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استنكر النائب أحمد أبو حلبية مقرر 
لجنة القدس في المجلس التشريعي 
إجراءات االحتــالل الصهيوني بحق 
المسجد األقصى ومدينة القدس في 
المسجد  األربعين إلحراق  الذكرى 
األقصــى على يد مغتصــب صهيوني 

حاقد.
ــة أن هذه الجريمة  وأكد أبو حلبي
ــل أربعين  البشــعة التــي وقعــت قب
عامــًا ما زالت فصولها تتواصل بحق 
ــل أربعين  البشــعة التــي وقعــت قب
عامــًا ما زالت فصولها تتواصل بحق 
ــل أربعين  البشــعة التــي وقعــت قب

ــة القــدس ومسلســل اإلجرام  مدين
فــي  مقدســاتنا  ــى  عل ــي  الصهيون
فلســطين عامة والمســجد األقصى 
خاصة مازال يتواصل بل ويتســارع 
وذلك من خالل عمليات الحفريات 

واألنفاق أســفل المســجد األقصى ، 
واالعتداءات المتكررة على المصلين 
داخل المســجد وساحاته ومنع مئات 
ــن من المســلمين من  آالف المصلي
شــد الرحــال إلى المســجد األقصى 
ــه، إضافة إلــى مصادرة  والصالة في
ــاء  وبن الدونمــات  آالف  ــات  مئ
ما  ــة إلقامة  الصهيوني ــات  المغتصب
يســميه العدو بالقدس الغربية على 
ــات  مســاحة ٦٠٠كــم٢، وهــدم المئ
من منازل أهلنا المقدســيين بادعاء 
البناء دون تراخيص صهيونية لهذه 
ــازل، جــدار الفصــل العنصري  المن
حول مدينة القدس ، والتضييق على 
المؤسسات الفلســطينية العاملة في 

مدينة القدس واالعتداء على المقابر 
اإلســالمية واألثرية وتجريف مئات 
القبور فيها إلقامة مشاريع صهيونية 
مكانها كالفنادق والحدائق والطرق 

لتغيير معالم المقابر اإلسالمية .
ــة بتقديم الدعم  وطالب د. أبو حلبي
ــي والمــادي لمشــاريع صمود  المال
أهلنا في القدس والمســجد األقصى 
ــارك ومــا أكثرهــا إذ تحتاج  المب
القــدس إلى نحــو ٥٠٠ مليون دوالر 

سنويًا لتغطية هذه المشاريع 
ــة  إعالمي ــة  بحمل ــام  للقي إضافــة 
مكثفة على مســتوى اإلعالم المرئي 
لفضــح  والمقــروء  والمســموع 
االنتهــاكات الصهيونية في المدينة 

األقصــى  ومســجدها  المقدســة 
المبارك، تفعيل دور البعد القانوني 
من خالل تشــكيل لجنة من محامين 
ومســلمين  وعــرب  فلســطينيين 
ــن ، وتكليفهم برفع شــكاوي  ودولي
ــي  ــان الصهيون ــى الكي ودعــاوي عل
ــه  فــي المحافــل والمحاكم  وقادت
ــة القترافهم جرائم حرب في  الدولي

هذه المدينة المقدسة 
تفعيل جميع شرائح الشعوب العربية 
والشــعبية  الرســمية  واإلســالمية 
كالحــكام والحكومات والبرلمانات 
واألحزاب والمؤسســات والمنظمات 
ــاء وغير  ــاب واألدب والعمــالء والكت

ذلك .
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ــور أحمد بحــر النائب  أكــد الدكت
األول لرئيــس المجلــس التشــريعي 
ــي  الصهيون االحتــالل  جريمــة  أن 
في الســاعات األخيرة تظهــر الروح 
ــي يتصف بها  ــة الت ــة العالي اإلجرامي
االحتــالل اإلســرائيلي الــذي لم يعد 
يضــع أي محرمات فــي عدوانه على 

شعبنا بقتل  الفلسطيني.
ودان بحر جريمة االحتالل الصهيوني 
التي وقعــت في رفــح وراح ضحيتها 
ثــالث أشــقاء وهــم نائــل ومنصور 
ــي البطنيجي إثر قصف  وإبراهيم عل
االحتــالل لمنطقة الحــدود في رفح 
وشــهيد رابع في منطقــة العطاطرة  
شــمال قطاع غــزة بقى ينــزف حتى 

الموت.
وشدد بحر أن االحتالل يمارس سياسة 
سادية وعنصرية ضد شعبنا الفلسطيني 
تدل على روح إجرامية تســيطر على 
ــي وتفتقد ألي  ــادة الجيش الصهيون ق
بعد إنساني وال تراعي أي حرمة دينية 
خاصة أننا في شــهر رمضان المبارك 
لتقصف منطقة األنفاق التي يلجأ إليها 
المواطنون كمخرج في ظل الحصار 

الغاشم المتواصل على قطاع غزة.
وأضاف بحــر أن هــذه الجريمة هي 
ــة ضــد  ــداد لجرائمــه المتواصل امت
شــعبنا وليــس آخرهــا ما كشــفته 
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الصحافة السويدية عن جريمة سرقة 
ــا  من  أعضــاء الشــهداء واإلتجار به
والطبية  الرســمية  المؤسسات  خالل 
ــة مــن الحكومة  ــة وبرعاي الصهيوني
الصهيونية مما يدلل على أن الحكومة 
ــة من  ــة مــا هــي إال عصاب الصهيوني
ســفاكي الدمــاء يتاجــرون بأعضاء 
الشــهداء في السوق الســوداء لتجارة 

األعضاء دوليًا|.
ــي مــن  وطالــب بحــر بموقــف دول
والخــروج من  الصهيوني  ــد  التصعي
ــة الصمت التي قد تقــود تصعيدًا  حال
خطيرًا في المنطقــة وضرورة لجم 
ــي تجاه قطاع غزة  التصعيد الصهيون
وســرعة رفع الحصار في ظل شــهر 

رمضان الكريم.

ودعــا بحر إلى تشــكيل لجنة تحقيق 
دولية في الجرائم الصهيونية وخاصة 
جريمة ســرقة أعضاء الشــهداء وهو 
مــا أكده عائالت الشــهداء على مدار 
ــة وقد حــان الوقت  الســنوات الماضي
ــادة  ــن فــي القي لمحاســبة المجرمي
ــة باعتبارهــا جريمــة ضد  الصهيوني

اإلنسانية.

