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يتقدم د. أحمــد بحر النائب األول لرئيس المجلــس واإلخوة النواب وموظفو 
المجلس التشريعي بأحر التهاني والتبريكات من فضيلة 


بمناسبة ترقيته إلى األستاذية في الفقة وأصوله، سائلين المولى عز وجل 

له دوام التقدم والنجاح في خدمة دينه ووطنه وشعبه





أبدى النواب اإلســالميون في الضفة 
الغربية استياءهم الشديد من سياسة 
ــق الذي يتعرض  المالحقة والتضيي
ــة نابلس  ــواب في مدين له مكتب الن
مــن مضايقــات وتحرشــات من قبل 
أفراد األجهــزة األمنية والتي ازدادت 
ــرة , وقد  شراســتها في اآلونة األخي
أعرب نواب نابلس عن استيائهم تجاه 
ما يجري فقالت النائب منى منصور 
: " نتعرض وأوالدنا يوميا للمالحقة 
والتصويــر من قبل أفــراد األجهزة 
األمنية , أمام بيوتنا وفي مكاتبنا وفي 
ــاك من يتتبع خطواتنا  كل مكان هن
دون أدنــى خجــل "   بينمــا أعــرب 
النائب ياســر منصــور –نابلس- عن 

اســتنكاره لألجواء البوليســية التي 
تعيشــها الضفة الغربية قائــال : " إذا 
كنا نحن ممثلي الشعب نالحق بهذا 
الشــكل فكيف بأفــراده ؟ , هذه أجواء 
غير صحية أبدا وال تؤسس لمصالحة 
فلســطينية فلســطينية "  وفــي ذات 
الوقت حذر النائب حســني البوريني 
المالحقــة  تبعــات  مــن  –نابلــس- 
المســتمرة التي يتعرض لها النواب 
اإلســالميون محمــال مســؤولية أي 
ضرر يلحق بهم للسلطة الفلسطينية 
أوال ومن خلفها أجهزتها وأضاف : " 
لم يعد هناك حدود كل شيء مالحق 
ومتابع وكل من له صله بالنواب من 
قريب أو بعيد داخل دائرة المالحقة" 

النواب اإلسالميون : مالحقة األجهزة األمنية النواب اإلسالميون : مالحقة األجهزة األمنية 
لنا تستهدف تكبيل الشرعية الفلسطينية 

في ظالل مرحلة بالغة الدقة والحساســية والخطورة تنكســر قيود بعض من إخواننا النواب 
ــر الحرية ويلتحقوا مــن جديد بموقعهم  المختطفين في ســجون االحتالل، ليتنســموا عبي
المبارك ضمن الركب الوطني األصيل لنواب المجلس التشريعي الذي تجشموا عناء مرحلة 
هي األصعب في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية دون جدال. احتضنت أرض وجنبات 
الضفــة الغربية الحبيبة النواب: "محمد ماهر" بدر، وســمير القاضي، وخليل الربعي وحاتم 
قفيشــة عن محافظة الخليل، وأحمد عطون، ووائل الحسيني عن محافظة القدس، ، ومحمود 
الخطيب عن محافظة بيت لحم، وال زالت على موعد تليد مع بقية النواب الذين تلّفهم سجون 

ومعتقالت العدو الصهيوني البغيض.
إننا في رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني ال يسعنا إال أن نتقدم إلخواننا األكارم المفرج 
عنهم بأحر آيات التهنئة والتبريك لمّنة اهللا تعالى عليهم بالفرج والخالص من نير االعتقال 
الغاشم، وندعوهم ألخذ موقعهم الريادية وممارسة واجباتهم الوطنية في خدمة أبناء شعبهم، 
ــن على اهللا أن يعجل  ــات التي تحدق بوطنهم وقضيتهم، متمني والتصــدي لألخطار والتحدي
بالفرج القريب إلخوانهم النواب المتبقين وراء األسوار الظالمة، ندرك تماما أن هذه المهمة 
ليست سهلة على اإلطالق، وأن حلفا آثما يستحّث خطاه وتتناسق جهوده وتتكامل مخططاته من 
أجل وأد المشروع اإلسالمي على أرض فلسطين، وإجهاض إفرازات الديمقراطية الفلسطينية 
التي حملت حركة حماس إلى سدة الحكم وخدمة شعبنا في فلسطين، إال أن إرادتنا الراسخة 
وعزمنا المتجدد وجهدنا المتواصل وتضحياتنا الفياضة، كفيلة بالتصدي الحازم لهذا الحلف 
البغيض الذي لم يدخر وسعا في التآمر على حقوقنا وثوابتنا الوطنية، وتفريغ قضايانا الوطنية 
من مضامينها األساسية، وتحويلها إلى محض مساعدات مادية واستجداء سياسي مغموس بالذل 

والهوان والتنازل واالنبطاح.
ندرك تماما أن الهجمة المسعورة أكبر من أن توصف، وأن حجمها ومستوى الخطر الكامن 
فيها يستعصي على كل بيان، وأن عماد هذه الهجمة الشرسة يبدأ بالسجن واالعتقال والتهديد، 

مرورا بالتضييق والمالحقة، وقد ال ينتهي بالقتل واالغتيال وسفك الدماء.
لقد مارسوا كل أشكال العسف واالضطهاد، ومنعوا النواب من ممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم 
وعلى رأســهم رئيس المجلس د.عزيز دويك، وأغلقــوا مقر المجلس برام اهللا في وجوههم، 
والحقوهم واعتقلوا بعضهــم، واعتقلوا زوجاتهم وأبنائهم، وأغلقــوا وعبثوا بمكاتبهم، ولم 
يتركوا سبيال لالعتداء عليهم إال سلكوه دون أدنى وازع من وطنية أو خلق أو ضمير إنساني. 
ــر واإلصالح، إال أن  ومــع ذلك فقد أبى المجلس التشــريعي، ونوابه البررة من كتلة التغيي
يكونوا عنوانا لهذه المرحلة ورجالها األوفياء، والوقود المحرك لتفعيل قضيتنا وإشعال حب 
الوطن وروح المقاومة والجهاد في نفوس أبناء شعبنا، والسعاة األنقياء بين يدي خدمة شعبنا 

ومحاولة معالجة األزمات التي تحيط به وتضرب أبناءه من كل حدب وصوب.
إنها فلســطين، الدين والعقيدة واألرض والكرامة والحرية واإلنســانية والشــموخ، فلسطين 
التي تهون أرواحنا ونفوسنا وأموالنا وكل ما نملك فداء لها، فال عجب أن نستعلي بصمودنا 
العظيم وإرادتنا الوثابة على كل ألوان الجراح، ونحتمل كل أشكال الضرب والقتل والتهديد 

والمالحقة من أجل رفعة شعبنا وضمان شموخ قضيتنا وصيانة حقوقنا وثوابتنا.
لقد أذهل صمودنا وثباتنا وشــدة بأسنا واستعالئنا كل المتآمرين المتواطئين على اختالف 
أشــكالهم ومنطلقاتهم، فباتت حساباتهم على ِأشــد ما تكون ضعفا وارتباكا، فتارة يعتقلون 
وأخرى يفرجون، وتارة يتخذون إجراءات قمع وتعســف، وأخرى يصدرون مراســيم باطلة، 
وهكذا في إطار متوالية من اإلجراءات الهزيلة والقرارات البائسة التي ال تسمن وال تغني من 
جوع. إننا نعلنها بالفم المآلن، ونبثها للقاصي والداني، أن المجلس التشريعي سيبقى المنارة 
الديمقراطية التي ترسل إشعاعاتها الطاهرة في كافة ربوع وجنبات وطننا الحبيب، وأن كل 
إجراءات القمع والمالحقة والتضييق واالغتيال وســواها، هي إجراءات أضعف من أن تفّت في 
عضدنا الديني والوطني والسياســي، وأنها ستشــكل لنا قوة دافعة وحافزا إضافيا لبذل مزيد 
مــن الجهد والعطاء والتضحيات، وحماية شــعبنا ووطننا وقضيتنا فــي مواجهة كل المحن 

والمخاطر والتحديات.

