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يتملكنا العجب مــن إصرار "أبو مازن" وقيادة 
ــوج ذات النفــق المظلم الذي  ــى ول رام اهللا عل
أدمنت ولوجه طيلة الحقبة الماضية دون أي 

تفكر أو اعتبار.
ما الذي يدعو القوم إلى الموافقة على استئناف 
المفاوضات مع االحتالل وإلباسها لبوسًا عربيًا 
ــدة أن طريق  ــًا في ظــل قناعتهم األكي مدان
التفاوض لن يؤدي إلى أي نتيجة، وأن نهاياته 

معروفة سلفًا؟!
مــا الذي يدعوهــم لإلضرار بمصالح شــعبنا 
الفلســطيني وطمس قضيته العادلة من خالل 
منح الغطاء السياسي لجرائم االحتالل الخطيرة 
التي تتوالى: اســتيطانًا بحق األرض، وعدوانًا 
منح الغطاء السياسي لجرائم االحتالل الخطيرة 
التي تتوالى: اســتيطانًا بحق األرض، وعدوانًا 
منح الغطاء السياسي لجرائم االحتالل الخطيرة 

بحق الشعب، واستباحة ضد المقدسات؟!
ما الذي يدعوهم لتجرع مرارات طرق وأساليب 
عبثية تم تجربتها مــرارًا وتكرارا, ولم يجن 

شعبنا من ورائها إال المصائب والويالت؟!
مــا الــذي يدعوهم لرهــن إحقــاق الحقوق 
الفلســطينية بوعــود أمريكية ال تســمن وال 
تغني من جوع, وهــي أوهن ما تكون من بيت 
ــروا الموقف األمريكي  ــوت, بعد أن َخُب العنكب
ــان االحتــالل, وأيقنوا أن  المنحــاز تمامًا لكي
ــروا الموقف األمريكي  ــوت, بعد أن َخُب العنكب
ــان االحتــالل, وأيقنوا أن  المنحــاز تمامًا لكي
ــروا الموقف األمريكي  ــوت, بعد أن َخُب العنكب

اإلدارة األمريكية تبيعهم الوهم وتستخدمهم 
كأدوات لتحقيق مصالحها اإلستراتيجية في 

المنطقة ليس إال؟!
ما الذي يدعو قيادة رام اهللا إلدامة دورانها في 
ذات الحلقة المفرغة, واالستسالم للمفاوضات 
ــا قــدٌر نافذ ابتلي به شــعبنا في حين  وكأنه
يمتلك شعبنا إرادة الثبات والصبر والصمود 

التي تقهر المستحيل وتصنع المعجزات؟!
ــادة رام اهللا للتفرد في اتخاذ  ما الذي يدعو قي
مثل هــذا القــرار المصيري, وإهمــال الرأي 
المعارض لباقي الفصائل التابعة لها والممثلة 
ــة للمنظمة, وكأّن  في إطار اللجنة التنفيذي
دائرة التأييد والترويج للمفاوضات انحسرت 
ــق أصًال إلى حيز  عــن الرواق التقليدي الضي
أكثر ضيقــًا ومحدودية, مما يعني أن القرار 
الفلسطيني باتت تهيمن عليه مجموعة متنفذة 
ومحــدودة للغاية، وأنه بات مســتلبا ألجندة 
مفضوحة ال تمثل قوى وشرائح شعبنا أو َتمّت 

لمصالحه الوطنية بصلة؟!
إن الواجــب الوطني يقتضي مــن كافة قوى 
وشرائح شــعبنا التوحد في إطار كبح النهج 
الكارثي الذي تستحثه هذه المجموعة العابثة 
والدفــع باتجاه إرســاء برنامــج إنقاذ وطني 
إلدارة الشــأن والواقــع الفلســطيني خــالل 

المرحلة المقبلة.
ال مجــال للترف أمام المســتجدات الخطيرة 
التي تقامر بمصير شــعبنا وتعبث بمقدساته 

وحقوقه الوطنية.
هي دعوة للوحدة والتكاثف إلنقاذ الوطن من 

الكارثة قبل فوات األوان.



أكــد النائب مشــير المصــري أن طلب الصهاينة من ســلطة رام اهللا العمــل على وقف 
االحتجاجات الشعبية، وتعهد بعض قياداتها بمنع أي انتفاضة جديدة، هو دليل واضح على 
مدى تبعية سلطة فتح للعدو الصهيوني، مؤكدا أن العدو قطع شوطا كبيرًا حيال إلزام 
االحتجاجات الشعبية، وتعهد بعض قياداتها بمنع أي انتفاضة جديدة، هو دليل واضح على 
مدى تبعية سلطة فتح للعدو الصهيوني، مؤكدا أن العدو قطع شوطا كبيرًا حيال إلزام 
االحتجاجات الشعبية، وتعهد بعض قياداتها بمنع أي انتفاضة جديدة، هو دليل واضح على 

سلطة فتح بتطبيق أجندته وخاصة فيما يتعلق بخارطة الطريق والتنسيق األمني وتبادل 
األدوار مع األجهزة األمنية الصهيونية الســتئصال المقاومة في الضفة الغربية. وأوضح 
المصري أن ذلك يدل على المنحدر الوطني واألخالقي والقيمي الذي بلغته سلطة رام 
اهللا وحركة فتح في مضمار مالحقة المقاومة بحيث لم يبق لها أي ورقة توت تغطي بها 
المصري أن ذلك يدل على المنحدر الوطني واألخالقي والقيمي الذي بلغته سلطة رام 
اهللا وحركة فتح في مضمار مالحقة المقاومة بحيث لم يبق لها أي ورقة توت تغطي بها 
المصري أن ذلك يدل على المنحدر الوطني واألخالقي والقيمي الذي بلغته سلطة رام 

سوءاتها أمام التبعية المطلقة للعدو الصهيوني، مشيرا إلى أن العدو لم يقدم على مثل هذا 
الطلب على مدار تاريخه، وخاصة فيما يخص االعتداء على بيوت اهللا، إال بســبب رضوخ 
سوءاتها أمام التبعية المطلقة للعدو الصهيوني، مشيرا إلى أن العدو لم يقدم على مثل هذا 
الطلب على مدار تاريخه، وخاصة فيما يخص االعتداء على بيوت اهللا، إال بســبب رضوخ 
سوءاتها أمام التبعية المطلقة للعدو الصهيوني، مشيرا إلى أن العدو لم يقدم على مثل هذا 

السلطة وانبطاحها التام الشتراطاته المذلة التي تجلت في محاوالت استئصال المقاومة 
وقتل المجاهدين وزجهم في السجون في إطار التنسيق األمني والتبادل المعلوماتي الذي 

يشكل الخطر األكبر على تماسك الجبهة الداخلية والنسيج الوطني الفلسطيني.
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د. دويك: االستيطان والتهويد يتصاعدان بشكل 
كبري مع كل تنازل فلسطيني 

أكد د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
أن تصعيد االحتالل لوتيرة االســتيطان قائمة ومستمرة، 
موضحا أن االســتيطان والتهويد يتصاعدان بصورة غير 
عادية بعد كل تنازل فلســطيني، وأن مزيدا من التنازل 
لالحتالل يعني بالضرورة مزيدا من التصعيد في وتيرة 
االستيطان، متسائال: "إذا كانت المفاوضات المباشرة لم 
تؤد إلى نتيجة فهل نتوقع من مفاوضات بمســتوى أدني 