مواطنون ينظرون بعين الحزن والغضب للمنطقة التي استهدفها القصف اإلسرائيلي في مدينة رفح أمس        (صفا)

ــر فيه من  أطــل علينا شــهر كريم فيه مــن الخير والبــركات الكثي
االنتصــارات والبطوالت التي علت فيها رايات اإلســالم وعزت فيه األمة 

بفضل وحدتها وتماسكها في مواجهة أعدائها والمتربصين بها.
إنه شــهر رمضان المبارك الذي يحمل رســالة الوحدة لشعبنا وألمتنا 
العربية واإلسالمية ، خاصة في ظل المؤامرات التي تحاك ضد المسجد 
األقصى ومدينة القدس من خالل سياســة هدم المنازل وسحب الهويات 
واســتمرار االســتيطان في محيط مدينة القدس وبناء وإنشاء وتوسيع 

المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة .
إن ما يقوم به الصهاينة اليوم من تهويد لمدينة القدس وتغيير لمعالمها 
واستباحة لحرماتها والتهديد المستمر بتهجير جماعي ألبناء شعبنا في 
ــة واضحة على أن بني صهيون  فلســطين المحتلة عام ١٩٤٨م ليدل دالل
ماضون في مخططاتهم لهدم المســجد األقصى وبناء هيكلهم المزعوم 

على أنقاض األقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين .
إننا في شــهر رمضان المبارك وباســم شعبنا نوجه رســالة إلى زعماء 
ــأن تتحركوا أمام هذا  العــرب وحكامهم ونقول لهــم ألم يأن األوان ب
ــم يأن األوان لدعم  اإلجرام الصهيوني لنصرة األقصى وفلســطين!! أل

صمود شعبنا في القدس ماديًا ومعنويًا.
ــا بحاجــة إلــى وقفة شــجاعة لنصــرة األقصــى، فاألقصــى ليس  إنن
للفلســطينيين فقط، بل لكل األمة العربية و اإلســالمية، أليس األقصى 
جــزءًا من عقيدة كل مســلم في العالمّ؟، أليس االعتداء على المســجد 
األقصــى هو اعتداء على مكة والمدينة؟!! أفيقوا يا عرب ويا مســلمون 
ــل أن تحصل الكارثة والطامة الكبرى في هدم المســجد األقصى من  قب

قبل الصهاينة المجرمين ال سمح اهللا.
ــا في هذا الشــهر الفضيل نطالب شــعبنا بالوحــدة ورص الصفوف  إنن
ولملمــة الجراح مصداقًا لقوله تعــال: "واعتصموا بحبل اهللا جميعًأ وال 
ــا في هذا الشــهر الفضيل نطالب شــعبنا بالوحــدة ورص الصفوف  إنن
ولملمــة الجراح مصداقًا لقوله تعــال: "واعتصموا بحبل اهللا جميعًأ وال 
ــا في هذا الشــهر الفضيل نطالب شــعبنا بالوحــدة ورص الصفوف  إنن

تفرقوا"
نناشــد كل الغيورين من أبناء شعبنا للعمل من أجل إنهاء االنقسام من 
خالل حوار وطني بناء يعيد اللحمة ويحقق طموحات شعبنا في الحرية 
واالســتقالل والتحرير، وفي هذا الســياق نثمن دور األشقاء المصرين 
ونطالبهم باإلسراع في دعوة األطراف الفلسطينية للحوار، وخاصة في 
هذا الشهر الفضيل إلنهاء االنقسام والوقوف صفا واحدًا أمام الغطرسة 

الصهيونية التي تتحدى مشاعر المسلمين في العالم.
"إن اهللا يحب الذي يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص".



العدد العشرون

 التقــت اللجنة القانونية في المجلس 
التشريعي مع وزير التربية والتعليم  
ــوزارة  د.محمــد عســقول ووكيل ال
ــم فــي مقــر وزارة  د.يوســف إبراهي
ــة غزة.  ــم في مدين ــة والتعلي التربي
ــة  بحضــور كل مــن رئيــس اللجن
القانونية النائــب د. أحمد أبو حلبية، 
وأعضاء اللجنة د.النائب محمد شهاب، 
د.النائــب يونــس األســطل، والنائــب 

جميلة الشنطي.
وأكد د.أحمد أبو حلبية  أن الهدف من 
الزيارة يتمثل في التعرف على العقبات 
ــي تعيق عمــل الوزارة  ــة الت القانوني
والتي تحــول دون تنفيذ مخططاتها. 
كما ناقشــت اللجنة مع الوزير عدة 
قضايا بينها ســبل النهــوض بالمنهاج 
الفلسطيني عبر إثرائه بالقيم الوطنية 
ــة القدس  ــل حــق العــودة ومكان مث
وحقوق األسرى، ومعايير الترخيص 
ــدة التي  للجامعــات واألقســام الجدي
ــوزارة، وترتيــب أوضاع  ــا ال تنتهجه

المدرسين المساندين
وبين الوزير عسقول أن وزارته تسعى 
ــى اعتمــاد التخصصــات المتميزة  إل
والتركيز على النوعية التي يحتاجه 

قطاع غزة.

دعــا الدكتور أحمد بحــر النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي الفصائل دعــا الدكتور أحمد بحــر النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي الفصائل 
الفلسطينية وخاصة المتفاوضين في القاهرة إلى إنجاز اتفاق الوحدة خالل شهر الفلسطينية وخاصة المتفاوضين في القاهرة إلى إنجاز اتفاق الوحدة خالل شهر 
رمضان الكريم للمســاهمة في لم شمل شــعبنا الفلسطيني، كما ثمن د. بحر في رمضان الكريم للمســاهمة في لم شمل شــعبنا الفلسطيني، كما ثمن د. بحر في 
بيان صحفي بمناسبة شهر رمضان المبارك قرار الحكومة الفلسطينية باإلفراج بيان صحفي بمناسبة شهر رمضان المبارك قرار الحكومة الفلسطينية باإلفراج 
عن المعتقلين.كما تقدم بالتهنئة والتبريكات لشعبنا الفلسطيني بمناسبة حلول عن المعتقلين.كما تقدم بالتهنئة والتبريكات لشعبنا الفلسطيني بمناسبة حلول 

