد يوم على 
عنصريته وفاش��يته القائمة على التنكر للحقوق الفلس��طينية 
والقان��ون الدولي ولكل األعراف اإلنس��انية متكئ��ًا على الدعم 
األمريك��ي والنفاق األوروبي للسياس��ات والمواقف األمريكية 
المنح��ازة لاحتال، كما إن االحتال يتخ��ذ من المفاوضات 
الفلس��طينية الصهيونية غطاء لتمري��ر مخططاته االحتالية 
التي ال تؤمن بحق اآلخر وهي تسير وفق خطوات محددة نحو 
ابتاع األرض وتهويدها وطرد أهلها عبر قوانين وتش��ريعات 
تمهد للترانسفير الذي يتبناه عديد من الساسة الصهاينة، ويأتي 
قانون الجنس��ية كأحد هذه القوانين ألن خطورة هذا القانون 

وتأثيراته على الفلسطينيين وقضيتهم تكمن في اآلتي:
•يقضي القانون بأن إس��رائيل هي دول��ة يهودية وال حق لغير 
اليه��ود فيها، وهو ي��ؤدي إلى إلغاء حق العودة للفلس��طينيين 
حي��ث إن م��ا يس��مى ب "قان��ون الع��ودة الصهيوني" يس��تثني 
اليه��ود من أداء القس��م ليهودي��ة الدولة، فيصبح المس��تهدف 
فقط هم الفلس��طينيون القادمون من الضف��ة الغربية وقطاع 
غزة والمق��در عددهم ب 25 ألف فلس��طيني والمتزوجون من 
فلسطينيات يحملن الجنسية الصهيونية في حال مطالبتهم بهذه 
الجنسية بهدف "لم الشمل" وفي هذا ترسيخ للسياسة الصهيونية 
التي تعمل على تحجم زيادة الفلس��طينيين في داخل أرض 48، 
ومن��ع التواصل بينهم وبين امتداداته��م االجتماعية والوطنية 
واإلنسانية، في مس��عى واضح لبقاء الصهاينة هم األكثر عددا 
بالنس��بة للسكان. •يغلق القانون أبواب فلسطينيي عام 48 وأمام 
كل عرب��ي أو فلس��طيني ال يقبل بالمش��روع الصهيوني وال 
بالدولة اليهودية، وكل ذلك يأتي لتعميق "نزع الشرعية" عن 
المواطني��ن العرب وزعزعة مكانتهم. وه��ذا ما أكده ليبرمان 
عندم��ا قال:  قرار الحكومة هو رس��الة إلى كل أولئك الذين 
في داخل إسرائيل وخارجها والذين يسعون إلى تقويض كون 

دولة الكيان الصهيوني الدولة القومية للشعب اليهودي.
•القانون يناق��ض القانون الدولي الذي يقضي بتوفير الحماية 
المتساوية لكافة المواطنين أمام القانون، وضمان حرية الرأي 

والتعبير دون األخذ بعين االعتبار العرق والجنس والدين.
•القانون س��يحول فلسطينيي 48 إلى "غير شرعيين" في الدولة 
الصهيوني��ة التي يريدونها؛ وبالتالي س��يتم تهجيرهم بش��كل 

مع المواطنين أو مع المجتم��ع الدولي والمنظمات الحقوقية 
واإلنس��انية. وه��و يعكس ذلك التم��وج في البيئة السياس��ية 
الحزبي��ة، والعنصرية الكامنة في الوجدان اليهودي، واألخطار 
الوجودية التي يشعر بها قادة الكيان ويخشونها. كما يعكس دقة 
اللحظة التاريخية بالنس��بة لقادة الكيان وضرورة أن ينتزعوا 
فيها كل ما من ش��انه أن يوصف كيانه��م المزعوم بالحقائق 

التي يحملونها عن أنفسهم تاريخيا ودينيا واجتماعيا.
التو�سيات

إزاء كل ذلك نوصي مجلسكم الموقر بما يلي:
1- تشجيع فلسطيني 48 على مقاومة هذه القوانين وتعبئة الرأي 
العام الصهيوني ضدها خصوصا تي��ارات العلمانية والليبرالية 
في المجتمع وكشف عنصرية وخطورة هذا القانون على هوية 

المجتمع.
2- رفض ه��ذه القواني��ن ومعارضتها والكتاب��ة إلى المجتمع 
والهيئ��ات الدولية والمنظم��ات الدولية برف��ض القانون وما 

ينبني عليه.
3- تنظي��م سلس��لة م��ن الفعالي��ات الجماهيري��ة واإلعامية 

والسياسية لفضح القانون وكشرح أخطاره وتداعياته.
4- مراسلة البرلمانات العربية والدولية إلدانة القانون.

5- مطالب��ة المنظم��ات الحقوقية واإلنس��انية االعتراض على 
القانون.

6- الدعوة التهام كل م��ن يقف وراء القانون باعتباره يمارس 
عما مخالفا للديمقراطية والقانون الدولي.

7- وقف المفاوضات والتنسيق األمني مع العدو الصهيوني فورًا 
ألنها أصبحت غطاًء لكل هذه الممارسات.

8- إدانة وتجريم أية مواقف فلسطينية أو غير فلسطينية تعطى 
غطاء لهذا القانون وقطع الطريق عليها.

9- ندعو المجلس التشريعي إلى تشريع قانون يحرم االعتراف 
بالكيان الصهيوني تحت عنوان "قانون تحريم االعتراف بالكيان 

الصهيوني"، وذلك ردًا على التشريعات الصهيونية الباطلة.

تدريجي وباس��م القانون فيما يسمى بسياسة الترانسفير. وهذا 
ما صرح ب��ه الصهيوني ميخائيل بن أري النائب في الكنيس��ت 
ال��ذي يدعو إلى طرد العرب م��ن الباد حيث قال:  هذا القانون 
يثب��ت أن مؤس��س حرك��ة" كاخ" العنصرية الحاخ��ام مائير 
كهانا قد صدق بدعواته إلى طرد العرب من الباد وإبقاء دولة 
الكيان دولة يهودية صرف. •هذا القانون يش��كل خطرا كبيرا 
على حق العودة للفلس��طينيين، واألخط��ر أن االحتال يحاول 
تمرير مجموع��ة قوانين بين الحين واآلخ��ر تهدف لتكريس 
واقع يهودية الدولة وصوال إلى تهجير الفلس��طينيين وإغاق 

باب حق العودة.
اخلال�سة

في الوقت الذي يمثل هذا القانون ضربة قاصمة لثوابت القضية 
الفلس��طينية وفي مقدمتها حق العودة، ويمهد الطريق لفرض 
وقائ��ع يريدوها ويخط��ط لها العدو الصهيون��ي على األرض 
مس��تغا حال��ة الضع��ف العربي ومن��اخ المفاوض��ات العبثية 
الفلسطينية الصهيونية برعاية أمريكية منحازة تماما لاحتال 
ونفاق��ًا أوروبيًا للسياس��ة األمريكية فقد بات م��ن الواضح أن 
العدو يستخدمها لتحسين صورته ولتثبيت الوقائع على األرض 
وهي مصي��دة أيضا للمفاوض الفلس��طيني ليق��دم التنازالت، 
ورغم ذلك تتسرب بين الحين واآلخر أصوات فلسطينية تمهد 
للعدو أفعاله وقراراته ضاربة بعرض الحائط اإلجماع الوطني 
على رفض مس��يرة التف��اوض التي يعترف أصحابها بفش��لها، 
ومتجاها لمسيرة الجهاد والثبات والنضال لشعبنا لما يزيد عن 
ستين عاما؛ كذلك يأتي هذا القرار متناغما مع هذه األصوات 

التي وقع بعضها على وثيقة جنيف التي ألغت حق العودة.
و عل��ى صعيد آخر يبرز من خال هذا القانون اس��تنتاج مهم: 
وه��و أن القانون تعبير عن أزمة االحتال الداخلية السياس��ية 
واألمنية والحزبية والدينية واإلس��تراتيجية، وسكون مشاعر 
القلق والخوف ف��ي أعماق العقلية الصهيوني��ة. فالقانون وان 
اق��ر وان اعترف ب��ه كل المواطنين فه��و ال يغير من حقيقة 
والئه��م وال مواقفهم ولن يحول دون وقوع المصادمات س��واء 

اجمللس التشريعي يعقد جلسة خاصة للتصدي لقانون الوالء لدولــــة االحتــــالل وحبث تداعياته على الشعب الفلسطيين وقضيته الوطنية
د. بحر: قانون عنصري باطل شرعا وقانونا وأخالقا يمهد لنكبة جديدة بحق شعبنا

النواب يستحثون املقاومة.. ويدعون إىل حماكمة وسحب اجلنسية عن كل من يعرتف بيهودية الكيان 

وف��ي مداخلته لفت النائ��ب د. مروان أب��و راس إلى أن تعديل 
قانون يهودية الدولة يطرق قلوب األمة العربية واإلس��امية 
وخاصة العلماء والحكام في مسألة غاية الخطورة وهي حقيقة 
الصراع، مبين��ا أن حقيقة الصراع لم تعد محصورة في قضية 
سياس��ية يختل��ف عليها وجهت��ا نظر أو ش��عبان كل يريد أن 
يقتط��ع حصته من األرض. وأك��د أن الصراع هو صراع ديني 
وأن يهودي��ة الدول��ة تعن��ي أن الدولة مقصورة عل��ى اليهود، 
مطالبا كافة المس��لمين في جميع أنح��اء العالم بالتعامل مع 
الصراع العربي الصهيوني على أس��اس أنه صراع ديني وليس 
سياس��ي. وحذر أبو راس من قيادات فلسطينية تحاول أن تمهد 
الطريق نفسيا للشعب الفلسطيني واألمة العربية بهدف قبول 

فكرة يهودية الدولة وطروحات التسوية مع االحتال.