ومفاوضات غير مباشرة أن تؤدي إلى أي نتيجة؟".
نفق مظلم

واستغرب دويك موافقة "أبو مازن" وفريقه على استئناف 
المفاوضات رغم علمهــم وقناعتهم أنها لن تصل إلى أيه 
نتيجــة باعترافهم، مؤكــدا أن "إســرائيل أدخلت هؤالء 
في نفق أوله مظلم وأخره معتم، فهم ال يســتطيعون أن 
يخرجوا من متاهة هذا النفق، ألن نور الحقيقة يعمي من 
في الخارج، وهم دخلوا في نفق منذ زمن بعيد وهذا أخطر 

ما في هذا النهج التفاوضي".
ولفت د. دويك إلى أن مصر تســتطيع  بقليل من الجهد 
إنجــاز ملف المصالحة، مشــددا على ضــرورة التجاوب 
المصري مع حركة حماس التي تشكل ركنا ركينا في 

المعادلة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني.
وتوقع دويك فشل أي ضربة صهيونية لحركة حماس، 

مؤكدا أنها لن تغير من واقع الحال في قطاع غزة.
قرار خطري

من جانبه أعرب د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني عن اعتقاده أن االحتالل سيشن مزيدا 
من الحمالت اإلرهابية ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات 
اإلسالمية، مؤكدا أن قرار استئناف المفاوضات هو قرار 
ــكل المقاييس، ويخشــى معــه أن تلجأ حكومة  خطير ب
االحتالل لشــن عــدوان وحشــي جديد ضد قطــاع غزة 
وحركة حماس بما يضاعف من معاناة أبناء شعبنا، إذ أن 
كل المؤشرات تدل على النية الصهيونية المبيتة لخلط 

األوراق على الساحة الفلسطينية عبر استسهال ضرب غزة 
في ظل الصمت العربي والدولي المهين.

وأوضح بحر أن حركة حماس ومشروعها على استعصت 
ــا أضحت جزءا مقررا في  ــى االقتالع واالجتثاث، وأنه عل
إطار المعادلة المحلية واإلقليمية، مشيرا إلى أن التفكير 
الصهيوني بضرب غزة يعبر عن انهزام سياســي وإفالس 
عسكري وانكسار معنوي صهيوني، كما يعكس يأس من 
الفشــل في تدجين حركة حماس وإخضاعها للمنظومة 

القائمة.
وأشــار بحر إلى أن موافقة عباس وفريقه على استئناف 
المفاوضــات تعكس تغليبا للبعــد المصلحي كما تعكس 
في الوقت نفســه منطــق الرضوخ للضغــوط األمريكية 

والصهيونية والدولية.
غطاء لعدوان قادم

ــي لرئيس  ــى د. حســن خريشــة النائب الثان ــم يتوان ول
المجلس التشــريعي في إدانة قرار استئناف المفاوضات 

غير المباشرة مع الجانب اإلســرائيلي، واستخدام وزراء 
الخارجية العرب كغطــاء لذلك، معتبرا ذلك محاولة 
ــى ماء وجه  من الرســمية العربية مــن أجل الحفاظ عل
أولئك الذين تعبوا في إطالق الخطب الرنانة حول عدم 

عودتهم إلى المفاوضات في ظل االستيطان.
وأشــار خريشة إلى أن قرار اســتئناف المفاوضات يعبر 
ــه كان واضحًا من  عــن رضوخ للضغوط الخارجية، وأن
حيث مجيئه في ظل رســائل إســرائيلية متعددة، أوالها 
وأهمها عملية ضم األماكن المقدســة اإلسالمية إلى ما 
يســمى التراث اليهودي في الخليل وبيــت لحم وتهويد 
ــة على افتتاح الكنيــس اليهودي  ــة القدس، للتغطي مدين
بجوار المسجد األقصى، والرســالة األخرى التي أرسلها 
اإلســرائيليين بشــكل عام للسلطة الفلســطينية أن هذه 
الســلطة هي مجرد أداة فــي أيديهم وأنهم يســتطيعون 

ابتزازها في كل ما يريدون.
وأكد خريشة أن ذلك يفتح الباب أمام عدوان إسرائيلي 
جديد على اعتبار وضوح األجندة اإلسرائيلية واألمريكية 
ــووي اإليراني أو موضوع  بخصــوص قضية المفاعل الن
المقاومة ســواء في لبنان أو غزة أو ســوريا، موضحا أن 

استئناف المفاوضات يشكل تغطية ألي عدوان قادم.
مربر لضرب غزة

بــدوره أكــد د. محمــود الرمحــي أمين ســر المجلس 
التشــريعي أن قرار اســتئناف المفاوضات غير المباشرة 
هو صفعة جديدة للشعب الفلسطيني، مبينا أنه في الوقت 
الذي تزداد فيه وتيرة االســتيطان والتهويد للمقدســات 
وضم المســجد اإلبراهيمي ومســجد بالل إلى ما يسمى 
ــراث اليهــودي وافتتاح كنيــس الخــراب اليهودية  بالت
المالصق للمسجد األقصى، يأتي قرار السلطة باستئناف 
هــذه المفاوضات ليدفع األمور نحــو مزيد من التدهور 
فلسطينيا. وأضاف الرمحي أن من الطبيعي أن يكون الرد 
اإلســرائيلي على قرار السلطة اســتئناف المفاوضات هو 
مزيد من االســتيطان في الضفــة والقدس وهدم البيوت، 
مشددا على أن قرار السلطة العودة إلى المفاوضات يشكل 
طعنة في ظهر المقاومة الفلســطينية، وسيعطي المبرر 
لمزيد من االســتيالء على المقدسات واستباحتها وضرب 

غزة وتشديد الحصار عليها. 
وأكد الرمحي على أن السلطة ال تستطيع التضحية من 
أجل فلســطين والقضية، وأنها فقدت كل شيء ولم يعد 

يهمها إال االمتيازات الشخصية ألفرادها.

د. بحر: قرار خطري قد يمنح غطاء للعدوان على 
غزة ومضاعفة معاناتها

د. خريشة: رضوخ للضغوط الخارجية وتغطية ألي 
عدوان قادم

د. الرمحي: طعنة َّـ ظهر اِّـقاومة ومربر لضرب 
غزة واستباحة اِّـقدسات  
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أكد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن 
إقرار أي موازنة للسلطة الوطنية الفلسطينية بعيدا عن مصادقة المجلس 
التشريعي تعتبر باطلة قانونا ودستورا، وتحمل مخالفة صريحة لنصوص 

القانون األساسي الفلسطيني.
جاء ذلك في معرض تعقيب د. بحر على إعالن سالم فياض رئيس حكومة 
رام اهللا غير الشرعية مؤخرا نيته تقديم موازنة السلطة في رام اهللا للعام 

٢٠١٠ لما يسمى مجموعات العمل البرلمانية بغية مناقشتها وإقرارها.
ــر القانوني وغير  وأوضــح بحــر أن كافة مــا يترتب على اإلقــرار غي
الدســتوري لموازنة ســلطة رام اهللا من نفقات يعتبر دينا على من يقوم 
يتولى تقديمه وإقراره على السواء، محمال فياض المسؤولية الكاملة عن 

تجاوز األصول القانونية والدستورية المعمول بها بهذا الخصوص.

وشــدد بحر على أن الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية تقدمت 
بمشــروع موازنتها للعام ٢٠١٠ في إطار الموعد القانوني، مشــيرا إلى أن  
المجلس التشريعي  صادق على الموازنة المطروحة مع بعض التعديالت، 
وأن حكومة هنية باشرت بتنفيذ وتطبيق كافة ما ورد فيها من مضامين 
ــات. واعتبر بحــر أن توجه فياض لعــرض موازنة حكومته على  وتوصي
ما يســمى مجموعات العمل البرلمانية في الضفة يشكل استخفافا بدور 
المجلس التشــريعي وإصرارا على التعامل على أساس انعدام المسؤولية 
ــة والقانونية والدســتورية كون عمل هــذه المجموعات يفتقر  الوطني
إلى أي شرعية قانونية أو دستورية في ذات الوقت الذي يمنع فيه رئيس 
المجلــس التشــريعي وهيئة رئاســة المجلس من دخــول مقر المجلس 

لمزاولة مهامهم وواجباتهم البرلمانية.    



