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العدد السادس والثالثون

لم تفجؤني تراجعات حركة فتح االنتخابية التي تجلت أوضح ما يكون في انتخابات جامعة بيرزيت 
األخيرة.

حاولت فتح إشــاعة أجواء فوز واهمة في ظل منافسة شبه منعدمة تقريبا إثر مقاطعة اإلطار النقابي 
لحركة حماس لالنتخابات، ورقص بعض أبنائها طربا للنصر "الســهل" الذي ظفروا به دون أي جهد 

أو ضنك حقيقي.
ــئ بتراجعات فتحاوية مطردة، وينذر بتقهقر شــعبي متواصل، وخصوصا في الضفة  واقــع الحال ينب
الغربية، ويضيء األضواء الحمراء في وجه صناع القرار داخل فتح وراسمي سياستها ومسّيري عجلة 

أدائها اليومي.
هل عجزت فتح عن تشخيص عالتها واألدواء التي تنخر في بنيانها واالستفادة من التجارب العميقة التي 

طفحت بألوان الدروس والعبر طيلة المفاصل والمنعطفات الزمنية الماضية؟!
ال تخلو فتح من قيادات حكيمة وذات رؤية وطنية سليمة يضيرها واقع الحركة المزري وممارساتها 
المخجلة في طول وعرض الضفة الغربية، ويؤذيها تحول الحركة إلى مشروع أمني مشوه يتالعب به 
الثنائي فياض – دايتون، ويجعل من إنفاذ االلتزامات األمنية مع االحتالل شغله الشاغل وهمه األكبر 

دون منازع!
يحق لنا أن نتساءل عن سّر غياب أو صمت هذه القيادات ذات النفس الوطني عن اإلسهام في التأثير على 
صيرورة الواقع الفتحاوي المنكفئ بعنف الذي يشبه كرة الثلج التي تتدحرج بسرعة فائقة وتجرف 

في طريقها كل شيء في طريقها إلى المجهول؟!
ال نشــمت إطالقا بفتح أو نســعد بهبوطها وانزالقاتها، فتراجع فتح وتدهور قيمتها ومكانتها يصبان 
تلقائيا في مصلحة األعشــاب الضارة التي نبتت خارج السياق الصحي للحركة الوطنية الفلسطينية، 
وكلما استرشــدت فتح ببوصلة العمل الوطني الخالص كلما كان ذلك أدعى القترابها من شــعبها 

الفلسطيني وقضيته العادلة.
المفكرة الشعبية الفلسطينية رصدت وال تزال ممارسات فتح الراهنة في مختلف الميادين، فلم تجد فيها 

سوى أوراقا سوداء وسطورا مظلمة وأحرفا قاتمة برسم الوضع الحالك في الضفة الغربية حاليا.
عندما تتراجع فتح تتقدم حماس رغم األجواء البوليسية التي تهيمن على مناشط الحياة في الضفة، بل 

إن أسهم حماس الجماهيرية في الضفة لم تتأثر مطلقا بل شقت طريق الصعود واالرتفاع.
يحدونا الشــك البالغ في إمكانية التغيير الفتحاوي، سياســة وأداء، خالل المرحلة المقبلة، ما يعني 
اســتمرار فقدان القيمة الوطنية والسياسية واألخالقية، وتأقلم فتح على مواجهة وامتصاص صدمات 

االنكفاء والهزيمة فترة طويلة من الزمن.
هناك من يتجرأ على القول بأن فتح قد شبت عن أي إطار لإلصالح، وبات قرارها وسياستها رهنا لمزيج 
من التفاعالت التي تصنعها أصابع معدودات، داخليا وخارجيا، وتخضع لمجموعة محددات وإمالءات ال 

يمكن تجاوزها والمساس بها أوال وأخيرا.
قد يكون ذلك صحيحا، لكنه ال يشــكل حافزا للتسليم باألمر الواقع وترك السفينة الفتحاوية تغرق 
يوما بعد يوم، بقدر ما يشــكل منطلقــا للتمرد على قواعد العالقة التي قّزمــت الحركة "التاريخية 
قد يكون ذلك صحيحا، لكنه ال يشــكل حافزا للتسليم باألمر الواقع وترك السفينة الفتحاوية تغرق 
يوما بعد يوم، بقدر ما يشــكل منطلقــا للتمرد على قواعد العالقة التي قّزمــت الحركة "التاريخية 
قد يكون ذلك صحيحا، لكنه ال يشــكل حافزا للتسليم باألمر الواقع وترك السفينة الفتحاوية تغرق 

الرائدة" ودمرت سمعتها وجعلت منها أكثر اقترابا من االحتالل منه إلى شعبها وفصائله الحية وقواه 
المجاهدة.

أمام فتح خياران ال ثالث لهما، وما من خيارات أخرى.
فهل ترنو الحركة إلى استشــراف قيم الشراكة الوطنية الحّقة، وتؤوب إلى أحضان شعبها، وتراجع 

أمام فتح خياران ال ثالث لهما، وما من خيارات أخرى.
فهل ترنو الحركة إلى استشــراف قيم الشراكة الوطنية الحّقة، وتؤوب إلى أحضان شعبها، وتراجع 

أمام فتح خياران ال ثالث لهما، وما من خيارات أخرى.

خياراتها السياسية والوطنية، وتبني ما انهار، وتصحح مسارها ومسيرتها قبل فوات األوان، أم أن الخرق 
قد اتسع على الراقع، وباتت األمور تدور في إطار األحالم واألمنيات فحسب؟!

أيا كانت اإلجابة النظرية فإن اإلجابة العملية التي تحملها نتائج االنتخابات المختلفة، اآلن والمتوقعة 
مســتقبال، ســتكون أبلغ أثرا، وحينها لن ينفع فتح عّض أصابع الندم ولن يكون بوسعها استنساخ ذات 
أيا كانت اإلجابة النظرية فإن اإلجابة العملية التي تحملها نتائج االنتخابات المختلفة، اآلن والمتوقعة 
مســتقبال، ســتكون أبلغ أثرا، وحينها لن ينفع فتح عّض أصابع الندم ولن يكون بوسعها استنساخ ذات 
أيا كانت اإلجابة النظرية فإن اإلجابة العملية التي تحملها نتائج االنتخابات المختلفة، اآلن والمتوقعة 

المواقف واجتراح ذات سياسات الماضي.
باختصار، فتح على طريقين: المراجعة والصعود أو استمرار التراجع واالنهيار.

فتح.. الصعود أو استمرار االنهيار!
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د. خريشة: فياض لم يدشن مؤسسات وطنية حقيقية ولم يبِن سوى السجون ونهجه يعتمد التعايش مع االحتالل وليس إزالته

النائب / يحيى العبادسة النائب/  د.حسن خريشة

العبادسة: يعبر عن نموذج مشوه يحمل أجندة صهيونية أمريكية، وال مكان له في التاريخ الفلسطيني 

اســتهجن نائبان في المجلس التشريعي تصريحات 
ســالم فياض رئيس حكومة رام اهللا غير الشــرعية 
التي تمثل تنازال عن حق العودة، مؤكدان أن فياض 
ال يمثل شــعبنا الفلســطيني وال يمتلك الشرعية 
الدســتورية وال الشعبية التي تخوله للتحدث باسم 

الفلسطينيين.
وشدد النائبان على أن فياض يحمل أجندة أمريكية 
ــة ومشــروعا للتعايــش مــع االحتــالل  وصهيوني

الصهيوني وليس إزالته.
تعايش مع االحتالل

د. حســن خريشــة النائب الثاني لرئيــس المجلس 
التشريعي اعتبر أن ما يقوم به فياض يشكل استخفافا 
ــة وقــرارات منظمــة التحرير،  بالســلطة الوطني
قائال: "إذا كان رجال بحجم ســالم فياض يستطيع 
أن يحــرك القضية الفلســطينية خالل عام ونصف 
فلنصفــق جميعا لســالم فياض لكن هــذه توجهات 
نتنياهو الداعمة لسالم اقتصادي وأمن لإلسرائيليين، 
وبالتالي هي شكل من أشكال التعايش مع االحتالل". 
وطالب خريشة الفصائل الفلسطينية بالتعبير عن 
موقفها ورفضها لتصرفات فياض الداعمة للتعايش 
مع االحتالل وليس إنهاءه، مؤكدا أنه "في ظل حالة 
التردي العربي والفلســطيني فــإن فياض يتحدث 

بلسان اإلدارة األمريكية بشكل واضح".
ــاض لم يبِن مؤسســات  وأشــار خريشــة إلى أن في
وطنية حقيقية ولم يبِن ســوى عشــرين سجنا في 
الضفة الغربية، متســائال: "إذا كانت هذه السجون 

هي المؤسسات الفلســطينية التي يفخر بها فياض 
فبئس المؤسسات؟!".

مال مسيس مغموس بالعار
وأوضح خريشة أن الضغوطات في المنطقة العربية 
ــل التغيير في  واإلســالمية أفرزت عــدة نماذج مث
أفغانســتان والعراق حيث حــاول المجتمع الدولي 
أن يفرض حالة مشــابهة في فلســطين، مشيرا إلى 
أنه مّر على الشعب الفلسطيني نماذج كثيرة حاول 
االحتالل فرضها مثل نموذج روابط القرى في فترة 
مــن الفترات والذي يقوم على نفس الفلســفة التي 

يسوق بها األمريكان واالحتالل فياض هذه األيام.
 وأضاف قائال: "يهدف نموذج فياض إلى إيجاد نوع 
من الرفاه المعيشي أو نوع من الخدمات التي يمكن 
أن يقدمها فياض بأموال مسيســة مغموســة بالعار 
كي يصنعوا له شــعبية ومكانة في صفوف شــعبنا 
الفلســطيني، وذلك على حساب القضايا الرئيسية 

لشعبنا".
نموذج أمريكي مشوه

 بدوره طمأن النائب يحيى العبادســة شعبنا من أن 
محاوالت االحتالل إليجاد آلهة من عجوى ستفشل 
ولن يكون لها مصداقية، مؤكدا على أن شعبنا على 
وعي كبير بأن فياض هو نموذج مشوه جديد مثل 
نماذج سابقة مثل روابط القرى"، وأنه يعتبر مندوبا 
عــن اإلدارة األمريكية لتنفيذ مخططات خبيثة ضد 
شعبنا وأمتنا.  وشدد العبادسة على أن نموذج فياض 
لن ينجح ألنه يسوق نفسه لألعداء عن طريق التخلي 

عن الثوابت، ويحاول أن يتبادل األدوار مع االحتالل 
ــاط في نفوس  في مالحقــة المقاومة وخلق اإلحب
الشــعب للعزوف عن المقاومة، الفتا إلى أن فياض 
ال يمتلك شرعية حقيقية وال يملك في البرلمان 

إال صوته فحسب.
ــه جاء  وأكــد أن تاريــخ فيــاض حافــل حيــث أن
بالباراشوت من اإلدارة األمريكية ويحاول أن يكون 
وريثا لحركة فتح دون شرعية قانونية، مضيفا أن 
فياض يســتقوي باألجنبي على الوطني ويستقوي 
بأمــوال أمريكا وأوربا على شــعبنا فــي ظل قيامه 
بممارســات غير وحدوية تقوم على أساس الفصل 

الوظيفي ومحاربة المقاومة.
ال مكان له فلسطينيا

 وأشار العبادســة إلى أن فياض غير مؤهل للقيادة 
ــى اإلطالق قائال: "هو مثل الطفيليات التي تعمل  عل
في األجواء اآلســنة غير الصحية فهــو ال يعمل إال 
فــي الظالم ويعمل فقــط في أجواء االنقســام ولو 
حدث اتفاق بين حماس وفتح فال مكان لمثل هؤالء 

النكرات في التاريخ الفلسطيني".
وأوضح العبادســة أنه في حال إنهاء حالة االنقسام 
فإن فياض ســيذهب إلى عالم النســيان وسيحاكم 
أمام شعبنا لجرائمه وتساوقه مع االحتالل، مستهجنا 
استعداد فياض للمشاركة في االحتفاالت الصهيونية 
في ذكرى النكبة، وعرض نفسه في سوق النخاسة 
الصهيونية لكي يكون له موضع قدم ويشــكل وريثا 

للقيادة الفتحاوية الحالية. 
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يوما بعد يوم ُيســفر سالم فياض عن مشروعه 
ــر وطنية،  الحقيقــي الــذي يعبر عن أجندة غي
ــح الذي ال يرى  ــام عن وجهه الكال ويميط اللث
غضاضة في إهدار حقوق شعبنا وثوابته الوطنية 
ــي دفع في ســبيلها عشــرات آالف الشــهداء  الت
وفيوضات األلم والجراح على امتداد سني القهر 

والنكبة والعذاب منذ عام ١٩٨٤ وحتى اليوم.
ــرة إزاء حق  ــاض األخي ــدو تصريحات في ال تب
العودة مســتغربة لمن يفهــم طبيعة تركيبة 
الرجل، وكيف جيء به إلى حلبة السياســة أول 
ــل أن يوضع  ــة وزارة المالية قب مــرة عبر بواب
قســرا على رأس حكومة الضفــة الغربية عقب 

وقوع االنقسام.
اإلشــكالية الكبرى تكمن في الموقف الفتحاوي 
ــاض الغطــاء السياســي الالزم  الــذي يمنح في
لممارســة عبثه في الســاحة الفلســطينية، وال 
يجرؤ على مراجعته إزاء المواقف الخطيرة التي 
يدلي بها بين الحين واآلخر، ما قد يشكل إقرارا 
فتحاويا ضمنيا بتوافق سياســي مع أطروحاته 
التي تمنحنا دولة فلســطينية وفق المقاســات 

الصهيونية.
يتحرك فياض سياســيا وكأنه رئيس السلطة، 
ويتخذ من المواقف واإلجراءات والسياســات ما 

يحلو له دون حسيب أو رقيب!
هل تــدرك فتح أنها تتحمل وزر فياض وكافة 
المواقــف المشــوهة التي يتخذها والسياســات 
السوداء التي يجترحها دون أدنى إحساس وطني 

أو شعور إنساني؟!  
ال يدرك فياض أنه حين يمس بحق العودة فإنه 
يمس بالعمق اإلنساني للماليين من أبناء شعبنا 
في الداخل والخارج الذي ينامون ويستيقظون 
ــم العودة إلــى أرضهم وبيوتهم  يوميا على حل
وممتلكاتهم السليبة، ويضع نفسه في ذات كفة 
االحتــالل، ويلغي –بكلمة- عقــودا من الصراع 
المرير الذي خاضه شــعبنا دفاعا عن هذا الحق 
ــة الكبرى التي  الخالد واســتحقاقاته التاريخي
ــا أو تجزئتها أو  يســتحيل تجاوزها أو تقزيمه

التالعب بها تحت أي شكل كان.
ــاض أن االقتراب من حــق العودة  ال يــدرك في
يشــكل جريمة وطنية كبــرى، وأن أحدا ممن 
يدعي االنتماء أو االنتســاب لفلسطين لم يجرؤ 
حتى اآلن على المجاهرة بموقف ســافر يمتهن 
فيه حق العودة ويرى فيه معيقا إلمكانية تحقيق 

التسوية.
وال يــدرك فياض أيضا أن ســاعة الحســاب قد 
اقتربــت، وأن إيغاله في طعــن القيم والحقوق 
والثوابت الوطنية ال يمكن أن يمر مرور الكرام، 
ــة ال يمكن أن تمضي دون  وأن جرائمه المتعاقب

عقاب.
من الصعب أن ينسى شعبنا من أساء إليه، وشطب 
حقوقه وثوابته، ورهن قراره ومصيره لألعداء 
ــون قدما فــي اســتباحة األرض  الذيــن يتوغل
والمقدسات، وجعل منهم أصدقاء وأصحاب جوار 
على إيقاع سياسة أمنية خطيرة تجّرم المقاومة 

وأهلها وتنتهك القيم واألعراض والحريات.
ــاق وحقوقه  ــا الحية تثبت أن شــعبنا ب تجاربن
متجذرة في األعماق.. فيما المتآمرون إلى بواٍر 

وزوال.



باشرت رئاسة المجلس التشريعي استعداداتها إلقامة أسبوع تضامني مع األسرى في 
سجون االحتالل الصهيوني بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى.

وقال د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس إن األسبوع التضامني يشتمل على 
سلسلة من الفعاليات للتضامن مع األسرى ومعاناتهم في سجون االحتالل.

وأوضح بحر أن يوم األحد (١١ / ٤) ســوف يشــهد فاتحة الفعاليات التضامنية عبر 
سلسلة من الفعاليات للتضامن مع األسرى ومعاناتهم في سجون االحتالل.

وأوضح بحر أن يوم األحد (١١ / ٤) ســوف يشــهد فاتحة الفعاليات التضامنية عبر 
سلسلة من الفعاليات للتضامن مع األسرى ومعاناتهم في سجون االحتالل.

عقد مؤتمر صحفي مؤكدا أن الفعاليات ســوف تركز على دعم ومساندة قضية 
األســرى في الســجون االحتالل، وتســليط الضوء على قضية النواب المختطفين 

الذين ما زالوا يقبعون في السجون الصهيونية.
ودعا بحر المؤسســات الوطنية والمجتمعية إلى إبداء أوســع مشــاركة في إطار 
الفعاليات المقررة، وذلك بهدف تفعيل قضية األســرى على مختلف المستويات، 

ونقل معاناتهم إلى المحافل الدولية. 

 ""


البردويل: أستبعد حربا شاملة، وأي 
عمل فلسطيني غير محسوب قد يعطي 

العدو ذريعة إلشعال المنطقة 

 ..

األشقر: الضربات االنتقائية الخيار 
األرجح صهيونيا، وعلى المقاومة 

االستعداد لمواجهة كل االحتماالت 
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أكــد النائب م. جمال الخضــري رئيس اللجنة 
الشــعبية لفك الحصار وصــول أكثر من ٥٠٠ 
متضامن دولي منهم عــدد من البرلمانيين إلى 
شــواطئ قطاع غــزة مطلع الشــهر المقبل في 
أكبر انتفاضة سفن دولية تضامنية منذ فرض 

الحصار على غزة.
خــاص  تصريــح  فــي  الخضــري  وأوضــح 
لـ"البرلمان" أن انتفاضة السفن تتجدد اليوم في 
ــر تحالف دولي منذ  شــراكة دولية إذ أن أكب
حصار غزة يتجمع اآلن من أجل تجديد انتفاضة 
الســفن وبلوغ شــواطئ غزة في رحلة بحرية 
قوامها عشــر ســفن من ضمنها ٣ ســفن شحن 
كبيرة ســيكون حمولتها ٥٠٠٠ طن تشتمل على 
مواد بناء ومواد طبية وغذائية وتعليمية وبعض 

ــة  الضروري المســتلزمات 
الستمرار الحياة في غزة.

وأشــار إلى أن السفن تحمل 
أكثر من  ٥٠٠ متضامن من 
ــن أوربيين  ضمنهم برلماني
دول  ومــن  وأمريكييــن 
مختلفــة، مضيفــا أن هــذه 
الرحالت ســتنطلق من ثالث 
ــا وايرلندا  دول هــي تركي
واليونان في مواعيد مختلفة 
من أجل الوصــول في وقت 
محــدد إلــى شــاطئ غــزة 
والتصدي  الحصار  الختراق 

ألي محاوالت لمنعهم من وصول القطاع من قبل 

االحتالل الصهيوني.
وشــدد الخضري على أن ما 
ــر عــن مقاومة  يجــري يعب
ــة تــدور في  شــعبية ومدني
ورســمي،  قانونــي  فلــك 
مؤكدا أن الســفن ال تحمل 
أيا من الوســائل القتالية وال 
للوصول  لتصريــح  ــاج  تحت

لغزة.
وأكد الخضــري أن اللجنة 
أضخــم  بتدشــين  ســتقوم 
ــة مــن خالل  مســيرة بحري
مائة قارب بحري ســتنطلق 
في شواطئ غزة إلى عرض البحر للمطالبة بممر 

ــم الخارجي وترحيبا  مائــي يربط غزة بالعال
بالسفن التي ستصل شواطئ القطاع.

ــي الكبير لم يأت  وأضــاف أن "التحالف الدول
مــن فراغ وإنما جاء بعد صبر وصمود شــعبنا 
الفلســطيني المحاصر"، مشــددا على ضرورة 
ــي التضامني مع غزة  اســتثمار التحالف الدول
الذي اتخذ قرارا بعدم العودة من تلك الســفن 
إال بعــد بلوغ شــواطئ غزة مهمــا تعرض من 

عدوان صهيوني في عرض البحر. 
وأشــاد الخضري بالدور التركي المميز على 
المســتويين الرســمي والحكومــي، من حيث 
كونه نموذجــا للتعاطي مع القضايا الوطنية، 
ــا إلى مزيد من العمــل لفك الحصار عن  داعي

أرض غزة المحاصرة.

استبعد نائبان مختصان إقدام االحتالل الصهيوني على 
شن حرب شــاملة ضد قطاع غزة في هذه المرحلة، 
مؤكدين أن األجواء الدولية واألجندة األمريكية ال 
تسمح بذلك ألســباب مختلفة. وأوضح النائبان في 
حوارين منفصلين مع "البرلمان" أن استبعاد الخيار 
العسكري الشامل ال يعني استبعاد الضربات االنتقائية 
المركزة وإمكانية اللجوء إلى االغتياالت، داعين إلى 
ضرورة توحيد جهود فصائل المقاومة الفلسطينية 

لدراسة احتماالت التصعيد الصهيوني.
ال حرب شاملة

ــه ليس من  وأوضــح النائب د. صــالح البردويل أن
المســتبعد أن يقوم العدو بتوجيه ضربات خاطفة 
لبعض األهداف الفلســطينية داخــل القطاع تحت 
ــا بالمقاومة  ــا وإلصاقه ــع يســتطيع اختالقه ذرائ
الفلسطينية، مستبعدا أن يشــن العدو حربا شاملة 
ــرة "ألن الظــروف الدولية  شــبيهة بالحرب األخي
ــات المتحدة  ال تســمح بذلك، وخاصــة أن الوالي
األمريكية ليســت متشجعة لمثل هذا العدوان وهي 
تضــع على رأس ســلم أولوياتها اســتقرار منطقة 
الشــرق األوســط وخاصة منطقة فلسطين بهدف 

إتمام مهمتها في افغاسنتان تمهيدا لعدوان أو حرب 
ــى إيران، فضال عــن اختالف  اقتصادية تشــنها عل
ترتيب األولويات ما بين الكيان الصهيوني واإلدارة 
األمريكية ما قد يساهم في لجم العدوان الصهيوني 

الشامل على قطاع غزة".
ضربات انتقائية

ــه أوضح النائب م. إســماعيل األشــقر أن  من جهت
مخططات العدو الصهيوني لضرب حركة حماس 
ــم تتوقف منذ فوزها في االنتخابات التشــريعية،  ل
مــرورا باالجتياحات والتآمر مــع األمريكان ومع 
سلطة فتح، مستحضرا معركة الفرقان التي جاءت 

بتآمر إقليمي نفذ بأيٍد صهيونية.
وعبر األشقر عن اعتقاده بأن العدو سيقتصر على 
ضربات هنا وهناك مثل األنفاق وبعض الورش ولن 
يتطور األمر إلى مواجهة شــاملة، مســتدركا أن 
"العدو ربما يقدم على بعض االغتياالت لبعض قيادات 
ورموز حركات المقاومة الفلسطينية العسكرية". 
ولفت النائب األشقر إلى أن إسرائيل باتت محرجة 
أمام العالم إثر عملية خان يونس إذ أن هذه العملية 
التي قامت بها المقاومة الفلســطينية كانت عبارة 

عن صد عدوان مسلح من قبل االحتالل، مؤكدا أن 
إســرائيل خسرت عددا من قواتها مما أحرجها أمام 
ــم الذي رأى في ذلك اعتداء بادر به االحتالل  العال
الصهيوني وهو ما حرم إســرائيل مبرر القيام بأي 

اعتداء واسع ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.
تصعيد مقصود

أما النائــب البردويل فأوضح "أن الكيان الصهيوني 
لجأ في اآلونة األخيرة إلى عملية تصعيد مقصودة 
ــع المقاومة في قطاع  هــدف من ورائها إلى تركي
غزة والتغطية على الجرائم التي يمارسها االحتالل 
ــى أن االحتالل  في القــدس والضفــة"، مشــيرا إل
اســتهدف من ذلك محاولة كسر حالة االستقرار 
النسبي القائمة على األراضي في قطاع غزة وحالة 
التعاطــف الدولي التــي وصلت إلــى درجة تنفيذ 
قرارات بكســر الحصار عن قطــاع غزة وذلك من 
ــة وحتى أطرافا أمريكية. وتابع قائال:  دول أوروبي
ــزال ماثلة أمام  "تداعيات تقرير غولدســتون ما ت
الجميع وما يزال العدو الصهيوني يعاني من النقد 
ــي ارتكبها العام  الشــديد  بســبب هذه الجرائم الت

الماضي على قطاع غزة".