يتقــدم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشــريعي ود. أحمد بحــر النائب األول لرئيس 
المجلس واإلخوة النواب وموظفو المجلس التشريعي بالتهنئة الحارة من اإلخوة النواب 


 



بمناسبة اإلفراج عنهم من سجون االحتالل بعد اختطاف دام ٤٣ شهرًا

نسأل اهللا العلي القدير أن يعجل في اإلفراج عن باقي اإلخوة النواب وكافة األسرى
بمناسبة اإلفراج عنهم من سجون االحتالل بعد اختطاف دام ٤٣ شهرًا

نسأل اهللا العلي القدير أن يعجل في اإلفراج عن باقي اإلخوة النواب وكافة األسرى
بمناسبة اإلفراج عنهم من سجون االحتالل بعد اختطاف دام ٤٣ شهرًا

عبر د. عزيز دويك رئيس المجلس 
ــزازه بدور وعمــل المجلس  عن اعت
التشــريعي خالل ثالث ســنوات من 
عمــره البرلماني، وذلك في ســياق 
االحتفــال الذي أقامــه المجلس في 
ــدق الكومــودور بغزة، بمناســبة  فن
ــاب "ثــالث ســنوات من  إصــدار كت
العطــاء رغــم الحصــار"، وحضــره 
ــوزراء وأعضاء المجلس  نخبة من ال
التشريعي والمســئولين الحكوميين 
الجامعــات  وأســاتذة  ورؤســاء 
واإلعالميين وقادة الرأي والفكر في 

المجتمع.
كما شــدد على ضرورة أن يتجاوز 
ــي الفلســطيني المحنة  ــكل الوطن ال
البعــض  يتحــرر  وأن  ــة،  الراهن
الفلســطيني من عقدة االشــتراطات 
ــة،  الحزبي ــة  والعصبي ــة  الخارجي
وصوال إلى اســتعادة توافقنا الوطني 
المنشود، وبلورة اصطفاف فلسطيني 
موحد في وجه التحديات الصهيونية 
ــا  ــي تعصــف بقضيتن ــرة الت الخطي
ــى االســتفراد  ــة، وتعمــد عل الوطني
بمفرداتها ومكوناتها في غيبة الصف 
الفلسطيني الموحد والجهد الوطني 

الجماعي.
ــه اســتعرض الدكتور  وفــي كلمت
أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشريعي  مسيرة المجلس 
خــالل الســنوات الثالثــة الماضية، 
المؤسســات  اســتهداف  أن  مؤكــدا 
السياسية الفلســطينية، وعلى رأسها 
الفلســطيني،  التشــريعي  المجلــس 
ــاج إلى  ــح واضحــًا جليًا ال يحت أصب
الفلســطيني،  التشــريعي  المجلــس 
ــاج إلى  ــح واضحــًا جليًا ال يحت أصب
الفلســطيني،  التشــريعي  المجلــس 

كثير شرح أو تبيان، فقد تواطأ على 
ذلك حلف آثم جمع أطرافًا متعددة 
ــاء تحقيــق مصلحة مشــتركة  ابتغ
تتســاوق مع المصلحة اإلســرائيلية 
واألمريكية، وال تمت لمصلحة شعبنا 

وقضيته بصلة.
ــن د. بحر أن إســرائيل اختطفت  وبي
أكثر مــن أربعين نائبًا بهدف شــل 
عمل المجلس وخلط أوراقه، وسلب 
حق األغلبية لكتلة التغيير واإلصالح 
فيه، إال أن المجلس أبى إال أن يواصل 
رســالته المجيدة إزاء شعبه وقضيته 
العادلة، الفتا إلى أن المجلس استمر 
ــه التشــريعي والرقابي بكل  في عمل

همة وعــزم واقتدار، وشــق طريقه 
المرســومة،  ــه  عمل اتجاهــات  فــي 
أو  المزايديــن  ــدة  بمزاي ــي  يبال ال 
استنكاف المســتنكفين، حتى أفرغت 
طائرات الحقد اإلسرائيلية مكنونات 
في  البغيضة  وفاشــيتها  ــا  عنصريته
جدرانه الشامخة إبان حرب الفرقان.

وتحدث د.بحــر باســتفاضة، وعبر لغة 
األرقام عن أنشــطة وإنجازات المجلس 
فــي مختلف المجــاالت خــالل األعوام 
الثالثــة األخيرة، موضحــا أن المجلس 
أتّم وظيفته التشريعية عبر إقرار أربعة 

عشــر قانونًا، وأصدر عشرات القرارات 
التي تصب فــي صالح الوطن والمواطن 
والقضية الوطنية، كما انسجم بوضوح 
مع وظيفته الرقابية على األداء الحكومي 
ــة  ــل األدوات الرقابي مــن خــالل تفعي
المعروفــة، ســاردا بعــض األمثلة ومن 
والتقييمية  ــة  التفقدي ــارات  الزي بينها 
ألوضاع المؤسســات الرسمية، وجلسات 
االستماع واألســئلة واالستجوابات التي 
شملت العديد من الوزراء والمسؤولين 
ــام المجلس ومســؤولياته  في إطار مه

عبر لجانه المختلفة.

 " " " "

د. دويك يعبر عن اعتزازه بدور المجلس خالل ثالث سنوات من عمره

نواب المجلس التشريعي  وعدد من الوزراء والمسؤولين خالل حفل إصدار كتاب "ثالث سنوات من العطاء" 

 .


يتقدم د. أحمــد بحر النائب األول لرئيس المجلــس واإلخوة النواب وموظفو 
المجلس التشريعي بأحر التهاني والتبريكات من  


بمناسبة حصوله على جائزة الموظف المثالي عن الفئة العليا، سائلين 
المولى عز وجل له دوام التقدم والنجاح في خدمة دينه ووطنه وشعبه





العدد الرابع والعشرون
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أكــدت رئاســة المجلس التشــريعي الفلســطيني أن 
محمــود عباس ال يملــك أّي صفة دســتورية تخوله 
إصدار أية مراســيم أو قرارات رئاسية أيًا كان شكلها 
ــاء فترة واليته الرئاســية  ــا، وذلك النته ومضمونه
منذ التاســع من كانون الثاني/ يناير عام ٢٠٠٩م وفقًا 
ألحكام نص المادة (٣٦) من القانون األساســي المعدل 
والتــي أكدت صراحة على أن مدة رئاســة الســلطة 
الفلســطينية هي أربع ســنوات. واألمر يعني بوضوح، 
أن المرسوم الصادر عن السيد محمود عباس بالدعوة 
إلجراء انتخابات رئاســية وتشريعية عامة ال قيمة وال 
أثــر له من الناحية الدســتورية لصدوره عن غير ذي 
صفة بعد انتهاء فترة الوالية الرئاســية بقوة القانون 
األساسي، بل ويستدعي محاسبة قضائية للسيد محمود 
عباس بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة الفلسطينية.

