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ليتحرك شعبنا 
َّـ وجه العابثني 
بقضيته الوطنية

قد ال تدرك سلطة رام اهللا أن قرارها باستئناف المفاوضات 
المباشــرة مع االحتــالل كفيل بإنهاء دورها ومشــروعها 
الوطني ونقلها إلى الخندق اآلخر المعادي لشعبنا وحقوقه 

وثوابته الوطنية.
ال يملك محمود عباس وسلطته أي تبرير منطقي لرضوخه 
ــة، ويغرقهم  ــة واألوروبي لــإلرادة األمريكية والصهيوني
الحــرج الكبير إزاء اســتئناف المفاوضات المباشــرة دون 
تحقيق أي من االشتراطات التي تمسك بها طيلة المرحلة 
الماضية، وعلى رأســها وقف االستيطان وتحديد مرجعية 
– للمفاوضــات، بل ودون أي التزام أمريكي – للمفاوضــات، بل ودون أي التزام أمريكي – صهيوني ببيان 
ــة الرباعية الذي عولوا عليه لحفظ ماء وجههم أمام  اللجن

الرأي العام الفلسطيني والعربي واإلسالمي.
استمرأ عباس إطالق المواقف البهلوانية، وأعلن جهارا نهارا 
أن المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة لن تنعقد إال بتحقيق 
الشــروط الفلسطينية المعروفة، ولم تلبث الرياح أن ذرت 
تصريحاته كالرمال المتطايــرة ليقبل أوال بالمفاوضات 
غير المباشــرة ويرضخ من ثم للمفاوضات المباشرة دون 

تحقيق أي شرط كان.
المفارقة األخطر في هذا الســياق تكمن في طبيعة الغطاء 
ــاس بالعودة إلى  ــة على قرار عب السياســي العربي للتغطي
المفاوضــات المباشــرة ومنحه الضوء األخضر للمســير 
التفاوضي الهزلي رغم عدم تحقق الشرط العربي لالنتقال 

إلى المفاوضات المباشرة.
في القاهرة تم شــرعنة االنحطاط السياســي لســلطة رام 
ــى "كبيرهــا"  اهللا، إال أن رام اهللا تمــردت هــذه المــرة عل
وولّي ســلطتها في بادرة مهمة تؤشــر إلــى حجم المأزق 
وعمق االنقســام الداخلي الذي يعانيه عباس وسلطته جراء 
نهجه الخطير الذي يحاول فرضه على الشعب الفلسطيني 

وقضيته الوطنية.
ما أشــارت إليه المصادر الموثوقة مــن عدم منح تنفيذية 
المنظمة الضــوء األخضر لعباس لالنتقال إلى المفاوضات 
ــة في حركة  المباشــرة، اللهــم إال إذا اختزلــت التنفيذي
فتح، وقيام عباس بانتحال قرار مزيف باســم اللجنة يعلن 
ــى اســتئناف المفاوضات، يكشــف عن حالة  ــا عل مصادقته
متصاعدة من اإلرباك السياســي والتنظيمــي الذي تعانيه 
ــئ عــن انهيار متســارع وقريب لهذه  ســلطة رام اهللا، وينب
السلطة التي تغرد خارج السرب الوطني، وتتحرك بمعزل 
ــة، وال تجد غضاضة  عــن دائرة الحقــوق والثوابت الوطني
في ســحق القيم والمعتقدات الدينية، وزج العلماء وأساتذة 
الجامعات وعوائل النواب في أقبية السجون، وتفتح بوابات 
ــا لضرب  ــى مصاريعه ــي مــع االحتالل عل التنســيق األمن
المقاومة، وتستضيف قادة االحتالل في مقراتها األمنية في 

طول وعرض الضفة الغربية!!
الحقيقة اآلكدة حاليا أن عباس يتحرك وحيدا على الساحة 
الفلســطينية، وأن نهجه السياســي والوطني ال يلتقي عليه 
سوى قلة قليلة من المنتفعين وأصحاب األغراض الخاصة، 
مما يستوجب إعالن التصدي والوقوف الحازم في وجه النهج 

الالوطني الذي يتبناه عباس وفريقه المعزولين وطنيا.
ــات الوطنية أن يتركــز الجهد الوطني  من أوجب الواجب
والفصائلي الراهن على عزل ومحاصرة نهج عباس وزمرته 
قبل أن تفلح الضغوط الدولية في اقتناص تنازالت خطيرة 
منه تمس بأســس وجوهــر قضيتنا الوطنية، مــا يعني أن 
المرحلة المقبلة ســتكون مرحلة عمل شــاق ومضٍن لبناء 
ــة موحــدة إلنقاذ الوضع الفلســطيني  اســتراتيجية وطني
من األخطار والتحديات التي يســتجلبها نهج التســاوق مع 

المطالب واالشتراطات الدولية.
ليتحــرك الجميع كّل وفق حــدود قدرته وإمكاناته لرأب 
ــدا لعزل العابثين  الصــدع وتحقيق اللحمة الداخلية تمهي
ــا الوطنية وفتح آفاق جديدة لمشــروعنا الوطني  بقضيتن
التحرري.. واهللا ناصر شعبنا ومعز أوليائه ومجاهديه.. واهللا 

غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون. 
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إلى قيادة رام اهللا: اعتدلوا وقفوا مع شعبكم أو تنحوا واعتزلوا
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دان د. عزيز دويك رئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني إعالن 
سلطة رام اهللا عودتها إلى اســتئناف المباشرة مع االحتالل، مؤكدا 
أن المفاوض الفلســطيني يقرأ بشــكل مخلوط الخارطة السياسية 

فضال عن حقيقة النوايا اإلسرائيلية.
وأعرب دويك في حوار مع "البرلمان" عن شكه في قدرة سلطة رام 
اهللا على قراءة الخارطة السياسية وحقيقة النوايا اإلسرائيلية بشكل 
صحيح، مشــيرا إلى أن العدو اإلسرائيلي يريد كسب الوقت لفرض 

سياسة األمر الواقع في فلسطين والمنطقة.
ــا تنادي  وأكــد دويــك أن إســرائيل ترفض حركــة حماس ألنه
وتطالــب بكل فلســطين، وترفض أيضا المفاوض الفلســطيني ألنه 
ــد شــطرا صغيرا من فلســطين، فإســرائيل ترفض هــذا وذاك  يري
لكنها تســتخدم المفاوض الفلسطيني كمتكأ للوصول إلى أهدافها، 
وتوهم العالم بأنها تريد عملية ســالم، ، وبالتالي يخطئ المفاوض 

الفلسطيني الذي خضع للضغوط األمريكية في قراءة حقيقة النوايا 
اإلسرائيلية.

ــى الواقع جزء مهم فــي تعاملنا مع  وأوضــح دويــك أن الوعي عل
ــة الفلســطينية ، ثــم التمســك بالثوابت، مؤكــدا  أن هذه  القضي
ــة هي مرحلة عبور وليســت مرحلة نهاية، مشــددا على أن  المرحل

المفاوض الفلسطيني ال مبررات له وال يملك من أمره شيئا.
وخاطب دويك قيادة رام اهللا قائال: "إما أن تقفوا مع شعبكم وإما أن 
تتنحوا، اعتدلوا أو اعتزلوا"، مدينا تراجع قيادة السلطة عن مواقفها 
من قضية المفاوضات، حين أشــبعت الدنيا تصريحات بأن ال ســالم 
مع االســتيطان، مشــيرا إلى أن هذه المفاوضات تمثل مرحلة عبور 
لــإلدارة األمريكية فــي االنتخابات النصفية وأنهــم يريدونها كي 
يسجل أوباما انتصارا لنفسه لتسويق بضاعة أمريكية فاسدة كاسدة 

ليس فيها أي مصلحة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.   .
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ــة أن تمادي  أكــد النواب اإلســالميون فــي الضفة المحتل
األجهــزة األمنية في الضفة الغربية باســتهدافها لألســرى 
المحررين وعائالت الشــهداء يدخــل في نطاق الحرب على 
المقاومة ومشــروعها ويشــكل رضوخا إلمالءات االحتالل 
وشــروطه التي وضعها الســتئناف المفاوضات المباشــرة، 
ودليــال على وصول األجهزة لمرحلة متقدمة وخطيرة في 

التنسيق األمني مع الجانب الصهيوني.
واســتغرب النواب الحملة المسعورة التي تقوم بها األجهزة 
األمنية ضد أنصار الحركة اإلســالمية ورموز الشــرعية 

الفلســطينية والنواب اإلســالميين وذويهم في كافة مدن 
الضفة، معتبرين ذلك مساسا بحرمة شهر رمضان الفضيل 
وتماديًا من تلك األجهزة في غطرستها وتصرفاتها، خاصة 
ــد الفطر الذي من  وأننا في شــهر الرحمة وعلى أبواب عي
الواجــب على األجهــزة أن توفر خاللهما وأن تســتقبلهما  
بإجراءات من شأنها حفظ حرمة الشهر ورسم البسمة على 

وجنة أطفال األسرى وعائالتهم. 
ــواب إن حملة االختطافــات واالســتدعاءات التي  وقــال الن
ــذات التعدي على  تشــنها األجهزة األمنية فــي الضفة وبال

رموز الشرعية ونواب المجلس التشريعي وذويهم تأتي في 
سياق مشــروع تغييب اآلخر ومحاولة يائسة لتعطيل عمل 

النواب.
وطالب النواب قيادة السلطة في رام اهللا وحكومتها بضرورة 
ــة األســرى المحررين وعائالت الشــهداء وتحســين  حماي
ظروف المعيشــة لهــم بدًال مــن اختطافهم واســتدعائهم 
ــى مــا يملكون في  ــق، حيــث أن هــؤالء قدموا أغل للتحقي
ســبيل تحقيق الحلم الفلســطيني وإقامة الدولة المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.



@laÏ‰€a@áö@Ú�‹è€a@Âflc@Ú‹º@ÂÌáÌ@ã¢.Ü
ÚÓiãÃ€a@Ú–õ€a@¿@·Ë‹ˆaÏ«Î

دان د. أحمــد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشريعي اقتحام أجهزة السلطة 
في رام اهللا لبيوت عــدد من النواب بينهم 
النائــب نايف الرجــوب واختطــاف ابنه، 
وكذلــك النائــب محمد أبو جحيشــة 
واختطاف عشــرة من أقاربه بينهم نجله 
وشــقيقيه، وبيــت النائــب محمــد الطل 
واعتقال نجله، واختطاف سلطة المقاطعة 
مديــر مكتــب النائــب ســمير الحاليقة، 
وتعــرض النائــب حاتم قفيشــة للســب 
والشــتم من قبل أجهزة السلطة. وشجب 
بحــر خــالل افتتاحــه جلســة للمجلس 
التشريعي أمس موافقة منظمة التحرير 
ــدء بالمفاوضــات  ــى الب الفلســطيني عل

المباشرة مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أنها 
ال تمثل الشــعب الفلســطيني، مشيرا إلى أن 
العودة لتلك المفاوضات العبثية بعد أن ثبت 
فشلها على مدار أكثر من خمسة عشر عامًا، 
يعد انتحارًا سياســيًا وضــوءًا أخضر للكيان 
الصهيوني للتمادي في قتل شــعبنا وتهويد 
مقدساتنا، واالستمرار في االستيطان والهدم 

والتجريف لمقابر المسلمين ومساكنهم.
ــة ومنظمة  وطالب بحــر الجامعــة العربي
ــات العربية  المؤتمــر اإلســالمي والبرلمان
ــة، ومنظمــات حقوق  واإلســالمية والدولي
ــواب  الن جانــب  إلــى  بالوقــوف  اإلنســان 
المقدسيين والضغط على الكيان الصهيوني 

إلبطال هذا القرار الظالم.
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أقر  المجلس التشــريعي الفلسطيني مشروع 
قانون الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بالقراءة 
الثانية باإلجماع، وذلك خالل جلســة المجلس 
التي انعقــدت أمس في مدينتي غــزة ورام اهللا. 
ويضم مشــروع قانون الهيئة المستقلة ١٩ مادة 
ــة وتأسيســها وأهدافها  تتضمــن تعريف الهيئ
ــا وموازنتها  ــا، وتشــمل أيضــا إدارته ومهامه
ومواردها كما يشــمل القانون أحكاما ختامية 
ــون ترتبط  ــة. ووفقًا لمشــروع القان وانتقالي
الهيئة بالمجلس التشــريعي وتكون مســؤولة 
أمامــه، ويكون لها شــخصية اعتبارية، وتتمتع  
باالســتقاللية في ممارســة مهامها وأنشطتها 
واختصاصاتها. وتعمل الهيئة على ضمان احترام 
حقوق اإلنسان وحمايتها وتعزيزها في فلسطين، 
وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في 
القانون األساسي، وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان 
وتنميتها والحفــاظ على قيمها. وتتكون الهيئة 

من مجلس إدارة يضم رئيسا ونائب للرئيس 
وثالثة عشــر عضوًا من الشخصيات العامة، 
ويصدر قرار عن المجلس التشريعي بتشكيل 
مجلس إدارة الهيئة، ويشمل القرار الحقوق 
ــة لرئيــس وأعضاء المجلــس، ومدة  المالي
ــة للتجديد وال  المجلس ثالث ســنوات قابل
يجوز أن تمتد والية رئيس المجلس ألكثر 
مــن دورتين متتاليتين. وتتعــاون الوزارات 
واألجهزة الحكومية والهيئات والمؤسســات 
ــا المعلومات  ــة وتقدم له العامة مــع الهيئ
والبيانات الالزمة ألداء مهامها، وتقدم الهيئة 
تقاريرها لكٍل من رئيس السلطة والمجلس 
التشــريعي. ووفقًا للقانون تؤول ممتلكات 
تقاريرها لكٍل من رئيس السلطة والمجلس 
التشــريعي. ووفقًا للقانون تؤول ممتلكات 
تقاريرها لكٍل من رئيس السلطة والمجلس 

الهيئة المســتقلة لحقوق اإلنســان المنشأة 
بموجب القرار الرئاسي رقم ٥٩ لسنة ١٩٩٤م 
وكافة أصولها وحساباتها المالية إلى الهيئة 

المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.



العدد السادس و األربعون

أكــد أمين ســر المجلس التشــريعي 
النائب د. محمــود الرمحي أن موافقة 
ســلطة رام اهللا ومنظمة التحرير على 
الدخول في المفاوضات المباشــرة مع 
االحتالل الصهيوني؛ بمثابة نذير شؤم 
على الشــعب وقضيته؛ حيث إن سلطة 
ــاس والمنظمة وافقوا على الدخول  عب
في المفاوضات فــي الذكرى الحادية 
واألربعين إلحراق المســجد األقصى، 
والتي صادفت يوم أمس السبت على يد 

اليهودي "مايكل روهان". 
وقــال الرمحي، فــي تصريح صحفي 
ــة"  ــان "الرباعي األحــد (٢٢-٨): "إن بي
ــم تلزم الجانب  والوعــود األمريكية ل

ــي بأي شــيء، بل على العكس؛ ألزمت الســلطة بدخول المفاوضات مع  الصهيون
العلم أنها الطرف األضعف في هذه المسألة"، مستغرًبا العودة إلى المفاوضات في 
ظل التأكيدات الصهيونية المتتالية لعدم وقف "االستيطان" وعدم إدخال القدس 
في المحادثات باعتبارها عاصمة الكيان، وأن نتيجة أي اتفاق سالم يجب أن يقر 

فيه الطرف الفلسطيني بيهودية "دولة" االحتالل. 
وتساءل الرمحي عن مطالب السلطة وشروطها التي كان يطلقها السيد محمود 
عباس والناطقون باســم الســلطة للعــودة إلى المفاوضات المباشــرة من وقف 
لـ"االســتيطان" وتوفر المرجعية الدولية، مســتغرًبا موافقة سلطة عباس على 
المفاوضات مع عدم تحقيق أي شرط منها، في حين أن دخول المفاوضات بمثابة 
إخراج لالحتالل من المأزق الذي وقع فيه بســبب تصاعد انتهاكاته ضد الشعب 

الفلسطيني وحصاره قطاع غزة. 

حــذر د. أحمــد بحــر النائــب األول 
التشــريعي ســلطة  لرئيس المجلس 
المقاطعة في رام اهللا من االســتمرار 
في ممارســاتها القمعية ضــد العلماء 
وخطباء المساجد والتي كان آخرها 
ــاوي رئيس  ــع النائب حامــد البيت من
رابطة علماء فلسطين من الخطابة في 
المساجد، كما ناشد فصائل المقاومة 
ــد من حديد  الفلســطينية التصدي بي

للعابثين بالمقدرات الوطنية.
جــاء ذلــك خــالل وقفــة تضامنية 
ــا وزارة األوقــاف والشــئون  نظمته
الدينية في مقر المجلس التشــريعي 
تضامنا مع خطباء المســاجد والعلماء 
في الضفة الغربية وتنديدا بممارسات 

سلطة رام اهللا ضدهم.
وقــال بحــر: "تأتي هذه الممارســات 
ــه قوات  فــي الوقت الــذي تمارس في
االحتالل الصهيوني القمع ضد شعبنا 
ومقدســاتنا والتــي كان آخرها هدم 
ــي تحتوي على  مقبرة مأمــن اهللا الت
رفاة الصحابة عليهم الســالم"،  معبرا 
عن استغرابه الشــديد أن تقف سلطة 
رام اهللا نفــس الموقف مــن االحتالل 
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لمالحقة المقاومين وأئمة المســاجد 
والنواب والعلماء والحرائر في الضفة 

الغربية.
وأكد بحر أن ما تقوم به ســلطة رام 
اهللا ضد العلماء والمجاهدين والنواب 
مخالف للقانون األساسي الفلسطيني 
خاصة المــادة ١٨ التي تقول أن حرية 

الشعائر  العقيدة والعبادة وممارســة 
الدينية مكفولة"، والمادة ١٩ "ال مساس 
لحرية الرأي ولكل إنســان الحق في 
ــر عــن آرائه ونشــرها بالقول  التعبي
ــة أو غير ذلك من وســائل  أو الكتاب

التعبير".
ــة فتح  وتســاءل بحر عــن دور كتل

ــة  البرلماني ــم  والقوائ ــة  البرلماني
ومنظمــات حقــوق اإلنســان تجاه ما 
يتعرض له النواب والعلماء في الضفة 
الغربية من قمع على أيدي أجهزة أمن 
ســلطة فتح، كما طالــب علماء األمة 
بلعب دور تجاه مــا يحدث لزمالئهم 

في فلسطين.