النائب م. إسماعيل األشقر
إلى ذلك أش��ار النائب م. إسماعيل األشقر إلى أنه من غير 
المس��تغرب عل��ى هذا الكي��ان اإلحالي الذي يس��عى لقتل 
وتشريد شعبنا أن يس��ن هذه القوانين ولكن المستغرب أن 
يتماهى مع هذه القوانين من نصبوا أنفسهم زورا متحدثين 
باس��م ش��عبنا، مطالبا المجلس التش��ريعي بإدان��ة هؤالء 
المجرمين واعتبارهم مارقين معتدين على ثوابت ش��عبنا 
ونشر أس��مائهم في الائحة السوداء، كما طالب الفصائل 

بطردهم من تنظيماتهم واعتبارهم مجرمين.
وناش��د األش��قر المجتمع الدولي وخاصة الجمعية العامة 
لألم��م المتحدة اعتبار الكي��ان الصهيوني كيان��ا إرهابيا 

معاديا للسلم العالمي.

النائب حسني البوريني 

وأكد النائب حسني البوريني أن قضية يهودية الدولة ما كان 
الصهاينة ليجرءوا عل طرحه��ا إال بعد أن انتقلوا إلى مراحل 
خطيرة بعد انتش��ار االستيطان في الضفة كانتشار السرطان 
في الجس��د. وبين أن الصورة الس��لبية التي تتخذها حكومات 
عربي��ة نحو قضيتنا الفلس��طينية جرأ االحت��ال على القيام 
بمزيد من االبتزاز من خال يهودية الدولة، مشيرا إلى أن هذه 
القوانين الجديدة تش��كل هروبا من اس��تحقاقات، الفتا إلى أن 
االحتال يحاول اآلن التخلص من فلسطينيي عام 48. وأضاف: 
»على األحزاب والمنظمات أن تتحمل مسئولياتها على ما تجره 
القضية على األمة وخاصة أنها تس��تهدف إس��قاط حق العودة، 
وهي تعني أنه ال وجود للفلس��طينيين في مناطق 48 وتعني أن 

الصهيونية كرست وجودها على أرض ليست ملكها«.

النائب م. جمال سكيك

ب��دوره أكد النائ��ب م. جمال س��كيك أن حقنا 
ال تمح��وه ق��وة وال يزيله جبروت، وش��دد على 
ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية والحقوق 
المشروعة لشعبنا، قائا: »من العار أن يقترب أي 
فلس��طيني من التنازل من أي شبر من فلسطين 
فه��ي وقف إس��امي وهن��اك أمم س��ادت وبادت 

وأهملهم التاريخ وهذه سنة من سنن اهلل«.
وأوض��ح أن المطلوب م��ن الع��رب االنتباه إلى 
أطماع الصهاينة من الهجوم على األرض العربية، 
مستنكرا الصمت العربي وغياب المواقف العربية 

تجاه جميع االنتهاكات الصهيونية بحق شعبنا.

النائب أحمد عطون

وفي كلمة عبر الهاتف من خيمة اعتصام النواب المقدسيين 
المهددين باإلبعاد أش��ار النائب أحمد عطون إلى أن القرار 
العنص��ري الذي يأتي م��ن دولة االحتال يبي��ن أنها دولة 
عنصرية على مس��مع العالم الحر، فهي مازالت تشعر بعدم 
األمان واالضطراب وهذا دليل خوف واضطراب استراتيجي.

ولفت إلى أن قانون الوالء للدولة هو اعتداء على القوميات 
األخرى ومناف  لكل المواثيق الدولية ويهدف لطرد مليون 
ونصف عربي من فلس��طينيي الداخ��ل والقضاء على فكرة 

عودة الاجئين. 
وش��دد على ضرورة خلق برنامج سريع يستند على إعان 
برنامج سياسي ش��امل يقر األرض التاريخية الفلسطينية 
من خال المجلس التشريعي، مؤكدا على حقنا في العودة 

ولم شمل العائات الفلسطينية.

النائب د. مروان أبو راس

النائب محمد فرج الغول

 م��ن جهته بين النائب محمد فرج الغول أن االحتال ما كان 
ل��ه أن يتج��رأ التخاذ مثل ه��ذا العدوان الجدي��د لوال الدعم 
األمريك��ي المطلق للكي��ان ول��وال التواط��ؤ والمؤامرة من 
الجانب الفلس��طيني المفاوض، مش��ددا على أن قانون الوالء 
ليهودي��ة الدول��ة هو قان��ون باطل وما بني علي��ه فهو باطل. 
وأضاف: »االحتال يعلن حربا متواصلة ضد شعبنا ومقدساته، 
واآلن يرتك��ب جرائ��م جديدة م��ن خال اتخاذه سلس��لة من 
إجراءات وقوانين ألنها صدرت عن كيان غير شرعي وسيظل 
االحت��ال يرتكب مثل هذه الجرائم ما دام لم يحاس��ب عليها 
أمام المحاكم الدولية«. ولفت إلى أن القانون يعّرض ش��عبنا 
للط��رد وينظ��م الجريم��ة الصهيونية في الترحي��ل، ويمنع 
شعبنا من العودة ألرضه، موضحا أن هذا يعد انتهاكا صارخا 
للقانون الدولي وأن العديد من قرارات األمم المتحدة أكدت 
حق شعبنا في العودة ألرضه وتعويضه، مؤكدا أن هذا التعديل 
على قانون ال��والء يجّرم المقاومة طوال الس��نوات الماضية 

والمستقبل، ويضفي شرعية مزيفة على االحتال.

النائب د. محمد شهاب

في ذات الس��ياق أوضح النائب د. محمد شهاب أن هذا المشروع 
جاء من حزب سياسي ديني غاية في التطرف في حكومة هي أشد 
تطرفا، مضيفا: »بعد أن تهيأت الظروف للصهاينة بدأوا يتبنون 
أفكار العصابات الصهيونية المتطرفة والتي كانت الحكومات 
الس��ابقة تبدو للعالم كأنها تمنع ممارساتها على األرض، وهم 
اآلن يتبنون األفكار المتطرفة على األرض ويشرعون تطبيقها 
بق��وة القانون الباطل، ول��م تجد من يكب��ح جماحهم من هذه 
المنظومة العالمية التي تدعم الكيان عسكريا وماليا ومعنويا«.

وتابع: »يهودية الدولة تعني أن األرض يهودية والشعب يهودي 
م��ا يعني االعت��راف بأحقية اليه��ود على أرضن��ا وال حق ألي 
فلس��طيني في أي  شبر من األرض وأن حق العودة ألغي تماما، 

ويصبح لكي يهودي في العالم الحق في أرض فلسطين«.

املجل�س الت�رشيعي يقر تقرير اللجنة ال�سيا�سية ردا على قانون الوالء لدولة االحتالل
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بداية كيف تقّيم الوضع االقتصادي في 
قطاع غزة في ظل االدعاء اإلسرائيلي 
بتخفيف الحصار وإدخال البضائع في 

اآلونة األخيرة؟
تخفيف الحص��ار أدى إل��ى زيادة في 
الحرك��ة التجاري��ة وإدخال كميات 
كبي��رة من البضائ��ع وتعددها، وهذا 
فعا زاد من النش��اط االقتصادي لكن 
ما تدخله إس��رائيل ال يكفي الحاجات 
األساسية لش��عبنا خاصة المواد الخام 
للمصان��ع، والم��واد األساس��ية للبناء 
لم تدخل، وإس��رائيل تضع أمام تلك 
البضائع عوائق كثيرة، فقطاع البناء 
ما زال حتى هذه المرحلة يواجه شاال 

كبيرا.
ما هي أبرز املش��كالت االقتصادية 
الت��ي يعاني منها قطاع غ��زة والتي 
ناقش��تموها يف إح��دى اجتماع��ات 

اللجنة مؤخرا؟
القطاع يعاني من مش��كات اقتصادية 
كبي��رة ج��دا أولها البطال��ة وتوقف 
المصانع التي ضربت من قبل الطيران 
اإلس��رائيلي، وه��ي أكث��ر م��ن 3700 
مصن��ع متوقف��ة عن العم��ل، مما أدى 
النتش��ار البطالة، أيضا الحصار الذي 
فرضته إسرائيل أدى النقطاع عشرات 
آالف العمال عن أعمالهم في فلسطين 
المحتلة كما إنه في هذه اآلونة نجد 
أن المش��اكل االقتصادي��ة الخاص��ة 
باالس��تيراد والتصدير ال زال يصيبها 
الجم��ود، خاص��ة أن عملي��ة إدخ��ال 
وإخ��راج البضائع في قط��اع غزة يتم 
م��ن خ��ال س��لطة رام اهلل التي تضع 
العراقي��ل أم��ام النش��اط االقتصادي، 
ولألس��ف ه��ي م��ن أكب��ر العوائ��ق 
باإلضافة لاحتال اإلسرائيلي الذي ال 

زال جاثما على صدورنا.
ه��ل تمكنت��م م��ن وض��ع الحل��ول 
الناجعة واملعالجات الس��ليمة لهذه 
املش��كالت.. أم أن تداخ��الت األمور 
وظ��روف الحص��ار تقف حج��ر عثرة 

أمام مخططات الحل والعالج؟
حقيقة هذه القضايا ليست باألمر السهل 

في ظل الحصار والتعنت اإلس��رائيلي، 
وعدم تجاوب سلطة رام اهلل، والحصار 
الذي تشارك فيه بعض الدول العربية 
خاص��ة مصر التي تهيم��ن على معبر 
رفح فيما لو فتح المعبر أمام التجارة 
الفلس��طينية س��نجد أن هذه التجارة 
يمكن أن تنتعش وتتطور، وأيضا يمكن 
أن يستقل االقتصاد الفلسطيني خاصة 
في ظل ارتباطه باقتصاديات عربية من 
خال اس��تيراد وتصدير، لكن الحصار 
الصهيون��ي والتحفظات العربية تقف 
حج��ر عثرة أم��ام انط��اق االقتصاد 

الفلسطيني.
يش��تكي التجار من قي��ام الحكومة 
بف��رض ضرائ��ب عل��ى بضائعه��م 
كان��ت  خس��ارتهم  أن  ويؤك��دون 
فادحة خالل األع��وام املاضية بفعل 
الحص��ار وأن من األج��در بالحكومة 
أن تخفف عنهم يف هذه املرحلة كي 
يشتد عودهم ويقفوا على أرجلهم 
م��ن جدي��د.. ما رؤيتك��م يف اللجنة 