ــور أحمد بحــر النائب األول  كمــا وأوضــح  الدكت
لرئيــس المجلس التشــريعي  خــالل مؤتمر صحفي 
ــاس باجــراء انتخابات  ــا على قــرار عب عقــده تعقيب
ــاس يفتقر إلى الصفة  عامــة مطلع العام القادم أن عب

ــه إصدار أّي قرار يخص الشــأن  ــة التي تخول الوطني
ــام الفلســطيني، بمــا في ذلــك الدعــوة إلجراء  الع
انتخابات رئاســية وتشــريعية عامة، ألنه غير مؤتمن 
على حقوق وثوابت الشــعب الفلســطيني بعد سلسلة 
الفضائح والمصائب التي تسبب بها؛ وليس أقلها وصف 
المقاومة الفلســطينية بالحقيرة، والتنســيق األمني 
ــي مع العدو الصهيوني، وتواطئه المكشــوف في  العلن
حصار قطاع غزة وتجويع سكانه، ودوره المشبوه في 
الحرب الدموية التي شــنها العدو الصهيوني المجرم 
ــام الماضي، وصــوًال إلى  ــى قطاع غــزة أواخر الع عل
الحرب الدموية التي شــنها العدو الصهيوني المجرم 
ــام الماضي، وصــوًال إلى  ــى قطاع غــزة أواخر الع عل
الحرب الدموية التي شــنها العدو الصهيوني المجرم 

فضيحته الكبرى في تقرير غولدستون.
ــاس على إجراء  ــع: "إن إصرار الســيد محمود عب وتاب
انتخابات رئاســية وتشــريعية دون توافق فلســطيني 
ــة الحفاظ على  ــي على أرضي وترتيــب للبيت الداخل
حقوق وثوابت الشعب الفلســطيني، يشكل في حقيقة 
األمر إعالنًا انفصاليًا  من طرف الســيد محمود عباس 
حقوق وثوابت الشعب الفلســطيني، يشكل في حقيقة 
األمر إعالنًا انفصاليًا  من طرف الســيد محمود عباس 
حقوق وثوابت الشعب الفلســطيني، يشكل في حقيقة 

لتكريــس االنقســام والقطيعــة بين الضفــة الغربية 
ــى أن ذلك يمهــد لمؤامرة  ــًا إل وقطــاع غزة"، ملفت

مكشــوفة يســعى من خاللها عباس وزمرته البائســة 
ــة فقط،  ــات عامة فــي الضفة الغربي إلجــراء انتخاب
وتنصيب نفســه حاكمًا عليها، وبذلك يكتمل الفصل 
ــة فقط،  ــات عامة فــي الضفة الغربي إلجــراء انتخاب
وتنصيب نفســه حاكمًا عليها، وبذلك يكتمل الفصل 
ــة فقط،  ــات عامة فــي الضفة الغربي إلجــراء انتخاب

ــرال دايتون في  ــاء قاعدة الجن األخير مــن فصول بن
الضفة الغربية. ولكننا نؤكد ألبناء شعبنا الفلسطيني، 

وللعالم بأسره.
 وشــدد  د. بحــر خالل مؤتمــره الصحفــي " على أن 
ــاس على إجــراء انتخابات  إصــرار الســيد محمود عب
رئاسية وتشريعية دون توافق فلسطيني، وعلى أرضية 
الحفــاظ على حقــوق وثوابت الشــعب الفلســطيني، 
ــاه المبيتة بتزوير تلــك االنتخابات  يكشــف عن نواي
وحســم نتائجها مسبقًا وإقصاء كل َمن يخالف نهجه 
التفاوضــي العبثي مــع العدو الصهيوني مــن النظام 
السياســي الفلســطيني ودائرة صنع القرار، وإصراره 
ــون انتخابات عامة  ــًا لقان ــى إجــراء انتخابات وفق عل
السياســي الفلســطيني ودائرة صنع القرار، وإصراره 
ــون انتخابات عامة  ــًا لقان ــى إجــراء انتخابات وفق عل
السياســي الفلســطيني ودائرة صنع القرار، وإصراره 

صاغه بنفســه، بعيدًا عن السلطة التشــريعية ينطوي 
على انتهاكات دستورية خطيرة. 

وقال: "إن إصرار محمود عباس على إجراء االنتخابات 

يؤكــد بأن نواياه لم تتجه يومًا من األيام إلى تحقيق 
المصالحة وترتيب البيت الفلســطيني، فهو لم يسعى 
ــام، وإنما أراد الحصــول على بند  ــا يومًا من األي إليه
المصالحة وترتيب البيت الفلســطيني، فهو لم يسعى 
ــام، وإنما أراد الحصــول على بند  ــا يومًا من األي إليه
المصالحة وترتيب البيت الفلســطيني، فهو لم يسعى 

االنتخابات فقط بعد أن رســم طريقها بنفســه وعلى 
هــواه وتحت وطأة حصــار قطاع غــزة وقمع الضفة 
الغربية بهدف تحقيق مآربه في البقاء على كرســي 
الحكم والتفرد بالســلطة واتخاذ القرار على حســاب 
إقصاء اآلخر، األمر الذي يشكل ضربة قاصمة للجهود 
ــة التي ســعت إلى المصالحــة وترتيب البيت  المصري
الفلســطيني وتتويجها بانتخابات عامــة تعزز وحدة 
الشعب الفلسطيني وال ترسخ االنقسام بين أبناء الوطن 
الواحــد".  وطالــب د. بحــر في نهاية حديثه األشــقاء 
العرب عمومًا، والشــقيقة مصر على وجه الخصوص، 
الواحــد".  وطالــب د. بحــر في نهاية حديثه األشــقاء 
العرب عمومًا، والشــقيقة مصر على وجه الخصوص، 
الواحــد".  وطالــب د. بحــر في نهاية حديثه األشــقاء 

ــل الفلســطينية، بتحمــل  وكافــة القــوى والفصائ
مســؤولياتهم ووضع حد نهائي للنهج اإلقصائي الذي 
يسعى من خالله السيد محمود عباس وزمرته البائسة 
إلى شق الصف الوطني والعبث بحقوق وثوابت الشعب 

الفلسطيني ومصالحه الوطنية العليا.    
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أشكال الدعم والحماية إلنشاء وتأسيس الكيان 
ــى التغطية السياســية  ــي، وصوال إل الصهيون
ــم االحتــالل  ــى مواقــف وجرائ الســافرة عل
ــة، دون أي اعتبار لقيم  ــة العقــود الماضي طيل
الحرية ومبادئ حقوق اإلنســان التي تتشــدق 
ــا على رؤوس األشــهاد". وأشــار د. بحر إلى  به
أن هذه الذكرى األليمة تشــكل حافزا أساسيا 
اللتفاف وطني كامل حول الثوابت والحقوق 
الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها 
ــن، مؤكــدا أن مخططات  حــق العودة لالجئي
التصفية واالســتهداف التي تحاك لوأد قضيتنا 
سياســيا ال يمكن مواجهتها إال بإرساء برنامج 
ــة صرفــة، تراعي  سياســي على أســس وطني
ــا الوطنية،  االنحياز إلــى حقوقنا واحتياجاتن

وتتصدي لكل ألوان التدخل والعبث في ساحة 
جبهتنا الفلســطينية الداخلية، وتمنح شعبنا 
إدارة سليمة للشأن الداخلي بعيدا عن األجندة 

الضارة واألهداف الالوطنية.
ــان "إن هذه الذكرى المشــؤومة  وتابع البي
ــى الذاكرة كل أشــكال القهر  تســتدعي إل
ــم واإلرهــاب التــي صبها  وممارســات الظل
ــي والعصابات الصهيونية  االنتداب البريطان
لحقبة زمنية طويلة ذاق فيها شعبنا األمرين 
قبل أن تستكمل بريطانيا جريمتها السياسية 
واألخالقية بتقديم فلســطين على طبق من 
ــر الحماية  ذهــب لقطعــان الصهاينة، وتوفي
الالزمة لهم إلعالن دولتهم اللقيطة وكيانهم 

المسخ على أرضنا المباركة عام "١٩٤٨.

ــور أحمــد بحر النائــب األول  أكــد الدكت
لرئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني أن 
حقوقنا التاريخية المشروعة في أرضنا هي 
ــازل عليها، وال  ــة وال يمكن التن حقــوق ثابت
يمكن ألحد أيا كان أن يشطب أي من حقوقنا 
وثوابتنا الوطنية التي سالت من أجل الحفاظ 
عليها أنهارا من الدماء، وسقط عشرات آالف 
الشهداء والجرحى، وتجّرع شعبنا الفلسطيني 
في سبيلها معاناة ال توصف وآالما بال حدود.