ــل النائب في المجلس التشــريعي  حّم
الســلطة  رئيــس  المصــري  مشــير 
ــاس  ــه) محمــود عب ــة واليت (المنتهي
المسؤولية عن تشجيع اللجنة الرباعية 
ــة للمفاوضــات المباشــرة مع  الدولي
الكيان، مجــددًا موقــف الحركة بأن 
عباس "ال يمثل الشعب الفلسطيني وأنه 
ال يمكنه فرض أي اتفاق يصل إليه على 

الشعب". 
وقال المصري، الناطق اإلعالمي باسم 
ــر واإلصالح" البرلمانية:  كتلة "التغي
"ما كان للغطاء العربي أن يكون لوال 
ــاس على  حض وحــرص محمــود عب
ذلك، بل مطالبته بهذا األمر، وما كان 

للموقف الدولي أن يكون دافعًا وضاغطًا باتجاه المفاوضات 
ــي تعاقــد عليها محمود  المباشــرة دون روح االنهــزام الت
عباس وفريقه بشان القضية الفلسطينية واستجابتهم لكل 

االمالءات والضغوط التي تمارس عليهم". 
وأضــاف المصــري: "من يتحمــل مســؤولية المفاوضات 
المباشــرة هو من يجلس مع العــدو ويصافح العدو ويقبل 
العدو، وهو في هــذه الحالة محمود عباس وفريقه"، كما 

قال. 
ــر أن الغطــاء العربي للمفاوضات المباشــرة "غطاء  واعتب
مؤسف دلل على المواقف العربية المتراجعة تجاه القضية 
الفلســطينية"، قائال: "كان من الطبيعي أن يكون الموقف 
الدولي بهذا االتجاه، خاصة موقف اللجنة الرباعية، طالما 
أن الغطاء العربي ممنوح كمظلة للمفاوضات المباشــرة 
بعد المفاوضات الغير مباشرة، ثم هرولة عباس نحو خيار 
المفاوضــات باعتباره خيار وحيد وأوحد كما أكد عباس 

على ذلك مرارًا". 
وأشار إلى أن موقف عباس وموقف لجنة المتابعة العربية 
"متناقــض"، وذلــك بعدما أكــدوا أنهم لن يشــرعوا في 

 

 ..Åb�j„¸a@ÚébÓé@äÜbÃÌ@%@ëbj«@Zãóæa
@Ú�‹è€a@Ôéã◊@Û‹«@Íıb‘i@ÚjÌãö@pböÎb–‡‹€@ÈnibvnéaÎ
تقدمــت  إذا  إال  مباشــرة  مفاوضــات 
ــي  ــر المباشــرة والت المفاوضــات غي
ــم تتقــدم، وذلك فــي ظل اشــتداد  ل
ــة تجــاه الحقوق  الهجمــة الصهيوني
الفلســطينية، وانطالقتهم  والثوابــت 
إلى المفاوضات غير المباشرة دون أن 
يكون هناك أي تقــدم في المفاوضات 

غير المباشرة. 
وقــال المصــري: "إن الحديــث عــن 
كان  مباشــرة  ــر  غي مفاوضــات 
ــل الرأي العام  مضيعة للوقت ولتضلي
الفلســطيني والعربي، وكان محاولة 
إلظهار عنتريات تتحــدث عن مراحل 
وغيرهــا، لكن األمــر كان واضحًا أن 
الشــروع في المفاوضات المباشرة ســيكون وفق المرحلة 

لدى عباس". 
وشــدد على أن عباس "ال يمثل إال نفسه، وليس مخوال من 
قبل الشــعب الفلســطيني"، مؤكدا أن أي اتفاق يصل إليه 
لن تســتطيع أي جهة أن تفرضه على الشــعب الفلسطيني 
ألن الشعب ســيلفظ هذه الجهة كما لفظ في السابق قادة 
ــق المفاوضات.  وتابع: "عباس يــدرك بأن المفاوضات  فري
فعليًا ماتت، وأنه ال يمكن النفخ في روح هذه الجثة الميتة، 
ولكن هذا ضريبة وجوده على كرسي االغتصاب للسلطة، 
وبالتالي هو يستجيب لكل ما يملى عليه، وفي العلن يحاول 
ــات، وأن هناك ثمة مواقف ولكن في الخفاء  إظهار العنتري
هناك طبخة جاهزة تمت، وعباس مستســلم وآلخر درجة، 
ــازل والتخلي عــن الثوابت هي  وسياســية االنبطاح والتن

السياسة التي لم يغادرها". 
ــاس أن هناك ثمــة وطنيات  ــة إظهار عب وأضــاف: "محاول
ــى معاناة الشــعب من خــالل هذه  ــات للتســلق عل وعنتري
المواقــف التضليلية، ال يمكن أن تنطلي على أبناء شــعبنا 

وأمتنا". 
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ــواب اإلســالميون فــي بيت لحــم تكرار  اســتنكر الن
اســتدعاء ســلطة رام اهللا وزيرة شــؤون المــرأة في 
الحكومة العاشرة أمل صيام، مع إصراٍر على حضورها 
ــاء إيصالهم  ــة أثن ــد المباشــر والهمجي تحــت التهدي
ــى أن الوزيرة صيام ال  البالغ إليها. وشــدد النواب عل
ــة، مؤكدين رفضهم  ــزال تتمتع بحصانتها القانوني ت
هــذه االســتدعاءات السياســية، وخاصة بحق النســاء 

والحرائر. 
ــر النواب تمادي ســلطة رام اهللا في اســتدعائها  واعتب

النســاء والشــخصيات االعتبارية أمًرا مســتغرًبا وله 
تبعاته السيئة على المجتمع كافة. 

وأضافوا أن "هذه السياسة التي تتبعها األجهزة األمنية 
ال ترتقــي إلى مســتوى أخالق شــعبنا المجاهد الذي 
ــة جهة كانت"،  ــى حرماته من أي يرفــض االعتداء عل
مطالبين حكومــة رام اهللا الال شــرعية بـ"العودة إلى 
رشــدها والكف عن مثل هذه اإلجراءات الَمشينة بحق 
شــعبنا وقضيتنا والتي تعمق الشــرخ وتضرب ســهًما 

جديًدا في جسد الوحدة التي أدمتها سهامهم". 
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تلقى المجلس التشــريعي دعوة رســمية لزيارة البرلمان 
االســكتلندي، وذلــك في ســياق زيارة وفد مــن البرلمان 
االسكتلندي يمثل لجنة فلسطين في البرلمان إلى المجلس 

التشريعي بمدينة غزة.
وكان في استقبال الوفد د.أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي، والنواب جميل المجــدالوي، ويحيى 

العبادسة، وحسام الطويل.
ورحــب بحر بالوفد مشــيدا بالدور المشــرف الذي وقفه 
أعضاء البرلمان االسكتلندي تضامنا مع الشعب الفلسطيني، 
البرلمــان  داخــل  ــي  معــرض صهيون إقامــة  ورفضهــم 

االسكتلندي.
ــا الوفد: "نأمل أن تصــل هذه المواقف   وقــال بحر مخاطب
المشــرفة لنصرة الشعب الفلســطيني، ونأمل منكم أن يتم 
ــاد في خيمتهم  زيارة النواب المقدســيين المهددين باإلبع

داخل مقر الصليب األحمر".
ــن بحــر أن المشــكلة الحقيقية هي نتيجــة االحتالل  وبي

الظالم الذي يحاصر وينتهك الحرمات ويدمر المقدسات 
ويهود القدس الشريف حتى وصل األمر على االعتداء على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس، ويهدد 
بإبعاد الشخصيات الوطنية والنواب عن مدينة القدس، بهدف 

تفريغ مدينة القدس وتغير معالمها اإلسالمية.
من جهتها أبدت بولين مكلين عضو البرلمان االســكتلندي 
ــا في أن تنجح هــذه الزيارة في دعــوة نواب المجلس  أمله
التشريعي من الضفة وغزة ومن مختلف الكتل البرلمانية، 
لزيارة البرلمان االســكتلندي والبريطاني، مبدية استياءها 
من اســتمرار الحصار الظالم على غــزة وصعوبة الوصول 
إلى غزة، مشيرة إلى أنها قضت أسبوعا كامال في مصر من 

أجل محاولة الوصول إلى غزة.
ــة اللقاء قــدم بحر ألعضــاء الوفــد البرلماني  وفــي نهاي
االســكتلندي درعا تكريميا تقديرا لجهودهم للوصول إلى 
غزة، قبل أن يصطحب الوفد في جولة على آثار الدمار في 

المجلس التشريعي بعد قصفه أثناء الحرب على غزة.

 . . 





العدد السادس و األربعون
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دانــت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية منع ســلطة رام 
اهللا للنائب الشيخ حامد البيتاوي من الخطابة في المساجد، 

مؤكدة أن ذلك يشكل جريمة بكل المقاييس.
وقالت الكتلة في بيان لها: "تطل علينا أوقاف فتح والمدعو 
ــاوى مــا أنــزل اهللا بها من  ــاش ليصــدر فت محمــود الهب
سلطان وليشــن حربا دينية على المســاجد واآلذان إرضاء 
للمستوطنين وانطالقا من الحقد األسود على بيوت اهللا عز 

وجل".
وأضافــت الكتلة: "تلتقي فتح مع االحتالل في منع الشــيخ 
البيتاوي من الخطابة حيث منعه االحتالل من الخطابة في 
المسجد األقصى وها هي سلطة فتح تمنعه من الخطابة في 

مساجد الضفة المحتلة .

وأكدت الكتلة أنه آن األوان لفتح أن تكف عن هذا التساوق 
مع االحتالل وأن ترفع يدها الثقيلة عن الشعب الفلسطيني 
وأن تحترم ممثليه وعن الفتاوى والرؤى الحزبية الضيقة.  
وأوضحت الكتلة أن هذه اإلجــراءات والجرائم الفتحاوية 
تأتي في ظل هرولة سلطة فتح نحو المفاوضات المباشرة 
بالشروط اإلسرائيلية وسعيها الحثيث لجلب الغطاء العربي 
والدولي لها على حســاب الحقوق والثوابت وأمام الجرائم 
اإلســرائيلية المستمرة بحق الشــعب واألرض والمقدسات 
وخاصــة ما يحــدث للنواب المقدســيين وضمــن الحملة 
المسعورة الصهيوفتحاوية وتبادل األدوار ضد المجاهدين 
ــاء الشــعب الفلســطيني واالعتقــاالت والمداهمــات  وأبن

واالستدعاءات اليومية التي لم تسلم منها النساء.

ÚÓiçy@ÚÃjói@ãˆbu@ÔébÓé@äaã”@Úib�©a@Âfl@Ô»‰fl@ZÎbnÓj€a
اســتهجن النائب الشيخ حامد البيتاوي قرار حكومة فياض 
ممثلة بوزير أوقافه محمود الهباش بمنعه من الخطابة في 
المساجد، مؤكدا أن السلطة منعته من الخطابة في مدينة 

نابلس منذ أكثر من عامين.
ــر البيتاوي في حوار مع "البرلمــان" قرار منعه من  واعتب
ــرا  منطلقه حزبــي ويهدف  ــة قرارا سياســيا جائ الخطاب
لمحاربة التدين في فلسطين وتغييب رسالة المسجد التي 
يقوم بها األئمة والخطباء، ملفتا إلى أنه ليس الوحيد الذي 

منع من أداء خطبة الجمعة.

وأضاف: "هناك العشرات من الخطباء يتم منعهم خاصة من 
نواب المجلس التشريعي في كافة مناطق الضفة الغربية".

ــى أن وزارة أوقاف رام اهللا تريد خطباء حســب  وأشــار إل
المقــاس الــذي يريدون، مســتنكرا ما ابتدعــه الهباش من 
خطبة الجمعة الموحدة ومعاقبة مــن ال يلتزم بها، وتابع: 
"الخطبة الموحدة هي استخفاف بخطباء المساجد، حيث أن 

معظمهم جامعيون".
واعتبر النائب البيتاوي ما يحدث حربا مخططة على الدين، 

حيث أن سلطة رام اهللا تقيم الخمارات والمالهي الليلية.



@ÒçÀ@ b�”@¿@È‹‡«@ÔË„c@Ô€Îá€a@’Ó‘zn€a@áœÎ@ZfiÏÃ€a
أكــد النائب محمد فرج الغــول وزير العدل أن وفد لجنة 
ــة التحقيقات  ــق األممية التــي تضم خبراء لمراقب التحقي
ــى قطاع غزة  ــة المتعلقة بالحــرب الصهيونية عل الداخلي

أواخر عام ٢٠٠٨ وبداية ٢٠٠٩ أنهى عمله في القطاع. 
ــات تقرير  ــي الغــول أن يعــزز هــذا الوفــد بتوصي وتمن
"غولدســتون" الذي زار غزة مؤخــًرا إلدانة االحتالل على 

جرائمه. 
وأشــار الغول إلى أن الوفد الدولي التقاه شــخصًيا، وكذا 
التقى أهالي ضحايا الحرب الصهيونية ولجنة توثيق جرائم 

االحتالل والعديد من الجهات الحقوقية. 

ووصــل الوفد األممي لغزة بداية األســبوع الجاري، وضم 
ــون لمواصلة التحقيقات  مجموعة مــن القضاة والحقوقي
في توصيات تقرير غولدســتون حــول الحرب الصهيونية 

األخيرة على القطاع. 
وكانــت الحكومــة الفلســطينية ســلمت األمــم المتحدة 
ــي لمتابعة توصيات تقريــر لجنة التحقيق  تقريرها الثان
الدولية حول العدوان الصهيوني على القطاع التي ترأسها 

القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون. 
يشــار إلى أن اللجنة ســتقدم تقريرها في ٢٧ سبتمبر ٢٠١٠ 

إلى مجلس حقوق اإلنسان األممي بجنيف. 

@µÓéá‘æa@á�yÏm@ÊaÏ‰«@laÏ‰€a@‚bón«a@Ú‡ÓÇ@ZÚÓ€Îá€a@Ú‹‡®a
ــواب المختطفين  ــة لإلفراج عن الن أشــادت الحملة الدولي
"بحجم االلتفاف واالحتضان المقدسي مع ممثلي الشرعية"، 
ــوان توحد ضد  مؤكــدة أن خيمة االعتصــام "أصبحت عن
االنتهاكات والجرائم الصهيونية بحق المقدسيين، السيما 

وأن الخيمة جاءت لتترجم رفض النواب لقرار اإلبعاد".
ــا االثنين (٨/١٦) أن  ــة الدولية، في بيان له واعتبرت الحمل
اســتمرار خيمة االعتصام "رغم كم المعوقات؛ إنما يؤكد 
أن الحقوق تنتزع انتزاعا وال توهب، وأشــارت إلى ضرورة 
مواجهــة الصلــف والتعنــت الصهيوني بكل الوســائل، مع 
العمل على بقاء الحماية الشعبية من خالل التوافد اليومي 

للمتضامنين من كافة األنحاء المحلية واألجنبية".

وأدانت الحملة الممارسات الصهيونية المتكررة بحق النواب 
المقدســيين، حين منعهم االحتالل من الصالة في المسجد 
األقصى، بعد أن كان يسعى إلى طردهم بالكلية عن المدينة 
المقدسة، وأكدت أن "هذا التعنت الصهيوني إنما يأتي ضمن 
سلسلة طويلة في أجندة االحتالل تهدف إلى تفريغ القدس 

من أصحابها األصليين وإحالل المستوطنين مكانهم".
ــة "االحتضان المقدســي لنوابهم"،  وثمنــت الحملة الدولي
ودعت إلى المزيد من االلتفاف والثبات، مؤكدة أن "إفشال 
هذه الخطوة في سياســة االحتالل سيفســد ما بعدها، وأن 
الوقوف في وجه السياسة الصهيونية إنما هو دفاع عن كل 

وجود فلسطيني في القدس.

األداء في مجال الطاقة". 
ــى أن المواطن يعتبر  وأشــار نصار إل
الحلقة األخيرة واالهم في هذه األزمة 
ــه المســتفيد من خدمــة التيار  كون
ــي, إال أن الظــروف المالية  الكهربائ
ــي عاشــها  ــة الت ــة الصعب واالقتصادي
المواطن الفلسطيني حالت بينه وبين 
مقدرته على دفع مستحقات الكهرباء, 
مما أدى إلــى وجود األزمــة الحالية 
وتفاقمها كلما ارتفعت نسبة التخلف 
عن التســديد سواء أفقيا (بازدياد عدد 
المواطنين المتخلفين عن السداد) أو 
عموديا ( من خــالل ازدياد المديونية 

على المواطن).
طبيعة األزمة

بدوره أشــار النائب د. محمد شــهاب 
في حوار مــع "البرلمان" إلى أن أزمة 
انقطــاع التيار الكهربائي بدأت عندما 
ــر  ــي بتدمي قــام االحتــالل الصهيون
محطة الوقود في العام ٢٠٠٦، موضحا 
أن حاجة قطاع غزة للكهرباء بشــكل 

ــة فــي  ــة الموازن حمــل رئيــس لجن
المجلس التشريعي النائب جمال نصار 
االحتالل الصهيوني الســبب الرئيسي 
فــي أزمة الكهرباء في غزة كونه من 
ــذ أربعة  يفرض الحصــار الظالم من
أعوام وكونه من دمر محطة التوليد, 
معتبرا ذلك حلقة من حلقات الحصار 

المفروض علي الشعب الفلسطيني. 
كمــا حمــل نصــار حكومــة رام اهللا 
بنفــس المســتوى مشــكلة انقطــاع 
ــام االتحاد  ــار الكهربائــي بعد قي التي
األوربي بدفع ثمــن الوقود الصناعي 
إلي الســلطة فــي رام اهللا، حيث قامت 
األخيرة باســتغالل هذا األمر وابتزاز 
قطاع غزة محتجة في ذلك على عدم 

تسديد مستحقات المواطنين لها.
وقال نصار في حوار مــع "البرلمان" 
ــر عنصرا  ــي يعتب إن االتحــاد األورب
هاما مــن عناصر األزمــة كونه من 
يدفع قيمة الوقــود الصناعي وكونه 
من يستطيع التنسيق لصيانة وإصالح 

مولدات المحطة المعطلة. 
ــم يعــف النائــب نصــار شــركة  ول
توليد الكهرباء من المســئولية قائال: 
"تعتبر شــركة التوليد عنصرا مهما 
ــا الجهة  مــن عناصر األزمــة كونه
ــاج الطاقة من محطة  ــي تقوم بإنت الت
ــد, إذ أن هناك عقودا واتفاقيات  التولي
ــا وبين الســلطة في هذا  مبرمة بينه

الخصوص".
واعتبر نصار شركة توزيع الكهرباء 
الجهة المخولة بتوزيع كميات الطاقة 
المتوفــرة لها على مناطق قطاع غزة, 
فهي الجهة التي تقوم بجمع الفواتير 
المستحقة على المواطنين وتوريدها 

إلى وزارة المالية في رام اهللا.
 ومضــى قائال: "تعتبر ســلطة الطاقة 
ــة لقطاع  ــة المراقب الجهــة الحكومي
الطاقة بشكل عام ولشركتي التوليد 
والتوزيع بشــكل خاص, لذا يقع على 
ــام الرامية  ــد من المه كاهلها العدي
لحل األزمة القائمة وتحسين مستوى 

كما أوصى بمخاطبة االتحاد األوربي 
الجانــب  ــى  عل الضغــط  بضــرورة 
الســوالر  اإلســرائيلي لزيادة كمية 
الصناعــي المدخــل إلى قطــاع غزة, 
ــة  والتنســيق والمســاعدة فــي صيان
ــد, وإعادة دفع  مولدات محطة التولي

ثمن الوقود وفقًا لآللية القديمة.
وأوصى نصــار أيضا بضرورة الطلب 
من ســلطة الطاقة وكافــة المعنيين 
ــة  الفني الدراســات  بإجــراء  ــام  القي
المتخصصة حول بدائل وقود تشغيل 
ــل الســوالر المصري أو  المحطة مث
ــاز. وفي ذات الســياق أوصى نصار  الغ
الســعي بخطــوات عملية  بضــرورة 
وحثيثة مع الجانــب المصري لزيادة 
ــة من طرفه  كمية الطاقــة  المدخل
كونه أرخص األثمان، والنظر بجدية 
إلى كيفية استغالل الغاز الفلسطيني 
من أجل تشــغيل محطــة التوليد بعد 
ــاز الموقعــة مع  مراجعــة عقــود الغ

شركة بريتش غاز.