العدد الرابع والثالثون

َّـ الذكرى السادسة عشر 
للمجزرة: هل سيستمر الحرم 

اإلبراهيمي َّـ الصمود؟

تصّدر الحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل هذه األيام كافة الدوائر السياسية واألمنية والدينية 
والتراثية والشعبية، وذلك بعد القرار المشؤوم للحكومة اإلسرائيلية القاضي بضم الحرم اإلبراهيمي 
الشريف في الخليل لقائمة التراث اليهودي باإلضافة لبعض المقدسات اإلسالمية في بيت لحم والقدس 

وأكثر من ١٥٠ موقع آخر مرشحة لضمها للتراث اليهودي.
وأن يصــدر هذا القرار من رئيس حكومــة االحتالل وبإجماع الحكومة اإلســرائيلية فلذلك مدلوالت 
سياسية إستراتيجية يجب التوقف عندها وتسليط الضوء عليها خاصة وأنها تتزامن مع الذكرى الـ ١٦ 
لمجزرة الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخامس عشر من رمضان ١٤١٤هـ الخامس والعشرين من شباط 

عام ١٩٩٤م.
ويقف في مقدمة هذه المدلوالت التي تتعلق بالسياسة اإلسرائيلية المتبعة ضد الحرم اإلبراهيمي والبلدة 
القديمة المحيطة به, أن جميع األعمال التي يقوم بها المستوطنون والجنود في المنطقة تأتي ضمن خطة 
منهجية طويلة األمد تحمل في طياتها مضامين واضحة تهدف إلى صبغ المنطقة بالطابع اليهودي الذي 
يخضع لهرطقات وخزعبالت حاخامات متطرفين تلقى الدعم والتأييد من الحكومات التي تدعي العلمانية 
والليبرالية ليصبح المشهد تكامليا في اإلجراءات الميدانية, فغالة المستوطنين هم من يبدأ بالفعل الميداني 
الذي سرعان ما يتم استنكاره إسرائيليا المتصاص أي ردة فعل فلسطينية, لكن بعد ذلك وبالشكل الرسمي 
يجرى تبني تلك األفعال من خالل اإلجراءات على األرض وتوفير الحماية الكاملة لها باإلضافة لدعمها 

بقرارات رسمية ومن أعلى دائرة صناعة القرار ومن الحكومة اإلسرائيلية والكنيست أيضا.
وإذا عدنا للوراء قليال نرى أن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة شجبت وأدانت العمل اإلجرامي الذي ارتكبه 
السفاح "الطبيب" اليهودي والجندي في الجيش باروخ غولدشتاين الذي ارتكب مجزرة الحرم اإلبراهيمي 
قبل ١٦ عاما وقتل ٢٩ مسلما أثناء تأدية صالة الفجر في الخامس عشر من رمضان ١٩٩٤م لكن اإلجراءات 
التي اتخذتها الحكومة اإلسرائيلية على األرض تختلف كليا عن تلك المعلنة والمنددة للمجزرة، فهي 
قامت على الفور بإغالق الحرم اإلبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل واتخذت إجراءات للتضييق على 
السكان للوصول إلى تفريغ البلدة القديمة وإبعاد أهالي الخليل عن الحرم اإلبراهيمي الذي خضع بدوره 
لقرار ما يســمى بلجنة "شــمغار" التي تم تشكيلها للتحقيق في المجزرة والتي كانت قراراتها الظالمة 
تتمحور حول إيجاد حق دائم لليهود في الصالة في الحرم اإلبراهيمي بحجة توفير األجواء الكفيلة بعدم 
تكرار المجزرة, وتم بالفعل تقســيم الحرم اإلبراهيمي إلى كنيس لليهود على الساحة الكبرى وحصر 
الصالة للمسلمين في مساحة ال تتسع ألكثر من ٤٥٠ مصٍل من المسلمين في مكان يتسع ألكثر من سبعة 

آالف مصلي؟!
ــم تتوقف اإلجراءات الصهيونية ضد الحرم من انتهاكات للمكان المقدس وإقامة طقوس واحتفاالت  ول
ــو من األدب والحياء إضافــة إلدخال الكالب واحتفاالت اإلعراس الماجنة وشــرب الخمور في داخل  تخل
الحرم, وال أســتطيع أن أعدد تلك االنتهاكات لقدســية هذا المكان الذي يرقد فيه أبو األنبياء إبراهيم 
الخليل عليه الســالم إضافة لنبي اهللا اســحق ويعقوب وزوجاتهم ومقام لنبي اهللا يوســف عليهم جميعا 

الصالة والسالم.
ليصل الجميع إلى ذروة هذه اإلجراءات وليتم وضع النقاط على الحروف من أن تلك السياســة كانت 
مبرمجــة وممنهجة وتهــدف للوصول إلى غايتهم وهي تهويد الحرم اإلبراهيمي ومنع المســلمين من 
الصالة فيه ضاربين بعرض الحائط القوانين الدولية والتي تلزم دولة االحتالل بحرية العبادة والوصول 
إليها، إضافة لتنكرها لالتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني الذي بان ضعفه وانكشفت عورته خاصة 
باتفاقية الخليل عام ١٩٩٧م وفي ظل حكومة نتنياهو األولى، ليفتضح أمر المفاوض الفلسطيني الذي أعطى 

السيادة األمنية لليهود على الحرم اإلبراهيمي والبلدة القديمة والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.
وحتى أن الدول التي تدعي رعايتها للمفاوضات لم تفعل شــيئا من أجل لجم االحتالل وثنيه عن اتخاذ 
مثل تلك القرارات الخطيرة، فهو يكتفي بالطلب من الضحية بعدم االنجرار خلف "استفزازات" الحكومة 
اإلسرائيلية وكأن مثل هذه المواقف الهزيلة يستمد منها االحتالل مؤشرات تجعله يواصل من غطرسته 

وعجرفته وغروره.
ففــي ظل هــذا الواقع األليم والمرير, فهل يســتطيع الحرم اإلبراهيمي ومآذنه وأروقته وســاحاته من 
الصمود, أم أنه سينهار ويستسلم كما جرى له في العام ٤٩١ للهجرة، ١٠٨٩ للميالد، وذلك أثناء الهجمات 
الصليبية عندما تعرضت الخليل لمذبحة كبرى ذهب ضحيتها عدة آالف من أبناء المدينة ويقوم الغزاة 
الصليبيين بتحويل الحرم اإلبراهيمي إلى "كاتدرائية" لصالة المســيحيين وأطلقوا عليها "كاتدرائية 
سانت أبراهام" واستمر ذلك لمدة ٩٠ عاما, حتى قيض اهللا البطل المسلم صالح الدين األيوبي على رأس 
جيش من الفاتحين المســلمين الذين حــرروا البالد والعباد وأعادوا المقدســات كرامتها في العام ٥٨٨ 
للهجرة، ١١٨٧ للميالد، وفي ذلك العام أحضر القائد صالح الدين إلى الحرم اإلبراهيمي الشريف "منبر 
صالح الدين" ليعود المسجد إلى كنف اإلسالم بعد أن علق جرس الكنيسة على مآذنه ما يقارب من قرن 
كامل, وليبقى هذا المنبر والذي يعتبر غاية في الجمال والفن اإلسالمي والتحفة الفنية النادرة شاهدا 
على عزة اإلســالم وتحرير المســلمين لهذه األرض من الغاصبين المحتلين، فهل يعيد التاريخ نفسه أم 
يأخذ الحرم اإلبراهيمي الشريف عبرة من احتالل الصليبيين ويرفض االستسالم ويبقى صامدا في وجه 

المجازر والمؤتمرات؟!
نسال اهللا أن يحمي هذه المقدسات وأن يقيض لها من يحررها من أيدي الغاصبين المحتلين.