شهر رمضان.
ودعا أبناء شــعبنا الفلسطيني للتوحد في شهر رمضان المبارك ليكون شهر خير ودعا أبناء شــعبنا الفلسطيني للتوحد في شهر رمضان المبارك ليكون شهر خير 
وبركة وتضامن اجتماعي  بيــن كافة فئاته وفصائله، وفرصة للتقرب إلى اهللا وبركة وتضامن اجتماعي  بيــن كافة فئاته وفصائله، وفرصة للتقرب إلى اهللا 

بأعمال الخير.
كما ودعا أبناء شــعبنا الفلســطيني في الضفة الغربية واألراضي الفلســطينية كما ودعا أبناء شــعبنا الفلســطيني في الضفة الغربية واألراضي الفلســطينية 
المحتلة عام ١٩٤٨ لالعتكاف واإلقامة بجوار المســجد األقصى ومنع أي شكل من المحتلة عام ١٩٤٨ لالعتكاف واإلقامة بجوار المســجد األقصى ومنع أي شكل من 
أشكال االعتداءات الصهيونية نحو األراضي المقدسة في القدس المحتلة والدفاع أشكال االعتداءات الصهيونية نحو األراضي المقدسة في القدس المحتلة والدفاع 

عنها ومساعدة أهلها وخاصة المحتاجين منهم.
 وطالب د. بحر العالم العربي واإلسالمي بتحمل مسئولياتهم التاريخية والدينية  وطالب د. بحر العالم العربي واإلسالمي بتحمل مسئولياتهم التاريخية والدينية 

تجاه المسجد األقصى والمخاطر الحقيقية التي تتهدد مدينة القدس واألقصى .
كما وأشــاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية برئاسة األخ إسماعيل كما وأشــاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية برئاسة األخ إسماعيل 
هنية بمناســبة شهر رمضان وخاصة إطالق سراح المعتقلين لما له من أثر طيب هنية بمناســبة شهر رمضان وخاصة إطالق سراح المعتقلين لما له من أثر طيب 
على شــعبنا الفلســطيني وخطوة صحيحة نحو نشــر أجواء من الوحدة والحب على شــعبنا الفلســطيني وخطوة صحيحة نحو نشــر أجواء من الوحدة والحب 
والوئام بين أبناء شــعبنا الفلســطيني ودعا األخوة في رام اهللا بمناسبة هذا الشهر والوئام بين أبناء شــعبنا الفلســطيني ودعا األخوة في رام اهللا بمناسبة هذا الشهر 
الكريم باتخاذ خطوات حقيقية في هذا االتجاه تســاهم في نشر المودة والرحمة الكريم باتخاذ خطوات حقيقية في هذا االتجاه تســاهم في نشر المودة والرحمة 

بين أبناء شعبنا الفلسطيني.
هــذا ودعا النائب األول لرئيس المجلــس اإلخوة التجار مراعاة الظروف الصعبة هــذا ودعا النائب األول لرئيس المجلــس اإلخوة التجار مراعاة الظروف الصعبة 
ــغ على الفقراء  ــي يمر بها أبناء شــعبنا وعدم رفع األســعار لما له من أثر بال ــغ على الفقراء الت ــي يمر بها أبناء شــعبنا وعدم رفع األســعار لما له من أثر بال الت
والمحتاجين .كما دعــا الحكومة للقيام بدورها في مراقبة األســعار وارتفاعها والمحتاجين .كما دعــا الحكومة للقيام بدورها في مراقبة األســعار وارتفاعها 
ومحاسبة المخالفين، إلى جانب ضمان سالمة المواد الغذائية التي تباع خالل هذا ومحاسبة المخالفين، إلى جانب ضمان سالمة المواد الغذائية التي تباع خالل هذا 

الشهر.
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ــوزارة  ــى أن ال  وأكــد الوزيــر عل
ال تدخــر جهدا فــي معالجة مســألة 
اســتنكاف المعلمين وهــي اآلن بصدد 
ــى  ــة تهــدف إل إعــداد خطــة متكامل
ــر من أولئك  اســتيعاب العدد األكب

المعلمين المساندين.
    فــي نهاية اللقاء حث أعضاء اللجنة 
ــوزارة على إيالء األهمية  القانونية ال

لبرامج البحث العلمــي في المدارس 
ومؤسســات التعليم العالي، والحرص 
ــة  التعليمي الوســائل  اعتمــاد  ــى  عل

الحديثة.
ــة القانونية رئيس   كما زارت اللجن
ــى عبد الرؤوف  مجلس القضاء األعل
ــارة كال من  ــي، وتضمنت الزي الحلب
رئيس اللجنة القانونية د. النائب أحمد 

ــة ومقررهــا النائب محمد  أبو حلبي
ــة بعض  شــهاب، حيث ناقشــت اللجن
األمور القانونية التي تخص القضاء، 
كذلك اطلعت اللجنة على اإلجراءات 
ــة في العمــل القضائي، كما  التنفيذي
أكدت وقوفها بشدة إلى جانب قانون 
ــى هيبة  ــدا عل الــزي للقضــاة تأكي

القانون والقضاء.   
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زار وفد مــن لجنة التربية والقضايا 
ــة في المجلس التشــريعي  االجتماعي
ــم شــرق  ــة والتعلي ــة التربي مديري
غزة  بهدف الوقوف على المشــاكل 
التي تعترض ســير العمل بالمديرية 
ــا والعمل  ــات أمامه ــل العقب , وتذلي
ــا، وضــم الوفــد كال من   ــى حله عل
ــد الرحمن الجمل رئيس  النائب د. عب
ــة والقضايا االجتماعية   لجنة التربي
والنائــب مريم فرحــات، وكان في 
اســتقبال وفد اللجنة كل من أ. علي 
أبو حســب اهللا مدير مديرية شــرق 
ــح , أ. فتحي  غــزة أ. مصطفــى مصب

رضوان . 