ــي هــي (٢٧٠) ميغــاوات، الفتا  إجمال
إلى أن كمية الطاقــة التي تصل إلي 
قطاع غــزة تصل إلى ( ١٦١ ) ميغاوات 
فقط، أي بعجز يصــل حوالي ( ١٠٩ ) 
ميغاوات. وأشــار شهاب إلى أن مصادر 
التيار الكهربائي التي تصل إلي قطاع 

غزة هي:
- االحتالل الصهيونــي يصل منه ١٢٠ 
ــى القطــاع عبر عشــرة  ميغــاوات إل
خطوط رئيسية، إال أن العلة في ذلك 
أن هــذه الخطــوط تصــاب باألعطال 
بشــكل متكرر، وفي كل عطل تحتاج 
إلي تنســيق مــع االحتــالل مما يعيق 

مسألة اإلصالح أليام.
- جمهورية مصر العربية حيث يصل 
ــر رفــح وهذه  ــا ١٦ ميغــاوات عب منه

الكمية لتزويد مدينة رفح.
ــاء غزة حيث  - محطــة توليد كهرب
ــد ٢٥ ميغاوات من خالل تشــغيل  تول
ــد واحد من أصــل أربعة مولدات  مول

وبنصف طاقة المولد.

ــدأ تقليص  وأضــاف: "بعــد ذلــك ب
الكميات التي سمح االحتالل بإدخالها 
أسبوعيا من ٢٢٠٠ كوب إلي ٧٠٠ كوب 
بحجة ضرورة تســديد المســتحقات 
ــى المواطنين ، األمر  المتراكمــة عل
الذي أدي إلي تفاقم المشكلة وتقليص 
كمية الكهرباء المولدة من الشركة 

إلى أقل من النصف".
توصيات

وأوصى النائب نصار في سياق تقرير 
تم ارســاله إلى الحكومة الفلسطينية 
فــي غــزة بضــرورة دراســة األبعاد 
ــة التي تمت في الســابق بين  التعاقدي
التوليد ومراجعة  الحكومة وشركة 
المسئولين عن توقيع هذه االتفاقيات، 
وإعادة تشكيل وهيكلة شركة توزيع 
الكهرباء بما يتناسب والمصلحة العامة، 
وحث وتشجيع شركة الكهرباء على 
ضــرورة تفعيل نظام الدفع المســبق 
كونه أحد الحلول الفعالة لتخفيض 

الديون وعدم تراكمها.

@Ô»Ìãìn€a@ê‹1a@¿@Ú„åaÏæa@Ú‰ß
ÒçÀ@ b�”@¿@ıbiãËÿ€a@ b�‘„a@Úflåc@Úßb»æ@pbÓñÏm@Åã�m

نصــار: االحتــالل وســلطة رام اهللا يتحملــون 
المســئولية بذات القــدر.. واالتحــاد األوروبي 

وشركة التوليد عنصران أساسيان في األزمة 

د. شهاب :  حاجة قطاع غزة من الكهرباء ٢٧٠ 
ميغــاوات ال يتوفــر منها ســوى ١٦١ ميغاوات 

فقط، وتم خصم أكثر من  نصفها مؤخرا
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النواب اِّـفدسيون يستقبلون سفري جنوب 
إفريقيا لدى السلطة

فقد زار السفير الجنوب إفريقي لدى السلطة الفلسطينية 
"تيد بيكاني" خيمة اعتصام النواب معربا عن تضامنه معهم 

في وجه قرار اإلبعاد الصهيوني.
وقال الســفير: "باسم شعب وحكومة جنوب إفريقيا نقف 
معكم في هذه األوقات الصعبة، ونأمل باســتمرار أن ُتحل 

قضيتكم في أسرع وقت ممكن".
ورّحب النواب المهددون باإلبعاد ووزير شــؤون القدس 

السابق بهذه الزيارة التضامنية.
وقال النائــب محمد طوطح: "نحن نــدرك أن حكومتكم 
ترنو إلى الحرية والســالم، وتطلب الحرية واالستقالل 
وتقرير المصير للشعب الفلســطيني، ولكن لألسف فإن 
المجتمع الدولي ال زال بعيدًا عن تحقيق العدالة والحرية 

والمساواة للشعب الفلسطيني".
وأكــد النائب أحمد عطون أن النائب األســير محمد أبو 
طير قد أمضى في ســجون االحتالل قرابة ٣٠ عامًا، وهي 
تقارب المدة التي قضاها الزعيم الروحي لجنوب إفريقيا 
نيلســون مانديــال أســيرًا للتمييز العنصــري في جنوب 

إفريقيا.
... ويستقبلون السفري السرييالنكي لدى 

السلطة 
كما زار الســفير السيريالنكي لدى السلطة الفلسطينية 
د. تي جاياسينجه خيمة اعتصام النواب، معربا عن موقف 
بالده الرافض لقرار اإلبعاد الصادر بحقهم وبحق النائب 

المعتقل محمد أبو طير.
ورحب السفير بإرسال رســالة إلى الرئيس السريالنكي 
يشرح فيها النواب قضية اإلبعاد وذلك لوضعه في صورة 

األحداث.
وأكد الســفير السيريالنكي أن على المجتمع الدولي أن 
يتحرك لوقف هذا القرار الجائر والذي يخالف األعراف 

والقوانين الدولية.

كما طالب السفير األمم المتحدة ومؤسسات حقوق اإلنسان 
في العالم بتحمل دورها تجــاه قضية النواب والضغط على 
ــاء هذا القرار الصــادر بحق ثالثة  الجانب اإلســرائيلي إللغ

برلمانيين فلسطينيين ووزير سابق.
وأعــرب النواب عن شــكرهم لموقف دولة ســيريالنكا عبر 
عشــرات الســنين الداعم للقضية الفلســطينية، شــاكرين 
ــة، ووعدوا بتجهيز رســالة إلى  للســفير زيارته التضامني

الرئيس السريالنكي لوضعه في صورة الحدث.
... ووفدا من مؤسسة كارتر للمرة الثانية على 

التوالي 
إذ استقبل النواب وفدا من مؤسسة كارتر للسالم المسؤول 
في المؤسسة هرير باليان، وذلك للمرة الثانية على التوالي 

خالل فترة اعتصام النواب.
واستفســر الوفد من النواب عن آخر المســتجدات المتعلقة 
ــاد الصادرة بحقهم، حيث أوضــح النواب أنه ال  بقضية اإلبع
يوجد شــيء جديد في القضية، فاالحتالل اإلسرائيلي ماٍض 

في قراره الجائر، وال يزال يعتقل النائب محمد أبو طير.
وأكــد النواب للوفــد الزائــر أن حجم التضامن الشــعبي 
"المقدســي واألجنبي" في ازدياد، ولكن تجاوب المؤسســات 
ــى اآلن أية نتيجة على  ــة ما زال بطيئًا وال يوجد حت الدولي
"المقدســي واألجنبي" في ازدياد، ولكن تجاوب المؤسســات 
ــى اآلن أية نتيجة على  ــة ما زال بطيئًا وال يوجد حت الدولي
"المقدســي واألجنبي" في ازدياد، ولكن تجاوب المؤسســات 

أرض الواقع.
وبّين النواب للوفد طبيعة التضامن معهم حيث زارهم العديد 
من الســفراء والقناصــل باإلضافة إلى تلقيهــم للعديد من 
رســائل التضامن الصادرة عن أوساط برلمانية وقيادية في 

المجتمع العربي واألوروبي.
وكان الوفد قد زار خيمة اعتصام النواب قبل ثالثة أسابيع 
ونقل رســالة من الرئيس األمريكي الســابق جيمي كارتر 
تعبر عن رفضه لقرار اإلبعاد الصادر بحق النواب المقدسيين 

والوزير السابق.
ــاء قرار اإلبعاد  ــذل المزيد من الجهود إللغ ووعــد الوفد بب
ــواب والوزير الســابق  وإعــادة الحقــوق المســلوبة من الن

واإلفراج عن النائب محمد أبو طير.
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فرقتا كشافة صور باهر وسلوان تزورا خيمة 
اعتصام النواب 

ــواب والوزير والشــارع الذي  تحولــت منطقــة خيمــة الن
يؤدي إليها إلى ســاحة عرض كشــفي رائع، قدمتها فرقتا 
ســلوان وصور باهر، تضامنًا مع إخوانهــم النواب والوزير 
يؤدي إليها إلى ســاحة عرض كشــفي رائع، قدمتها فرقتا 
ســلوان وصور باهر، تضامنًا مع إخوانهــم النواب والوزير 
يؤدي إليها إلى ســاحة عرض كشــفي رائع، قدمتها فرقتا 

المقدسيين.
وقد اصطفت الفرقتان بشــبابها وصباياهــا وأطفالها وجهًا 
لوجه مــع مقر البعثة الدولية للصليب األحمر حيث عزفت 

الفرقتان السالم الوطني الفلسطيني والعزف الكشفي.
ــام النائبان أحمد عطون ومحمد طوطح ووزير شــؤون  وق
القدس السابق خالد أبو عرفة باستقبال قادة الفرق الكشفية 
ــة المقر مصافحين إياهم  وكافة أعضاء الكشــافة على بواب
فردًا فردًا، حيث استمعوا إلى كلمة من النائب عطون هنأهم 
فيها بحلول شــهر رمضان الكريم وعلى قدرتهم في الجمع 

بين الصيام وبين القيام بالواجب الكشفي الملتزم.
وأكد عطون في كلمته على أن الفرق الكشفية تقوم بدور 
مشــكور في توعية الشباب المقدسي بالثقافة الوطنية كما 
تقوم برعاية وتنظيم دخول الزائرين إلى المسجد األقصى 

المبارك في كل عام من شهر رمضان المبارك.
النواب زيدان وقفيشة وقرعاوي وحمدان 

والوزير قبها يزورون إخوانهم النواب 
فقد زار خيمة االعتصام النائب المهندس عبد الرحمن زيدان، 
والنائب د. حاتم قفيشة والنائب فتحي قرعاوي والنائب فضل 
حمدان، ووزير شؤون األسرى السابق المهندس وصفي قبها، 
بعــد أن تمكنوا من دخول مدينة القدس وأداء صالة الجمعة 
في المســجد األقصى المبارك، حيث التقوا بالنواب والوزير 
ــة على صعيد قضية  وناقشــوا معهم آخر التطورات الجاري

اإلبعاد وما ترتب عليها من مستجدات.
وأكد النواب الزائرين أن التاريخ يعيد نفســه، فقبل ثمانية 
عشر عامًا قام االحتالل بمحاولة فاشلة إلبعاد ٤١٥ قياديًا إلى 
خــارج حدود فلســطين، وها هو اليوم يكــرر نفس تجربته 
الفاشــلة بمحاولة إبعاد النواب والوزيــر من مدينة القدس 

ليلحقهم بالمزيد من القادة الفلسطينيين في المدينة.
ونقل النواب تحيات إخوانهم النواب في الضفة الغربية الذين 
يقفون مع إخوانهم النواب المقدسيين في محنتهم ويدعون 
لكم بالثبات والنصر، ويعملون على نشــر قضيتهم في كل 
مكان وفي المحافل الدولية، مطالبين بالضغط على االحتالل 

اإلسرائيلي للتراجع عن القرار الصادر بحقكم".
وشــكر النواب إلخوانهم الزائرين جهدهــم الكبير، قبل أن 
يشارك الضيوف نواب القدس ووزيرها طعام إفطارهم بعد 
أن أدوا صــالة المغرب جماعة في مقر بعثة الصليب األحمر 
ــة القدس،  ــي باإلضافــة إلى العشــرات من أبناء مدين الدول
ــواب ألداء صالة التراويح في المســجد  ليودعــوا بعدها الن

األقصى المبارك.
النائب إبراهيم أبو سالم يزور إخوانه النواب 

فقــد زار النائب عــن محافظة القدس د. إبراهيم أبو ســالم 
إخوانه النواب والوزير السابق.

وأوصى النائب أبو ســالم إخوانه بضــرورة الثبات والصبر 
حتى يحققوا ما حققه إخوانهم في مرج الزهور.

وأثنى أبو ســالم على ثبات إخوانه بعــد مضي فترة طويلة 
على اعتصامهم المفتوح داخل مقر الصليب األحمر الدولي، 
داعيًا اهللا عز وجل أن ال تطول شدتهم وأن يفك أسر النائب 
على اعتصامهم المفتوح داخل مقر الصليب األحمر الدولي، 
داعيًا اهللا عز وجل أن ال تطول شدتهم وأن يفك أسر النائب 
على اعتصامهم المفتوح داخل مقر الصليب األحمر الدولي، 

المجاهد محمد أبو طير.
قيادات وشخصيات القدس والداخل يلتئمون 

بإفطار جماعي َّـ خيمة نواب القدس 
جّسدت الشــخصيات والقيادات الوطنية والدينية في القدس 
المحتلة والداخل الفلســطيني الوحــدة الحقيقية بين أبناء 
الشــعب الفلســطيني بمختلف أطيافه وانتماءاته الفصائلية 

والحزبية.
ــم تنظيمه  ــر الذي ت جــاء ذلــك في حفــل اإلفطــار الكبي
بخيمة اعتصام النواب وشــارك فيه عدد كبير من القيادات 
الفلســطينية، منهم: الشــيخ عكرمة صبري رئيــس الهيئة 
اإلسالمية العليا، المهندس عدنان الحسيني محافظ القدس، 
منيب المصري رجل األعمال، الشــيخ كمال الخطيب نائب 
رئيس الحركة اإلســالمية في الداخل، محمد زيدان رئيس 
لجنة المتابعة في الداخل، النائب طلب الصانع، علي أبو شيخه 
مستشار الحركة اإلسالمية لشؤون القدس واألقصى، د. عبد 
ــاد أمين عام هيئة علماء ودعــاة القدس، محمد  الرحمن عب
صادق مدير مركز إعالم القدس، الشيخ جميل حمامي عضو 
الهيئة اإلســالمية العليا، خليل تفكجي رئيس قسم الخرائط 
في بيت الشــرق، وعدد كبير من شخصيات وقيادات القدس 

والداخل.
ــل وجبة اإلفطار،  وكانت الشــخصيات القيادية تداولت، قب
العديد من القضايا التي تهم المدينة المقدسة وسكانها، فيما 
أدى الحضور صالتي المغرب والعشــاء باإلضافة إلى صالة 

التراويح في خيمة االعتصام.
 خيمة اعتصام النواب تشهد إقباًال َّـ أمسيات 

رمضان 
منذ بداية شــهر رمضان المبارك لم يكن النواب المقدسيون 
ــة الدولية  والوزير الســابق المعتصمــون داخل مقر البعث
للصليــب األحمر منذ بداية شــهر تمــوز يتوقعون أن يقوم 
أهالي مدينة القدس بالتضامن معهم بالشكل الكبير والالفت 
للنظر خاصة وأن الناس في رمضان يجتمعون مع عائالتهم 

ويتوجهون للصالة في المسجد األقصى المبارك.
ولكن مع إطاللة الشــهر الفضيل بدأ المقدســيون بالتوافد 
جماعات وأفراد إلى خيمة االعتصــام لتهنئة النواب بحلول 

الشهر الفضيل ولنيل ثواب اإلفطار معهم في رمضان.
ــم نكن نتوقع هذا الحجــم من التضامن  وأوضــح النواب: "ل
الشعبي معنا، خاصة وأن الناس منشغلون في رمضان بالعبادة 

والتواصل االجتماعي".
ــوا: "حينما رأينا هذا التضامن أيقنا أن جميع الناس في  وقال
مدينة القدس تقف خلفنا وتنتظر موقفنا من قضية اإلبعاد، 

فهي تحملنا أمانة كبيرة نسأل اهللا أن يعيننا على حملها".
قيادات دينية ووطنية تزور خيمة االعتصام 
كما زارعــدد من القيادات الدينية والوطنية من مســلمين 
ومســيحيين ودروز خيمة االعتصام ، وعلى رأســهم الشيخ 
عكرمــة صبري والمطران عطا اهللا حنا والشــيخ أبو صافي 

عنتير من دروز الداخل وقيادات أخرى.
واجتمع النواب مع القيادات الزائرة وتباحثوا معها في سبل 
المحافظة على المقدســات اإلسالمية والمسيحية والتصدي 
لإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة واالعتداء 

على سكانها األصليين.
 متضامنون أجانب يزورون خيمة االعتصام 

ــارة خيمة  فقــد قــام عــدد مــن المتضامنين األجانــب بزي 



5 العدد السادس و األربعون
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االعتصام للتضامن مع النواب، مؤكدين رفضهم لإلجراءات 
اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ورحب النواب بالوفد وشكروهم على وقفتهم التضامنية مع 
الشعب الفلســطيني ورفضهم للظلم الذي يرتكبه االحتالل 

بحقه.
النواب يستقبلون وفدا مسيحيا يضم اِّـطران 

عطا اهللا حنا يرافقه اِّـحامي قيس ناصر 
والصحفي جاك خزمو 

كما استقبل النواب وفدا مسيحيا يضم المطران عطا اهللا حنا 
الذي زار خيمة اعتصام مرات عديدة يرافقه المحامي قيس 

ناصر والصحفي جاك خزمو.
وقال المحامي ناصر: "أتينا اليوم لنعبر عن تضامننا ودعمنا 
لكم كشــرفاء وأحرار يتعرضون كما تعرض الرســل من 

قبلهم للقهر والظلم واالضطهاد ألجل القدس".
وأضاف: "أضرع إلى اهللا في هذا اليوم الكريم من هذا الشهر 
الفضيل أن تنعموا بحرية القدس قريبًا بعد أن تنكســر عنها 
وأضاف: "أضرع إلى اهللا في هذا اليوم الكريم من هذا الشهر 
الفضيل أن تنعموا بحرية القدس قريبًا بعد أن تنكســر عنها 
وأضاف: "أضرع إلى اهللا في هذا اليوم الكريم من هذا الشهر 

أغالل االحتالل والحكم الغاشم، لتبقى القدس مدينة الحرية 
والسالم واألرض المقدسة".