 . . 

حذر النائب م .إســماعيل األشقر نائب رئيس 
ــر واإلصــالح فــي المجلــس  التغيي ــة  كتل
التشــريعي الفلسطيني الســلطة الفلسطينية 
من العبث بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته 
ــة  ــا غيــر مخول ومقدســاته ، مؤكــدا بأنه

بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني .
واعتبر النائب األشقر أن هذه الزيارة تأتي في 
ــان الصهيوني ، والتغطية على  إطار دعم الكي
جرائمه المتكررة بحق الشــعب الفلسطيني ، 

ومحاولة لتحسين صورته.
واســتنكر األشقر هذه الزيارة التي جاءت في 
وقت تمادى فيه العدو الصهيوني في اعتداءاته 



من المؤسف أن تبادر سلطة رام اهللا للدعوة إلى إجراء انتخابات محلية 
ــة االنتخابات  ــة، وأن توعز للجن من طــرف واحد فــي الضفة الغربي
المركزية بتحديث الســجل االنتخابي وتسجيل الناخبين الجدد دون 
ــة وطنية جامعة أو تفكير مهني ســليم يضــع المصلحة الوطنية  رؤي
والشعبية في صدارة األولويات بعيدا عن المصالح الفئوية واالعتبارات 

الضيقة التي أورثت شعبنا الكثير من المصائب والويالت.
دان د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي الفلسطيني 
سعي السلطة الفلسطينية في رام اهللا إلجراء االنتخابات المحلية بشكل 
ــات تجري بعيدا عن  أحادي في الضفــة الغربية، مؤكدا أن أي انتخاب
ــم، فضال عن مخالفتها  التوافق الوطني محكوم عليها بالفشــل المحت
للقانون األساســي الفلســطيني الذي يقوم على أســاس وحدة الشعب 
والوطن، موضحا أن اإلصرار على أي خطوة من هذا القبيل من شــأنه 
تعميق القطيعة وتكريس االنقسام الذي نسعى لطّي صفحته بكل السبل 
ــى أن أي انتخابات في ظل واقع االنقســام  ــوه بحر إل ــات. ون واإلمكاني
ــة جغرافيا، وقاصــرة على جزء مــن الوطن  الراهــن ســتكون معزول
فحســب، بل وقاصرة على مشاركة لون واحد تقريبا بعيدا عن جهات 
فاعلة ومركزية تشكل غالبية الثقل الشعبي الذي أفرزته االنتخابات 

التشريعية األخيرة، مؤكدا أن ذلك يجعلها بال قيمة عملية، ويجعلها 
أشبه بلعبة داخلية دون أي منافسة انتخابية حقيقية.

وشدد على أن اســتعادة التوافق الوطني هو المدخل المباشر والوحيد 
لحل كافة اإلشكاليات واألزمات الوطنية والدفع باتجاه إجراء عملية 
انتخابية سليمة تشمل المحليات والرئاسة والتشريعي، بحيث تتأسس 
على أرضية الشــراكة الحقيقية التي تدور في إطار الشفافية الكاملة 
والنزاهة التامة، مشــيرا إلى أن االستعجال في إنجاز أي ملف انتخابي 
من شأنه أن يضع العربة أمام الحصان، ويعقد مسارات الحوار الوطني، 
ويضع مزيدا من العراقيل في وجه الجهود المخلصة الرامية إلى إنجاز 

المصالحة الوطنية.
وأوضح أن الحل األسلم والفعل األصوب يقتضي من جميع أبناء شعبنا 
مقاطعة أي شــكل من أشكال االنتخابات األحادية التي تجري بعيدا عن 
التوافــق الوطني والوحدة الجغرافية، وعدم التعاطي معها وقت إجراء 
ــر من المصالح الفصائلية  ــات، ألن مصلحة الوطن العليا أكب االنتخاب
ــزاز والترهات التي تحكم  الصغــرى، وال يمكن إخضاعها لمنطق االبت
السياسة الفصائلية لســلطة رام اهللا التي تغتصب حكم الضفة الغربية 

حاليا بعيدا عن القانون والدستور الفلسطيني.  
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ــه الحثيثة  ــى القدس ومحاوالت المتكررة عل
لصهينتها، من خالل ضم المقدسات اإلسالمية 
مثل المســجد اإلبراهيمي ومســجد بالل إلى 
ــي، والتنكــر لحــق العودة  ــراث الصهيون الت
وحقوق الالجئين ،وفي ظل استمرار عمليات 
ــل واالغتياالت للفلســطينيين ،والحصار  القت
ــم على غــزة ، وفي ظــل موافقة الدول  الظال

العربية على المفاوضات.
وأوضح  م.األشــقر أن هذه الزيارات تأتي في 
ظــل التراجع عــن الوعود بوقف االســتيطان 
والتوســع الصهيوني في المدينة ،خاصة بعد 
اشــتراط السلطة الفلســطينية أن تذهب إلى 

المفاوضــات بعــد وقف االســتيطان ، مضيفا 
ــارة تبدو وكأن ميتشــل يريد  أن هــذه الزي
أن يقدم ضمانات للفلســطينيين في ظل هذه 

الجرائم.
ــي تجريها  ووصــف األشــقر المفاوضات الت
الســلطة الفلســطينية برام اهللا بالمفاوضات 
العبثية ســواء كانت مباشرة أو غير مباشرة 
، مؤكــدا أن الهدف منها هو تحســين صورة 
االحتالل التي شــوهت أمــام العالم بعد حرب 
ــال المبحوح، مشــيرا أن هذه  الفرقان واغتي
المفاوضــات لن تــؤدي إلى أن ينال الشــعب 

الفلسطيني حقوقه وثوابته.
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دان النائــب د. محمــود الرمحي أمين ســر 
ــداء الوحشــي  المجلــس التشــريعي االعت
الذي تعرض له األســرى في ســجن إيشل 
ــر الســبع، حيــث قامت ما تســمى بـ"  / بئ
قوة ناحشــون" باقتحام عنابر األسرى في 
السجن وحرق كافة ممتلكاتهم من أدوات 

كهربائية وأغطية وفراش.
واعتبر الرمحي أن هذه األعمال وما يرافقها 
مــن فــرض للعقوبات بشــكل شــبه يومي 
ــن العزل االنفــرادي والحرمان  تتوزع بي
من الفورة والزيارات وحرمان األسير من 
ــم وفرض الغرامات المالية  مواصلة التعلي
عليهم، تأتي في إطار المحاوالت المستمرة 
من قبل إدارة مصلحة السجون الصهيونية 
لكســر إرادة الحركة األســيرة وإضعافها 
حتى يســهل على اإلدارة فرض ســيطرتها 

عليهم.
وأضــاف: "إن ما تقــوم به إدارة الســجون 
بحق األســرى تحت حجج واهية دليل على 
أن حكومــة الكيان مازالــت تضرب بعرض 
ــة والقوانين  الحائــط المعاهــدات الدولي
الخاصة باألسرى، وهي تتعامل مع األسرى 
كرهائن وليس على أســاس أنهم أســرى 
ــا لهم  حــرب ويتمتعــون بحقــوق كفله