ولفت د. بحر في تصريح صحفي في ذكرى 
وعد بلفور إن التمســك بحقنا الراســخ في 
مقاومة االحتالل، وصيانة وحدتنا الوطنية، 
ــر مقومات الصمود والثبات لشــعبنا،  وتوفي
ــل لحفظ مســيرتنا  ــة األمث يشــكل الضمان

ــة عن براثن  ــأي بقضيتنا العادل الوطنية والن
التصفية واالســتهداف التي تســتحثها اإلدارة 
األميركية وحلفائها إقليميا ودوليا، بتســاوق 
مــدان من بعض أبناء جلدتنا الذين يتشــدقون 

بالقيم الوطنية وهي منهم براء.
وتابع:"إن االعتذار لشعبنا الفلسطيني، وتقديم 
كافة أشــكال الدعــم السياســي واالقتصادي 
ــه الوطنية، يشــكل الحد  الالزم إلســناد قضيت
ــا للتكفير عن  ــى المقبول أمــام بريطاني األدن
ــا السياســية واألخالقية بحق شــعبنا  جريمته
ــا تتحمل المســؤولية التامة  ــا، كونه ووطنن
عن كل ما لحق بشــعبنا مــن جرائم ومصائب 
ــذ وعدهــا المشــئوم بإقامة وطن  ــات من ونكب
قومي لليهــود على أرضنا، مرورا بتوفير كل 

أكد الدكتور احمد بحر النائب األول 
لرئيــس المجلس التشــريعي ضرورة 
الحوار الوطني الفلســطيني للوصول 
إلى وحدة الشــعب على قاعدة الثوابت 
الفلســطيني  والقــرار  الفلســطينية 
المستقل، بعيدًا عن التدخالت األمريكية 
الفلســطيني  والقــرار  الفلســطينية 
المستقل، بعيدًا عن التدخالت األمريكية 
الفلســطيني  والقــرار  الفلســطينية 

ــة المجحفــة بحق  وشــروط الرباعي
الشعب الفلسطيني.

وشــدد د. بحــر خــالل حفــل نظمته 
حركــة حماس فــي حي الشــجاعية 
ــاب اهللا على أن  تكريمــا للحافظين لكت
أي انتخابات ســوف تعقد دون التوافق 
ــي لن تكون مقبولة من الشــعب  الوطن
الفلسطيني ألنها ســتعمل على تعزيز 

وتكريس االنقسام بين شطري الوطن.
وأضاف د. بحر أننا نريد انتخابات حرة 
ونزيه ويجب أن نهيئ المناخ الســليم 
لذلك بعيدا عن شروط الرباعية التي 
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تفرض على الشعب الفلسطيني االلتزام 
ــات وهذا غير  بها لكــي تدخل االنتخاب
مقبول لدينا في المجلس التشــريعي. 
ــر د. بحر عن فخره بالعدد الكبير  وعب
من حافظين كتاب اهللا عز وجل وقال 

"نلتقي اليوم لالحتفاء بالحافظين بكتاب 
ــا لهم وآلبائهــن وأمهاتهم"،  اهللا فهنيئ
ــة  ــع "رغــم المؤامــرات الداخلي وتاب
والخارجية فإن المشــروع اإلســالمي 

سينتصر في فلسطين وخارجها".

رئاسة المجلس التشريعي تدين جريمة اختطاف 
زوجة النائب المختطف رومانين 



استنكرت رئاسة المجلس التشريعي بشدة 
ما  أقدمت عليه سلطة عباس على اختطاف 
ــى رومانين المختطف  زوجــة النائب عل
منذ ثالث ســنوات في ســجون االحتالل 

الصهيونية.
ــور أحمــد بحــر النائب  وأكــد الدكت
األول لرئيــس المجلــس التشــريعي أن 
هذه الجريمة النكــراء تعّد تجاوزا لكافة 
الخطوط الحمراء ولكل القيم واألعراف 
والتقاليد الوطنية، وتمثل اعتداء صارخا 
على كل مقتضيات الحصانة البرلمانية 
التي يحوزها نواب المجلس التشــريعي. 
وتابع د.بحر في تصريح صحفي: "في كل 
يوم تثبت ســلطة رام اهللا عمق انسالخها 
ــر مالحقــة  ــة عب عــن الوطــن والقضي
ــن والمجاهديــن وزجهــم في  المقاومي
غياهب السجون والمعتقالت، ولم يقتصر 

األمر على مالحقتها أبناء النواب بل امتد 
ــواب ومالحقة  األمر ليشــمل زوجات الن
الحرائــر واعتقالهم وإغــالق الجمعيات 
الخيرية ولجــان الزكاة". وحمل د. بحر  
السيد محمود عباس وسالم فياض وقادة 
أجهزتهم األمنية شــخصيًا المســؤولية 
الكاملة عن حياة زوجة النائب المختطف 
علي رومانين، مؤكد أن ذلك يشكل تعديا 
ســافرا على الحصانة البرلمانية لألخوة 
ــواب، وقال: " لن نقف مكتوفي األيدي  للن
أمام هذا االنحدار األخالقي والسياســي، 
وســنتخذ اإلجــراءات الالزمــة الكفيلة 
بمعاقبة المتورطيــن جميعا وإخضاعهم 

لسلطة العدالة والقانون".
وأشار إلى أن هذه الجريمة تعّبر عن حالة 
بشعة من التبادل الوظيفي وتكامل األدوار 
مع االحتالل الصهيوني، وســعيه الحثيث 

لطمس وتغييب الشــرعية الفلســطينية، 
فاالحتالل الصهيوني يعتقل النواب فيما 
تقــوم ســلطة رام اهللا وأجهزتها األمنية 
ــق عليهم ومالحقتهــم واعتقال  بالتضيي
أبنائهم وزوجاتهم. ودعا كافة النواب في 
الضفــة وغزة، وخاصــة من حركة فتح 
والقوائم األخــرى، إلى توضيح موقفهم 
إزاء هذه الجريمة البشعة وكافة الجرائم 
الــذي تصر ســلطة رام اهللا على اقترافها 
بعيدا عن أي خلق أو وطنية أو إنسانية أو 
ضمير. وطالب د. بحر كافة المؤسســات 
ــة والمحلية والدولية بضرورة  الحقوقي
التدخل الفوري والعاجل إلطالق ســراح 
زوجة النائب المختطف رومانين، وإلزام 
ــرام األخالق والقيم  ســلطة رام اهللا باحت
ــق األنظمة  ــة، والتقــي   د بتطبي الوطني

والقوانين الفلسطينية.



العدد الرابع والعشرون

ثقافة قانونية
إعداد: أ. غادة سلمان مزيد - مساعد قانوني/ المجلس التشريعي الفلسطيني 

ناقشــت اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي مع 
وزير النقل والمواصالت م. أســامة العيســوي تسعيرة 
أجرة الســفر داخل المدن والمخيمــات في محافظات 
قطــاع غزة، وذلك في مقــر المجلس بحضور رئيس 
اللجنة النائب عاطف عــدوان وكل من أعضاء اللجنة 
النائب ســالم ســالمة والنائب يوسف الشــرافي وكل 
من نواب المجلس أ. مشــير المصري والنائب اسماعيل 
ــح اللقاء د.  األشــقر، والنائــب جميلة الشــنطي.  وافتت
عدوان مشــيدا بجهــود وزارة النقــل والمواصالت في 
ســبيل تذليل العقبات بين المواطن والســائقين، طالبا 
من الوزير العيسوي توضيح الفلسفة التي وقفت خلف 
التســعيرة الجديدة وآليات سن تلك التسعيرة، إضافة 
إلى معرفة المعيقات التي قد تواجه الوزارة في تطبيق 