ــة  المديري مــع  ــة  اللجن وناقشــت 
ــن مدراء المدارس  األولويات في تعي
ونوابهم , وقضية المخيمات الصيفية 
والدعم النفســي والتجاوزات، وحث 
وفــد اللجنة المديرية على مزيًد من 
العطــاء واالهتمــام بقضايا المدارس 
خاصة مع قرب بداية العام الدراســي 
الجمــل  النائــب   ــد  وأكــد  الجدي
ــى ضــرورة توفير الشــفافية في  عل
ــات في إطــار القانون، وأبدى  التعيين
ــة لدعــم المديرية  واســتعداد اللجن
ووعد بالتواصل مع المعنيين ســواء 
على الصعيد الرسمي أو غير الرسمي 
ــة قدر  ــر احتياجــات المديري لتوفي

المستطاع . 
من جهته أشــار أ. أبو حســب اهللا إلى 
المشاكل الموجودة في مدارس شرق 
غزة , ومنها مشكلة عزوف الطلبة من 
منطقة شرق غزة , واآلثار المترتبة 
عــن اســتنكاف المعلمين فــي بعض 
مدارس شــرق غزة , الغرف المدمرة 
في مدرسة شــعبان الريس , ومشكلة 
انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود 
مولد كهربائي في المديرية , وعدم 
وجود شرطة أثناء الدوام, كما أكد 
أن المديرية اســتطاعت إرساء القيم 
ــة لطلبتنا في برامــج الدعم  األصيل

النفسي  
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ثمن الدكتور أحمــد بحر النائب 
األول لرئيس المجلس التشــريعي 
الفلســطيني الجهود الكبيرة التي 
ــا إدارة جامعــة األمة والتي  بذلته
خرجــت بصرح علمــي كبير في 
ــر، وقال" هــذا نوع من  وقت قصي
ــم واإلرادة والتحدي". جاء  التصمي
ــة قام  ــارة تفقدي ذلك خــالل زي
ــا  د.بحر وكل مــن النائب عبد  به
الرحمــن الجمل والنائــب جميلة 
الشنطي والنائب هدى نعيم لجامعة 
األمة وكان في استقباله الدكتور 
ماهر صبرة رئيس الجامعة وأعضاء 
الهيئة اإلدارية في الجامعة. وأكد 
د.بحر أن تأسيس جامعة األمة يعد 
إضافة نوعية للجامعات الفلسطينية 
ــداع والتميز  التي تســعى إلى اإلب

ــا التعليمية واســتخدام  في برامجه
التقنيات الحديثة في أساليب التعليم، 
كما أكد وقوف المجلس التشريعي 
إلى جانــب الجامعة مــن أجل رفعة 
التعليم وتقدم الجامعة والمســاعدة 
في حل المشــكالت التي تعيق عملها، 
ومن أجل أن تشــهد أرض فلســطين 
ــة بجامعة األمــة تطور وتقدم  ممثل

علمي حقيقي.
من جانبه نوه النائب  د. عبد الرحمن 
الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا 
االجتماعية في المجلس إلى ضرورة 
فكرة إيجاد مقــر للجامعة بالخارج 
للطلبة الفلسطينيين، كما وعد النائب 
د.الجمل بصفته رئيس لجنة التربية 
لقــاء وزير التعليم مــن أجل تذليل 
بعض العقبات والمعوقات التي تواجه 

الجامعة.  من جهته أثنى  الدكتور 
صبرة على الزيارة شــاكرا الوفد 
الجامعــة،  ــه  لزيارت ــي  البرلمان
واستعرض ســبل تطوير الجامعة، 
كما اســتعرض شرحا مفصال عن 
تأســيس الجامعة وأقسامها وسبل 
ــن أن الجامعة  تطويرهــا، كما بي
ــت على قطعة أرض ٣٠ دونما  حصل
ــى تلك األرض  لبناء منشــآتها عل
في إطار توسعها وتطوير خدماتها 
للطلبة، و أشار الدكتور صبرة إلى 
اتفاقية تأسيس التعاون بين جامعة 
ــا المفتوحــة ، والجامعــة  ماليزي
ــن.  بالبحري المفتوحــة  ــة  العربي
وفى نهاية اللقاء قام الوفد بجولة 
تفقدية مع أعضــاء مجلس اإلدارة 

لالطالع على أقسام الجامعة.

د.بحر وعدد من النواب يزورون جامعة األمة



لجنة التربية والقضايا االجتماعية خالل زيارة تفقدية لمديرية شرق غزة

اللجنة القانونية خالل استماعها لرئيس مجلس القضاء األعلى



العدد العشرون

ثقافة قانونية
أ . غادة سلمان مزيد - الدائرة القانونية - المجلس التشريعي

يقصد المشرع الفلسطيني بحالة الطوارئ بأنها الظروف الطارئة التي تهدد سالمة البالد سواء أكانت هذه الظروف 
خارجية كالحرب أو داخلية كاضطراب األمن العام أو حدوث كارثة طبيعية، وقد منح القانون األساسي في هذه 
الحالة الرئيس سلطات خاصة تحد بها من الحريات العامة لمجابهه تلك الظروف غير العادية وسنستعرض لحالة 

الطوارئ، والقيود الدستورية عليها كالتالي: 
أوًال: تضمن القانون األساسي بابًا خاصًا تحت اسم أحكام حالة الطوارئ في المواد من (١١٠- ١١٤) منه.

الطوارئ، والقيود الدستورية عليها كالتالي: 
أوًال: تضمن القانون األساسي بابًا خاصًا تحت اسم أحكام حالة الطوارئ في المواد من (١١٠- ١١٤) منه.

الطوارئ، والقيود الدستورية عليها كالتالي: 

ــة لمدة ال تزيد على ثالثين  • حيث يجوز إعالن حالة الطوارئ بموجب مرســوم يصدر من رئيس الســلطة الوطني
يومًا، عند وجود تهديد لألمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية.

ويجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثالثين يومًا أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضاءه.
يومًا، عند وجود تهديد لألمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية.

ويجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثالثين يومًا أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضاءه.
يومًا، عند وجود تهديد لألمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية.

 •
• كذلــك يجب أن ينص مرســوم إعــالن حالة الطوارئ بوضــوح على الهــدف والمنطقة التي يشــملها والفترة 

الزمنية.