المجتمع الدولي ومعاهدة جنيف".
وناشد  الرمحي المجتمع الدولي ومؤسسات 
حقوق اإلنســان بضرورة أخذ موقف جّدي 
من قضية األســرى داخل سجون االحتالل، 
ــًا القمــة العربية القادمــة المزمع  مطالب
انعقادها في الجمهورية الليبية بوضع هذه 

القضية على سلم أولوياتها. 
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العدد الرابع والثالثون

التي مورســت بحقي  االعتداءات 
كنائب منتخب من قبل األجهزة 
ــاب زمالئــي  ــة خــالل غي األمني
ــواب فــي ســجون االحتــالل  الن
والمحــاوالت المتكــررة لتقزيم 
دوري فــي أداء مهامــي كعضو 
مجلــس تشــريعي وإقصائي عن 
هذا الدور، وال أنسى أيضًا أربعة 
مجلــس تشــريعي وإقصائي عن 
هذا الدور، وال أنسى أيضًا أربعة 
مجلــس تشــريعي وإقصائي عن 

ــواب غيبهم الموت خــالل هذه  ن
ــة وعلى رأســهم الشــهيد  الرحل
النائب سعيد صيام، والحرب على 

غزة واستمرار الحصار عليها.

علــى  أداءك  تقيمــني  كيــف 
الصعيد الشخصي منذ اللحظة 

األوُّـ وحتى اليوم؟
يتــرك تقييمه  الشــخصي  األداء 
ــة  التجرب ولكــن  لآلخريــن 
للغاية  البرلمانية كانــت صعبة 
لكنها ممتعة إذ تعلمنا منها الكثير 
ــا خاللها  مــن األمــور، وتجاوزن
ــر من األزمات ونســأل اهللا  الكثي
األجــر والعافية وأن يكون عملنا 

في سبيل مرضاته.

هل اســتطعت كنائب التوفيق 
بني مهامك وواجباتك الربِّـانية 

وبني اِّـهام واألعباء األخرى؟  
في الحقيقــة هناك حالة كبيرة 
المهمــات  ــن  بي التوافــق  مــن 
واألعباء  ــات  والواجب البرلمانية 

األخرى والتي استطعنا ترسيخها 
ــر مــن ٢٥ ســنة من  خــالل أكث
ــن المهمات  العمــل، والتوفيق بي
والواجبات فقــط تحتاج منا إلى 
ــد المهمة،  ــم الوقت وتحدي تنظي
وإعداد خطة عمل بحســب حجم 
المهمة، واستغاللنا الجيد للوقت 
هــو تاج ذلــك كله وهــو الذي 

رفع مستوى األداء لدينا.

ال شــك أن اختطــاف النواب َّـ 
ســجون االحتالل قد ترك آثاره 
علــى الواقــع الربِّـانــي.. هــل 
أســهم االختطــاف َّـ التأثــري 
علــى روحك اِّـعنويــة وخططك 

الربِّـانية والوطنية آنذاك؟
ــا أومن بالقــول (الضربة التي  أن
ال تفنينا تزيدنا قوة)، لقد اعتقد 
ــداءات  البعــض أن كثــرة االعت
واالختطافات واإلقصاء والحصار 
ــا ولكن  قــد تفــّت مــن عزيمتن
ــا مــن كثــرة الركالت  تأكدن
ــي تعرضنا لها أننا ال نزال في  الت

المقدمة.
ــة إخالء  وبال شــك فــإن مرحل
الســاحة الفلســطينية من القادة 
ــواب والشــخصيات المؤثرة  والن
كان يحزننا بعض الشــيء ولكن 
ــى األمام  ــا دفعــة إل كان يعطين
ودفعــة أمل لتغيير هــذا الواقع، 
ــة  التجرب هــذه  أســهمت  وقــد 

مــا الــذي وقــر َّـ قلبــك منــذ 
لرتشــحك  األوُّـ  اللحظــة 

لالنتخابات التشريعية؟
في تلك اللحظــة تذكرت قول 
ــى اهللا عليه وســلم  الرســول صل
ألبي ذر: (يا أبا ذر جدد الســفينة 
ــق وأكثر الزاد  فــإن البحر عمي
فإن السفر طويل وأخلص العمل 
فإن الناقــد بصير وخفف الحمل 
فإن العقبة كــؤود)، وبفارق أن 
أبا ذر صحابي والرســول بجانبه 
أدركت أنني مشــمولة بالحديث 
ألن اهللا قدر لي أن أكون مرابطة 

في بيت المقدس.

هــل كنــت تملكــني معطيات 
اِّـجلــس  عمــل  عــن  دقيقــة 
لــدى  الســابق  التشــريعي 

ترشحك لالنتخابات؟
ــا المعطيات الدقيقة  لم تكن لدين
الســابق  التشــريعي  للمجلــس 
ــا نعــرف طبيعة عمل  ولكن كن
النواب في ســن القوانين وتقديم 
والمساهمة في ترسيخ  الخدمات 

واقع الحكومات.

هل فوجئت بواقع وطبيعة عمل 
التشــريعي  اِّـجلــس  ومهــام 
الفلســطيني التي تبدو عمليا 
أصعــب ممــا هي عليــه نظريا 

بكثري؟
ــة  بالنســبة لــي كانــت التجرب
تكــون  ــة  بداي وكل  ــى،  األول
محفوفة بالمصاعب ولكن سرعان 
ما تأقلمنا مع المهمة المناطة بنا، 
وفي الحقيقة اســتطعنا وبالرغم 
مــن كل شــيء تجــاوز تلــك 
الخيال  فاقــت  ــي  الت المصاعــب 
والــذي فاجأنا ليس طبيعة عملنا 
ــرة المعيقات  ــا بل كث أو مهامن
والعقبات التي وضعت أمامنا في 
سبيل إحباط التجربة البرلمانية 
ــا، فلم تكن التجربة ســهلة أو  لن
مهمة عادية كأي مهمة يمارسها 
ــم، وباختصــار كان  ــواب العال ن

عملنا كمن دخل حقل ألغام.

واِّـهــام  األعمــال  هــي  مــا 
باشــرِتها  التــي  الربِّـانيــة 
طيلــة رحلتــك داخــل اِّـجلس 

ــة من  القاســية فــي إيجــاد حال
االســتمرار والتواصــل مع قوى 

الخير والعطاء.

أوضــاع  تتابعــني  كنــت  كيــف 
النواب داخل سجون ومعتقالت 

االحتالل؟
عن طريق التواصل مع عائالتهم 
ــا نتلقى منهم بعض  وأحيانًا كن
الســالمات والتطمينات من خالل 
المحاكمات،  المحامين وخــالل 
وفي الحقيقة كنا نســتمد منهم 

المعنويات والقوة.

كيف انعكست شخصية وثقافة 
الرتبويــة  الحاليقــة  ســمرية 
والدعوية والسياســية ما قبل 
إجــراء االنتخابات التشــريعية 
على واقع العمل الربِّـاني عقب 

الفوز َّـ االنتخابات؟
ــة  والدعوي ــة  التربوي ــي  ثقافت
ــل االنتخابات  والسياســية مــا قب
كانت هي القاعدة التي اســتندت 
عليها خــالل تجربتي البرلمانية 
وكانت بالنســبة لي رافدًا مهمًا 
عليها خــالل تجربتي البرلمانية 
وكانت بالنســبة لي رافدًا مهمًا 
عليها خــالل تجربتي البرلمانية 

صقل شخصيتي وأعطاني التميز.

