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ال خيار سوى اِّـقاومة 
لتحرير األرض وردع 

االحتالل

"قاتلوهــم يعذبهــم اهللا بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشــف 
صدور قوم مؤمنين"

بادئ ذي بدء نبارك لشعبنا الفلسطيني المجاهد عملية الخليل البطولية 
التي سقط فيها أربعة صهاينة قتلى، ما أعاد بوصلة القضية إلى مسارها 
الصحيح، وأعاد التذكير ببدهيات قضيتنا الوطنية وتوصيف الصراع 

مع االحتالل الصهيوني.
إن قضيتنا الفلســطينية هي قضية تحرر وطني بالدرجة األولى، وإن 
ــا مع االحتالل هو صراع وجودي حضاري له جذور ضاربة في  صراعن
أعماق التاريخ، فالمقاومة هي حجر الزاوية في مشروعنا الفلسطيني 
النهضوي، والخيار االستراتيجي الستعادة حقوقنا المشروعة وأرضنا 

السليبة.
ــة مقاومة معزولة عن  لم تكــن عملية الخليل البطولية األخيرة حال
ــا من تكلل  ــات مماثلة، منه ســياقها المقــاوم العام، فقد ســبقها عملي
بالنجــاح وأثمر إثخانا في العدو ومســتوطنيه، ومنها من تم إحباطه 
على يد أجهزة أمن سلطة رام اهللا التي تأتمر بأمر المنسقين األمنيين 
األمريكيين، وتوظــف جّل جهدها وطاقاتها في ســبيل خدمة مصالح 
على يد أجهزة أمن سلطة رام اهللا التي تأتمر بأمر المنسقين األمنيين 
األمريكيين، وتوظــف جّل جهدها وطاقاتها في ســبيل خدمة مصالح 
على يد أجهزة أمن سلطة رام اهللا التي تأتمر بأمر المنسقين األمنيين 

ــع. مرت المقاومة  االحتالل الصهيونــي وحماية أمن كيانه المصطن
بظروف صعبة وقاسية جراء حال المالحقة واالستئصال التي تعرضت 
لها في الضفة الغربية على أيدي السلطة وأجهزتها األمنية، لكن األعوام 
األخيــرة كانت األخطر بامتياز، إذ بلغت ممارســات الســلطة منحى 
استئصاليا خطيرا، وبدا أن هناك قرارا بسحق المقاومة وكل ما يمت 
لها بصلة إلى األبد، وتدمير كافة بناها التحتية، وعدم التهاون مع أية 
محاولة إلحيائها أو اســتئناف نشاطاتها، في ظل تغول كامل للسلطة 

واستخدام التعذيب في السجون والمعتقالت.
عندما يمارس شعبنا الفلسطيني وقواه الحية المقاومة فإنه ال يتحرك 
في الفراغ، بل يســتند على أرضية صلبة تمثل حقه الشرعي والديني 
والقانوني واألخالقي واإلنســاني في الدفاع عن نفســه في وجه ظلم 
ــه القمعية ومخططاته  وإرهاب وإجــرام االحتالل، ومواجهة إجراءات

العنصرية واستباحته لألرض والمقدسات.
المقاومة هي قانون التفاهم والتفاوض الوحيد مع االحتالل، وحقنا في 
المقاومة ثابت راسخ ال يملك أحد المساس به أو إسقاطه مهما كانت 
الظروف، ولئن تجرأ عباس بتسفيه المقاومة وإطالق النعوت السيئة 
بحقها، وأغلق خياراته في وجهها، واستمرأ التحريض عليها فلسطينيا 
ــا، فإن هذا ال يغير من حقيقة المشــهد الوطني الداعم  وعربيا ودولي
للمقاومة شــيئا، فيما يبدو رئيس حكومته الالدســتورية سالم فياض 
أشبه بالبهلوان حين يدين العملية البطولية ويتعهد بعدم تكرارها في 
تصريح مقزز يشطب فيه تضحيات شعبنا وتاريخه البطولي المشرف 
ــة التي تتعرض لنذر  ــى اليوم. من حق قضيتنا العادل ــذ النكبة وحت من
التصفية واالســتهداف، ومخططات االســتيطان والتهجير والتهويد، 
ــم، أن ندافع عنها وأن  ــى إيقاع العــدوان المتواصل والحصار الظال عل
ــل المقاومة في وجه جنود  نبذل دماءنا في ســبيلها، وال أقل من تفعي
االحتالل وقطعان المستوطنين الستنزافهم بشكل دائم وتحويل حياتهم 

إلى جحيم ال يطاق.    
ينبغــي أن يوقن الصهاينة –صغيرهم وكبيرهــم- أال مقام لهم على 
أرضنا وديارنا ومقدســاتنا، وأن كل أشــكال التالعب وااللتفاف عبر 
المفاوضات وغيرها لتكريس واقع احتاللهم واستيطانهم على أرضنا 
لن يكتب لها النجاح، ولن تفلح في إنقاذهم من سيف المقاومة المسلول 
على رقابهم مهما تواطأ معهم أرباب التنسيق األمني، ومهما حازوا من 
دعم إقليمي ودولي غاشــم، ومهما بالغوا في إجراءاتهم ومخططاتهم 
العدوانية. ليستلهم الكيان الصهيوني بقاءه ووجوده من وصله بحبال 
الناس، فالحقيقة السياســية األولى في قاموســنا الوطني أنه إلى فناء 
وزوال، وأن انتفاخــه الراهن إلى ضمور وانتهاء، وليس من ســبيل إال 
مواصلة الكفاح والمقاومة، واجتراح مزيد من الصبر والثبات والصمود 
حتى نيل الحقوق الوطنية، وتحقيق الحرية والعودة واالستقالل، وما 

ذلك على اهللا بعزيز.. "ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا".



صحيفة نصف شهرية تصدر عن اِّـجلس التشريعي الفلسطيني
العدد السابع و األربعون

الخميس  23 رمضان 1431هـ  2 سبتمرب/ أيلول  2010م

اِّـجلس التشريعي الفلسطينياِّـجلس التشريعي الفلسطيني

 .

عملية الخليل البطولية رد طبيعي على إجراءات االحتالل.. 
ورد على كل المراهنين على إنهاء برنامج المقاومة وتفكيك حماس في الضفة

رسالتنا لحركة فتح وكل المتواطئين: عودوا إلى أصالة قضيتكم وحقوق 
شعبكم التي كادت تتالشى مع تنسيقكم األمني مع االحتالل 

قمع السلطة لن يثني كتائب القسام عن المضي في برنامج المقاومة 
رغم كثافة المحن والتحديات

أكــد رئيس كتلة التغيير واإلصــالح البرلمانية النائب د. خليل الحية أن عملية 
ــل البطولية تأتي ردًا طبيعيا على جرائم االحتالل بحق شــعبنا، وعلى كل  الخلي
ــاء برنامج  ــن الذيــن خططوا ودبــروا مع االحتالل إلنه ــن والمراهني المتواطئي
المقاومــة في الضفة الغربية، والذين يحاولون تجميل صورة االحتالل البشــعة 
عبر المفاوضات التي ســتنطلق اليوم، مشــددا على أنها ســتبوء بالفشــل الذريع 

والبطالن التام.
وشــدد الحية في تصريح صحفي على أن كل إجراءات ســلطة رام اهللا في الضفة 
لضرب المقاومة وتفكيك حركة حماس لن تثني كتائب القسام عن المضي في 
برنامــج المقاومة رغم كل الظروف والمحن والتحديات. وبارك الحية لشــعبنا 

الفلســطيني عملية الخليل، معبرا عن اعتزازه بعمليات كتائب القسام التي تمثل 
رأس حربة المقاومة في وجه االحتالل الصهيوني، مؤكدا أن "شعبنا الفلسطيني 
الذي ما زال يرزح تحت االحتالل من حقه أن يصعد المقاومة أينما ُوجد وسيواصل 

مسيرة الجهاد وتحرير أرضه حتى عودة الالجئين وتحقيق الحرية واالستقالل.
وطالب الحية حركة فتح وكل المتواطئين بالعودة إلى أصالة القضية وحقوق 
الشعب التي كادت أن تتالشــى على وقع الحمالت واإلجراءات األمنية في الضفة 
ــى أصالة قضيتكم  قائال: "رســالتنا لحركة فتــح وكل المتواطئين أْن عودوا إل
وحقوق شعبكم التي كادت أن تتالشى مع إجراءاتكم األمنية وتنسيقكم األمني مع 

االحتالل مقابل مال مسيس يقابل بتوفير األمن للعدو الصهيوني". 



استنكر النائب د. محمود الرمحي، أمين سر المجلس التشريعي، حملة االختطافات المسعورة 
التي شنتها األجهزة األمنية الليلة قبل الماضية بحق عوائل النواب وأنصار ومؤيدي حركة 
حماس في الضفة الغربية. وأضاف الرمحي أن الحملة المسعورة التي قادتها األجهزة األمنية 
في كافة مدن الضفة الغربية دليل على عدم جدية فتح والسلطة في الوصول إلى المصالحة 
الوطنية وإعادة اللحمة لشــطري الوطن عوضًا عن كون هذه االختطافات طريقة من طرق 
في كافة مدن الضفة الغربية دليل على عدم جدية فتح والسلطة في الوصول إلى المصالحة 
الوطنية وإعادة اللحمة لشــطري الوطن عوضًا عن كون هذه االختطافات طريقة من طرق 
في كافة مدن الضفة الغربية دليل على عدم جدية فتح والسلطة في الوصول إلى المصالحة 

السلطة لتغييب حركة حماس وكل المعارضين للمفاوضات حتى يتسنى لها تمرير مشاريع 
التسوية الهزيلة. وأكد الرمحي أن اإلجراءات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة على األرض 

ضد النواب وكافة شرائح الشعب تهدف إلى النيل من عزيمتهم، وخاصة اقتحام بيوت النواب 
اإلسالميين في الضفة واختطاف عدد من أبنائهم وأشقائهم، مدينًا اختطاف الموظف في مكتب 
النواب برام اهللا إبراهيم السبع ونجل النائب األسير الشيخ حسن يوسف " محمد" الطالب في 

جامعة بيرزيت وأبناء النواب الذين اختطفوا على يد األجهزة األمنية مؤخرا.
ــة مماثلة قامت بها قوات االحتالل  يذكــر أن األجهزة األمنية اختطفت، وبالتزامن مع حمل
الصهيوني، ما يزيد عن الـ ١٥٠ مواطن من أنصار حركة حماس وعوائل النواب في كافة مدن 

الضفة الغربية بعد العملية البطولية التي قامت بها كتائب القسام في مدينة الخليل.
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العدد السابع و األربعون

أقام النواب اإلســالميون في الضفــة الغربية مأدبة 
إفطــار جماعي فــي مدينة رام اهللا، مســاء الخميس 
٢٦-٠٨-٢٠١٠، على شــرف رئيس المجلس التشريعي 
الفلســطيني د. عزيــز دويك وبمشــاركة واســعة 
ــل برلمانية ومؤسســات إعالمية وحقوقية  من كت
وإنســانية. وقال النواب إن هــذه المأدبة والتي تقام 
في رمضان من كل عام تهدف إلى االجتماع بممثلي 
المؤسسات اإلنسانية والحقوقية واإلعالمية، عوضًا 
في رمضان من كل عام تهدف إلى االجتماع بممثلي 
المؤسسات اإلنسانية والحقوقية واإلعالمية، عوضًا 
في رمضان من كل عام تهدف إلى االجتماع بممثلي 

عن كونها لفتة تواصلية مع هذه المؤسسات لشكرها 
على جهودها وعلى التفاعل الجيد مع قضايا الشــعب 
الفلســطيني واالهتمام بها في ظل الخالف الداخلي 

الذي قسم أوصال الوطن.
وشارك في هذه المأدبة ممثلين عن مؤسسات إنسانية 
وحقوقية وإعالمية مــن كافة مدن الضفة الغربية 
وشخصيات سياسية واقتصادية وأخرى مستقلة ومن 
بينها ممثلين عن الصليب األحمر ومؤسســة مانديال 
ووزراء الســابقين واألب مانويــل مســلم، باإلضافة 
ــواب من الكتل البرلمانية األخــرى كان أبرزهم  لن

قيس عبد الكريم أبو ليلى عن كتلة البديل. 

إضاءات على  آلية إقرار مشروع قانون 
الهيئة اِّـستقلة لحقوق اإلنسان


مدير دائرة اللجان التشريعية 
والسياسية بالمجلس التشريعي

أثار إقرار المجلس التشــريعي لمشــروع قانون الهيئة المســتقلة لحقوق 
اإلنســان بالقراءة الثانية الكثير من ردود الفعل التي خلعت على المشــروع 
ــون على منافاة  صفــة البطالن، وقــد تّركزت حجج منكرو مشــروع القان
اإلجراءات التي واكبت إقرار المشــروع آللية ســن القوانين والتي ُوصفت 
ــارة أخرى. لكل ما تقــدم كان الُبّد من  ــر الدســتورية تارة والحزبية ت بغي
الوقوف على المالحظات الُمثارة والرد عليها اســتنادا إلى القانون من خالل 

طرق النقاط التالية: 
أوال:الوضــع القانوني للهيئة: يأتي إقرار مشــروع قانون الهيئة المســتقلة 
لحقوق اإلنســان في إطار تصويب نشــأة  الهيئة التي تســتند في عملها إلى 
القرار الرئاســي رقم (٥٩) لسنة ١٩٩٥، في حين نصت المادة (٣١) من القانون 
األساســي لسنة ٢٠٠٢ وتعديالته على : " تنشــأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق 
اإلنسان وُيحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصاتها وتقدم تقاريرها لكل 

من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي" . 
 وبالتالي فإن اســتمرار الهيئة بصفتها الراهنة يفتقر للمشروعية القانونية 
والدســتورية ، ولئن عملت الهيئة طيلة السنوات السابقة تحت مظلة القرار 
الرئاســي المذكور إال أن مركزها القانوني يظل (غير دستوري) ألنها لم 

تخرج من رحم المجلس التشريعي كما اقتضى القانون األساسي.
والجديــر ذكره (وهو ما لم تعلن عنه الهيئة) أن عضوية الهيئة المســتقلة 
لحقوق اإلنســان في ملتقيات حقوق اإلنســان الدولية هي عضوية (مشارك) 

ولن تحوز على العضوية الكاملة إال بوضع تشريع برلماني لها. 
ثانيا: نصاب جلســات المجلس التشريعي: اإلدعاء بأن قانون الهيئة المستقلة 

لحقوق اإلنسان أقر خالل " جلسة غير ُمكتملة النصاب".
ــأن النظام الداخلي للمجلس التشــريعي هو  يمكــن التعقيب على ما تقدم ب
المحــدد الرئيس لشــروط صحة انعقاد جلســات المجلس التشــريعي، وقد 
ــى االلتزام بمقتضيات النظام الداخلي الســيما  حرصت رئاســة المجلس عل
شــروط صحة انعقاد المجلس وفقا ألحكام المــادة (١٨) من النظام الداخلي 
للمجلس التشــريعي التي نصت على أنه: " ُيشــترط لصحة انعقاد المجلس 
حضــور األغلبية المطلقة للمجلــس وتصدر القــرارات باألغلبية المطلقة 
وذلك في غير الحاالت التي يشترط فيها أغلبية خاصة، فإذا تبين عند حلول 
موعد االجتماع عدم اكتمال هذا النصاب يؤخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف 
ساعة فإذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة إلى موعد الحق 

ال يتجاوز أسبوعا من ذلك التاريخ".
وقــد عّرفــت المــادة (١) المتعلقــة بالتعريفــات األغلبية المطلقــة بأنها : 
ــة (نصف + واحد) لعدد أعضاء المجلــس الحاضرين عند أخذ الرأي  أكثري

(التصويت).
كمــا نصت المادة (٦٩) مــن النظام الداخلي للمجلس " يتم إقرار مشــاريع 

القوانين باألغلبية المطلقة (ما لم ينص على خالف ذلك)".
ــي ُيســتفاد مما تقدم بأن النصاب الُمشــترط لصحة انعقاد جلســات  وبالتال
المجلس التشــريعي ُمتحقق في جلســات المجلس الخاصة بإقرار مشروع 

قانون الهيئة المستقلة ويدلل على ذلك محاضر انعقاد جلسات المجلس .
ثالثا: (نظام التوكيالت النيابية) المعمول به من كتلة التغيير واإلصالح:

ُوصف (نظام التوكيالت النيابية) بأنه ال يستند إلى مسوغ قانوني، يمكن الرد 
عليه بما صدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني نفسه في جلسته الخامسة 
المنعقدة بتاريخ  ٢٠٠٦/٥/٣ قرار تحت رقم (١/٥/١٠٣٢) يقرر ما يلي: " اعتبار 
اإلخوة النواب األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي فعليين في المجلس".

وبالتالي يمكن التأكيد من خالل القرار المذكور أعاله على أن غياب أعضاء 
المجلس التشريعي بســبب األســر ال ُيخل بحقوقهم النيابية ويقع التعامل 

معهم على أساس أنهم حضور بالفعل وبالتالي فالنصاب قانوني.
   والجدير ذكره بأن هذا القرار جاء بناء على طلب نواب حركة فتح وسبق 
عملية االعتقال الموسعة لنواب حركة حماس في الضفة الغربية، وبالتالي 

جاء نظام التوكيالت الدستورية ترجمة لهذا القرار.
  والمتتبع للسوابق البرلمانية فيما يتعلق بحق النواب في مباشرة حقوقهم 
النيابية أثناء فترة االعتقال ســُيالحظ أن الفقه المصري أشــار إلى حدوث 
واقعة تتعلق بتقديم أحد نواب مجلس الشعب المصري بمشروع قانون نيابة 
عن نائب آخر، كذلك تحقق حالتين تتعلقان بممارسة المهام الرقابية تقدم 
ــا احد النواب بالنيابة عــن زمالء لهم في الحبــس االحتياطي وذلك في  به
الجلسة (٧٦) من دور االنعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السابع.(د.

جالل البنداري/ موقع مجلس الشعب المصري).
  من جهة أخرى شهدت األعراف البرلمانية المتكررة استمرار عمل المجلس 
التشــريعي السابق و ترشيح نواب وهم في الســجون واعتماد نظام الفيديو 
كونفرنــس وإبقــاء المناصــب ألعضاء المجلــس المختطفين من رئاســة 
المجلس إلى أمانة الســر ورؤســاء اللجان...إلخ والتي جــاءت جميعها بفعل 

الوضع االستثنائي الذي تعيشه السلطة والذي ال مثيل له في العالم.
خالصة:

اتسمت المالحظات التي صدرت عن معارضي مشروع قانون الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان بالتسرع واالفتقار إلى الموضوعية والتركيز على  المعاني 
ــة، وكان األحرى بالمعارضين لمشــروع  ــة ممــا أفقدها المصداقي الحزبي
ــة الُمّدعمة بالنصــوص ومقارعة الحجة  ــون تقديم الحجــج القانوني القان

بالحجة عوض توجيه إدعاءات فاقدة للسند القانوني.