تلك التسعيرة.
من جانبه أوضح الوزير العيسوي خالل اللقاء أنه بعد 
ثبات أسعار الســوالر والمحروقات األخرى كان ال بد 
من إعادة النظر في التسعيرة القديمة التي فرضت على 
الموطنين نتيجة نقص الوقود في السابق وارتفاع كبير 
في أسعاره، وتابع" بعد التذمر الكبير من المواطنين تم 
تكليف لجنة لعمل تسعيرة جديدة يتم فيها الموازنة بين 
مصلحة المواطن والسائقين، كما دعا شرطة المرور 
بضرورة القيام بواجبها من أجل ضمان ضبط العمل في 
التســعيرة الجديدة والتي القت ارتياح كبير من قبل 
المواطنين كما ذكر الوزير العيســوي.  بدوره لفت 
النائب  يوســف الشرافي خالل مداخلة له أن التسعيرة 

اللجنة االقتصادية في "التشريعي" تناقش مع وزير اللجنة االقتصادية في "التشريعي" تناقش مع وزير 
المواصالت التسعيرة الجديدة لسائقي األجرة

اللجنة االقتصادية في "التشريعي" تناقش مع وزير 
المواصالت التسعيرة الجديدة لسائقي األجرة

اللجنة االقتصادية في "التشريعي" تناقش مع وزير 

الجديدة أخلت بعض المناطق في قطاع غزة السيارات 
مثل منطقة الصفطاوي والشاطئ الشمالي ، كما اقترح 
بأن يكون لكل ســائق أجرة ملصق داخل ســيارته يكون 
عبارة عن بطاقة تعريفية بالسائق، كما اقترح أن يدفع 
طالب الجامعات نصف األجرة التي تقررها الوزارة. أما 
النائب جميلة الشنطي فقد شددت على ضرورة مالحقة 
المســتنكفين مــن األجهــزة األمنية والذيــن يعملون 
كسائقين داخل مدن ومخيمات قطاع غزة، بينما لفت 
النائب مشير المصري أن تسعيرة المواصالت الجديدة 

ــل وغير ملحوظ بينما  تغيرت عن القديمة بشــكل قلي
غالب األســعار بقيت كما هي في السابق.  وفي تعقيب 
الوزير العيســوي على مداخالت النواب أكد أن وزارة 
المواصالت بدأت منذ شهر بإلزام سائقي األجرة وضع  
بطاقــة تعريفية ولصقها على زجاج الســيارة األمامي 
ــا أن هذا اإلجراء بدأ بشــكل تدريجــي، كما وافق  الفت
على طلب اللجنة االقتصادية بتوحيد التسعيرة الجديدة 
للســائقين من موقف جامعتي األزهر واإلسالمية إلى 

جميع مواقف السيارات داخل مدينة غزة.
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قــال د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي "إن حركة حماس مع 
ــه عارض  ــات، وال تخشــاها"، إال أن االنتخاب
إجراءها في الوقت الحالي بسبب أن الوضع 
ــي في الضفة الغربية يعيق مشــاركة  األمن

حركة حماس في تلك االنتخابات.
ــة الدولية  ــة الرباعي واتهــم د.بحــر  اللجن
باإلنحياز لطــرف على حســاب اآلخر "من 
اجل إنهاء مشــروع المقاومة الــذي تتبناه 
حركة حماس في غزة". ورأى بحر أنه في 
حال تم إجــراء انتخابات "حرة ونزيهة" في 
الضفة الغربية فإن حركة حماس ستنتصر 

فيها. 
جاءت تصريحات  د.بحر خالل أمسية ثقافية 
نظمتها حركة حماس في مخيم النصيرات 
ــوان "يا قــدس إنا  وســط قطــاع غــزة بعن

قادمون نصرة للمســجد األقصى"، بحضور 
الناطــق اإلعالمي باســم حركة حماس في 
المنطقة الوســطى يوســف فرحات، وحشد 

من المواطنين.
ــة  ووصــف د.بحــر ســعي جماعــات يهودي
ــكل" فــوق أنقاض  متطرفــة إلقامــة "الهي
ــدة فاســدة ومظللة"،  ــا عقي األقصــى "بأنه
مجددا تمسك  المجلس التشريعي  بحقوق 
ــة  "المتمثل الفلســطيني  الشــعب  وثوابــت 

بالقدس، والعودة، واألسرى". 
ــى "أن  ــة أخــرى لفــت د. بحر إل مــن ناحي
ــى تقريــر جولدســتون هو  التصويــت عل
انتصار لــإلرادة الفلســطينية ومقاومتها"، 
ــي، وحقوقي  ــه أول تقرير قانون معتبرا ان
في تاريخ القضية الفلسطينية يدين جرائم 

االحتالل اإلسرائيلي.



 .



"التشريعي" يدعو األمم المتحدة لتخصيص جلسة لمناقشة 
االعتداءات الصهيونية على األقصى

ــات العالم  دعــت رئاســة المجلس برلمان
الدولي والعربي واإلسالمي والمؤسسات 
الدولية واألمم المتحدة بضرورة تخصيص 
جلسة لمناقشة االعتداءات الصهيونية على 
المسجد األقصى واتخاذ القرارات الالزمة 
لحماية المدينة المقدســة وضمان حرية 
العبادة للمسلمين في المسجد األقصى من 
ــة المنافية لجميع  االنتهاكات الصهيوني

األعراف والقوانين الدولية.
وأدان الدكتور أحمد بحــر النائب األول 
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في 
تصريح صحفي  االعتداءات الصهيونية على 
مدينة القدس والمسجد األقصى واألماكن 
المقدســة فــي المدينة، محمــال حكومة 
االحتالل نتائج أفعالها وجرائمها وتدنيسها 
للمسجد األقصى، كما حذر من أن المساس 
بالمسجد األقصى سيفجر المنطقة بكاملها. 
ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان 
للنفير العام في الضفة الغربية وقطاع غزة 
واألراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات 

مســيرات  فــي  الشــتات 
جماهيرية حاشده تنديدا 
الصهيونية  ــداءات  باالعت

ضد القدس.
كمــا أكــد د. بحر على 
حــق شــعبنا فــي الدفاع 
عــن المســجد األقصــى 
وحقه في استخدام كافة 
أمام  المقاومة  الوســائل 
حماية المســجد األقصى 

المبارك ومدينة القدس المحتلة، وطالب 
الجميع بالوقوف أمام مســئولياتهم تجاه 
ــة القدس والمســجد األقصى . كما  مدين
طالــب د. بحــر باســم رئاســة المجلس 
التشريعي الفلسطيني دول العالم العربي 
واإلسالمي بضرورة التحرك العاجل على 
كافة المســتويات الرســمية والرسمية 
لحماية المسجد األقصى ومدينة القدس 
من خطر االعتداءات الصهيونية المبرمجة 
والتي تســتهدف تهويد المدينة المقدسة، 

مناشدًا الجماهير العربية 
للخــروج  واإلســالمية 
بمسيرات صاخبة انتصار 

للمسجد األقصى.
في ســياق متصــل طالب 
القــدس  ــة  لجن مقــرر 
في المجلس التشــريعي 
النائب أحمــد أبو حلبية 
جميع البرلمانات العربية 
ــة  والدولي واإلســالمية 
بتفعيل دورها في نصرة القدس والمسجد 
األقصــى، وذلك من خالل مطالبة جميع 
هذه البرلمانات بضرورة استنكار جرائم 
الحرب التي تمارســها ســلطات االحتالل 
الصهيونية ضــد أهلنا فــي القدس وضد 
المســجد األقصــى المبارك.  كما ناشــد 
النائــب أبو حلبية خــالل مؤتمر صحفي 
ــى انتهــاكات االحتالل  عقــده تعقيبا عل
للمســجد األقصى ضرورة ســّن القوانين 
الالزمة لمنع دعــم التنازل عن القدس أو 

التفريط بها أو المساومة عليها كما فعل 
المجلس التشريعي الفلسطيني الذي أقّر 
قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس 

واألقصى .
واستنكر النائب أبو حلبية بشدة االنتهاك 
المســتمر لحرمة هذا المســجد األقصى 
وقدســيته مــن خــالل دخــول الصهاينة 
بمالبس وســلوكيات فاضحــة، وإطالق 
الرصاص الحي والمطاطي وإلقاء القنابل 
االرتجاجية والمســيلة للدموع ، و إقامة 
ــة والحفــالت الراقصــة  المالهــي الليلي
والماجنة في محيط هذا المسجد المبارك.