• كذلــك للمجلس التشــريعي الحق في مراجعــة اإلجراءات والتدابيــر كلها أو بعضها التي اتخــذت أثناء حالة 
الطــوارئ، وذلك لــدى أول اجتماع للمجلس عقــب إعالن الطوارئ، أو في جلســة التمديد أيهما أســبق، وإجراء 

االستجواب الالزم بهذا الشأن.
ثانيًا: القيود الدستورية العامة على حالة الطوارئ:

١- عدم جواز فرض قيود على الحقوق والحريات األساسية إال بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم 
إعالن حالة الطوارئ . المادة (١١١)

ــاء حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا في حقوق األفراد، وحرياتهم األساســية. فأي توقيف  ٢- خضــوع أي اعتقال أثن
يتم بمقتضى مرسوم إعالن حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام، أو المحكمة المختصة خالل مدة ال تتجاوز 

خمسة عشر يومًا من تاريخ التوقيف. ويحق للموقوف أن يوكل محاميًا يختاره. المادة (١١٢)
٣- عدم جواز حل المجلس التشريعي أو تعطيله خالل فترة حالة الطوارئ. المادة (١١٣)  
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إن االحتالل الصهيوني يصر حتى اآلن على 
انتهاك كرامة الديمقراطية بل ومحاكمتها 
من خالل اســتمراره في اختطــاف النواب 
ــى المحاكمات، واإلمعان في  وتقديمهم إل
ذلك بتمديد محكومياتهم غير الشــرعية 
بعــد انتهائها؛ بغية تغييبهــم خلف قضبان 

السجون طيلة الدورة االنتخابية.
ــا القاطــع  ــق رفضن لذلــك ومــن منطل
ــواب ومحاكمتهم، واللذين  الختطاف الن
ــة واختطاًفا  شــكال محاكمة للديمقراطي
ــا أن مــكان هؤالء  ــا، وإدراًكا من لنتائجه
النواب المختطفين ليس في أقبية السجون 
ولكن في مواقعهم البرلمانية التي اختارهم 
ــر صناديق  ــا الشــعب الفلســطيني عب له
االقتراع واســتمراًرا للجهــود التي بذلت 
ــة، وتوحيًدا لطاقات  ــا عن هذه القضي دفاًع
البرلمانيين واألحرار في العالم وصوًال إلى 
رنا  فجر حرية النواب المختطفين.. فقد قرَّ
إطالق "الحملة الدولية لإلفراج عن النواب 

المختطفين".


قضية النواب المختطفين شــهدت تهميشا 
في المحافــل الدولية وتغطية على معظم 
ــا بحــق  ــي ارتكبه ــم االحتــالل الت جرائ
الشــعب الفلســطيني وخاصة بحق النواب 
ــا جــاءت الحملة  المختطفيــن ومــن هن
الدولية لترفع الستار وتفضح الممارسات 
االسرائيلية وتضع العالم في صورة جرائم 
العدو بحق النواب المختطفين. وأصبحت 
ــة النواب بعد الحملة أكثر انتشــارا  قضي
ــر تفهمــا لــدى األطــراف الدولية  وأكث
ــواب لمواقعهم فــي المجلس  أن يعــود الن
التشــريعي وليس خلف القضبان، وتلقينا 
رســائل عدة في هذا االطار من العديد من 
المحافــل البرلمانية الدولية بما في ذلك 
ــي، والبرلمــان االنتقالي  البرلمــان الدول

العربي، واتحاد البرلمانات اإلسالمية.


العربي، واتحاد البرلمانات اإلسالمية.


العربي، واتحاد البرلمانات اإلسالمية.


 هذه الحملة مدتها ثالثة أشهر، متمنين أن 

يتم اإلفراج عــن كل النواب المختطفين 
قبل هذه المدة وأن يكونوا في مواقعهم التي 
انتخبهم الشعب الفلسطيني واختارهم لها 

في أنزه انتخابات شهدها العالم كله.
ما الهــدف الذي ترمون إلــى تحقيقه من 

خالل تنظيم هذه الحملة الدولية؟
الحملة هي اســتمرار الجهود السابقة التي 
بذلت ومــا زالت تبذل للدفــاع عن النواب 
ــد لطاقات  ــن، وكذلك توحي المختطفي
ــن واألحرار في العالم في إطار  البرلمانيي
ــة من أجــل تشــكيل رأي عام  هــذه الحمل
ــى االحتالل الصهيوني لتجريم  ضاغط عل

هذه السياسة الخطيرة.
ونحن نرى أن العدو ضرب بعرض الحائط 
ــم يكتــرث كثيًرا  ــة، ول األعــراف الدولي
ــه من خالل  بالضغوط التي مورســت علي
المواقف السياســية لبعض الجهات، خاصة 

على صعيد البرلمانيين والفعاليات.
ــوم نحن فــي إطار هــذه الحملة  لكــن الي
المنتشرة على كافة المستويات المختلفة؛ 
نســعى إلى تســليط الضوء بشــكل أكبر 
والوصول إلى زعمــاء العالم وقادة الدول 
لوا مسؤولياتهم في الدفاع  المؤثرة ليتحمَّ
عن الديمقراطية ووضع حدٍّ لهذه الهجمة 
الصهيونية الممنهجة والخطيرة؛ باعتبارها 
لم تمس الديمقراطية الفلسطينية فحسب، 
ــي يتغنَّى بها  ــت الديمقراطية الت ــل مسَّ ب
العالم كله، وحاولت إجهاض إرادة الشعب 
ــا في صناديق  الفلســطيني الذي عبَّر عنه

االقتراع.



ــاك حاجز بين الحملة وبرلمانات  ليس هن
العالم؛ فعمل "اللجنة الدولية لإلفراج عن 
ــن" مفتوح أمام الجميع،  النواب المختطفي

وال حواجز سياسية في طريقها.
ونحــن بدورنا راســلنا برلمانات كثيرة، 
ــى االنضمام إلى  وطالبناهــم ودعوناهم إل
الحملة ودعمها، وتلقينا ردوًدا إيجابية من 
خــالل رفع لواء الحملة؛ حيث تم تشــكيل 
"الحملة البرلمانية العربية" التي يرأســها 
ــي نائب رئيس البرلمان  الدكتور الزندان
العربي االنتقالي، كما تم تشكيل "الحملة 

البرلمانية اإلســالمية" التي يرأسها السيد 
مراد ييلدرم األمين العام لـ"لجنة الصداقة 
الفلسطينية" في البرلمان التركي، كما تم 
تشكيل "الحملة البرلمانية األوروبية" التي 
يرأســها النائب "جيني تونج" عضو مجلس 

اللوردات البريطاني.