إضاءات قانونية
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دان د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الحملة الشرسة التي 
تشــنها األجهزة األمنية التابعة لســلطة رام اهللا  ضد أنصــار حركة المقاومة 
اإلسالمية "حماس" وأبناء العائالت والعشائر في محافظة دورا والقرى والبلدات 
المحيطة بها؛ وذلك عقب اقتحام العشــرات من عناصر أمن الســلطة مسجَدْين 
واعتدائهــم على النائب نايف الرجوب ورواد المســجدين يوم الجمعة الماضي؛ 
حيث وصل عــدد المختطفين إلى قرابة ٨٠ مختطًفا؛ من بينهم وجهاء عشــائر 

وعلماء وأطباء وأكاديميون وأسرى محررون وطلبة جامعات.
وأكد بحر أن استمرار السلطة في ممارساتها البشعة ضد أبناء شعبنا، ومواصلة 
ــواب وعوائلهم في مختلف مناطق الضفــة الغربية يندرج في  ــداء على الن االعت
إطار الهجمة المســعورة التي تشــنها أجهزة أمن الســلطة ضد الرموز والقيم 

والمعتقدات اإلسالمية في الضفة الغربية.
وشدد بحر على أن تمادي سلطة رام اهللا وأجهزتها في حمالتها األمنية ضد النواب 
وعوائلهم وســائر أبناء شــعبنا في الضفة يشكل نسفا خطيرا لكل أسس التوافق 
ــي التي يحاول الغيورون إرســاءها في المجتمع الفلســطيني، ومحاولة  الوطن

لخلــط األوراق على الســاحة الداخلية للتهرب من إنفاذ القيم واالســتحقاقات 
الديمقراطية والدســتورية، مشيرا إلى أن ذلك يشــكل نذير شؤم على الساحة 

الوطنية ويقود الوضع الفلسطيني نحو المجهول.
ــى أن النهج األمني الســائد في الضفة الغربية حاليا من شــأنه  وأكــد بحر عل
تعقيد جهــود المصالحة وتأجيلها إلى آماد بعيدة لصالح نهج امني اســتئصالي 
متســاوق مع نهج ومصالح االحتالل، مشــددا على ضــرورة التصدي لهذا النهج 
األمني العدواني الذي يخالف كل قيم وأعراف وتقاليد شــعبنا وينتهك القيم 
ــواب المنتخبين الذين  والقوانين الدســتورية ويهتك الحصانة البرلمانية للن

يمثلون شعبهم وحقوقه وطموحاته المشروعة.
ودعا بحر سلطة رام اهللا للتوقف عن غيها والرجوع إلى رشدها قبل أن يحيق بها 
غضب الشــعب الفلسطيني وتلحق بها لعنات التاريخ، مؤكدا أن أرضنا الطاهرة 
المباركة ال يعمر فيها ظالم، وال يســتقر فيها خبث، وأن يد العدالة ســرعان ما 
تأخذ مجراها بحق كل المجرمين والمتخاذلين الذين باعوا قضية شــعبهم في 

أسواق النخاسة والعار االستسالمية.
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ــة االقتصادية  بالمجلس   عقــدت لجنة الموازنة والشــؤون المالية واللجن
التشريعي جلسة اســتماع لوكيل وزارة المالية إســماعيل محفوظ لبحث 
ومناقشة قرار الحكومة استقطاع مستحقات الكهرباء من رواتب الموظفين. 
ــة النائب جمال نصــار ورئيس اللجنة  وحضر اللقــاء رئيس لجنة الموازن
االقتصادية النائب د. عاطف عدوان وكال من النائب د. ســالم سالمة والنائب 

د يوسف الشرافي.
وناقــش االجتماع أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطــاع غزة، وما آلت إليه 
األمور من اســتقطاع مســتحقات الكهرباء من رواتــب الموظفين, واألبعاد 
القانونية والمالية لعملية الخصم، حيث استعرض وكيل وزارة المالية أزمة 
ــار الكهربائي منذ بدايتها إلى أن تم الوصول التفاق مع الجهات  انقطاع التي
ذات العالقة يقضي باســتقطاع مبلغ ١٧٠ شيكل عن كل موظف من موظفي 

الحكومة.

وأوضح محفوظ أن وزارته قامت بتصميم استمارة بيانات المنتفع وعرضها 
على موقع الحاسوب الحكومي, داعيًا كافة الموظفين لتعبئة االستمارة من 

أجل توجيه االستقطاعات لصالح االشتراك الذي يخص الموظف.
وتطرق محفوظ إلى الخطوات العالجية والتصحيحية لحل إشكالية وجود 
أكثر من مســتفيد على نفس االشتراك, وذلك من خالل تركيب اشتراك 
مســتقل للموظف وتحميله نصيبه من الديون المتراكمة على االشــتراك 

األصلي.
بدورهم طرح النواب الحضور مجموعة من التوصيات الهادفة, كان أبرزها 
ضــرورة انتظام تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي, وتطبيق معايير عادلة 
بشأن كيفية احتساب الديون المتراكمة بين أشخاص األسرة الواحدة الذين 
يســتفيدون من اشــتراك واحد، وذلك إنصافا لكافة أفراد األســرة وخاصة 

الموظفين منهم.

وفــي نهاية اللقاء شــكر د. عزيز دويــك الضيوف على حســن تلبيتهم للدعوة 
ــة اإلفطار متمنيًا لهم التوفيق والســداد في  ومشــاركتهم له وللنواب في مأدب
وفــي نهاية اللقاء شــكر د. عزيز دويــك الضيوف على حســن تلبيتهم للدعوة 
ــة اإلفطار متمنيًا لهم التوفيق والســداد في  ومشــاركتهم له وللنواب في مأدب
وفــي نهاية اللقاء شــكر د. عزيز دويــك الضيوف على حســن تلبيتهم للدعوة 

الرأي والعمل.



العدد السابع و األربعون
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الهيئة المستقلة غير معنية بأداء واجباتها.. 
والمجلس التشريعي يعمل بكامل صالحياته القانونية والدستوريةوالمجلس التشريعي يعمل بكامل صالحياته القانونية والدستورية

تقارير الهيئة األخرية ليست حيادية وغري نزيهة.. واتهاماتها للتشريعي انتقام نفسي وتساوق مع رام اهللا

 اِّـجلس التشريعي سيد نفسه.. وال دخل للسياسة وفصائلها َّـ بنية وتفاصيل العمل التشريعي 



 . "" .
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الدولية بشكل عام فيما يخص هذا اِّـوضوع؟
األمــم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنســان ال تخدم 
ــر العربي، وهم أقــل وأعجز من أن  إال اإلنســان غي
يســتطيعوا فعل شيء، ونحن في المجلس ال نخضع 
إلرادة األمم المتحدة أو المنظمات الدولية األخرى، 
ونشرع ما نحتاجه من قوانين، واألمم المتحدة ترى 
وتشــاهد الجرائم في حق شعبنا ولم تتدخل ال من 
قريب وال بعيد ألنهم غير معنيين بحقوق اإلنســان 

الفلسطيني.
تتعاطى الهيئة اِّـستقلة لحقوق اإلنسان بأريحية 
تامــة مــع القوانــني التــي تصدرها وتشــرعها 
حكومــة رام اهللا بعيدا عن اِّـجلس التشــريعي، 
ومع القــرارات بقوانني التي تصدر عن الرئيس 
منتهي الوالية محمود عباس، وال تثري أي لغط أو 
غبار حول مدى قانونيتها أو دســتوريتها.. فيما 
تتعامل بالعكس مع الحكومة َّـ غزة واِّـجلس 

التشريعي.. ما الذي يعنيه ذلك؟
ــي ذلك أنهــم ليســوا حياديين ولم يمارســوا  يعن
ــا حتى فــي القرار  صالحياتهــم المنصــوص عليه
الرئاســي عام ١٩٩٤ مــع بداية قدوم الســلطة الذي 

بداية ما تعليقكم على رفض الهيئة اِّـســتقلة 
لحقــوق اإلنســان إقــرار اِّـجلــس التشــريعي 
ِّـشــروع قانــون الهيئة بحجة االنقســام وعدم 
اعرتافهــا باِّـجلس التشــريعي وفــق تركيبته 

الحالية؟
المجلس التشــريعي مــازال يعمل ويقــوم بدوره 
بعقد جلسات اللجان الدائمة وكذلك عقد جلسات 
ألعضاء المجلــس حيث تتم دعــوة جميع األعضاء 
ــل البرلمانية، والمجلــس يمارس  من كافــة الكت
صالحياته في المجال التشــريعي ومجالي الرقابة 
والموازنة، أما ادعاء الهيئة بعدم شــرعية المجلس 
فهذا يدخل في دائرة االتهام ألنها ليســت معنية بأن 
تقــوم بدورها المطلوب منها، وهــي إن لم تعترف 
بمشروعية المجلس فلماذا حضروا أكثر من مرة 
ــة النائــب األول لرئيس المجلس  للمجلس لمقابل
د. أحمــد بحر وعدد مــن النواب وطلبوا منهم مهلة 
ــة لتصويب أوضاعهم وتم التوافق على تمديد  زمني

إقرار القانون لمدة معينة.
وفــق بيان الهيئــة فإن اِّـجلس التشــريعي َّـ 
غزة يفتقد الصالحيات القانونية والدســتورية 
لتشريع القوانني، ومن بينها قانون الهيئة.. ما 

تعليقكم على ذلك؟
ألنهم اآلن لم يعودوا يتمتعون بصفة رســمية فهم 
يريدون االنتقام ألنفســهم بهــذه التصريحات غير 
المســئولة، وهم يعلمون ذلــك جيدا خاصة األخت 
ــة الشــوا وهــي نائب فــي المجلــس وتقر أن  راوي
المجلس التشــريعي مازال يعمل بكامل صالحياته 
ــة والدســتورية، فهــذا اتهام باطل شــكال  القانوني
ومضمونا، وتساوق مع سياســة سلطة رام اهللا على 

حساب الحق والحقيقة.
ما هي أبرز مالحظاتكم على أداء الهيئة اِّـستقلة 

لحقوق اإلنسان؟
الهيئة مــن خالل تقاريرها األخيرة لم تكن حيادية 
وجيرت نفسها لصالح الســلطة في رام اهللا برئاسة 

تشــكلت بموجبه الهيئة، ونعتقد أن هذا العمل كان 
سببا مباشــرا، إلى جانب عمل ووجود الهيئة بقرار 
رئاســي، في إصــدار قرار عن المجلس التشــريعي 

لتنظيم عمل الهيئة، وهو أقوى من القرار الرئاسي.
أال يفــرتض أن تحظى قضية الهيئة اِّـســتقلة 
بدائرة معالجة أوسع من خالل عقد ورشات عمل 
معمقة تضم الخرباء وأهل الرأي قبل اِّـبادرة إُّـ 
إقرار مشروع القانون أمام اِّـجلس التشريعي؟

قبل الحرب الظالمة على قطاع غزة تم عقد ورشة 
عمــل دعي إليها العديد من المهتمين وذوي الخبرة 
وتم مناقشة مشروع القانون وفكرته، وبناء عليه تم 
عــرض القضية على اللجنة القانونية في المجلس، 
وجرى إعداد القانون لعرضه على المجلس وإقراراه 
بالمناقشــة العامــة والقــراءة األولى، ثــم مؤخرا 
ــة، وكنا والزلنا نســتقبل أي رأي  بالقــراءة الثاني

لخدمة هذا الشعب وتفعيل هذا القانون.
تقــول الهيئــة اِّـســتقلة أن جلســات اِّـجلس 
التشــريعي التي أقر فيها مشروع قانون الهيئة 
افتقدت النصاب القانوني.. ما تعليقك على ذلك؟

ــة الجتماعات  المجلــس ما زال في جلســة متواصل
عديدة، واجتماع الجلسات الخاصة بالمجلس قانوني 
ــا القانون كانت  بالكامــل، والجلســة التي أقر فيه
قانونية وتحقق فيها النصاب من بداية  الجلسة، ومن 

ثم ما انبثق عن الجلسة القانونية يكون قانونيا.
مــا الذي حال دون إقرار قانون الهيئة اِّـســتقلة 
َّـ اِّـاضــي وما الــذي دعا إُّـ إقــراره اليوم، وألم 
يكــن باإلمكان االنتظــار إلقراره َّـ اِّـســتقبل 
عند حدوث اِّـصالحة الوطنية كما تدعو إُّـ ذلك 

الهيئة اِّـستقلة؟
األراضي الفلســطينية بحاجة إلــى قانون لحماية 
حقوق اإلنســان الفلســطيني، ومن ثــم كان ال بد 
ــون، خاصة بعد أن  من اإلســراع في إنجاز هذا القان
تريثنا فترة من الزمن بالتوافق مع الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان، ولكنهم استغلوا هذا التريث وبدأوا 
ــر نزيهة وغير  يخرجــون ويصــدرون تقارير غي
دقيقة وخاصة فيما يخص تقارير حقوق اإلنسان في 

غزة والضفة الغربية.
ما الذي ُيتوقع حدوثه إثر االنتهاء من إقرار قانون 
الهيئة ودخوله حيز النفاذ. هل ستعطى الهيئة 
مدة زمنية لتصويب أوضاعها قبل اتخاذ إجراءات 

قانونية بحقها؟
ــن باتخــاذ أي إجــراءات قانونية  أوال لســنا معنيي
بحــق أعضــاء الهيئة المســتقلة لحقوق اإلنســان، 
وحسب قانون الهيئة المستقلة الذي أقره المجلس 
التشريعي بالقراءة الثانية هناك مادة تنص على أن 
ممتلكات الهيئة المستقلة تؤول للهيئة الجديدة، وإذا 
أراد هؤالء فيما بعد أن يستمروا بعمل خاص بحقوق 
اإلنســان من حقهم أن يتقدموا للجهات الرســمية 
بطلب إنشاء جمعية جديدة بناء على قانون الجمعيات 
المعمول به، شــرط أن ال يكون اسم هيئتهم يحمل 

نفس اسم الهيئة المشار إليها في هذا القانون. 



البيتاوي: انعقاد المؤتمر العالمي اليهودي في القدس تحدٍّ سافٌر لمشاعر األمة
اعتبر النائب الشيخ حامد البيتاوي خطيب المسجد األقصى المبارك 
ورئيس رابطة علماء فلســطين؛ أن إقــدام االحتالل الصهيوني على 
عقــد "المؤتمر اليهودي العالمي الرابع عشــر" فــي مدينة القدس؛ 
بمثابة تحدٍّ سافٍر لمشاعر األمة العربية واإلسالمية، وإعالن صريح 
بتهويد المدينة المقدسة.  وقال البيتاوي، في تصريح صحفي األحد 
بمثابة تحدٍّ سافٍر لمشاعر األمة العربية واإلسالمية، وإعالن صريح 
بتهويد المدينة المقدسة.  وقال البيتاوي، في تصريح صحفي األحد 
بمثابة تحدٍّ سافٍر لمشاعر األمة العربية واإلسالمية، وإعالن صريح 

(٢٩-٨)،: "إن مــكان عقد هــذا المؤتمر في مدينة القــدس، وتوقيته 
في شــهر رمضــان المبارك، هو اســتخفاف بمشــاعر كافة العرب 
والمسلمين، وتحدٍّ ســافٌر ومتعمٌد لمشاعرهم الدينية، وهو ما يدل 
ــاوي أن "هذا  ــى أن االحتالل لم يعد يكتــرث لهم".  وأضاف البيت عل
القرار حلقة في مسلســل حرب التهويد الشرسة التي تنفذها قوات 
االحتالل بحق مدينة القدس، والتي تسارعت وتيرتها بشكل مجنون 

ــرة األخيرة، كهدم بيوت المقدســيين وســحب هوياتهم،  فــي الفت
ــغ األحياء الفلســطينية من أهلها،  وتشــريدهم مــن بيوتهم وتفري
ومحاربة القيادات والشخصيات الفاعلة وإبعاد النواب المنتخبين عن 
القدس".  ودعا البيتاوي الشعب الفلسطيني إلى وقفة حقيقية وجادة 
في وجه هــذا القرار، وإلى التوحد على برنامــج مقاومة االحتالل 
ومشاريعه التهويدية، ودعا األمتين العربية واإلسالمية إلى "االرتقاء 
ــى اتخاذ قــرارات جادة  إلى مســتوى هذه المعركة الشرســة، وإل
تليق بالحدث، وإلى نصرة المســجد األقصــى ومدينة القدس بكافة 
الســبل الممكنة.  واختتم البيتاوي بدعوة السلطة إلى وقف مسلسل 
المفاوضات العبثية "التي لم َيْجِن منها شعبنا شيًئا، والتي يستخدمها 

االحتالل غطاًء لـ"شرعنة" ممارساته ومشاريعه اإلجرامية". 

@b‰j»ì€@⁄äbjfl
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أظهر الشــارع الفلســطيني ابتهاجــًا كبيرًا 
بنتائــج العملية الفدائية فــي مدينة الخليل 
بغــض النظر عن منفذها، وان أعلنت كتائب 
الشــهيد عز الدين القسام المســؤولية عنها 
إلزالة الغموض ومنع التكهنات حول منفذها، 
في توجه جديد لحركــة حماس في الضفة 
بعد أن رفضت اإلعالن عن العديد من العمليات 
ــن العدو الحقًا أن خاليًا  الفترة الماضية، أعل
ــا وأنها اعتقلت  لحركــة حماس تقف خلفه

المنفذين.
االبتهاج الذي ظهر على وجوه الفلسطينيين، 
ــه روح المقاومة  هــو داللة واضحــة على ان
ــا ال زال متجــذرًا فــي وعي الشــارع  ودعمه
الفلســطيني، خاصة في ظــل اهتراء أصحاب 
مشــروع المفاوضات والتسويات والتنازالت، 
ــرًا تخــرج في  ــم نــرى جماهي وإال لمــاذا ل
الشارع ابتهاجًا بانطالق المفاوضات المباشرة 
ــرًا تخــرج في  ــم نــرى جماهي وإال لمــاذا ل
الشارع ابتهاجًا بانطالق المفاوضات المباشرة 
ــرًا تخــرج في  ــم نــرى جماهي وإال لمــاذا ل

ــن فريــق رام اهللا والكيان  فــي واشــنطن بي
الصهيوني؟.