االقتصادية حول هذه القضية؟
ه��ذه القضي��ة غي��ر دقيق��ة فالتجار 
يشتكون من أي مس��لك حكومي، وال 
يوجد ضرائ��ب حقيقية على البضائع، 
والضرائ��ب تفرضها إس��رائيل وليس 
الحكوم��ة في غ��زة، أما فيم��ا يتعلق 
باألنفاق فالحكومة ال تقوم بفرض أي 
أنواع من الضرائب على أي س��لع تأتي 
من خال األنف��اق إال بعض الضرائب 
البسيطة خاصة فيما يتعلق بالبترول 
والس��جائر، وحت��ى هن��اك نش��اطات 
لألس��ف غير ش��رعية يقوم بها بعض 
التج��ار لالتفاف عن رقابة الحكومة، 
ونحن في المجلس التش��ريعي وأيضا 
ف��ي الحكوم��ة نح��اول أن نجعل من 
س��لوك الحكومة فيم��ا يتعلق بقضية 
الرقابة على الس��لع المستوردة رقابة 
خفيفة ال تؤدي للتضييق على التجار، 
ونحن في كثير من األحيان وقفنا مع 
كثي��ر من التجار للدف��اع عن وجهة 

نظرهم.
تصلكم يف اللجنة ش��كاوى متعددة 
م��ن الكثري م��ن الن��اس.. م��ا أبرز 
م��ا تتضمنه ه��ذه الش��كاوى؟ وما 
الجهد الذي بذلته اللجنة يف سبيل 

متابعتها وحلها؟
أبرز الشكاوى التي تأتي عادة من قبل 
التج��ار كانت تتعلق بقضايا تيس��ير 
دخول البضائع من على المعابر، وأيضا 
بعض النشاطات التي توقفت على إثر 
الحصار، وبعض منها يطلب تعويضات، 
وبالتالي اللجنة كانت تقوم باالتصال 
بالجهات المعني��ة وتضع أمامها تلك 
اإلش��كاليات ونتع��اون م��ع الحكومة 

عل��ى مواجه��ة األزمات السياس��ية أو 
االقتصادية.

االنتع��اش  عل��ى  تعليق��ك  م��ا 
االقتص��ادي ال��ذي تعيش��ه الضفة 
الغربي��ة يف ظل حكوم��ة فياض يف 
الوقت الذي يفرض فيه الحصار على 
قطاع غزة.. وما األهداف االقتصادية 

وراء االنتعاش االقتصادي؟
االنتع��اش ف��ي الضف��ة غي��ر حقيقي 
ويوجد إش��كالية كبي��رة فيما يتعلق 
والزال��ت  هن��اك  األس��عار  بارتف��اع 
البطالة مرتفعة، وصحيح أنه تم إنفاق 
مئ��ات المايين م��ن ال��دوالرات لكن 
االقتص��اد في الضفة أيض��ا يعاني من 
ركود وتخلف في كثير من األحيان، 
ونحن نع��رف أن حكومة فياض هناك 
تواجه أزمة كبيرة فيما يتعلق بقضية 
الدي��ون، فالقطاع االقتص��ادي يواجه 
أزمة اقتصادي��ة لضخامة الديون مما 
يؤكد انتكاس��ة النش��اط االقتصادي، 

وهذا النشاط ال يركز على االنتعاش 
السلعي بل على البنى التحتية.

هل تعتق��د أن األوضاع االقتصادية 
سوف تتحسن إذا ما تم التوقيع على 
ورقة املصالح��ة املصرية وخصوصا 
إذا ما تم التوافق على حل مش��كلة 

املعابر بن حركتي فتح وحماس؟
هذا األمر يتوقف على طبيعة السلوك 
المص��ري في مرحلة م��ا بعد التوقيع 
عل��ى ورق��ة المصالح��ة، إن كان��ت 
الحكومة المصرية س��تخفف قبضتها 
عل��ى المعاب��ر، وإن كان له��ا عاقة 
بقضي��ة األم��ن عل��ى المعاب��ر، فهذا 
متوقف على مرونة من فتح والحكومة 
المصرية، وإن وجد ذلك سيتحس��ن 
الفلس��طيني وي��ؤدي ذلك  االقتصاد 
لحركة تجارية واس��عة، وبالتأكيد 
الوضع االقتصادي  التوقيع س��يحرك 
إيجاب��ا، وه��ذا متوقف عل��ى مرونة 

الحكومة المصرية وحركة فتح.

لوضع حلول لهذه القضايا.
م��ا رؤي��ة اللجن��ة االقتصادية لحل 
مشكلة البضائع املحلية التي تعاني 
من الواردات من البضائع املستوردة؟
بنش��اطات  االقتصادية  اللجن��ة  قامت 
متع��ددة ف��ي ه��ذا المج��ال خاص��ة 
المش��روبات  أصح��اب مصان��ع  م��ع 
والبس��كويت وغيره��ا ونقلن��ا وجهة 
بح��ّث  وقمن��ا  للحكوم��ة،  نظره��م 
الحكومة إلتباع سياسة حماية الصناعة 
المحلي��ة، ونحن مع ه��ذا التوجه لكن 
نريد آليات عملية لتحقيق هذا الهدف 
خاصة أن المصانع التي تقوم بتشغيل 

األي��دي العامل��ة تعاني من منافس��ة 
شديدة من بعض المصانع المستوردة، 
ووع��د وزير االقتصاد خي��را في هذا 
المجال. والمش��كلة أن التجار أنفسهم 
يضع��ون عقبات خاص��ة وال يلتزمون 
بالمواصف��ات الس��ليمة الت��ي تحفظ 

مصالح المستهلك.
إىل  الحكوم��ة  تب��ادر  أن  يف��رتض 
حملة لدع��م القطاعات االقتصادية 
املتضررة يف قطاع غزة جراء الحصار 
وعلى رأسها املصانع التي تعترب مخ 
االقتصاد الوطني لكن هناك شكاوى 
م��ن عدم تحق��ق ذلك.. م��ا رؤيتكم 

حول هذه القضية؟
الحكوم��ة حالي��ا تواج��ه صعوبة في 
إيجاد المبالغ الازمة لإلنفاق اليومي 
وكذل��ك لدع��م المش��روعات التي 
ت��ود أن تقوم به��ا الحكوم��ة كدعم 
فآلي��ات  الصغي��رة،  المش��روعات 

التعويض في هذه اآلونة صعبة.
ما هي أبرز عناصر الرؤية التي تكفل 
استنقاذ االقتصاد الفلسطيني من 

أزمته الراهنة؟
نح��ن نرى أن هذا األمر لن يتم إال من 
خال رفع الحصار وتواصل االقتصاد 
الفلس��طيني في جناح��ي الوطن ومع 
الدول المج��اورة، ولو فت��ح المجال 
أمام االقتصاد الفلسطيني فإنه سيحقق 
ق��درا كبيرا م��ن االس��تقالية التي 
يمكن أن تدعم صمود ش��عبنا وقدرته 

د. عاطف عدوان رئي�س اللجنة االقت�شادية يف املجل�س الت�شريعي يف حوار مع »الربملان« :

انتعاش اقتصاد 
الضفة غر 

حقيقي ويعاني 
من نكسة 

وتضخم وركود 

يعاين القطاع االقت�سادي الفل�سطيني يف قطاع غزة من اإ�سكاليات كربى 
بفع���ل ا�ستمرار احل�س���ار ال�سهيوين، والعوائق اجلم���ة التي ت�سعها 
�سلطة رام الله يف وجه احلركة التجارية وتدفق الب�سائع اإىل القطاع.

»الربملان« التقت د. عاطف عدوان رئي�س اللجنة االقت�سادية يف املجل�س 
الت�رشيع���ي، وجتاذبت مع���ه اأطراف احلديث حول الهم���وم االقت�سادية 
التي يعاين قطاع غ���زة وامل�سكالت التي يكابدها القطاع التجاري و�سبل 

التخفيف من االأزمة االقت�سادية الراهنة، وفيما يلي ن�س احلوار:

 تحقيق املصالحة 
ينعكس إيجابا على 
الوضع االقتصادي.. 

واألمر منوط 
بالحكومة املصرية 

وفتح 

سلطة رام اهلل تشكل أكرب العوائق أمام النشاط االقتصادي.. وآليات تعويض القطاعات التجارية صعبة حاليا

أفرجت سلطات االحتال الصهيوني، مساء أول أمس  عن علي رومانين، 
النائب عن كتلة "التغيير واإلصاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني 

من مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقال دام 54 شهرًا. 
ويعد النائب رومانين أحد أبرز الناشطين اإلساميين في أريحا، واعتقل 
في السادس والعشرين من شهر حزيران )يونيو( 2006، وحكم االحتال 
عليه بالس��جن 54 ش��هرًا.   وأكدت الحملة الدولية لإلفراج عن النواب، 
المختطفين في الس��جون الصهيونية، أن االحتال "فش��ل فش��ًا ذريعًا 
ف��ي محاولة تغييب النواب باختطافهم منذ انتخابهم ممثلين ش��رعيين 
بانتخاب��ات نزيهة". وهنأت الحمل��ة في بيان صحف��ي النائب رومانين 

باإلفراج عنه، معتبرين ذلك انتصارا إلرادة نواب الشعب الفلسطيني. 
وقالت الحملة: "االحتال لم يتحقق أهدافه بتغييب النواب عن ش��عبهم، 
بل زاد التفاف الش��عب الفلسطيني حول نوابه، وكما لم يفلح االحتال 
في انتزاع المواقف المش��رفة التي حمله��ا النواب على عاتقهم وضحوا 
في س��بيلها سنوات في س��جون االحتال وعلى رأس��هم رمز الشرعية 
الفلس��طينية الدكت��ور عزي��ز دوي��ك".  وطالب��ت الحمل��ة الدولية 
المؤسس��ات الحقوقية الدولي��ة بالعمل على تجريم سياس��ة اختطاف 
الن��واب المنتخبين بدون أي مبرر قانوني وانتهاكا صارخا لاتفاقيات 
الدولي��ة وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة.  يش��ار إل��ى أن االحتال ال 
يزال يختطف س��تة نواب من كتلة التغيير واإلصاح البرلمانية وهم 
النواب: د. حاتم قفيش��ة، باسم الزعارير، حسن يوسف، محمد أبو طير،  
عب��د الجابر فقه��اء، د. أيمن ضراغمة، فضا ع��ن نائبان من كتلة فتح 
البرلمانية وهما مروان البرغوثي وجمال الطيراوي، إضافة إلى النائب 

أحمد سعدات عن قائمة أبوعلي مصطفى. 