كما ناشد شــعبنا الفلســطيني أْن يكون 
والماجنة في محيط هذا المسجد المبارك.

كما ناشد شــعبنا الفلســطيني أْن يكون 
والماجنة في محيط هذا المسجد المبارك.

على مســتوى الحدث، وأْن يتوّحد بجميع 
كما ناشد شــعبنا الفلســطيني أْن يكون 
على مســتوى الحدث، وأْن يتوّحد بجميع 
كما ناشد شــعبنا الفلســطيني أْن يكون 

فصائله وأطيافه وينهي حالة االنقسام بين 
غزة والضفة الفلسطينية، وتوجيه جميع 
الجهــود لمقاومــة االحتــالل الصهيوني 
ودحره من األرض الفلسطينية. كما طالب 
فصائل المقاومة الفلسطينية بتفعيل دورها 
والتحرك بسرعة قبل فوات األوان والقيام 

أعربــت  رئاســة المجلس عــن بالغ 
استغرابها واستنكارها للموقف الذي 
ــون وزيرة  ــه هيــالري كلينت أبدت
ــان لقائها  ــة األميركية إب الخارجي
المشــترك بالسيد محمود عباس في 
أبو ظبي والذي حّثت فيه عباس على 
االنطالق في مسيرة المفاوضات دون 

وقف االستيطان.
ــور أحمد بحر النائب  وأكد الدكت
األول لرئيــس المجلس التشــريعي 
الفلســطيني أن هذا الموقف يشــكل 
تراجعا أميركيا ســافرا عن الوعود 
اإلدارة  ــا  قطعته التــي  والمواقــف 
ــة حــول ضــرورة وقف  األميركي
االســتيطان قبل إجراء أي مفاوضات 
فلسطينية - صهيونية، ملفتا أن هذا 
الموقف يتقاطــع تماما مع المواقف 
اإلدارة  ــا  اتخذته ــي  الت السياســية 
األميركية الســابقة زمــن الرئيس 
السابق جورج بوش، واستوجبت من 
خاللها مقــت وعداء األمــة العربية 

"التشريعي" يعرب عن استنكاره لموقف وزيرة 
الخارجية األميركية بخصوص قضية االستيطان

واإلسالمية. وحذرت  رئاسة المجلس 
من اســتغالل الكيان الصهيوني لهذه 
ــة المطــردة،  التراجعــات األميركي
واتخاذها غطاء سياسيا لممارسة مزيد 
من الجرائم وأعمال البطش والعدوان 
واإلرهاب بحق شــعبنا الفلســطيني، 
ومضاعفــة الهجمة المســعورة التي 
تســتهدف القدس المحتلة والمسجد 
األقصى المبارك. ودعا د. بحر الســيد 
محمود عباس وسلطة رام اهللا لوقف 
ــى السياســات والمواقف  التعويل عل
لحقــوق  ــة  المناوئ ــة  األميركي
وتطلعات شعبنا، ونبذ المراهنة على 
المشاريع األميركية المسمومة التي 
يتم طبخها للمنطقة، وأكد  أن بناء 
الوحدة الوطنية الحقيقية على أسس 
صلبة ومتينة يشكل المدخل األساس 
ــف الصهيونــي  أمــام مواجهــة الحل
األميركــي، ومخططاته الخطيرة – األميركــي، ومخططاته الخطيرة – األميركــي، ومخططاته الخطيرة 
التي تستهدف ضرب وحدة وتماسك 

شعبنا وتصفية قضيته العادلة.

يشــكل المعاقون في فلسطين شريحة كبيرة 
من المجتمع نتيجة لممارسات االحتالل التي 
ساهمت في اتساع هذه الفئة, وقد أولى المشّرع 
اهتماما بهذه الشــريحة فأصدر قانون حقوق 
المعاقين رقم 4 لعام 1999م الذي عّرف المعاق 
في المادة (1) منة "بأنه الشخص المصاب بعجز 
ــي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشــكل  كل
مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية 
أو النفســية أو العقلية إلى المــدى الذي يحّد 
ــات حياته العادية في  من إمكانية تلبية متطلب
ــن", وكفل  ــر المعاقي ظــروف أمثاله من غي

للمعــاق مجموعة واســعة من الحقــوق التي 
تسمح له بالعيش بكرامة وحرية ومساواة مع 
باقي المواطنين, حيث قرر القانون حق تشغيل 
ــام والقطاع الخاص،  المعاقين في القطاع الع
وسنســتعرض إلى أي مدى كفل المشرع هذا 

الحق في القوانين ذات العالقة كالتالي: 
1. القانون األساسي لسنة 2003 م:

ــن  ــه بي ــون األساســي وتعديالت ســاوى القان
الفلســطينيين أمام القانون دون اعتبار للعرق 
أو النســب أو اإلعاقة فقد نصت المادة (9) منه 
على أن "الفلسطينيين سواسية أمام القانون ال 

تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون 
أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة". 

2. قانون حقوق المعوقين رقم 4 لسنة 1999م
حــّدد القانــون مجموعة مــن االلتزامات على 
المؤسســات الحكومية وغير الحكومية بشأن 
تشــغيل المعاقين حيث ألزم تلك المؤسسات 

بما يلي:
- اتخاذ اإلجراءات الالزمة لرفع نسبة العاملين 
فيها من المعاقين إلي ما نسبته 5% من إجمالي 

الموظفين وحسب احتياجاتها. مادة (10)
ــن فــي  - ضــرورة تشــجيع تشــغيل المعوقي

المؤسســات الخاصة من خالل خصم نسبة من 
مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات. 

مادة (10)
3. قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م.

ــاب العمل  ــي إلزام أرب حرصا مــن الدولة عل
ــن فقد أوجــب القانون علي  بتشــغيل المعاقي
صاحب العمل تشغيل عدد من العمال المعوقين 
المؤهلين بأعمال تتــالءم مع إعاقتهم, وذلك 
بنسبة ال تقل عن 5% من حجم القوى العاملة 

في المنشأة. مادة (13) 
ــة رقم (4) لســنة  ــون الخدمــة المدني 4. قان

1998م 
- استنادا إلي أحكام قانون الخدمة المدنية تحّدد 
بقرار من مجلس الوزراء نســبة من الوظائف 
تخصــص لألســرى المحرريــن والجرحــى 
ــات المقاومة والذين  ــوا في عملي الذين أصيب
تسمح حالتهم بالقيام بأعمال تلك الوظائف, 
كما أجــاز تعيين أزواج هــؤالء  الجرحى أو 
أحــد أوالدهم أو أحــد إخوانهــم أو أخواتهم 
القائمين بإعالتهم في حالة عجزهم عجزا تاما 
أو وفاتهم إذا توافرا فيهم شــروط شغل تلك 

الوظائف. مادة (23)

إال أن المــادة الســابقة لم تحدد نســبة تلك 
الوظائف وجعلت تحديد هذه بقرار من مجلس 
ــوزراء, و خصصــت نســبة تلــك الوظائف  ال
لألسرى المحررين والجرحى المصابين دون 

غيرهم من المعاقين.
وقد نصت المــادة (34) من الالئحة التنفيذية 
لقانون الخدمة المدنية بأنه "على جميع الدوائر 
الحكومية أن تراعي عند كل تعيين اســتكمال 
نسبة ال 5% المحددة لتشغيل المعاقين"، إال أن 
النص على هذه النسبة يجب أن يكون في أصل 

القانون ال في الئحته التنفيذية.
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نائب عن كتلة التغيير واإلصالح / محافظة نابلس