ورّحب النواب بهذه الزيارة التضامنية وشكروا للشخصيات 
المقدسية جهودها في خدمة القدس والمقدسيين.

... ويستقبلون األمني العام للمبادرة العربية 
النائب مصطفى الربغوثي

كما اســتقبل النواب األمين العام للمبادرة الوطنية والنائب 
في المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي.

وقــال البرغوثي: "نحن جميعًا متضامنين مع اإلخوة النواب 
في المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي.

وقــال البرغوثي: "نحن جميعًا متضامنين مع اإلخوة النواب 
في المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي.

المقدسيين ووزير شؤون القدس السابق".
وأضــاف: "إننا نعتز بصمودكم وثباتكــم في وجه اضطهاد 
ــز العنصري،  ــر العرقي والتميي ــة التطهي االحتــالل وحمل
وكلنا معكم في نضالكم دفاعًا عن القدس ومستقبل الشعب 
ــز العنصري،  ــر العرقي والتميي ــة التطهي االحتــالل وحمل
وكلنا معكم في نضالكم دفاعًا عن القدس ومستقبل الشعب 
ــز العنصري،  ــر العرقي والتميي ــة التطهي االحتــالل وحمل

الفلسطيني".
ورّحب النواب المقدســيون والوزير الســابق بهذه الزيارة 
التضامنية، وأكدوا على وحدة الشــعب الفلســطيني وأنها 
صمــام األمــان فــي مواجهة االحتــالل، مؤكديــن على أن 
اعتصامهم سيتواصل حتى إلغاء قرار اإلبعاد ودحره إلى غير 

رجعة.
... ومتضامنون إسبانيون من إقليم الباسك

كما اســتقبل النواب وفدا من المتضامنين اإلســبانيين من 
إقليم الباسك في إسبانيا.

وشــكر المتضامنون النواب على تشجيعهم للمحافظة على 
روح الصراع من أجل العدل والحرية للجميع، عبر صمودهم 

واعتصامهم المتواصل في وجه االحتالل.
ــون المجتمع الدولي مفتوحة  وأضاف المتضامنون: "إن عي
وقادرة على رؤية األحداث عن كثب، ولكنها ال تريد أن ترى 
معاناة الشعب الفلسطيني جراء االحتالل، كما أن المجتمع 
الدولي يتغاضى عن جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، 

كما تغاضى عن جريمته البشعة بحق أسطول الحرية.
ورّحب النواب بالمتضامنين وأوضحوا أنهم يرفضون الظلم 
الواقــع على الشــعب الفلســطيني من اعتقــال وقتل وهدم 
ــوا أن وجودهم في خيمة االعتصام هو نتيجة  وتهجير،وقال

للظلم اإلسرائيلي.
... ووفدا من مستشفى اِّـقاصد 

كما استقبل النواب وفدا من األطباء والعاملين في مستشفى 
المقاصد الخيرية.

ــواب والوزير الســابق في  ــى مؤازرته للن وأكــد الوفد عل
رفضهم لقرار سلطات االحتالل والتصدي له وحيوهم على 

اعتصامهم المتواصل في مقر الصليب األحمر منذ ٤٣ يومًا.
وقام الوفد بإجراء بعض الفحوصات الطبية للنواب والوزير 
الســابق لالطمئنان على صحتهم، كما أبدى الوفد استعداده 
الكامل إلجراء أي فحص طبي مستقبلي داخل خيمة االعتصام 

ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار.
... ووفدان من الداخل الفلسطيني 

كما اســتقبل النواب وفدان من داخل األراضي المحتلة عام 
٤٨ ضم األول عضوا الكنيســت جمــال زحالقة وحنين زعبي 
والثاني وفد من الحركة اإلســالمية برئاسة الشيخ كمال 
الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية ود. سليمان إغبارية 

وآخرين.
وتناقش النواب مع الوفدان آخر التطورات في مدينة القدس 
واألراضي الفلســطينية حيث قامت ســلطات االحتالل بهدم 
قرية العراقيب للمــرة الثالثة على التوالي وقامت كذلك 

بتجريف أكثر من مائة قبر في مقبرة مأمن اهللا.
وأوضح النواب أن ما يجري في قرية العراقيب وفي مقبرة 
مأمن اهللا ما هو إال مقدمة لتصعيد خطير يقوم به االحتالل 

اإلسرائيلي تجاه شعبنا الفلسطيني.
وحّذر النواب من قيام االحتالل اإلسرائيلي بتنفيذ مخططات 
عنصرية تستهدف وجودنا في القدس واألراضي الفلسطينية 

المحتلة عام ٤٨.
... ووفدا مسيحيا يضم اِّـطران شوملي 

واِّـطران حنا والنائب سابيال 
كمــا اســتقبل النواب وفدا مســيحيا يضم المطــران وليم 

شوملي والمطران عطا اهللا حنا والنائب برنارد سابيال..

حقوق اإلنســان، وأنه سيقوم بمراســلة اإلدارة األمريكية حقوق اإلنســان، وأنه سيقوم بمراســلة اإلدارة األمريكية 
والكونغرس لوقف القرار الجائر الذي يســتهدف كافة والكونغرس لوقف القرار الجائر الذي يســتهدف كافة 

المقدسيين.
... ورئيس جمعية الصداقة الفلسطينية 

الربيطانية
ــن لينتون" رئيــس جمعية  ــواب "مارت ــن لينتون" رئيــس جمعية كما اســتقبل الن ــواب "مارت كما اســتقبل الن
ــة مــن حــزب العمال  ــة مــن حــزب العمال الصداقــة الفلســطينية البريطاني الصداقــة الفلســطينية البريطاني

البريطاني وعضو البرلمان السابق.
 واستمع"لينتون" من النواب عن قضية اإلبعاد حيث شرحوا  واستمع"لينتون" من النواب عن قضية اإلبعاد حيث شرحوا 
ــة ومــدى خطورتها وأنها تشــكل خرقًا  ــه أبعاد القضي ــة ومــدى خطورتها وأنها تشــكل خرقًا ل ــه أبعاد القضي ل
للقوانين الدولية، وإذا ما قام االحتالل بهذه الخطوة فإنه للقوانين الدولية، وإذا ما قام االحتالل بهذه الخطوة فإنه 
سيقوم بإبعاد اآلالف من أبناء مدينة القدس مما يصب في سيقوم بإبعاد اآلالف من أبناء مدينة القدس مما يصب في 

خطة تهويد المدينة وتفريغها من سكانها األصليين.
من جانبه عبر "لينتون" عن تضامنه مع النواب المقدسيين من جانبه عبر "لينتون" عن تضامنه مع النواب المقدسيين 
والوزير السابق المهددين باإلبعاد وأكد أنه سينقل هذه والوزير السابق المهددين باإلبعاد وأكد أنه سينقل هذه 
المعاناة على كافة المستويات وأنه سيقوم بعرضها على المعاناة على كافة المستويات وأنه سيقوم بعرضها على 

مجلس العموم البريطاني في شهر أكتوبر القادم.
... ووفدا من حركة فتح بالقدس 

ــح في مدينة  ــح في مدينة كما اســتقبل النواب وفــدا من حركة فت كما اســتقبل النواب وفــدا من حركة فت
القدس برئاسة حاتم عبد القادر.

وقد ســاد جو من الوحدة واأللفــة داخل خيمة االعتصام وقد ســاد جو من الوحدة واأللفــة داخل خيمة االعتصام 
حيــث أكد المتحدثــون على ضرورة الوحــدة الوطنية حيــث أكد المتحدثــون على ضرورة الوحــدة الوطنية 
التي تجســدت في القدس مطالبين القيادة الفلســطينية التي تجســدت في القدس مطالبين القيادة الفلســطينية 
في غزة ورام اهللا بالتعالي على الجراح ولم شــمل البيت في غزة ورام اهللا بالتعالي على الجراح ولم شــمل البيت 
ــق الوحدة التي هي الســبيل الوحيد  ــق الوحدة التي هي الســبيل الوحيد الفلســطيني وتحقي الفلســطيني وتحقي

لمقاومة االحتالل والتصدي إلجراءاته القمعية.
من جهتهم شكر النواب والوزير الوفد الفتحاوي الزائر، من جهتهم شكر النواب والوزير الوفد الفتحاوي الزائر، 
متمنين أن ينعم شعبنا بالوحدة وإنهاء االنقسام في أقرب متمنين أن ينعم شعبنا بالوحدة وإنهاء االنقسام في أقرب 

وقت ممكن.
 ... ووفدا كبريا من شباب اِّـسجد األقصى 

اِّـبارك 
كمــا اســتقبل النواب وفدا كبيرا من شــباب المســجد كمــا اســتقبل النواب وفدا كبيرا من شــباب المســجد 

األقصى المبارك.
وخاطب متحدث باســم الوفد النواب والوزير قائًال: "لقد وخاطب متحدث باســم الوفد النواب والوزير قائًال: "لقد 
أتيناكم لنعبر لكم عن وقوفنا معكم وخلفكم فأنتم قادتنا أتيناكم لنعبر لكم عن وقوفنا معكم وخلفكم فأنتم قادتنا 

وكبراءنا".
وأضاف: "نسأل اهللا تعالى أن يحميكم ويدافع عنكم، ومن وأضاف: "نسأل اهللا تعالى أن يحميكم ويدافع عنكم، ومن 
المســجد األقصى نعلنها إنا باقون.. إنا باقون... كأشــجار المســجد األقصى نعلنها إنا باقون.. إنا باقون... كأشــجار 
الزيتون وكشــموخ الجبال باقــون في هذه األرض رغم الزيتون وكشــموخ الجبال باقــون في هذه األرض رغم 

أنف أعدائنا".
وأضــاف النائب أحمد عطون: "أنتم أشــرف من زارنا من وأضــاف النائب أحمد عطون: "أنتم أشــرف من زارنا من 
وفــود ألن اســمكم ارتبط بالمســجد األقصــى، والقدس وفــود ألن اســمكم ارتبط بالمســجد األقصــى، والقدس 
تنتصر بشــبابها المؤمن بها، فأنتم الكبار في زمن كُثر تنتصر بشــبابها المؤمن بها، فأنتم الكبار في زمن كُثر 
فيه الصغار، والمسلمون يغبطونكم ألنكم الطليعة ورأس فيه الصغار، والمسلمون يغبطونكم ألنكم الطليعة ورأس 
الحربة، وسيبقى المسجد األقصى شامخًا بأهله وسيزول الحربة، وسيبقى المسجد األقصى شامخًا بأهله وسيزول 

االحتالل".
... ويستقبلون األسري اِّـحرر ناصر الهدمي 

كما اســتقبل النواب األسير المحرر ناصر الهدمي الذي كما اســتقبل النواب األسير المحرر ناصر الهدمي الذي 
أفرج عنه من سجن جلبوع الصهيوني.

ــة عمله فــي (الهيئة  ــى خلفي ــة عمله فــي (الهيئة وكان الهدمــي اعتقــل عل ــى خلفي وكان الهدمــي اعتقــل عل
المقدســية لمناهضة الهدم والتهجير "همة") حيث عمل المقدســية لمناهضة الهدم والتهجير "همة") حيث عمل 

سكرتيرًا عامًا للهيئة.
وتوجه الهدمــي إلى خيمة االعتصام للتضامن مع النواب وتوجه الهدمــي إلى خيمة االعتصام للتضامن مع النواب 
والوزير وإليصال رســالة إخوانه األســرى في ســجون والوزير وإليصال رســالة إخوانه األســرى في ســجون 
ــف النواب  ــى وقوفهم خل ــف النواب االحتــالل يؤكــدون فيها عل ــى وقوفهم خل االحتــالل يؤكــدون فيها عل
والوزير فــي نضالهــم وثباتهم على موقفهــم الرافض والوزير فــي نضالهــم وثباتهم على موقفهــم الرافض 

لإلبعاد.
من جانبهم هنأ النواب والوزير األســير المحرر الهدمي من جانبهم هنأ النواب والوزير األســير المحرر الهدمي 
على تحرره من األســر سائلين اهللا تعالى أن يمن بالفرج على تحرره من األســر سائلين اهللا تعالى أن يمن بالفرج 

على إخوانه األسرى في سجون االحتالل.

واطلع الوفد على آخر المستجدات المتعلقة بقضية اإلبعاد، 
موضحا أن العدو اإلسرائيلي يواصل اعتداءاته اليومية بحق 
المقدسات اإلســالمية والمسيحية، ويشن حربًا على كل ما 
موضحا أن العدو اإلسرائيلي يواصل اعتداءاته اليومية بحق 
المقدسات اإلســالمية والمسيحية، ويشن حربًا على كل ما 
موضحا أن العدو اإلسرائيلي يواصل اعتداءاته اليومية بحق 

هو عربي في المدينة المقدسة.
وأوضــح النائب أحمد عطون للوفد أن قضية اإلبعاد ال زالت 
تراوح مكانها في ظل التعنت اإلســرائيلي، موضحًا أن حجم 
ــاد رغم ضعف الموقف الرســمي العربي  التضامــن في ازدي

والدولي بخصوص القرار.
... وبؤدون صالة الجمعة َّـ خيمة االعتصام

فقــد أدى النواب والوزير الســابق صــالة الجمعة في خيمة 
ــث أّم الشــيخ عكرمــة صبري رئيــس الهيئة  االعتصــام حي
ــة الجمعة  ــا المصليــن وخطب فيهم خطب اإلســالمية العلي

الثامنة على التوالي من داخل خيمة االعتصام.
ــدر الكبرى،  ــه بالحديث عن غــزوة ب ــدأ صبــري خطبت وب
ــة واألربعين لجريمة االحتالل  معرجا على الذكرى الثاني

اإلسرائيلي والمتمثلة بإحراق المسجد األقصى المبارك.
وقــال صبــري: "إن المســجد األقصــى هو ملــك لجميع 
المسلمين وعليهم الدفاع عنه بكل ما يملكوا، وهذه الجريمة 
التي ارتكبها االحتالل جاءت لتدق ناقوس الخطر، حيث أراد 
االحتالل التوصل مع الدول العربية إلى حل سياسي ممسوخ 
بخصوص مدينة القدس، ولكن ثبات المقدسيين ودفاعهم عن 
المسجد األقصى رد كيد اليهود إلى نحورهم، وأصبحت هذه 

الذكرى يومًا عالميًا لنصرة المسجد األقصى المبارك".
.. ويستقبلون وفدا من اِّـساعدين الربِّـانيني 
ــن األوروبيين بزيارة  قــام وفد من المســاعدين البرلمانيي
خيمة االعتصام،.معربين عــن تضامنهم مع النواب والوزير 
السابق ورفضهم لإلجراءات اإلسرائيلية بحقهم والهادفة إلى 

إبعادهم خارج مدينة القدس.
ورّحب النواب بالوفد وشكروا حضورهم التضامني، مطالبين 
المجتمع الدولي بوقف هذه اإلجراءات الظالمة بحق الشعب 
الفلســطيني، وتطبيق القوانين الدولية التي تكفل للشــعب 
ــى أرضه بكرامة  الفلســطيني حقوقــه وأحقيته بالعيش عل

وحرية.
 ... ووفدا من اِّـتضامنني الفرنسيني  

قام عدد من المتضامنين الفرنسيين مساء اول أمس الخميس 
٢٠١٠/٠٨/١٩م بزيارة خيمة االعتصام في مقر البعثة الدولية 

للصليب األحمر.
والتقى المتضامنون بوزير شــؤون القدس السابق خالد أبو 
عرفة والنائبين محمــد طوطح وأحمد عطون، معربين عن 
وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد اإلجراءات القمعية 
ــا االحتالل بحقــه، وأبدى تعاطفــه مع قضية  ــي يرتكبه الت
النواب ورفضه لقرار اإلبعاد ولجميع اإلجراءات اإلسرائيلية 

في مدينة القدس.
من جانبه أكد النائب أحمد عطون أن االحتالل اإلســرائيلي 
ال يفرق بين نواب أو وزير أو أي شخص في مدينة القدس، 

ويريد أن يقتلعنا من أرضنا.
وأضــاف: "في ظل الصمــت من قبل المجتمــع الدولي يجد 
االحتالل اإلســرائيلي مســاحة واســعة للمضي في محاربة 

الشعب الفلسطيني ومصادرة أرضه وطرده منها".
مطالبًا المجتمع الدولي شــعوبًا وحكومــات أن يقفوا وقفة 

الشعب الفلسطيني ومصادرة أرضه وطرده منها".
مطالبًا المجتمع الدولي شــعوبًا وحكومــات أن يقفوا وقفة 

الشعب الفلسطيني ومصادرة أرضه وطرده منها".

مشرفة في وجه الظلم اإلسرائيلي.
... ويستقبلون حاخام حقوق اإلنسان 

كما استقبل النواب الحاخام "يميئل جريميمن" ميداني الذي 
يسكن في أمريكا وينشط ضمن مجموعة "حاخامات من أجل 

حقوق اإلنسان".
استمع الحاخام الذي رافقه صحفي ألماني إلى معاناة النواب 
وفصلهــم عن عائالتهــم وأبنائهم، وأنهــم اعتقلوا ويحاول 

االحتالل إبعادهم ألنهم أعضاء في البرلمان الفلسطيني.
ــواب بالعمــل على فضح  ووعــد الحاخــام "جريميمــن" الن
ــة ومؤسســات  ممارســات االحتــالل فــي المحافــل الدولي
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نواب غرب غزة يزورون مركز 
شرطة الشاطئ

ــة التغيير  ــواب كتل نظــم وفد مــن ن
واإلصــالح البرلمانية غرب مدينة غزة 
زيارة إلى مركز شرطة الشاطئ وذلك 

بعد افتتاحه قبل عدة أيام.
 وترأس الوفد النائب د.أحمد أبو حلبية 
ــة القانونية فــي المجلس  رئيس اللجن
التشــريعي وكان في اســتقباله الرائد 
ياسر نجم مدير مركز شرطة المخيم 

وعدد من ضباط المركز.
ــة والوفد الزائر التهنئة  وقدم أبو حلبي
على افتتاح المركز الجديد، مشــيدين 
باالنجاز الذي حققته الشرطة في خدمة 
أبناء شعبهم والمساهمة بدورهم الفعال 
فــي حفظ األمــن في قطاع غــزة. وفي 
ختام الزيارة قدم الوفــد درعا تكريميًا 
فــي حفظ األمــن في قطاع غــزة. وفي 
ختام الزيارة قدم الوفــد درعا تكريميًا 
فــي حفظ األمــن في قطاع غــزة. وفي 

لمدير مركز شــرطة الشاطئ تقديرا 
لدور الشرطة في حفظ األمن والنظام. 
... ويتفقدون مديرية الرتبية 

والتعليم
ــواب الكتلة غرب  كمــا تفقد وفد من ن
ــم في  ــة والتعلي ــة التربي غــزة مديري
منطقــة غرب غزة بهــدف االطالع على 
ــا المديرية  ــي بذلته آخــر الجهــود الت
بعــد االنتهاء من نتائــج الثانوية العامة 
وحصول المديرية على أعلى نســبة في 
المســتويات. وترأس الوفــد د.أحمد أبو 
حلبية، وكان في اســتقباله عبد القادر 
ــو علي وعدد من مســؤولي المديرية  أب
والموظفين الذين رحبوا بالوفد وعبروا 
ــغ شــكرهم وتقديرهــم للوفد  عن بال
واهتمامه بالمسيرة التعليمية وجهودها 

في دعم الطالب.
وأكد الوفد دعمه المتواصل للمديرية، 
مثمنا دورها في رفع المستوى التعليمي 

للطلبة ودعم تحصيلهم العلمي.
وفــي نهاية الزيارة قدم أبو حلبية درعا 
تكريميا لمديرية التعليم، مشــيدا بدور 

المديرية في دعم المسيرة التعليمية.
... ويلتقون بأعضاء نقابة 

الصيادين
إلــى ذلك التقى نواب غــرب غزة بوفد 
ــة الصياديــن لمناقشــة هموم  من نقاب
ــن والصيادين جراء  ــا المواطني وقضاي

االعتداءات الصهيونية على الصيادين في 
عرض البحر بشكل مستمر.