احلملة الدولية: االحتالل ف�شل يف تغييب النواب

االحتالل يفرج عن النائب رومانني 
بعد اعتقال دام 54 شهرًا

ال يوجد ضرائب حقيقية على البضائع ونسعى لتخفيف الرقابة على البضائع املستوردة

النائب / د. عاطف عدوان 



9 العدد الخمسون

تش��كل األس��س المذكورة )ش��مولية الخضوع للقانون- القانون 
مص��در كّل صاحية معترف بها ألية جهة كانت للتصرف بش��أن 
يمس حقوق المواطنين وحريتهم وكرامتهم وأماكهم وأرزاقهم 
- القان��ون يج��ب أن يصدر عن جهة ش��رعية - القانون الصادر عن 
الس��لطة التش��ريعية ينبغي أن يكون عاداًل وممثًا للقيم األخاقية 
واإلنس��انية والديمقراطي��ة( - قاعدة مش��تركة لع��دد كبير من 
التعريف��ات المختلف��ة لمبدأ س��يادة القانون، الذي اكتس��ب معاٍن 
مختلفة في بلدان مختلفة، بل معاٍن مختلفة حتى ضمن إطار البلد 
الواحد، إذ أن بعض األوس��اط تفهم سيادة القانون على أنها القدرة 
عل��ى فرض القانون وتطبيقه وضمان الطاعة له، أي أنها ترتكز في 
بن��اء تصوراتها على األس��س الثاثة األولى، بينم��ا يضيف البعض 
اآلخ��ر ضرورة احترام القان��ون في ذاته العتب��ارات الحق والعدل 
والحرية والكرامة كمبادئ وقي��م جوهرية ينبغي أن تؤخذ بعين 
االعتب��ار لدى وضع أّي القانون. وقد ميزت التعريفات التي وضعت 
لمبدأ س��يادة القانون بين مفهومين، مفهوم شكلي وآخر جوهري، 
كاهما مكّمل لآلخر، وبدونهما ال يس��ود قانون. ويرتكز المفهوم 
الشكلي لسيادة القانون على وجوب اعتراف الجميع بسلطة القانون 
العليا، وتوافق على طاعت��ه، وعقاب حال خرقه، أي أن هذا المفهوم 
يتمحور حول مكانة القانون وعموميته وخضوع السلطات الرسمية 
والمواطني��ن له بدون فرق، كونه يمثل المرجع األس��اس في بيان 
الحق��وق والواجبات العامة والخاصة.  ولكن هذا المفهوم الش��كلي 
غير قادر بمفرده على تحقيق مبدأ س��يادة القانون، فهو ال يتطرق 
إلى العدالة والمس��اواة والحرية، وال يضمنها، بل يكتفي بالجوانب 
اإلجرائية، معتب��رًا أن مدى النجاح في تطبيق القانون هو المقياس 
الحقيقي لسيادة القانون. في الوقت الذي ال يصعب فيه أن نجد أمثلة 
لقوانين ال تتعارض إجرائيًا مع المفهوم الش��كلي لس��يادة القانون، 
ولكنه��ا في ذات الوقت غير عادلة ف��ي المضمون، وهنا تبرز أهمية 
المفهوم الجوهري لمبدأ س��يادة القان��ون. ومع ذلك، فإن المفهوم 
الجوهري لسيادة القانون، يتطلب الفهم الشكلي شرطًا له، وإاّل تحول 
المفهوم الجوهري بفقدان العوامل الشكلية واإلجرائية أو التقليل 
من أهميتها إل��ى حجة طّيعة بيد النظام الحاكم لتقويض س��يادة 
القانون، تحت ذرائع متعددة، كمتطلبات المصلحة الوطنية العليا، 
أو الحف��اظ على األمن والنظام، أو التصدي لألخطار الخارجية، أو 
ضمان تدفق المس��اعدات الخارجية لتوفير الرواتب والخدمات … 
الخ.   ولكي يكون نظام الحكم قادرًا على تطبيق مبدأ سيادة القانون، 
ال بد وأن يكون ش��رعيًا، ألن فاقد الشيء ال يعطيه، وشرعية النظام 
تعني احترام اإلرادة الش��عبية، وعدم تخطيها بالتزوير أو  االلتفاف 
عليها، وال بد أن تحظى سلطة الحكم بثقة ممثلي الشعب، وأن تعمل 
وفقًا لقوانين برلمانه، وأن تخضع لرقابته القائمة على المس��اءلة 
والمحاسبة، وللرقابة الشعبية. وال بد من وجود سلطة قضائية فاعلة 
ومس��تقلة، قادرة عل��ى إعمال حكم القانون وتحقي��ق العدالة كي 
يش��عر المواطن بأهمية القانون في حياته، وس��لطانه على الجميع 
حاكمًا ومحكومًا، وأنه األساس في نيل الحقوق وتحمل االلتزامات، 
وعنوان العيش بحرية وكرامة. وبغير ذلك سيطأ صاحب الحاجة 
عتبة صاحب النفوذ والس��لطان بحثًا عن ح��ق لن يجده، وإن وجده 
فإن الثمن سيكون باهظًا على النفس وعلى القانون.  وسيادة القانون، 
ال تعني فرضه بالقوة واإلكراه، ألن اس��تعمال القدر المشروع من 
القوة لفرض القانون هو اس��تثناء، وليس القاعدة، ويتم عند خرق 
القانون وليس عند تطبيقه، ويمكن القول إنه إذا كثر استعمال القوة 
لفرض طاعة القانون، فيج��ب إعادة النظر مجددًا في مضمونه، أي 
في المفهوم الجوهري لسيادة القانون، لبيان مدى ماءمته للمجتمع 
وحاجاته، ألن أهم خصائص القاعدة القانونية أنها اجتماعية، وضعت 
لتنظم سلوك األفراد في المجتمع الذي صيغت فيه، ولم توضع كي 
تعيد إلى األذهان ش��ريعة الغاب.  وس��يادة القانون، تعني المحافظة 
عل��ى الت��وازن القائم بين حاج��ات النظام وضروراته المش��روعة 
وبين احتياجات األفراد وحقوقهم الش��رعية، ويش��كل هذا التوازن 
ش��رطًا أساس��يًا للنظام الديمقراطي، والحترام مبدأ سيادة القانون 
كأس��اس للحكم الصالح، ألنه يمنع من س��طوة أجهزة الحكم ومن 
تغولها على الحقوق والحري��ات. ولعل أوضح األمثلة، على اختال 
هذا التوازن، يكون عند مرور نظام معين بظروف سياس��ية وأمنية 
صعبة، قد تس��تدعي حس��ب رأي قادة النظام السياس��ي فرض حالة 
الط��وارئ العامة والتخلي عن تطبيق القانون أو حتى حل البرلمان 
والمؤسس��ات الشرعية بهدف اس��تتباب األمن، والذي يعني هنا أمن 
النظ��ام أو أمن المجتمع من خال أمن النظام. ومثل هذا األمن، لن 
يكون إاّل على حس��اب تدمير س��يادة القانون، وتزوير إرادة الشعب، 
وتقويض النظام السياسي، وتهديد السلم األهلي، وإلغاء شبكة األمان 
االجتماعي، واإلخال بنس��يج المجتمع وتفكيك��ه، والمس الخطير 
بحقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم، َوِزْد ما ش��ئت، ألن مبدأ 

سيادة القانون ما زال يأبى العيش في ظل نظام غير شرعي. 

سيادة القانون 2/2 
الدائرة القانونية/ املجل�س الت�رشيعي

يعلق شعبنا الفلس��طيني آماال عريضة على نجاح 
حركت��ي حماس وفتح في تج��اوز عقدة الورقة 
المصري��ة تمهي��دا لتحقيق المصالح��ة الوطنية 

واستعادة التوافق الوطني.
لك��ن أحدا ال ي��درك أن تحقي��ق المصالحة يقف 
دون��ه الكثير من المطبات والعقبات واأللغام التي 
تنتصب بق��وة في وج��ه الجهود الرامي��ة إلنهاء 

االنقسام الذي أرهق كاهل الفلسطينيين.
"البرلمان" اس��تطلعت رأي نخبة من النواب حول 
فرص نجاح المصالحة في ظل المعطيات السياسية 

واألمنية القائمة عبر سطور هذا التقرير. 
واقع أمني بائس

وح��ول فرص نجاح المصالح��ة بين الحركتين 
في ظ��ل النصوص الفضفاض��ة للورقة المصرية 
وواق��ع التعاون األمني مع االحتال اإلس��رائيلي 
أع��رب النائ��ب د. ناصر عبد الجواد ع��ن أمله في 
أن تك��ون المصالحة حقيقية عل��ى أرض الواقع، 
خاصة أن الحركة اإلس��امية في الضفة الغربية 
تعاني من غياب المصالحة معاناة شديدة، موضحا 
أن المش��كلة تكمن في الواقع الموجود على أرض 
الضف��ة الغربية ال��ذي يعكس صعوب��ة بالغة في 
تحقيق مصالحة حقيقة تنعكس على أرض الواقع 
بسبب البيئة األمنية البائسة وما تقوم به األجهزة 

األمنية هناك من ممارسات يندى لها الجبين.
وأش��ار عبد الجواد إلى أن أبرز المش��كات التي 
يمكن أن تواجه تحقيق المصالحة تتمثل في عدم 
الق��درة على إل��زام األجهزة األمني��ة في الضفة 
الغربية ببنود المصالحة إذا تمت، مش��يرا إلى أن 
ه��ذه األجه��زة ال تخضع للق��رارات الصادرة عن 
المس��توى السياس��ي في الضفة، وأن هناك أجندة 
خارجية تملي على قي��ادة األجهزة األمنية تنفيذ 
برنام��ج خارج��ي يخدم ف��ي النهاية المش��روع 

األمريكي والصهيوني. 
وأوضح عبد الجواد إلى أن الثقافة التي ُش��ّبع بها 
أفراد األجه��زة األمنية هي ثقافة ال تنس��جم مع 
متطلبات المصالحة الحقيق��ة على أرض الواقع، 
مؤكدا أن ع��دم خضوع هذه األجهزة للمتطلبات 
الوطني��ة كونه��م برمج��وا لتنفي��ذ األجن��دة 
الخارجية وليست الوطنية يشكل أبرز المعوقات 