اِّـقاومة.. تنسيق جماعي
ــة التامة  ــى ضرورة الجاهزي وشــدد البردويل عل
للمقاومة للدفاع عن النفــس وأن تكون على وعي 
كامــل بمخاطر أي عمل فردي غير محســوب قد 
يعطي العدو ذريعة مباشرة إلشعال المنطقة، منوها 
إلى أهمية دور التنســيق والتوافــق ما بين فصائل 
المقاومة لدراســة احتمــاالت التصعيد الصهيوني 
وللجــم الكيان الصهيوني وردعه عن اســتخدام ما 
لديه من قوة غاشمة ضد الشعب الفلسطيني بتأييد 

أمريكي وأوروبي.
اِّـقاومة.. جاهزية تامة

في ذات السياق أكد األشقر على حق المقاومة في 
الدفاع عن شــعبنا ورد أي هجوم محتمل، في إطار 
حق المقاومة في اتخاذ ما تراه من تكتيكات لخدمة 
شــعبنا، مؤكدا أن المقاومة هــي التي تحدد آليات 
عملها وأدواتها وطبيعة الرد والزمان والمكان، وهي 
التي تقوم بهذه التكتيكات في إطار الجاهزية وعليها 
االســتعداد التام لمواجهة كل االحتماالت، محذرًا 
ــه الداخلية  من محــاوالت االحتالل تصدير أزمات

والخارجية إلى الداخل الفلسطيني
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توقعت الفوز منذ البداية، وعايشت
 هموم الجماهير قبل االنتخابات، وال زالت تربطني مع المجتمع المحلي عالقة مميزة

النائب محمد مطلق أبو جحيشة 

العمل البرلماني يوسع المدارك والثقافات واألفق السياسي ويصقل 
التجربة والخبرات ويضفي طابعا سياسيا وشموليا على الحركة واألداء 

النائب /  محمد مطلق أبو جحيشة

قمة اإلحباط 
العربي

النائب 
د. عاطف عدوان

الشــك أن كل قمة من القمم العربية السابقة حتى 
قمة سرت أضافت مناخا جديدا من عدم الثقة بالقمم 
العربية، لذلك لم يعتن كثيرًا ســواء من المحللين 
أو األدباء أو اإلعالميين والسياسيين بإشغال أنفسهم 
عما يمكن أن تسفر عنه قمة سرت الليبية، هذا عدا عن 
الشــعوب التي فقدت ثقتها بهذه المؤسسة منذ بداية 

انعقادها.
ــد في األمر هو أن المؤسســة بدأت تفقد  إال أن الجدي
ــا في ذاتها إذ أن غياب عدد كبير من القادة عنها  ثقته
يرسل رســالة واضحة ومهمة أن هذا التجمع لم يعد 
يلفت األنظار أو يرقى إلى االهتمام العالمي أو القدرة 

على التأثير في المجريات العالمية أيًا كانت.
يلفت األنظار أو يرقى إلى االهتمام العالمي أو القدرة 

على التأثير في المجريات العالمية أيًا كانت.
يلفت األنظار أو يرقى إلى االهتمام العالمي أو القدرة 

ــدوا إراقة ماء  من هنا فــإن كثيرا من القادة لم يري
الوجه بحضورها، هــذا باإلضافة إلى أن بعض هؤالء 
الزعماء مطلوب منهم إفشــال القمة حتى ال يعود لها 
وزن يؤثر في األحداث المهمة في المنطقة أو القدرة 
ــن القوة التي تجعل من  ــى إحداث تغيير في موازي عل
ــه من بعض  ــر مرغوب في إســرائيل تحــت ضغط غي

النظم.
وما أكد اإلحباط الداخلي وعــدم قدرة هدا التجمع 
ــه العقيد  ــى اتخاذ قــرارات مهمة هــو ما عبر عن عل
ــه أن اإلجماع لم يعــد مطلوبا التخاذ  القذافــي بقول
القــرارات، وهذا عمليًا ينســف فكرة وحــدة الجامعة 
ــه أن اإلجماع لم يعــد مطلوبا التخاذ  القذافــي بقول
القــرارات، وهذا عمليًا ينســف فكرة وحــدة الجامعة 
ــه أن اإلجماع لم يعــد مطلوبا التخاذ  القذافــي بقول

التي أدى شللها عن التأثير السياسي إلى وصولها إلى 
هذه النقطة من الفشل.

ثم أخيرًا جرأة عمرو موســى على طرح بناء سياسي 
إقليمــي مع الجامعة ُيخرج أنظمتها من حالة الشــلل 
ــا النظام العربي ســيد القرار  ــة ال يكون فيه والتبعي
لوجود دول ذات قدرات سياســية ووجود دولي مؤثر 
على غــرار تركيا وإيران واألهم هو عدم قدرة هده 

القمة على اتخاذ قرارات ثورية.
إن المتابع للشأن العربي لم يتوقع لهذه القمة أكثر 
من ذلك ألنه لم يتغير شيء في البيئة الداخلية لهذه 
النظم وال يوجد قوى سياسية قادرة على إحداث حالة 
ضغــط حقيقي على الحكام  وعلى مواقف وسياســات 
النظــم الحاكمة من القضايا والتطورات السياســية 
ــى الرغــم ممــا تتعرض له  الموجــودة بالســاحة عل

المنطقة من أخطار.
ــة الخارجية بقيت على مــا هي عليه من  ثــم أن البيئ
التأثير وتخوف النظام العربي منها على أشده، لذا فإن 
حالة التبعية السياســية لم تتغير وبالتالي لم يتوقع 
أن يحــدث أي تغيير على أي مســار سياســي موجود 
سابقا ألنها تخدم السياسات الغربية واإلسرائيلية، لذا 
فإن الفشل ســيكون سيد الموقف ولن يلد الجبل فأرًا 

ألنه ال يوجد ثمة جبل من األساس.
ــة هذه المؤسســة وعــدم قدرتها على  إن عــدم فعالي
التجــاوب مــع إرادة الشــعوب الذي حــرص الرئيس 
ــده من خالل كلمته الرئيســية  القذافــي على تأكي
ســيجعل من هذه القمة ال قيمة لها في نظر شــعوبها 

وفي نظر األنظمة نفسها بل وفي نظر العالم كله.
لذا فإنه ال مســتقبل لمؤسسة القمة وسوف يكون هذا 
االجتماع إما األخير أو ما قبل األخير ألن المؤسســة 
التي ال تنتج تكون عالة على مجتمعها وال بد من وضع 
حــد لها والتخلص منها، وســيقبل العــرب بعد ذلك 
بااللتحاق فــي التجمعات األخرى أو أنهم ســيقبلون 
ــدة يدخلونها  ــن العام بوجود رابطة جدي فكرة األمي

مرغمين للحفاظ على النفس وما تبقى من كرامة.

مــا الذي وقــر َّـ قلبــك منذ اللحظــة األوُّـ 
لرتشحك لالنتخابات التشريعية؟

وقر في قلبي بأن الفترة السابقة كانت 
ــرة الولوغ في  فترة المحســوبيات وفت
المال العام وفترة المصالح وليست فترة  

لإلصالح.
كنت أتوقــع نجاحا منذ اللحظة األولى 
للتشــريعي وذلك للعالقة المميزة  مع 
ــي الذي أعيش فيه حيث  المجتمع المحل
كنت أقدم الخدمــات االجتماعية وعلى 
صلة لصيقــة بالمجتمع المحلي وكنت 
أعلم بأن الشــعب سيعاقب الفاسدين على 
فســادهم وانه متعطــش للتغير وكنت 
ــم الخالفــات الشــديدة في أوســاط  أعل
ــت إلى حد  الطــرف اآلخــر والتي وصل
القطيعة فيما بينهــم وكنت أعتقد أنها 
فرصة ليتعــرف المجتمع الفلســطيني 
بأكمله على النزاهة واإلصالح ألحواله 

بعد سنوات الفساد العشرة السابقة. 

هل كنــت تملــك معطيات دقيقــة عن عمل 
اِّـجلس التشــريعي الســابق لدى ترشــحك 

لالنتخابات؟
ال شك أن النظريات تختلف عن التطبيق 
وال شــك أن العمل الميداني غير العمل 
ــق يحتاج إلى خبرات  الذهني ألن التطبي
ــى ُدربة على العمل حتى تتم ترجمة  و إل
النظريات إلى وقائــع وعليه فإن الحياة 
العملية فــي ظل الواقــع الجديد تصقل 

الشخصية وتظهر اإلبداعات. 

مــا هــي األعمــال واِّـهــام الربِّـانيــة التــي 
اِّـجلــس  داخــل  رحلتــك  طيلــة  باشــرتها 

التشريعي؟
ــي أن أشــترك فــي اللجان  لم يتســن ل
المنبثقة عن المجلس التشريعي والمهام 
التي تناط بالعضو ألن تجربتي تكاد تكون 
معدومة طيلة المدة حيث كنت معتقال 
في السجون اإلسرائيلية منذ ٢٥-٩-٢٠٠٥م 

حتى ٢-٩-٢٠٠٩م.

ما هي أبرز اِّـواقف التي ال تنســى َّـ رحلتك 
الربِّـانية؟

ــي ال تنســى فــي التجربة  المواقــف الت
ــة هــي االختطــاف والتغييب  البرلماني
الســجون اإلســرائيلية  القســري داخل 
ــات  الصالحي ــد  وتجري والمناكفــات 
ــواب  ــى الن والحصــار الــذي فــرض عل
ــة تثوير الشــارع  اإلســالميين ومحاول
ــق برنامجهم  لكــي ال يتمكنوا من تطبي
ــي تمثل ذلك بوضع العصي في  االنتخاب

الدواليب.

كيف تقيم أداءك على الصعيد الشخصي منذ 

اللحظة األوُّـ وحتى اليوم؟
ــي أداء إال في الخمســة أشــهر   ليــس ل
األخيرة مــن عمر المجلس التشــريعي 
ــى مواقف سياســية  حيــث اقتصــرت عل
ترجمت من خالل اإلعالم كردة فعل على 
السياسة االستئصالية التي كانت تمارس 
ضد شباب الحركة متمثلة باالعتقاالت 
على أســاس فصائلي وهــذا عرضنا ألن 
تصادر الحصانة بالتضييق علينا واعتقال 

أبنائنا ومرافقينا وتفتيش بيوتنا.

هل اســتطعت كنائــب أن توفق بني مهامك 
وواجباتــك الربِّـانيــة وبــني اِّـهــام واألعباء 

األخرى؟  
 لو أعطيــت الفرصــة ألن أمارس حقي 
ــي لكنــت أكثر التصاقا بالشــعب  النياب
ــي وألديــت  ــي انتخبتن ــر الت والجماهي
المهام المنوطة بي تشريعيا وجماهيريا 
على الوجه األكمل، فأنا عايشــت هموم 
وكنــت  ــات  االنتخاب ــل  قب ــر  الجماهي
أستطيع لو سنحت لي الفرصة أن أزاوج 
بين خدمة الجماهير واألعمال التشريعية 

البرلمانية. 

هل أســهم اختطاف النــواب َّـ التأثري على 
روحــك اِّـعنوية وخططك الربِّـانية والوطنية 

آنذاك؟
لم أشــعر أن روحي المعنوية قد اهتزت 
باالختطاف حيث كنــت أعلم قديما أننا 
إما مشــاريع شــهادة  وإمــا أن مصيرنا 
القيد والســجون أو األبعاد، وهي تجارب 
عشناها ولم تنفك عنا لحظة من الزمن، 
ــل ازددت  صالبة وعرفــت أن هذه هي  ب
ضريبة العــزة، وترجمت ذلك نشــاطا 
داخل المعتقالت وأشعارا وخواطر ورفعا 

لمعنويات األسرى في داخل المعتقالت.

كيف انعكســت شخصية وثقافة أ.محمد أبو 
جحيشــة الرتبوية والدعوية والسياســية ما 
قبل إجراء االنتخابات التشريعية على مرحلة 

ما بعد الفوز َّـ االنتخابات؟
 لو مكنت من ممارســة حقــي تحت قبة 
البرلمــان الســتطعت ترجمــة ثقافاتي 
وأفــكاري والمناهج التربوبة على أرض  
الواقع والزددت خبرة وتجربة و زاوجت 
ــق، والمجال هنا  بين النظريات والتطبي

أرحب و أوسع.

اســتنادا إُّـ التجربة الربِّـانية الحالية.. هل 
تعتقد أن اِّـجلس التشــريعي قادر على لعب 
دوره اِّـنــوط بــه حســب القانون األساســي 
الفلســطيني، ووفقا ِّـا هو مأمول وطنيا َّـ 

ظل عوائق وتدخالت االحتالل؟
ــا الفرصــة لممارســة حقنا  ــو أعطين ل
النيابي الستطعنا تكييف القانون األساس 
وفق مصالح شعبنا، ولتمكنا من االرتقاء 
بالقوانين  والسير وفق روحيتها لتحقيق 
الرخاء المنشود ضمن االستطاعة ووفق 
ظــروف االحتالل والحصار الذي نعيش، 
ــد ترجمة  ــا عن ــا نموذجــا حي وألعطين
الشــعارات والثقافات واألفكار واقعا لكن 
ظروف االحتالل وتدخالت المحتل ومن 
أقصاهم الشــعب من طريقــه حالت دون 

ذلك.

حفلــت الحيــاة الربِّـانيــة طيلــة الســنوات 
األربــع اِّـاضيــة باِّـناكفات السياســية.. ما 
هــي شــهادتك حــول هــذا اِّـوضــوع.. وهل 
باإلمكان الحفاظ على الحد األدنى من العالقة 
الشــخصية بني النواب بعيدا عــن الخالفات 

الفصائلية؟
ــا عليه  شــعارنا أصال نعمــل فيما اتفقن
ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لكن 
شركاءنا ناصبونا العداء من أول لحظة 
في العمل النيابي وحاولوا أن يفشــلونا، 
لكننا رغم ذلــك نتعامل معهم بأخالقنا 
وليس وفق أخالقهم، وفي كل مرة كنا 
نســعى أن نحافظ على الحــد األدنى من 
العالقات الشخصية على األقل رغم أنهم 
قد بغوا علينا ولم يوفروا عنا إال الخير، 
وهم قد ابتلوا بعقدة األنا وكأن الساحة 

حكر عليهم.

هــل أضافــت التجربــة الربِّـانية شــيئا إُّـ 
شخص أ.محمد أبو جحيشة ومكانته الدعوية 

والرتبوية والسياسية؟
 نعم من خالل البرلمان توسعت المدارك 
والثقافات واألفكار واتسع األفق السياسي 
ــت التجربة واألفــكار والثقافات  و صقل
ووســعت المــدارك وانتقلنا مــن الجو 
الضيق إلى األفق المتســع ومن العالقات 
ــى العالقــات االجتماعية  ــة إل االجتماعي
ــة  وتربي ــة  مخاطب ومــن  والسياســية 
ــا فكريا إلى  الشــريحة المتجانســة معن
الشــرائح المختلفة معنا فكريا وثقافيا، 
التجارب..  ــت  المدارك وصقل فتوســعت 
تعلمنا وعلمنا أثرنا وتأثرنا بااليجابيات.

ما شــهادتك الشــخصية على الواقــع واألداء 
تجربتــك  مــدار  علــى  الجمعــي  الربِّـانــي 

الربِّـانية؟
ــرات والتجارب  ــأن الخب  نحــن ندرك ب
تنمى من جــراء االختــالط بالغير وأن 
الجماعة تجبر النقــص وتوجه وتصقل 

وترشد وتسدد.

َّـ نهايــة العــام الرابــع مــن رحلــة العمــل 
الربِّـاني.. هل يشعر أ.محمد أبو جحيشة أنه 
أكثر قربا أم بعدا عن الجمهور الفلسطيني؟

العمل البرلماني يجعل العضو البرلماني 
يعيش مع الشعب وأنه كما كان بحاجة 
ــه القتناص صوته وثقته، فهو بحاجة  إلي
ــه الن يتفاعــل معه ويعيــش همومه  إلي
ويسعى لتوفير الحد األدنى من احتياجاته 
وإن الحاجة  مست لزيادة االلتصاق بهذا 
الشــعب للعيش مع آماله وهمومه حيث 

أصبح الباب مطروقا أكثر من ذي قبل.
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ــدات الصهيونية المختلفة  وأكدت أن التهدي
التي أطلقتها مســتويات سياســية وعســكرية 
مختلفة ضد حركــة حماس وقوى المقاومة 
الفلســطينية، والتي تم التهديد خاللها بإعادة 
احتــالل قطــاع غزة وإســقاط حكــم حركة 
حمــاس والعودة ألســلوب االغتياالت، تشــكل 
انعكاسا لمســتوى األزمة التي تعصف بالوضع 
الصهيوني داخليا وخارجيا، ورغبة في تصدير 
ــى الداخل  ــة المختلفة إل األزمــات الصهيوني
الفلسطيني في قطاع غزة تحت حجج وذرائع 
واهية، موضحــة أن هذه التهديدات العنصرية 
ال تحمل جديدا في إطار السياســة الصهيونية 
اإلرهابية ذات المخططات المسبقة والجاهزة 
للتنفيذ التي لم تجد غضاضة في تدمير قطاع 
ــان الحــرب األخيرة، وال تمثل ســوى  غزة إب
ــي المجرم  ــوان األبرز للوجــه الصهيون العن
ــة التي تحترف  والسياســة الصهيونية النازي
القتل واإلرهاب والتدمير والتخريب وسفك 

دماء األبرياء.
وشددت على أن التهديدات الصهيونية األخيرة 
ينبغي أن يتم أخذها على محمل الجد، وأن يتم 
ــة الوضع الفلســطيني الداخلي للتصدي  تهيئ
لخطــر الهجمــة الصهيونية القادمــة، وبذل 
أقصى أشكال الجهد واالستعداد من أجل إحباط 
أهداف أي عدوان صهيونــي محتمل، مؤكدة 

ــى أن الجبهة الداخلية على مســتوى قطاع  عل
غزة يجب أن تتحسب بشكل تام المتصاص آثار 
أي عدوان صهيونــي كان ومعالجة تداعياته 
ــة، وأن تحاول االســتفادة من دروس  المحتمل
ــرة، ودراســة كل االحتماالت  الحــرب األخي
والبدائل المتوقعة، وخصوصا في ظل استخدام 
الصهاينة ألســلحة فتاكة جديــدة ومحرمة 

دوليا.
ودعت رئاسة التشريعي شعبنا الفلسطيني على 
اختالف شــرائحه إلى التوحد خلف الحكومة 
الفلســطينية برئاســة األخ المجاهد إسماعيل 
هنية، ومشروع المقاومة الذي تحمله حركة 
حماس وقــوى المقاومــة الفلســطينية بغية 
ــي المتوقــع،  التصــدي لالســتهداف الصهيون
مؤكدة على أن اليقظة التامة والحذر الكامل 
يجب أن يظلال األداء والفعاليات والتحركات 
الفلسطينية في قطاع غزة، وخاصة تحركات 
القيادات والكــوادر على اختالف مســتوياتها، 
ــة، انطالقا من تجاربنا  خالل المرحلة المقبل
ــي العدواني،  ــدة مع الســلوك الصهيون الممت
والدروس المستقاة من يوميات الصراع الذي 
ــا الصهاينة حقــارة بالغة وغدرا  أثبــت خالله

منقطع النظير.  
وكانت رئاسة التشريعي خاطبت القادة العرب 
ــل انعقــاد القمة مؤكــدة أنهم أمــام تحّد  قب

مصيري، وأن دعم القدس ونصرة المقدســات 
يجب أن تتصدر أجندة القمة العربية.

وقالت رئاسة التشــريعي: "تتوجه أنظار أبناء 
ــة الليبية حيث  شــعبنا وأمتنا إلى الجماهيري
يعقد القــادة العرب قمتهم الســنوية، وتنعقد 
ــا اآلمــال العربية في الخــروج من واقع  معه
الضعــف والهوان، والتحرر مــن ربقة التبعية 
ــدة األجنبية التي  السياســية واالرتهان لألجن
ــة الكثير من  ــا العربي ــا وأمتن أوردت أقطارن
المهالــك، وأدخلتنا في صراعات عربية بينية 
ــا في ذيل  ــم يخمد أوارها بعــد، وألقت أمتن ل

األمم ومؤخرة الركب الحضاري".
ــى أن القــادة العــرب أمــام تحّد  وأكــدت عل
مصيــري للدفــاع عــن فلســطين وقدســها 
ومقدســاتها التي تعرض للتهويد واالستباحة 
والعدوان، مؤكدة على أن دعم القدس سياسيا 
وماديا ومعنويا، واتخاذ اإلجراءات والخطوات 
والبرامج الكفيلة بنصرة المقدســات يجب أن 
ــدة القمة العربية، وأن تحتل منها  تتصدر أجن
موقع القلب في كافة النقاشات واالجتماعات.

وشددت رئاسة التشريعي على أن الدعم المالي 
ــة العرب لدعم  الــذي رصــده وزراء الخارجي
القدس على هامش التحضيرات السابقة النعقاد 
القمة غير كاف، ويجب أن يتناسب ومستوى 
الهجمة المسعورة التي تضرب جنبات المدينة 

ــم طرحــه في إطــار خطة  المقدســة، وأن يت
شــاملة ومتكاملة لدعم وإسناد القدس وسائر 

المقدسات المسيحية واإلسالمية فيها. 
وطالبــت رئاســة التشــريعي القمــة العربية 
ــة حــول رفع  بإنفــاذ قــرار الجامعــة العربي
الحصار الظالم عن قطاع غزة الذي دخل عامه 
الخامس، ووضع تصور عملي حول سبل إعادة 
إعمار القطاع إثر الحرب الصهيونية المدمرة، 
والدفع باتجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية 
ــة التي تعطلها التدخــالت الخارجية،  الداخلي
مؤكدة على أن تقصير أو تجاهل أو استنكاف 
القــادة العرب عن العمل لرفع الحصار وإعادة 
اإلعمار وتحقيق المصالحة من شأنه أن يفاقم 
معاناة شعبنا الفلسطيني التي بلغت حد الكارثة، 
ويضاعف حجم ومســتوى األزمة الفلسطينية 
الداخلية، ويمنح الصهاينة الفرصة والذريعة 
ــرة العــدوان وجرائم  والغطــاء لتصعيد وتي

الحرب المقترفة بحق أبناء شعبنا الصامد.
وأكدت على إن الشــعب الفلسطيني وقضيته 
ــة ثقيلة في أعناق القادة  الوطنية العادلة أمان
العــرب جميعا، ومــا لم يرتق القمــة العربية 
إلى مســتوى خطورة التحديات التي تواجهها 
القضية الفلسطينية، فإن مآالت األوضاع تسير 
باتجاه التصفية المحتومة واالستهداف الكامل 
للوطن الفلســطيني والمقدسات الفلسطينية، 

ــوم على األرض  مشــيرة إلى أن ما يجري الي
الفلسطينية يعبر عن هجمة صهيونية مدروسة 
ومبرمجــة وبالغــة الخطورة ولم يســبق لها 
مثيل، وتســتهدف حســم الصــراع عبر فرض 
ــع الميدانية وطمــس حقوقنا الوطنية  الوقائ
والتاريخية التي سالت من أجلها دماء عشرات 
آالف الشهداء والجرحى والمعتقلين، وتجرع 
فيها شعبنا وأمتنا عذابات ومرارات ال يعلم بها 

إال اهللا طيلة العقود الماضية.
وحذرت رئاسة التشريعي من أن دوران القمة 
العربية في فلك العمل التقليدي الذي ميزها 
ــة، واالكتفاء ببيانات  ــة المراحل الماضي طيل
الشجب واالستنكار، ولوك الشعارات والوعود 
النظرية، يشــكل خيانة لشــعبنا الفلســطيني 
ــا العربية  ــة، وخيانة ألمتن ــه الوطني وقضيت
واإلسالمية، وخيانة لكل اآلمال التي تنعقد اآلن 
على الجهد العربي المشــترك في خضم بحر 
التحديات الــذي يهدد شــعبنا وأمتنا وجوديا، 
مؤكدة أن استمراء نهج التبعية والهوان وعدم 
الخروج على فضاء النور والحرية واستقاللية 
السياســة والموقف والقــرار، كفيل بتعجيل 
ــار النظام العربي الرســمي لصالح أعداء  انهي
ــى تالفيه  شــعبنا وأمتنا، وهــو ما نحرص عل
بكل الوسائل انسجاما مع مصالح شعوب أمتنا 

وقضاياها الكبرى والمصيرية.