العملية البطولية جاءت تحمل رسالة واضحة 
ألســياد التنســيق األمني في الضفة الغربية 
أن كافة اإلجــراءات التي تقوم بها بالتعاون 
مــع االحتالل الصهيوني لن تجــدي نفعًا مع 
أن كافة اإلجــراءات التي تقوم بها بالتعاون 
مــع االحتالل الصهيوني لن تجــدي نفعًا مع 
أن كافة اإلجــراءات التي تقوم بها بالتعاون 

شباب فلسطيني متمسك بوطنه ودينه، وأن 
اإلجراءات القمعية ستسعر نار المقاومة ضد 
االحتالل الصهيوني والمستوطنين في الضفة 

الغربية.
ــع لألحــدث يجــد ان االحتــالل توقع  المتاب
العملية الفدائية وأشــار فــي الدقائق األولى 
أن الجهة المنفذة حركة حماس التي تتمتع 
بحضور شــعبي قوي في مدينة الخليل التي 
ــت دهم وتفتيش  شــهدت األيام األخيرة حمل

واختطاف لعناصرها ومؤيديها.
نشر االحتالل يوم العملية البطولية معلومات 
مفادهــا أن المقاومة الفلســطينية في قطاع 
غــزة تمكنت مــن تطوير صــاروخ يمكن أن 
يضــرب منطقة تل أبيب بســهولة ويمكن أن 
يطال ضواحيها، وان هــذا التطور للمقاومة 
الفلسطيني يشــكل عامل خطر حقيقي على 

ميزان القوة.
هــي مجموعــة مــن االنجــازات للمقاومــة 
ــرة، المعلن  الفلســطينية خالل فتــرة قصي
ــا ماضية  ــل تؤكــد المقاومة أنه ــا قلي منه
في مشــروعها المقاوم المدعــوم جماهيريًا 
وشعبيًا وحتى رسميًا من المجلس التشريعي 
في مشــروعها المقاوم المدعــوم جماهيريًا 
وشعبيًا وحتى رسميًا من المجلس التشريعي 
في مشــروعها المقاوم المدعــوم جماهيريًا 

الفلسطيني والحكومة الفلسطينية في قطاع 
غزة، وهو ما يمثل ألول مرة في التاريخ غطاًء 
رســميًا توفره حكومة تعلن جهارًا نهارًا عن 
غزة، وهو ما يمثل ألول مرة في التاريخ غطاًء 
رســميًا توفره حكومة تعلن جهارًا نهارًا عن 
غزة، وهو ما يمثل ألول مرة في التاريخ غطاًء 

دعمها لمشروع المقاومة.
مبارك للمقاومة الفلسطينية عمليتها الفدائية، 
ومبارك لشعبنا الفلسطيني رجاله الشجعان 
ــل وهم يســطرون ملحمة  ــال الخلي في جب
بطولية يكسرون فيها شوكة العدو وجيشه 
المهزوم ومخابراته الفاشــلة، وأعوانهم من 
قادة األجهزة األمنية في الضفة الغربية الذين 

تحولوا لعبء على الشعب الفلسطيني.



ــوا أحداثا معينة  ــون أن يفتعل ــاس، وهم يحاول عب
يتهمون فيها واقع قطاع غــزة وحكومة غزة، ومن 
ثم يدعــون أن انتهــاك حقوق اإلنســان في الضفة 
أكثر بكثير من االنتهاكات في قطاع غزة، والوضع 
ــم مدى االنتهاكات  في الضفة يعلمه الجميع ويعل
ــه وهو ما يفترض بالهيئة أن تعمل على  الواقعة في

تغطيته وإبرازه ال تقزيمه والقفز عن بعضه.
قيل َّـ اإلعالم أن الهيئة بدأت اتصاالت مكثفة 
مــع قيادة حماس َّـ الخارج من أجل وقف تنفيذ 
قانون الهيئة.. هل يمكن للسياسة أن تتداخل 
مع العمل القانوني والتشريعي وتؤثر عليه كما 

تأمل الهيئة؟
ال عالقة للسياســة وال قيادة حماس في الخارج وال 
الداخل في عمل المجلس التشريعي خاصة في مجال 
ســن القوانين، فالمجلس التشريعي هو سيد نفسه 
وفق القانون األساسي للسلطة ويمارس صالحياته 

بناء على ذلك القانون.
دعت الهيئة األمم اِّـتحدة للتدخل لوقف القانون 
الــذي أقــر بالقــراءة الثانية.. ما الــذي يمكن أن 
تفعله األمم اِّـتحدة بشــكل خاص واِّـؤسسات 

.



العدد السابع و األربعون4
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د. بحر: مفاوضات عبثية بهلوانية
ــح د. أحمد بحر النائــب األول لرئيس  وافتت
المجلس الجلسة، مستنكرا مالحقة األجهزة 
األمنية الفلسطينية بالضفة للنواب ومنعهم 
من خطبة الجمعة مؤكدا أن الحرب الشرسة 
التي تشنها األجهزة األمنية في الضفة الغربية 
على الوعاظ والمساجد ودور القرآن الكريم 
ومالحقة الشــرفاء من أبناء شعبنا وزجهم 
في سجون السلطة يعد إعالن حرب على اهللا، 
ومن يعلن الحرب على اهللا فمصيره إلى زوال 

بإذن اهللا تعالى.
وأعلن بحر رفضه واســتنكاره لقرار الكيان 
الصهيوني بعقد المؤتمــر اليهودي العالمي 
الرابع عشــر في القدس وفي شــهر رمضان 

المبارك.
وطالب بحــر المفاوض الفلســطيني بعدم 
ــة والهزيلة  ــى المفاوضات العبثي الذهاب إل
والبهلوانية، موجها التحية للنواب المقدسيين 
ووزير القدس السابق الذين يدخلون يومهم 
ــوا معتصمين في  الواحــد والســتين وال زال
الصليــب األحمــر، معلنين رفضهــم لقرار 
ــم بحقهــم، كما  ــي الظال ــاد الصهيون اإلبع
ــكل المتضامنين معهم من  عبر عن شــكره ل
برلمانيين وحقوقيين وسياســيين ووجهاء 

ومؤسسات أهلية وشعبية.
د. دويك: مفاوضات ممالة أمريكيا

وفي كلمته التي ألقاها عبر الهاتف أكد د. 
عزيز دويك رئيس المجلس التشــريعي أن 
ما توصل إليه مهندســو أوسلو عقب ١٨ سنة 
مفاوضــات لم يــؤت أي نتيجة على اإلطالق 
بل كرس االحتالل وأدى إلى تصاعد وتيرة 
االستيطان والتهويد، موضحا أن المفاوضات 
غير المباشرة لم تؤد إلى أي نتيجة ايجابية 
تخدم مصلحة شــعبنا الفلسطيني وقضيته 
ــة ال في القــدس التي يســتمر فيها  الوطني

االستيطان وال عودة الالجئين.
المفــاوض  مشــكلة  أن  دويــك  وأضــاف 
الفلسطيني أنه ال يملك من أمره شيئا ويلجأ 
إلى المفاوضات بإمــالءات أمريكية، وكلنا 
ــات النصفية للكونجرس  يعرف أن االنتخاب
قادمة، ولذلك كان تعجيل أمريكا للتظاهر 
في االنسحاب من العراق وإمالء المفاوضات 
المباشرة على الســلطة في رام اهللا، مؤكدا 
أن مشكلة المفاوض الفلسطيني الذي يبحث 
عن الحلول تكمن في سراب قراءته مغلوطة 

للخريطة السياسية.
وشدد دويك على أن إسرائيل ال تريد سوى 
كســب المزيد من الوقت لفرض سياســية 
األمر الواقع على حســاب مقدساتنا وأرضنا 
واإلنســان الفلســطيني فــي كل أماكــن 
تواجــده، فيمــا المدينة المقدســة تتعرض 
لهجمة اســتيطانية وتهويدية غير مسبوقة، 
كمــا أن إجــراءات االحتالل طالــت النواب 
المقدسيين في محاولة إبعادهم عن أرضهم، 
ومن هنا ضل المفاوض الطريق ألنه ظن أن 
إســرائيل تريد ســالما، مؤكدا أن إسرائيل 
تريد المزيد من االســتيطان وسياسة األمر 
الواقــع على الســاحة الفلســطينية، وهؤالء 

القوم الذين يظنون أن لدى إســرائيل خيرا 
يخطئون خطئا فادحا.

وتابع قائال: "أمــا أمريكا فهي تريد من هذه 
المفاوضــات التصويت للحزب الديمقراطي 
ــة فــي  ــات النصفي وألوبامــا فــي االنتخاب

الكونجرس األمريكي".
تقرير اللجنة السياسية

وعرض د. خليل الحية رئيس اللجنة السياسية 
في المجلس تقريرا شامال حول المفاوضات 
ومــا آلــت إليه، مســتعرضا أســباب الذهاب 
للمفاوضات المباشــرة ومواقــف األطراف 
ذات العالقة ونتائــج العودة للمفاوضات مع 

التوصيات، وذلك على النحو التالي:
لم يمّر أسبوٌع على تولي الرئيس باراك أوباما 
السلطة حتى قام بتعيين السيناتور المخضرم 
جورج ميتشل مبعوثًا إلى المنطقة. بعد عاٍم 
ــة المتتالية،  ــًا من الجوالت المكوكي تقريب
جورج ميتشل مبعوثًا إلى المنطقة. بعد عاٍم 
ــة المتتالية،  ــًا من الجوالت المكوكي تقريب
جورج ميتشل مبعوثًا إلى المنطقة. بعد عاٍم 

تمخضت جهود ميتشل عن التوصل إلى شكٍل 
من أشــكال المفاوضات غير المباشرة، التي 
ُأطلق عليها مفاوضات التقريب أو مفاوضات 
من أشــكال المفاوضات غير المباشرة، التي 
ُأطلق عليها مفاوضات التقريب أو مفاوضات 
من أشــكال المفاوضات غير المباشرة، التي 

عــن قــرب التي يقــوم عبرهــا الســيناتور 
ــن الطرفين لتقريب  األمريكــي بالتنقل بي
المواقــف، ليس من أجــل التوصل إلى اتفاق 
وإنما لالنتقــال إلى المفاوضات المباشــرة 
حول الملفات والقضايا الصعبة والحساســة 

الثالثة: القدس والحدود والالجئين.
حكومة نتنياهو من جهتها، لم تخِف رفضها 
ــق للتجميد التام لالســتيطان، خاصة  المطل
في القدس العاصمة األبدية والموحدة وفق 
ــر اإلســرائيلي. وبعد فترة من الشــدِّ  التعبي
والجــذب بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو، 
ــب التجميد التام  تراجعــت األولى عن مطل
لصالح التقليص أو الكبح - اســتخدم أوباما 
هذا المصطلح ألول مــّرة أثناء خطابه أمام 
الجمعية العامة لألمم المتحــدة في أيلول/ 
ســبتمبر ٢٠٠٩ ثــم أعلنت حكومــة نتنياهو 
ــي/ نوفمبر  بدورهــا أواخــر تشــرين الثان
ــٍح مؤقٍت  ــٍص أو كب التالي عــن قرار تقلي
لالســتيطان لمّدة عشــرة أشــهر، َيســتثني 
ــٍح مؤقٍت  ــٍص أو كب التالي عــن قرار تقلي
لالســتيطان لمّدة عشــرة أشــهر، َيســتثني 
ــٍح مؤقٍت  ــٍص أو كب التالي عــن قرار تقلي

القدس والمباني والمؤسسات الرسمية، مثل: 
الُكُنس، والمدارس، والمستوصفات، كذلك 
ــد اإلنشــاء التي  الوحــدات االســتيطانية قي
يتراوح عددها ما بين ثالثة آالف وخمسمائة 
إلى أربعة آالف وحدة ســكنية. ورغم ذلك، 
ــى الترحيب بالقرار  ســارعت إدارة أوباما إل
اإلسرائيلي واعتبرته غير مسبوق، وباشرت 
الضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى 

المفاوضات المباشرة على أساسه.
الضغوط األمريكية المتنوعة، والوعد ببعض 
التعهدات أو الضمانات الشــفهية والضبابية 
بتجميد أو تقليص البناء في المســتوطنات، 
والغطاء العربي عبر لجنة المتابعة للمبادرة 
العربية، كلها أثمرت موافقة الســلطة على 

العودة إلى المفاوضات.
إذن، كان مــن المفترض، وفــق المعطيات 
السابقة، أن تنطلق المفاوضات غير المباشرة 
فى آذار/ مارس الماضي، غير أن إعالن بلدية 
القدس عن خطط إلقامة ١,٦٠٠ وحدة سكنية 

في مستوطنة رامات شــلومو شمال القدس، 
ــاء وجود نائــب الرئيــس األمريكي جو  أثن
بايدن في فلسطين المحتلة، أدى إلى تشويش 
ــج الخــالف بين  ــي، وتأجي الجــدول الزمن
إدارة أوبامــا وحكومة نتنياهــو. وبعد اللقاء 
ــن أوباما ونتنياهو  العاصف وغير الوّدي بي
أوائــل نيســان/ إبريل فــي البيــت األبيض، 
وجوالت أخرى خالل شــهري نيسان/ إبريل 
وأيار/ مايو لجورج ميتشــل فــي المنطقة، 
ــد التفويض العربي للســلطة، أثناء  وتجدي
قّمة طرابلس، لخوض المفاوضات، انطلقت 
هذه المفاوضات عمليًا في أيار/ مايو الماضي 
ــى أن تنتهي فــي أيلول/ ســبتمبر القادم،  عل
ة  وهو الشهر الذي ســتنتهي خالله أيضًا مدَّ
ــى أن تنتهي فــي أيلول/ ســبتمبر القادم،  عل
ة  وهو الشهر الذي ســتنتهي خالله أيضًا مدَّ
ــى أن تنتهي فــي أيلول/ ســبتمبر القادم،  عل

التقليص المؤقت لالستيطان، كما أنه يشهد 
عــادًة اجتماعات الدورة الســنوية للجمعية 

العامة لألمم المتحدة في نيويورك.
ِّـاذا الذهاب إُّـ مفاوضات التقريب؟

١. اإلدارة األمريكية:
ــا إلى البيت األبيــض، لم تخِف  منذ وصوله
إدارة أوباما اهتمامها بالقضية الفلسطينية، 
ليس فقط كمدخل لتحســين العالقات مع 
العالم اإلســالمي، وإنمــا أساســًا العتبارات 
ــة بعدما باتت  متعلقــة بالمصلحة األمريكي
الدولة الفلسطينية مصلحة قومية أمريكية، 
ودخول العسكر على الخط والحديث الشهير 
ــرال ديفيد باتريوس الــذي اعتبر فيه  للجن
أن حــل الصراع، وفق حل الدولتين، يســهم 
فــي تخفيــف العــداء العربي - اإلســالمي 
للواليات المتحدة، وفي حماية أرواح الجنود 

األمريكيين المنتشرين في المنطقة.
واعتمدت اإلدارة ما يوصف بـ"حل الدولتين" 
كأســاس لحل الصــراع؛ حيــث يعني وفق 
الثنائي أوباما - كلينتون: دولة فلســطينية 
ــاة، متصلة جغرافيًا على أســاس  قابلة للحي
الثنائي أوباما - كلينتون: دولة فلســطينية 
ــاة، متصلة جغرافيًا على أســاس  قابلة للحي
الثنائي أوباما - كلينتون: دولة فلســطينية 

حدود حزيران/ يونيو ٦٧، مع تعديالت متفق 
عليها، تأخذ فــي االعتبار الواقع الحالي، إلى 

جوار "دولة إسرائيلية" يهودية وآمنة.
ــى مــا ســبق، دعــت واشــنطن إلى  ــاًء عل بن
ــة التســوية  اســتئناف المفاوضــات وعملي
ــى أمل التوصــل إلى اتفــاق نهائي خالل  عل
ــر أنها اصطدمت بتطرف حكومة  عامين، غي
نتنياهو وتعنتها، خاصة فيما يتعلق بتجميد 
المفاوضات وهدفها  االســتيطان ومرجعية 
ــى التوصل إلى  ــي. لذلــك، عملت عل النهائ
ــول وســط، كمــا كان دائمــًا المنحى  حل
ــى التوصل إلى  ــي. لذلــك، عملت عل النهائ
ــول وســط، كمــا كان دائمــًا المنحى  حل
ــى التوصل إلى  ــي. لذلــك، عملت عل النهائ

ــد الخالف مع  العام للسياســة األمريكية عن
"إســرائيل"؛ حدث هذا في الملفات التي يجب 
أن تركز عليها المفاوضات غير المباشــرة. 
في المقابل، أصرت السلطة، في البداية، على 
حسم ملف الحدود، مما يعني تلقائيًا تجاوز 
في المقابل، أصرت السلطة، في البداية، على 
حسم ملف الحدود، مما يعني تلقائيًا تجاوز 
في المقابل، أصرت السلطة، في البداية، على 

قضية االستيطان من جهة، وتسهيل االنتقال 
نحو المفاوضات المباشرة من ناحية أخرى، 
إّال أن التعنــت اإلســرائيلي، مــن جديد، أدى 
إلى إضافة ملف األمن، كما أن نتنياهو أراد 
الحديث عــن المياه والعالقــات االقتصادية 

وثقافة السالم.
على مضٍض، وافقــت اإلدارة األمريكية على 

ــدأ المفاوضات غير المباشــرة، وتعاطت  مب
ــق المفاوضات  ــى طري معهــا كخطــوٍة عل
المباشرة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، 
وتفهمــت الموقــف اإلســرائيلي  بضرورة 
مناقشــة القضايا الصعبة والحساســة وجهًا 
وتفهمــت الموقــف اإلســرائيلي  بضرورة 
مناقشــة القضايا الصعبة والحساســة وجهًا 
وتفهمــت الموقــف اإلســرائيلي  بضرورة 

لوجٍه، وعملت لالنتقال بأســرع وقت ممكن 
إلى المفاوضات المباشرة قبل أيلول/ سبتمبر 
ــاء المهلة الممنوحة من  القادم، أي قبل انته
الجامعة العربية وقبل انتهاء مهلة التجميد 
أو التقليــص المؤقت لالســتيطان، علمًا أن 
مصادر إعالميٍة إســرائيلية أشارت إلى ربط 
نتنياهو استمرار التقليص بموافقة السلطة 

على االنتقال إلى المفاوضات المباشرة.
٢. السلطة الفلسطينية:

وافقت السلطة على االنخراط في المفاوضات 
غير المباشــرة نظرًا للجمود الفكري وعدم 
امتالك اإلرادة السياســية للتخلي عن خيار 
المفاوضات، وارتمائها في الحضن األمريكي، 
ــر العالقــات مع  ــى عدم توت والحــرص عل
ــا، خاصــة مع  ــات المتحــدة وأوروب الوالي
تهديدات األخيرة بالتخلي عن دعم الســلطة 
سياسيًا واقتصاديًا طالما أن العملية السياسية 
تهديدات األخيرة بالتخلي عن دعم الســلطة 
سياسيًا واقتصاديًا طالما أن العملية السياسية 
تهديدات األخيرة بالتخلي عن دعم الســلطة 

متوقفة.
٣. "إسرائيل":

ذهبــت حكومــة االحتــالل إلــى مفاوضات 
التقريــب، حرصًا على العالقــة مع الواليات 
المتحــدة وعدم توســيع شــقة الخالف مع 
ــا، وحاولــت قــدر اإلمكان تحســين  إدارته
الشروط، فرفضت التجميد التام لالستيطان 
وخاصــة في القــدس؛ حيث قدمــت تعهدات 
ضبابية وغير مكتوبة للواليات المتحدة بهذا 
الصــدد، كما رفضت اســتئناف المفاوضات 
من النقطة التي توقفــت عندها، ثم رفضت 
االعتراف بأي تفاهماٍت ســابقٍة غير موقعٍة، 
كانت قد توصلت إليها الســلطة مع حكومة 
ــم التوصــل إلى صيغة  أولمــرت. وعندما ت
مفاوضات التقريب، طالبت بنقاش قضايا مثل 
االقتصاد والمياه والعالقات وثقافة الســالم 
واألمن؛ وهي قضايا ليســت جوهرية تهدف 
أساســًا إلى إغراق المفاوضــات بالتفاصيل. 
واألمن؛ وهي قضايا ليســت جوهرية تهدف 
أساســًا إلى إغراق المفاوضــات بالتفاصيل. 
واألمن؛ وهي قضايا ليســت جوهرية تهدف 

وحتى اآلن، ترفض حكومة نتنياهو التعاطي 
بشكٍل جّدٍي مع قضية الحدود.