أمام تحقيق المصالحة.
تكافؤ التطبيق

م��ن جهته��ا أعرب��ت النائ��ب منى منص��ور عن 
أمنيته��ا بتحقيق المصالح��ة، موضحة أننا ننادي 
بالمصالح��ة ونرجو أن تتحقق بأس��رع وقت، إال 
أن "فت��ح" إذا كانت معني��ة بالمصالحة فابد لها 
من األخذ بماحظات حماس من قبل، أما إن كان 

اله��دف من ورقة المصالح��ة المصرية هو فقط 
موضوع االنتخابات، فيما يتم إهمال باقي الملفات 
الش��ائكة مثل إصاح منظم��ة التحرير وانضمام 
باقي الفصائل غير المنضوية إليها فإن المصالحة 

لن تنجح. 
وتابعت قائل��ة: "ال أعتق��د أن التوقيع على ورقة 
المصالح��ة ه��و كفيل بإنه��اء الخ��اف، لكن إذا 
أنجز موضوع المصالحة فقد يش��عر به المواطن 
في غ��زة، ولكن أتوقع أن يتغير ش��يء بالنس��بة 
للضفة الغربي��ة ألن األجواء األمنية البوليس��ية 
ف��ي الضفة تح��ول وتمن��ع دون تحقي��ق فرصة 
مصالحة حقيقية هناك، ألنه حتى تكون مصالحة 
حقيقية البد أن تكون المصالحة قوية ومتساوية، 
ويت��م إرجاع جميع المفصولين في الضفة، وفتح 
الجمعيات، وإطاق سراح جميع األسرى، وإرجاع 

األموال التي صودرت". 
غياب الشراكة السياسية

بدوره رأى النائب م. جمال سكيك أنه إذا خلصت 
النوايا وصح العزم على فكر المصالحة الحقيقية 
ف��إن المصالح��ة من الممك��ن أن تتم، مس��تغربا 
م��ا تقوم به الس��لطة ف��ي رام اهلل م��ن اعتقاالت 
ومفاوض��ات عبثية بما يضر بجه��ود المصالحة، 
ويعطي مدلوالت س��يئة، مؤكدا أننا ال زلنا نعول 
على نجاح المصالحة، فالمصالحة هي بالنسبة لنا 
هي م��ن الضروريات وهي إس��تراتيجية ثابتة ال 

تتغير. 
وأض��اف س��كيك أن المدخ��ل الس��ليم لتحقيق 
النق��اط  ب��كل  األخ��ذ  ف��ي  يكم��ن  المصالح��ة 
والماحظات التي قدمتها حركة حماس، مش��يرا 
إلى أنه التعنت الذي ساد في المرحلة السابقة من 
قبل بعض األطراف لم يكن من الحكمة بمكان، ما 
اضطرها في نهاية األطراف لقبول مقترحات من 
قب��ل حركة حماس إلرفاق ورقة أخرى يتم فيها 

آمال املصاحلة بني سنديان الورقة املصرية الفضفاضة 
ومطرقة التعاون األمين مع االحتالل

استدراك ماحظات حماس. 
وأك��د س��كيك أن مش��كلة حركة فت��ح تكمن 
في أنه��ا ال زالت تعتمد على عدم وجود ش��ريك 
حقيقي لها، وتعتبر نفسها أنها هي الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني، وهذا مغاير للحقيقة 
والواقع، فض��ا عن أنها تم��ارس التعاون األمني 
الخطير في الضفة، مش��ددا على ضرورة تحقيق 
الش��راكة السياسية الحقيقة النابعة من الحفاظ 

على الثوابت واحترام القيم والمفاهيم الوطنية.
االمتحان بعد التوقيع

ف��ي ذات الس��ياق أكد النائب المختط��ف د. حاتم 
قفيش��ة -في حوار قبيل اختطاف��ه- أن االمتحان 
الحقيق��ي يكمن في مرحلة ما بع��د التوقيع على 
ورقة المصالحة، مبديا قلقه من األلغام الموجودة 
في الورقة المصرية نفسها التي تحتمل العديد من 

التأويات والتفسيرات.
ودعا قفيش��ة إلى توقيع الورق��ة المصرية بداية 
كمدخ��ل لح��ل المش��كلة ال لحله��ا بش��كل تام، 
انطاقا من أن الورقة نفس��ها تحتوي على العديد 
من المطبات والعقد التي تحتاج إلى فترة ليس��ت 

بسيطة لحلها.
وتاب��ع قائ��ا: "بع��د التوقي��ع ه��و االمتح��ان 
الحقيقي، هل سوف يتم إلزام كل المتجاوزين، 
وهل يتم االلتزام بكل تفاصيل الورقة وبنودها، 
وأتمن��ى أن يتم ذل��ك ولكن المؤش��رات على 
األرض تقول بأنه ستكون هناك مطبات كثيرة، 
وف��ي مقدمة ه��ذه المطب��ات قضية التنس��يق 
األمني م��ع االحتال اإلس��رائيلي، أيضًا قضية 
ع��دم توظيف الموظفين على أس��اس انتمائهم 
السياس��ي، وموضوع الموظفي��ن المفصولين، 
فهذه مطبات أخشى أن تشكل عوائق كبيرة في 
س��بيل تطبيق ما يمكن التطبيق عليه واالتفاق 

عليه بعد التوقيع على ورقة المصالحة".

د. عبد الجواد: نعاني 
بشدة من غياب 

املصالحة.. وعدم خضوع 
أمن السلطة لألجندة 
الوطنية أبرز املعوقات

منصور: األجواء البوليسية 
يف الضفة تحول دون بلوغ 
املصالحة.. وغزة ستشعر 
باملصالحة إن تمت دون 

الضفة

م. سكيك: »فتح« ال 
تؤمن بالشراكة السياسية 

والتعاون الوطني. 
وااللتزام بالشراكة أبرز 

شروط النجاح

د. قفيشة: ملفات 
التعاون األمني واملوظفني 
املفصولني والتوظيف على 
أساس االنتماء عوائق يف 

وجه املصالحة

تهنئة بالتميز
د. أحمد بحر النائب األول لرئيس املجلس التشريعي واإلخوة النواب وموظفو 

املجلس يتقدمون من األخ املهندس / س��لمان يوسف منصور  بالتهنئة الحارة 

لحصوله على جائرة  ااإلمام لياسني للموظف املثالي لعام 2010م متمنني له 

مزيداً من التميز والتفوق يف خدمة شعبه ووطنه.
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من وحي آية 