اســتنكر النواب اإلســالميون فــي محافظة 
الخليل القــرار الصهيوني األخير بمنع رفع 
األذان في الحرم اإلبراهيمي الشريف وإغالقه 

لمدة يومين في وجه المصلين المسلمين.
 كما أدان النواب سياسة االحتالل الممنهجة 
في االستمرار باإلجراءات التهويدية المنظمة 
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أشــاد المجلس التشــريعي بالخطوة البرلمانية 
ــي دعت الحكومة البريطانية إلى  البريطانية الت
إعادة النظر في الموافقة على مبيعات األســلحة 
البريطانية إلى الكيان الصهيوني بسبب استخدامها 
في الحرب اإلجرامية التي شــنت ضد قطاع غزة 

نهاية عام ٢٠٠٨ وبداية عام ٢٠٠٩.
وأكد المجلس التشريعي في بيان صحفي إن قيام 
الحكومة البريطانية بإعــادة النظر في صفقات 
ــي تمثل خطوة  ــان الصهيون بيع األســلحة للكي
في االتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى اســتكمال 
كي تنتظم ضمن إطار منظومة إجراءات شاملة 
لمحاســبة كيان االحتالل على جرائمه البشعة 
بحق شــعبنا، وخصوصا أن االحتالل المجرم لم 
يكتف بارتكاب حربه الدموية المجنونة على غزة 
ــل أقدم على نقل جرائمه إلى الخارج من خالل  ب
اغتيال الشــهيد محمود المبحوح عبر استخدام 
جوازات سفر بريطانية وأوروبية مزورة، مشيرا 
إلى أن األمر يتطلب فرض إجراءات عقابية رادعة 
ــي وقادة حربه المجرمين  بحق الكيان الصهيون
واالنسجام مع منطوق القانون الدولي والقانون 
الدولي اإلنساني والمبادئ اإلنسانية واألخالقية 
والدعاوى والشعارات الديمقراطية التي ترفعها 

بريطانيا وتروج لها في العالم أجمع.
وأوضح التشــريعي أن الخطوة األهم التي يجب 
ــة والبرلمان  ــا الحكومة البريطاني ــادر به أن تب

البريطاني تتمثل في العمل على رفع الحصار عن 
غزة، وتبني قضية شعبنا المظلوم الذي يتعرض 
إلى أبشــع حمــالت اإلرهاب والقمــع والعدوان، 
وتتعرض أرضه ومقدســاته إلى أخطر إجراءات 
الســلب والمصادرة والتهويد، وبــذل كل جهد 
ممكن في سبيل رفع المعاناة عنه والتخفيف من 

وقع اآلالم التي يكابدها صباح مساء.
ودعا التشــريعي بريطانيا لالبتعاد عن أشــكال 
ــي تمّيز الموقف  ــاز التقليدية الضارة الت االنحي
ــة التي  األمريكــي وبعــض المواقــف األوروبي
ــؤازره في إجرامه  تمالئ المحتل الصهيوني، وت
واستباحته ألرضنا وشعبنا وحقوقنا ومقدساتنا، 

مؤكدا أن التشــريعي يطمح في قيام بريطانيا 
ــة  القضي إزاء  ــوازن  مت سياســي  دور  بلعــب 
الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني، مشددا 
في الوقت نفســه على أن بريطانيا ستكون محل 
ترحيب كبير حال تمّثلها لقيم الحق والحرية 
ــة  العدال ــر  معايي ــا  والتزامه ــة  والديمقراطي
واإلنصاف وعدم التعامــل بمكاييل مزدوجة مع 
قضية شــعبنا، والنظر بعينيــن مفتوحتين إلى 
ما يرتكب من جرائم حرب وممارســات فاشــية 
ــم إبادة ضد اإلنســانية برســم االحتالل  وجرائ

الصهيوني على األرض الفلسطينية.
ــى بريطانيا أن تدرك  وأضاف التشــريعي أن عل

ــة ال تكمن فــي مجاملة  ــا الحقيقي أن مصالحه
الصهاينة أو االنســياق وراء مواقفهم السياســية 
العنصرية بقدر ما تكمن في االرتباط الحقيقي 
مع األمة العربية واإلسالمية والتفاعل اإليجابي 
مع قضاياها الكبرى، مؤكدا أن توازنات السياسة 
ــة القائمــة على أســاس الظلم  ــة الراهن الدولي
واســتعباد اآلخرين وإلحاقهم بمنظومة التبعية 
النافية لكرامة وحقوق الشعوب، لن تدوم طويال، 
وسوف تتغير عاجال أم آجال، وحينها فإن األمور 
ستوضع في نصابها الصحيح، وسيكافأ المحسن 
على إحســانه وسيجازى المسيء على إساءته بال 

ريب.

ــي يقوم بها االحتــالل إمعانًا فــي ضم هذه  الت
ــة التامة، معتبرين  المؤسســات وفرض الهيمن
أن هــذا القرار يشــكل جزءا من سلســة طويلة 
اتخذت بحق مقدســات المســلمين بشــكل عام 
والمسجد اإلبراهيمي بشــكل خاص.  واعتبروا 
أن هذا القرار يندرج ضمن القرارات التصعيدية 

واستمرار في النهج الصهيوني إلبعاد المسلمين 
ــداء على هذه  عن مقدســاتهم وتكرارًا لالعت
المقدسات سواء في مدينة القدس أو بيت لحم.  
ودعا النواب إلى تحرك عاجل وهّبة فلسطينية 
جماهيرية لحماية هذه المقدسات من عمليات 

التدنيس والضم التي تتعرض لها.

طالب الدكتور حســن خريشــة النائــب الثاني لرئيــس المجلس 
التشــريعي الثالثاء (٣٠-٣) رئيس السلطة المنتهية واليته محمود 
عباس التدخل من أجل اإلفراج الفوري عن مدرسين لمادة الكيمياء 
للتوجيهي في طولكرم مختطفين لدى الســلطة الفلســطينية في 

رام اهللا.
وقال خريشــة في تصريح صحفي إن اإلفراج عن المعلمين  صادق 
القــاروط  (٤٦ عاما) وعدنان الجبشــة (٤٠ عامــا) يصبح ملحا مع 
ــة العامة (التوجيهي) ألنهما المدرســان  ــراب امتحانات الثانوي اقت

األساسيان لمادة الكيمياء. 
 وأضاف أن الطلبة يطالبون بالضغط إلطالق ســراح المعلمين من 
أجل مصلحــة العملية التعليمية، وأنه تلقــى مطالبات عديدة بهذا 

الشأن في الفترة األخيرة جعلته يتحرك من أجل اإلفراج عنهما.
ــون على عالمات متفوقة  وأكد خريشــة أن طلبة طولكرم يحصل
في التوجيهي، معربا عن أمله في أن ال يســتمر احتجاز المدرسين 
ــل األكاديمي للطلبة في  لمادة الكيمياء ألن هذا ســيضر بالتحصي

المحافظة في مادة الكيمياء. 
 يذكر أن األســتاذ عدنان الجبشــة ينحدر من بلدة  دير الغصون 
قضــاء طولكــرم وهو  يعاني من عــدة أمراض وخاصــة االرتفاع 
ــر في ضغط الدم، أما االســتاذ صادق القاروط  فهو أســير  الخطي

محرر واختطف عدة مرات لدى أجهزة أمن السلطة.   
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النواب اإلسالميون يزورون 
مؤسسة ضحايا التعذيب

أكــد النائب اإلســالمي عن محافظــة رام اهللا 
والبيرة محمود مصلح أن االعتقال السياســي 
ليــس وليد حالة االنقســام التــي حدثت على 
بعــد حزيــران ٢٠٠٧،  الفلســطينية  الســاحة 
ــة تمــارس االعتقال منذ  وأن األجهــزة األمني
ــى األراضي الفلســطينية في أوائل  مجيئها إل

التسعينيات.
جــاء ذلك خالل لقــاء جمع وفد مــن النواب 
اإلسالميين في رام اهللا المحتلة بالهيئة اإلدارية 
لمؤسسة ضحايا التعذيب. وقد مّثل النواب كل 
من النائب محمــود مصلح، وفضل حمدان، ود. 
مريم صالح، ومثل المؤسسة مديرها التنفيذي 
خضر رصرص ود. محمود ســحويل المفوض 

العام للمؤسسة وعدد من العاملين فيها.
ــّدم الوفــد البرلماني اإلســالمي في بداية  وق
اللقاء الشكر للمؤسســة وكل من يساهم في 
التخفيف من آالم المعذبين، مســتعرضًا بعض 
اللقاء الشكر للمؤسســة وكل من يساهم في 
التخفيف من آالم المعذبين، مســتعرضًا بعض 
اللقاء الشكر للمؤسســة وكل من يساهم في 

ــا تعذيــب وامتهان  الحــاالت التي حــدث فيه
لإلنسانية والكرامة والحرية.

وتحدث النائب فضل حمدان عن ضرورة إيجاد 
السبل لمنع التعذيب من األساس، "حتى ال نصل 
إلى حروب أهلية في المســتقبل"، الفتًا النظر 
إلى أن التعذيب في ســجون السلطة في الضفة 
الغربية لم يتوقف بشــكل كامــل وإنما اتخذ 
أشكاًال جديدة وأقسى من األشكال األولى التي 

مازال بعضها سائدًا.
بدوره تقدم د. محمود سحويل بالشكر الجزيل 
للنواب على زيارته، مرحبًا بأي جهد لمساعدة 
المؤسســة في التخفيف مــن التعذيب وآثاره 
والتخفيف عن ضحايا التعذيــب، متحدثًا عن 
المؤسســة في التخفيف مــن التعذيب وآثاره 
والتخفيف عن ضحايا التعذيــب، متحدثًا عن 
المؤسســة في التخفيف مــن التعذيب وآثاره 

حاالت تأتي إلى المؤسسة يوميًا.
وطالــب د. ســحويل بضــرورة تضافر كافة 
الجهــود لوقف التعذيب، األمــر الذي رحب به 
الوفد البرلماني مبديًا استعداده التام للتعاون 

والمساعدة.

النائب الربعي يشارك َّـ 
فعاليات يوم األرض َّـ بلدة يطا

النائب الربعي يشارك َّـ 
فعاليات يوم األرض َّـ بلدة يطا

النائب الربعي يشارك َّـ 

شــارك النائب خليل الربعي أمس الثالثاء في 
فعاليات إحياء ذكرى يوم األرض في بلدة يطا 

قضاء الخليل.
وجاءت مشاركة الربعي بدعوة من بلدية يطا 
حيــث عقد اجتمــاع في قاعــة البلدية حضره 
أعضاء المجلس البلدي ومدير زراعة الخليل 
ومديــر جامعــة القــدس المفتوحــة ومدراء 
ومندوبون عن المؤسســات الرسمية واألهلية 

وعدد من وجهاء مدينة يطا.
 وتحدث الربعي عن ذكرى يوم األرض حيث 
ســالت الدماء الفلســطينية دفاعًا عن األرض 
 وتحدث الربعي عن ذكرى يوم األرض حيث 
ســالت الدماء الفلســطينية دفاعًا عن األرض 
 وتحدث الربعي عن ذكرى يوم األرض حيث 

والمقدســات، وحث الشــعب الفلسطيني على 
التمســك باألرض وزراعتها والعناية بها، ثم 
توجه الحضــور إلى بعض المدارس في البلدة 

وقاموا بزراعة األشجار بأنواعها في حدائقها.

نواب رام اهللا يزورون
 أهالي األسرى 

زار النواب اإلســالميون فــي رام اهللا المحتلة 
أهالي األسرى في سجون االحتالل الصهيوني 

في بلدة قبيا إلى الغرب من المدينة.
 وقــال النواب إن الهدف من الزيارة هو الرفع 
ــر عن تضامننا  ــات األهالي والتعبي من معنوي
معهــم وأن مــن وضعــوا ثقتهم بهــم لم ولن 
ــام، وإن ما نقوم به هو  ينســوهم يومًا من األي

حق علينا كممثلين للشعب.
ــا وزياراتنا  ــواب: "خــالل تواصلن وأضاف الن
ــا ألهالي األســرى في  ــي قمنا به ــدة الت العدي
سجون االحتالل وبالذات ذوي األحكام العالية 
لمســنا لديهم صبرًا وتحدّيًا، ومن خالل ذلك 
وجدنا لسان حالهم يقول أن فلسطين والقدس 
يهون في سبيلهما الغالي والنفيس، ذهبنا لرفع 
معنوياتهــم والتخفيف عليهم جّراء ما يعانون 
ــه، ولكننا وجدناهم صابريــن صامدين في  من
وجه االحتالل وفي وجه من أصبح يقوم بدور 

االحتالل في هذه األيام من خالل االختطافات 
اليومية عوضًا عن االقتحامات الليلية للبيوت 
االحتالل في هذه األيام من خالل االختطافات 
اليومية عوضًا عن االقتحامات الليلية للبيوت 
االحتالل في هذه األيام من خالل االختطافات 

اآلمنة وليس بعيدًا عّنا ما حدث في بلدة خربثا 
بني حارث وقبيا قبل فترة وجيزة من الزمن". 
واســتنكر النواب ما تقوم به األجهزة األمنية 
مــن حمالت مداهمة واختطاف بحق األســرى 

المحررين والبيوت اآلمنة وترويع ساكنيها.

نواب الضفة يتضامنون
 مع انتفاضة األسرى 

تقدم النواب اإلســالميون فــي الضفة الغربية 
بالتحية لألسرى في سجون االحتالل في بداية 
انتفاضتهــم على إجراءات القمع واإلذالل التي 
ــدًا مصلحة  تحاول ســلطات االحتالل وتحدي
الســجون فرضها على األســرى وأهاليهم من 
تفتيش عــاٍر وقمع وضرب وحرمان ألبســط 
ــا المواثيق  الحقوق اإلنســانية التــي كفلته

الدولية.
ــواب عــن تضامنهم مــع الخطوات  ــر الن وعب
ــي اتخذتها الحركة األســيرة من إضراب  الت
عن الزيارات مدة شــهر كامــل، وكذا األمر 
ــام اتخذه األســرى في  من إضــراب عن الطع
ســجن عوفر اليوم، وشــددوا على أن األسرى 
بخطواتهم االحتجاجية إنما يستنفرون األمة 
ــى المعاناة اليومية ومحاولة اإلذالل  للنظر إل
التي يتعرض لها األسرى في سجون االحتالل.

ــات حقــوق اإلنســان  ــواب جمعي وطالــب الن
والمنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنســان 
إلى النظر لمعاناة األســرى الفلسطينيين في 
ســجون االحتالل والعمل على مــا يتعرضون 
ــدل حالة الصمت المســتغربة  ــه ليل نهار، ب ل
التي تنتهجها هذه المؤسسات تجاه التجاوزات 
الواضحة ألبســط حقوق األسير التي كفلها 

القانون الدولي. 

النائب طافش يلتقي
 ممثلة الصليب األحمر
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التقــى النائب عــن محافظة بيــت لحم خالد 
ــة الصليب األحمر  طافــش األربعاء ٣/٣١ ممثل

الدولي في بيت لحم فرنسيس مونيانيزا.
 وأطلع النائب مونيانيزا على أوضاع األسرى 
داخل الســجون، مؤكــدا على وجــود حاالت 
صحية صعبة تتطلب عناية خاصة من الصليب 
ــا معاناة  ــي، كما ناقــش معه األحمــر الدول
ــاء النقــل عبر البوســطات لمدة  األســرى أثن
ــة األهالي الممنوعون  طويلة، وكذلك قضي

من الزيارة ألسباب أمنية.
ــه إلى المحاكم  وتعرض طافش خالل حديث
العسكرية التي يتعرض لها األسرى السياسيين 
واالختطافات المتصاعدة والمستمرة من قبل 
األجهزة األمنية، فيمــا تحدثت مونيانيزا عن 
متابعــات الصليب لحاالت االعتقال السياســي 
ووعدت بمتابعــة كافة الحاالت الخاصة التي 

تم الحديث عنها من قبل النائب.
وفي نهاية اللقــاء أكد الجانبان على ضرورة 

التعاون المشترك للتخفيف من معاناة األسرى 
وذويهــم خاصــة المرضــى منهم، مــع إبقاء 
الباب مفتوحا لمزيد مــن التعاون بين النواب 

والصليب األحمر في كافة مناطق تواجده.

د. الرمحي يلتقي حفيد غاندي 
الذي يزور األراضي الفلسطينية
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د. الرمحي يلتقي حفيد غاندي 

التقــى النائــب د. محمود الرمحي أمين ســر 
ــد  ــن (٥-٤) بحفي المجلــس التشــريعي االثني
ــارة التي  ــم الهندي غانــدي خالل الزي الزعي
ينظمها لألراضي الفلسطينية، ورحب الرمحي 
ــي يهدف من خاللها  بغانــدي مثمنًا زيارته الت
ينظمها لألراضي الفلسطينية، ورحب الرمحي 
ــي يهدف من خاللها  بغانــدي مثمنًا زيارته الت
ينظمها لألراضي الفلسطينية، ورحب الرمحي 

إلى اإلطالع على معاناة الشــعب الفلســطيني 
ــة  جــّراء السياســات والممارســات الصهيوني

المختلفة على األرض.
وأكــد الرمحــي لحفيد غاندي خــالل اللقاء 
الــذي جمعهمــا بحضــور النائــب مصطفــى 
تشــكل  الشــعبية  المقاومــة  أن  البرغوثــي 
ــا، مبينًا أن  جزءا من المقاومة وليســت كله
تشــكل  الشــعبية  المقاومــة  أن  البرغوثــي 
ــا، مبينًا أن  جزءا من المقاومة وليســت كله
تشــكل  الشــعبية  المقاومــة  أن  البرغوثــي 

بدايات االنتفاضة كانــت من خالل المقاومة 
الشعبية، إال أن ذلك ال يعني إسقاط الحق في 
األنواع األخرى للمقاومة وخاصة أن الشــعب 
الفلسطيني واقع تحت االحتالل، مشددا على أن 
المقاومة تشكل حقا من حقوقه التي كفلها له 
القانون والمجتمع الدولي للتخلص من الظلم 

وتحرير األرض واإلنسان.

نواب غرب غزة 
ينظمون لقاء جماهرييا

نظم نواب كتلة التغيير واإلصالح في منطقة 
غرب غزة وبالتعاون مع دائرة العالقات العامة 
في حركة حماس فــي منطقة اليرموك لقاء 

جماهيريا مع المواطنين.
وحضــر اللقــاء كال من النائــب محمد فرج 
ــة التغيير واإلصالح وزياد  الغول رئيس كتل
الظاظــا وزيــر االقتصــاد وعدد مــن النواب 
وقيادات حركــة حماس فــي المنطقة، حيث 
كان في استقبالهم وجهاء ومخاتير المنطقة.

وافتتح اللقاء بكلمة النواب التي ألقاها النائب 
الغول حيث تحدث فيها عن التجربة االنتخابية 
التــي مرت بهــا حماس منذ أربع ســنوات وما 
صاحبها من ضغوط منذ بداية تشكيل الحكومة 
وذلك بهدف إفشال التجربة اإلسالمية، مشيرا 
ــة التي  إلى األوضــاع السياســية واالقتصادي
يعيشها الشــعب الفلســطيني في ظل الحصار 
ــم على قطاع غزة، مؤكدا أن الصعوبات  الظال
ــة جعلت منه  ــي واجهها الشــعب بكل صالب الت

نموذجا يحتذى به أمام العالم أجمع.
من جانبه أشار النائب جمال سكيك إلى إشراف 
ــات واألمن،  ــى البلدي المجلس التشــريعي عل
مؤكدا أن النواب يتابعون كل ما يتعلق بهذه 

األمور من أجل خدمة المواطنين.
بدوره أكد الظاظــا أن الحكومة تبذل كافة 
الجهــود من أجل خدمة الشــعب الفلســطيني 

ودعم صموده في كافة المواقف.
ومــن ثم فتح باب النقــاش، وألقى المواطنين 
ــي تتعلق بالقضايا  من العديد من األســئلة الت
المتعلقة بالمجتمع الفلسطيني، ومن جانبهم 
أجاب النواب عن كافة االستفسارات واألسئلة 

المطروحة.

نواب الوسطى يتفقدون
 مديرية الرتبية والتعليم 

تفقد وفد من نواب كتلة التغيير واإلصالح في 
المحافظة الوسطى مديرية التربية والتعليم 
األحــد ٢٠١٠/٣/٢٨ ، وضم الوفد كال من النائب 
د. سالم سالمة والنائب د. عبد الرحمن الجمل.

مــن جهته طــرح النائــب الجمــل العديد من 
القضايا من أجل العمل على حلها بأسرع وقت 
ممكن مع الجهات المختصة ومنها قضية ضعف 

الكهرباء ومظلة فتحي البلعاوي.
ــو حســب اهللا مدير  ــي أب بــدوره تحــدث عل
التربية والتعليم بالوســطى عن أهم انجازات 
ــا عمــل مســح شــامل لكافة  ــة ومنه المديري
المدارس الحكومية فــي المحافظة، ومعرفة 
اإلنجــازات التي قامت بها كل مدرســة، ومن 
ثم التطرق إلي المعوقات التي تواجه المدارس 

والمديرية.
وأشار أبو حسب اهللا إلى قضية ضعف الكهرباء 
في مدرسة رود الفلتر، وقضية مظلة مدرسة 
فتحي البلعاوي مشــيدًا فــي ذات الوقت بدور 
موظفي الحراسات الذي أدى إلى  منع السرقات 

داخل المدارس.

 ... ويتفقدون مدرسة 
رودلف فلرت

قام نواب كتلة التغيير واإلصالح في المحافظة 
الوسطى بزيارة تفقدية لمدرسة رودلف فلتر 
يوم األحد ٢٠١٠/٣/٢٨، حيث كان في استقبالهم 
توفيق أبو الروس مدير المدرسة برفقة لفيف 

من المدرسين.
وضــم الوفــد الزائر كال من النائب د. ســالم 

سالمة والنائب د. عبد الرحمن الجمل.
ورحــب أبو الــروس بوفد النواب شــاكرا له 
ــه التي تعكــس حرص واهتمــام النواب  زيارت
بالمســيرة التعليمية، متطرقا في حديثه إلى 
المشاكل التي تواجه المدرسة وأهمها ضعف 
التيار الكهربائي الذي تسبب في تلف األجهزة 

الكهربائية في المدرسة.
من جانبه تحدث النائب سالمة في كلمته عن 
دور المــدرس في إنجاح المســيرة التعليمية، 
ــة المدرس أمام  وكيفية المحافظة على هيب
طالبه، مؤكــدا أن العلم من أقوى األســلحة 

التي يجب على الطالب التسلح بها.
ــدوره ألقى النائب الجمل كلمة أشــار فيها  ب
ــة  ــة وكيفي ــة المســيرة التعليمي ــى أهمي إل
تنظيمها، حيــث وعد النواب فــي نهاية اللقاء 

بحل المشاكل التي تواجه المدرسة.



نواب غرب غزة ينظمون لقاء جماهيريا
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ــة  ــر واإلصــالح البرلماني ــة التغيي نظمــت كتل
بالتعــاون مع العالقات العامة لحركة حماس لقاء 
مفتوحــًا مع عائلة الفرا في ديوان العائلة الخميس 
ــن  ٢٠١٠/٣/٢٥وذلــك ضمــن سلســلة التواصــل بي
العائالت والنواب، وإطالعهم على آخر المستجدات 

والسماع لهمومهم ومشاكلهم.
وحضر اللقاء كال مــن النائب  د. صالح البردويل 
ود. يونس األســطل ود. خميس النجــار وم. محمد 
الفــرا رئيــس بلدية خــان يونس ووفد مــن قيادة 
حركة حماس باإلضافة إلى العشــرات من وجهاء 

وأبناء العائلة.
واســتهل محمد الفــرا رئيس البلدية بشــكر نواب 
ــى حضورهم للســماع  محافظــة خان يونــس عل
لمشكالت العائلة وهمومهم, مؤكدا أن ما يحدث من 
تضيق وتشــديد الحصار وتعطيل كافة القطاعات 
ــي عائلته ولن  والعــدوان األخير على غزة لن يثن
يجبرها على التخلي عن الثوابت الفلســطينية من 

أجل تحرير فلسطين.
بدوره شكر البردويل العائلة على استقبالها للنواب، 
موضحا مــا بذلته العائلة مــن التضحيات وتقديم 

الشهداء من أجل قضية فلسطين وعزة هذه األمة.
وأكــد البردويل أن دخــول حماس فــي المعادلة 
السياســية لم يكن من أجل المكاسب المادية، ولكن 
من أجل المحافظة على الثوابت وقطع الطريق أمام 

المفرطين في قضية فلسطين.
وأجمــل البردويل في كلمته اإلســتراتيجية التي 
ــع نقــاط، أولها هي  تســير عليها حمــاس في أرب
المقاومة، بقوله :"ســنقاوم ونجاهــد حتى تحرر 
ــًا كيف ضحى  األرض وكافــة المقدســات"، مبين
النواب بأبنائهم وقصفت بيوتهم، ناهيك عن أســر 
أكثر من ٤٠ نائب من نواب كتلة التغيير واإلصالح 

دون أن تحيد المقاومة عن ثوابتها.
ــر البردويل أن وحدة الشــعب الفلســطيني  واعتب
ــة، قائال: "نحن مــع الوحدة  اســتراتيجية ضروري
ــا على خيار  ــة التي توحدن والمصالحــة الحقيقي
المقاومــة ال على أســاس االعتراف بإســرائيل وال 
على ما اعترفت بها منظمة التحرير الفلسطينية", 
موضحا أنه ال أحد يســتطيع أن يمــس قرارنا وال 

نخشى على قرارنا من أحد.
ــى إدارة البالد  ــل أن الحرص عل وأضــاف البردوي
ــر األمن هي اإلســتراتيجية الثالثة، مؤكدا  وتوفي

ــان األمني إلى  أن الحكومة لن تســمح بعودة الفلت
القطــاع، مبينا أن الحكومة أنشــأت ديوان المظالم 
ومراقب للشرطة ومراقب للحكومة لمراقبة العمل 

بالحكومة.
وفي السياق ذاته أوضح البردويل أن الحكومة تبذل 
كل جهد من أجل اختراق الساحات العربية والغربية 
والعالمية بهدف توضيح معاناة الشعب الفلسطيني 
وعدالة قضيته, مضيفا: "الجهد الدبلوماســي التي 
تقوم به الحركة كبير "، موضحا كيف خرج ٧٠ 
مليون شــخص للوقوف مع أهل غــزة أبان الحرب 

على غزة.
وفي ختام اللقاء  فتح باب النقاش واألسئلة من قبل 
عائلة الفرا للنواب ورئيس البلدية وتم اإلجابة على 

أسئلتهم ومشكالتهم.