ــر الحكومــة اإلســرائيلية أن  هــذا، وتعتب
المفاوضــات غير المباشــرة مجــرد خطوة 
تقنية ومدخٍل نحو المفاوضات المباشــرة، 
ــا انطالقًا من  ــروع فيه التــي تصرُّ على الشّّ
تقنية ومدخٍل نحو المفاوضات المباشــرة، 
ــا انطالقًا من  ــروع فيه التــي تصرُّ على الشّّ
تقنية ومدخٍل نحو المفاوضات المباشــرة، 

نقاش القضايا غير األساســية أو الجوهرية، 
ــة الظــروف أمام هكــذا نقاش  بحجــة تهيئ
عبر تحســين األوضاع االقتصادية واألمنية 

للفلسطينيين في الضفة الغربية.
نتائج مفاوضات التقريب غري اِّـباشرة:

المفاوضات غير المباشرة ليست سوى مولود 
خداج ال تملك فرص جّدية للنجاح حتى لو 
تحولت إلى الشكل المباشر، وإذا كان ميتشل 
محبٌط من نتنياهو وحكومته، والمحادثات لم 
تغادر بعد المربع األول، فكيف سيكون الحال 
عند الخوض في المسائل المعقدة والشائكة 
والصعبة؟ علمًا أن نتنياهو يراهن على نتائج 
عند الخوض في المسائل المعقدة والشائكة 
والصعبة؟ علمًا أن نتنياهو يراهن على نتائج 
عند الخوض في المسائل المعقدة والشائكة 

انتخابات التجديد النصفــي للكونغرس في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر القادم، حيث تشــير 
المعطيات األولية إلى تراجع حظوظ الحزب 
الديموقراطي، مما يعني برأي نتنياهو: تقييد 
أيادي الرئيس أوباما وتحوله إلى بطة عرجاء 

في النصف الثاني من واليته الرئاسية. 
ــم يحــدث ذلــك، فــإن اليمين  ــى إذا ل وحت
اإلســرائيلي ســيصر على تقديم تفســيره 
ــة  ــارة الدول ــاده الخــاص تجــاه عب واجته
ــة أمريكيًة عبر  الفلســطينية مصلحة قومي
ــة كهذه، ولكن ضمن  عدم ممانعة قيام دول
التصور التقليدي والتاريخي لليمين (السالم 
االقتصادي، والحكم الذاتي البلدي الموســع 
والمحــدث؛ دون القدس ودون حــق العودة 

لّالجئين). 
ثانيًا: االنتقال للمفاوضات اِّـباشرة:

ــع للمفاوضات  بالرغــم مــن الفشــل الذري
ــن العربي  ــر المباشــرة بإجماع الطرفي غي
ــة مبادرة الســالم  والفلســطيني، إال أن لجن
العربية منحــت تفويضــًا للرئيس محمود 
ــة مبادرة الســالم  والفلســطيني، إال أن لجن
العربية منحــت تفويضــًا للرئيس محمود 
ــة مبادرة الســالم  والفلســطيني، إال أن لجن

ــاس بالدخول في مفاوضات مباشــرة مع  عب
اســرائيل، لكنها شــددت على ضرورة توافر 
متطلبات بدئها، تاركة للرئيس الفلسطيني 
تحديد موعد انطالقها، كما أرسلت اللجنة 
ــاراك أوبامــا، عبر  ــى الرئيس ب ــًا إل خطاب
الســفيرة األميركية في القاهرة مارغريت 
ســكوبي، يتضمن شــرحًا واضحــًا للموقف 
الســفيرة األميركية في القاهرة مارغريت 
ســكوبي، يتضمن شــرحًا واضحــًا للموقف 
الســفيرة األميركية في القاهرة مارغريت 

العربي في شــأن بدء المفاوضات المباشــرة 
واألســس والثوابت التي يجــب توافرها في 

عملية السالم.
ــوزراء القطري،  في القاهــرة، قال رئيس ال
رئيس لجنة مبادرة الســالم الشيخ حمد بن 
ــاك رفض مــن اللجنة  جاســم بأن كان هن

للدخــول في محادثات مباشــرة، ملمحًا إلى 
ــر في الموقف جاء بســبب الوضع  أن التغيي
العربي والوضع الذي يحيط بالدول العربية، 
وقال: «سواء دخلنا محادثات مباشرة أو غير 
مباشرة، لن تكون هناك نتائج ما دام (رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامين) نتانياهو موجودًا، 
لكننا نريد أن نثبت للعالم أننا مع السالم، من 
دون تفريط في الثوابت، لكن هناك متطلبات 
ــة الســالم، إذا وافقت اســرائيل، أهًال  لعملي
دون تفريط في الثوابت، لكن هناك متطلبات 
ــة الســالم، إذا وافقت اســرائيل، أهًال  لعملي
دون تفريط في الثوابت، لكن هناك متطلبات 

وســهًال». وأشار إلى أن الجانب العربي أرفق 
في رســالته اقتراحًا يتضمن «رؤيتنا لشكل 
وســهًال». وأشار إلى أن الجانب العربي أرفق 
في رســالته اقتراحًا يتضمن «رؤيتنا لشكل 
وســهًال». وأشار إلى أن الجانب العربي أرفق 

المفاوضات النهائية، وضرورة وجود جدول 
زمني، والنقاط التي ستبحث في المفاوضات 
المباشرة». وأضاف أن المفاوضات المباشرة 
ــي، والجانب  يجــب أن يكون لها ســقف زمن
الفلسطيني يجب أن يقدر المبادئ التي ستبدأ 
بها هذه المفاوضــات. وتابع: «هناك موافقة 
من اللجنة باستئناف المفاوضات المباشرة، 
ــة إجراء  لكن بمفهوم ما ســيناقش وكيفي
المفاوضات المباشــرة، وترك ذلك لتقدير 

الرئيس الفلسطيني».
مــن جانبه، قال موســى: إن رئيــس الوزراء 
ــى إجراء  اإلســرائيلي «حــاول بموافقته عل
مفاوضات مباشــرة بــال شــروط، أن يضع 
الكرة فــي المرمى، ولم يســتطع ونحن لم 
ــا الكرة إلى الملعب  نعطه الفرصة، وأرجعن
مرة أخــرى». وأضاف: «نحــن لنا متطلبات 
وليس شــروط، وإســرائيل كانت تريد أن 
تخرج مــن المأزق بالمفاوضات المباشــرة، 
ونحن جاهزون وقلنا هناك متطلبات، وهي 
وقــف تهويد القدس ورفــع الحصار ووقف 
االستيطان، فإذا أرادت إسرائيل أن تخرج من 
المأزق، فعليها متطلبات منها وقف االستيطان 

د. دويك يدين عودة السلطة للمفاوضات ويؤكد أن ما سيجري مفاوضات بإمالءات أمريكية
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د. بحر يطالب اِّـفاوض الفلسطيني بالرتاجع عن قرار استئناف اِّـفاوضات البهلوانية

ورفع الحصار».
وقد حددت اللجنة الرباعية الثاني من سبتمبر 
القادم موعدًا لبدء المفاوضات المباشرة في 
واشنطن بحضور الرئيس األمريكي وعباس 
ونتنياهــو والرئيــس المصــري والعاهــل 

األردني.
ــوزراء اإلســرائيلي نتنياهو  ولكن رئيس ال
ــارات أمــام المفاوضــات  وضــع عــدة اعتب

المباشرة وهي:
• اعتراف السلطة الفلسطينية بيهودية دولة 

إسرائيل.
• أن يكون االتفاق نهاية للنزاع اإلســرائيلي 

الفلسطيني.
مراعاة االعتبارات األمنية لدولة إسرائيل.• مراعاة االعتبارات األمنية لدولة إسرائيل.• مراعاة االعتبارات األمنية لدولة إسرائيل.

ومواصلة االستيطان بعد فترة التجميد.• ومواصلة االستيطان بعد فترة التجميد.• ومواصلة االستيطان بعد فترة التجميد.
وفــي ظل هــذه األجواء ســتبدأ المفاوضات 
ــر متوفر لها أي من أســباب  المباشــرة وغي

النجاح
مخاطر دخول السلطة َّـ عملية 

التفاوض من جديد:
- كســب االحتالل مزيد من الوقت لفرض 
األمــر الواقع على األرض باالســتيطان مما 

يستحيل تغييره بالمفاوضات أو بغيرها. 
- تبيض صورة االحتالل بعد أحداث مجزرة 
أسطول الحرية التي عزلته دوليًا وأوضحت 

صورته الحقيقية.
- الحفــاظ على الســلطة كــذراع أمني في 
مواجهة فصائل المقاومة الفلســطينية بما 

يخدم مصلحة االحتالل واعتباراته األمنية.
ــار المفاوضــات كغطــاء لجرائــم  - اعتب
ــي يرتكبها بحق أبناء شــعبنا  االحتــالل الت

الفلسطيني بالضفة والقطاع.

-التوصيات:
وبناء على ما تقدم فإننا نوصي بما يأتي:

ــة التورط في  • نحــذر حركة فتح من مغب
استمرار المفاوضات مع الكيان الصهيوني ألن 
هذا يعني وضعها بقائمة الذين باعوا القضية 
الفلسطينية، وندعوها إلى عدم إعطاء مزيد 
من الوقت لـ"إســرائيل"، لفــرض مزيد من 
األمر الواقع على األرض في الضفة الغربية 

وخاصة في القدس ومحيطها. 
• كمــا ندعوها لمراجعة سياســية وفكرية 

جادة لعملية التفاوض، وجدواها الحقيقية، 
حتــى ال تكــون تحــت غطــاء لممارســات 
ــد اإلســرائيلية-عملية  االســتيطان والتهوي
بناء الحقائق على األرض، وإعطاء األولوية 
إلعادة ترتيــب البيت الداخلي الفلســطيني 
وتحقيق المصالحة والوحــدة الوطنية من 
أجل بلورة الخيار البديل في مواجهة الخطط 

والمشاريع اإلسرائيلية.
ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني في األرض • ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني في األرض • ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني في األرض 
المحتلة والشــتات للخروج فــي مظاهرات 
غضب رفضًا لتصفية القضية الفلســطينية 
المحتلة والشــتات للخروج فــي مظاهرات 
غضب رفضًا لتصفية القضية الفلســطينية 
المحتلة والشــتات للخروج فــي مظاهرات 

ــاس ومفاوضيه الذين  ورفعًا للغطاء عن عب
ــوا خطرًا على  وصــل بهم الحد إلى أن يكون

الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته.
ندعو جماهير األمة العربية واإلسالمية إلى • ندعو جماهير األمة العربية واإلسالمية إلى • ندعو جماهير األمة العربية واإلسالمية إلى 
هبة شعبية من أجل المسجد األقصى الذي بات 
على شــفا التهويد بفعل ممارسات االحتالل 
من جهة وبفعــل المفــاوض الفتحاوي من 

جهة أخرى.
• ندعو فصائل الشــعب الفلســطيني بما في 
ذلــك فصائل منظمة التحريــر إلى إصدار 
موقف موحد رافض لنهج التفريط ومؤكد 
على ثوابت الشعب الفلسطيني، كما ندعوهم 
إلى تعرية قرار ما يسمي بمنظمة التحرير 
ــاره ال يمثل إال  الداعــي إلى التفاوض باعتب
الموقعين عليه، كما ندعوكم لالنســحاب 
ــة لمنظمة  ــة التنفيذي ممــا يســمى باللجن

التحرير.
• نطالــب جامعة الــدول العربية إلى تحمل 
مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية وإلى 
سحب أي غطاء تقدمه للمفاوض الفتحاوي 
باعتباره ال يمثل الشــعب الفلسطيني، كما 
ندعوهــم إلى العــودة إلى الشــعب وممثليه 

الحقيقيين عند اتخاذ قراراتهم.
نطالب الدول العربية بتحمل مســئولياتها • نطالب الدول العربية بتحمل مســئولياتها • نطالب الدول العربية بتحمل مســئولياتها 
في تحرير فلسطين التي ضاعت واحتلت أمام 
أعينهم أثناء واليتهم على القضية الفلسطينية 
كما ندعوهم إلى عدم دعم الشعب الفلسطيني 

في مقاومته ضد االحتالل.
آراء ومداخالت النواب 

النائب محمد فرج الغول شكر اللجنة السياسية 
على هذا التقريــر وقال إن إقدام المفاوضين 
مــع إصرارهم على فشــل المفاوضات يعتبر 

جريمة كبيرة ومؤامرة على شعبنا والتفاف 
عــل حقوقه المشــروعة، مؤكــدا أنهم غير 
مفوضين مــن الشــعب وأن واليتهــم انتهت 
وأي تصرفــات منهم ال تلزم أحدا من شــعبنا 
فهــي مفاوضات عبثية بال قــدس وحق عودة 
وال مرجعية شــعبية وال فصائلية في ظل جر 
العرب لغطاء شكلي مزيف تحت ضغط أمريكي 

بشروط إسرائيلية وفق مزاج نتنياهو.
ودعا الغول للتأكيد على التالي:

ــات والمؤسســات الشــرعية  - أن المرجعي
الفلسطينية  التشريعي والحكومة  المجلس 
وغيرهــا مــن المؤسســات تديــن المؤامرة 
الجديدة على شعبنا وان المفاوض الفلسطيني 
غير مفوض منها وان أي توقيع على اتفاقيات 

غير ملزمة لشعبنا
- دعــوة الحكومــة اإلعــالن عــدم شــرعية 
المفاوض المزيف من شعبنا وان أي اتفاقيات 

ال تلزم احد من شعبنا
- فضــح جرائم المفاوضين غير المفوضين 
أمام شعبنا وتحميلهم المسئولية الكاملة عن 
التداعيات الخطيرة على هذه الخطوات التي 

ال تخدم إال االحتالل 
ــب المفاوضين وتقديمهــم للمحاكم  - جل
الفلسطينية بتهم انتحال الشخصية والقيام 
بإعمال تفاوضية بدون تفويض من الشــعب 
وتهم التخابر األمني مع االحتالل والخيانة 

العظمة مع االحتالل الصهيوني.
- مطالبة الفصائل وأبناء شــعبنا في الضفة 
باســتئناف العمــل الجهادي ضــد االحتالل 

وأذنابه.
ــى العبادســة أكــد أن الســرد  النائــب يحي
التاريخي الصحفي غلب على التقرير الذي 
لم يعالج أسس القضية في األساس، ولذلك 
ــات وضع  أوصــى بأن يكــون ضمن التوصي
ــد القضية  اســتراتيحية وطنية شــاملة تعي
إلى موقعها الصحيح وإعادة القضية لعمقها 
العربي واإلسالمي، مشــددا على أن القضية 
الفلسطينية هي قضية أرض مغتصبة ولذلك 
فإن كل ما وقع عن هؤالء يعتبر باطال بكل 
معنى الكلمة وال بد أن يشــار في التوصيات 
أن كل االتفاقيات السياسية باطلة بالمطلق 
ــا هي التي تعطي غطاء لكل المفاوضين  ألنه
والتعــاون األمني وتجفيــف المنابع وقوى 

المقاومة داخل شعبنا الفلسطيني. 
وأشــار موسى أنه من هذا المنطلق ال بد من 
إعادة االعتبار لمرجعية وطنية حقيقية تعبر 
عن شــعبنا الفلســطيني واعتبار المرجعية 
ــة له بعد  ــة غير ممثل القائمــة هي مرجعي
أن أصبحــت أداة مــن أدوات إخضاع شــعبنا 
للصهاينة، موضحا أن ســلطة الحكم الذاتي 
لم تعد مرجعية معتمدة باعتبار أنها مرجعية 
التفاقيات باطلة مع الكيان الصهيوني، وال بد 
من وجود مرجعية وطنية ممثلة لكل القوى 
ــة، موصيا باعتماد المقاومة والكفاح  الوطني
المسلح أسلوبا وحيدا لتحرير فلسطين وأال 
يعتمد مبدأ التفاوض مــع العدو الصهيوني 

ألنه قائم على أساس االعتراف بإسرائيل.
ودعا موســى لمحاكمة محمود عباس ألنه 
ــت أنه خلف كل النكبات والتعاون األمني  ثب
وتعزيــز االنقســام، مطالبا بحــل األجهزة 
ــي أصبحت أداة في يد  األمنية في الضفة الت

المحتل.
أما النائب د. ســالم ســالمة فأكــد أنه ليس 
ــاك حمال في  ــاك مولود خداج وليس هن هن
هذه المفاوضات، فإســرائيل تقيم استيطانها 
في القدس وتهدم بيوت أهلنا ليس في القدس 
فحســب بل فــي نابلس وكل مــدن الضفة 