وضم الوفــد النواب د.أحمــد أبو حلبية 
ــة بالمجلــس  ــة القانوني رئيــس اللجن
والنائب محمد فرج الغول وزير العدل 
واألسرى، في حين ضم وفد النقابة نزار 
عياش رئيس النقابة وأبو عالء الهســي 
ــو إيهاب صالح  مســئول نقابة غزة و أب
مســئول العالقــات العامة فــي النقابة.  
ويأتي اللقاء في إطار المتابعة المستمرة 
من قبل النواب، حيث اســتعرض النواب 
ــا والشــكاوى التي وصلت  أبرز القضاي
ــواب مؤخــرا حــول أوضاع  مكتــب الن
الصيادين وطبيعة عملهم.  بدوره شــكر 
عياش نواب غرب مدينة غزة علي اللقاء 
بأبناء شــعبهم،  المتواصل  واهتمامهــم 
مســتعرضا إنجازات النقابة والمشاريع 
التي قدمتها النقابة للصيادين، مشــيرًا 
ــي تواجههم وظروف  ألبرز العقبات الت
الصياديــن في ظل مضايقــات االحتالل 
ــي  والحصــار البحــري المفــروض عل
القطــاع. وفي ختام اللقاء شــكر النواب 
ــواب، وتم  ــه دعوة الن الوفــد علي تلبيت
االتفــاق على مزيد مــن التواصل خالل 

المرحلة المقبلة.
نواب الوسطى يزرون رئيس 

مجلس العدل األعلى 
من جهة أخرى نظم نواب كتلة التغيير 
واإلصالح في المحافظة الوسطى زيارة 
ــن ٨/١٦)،  لمجلــس العدل األعلى (االثني
حيث كان في اســتقبالهم عبد الرؤوف 
ــي رئيس مجلس العدل األعلى في  الحلب

مقر مكتبه بمدينة غزة.
وضم وفد النواب كال من النائب د. سالم 
ســالمة والنائب د. عبد الرحمن الجمل 

والنائب هدى نعيم.
ورحب الحلبي بالوفد البرلماني معبرا 
عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة، 
حيث ناقش الطرفان العديد من القضايا 
التي تتعلق بشــؤون المنطقة الوســطى 
والتعرف على أحوال المحاكم وطبيعة 

عملها.
... ويفتتحون مستشفى 
النساء والوالدة باِّـحافظة 

بدورهم افتتح نواب الكتلة في المحافظة 

الوسطى مستشفى النســاء والوالدة في 
مستشــفى شــهداء األقصى بمدينة دير 
ــح بتمويل مــن نقابة المهندســين  البل
ــة  ــة العربي ــن وإشــراف الهيئ األردنيي

الدولية إلعمار غزة.
وضم وفد النواب النائب د. ســالم سالمة 
والنائــب د. عبد الرحمن الجمل والنائب 

هدى نعيم.
ــح الحفل بآيات عطرة من الذكر  وافتت
ــم، ومن ثــم ألقى النائــب د. عبد  الحكي
الرحمــن الجمــل كلمة قــال فيها: "إن 
ــوق إلى اإلعمار  المحافظة الوســطى تت
والبناء ، ونرى أنها متأخرة في اإلمكانات 
عن باقــي المحافظات في قطــاع غزة". 
وأضاف: "مــن اللحظة األولى النتخابنا 
كنواب عن المحافظة الوســطى نسعى 
ــاء وتطوير  دائمــا وال نوفــر جهدا لبن
المحافظة الوســطى وخدمــة أبناء هذه 
المحافظــة". وأشــاد الجمــل بالجهــود 
المبذولة فــي تطوير وبناء مستشــفى 
ــي  شــهداء األقصــى التــي كانــت تعان
ــا قلة  ــد من المشــاكل منه مــن العدي

اإلمكانات".
وأوضــح الجمل أن هذا اإلنجاز جاء بعد 
سلسلة من اللقاءات التي عقدت من أجل 
تطوير وبناء مستشــفى األقصى وتلبية 

احتياجاتها.
... ويزورون اِّـحافظة

ــواب محافظة  فــي ســياق مــواز زار ن
وسط قطاع غزة الخميس ٧/٢٩ محافظ 
المنطقة الوسطى حسن الكاشف لمناقشة 
العديد من القضايا وبحث سبل التعاون 
ــواب والمحافظــة  ــن الن المشــترك بي

الوسطى.
وضم الوفد كال من النواب د.سالم سالمة 
ــد الرحمــن الجمل وهــدى نعيم.  ود.عب
وأكد د.سالمة استعداده والنواب للعمل 
على حــل أي قضية تواجــه المواطنين، 
مشــددا على ضرورة التعاون المشترك 
لحل كل القضايا العالقة والحفاظ على 

المواطن وأمنه في قطاع غزة. 
ــة اللقــاء المشــترك شــكر  وفــي نهاي

المحافظ النواب على زيارتهم. 
نواب جنوب غزة يلتقون عائلة 

مرتجى
من جهة اخرى نظم نواب كتلة التغيير 

ــة وحركة حماس  واإلصالح البرلماني
في منطقة جنوب مدينة غزة مساء األحد 
٢١-٧-٢٠١٠م لقاًء مفتوحا مع المواطنين 

في ديوان عائلة مرتجى. 
وشارك في اللقاء عن نواب كتلة التغيير 
واإلصالح في المجلس التشريعي جمال 
نصار وجمال ســكيك وعددا من ممثلي 
حركة حماس، حيث كان في استقبالهم 

عدد من وجهاء ومخاتير العائلة.
ــه تحدث النائــب نصار عن  وفي كلمت
المراحل التي مر بها الشعب الفلسطيني 
منذ االنتفاضــة األولي مــرورا باتفاق 
أوسلو وقدوم السلطة، وبعدها االنتفاضة 
الثانية ثم االنتخابات التي وافقت عليها 
أمريكا والعالم العربي واإلسالمي حتى 
ــع المقاومة  يخرجــوا حمــاس من مرب
ويدخلوهــم المربع السياســي وتنتهي 

المقاومة.
وقال: "لقد فازت حماس في االنتخابات 
ــم الغربــي  وكان ذلــك فاجعــة للعال
والعربي ووقف العالم أجمع ضد النتائج 
ــن يعترفوا  ــوا صراحــة أنهــم ل وأعلن
بالحكومة إال إذا أقرت حماس شــروط 

الرباعية".
وأوضح نصار بعض القوانين التي أقرها 
المجلس التشــريعي والتي تحافظ على 
الثوابــت وتحافظ على حقــوق الناس، 
مشــيرا إلى االنفالت األمني الذي كان 
في العهد السابق وكيف انتهى في وقتنا 

الحالي.
ــل  ــى ضــرورة تفعي وأكــد نصــار عل
خطوات المصالحة الفلسطينية، مضيفا: 
"نحن نريد حوارا استراتيجيا قوي يعيد 
ــه، وليس  ــم االتفاق علي ــاء كل ما ت بن
حوارا تكتيكيا نعود بعده لسفك الدماء 

من جديد". 
وتم خالل اللقاء فتح المجال لألســئلة 
ــم اإلجابة  ــل المواطنين، حيث ت مــن قب
عنها، ليتم حل بعضها وفيما وعد الوفد 
البرلماني برفع الشق اآلخر للمسئولين 

في السلطة التنفيذية. 
ــم تقديــم هدية  ــة اللقــاء ت وفــي نهاي
تذكارية للعائلة، وشكر النواب العائلة 
على حســن االســتقبال والضيافة، فيما 
ثمنت العائلة دور النواب في التفاعل مع 

هموم الناس وقضاياهم.

بت إلينا من الخارج،  بت إلينا من الخارج، أذكر في عام ١٩٩٩م ونحن في سجن عسقالن وصلتنا خطة  سرية ُهرِّ أذكر في عام ١٩٩٩م ونحن في سجن عسقالن وصلتنا خطة  سرية ُهرِّ
وضعتها جهات معينة في السلطة بالتنسيق مع جهات أمريكية وسلطة االحتالل، تهدف إلى وضعتها جهات معينة في السلطة بالتنسيق مع جهات أمريكية وسلطة االحتالل، تهدف إلى 
محاربة المساجد في األراضي الفلسطينية المحتلة، وفيها تفاصيل كثيرة هدفها كيفية محاربة المساجد في األراضي الفلسطينية المحتلة، وفيها تفاصيل كثيرة هدفها كيفية 
القضاء على رسالة المسجد وعدم استغالله من قبل المتطرفين المسلمين (يقصدون بذلك القضاء على رسالة المسجد وعدم استغالله من قبل المتطرفين المسلمين (يقصدون بذلك 
أبناء الصحوة اإلســالمية)، فقد نصت هذه الخطة على مراقبة األنشطة المسجدية خاصة أبناء الصحوة اإلســالمية)، فقد نصت هذه الخطة على مراقبة األنشطة المسجدية خاصة 
ــة دور التحفيظ والتجويد ولجان الزكاة،  ــة دور التحفيظ والتجويد ولجان الزكاة، خطــب الجمعة والدروس والمواعظ، ومراقب خطــب الجمعة والدروس والمواعظ، ومراقب
ــا فقرة في هذه الخطة  ــا فقرة في هذه الخطة والقضــاء عليها إن أمكن، وحتى مجالت الحائط في المســاجد له والقضــاء عليها إن أمكن، وحتى مجالت الحائط في المســاجد له
ــة... وفيها أيضًا إيجاد البدائل الرســمية لهذه األنشــطة حتى تحقــق األهداف التي  ــة... وفيها أيضًا إيجاد البدائل الرســمية لهذه األنشــطة حتى تحقــق األهداف التي الخبيث الخبيث
ــا فقرة في هذه الخطة  والقضــاء عليها إن أمكن، وحتى مجالت الحائط في المســاجد له
ــة... وفيها أيضًا إيجاد البدائل الرســمية لهذه األنشــطة حتى تحقــق األهداف التي  الخبيث
ــا فقرة في هذه الخطة  ــا فقرة في هذه الخطة والقضــاء عليها إن أمكن، وحتى مجالت الحائط في المســاجد له والقضــاء عليها إن أمكن، وحتى مجالت الحائط في المســاجد له
ــة... وفيها أيضًا إيجاد البدائل الرســمية لهذه األنشــطة حتى تحقــق األهداف التي  الخبيث
ــا فقرة في هذه الخطة  والقضــاء عليها إن أمكن، وحتى مجالت الحائط في المســاجد له

يريدونها من خاللها..
ولكن يبدو أن اندالع االنتفاضة في عام ٢٠٠٠م حال دون تطبيق هذه الخطة بتفصيلها. ولكن ولكن يبدو أن اندالع االنتفاضة في عام ٢٠٠٠م حال دون تطبيق هذه الخطة بتفصيلها. ولكن 
مع األسف في هذه األيام وفي ظل األجواء األمنية المشددة التي تعيشها الضفة، نجد أن هذه مع األسف في هذه األيام وفي ظل األجواء األمنية المشددة التي تعيشها الضفة، نجد أن هذه 
الخطة أصبحت هي المرجعية العليا في التعامل مع المساجد في الضفة الغربية، بل وزادت الخطة أصبحت هي المرجعية العليا في التعامل مع المساجد في الضفة الغربية، بل وزادت 
عليها، فكل مراقب ألوضاع هذه المســاجد وما يجري فيها، يســتنتج أنها تسير وفق خطة عليها، فكل مراقب ألوضاع هذه المســاجد وما يجري فيها، يســتنتج أنها تسير وفق خطة 

خبيثة تريد القضاء على كل معنى جميل، أو رسالة سامية، تحملها هذه المساجد..
ــِتم كبار علماء األمة على منابر المســاجد يوم الجمعة من أمثال  ــِتم كبار علماء األمة على منابر المســاجد يوم الجمعة من أمثال ففي ظل هذه الخطة ُش ففي ظل هذه الخطة ُش
الدكتور يوســف القرضاوي بأمر من السلطة.. ولوحق األئمة، واعتقلوا وعذبوا وهددوا.. الدكتور يوســف القرضاوي بأمر من السلطة.. ولوحق األئمة، واعتقلوا وعذبوا وهددوا.. 
وفصــل العديد منهم من وظيفتهــم.. وفصل الخطباء األكفاء ومنعــوا من إلقاء الخطب وفصــل العديد منهم من وظيفتهــم.. وفصل الخطباء األكفاء ومنعــوا من إلقاء الخطب 
والمواعظ.. واستعيض عنهم بخطباء متخصصين في إنامة المستمعين.. وُمنع الخطباء من والمواعظ.. واستعيض عنهم بخطباء متخصصين في إنامة المستمعين.. وُمنع الخطباء من 
إلقاء الخطب المناســبة التي يرون أنها ضروريــة إلصالح األوضاع االجتماعية والدينية إلقاء الخطب المناســبة التي يرون أنها ضروريــة إلصالح األوضاع االجتماعية والدينية 
واألخالقية وغيرها، وفرضت عليهم خطب تأتيهم جاهزة من وزارة األوقاف تتناسب مع واألخالقية وغيرها، وفرضت عليهم خطب تأتيهم جاهزة من وزارة األوقاف تتناسب مع 
أهواء ورغبات كاتبيها.. ولوحقت كل األنشــطة المسجدية.. وألغيت معظم دور التجويد أهواء ورغبات كاتبيها.. ولوحقت كل األنشــطة المسجدية.. وألغيت معظم دور التجويد 
والتحفيظ فيها.. ومنعت مجــالت الحائط المفيدة والهادفة.. ومنعت االفطارات الجماعية والتحفيظ فيها.. ومنعت مجــالت الحائط المفيدة والهادفة.. ومنعت االفطارات الجماعية 
التي كانت تعمر المساجد في رمضان.. حتى أصبحت هذه المساجد خاوية على عروشها.. التي كانت تعمر المساجد في رمضان.. حتى أصبحت هذه المساجد خاوية على عروشها.. 
ومنعت قراءة القرآن في سماعات المساجد، وخفضت أصوات مكبرات الصوت حفاظًا على ومنعت قراءة القرآن في سماعات المساجد، وخفضت أصوات مكبرات الصوت حفاظًا على 
التي كانت تعمر المساجد في رمضان.. حتى أصبحت هذه المساجد خاوية على عروشها.. 
ومنعت قراءة القرآن في سماعات المساجد، وخفضت أصوات مكبرات الصوت حفاظًا على 
التي كانت تعمر المساجد في رمضان.. حتى أصبحت هذه المساجد خاوية على عروشها.. التي كانت تعمر المساجد في رمضان.. حتى أصبحت هذه المساجد خاوية على عروشها.. 
ومنعت قراءة القرآن في سماعات المساجد، وخفضت أصوات مكبرات الصوت حفاظًا على 
التي كانت تعمر المساجد في رمضان.. حتى أصبحت هذه المساجد خاوية على عروشها.. 