اللوردات البريطاني.


اللوردات البريطاني.






ــدأت بالمؤتمــر الصحفي الذي  ــة ب الحمل
عقده في رام اهللا رئيس المجلس التشريعي 
الفلســطيني د. عزيز دويك الــذي أفرج 
ــه مؤخًرا من ســجون االحتــالل، وبعد  عن
ــة باالعتصام  ــات الحمل ذلــك بدأت فعالي
والتضامــن النخبوي الــذي حضره أكثر 
من ألف شخصية من قادة شعبنا الفلسطيني 
ــان والوجهاء في باحة  وقادة الرأي واألعي
المجلس التشــريعي في غزة، وهناك أيًضا 
عدة فعاليات على المســتوى الفلســطيني، 
لكن التركيز ســيكون في الخارج، خاصة 
فــي أوروبا، كما أن هناك ترتيبات تجرى 
ــات األوروبية  ــات في البرلمان لعقد فعالي
والمحافــل الدولية؛ لوضــع الجميع أمام 
ــة المؤلمة  مســؤولياته تجــاه هذه القضي
التي تخالف أبسط القيم اإلنسانية وقواعد 
الديمقراطية وأسس احترام إرادة الشعوب.

أما الفعاليات في الضفة الغربية وقطاع غزة 
فهي متواصلة مع الســفارات والممثليات؛ 
ــم توجيه عــدد من الرســائل من  حيــث ت
ــا في صــورة هــذه الجريمة  أجــل وضعه
ــا  ــا هــي وزعمائه ــة ومطالبته الصهيوني
لتحمل مســؤولياتهم في ممارسة الضغط 
على العدو الصهيوني من أجل اإلفراج عن 
ــواب المختطفين وإنهاء هذه السياســة  الن

الخطيرة بشكل نهائي.
وبالفعل قام نواب الضفة الغربية بزيارات 
إلى عدد من السفارات والممثليات، كما أننا 
في غــزة نتواصل مع الممثليات الموجودة 
ــا لوضعها في صــورة الجريمــة التي  هن

ترتكبها قوات االحتالل.




ال شــك أن هناك دراســات قانونية عديدة 

جمعتها الحملة الدولية، وقد نشرت بعضها 
على موقــع الحملة على شــبكة اإلنترنت 
ــة، وهذه  ــة واإلنجليزي ــن العربي باللغتي
الدراســات تبيِّن عظم الجريمة السياســية 
ــة الصهيونية في حق القانون  الديمقراطي

الدولي اإلنساني واتفاقية "جنيف" الرابعة.
ونحن نسعى إلى ترتيب هذه الدعاوى عبر 
ــة في الخــارج من أجل  اللجــان البرلماني
تقديمها إلى المحاكم الدولية لمحاكمة 
ــى هــذه الجريمة ضد  ــادة االحتــالل عل ق
النواب الفلسطينيين الذين يملكون الحصانة 

البرلمانية.
كما تواصلنا مع اتحــاد المحامين العرب 
ــه عالقة ب٤٥٠ مؤسســة أو هيئة  والــذي ل
قانونية واســتعد أن يســخر كل امكاناته 
بما في ذلك التواصل مع تلك الهيئات من 
أجــل رفع دعاوى أمــام المحاكم الدولية 

ضد اختطاف النواب.
  

 

 

هــذه الحملة ليس إعالمية فقط، بل هناك 
ــى أرض الواقــع تبذل،  جهــود ميدانية عل
ــاك توحيد لطاقات األحــرار في كل  وهن
العالم لتشكيل رأي عام ضاغط على العدو 
ــي ليقولوا كلمة الفصل في هذه  الصهيون
المســألة، ولكي يتحمــل المجتمع الدولي 
ــا نعتقــد أن الصمت عن  مســؤولياته؛ ألنن
جريمة اختطاف النواب المنتخبين شــكل 

تواطًؤا مع االحتالل.
لقــد آن األوان أن يزول هــذا الصمت وأن 
ــى أرض  تقــال كلمة الحــق وتترجم عل
الواقع ليكون هؤالء في مواقعهم البرلمانية 

ال في السجون.




رســالتنا إليهم: مزيد مــن الصبر والثبات 
واالحتســاب كما عهدناكــم، وإن العدو 
ــن  ــي إن اســتطاع اختطافكــم فل الصهيون
ألنكــم  مواقفكــم؛  اختطــاف  يســتطيع 
ــر إرادة شــعبكم بأغلبية؛ فأنتم  جئتكم عب
الذيــن تعبرون عــن الواقع الفلســطيني، 
ــم المتمســكون بالحقــوق والثوابت  وأنت

الفلسطينية.


"

 "
د أحرار العالم في وجه   آن األوان أن يتوحَّ
ــَو  ــي، وآن األوان أن تعل الجــالد الصهيون

كلمة الحق على الباطل.
إن رســالتنا إلى كل البرلمانات في العالم 
تقــول: إن انضمامكــم إلى هــذه "الحملة 

الدولية لإلفراج عــن النواب المختطفين" 
جزء من مبادئكم التي تحملون، وخياراتكم 
التي تسلكون؛ فكونوا كما أنتم في المقدمة 
من أجل الدفاع عن الخيار الديمقراطي وعن 
إرادة الشعوب في اختيار ممثليهم، وواجهوا 
بقوة عبر فعالياتكم ومواقفكم السياســية 
هذه الغطرسة الصهيونية وهذا الظلم ضد 
الشعب الفلســطيني األعزل وضد ممثليه 
لت  الذين مورست بحقهم جريمة بشعة شكَّ

سابقة تاريخية وصفعة للديمقراطية.

مواليد1976 مدينة الوالدة بيت الهيا متزوج وأب لثالثة أطفال
الدراسة

حاصل على شــهادة الماجســتير بدرجة االمتياز مع مرتبة الشرف األولى 
فــي " الفقه السياسي " .

بكالوريوس الشريعة اإلسالمية من الجامعة اإلسالمية بغزة  
 الناطق اإلعالمي باسم حركة المقاومة اإلسالمية حماس.
 محاضر في قسم الدراسات اإلسالمية بالجامعة اإلسالمية .

 عضو مجلس إدارة جمعية النور الخيرية . 
عضو رابطة علماء فلسطين . 