وتريد توسيع مستوطناتها. 
وأشار ســالمة إلى أن المعطيات التي وصل 
إليها شــعبنا أن حكومــات إســرائيل دخلت 

المفاوضات بهــدف الوصول إلى إقامة دولة 
يهودية باعتراف من شــعبنا والدول العربية 
واســتخدام المفاوضين جســرا للمرور إلى 

أسواق بالدنا العربية: 
ودعا سالمة للتأكيد على التالي:

ــزام بالثوابت  - اإلعــالن عن تخلي فتح االلت
ــع المقاومــة بعــد أن دخلت  ومغــادرة مرب

مفاوضات ال نهاية لها. 
- تجريــم كل مــا يفاوض من ســلطة رام 
ــن وينتهجون منهج  اهللا وأنهم غير مفوضي
التراجع عن حقوق شــعبنا ويصل بهم األمر 

للخيانة العظمى.
- نطالب شعبنا في الداخل والخارج إلى رفع 
الغطاء عن هؤالء الذين ال يحترمون حقوق 
شعبنا وعدم التعاطي معهم فهم ال يمثلون إال 

أنفسهم.
ــد مــن وضع خطــة إلشــراك عالمنا  - ال ب
اإلسالمي، وليس العربي فحسب، لذا نطالب 
بترتيــب عالقتنا مع عالمنا اإلســالمي ورد 
المياه إلى مجاريها وأن تكون فلسطين قضية 

إسالمية مركزية.
ــز وتفعيل المقاومة وهــذا هو الرد  -تركي
ــل على الصهاينة ألنه هو الذي ثبت أنه  األمث

يحمي حقوقنا ويعيد أرضنا.
فيما أكــدت النائــب ســميرة الحاليقة أن 
المفاوضات المباشــرة هي إمعان في التنازل 
عن ثوابتنا واستهالك للزمن من أجل إعطاء 
شرعية للمحتل بالمصادرة والترحيل وإقامة 
الكيان بقرارات عربية وفلســطينية وجاءت 
ــة بهدف تكريس  اســتجابة إلمالءات أمريكي
ــي، وأن من  االحتــالل، وجاءت بغطــاء عرب
بركاتها المزيد من االعتقاالت المتبادلة بين 
السلطتين وفي األحداث األخيرة خير شاهد، 
مشددة على أنه يجب أن يكون هناك فعاليات 
ولوبي فلســطيني عربي إســالمي إلجهاض 
المؤامرة الجديدة التي تســتهدف تصفية ما 
تبقى مــن القضية الفلســطينية، وأن تكون 
ــاك فعاليات على مســتوى محلي ودولي  هن

لرفض اإلمالءات على شعبنا الفلسطيني.
بدوره ذّكر النائب د. أحمد أبو حلبية بقضايا 
ثالث: األولى أنه ورد في التقرير عبارة دولة 
إسرائيل ومشــتقاتها، وهذا مخالف للثقافة 
الحقيقة لشــعبنا الفلســطيني، فــال يوجد 
شــي اســمه "إســرائيل" وإنما كيان غاشــم 
على أرضنا المقدســة، والقضية الثانية فقد 
رأى إضافة فقرة مهمــة وضرورية أن هذه 
المفاوضات غير المباشرة لم تثمر عن نتائج 
ايجابية فحســب، بل أفضــت لنتائج ايجابية 
للعــدو الصهيوني كما صــرح وزير البنى 
التحتية عندما قال: حسمنا قضية عدم العودة 
مع المفاوض الفلسطيني، وهذا يدلل على أن 
هذه المفاوضــات كان الهدف منها الضغط 
على الجانب الفلسطيني من أجل التنازل عن 
القضايا الرئيسة، والقضية الثالثة تتمثل في 

توصيات إضافية وهي:
ــد على ما ذكــره اإلخوة بمطالبة  - التأكي
األجنحة العســكرية بتفعيل دورها الجهادي 
في العمــق الصهيوني وفي الضفة وإن أمكن 
في قطاع غزة من أجل إفشال العبث الخطير 

في هذه المفاوضات.
- القيام بحملة إعالمية مكثفة من أجل فضح 
خطورة هذه المفاوضــات والعودة إليها لما 
ــر على القضية  ــا من تأثير كبير وخطي له

الفلسطينية.
في السياق أوضح النائب مشير المصري أنه 
إذا كانت المفاوضات ستســتأنف قريبا فإن 
ــم يتوقف، وأن المفاوضات  التعاون األمني ل
هي هرولة وراء السراب وبيع أوهام لشعبنا 
مــن جديد، وهي إمعان فــي إذالل المفاوض 

ــدة  باتخــاذ سياســة االنبطــاح أمــام األجن
األمريكية، مؤكدا أن اســتئنافها في شــهر 
رمضان هو اســتخفاف بمشــاعر المسلمين 
فيما عباس ال يرى بديال عن المفاوضات إال 

المفاوضات. 
وطالب المصري حركة فتح برفع يدها عن 
المقاومين في ســجونها، وأن ترفع الجامعة 
ــة يدها عن المفاوضــات وأن ال تكون  العربي
سببا في تكريس االنقسام، مؤكدا أن عباس 
وفريقه ال يمثلون الشعب بل يشكلون أقلية 
أمام اإلجماع الوطني، وأن منظمة التحرير 
ال تشكل مرجعية للشعب، داعيا لإلسراع في 

إعادة هيكلتها على أسس وطنية.
من جهته أكد النائب م. إســماعيل األشــقر

أن لجنة المبادرة العربية للســالم قالت أنها 
ستذهب لمدة أربع شهور فقط للمفاوضات 
غير المباشــرة ثم يكــون التقييم لكن يبدو 
أن القــرار األمريكــي كان أقــوى منهــم، 
ــاس غير مخول شــرعيا وال  مؤكــدا أن عب
دستوريا للمفاوضات وأن الحقوق والثوابت 
مقدســة وغير قابلة للتفاوض وأن ســلطة 
رام اهللا أصبحت سلطة أمنية وظيفية هدفها 
ــذ أجندته في صناعة  خدمة االحتالل وتنفي
الفلســطيني الجديد المنســلخ عــن أرضه 

ووطنه.
وأشــار األشــقر إلى أن الذهاب للمفاوضات 
ــة بعــد أكثر من عقديــن من الزمن  العبثي
هي جريمة وطنية ترتقي للخيانة العظمى 
ــن فــي المحاكــم  ومحاكمــة المفاوضي
الفلســطينية باعتبارهم خارجين عن الصف 
ــل المقاومة هو  ــي، مؤكــدا أن تفعي الوطن
ــى المفاوضين  ــرد عل األســلوب األفضل لل
وإثبات للعدو أن شعبنا لن يفرط في حقوقه 

مهما بلغت التضحيات.
ــع المــدارس  ورأى أن توضــع مــادة لجمي
والجامعــات نؤكد فيها على حقوق وثوابت 
الشــعب والمقدســات الغير قابلة للتفاوض، 
ــا التحية ألهلنا في القــدس، وخاصة  موجه
النواب، على صمودهم األســطوري وثباتهم 
ــى حقوقهم، مؤكــدا أن القدس تتعرض  عل
اآلن ألكبر حملة تهويد صهيونية تستوجب 
مــن العالم أن يكــون على قدر المســئولية 

خاصة من المسلمين. 
بدوره شدد النائب د. يوسف الشرافي على أن 
ســلطة فتح حاربت اهللا ورسوله، ولم تكتف 
ــل أعلنت  ــى المقاومة ب بإعــالن الحرب عل
الحــرب على مراكز تحفيــظ القران التي 
ــا ومنعت الخطباء وســجنت األئمة،  أغلقته
قائــال: "أما عن المفاوضات فــإن هذا الخيار 
الخبيث قد جرب بال فائدة، وال شك أن عودة 
سلطة فتح مع االحتالل خطأ فادح بل خطيئة 
مرتكبة بحق القضية، بل هي تصفية حقيقية 
للقضية الفلســطينية، فال عذر للمفرطين 
ــة، وأبناء  أن يخضعــوا للضغــوط الخارجي
ــا ال نهاية لمطالبه  شــعبنا يعلمون أن عدون
وأنه اســتطاع أن يخضع الثلة المارقة، وأن 
العــدو أراد من المفاوضــات أن يغطي على 
جرائمه ويمهد لجرائم قادمة ضد المقدسات 

واإلنسان الفلسطيني".
وأكد الشــرافي أن هــذه المفاوضات فاقدة 
ــة، وأن المقاومة وحدها  للشــرعية الوطني
ــة بإرجاع الحقوق وأن على المقاومة  كفيل
ــا، داعيا أحرار فلســطين  أن تقــول كلمته
ــوا كلمتهم وسيســجل التاريخ ما  أن يقول

يقولون.
في الســياق أكد النائب محمد أبو جحيشة 
أنهــم يواجهــون تغــوال من ســلطة رام اهللا 
وأنهم ضحية للتنسيق األمني، ويالحقون في 

أنفسهم وأبنائهم.

ــع: "هذه المفاوضــات يتجلى فيها حكم  وتاب
القوي على الضعيف وتفتقد ألجندة وطنية 
ــر إجهاضا  ــة، وهي تعتب ــات وطني ومرجعي
للحقوق الفلسطينية، وهي تنفيذ للشروط 
واإلمالءات الصهيونية واألمريكية في الوقت 
الذي تتعالى فيه وتيرة االستيطان والتهويد، 
فلم نجن من هذه المفاوضات أي شيء حتى 
حاجزا واحــدا من الحواجز المنتشــرة في 
الضفة لم يرفع، مما يوجب التوقف عن هذه 

المفاوضات العبثية".
أما النائب هدى نعيم فأكدت أن المفاوضات 
يقــوم بها قلة مارقة من شــعبنا وأن النواب 
هم األمناء على الشــعب فــال يعقل أن يكون 
ردنا على هذه الجريمة االكتفاء بالشــجب 
واالستنكار، مشددة على أننا سنظل عاجزين 
عــن أي فعل فيما هــؤالء المارقين يأخذون 
ــة والمزيد من الضياع حيث  القضية للهاوي
أصبح التفاوض جزءا من مشروعهم وليس 

وسيلة للحل.
وأكــدت أن ما يجري في الضفة استنســاخ 
فلســطيني جديد ال يؤمــن بالمقاومة وأنه 
يجب تشكيل بديل قوي يجمع كل الوطنيين 
ويســحب الشــرعية عن هــؤالء المرتزقة، 
متســائلة: "ماذا ننتظر في ظــل تآمر عربي 
وانحياز دولي؟"، مؤكدة أن األمر يحتاج في 
هذه اللحظة من كل فصائل المقاومة القيام 
بعمل فعلي للتخلص من هؤالء المفاوضين 

كمرجعية فلسطينية.
بدوره شــكر النائب د. خميس النجار اللجنة 
السياســية على هذا التقرير، موضحا أن ما 
وصلنا إليه من المفاوضات لم يشهد التاريخ 
لها مشــابها على اإلطالق وأن المفروض في 
كل طــرف مفاوض أن يعتمــد على عوامل 
القوة، أما المفاوض الفلســطيني فإنه يقوم 
بتدمير عوامل القوة، فماذا ينتظر المفاوض 

الفلسطيني من نتائج؟
وقال النجار إن ما يتعرض له شعبنا ال يخفى 
على أحد ومخالف لكل عرف دولي ووطني، 
قائال ألجهزة األمن في الضفة: ال هنيئا لكم 
فــي اإلفطــار الجماعي الذي يقــدم لكم من 
قادة االحتالل، موضحا أن المفاوضات جلبت 
لشــعبنا عددا كبيرا من المآسي، وأن شعبنا 

يكسب فقط وعودا وهمية.
وتساءل قائال: "ماذا استفادت حكومة االحتالل 
من أمن غير مسبوق ومن يؤمنه سلطة رام اهللا 
وشطب جزء من الميثاق وتوسيع واستيطان 
ودخول للعالم اإلسالمي من مختلف الطرق 

من تطبيع وعالقات اقتصادية وسياسية؟
واختتم النائب د. يونس األســطل بالتأكيد 
ــى عدم اســتغراب كل ما يصــدر عن ما  عل
يسمى سلطة الفلســطينية منذ أوسلو حتى 
ــوم، فهذا هو التعاون األمني الذي ســماه  الي
القرآن الكريم أخوة بين المنافقين واليهود، 
فتبادل األدوار، بل هو المصير المشترك، وما 
يجري هــو أن الطرف الفلســطيني يحاول 
تمرير السياسة الصهيونية التي هو مؤمن بها 
ومصلحته فيها، ذلك أن المنافقين يعتقدون 
أن العزة تقوم باالنضمــام إلى القوي ماديا، 
فنحن أمام العبين في فريق واحد وليس بين 
طرفين يتفاوضان وإن من حكمة اهللا أن يميز 
الخبيث مــن الطيب، فالصــوم الحقيقي هو 
الصوم عن محــارم اهللا المؤبدة وإن التنازل 

عن حقوقنا هو من المنكرات.
ــات  ــى أن تكــون المراهن ودعــا األســطل إل
ــى الشــعوب العربية واإلســالمية وليس  عل
ــا حبال القوة  ــى األنظمة التي تمد بعضه عل

للصهاينة.
وفي ختام الجلســة تم إقرار تقرير اللجنة 

السياسية مع التعديالت.
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د. سالمة:  نهج رام اهللا يخدم 
األعداء ويدفع الوضع الداخلي 
والتداعــي  التفســخ  نحــو 
المقاومة  وإحيــاء  واالنهيار.. 

أفضل الردود 
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أبو جحيشة: يؤسسون لشريعة 
الغاب.. وعزل اإلسالميين عن 
مراكز التأثير أبــرز األهداف.. 
والشعب مطالب بالثورة على 

جالديه

يكرســون  الجــواد:  عبــد  د. 
إلرضــاء  واليــأس  الفرقــة 
واألمريــكان..  الصهاينــة 
ومطلــوب دور فصائلي فاعل 

في وجه الهجمة السلطوية

"التغيير واإلصالح":  ســلطة 
فتح تشــن حربا على الدين.. 
و شــعبنا لن يقف عاجزًا أمام 
فتح تشــن حربا على الدين.. 
و شــعبنا لن يقف عاجزًا أمام 
فتح تشــن حربا على الدين.. 

من يســتهدف دينــه وقيمه 
وأخالقه

خدمة لألعداء
اهللا  رام  أهــداف ومرامــي ســلطة  وحــول 
ــل النواب  مــن حملتها الشرســة ضــد عوائ
ــم واألخالق  ــن واســتهداف القي والمواطني
والرموز اإلسالمية أكد النائب د. سالم سالمة 
أن ما تقــوم به ســلطة رام اهللا ضد الخطباء 
والعلمــاء يضعها في صف األعداء وأنها تقدم 
لهم خدمة في تجهيل شعبها، لذا هم يقومون 
بما يريده الصهاينة من جعل البالد تقف على 
رأســها بدال من قدميها، مشيرا إلى أن األصل 
في هذه السلطة التي ربطت نفسها ومصيرها 
بمصير يهود أن تراجع نفســها، كيف وهي 
التي تزعم أنها كانت وما زالت ممثلة للشعب 
الفلسطيني المرابط المقاوم المحتلة أرضه 

والمدنسة مقدساته.
وتساءل سالمة باستنكار: "كيف لهذه السلطة 
أن ترضى أن تكون أداة لهذا المســتعمر الذي 
قتل القادة والشــهداء وما زال ممعنا في قتل 
المزيد ولم يرحم صغيرا وال كبيرا ويهدم 
البيوت ويلقي بأصحابها على قارعة الطريق، 
ولم يحترم خيار الشــعب الفلســطيني، فهو 
يعتقل نوابه ويبعدهــم عن مواطنيهم الذين 
انتخبوهم وعن مقدساتهم ويسحب هوياتهم 
ومــا زال يحفــر الحفريات تحت المســجد 
األقصــى بحجــة البحــث عما يســند زعمه 
ــكل المزعوم وفتح أنفاق للســكك  من الهي
الحديدية تحت المسجد األقصى حتى وصل 
األمر أن األموات الذين لهم آالف الســنين لم 
يسلموا من شــره، فها هو يستهدف قبورهم 
على جثثهم كما فعل في مقبرة مأمن اهللا في 
الوقت الذي وافقت فيه السلطة على استئناف 
المفاوضــات العبثية المباشــرة حيث أعطت 
له الغطاء في أن يســتمر فــي تهويد البلدات 
وتســمين المســتوطنات حتى أنه غير أسماء 

الشوارع والمدن والقرى والبلدات؟!".
عزل لإلسالميني

في ذات السياق أكد النائب محمد أبو جحيشة 
أن ســلطة رام اهللا  تشــن بواســطة ما يسمى 
األجهزة األمنية في محافظات الضفة الغربية 
ــى الحركة اإلســالمية  حملة مســعورة عل
ــا والمتعاطفين معها، فصال وحبســا  ونوابه
وإغالقا للمؤسسات ومنعا من تجديد رخص 
السواقة ومنعا من التوظيف، لدرجة أن أفراد 
هــذه األجهزة يســتغلون مراكزهم إلدخال 
الرعب في نفوس المواطنين، وإبداء بذاءتهم 
وســوء أخالقهم إلســقاط بعض المواطنين 
ــاث للوظائف  خصوصا ممــن يتقدم من اإلن
ــر فئوية حزبية  ــدة، ووضعهم معايي الجدي
كأساس للتوظيف بحيث يقتصر ذلك على 

لون واحد ممن هو منهم أو يســبح بحمدهم  
ويبصم لهم فيخضعوهم لما يســمى المسح 
األمني، مشــيرا إلى أنهم بذلك يســتهدفون 
عزل اإلســالميين أو مــن يتعاطف معهم عن 
ــر في الجامعــات والمدارس  مراكــز التأثي
والمســاجد والمؤسســات ووســائل اإلعالم 
واختيار زمــرة من الجهلة في هذه الميادين 

لتخريب الناشئة وتعبئة ذاكرتهم بالقشور.
وأضاف أبو جحيشة أنهم استهدفوا كذلك 
ــة الخطب  المســاجد  وعمارهــا عبر جدول
ــى العلماء  ــة والتهجم عل ــا مكتوب وإعطائه
ــع قــراءة القــرآن وإقامــة  والعامليــن ومن
الصالة في مكبرات الصــوت إرضاء للمحتل 
ومنعوا مراكز تحفيظ القران واإلفطارات 
الجماعية والمحاضــرات والندوات واقتحام 
المساجد لفضها ومنعوا االحتفاالت بالمواسم 
الدينية والمناسبات الوطنية وقصروها على 
مهرجانات فئوية يقصد منها الترويح للذات 
وتســميم عقول وأفــكار الحاضرين ومنعوا 
المخيمــات الصيفية اإلســالمية التي تربي 
على الفضيلة وقصروها على مخيمات فئوية 
ــل روح الجهاد في  يقصــد منها التطبيع وقت
نفوس الناشئة وسمحوا لما يسمى بالتوجيه 
السياســي باقتحام المدارس قصدا لتشــويه 
سمعة اإلســالميين والترويج للفصيل الذي 
ــة األولى عادت  ينتمــون إليه وكأن الجاهلي