النائب:  د. محمود الرمحي

فـلســطيـن 
بين يهودية الدولة 
والوصاية الدولية

ما بين الخيارات والبدائل والفرص يتمتع الكيان الصهيوني بحرية مطلقة في ممارسة الجرائم واالنتهاكات 
بحق الش��عب الفلسطيني وأرضه المسلوبة وكرامته الممتهنة، بتصريح من المفاوض الفلسطيني ومباركة 
عربية وصمت غربي. عاد المفاوض الفلسطيني ليرمي بكرة القرار مرة أخرى إلى الملعب العربي في سرت حيث 
تم التنكر لبيت المقدس في ظل أكبر ممارس��ات التهويد عندما افتتح كنيس الخراب اليهودي ليحاكي قبة 
الصخرة المشرفة، يعود المفاوض الفلسطيني برسائل جديد غير معهودة، فقد تمنى الرئيس الفلسطيني من قبل 
على العرب أن يسمحوا بالمفاوضات غير المباشرة ومن بعدها طلب منهم الذهاب إلى المفاوضات المباشرة تحت 
عنوان ضمانات أمريكية، غير أن اجتماع العرب هذه المرة سبق بنبرة جديدة تحمل العرب المسؤولية إن سمحوا 
باس��تئناف المفاوضات في ظل الش��روط الصهيونية، فقد قال عضو اللجنة المركزية اللواء جبريل الرجوب 
مجيبا على س��ؤال مذيع فضائية الجزيرة قبيل القمة " إذا قال العرب اذهبوا إلى المفاوضات بش��روط نتنياهو 
فهم ليسوا عربًا". كما تزامنت هذه النبرة الفتحاوية مع تلميحات وتصريحات من رئيس السلطة حول إمكانية 
االستقالة تارة، أو اتخاذ قرارات حاسمة تارة ُأخرى. َأشغل المحللون وقتهم حينها في تفسير تلك التلميحات 
والتصريحات، فقد قال الرئيس للصحافة المرافقة في إحدى الرحات إنها المرة األخيرة التي ستسافرون فيها 
مع��ي، فتوقع البعض أن الرئيس يفكر في االس��تقالة، وقال انه مقبل على ق��رارات تاريخية فذهب البعض إلى 
إمكانية إنهاء المفاوضات واللجوء إلى مجلس األمن لترسيم حدود الدولة حتى ذهب البعض إلى القبول بخيار 
الدولة الواحدة، مع العلم أن هذه الخيارات ال تحمل في طياتها الخير للشعب الفلسطيني فكل هذه الخيارات التي 
كان��ت متوقع��ة والبدائل المطروحة بعد القمة مع ما يجاريها من جهود عربية وغير عربية  ما هي إال حلقة 
من حلقات تصفية القضية الفلسطينية وإنهائها. أما بخصوص االستقالة فلن يقدم عليها الرئيس الفلسطيني، 
فحركة فتح  لن تسمح بالتنازل عن آخر مراكز القرار في  الضفة لصالح من ُيهيئ نفسه الستامها عوضًا عن 
الحركة، بعد أن سيطر على موارد السلطة وتحكم في رموزها وبدأ بطرح المشاريع السياسية البديلة كالسام 
االقتصادي، هذا إن بقيت األمور تس��ير وفق الخروج على القان��ون في الضفة الغربية، أما إن عادت اأُلمور إلى 
مظلة القانون فهو لن يترك الس��لطة ليتسلمها رئيس المجلس التش��ريعي.  أما عن الخيارات اأُلخرى التي تم 
تداوله��ا قبل القمة كالذهاب إلى مجل��س األمن أو الحديث عن الدولة الواحدة، فالخيار األول ينتظره الفيتو 
األمريكي، وأما الثاني فتنتظره قرارات الكيان بيهودية الدولة، فحكومة االحتال تسعى لطرد السكان العرب من 
داخل الخط األخطر وس��حب بطاقات إقاماتهم، فهي لن تقبل أن يعيش العرب و"اليهود" تحت ظل دولة واحدة 
هذا إن افترضنا أن الشعب الفلسطيني يمكن أن يقبل بمثل هذا الخيار التصفوي. اختلفت اأُلطروحات بعد القمة 
فتحولت الخيارات إلى بدائل عن المفاوضات في ظل إجازة لمدة ش��هر دون رقيب للكيان الصهيوني من جهة 
ليستمر في زرع المغتصبات في خاصرة األرض المسلوبة وتهويد المقدسات وامتهان الكرامة، ومن جهة أخرى 
فهي مهلة ألوباما ليتسنى له إدارة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فمن المعروف عن العرب الكرم حتى 
لو كان ذلك على حساب العرض والمقدسات وآالم الشعب المقهور. أما عن البدائل التي طرحت فهي ال تختلف 
إال في الصياغة كما أنها ال تحمل في طياتها إال ُنذر الشؤم والخراب للقضية وأصحابها، فقد أضيف إلى ما سبق 
أن يطلب المفاوض الفلسطيني من اإلدارة األمريكية أن تعترف بدولة فلسطينية بحدود 67، عوضًا عن مجلس 
األمن حيث الفيتو األمريكي باالنتظار فأراد المفاوض أن يذهب إلى وكر األفعى مباشرة لتكون المهمة أسهل 
لإلدارة األمريكية التي تؤيد الكيان " بيهودية الدولة ".  أما عن البديل اآلخر حول طلب الوصاية الدولية فهذه 
مأس��اة جديدة تحتاج إلى التوضيح: بداية منطقة الوصاية الدولية يقصد بها المنطقة التي تديرها دولة تحت 
إشراف مجلس الوصاية التابع لألمم المتحدة. ويملك القطر المسؤول عن اإلدارة سلطًة كاملة على حكومة 
منطقة الوصاية، حيث يدير المنطقة بناًء على اتفاقية مع األمم المتحدة ووفقًا للمبادئ التي حددها ميثاق األمم 
المتحدة. مجلس الوصاية: ُأنِشئ لمساعدة عدة مناطق، لم تكن تتمتع بالحكم الذاتي في نهاية الحرب العالمية 
الثانية. وكان بعضها ُمْس��َتعمًرا إليطاليا واليابان، والبعض اآلخر كانت تس��تعمره ألمانيا وصار تحت انتداب 
ُعْصَبة األمم بعد الحرب العالمية األولى. من الجدير بالذكر أن عددا من المناطق وضعت تحت الوصاية الدولية 
عام 1945 إال أن هناك بش��رى بأن هذه الدول حصلت على اس��تقالها أو اندمجت بدول أخرى بحلول عام 1994 
أي بعد 49 عاما من الوصاية الدولية أي أننا سنخضع  الحتال جديد بوجه جديد حتى "االستقال" أو االندماج 
بدولة أخرى كاألردن مثا " كوطن بديل ". ومن الواجب ذكره أن هذا المشروع لم يكن إبداعا من المفاوض 
الفلسطيني بعد كد وسهر من أجل القضية الفلسطينية، ولكنه مدبر بعقول صهيونية وأمريكية، فقد نقل موقع 
الجزيرة نت بتاريخ 2008/1/12 ضمن مقال بعنوان" العدوان اإلسرائيلي..صناعة مناخ بالقوة للوصاية الدولية " 
)فبعد ش��هر واحد من موافقة الحكومة اإلس��رائيلية على خطة خريطة الطريق في مايو/ أيار 2003، وتحفظها 
على أكثر بنودها، كتب مارتين إنديك في مجلة فورين أفيرز مقاال في عددها الصادر في مايو/ أيار ويونيو/ 
حزيران، يطالب فيه بوضع فلسطين تحت الوصاية األميركية بتفويض من األمم المتحدة إلى أن يتم التوصل 
إلى حل نهائي( يذكر أن إنديك ش��غل منصب مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األوسط في 
الفترة من 1997 حتى 2000، وهو عضو ناش��ط في منظمة إيباك معقل اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة، 
وهو معروف بانحيازه إلسرائيل، كما أنه كان سفير الواليات المتحدة لدى حكومتها في العام 1995 وفي العام 
2001.  إضافة إلى أن  "اولمرت" رئيس وزراء الكيان الس��ابق في مقال حديث له نش��ر في صحيفة "جيروزاليم 
بوست" اإلسرائيلية " نقلته صحيفة القدس بتاريخ 2010/9/24  ذكر فيه أن على"  تل أبيب " أن تقبل بوصاية دولية 
على الباحات المقدس��ة في بيت المقدس، وأن تسمح بكون األحياء " غير اليهودية " من المدينة عاصمة للدولة 
الفلسطينية وأن تعرض حل قضية الاجئين الفلسطينيين حسب ما جاء في مبادرة السام العربية، كما نقلت 
الصحيفة عن مصدر مقرب من أولمرت أن ما ورد في المقال هو فعليًا ما قدمه لرئيس الس��لطة الفلس��طينية 
محمود عباس عند نهاية مفاوضاتهما التي استمرت عامين – مضيفًا أن عباس "نادم على عدم القبول بهذه البنود" 
حاليا. مما س��بق نجد بالدليل القاطع أن مشروع التسوية من بداياته يسير وفق مخطط أمريكي صهيوني سر 
استمراره التنازل  ثم التنازل من قبل المفاوض الفلسطيني الذي يلتزم به بمذكرات جلب أمريكية، فإذا كان 
اولمرت قد عرض إخضاع المقدس��ات في بيت المقدس للوصاية الدولية فقد تبرع الرئيس الفلس��طيني بكل 
الدولة المنتظرة لتكون تحت الوصاية. من هنا ال بد من إيقاف هذه المهاترات من قبل الس��لطة الفلس��طينية 
ومفاوضيها والعودة إلى البديل الحقيقي فهو ليس بحاجة إلى البحث أو االقتراح فهذه األرض المقدسة سلبت 
بقوة الساح وتخضب ترابها بدماء أجدادنا عام 48 وعام 67 وغيرها عبر مجازر سطرت حروفها بالدم فهي لن 

تعود إال كما سلبت ولن يمن علينا أحد بدولة مزيفة على طبق المفاوضات. 

هاتف ذوي ال�شهيدين الكرمي والنت�شة يف اخلليل

أجرى د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
األحد )10-10( اتصالين هاتفين منفصلين مع ذوي الشهيدين 
نشأت الكرمي ومأمون النتش��ة اللذين استشهدا في عملية 

اغتيال جبانة في مدينة الخليل فجر الجمعة الماضي.
وق��دم بحر واجب الع��زاء لذوي الش��هيدين، مهنئا 
إياهم باستش��هاد المجاهدين الكبيرين اللذان حما 
مش��عل الجهاد والمقاومة، ودافعا عن ش��رف وعزة 
وكرامة ش��عبنا الفلس��طيني، وأبليا باء حسنا في 

مواجهة االحتال الصهيوني.

وأكد بحر لذوي الشهيدين أن دماء المجاهدين الكبيرين 
ستشكل منارة على طريق تحرير فلسطين، وترسم الخطى 
لكل المجاهدين التائقين للحرية والمجد التليد، وتبث في 
ش��عبنا وأمتنا روح الصمود والثب��ات والمقاومة في وجه 

االحتال الصهيوني ومخططاته وإجراءاته القمعية.
ودعا بحر ذوي الش��هيدين إلى الصب��ر والثبات والصمود، 
مؤك��دا أن االنتق��ام لدماء الش��هداء ق��ادم ال محالة، وأن 
االحتال وأشياعه إلى زوال، مجددا ثقته بأن النصر سيكون 

حليف شعبنا ومقاومتنا مهما بلغت المحن والتحديات.

د. حبر: االنتقام لدماء الشهداء 
قادم ال حمالة واالحتالل وأشياعه إىل زوال

اختتم المجلس التشريعي دورة تدريبية في 
فن اإلخراج الصحفي التي عقدها لمجموعة 
مختارة من موظفيه بحض��ور د.أحمد بحر 
النائ��ب األول لرئيس المجلس التش��ريعي، 
وإدارة المجل��س ومني��ر أب��و راس م��درب 

الدورة. 
وأك��د بح��ر ف��ي كلمت��ه أم��ام مندوبي 
ال��دورة حرص المجلس على تطوير قدرات 
وكف��اءات موظفيه في مختل��ف المجاالت، 
مش��يرًا إلى أن دورة اإلخ��راج الصحفي هي 
دورة ممي��زة ب��كل المقايي��س وأن موظفي 
المجل��س تجاوزوه��ا بج��دارة واقتدار في 

غضون فترة زمنية وجيزة.
وش��دد د.بحر على أهمية ال��دورة في إطار 
عمل المجلس التش��ريعي وإنتاجه الصحفي 
واإلعامي وخصوصًا فيم��ا يخص صحيفة 
البرلم��ان الص��ادرة ع��ن المجل��س، داعي��ًا 
المتدربي��ن ف��ي الوقت نفس��ه إل��ى تنمية 
مواهبهم ومس��توياتهم الثقافي��ة في كافة 
المجاالت. بدوره أشاد أبو راس بحرص رئاسة 

المجلس التش��ريعي على االهتمام بموظفيه 
ورفع قدراتهم، مثنيًا في الوقت نفس��ه على 
همة وجهود المتدربين ومستقبلهم المهني . 
واستعرض أبو راس أبرز ما تم عرضه خال 
ال��دورة، واعدًا ببذل مزي��د من التواصل مع 

المجلس التشريعي مستقبا في إطار المهام 
والنش��اطات التدريبية المختلفة. وفي ختام 
اللقاء كرم بحر مدرب الدورة والموظفين 
المتدربي��ن، متمنيًا لهم مزي��دًا من العطاء 

والتوفيق في خدمة وطنهم .