مشاعر المغتصبين الصهاينة.. 
ــاد الناس فيه على البرامج  ــاد الناس فيه على البرامج ثم جاء شــهر رمضان المبارك هذا العام، هذا الشــهر الذي اعت ثم جاء شــهر رمضان المبارك هذا العام، هذا الشــهر الذي اعت
المتنوعة والمتميزة، التي تشــجع الناس على ريادة المساجد، ويتنافس الناس على خدمة المتنوعة والمتميزة، التي تشــجع الناس على ريادة المساجد، ويتنافس الناس على خدمة 
ــًا لألجر والثواب. إال أننا فوجئنا هــذا العام بالتزام تلك  ــًا لألجر والثواب. إال أننا فوجئنا هــذا العام بالتزام تلك رواد المســاجد في رمضان طلب رواد المســاجد في رمضان طلب
المتنوعة والمتميزة، التي تشــجع الناس على ريادة المساجد، ويتنافس الناس على خدمة 
ــًا لألجر والثواب. إال أننا فوجئنا هــذا العام بالتزام تلك  رواد المســاجد في رمضان طلب
المتنوعة والمتميزة، التي تشــجع الناس على ريادة المساجد، ويتنافس الناس على خدمة المتنوعة والمتميزة، التي تشــجع الناس على ريادة المساجد، ويتنافس الناس على خدمة 
ــًا لألجر والثواب. إال أننا فوجئنا هــذا العام بالتزام تلك  رواد المســاجد في رمضان طلب
المتنوعة والمتميزة، التي تشــجع الناس على ريادة المساجد، ويتنافس الناس على خدمة 

الخطة الخبيثة لصد الناس عن المساجد، ومنع هذه المساجد من أداء رسالتها..
ــا أن وزارة األوقاف من خالل مديرياتها قامت باســتدعاء أئمة المســاجد قبل  ــا أن وزارة األوقاف من خالل مديرياتها قامت باســتدعاء أئمة المســاجد قبل لقــد علمن لقــد علمن
دخول شــهر رمضان بيومين، وأملت عليهم أوامر مشــددة بمنع غير األئمة والموظفين دخول شــهر رمضان بيومين، وأملت عليهم أوامر مشــددة بمنع غير األئمة والموظفين 
الرسميين من اإلمامة والوعظ وإعطاء الدروس في شهر رمضان، وهددت كل من يخالف الرسميين من اإلمامة والوعظ وإعطاء الدروس في شهر رمضان، وهددت كل من يخالف 
بأشد العقوبات. ونتيجة لهذه األوامر والتهديدات أصبحت المساجد هياكل ال حياة فيها، بأشد العقوبات. ونتيجة لهذه األوامر والتهديدات أصبحت المساجد هياكل ال حياة فيها، 
خاصة أن معظم األئمة والوعاظ المؤهلين والمؤثرين ممنوعون من الخطابة والوعظ، أو خاصة أن معظم األئمة والوعاظ المؤهلين والمؤثرين ممنوعون من الخطابة والوعظ، أو 

مفصولون من وظائفهم بأوامر من األجهزة األمنية. 
ــاس، ويعظهم في التراويح  ــا مثًال نجد إمام مســجد ال يتقن تالوة القرآن يؤم الن ــاس، ويعظهم في التراويح أصبحن ــا مثًال نجد إمام مســجد ال يتقن تالوة القرآن يؤم الن أصبحن
وفيهم أســاتذة الجامعات وكليات الشريعة الممنوعون من اإلمامة والوعظ، في منظر ال وفيهم أســاتذة الجامعات وكليات الشريعة الممنوعون من اإلمامة والوعظ، في منظر ال 
نحســد عليه. وترى الكثير من الناس تهرب من المسجد القريب وتبحث عن مسجد آخر نحســد عليه. وترى الكثير من الناس تهرب من المسجد القريب وتبحث عن مسجد آخر 
يستريح ويطمئن فيه فال يجد. وحين يصلي الناس تجدهم ينتظرون انتهاء الصالة بفارغ يستريح ويطمئن فيه فال يجد. وحين يصلي الناس تجدهم ينتظرون انتهاء الصالة بفارغ 
الصبر ليســارعوا إلى الخروج من المســجد، (يبكون على أيام خلت - حتى أيام االحتالل- الصبر ليســارعوا إلى الخروج من المســجد، (يبكون على أيام خلت - حتى أيام االحتالل- 
حيــن كانت األوضاع غير هذه األوضاع، حين كانت المســاجد عامرة بالذكر واإليمان حيــن كانت األوضاع غير هذه األوضاع، حين كانت المســاجد عامرة بالذكر واإليمان 

واألنشطة الدعوية المختلفة...). 
لقد حاول كاتب هذه المقالة وهو نائب في المجلس التشريعي، ويحمل درجة الدكتوراه لقد حاول كاتب هذه المقالة وهو نائب في المجلس التشريعي، ويحمل درجة الدكتوراه 
في الشريعة اإلسالمية، إعطاء موعظة قصيرة بعد صالة الفجر، فكانت المفاجأة حين وقف في الشريعة اإلسالمية، إعطاء موعظة قصيرة بعد صالة الفجر، فكانت المفاجأة حين وقف 
إمام المســجد في وجهه بقوة ومنعه من إلقاء موعظته، قائًال أن هذا ممنوع، ولن أســمح إمام المســجد في وجهه بقوة ومنعه من إلقاء موعظته، قائًال أن هذا ممنوع، ولن أســمح 
في الشريعة اإلسالمية، إعطاء موعظة قصيرة بعد صالة الفجر، فكانت المفاجأة حين وقف 
إمام المســجد في وجهه بقوة ومنعه من إلقاء موعظته، قائًال أن هذا ممنوع، ولن أســمح 
في الشريعة اإلسالمية، إعطاء موعظة قصيرة بعد صالة الفجر، فكانت المفاجأة حين وقف في الشريعة اإلسالمية، إعطاء موعظة قصيرة بعد صالة الفجر، فكانت المفاجأة حين وقف 
إمام المســجد في وجهه بقوة ومنعه من إلقاء موعظته، قائًال أن هذا ممنوع، ولن أســمح 
في الشريعة اإلسالمية، إعطاء موعظة قصيرة بعد صالة الفجر، فكانت المفاجأة حين وقف 

لك بإعطاء الموعظة، وتمســك بالمايكروفون بشدة، وقال بشكل صريح أن األوقاف هي لك بإعطاء الموعظة، وتمســك بالمايكروفون بشدة، وقال بشكل صريح أن األوقاف هي 
التي أعطتنا تعليمات بذلك مما أثار استياء المصلين الذين اعتادوا سماع مواعظ الدكتور التي أعطتنا تعليمات بذلك مما أثار استياء المصلين الذين اعتادوا سماع مواعظ الدكتور 

سنوات طويلة..
والغريــب أن يحدث هــذا كله ونحن ال زلنا تحــت االحتالل نكتوي بناره صباح مســاء، والغريــب أن يحدث هــذا كله ونحن ال زلنا تحــت االحتالل نكتوي بناره صباح مســاء، 
ونتعرض العتداءات المستوطنين، ويعمل على تهويد الضفة وتهويد القدس، ويبعد عنها ونتعرض العتداءات المستوطنين، ويعمل على تهويد الضفة وتهويد القدس، ويبعد عنها 
سكانها ونوابها، ويبتلع األراضي، ويبني الجدر العازلة، ويختطف المواطنين ويزج بهم في سكانها ونوابها، ويبتلع األراضي، ويبني الجدر العازلة، ويختطف المواطنين ويزج بهم في 
سجونه الظالمة....  وهو يفرك يديه فرحًا بهذا الواقع الذي حاول أن ينجزه خالل أربعين سجونه الظالمة....  وهو يفرك يديه فرحًا بهذا الواقع الذي حاول أن ينجزه خالل أربعين 
سكانها ونوابها، ويبتلع األراضي، ويبني الجدر العازلة، ويختطف المواطنين ويزج بهم في 
سجونه الظالمة....  وهو يفرك يديه فرحًا بهذا الواقع الذي حاول أن ينجزه خالل أربعين 
سكانها ونوابها، ويبتلع األراضي، ويبني الجدر العازلة، ويختطف المواطنين ويزج بهم في سكانها ونوابها، ويبتلع األراضي، ويبني الجدر العازلة، ويختطف المواطنين ويزج بهم في 
سجونه الظالمة....  وهو يفرك يديه فرحًا بهذا الواقع الذي حاول أن ينجزه خالل أربعين 
سكانها ونوابها، ويبتلع األراضي، ويبني الجدر العازلة، ويختطف المواطنين ويزج بهم في 

سنة من االحتالل فلم ينجح.
ال ندري ماذا جرى لهذه المســاجد في ضفتنا، ولمصلحــة من يجري هذا كله؟ ومن هو ال ندري ماذا جرى لهذه المســاجد في ضفتنا، ولمصلحــة من يجري هذا كله؟ ومن هو 
المســتفيد من هذا الواقع؟ أليســت هذه المســاجد إنما بنيت لعمارتها بالصالة والذكر المســتفيد من هذا الواقع؟ أليســت هذه المســاجد إنما بنيت لعمارتها بالصالة والذكر 
ــاِجَد اّهللاِ َمْن آَمَن ِباّهللاِ َواْلَيْوِم اآلِخِر  َما َيْعُمُر َمَس ــاِجَد اّهللاِ َمْن آَمَن ِباّهللاِ َواْلَيْوِم اآلِخِر والمواعظ والدروس وتربية األجيال: {ِإنَّ َما َيْعُمُر َمَس والمواعظ والدروس وتربية األجيال: {ِإنَّ
المســتفيد من هذا الواقع؟ أليســت هذه المســاجد إنما بنيت لعمارتها بالصالة والذكر 
ــاِجَد اّهللاِ َمْن آَمَن ِباّهللاِ َواْلَيْوِم اآلِخِر  َما َيْعُمُر َمَس والمواعظ والدروس وتربية األجيال: {ِإنَّ
المســتفيد من هذا الواقع؟ أليســت هذه المســاجد إنما بنيت لعمارتها بالصالة والذكر المســتفيد من هذا الواقع؟ أليســت هذه المســاجد إنما بنيت لعمارتها بالصالة والذكر 
ــاِجَد اّهللاِ َمْن آَمَن ِباّهللاِ َواْلَيْوِم اآلِخِر  َما َيْعُمُر َمَس والمواعظ والدروس وتربية األجيال: {ِإنَّ
المســتفيد من هذا الواقع؟ أليســت هذه المســاجد إنما بنيت لعمارتها بالصالة والذكر 

ــَك َأن َيُكوُنوْا ِمَن اْلُمْهَتِديَن  ــى ُأْوَلـِئ َكاَة َوَلْم َيْخَش ِإالَّ اّهللاَ َفَعَس َالَة َوآَتى الزَّ ــاَم الصَّ ــَك َأن َيُكوُنوْا ِمَن اْلُمْهَتِديَن َوَأَق ــى ُأْوَلـِئ َكاَة َوَلْم َيْخَش ِإالَّ اّهللاَ َفَعَس َالَة َوآَتى الزَّ ــاَم الصَّ َوَأَق
ــاِجَد اّهللاِ َمْن آَمَن ِباّهللاِ َواْلَيْوِم اآلِخِر  َما َيْعُمُر َمَس والمواعظ والدروس وتربية األجيال: {ِإنَّ
ــَك َأن َيُكوُنوْا ِمَن اْلُمْهَتِديَن  ــى ُأْوَلـِئ َكاَة َوَلْم َيْخَش ِإالَّ اّهللاَ َفَعَس َالَة َوآَتى الزَّ ــاَم الصَّ َوَأَق
ــاِجَد اّهللاِ َمْن آَمَن ِباّهللاِ َواْلَيْوِم اآلِخِر  َما َيْعُمُر َمَس ــاِجَد اّهللاِ َمْن آَمَن ِباّهللاِ َواْلَيْوِم اآلِخِر والمواعظ والدروس وتربية األجيال: {ِإنَّ َما َيْعُمُر َمَس والمواعظ والدروس وتربية األجيال: {ِإنَّ
ــَك َأن َيُكوُنوْا ِمَن اْلُمْهَتِديَن  ــى ُأْوَلـِئ َكاَة َوَلْم َيْخَش ِإالَّ اّهللاَ َفَعَس َالَة َوآَتى الزَّ ــاَم الصَّ َوَأَق
ــاِجَد اّهللاِ َمْن آَمَن ِباّهللاِ َواْلَيْوِم اآلِخِر  َما َيْعُمُر َمَس والمواعظ والدروس وتربية األجيال: {ِإنَّ

}التوبة١٨. والحديث: "سبعة يظلهم اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظله... ومنهم: رجل قلبه معلق }التوبة١٨. والحديث: "سبعة يظلهم اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظله... ومنهم: رجل قلبه معلق 
ــَك َأن َيُكوُنوْا ِمَن اْلُمْهَتِديَن  ــى ُأْوَلـِئ َكاَة َوَلْم َيْخَش ِإالَّ اّهللاَ َفَعَس َالَة َوآَتى الزَّ ــاَم الصَّ َوَأَق
}التوبة١٨. والحديث: "سبعة يظلهم اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظله... ومنهم: رجل قلبه معلق 
ــَك َأن َيُكوُنوْا ِمَن اْلُمْهَتِديَن  ــى ُأْوَلـِئ َكاَة َوَلْم َيْخَش ِإالَّ اّهللاَ َفَعَس َالَة َوآَتى الزَّ ــاَم الصَّ ــَك َأن َيُكوُنوْا ِمَن اْلُمْهَتِديَن َوَأَق ــى ُأْوَلـِئ َكاَة َوَلْم َيْخَش ِإالَّ اّهللاَ َفَعَس َالَة َوآَتى الزَّ ــاَم الصَّ َوَأَق
}التوبة١٨. والحديث: "سبعة يظلهم اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظله... ومنهم: رجل قلبه معلق 
ــَك َأن َيُكوُنوْا ِمَن اْلُمْهَتِديَن  ــى ُأْوَلـِئ َكاَة َوَلْم َيْخَش ِإالَّ اّهللاَ َفَعَس َالَة َوآَتى الزَّ ــاَم الصَّ َوَأَق

في المساجد" متفق عليه. 
فأين أنتم أيها القائمون على مساجد الضفة من ذلك، وماذا ستقولون غدًا حين تقفون أمام فأين أنتم أيها القائمون على مساجد الضفة من ذلك، وماذا ستقولون غدًا حين تقفون أمام 
ربكم، حين يسألكم عن  هذه األمانة التي تصديتم لحملها. ألم تسمعوا قول اهللا تعالى: "َوَمْن ربكم، حين يسألكم عن  هذه األمانة التي تصديتم لحملها. ألم تسمعوا قول اهللا تعالى: "َوَمْن 
َنَع َمَساِجَد اّهللاِ َأن ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها ُأْوَلـِئَك َما َكاَن َلُهْم َأن  ن مَّ َنَع َمَساِجَد اّهللاِ َأن ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها ُأْوَلـِئَك َما َكاَن َلُهْم َأن َأْظَلُم ِممَّ ن مَّ َأْظَلُم ِممَّ
ربكم، حين يسألكم عن  هذه األمانة التي تصديتم لحملها. ألم تسمعوا قول اهللا تعالى: "َوَمْن 
َنَع َمَساِجَد اّهللاِ َأن ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها ُأْوَلـِئَك َما َكاَن َلُهْم َأن  ن مَّ َأْظَلُم ِممَّ
ربكم، حين يسألكم عن  هذه األمانة التي تصديتم لحملها. ألم تسمعوا قول اهللا تعالى: "َوَمْن ربكم، حين يسألكم عن  هذه األمانة التي تصديتم لحملها. ألم تسمعوا قول اهللا تعالى: "َوَمْن 
َنَع َمَساِجَد اّهللاِ َأن ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها ُأْوَلـِئَك َما َكاَن َلُهْم َأن  ن مَّ َأْظَلُم ِممَّ
ربكم، حين يسألكم عن  هذه األمانة التي تصديتم لحملها. ألم تسمعوا قول اهللا تعالى: "َوَمْن 

ْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم "البقرة١١٤؟!!  َيْدُخُلوَها ِإالَّ َخآِئِفيَن لُهْم ِفي الدُّ
َنَع َمَساِجَد اّهللاِ َأن ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها ُأْوَلـِئَك َما َكاَن َلُهْم َأن  ن مَّ َأْظَلُم ِممَّ

ْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم "البقرة١١٤؟!!  َيْدُخُلوَها ِإالَّ َخآِئِفيَن لُهْم ِفي الدُّ
َنَع َمَساِجَد اّهللاِ َأن ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها ُأْوَلـِئَك َما َكاَن َلُهْم َأن  ن مَّ َأْظَلُم ِممَّ

مساجد الضفة.. ماذا جرى لك؟!
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7 العدد السادس و األربعون

نا من  مع صدور هذا العدد تكون ذكرى بدٍر الكبرى قد َأَظلَّتنا، تلك المجابهة التي اْسَتْدَرَجنا إليها ربُّ
غير أن تكون في الحسبان، فقد أراد النبيُّ عليه الصالة والسالم باعتراض ِعيِر قريش أن يوجه ضربًة 
نا من  مع صدور هذا العدد تكون ذكرى بدٍر الكبرى قد َأَظلَّتنا، تلك المجابهة التي اْسَتْدَرَجنا إليها ربُّ
غير أن تكون في الحسبان، فقد أراد النبيُّ عليه الصالة والسالم باعتراض ِعيِر قريش أن يوجه ضربًة 
نا من  مع صدور هذا العدد تكون ذكرى بدٍر الكبرى قد َأَظلَّتنا، تلك المجابهة التي اْسَتْدَرَجنا إليها ربُّ

اقتصاديًة لها، تضعف من قوتها العسكرية؛ فإن عماد القوة هما األموال والبنون، وأن يوجه ضربًة أمنيًة 
غير أن تكون في الحسبان، فقد أراد النبيُّ عليه الصالة والسالم باعتراض ِعيِر قريش أن يوجه ضربًة 
اقتصاديًة لها، تضعف من قوتها العسكرية؛ فإن عماد القوة هما األموال والبنون، وأن يوجه ضربًة أمنيًة 
غير أن تكون في الحسبان، فقد أراد النبيُّ عليه الصالة والسالم باعتراض ِعيِر قريش أن يوجه ضربًة 

باعتقال ثالثين رجًال يصحبون القافلة، يمكن افتداؤهم بجميع األسرى المستضعفين بمكة، أو بضرب 
أعناقهم؛ إْذ ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتى ُيْثِخَن في األرِض.

ــا جــلَّ جالله قد وعد الصحابة إحدى الطائفتين أنها لهم، فلما أفلتِت العير، وأقبلِت النفير،  ن وكان ربُّ
أعناقهم؛ إْذ ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتى ُيْثِخَن في األرِض.

ــا جــلَّ جالله قد وعد الصحابة إحدى الطائفتين أنها لهم، فلما أفلتِت العير، وأقبلِت النفير،  ن وكان ربُّ
أعناقهم؛ إْذ ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتى ُيْثِخَن في األرِض.