انتخب نائبا عن شمال غزة وحصل على 34560 صوتا  
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير واإلصالح 





العدد العشرون
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كتلة التغيير واإلصالح /رام اهللا
من مواليد عام ١٩٦٢م في رام اهللا، متزوج وله عدة أبناء، حاصل علي درجة البكالوريوس في الهندسة 
الكهربائية من جامعة الملك عبد العزيز في السعودية ١٩٨٦م، كما حصل على درجة الماجستير في 
اإلدارة التربوية من جامعة بيرزيت عام  ٢٠٠٠. واعتقل أكثر من ثماني مرات إداريا، كان آخرها في 
حزيران ٢٠٠٦. كما أبعد عام ٩٢ إلى مرج الزهور، وفاز باالنتخابات التشــريعية عام ٢٠٠٦م عن مدينة 

رام اهللا. واعتقلته قوات االحتالل االسرائلي بتاريخ ٢٠٠٦/٦/٢٦م .

لفــت النائب في المجلــس التشــريعي الدكتور 
مروان أبو راس إلى وجود يقظة للمجتمع الدولي 
بعد الحرب على غزة قد يكون لها آثار ايجابية في 
الضغط على االحتالل من أجل وقف ممارساته على 

شعبنا ورفع الحصار.
ــو راس قد أنهــى جولة خارجية  وكان النائــب أب
لعدد من الدول العربية واإلســالمية شملت اليمن 
والجزائر وتركيا وماليزيا، شارك خاللها في عدد 
من النشاطات والفعاليات الرسمية والجماهيرية، 
هدف خاللها لدعم وحشد موقف داعم تجاه قضيتنا 
وشــرح لجرائم االحتالل المتواصلة على شــعبنا 

ومقدساته.
ــارة كانت ناجحة لعــدد من الدول  وبين أن الزي
العربية واإلســالمية، وجاءت في الوقت المناســب 
ــى القطاع مباشــرة لنتواصل مع  بعــد الحرب عل
العالم الخارجي ونضعه في صورة حجم الجرائم 
اإلســرائيلية التي ترتكــب وال زال يمارســها في 
القدس والضفة وضد إخواننا في األراضي المحتلة 

عام ١٩٤٨ .
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وأبدى النائــب أبو راس عدم رضــاه عن المواقف 
العربية واإلســالمية تجاه قضيتنا مشددا على أنها 

بحاجة إلى المزيد ألن االحتالل إذا لم يجد موقف 
ــى انتهاك  سياســي ضاغط ســيزيد في تجرئه عل
مقدســاتنا وحرمات شعبنا، وتابع"لذلك ال بد من 
موقف سياســي ضاغط على االحتالل حتى يوقف 
عدوانه"، وشدد على ضرورة التواصل مع العناصر 
ــة بقياداتها  ــة الثــالث، األول األمة العربي الدولي
ــا ومســئوليها، والثاني األمة اإلســالمية  وعلمائه

والثالث المجتمع الدولي.
وأوضح أن الزيارات كانت في طبيعتها رسمية حيث 
كانت الدعوات موجهة من المجالس البرلمانية في 
البلدان التي شملتها الزيارة، وأشار أبو راس أنه عقد 
العديد من اللقاءات الهامة مع المســئولية وشارك 
في عــدد من المؤتمــرات اإلقليمية، والنشــاطات 
الجماهيرية، وقال" وجدنا تعاطفا غير مسبوق من 
جميع شرائح المواطنين سواء السياسية أو الشعبية، 
وبين أنه وجد مــن الجميع تفاهم وموقف واضح 
تجاه القضية الفلسطينية، ملفتا أن قضيتنا بحاجة 
للمزيد من الدعم والتضامن العربي واإلســالمي 

لنصل في النهاية إلى تحقيق أهدافنا.

@Ú˜Ój€a@ÒÜÏu@Ú�‹é@êÓˆä@Ô‘n‹m@ÚÌÜbón”¸a
ــة فــي المجلس  ــة االقتصادي التقــت اللجن
التشــريعي المهندس يوســف الغريز رئيس 
ــاء األغا  ــة والمهندس به ســلطة جودة البيئ
لبحث أســباب ارتفاع نسبة تلوث مياه البحر 
والنتائج المترتبة على هذا التلوث ، وحضر 
اللقاء كًال من رئيــس اللجنة االقتصادية د. 

عاطف عدوان ، د. سالم سالمة . 
ــة قامــت بجولة  ــن  د. عــدوان أن اللجن وبي
ميدانية تفقدت خاللهــا كل األماكن التي 
ــاه المجــاري إلى شــاطئ  ــم تصريف مي يت
ــات المياه العادمة  ووجــدت أنه غالبية مصاب

يتم تصريفها في مياه البحر دون معالجة وهذا 
ما يؤثر على الثروة الســمكية وعلى الموسم 
الصيفي وظهور بعد األمراض وارتفاع نســبة 
ــاه البحــر وخصوصا فــي المنطقة  ــوث مي تل

التابعة لبلدية غزة . 
بدوره أكد م. يوســف الغريز أن دور ســلطة 
ــة هــو رقابي إشــرافي وليســت ســلطة  البيئ
تنفيذية ومراقبة وفحص مياه البحر وتقديم 
ــات للجهات المختصــة إليجاد حلول  التوصي

لهذه المشكلة. 
وتم تشكيل لجنة حكومية لبحث هذه المشكلة 

ــاه البحر وأخذ  ويتم الفحــص الدوري لمي
عينات و أن المشــكلة تنحصــر في المنطقة 
بلدية غزة وأن بسبب الكثافة السكانية الهائلة 
ــاه العادمة  ووجــود أكثر من مصــب للمي
وتقدر نسبة المياه العادمة التي يتم تصريفها 

في بحر غزة ٦٠ ألف متر مكعب يوميا.  
وبين الغريز ان االحتالل يمنع دخول معدات 
الصيانة ومواسير الضخ  ولحل هذه المشكلة 
البد من تكاتف الجهد من البلديات ومصلحة 
مياه الساحل والحكم المحلي النشاء محطة 

تكرير وتمديد خطوط الضخ داخل البحر . 

 .