من جديد.
وأشار أبو جحيشة إلى منع النواب من التواصل 
مع شعبهم واستشعار همومه إال مغالبة رغما 
عن أنوفهم وإصدار القرارات الجائرة بمنعهم 
من الخطابة أو حتى محاولة تكريم المتفوقين 
من الطلبة واعتقال من يصاحبهم  ويرافقهم 
ــذ بعض المهمــات، واعتقال أبنائهم  في تنفي
وذويهــم وتفتيش بيوتهــم ومكاتبهم بهدف 
ــواب وبين من انتخبهم  إيجاد فجوة  بين الن
ليوحوا لهم بأن هؤالء الذين انتخبتموهم ال 
تهمهم ال مصلحتهم وال يشعرون بكم وأنهم 
استغلوكم ليصلوا إلى أهدافهم , ومنعهم من 
ــارة المعتقلين السياســيين واإليحاء لهم  زي
بأن النواب ال يهتمون إال بأنفســهم، موضحا 
أنه حتى عند مشــاركتهم في بعض البرامج 
على الفضائية الفلسطينية فإنهم ال يمكنوهم 
ــة ويقطعوا عليهم الكالم  من الحديث بحري
ــارون لمواجهتهم مــن يتصفون بعدم  ويخت
الموضوعية وبالحقــد إذ أن مقدم البرنامج 
ــه الحيادية فإذا هو خصم ومعين  يفترض في
لم يواجههم ممــن يتصف بعدم الموضوعية 

والغرور.
إرضاء للصهاينة واألمريكان

ــد الجواد  بــدوره أكــد النائــب د. ناصر عب
أن هدف هــذه الحملة المســعورة يكمن في 
ــة،  ــة والصهيوني إرضــاء الجهــات األمريكي
ــي ترفع إلى  ــز التقارير الدورية الت وتعزي
دايتون ومولر وفريقهم عن إنجازات السلطة 
وأجهزتها األمنية، كي تضمن استمرار الدعم 
المالي والسياسي واألمني، وتحصيل وزيادة 
ــا حاليًا كثمن  ــازات التي يتمتعون به االمتي
المالي والسياسي واألمني، وتحصيل وزيادة 
ــا حاليًا كثمن  ــازات التي يتمتعون به االمتي
المالي والسياسي واألمني، وتحصيل وزيادة 

ــى الحركــة ومجاهديها  لهذه الحــرب عل
ورموزها ونوابها.

نحو االنهيار الداخلي
ــي تخلفها هذه  ــار والتداعيات الت وعــن اآلث
الحملة على شــعبنا الفلسطيني أكد النائب 
سالمة أن سلطة رام اهللا وأجهزتها تقدم خدمة 
جليلة للعدو ما كان يحلم بها وتدفع الوضع 
الفلســطيني الداخلي نحو التفسخ والتداعي 
واالنهيار، مستائال: "ألم تر أن مسئولي جيش 
ــات الصهيوني يقرون بأن األمن الذي  العصاب
حصل لهم في مغتصبات الضفة وشــوارعهم 
االلتفافية وما يســمى بالتنســيق أو التعاون 
األمني لم يســبق له مثال أو مثيل في تاريخ 
الصهاينة، وكيف جندت الصهيونية ســلطة 
أوسلو بربطها بمرتبات عناصرها بأن تكون 
ــى مغتصباتهم،  خادمــة ألمنهم، محافظة عل
مقاومــة لكل ما يريد مقاومــة العدو أو من 

يصرخ بكلمة يبين فيها ظلم الظالمين؟!".
ــاك خدمة  ــع باســتغراب قائال: "هل هن وتاب
أجــّل من هذه الخدمة تقــدم لألعداء، ورغم 
ذلك فكم مــن مرة زعموا أنهــم لم يعودوا 
ــر المباشــرة  للمفاوضــات المباشــرة وغي
حتى يقف تغول االســتيطان ولم يقف تغول 
االســتيطان وعادوا يخدمون العدو مع العلم 
ــي "العمالة" لم  ــة والتنســيق األمن أن الخيان
تتوقــف لحظة، ففي عملية الخليل الجهادية 
ــة األخيرة باألمس اســتطاع  ــل العملي ما قب
األمــن الوقائي في الضفــة الغربية أن يقدم 
المعلومات ويســاعد في اعتقال أفراد الخلية 
ــى طبق من الخباثة والنجاســة لقاء بقاء  عل

مرتباتهم سارية المفعول". 
ومضى ســالمة قائال: "أرئيتم كيف ربطوا 
أمن مســتوطناتهم بمرتبات ســلطة أوسلو، 
فهذه هي نتيجة الحرب على المســلمين في 
رام اهللا، مؤكــدا أن من يعادي شــعبه ويقف 
فــي صف العدو ضد شــعبه لحــري أن يثور 
عليه شــعبه وأن يتخلص منه مع تخلصه من 

األعداء.
استئصال وإلغاء لآلخر

من جهته أشار النائب أبو جحيشة إلى أن لهذه 
الخطة الدايتونية  والملرية  آثارا سيئة من 

الناحية الوطنية والسياســية على المجتمع 
الفلسطيني باعتبار أنها محاوالت استئصالية 
وإلغاء للغير واستفراد بالقضية الفلسطينية 
وتضييع لحقوق الشــعب فــي أرضه ووطنه 
ــا باختزالها في رتب  ــا والغائه تمهيدا لطّيه
ورواتــب ومكاتــب وبســط حمــراء وذلك 
بإجراء مباحثات سلمية بغير مرجعيات وطنية 
ورفض لكل صوت معارض ومحاصرته، ال بل 
وقمعــه وتخويفه حتى تخلوا الســاحة لهم  
بتكميم الصوت المعارض واستغالل للقانون 
ــّي عنقه ليتناغم مــع أفكارهم ومواقفهم  ول
ــون بعدم تنفيذ  وعــدم احترامهم  لهذا القان
قــرارات المحاكم بشــأن الفصــل واإلفراج 
عن المعتقلين وإعادة المؤسســات إلى أهلها 
الشرعيين وعدم تمكين المؤسسات الحقوقية 
من تأدية واجباتها ومن االســتماع لشكواها، 
مؤكدا أنهم بهذا يؤسســون لشــريعة الغاب 
ــى المال  واالســتقواء بالســلطة القائمة عل
المستأجر وباالســتناد إلى المحتل قاصدين 
ــة الجيل على الجبن والخنوع والرضى  تربي
باألمر الواقع وعدم رفــع العقيرة باالنتقاد, 
ــاهللا أن يرتد ذلك إلى نحورهم  لكن الثقة ب

وأن ينقلب السحر على الساحر.
تكريس للفرقة ونشر لليأس

إلى ذلك أكــد النائب عبد الجــواد أن هذه 
ــادة الفرقــة والخالف  الحملة تســتهدف زي
ــاء الشــعب الواحــد، وفقــدان كل  ــن أبن بي
أوراق القوة التي يملكها الشــعب الفلسطيني 
ــق أهدافه، وإلقاء  للمطالبة بحقوقه وتحقي
اليأس فــي قلوب عامــة الناس مــن إمكانية 
ــاء الناس عن  تحقيق هــذه الحقوق ثــم إله
ــا  ــة، وإشــغالهم بقضاي قضاياهــم المصيري
ثانوية عن االحتــالل وجرائمه، خاصة فيما 
يتعلق بالقدس وحملة تهويدها وطرد سكانها 
ونوابها واستهداف المسجد األقصى وترسيخ 
المســتوطنات وتعزيزها كي تبقــى دائمة، 
مشــيرا إلى أن النتيجة األهــم لهذه الحملة 
هو فقدان كل إمكانية لتعود الضفة الغربية 
ســاحة للصراع مع االحتالل في المســتقبل، 
حتى ولو حــدث حدٌث كبير كهدم األقصى 

ال سمح اهللا.
إحياء اِّـقاومة واستمرار الصمود

ــوب وطنيا من أجــل مواجهة  وحــول المطل
هذه الحملة وهذا النهج األمني الخطير الذي 
يسود الضفة الغربية حاليا أكد النائب سالمة 
ــوب هو أن نمشــي بخطــوات منها  أن المطل
لفضح هؤالء وبيان إجرامهم في حق شعبهم 
وأمتهم، وال بد من إحياء المقاومة ضد العدو، 
فهذه تعد أكبر ضربة للمشروع الصهيوني، 

وعندها سيسقط مشروعهم األمني مع سلطة 
أوســلو مع الرجال الذين صنعهم دايتون، مع 
ــى حقوقنا وعدم  ــات عل االســتمرار في الثب
ــا مهما كلفنا ذلك في ســبيل  التنازل عنه
تحقيق حق العودة وإقامة الدولة والتعويض 
عن المأســاة التي سببها الصهاينة لشعبنا في 
تشريده وتعذيبه على مدى أكتر من ٦٢ سنة، 
وال بد من إقامة دولتنا بعاصمتها المقدســة 
القــدس، موضحا أن هذه هي بعض الخطوات 
المطلوبة للرد على ســلطة أوســلو ورجال 
دايتون الذي صنعهم لكي يشــكل الفلسطيني 
ــة الدولة ويكون  ــد الذي يقبل بيهودي الجدي
ذيال وخادمــا للصهيونية العالمية وجســرا 
تمر عنه الصهيونية إلى باقي الدول العربية 

واإلسالمية.
ثورة على الجالد

أما النائب أبو جحيشــة فأكــد أن المطلوب 
ــا تجــاه هــذه الخطــوات التعســفية  وطني
والحرب االستئصالية أن ترفع فصائل العمل 
الفلســطيني عقيرتها وتطالب بالتوقف عن 
هذه الممارسات وأال تكون أصفارا، وأن تغلب 
المصلحة الفلسطينية على مصلحة الذات, وأن 
تتحرر بعض وسائل االعالم من التبعية وأن 
تسمح لألصوات النقية بالظهور من خاللها، 
وأن تقف الدول الداعمة عن دعمها لألجهزة 
القمعية وأن تنتفض ما يســمى بالشــرعية 
الدولية وأن تتوقف عن الكيل بمكيالين وأن 
تتوقف الــدول العربية -التي تقــدم الغطاء 
للقمع والمباحثات واالستســالم- عن دعمها 
وتشــجيعها لقيادة االمر الوقــع حتى تكون 
أمام موقف المصارحة  لشــعبها بفشل النهج 

التسووي والتصفوي للقضية الفلسطينية 
وأضاف أبو جحيشــة أن الشعب مطالب أيضا 
بأن يثور على الجالد فإنه لن يخسر إال القيد، 
وأن يستشــعر أن الموت في ميدان الحقيقة 
وميدان العزة خير له من العيش في ظل القيد 

والهوان واالستحمار .
دور فصائلي مطلوب

فيما رأى النائب عبد الجواد أن من الصعوبة 
بمكان وقف ما يحدث في الضفة الغربية من 
حملة شــعواء على الحركة اإلســالمية، ما 
دامت هذه الحملة هي الثمن الذي يجب على 
السلطة أن تدفعه مقابل كل االمتيازات التي 
تتمتع بها، خاصة أن البديل هو عودة األغلبية 
البرلمانية (الحركة اإلســالمية) للحكم في 
الســلطة، حســب ما ينص القانون األساســي 
ــده أمريكا وال  الفلســطيني، وهــذا ما ال تري
العدو الصهيوني الذي يتحكم في الوضع في 
الضفة، مســتدركا أن المطلوب من الشــعب 

الفلسطيني في الضفة وقواه السياسية خاصة 
الفصائل األخرى أن تقــوم بواجبها الوطني 
لكبح جماح هذه الحملة التي ال يستفيد منها 
إال األعداء، فالفصائل كلها مقصرة جدًا في 
ــام بهذا الواجب، وتكتفــي بالتفرج على  القي
ــه راض بهذا  ما يحــدث، بل وبعضها يبدو أن
الواقع مع األســف، ثم االســتمرار في فضح 
هذه اإلجراءات القمعية في الضفة من خالل 
اإلعالم والمؤسســات والحقوقية واإلنسانية 

المحلية والدولية.
حرب على الدين

ــر واإلصالح" أكدت  وكانــت كتلة "التغيي
أن "ســلطة فتح" تمعن في حربها على الدين 
ورموز الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، 
وتفتح في الوقت نفســه أبواب الفســاد على 

مصراعيها.
ــا األحد (٢٩-٨): "لم  وقالت الكتلة في بياٍن له
تكتف سلطة فتح بهرولتها نحو المفاوضات 
المباشــرة واللهث نحو اســتجداء االحتالل 
بالتنسيق األمني، وســعيها الحثيث الجتثاث 
واستئصال المقاومة عبر االعتقاالت السياسية، 
واالستدعاءات ومالحقة المقاومين والتبادل 
والتقاسم الوظيفي بين سلطة فتح واالحتالل 
ــق األجندة  ــم تتوان في تطبي الصهيوني، فل
ــة الدين  ــة ومحارب ــة واألمريكي الصهيوني
ــا لمراكز تحفيظ  والمســاجد عبر إغالقه
القرآن ولجان الزكاة وتسويفها وتأخيرها 
لســنوات، واختطاف األئمة والخطباء والزج 
بهم تحت سياط التعذيب حتى قضى بعضهم 

نحبه في سجونها".
وأكدت أن تلك السلطة "فتحت أبواب الفساد 
ــح التراخيص للمالهي  على مصراعيها، بمن
الليلية والمراقص وكازينو أريحا وغيرها، 
ــة بمنعها للعلماء  لتكمــل هذه الحرب الديني
ورموز الشــرعية من تأدية دورهم الدعوي 
ــى أن ســلطة "فتح"  والتربــوي"، مشــيرة إل
أقدمت مؤخرًا على منع ما يقارب سبعة عشر 
نائبًا من رموز الشــرعية في الضفة الغربية 
من اعتالء المنابر، والذين مضى على بعضهم 
عقــود طويلة وحتى في زمــن االحتالل، من 
ــق مواقفهــم ومســؤولياتهم كعلماء  منطل
وأئمة وخطباء؛ في إعالن حرب واضحة على 
ــوازع اإليماني في  ــار الدينــي وضرب ال التي

أوساط شعبنا وإبعاد الناس عن المساجد".
ــى "التعقل  ــح" إل ودعــت الكتلة ســلطة "فت
وعــدم التســاوق مــع االحتــالل والكف عن 
الصهيوأمريكية والفتحاوية،  المؤامرة  هذه 
مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني لن يقف عاجزًا 

أمام من يواجهه في دينه وقيمه وأخالقه".



7 العدد السابع و األربعون

بما ًيَعدُّ مذكرة َجْلٍب َتمَّ اســتدعاء عباس وجوقة التفاوض إلى واشــنطن؛ للشــروع في المفاوضات 
المباشرة؛ بهدف تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية، السيما فيما يتعلق باإلقرار بيهودية الدولة، 
جئين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وإعطاء الصهاينة  وما ينطوي عليه من إلغاء َحقِّ العودة ِلالَّ
الحقَّ في ترحيل ما ُيسمى بعرب (٤٨)، وهم يكادون يناهزون مليونًا ونصف المليون عربي ومسلم، ولن 
جئين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وإعطاء الصهاينة  وما ينطوي عليه من إلغاء َحقِّ العودة ِلالَّ
الحقَّ في ترحيل ما ُيسمى بعرب (٤٨)، وهم يكادون يناهزون مليونًا ونصف المليون عربي ومسلم، ولن 
جئين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وإعطاء الصهاينة  وما ينطوي عليه من إلغاء َحقِّ العودة ِلالَّ

تنقطع أطماع الصهاينة بذلك، فربما ُيَبيِّتوَن أن يفرضوا علينا تعويضهم عن استالبنا لفلسطين منذ 
الفتح اإلســالمي وإلى اليوم، ما دام زمرٌة محســوبٌة علينا قد أقروا بحقهم الخالص في أربعة  أخماس 
تنقطع أطماع الصهاينة بذلك، فربما ُيَبيِّتوَن أن يفرضوا علينا تعويضهم عن استالبنا لفلسطين منذ 
الفتح اإلســالمي وإلى اليوم، ما دام زمرٌة محســوبٌة علينا قد أقروا بحقهم الخالص في أربعة  أخماس 
تنقطع أطماع الصهاينة بذلك، فربما ُيَبيِّتوَن أن يفرضوا علينا تعويضهم عن استالبنا لفلسطين منذ 

ــات معزولة بالحواجز  ــر؛ ليحصلوا منه على كانتون ــى الُخُمِس األخي فلســطين، وهم يفاوضون عل
العسكرية، ومطوقة بالمستوطنات، ويتولى فيها السفلة الَفَجرة النيابة عن االحتالل في محاربة الدين 
ــات معزولة بالحواجز  ــر؛ ليحصلوا منه على كانتون ــى الُخُمِس األخي فلســطين، وهم يفاوضون عل
العسكرية، ومطوقة بالمستوطنات، ويتولى فيها السفلة الَفَجرة النيابة عن االحتالل في محاربة الدين 
ــات معزولة بالحواجز  ــر؛ ليحصلوا منه على كانتون ــى الُخُمِس األخي فلســطين، وهم يفاوضون عل

والمقاومة على َحدٍّ سواء.
وقد ذهب المعلقون على المفاوضات المباشرة إلى ما يشبه اإلجماع على أنها ال ُيرجى منها شيٌء للشعب 

والمقاومة على َحدٍّ سواء.
وقد ذهب المعلقون على المفاوضات المباشرة إلى ما يشبه اإلجماع على أنها ال ُيرجى منها شيٌء للشعب 

والمقاومة على َحدٍّ سواء.