  نواب جنوب غزة يشاركون َّـ 
احتفال بالجامعة اإلسالمية

شــارك نواب كتلة التغيير واإلصالح  في منطقة 
ــم في كلية  جنــوب غزة فــي االحتفــال الذي أقي
الهندسة المعمارية في الجامعة اإلسالمية لتكريم 
طلبة الهندســة المشــاركين في مسابقة لتصميم 

نادي التعاون الرياضي في منطقة الزيتون.
وحضــر االحتفــال كال مــن النائب جمــال نصار 
والنائب م. جمال سكيك، حيث شارك في المسابقة 
العديد من طلبة كلية الهندســة بهذه المســابقة، 

حيث تم اختيار أفضل ثالثة مشاريع.
ــدأ االحتفــال بكلمــة ألقاها النائب نصار أشــاد  وب
فيها بدور الجامعة اإلســالمية وقسم الهندسة على 
وجه الخصوص في الرقي بالمجتمع الفلســطيني، 
ــى مدى التميز واإلبداع الذي يتصف به  مؤكدا عل

الشباب الفلسطيني رغم الحصار والمعاناة.
ــى إنجاز أحد المشــاريع  ووعد نصــار بالعمل عل
الفائــزة بما يحقــق الفائدة والراحــة للمواطنين، 
مشيرا إلى أن النادي سيكون متنفسا ألهل المنطقة 
ــى أهلها من جــراء االحتــالل وتجريفه  ــي عان الت

ألراضيهم وهدمه لبيوتهم.
بدوره رحــب رئيس القســم الهندســة المعمارية 
د.نادر النمرة بالنواب والحضور، شاكرا إياهم على 
الثقة التي أولوها لقســم الهندسة المعمارية، كما 
أشاد  بدور الكلية في التطوير والتعاون مع الهيئات 

المحلية .
من جانبه رحب د.شفيق جندية رئيس قسم الهندسة 
بالنواب والحضور الكريم، قائال: "هذا إبداع جديد 
لطلبة الجامعة يضاف إلى إبداعاتها المتميزة والتي 

كان آخرها جائزة مؤسســات البحــوث العملية"، 
ــى الجامعة هدم  ــر عل مؤكــدا أن العــدوان األخي
ــا لكنه لم يهــدم روح التميز  ــا ومبانيه مختبراته

واإلبداع فيها.

... ويستقبلون وفدا 
من مدرسة السوافريي للبنني

استقبل نواب منطقة جنوب غزة ممثلين في النائب 
م.جمال سكيك الســبت ٢٠١٠/٤/٣ وفدا ضم مدرسا 
وعددا من طالب  مدرســة الســوافيري األساســية 

للبنين.
وتمحور اللقاء حول المشكلة األساسية التي تعاني 
منها المدرســة وذلك بسبب إلقاء النفايات بجوار 
المدرســة الواقعة في منطقة الشيخ رضوان، وآلية 
العمل على كيفية حماية الطالب من هذه النفايات، 
ــات عن منطقة  ــول عملية إلبعاد النفاي وإيجاد حل

المدارس.
من جهته رحب ســكيك بالوفد الزائر، مجيبا عن 
األسئلة التي طرحها الطالب، متعهدا بحمل شكواهم 

للمسئولين في البلدية.
ــى النفايات  ــى أن القضــاء عل وأكــد ســكيك عل
والحماية منها هو مسئولية المواطن والبلدية في 
آن، مثمنا حرص الوفد الزائر على الرقي بمدرسته 

والحفاظ على الطالب.
وشــكر الوفــد الزائر النائب ســكيك على حســن 
اســتقباله وتفاعله مع قضيتهم، يحدوهم األمل أن 
ــواب بخصوص  يجدوا حال ملموســا من جانب الن

قضيتهم في القريب.

النائب سكيك يزور جامعة األمة
قام النائب عن كتلة التغيير واإلصالح في منطقة 
جنوب غزة م. جمال سكيك بزيارة تفقدية لجامعة 
األمة صباح الســبت الموافق ٢٠١٠/٣/٢٧، حيث كان 
في استقباله رئيس الجامعة د.ماهر صبرة  ومجلس 

إدارة الجامعة.
مــن جانبه رحــب رئيس الجامعة بالنائــب الزائر، 
ــة ميدانية لكافة أقســام الجامعة  ورافقــه في جول

،شاكرا إياه على زيارته الطيبة.
بدوره التقى  سكيك مع طالب الجامعة في الندوة 
الثقافية التي نظمتها الكتلة اإلسالمية في الجامعة 
ــات  ــي.. تحدي ــان الصهيون ــوان "القــدس والكي بعن
وعقبات" حيث تحدث عن دور المجلس التشــريعي 
فــي نصرة القدس، مؤكدا أن هذه الندوات لها بعد 
ــر في نصرة المقدســات اإلســالمية، وتوعية  كبي

الشباب بالمخاطر التي تحيط بالقدس واألقصى.
وفي نهاية الجولة شكر رئيس الجامعة النائب على 
زيارته، مثمنا دور التشريعي ونوابه في دعم العلم 

والتعليم.
... ويشارك َّـ افتتاح معرض "لن 

تحاصروا عقولنا"
ــن (٥-٤) في  كمــا شــارك النائــب ســكيك االثني
افتتاح معرض "لن تحاصروا عقولنا "الذي نظمته 
مدرســة زهرة المدائن الثانوية "أ" للبنات، وذلك 
بحضور عدد من النواب والمستشارين والمدرسين 

والمدرسات.
وألقى سكيك كلمة تحدث فيها عن دور المجلس 
التشريعي في شتى المجاالت ومنها العلم والتعليم، 
مؤكدا أن المجلس التشــريعي اســتمر في إصدار 
ــد من القوانين بالرغم مــن اختطاف النواب،  العدي
ومنها قوانين حق العودة وتحريم وتجريم التنازل 
ــة المقاومة،  عن شــبر من أرض فلســطين وحماي
مشيدا بالجهود الطيبة الموجودة في هذه المعارض 

ومالها من أثر جليل في خدمة العلم والتعليم.

هل يحق للنائب الجمع بني 
النيابة وممارسة مهام أخرى؟


مدير دائرة اللجان التشريعية 

بالمجلس التشريعي

 تعتبر الوظيفة التشريعية من أسمى الوظائف في أية دولٍة أو أي نظاٍم سياسي نظرا 
ــام والصالحيات الهامة التي يضطلع بها النائب أو عضو البرلمان، ناهيك عن  للمه

االمتيازات التي يتمتع بها النائب طيلة فترة النيابة البرلمانية.
   وقد حرص المشــرع على تهيئة البيئة المريحة لعضو المجلس التشــريعي كي 
يتفرغ ألداء المهام الثالثة األساســية المنوطة بكل نائب وهي: التشــريع والرقابة 

وتمثيل الناخبين الذي منحوه الثقة.
   وإزاء ذلك يكُثر التساؤل حول: مدى إمكانية الجمع بين الوظيفة التشريعية من 

جهة وبين أية مهام أخرى طيلة فترة النيابة التشريعية؟  
    للحيلولة دون خرق مبدأ الفصل بين السلطات وإشغال النائب عن المهام المكلف 
بها، ســن المشرع قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (١٠) لسنة 
٢٠٠٤م بهدف ضبط إطار قانوني يكفل لنواب المجلس التشــريعي حقوقهم وُيلفت 

نظرهم إلى المحظورات التي يتوجب عليهم تجنبها طيلة فترة النيابة.  
    ويمكن تقســيم المهام التي يمكن للنائب في المجلس التشــريعي القيام بها إلى 

محورين: مهام ذات صلة بالحكومة، ومهام تتعلق بأعماٍل خاصة. 
أوًال: مهام ذات صلة بالحكومة:

محورين: مهام ذات صلة بالحكومة، ومهام تتعلق بأعماٍل خاصة. 
أوًال: مهام ذات صلة بالحكومة:

محورين: مهام ذات صلة بالحكومة، ومهام تتعلق بأعماٍل خاصة. 

١- حظر قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٤م في 
المادة (٤)على عضو المجلس التشريعي إبرام التزامات عقدية مالية مع الدولة بأي 
شكل من األشكال إذا كانت هذه االلتزامات العقدية تمنح النائب امتيازات عن الغير 

(مثل: بيع قطعة أرض مملوكة للنائب مع اإلعفاء من رسوم نقل الملكية).
٢- حظــر القانون أعاله فــي المادتين (٥،٦) على عضو المجلس التشــريعي تمثيل 
الحكومــة أو التفاوض عنها بأي أمٍر مــن األمور، كما منع النائب من التوكل في 
قضية تنطوي على ُمخاصمة للسلطة الوطنية (إذا كان النائب وكيًال أو محاميًا أو 
الحكومــة أو التفاوض عنها بأي أمٍر مــن األمور، كما منع النائب من التوكل في 
قضية تنطوي على ُمخاصمة للسلطة الوطنية (إذا كان النائب وكيًال أو محاميًا أو 
الحكومــة أو التفاوض عنها بأي أمٍر مــن األمور، كما منع النائب من التوكل في 

خبيرًا أو استشاريًا...) ألن هذا الدور يخرج عن المهام المحددة حصرا للنائب.
٣- حظر القانون على النائب تولي العضوية في أية مجالس تتبع للدولة (المادة ٨)، 
مثل عضوية صندوق تنشئه الدولة أو لجنة عليا لإلشراف على حدث هام أو المجالس 
البلدية أو أية مؤسسة تتلقى ميزانيتها من السلطة التنفيذية وتتولى هذه األخيرة 
اإلشــراف عليها، وقد بينت المادة بأن المنع يشمل كذلك الدور اإلشرافي أو حتى 
االستشاري، ألن اإلباحة تنطوي على مساس بمبدأ الفصل بين السلطات والخشية من 

أن يصير النائب أسيرا لهذا الموقع وبالتالي تقويض الدور الرقابي.
ــن الوظيفة التشــريعية والوظيفة  ــون أعاله (المــادة ٩) الجمع بي ٤- حظــر القان
الحكومية، واستثنى من ذلك فقط منصب الوزير(أباح القانون له الجمع بين النيابة 
والوزارة) على ســبيل الحصر، وبالتالي ال يجوز التوسع في الحصر والقياس على 
منصب الوزير، مثال: القول بإمكانية الجمع بين عضوية المجلس ومنصب المفتي 

أو المتحدث باسم الحكومة.
ثانيًا: مهام تتعلق بأعماٍل خاصة:

١- منع القانون أعاله (المادة ٧) عضو المجلس التشــريعي من تقديم االستشــارات 
ــى أية جهة كانــت، كأن يكون العضو مستشــارا قانونيا أو شــرعيا أو  ــل إل بمقاب
صحيا لمؤسســة ما، وقد اســتعمل المشــرع لفظة (ألي جهة كانت) التي تنطوي 
ــن العام والخاص، إال أنه يجــدر التنويه إلى  على العمومية بحيث تشــمل القطاعي
أن المنع اقتصر على تقديم االستشــارة بأجر وكأن بالمشــرع يبيح االستشــارات 
بــدون مقابل (بمفهوم المخالفة) إال أن هذا التأويل غير ُمستســاغ لبقاء ذات العلة 
وهي تحصين النائب من االنزالق في إشــكاليات مع السلطة التنفيذية أو غيرها من 
المؤسسات األمر الذي قد يمس من هيبة النائب، أضف إلى ذلك أن المشرع حرص 
ــة المادية) للنائب عبر تخصيص قانون خاص بمكافآت ورواتب  على ضمان (الكفاي
أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (١١) لسنة ٢٠٠٤م، منح 

مكافآت لحضور الجلسات، المصاريف التشغيلية للنائب.
٢- حظر قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشــريعي رقم (١٠) لســنة ٢٠٠٤م 
ــى عضو المجلس اســتغالل العضوية في أي عمل من األعمــال الخاصة، وهو ما  عل
“يتفق مع المادة (٥٤) القانون األساسي التي نصت على أنه: “يتفق مع المادة (٥٤) القانون األساسي التي نصت على أنه: “ال يجوز لعضو المجلس 
حيث ” حيث ” حيث  التشريعي أن يستغل عضويتـه في أي عمل من األعمال الخاصة، وعلى أي نحو
ُيستفاد من ذلك أن المشرع أباح لعضو المجلس العمل الخاص بحرية مثل: التجارة، 
الزراعة... شريطة أال يستغل االمتيازات الُمسندة إليه بصفته نائبًا (السيما الحصانة) 
في أعماله الخاصة، مثل: استغالل صفته لتحرير بضائع محجوزة، أو الضغط للتمتع 
باإلعفاء الضريبي أو الضغط على موظف لمنحه األولوية في التســجيل للسفر، أو 

التوسط لتمرير بضائع تجارية خاصة به عبر المعابر.   

إضاءات قانونية

د. الرمحي والبرغوثي يلتقيان حفيد غاندي الذي يزور األراضي الفلسطينية
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"".

تقــف لجنة التربية والقضايا االجتماعية على ثغر حســاس وخطير من 
ثغور شــعبنا الفلســطيني في ظــل الحصار المضــروب، إذ ينصب عملها 
ــم والوضع الديني  على تشــريع القوانين ذات العالقــة بالصحة والتعلي
ــوزارات ذات العالقة  واالجتماعــي، وممارســة الرقابة البرلمانية على ال

لالطمئنان إلى انتظام أدائها وفقا لألصول المطلوبة وبما يخدم شــعبنا 
ويحقــق مصالحه أوال وأخيرا. "البرلمــان" التقت د. عبد الرحمن الجمل 
ــا االجتماعية بالتشــريعي للحديث حول  رئيــس لجنة التربية والقضاي

العديد من القضايا الهامة، فكان هذا الحوار.

بدا من خالل مشــروع القانون الذي 
تقدمــت بــه لجنــة اِّـوازنــة وصادق 
عليه اِّـجلس التشــريعي مؤخرًا أن 
هناك خلال ما َّـ العملية التعليمية 
َّـ قطــاع غزة.. أوًال مــا طبيعة هذا 
الخلل، ومن ثم ما هي أبرز األسباب 

وراء ذلك؟
ــع أن  ال شــك وال يخفــى عــن الجمي
الواقــع التعليمــي في فلســطين ليس 
ــام، فهو انعكاس  بمعزل عن الواقع الع
طبيعي للحالة التي يعيشها أبناء شعبنا 
تحت نير االحتالل الغاشــم الذي يمنع 
كل ما من شــأنه أن يرتقي بالمسيرة 
التعليمية، فالحصار مشــدد وال يمكن 
معه اإليفاء بمتطلبات العملية التعليمية 
مــن حيــث تطويــر وتجهيز وإنشــاء 
المدارس والمؤسسات التعليمية، وهنا 
أود التأكيد على أن أوضاع المســيرة 
ــوم بل  ــدة الي ــة ليســت ولي التعليمي
هــي مشــاكل متراكمــة، ومع ذلك 
ــذل من قبل وزارة التربية  فالجهود تب
والتعليم العالي والحكومة الفلسطينية 
ومن خالل المجلس التشريعي ولجنة 
التربية والقضايا االجتماعية لمعالجة 
الضعف والتغلب على المشكالت القائمة 
لدفــع المســيرة التعليمية قدمــًا إلى 
األمام، فبالعلم واإليمــان ننتصر على 

عدونا ونحرر أرضنا ومقدساتنا.

هــل تعتقــد أن التوصيــات اِّـلزمة 
الــواردة َّـ نص قانون اِّـوازنة لعام 
٢٠١٠ بخصــوص الوضــع التعليمي 
بالعمليــة  االرتقــاء  علــى  قــادرة 
التعليمية َّـ القطــاع أم أن األمر ال 

يعدو محاولة ترقيعية فحسب؟
حقيقة إن واقــع التعليم لن يرتِق إلى 
المستوى المطلوب إال بتضافر الجهود 
من قبل جميع المعنيين، وبإمكاننا رغم 
قســوة الظروف أن نرتقــي بالعملية 
التعليمية، فاإلرادة متوفرة والشــعور 
ــة والمســؤولية موجــود عند  باألمان
المســؤولين في المواقــع كافة رغم 
ــات، والجهــود بذلت وما  ــة اإلمكان قل
زالت تبذل من قبل اإلخوة في الوزارة، 
ونحن في المجلس التشريعي من واقع 
ــا بعــدة توصيات  مســؤولياتنا خرجن
ــا  منه  ٢٠١٠ ــة  موازن فــي  للحكومــة 

تخصيص مبالغ مالية لبناء ٧٥ مدرسة 
وتدريــب وتأهيل العاملين في ســلك 
ــى تطوير المناهج  التعليم والعمل عل
ــا وتطوير البرامج  وإعــادة النظر فيه
المطبقة فــي الجامعات الفلســطينية 
لضمان مواءمة هذه البرامج واحتياجات 
السوق والتغلب على مشكلة الخريجين 
العاطلين عــن العمل، وكان من ضمن 
ــادة رواتب المدرســين  ــات زي التوصي
هــذه  أن  أعتقــد  ولكــن  وإنصافهــم، 
التوصيات مرهونة باإلمكانات ونســأل 
اهللا أن يوفق الحكومة في توفير الدعم 

الالزم لتنفيذها.

هــل تعتقــد أن الوضــع التعليمــي 
الحالي َّـ ظل حكم حماس يشكل 
امتــدادًا للوضــع التعليمــي َّـ ظل 
حكــم فتــح, أم أن حمــاس تتحمــل 
مســؤولية ذلك بحكم مســؤوليتها 
َّـ التسبب بالحصار كما يزعم ذلك 

خصومها؟
أخي الكريم يخطئ من يقول أن وضعنا 
التعليمي في ظل حقبة فتح أفضل منه 
في ظــل حكومــة حمــاس أو العكس، 
ــاج مجموعة  ــا التعليمي هو نت فواقعن
من العوامــل، ويتصدر هــذه العوامل 
وممارســاته  الصهيونــي  االحتــالل 
ــة، فالتعليم لم يكن في يوم من  القمعي
ــوب ولكن  األيام في المســتوى المطل
ــي أن أقــول لك أن المســتوى  يمكنن
التعليمي نسبيًا مستقر في ظل الحالة 
ــي أن أقــول لك أن المســتوى  يمكنن
التعليمي نسبيًا مستقر في ظل الحالة 
ــي أن أقــول لك أن المســتوى  يمكنن

التي نعيشها ولكنه ال يرضي طموحاتنا، 
ونحــن نطمح إلى االرتقاء بالمســيرة 
التحصيل  التعليمية ومعالجــة ضعف 
عند الطلبة وفــق خطط وبرامج، وقد 
تعرضت الحكومة لمشكالت كبيرة في 
الســنوات الماضية وكان أهمها تلك 
الظاهرة الســيئة والغريبة على شعبنا 
الفلســطيني الذي ضرب أروع األمثلة 
في التضحية، وهي مشكلة االستنكافات 
في سلك التربية والتعليم، ومع ذلك 
فقــد أدارت الحكومــة األزمة وتغلبت 
ــى كل الصعــاب ولــوال توفيق اهللا  عل
تعالى ثــم جهــود المخلصين لعصفت 
المدرســين بالعملية  مشكلة استنكاف 
التعليمية، ونسأل اهللا عز وجل أن يكلل 
العام الدراسي الحالي بالنجاح ألبنائنا 

الطلبة.

هــل يتــم اســتدعاء وزيــر الرتبية 
لبحــث  للتشــريعي  والتعليــم 
اإلشــكاليات الواضحــة َّـ اِّـســرية 
التعليميــة وهل هنــاك تجاوبًا من 

الوزارة معكم؟
المجلس التشــريعي ومن خالل لجنة 
ــا االجتماعية ووفق  ــة والقضاي التربي
ــه القانون  ــات التــي منحها ل الصالحي
األساســي يتابع عن كثب عمل اإلخوة 
ــم، ونحن  ــة والتعلي فــي وزارة التربي
ــر التربية  ــون مــع األخ وزي متواصل
ــة عدة  ــم، وقــد عقــدت اللجن والتعلي
جلسات اســتماع لألخ الوزير للوقوف 
على حقيقة وضع الوزارة والمشكالت 
ــا زيارات  ــي تعترضهم، وكانت لن الت
للوزارة فــي كثير من القضايا الكلية 
ــة لدراســة وبحث مشــاكل  والجزئي
ــة والتعليم  وهموم المســيرة التعليمي
ــة بحضور  بشــكل عام، وتقــوم اللجن
األخــوة أعضــاء المجلس التشــريعي 
ــه األســئلة للوزيــر ومــن ثم  بتوجي
ــات الالزمــة بشــأنها  إصــدار التوصي
للحكومة والوزارة وهذا دور المجلس 

التشريعي.

من خــالل متابعاتكم للجنة الرتبية 
ما تقييمكم للوضع الصحي الراهن 
َّـ قطاع غزة وأداء وزارة الصحة على 

هذا الصعيد؟
ــا االجتماعية  ــة التربية والقضاي لجن
ــة لها  ــا الموكل وبحكــم اختصاصاته
ومــن خــالل تواصلها مع المؤسســات 
ــة  الميداني ــارات  والزي ــة  الحكومي
ــة  الصحي والمراكــز  للمستشــفيات 
قدمــت تقريرًا شــامًال حــول أوضاع 
المستشــفيات وخرجت بعدة توصيات 
بشأنها للوزارة والحكومة، إضافة إلى 
ــة وخــالل المجلس  ذلك فــإن اللجن
التشريعي وبشكل مستمر تعقد جلسات 
اســتماع لألخ الوزير وأركان الوزارة 
وتوجه لهم األسئلة وتستمع لهم حول 
ــة  التطويري والمشــاريع  المشــاكل 
ــوزارة للنهوض  ــا ال ــي تســعى له الت
ــى صعيد  بالواقــع الصحــي ســواًء عل
الكادر البشــري أو التجهيزات لتقديم 
خدمة أفضل ألبناء شــعبنا الفلسطيني 

المجاهد، ولكن هذه المشــاريع أحيانا 
ــات والواقــع  ــة اإلمكاني تصطــدم بقل
الذي نعيشــه، فأنا أقول إن الجهد الذي 
ــوزارة في تقديم خدمة أفضل  تبذله ال
للمواطن الفلسطيني جهد كبير ومع 
ذلك فهناك بعض المشــكالت التي ال 
يخلو منها أي عمل بشــري بحاجة إلى 
ــب عليها،  ــد من الجهد للتغل بذل مزي
ونحن في اللجنة من واقع مسؤوليتنا 
نتابع مع الوزارة للتغلب على الصعاب 

ومعالجة المشكالت.

ما تقييمكم للخدمــات االجتماعية 
التــي تقدمهــا الحكومــة ووزاراتها 
اِّـختصــة بشــكل عــام, ومــا درجة 

رضاكم عنها؟
على الرغم ممــا تعرضت له الحكومة 
من مؤامرة دولية من مقاطعة وحصار 
ظالم والحــرب الصهيونية على قطاع 
غزة فقــد اســتطاعت الحكومة بفضل 
ــر المرحلة  ــه أن تدي اهللا تعالــى ومنت
ــا  خدماته تقديــم  فــي  واســتمرت 
للمواطنين بل استطاعت تحقيق تقدم 
فــي العديد مــن الخدمــات والملفات 
ــي لم تكــن في الســابق، ومع ذلك  الت
فنحن غير راضين عن ذلك بل نطالب 
ــد، فأبناء شــعبنا الفلســطيني  بالمزي
يحتاجون منا إلى جهد أكبر وخدمات 
أكثر، فالحصار والدمار حرم كثيرًا 
من العائــالت من مصــدر قوتها ومن 
مأواها وأصبحت كثير من األســر ال 
تملك قوت يومها وتحتاج إلى ما يسد 
ــى وزارة  ــا فالواجب الملقى عل رمقه
الشــئون االجتماعية كبير، وأنا أعلم 
ــوزارة أن  ومن خــالل متابعاتنا مع ال
ــذول كبير ولكن ال بد من  العمل المب
مشــاريع داخلية وخارجية لسد حاجة 
ــاس من مــأكل ومشــرب وملبس  الن

وتعليم.
وأقترح على وزارة الشئون االجتماعية 
ــدوق الضمــان االجتماعي  إنشــاء صن
لتوفير الحياة الكريمة لعمالنا البواسل 
أعمالهــم ومصالحهم  ــت  تعطل ولمن 
بسبب الحصار لهذه الشريحة األكثر 
ــا الفلســطيني  تضــررا فــي مجتمعن
ليصرف لهم ما يســد حاجتهم في كل 
شــهر وإن قــل، والبحث عــن مصادر 
ــدوق باقتطاعات من  تمويل لهذا الصن

رواتــب الموظفيــن ومــن التبرعــات 
والهبات والدعم الحكومي، فال يعقل أن 
تبقى هذه الشريحة المضحية في حالة 
حاجة وعوز دائمين ال تجد ما تســد به 

رمقها ورمق أبنائها.