من مواليد عام 1968م في القدس، وهو متزوج وله أربعة أبناء، حاصل على شهادة البكالوريوس إدارة أعمال، كما 
حصل على شــهادة الماجستبر في إدارة األعمال، عمل مســاعدًا إداريًا في المركز الفلسطيني لتطوير المشاريع 
من مواليد عام 1968م في القدس، وهو متزوج وله أربعة أبناء، حاصل على شهادة البكالوريوس إدارة أعمال، كما 
حصل على شــهادة الماجستبر في إدارة األعمال، عمل مســاعدًا إداريًا في المركز الفلسطيني لتطوير المشاريع 
من مواليد عام 1968م في القدس، وهو متزوج وله أربعة أبناء، حاصل على شهادة البكالوريوس إدارة أعمال، كما 

ــرة، كما عمل مشــرفًا عامًا علي مراكز تحفيظ القرآن الكريم في منطقــة القدس كما يعمل محاضرًا  الصغي
حصل على شــهادة الماجستبر في إدارة األعمال، عمل مســاعدًا إداريًا في المركز الفلسطيني لتطوير المشاريع 
ــرة، كما عمل مشــرفًا عامًا علي مراكز تحفيظ القرآن الكريم في منطقــة القدس كما يعمل محاضرًا  الصغي
حصل على شــهادة الماجستبر في إدارة األعمال، عمل مســاعدًا إداريًا في المركز الفلسطيني لتطوير المشاريع 

في دائرة إدارة األعمال والتســويق في جامعة القدس، وشــغل منصب عضو مجلس أمناء وأمين سر مؤسسة اقرأ 
لرعاية القرآن والســنة في القــدس. وعضو في لجنة الدفاع عن أراضي وادي الجــوز / حي بير المرصوص في 

القدس، كما فاز في االنتخابات التشريعية عام 2006م عن دائرة القدس واعتقل في 2006/6/26م.



لجنة التربية والقضايا االجتماعية تلتقي وزير التربية والتعليم

أشــاد د.أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي خالل اتصال هاتفي 
مع الشيخ خليفة الظهراني رئيس مجلس 
النواب البحريني، بالخطوة الشــجاعة 
التي أقــدم عليها البرلمــان البحريني 
من خالل إصدار مســودة قانون يحظر 
بموجبها كل أشكال التعامل مع الكيان 
ــه من عقوبات  ــي، وما يتضمن الصهيون
تصــل إلى حد الســجن عشــر ســنوات 

للمخالفين.
ــارك د.بحر هذه الخطوة البحرينية  وب
الهامة ودعا جميع البرلمانات والمجالس 

هل بقي لدى المتوكلين على أمريكا ما يقولونه بعد أن وقفت وزيرة الخارجية األمريكية ، تلك العجوز 
الستينية التي تفضحها تجاعيدها كلما انكشفت أصباغها عن جلد وجهها ، بجوار معلمها وسيدها وزعيمها 
الصهيوني ، تردد على مســامعنا تكرارا بالنص والحرف للموقف الصهيوني من االستيطان ، متراجعة عن 
ــة الجالس في البيت األبيض ، باصقة في وجه كل من تــوكل على أمريكا بدال من التوكل  أقــوال الدمي

على اهللا . 
وما أكثر المتوكلين على أمريكا في منطقتنا ! الملتمسين لها المعاذير ! ما أكثر الزائغين من الواجب 
الذي يقول لهم بفصيح العبارة : لن يعطيكم أحد صدقة .. ولن تأخذوا أي حق من حقوقكم إال بالقوة التي 
تكتســبونها من خالل الوحدة والعمل والحكم الرشيد . فلم يكن منهم إال أن حادوا عن الطريق وزاغوا إلى 

الوهم الذي يتملكهم بأن أمريكا سوف تكون شيئا أكثر من مستعمرة صهيونية ! 
ها هي أوهامهم قد تهاوت .. وانهار مشروعهم بأكمله . ومسحت بهم األرض تلك العجوز القبيحة الشقراء 
ــا وزراء الخارجية العرب عندما اجتمعت بهم في المغرب أمس في يوم عيد من أعيادها  . فمــا الذي قاله له
ومأتم من مآتمنا وهو الثاني من تشــرين الثاني ذكرى وعد بلفور ..؟ هل قالوا لها : إن موقف أمريكا في 
عهدكم أســوأ من موقفها في عهد جورج دبليو بوش ؟ هل قالوا لها إن موقف أمريكا لم يعد يســمح لها 
بدور الوســيط ؟ هل قالوا لها إن مصالحكم في بالدنا لم تكن مهددة قدر ما هي مهددة اليوم وإن ســمعتكم 
لم تكن في الوحل قدر ما هي اليوم ؟ هل سألوها : لماذا ( تمرجل ) رئيسك باألمس وقال إن إسرائيل يجب 
أن تتوقف عن االستيطان تماما قبل العودة إلى مائدة المفاوضات ؟ وكيف جاز له أن ينمسخ وينكص على 
عقبيه ويكشــف عورتهـ  التي هي أنت خاصةـ  حين قلت إنه ال عالقة بين الجلوس على مائدة المفاوضات 
وبين وقف االستيطان ؟  إن هذا النكوص من قبل الرئيس باراك أوباما وليس من قبل الوزيرة هيالري أمر 
ينذر بالســوء ويبعث على اليأس التام من أمريكا . وإذا نحن صدقنا أن أوباما لم يطلق تصريحه كذبا بل 
كان في لحظتها يعني ما يقول ، فإن نكوصه يعد خيانة منه لنفســه ، وللشــعارات التي أطلقها إبان حملته 
االنتخابية ، وللجماهير األمريكية التي أرادته رجل تغيير مستعد لخوض معركة التغيير قادر عليها كما 
ــا باألمس من المهتمين جدا بأمر أوباما  قــال ، بمــا في ذلك القدرة على إدارتها وعلى دفع تكاليفها .  كن
شخصيا . فقد كانت معركته االنتخابية وكان فوزه فيها باعثا على احترام العالم للشعب األمريكي بمن 
فيه الكتلة المتراصة من األمريكيين السود الذين صبوا أصواتهم وراء مرشحهم ، وكذا العناصر التحررية 
وطلبة الجامعات والليبراليين الصادقين المتعلقين بالمثل النظيفة ، بعيدا عن العنصرية والصهينة ومرشح 
المحافظين الجدد .  كان لذلك معنى عظيم وبشرى طيبة . هو معنى هزيمة المحافظين الجدد الذين شنوا 
الحروب العدائية ضد منطقتنا ، والذين ورطوا الواليات المتحدة في مشروع امبراطوري استنزف مواردها 
وجلب عليها الضيق في الداخل والحقد في الخارج ،  وكبد األمريكيين مرارة موت الكثيرين من أبنائهم 
العائدين إليهم في النعوش  دون سبب ملموس مفهوم ، ووضع أكثرية مواطنيها دافعي الضرائب في خدمة 
أقلية اللوبي الصهيوني بصورة لم يسبق لها مثيل . فهبط باالقتصاد األمريكي وبقيمة الدوالر بين العمالت 

. وأحل البطالة وعجز الخزانة محل الرفاه . 
ــذا جاء فوز أوباما انتصارا لوعد ضمني : أن تصبح الواليات المتحدة أقل عدوانية ، وأكثر عدال ، وأقل   ول
انصياعــا لألقلية الصهيونية الحاكمة في الواليات المتحــدة . وكانت وعود أوباما بالتغيير تركز على 
تحسين أحوال الطبقة الوسطى والفئات الشبابية في البالد . وما كاد يتسلم الحكم حتى وجدناه يهرع نحو 
تركيا أوال ثم نحو مصر ثانيا ويلقي في كل منهما خطابا ، في مبادرة تنطوي على اإلقرار بالظلم الواقع 
على العالمين اإلسالمي والعربي والرغبة في تطييب الخواطر وكسب القلوب . وجاء تصريح أوباما الذي 