لم يكن بينهم وبين أن يتمكنوا من رقاب فرسانها إال أن يستغيثوا ربهم، ويستعينوا به، فيقاتلوهم، غير 
دوَن أن غير ذات الشوكة تكون لهم، وكانت المفاجأة حتى  أن فريقًا من المؤمنين كانوا كارهين، َيوَّ
المؤمنين- حين اْلتقى الجمعان، فإذا بالفئة القليلة من المشاة الذين لم يخرجوا للقتال، ولم – المؤمنين- حين اْلتقى الجمعان، فإذا بالفئة القليلة من المشاة الذين لم يخرجوا للقتال، ولم – المؤمنين- حين اْلتقى الجمعان، فإذا بالفئة القليلة من المشاة الذين لم يخرجوا للقتال، ولم  – لنا نحن – لنا نحن 
يتوقعوا المواجهة، فلم يحملوا معهم إال السيوف في ِقرابها، وال يملكون إال فرسين، يغلبون الفئة الكثيرة 
التي فيها ثالثمائة فارس مدججين بالدروع والتروس، وبالنبال والسهام، ومعهم أكثر من ضعف هذا 

كاب والمشاة. العدد من الرِّ
لكن العجب يزول حين نعلم أن اهللا معنا، وأنه قد ألقى الرعب في قلوب الذين كفروا؛ ألسباب عديدة، 

كاب والمشاة. العدد من الرِّ
لكن العجب يزول حين نعلم أن اهللا معنا، وأنه قد ألقى الرعب في قلوب الذين كفروا؛ ألسباب عديدة، 

كاب والمشاة. العدد من الرِّ

منها أنه َقلَّلنا في أعينهم قبل القتال، كما َقلَّلهم في أعيننا، حتى إذا حانْت ساعة اللقاء؛ إذا بهم يروننا 
ــِقَط في أيديهم، وخارْت عزائمهم، فريقًا تقتلون، وتأســرون فريقًا، وعدد كلِّ  مثليهم َرْأَي العين، َفُس
منها أنه َقلَّلنا في أعينهم قبل القتال، كما َقلَّلهم في أعيننا، حتى إذا حانْت ساعة اللقاء؛ إذا بهم يروننا 
ــِقَط في أيديهم، وخارْت عزائمهم، فريقًا تقتلون، وتأســرون فريقًا، وعدد كلِّ  مثليهم َرْأَي العين، َفُس
منها أنه َقلَّلنا في أعينهم قبل القتال، كما َقلَّلهم في أعيننا، حتى إذا حانْت ساعة اللقاء؛ إذا بهم يروننا 

فريٍق قد بلغ السبعين.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الحكمة اإللهية لجريان القدر بتلك المجابهة دون أدنى استعداٍد لها؟

لقد أراد اهللا جلَّ وعال أن ُيِحقَّ الحقَّ بكلماته، وأن يقطع دابر الكافرين؛ ليحقَّ الحق، ويبطل الباطل، ولو 
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الحكمة اإللهية لجريان القدر بتلك المجابهة دون أدنى استعداٍد لها؟

لقد أراد اهللا جلَّ وعال أن ُيِحقَّ الحقَّ بكلماته، وأن يقطع دابر الكافرين؛ ليحقَّ الحق، ويبطل الباطل، ولو 
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الحكمة اإللهية لجريان القدر بتلك المجابهة دون أدنى استعداٍد لها؟

كره المجرمون،  فيهلك َمْن هلك عن بينٍة، وَيحيى من َحيَّ عن بينة، فال حجة ألحٍد على اهللا بعد بدر، 
فقد جاء الحق،وزهق الباطل، فأصبح المؤمن موقنًا أنه على الدين الذي هو حقُّ اليقين، وأمسى الكافر 
كره المجرمون،  فيهلك َمْن هلك عن بينٍة، وَيحيى من َحيَّ عن بينة، فال حجة ألحٍد على اهللا بعد بدر، 
فقد جاء الحق،وزهق الباطل، فأصبح المؤمن موقنًا أنه على الدين الذي هو حقُّ اليقين، وأمسى الكافر 
كره المجرمون،  فيهلك َمْن هلك عن بينٍة، وَيحيى من َحيَّ عن بينة، فال حجة ألحٍد على اهللا بعد بدر، 

والمنافق متيقنًا أنه على الباطل، أو في ضالٍل مبين، وتلك واهللا أسمى ألف مرٍة ومرة من أن يظفروا 
ٍف، وانتقاص قوتهم من أطرافها، كما لن  بالعير التي لن ُتْضِعَف العدوَّ كثيرًا، إنما هو َأْخُذهم على َتَخوُّ
والمنافق متيقنًا أنه على الباطل، أو في ضالٍل مبين، وتلك واهللا أسمى ألف مرٍة ومرة من أن يظفروا 
ٍف، وانتقاص قوتهم من أطرافها، كما لن  بالعير التي لن ُتْضِعَف العدوَّ كثيرًا، إنما هو َأْخُذهم على َتَخوُّ
والمنافق متيقنًا أنه على الباطل، أو في ضالٍل مبين، وتلك واهللا أسمى ألف مرٍة ومرة من أن يظفروا 

تزيد في قوتنا شيئًا كبيرًا، وهي أهداف ال تقاس بمقصد انتصار الدين، وإظهاره على الوثنية في حرٍب 
ٍف، وانتقاص قوتهم من أطرافها، كما لن  بالعير التي لن ُتْضِعَف العدوَّ كثيرًا، إنما هو َأْخُذهم على َتَخوُّ
تزيد في قوتنا شيئًا كبيرًا، وهي أهداف ال تقاس بمقصد انتصار الدين، وإظهاره على الوثنية في حرٍب 
ٍف، وانتقاص قوتهم من أطرافها، كما لن  بالعير التي لن ُتْضِعَف العدوَّ كثيرًا، إنما هو َأْخُذهم على َتَخوُّ

كانــت بين اإلخوة وبني العمومة من قريش غالبًا، قد اختلفوا، فمنهم من آمن، ومنهم من كفر، ولو 
تزيد في قوتنا شيئًا كبيرًا، وهي أهداف ال تقاس بمقصد انتصار الدين، وإظهاره على الوثنية في حرٍب 
كانــت بين اإلخوة وبني العمومة من قريش غالبًا، قد اختلفوا، فمنهم من آمن، ومنهم من كفر، ولو 
تزيد في قوتنا شيئًا كبيرًا، وهي أهداف ال تقاس بمقصد انتصار الدين، وإظهاره على الوثنية في حرٍب 

شاء اهللا ما اقتتلوا، ولكنَّ اهللا يفعل ما يريد.
وقد كان من ِحْكَمِة ذلك االنتصار ما تضمنته آية المقال؛ فقد نزلت بعد معركة ُأُحٍد؛ حيث أصابتنا 
ــاط والطاعة، وميل بعض النفوس إلى الدنيا، فأراد  ــا مصيبٌة في الجولة الثانية، عند ضعف االنضب فيه
وقد كان من ِحْكَمِة ذلك االنتصار ما تضمنته آية المقال؛ فقد نزلت بعد معركة ُأُحٍد؛ حيث أصابتنا 
ــاط والطاعة، وميل بعض النفوس إلى الدنيا، فأراد  فيهــا مصيبٌة في الجولة الثانية، عند ضعف االنضب
وقد كان من ِحْكَمِة ذلك االنتصار ما تضمنته آية المقال؛ فقد نزلت بعد معركة ُأُحٍد؛ حيث أصابتنا 

ربُّك أن يلقنهم دروسًا بتلك الوعكة العسكرية، تؤكد أن اهللا ال ُيَغيِّر ما بقوٍم حتى ُيَغيِّروا ما بأنفسهم، 
ــاط والطاعة، وميل بعض النفوس إلى الدنيا، فأراد  ــا مصيبٌة في الجولة الثانية، عند ضعف االنضب فيه
ربُّك أن يلقنهم دروسًا بتلك الوعكة العسكرية، تؤكد أن اهللا ال ُيَغيِّر ما بقوٍم حتى ُيَغيِّروا ما بأنفسهم، 
ــاط والطاعة، وميل بعض النفوس إلى الدنيا، فأراد  ــا مصيبٌة في الجولة الثانية، عند ضعف االنضب فيه

لكن ذلك التعزير ليس نهاية الدنيا؛ فإن الذي نصرهم ببدٍر وهم أذلة قادٌر على أن ينصرهم في الغد، 
ربُّك أن يلقنهم دروسًا بتلك الوعكة العسكرية، تؤكد أن اهللا ال ُيَغيِّر ما بقوٍم حتى ُيَغيِّروا ما بأنفسهم، 
لكن ذلك التعزير ليس نهاية الدنيا؛ فإن الذي نصرهم ببدٍر وهم أذلة قادٌر على أن ينصرهم في الغد، 
ربُّك أن يلقنهم دروسًا بتلك الوعكة العسكرية، تؤكد أن اهللا ال ُيَغيِّر ما بقوٍم حتى ُيَغيِّروا ما بأنفسهم، 

وهم أشدُّ قوة، وأكثر جمعًا، منهم في معركة بدر، َفْليتخذوا منها آية وعبرة، يستجمعون بها قوتهم، 
لكن ذلك التعزير ليس نهاية الدنيا؛ فإن الذي نصرهم ببدٍر وهم أذلة قادٌر على أن ينصرهم في الغد، 
وهم أشدُّ قوة، وأكثر جمعًا، منهم في معركة بدر، َفْليتخذوا منها آية وعبرة، يستجمعون بها قوتهم، 
لكن ذلك التعزير ليس نهاية الدنيا؛ فإن الذي نصرهم ببدٍر وهم أذلة قادٌر على أن ينصرهم في الغد، 

وُيَعبِّؤون بها صفوفهم؛ فإن اهللا موالهم، فنعم المولى، ونعم النصير.
 لذلك فقد استجابوا هللا وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، وخرجوا في اليوم التالي يطاردون جيش 

وُيَعبِّؤون بها صفوفهم؛ فإن اهللا موالهم، فنعم المولى، ونعم النصير.
 لذلك فقد استجابوا هللا وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، وخرجوا في اليوم التالي يطاردون جيش 

وُيَعبِّؤون بها صفوفهم؛ فإن اهللا موالهم، فنعم المولى، ونعم النصير.

أبي ســفيان المنتصر إلى حمراء األســد، فقذف اهللا في قلوبهم الرعب، واكتفوا من الغنيمة باإلياب؛ 
ونهم بإذنه،  خشية أن يذهب الفوز بالكلية، كما حصل في الجولة األولى، حين صدقكم اهللا وعده إْذ َتُحسُّ

وتغنمون أموالهم.
ولقد بقيت معركة بدٍر حاضرًة في تحريض المؤمنين على القتال في معارك اإلسالم الالحقة، حتى في 
ْت بنو قينقاع بالغدر، فأنزل اهللا جل جالله آيتين تبشران بهزيمتهم، وحشرهم  صراعنا مع اليهود؛ إْذ َهمَّ
ولقد بقيت معركة بدٍر حاضرًة في تحريض المؤمنين على القتال في معارك اإلسالم الالحقة، حتى في 
ْت بنو قينقاع بالغدر، فأنزل اهللا جل جالله آيتين تبشران بهزيمتهم، وحشرهم  صراعنا مع اليهود؛ إْذ َهمَّ
ولقد بقيت معركة بدٍر حاضرًة في تحريض المؤمنين على القتال في معارك اإلسالم الالحقة، حتى في 

إلى جهنم، وبئس المهاد، فقد كانت لهم آية وموعظة في فئتين اْلتقتا يوم بدر، َفَأيد اهللا الذين آمنوا على 
ْت بنو قينقاع بالغدر، فأنزل اهللا جل جالله آيتين تبشران بهزيمتهم، وحشرهم  صراعنا مع اليهود؛ إْذ َهمَّ
إلى جهنم، وبئس المهاد، فقد كانت لهم آية وموعظة في فئتين اْلتقتا يوم بدر، َفَأيد اهللا الذين آمنوا على 
ْت بنو قينقاع بالغدر، فأنزل اهللا جل جالله آيتين تبشران بهزيمتهم، وحشرهم  صراعنا مع اليهود؛ إْذ َهمَّ

عدوهم، فأصبحوا ظاهرين، يوم جعلهم يروننا مثليهم رأي العين، واآليتان في آل عمران(١٢، ١٣).
وقد تحقق ذلك يوم نقضوا عهدهم، فكشــفوا عورة امرأٍة مؤمنٍة، وقتلوا َصِريخها المغيَث لها، ولوال 
وساطة رأس النفاق ابن سلول،  وشفاعته فيهم، لكان مصيرهم كالذين من بعدهم بني قريظة يوم ُقِتَلْت 
وقد تحقق ذلك يوم نقضوا عهدهم، فكشــفوا عورة امرأٍة مؤمنٍة، وقتلوا َصِريخها المغيَث لها، ولوال 
وساطة رأس النفاق ابن سلول،  وشفاعته فيهم، لكان مصيرهم كالذين من بعدهم بني قريظة يوم ُقِتَلْت 
وقد تحقق ذلك يوم نقضوا عهدهم، فكشــفوا عورة امرأٍة مؤمنٍة، وقتلوا َصِريخها المغيَث لها، ولوال 

مقاتلهم، وُسِبيْت ذراريهم ونساؤهم جزاء الغدر والخيانة.
وقد أحسن من أطلق على عدوان الرصاص المصبوب ( معركة الفرقان)، فقد نصرنا اهللا في غزة وأنتم 

مقاتلهم، وُسِبيْت ذراريهم ونساؤهم جزاء الغدر والخيانة.
وقد أحسن من أطلق على عدوان الرصاص المصبوب ( معركة الفرقان)، فقد نصرنا اهللا في غزة وأنتم 

مقاتلهم، وُسِبيْت ذراريهم ونساؤهم جزاء الغدر والخيانة.

أذلة؛ حيث أمطرونا بكل األسلحة الفتاكة لتركيعنا، والنيل من عزيمتنا فما َوَهَن شعبنا وال مجاهدونا 
لما أصابهم في سبيل اهللا، وما َضُعُفوا، وما استكانوا، فأفشلوا جميع أهداف العدو، أعلن هو وقف الحرب 
المجنونة من طرٍف واحد، وخرج يحمل ِوْزَر الشهداء والجرحى، والمشردين والمكلومين، تالحقه لعنة 
تلــك الحرب في الدنيا واآلخــرة، فقذف اهللا بالحق على الباطل، َفَدَمغه، فإذا هو زاهق، فقد جاء الحق، 
المجنونة من طرٍف واحد، وخرج يحمل ِوْزَر الشهداء والجرحى، والمشردين والمكلومين، تالحقه لعنة 
تلــك الحرب في الدنيا واآلخــرة، فقذف اهللا بالحق على الباطل، َفَدَمغه، فإذا هو زاهق، فقد جاء الحق، 
المجنونة من طرٍف واحد، وخرج يحمل ِوْزَر الشهداء والجرحى، والمشردين والمكلومين، تالحقه لعنة 

وما ُيبدئ الباطل وما ُيعيد.
آِه لو َفِقَه الراكضون وراء المفاوضات المباشــرة وغير المباشــرة طرفًا من دروس بدٍر في ذكراها؛ 
أليقنوا أن خيار المقاومة والجهاد في ســبيل اهللا هو الطريق الشرعي والوحيد للخالص من االحتالل 
آِه لو َفِقَه الراكضون وراء المفاوضات المباشــرة وغير المباشــرة طرفًا من دروس بدٍر في ذكراها؛ 
أليقنوا أن خيار المقاومة والجهاد في ســبيل اهللا هو الطريق الشرعي والوحيد للخالص من االحتالل 
آِه لو َفِقَه الراكضون وراء المفاوضات المباشــرة وغير المباشــرة طرفًا من دروس بدٍر في ذكراها؛ 

بالكلية، خاصًة وأن األمريكان والصهاينة قد أســقطوا عنهم آخر األقنعة، وهم يذهبون إلى المجهول؛ 
حتى ال يقال: إن نهج المنظمة وحركة فتح منذ مدريد وإلى اليوم نهٌج فاشل، ولن ينفعهم ُنْصُحنا إْن 
أردنا أن ننصح لهم إن كان اهللا يريد أن ُيْغِوَيهم، ويريد أالَّ يجعل لهم حّظًا في اآلخرة، وهم يتواصون 

أن ال تسمعوا لهذا القرآن، واْلَغْوا فيه لعلكم َتْغِلبون.
أردنا أن ننصح لهم إن كان اهللا يريد أن ُيْغِوَيهم، ويريد أالَّ يجعل لهم حّظًا في اآلخرة، وهم يتواصون 

أن ال تسمعوا لهذا القرآن، واْلَغْوا فيه لعلكم َتْغِلبون.
أردنا أن ننصح لهم إن كان اهللا يريد أن ُيْغِوَيهم، ويريد أالَّ يجعل لهم حّظًا في اآلخرة، وهم يتواصون 

وإن ربك لبالمرصاد



 .

عركة بدر هي الفجر الذي معركة بدر هي الفجر الذي معركة بدر هي الفجر الذي 
يطلع على اِّـستضعفني 

بالفأل والنصر

من وحي آية 

َ َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  "       ُقوا اهللاَّ ُ ِبَبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذلٌَّة َفاتَّ "َوَلَقْد َنَصَرُكُم اهللاَّ
                                                                                                    ( آل عمران : ١٢٣   )

اســتنكر النواب المقدسيون المهددون باإلبعاد 
إجراءات ســلطة رام اهللا بحق النواب والوزراء 
ــة، في نفس  ــن في الضفــة الغربي والمواطني
الوقت الذي هاتفوا فيه الوزيرة الســابقة أمل 
صيام، وأعلنوا تضامنهم مع مبعدي كنيســة 

المهد.
يســتنكرون منع النواب من الخطابة والوعظ 

في مساجد الضفة 
فقد اســتنكر النواب المقدســيون منع رئيس 
رابطة علماء فلســطين والنائــب في المجلس 
التشــريعي الشيخ حامد البيتاوي من الخطابة 
في مســاجد الضفة الغربية من قبل سلطة رام 

اهللا.
وانتقــد النواب القرار الذي أصدرته الســلطة 
الفلســطينية والقاضي بمنعه من إلقاء خطب 
الجمعة والمواعظ في مساجد الضفة الغربية، 
معتبرين أن الشــيخ البيتاوي هــو أحق الناس 
ــة والوعظ خاصة أنه يخطب الجمعة  بالخطاب

منذ ما يزيد على ٣٠ عامًا.
ــر النواب أن هذا القــرار هو قرار جائر  واعتب
ــى إفراغ  ــاوي ويهدف إل بحــق النائــب البيت
المساجد من مضمونها، وتوظيف المساجد لبث 

مواقف تخدم أطرافًا معينة.
واستنكر النواب كذلك منع النائبين د. ناصر 
عبد الجواد ونايف الرجوب من الخطابة وإلقاء 
المواعظ في مساجد الضفة الغربية، معتبرين 
أن وزارة األوقاف في رام اهللا من واجبها إتاحة 

المجال لنواب الشعب من التواصل مع شعبهم.
ــواب أن منع المســاجد مــن إذاعة  وأكــد الن
القرآن الكريم قبل األذان في مســاجد الضفة 
يأتي تســاوقًا مع مطالب المســتوطنين الذين 
القرآن الكريم قبل األذان في مســاجد الضفة 
يأتي تســاوقًا مع مطالب المســتوطنين الذين 
القرآن الكريم قبل األذان في مســاجد الضفة 

أبدوا مــن إنزعاجهــم لصــوت األذان وقراءة 

@’¢@!a@‚aä@Ú�‹é@paıaãug@ÊÎãÿ‰nèÌ@ÊÏÓéá‘æa@laÏ‰€a
áËæa@ÚèÓ‰◊@á»jfl@…fl@ÊÏ‰flbõnÌÎ@µ‰†aÏæaÎ@ıaäåÏ€aÎ@laÏ‰€a

القرآن في المساجد.
ــام  صي الســابقة  بالوزيــرة  ــون  ويتصل  ...  
ويستنكرون إجراءات األجهزة األمنية بحقها 

في سياق آخر قام النواب المقدسيون باالتصال 
بالوزيرة السابقة لشؤون المرأة أمل صيام.