حملت التوصيات الــواردة َّـ قانون 
اِّـوازنة إشــارة إُّـ ضرورة االلتفات 
إُّـ الجانب التنموي وعدم االقتصار 
على الجانب اإلغاثي َّـ ظل الحصار.. 
مــا هي رؤية لجنة الرتبية والقضايا 
االجتماعيــة لتفعيل هــذه التوصية 
اِّـلزمــة فيمــا يخــص عمــل وزارة 
الشــؤون االجتماعية خــالل اِّـرحلة 

اِّـقبلة؟
ــق بالجانب التنمــوي فإن   فيمــا يتعل
ــة تدعم هــذا االتجــاه وإن لدى  اللجن
ــد  ــة العدي وزارة الشــؤون االجتماعي
من البرامــج منها برنامج المشــاريع 
المــدرة للدخل  ــرة  ــة الصغي التنموي
وذلك من خالل دعم مشاريع إنتاجية 
للمواطنين واإلشــراف عليها وبتفعيل 
ــا، فتكون  مثل هــذه البرامــج ودعمه
الوزارة قد جعلت بهذه المشــاريع من 
المواطن بدًال من كونه متلٍق لإلعانة 
الوزارة قد جعلت بهذه المشــاريع من 
المواطن بدًال من كونه متلٍق لإلعانة 
الوزارة قد جعلت بهذه المشــاريع من 

إلى عنصرًا فاعًال ومنتجًا في المجتمع 
المواطن بدًال من كونه متلٍق لإلعانة 
إلى عنصرًا فاعًال ومنتجًا في المجتمع 
المواطن بدًال من كونه متلٍق لإلعانة 

ــى الجانب التنموي في  مما ينعكس عل
ــة، ولكني أعتقــد أن هذا الجانب  الدول
ــن لهذه  ــن الممولي مرتبــط بالمانحي
البرامــج فالبرامــج التنموية كثيرة 
ولكن يقف الجانــب المالي عقبة دون 
تنفيذ هذه المشــاريع التنموية، وأقدر 
هنا الجهد الذي يبذله المســلمون في 
كل مكان في دعم الشــعب الفلسطيني 
وتعزيز صموده، وأقول مازال الشــعب 
الفلســطيني بحاجــة إلــى دعمكم في 
ــو أمريكي  مواجهة المشــروع الصهي
فــي المنطقة، فلتكفــل كل عائلة من 
العائــالت المســلمة فــي بــالد العرب 
والمسلمين عائلة من العائالت الفقيرة 

لتواصل جهادها وصمودها وصبرها.

ِّـاذا ال تلعب لجنة الرتبية والقضايا 
إطــار عمليــة  دورًا َّـ  االجتماعيــة 
ظــل  َّـ  االجتماعيــة  اِّـصالحــة 
االنقســام الراهــن عــرب تشــكيل 

لجنة مصالحة اجتماعية َّـ مختلف 
مناطق القطــاع بدًال من ترك األمور 
فقط للسياســيني اِّـنشــغلني َّـ 
ومشــاكلها  السياســة  تفاصيــل 

اليومية؟
ــة والقضايا  أخــي الكريم لجنة التربي
ــة هي أحد لجــان المجلس  االجتماعي
ــاء  ــة أبن ــع حال ــي تتاب التشــريعي الت
الشعب الفلسطيني ويهمها حالة السلم 
االجتماعي أن تســود بين أبناء الشعب 
الفلسطيني، فأعضاء اللجنة موجودون 
فــي ميادين اإلصالح بين الناس وكان 
دور  التشــريعي  المجلــس  ألعضــاء 
كبير في رأب الصــدع في كثير من 
ــي أريقت فيها  المشــكالت الكبيرة الت
الدمــاء فــي األحــداث المؤســفة التي 
شــهدها الشارع الفلســطيني، وما زلنا 
نتطلع ونعمل ليعود الصفــاء والوئام 
والمحبة ألبناء الشعب الفلسطيني على 
اختالف أفكارهــم وانتماءاتهم ليقفوا 
ــًا واحدا فــي مواجهة الغطرســة  صف
ــة وللوقوف في  والعنجهية الصهيوني
ــد األرض  مواجهة االســتيطان وتهوي
والمقدسات ومصادرة األراضي من قبل 
ــي، أضف إلى ذلك  االحتالل الصهيون
مشــاركة النواب في لجــان اإلصالح 
المنتشرة في جميع المناطق ودورهم 
في إصالح ذات البين بين الناس كافة.

كيــف تشــخصون اِّـســتوى والواقع 
الديني الراهن َّـ قطاع غزة؟

ــا  مجتمعن فــإن  ــه  ومنت اهللا  بفضــل 
الفلســطيني مجتمــع مســلم محافظ 
على دينه وثقافته وتقاليده اإلسالمية، 
يحمل لواء الجهاد وقدم آالف الشهداء 
ــة طاهرة  ــه زكي وســالت دمــاء أبنائ
لتروي ثرى فلسطين المباركة، دفاعًا 
ــه ووطنه ومقدســاته، ومازال  عن دين
ــان الطغيان  آالف األســرى خلف قضب
الصهيوني دفعوا حرينهم ثمنًا للدفاع 
عــن الدين والوطن، وهو شــعب معتز 
ــه لهذا الديــن، وقد ظهر ذلك  بانتمائ
ــى بيوت اهللا  جليًا فــي إقبال الناس عل
ــى، وإقبالهم على القــرآن الكريم  تعال
تــالوة وحفظًا ومدارســة وعمًال، فقد 
خــرج قطاع غزة فــي الصيف الماضي 
أكثر من خمســة عشــر ألــف حافظ 
وحافظة للقرآن الكريم، فبعد أن كان 

االستنكاف وسياسة الفصل الوظيفي شكلتا أكرب التحديات التي واجهت القطاعني الصحي والتعليمي خالل اِّـرحلة اِّـاضية



7 العدد السادس والثالثون
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حفاظ القرآن يعدون على أصابع اليد 
الواحدة اليوم يعــدون باآلالف بفضل 
اهللا تعالــى ثم بجهود اإلخوة في وزارة 
األوقاف والشئون الدينية والمؤسسات 
ــم  ــل دار القــرآن الكري ــة مث القرآني
والســنة ومركز القرآن في الجامعة 
اإلسالمية ومركز القرآن في جمعية 
الشــابات المســلمات، وال يخفــى دور 
الحركة فــي األخذ بأيدي الناس نحو 
الدين منذ فترة زمنية طويلة، وجاءت 
اليوم وزارة األوقــاف لتواصل دورها 
في نشــر الديــن وتعريف المســلمين 
بدينهــم من خالل البرامــج المتنوعة 
ــا وترعاها، فالحكومة  التي تقوم عليه
الرشــيدة ترعــى الدين وتشــجع على 
ــزام فال عجب إذًا أن يكون ســمت  االلت

المجتمع الغزي سمت إسالمي.

انطالقــا مــن ذلــك مــا تقييمكــم 
ِّـستوى أداء وزارة األوقاف والشؤون 

الدينية على الصعد اِّـختلفة؟
وزارة األوقاف والشــؤون الدينية من 
ــوزارات التي يقع على عاتقها  أكثر ال
النهوض بمشروعنا اإلسالمي والديني, 
ــوزارة  فمــن خــالل التواصــل مــع ال
واالجتماعات التــي عقدتها اللجنة مع 
ــى حجم العمل  األخ الوزيــر وقفنا عل
ــه الوزارة بإداراتها  الكبير التي تقوم ب
كافة فهي لم تدخــر جهدًا في تقديم 
ــن فــي الكثير من  الخدمــة للمواطني
ــة اإلمكانات، فاألعباء  الجوانب رغم قل
ــوزارة كثيرة بل كثيرة  المنوطة بال
جدًا والوزارة تسعى ألداء رسالتها تجاه 
أبناء شــعبنا المجاهد المرابط وبشكل 
مســتمر، ومــع علمــي واطالعي على 
ــوزارة في جانــب الوعظ  ما تقدمه ال
واإلرشــاد في المســاجد وغيرها لكني 
ــد في هــذا المجال  ــى المزي أطمح إل
المهم والــذي ال ينافس أحــد الوزارة 
فيه، فهو ملف من الملفات التي ال يقوم 
ــر الوزارة فينبغي أن تســتثمر  بها غي
طاقات الخطباء والوعاظ ويجب وضع 
خطة لالرتقاء بملف الوعظ في مساجد 

قطاع غزة كافة.

الصحــي  الوضــع  أن  تعتقــد  هــل 
ثباتــا  أكثــر  اآلن  بــات  والتعليمــي 
واســتقرارا عقب فرتة زمنية حفلت 
بالكثــري من اإلشــكاالت واِّـناكفات 
و محاوالت التخريب والتعطيل التي 

مارستها سلطة رام اهللا؟
من المعــروف وال يخفى على الجميع 
ــي واجهــت  ــات الت ــر التحدي أن أكب
القطــاع الصحي والتعليمي هي عملية 
اســتنكاف عدد كبير مــن الموظفين 
عن العمل وسياســة الفصل الوظيفي، 
هــذه الظواهر األســوأ فــي المجتمع 
ــم يشــهد لها  ــي ل الفلســطيني - والت
التاريخ المعاصــر وال القديم مثيًال - 
ــم يشــهد لها  ــي ل الفلســطيني - والت
التاريخ المعاصــر وال القديم مثيًال - 
ــم يشــهد لها  ــي ل الفلســطيني - والت

التي انتهجتها الحكومة غير الشرعية 

في رام اهللا إبان االنقســام السياسي مما 
ترتب عليه كثير من اآلثار الســلبية، 
ومع ذلك وبفضل اهللا ومنته استطاعت 
الحكومــة التغلب على هذه المشــكلة 
واســتعانت بالمتطوعين والمدرســين 
المساندين لســد هذا الفراغ من خالل 
ــل الكادر الوظيفي، فكما  تطوير وتأهي
إن ظاهرة االســتنكاف عــن العمل من 
أسوأ الظواهر فإنها وبالمقابل أوجدت 
ظاهرة من أنبل الظواهر وهي ظاهرة 
المدرســين المســاندين والموظفيــن 
ــن، فهدى اهللا المســتنكفين  المتطوعي
وردهم إلى الجــادة والصواب، وجزى 
اهللا المساندين والمتطوعين وحفظهم 

ذخرًا للدين والوطن.

مــن خــالل متابعتكم كلجنــة.. هل 
هنــاك تنســيق وتكامــل َّـ األدوار 
بني اِّـؤسســات الحكومية الرتبوية 
والخدمة َّـ إطــار التعليم والصحة 
والقضايا االجتماعية مع اِّـؤسسات 
الخارجية ومؤسسات اِّـجتمع اِّـدني 
وآثــاره  الراهــن  الحصــار  ظــل  َّـ 

القاسية؟
شــهدنا حالة تكامل وتعاون وتنســيق 
ــة واألهلية  بين المؤسســات الحكومي
فقد تضافرت الجهود وشــعر الجميع 
بأن المســؤولية جماعية، فمؤسســات 
ــى عاتقها  ــي يقع عل المجتمــع المدن
المواطنين  مســؤوليات عامــة تجــاه 
ولها رســالتها التي ينبغي أن تقوم بها 
ــا الداخلية والقوانين  بموجب أنظمته
التي تخضع لها، وعلى الحكومة تسهيل 
ــا أيضًا،  عمل هذه المؤسســات ودعمه
التي تخضع لها، وعلى الحكومة تسهيل 
ــا أيضًا،  عمل هذه المؤسســات ودعمه
التي تخضع لها، وعلى الحكومة تسهيل 

ــة فلها دور  أمــا المؤسســات الخارجي
ــر وبارز وهي مدعــوة إلى مزيد  كبي
من الجهد لممارســة أنشطتها ودورها 
لتسهيل  والحكومة مدعوة  اإلنســاني، 
مهام هذه المؤسســات من خالل منحها 
التراخيص حســب األصــول والقانون 
خدمة ألبناء شعبنا خاصة في ظل هذه 

الظروف الصعبة.

خــروج  وتعالجــون  تنظــرون  كيــف 
اِّـرســوم  دورهــا  عــن  "األونــروا" 
الجانــب  إُّـ  الخدمــي  الجانــب  َّـ 
السياســي حتــى أن البعض اتهمها 

بأنها تشكل سلطة داخل سلطة؟
وكالة غوث وتشــغيل الالجئين تعمل 
في األراضي الفلســطينية بحرية ولها 
ــر وإن كان قــد تقلص في  دور كبي
ــا العديد  ــرة، وقد وردن ــة األخي اآلون
من الشــكاوى والتجــاوزات بخصوص 
ــا ونأمــل من  ــي تقدمه الخدمــات الت
ــة أن تقــوم بدورهــا المناط  الوكال
بها خدمة ألبناء الشــعب الفلســطيني 
بعيدًا عن األجندة السياســية والعوامل 
ــا  بينه فيمــا  والتنســيق  ــة،  الخارجي
ــم أفضل خدمة  ــن الحكومة لتقدي وبي

للمواطنين.

 أخريا.. كيف تقيمون مســتوى وأداء 
لجنة الرتبيــة والقضايا االجتماعية 
َّـ اِّـجلس التشريعي طيلة األعوام 

األربعة اِّـاضية؟
ــة التربية  ــر لجن ــم تعتب أخــي الكري
والقضايا االجتماعية من أكبر وأكثر 
لجان المجلس فاعلية وعلى الرغم من 
ــة تغييب  الظــروف القائمــة, ومحاول
التشــريعي  المجلس  وتقويض عمــل 
ــة إليه إال  ــام بمهامه الموكل عن القي
أن اللجنة تابعت المهام الموكلة إليها 
ــة بالتشــريع والرقابة، فقد  والمتمثل
اســتمرت اللجنة في عقــد اجتماعاتها 
وناقشت العديد من القضايا والمشكالت 
والشــكاوى المحالة مــن المجلس إلى 
ــدرج في إطار عملها،  اللجنة والتي تن
منها ما هو متعلق بالمسيرة التعليمية 
والتعليم العالي ومنها ما يتعلق بالصحة 
والمعاقين والشؤون االجتماعية ومنها 
ــق بالعمل والعمال والشــؤون  ما يتعل
ــات  بالتوصي ــخ, وخرجــت  الدينية...إل
ــد  الصعي ــى  وعل بشــأنها,  الالزمــة 
التشــريعي ناقشــت اللجنة العديد من 
مشاريع القوانين المدرجة على جدول 
أعمالها وعقدت ورش عمل لها ومن ثم 
عرضتها على المجلس التشريعي وتم 
إقرارها بالقراءة األولى والثانية والتي 
كان آخرها قانون الهيئات الرياضية, 
ــول عــدد من مشــاريع  ــم قب أيضــًا ت
القوانين المتعلقــة بعمل اللجنة وهي 

ــا  اآلن مقدمــة للقــراءة األولــى منه
مشروع قانون رعاية الشباب ومشروع 
قانون مزاولة مهنة الصيدلة ومشروع 
قانون األحوال الشــخصية, ومشــروع 
قانون رعاية الجرحى, ومشروع قانون 
الطب الشرعي, ومشروع قانون حظر 
التعذيب وغيره مــن ضروب المعاملة 
الالإنسانية, ومشروع قانون الصندوق 
الوطني للتعليم العالي, ومشروع قانون 
النقابات, ومشــروع قانون المخدرات 

والمؤثرات العقلية.
ــي تابعت اللجنة  وعلى الصعيد الرقاب
ــق وتفعيل العديد مــن القوانين  تطبي
الصــادرة عن المجلس التشــريعي مع 
ــة, وعقدت جلســات  ــوزارات المعني ال
استماع ومساءلة للوزراء والمسئولين 
وصناع القرار حول العديد من القضايا 
وأوضاع الوزارات والمؤسسات التابعة 
لها ووقفت على المشــاكل التي تعيق 

العمل فيها.
كمــا قامــت اللجنة بترتيــب زيارات 
ــة  الحكومي للمؤسســات  ــة  ميداني
والرســمية من أجل الوقوف عن كثب 
على المشــاكل التي تعيق العمل فيها, 
وقدمت العديد مــن التقارير الرقابية 
ــام وأوضاع  ــم الع حــول واقــع التعلي
ــد مــن التقارير  المستشــفيات والعدي
المتعلقة بأوضاع األســرى في سجون 
االحتالل، ورفعــت التوصيات الالزمة 
بشــأنها للحكومة والتي صــادق عليها 

المجلس التشريعي. 

  .

اعتبر الوزراء والنواب األســرى عملية إقصاء رئيس بلدية السموع 
المنتخب األســير جمال موســى أبو الجدايل اغتصابا مشينا للبلدية 
ولصوصية فاضحة واستهتارا بخيارات الناخب الفلسطيني الذي دفع 
ــة التغيير واإلصالح إلى  بأبناء الحركة اإلســالمية من أعضاء كتل

إدارة بلدية السموع.
 وكانت الحركة اإلســالمية في بلدة السموع جنوب مدينة الخليل 
والبالغ عدد سكانها أربعة وعشرين (٢٤) ألفًا قد فازت بثمانية مقاعد 
 وكانت الحركة اإلســالمية في بلدة السموع جنوب مدينة الخليل 
والبالغ عدد سكانها أربعة وعشرين (٢٤) ألفًا قد فازت بثمانية مقاعد 
 وكانت الحركة اإلســالمية في بلدة السموع جنوب مدينة الخليل 

من أصل ثالثة عشر مقعدًا – مجموع مقاعد مجلس البلدية – بينما 
فازت حركــة فتح بمقعدين فقط، وفاز المســتقلون بثالثة مقاعد 
ــات المرحلة الثالثة للمجالــس المحلية والبلدية  وذلك في انتخاب

التي أجريت يوم ٥-٥-٢٠٠٥.
ــر النواب والوزراء األســرى ما جرى محاولة بائســة للتنكر  واعتب
وااللتفــاف على الديمقراطية الفلســطينية، مؤكديــن على أنه من 
المؤســف والمؤلم بل والمخزي جدًا أن تقــوم حكومة فتح بإقصاء 
األستاذ جمال من موقعه كرئيس للبلدية وتعيين المدعو عبد النبي 
الحوامدة أحد عضوي حركة فتح في المجلس بدال منه دون مراعاة 
للقيم الوطنية والديمقراطية وبعيدًا عن القيم األخالقية، وخصوصا 
أن أبا الجدايل يقبع في سجن النقب الصحراوي األمر الذي يستوجب 

مراعاة األخالقيات الوطنية.
 وأوضحــوا أنه تم تعيين الرئيس الفتحــاوي دون الرجوع أو حتى 
مشــاورة أعضاء المجلس البلدي المنتخبين من الحركة اإلسالمية، 
وبذلــك يتكامل دور فتح وحكومتها ويتســاوق مع مطلب االحتالل 
الصهيوني الذي حاول ابتزاز أبو الجدايل، مشددين على أن فتح وبهذا 
اإلجراء الالوطني والال أخالقي الذي ينفذه خالد القواســمي الوزير 
الالدســتوري في حكومة دايتون تســتمر هي وممثليها في مؤسسات 
الســلطة الفلســطينية بالتنكر وااللتفاف للديمقراطية الفلسطينية 
ــة التي فازت فيها  وتســتمر في اغتصــاب المجالس البلدية والمحلي
الحركة اإلسالمية وتعيين مســؤولين محسوبين على حركة فتح 

كما حصل في بلدية قلقيلية وغيرها.
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ب النائب م. جمال الخضري رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار"،  رحَّ
بتصريحات عضو الكونغرس األمريكي "كيث أليســون"، في ختام زيارته 

إلى غزة إلنهاء الحصار، ووصفها باإليجابية. 
ــة زيارات  ــن (٥-٤)- على أهمي ــه اإلثني د الخضري -فــي تصريٍح ل وشــدَّ
المســؤولين الدوليين إلى غزة، وخاصًة أعضاء الكونغرس األمريكي؛ لما 
ــة زيارات  ــن (٥-٤)- على أهمي ــه اإلثني د الخضري -فــي تصريٍح ل وشــدَّ
المســؤولين الدوليين إلى غزة، وخاصًة أعضاء الكونغرس األمريكي؛ لما 
ــة زيارات  ــن (٥-٤)- على أهمي ــه اإلثني د الخضري -فــي تصريٍح ل وشــدَّ

لها من تأثير كبير في الســاحة األمريكية؛ في سبيل إنهاء الحصار وفتح 
معابر غزة. 

الع على  ــارات واالطِّ وقــال الخضــري: إن هذه الزيارة وغيرهــا من الزي
األوضــاع والصــورة الحقيقية في غــزة، وراء هذه المواقــف المتقدمة، 
مؤكًدا ضــرورة أن يوازَيها مواقــف عملية، خاصة مع موقع "أليســون" 

كه على أرض الواقع.  وإمكانية تحرُّ
ودعــا إلى مزيٍد مــن الزيارات للوفود والشــخصيات األوروبية والعربية 
واإلســالمية على كافة المستويات الرسمية والشــعبية والمؤسسية إلى 
غزة؛ من أجل العمل على إنهاء الحصار وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. 
وأضاف رئيس "اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصــار": "غزة تحتاج موقًفا 
ا حازًما ُينهي الحصار الممتد منذ أربعة أعوام الذي شلَّ كافة مناحي  عمليًّ
الحياة، وزادت كارثية الوضع بعد الحرب العدوانية التي اســتهدفت كل 

شيء في القطاع". 
وكان البرلمانيُّ األمريكيُّ طالب برفع الحصار عن قطاع غزة، مشدًدا على 

أن سياسة الحصار واإلغالق غير مجدية. 



@pb±ãóni@k�yãÌ@ãõ©a
@ÚÓib∞�bi@bË–óÌÎ@ÊÏèÓ€c
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زار وفد من لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
بالمجلــس التشــريعي وزارة التربية والتعليم 
لمناقشة عدد من القضايا سيما قضايا المعاقين 
ــات أمامها وإيجاد الحلول  من أجل تذليل العقب
المناســبة لها، وذلك في إطار تواصل المجلس 
التشــريعي مع الوزارات والمؤسسات الحكومية 

المختلفة.
 وضم الوفد رئيس اللجنة د. عبد الرحمن الجمل 
وعضو اللجنة هدى نعيم، وكان في استقبالهما  
كال من د. محمد عسقول وزير التربية والتعليم 
ــوزارة،  ــي والــوكالء المســاعدين في ال العال
وتباحث الطرفان في عدة قضايا تتعلق بمدرسة 
النور واألمل للمعاقين بمدينة غزة، وما يخص 
مشــكلة ضيق المكان في مدرسة الشيخ عجلين, 
ومشــكلة انتداب عدد كبير من الموظفين لدى 
المدرسة, وحقوق المعاقين حسب القانون, إضافة 

إلى ترميم بعض المدارس.
من جانبه أكد د عبد الرحمن الجمل على فكرة 
إنشاء مدرسة للصم في منطقة الزهراء والعمل 
على توفير دعم لمشــروع إنشاء فصول دراسية 

""
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الصهاينة لجوازات ســفر بريطانية مزورة في 
تنفيذ عملية اغتيال الشــهيد المبحوح، مؤكدا 
أن هــذا اإلجــراء ال يرتق إلى حجم ومســتوى 
ــم اقترافها، والبد أن  خطــورة الجريمة التي ت
يســتتبعه خطوات دبلوماســية جادة وحقيقية 
من أجل محاسبة الصهاينة بحق على جريمتهم 

دان د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشريعي بشــدة اقتحام بعض أعضاء الكنيست 
الصهاينة لباحات المســجد األقصى، مؤكدا أن 
الهوان العربي يفســح المجال أمــام الصهاينة 
ــكاب المزيد مــن جرائمهم وممارســاتهم  الرت

العنصرية بحق شعبنا وحقوقنا ومقدساتنا.
ودعا بحر في بيان صحفي البرلمانات العربية 
واإلسالمية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر 
ــة الممارســات الصهيونية  اإلســالمي إلى إدان
العنصرية بحق األقصى والمقدسات الفلسطينية، 
مشددا على ضرورة تبني برنامج عملي لفضح 
األجندة الصهيونية العدوانية، ومحاولة تحشيد 
كل الطاقات البرلمانية على المستوى اإلقليمي 
والدولي في اتجاه إدانة جرائم وممارسات دولة 

االحتالل، تمهيدا لعزلها سياسيا ودبلوماسيا.
وأوضــح بحر أن الموقف البريطاني الرســمي 
الذي اتخذته الحكومــة البريطانية غير كاف 
على اإلطــالق، وهو أشــبه ما يكــون بمحاولة 
ــر للسياســة البريطانية  تجميلية ليــس أكث
التي وقعت في حرج بالغ إثر تكشــف استخدام 

النكراء أوال، ومن ثم على اســتخدامهم جوازات 
سفر بريطانية مزورة.

وشــدد على إن الموقف البريطاني أمام اختبار 
حقيقي اليوم، مؤكدا أن القيم والشعارات التي 
ــا بريطانيا حــول الديمقراطية وحفظ  ترفعه
وحماية والدفاع عن حقوق اإلنســان في العالم 
قــد باتت فارغــة من أي محتــوى حقيقي، وأن 
الموقف البريطاني الراهن يعيش أزمة سياسية 
وأخالقية وإنسانية بكل معنى الكلمة، وال مفر 
ــزام الكامل بمنطــوق القانون الدولي  من االلت
ــال دولة الكيان  والقانون الدولي اإلنســاني حي
الصهيوني وجرائمها البشعة، والتقيد بمضامين 
ــة  واألخالقي السياســية  والشــعارات  ــم  القي
واإلنسانية التي تحاول بريطانيا ترويجها على 
المســتوى الخارجي وتطبيقها بشــكل انتقائي 
ــاك. وكانــت الحكومــة البريطانية  ــا وهن هن
طردت أحــد الدبلوماســيين الصهاينة الصغار 
المتورطين في اغتيال الشهيد محمود المبحوح، 
فيمــا أوردت األنباء خبر اقتحــام بعض أعضاء 

الكنيست الصهيوني لباحات المسجد األقصى. 