الفلســطيني، وأنها تجيُء في إطار انتهاز الصهاينة للفرصة الســانحة للظفر بإقرار ســلطة الرواتب 
واألعالف بحقِّ الصهاينة في فلسطين كلِّ فلسطين، بينما يذهب زبائن أوسلو إليها راغمين؛ لئال يجري 
َنْعُي السلطة، واالعتراف بخطأ المراهنة على التفاوض، أو خطره؛ فإن ذلك يعني تشييع حركة فتح، 
واألعالف بحقِّ الصهاينة في فلسطين كلِّ فلسطين، بينما يذهب زبائن أوسلو إليها راغمين؛ لئال يجري 
َنْعُي السلطة، واالعتراف بخطأ المراهنة على التفاوض، أو خطره؛ فإن ذلك يعني تشييع حركة فتح، 
واألعالف بحقِّ الصهاينة في فلسطين كلِّ فلسطين، بينما يذهب زبائن أوسلو إليها راغمين؛ لئال يجري 

واصطفاف الشعب خلف حركة حماس، وخيار المقاومة.
والحقُّ أننا لســنا أمام فريقين يختصمــون، إنما هو الفريق الواحد الذي يحــاول أن يصور فيلمًا عن 
ًة، ولكنهم قوم  وا له ُعدَّ االشــتباك التفاوضي، دون أية أوراق قوة، ولو أرادوا انتزاع بعض الحقوق َألََعدَّ
والحقُّ أننا لســنا أمام فريقين يختصمــون، إنما هو الفريق الواحد الذي يحــاول أن يصور فيلمًا عن 
ًة، ولكنهم قوم  وا له ُعدَّ االشــتباك التفاوضي، دون أية أوراق قوة، ولو أرادوا انتزاع بعض الحقوق َألََعدَّ
والحقُّ أننا لســنا أمام فريقين يختصمــون، إنما هو الفريق الواحد الذي يحــاول أن يصور فيلمًا عن 

َيْفَرُقون.
ُب من حال المنافقين الذين إذا َلُقوا الذين آمنوا قالوا: آمنوا، وإذا  إن هذه اآلية من ســورة الحشــر ُتَعجِّ
ِة  َخَلْوا إلى شــياطينهم قالوا: إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، وُتْخِبُر أنهم يقولون لليهود بحكم اُألُخوَّ
ُب من حال المنافقين الذين إذا َلُقوا الذين آمنوا قالوا: آمنوا، وإذا  إن هذه اآلية من ســورة الحشــر ُتَعجِّ
ِة  َخَلْوا إلى شــياطينهم قالوا: إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، وُتْخِبُر أنهم يقولون لليهود بحكم اُألُخوَّ
ُب من حال المنافقين الذين إذا َلُقوا الذين آمنوا قالوا: آمنوا، وإذا  إن هذه اآلية من ســورة الحشــر ُتَعجِّ

القائمة بين الفريقين، َلِئْن أخرجتم بالجالء عن المدينة لنخرجنَّ معكم، وال نطيع في خذالنكم أحدًا 
ِة  َخَلْوا إلى شــياطينهم قالوا: إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، وُتْخِبُر أنهم يقولون لليهود بحكم اُألُخوَّ
القائمة بين الفريقين، َلِئْن أخرجتم بالجالء عن المدينة لنخرجنَّ معكم، وال نطيع في خذالنكم أحدًا 
ِة  َخَلْوا إلى شــياطينهم قالوا: إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، وُتْخِبُر أنهم يقولون لليهود بحكم اُألُخوَّ

ــدًا، وإْن ُقوتلتم لننصرنكم، فمصيرنا ومصيركــم واحد؛ إذا قوتلتم وقفنا ندافع عنكم، وإذا ُهِزْمُتم،  أب
القائمة بين الفريقين، َلِئْن أخرجتم بالجالء عن المدينة لنخرجنَّ معكم، وال نطيع في خذالنكم أحدًا 
ــدًا، وإْن ُقوتلتم لننصرنكم، فمصيرنا ومصيركــم واحد؛ إذا قوتلتم وقفنا ندافع عنكم، وإذا ُهِزْمُتم،  أب
القائمة بين الفريقين، َلِئْن أخرجتم بالجالء عن المدينة لنخرجنَّ معكم، وال نطيع في خذالنكم أحدًا 

َم الرحيل؛ فلن نترككم تخرجون وحدكم، فلسوف نقرر الرحيل معكم، ولن نلتفت إلى ناصٍح  وَتَحتَّ
ــدًا، وإْن ُقوتلتم لننصرنكم، فمصيرنا ومصيركــم واحد؛ إذا قوتلتم وقفنا ندافع عنكم، وإذا ُهِزْمُتم،  أب
َم الرحيل؛ فلن نترككم تخرجون وحدكم، فلسوف نقرر الرحيل معكم، ولن نلتفت إلى ناصٍح  وَتَحتَّ
ــدًا، وإْن ُقوتلتم لننصرنكم، فمصيرنا ومصيركــم واحد؛ إذا قوتلتم وقفنا ندافع عنكم، وإذا ُهِزْمُتم،  أب

يدعونا للتخلي عنكم.
ــن، ففي قلوبهم مرض، فزادهم اهللا مرضًا، ولهم  وقد ختم اهللا جلَّ جالله اآلية بالشــهادة بكذب النافقي

يدعونا للتخلي عنكم.
ــن، ففي قلوبهم مرض، فزادهم اهللا مرضًا، ولهم  وقد ختم اهللا جلَّ جالله اآلية بالشــهادة بكذب النافقي

يدعونا للتخلي عنكم.

عذاٌب أليم بما كانوا يكذبون، ثم جاء في اآلية التالية، فأقســم أنهم لن يخرجوا مع اليهود إذا ُطِردوا 
ــن، ففي قلوبهم مرض، فزادهم اهللا مرضًا، ولهم  وقد ختم اهللا جلَّ جالله اآلية بالشــهادة بكذب النافقي
عذاٌب أليم بما كانوا يكذبون، ثم جاء في اآلية التالية، فأقســم أنهم لن يخرجوا مع اليهود إذا ُطِردوا 
ــن، ففي قلوبهم مرض، فزادهم اهللا مرضًا، ولهم  وقد ختم اهللا جلَّ جالله اآلية بالشــهادة بكذب النافقي

من ديارهم، ثم كرر القسم على أنهم لن ينصروا اليهود إذا قاتلهم المؤمنون، وأقسم ثالثًا على أنهم لو 
عذاٌب أليم بما كانوا يكذبون، ثم جاء في اآلية التالية، فأقســم أنهم لن يخرجوا مع اليهود إذا ُطِردوا 
من ديارهم، ثم كرر القسم على أنهم لن ينصروا اليهود إذا قاتلهم المؤمنون، وأقسم ثالثًا على أنهم لو 
عذاٌب أليم بما كانوا يكذبون، ثم جاء في اآلية التالية، فأقســم أنهم لن يخرجوا مع اليهود إذا ُطِردوا 

نصروهم ليولن األدبار، ثم ال ينصرون.
وهي بذلك تبشــرنا بعاقبة التعاون األمني، واالرتماء في أحضــان األعداء؛ بأن الفريقين ال ُيْنَصرون، 
حتى لو وقف المنافقون إلى جانبهم سرًا أو جهرًا، وقد رأينا مصداق ذلك في معركة الفرقان األخيرة 
ها العالم على قطاع غزة؛ بإغراء من السلطة الفلسطينية، تلك التي ُسِقَط في أيدي أزالمها يوم  التي َشنَّ
رأوا الصمود األسطوري ألكثَر من ثالثة أسابيع، حتى إذا جنح الصهاينة إليقاف العدوان؛ بسبب فشله 
في تحقيق أهدافه، كانت المناشدة من أبي مازن وزبائنه لهم أن يستمروا فيها حتى تتحقق أهدافهم، 
دهم اهللا عز وجل بعذاب جهنم في اآلخرة، وبعذاب الحريق  ولو أن يكونوا أصحاب األخدود الذين َتَوعَّ

في الدنيا؛ جزاًء ِوَفاقًا.
دهم اهللا عز وجل بعذاب جهنم في اآلخرة، وبعذاب الحريق  ولو أن يكونوا أصحاب األخدود الذين َتَوعَّ

في الدنيا؛ جزاًء ِوَفاقًا.
دهم اهللا عز وجل بعذاب جهنم في اآلخرة، وبعذاب الحريق  ولو أن يكونوا أصحاب األخدود الذين َتَوعَّ

هذا، وإن المنافقين بوالئهم لليهود يظنون أنهم بذلك سينالون العزة حين يلتحقون بالجبهة األقوى 
ِخُذوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياَء ِمْن  ِذيَن َيتَّ ِر اْلُمَناِفِقيَن ِبَأنَّ َلُهْم َعَذاًبا َأِليًما . الَّ ماديًا، وقد قال سبحانه فيهم:" َبشِّ

ِ َجِميًعا " النساء (١٣٨، ١٣٩) َة ِهللاَّ َة َفِإنَّ اْلِعزَّ ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َأَيْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزَّ
ِخُذوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياَء ِمْن  ِذيَن َيتَّ ِر اْلُمَناِفِقيَن ِبَأنَّ َلُهْم َعَذاًبا َأِليًما . الَّ ماديًا، وقد قال سبحانه فيهم:" َبشِّ

ِ َجِميًعا " النساء (١٣٨، ١٣٩) َة ِهللاَّ َة َفِإنَّ اْلِعزَّ ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َأَيْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزَّ
ِخُذوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياَء ِمْن  ِذيَن َيتَّ ِر اْلُمَناِفِقيَن ِبَأنَّ َلُهْم َعَذاًبا َأِليًما . الَّ ماديًا، وقد قال سبحانه فيهم:" َبشِّ

َدْت في النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؛ أخبرت أن المنافقين  ــدَّ بل إن ســورة المائدة بعد أن َش
ِ َجِميًعا " النساء (١٣٨، ١٣٩) َة ِهللاَّ َة َفِإنَّ اْلِعزَّ ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َأَيْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزَّ

َدْت في النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؛ أخبرت أن المنافقين  ــدَّ بل إن ســورة المائدة بعد أن َش
ِ َجِميًعا " النساء (١٣٨، ١٣٩) َة ِهللاَّ َة َفِإنَّ اْلِعزَّ ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َأَيْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزَّ

يسارعون في والئهم؛ بذريعة االحتياط، فمن يدري؛ فلعل اليهود أن تكون لهم الدائرة في المستقبل؟!، 
ر  فالتحوط يقتضي أن نصنع المعروف عندهم بمناصرتهم، وإفشاء األسرار لهم، ولكنه عز وجل قد بشَّ
بأنه ســيأتي بالفتح لنا نحن المؤمنين، حين ينصرنا عليهم، أو بأمٍر من عنده، ال يعلمه إال هو، وأنهم 

سيصبحون على ما أسروا في أنفسهم نادمين، كما في اآليتين (٥١، ٥٢).
بأنه ســيأتي بالفتح لنا نحن المؤمنين، حين ينصرنا عليهم، أو بأمٍر من عنده، ال يعلمه إال هو، وأنهم 

سيصبحون على ما أسروا في أنفسهم نادمين، كما في اآليتين (٥١، ٥٢).
بأنه ســيأتي بالفتح لنا نحن المؤمنين، حين ينصرنا عليهم، أو بأمٍر من عنده، ال يعلمه إال هو، وأنهم 

إنني لســُت منزعجًا من ذاك االرتماء أو االنتماء من ِقَبل المنافقين لألعداء؛ فإن اهللا عز وجل ما كان 
سيصبحون على ما أسروا في أنفسهم نادمين، كما في اآليتين (٥١، ٥٢).

إنني لســُت منزعجًا من ذاك االرتماء أو االنتماء من ِقَبل المنافقين لألعداء؛ فإن اهللا عز وجل ما كان 
سيصبحون على ما أسروا في أنفسهم نادمين، كما في اآليتين (٥١، ٥٢).

ــَذَر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيــب، وليعلمن اهللا الذين آمنوا، وليعلمن  ِلَي
إنني لســُت منزعجًا من ذاك االرتماء أو االنتماء من ِقَبل المنافقين لألعداء؛ فإن اهللا عز وجل ما كان 
ــَذَر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيــب، وليعلمن اهللا الذين آمنوا، وليعلمن  ِلَي
إنني لســُت منزعجًا من ذاك االرتماء أو االنتماء من ِقَبل المنافقين لألعداء؛ فإن اهللا عز وجل ما كان 

المنافقين، وهذا انتصاٌر كبير لنا حين نعلم َمْن معنا، ومن علينا، ويعرف الناس الســبب الحقيقي في 
تعطيل المصالحة، وعدم إنهاء االنقسام، بل واإلسهام في حصار القطاع بسبب استمساكه باإلسالم.

إن مجمل ما يجري في الضفة الغربية هو استنســاخ لتجربة الســلطة في غزة، وهو احتقان سينفجر 
في وجه الســلطة واالحتالل، ومصداق ذلك في العمليات النوعية للمقاومة في مدينة خليل الرحمن، 
وآخرها ما جرى باألمس القريب، حيث أردى رصاص المقاومة أربعًة من الصهاينة المستوطنين قتلى؛ 
ــوا حصبًا لجهنم، هم لها واردون، فضًال عن عــدد من الجرحى، وهي صفعة على وجه أبي مازن،  ليكون
وســالم فياض، ودحالن، وغيرهم من أكابر مجرميها، تنعى التنســيق األمني، والتعاون العسكري مع 
الصهاينة، وقد يكون من عواقبها أن يقوم االحتالل بتوجيه ضربة للسلطة؛ عقابًا لها على تقصيرها في 
وســالم فياض، ودحالن، وغيرهم من أكابر مجرميها، تنعى التنســيق األمني، والتعاون العسكري مع 
الصهاينة، وقد يكون من عواقبها أن يقوم االحتالل بتوجيه ضربة للسلطة؛ عقابًا لها على تقصيرها في 
وســالم فياض، ودحالن، وغيرهم من أكابر مجرميها، تنعى التنســيق األمني، والتعاون العسكري مع 

اكتشاف هذه العملية قبل وقوعها، وهي صاحبة األمن الوقائي، وعندئٍذ تكون تلك العملية قد َأْيَنَعْت 
مرتين، مرًة في تخطف االحتالل، ومرة في كبت ســلطة فتح، وبالمزيد من الضربات تنتهي السلطة 
اكتشاف هذه العملية قبل وقوعها، وهي صاحبة األمن الوقائي، وعندئٍذ تكون تلك العملية قد َأْيَنَعْت 
مرتين، مرًة في تخطف االحتالل، ومرة في كبت ســلطة فتح، وبالمزيد من الضربات تنتهي السلطة 
اكتشاف هذه العملية قبل وقوعها، وهي صاحبة األمن الوقائي، وعندئٍذ تكون تلك العملية قد َأْيَنَعْت 

بالكلية غير مأسوف عليها، أليس الصبح بقريب؟!.



 .

اِّـفاوضات اِّـباشرة ِسفاٌح 
عقيم، أو َوِليٌد َزنيم من 

ُفْحِش اِّـعاشرة

من وحي آية 

"َأَلْم َتر ِإَلى الَِّذيَن َناَفُقوا َيُقوُلوَن ِإلِْخَواِنِهُم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب 

َلِئْن ُأْخِرْجُتْم َلَنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوَال ُنِطيُع ِفيُكْم َأَحًدا َأَبًدا َوِإْن ُقوِتْلُتْم 

َأَلْم َتر ِإَلى الَِّذيَن َناَفُقوا َيُقوُلوَن ِإلِْخَواِنِهُم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب 

َلِئْن ُأْخِرْجُتْم َلَنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوَال ُنِطيُع ِفيُكْم َأَحًدا َأَبًدا َوِإْن ُقوِتْلُتْم 

َأَلْم َتر ِإَلى الَِّذيَن َناَفُقوا َيُقوُلوَن ِإلِْخَواِنِهُم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب 

ُهْم َلَكاِذُبوَن    "       ( الحشر : ١١   ) ُ َيْشَهُد ِإنَّ ُكْم َواهللاَّ َلَنْنُصَرنَّ

تعريفـات
مادة (١)

السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الهيئة : الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان.

المجلــس: مجلــس إدارة الهيئة المســتقلة 
لحقوق اإلنسان.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان.

المدير : المدير التنفيذي للهيئة المســتقلة 
لحقوق اإلنسان.

    التأسيـس
مادة (٢)

١. تنشــأ بموجب هــذا القانون هيئة ُتســمى 
"الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان".

٢. ترتبط الهيئة بالمجلس التشريعي وتكون 
مسؤولة أمامه، ويكون لها شخصية اعتبارية، 
وتتمتع  باالســتقاللية في ممارســة مهامها 

وأنشطتها واختصاصاتها.
٣. يكون للهيئة مقر دائــم في مدينة القدس 
ــي رام اهللا  ومقــر مؤقت فــي كٍل من مدينت
ــح فروع أخرى في  وغزة، ولها الحق في فت

المحافظات كافة.
ــة باإلعفــاءات والتســهيالت  ــع الهيئ ٤. تتمت
الممنوحة للوزارات والهيئات الحكومية وأية 

إعفاءات أخرى تمنح بموجب القانون.

أهداف الهيئة 
مادة (٣)

تهدف الهيئة إلى:
ــرام حقــوق اإلنســان وحمايتها  ضمــان احت

وتعزيزها في فلسطين.  
٢. حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها 

في القانون األساسي . 
٣. ترســيخ ثقافــة حقوق اإلنســان وتنميتها 

والحفاظ على قيمها.

مهام الهيئة
مادة (٤)

ــق أهدافها القيام بما  للهيئة في ســبيل تحقي
يلي:

١. وضــع الخطــط الالزمة لتعزيــز حماية 
حقوق اإلنسان وتنميتها في فلسطين.

ــة في  ــم المشــورة للجهــات المعني ٢. تقدي
السلطة في المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان 

وحرياته.
٣. رصد التجــاوزات واالعتداءات على حقوق 
ــبل الكفيلة  اإلنســان وحرياته، واقتراح الُس

بمعالجتها وتفادي وقوعها.
٤.  إعداد التقارير الدورية والخاصة في شأن 

حقوق اإلنسان وحرياته.
٥. التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية 

المعنية بحماية حقوق اإلنسان وحرياته.
ــز الوعي والثقافة بحقوق اإلنســان  ٦. تعزي

وحرياته.

 إدارة الهيئة
مادة (٥)

ــة مجلــس إدارة يتكون من  ١- يكــون للهيئ

رئيس ونائب للرئيس وثالثة عشر عضوًا من 
الشخصيات العامة .

٢- يصدر قرار عن المجلس التشريعي بتشكيل 
مجلــس إدارة الهيئة ويشــمل القرار الحقوق 

المالية لرئيس وأعضاء المجلس.
٣- مدة المجلس ثالث ســنوات قابلة للتجديد 
ــة رئيــس المجلس  ــد والي وال يجــوز أن تمت

ألكثر من دورتين متتاليتين.

٤- يشرتط َّـ أعضاء اِّـجلس ما يلي:   
أ - أن يكون فلسطينيا.