التشريعي خيتتم دورة تدريبية يف اإلخراج الصحفي

خالل احتفال يف امل�شت�شفى االأردين بغزة

د. حبر يدعو إىل وحدة فلسطينية
 عربية ملواجهة الغطرسة الصهيونية

دع��ا د. أحم��د بحر النائ��ب األول 
لرئي��س المجلس التش��ريعي إلى 
وحدة فلسطينية وعربية من أجل 

مواجهة الغطرسة الصهيونية. 
وق��ال بحر ف��ي كلمة ل��ه خال 
أمس��ية نظمته��ا وزارة الداخلي��ة 
في المستشفى األردني بغزة مساء 
السبت )16-10( بمشاركة عدد من 
المس��ؤولين م��ن الجانبين: "نحن 
ا  بحاج��ة إلى أن نتوحد فلس��طينيًّ
��ا من أج��ل الوق��وف أمام  وعربيًّ
الصهيوني��ة"، وأك��د  الغطرس��ة 
رف��ض التوطين، وق��ال :"نحن ال 
نقبل التوطين أو التعويض فالعودة 
لفلسطين حق ألن اليهود ليس لهم 

أرض وعليهم أن يرحلوا". 
وأش��اد ب��دور األردنيي��ن الذي��ن 
لبوا النداء وهب��وا إلنقاذ إخوانهم 

في غ��زة بعد الع��دوان الصهيوني 
الغاش��م على القطاع مطلع 2009 ، 
متوجهًا بالتحي��ة إلى األردن ملكا 
وحكوم��ة وبرلمان��ا ومؤسس��ات 
أهلية ورس��مية على ه��ذا العطاء.  

بقول��ه:" نحن  واختت��م كلمت��ه 
فخوري��ن وس��عداء ونحن نحتفل 
بالطواقم األردنية ألنهم جس��دوا 
لنا معنى اإلخوة خال عملهم على 

األرض".  
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النائب: 

د. يون�س االأ�سطل

) احتضار الصلح بسبب 
أنها ال تراه مصلحة لها 

حركُة فتح (

من وحي آية 

أب��دى د. أحم��د بح��ر النائ��ب األول لرئي��س 
المجلس التش��ريعي اس��تغرابه من تصريحات 
الرئيس الفلس��طيني )منتهي الوالية( محمود 
عباس أمس التي أكد فيها أن موضوع يهودية 
دولة االحتال تعتبر ش��أنا دوليا وليس ش��أنا 
فلس��طينيا. وأك��د بح��ر ف��ي بي��ان صحفي 
الجمع��ة )15-10( أن تصريحات عباس تش��كل 
تش��ريعا ضمنيا لتصريحات المدعو ياسر عبد 
ربه األخي��رة التي أبدى فيها اس��تعداد القيادة 
الفلسطينية لاعتراف بيهودية دولة االحتال، 
واعترافا غير مباشر بالمطلب الصهيوني الذي 
اش��ترط اعتراف السلطة الفلسطينية بيهودية 

دولة الكيان مقابل تجميد االستيطان والمضي 
في مس��يرة المفاوضات. وأوضح بحر أن إلقاء 
الكرة ف��ي ملعب المجتمع الدول��ي حول هذه 
القضي��ة الخطي��رة يش��كل التفاف��ا ممجوجا 
وتن��ازال إضافيا ف��ي إطار مسلس��ل التنازالت 
الذي أدمنته سلطة رام اهلل وفريقها التفاوضي، 
الوطني��ة  والثواب��ت  الحق��وق  أن  مؤك��دا 
الفلس��طينية عميق��ة عمق اإليم��ان في قلوب 
الفلسطينيين، وراسخة رسوخ جبال فلسطين، 
وال تخض��ع ألهواء وأمزجة ورغبات المجتمع 
الدولي، أو لعبث وتاعب البعض الفلس��طيني 
الذي انس��لخ عن كل القيم والمبادئ الوطنية. 

وتس��اءل بحر عن س��ر عدم اتخاذ أي إجراء 
بح��ق المدع��و عبد رب��ه رغ��م تصريحاته 
الخطيرة التي حرق فيها قلوب الفلسطينيين 
وهت��ك ع��رى حقوقه��م الوطني��ة، ورغم 
ادعائه الصريح بالتفويض المباش��ر من قبل 
قيادة السلطة وحركة فتح، مؤكدا أن بقاء 
عبد ربه طليق��ا دون محاكمة أو عقاب من 
ش��أنه أن ينس��ف مواقف وسياس��ات السلطة 
و"فتح" التي تدعي فيها الوقوف عند الحقوق 
والثوابت الوطنية، ويضع القرار الفلسطيني 
الس��لطوي في يد زم��رة عابثة ال تتورع عن 
خيانة الوط��ن وثوابته وقضيت��ه الوطنية. .

امل�شاحلة الوطنية اأمام خطر كبري

د. حبر يستغرب تصرحيات عباس حول 
اعتبار يهودية الكيان شأنا دوليا وليس فلسطينيا

) وََقالَْت َطائَِفٌة ِمْن اأَْهِل اْلِكتَاِب اآِمنُوا بِالَِّذي اأُْنزَِل َعلَى الَِّذيَن اآَمنُوا وَْجَه 

النََّهارِ وَاْكُفرُوا اآِخرَهُ لََعلَُّهْم يَْرِجُعوَن . واَل تُوؤِْمنُوا اإاِلَّ مِلَْن تَبَِع دِينَُكْم ُقْل اإِنَّ 

)..ِ )اآل عمران : 72، 73(اْلُهَدى ُهَدى اللَّ

ال زال األكث��رون مرتابي��ن في تحقي��ق المصالحة المنش��ودة بين حركة حم��اس وفصائل 
المقاوم��ة من ناحية وبين حركة فتح وفس��ائل المس��اومة من ناحية أخ��رى، ذلك أن األمر 
مرهون باإلرادة وحس��ن اإلدارة، واإلرادة الفتحاوية مرهونة للضوء األخضر األمريكي العربي، 
وه��و انع��كاس للقرار الصهيوني، ف��ا أحَد منهم بقادر عل��ى َلْجِم األطم��اع اليهودية، وال هو 
براغٍب في ذلك غالبًا. فما الذي اس��تجدَّ حتى َيُش��دَّ ِرحاَله رئيس المخابرات المصرية إلى مكة 
المكرم��ة لاجتماع برجٍل يبغضه جدًا؛ بس��بب تعجيزه عن تمري��ر المؤامرة الصهيونية على 
الش��عب الفلس��طيني، وقد أخبره عمر س��ليمان عن قبولهم أليِّ اتفاق تتوصل إليه الحركتان؛ 
ليك��ون رديفًا للورقة المصرية، تلك التي أرادوها وحي��ًا ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من 
خلف��ه، وإنهم لها لحافظون؟!. من هنا فقد انطلقت اللقاءات بين الحركتين، وجعلت التعقيبات 
اإلعامي��ة عليها تجدد األمل في إمكان التوصل إل��ى اتفاق، وأن العقدة فقط في الملف األمني، 
وما أش��به ذلك بمن َحَلَف َلَيِبيَعنَّ َجَمَله بدين��ار، ولكنه ربط معه كلبًا، وجعل يطلب فيه ألف 
دين��ار، ويأبى تفريق الصفقة، فصار الناس يقولون: ما أرخص الجمل لوال الكلب!!، وقد انفضَّ 
الس��وق، ورجع صاحبه خاسئًا وهو حسير. إن المراقبين والمحللين السياسيين قد وضعوا عدة 
احتماالت  لاس��تفاقة المصرية، واإلذن باستئناف التفاوض حول المصالحة، وقال الذين غلبوا 
َر بليٍل؛ نظرًا لمستجداٍت أوجبت رفع الحجر  بِّ على أمرهم: إنه التكليف األمريكي ألمٍر ُيراد، قد دَُ

عن المصالحة؛ ثم اجتهدوا في تحسس تلك األسباب:
) أ(فمنهم من رأى أن ذلك قد جاء بسبب قدرة المقاومة على تسديد ضربات جديدة في الخليل 
ورام اهلل، في وقٍت ظنَّ فيه كل األطراف المتواطئة أنه لن تقوم للمقاومة قائمة، وأنه قد حان 
الوقت للدخول في المفاوضات المباشرة؛ لتصفية بواقي الثوابت الفلسطينية؛ ذلك أن اضطرار 
حركة حماس إلى تشكيل الخايا العسكرية جاء نتيجًة النسداد األفق السياسي، والتغول األمني، 
فضًا ع��ن الحصار، وعرقلة اإلعم��ار، وتجميد الح��وار، فلزم تنفيس االحتق��ان قليًا،واإلذن 
بزحزح��ة مل��ف المصالحة، تمامًا كما ج��رى تخفيف الحصار عن القطاع بع��د العدوان على 
أسطول الحرية، وسفينة مرمرة التركية؛ إْذ أقدم المصريون على فتح معبر رفح جزئيًا، وقام 
الصهاينة بزيادة عدد الشاحنات التي تنقل ما لديهم من منتوجات، إلى السوق االستهاكية في 

غزة المنكوبة.
) ب(ومنهم من رأى أن هناك تحضيرًا لحرب تس��تهدف إيران وحزب اهلل، أو ُتريدهما معًا، وهذا 
يس��تلزم تحييد الجبهة الفلس��طينية، فلزم دغدغ��ة العواطف بإمكانية التوص��ل إلى مصالحة 
وش��راكة، وعلى الجميع أن ينهمك فيها، وينشغل بها، وال ش��كَّ أن المصالحة في حاجٍة إلى 
أجواء هادئة، تعود فيها التهدئة مع االحتال، مع أن التهدئة لم تتحقق في الضفة، وبقيْت أجهزة 

دايتون ومولر ماضيًة في خصومتها لكل ما َيُمتُّ لحركة حماس والمقاومة بصلة.
) ج(ومهما تكن النوايا الكامنة وراء تحريك عجلة المصالحة المثقوبة؛ فإن الجميع بات موقنًا 
أن تركيع حركة حماس؛ لتقتدي بحركة فتح في االنبطاح لإلماءات الصهيونية، واالرتهان 
لإلدارة األمريكية والعربية، أمٌر مستحيل، وأن المراهنة على مزيد من الوقت والحصار، أو على 
عدواٍن آخَر أشرَس من الرصاص المسكوب، أو معركة الفرقان، مغامرة غير مضمونة النتائج، 
وقد تكون عواقبها أس��وأ عليهم من نتائج العدوان األول، كما أن الحصار قد جلب المزيد من 