..
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وجهــت رئاســة المجلــس التشــريعي خالص 
تحياتها لشــعبنا الفلســطيني الصامد المتجّذر 
فــي أرضه في الذكرى الســنوية ليوم األرض 
الخالد، مستشعرة قيم ومعاني التضحية والفداء 
ــي تكرســها هذه الذكــرى التي  واالنتمــاء الت
تجسد قصة وتاريخ شعبنا الفلسطيني في دفاعه 
عن أرضه، ومالحمــه البطولية للذود عنها في 
وجه حمالت المصادرة واالستيطان واالستباحة 

الصهيونية.
ذكــرى  أن  التشــريعي  رئاســة  وأوضحــت 
ــدة تعبر عن أصالة شــعبنا  يــوم األرض الخال
الفلســطيني وعمق انتمائه وتجّذره في أرضه، 
ــة والفداء فــي الدفاع عنها  ومســتوى التضحي
والذود عن حياضها في وجه الهجمة الصهيونية، 
االستيطانية والتهويدية المسعورة، التي تستبيح 
بشكل هائل وغير مســبوق األرض والمقدسات 
ــم اعتبارا لحقوقنا المشــروعة، أو  دون أن تقي
تقيم وزنا للقوانين الدولية والقوانين الدولية 
ــة التي تحظر  ــات الدولي اإلنســانية أو االتفاقي
وتجّرم كافة الممارسات الصهيونية التي جرت 

وتجري حاليا على األرض الفلسطينية.
وأشــارت إلى أن األرض الفلســطينية تتعرض 
اليوم ألبشــع حملة مصادرة واستباحة وتهويد 

في العصر الحديث، مما يقتضي بلورة برنامج 
ــى اســتراتيجية  ــي متكامــل يشــتمل عل وطن
فلسطينية موحدة يتم بموجبها مواجهة الخطر 
ــي الزاحــف، مؤكــدة أن تحقيق هذا  الصهيون
الهــدف لن يتأتى إال بعمل فلســطيني وحدوي 
يتأســس على أســس توافقية من خالل تحقيق 
ــة، بغية تفعيل  المصالحة الفلســطينية الداخلي
كل أشــكال المقاومــة فــي الضفــة الغربية، 
والتصــدي لخطــر االســتيطان والتهويد دون 
ــح أمنية مثلما هــو الواقع  ــود أو كواب أية قي
الراهن اليوم في الضفة الغربية التي تعيش في 
بيئة أمنية وأجواء بوليســية تحجر على شعبنا 
ــة نهــوض أو مبادرة فــي وجه الهجمة  أي حال

الصهيونية.
ودعت رئاســة التشــريعي شــعبنا الفلسطيني 
الصامد إلى مزيد من الصبر والرباط والصمود 
والتجّذر فــي أرض اآلباء واألجداد، ومزيد من 
ــة والفــداء في الدفاع عن المقدســات،  التضحي
مشــددة على أن الصهاينة لن يحصدوا من وراء 
هجمتهم االســتيطانية والتهويدية المســعورة 
الراهنة إال الفشــل التام والخيبة المطلقة، وأن 
نتائج مخططاتهم التوسعية اإلرهابية ستنقلب 

وباال عليهم عما قريب.
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ــة رئيــس  ــو حلبي ــور أحمــد أب دان الدكت
مؤسسة القدس الدولية المخطط الصهيوني 
ــد ببناء كنيس على مســافة ٢٠٠ متر  الجدي
من المســجد األقصى في القــدس المحتلة، 

يحمل اسم "كنيس مفخرة إسرائيل".
ــو حلبية في تصريــح صحفي أن  وأكــد أب
ــد يأتي كحلقــة جديدة  المخطــط الجدي
ــة الخطيرة  ضمــن المخططــات الصهيوني

لتهويد المقدسات اإلسالمية.
ــه تكمــن فــي قربه من  وقــال: "إن خطورت

المسجد األقصى وأن جزءا منه يدخل أسفل 
ساحات المسجد األقصى من الجهة الغربية، 
ــه يطمس معالم المســجد القبلى  مضيفًا أن

وقبة الصخرة المشرفة" .
ــأن سياســة االحتالل  ــو حلبية ب وأضاف أب
تجاه المقدسات اإلسالمية تهدف إلى طمس 
الهوية العربية واإلسالمية، مطالبًا الشعوب 
بضــرورة نصرة المقدســات وتقديم الدعم 
ــي والمعنوي واإلعالمــي والعمل على  المال

نشر ثقافة القدس.



@bÓ„bnÌäÏæ@ÒäbÌå@ÔË‰Ì@ëaä@Ïic@kˆb‰€a
ــارة  ــو راس زي أنهــى النائــب  د.مــروان أب
ــة اإلســالمية الموريتانية التقى  للجمهوري
خاللها بالعديد من الشــخصيات البرلمانية 
ــادات العمل الطالبي،  ورؤســاء األحزاب وقي
إضافة لمشــاركته في العديد من الفعاليات 
ــة ولقــاءات مــع بعض  واللقــاءات الصحفي

العلماء.
ــدأ زيارته فــي الثاني  وكان النائــب قــد ب
والعشرين من شهر مارس وانتهت في الثامن 
والعشــرين منه، والتقى خاللها بالعديد من 
رؤســاء األحــزاب والشــخصيات البرلمانية 
على غرار حزب الحركة اإلسالمية وحزب 
التكتل والحزب الحاكــم والحزب الوطني 
للديمقراطية والتنمية، الذين أظهروا تعاطفا 
ــرا إزاء القضية الفلســطينية ال ســيما  كبي
الخطوة المباركة التي قامت بها موريتانيا 

عبر قطع عالقاتها مع االحتالل مؤخرا.

كما أجــرى أبو راس العديد مــن اللقاءات 
مع قيادات العمل الطالبي واالتحاد الوطني 
لطلبة موريتانيا، وأعضاء المبادرة الطالبية 
ــي والدفاع  ــراق الصهيون لمناهضــة االخت
ــة، باإلضافــة إلى لقائه  عــن القضايا العادل
ببعض الطلبة الفلسطينيين الذين شكوا من 

االنقطاع وعدم التواصل.
كما شارك د.أبو راس في مهرجان الشهداء 
ــة الذي أقامه طلبة  في الجامعة الموريتاني
كلية الطب، وحضره حوالي ســبعمائة من 
الطالب، مؤكدا أن حجم الحماس والتفاعل 

مع القضية الفلسطينية كان عظيما.
ــو راس بعدد من  ــام أب وفــي الســياق ذاته ق
ــة عبر اإلذاعات والصحف  اللقاءات الصحفي
ــات، فضال عن اللقــاء الذي جمعه  والفضائي
مع الشــيخ محمد الحافظ النحوي وهو من 

الشخصيات المؤثرة في موريتانيا.

fi˝ny¸bi@bËmb”˝«@bÓ„bnÌäÏfl@…�”@Â‡rm@"Å˝ñ�aÎ@7ÓÃn€a"
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أشــادت كتلة التغيير واإلصالح في المجلس 
ــه موريتانيا  التشــريعي بالقرار الذي أصدرت
والذي يقضــي بقطع العالقات الدبلوماســية 
تماما مع الكيان الصهيوني، واصفة هذا القرار 
بأنه جرئ ألنه جاء في ظل الصمت الدولي على 

الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.
ــت الكتلة في الرســالة التي وجهتها  كما ثمن
لرئيــس الجمهورية اإلســالمية الموريتانية 
المواقف الشجاعة والمشرفة لدولة موريتانيا 

ــى عروبتها وأصلتها شــعبا  ــي تؤكد عل والت
ــادة. ودعــت الكتلة كافة الــدول العربية  وقي
ــة موريتانيا  واإلســالمية أن تحــذو حذو دول
الشقيقة، والعمل على ردع االحتالل الصهيوني 
ــة ضد الشــعب  ووقــف ممارســاته اإلجرامي
الفلســطيني، والحد من انتهاكاته المستمرة 
لتهويد القــدس واألقصى المبارك في تجاهل 

متعمد لمشاعر المسلمين. 
وفي السياق ذاته أجرى النائب مشير المصري 

ــة في الكتلة  ــة العالقات الخارجي رئيــس لجن
اتصاال هاتفيا مع النائب جميل منصور رئيس 
الحزب الوطني لإلصالح والتنمية اإلســالمي 
ــه عن خالص الشــكر للموقف البناء  أعرب في
ــا وخاصة النواب  ــة موريتاني الــذي تبنته دول
اإلسالميين في البرلمان الموريتاني في قطع 
ــي، معربا عن  ــان الصهيون العالقات مــع الكي
أمله بأن تكون هناك خطــوات أخرى لمعاقبة 

االحتالل على تدنيس المقدسات وتهويدها.

@Ô»Ìãìn€bi@ÚÓ«b‡nu¸a@bÌbõ‘€aÎ@ÚÓi6€a@Ú‰ß
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للمدرسة. واقترحت النائب نعيم إعادة النظر في 
سياسة االنتداب والقيام باالنتداب إلى المدارس 
العادية والمؤسسات الخاصة، مشيرة إلى رفض 
المدرسين بعض إجراءات ديوان الموظفين فيما 
يخص شــريحة المعاقين المتقدمين للوظيفة 

الرســمية.   من جانبه أبدى د. عســقول تجاوبا 
ــا التي طرحها وفد اللجنة،  مع األفكار والقضاي
ــوزارة بحقوق المعاقين  ــى التزام ال مؤكدا عل
حسب القانون بما يتناسب مع حجم ونوع اإلعاقة 

وطبيعة الوظيفة قدر المستطاع.

النائب الجمل لدى زيارته وزير التربية والتعليم
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بدأت لجنة االنتخابات بتوجيه مباشــر من ســلطة 
رام اهللا َّـ تحديــث الســجل االنتخابــي وبيانــات 
اِّـواطنــني تمهيــدا إلجــراء االنتخابــات اِّـحلية َّـ 
الســابع عشــر من شــهر يوليو اِّـقبــل.. أوال هل 
ستشــارك حمــاس َّـ هــذه االنتخابــات ومن ثم 
ما تفســريك لهــذه الخطوة التي تأتــي بمعزل عن 

التوافق الوطني؟
في الحقيقة أصبح واضحــا أن الموقف المعلن 
كمــا ظهر على لســان أكثــر من ناطــق بأن 
حركة حماس لن تشــارك فــي هذه االنتخابات 
إذا جرت دون توافق وطني، وهناك مطلب أعتقد 
ــه مطلب حق أن ال تجــري أي انتخابات ما لم  أن
يكــن هناك توافــق وتوفر أجواء مناســبة لهذه 
ــات، وهذا الكالم يندرج على االنتخابات  االنتخاب
المحلية والتشــريعية والرئاســية أو المجلس 
ــي ودون ذلــك، وممــا يبدو فــإن لجنة  الوطن
االنتخابات من خالل مراقبتنا تحاول عن طريق 
التسجيل أو اإلعالن عن التسجيل قياس مستوى 
اإلقبال على االنتخابات من خالل تحليل السجل 
االنتخابي لكــي يفكروا مرة أخرى في موضوع 

إجراء االنتخابات من عدمه.
وأســتطيع أن أؤكد من خالل استطالع ميداني 
ــال على الســجل االنتخابي ضعيف جدا  أن اإلقب
وهــم يعانون مــن هذا األمــر، فهم يمارســون 
ــاس إلى  ــة مكثفــة لدعوة الن ضغوطــات ودعاي
ــح أيضا حيث  مراكز التســجيل وهــذا لم يفل
أن فترة التســجيل انتهت وهذا المؤشــر يعطي 

انطباعا سلبيا لهم عن إمكانية إجراء انتخابات.

لنفرتض جدال أن حماس قررت خوض االنتخابات.. 
هل هنــاك بيئة ســليمة وأجواء متاحــة من حرية 
تســبق  االنتخابيــة  والدعايــة  والتعبــري  العمــل 

وتؤسس لهذه االنتخابات؟
ــات،  ــر مالئمــة إلجــراء االنتخاب األجــواء غي
فاالعتقاالت مســتمرة واالســتدعاءات مستمرة 
والفصــل مــن الوظيفــة مســتمر والتعذيــب 
متواصــل، وكذلك المحاكمــات على خلفية 
المشــاركة في االنتخابات السابقة، فقد يفصل 
الناخب وقد يحكم عليه بالســجن عدة ســنوات 
بسبب مشــاركته في االنتخابات السابقة، لذا ال 
أرى أي نزاهة أو حرية أو شــفافية، ثم لو تمت 
المصالحة فاألجواء الحالية تحتاج إلى فترة ال 
تقل عن سنة كي تتغير وتعيد إشاعة الحريات 
ــى يعيد  ــول النتائــج حت ــات قب وتقديــم ضمان
ــة التغيير ألن الثقة  الجمهــور الثقة في إمكاني

انتزعت بالخــوف واألجواء البوليســية.. فكيف 
نعيد أجواء الحرية والثقة بمجرد قلم؟

هل تشعرون أن فتح وسلطتها معنيون بخوضكم 
أنهــم مرتاحــون ِّـوقفكــم  أم  االنتخابــات  هــذه 

باِّـقاطعة؟ 
ــاح أنه لم يجد  ــر النظر منهم حقيقة مرت قصي
منافسا لكنه عندما يواجه الواقع فهم ال يريدون 
ــى ذلك قبل أيام  ألحد أن ينافســهم، ومثال عل
ــن عن انتخابات في جامعة بير زيت والكتلة  أعل
أعلنــت عن مقاطعــة االنتخابات بســبب اعتقال 
ــا فأصبحوا  قياداتها والضغــط المتواصل عليه
يرســلون الوســاطات للكتلة اإلسالمية من أجل 
اقناعها بالمشاركة في االنتخابات ألنه من غير 
مشــاركة المنافــس لن تكون هــذه االنتخابات 
ــة لتوجهات  ــن تكــون ممثل ــة، ول ذات مصداقي
الجمهور، فهم يريدون لهذه االنتخابات أن تكون 
ديمقراطية ذات صبغة شــكلية، الجميع يشارك 
وهم يفوزون، وهذا مــا يريدونه، وهناك حرج 
لمسناه من داخل وزارة الحكم المحلي حيث أن 
تمويل االنتخابات من الحكم المحلي، وإذا جرت 
انتخابات ليس فيها منافســة وال تمثل توجهات 
ــه اعتراضات  الشــارع هذا الممول ســتكون علي
ــة بأنه دعم ســلطة قمعية وليس ســلطة  داخلي

ديمقراطية.

هــل تعكس هــذه الخطوة يأســا من ســلطة رام 
اهللا وحركــة فتح إزاء إمكانيــة تحقيق اِّـصالحة َّـ 

اِّـرحلة اِّـقبلة؟
ــى األوضاع  هناك تيار غير وطني يســيطر عل
ــار يحرص على  في الضفــة الغربية، وهذا التي
البعد عن فكــرة المصالحة وســد كل المنافذ 
ــي تؤدي تجاه مصالحــة حقيقية ولذلك ال  الت
يألوا جهدا تجــاه أي خطوة توصله إلى تكريس 
الســيطرة على هذا التيار، وقد تكون االنتخابات 
أحد هذه الطرق للوصول إلى شكل ديمقراطي، 
وهم يحاولون بكل السبل إقصاء التيار اإلسالمي 

عن المنافسة وليس بالضرورة عن المشاركة.

     ما اآلثار اِّـتوقعة وطنيا حال إقدام السلطة على 
هذه الخطوة األحادية؟

أوال تكريس االنقسام ألن حالة القمع البوليسي 
ستســتمر، وهم قالوها بشــكل واقع وهو أنه لو 
تمــت المصالحة لن تنته االعتقــاالت، ولن ينته 
القمع، ولن تنته حالة مصادرة الحريات وتكميم 
ــة في اختيار الناخبين،  األفواه، فأين هي الحري

وثانيا استشــراء الفساد فإذا شــكلت بلديات من 
لون واحد فهذا سيكرس الفساد في كل مجالس 
ــي اســتبدلت وولغت في الفســاد  ــات الت البلدي
والديون، والناس ال تثق بهذه البلديات، وبالتالي 
ســتتكرر فجوة عدم الثقة بين الناس والسلطة، 
وهــم واهمــون إذا اعتقــدوا أنهم سيشــترون 
أصــوات الناس، فهناك نقمة عارمة في الشــارع 
على أداء الســلطة وتصرفاتها وطريقة تعاملها 

مع الجمهور.

هل جرت محاوالت لثني الســلطة عــن هذا القرار 
األحادي؟ وهل هناك أي شكل من أشكال التنسيق 

بينكم وبني السلطة حول هذه القضية؟
إذا تحدثــت عن الســلطة كحكومة ليس هناك 
ــا وبين الحكومــة ألننا  اتصــال أو تعامــل بينن
نعتبر بأن الحكومة لم تحز على ثقة المجلس، 
وبالتالي هي ليســت حكومة يمكن التعامل معها 
مــن قبلنا نحن كنواب، وليس هناك تواصل مع 
ــاك اجتماعات جرت مع لجنة  الحكومة، لكن هن
االنتخابات المركزية وهذه االجتماعات الغرض 
منها أن نساعدهم بإقناع الناس بالمشاركة وأن 
نتوســط لدى الحكومة في غزة لتســهيل عمل 
لجنة االنتخابات في غزة من أجل عمل انتخابات 
ــاك، ونحن نعتقــد بأن هــذه اللجنة  ــة هن بلدي
ستصل إلى نفس النتيجة التي وصلت لها عندما 
ســعت إلى إجراء انتخابات تشريعية دون توافق 
وطني وستعلن عن عدم قدرتها إجراء انتخابات 

محلية.

ِّـاذا تصر الســلطة على إجــراء االنتخابات اِّـحلية 
ولــو اقتصــرت علــى الضفــة الغربية فحســب َّـ 
ذات الوقــت الــذي تحجم فيه عن إجــراء االنتخابات 

التشريعية والرئاسية؟
عدم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية له أكثر 
من ســبب. أوال هم يســعون إلى تكريس الواقع 
الموجود ألنه من خالل هذا الواقع يجولون في 
الضفة الغربية دون حسيب أو رقيب، فالمجلس 
التشــريعي في الضفة معطل، والسلطة يديرها 
ــون ببرنامج غير وطني يقوم  جنراالت أمريكي
على محو فكرة المقاومة وتكريس ثقافة القبول 
باالحتالل بعد تجميله، فهــذا األمر ال يمكن أن 
ينفذوه إال في ظل الوضــع الراهن، فلن تجري 
انتخابات رئاسية وتشــريعية ما دام ليس هناك 
مصالحة، وقــد تجري مصالحــة فلعل البعض 
يفكر أن يســتبق األحــداث ويجــري انتخابات 
ــا على المصالحة،  محلية اآلن ويفرض نتائجه
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يعني تتم المصالحة فيقولــون هناك انتخابات 
جرت قبل فترة ويجب إعطاؤها فرصة، فيكونوا 
قد شــكلوا المجالس من لون واحد ويقاســمون 
أهل غزة على مجالســهم. هذا التفكير قد يدور 

في فكر البعض.

ِّـــاذا أقدمــت الســلطة علــى إحــداث تغيــريات َّـ 
اِّـجالس اِّـحلية اِّـنتخبة التي تقودها كتلة التغيري 
واإلصالح وعينت أشــخاصا موالني لها بدال منهم.. 
وهل بــدا تقصري ما مــن جانب اِّـجالــس التغيري 
واإلصالح كي تقدم السلطة على مثل هذه الخطوة 

أم أن األمر يرتبط بأهداف ومصالح سياسية؟ 
ما سبق ذكره ينطبق على هذا الوضع، وأقول أن 
السلطة وحركة فتح لم تتقبل نتائج االنتخابات 
الحــرة النزيهة للتشــريعي والبلديات وتعاملت 
مع المجالس البلدية التي ال تروق لهم وتختلف 
عن لونهــم بتهميش وتحريــض الممولين فقد 
حاصرت الســلطة وفتح المجالس، ومنعت عنها 
ــن عليها وتحينت  المشــاريع، وحرضت الممولي
الفــرص، ليــس األمر فقــط بعد أربع ســنوات، 
فبعض رؤســاء البلديات اعتقلوا عــام  ٢٠٠٧ قبل 
الحسم العسكري وســارعت الشرطة العتقالهم 
وهم رؤســاء بلديات وبعد اإلفراج عنهم وجدوا 
أمر واقع جديد واســتبدال لهم. الســلطة عينت 
الفاشــلين في االنتخابات السابقة بدل الممثلين 
الحقيقيين للشــعب، وللعلم تهم الفساد هي تهم 
واهية وكاذبة. ونعطي أمثلة على ذلك فبعض 
البلديات مثل قلقيلية حازت على المرتبة األولى 
بشهادة ديوان الرقابة المالية واإلدارية، والجهات 
ــي تعاملت مــع البلدية شــهدت لها  ــة الت الدولي
بالكفاءة والنزاهة ولكن عندما أرادوا أن يتخلصوا 
من البلدية ضغطــوا عليها ماليا وأقالوها بتهمة 
الفساد لتبرير اإلقالة، وهذه البلدية كانت مثال 
الكفاءة والنزاهة وليــس لديهم أي مأخذ عليها 

سوى الفئوية الضيقة والحرص على الفساد.

هــل تتوقعــون أن تجــري االنتخابــات اِّـحليــة َّـ 
الضفة على أســس من النزاهة والشــفافية أم أن 
عدم مشــاركة حماس فيها ســيجعلها محسومة 
قبل إجرائها وســيجعل فتح كمن تنافس نفسها 

َّـ هذه االنتخابات؟

توقعي الشــخصي أن ال تجــري، وإن جرت فال 
نزاهة وال شفافية وال حرية تعبير، والمثال الذي 
يمكن أن نستند إليه هو انتخابات فتح الداخلية، 
فخالل مؤتمرهم الذي عقد بعد عشرين عاما لم 
يستطيعوا عمل انتخابات وحتى عقد المؤتمر لم 
يجروه فــي إطار تمثيل منتخب، وفي انتخابات 
المجلــس الثــوري والمركــزي شــهدوا على 
أنفسهم بعدم النزاهة فكيف سيجرون انتخابات 

محلية دون رقيب، هذه مسألة مستبعدة.

ماذا سيكون مصري نتيجة هذه االنتخابات والوقائع 
التــي ســترتتب عليهــا َّـ حــال تــم إبــرام اتفاق 
اِّـصالحــة الوطنيــة َّـ مرحلــة ما بعد إجــراء هذه 

االنتخابات؟
أوال يجــب عــدم إجراؤها دون توافــق حتى ال 
ــة، ومن يشــارك فيها يتحمل  تمــر هذه المهزل
ــر قانوني وغير  وزر المشــاركة في إجراء غي
دســتوري وغير ديمقراطي، ويصادر حق أكثر 
مــن نصف الشــعب في الضفــة وفــي البلديات 
األخرى في غــزة الذين لم يشــاركوا، لكن لو 
تمت فأنا أعتقد أنه إن جرت المصالحة يجب أن 
ال تعتمد هــذه النتائج، ويجب أن تعاد في أجواء 
مختلفة تماما وأن تصحح هذه الفترة المنفلتة 

عن كل منطق.

هل تتوقعون تحسنا َّـ الواقع الخدمي عقب إجراء 
االنتخابات اِّـحلية َّـ الضفة شهر يوليو اِّـقبل؟

أعتقد أنها ستســوء أكثــر ألن بعض المجالس 
التي اســتلمتها حركة فتح منذ شهور رائحتها 
ــاس بها لذا  تزكــم األنوف وشــاع عدم ثقة الن
ــا على اإلطــالق، وهذه  ــم يكن أمرهــا إيجابي ل
المحــاوالت كلها تندرج تحــت نموذج صناعة 
دولة تحت االحتالل، وإلهاء المواطنين بمشاريع، 
وما يجري اآلن من حمى افتتاح مشاريع بعضها 
وهمي وبعضها قروض ســتتحمل األجيال وزر 
هــذه القــروض وإغــراق الحكومــة بقروض، 
وعندما استلمنا الحكم وجدنا مليار و٣٠٠ مليون 
ــى الحكومة. هــم يقترضون  دوالر قروضــا عل
لخداع الشــعب، فهم يشعرون الجمهور أنه يمر 
بفترة ازدهــار اقتصادي وبحبوحــة عيش لكن 
ــاس هو نقمة شــديدة وضيق  ما ألمســه من الن

اقتصادي ألن الناس تدرك حقيقة ما يجري.