استنادا إُّـ تجربتك الربِّـانية.. 
اِّـجلــس  أن  تعتقديــن  هــل 
لعــب  علــى  قــادر  التشــريعي 
دوره اِّـنوط به حســب القانون 
األساســي الفلسطيني، ووفقا 
ِّـــا هو مأمــول وطنيــا َّـ ظل 

عوائق وتدخالت االحتالل؟
أنا متأكدة أن المجلس التشريعي 
الفلســطيني هو األقــدر حتى على 
المســتوى العالمــي والعربي على 
لعب دوره المنوط به حسب القانون 
وبحســب  الفلســطيني  األساســي 
ــًا ونجاح هذه  المأمــول منه وطني
وبحســب  الفلســطيني  األساســي 
ــًا ونجاح هذه  المأمــول منه وطني
وبحســب  الفلســطيني  األساســي 

المهمة ألعلى ســلطة تشريعية هو 
في حال اســتقاللية كاملة وبعيدًا 
عن التدخالت األجنبية والخارجية 
والصهيونية على حد سواء وبعيدا 
عن فــرض أجندات ضارة بالقضية 

والشعب الفلسطيني.

حفلــت الحيــاة الربِّـانية طيلة 
اِّـاضيــة  األربــع  الســنوات 
باِّـناكفات السياسية.. ما هي 

شــهادتك حول هذا اِّـوضوع.. 
وهــل باإلمــكان الحفــاظ على 
العالقــة  مــن  األدنــى  الحــد 
الشــخصية بني النــواب بعيدا 

عن الخالفات الفصائلية؟
ــح العمل  إذا صلحــت النوايا صل
إذا تحرر القرار الفلســطيني من 
ــدات الخارجية والتدخالت  األجن
الهادفة إلى زعزعــة هذا القرار، 
وأنا أرى أنه باستطاعتنا الحفاظ 
على الحــد األعلى مــن العالقات 
والدبلوماســية  الشــخصية 
ــواب، وال أرى أن ســبب  ــن الن بي
الفرقة هو االختــالف في الرأي 
ــن الفصائل وإنما الســبب هو  بي
ــة واألجندات  التدخــالت األجنبي
المفروضة على مجموعات العمل 
الفلسطينية والمستوى السياسي.

هل أضافت التجربة الربِّـانية 
ســمرية  شــخص  إُّـ  شــيئا 

الحاليقة ومكانتها الثقافية؟
لقد أضافت الكثير الكثير، وأهمها 
أنني ازددت حبًا لوطني وشــعبي 
وقضيتي وازددت تمســكًا بالمبدأ 
أنني ازددت حبًا لوطني وشــعبي 
وقضيتي وازددت تمســكًا بالمبدأ 
أنني ازددت حبًا لوطني وشــعبي 

الذي تربيــت عليه، لقــد حدثت 
أمور كثيرة صقلت شــخصيتي 
ــار  ــى الن ــد إذ يمــر عل كالحدي

ليزداد قوة وصالبة.

ما شــهادتك الشــخصية على 
الواقع واألداء الربِّـاني الجمعي 

على مدار تجربتك الربِّـانية؟
ــى أن تعــود روح التنافــس  أتمن
ــل البرلمانية وأن تعود  بين الكت
التشريعي كما  جلسات المجلس 
كانت فــي بداية عــام ٢٠٠٦ ألن 
التنافس يثــري العمل البرلماني 

وال يفنيه.

الرابــع مــن  العــام  َّـ نهايــة 
رحلــة العمــل الربِّـانــي.. هل 
تشــعر ســمرية الحاليقة أنها 
أكثر قربا أم بعدا عن الجمهور 

الفلسطيني؟
أشعر أنني في مكاني ولم أتغير، 
وأن تحافــظ على موقع قدميك 
وان تصنع من الدائرة التي تحيط 
بك دائرة أخرى هو نجاح بعينه، 
أما تقديــري للبعد والقرب فهذا 

يحتاج إلى استفتاء لم أجربه.

التشريعي؟
ــام في أول ســتة  األعمــال والمه
بالعمــل  ــة  مليئ أشــهر كانــت 
المضني. كان التنافس بين الكتل 
هو ســيد الموقف وفــي الحقيقة 
كانت فترة ثرية جدًا اســتطعنا 
مــن  ــر  الكثي مناقشــة  ــا  خالله
مشاريع القوانين وسن عدد منها 
وكذلك تشــكيل لجان المجلس 
التي استمرت في عملها لمدة عام 
ــدور الرقابي  تقريبًا من حيث ال
التي استمرت في عملها لمدة عام 
ــدور الرقابي  تقريبًا من حيث ال
التي استمرت في عملها لمدة عام 

ــن  المواطني شــكاوى  ومتابعــة 
والتواصل مع الوزارات المختلفة 
ومراقبة أداء الحكومة، ثم جاءت 
الفترة العصيبة التي لم يتعرض 
ــا أي نائــب على مــدى تاريخ  له
والحديث  ــم  القدي الديمقراطية 
وهي زج النواب اإلســالميين في 
ســجون االحتــالل ومطــاردة ما 

تبقى منهم خارج السجون.
ــة الثانية وهي  ــدأت المرحل ثم ب
ــواب وإغالق  إحــراق مكاتــب الن
قســم آخــر بقــرارات صهيونية 
ــاك تواصل  ومع ذلــك كان هن
مســتمر عبر األعمال والزيارات 
الميدانية ومــن ثم إجراء الكثير 
في  واالســتمرار  ــات  الفعالي من 
ــدور الخدماتي، أما على صعيد  ال
وســن  ــة  والمراقب المحاســبة 
ــم إقصاؤنا من  ــن فقــد ت القواني
ــداءات  ــدور بفعــل االعت هــذا ال
واالعتقاالت والحصار والتضييق 
النائــب  ــاة   حي ــى  عل اليومــي 

البرلمانية واألسرية.

مــا هــي أبــرز اِّـواقــف التي ال 
تنسى َّـ رحلتك الربِّـانية؟

ال أســتطيع حصر المواقف ألنها 
كثيرة لكن أبرزها هو االعتداءات 
ســلطات  ــل  قب مــن  المتكــررة 
الفلسطينية  والســلطة  االحتالل 
ــواب  الن وأســر  مكاتــب  بحــق 
المختطفين في سجون االحتالل 
الســجن،  خــارج  والموجوديــن 
االعتقــال  ــات  عملي وكذلــك 
السياســي التي طالت اآلالف من 
أبناء الشعب الفلسطيني وعمليات 
ــى خلفية  الفصــل الوظيفــي عل
االنتماء السياسي، والسيطرة على 
الجمعيات والمؤسســات الخيرية 

وتعطيل الحياة البرلمانية.
وال أنســى السلســلة الطويلة من 
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ازددت حبا لشعبي ووطني وقضيتي وأصبحت أشد قوة 
وصالبة تحت قبة البرلمان 

النائب سميرة الحاليقة:

تجربتي الربِّـانية صعبة للغاية لكنها ممتعة وتعلمت منها الكثري

ثقافتي التربوية والدعوية والسياسية صقلت تجربتي البرلمانية ومنحتني التميز 

النائب /  سميرة الحاليقة

عملنا داخل حقل ألغام واستطعنا تجاوز صعوبات تفوق الخيال 
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بداية ما األسباب وراء تأجيل مناقشة 
تقريــر غولدســتون أمــام الجمعيــة 
العامة لألمم اِّـتحدة؟ وأال يشكل ذلك 
اغتياال للتقرير برمته وتفريغا له من 