ب -  أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص.
ج - أن يكون من المشــهود له بالنزاهة وحسن 

السمعة.
د -  أال يكــون قد صدر بحقــه حكم قطعي من 
ــة أو جنحة مخلة  محكمة مختصــة في جناي
ــة أو جريمــة مــن جرائم  بالشــرف أو األمان

األموال.
٥- إضافة لما ورد في البند (٤) أعاله ُيشــترط 

فيمن ُيعّين رئيسًا أو نائبًا للرئيس ما يلي: 
٥- إضافة لما ورد في البند (٤) أعاله ُيشــترط 

فيمن ُيعّين رئيسًا أو نائبًا للرئيس ما يلي: 
٥- إضافة لما ورد في البند (٤) أعاله ُيشــترط 

أ. أن يكون فلسطينيًا من أبوين فلسطينيين وال 
فيمن ُيعّين رئيسًا أو نائبًا للرئيس ما يلي: 

أ. أن يكون فلسطينيًا من أبوين فلسطينيين وال 
فيمن ُيعّين رئيسًا أو نائبًا للرئيس ما يلي: 

يتمتع بأية جنسية أخرى. 
ب. أال يقل عمره عن أربعين سنة.

٦- للمجلس التشريعي نزع الثقة عن المجلس 
ــة  باألغلبي ــه  أعضائ مــن  أي  أو  رئيســه  أو 

المطلقة. 
مادة (٦)

يجتمع المجلــس بدعوة من رئيســه أو نائبه 
ــه مرة كل شــهر أو بطلب من  فــي حال غياب
ثلث أعضائه كلمــا دعت الضرورة إلى ذلك، 
ويكــون اجتماعــه صحيحــًا بحضــور ثلثــي 
أعضائه، وتصــدر توصياته باألغلبية المطلقة 
للحاضرين وعند التساوي في األصوات، ُيّرجح 

الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (٧)

يجوز للمجلس أن يدعــو لحضور اجتماعاته 
ــراء المختصين  ــراه مناســبًا مــن الخب من ي
وغيرهم لالســتعانة برأيهم، والمشاركة في 
مناقشــات المجلــس ، دون أن يكون لهم الحق 

في التصويت.
مادة (٨)

ــه أو من  للمجلس أن ُيشــكل مــن بين أعضائ
غيرهم من الفنيين والمختصين لجانًا فرعية 
أو مجموعات عمل لدراسة أي من الموضوعات 
المتعلقة باختصاصات الهيئة وترفع توصياتها 

للمجلس.

موظفو الهيئة
مادة (٩)

ــر التنفيذي بقرار من المجلس  ١. ُيعّين المدي
بناء على تنسيب من الرئيس.

ــًا من الموظفين  ــن المجلس عددًا كافي ٢. ُيعي
لتمكين الهيئة من القيام بمهامها بتنســيب من 

الرئيس. 
ــة  ــون الخدمــة المدني ــق أحــكام قان ٣. ُتطّب

وتعديالته بشأن موظفي الهيئة.

موازنة الهيئة ومواردها
مادة (١٠)

تكــون للهيئة موازنة مســتقلة تشــتمل على 

إيراداتها ونفقاتها، وتبدأ السنة المالية للهيئة 
ــة الســنة المالية للســلطة وتنتهي  مع بداي

بنهايتها.
 مادة (١١)
١- تتكون موارد الهيئة من:

ــة في  أ- االعتمــادات التــي تخصــص للهيئ
الموازنة العامة للسلطة.

ــح والهبات  ــات والتبرعــات والمن ب- اإلعان
والوصايا غير المشــروطة التي تقرر الهيئة 

قبولها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
٢ - ينشــأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد 

في أحد البنوك الوطنية .
٣- يراعــى ترحيل الفائض من هذا الحســاب 
في نهاية كل ســنة مالية إلى موازنة الهيئة 

للسنة التالية.
مادة (١٢)

ترفع الهيئة حســابها الختامي إلى المجلس 
التشريعي خالل ثالثة أشهر على األكثر من 

تاريخ انتهاء السنة المالية.

أحكـام ختامية و انتقالـية
مادة (١٣)

ــة  الحكومي واألجهــزة  ــوزارات  ال تتعــاون 
ــات والمؤسســات العامــة مــع الهيئة  والهيئ
وتقدم لها المعلومات والبيانات الالزمة ألداء 

مهامها.
مادة (١٤)

تقدم الهيئة تقاريرها لكٍل من رئيس السلطة 
والمجلس التشريعي.

مادة (١٥)
تصدر الهيئة نظامًا داخليًا لتنظيم العمل بها 
يشمل الجوانب اإلدارية والمالية لعمل الهيئة 

وشئون الموظفين التابعين لها.
 مادة (١٦)

ــة الالئحة التنفيذية لهذا القانون  تضع الهيئ
وتصدر بقرار عن المجلس التشريعي.

مادة (١٧)
ــكات الهيئة المســتقلة لحقوق  تــؤول ممتل
اإلنسان المنشأة بموجب القرار الرئاسي رقم 
٥٩ لســنة ١٩٩٤م وكافة أصولها وحســاباتها 
ــة إلى الهيئة المنشــأة بمقتضى أحكام  المالي

هذا القانون.
 مادة (١٨)

ُيلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (١٩)
ــع الجهــات المختصــة، كل فيما  على جمي
يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ 

صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بتاريخ   /  / ١٤٣١ هجرية
الموافق   /   /٢٠١٠ ميالدية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

مشروع قانون الهيئة اِّـستقلة لحقوق اإلنسان
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

بعد اإلطالع على القانون األساسي لسنة ٢٠٠٣ وتعديالته وخاصة اِّـادة (٣١)
  وبعد اإلطالع على اِّـرسوم الرئاسي رقم (٥٩) لسنة ١٩٩٤

وبناء على ما أقره اِّـجلس التشريعي َّـ جلسته اِّـنعقدة بتاريخ
    ٢٤/  ٨ /٢٠١٠ م

  بسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني أصدرنا القانون التالي:




282419428241942824194

2885966
Email:info.plc@gov.ps
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ال نكّن للهيئة المســتقلة أي مشاعر ســلبية أو عداء، بل نحرص عليها حرصنا على مشروعنا 
القائم على تعزيز الحريات، ونتمنى لها رفعة في المستوى، ورقّيا في األداء.

في تشــخيص جوهر المشكلة الناشــبة التي أعقبت إقرار المجلس التشريعي لمشروع قانون 
الهيئة المســتقلة لحقوق اإلنســان بالقراءة الثانية ما يعبر عــن أزمة ثقة متبادلة، فالمجلس 
التشــريعي يرى في أداء الهيئة ما يستوجب الضبط والتقييم والتصويب عبر األطر القانونية 
والدســتورية، فيما ترى الهيئة في ذلك استهدافا واضحا ومحاولة لتغييبها عن ساحة العمل 

الحقوقي في القطاع.
قناعتي األكيدة أن افتعال أزمة لن يستجلب الخير والمصلحة، وأن الحوار الهادئ الذي ينشد 
إعالء القيم والمثل العليا كفيل بنزع الفتيل وحل وتفكيك مكونات المشكلة القائمة وكأنها 

لم تكن.
ــة للداللة على صوابية تقاريرها  ال يكفي انتقاد حركتي وســلطتي: فتح وحماس ألداء الهيئ
ومخرجاتها، فنحن بحاجة لقليل من التواضع لالعتراف بأن الكمال هللا وحده، وأن النقص سمة 
بشرية، وأن هوى البعض قد يلعب دورا أساسيا في تحديد بعض مضامين واتجاهات عمل الهيئة 

وتقاريرها الخاصة بالقطاع.
للهيئة مجلس إدارة ترأســه شخصية وطنية نزيهة تحرص على استقامة عملها، إال أن الخلل 
يكمن في بعض مستويات العمل واإلدارة األدنى التي تنحرف في بعض تجليات عملها ونشاطها 
عن جادة األداء والتغطية الموضوعية، وتزيغ عن معايير المهنية الحّقة ألهداف خاصة ودوافع 

غير بريئة في بعض األحيان.
ال تكمن المشــكلة أساســا في رصد وتوثيق وتغطية جوانب الخلل الحاصــل في أداء الحكومة 
في غزة وأجهزتها األمنية، فالخلل قائم وما من ادعاء بالعصمة والمالئكية وخصوصا في ظل 
تجربة حديثة تعاني القهر والحصار اإلقليمي والدولي، إال أن الرصد الموضوعي والتشخيص 
السليم لمظاهر وجوانب الخلل شيء، والمبالغة في الرصد والتشخيص، واالستعجال في إطالق 
األحكام، وتضخيم بعض القضايا ذات النســج الفردي وإلباسها لبوسا عاما بما يخّل بمقتضيات 
السليم لمظاهر وجوانب الخلل شيء، والمبالغة في الرصد والتشخيص، واالستعجال في إطالق 
األحكام، وتضخيم بعض القضايا ذات النســج الفردي وإلباسها لبوسا عاما بما يخّل بمقتضيات 
السليم لمظاهر وجوانب الخلل شيء، والمبالغة في الرصد والتشخيص، واالستعجال في إطالق 

المهنية والموضوعية، شيء آخر تماما.
في أداء الهيئة مســاحات إيجابية واسعة تستحق اإلشادة والتقدير، وفي أدائها أيضا ما يستحق 
النقد والمراجعة، لذا فإن إعطاء القضية حجمها الطبيعي وإبقائها في إطارها المهني البحت يشكل 

البوابة األمثل والمدخل األساس لتجاوز "العقدة" الراهنة وتصحيح العالقة بين الطرفين.
لم أجد حكمة في تصعيد الهيئة ضد المجلس التشريعي، واتهامه بتجاوز صالحياته القانونية 
والدستورية، وصبغ القضية صبغة سياسية، ففي ذلك ما يعقد الموقف ويوغر الصدور ويفسد 

أي محاولة للتصويب واإلصالح. 
ــة والدســتورية، فلدى المجلس  ــة الصالحيات القانوني لســنا في معــرض الخوض في جدلي
التشريعي رؤيته ومبرراته القانونية والدستورية، إال أننا بصدد تكريس واقع عمل مهني بحت 

يخص الهيئة بعيدا عن أي أجندة شخصية أو سياسية.
ال يضير الهيئة مراجعة الذات وتفقد المسار، وال ينقص من دورها ومكانتها االعتراف ببعض 

األخطاء الواردة في سياق تقاريرها وتغطياتها الخاصة بالوضع الفلسطيني الداخلي.
وال يضير الهيئة أيضا التوجه بروح طيبة إلى المجلس التشريعي، والتباحث معه حول سبل حل 
المشــكلة، والعمل على تصويب الخلل القائم، بعيدا عن التوصيفات السياسية الضارة ومفاعيل 

التصعيد الدائرة.
ال خشية على الهيئة ما دامت على نهج اإلنصاف والموضوعية سائرة، وال قلق على مستقبلها ما 
دامت المهنية رائدا لها في معالجاتها المختلفة، ولعل في النهج الموضوعي المتوازن للمركز 

الفلسطيني لحقوق اإلنسان خير مرشد ومعين.
ومعا نحو حوار هادئ لحل إشكالية عمل الهيئة وكافة اإلشكاليات الوطنية.

حوار هادئ مع الهيئة اِّـستقلة

"التشريعي" يستمع لوكيل وزارة المالية حول استقطاع 
مستحقات الكهرباء من رواتب الموظفين

وفد برلماني برئاسة د.بحر أثناء زيارته للدكتور 
محمود الزهار

وفد من أكاديمية األقصى للعلوم والتراث يزور خيمة 
اعتصام النواب المقدسيين المهددين باإلبعاد

د.بحر يتسلم درعًا تكريميًا من المكتب اإلعالمي للشرطة






رئاسة المجلس التشريعي تؤكد على ضرورة انسجام الهيئة مع 
مقتضيات العمل القانوني والدستوري بعيدا عن االتهامات السياسية

د. دويك:  أداء الهيئة إيجابي نسبيا 
رغم الخلــل والنواقــص.. والوضع 
الراهن ال يشكل مسوغا أمام الهيئة 
لعدم استكمال إجراءاتها القانونية   

د. بحر :  النصاب متحقق في جلسة 
القانــون بالقراءتيــن األولى  إقرار 
والثانية.. وما تثيره الهيئة ال يعدو 
كونه اتهامات سياسية باطلة ليس 

أكثر  

د. خريشــة:  الهيئة تأثرت بجهات 
غيــر  الراهــن  وعملهــا  خارجيــة 
دســتوري وأدعوها لعمل أكثر جرأة 
وموضوعية لصيانة حقوق اإلنسان 

الفلسطيني 

 ""


.2005


فقــد أكــد د. عزيز دويــك رئيس 
ــة  المجلــس التشــريعي أن أداء الهيئ
المســتقلة لحقــوق اإلنســان يعتبر 
إلى حــد ما إيجابيا رغــم العديد من 
النواقص ونقاط الخلل، مشــيرا إلى 
ــة تحتاج مــن خاللها  ــا قانوني قضاي
ــى فعلها وذلــك من خالل  الهيئة إل

المجلس التشريعي الفلسطيني.
ولفت د. دويك إلى أن الهيئة أسست 
 ١٩٩٣/٩/٣٠ بتاريــخ  رئاســي  بقــرار 
ــام  مه تحــددت  القــرار  وبموجــب 
ومســئوليات الهيئة لمتابعة وضمان 
توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان 
ــن وفــي عمل  ــف القواني فــي مختل

مختلف الدوائر واألجهزة. 


وأشار دويك إلى أن الهيئة أمام قرار 
رئاســي وأمــام اســتكمال اإلجراءات 
القانونية لهذا القرار الرئاســي كي 
يستكمل من جميع جوانبه، مؤكدا أن 
الوضع الراهن ال يشكل مسوغا للهيئة 
ــا القانونية.  لعدم اســتكمال إجراءاته
وأوضح دويك أن الضغوط الخارجية 
ــى عمــل المجلــس، وأن  ال تؤثــر عل
المجلس يعمل وفق اإلرادة الشــعبية 
وهو سيد نفسه ويعمل ضمن القانون 

والدستور الفلسطيني.


بــدوره أوضح د. أحمد بحــر النائب 
األول لرئيــس المجلــس أن إقــرار 
ــة المســتقلة  ــون الهيئ مشــروع قان
لحقوق اإلنسان يأتي في إطار تصويب 
نشــأة  الهيئة كون اســتمرار الهيئة 
بصفتها الراهنة يفتقر للمشــروعية 

القانونية والدستورية.
 وأضاف بحر: "لئن عملت الهيئة طيلة 
السنوات الســابقة تحت مظلة القرار 
الرئاســي المذكور، إال أن مركزها 
القانوني يظل غير دستوري ألنها لم 
تخرج من رحم المجلس التشــريعي 

كما اقتضى القانون األساسي.
وأشــار بحر أن االدعاء بأن مشــروع 
ــة ُأقــر خالل " جلســة  ــون الهيئ قان
وأشــار بحر أن االدعاء بأن مشــروع 
ــة ُأقــر خالل " جلســة  ــون الهيئ قان
وأشــار بحر أن االدعاء بأن مشــروع 

غير ُمكتملة النصاب" هــو إدعاء عاٍر 
عن الصحة تمامــا، باعتبار أن النظام 
هو  التشــريعي  للمجلــس  ــي  الداخل
المحدد الرئيس لشروط صحة انعقاد 
جلســات المجلــس التشــريعي، وأن 
رئاسة المجلس حرصت على االلتزام 
ــات النظام الداخلي الســيما  بمقتضي
شــروط صحة انعقاد المجلس وفقا 
ألحكام المادة (١٨) من النظام الداخلي 
للمجلس التشــريعي التي نصت على 
أنه: " ُيشترط لصحة انعقاد المجلس 

ــة المطلقة للمجلس  حضــور األغلبي
المطلقة  باألغلبية  القرارات  وتصدر 
وذلك في غير الحاالت التي يشترط 

فيها أغلبية خاصة، ...".


وتابع بحــر: "عّرفت المــادة (١) من 
النظام الداخلي المتعلقة بالتعريفات 
ــا : أكثرية  ــة المطلقــة بأنه األغلبي
أعضــاء  لعــدد  واحــد)   + (نصــف 
المجلــس الحاضرين عند أخذ الرأي 
(التصويــت)، وهــذا مــا تحقق خالل 
ــون الهيئة، كما  إقرار مشــروع قان
نصت المادة (٦٩) من النظام الداخلي 
مشــاريع  إقــرار  ــم  "يت للمجلــس: 
ــة المطلقة (ما لم  ــن باألغلبي القواني

ينص على خالف ذلك)".
ــي ُيســتفاد مما تقــدم بأن     وبالتال
انعقاد  لصحــة  الُمشــترط  النصــاب 
جلسات المجلس التشــريعي ُمتحقق 
في جلســات المجلس الخاصة بإقرار 
مشروع قانون الهيئة المستقلة، وأن 
ــره الهيئة يعبر عــن اتهامات  مــا تثي

سياسية باطلة ليس أكثر.


من جانبه أشــار النائب الثاني لرئيس 
المجلس د. حســن خريشــة أن الهيئة 
بمراحــل مختلفة  المســتقلة مــرت 

ــن، وتأثــرت  ــا العامي وفــق لمدرائه
ــة المانحة  ببعــض الجهــات الخارجي
ــان، مضيفا أن  ــا فــي بعــض األحي له
ــي الصــوت  ــة حاولــت أن تعل "الهيئ
ــان حــول انتهاكات  فــي بعض األحي
ــي أثيــرت فــي  حقــوق اإلنســان الت
مناطق السلطة الفلسطينية وتحديدا 
موضــوع استشــهاد الشــاب رداد في 
جامعة النجاح، إال أن ردود األفعال من 
قبل رموز السلطة الفلسطينية كانت 
قاسية ضدها. وأكد خريشة أن الهيئة 
كانت تواجه دائمــا برفض تقريرها 
ــة، موضحا  ــل الجهــات المعني من قب
أن شــعبنا بحاجــة لمثل هــذه الهيئة 
ــى حالة حقوق اإلنســان  للحفاظ عل
خاصة في ظــل الظرف الفلســطيني 
الراهــن، داعيا إياهــا ألن تكون أكثر 
موضوعية وجرأة فــي طرح القضايا 
المتعلقة بحقوق اإلنسان الفلسطيني.


وأكد خريشة أن الهيئة تعمل بصفة 
ــر دســتورية حيث أنهــا كان من  غي
ــذ بداية عملها أن تأتي  المفروض من
قانونها،  لتشكيل  التشريعي  للمجلس 
مشــددا على أن المجلس التشــريعي 
ســيد نفسه وال تســتطيع أي ضغوط 
ــة أو داخلية أن تثني المجلس  خارجي

عن واجباته أو أي شيء يريد عمله. 
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