يريدون انتخابات شكلية . . وتيار غري وطني يسيطر على الضفة الغربية

نتوقع واقعا خدميا سيئا لو جرت االنتخابات، واِّـجالس اِّـعينة زكمت رائحتها األنوف
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َنا  ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ َساِء َواْلِوْلَداِن الَّ َجاِل َوالنِّ ِ َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرِّ ــِبيِل اهللاَّ "َوَما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَن ِفي َس
ا َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيًرا " اِلِم َأْهُلَها َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِليًّ َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ

َنا  ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ َساِء َواْلِوْلَداِن الَّ َجاِل َوالنِّ ِ َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرِّ ــِبيِل اهللاَّ َوَما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَن ِفي َس
ا َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيًرا  اِلِم َأْهُلَها َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِليًّ َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ

َنا  ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ َساِء َواْلِوْلَداِن الَّ َجاِل َوالنِّ ِ َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرِّ ــِبيِل اهللاَّ َوَما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَن ِفي َس
ا َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيًرا " اِلِم َأْهُلَها َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِليًّ "َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ

( النساء : ٧٥ )
ا َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيًرا  اِلِم َأْهُلَها َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِليًّ َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ

( النساء : ٧٥ )
ا َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيًرا  اِلِم َأْهُلَها َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِليًّ َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ

بمناسبة يوم األسير الفلسطيني تكثر الندوات والمهرجانات في هذا الشهر منددًة بالسياسة الصهيونية، 
( النساء : ٧٥ )

بمناسبة يوم األسير الفلسطيني تكثر الندوات والمهرجانات في هذا الشهر منددًة بالسياسة الصهيونية، 
( النساء : ٧٥ )

ــًا مفتوحًا عن الطعام؛ احتجاجًا  ذاكرًة مناقب األســرى، ال ســيما وأنهم قد دخلوا هذه األيام إضراب
بمناسبة يوم األسير الفلسطيني تكثر الندوات والمهرجانات في هذا الشهر منددًة بالسياسة الصهيونية، 
ــًا مفتوحًا عن الطعام؛ احتجاجًا  ذاكرًة مناقب األســرى، ال ســيما وأنهم قد دخلوا هذه األيام إضراب
بمناسبة يوم األسير الفلسطيني تكثر الندوات والمهرجانات في هذا الشهر منددًة بالسياسة الصهيونية، 

على سوء معاملتهم داخل السجون، وحرمانهم من بعض حقوقهم المنتزعة من أنياب االحتالل في 
احتجاجات سابقة على مدار أكثر من ثالثين عامًا، فضًال عما يالقيه ذووهم من الَعَنِت أثناء زيارتهم، 
على سوء معاملتهم داخل السجون، وحرمانهم من بعض حقوقهم المنتزعة من أنياب االحتالل في 
احتجاجات سابقة على مدار أكثر من ثالثين عامًا، فضًال عما يالقيه ذووهم من الَعَنِت أثناء زيارتهم، 
على سوء معاملتهم داخل السجون، وحرمانهم من بعض حقوقهم المنتزعة من أنياب االحتالل في 

فالطرق مليئة بالحواجز، والزيارة مثقلة باالشتراطات واإلجراءات الُمِهينة، وغير ذلك.
احتجاجات سابقة على مدار أكثر من ثالثين عامًا، فضًال عما يالقيه ذووهم من الَعَنِت أثناء زيارتهم، 

فالطرق مليئة بالحواجز، والزيارة مثقلة باالشتراطات واإلجراءات الُمِهينة، وغير ذلك.
احتجاجات سابقة على مدار أكثر من ثالثين عامًا، فضًال عما يالقيه ذووهم من الَعَنِت أثناء زيارتهم، 

وقد رأيُت أن يكون هذا المقال راصدًا للوسائل الشرعية التي أوجبها اإلسالم؛ الستنقاذ األسرى من 
فالطرق مليئة بالحواجز، والزيارة مثقلة باالشتراطات واإلجراءات الُمِهينة، وغير ذلك.

وقد رأيُت أن يكون هذا المقال راصدًا للوسائل الشرعية التي أوجبها اإلسالم؛ الستنقاذ األسرى من 
فالطرق مليئة بالحواجز، والزيارة مثقلة باالشتراطات واإلجراءات الُمِهينة، وغير ذلك.

بين في  براثن الوحوش البشــرية؛تذكيرًا لمن كان له قلب، وإقامًة للحجة على من تجاهل الُمَعذَّ
وقد رأيُت أن يكون هذا المقال راصدًا للوسائل الشرعية التي أوجبها اإلسالم؛ الستنقاذ األسرى من 
بين في  براثن الوحوش البشــرية؛تذكيرًا لمن كان له قلب، وإقامًة للحجة على من تجاهل الُمَعذَّ
وقد رأيُت أن يكون هذا المقال راصدًا للوسائل الشرعية التي أوجبها اإلسالم؛ الستنقاذ األسرى من 

األغالل، أو تواطأ مع االحتالل في القبض عليهم، أو إحكام القبضة حول أعناقهم.
ِتنا المأسورين، وهي على النحو التالي: إن هناك خمَس ُسُبٍل لالجتهاد في فكاك َأِحبَّ
األغالل، أو تواطأ مع االحتالل في القبض عليهم، أو إحكام القبضة حول أعناقهم.

ِتنا المأسورين، وهي على النحو التالي: إن هناك خمَس ُسُبٍل لالجتهاد في فكاك َأِحبَّ
األغالل، أو تواطأ مع االحتالل في القبض عليهم، أو إحكام القبضة حول أعناقهم.

أوًال: ما تضمنته هذه اآلية من وجوه القتال في سبيل اهللا، وهو القتال إلنقاذ المستضعفين من الرجال 
ِتنا المأسورين، وهي على النحو التالي: إن هناك خمَس ُسُبٍل لالجتهاد في فكاك َأِحبَّ

أوًال: ما تضمنته هذه اآلية من وجوه القتال في سبيل اهللا، وهو القتال إلنقاذ المستضعفين من الرجال 
ِتنا المأسورين، وهي على النحو التالي: إن هناك خمَس ُسُبٍل لالجتهاد في فكاك َأِحبَّ

نا ال يفرق في االختطاف بين الذكران والنسوان والصبيان، وقد عبرت اآلية  والنساء والولدان، وعدوُّ
لت ضراعتهم إلى اهللا بأْن َأْخِرْجنا من هذه القرية الظالِم  ــجَّ عن مدى االضطهاد النازل بهم حين َس
نا ال يفرق في االختطاف بين الذكران والنسوان والصبيان، وقد عبرت اآلية  والنساء والولدان، وعدوُّ
لت ضراعتهم إلى اهللا بأْن َأْخِرْجنا من هذه القرية الظالِم  ــجَّ عن مدى االضطهاد النازل بهم حين َس
نا ال يفرق في االختطاف بين الذكران والنسوان والصبيان، وقد عبرت اآلية  والنساء والولدان، وعدوُّ

ْء لنا من يتولى أمرنا، وينصرنا على عدونا، وأنت خير الناصرين. أهُلها، وّهيِّ
لت ضراعتهم إلى اهللا بأْن َأْخِرْجنا من هذه القرية الظالِم  ــجَّ عن مدى االضطهاد النازل بهم حين َس

ْء لنا من يتولى أمرنا، وينصرنا على عدونا، وأنت خير الناصرين. أهُلها، وّهيِّ
لت ضراعتهم إلى اهللا بأْن َأْخِرْجنا من هذه القرية الظالِم  ــجَّ عن مدى االضطهاد النازل بهم حين َس

وقد جاء صدر اآلية على صيغة االستفهام االستنكاري؛ لتوبيخ الذين تقاعسوا يوم ُأُحٍد زاعمين أْن لو 
ْء لنا من يتولى أمرنا، وينصرنا على عدونا، وأنت خير الناصرين. أهُلها، وّهيِّ

وقد جاء صدر اآلية على صيغة االستفهام االستنكاري؛ لتوبيخ الذين تقاعسوا يوم ُأُحٍد زاعمين أْن لو 
ْء لنا من يتولى أمرنا، وينصرنا على عدونا، وأنت خير الناصرين. أهُلها، وّهيِّ

ئون؛ فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم اهللا عليَّ إْذ لم أكْن  ْن ُيَبطِّ نعلم قتاًال التبعناكم، ولكنهم ِممَّ
وقد جاء صدر اآلية على صيغة االستفهام االستنكاري؛ لتوبيخ الذين تقاعسوا يوم ُأُحٍد زاعمين أْن لو 
ئون؛ فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم اهللا عليَّ إْذ لم أكْن  ْن ُيَبطِّ نعلم قتاًال التبعناكم، ولكنهم ِممَّ
وقد جاء صدر اآلية على صيغة االستفهام االستنكاري؛ لتوبيخ الذين تقاعسوا يوم ُأُحٍد زاعمين أْن لو 

معهم شهيدًا، فهم يتربصون بكم، فإن كان لكم َفْتٌح قالوا: ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيٌب 
ئون؛ فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم اهللا عليَّ إْذ لم أكْن  ْن ُيَبطِّ نعلم قتاًال التبعناكم، ولكنهم ِممَّ
معهم شهيدًا، فهم يتربصون بكم، فإن كان لكم َفْتٌح قالوا: ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيٌب 
ئون؛ فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم اهللا عليَّ إْذ لم أكْن  ْن ُيَبطِّ نعلم قتاًال التبعناكم، ولكنهم ِممَّ

قالوا: ألم نستحوذ عليكم، ونمنعكم من المؤمنين، فإنهم ما هم منكم وال منهم، مذبذبين بين ذلك، 
ال إلى هؤالء، وال إلى هؤالء.

وقد بالغ بعض الفقهاء َفَعدَّ القتاَل إلنقاذ األسرى فرَض عين، بينما الراجح فيه كونه فرض كفاية، 
متى قام به عدد كاٍف، فأنقذ اُألســارى، ســقط التكليف عن الباقين، ولكن االجتهاد األول يكشف عن 
وقد بالغ بعض الفقهاء َفَعدَّ القتاَل إلنقاذ األسرى فرَض عين، بينما الراجح فيه كونه فرض كفاية، 
متى قام به عدد كاٍف، فأنقذ اُألســارى، ســقط التكليف عن الباقين، ولكن االجتهاد األول يكشف عن 
وقد بالغ بعض الفقهاء َفَعدَّ القتاَل إلنقاذ األسرى فرَض عين، بينما الراجح فيه كونه فرض كفاية، 

مدى اهتمام األئمة بحرية المعتقلين من المؤمنين، ال سيما إذا كانوا مقاتلين.
متى قام به عدد كاٍف، فأنقذ اُألســارى، ســقط التكليف عن الباقين، ولكن االجتهاد األول يكشف عن 

مدى اهتمام األئمة بحرية المعتقلين من المؤمنين، ال سيما إذا كانوا مقاتلين.
متى قام به عدد كاٍف، فأنقذ اُألســارى، ســقط التكليف عن الباقين، ولكن االجتهاد األول يكشف عن 

ثانيًا: مفاداة األسرى بالمال:
مدى اهتمام األئمة بحرية المعتقلين من المؤمنين، ال سيما إذا كانوا مقاتلين.

ثانيًا: مفاداة األسرى بالمال:
مدى اهتمام األئمة بحرية المعتقلين من المؤمنين، ال سيما إذا كانوا مقاتلين.

ذلك أنه إذا وجب علينا أن نجاهد بأنفسنا الستنقاذ إخواننا المسجونين عند عدونا؛ فإن الجهاد بالمال 
إلنقاذهــم يكون واجبًا من باٍب أولى؛ فإن المخاطرة بالمال أولى من المجازفة بالنفوس، فضًال عن 

ْنَوْيِن في وجوب الجهاد بهما في سبيل اهللا. كون المال والنفس صِِ
إلنقاذهــم يكون واجبًا من باٍب أولى؛ فإن المخاطرة بالمال أولى من المجازفة بالنفوس، فضًال عن 

ْنَوْيِن في وجوب الجهاد بهما في سبيل اهللا. كون المال والنفس صِِ
إلنقاذهــم يكون واجبًا من باٍب أولى؛ فإن المخاطرة بالمال أولى من المجازفة بالنفوس، فضًال عن 

َفى ببيت المــال كلِّه؛ فإنه موضوع  ــًا حتى لو َأحْْ ولقــد بلغ هــذا الحكم من األهمية أنه يظلُّ واجب
ْنَوْيِن في وجوب الجهاد بهما في سبيل اهللا. كون المال والنفس صِِ

َفى ببيت المــال كلِّه؛ فإنه موضوع  ــًا حتى لو َأحْْ ولقــد بلغ هــذا الحكم من األهمية أنه يظلُّ واجب
ْنَوْيِن في وجوب الجهاد بهما في سبيل اهللا. كون المال والنفس صِِ

ــَف اإلمام في أموال  ــح األمة، وفي مقدمتها فكاك األســرى، وحتى لو لزم بعد ذلك أن ُيَوظِّ لمصال
َفى ببيت المــال كلِّه؛ فإنه موضوع  ــًا حتى لو َأحْْ ولقــد بلغ هــذا الحكم من األهمية أنه يظلُّ واجب
ــَف اإلمام في أموال  ــح األمة، وفي مقدمتها فكاك األســرى، وحتى لو لزم بعد ذلك أن ُيَوظِّ لمصال
َفى ببيت المــال كلِّه؛ فإنه موضوع  ــًا حتى لو َأحْْ ولقــد بلغ هــذا الحكم من األهمية أنه يظلُّ واجب

الموسرين ما يكفي لتحرير إخوانهم؛ فإن األسرى قد جادوا بأنفسهم، وبأموالهم كذلك؛ من أجل 
ــا وحريتنا، أفال يجب على القادرين منا أن يكافئوهم بوقــف أموالهم على إنقاذهم، فهل جزاء  أمنن

اإلحسان إال اإلحسان؟!.
ولعلي ال أفاجئكم إذا أعلمتكم بأن بعض المجتهدين قد أجاز مفاداتهم بالســالح؛ إذا لم يكْن ُبدٌّ من 
ذلك؛ رغم أن العدو ســوف يتقوى به علينا، وقياس ذلك أن مفاداة األســرى بأسرى العدو جائزة، 
وهو يتقوى بجنوده الذين نطلق سراحهم في مقابل إخواننا، فتكون مفاداتهم بالسالح بشرطها جائزًة 
ذلك؛ رغم أن العدو ســوف يتقوى به علينا، وقياس ذلك أن مفاداة األســرى بأسرى العدو جائزة، 
وهو يتقوى بجنوده الذين نطلق سراحهم في مقابل إخواننا، فتكون مفاداتهم بالسالح بشرطها جائزًة 
ذلك؛ رغم أن العدو ســوف يتقوى به علينا، وقياس ذلك أن مفاداة األســرى بأسرى العدو جائزة، 

كذلك.
ثالثًا: مفاداة األسرى باألسرى.

 لقد أوجب اهللا جل جالله اإلثخان في العدو قبل التفكير في َأْسِر جنودهم، فما كان لنبيٍّ أن يكون 
له أسرى حتى يثخن في األرض، فإذا وضعت الحرب أوزارها، وصار الباقون من األعداء عاجزين عن 
 لقد أوجب اهللا جل جالله اإلثخان في العدو قبل التفكير في َأْسِر جنودهم، فما كان لنبيٍّ أن يكون 
له أسرى حتى يثخن في األرض، فإذا وضعت الحرب أوزارها، وصار الباقون من األعداء عاجزين عن 
 لقد أوجب اهللا جل جالله اإلثخان في العدو قبل التفكير في َأْسِر جنودهم، فما كان لنبيٍّ أن يكون 

استئناف القتال، وقمنا بأسر شرذمٍة منهم، جاز لنا بعد ذلك أن َنُمنَّ عليهم مجانًا؛ تأليفًا لقلوبهم، 
له أسرى حتى يثخن في األرض، فإذا وضعت الحرب أوزارها، وصار الباقون من األعداء عاجزين عن 
استئناف القتال، وقمنا بأسر شرذمٍة منهم، جاز لنا بعد ذلك أن َنُمنَّ عليهم مجانًا؛ تأليفًا لقلوبهم، 
له أسرى حتى يثخن في األرض، فإذا وضعت الحرب أوزارها، وصار الباقون من األعداء عاجزين عن 

وجازْت مفاداتهم بالمال، أو باألسرى المسلمين، وال اْلتفاَت إلى الخالف في ذلك؛ فإن السنة النبوية 
استئناف القتال، وقمنا بأسر شرذمٍة منهم، جاز لنا بعد ذلك أن َنُمنَّ عليهم مجانًا؛ تأليفًا لقلوبهم، 
وجازْت مفاداتهم بالمال، أو باألسرى المسلمين، وال اْلتفاَت إلى الخالف في ذلك؛ فإن السنة النبوية 
استئناف القتال، وقمنا بأسر شرذمٍة منهم، جاز لنا بعد ذلك أن َنُمنَّ عليهم مجانًا؛ تأليفًا لقلوبهم، 

ــٌة من هوازن،  قــد أثبتت ذلك في حديث ســلمة بن األكــوع، فقد وقعت فــي َأْنَفاِلِه جاريٌة وِضيئ
وجازْت مفاداتهم بالمال، أو باألسرى المسلمين، وال اْلتفاَت إلى الخالف في ذلك؛ فإن السنة النبوية 
ــٌة من هوازن،  قــد أثبتت ذلك في حديث ســلمة بن األكــوع، فقد وقعت فــي َأْنَفاِلِه جاريٌة وِضيئ
وجازْت مفاداتهم بالمال، أو باألسرى المسلمين، وال اْلتفاَت إلى الخالف في ذلك؛ فإن السنة النبوية 

فاستوهبها النبي صلى اهللا عليه وسلم منه، فبعث بها إلى مكة، ففدى بها رجاًال من المسلمين.
ــٌة من هوازن،  قــد أثبتت ذلك في حديث ســلمة بن األكــوع، فقد وقعت فــي َأْنَفاِلِه جاريٌة وِضيئ

فاستوهبها النبي صلى اهللا عليه وسلم منه، فبعث بها إلى مكة، ففدى بها رجاًال من المسلمين.
ــٌة من هوازن،  قــد أثبتت ذلك في حديث ســلمة بن األكــوع، فقد وقعت فــي َأْنَفاِلِه جاريٌة وِضيئ

 بل إن قصة العقيلي الذي فدى به النبي عليه الصالة والســالم رجلين من المســلمين؛ األرجح في 
روايتها أن الصحابة قد ُأِمروا بأسره ابتداءًا حتى يبادله باألسيرين عند ثقيف.

 بل إن قصة العقيلي الذي فدى به النبي عليه الصالة والســالم رجلين من المســلمين؛ األرجح في 
روايتها أن الصحابة قد ُأِمروا بأسره ابتداءًا حتى يبادله باألسيرين عند ثقيف.

 بل إن قصة العقيلي الذي فدى به النبي عليه الصالة والســالم رجلين من المســلمين؛ األرجح في 

 ولعل واقعنا يشــهد بأهمية هذا اللون من الجهاد؛ فإن اختطاف ( جلعاد شــاليط )  في عملية الوهم 
روايتها أن الصحابة قد ُأِمروا بأسره ابتداءًا حتى يبادله باألسيرين عند ثقيف.

 ولعل واقعنا يشــهد بأهمية هذا اللون من الجهاد؛ فإن اختطاف ( جلعاد شــاليط )  في عملية الوهم 
روايتها أن الصحابة قد ُأِمروا بأسره ابتداءًا حتى يبادله باألسيرين عند ثقيف.

د هي التي حركت قضية اآلالف من أســرانا في ســجون الصهاينة، وكان لحزب اهللا تجربة  المبدَّ
سابقة، وكذلك لتنظيم القيادة العامة بقيادة السيد أحمد جبريل في عام ١٩٨٥م.

 رابعًا: استغالل المحافل الدولية، والقانون الدولي، واإلعالم.
سابقة، وكذلك لتنظيم القيادة العامة بقيادة السيد أحمد جبريل في عام ١٩٨٥م.

 رابعًا: استغالل المحافل الدولية، والقانون الدولي، واإلعالم.
سابقة، وكذلك لتنظيم القيادة العامة بقيادة السيد أحمد جبريل في عام ١٩٨٥م.

 هناك ثغرات ومنافذ قانونية يمكن لمن َحَذَقها أن يستطيع برفع قضايا األسرى في المحافل الدولية، 
 رابعًا: استغالل المحافل الدولية، والقانون الدولي، واإلعالم.

 هناك ثغرات ومنافذ قانونية يمكن لمن َحَذَقها أن يستطيع برفع قضايا األسرى في المحافل الدولية، 
 رابعًا: استغالل المحافل الدولية، والقانون الدولي، واإلعالم.

ومنظمات حقوق اإلنسان، والصليب األحمر، والهالل األحمر، والشخصيات الفاعلة، وغير ذلك، وال 
شكَّ أنها قادرة على الضغط على االحتالل بدرجاٍت متفاوتة، وماال ُيدرك كله ال ُيترك ُجلُّه، والمهم 
ومنظمات حقوق اإلنسان، والصليب األحمر، والهالل األحمر، والشخصيات الفاعلة، وغير ذلك، وال 
شكَّ أنها قادرة على الضغط على االحتالل بدرجاٍت متفاوتة، وماال ُيدرك كله ال ُيترك ُجلُّه، والمهم 
ومنظمات حقوق اإلنسان، والصليب األحمر، والهالل األحمر، والشخصيات الفاعلة، وغير ذلك، وال 

هو تفعيل معاناة المعتقلين، وهو من الواجبات المقدمة على أكثر الفرائض.
خامسًا: اإلكثار من الدعاء لهم بأن يجعل اهللا لهم مخرجًا وَفَرجًا قريبًا

 فقد َقَنَت النبي صلى اهللا عليه وســلم في العديد من الصلوات عندما يرفع رأســه من الركوع في 
الركعة األخيرة، ودعا للمستضعفين في مكة، وذكر منهم عياش بن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام، 

والوليد بن الوليد.
 هذا، وأودُّ التذكير بأن ســيدنا يوســف قد أعلن أن الســجن أحبُّ إليه مما دعته إليه امرأة العزيز 
وصويحباتها، فلبَث في الســجن بضع ســنين؛ ليتأهل بذلك لمســؤولية خزائن األرض في مصر، 
د ســيدنا موســى؛ لئن اتخذت إلهًا غيري  ذًا في الحكم، كما أن فرعون اللعين قد ّهدَّ وليكــون ُمَتَنفِّ
وصويحباتها، فلبَث في الســجن بضع ســنين؛ ليتأهل بذلك لمســؤولية خزائن األرض في مصر، 
د ســيدنا موســى؛ لئن اتخذت إلهًا غيري  ذًا في الحكم، كما أن فرعون اللعين قد ّهدَّ وليكــون ُمَتَنفِّ
وصويحباتها، فلبَث في الســجن بضع ســنين؛ ليتأهل بذلك لمســؤولية خزائن األرض في مصر، 

ألجعلنك من المسجونين، وقد كان هذا من الُفُتون واالبتالءات التي َصَنَع بها ربنا سيدنا موسى على 
د ســيدنا موســى؛ لئن اتخذت إلهًا غيري  ذًا في الحكم، كما أن فرعون اللعين قد ّهدَّ وليكــون ُمَتَنفِّ
ألجعلنك من المسجونين، وقد كان هذا من الُفُتون واالبتالءات التي َصَنَع بها ربنا سيدنا موسى على 
د ســيدنا موســى؛ لئن اتخذت إلهًا غيري  ذًا في الحكم، كما أن فرعون اللعين قد ّهدَّ وليكــون ُمَتَنفِّ

عينه، واصطفاه لنفسه، لذلك فإن السجن محنة تعقبها ِمَنٌح كثيرة، وعلى رأسها نعمة االستخالف 
والتمكين.





 .