مضامينه؟
ــة نقــول أن تقريــر غولدســتون  بداي
مــن أفضــل التقارير التي أدانــت العدو 
الصهيوني على مســتوى األمم المتحدة 
وعلى مســتوى دولي وأممي حيث أدانت 
االحتــالل بجرائــم حــرب وجرائم ضد 
اإلنســانية، ونعتقــد أن مــن فضائل هذا 
ــه أدان اســتمرارية جرائم  ــر أن التقري
الحرب التي يرتكبها االحتالل الصهيوني 
خاصــة في موضــوع الحصــار، وطالب 
جهات متعددة بضرورة فك الحصار عن 
غزة وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني. 
ــاك تقارير أخــرى أدانــت االحتالل  هن
الصهيوني مثل تقرير ريتشــارد فولك 
وهــو مقرر حقوق اإلنســان فــي األمم 
المتحــدة وبالتالــي هذا الرجــل أضاف 
نوعية جديدة مــن اإلدانات للعدو وعزز 
ــدة.  ــات جدي تقريــر غولدســتون بإدان
والجريمة التي ارتكبتها رام اهللا ليســت 
فقــط في تأجيل تقرير غولدســتون بل 
وتأجيل النظر أيضا في تقرير ريتشارد 
فولك الذي يدين االحتالل أيضا، وأنا هنا 
أسجل أن السلطة في رام اهللا عبر ممثلها 
إبراهيم خريشــة ارتكبت هذه الجريمة 
ــن بحق تقرير غولدســتون ومرة  مرتي
جديدة بحــق تقرير ريتشــارد فولك، 
عندمــا طلب تأجيل تقرير غولدســتون 
ــل ورفعه من جــدول األعمــال، ولوال  ب
ــى الســلطة والهبة  الضغــط الدولي عل
الجماهيرية لما تراجعت عن موقفها في 
ــل تقرير غولدســتون. اآلن ترتكب  تأجي
الســلطة وممثلها خريشة الجريمة مرة 
أخرى على إصرار واضح إلعطاء فرصة 

لالحتالل لإلفالت من العقاب على حساب 
ــا وحقوق الشــعب الفلســطيني  الضحاي
والتأجيل كان عن طريق طلب وصياغة 
قدمــه  الــذي  الفلســطيني  ــدوب  المن
ــي تبنته هناك  ــة الت للمجموعــة العربي
ــة بالطلب في عدم  وارتكب جريمة ثالث
النظر في تقرير فولك الذي أيضا يدين 
االحتالل فــي جرائم حرب ضد شــعبنا، 
وقد ادعت الســلطة أن الســبب في طلب 
هــذا التأجيل هو إعطــاء فرصة للتفرغ 
لتقرير غولدســتون وهذا عذر أقبح من 
ذنب، فإذا كان هؤالء ال يفهمون مصلحة 
الشــعب وال يريــدون أن يضغطــوا على 
ــرة، وأرى  االحتــالل فهذه جريمة كبي
أن هــؤالء ال يصلحــون لتمثيل الشــعب 
الفلســطيني وليســوا أمناء على حقوق 
الشعب، وإذا كانوا ال يستطيعون التفرغ 
ــا التي تضغط على االحتالل  لكل القضاي
الصهيوني لمصلحة شعبنا وليس لديهم 
وقت إال التفرغ لتقرير واحد فليتنحوا 
جانبا ويتركوا الطريق آلخرين لديهم 
ــة  اإلرادة والقــوة واإلصــرار واإلمكاني
ــى االحتــالل من  والوقــت للضغــط عل
خــالل المطالبة بتطبيق جميع التقارير 
التي تدين االحتــالل، لذا يجب أن ننظر 
إلى نتائج التقرير الذي يصب لمصلحة 
الشــعب ويدين االحتالل فالتقرير يجب 
أن يتم تبنيه وأنا أعتقد أن السبب الرئيس 
ــل يكمــن فــي أن تقريري:  وراء التأجي
غولدســتون وفولك أدانا الســلطة في 

ــكاب جرائم حرب بالتحقيق  رام اهللا بارت
ــاء التحقيق خالفا  والتعذيب والقتل أثن
ــل خارج نطــاق القضاء  ــون، والقت للقان
واالعتقاالت باآلالف للمعارضين لهم في 
رام اهللا وهذه اعتقاالت سياسية مرفوضة 
ــون الدولي، فهــذا التقرير  ضمــن القان
يدين الســلطة فــي رام اهللا كمــا يدين 
االحتــالل، كما يكشــف فضيحة جديدة 
ــا مع االحتالل  لرام اهللا أنها نســقت أمني
للهجوم على قطاع غزة، فهم يحرصون 
غولدســتون  تقريــري:  ــل  تأجي ــى  عل
ــكا واالحتالل حتى  وفولــك كما أمري
ــوا ويوضعــوا في قفــص العدالة  ال يدان
أمــام محكمة الجنايات الدولية جنبا إلى 
جنب مع االحتالل كمجرمي حرب بعد 
مشاركتهم في العدوان على قطاع غزة.

أال ترى أن هناك مخططا أو لعبة ما تم 
حياكتهــا عربيا ودوليــا لاللتفاف على 
تقريــري: غولدســتون وفولك وتربئة 
كيان االحتالل استجابة ِّـصالح ال تمت 

ِّـصالح الشعوب وقضاياها بصلة؟
هــذه المواقــف مشــبوهة وال تصب في 
وهــي  الفلســطيني،  الشــعب  مصلحــة 
ــى دماء وأشــالء الشــهداء  مؤامــرة عل
ــى دمــاء الجرحــى ومن  ومؤامــرة عل
تضرر من أبناء الشعب، وهي طوق نجاة 
ــي وإعطائه فرصة  لالحتــالل الصهيون
جديدة لإلفالت من العقاب والمثول أمام 

محاكم الجنايات الدولية وهذه جريمة 
ال تغتفر، وبالتأكيد فإن التأجيل يشكل 
مؤامرة حيكت لتحقيق مصالح شخصية 
ــة وإرضــاء للســيد األمريكــي  وحزبي

وتضييع لحقوق الشعب الفلسطيني.

هل تعتقد أن الدول الكربى قادرة على 
إغالق ملف تقرير غولدستون نهائيا؟

تقاريــر غولدســتون وفولــك وبيالي 
وجامعة الــدول العربية أصبحت أكبر 
ــم  ــر مــن أن يت مــن أن تطمــس وأكب
تجاهلها، واآلن هذه التقارير بدأت تنشر 
في جميع أنحــاء العالم وبدأت حكومات 
تغير وجهات نظرها من االحتالل بعد أن 
كانت سابقا مخدوعة بروايات االحتالل، 
اليوم أيضا االحتالل لم ينجح في إخفاء 
هــذه الجرائم التي انتشــرت في اإلعالم 
وفي تقارير رسمية ولن ينجح االحتالل 
ــي فــي إخفــاء هــذه  والمجتمــع الدول
ــم. المجتمع الدولي إذا اســتطاع  الجرائ
تقريــري غولدســتون وفولك  تأجيل 
لبعــض الوقــت فلن يســتطيع تأجيلهما 
كل الوقت، وطالما هناك شعبا فلسطينيا 
ــا ذو إرادة وتصميم وجهاد ومالحقة  حي
متواصلة لالحتــالل وطالما كان هناك 
مؤسســات وإرادة حــرة وحقوق إنســان 
ــع الحق  ــه لن يضي ــي فإن وتفاعــل دول
الفلسطيني وســيبقى مشرعا وال يضيع 

حق وراءه مطالب.