وأعــرب النواب خــالل اتصالهم عــن رفضهم 
واســتنكارهم الســتدعائها المتكــرر من قبل 

األجهزة األمنية لسلطة رام اهللا.
وأضاف النواب: "إننا ننظر بخطورة بالغة لما 
تقــوم به هذه األجهزة في الضفة الغربية إزاء 

الشخصيات االعتبارية".
وأكــد النواب أن اســتدعاء الوزيرة صيام هو 
تجاوز للخطوط الحمراء وتعّد على الحصانة 
المكفولة من الدستور الفلسطيني، واستمرارًا 
في سياستها الخارجة عن أي أسس وطنية عبر 
اعتقالها لنساء األســرى والنواب المختطفين 

لــدى االحتــالل اإلســرائيلي، معتبرين ذلك 
ثمرة من ثمار التنســيق األمني مع االحتالل، 
ــه بوقــف االعتقال  ــن فــي الوقت ذات مطالبي

السياسي الذي تقوم به األجهزة في الضفة.
... ويتضامنون مع مبعدي كنيسة المهد" 

كما قرر النواب التضامن خالل إفطارهم في 
اليوم األول من رمضان مع أهالي المبعدين من 
كنيســة المهد ومع المبعدين منهم إلى قطاع 

غزة.
وكان مبعدو كنيسة المهد في قطاع غزة قد 
قرروا تناول طعام اإلفطار في أول أيام الشهر 
الفضيل على حاجز "بيت حانون"/ إيريز تزامنًا 
قرروا تناول طعام اإلفطار في أول أيام الشهر 
الفضيل على حاجز "بيت حانون"/ إيريز تزامنًا 
قرروا تناول طعام اإلفطار في أول أيام الشهر 

ــي المبعدين  مع إفطار جماعي ســيقيمه أهال
وأقربائهم في ســاحة كنيســة المهد في بيت 
لحم تضامنًا مــع مبعدي كنيســة المهد إلى 
وأقربائهم في ســاحة كنيســة المهد في بيت 
لحم تضامنًا مــع مبعدي كنيســة المهد إلى 
وأقربائهم في ســاحة كنيســة المهد في بيت 

الدول األوروبية وقطاع غزة.



@ãÌáfl@ÊÏ‹‡±@ê‹ib„@laÏ„
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حمل النواب اإلســالميون في محافظــة نابلس مدير جهاز األمــن الوقائي في 
المدينة المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين لدى جهاز األمن الوقائي وعلى 
رأســهم المختطفين سامر المصري وزياد مريش, بعد وصول معلومات تؤكد 

تعرضهما للتعذيب الشديد على يد أفراد األجهزة األمنية.
وشــدد النواب على أن هذه األعمال واالعتداءات هي استكمال لحرب اإلبادة التي 
تشــنها األجهزة في الضفة ضد الحركة اإلســالمية وخيرة شبابها, مؤكدين 
أن هــذا األعمال لن تمر دون حســاب قضائي لها يجرم كل من تعرض بســوء 

للمختطفين.
وأكد النواب على اســتمرار التعذيب في سجون األجهزة، نافين كل االدعاءات 
التــي تصرح بعكس ذلك, قائلين:" أكدت المصادر تعرض المختطفين ســامر 
ــاك غيرهم كثير من المختطفين ممن  المصــري وزياد مريش للتعذيب, وهن
لم تســمع أخبارهم فــي غياهب الســجون وال يدري أحــد مصيرهم وظروف 

اعتقالهم".
وطالب النواب المؤسسات الحقوقية واإلنسانية بالتدخل العاجل والسريع إلنقاذ 
حياة المختطفين ورفع الظلم عنهم ومحاســبة األجهزة التي تنتهك الحريات 

بكافة إشكالها.

وصــف د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
ــد الصهيوني على  المجلس التشــريعي التصعي
ــارات المتتالية التي تشــنها  قطــاع غــزة والغ
ــا "سياســة صهيونية  طائــرات االحتــالل، بأنه
مدروســة، وتأتي ضمن رفع مستوى التصعيد 

ضد قطاع غزة". 
وقال بحر في تصريح صحفي الثالثاء (١٧-٨): 
"إن هذه السياســية الصهيونــي هي داللة أزمة 
ــى األمام، ولفت  يحاول العــدو الهروب بها إل
األنظار عــن المأزق الدولي الــذي يعانيه بعد 
ارتكابه مجزرة في عرض البحر ضد أســطول 

الحرية". 
المقاومــة  أن  اعتقــاده  عــن  بحــر  وأعــرب 
الفلســطينية جاهــزة للتعامــل مــع التصعيد 
ــي "وخاصة أن المقاومة ترد بشــكل  الصهيون
ــداءات الصهيونية"، مبينًا أن  ممنهج على االعت
ــي "وخاصة أن المقاومة ترد بشــكل  الصهيون
ــداءات الصهيونية"، مبينًا أن  ممنهج على االعت
ــي "وخاصة أن المقاومة ترد بشــكل  الصهيون

عمليات القصف والتصعيد واالعتداء الصهيوني 
هي عجز لمواجهة المقاومة في الميدان.  ولفت 
النائب األول لرئيس المجلس التشريعي النظر 
ــد هو "جس نبــض العدو  إلى أن هــذا التصعي
ــي للمقاومة الفلســطينية"، مبينًا أن  الصهيون
االحتالل خاب ظنه وأن المقاومة الفلســطينية 

يقظة وعلى درجة عالية من االنتباه. 

@áÓ»óm@Zã¢ .Ü
@lÎãË‹€@Ú€Îb´@fi˝ny¸a
ÚÓ€Îá€a@@Ènflåc@Âfl






282419428241942824194

2885966
Email:info.plc@gov.ps




العدد السادس و األربعون8






لم يشهد العالم العربي واإلسالمي تجربة شرسة ومنظمة ومنهجية في محاربة اإلسالم وتجفيف 
منابع التدين وااللتزام الديني كالتجربة التونسية.

التجربة التونســية بائســة ومجرمة ومنحطة بكل المقاييس, وتحوي في ثناياها حربًا مفتوحة 
منابع التدين وااللتزام الديني كالتجربة التونسية.

التجربة التونســية بائســة ومجرمة ومنحطة بكل المقاييس, وتحوي في ثناياها حربًا مفتوحة 
منابع التدين وااللتزام الديني كالتجربة التونسية.

على القيم والمعتقدات اإلسالمية, وحمالت مسعورة إلضفاء مظاهر العلمانية على مختلف مرافق 
المجتمع.

في بداية تسعينيات القرن الماضي, ولدى متابعتي الشأن التونسي الذي عانت فيه الحركة اإلسالمية 
(حركة النهضة) األمرين, كنت أعجب لجرأة السلطات التونسية –بقيادة زين العابدين بن علي- 
على الدين اإلسالمي ومحاولة سحقها للقيم والحريات المختلفة, وبلغ عجبي مداه باالطالع على 
آراء وكتابات الشيخ راشد الغنوشي زعيم الحركة الذي رسم صورة خطيرة للمخطط التونسي 

إلعادة صياغة المجتمع التونسي على أسس علمانية الدينية آنذاك.
في ذلك الوقت بلغ فجور وعربدة الســلطات التونســية مداه, ووصل حّد اعتقال كل من يدخل 
المســجد ألداء الصالة باستثناء كبار السن, وممارسة التعذيب بشكل وحشي ضد الذكور واإلناث 
على حد السواء, بل إن االنحطاط بلغ درجة جمع شباب وشابات الحركة اإلسالمية عرايا في غرف 

مغلقة داخل السجون والمعتقالت!!
لم تكن الحركة اإلسالمية جهة االستهداف الوحيدة, فقد كان المجتمع التونسي بأسره في دائرة 
االســتهداف, وكانت الحركة اإلســالمية في بؤرة وطليعة االســتهداف الذي طال فيما بعد قوى 

وشخصيات مختلفة تنادي بالديمقراطية وإشاعة الحريات في البالد.
ما يجري على أرض الضفة الغربية حاليًا يسير بنسق ثابت على خطى التجربة التونسية, ويستلهم 

وشخصيات مختلفة تنادي بالديمقراطية وإشاعة الحريات في البالد.
ما يجري على أرض الضفة الغربية حاليًا يسير بنسق ثابت على خطى التجربة التونسية, ويستلهم 

وشخصيات مختلفة تنادي بالديمقراطية وإشاعة الحريات في البالد.

مراحلها وتفاصيلها المشئومة.
من الصعب المرور على إجراءات وقرارات ســلطة رام اهللا الممهورة بتوقيع وزارة أوقافها مرور 
الكرام, إذ أن قراراتها وإجراءاتها جاءت في إطار حزمة متسلسلة ومتناسقة تدور في فلك منظومة 

عامة تهدف إلى إعادة صياغة المجتمع الفلسطيني على أسس وقواعد جديدة.
منع األذان لعدم إزعاج المستوطنين, ومحاربة وإقصاء الوعاظ والخطباء, وتوحيد خطب الجمعة, 
وقصر الوعظ واإلرشــاد على واعظي الســلطة والمســبحين بحمدها, وحرمــان أعضاء المجلس 
التشريعي المنتخبين شعبيًا من حق مخاطبة الناس داخل المساجد، ودعوة فياض لالنفتاح والتحرر 
وقصر الوعظ واإلرشــاد على واعظي الســلطة والمســبحين بحمدها, وحرمــان أعضاء المجلس 
التشريعي المنتخبين شعبيًا من حق مخاطبة الناس داخل المساجد، ودعوة فياض لالنفتاح والتحرر 
وقصر الوعظ واإلرشــاد على واعظي الســلطة والمســبحين بحمدها, وحرمــان أعضاء المجلس 

من القيم والمعتقدات تحت ســتار محاربة التزمت الديني, وحمالت القمع األمني التي تطال رواد 
المســاجد وأصحاب االلتزام الديني.. كل ذلك يشكل تجليات خطيرة للمخطط السلطوي الراهن 
لتجفيف منابع التدين في المجتمع الفلسطيني, وذلك في إطار محاربة الحركة اإلسالمية والعمل 

على إضعافها وعزلها عن مصادر قوتها ومقومات فاعليتها على الساحة الفلسطينية الداخلية.
ما تشــهده الضفة حاليًا غير مســبوق, فقد حاولت الســلطة عبر إجراءات متناثــرة تحجيم دور 
الحركة اإلســالمية ســابقًا في أكثر من مرحلة فائتة, عبر محاولة الســيطرة على المســاجد 
ومضايقة ومالحقة روادها, وخصوصًا في عام ١٩٩٦ وما بعده, إال أن ما يجري اليوم ينتظم في إطار 
الحركة اإلســالمية ســابقًا في أكثر من مرحلة فائتة, عبر محاولة الســيطرة على المســاجد 
ومضايقة ومالحقة روادها, وخصوصًا في عام ١٩٩٦ وما بعده, إال أن ما يجري اليوم ينتظم في إطار 
الحركة اإلســالمية ســابقًا في أكثر من مرحلة فائتة, عبر محاولة الســيطرة على المســاجد 

مخطط منهجي ذو أبعاد سياسية وأمنية واجتماعية, ويتوسل تحقيق أهداف كبرى لحسم وجهة 
وخيارات المجتمع الفلسطيني بعيدًا عن التدين واإلسالم واإلسالميين.

مخطط منهجي ذو أبعاد سياسية وأمنية واجتماعية, ويتوسل تحقيق أهداف كبرى لحسم وجهة 
وخيارات المجتمع الفلسطيني بعيدًا عن التدين واإلسالم واإلسالميين.

مخطط منهجي ذو أبعاد سياسية وأمنية واجتماعية, ويتوسل تحقيق أهداف كبرى لحسم وجهة 

لتحاول ســلطة رام اهللا فعل ما يحلو لها، ولتمارس ما شاءت من إجراءات ومخططات، فلن يمضي 
وقت طويل قبل أن ترتد إجراءاتها إلى نحرها وتنقلب سياستها في وجهها وباال، فمن َخُبَر الشعب 
الفلسطيني أدرك أنه ليس كغيره من الشعوب، وأن أحدا مهما كان لن يؤتى القدرة على تطويع 
اتجاهاته القيمية وإماعة روحه اإلسالمية ونزع مفاعيل التدين من صدور أبنائه مهما كلفه األمر 

من ثمن وتضحيات.
ال قلق من إجراءات ومخططات رام اهللا، لكنها الشفقة على قوم انقلبوا على قيم شعبهم ومعتقداته، 
وعاندوا ســنن التاريخ، وأرادوا تغيير مسار األحداث عبر حمالت أمنية وسياسية واجتماعية غبية 

ذات عمى كامل تستنسخ فجور وإجرام اآلخرين.   

على خطى التجربة التونسية!!

النواب المقدسيون وعدد من المتضامنين يؤدون صالة 
التراويح في خيمة االعتصام

د.بحر يلقي كلمة في المؤتمر األول للشرطة المجلس التشريعي يستقبل الوفد البرلماني االسكتلندي
الفلسطينية الذي عقدته وزارة الداخلية

د. بحر وعدد من النواب يزورون النائب مريم فرحات
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م.األشــقر : تحريــض ممنهــج 
لتبرير أي عــدوان ضد الحركة.. 
وبلــورة خطــة وطنيــة شــاملة 
لمواجهــة التحــدي الصهيوني 

أضحى مطلبا ملحا 

د. قفيشة: فبركات إعالمية تستهدف 
تطويــر آليات التنســيق األمني مع 
الســلطة وإدامة استهداف حماس 
في الضفــة ومحاولة لخلط األوراق 

في المنطقة 
أكــد نائبان في المجلس التشــريعي 
أن تحذيرات المســئولين العسكريين 
الصهاينة من نجــاح حماس في إعادة 
بناء ترســانتها العســكرية في الضفة 
ــر عن حــال التحريض  ــة يعب الغربي
الصهيوني الممنهــج والمتواصل ضد 
ــى أن ذلــك  الحركــة، مشــيران إل
يستهدف تطوير آليات التنسيق األمني 
مع السلطة وإدامة مالحقة واستهداف 

حركة حماس في الضفة الغربية.
ودعا النائبان فــي حوارين منفصلين 
مــع "البرلمــان" إلى ضــرورة بلورة 
ــة شــاملة لمواجهة أي  خطــة وطني
ــي قــادم في ظل ســعي  تحــّد صهيون
ــه  أزمات مــن  للخــروج  االحتــالل 
ــة عبر تصديرها  الداخلية والخارجي

ــى الخارج، وخصوصــا إلى الحلقة  إل
الفلسطينية التي يراها األضعف على 

مستوى المنطقة.


فقد أكد النائب م. إســماعيل األشقر 
ــة تعبر عن  أن التحذيــرات الصهيوني
تحريــض ممنهــج ومتواصــل ضــد 
حركــة حمــاس تمارســه إســرائيل 
ــى  عل الممنهــج  ــا  عدوانه لتبريــر 
الفلســطيني،  والشــعب  الحركــة 
موضحــا أنه مهما بلغــت قوة حماس 
وترســانتها العســكرية، إال أنها تبقي 
حركة مقاومة ال ترتقي إال أن يكون 
تسليحها مثل تسليح الكيان الصهيوني 
الــذي يعتبر من أكثر الــدول تقدمًا 
تسليحها مثل تسليح الكيان الصهيوني 
الــذي يعتبر من أكثر الــدول تقدمًا 
تسليحها مثل تسليح الكيان الصهيوني 

ورقيا في مجال اإلرهاب والتسلح.
ــد  التهدي أن  ــى  عل األشــقر  وشــدد 
الصهيوني لن يخيفنا بل ســيزيد من 
قوتنا ومــن عزيمتنا، محــذرا الدول 
العربية واإلســالمية من هذا اإلرهاب 
الصهيوني الذي يمهــد لعدوان جديد 
ــة ترك  ــى قطــاع غــزة ومن مغب عل
قطاع غزة لوحــده في هذه المواجهة 
، مؤكــدا في الوقت ذاته أن المقاومة 
ــار االســتراتيجي ولن  ســتبقى الخي
ــا حتى تتحقق  تســقط أو يتم إهماله

آمال شعبنا في الحرية واالستقالل. 
وأشــار األشــقر إلى ضــرورة بلورة 
ــة شــاملة لمواجهة أي  خطــة وطني
ــي قــادم في ظل ســعي  تحــّد صهيون
ــه  أزمات مــن  للخــروج  االحتــالل 

ــة عبر تصديرها  الداخلية والخارجي
ــى الخارج، وخصوصــا إلى الحلقة  إل
الفلسطينية التي يراها األضعف على 

مستوى المنطقة.


بدوره أكــد النائب د. حاتم قفيشــة 
الصهيونــي مســتمر  التحريــض  أن 
ــم يتوقــف وأن ذلــك يســتهدف  ول
ــات التنســيق األمني مع  تطويــر آلي
ــررات من  الفلســطينيين، وإيجاد مب
أجل استمرار ضرب ومالحقة حماس 
واستهدافها على أرض الضفة الغربية، 
موضحا أن المالحقة األمنية ضد أبناء 
حماس ال تتوقف بشــكل يومي وعلى 

مدار الساعة.
وشــدد قفيشــة على ضــرورة التنبه 
للخطر الصهيوني القادم الذي يحاول 
جر المنطقة إلــى صراعات ونزاعات 
ــى إعــادة خلط  وحــروب تعمــل عل
األوراق وإرباك مسارات األمور فيها، 
ــى العودة إلى  داعيا ســلطة رام اهللا إل
أحضان شــعبها واالبتعاد عن التساوق 
ــة، والتوقف  مع السياســات الصهيوني
ــي الخطير،  عــن نهج التنســيق األمن
ووقف كافة اإلجــراءات األمنية ضد 

حماس وأبنائها ومؤسساتها.
وختم قفيشــة تصريحــه بالقول إن 
إسرائيل تحاول بين الفينة واألخرى 
ــاع  أزمــات جديدة في  ــق واصطن خل
تحذيــرات  أن  مؤكــدا  المنطقــة، 
ــة تدخل في هذا  المســئولين الصهاين
ــا فبركات  اإلطــار، وال تعدو كونه
إعالمية فــي ظل القبضــة الحديدية 

التي تحكم الضفة الغربية حاليا.
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 استنكر النواب اإلسالميون في مدينة نابلس ما أقدمت 
عليه أجهزة الســلطة في المدينة, من اقتحام لمركز 
تحفيظ القــران الكريم في الجبل الشــمالي واعتقال 
عدد من القائمين على المركــز ومصادرة محتوياته 

كاملة.
   وكانت أجهزة السلطة اقتحمت دار القرآن واعتقلت 
كال من: الشيخ محمد نور ملحس(إمام مسجد عائشة 
ومدير لجنة تحفيظ القران الكريم), الشيخ مصطفى 
الكوني (إمام مســجد اإلمام علي), الشيخ عبد الرحمن 
بانا, والشيخ توفيق سبتي( إمام مسجد اإلمام الشافعي).

ووصــف النواب هــذا الفعــل باالعتداء الصــارخ على 
ــداء على القرآن في  حرمات اهللا ســبحانه وتعالى واعت
شــهر القرآن, معتبرين هذا الفعل يندرج في سياســة 

محاربة السلطة لمظاهر التدين والصحوة اإلسالمية.
وأكد النواب أن اعتقال العلماء والمشايخ يأتي لحرمان 

الناس من وعظهم وكالم الخير والدين واإليمان.
وقال النواب: هذا االعتداء الشرس يفند ادعاءات السلطة 
وأجهزتها بعدم وجود حرب على اإلســالم, متسائلين: 
لصالح مــن تفرغ المســاجد من المشــايخ والخطباء 

وخاصة في هذا الشهر الفضيل؟!".