يخاطب إسرائيل بوقف االستيطان تماما ضمن هذه السلسلة من الوعود والسياسات المعلنة . 
ــا أن أوباما الذي ال يدين للوبي الصهيوني بفوزه في االنتخابات ، والذي عرف جيدا أن  وظــن الكثيرون من
الصوت اإلسالمي في أمريكا صب تأييده له كما فعل السود والمثقفون في البالد ، سوف يشرع في تنفيذ 
السياســات المغايرة لسياســات المحافظين الجدد واللوبي الصهيوني . ولما كان الناس يعرفون أن تغيير 
السياساتـ  ال سيما الشرق أوسطيةـ  هي في أمريكا معركة وليست جرة قلم ، فإن المتوقع والمنتظر كان 

عدم التواني عن خوضها وذلك استنادا إلى القاعدة التي انتخبته والتي لن تتأخر عن دعمه . 
ــي والقوى المتصهينة تبادر أوباما بالحرب  إال أن العكــس قــد حدث ! فإذا بقوى المحافظين الجدد واللوب
والضغوط والحفر تحت كرسيه . وإذا بالرئيس الجديد فوق الكرسي يفضل السالمة والتراجع عن مبادئه 
وعن وعوده مستمعا إلى نصح العناصر المتصهينة في الحزب الديمقراطي وفي الكونغرس الذين قالوا له : 

ما لك وللمعارك ؟ ال تضيع فرصتك وفرصة الحزب في حكم مستقر ال تعتريه الزعازع.
لقد أرادوه دمية جالســة في البيت األبيض وجردوه من الجماهير التي انتخبته وقبل لنفســه هذا الوضع 
. ومن هنا جاءت الخيانة في معركة ال تعني الشــرق األوســط وحده ولكن تعني اإلجابة على ســؤال : من 

يحكم أمريكا ؟ ! 

عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
فــي المجلس التشــريعي اليوم جلســة 
ــم د.  ــة والتعلي ــر التربي اســتماع لوزي
محمد عســقول ، وذلك بحضور رئيس 
ــة د. عبد الرحمــن الجمل وأعضاء  اللجن
اللجنة إضافة إلى عدد من نواب المجلس 

التشريعي .
وأطلع الوزير عســقول النواب على عدد 
من القضايا التي تهم المسيرة التعليمية 
ومنها رواتب المدرسين الجدد المثبتين 
, وآخر المســتجدات في جامعة األقصى،  
وبرنامــج التعــاون المشــترك لدرجة 
ــوراه فــي الجامعــة مــع جامعة  الدكت
عين شــمس وضرورة تفعيله, واألسرى 
ــن الذيــن أنهوا دراســتهم من  الخريجي
إيجــاد  ــة, وضــرورة  العبري الجامعــة 
الحلول المناسبة لشــهاداتهم, فضًال عن 

أوضاع الجامعات الفلسطينية والبرامج 
والتخصصات واالعتماد. 

ــة  وفيمــا يخــص التطــورات ذات الصل
بجامعة األقصى الحكومية أوضح الوزير 
عسقول حيثيات تعيين المجلس الرئاسي 
ــا برئاســة د.أيمن صبح المســئوول  فيه
األكاديمــي، مؤكدًا أن هــذه اإلجراءات 
تمت وفقًا لألصــول والقوانين، وطمأن 
األكاديمــي، مؤكدًا أن هــذه اإلجراءات 
تمت وفقًا لألصــول والقوانين، وطمأن 
األكاديمــي، مؤكدًا أن هــذه اإلجراءات 

ــأن األمور  ــواب ب ــة والن أعضــاء اللجن
تســير بشــكل إيجابــي وطبيعــي بعيدًا 
عن االســتنكاف للطلبة وأعضــاء الهيئة 
ــع المناطــق وأن  التدريســية فــي جمي
الموضــوع مهني بالدرجة األولى وليس 

سياسياً. 
الموضــوع مهني بالدرجة األولى وليس 

سياسياً. 
الموضــوع مهني بالدرجة األولى وليس 

ــة مــع الوزيــر أوضاع  وناقشــت اللجن
الجامعات الفلسطينية وبرنامج التعاون 
األكاديمي المشترك لدرجة الدكتوراه 

بجامعة األقصى بالتعاون مع جامعة عين 
شــمس وضرورة تفعيله وحــث أعضاء 
اللجنة والنواب الوزير على اعتماد برامج 
وتخصصات نوعية , وان نبني مؤسســات 
من خالل لوائح وأنظمة سليمة  وترشيد 

الطلبة.
وحول رواتب المدرسين الجدد المثبتين, 
أوضح عسقول أنه سيتم صرف مبلغ ١٢٠٠ 
شيكل كسلفة للموظفين المثبتين إلى 
حين االنتهاء من إجراءات التعيين وصدور 
رقم وظيفي لكل معلم من الديوان ومن 
ثم احتســاب الفروق بأثر رجعي حســب 
ــون الخدمة المدنية، كمــا أكد أنه  قان
ســيتم صرف رواتــب المعلمين أصحاب 
العقود الخاصة وأن الرواتب نوقشت في 
ــوزراء وأنه تم إعــداد القوائم  مجلس ال

وبصدد إرسالها إلى وزارة المالية.

حمل د. أحمــد بحر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشريعي االحتالل 
اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عما 
وصــل إليه حــال عمال فلســطين 
بســبب اإلغالق والحصار والحرب 
األخيرة على القطاع، متعبرا ذلك 
ــة "جريمــة حرب" يحاســب  بمثاب
ــا القانون الدولي. جاءت أقوال  عليه
د. بحــر خالل اعتصام نظمه المئات 
مــن العمــال العاطلين عــن العمل 
وخاصة المســتفيدين مــن برنامج 
تكافل لتوفير فرص العمل المنبثق 
عــن تجمــع المؤسســات الخيرية 
والمهدد بالتوقف عن العمل بســبب 
تقلص الدعم له في ساحة المجلس 

التشريعي وسط غزة، 

 .






د.بحر يشيد بقرار مجلس النواب البحريني بتبني مسودة القانون 
ــة في كافة الدول  النيابي
واإلســالمية  ــة  العربي
إلى تبني خطــوة مماثلة 
ــة،  البحريني للخطــوة 
مقاطعة  باتجــاه  والدفع 
الصهيوني بشــكل  الكيان 
تام، ووقف كافة أشــكال 
التعامل معــه، وخصوصا 
في ظــل ما تتعــرض له 
القدس والمسجد األقصى 

من تهويد مبرمج وتهديد وجودي، وفي 
ظل الحصار الظالم الخانق الذي يفرض 

ــى قطاع غــزة منذ ما  عل
يزيد عن ثالث سنوات. .

وشدد د. بحر خالل االتصال 
ــة  ــى األهمي الهاتفــي عل
البالغــة لهــذه الخطــوة 
ــة التي نأمل أن  البحريني
تشكل حافزا نحو تحرك 
فاعــل وتدخــل حقيقــي 
ــات  مــن جانــب البرلمان
العربية واإلسالمية بهدف 
حماية المسجد األقصى ومدينة القدس 
ــة، والدفاع  ــداءات الصهيوني مــن االعت

عن حقوق وتطلعات شعبنا الفلسطيني 
التي تتعرض ألبشع مخططات التصفية 

والتذويب.
من جانبه أكد الشيخ خليفة الظهراني 
ــي أقرها  ــى أن مســودة القانون الت عل
مجلس النواب البحريني، تحظر وبشكل 
ــان االحتالل أو  شــامل التعامل مع كي
إجراء أية اتصاالت أو إقامة أية عالقات 
معه من أي نوع كان، أو إنشــاء بعثات 
ــي ســواء  ــل دبلوماســي أو قنصل تمثي
بطريق مباشر أو غير مباشر، وهو أقل 

شيء نقدمه للقدس والمسجد األقصى.

الشيخ خليفة الظهراني 