سمعنا بعض الشخصيات السياسية ، تبدي في بعض المناسبات انزعاجها واحتجاجها على الذين يستخدمون 
كلمة ( الخيانة ) في إطالق أحكامهم على تلك الشخصيات ، السيما في مناسبات الدعوة إلى الوحدة والحوار 
والمصالحة الوطنية. فهي تعلم أن تلك التهمة رهيبة ، وتريد أن تكون النظرة إلى الجميع على مستوى واحد 
.. الجميع فلسطينيون .. الجميع أصحاب وجهات نظر .. الجميع أطراف في حوار ديمقراطي ينبغي فيه احترام 

الرأي اآلخر والتماس العذر لآلخر عند االختالف مهما كان موقفه .
ال غبار على هذا الكالم من حيث المبدأ . ولكن الحوار الفلســطيني ال ينصب على قضايا فرعية مثل التنمية 

والديمقراطية والضمان االجتماعي والعالقات الخارجية والحريات العامة .. الخ .. الخ .
كال ! إن الحديث في الحوار الفلسطيني يتناول أمرا مفصليا بين الحياة والموت  : هو أن تكون فلسطين أو 
ال تكون . أن نبقى فوق أرض بالدنا أم يطردنا الغزاة منها . أن نصارع العدو أو أن نسالمه .. أن ننتزع حقنا أو 

نسلمه ألعدائنا . أن نوالي األعداء أو أن نعاديهم .. 
هذا هو مفهومنا الذي تعلمناه ونشأنا عليه منذ كنا أطفاال صغارا  نرى العواصف الهوجاء تجتاح فلسطين 
وتتهدد أمنها وتستهدف بالدمار أرضها وأهلها . ولم يكن معنى الوطنية غامضا عندنا كما لم تكن المعركة 
غامضة. فاإلنسان الذي يحمل قضيته في قلبه وعلى كاهله ويقدم نفسه في حومة الصراع المحتدم ، وهو 
المنتمي إلى المجموع ، والذي يشعر بهموم المجموع ، ويخاف على مستقبل المجموع هو الوطني المحترم 
. واإلنسان المتنكر للمجموع والموالي لألعداء والضنين بنفسه عن خوض المعركة والمصطف بالتالي في 

خندق األعداء هو الخائن الذي يستحق هذا الوصف . 
فهل هناك من عجب في هذه القضية المنطقية ؟ وهل يختلف األمر عند غيرنا من الشعوب التي تعرضت لما 

تعرض له شعب فلسطين من عدوان وتآمر وجور؟  
كال ! إن الوطنية شــيء والخيانة شــيء آخر . وهذه نقيض تلك . وأوالهما تســتحق التمجيد والتقدير ، 
والثانية تســتحق التحقير والعقاب . وال يجوز أبداـ  ال عندنا وال عند غيرناـ  أن تســتوي الظلمات والنور 

والظل والحرور . وينبغي أن تكون هناك هيئة وطنية أو نيابة عامة وظيفتها التخوين !  
ولكن الذي حدث في فلسطين شيء آخر . فمنذ ابتالعنا أنشوطة السالم المتفاوض عليه ، غامت السبل ووقعت 
الحيرة واضطربت المفاهيم . وبتنا نخلط بين السالم واالستسالم ، وبين هدنة قصيرة وانتهاء أمد الحرب ، 

وبين الزعيم والسمسار ، ال بل بين العدو اللئيم واألخ الحميم ! وهذه األخيرة هي قاصمة الظهر .
ما أذرب لســان البعض حين يخوضون في إخوانهم ، وما أذكاهم حين يكيدون لذوي القربى ويســتدرون 
التصفيق بالعقيرة المرتفعة  ومخاطبة غرائز القتال في نفوس ســهلة االنقياد سطحية الوعي  ، وما أعلى 
أصواتهم حين يحتجون على ما يدعونه ( التخوين ) في حين أن الخيانة تحيط بهم من أعالهم ومن أسفل 
منهم وعن أيمانهم وشمائلهم . فكم من متزعم أزعر ، حسب الزعامة تجارة وشطارة ونشأ نشأة غير صالحة 
، وكان مثله األعلى لصا من اللصوص أو نصابا من النصابين . ثم وجد في الســاحة الفلســطينية فرصة له 

وألمثاله .
لقد راج في بعض أنحاء بالدنا سوق الخونة الزعران ، الذين يستقوي بهم العدو على الوطنيين ، ويستقوي 
بهم خائن كبير على منافسيه على الزعامة . وتتشكل من هؤالء كبارهم وصغارهم شرذمة تعرف ما تريد ، 

وتسير حسب توجيه معلم الجميع الذي اشترى كال منهم بالسعر الذي يليق به . 
ــة باعة األرض  وباتــت تجــري الماليين في يد هــؤالء وأبنائهم وبناتهم . ومنذ ظهرت في فلســطين خيان
والسماسرة  في ثالثينيات وأربعينيات القرن الماضي كان بعض المالكين المتزعمين الذين كانوا سببا  
من أســباب النكبة يشــمخون على الناس بمالهم ومظاهر فخفختهم ، دون أن يحاســبهم أحد أو يطلب من 
عائالتهــم وأوالدهم أن يتبرؤوا منهم علنا على رؤوس األشــهاد . وذلك أضعــف اإليمان. ولو أن الحركة 
الوطنية الفلسطينية سنت تقليدا يوجب احتقار الخونة والخيانة ومطالبة أسرهم وأبنائهم بالتبرؤ من جناية 

اآلباء واألجداد أو بدفع الغرامة عنها لما نزلت الخيانة اليوم نزولها الهين في الرأي العام . 
وها هو التاريخ يعيد نفسه . غير أن الخيانة اليوم أشد وطأة وأوقح في دعاواها . فخونة اليوم الذين يتواطؤون 
ــالد ، يبيعون في الواقع ما تبقى من عظام القضية الفلســطينية .. إنهم ال يطيقون أن يســمعوا  مــع عدو الب
سيرة النضال والجهاد . فقد اتخذوا قرارهم المنفرد بمصالحة العدو ، وسخروا من عليائهم من الوطنيين 

وحسبوهم أغرارا فاقدي الحكمة . وما أشنع الحكمة التي تحمل صاحبها على أن يخلد إلى األرض متثاقال .
ال حكمة مع الذل . وال وطنية مع مواالة العدو . وال أقر اهللا أعين الجبناء . 