الدعاية والتعاطف الشعبي العربي والغربي، والمزيد من الخزي والعار على أطراف الحصار.
أما آية المقال فتتحدث عن خطة يهودية ماكرة، كانت تهدف إلى تنفير ضعاف اإليمان والوعي 
عن الرس��ول واإلس��ام، وذلك بأن تعلن تلك الطائفة عن دخولها في الدين، وإيمانها بخاتم 
تهم عنه، فإن أولئك الضعفة سيقولون:  النبيين في صبيحة أحد األيام، حتى إذا َأْمَسْوا أعلنوا ِردَّ
ًا ما تركوه،  إن اليهود أهل كتاب، وعندهم علم بالوحي والنبوات، ولوال أنهم وجدوا محمدًا َدِعيَّ
وال ارتدوا عّما يدعو إليه، وإن ذلك سيدفعهم إلى الردة، فيتحقق لليهود ما يريدون من حرب 
اإلس��ام، وتنفي��ر الناس عن خير األنام عليه الصاة والس��ام. ثم تواصوا ف��ي اآلية الثانية أالَّ 
يؤمن��وا، وأال يثق��وا إالَّ فيمن تبع دينهم، وعليهم أن يكتموا أس��رارهم وم��ا ُيَبيِّتون من إظهار 
ة، والجواب: إن الُه��دى ُهدى اهلل، فمن يرِد اهلل أن يهديه  اإليمان، ثم الردة؛ حتى ال تفش��ل الُخطَّ
ُد في السماء،  عَّ يش��رْح صدره لإلس��ام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا، كأنما َيصَّ
ومن َيْهِد اهلُل فهو الُمهتد، ومن يضلْل فلن تجد له وليًا مرشدًا، وقد قال اليهود: إن اهلل عهد إلينا 
أالَّ نؤمن لرسوٍل حتى يأتينا بقرباٍن تأكله النار، فأجابهم: قد جاءكم رسٌل من قبلي بالبينات 
و بالذي قلتم، فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين؟!!، بل إنهم لم َيْقُدُروا اهلَل حقَّ قدره؛ إْذ قالوا ما 
أنزل اهلل على بشٍر من شيء، فأجابهم:  من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا وهدًى للناس..؟!.

إن كوكتي��ل المرحومة منظمة التحرير، وِلًطوِل احتكاكهم باليه��ود، وتعاونهم  معهم، قد 
تش��ربوا أخاقهم، ونافق��وا مثلهم؛ حيث يتظاهرون بالرغبة في المصالحة كلما س��قطوا في 
ورطة، أو فش��لوا في مهمة، لعل الجنوح إلى الح��وار يدفع عنهم حرج التنازل والهزيمة، وهم 
َر  ُيْضِمرون أن يعودوا عنها، وُيْفِش��لوها، وإنهم لكاذبون، ولكنَّ الهدف من ذلك أن ينس��بوا َتَعثُّ
المصالحة،وب��وار المفاوضات، إلى حركة حماس؛ لينفضَّ عنها الناس، وُيْقِبَل اإلخوان بعضهم 
دون على كتمان األس��رار، وعدم القبول  عل��ى بع��ٍض يتاومون، ومن أج��ل ذلك فإنهم ُيَش��دِّ
بالمصالحة والشراكة؛ إال إذا اتبعنا منهجهم، ولن ترضى عنك فتح، وال الجبهة، أو الشيوعيون؛ 

حتى تتبع ملتهم، وجوابنا لهم: إن هدى اهلل هو الهدى،  وُأِمْرنا ِلُنْسِلَم لربِّ العالمين.

اجمللس التشريعي يقر عددا من مشاريع القوانني 
بالقراءة العامة ويقر مشروع قانون بالقراءة األوىل

أقر المجلس التش��ريعي خال جلسته التي عقدها 
أمس األربعاء في مق��ر المجلس بمدينة غزة عددا 
من مش��اريع القوانين بالمناقش��ة العامة كما أقر 
مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ بالقراءة األولى. 
وقام رئي��س اللجنة القانونية د. أحم��د أبو حلبية 
بتقديم مذكرات للمناقشة العامة لعدد من مشاريع 
قواني��ن منها: قانون الش��ركات ال��ذي يهدف إلى 

وضع إط��ار قانون��ي لتنظيم عمل الش��ركات في 
فلس��طين، ومشروع قانون االنتفاع بأعضاء الجسم 
ال��ذي يه��دف إل��ى تنظيم التب��رع بأعضاء جس��م 
اإلنسان، ومش��روع قانون التجارة الذي يهدف إلى 
وضع تنظي��م قانون��ي لمهنة التجارة، ومش��روع 
قان��ون اس��تثمار أم��اك الحكوم��ة به��دف وضع 
إط��ار قانوني يكفل حس��ن االس��تغال والتصرف 

باألراض��ي الحكومي��ة، ومش��روع قانون ضبط 
األموال المكتسبة عبر الفس��اد الذي يمنح الحق 
ف��ي إصدار قرارات بالتحفظ  وفرض الحراس��ة 
على األموال المكتس��بة عبر الفس��اد، ومش��روع 
قان��ون التصديق��ات والتوثيق ال��ذي يهدف إلى 
وض��ع إط��ار قانون��ي لتنظي��م عملي��ة توثيق 
المحررات الرسمية والعرفية لدى جهة رسمية.

أكد النائب المحرر علي رومانين في أول 
ظه��ور إعامي له بعد اإلفراج عنه مس��اء 
الثاث��اء 10/19 أن االس��تهداف الم��زدوج 
للنواب يهدف إلى إس��كات صوتهم مش��ددا 
عل��ى أن النواب لن يصمت��وا أمام الجرائم 
الت��ي ترتكب بحق ش��عبهم وقضيتهم فقد 
كلفوا بقيادة الح��ق ولن يمنعهم الصلف 
الممارس ضدهم عن الغاي��ة التي انتخبوا 
ألجله��ا خاصة وأنهم قبل االعتقال كلفوا 
من أبناء ش��عبهم وخرجوا بع��د االعتقال 
وق��د حملوا أمان��ة التكليف من األس��رى 
الذين فارقوهم بفرحة يملؤها األلم لفراق 

الصابرين الصامدين من أسرانا البواسل.
وعل��ق رومانين على اس��تقبال الجماهير 
الحاشد له رغم كل اإلجراءات والتضييقات 
الممارس��ة على المواطني��ن وقال:"حظينا 
باستقبال واسع وخرجت من مدينة الخليل 
إل��ى أريح��ا بموكب جماهي��ري وعائلي 
مهيب وهو دليل على التفاف الش��عب حول 
كلم��ة الحق ومن يصدح��ون بها والناس 
يقفون عند أبع��اد انتمائهم واختيارهم لنا 

رغم صعوبة الظروف"
وأض��اف:" ربم��ا عك��ر صف��و اس��تقبال 
الجماهير لما أننا  تلقينا عدة اتصاالت من 
األجهزة األمنية طالبونا فيها بإنزال رايات 

التوحيد ووقف النش��يد اإلس��امي، وفض 
موكب االستقبال"

وأعرب رومانين عن تخوفه إزاء ما يجري 
حيث أن��ه يتوقع  تعرض كل من ش��ارك 
في االس��تقبال للمس��اءلة في ظل األجواء 

البوليسية التي تحياها الضفة الغربية.
وتس��اءل روماني��ن ع��ن س��بب ازدواجية 
المعايي��ر الت��ي تتعام��ل بها الس��لطة في 
استقبال األسرى ففي الوقت الذي يستقبل 
فيه ابن فتح باألعام واألهازيج ومكبرات 
الصوت يمنع ابن الحركة اإلسامية وأهله 
من إب��داء أدنى فرح��ة ابتهاج��ا باإلفراج 
عنه بعد س��نوات طويلة قضاها في سجون 

االحتال.
وطال��ب رومانين بض��رورة تفعيل قضية 
األس��رى ف��ي ظل الحمل��ة الشرس��ة جدا 
الممارس��ة ضده��م داخل الس��جون والتي 
تحتاج وقفة تضامنية حقيقية، فاألس��رى 
يس��تعدون لخوض إضراب ف��ي حال عدم 
االس��تجابة للرسائل ش��ديدة اللهجة التي 
رفعوها إلدارة الس��جون، وه��م يجهزون 
أنفسهم للشهادة في سبيل تحقيق مطالبهم 
والحف��اظ عل��ى انجازاته��م، ويصرخون 
في وجه كل العال��م قائلين:" انظروا إلى 

السجون".

وحمل رومانين عدة رس��ائل من األس��رى 
طالب��وا فيه��ا الجمي��ع أن يقف��وا عن��د 
مسؤولياتهم في تحقيق المصالحة وتجنيب 
ش��عبنا ويات ما يذوقونه جراء االنقسام، 
كم��ا وجهوا رس��الة للس��لطة وأجهزتها 
األمني��ة طالبوهم فيها بالك��ف عن العبث 
بأبناء الشعب الفلسطيني ومصالحه، ونقل 
سؤال األسرى لألجهزة األمنية، "لمصلحة 
م��ن يعذب أبن��اء الحركة اإلس��امية في 
الضفة؟ وكيف يعتقل األسرى المحررون 
م��ن ذوي المحكوميات العالية ويحاكموا 

على تهم قاضاهم عليها المحتل الظالم ؟"
وأضاف :" من المؤلم أن يصل الحال إلى ما 
هو عليه في الضفة فبعد أن كان األس��ير 
ينتظر الحرية بش��غف للقاء أهله وأحبته 
والعودة لبيته وأس��رته بات يخش��اها وال 
يرغ��ب بها لس��وء ما ينتظ��ره من صنوف 
العذاب في سجون السلطة لمجرد اإلفراج 

عنه".
يذك��ر أن النائ��ب علي روماني��ن فاز في 
االنتخابات التشريعية عن محافظة أريحا 
وه��و معتق��ل من��ذ أرب��ع أع��وام ونصف 
وق��د م��ّن اهلل عليه باإلفراج بع��د أن أنهى 

محكوميته.

ا�شتنكر منع اأجهزة ال�شلطة لرفع رايات 
التوحيد والن�شيد اال�شالمي ابتهاجا باالفراج عنه

النائب املحرر رومانني: "لن نصمت أمام ما 
يرتكب م��ن جرائم مزدوجة بحق ش��عبنا، 
ونطالب الجميع بالوقوف عند مسؤولياته 

تجاه قضية األسرى"