محنة األسرى كبرية 
ودروب إنقاذهم كثرية 

من وحي آية 
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جدد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي إدانته للموقف األمريكي المنحاز 
لالحتــالل وجرائمــه، مســتهجنا فــي الوقت 
نفسه استعداد فياض للمشاركة في احتفاالت 

الصهاينة.
وقــال بحر في بيان صحفــي: "من جديد تثبت 
ــق للكيان  ــة انحيازهــا المطل اإلدارة األمريكي
الصهيوني، واســتخفافها التام بالعقل العربي 
ــة  الخارجي وزارة  دعــت  فقــد  واإلســالمي، 
ــة حركة حمــاس ودولة الكيان على  األمريكي
ــد الحاصل وعدم  قدم المســاواة بوقف التصعي
زعزعة الهدوء واالستقرار على امتداد الحدود 

مع قطاع غزة".
وأضــاف بحــر أن ذلك يأتي فــي الوقت الذي 
كشفت فيه مصادر صحفية صهيونية استعداد 
سالم فياض رئيس حكومة رام اهللا للمشاركة 
في االحتفاالت الخاصة في ذكرى تأسيس دولة 
المســخ الصهيونية فيما يشدد جيش االحتالل 
من عدوانه البربري على شعبنا ومقدراتنا عبر 
غاراته الوحشية التي تضرب يوميا في مناطق 

مختلفة من قطاع غزة. 
وأكد أن التعامل األمريكي مع حماس واالحتالل 

على قدم المســاواة يضع المجــرم والضحية في 
ــازا بالغا لموقف  كفــة واحدة، مما يشــكل انحي
االحتالل الصهيوني، واســتخفافا خطيرا بالعقل 
العربي واإلســالمي، مؤكدا أن اإلدارة األمريكية 
تحاول التعمية على حقيقة الجرائم الصهيونية 
المقترفة بحق شــعبنا الفلســطيني والعمل على 
تبريرهــا بكل الوســائل، إذ ال يخفى أن االحتالل 
هو الذي بادر باقتحام شرق خانيونس مؤخرا مما 
اضطر المقاومة إلى الدفاع عن شــعبنا وتلقينه 
درسا لن ينســاه، وهو الذي بادر للقيام بتوغالت 
في أكثر من منطقة ومكان، وهو الذي شــّن وال 
يزال الغارات الوحشــية المتكررة التي استهدفت 
المدنيين الفلسطينيين ومقدرات شعبنا، مما ينفي 

تماما صحة االدعاءات والمزاعم األمريكية.
ــى أن الموقــف األمريكي األخير  وشــدد بحر عل
يشكل تســويقا للموقف الصهيوني الذي يحرض 
ضد قطــاع غزة وحركــة حماس صباح مســاء 
ويعــد العــدة لضربها واســتهدافها، محــذرا من 
أن يشــكل هــذا الموقف ضــوءا أخضــر أمريكيا 
الستهداف حماس وضرب غزة، بعيدا عن الفذلكة 
اللفظية والشــعارات اإلعالمية التي تتقن اإلدارة 
األمريكية نسجها وترويجها دون أي نية أو دافع 

أو رصيد حقيقي. وأكد بحر أن استعداد سالم 
فياض رئيــس حكومة رام اهللا غير الشــرعية 
للمشاركة في احتفاالت الصهاينة في ذكرى 
تأسيس دولتهم اللقيطة تشكل جريمة وطنية 
ــى أن فياض بهــذا الصنيع  كبرى، مشــيرا إل
وما يقوم به من جرائــم ضد المقاومة وأبناء 
شــعبنا في الضفة الغربية قد انسلخ عن القيم 
الوطنية واألخالقية واإلنسانية، وبات جزءا من 
المنظومة الصهيونية التي تأسســت على دماء 

وأشالء شعبنا ومعاناته الكبرى.
ــح لتوضيح موقفها من  ودعــا بحر حركة فت
ســالم فياض، ووضع حد الســتمرار جرائمه 
بحق شــعبنا وقضيتنا، مؤكدا أن ترك فياض 
يفعل ما يشاء دون كابح وطني والصمت على 
ممارساته الخطيرة التي ال تقيم وزنا لقضيتنا 
وحقوقنا ودماء شــهدائنا ومعاناة شعبنا يشكل 
موافقة فتحاوية صريحة على نهجه وسياساته 
الالوطنية، مما يعطــي القضية أبعادا خطيرة 
ــة، وهو مــا يدفع فتح باتجــاه مزيد من  للغاي
النكوص والتراجع والخسران، ويفقدها احترام 
وتقدير شعبنا بكافة شــرائحه وقواه الوطنية 

والمجتمعية.
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أدان نواب من المجلس التشريعي قيام النائب 
ــب معلومات تفصيلية عن  محمد دحالن بطل
منفــذي عملية خانيونــس مؤخرا، معتبرين 
ذلــك خيانة وطنية ال تغتفــر، مطالبين في 
الوقت ذاته رئاســة التشريعي بتشكيل لجنة 
تحقيق مــع النائب دحــالن وإخضاعه لحكم 

العدالة والقانون.
النائب إسماعيل األشقر

دعا النائب إســماعيل األشــقر، رئيس لجنة 
ــة واألمن فــي المجلس التشــريعي  الداخلي
ــح" إلــى تصحيح  الفلســطيني، حركــة "فت
ــا، وأن تضــرب بيد من  مســارها ومنطلقاته
ــا الذين  ــى بعــض المتنفذين فيه ــد عل حدي
الشــعب  ــى  عل للتآمــر  ــا غطــاءا  يأخذونه

الفلسطيني باسمها. 
وقــال إن ما ذكرته وزارة الداخلية في غزة 
ــة المركزية في  ــب عضــو اللجن حول طل
حركة فتح محمــد دحالن من أحد الضباط 
الســابقين في األمن الوقائي جمع معلومات 
عــن منفــذي عملية خــان يونــس التي قتل 
ــان صهيونيان هو ليس للمناكفة  فيها جندي
ــة، بل حقيقة واقعة ولديهم الدالئل  اإلعالمي

على ذلك. 
وقال األشــقر: "هذا يدلل أن هذه الشخصيات 
المتآمرة على شــعبنا الفلســطيني أصبحت 
ــرًا جدًا،  تأخذ من حركــة فتح غطاءًا خطي
ويدلل على أن حركة فتح بهذه الشخصيات 
أصبحت هي الوجــه اآلخر لالحتالل، لذلك 
أن تصحــح مســاراتها  اآلن  ــة  ــح مطالب فت
ومنطلقاتها وأن تضــرب بيد من حديد على 
أيدي هــؤالء الخونة، الذيــن ارتهنوا للكيان 
ــه والذين رأوا  ــي وارتهنوا إلمالءات الصهيون
في الخالف الفلسطيني- الفلسطيني بين فتح 
وحماس مرتعًا لهم لينفذوا أجندتهم الخاصة 
في الخالف الفلسطيني- الفلسطيني بين فتح 
وحماس مرتعًا لهم لينفذوا أجندتهم الخاصة 
في الخالف الفلسطيني- الفلسطيني بين فتح 

وأن يكونوا وباال على شعبنا الفلسطيني". 
وأضــاف: "نحن نحذر حركــة فتح تحذيرًا 
شــديدا مــن أن عواقــب ذلــك هــي عواقب 
وخيمة، وأننا في الحكومة الفلسطينية وفي 
المجلس التشريعي وأبناء شعبنا الفلسطيني 
نحــذر هؤالء الخونة من أن العقاب ســيكون 
رادعًا وصارمًا وذلك بعدما انحرفوا انحرافا 
كبيرا وأردوا أن يقتلوا المجاهدين، وهؤالء 

ليس عقابهم إال أن ينفذ بهم حكم العدالة". 
وكشــف األشــقر أن الضابــط فــي األمــن 
الوقائي جاء بشكل طوعي وتحدث عما طلب 
منه دحــالن من جمع معلومــات عن منفذي 
تلك العملية بشكل سريع سواء من "حماس" 
أو الجهاد اإلسالمي وتحديد أماكن سكناهم 
بدقــة عبر برنامج "غوغــل ارث" والرد عليه 

بأقصى سرعة لألهمية. 
ــى بها هذا  وقــال: "هــذه المعلومات التي أدل
الضابــط والذي كانت لديــه صحوة ضمير 
بعدمــا عرف أن دحــالن يتآمر على شــعبه؛ 
يدلل على هذه المعلومات في غاية الخطورة 
ــام محمد دحالن بطلب أســماء  مــن حيث قي
المجاهديــن المقاومين الذيــن قتلوا هؤالء 
ــه معلومات عــن بيوت قادة  ــة وطلب الصهاين
حمــاس والجهاد وأن يحــدد ذلك بدقة عبر 
برنامج الغوغل ارث من خالل رســم خرائط 
ــوان  لهــم وكذلــك أرقــام هواتفهــم وأل

سيارتهم". 
النائب م.جمال سكيك 

بــدوره طالب النائب م.جمال ســكيك مقرر 
ــة واألمــن والحكــم المحلي  ــة الداخلي لجن
فــي المجلــس التشــريعي رئاســة المجلس 
التشريعي بتشــكيل لجنة تحقيق عاجلة مع 
ــه معلومات مفصلة  النائب دحالن حول طلب
ــي أودت  ــة خانيونس الت عــن منفــذي عملي

مؤخــرًا بحياة ضابط وجندي إســرائيليين، 
وذلك من أحد المقربين منه في غزة حسب 
بيان وزارة الداخلية الفلســطينية في قطاع 

غزة بتاريخ ٣/٣٠.
ودعا سكيك رئاسة التشريعي لتشكيل لجنة 
أمنية متخصصــة للتحقيق مــع دحالن لما 

نسب إليه بهذا الخصوص.
النائب د.يونس األسطل 

مــن جهته اعتبر النائب د.يونس األســطل أن 
ما نســب إلى محمد دحالن وطلبه من بعض 
ــه بأســماء المجاهدين الذين  ــه موافات زبائن
سطروا ملحمة بطولية في عملية ظهر يوم 
الجمعة الماضي شرق خان يونس أدت لمقتل 

صهيونيين هو أمر متوقع ولم يفاجئه.
وأكد النائب األســطل أن تاريخ دحالن منذ 
صباه مليء بالعمالة لالحتــالل، وعلى وجه 
ــذ أن كان أصغــر عقيد في  الخصــوص من
السلطة الفلســطينية ،وقال: "مع ذلك كان 
يرأس أخطر جهاز عســكري أمني فيها وهو 

األمن الوقائي البائد في غزة.
وأوضح األســطل أن دحالن كان يعد نفســه 
ليكون رئيسا للسلطة،غير أن آماله تحطمت 
بقدرة حركة حماس على تطهير قطاع غزة 
ــه ومن أمثاله، مضيفــا أن دحالن اليوم ال  من
ــى عهــده مع االحتالل في التجســس  زال عل
على عموم الشعب الفلسطيني، وعلى حركة 
ــد، وبصورة أخص  حماس على وجه التحدي

التجسس على كتائب القسام.
وأوعز األسطل هذه المحاوالت الخيانية من 
قبل دحالن إلى محاوالته المستمرة بأن يثبت 
لالحتالل أن دوره الخياني لم ينته بعد، وأنه 
ال زال قادرا على خدمــة االحتالل في قطاع 
غزة رغــم هروبه إلى الضفــة الغربية منذ 

سيطرة حماس على قطاع غزة.
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ثقافة قانونية
إعداد/  غادة سلمان مزيد – المجلس التشريعي 

مهنة الطب مهنة إنســانية منذ القدم إال أن تطــور األعمال الطبية في العصر 
الحديث وتشــعب تخصصاتها زاد من أعداد العاملين بها وأتبعه انتشار األخطاء 
الطبية مما استوجب سن تشريعات تنظم تلك المهنة وتحافظ عليها, وبدوره 

وقع القضاء في حيرة بين أمرين: 
األول: حماية المريض من أخطار األخطاء الطبية.

 والثاني: توفير جو كاف من الثقة واالطمئنان حتى يتســنى للطبيب الحرية 
الالزمــة عند معالجته لمرضاة, وفي البداية لم يكن الطبيب يســأل عن الخطأ 
الطبي إال أنه وبعد تطور قواعد المسئولية الطبية أصبح من الممكن مساءلته 
ــذل العناية  ــأن التزام الطبيب بب ــه العمدية, حتى اســتقر الحال ب عــن أخطائ
واليقظــة التي تقتضيها ظروفه وأصول مهنته هــي األصل, وتحقيق النتيجة 

هو االستثناء.
ويثير خطأ الطبيب عدة مسئوليات إال أننا سنتطرق للمسئولية المدنية للطبيب 
اســتنادًا للقواعد العامة, فمن ارتكب خطأ ســبب ضررا للغير ملزم بالتعويض, 

وتنقسم المسئولية المدنية إلى:
مسئولية تعاقدية: وتنشــأ نتيجة لإلخالل بااللتزام التعاقدي ويشترط لقيام 
المســئولية التعاقدية للطبيب أن يكون هناك عقد بين الطبيب والمريض, وأن 
يكون العقد صحيحا, وأن يكون الخطأ نتيجة لعدم التزام الطبيب بعقد العالج.

مســئولية تقصيرية: وتنشأ نتيجة خطأ ارتكبه الطبيب سبب ضررا لشخص ال 
ــه أي رابطة تعاقدية، ولتوافر أركانها ال بد من أن يكون هناك خطأ  تربطه ب
طبي وضرر وعالقة ســببية بين الخطأ الطبي الــذي ارتكبه الطبيب والضرر 

الذي أصاب المريض نتيجة هذا الخطأ. 
موقف الفقه والقضاء من المسئولية الطبية:

١. القضاء الفرنسي في البداية اعتبر أن المسئولية عن الخطأ الطبي مسئولية 
تقصيرية إلى أن استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية في حكمها الشهير عام 
١٩٣٦م على أن المســئولية عن الخطأ الطبي مسئولية تعاقدية وتظل كذلك 

حتى لو تم العالج علي سبيل الود والصداقة. 
٢. الفقه الفرنســي اعتبر أن مسئولية الطبيب الذي يختاره المريض أو نائبه 

لمعالجته مسئولية تعاقدية.
٣. القضاء المصري في البداية اعتبر أن المسئولية عن الخطأ الطبي مسئولية 
تقصيرية ويقع عبء إثبات المسئولية علي عاتق المريض فقد قضت محكمه 
النقض المصرية بأن عالقة الطبيب في المستشفى العام على أساس المسئولية 
التقصيرية ألن عالقة الطبيب بالمستشفى عالقة تنظيميه وليس تعاقدية إال 
أنها فيما بعد قضت بأن مســئولية الطبيب مسئولية تعاقدية وهذا ما استقرت 

عليه. 
اِّـسئولية الطبية َّـ القوانني الفلسطينية: 

 ال يوجد ما ينظم  نصوص خاصة بالمسئولية عن األخطاء الطبية في القوانين 
المطبقة لدينا، وذلك لصعوبة إثبات خطأ الطبيب عند مسائلته مدنيا. 

كمــا أن أصحــاب الحق فــي التعويض ليســت لديهم رغبة فــي رفع دعاوى 
للتعويض عن الضرر الذي أصابهم الرتفاع تكلفة التقاضي أو شعورهم بعدم 
جدواها لصعوبة إثبات الخطأ إما للخوف من تواطؤ الكادر الطبي مع الطبيب 
أو عدم توافر أدلة اإلثبات الكافية أو لطول فترة التقاضي فيلجأ المتضرر إلى 

حل المشكلة بواسطة الصلح العشائري. 
وللخروج من هذه اإلشكاليات نرى ضرورة اإلسراع بتفعيل وإصدار مشروع 

قانون التأمين ضد األخطاء الطبية أسوة بقوانين بعض الدول العربية.

دعــا النائــب د. ســالم ســالمة عضــو المجلــس التشــريعي 
الفلسطيني شــعبنا الفلسطيني والشعوب العربية واإلسالمية 
كافة للنفير العام والدفاع عن مقدســاتنا اإلســالمية، مثمنا 
كافة التحركات والمسيرات الجماهيرية التي تنطلق دفاعا 

عن األرض الفلسطينية.
جاء ذلك خالل وقفة لفصائل الممانعة في ســاحة المجلس 
التشريعي في الذكرى الـ ٣٤ ليوم األرض، وشارك فيها عدد 
من أنصار الفصائل رفعوا خاللها الفتات تدعو إلغاثة ونصرة 

األرض والقدس والمقدسات.
وقال النائب ســالمة إن "هذه الوقفة من فصائل الممانعة في 
المجلس التشــريعي تأتي لتؤكد للجميع بأن فلســطين هي 
أرض وقف إســالمية ويجب على المســلمين أن يقفوا وقفة 

جادة من أجل الدفاع عن المقدسات".
وأشــاد ســالمة بالعملية التي نفذتها كتائب القســام شــرق 
ــي المتواصــل بحق  ــى اإلجــرام الصهيون خانيونــس ردًا عل
المقدسات والشعب الفلســطيني، داعيا لتفعيل المقاومة على 

أرض الضفة الغربية.
ــل المقاومة في غزة  وأوضــح ســالمة أن الرد قد جاء من قب
وأنه ســيحدث في الضفــة قريبًا، معاهدًا أحــرار العالم على 
ــل المقاومة في غزة  وأوضــح ســالمة أن الرد قد جاء من قب
وأنه ســيحدث في الضفــة قريبًا، معاهدًا أحــرار العالم على 
ــل المقاومة في غزة  وأوضــح ســالمة أن الرد قد جاء من قب

أن الشــعب الفلســطيني لن يكّل أو يمّل حتى تحرير األرض 
والقدس والمقدسات.
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ديان غداة احتالل القدس الشــرقية حينما قال 
وهو يصلي جوار حائــط البراق "ال فراق بعد 
اليوم وال عزلة وال ابتعاد ســنبقى معًا الشعب 
وهو يصلي جوار حائــط البراق "ال فراق بعد 
اليوم وال عزلة وال ابتعاد ســنبقى معًا الشعب 
وهو يصلي جوار حائــط البراق "ال فراق بعد 

واألرض والحائط".
صحيــح أن القمــة العربيــة األخــرية 
والتي عقدت َّـ ليبيا اكتفت بالشجب 
واالستنكار والتنديد كعادتها القديمة، 

بداية أ. أحمد عطون عوضًا عن إغراق 
القدس باِّـســتوطنني، يسعى الكيان 
الصهيونــي إُّـ ضرب ثالثــة أطواق 
اســتيطانية حــول اِّـدينــة، فمــا هو 
الهــدف الحقيقي وراء هذه السياســة 

برأيكم؟ 
الهــدف الحقيقي وراء هذه السياســة 

برأيكم؟ 
الهــدف الحقيقي وراء هذه السياســة 

 إن القــدس فــي خطر أرضًا و ســكانًا حاضرًا 
ومستقبًال، والكيان الصهيوني يسعى لتهويدها 
 إن القــدس فــي خطر أرضًا و ســكانًا حاضرًا 
ومستقبًال، والكيان الصهيوني يسعى لتهويدها 
 إن القــدس فــي خطر أرضًا و ســكانًا حاضرًا 

حجرًا حجرًا، ولتهجير سكانها منها وحصارها 
ــًا بعزلهــم عــن بعدهــم  ــًا واجتماعي اقتصادي
وعمقهم الفلسطيني والعربي، وممارسة كافة 
أشكال اإلذالل والتضييق واالستفزاز، في هدم 
للبيوت ومصادرة للممتلكات وسحب للهويات 
وإقفال المؤسسات الوطنية وشق الطرق وسط 
التجمعات الفلســطينية وبناء للجدار وعرقلة 
تحركاتهم والتضييق على عبادتهم واالعتداء 
على المقدسات ...إلخ، حتى أنه لم يسلم من هذه 
الحملة ال األحياء وال األموات في قبورهم وال 
الشجر وال الحجر من القمع والتنكيل والتنكيد 

اليومي الذي يعيشه المواطن المقدسي. 
لذلك إن من يرى حمى االستيطان في فلسطين 
ــون التهويد في القدس، ســيصاب  ويلمس جن
بحالة اكتئاب واكتواء مقارنة بما وصل إليه 
ــذ ووضوح رؤيا  ــا مــن تخطيط وتنفي أعدائن

في الوقت الــذي تعاني فيه أمتنا من ارتجالية 
واتكالية وتشرذم، حتى أدخلت القدس في نفق 
شــديد العتمة عربيًا وإسالميًا وشديد اإلضاءة 
واتكالية وتشرذم، حتى أدخلت القدس في نفق 
شــديد العتمة عربيًا وإسالميًا وشديد اإلضاءة 
واتكالية وتشرذم، حتى أدخلت القدس في نفق 

واإلبهار يهوديًا وصهيونيًا.
َّـ ظــل هكــذا مشــاريع وسياســات 
صهيونيــة متعمــدة وهــي علــى ما 
يبــدو مخطــط لها منــذ زمــن وإذا ما 
أخذنا َّـ الحســبان ما فعلته وتفعله 
الحكومات الصهيونيــة اِّـتعاقبة من 
إجــراءات َّـ بيــت اِّـقدس، فالســؤال 

إذن العرب َّـ اِّـدينة إُّـ أين؟
إجــراءات َّـ بيــت اِّـقدس، فالســؤال 

إذن العرب َّـ اِّـدينة إُّـ أين؟
إجــراءات َّـ بيــت اِّـقدس، فالســؤال 

كل المعطيات والوقائع تؤكد أن حالة القدس 
مســتعصية على العالج في الوقت الراهن على 
األقل، لســبب جوهري يتمثل فــي عدم وجود 
ــا أو إلنقاذها، إضافة  خطة مشــتركة لعالجه
إلى عدم توافر أنواع األدوية ومضادات التهويد 
واالستيطان في الصيدلية العربية واإلسالمية.

وبرغــم تعاقب وتبدل الحكومــات الصهيونية 
يمينها ويسارها لكودها وعملها إال أنها متفقة 
جميعها على تهويد القدس واعتبارها العاصمة 
ــان الغاصب غير عابئة أبدًا  األبدية لدولة الكي
بأي قرارات تعارض هذا االتجاه ســواء أكانت 
عربية أم إسالمية أم دولية حتى، ولعلنا ما زلنا 
نذكر مقولة وزير الحرب الصهيوني موشي 

لكنها من جانب آخر خصصت مبلغًا ال 
بأس بــه من اِّـال لدعــم القدس، فما 
هــو تعليقكــم الوضع الــذي اتخذته 

القدس فيها؟ 
القدس حتى اآلن لم تشهد عمًال عربيًا وإسالميًا 
ــى هويتها ويحميها من كيد  نافذًا يحافظ عل
أعدائها، وكل ما اكتســبته مــن أمتها بيانات 
ــا صغيرها  شــجب واســتنكار. فكل مؤتمراتن
وكبيرها تندد دائمًا باإلجراءات والممارسات 
ــر الشــرعية التي تقــوم بها  ــة غي الصهيوني
ســلطات االحتالل في مدينة القدس، والهادفة 
لتهويد قبلة المسلمين األولى، وطمس معالمها 
العربية واإلسالمية، إنه مجرد كالم أجوف ال 

قيمة له على واقع القدس ألبّتة.
َّـ النهايــة مــا هــي الرســالة التــي 
ومــن  أوًال  للفلســطينيني  توجههــا 
َّـ النهايــة مــا هــي الرســالة التــي 
ومــن  أوًال  للفلســطينيني  توجههــا 
َّـ النهايــة مــا هــي الرســالة التــي 

ثــم للعــرب واِّـســلمني ككل ومــا هو 
اِّـطلوب؟

رسالتي األولى للفلســطينيين: المطلوب منا 
كما قال ناصر العثمان رئيس تحرير جريدة 
الرأي القطرية أن نعمل بأقصى طاقاتنا إلبقاء 
ــة في ضمائرنا نابضــة في قلوبنا،  القدس حّي
نقرأ تاريخها، ونتعرف على قســمات وجهها، 
ــا، ونغــرس هــذه  ــع أخبارهــا وأحداثه ونتاب

المعرفة الحميمية في أوردة وشرايين أوالدنا 
وأجيالنا القادمة.. فمن يعرف القدس يحبها و 
يضحي من أجلها، والتضحية هي مفتاح النصر 
بالدنيا ومفتاح الظفر باآلخرة، ويومئذ يفرح 

المؤمنون بنصر اهللا.
ــة واإلســالمية: أن  ورســالتي لألمــة العربي
العجــز الذي يعتــري أمتنا اليوم ليــس قدرًا 
ــًا محتومًا علينا فاألمر الذي ال نســتطيع  أبدي
إنجازه اليوم ســنحققه غدًا إن شاء اهللا، وذلك 
ــى (َوِتْلَك  مصداقًا لقــول الحق تبارك وتعال
اِس) وأوصانا أال نيأس أو  اُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّ اْألَيَّ
ــى (َوِتْلَك  مصداقًا لقــول الحق تبارك وتعال
اِس) وأوصانا أال نيأس أو  اُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّ اْألَيَّ
ــى (َوِتْلَك  مصداقًا لقــول الحق تبارك وتعال

ــوا َوَال َتْحَزُنوا  نحــزن على ما أصابنا (َوَال َتِهُن
اِس) وأوصانا أال نيأس أو  اُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّ اْألَيَّ
ــوا َوَال َتْحَزُنوا  نحــزن على ما أصابنا (َوَال َتِهُن
اِس) وأوصانا أال نيأس أو  اُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّ اْألَيَّ

ــَن). وقرن  ــْم ُمْؤِمِني ــْوَن ِإْن ُكْنُت ــُم اْألَْعَل َوَأْنُت
ــوا َوَال َتْحَزُنوا  نحــزن على ما أصابنا (َوَال َتِهُن
ــَن). وقرن  ــْم ُمْؤِمِني ــْوَن ِإْن ُكْنُت ــُم اْألَْعَل َوَأْنُت
ــوا َوَال َتْحَزُنوا  نحــزن على ما أصابنا (َوَال َتِهُن

سبحانه نصره لنا بنصرنا له وانقيادنا لمشيئته 
 َ ــُرُه � ِإنَّ اهللاَّ ُ َمْن َيْنُص ــَرنَّ اهللاَّ وطاعته (َوَلَيْنُص
سبحانه نصره لنا بنصرنا له وانقيادنا لمشيئته 
 َ ــُرُه � ِإنَّ اهللاَّ ُ َمْن َيْنُص ــَرنَّ اهللاَّ وطاعته (َوَلَيْنُص
سبحانه نصره لنا بنصرنا له وانقيادنا لمشيئته 

ــٌز)، ووعدنا بالنصر (َفِإَذا َجاَء َوْعُد  َلَقِويٌّ َعِزي
 َ ــُرُه � ِإنَّ اهللاَّ ُ َمْن َيْنُص ــَرنَّ اهللاَّ وطاعته (َوَلَيْنُص
ــٌز)، ووعدنا بالنصر (َفِإَذا َجاَء َوْعُد  َلَقِويٌّ َعِزي
 َ ــُرُه � ِإنَّ اهللاَّ ُ َمْن َيْنُص ــَرنَّ اهللاَّ وطاعته (َوَلَيْنُص

ُأوَالُهَما َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا َلَنا ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد 
ــٌز)، ووعدنا بالنصر (َفِإَذا َجاَء َوْعُد  َلَقِويٌّ َعِزي
ُأوَالُهَما َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا َلَنا ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد 
ــٌز)، ووعدنا بالنصر (َفِإَذا َجاَء َوْعُد  َلَقِويٌّ َعِزي

َياِر � َوَكاَن َوْعًدا َمْفُعوًال).  َفَجاُسوا ِخَالَل الدِّ
ُأوَالُهَما َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا َلَنا ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد 

َياِر � َوَكاَن َوْعًدا َمْفُعوًال).  َفَجاُسوا ِخَالَل الدِّ
ُأوَالُهَما َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا َلَنا ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد 

ــا أنه مهمــا ادلهمــت الخطوب،  وأقــول يقينن
وعبســت األيام، فلن يتسرب اليأس إلى قلوبنا 
ــن نقول للقدس إال مهًال يا أنشــودة الحياة  ول
ــا أم األنبياء والشــهداء، ولن  ــرًا جميًال ي وصب
نقــول للقدس وداعًا بل لقــاء مرتقبًا، ونصرًا 

مؤكدًا إن شاء اهللا.
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