كيف يمكن إحياء تقرير غولدســتون 
مــن جديد وتفعيــل التقاريــر األخرى 
رغما عن اإلرادة الفلسطينية والعربية 
والدولية الرسمية التي تحاول طمسه 

وتغييبه بكل الوسائل؟
ــد من تكاتــف كل الجهــود وتوحد  ال ب
كل الجهــود واجتمــاع كل المهتمين 
الحريصين على حقوق شــعبنا على قلب 
ــه وموقعه،  رجــل واحد، كل فــي مكان
وأعتقــد أن شــعبنا شــب عــن الطــوق 
ــه عاليا فــي الداخل  ــدأ يرفــع صوت وب
ــكا، كما البد  والشــتات وأوروبا وأمري
من تفعيل الدور العربي على المســتوى 
الشــعبي والرسمي والبرلماني، كذلك 
ــة خاصة أوروبا، ومن  الحكومات الدولي
ــا ال بد مــن تحريك أحــرار العالم  هن
والمؤسسات العالمية، ومنظمة المؤتمر 
ــة  العربي الــدول  وجامعــة  اإلســالمي 
الدولية، وكل  والمؤسســات الحقوقية 
ــا عالقــة بحقوق  ــي له المؤسســات الت
اإلنسان، فال بد من تفعيلها لفضح جرائم 
ــه ومحاكمة قادته  االحتــالل ومالحقت

كمجرمي حرب.

الحكومــة  تلعبــه  الــذي  الــدور  مــا 
الفلســطينية َّـ غزة مــن أجل إحياء 
وتفعيل تقرير غولدستون والتقارير 
أمــام  حاضــرة  وإبقائهــا  األخــرى 

مؤسسات العدالة الدولية؟
نحن نســير فــي عــدة مســارات، فعلى 
المســتوى الداخلي شــكلنا لجنة توثيق، 
ــة رصدت أكثــر من ١٥٠٠  وهــذه اللجن
جريمة حرب ومازالــت ترصد الجرائم 
ــا االحتــالل فــي كل  ــي يقــوم به الت
ــح لدينا رصيدا  فلســطين، ولذلك أصب
قويا وكبيرا من الملفات الموثقة وفقا 
ــر الدولية التــي تصلح أن تكون  للمعايي
ملفات جرائم حرب تقــدم أمام محكمة 
ــة وتحاكــم مجرمي  ــات الدولي الجناي
نتعاون  اإلسرائيليين، وكذلك  الحرب 
مع كل المؤسسات الحقوقية الموجودة 
ــكل المعلومــات الالزمة  ــا، ونمدها ب هن
ــا إلدانة االحتالل لكشــف  ونتعاون معه

جرائمه وفضحها دوليا.
كذلك نتعاون مع المؤسسات اإلعالمية 
فنحن نعمل كخلية واحدة تخدم قضية 
الفلسطيني  الفلسطيني والشــعب  الحق 
عموما، ونرصد هــذه الجرائم ونوثقها 
ونرفعها للمؤسسات الدولية لمحاكمة 
االحتــالل، وكذلك نتعــاون مع الدول 
العربية واإلســالمية والــدول األوربية 
ــم، ونحــاول اســتنهاض  وأحــرار العال
خــالل  مــن  ــة  الحقوقي المؤسســات 
تزويدها بالمعلومات ونحاول استنهاض 
الحكومات العربية والبرلمانات العربية 
ــة، ونجحنا في أكثر من موقع  والدولي
ــرا بيننا وبين  وصــار هناك تعاونا كبي
اإلخوة فــي الدول العربية واإلســالمية 
ــر مــن ٤٠٠  ــاك أكث ــة فهن واألوروبي
مؤسسة  دولية لنا عالقات مباشرة معها 
ونزودها بالمعلومــات والملفات، واآلن 
ترفــع دعاوى ضــد قادة االحتــالل أمام 
المحاكــم الدولية ومحكمــة الجنايات 
ــة، وكذلــك بعــض المحاكم  الدولي
الوطنية فــي بعض الدول مثل بريطانيا 
ومن نتائجها اســتصدار أوامــر اعتقال 

 "توثيق" تعمل على رصد جرائم االحتالل منذ االنتداب 
البريطاني وحتى اليوم، وما قامت به اللجنة لم يسبق له مثيل 

في تاريخ السلطة والمنظمة
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تعديل القوانين لحماية قادة االحتالل انقالب على القانون الدولي ومشاركة فعلية في جرائم االحتالل 
واعتداء صارخ على ضحايا الحق الفلسطيني

إذا استطاع المجتمع الدولي تأجيل تقريري: غولدستون وفولك لبعض الوقت فلن يستطيع تأجيلهما كل الوقت

لباراك وليفني. وبعض قادة االحتالل في 
سويســرا وغيرها لم يستطيعوا النزول 
ــوا بأوامر  مــن طائراتهــم بعد أن فوجئ
ــالد  فعادوا  اعتقــال ضدهم في تلك الب
أدراجهــم خائبين، لذلــك أعتقد أن هذا 
ــر، والحكومة  الموضــوع له أثــر كبي
الفلسطينية تبذل كل ما تملك من أجل 
فضــح جرائم االحتــالل والحصول على 
حقوق الشــعب الفلسطيني، ولن يهدأ لنا 
ــال ولن نقيل ولن نســتقيل حتى نرى  ب
مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم 
الدولية وينال شعبنا حقوقه كاملة غير 

منقوصة.

هل تعتقــد أن أهالــي ضحايا الحرب 
الصهيونيــة يجــب أن يكــون لهم دور 
فاعــل َّـ إطــار الدفع باتجــاه تفعيل 
غولدســتون والتقاريــر األخــرى عــرب 
إقامــة دعــاوى فردية وجماعيــة أمام 
اِّـحاكــم الدوليــة اِّـختلفــة مــن أجل 
تشــكيل لوبــي ضاغــط  يســهم َّـ 
تعزيــز مواقفكم حيــال تفعيل هذه 

التقارير؟
ــا االحتالل، شــعبنا ضحية  كلنا ضحاي
االحتالل، كل بيت أصيب بجريمة حرب 
مــن جرائم االحتالل لكن التركيز على 
ضحايا العدوان األخير على القطاع جيد، 
ولكل فرد من ضحايا شــعبنا دور كبير 
يستطيع أن يلعبه في إطار ذاتي والتحرك 
من خالل التواصل مع مؤسسات حقوقية 
ومع الحكومة الفلسطينية ولجنة توثيق 
ــة للمطالبة  ومــع المؤسســات الحقوقي
بحقه، كذلك على المؤسسات الدولية أن 
تصل للضحايا ألنه ربما ال يعرف الكثير 
من هؤالء الضحايا الطرق القانونية وال 
يستطيع أن يصل لبعض المؤسسات فعلى 
المؤسسات أن تصل الضحايا وأن ترصد 
شــكاواهم وإعداد ملفات صالحة لرفعها 

في المحاكم الدولية، والحكومة تدعم 
ــذل جهدها للوصول  ذلك بكل قوة وتب
إلى كل الضحايا وتوثيق الجرائم التي 
ارتكبــت بحقهــم لرفعها فــي المحافل 
الدولية، وســيبقى هذا الحق ُنفّعله قدر 
ما نســتطيع، وســنبقى نقــاوم ونجاهد 
ــال كل فرد فلســطيني وكل  ــى ين حت
طفل وكل متضرر حقه كامال، وهناك 
ــة للمتضررين،  حقــوق فردية وجماعي
ونحــن نعمل جاهدين لتحصيل الحقوق 
ــى حد ســواء  ــة عل ــة و الجماعي الفردي

كحكومة فلسطينية.

كيــف تقيمــون عمــل لجنــة توثيــق 
جرائم الحرب التي تعمل تحت إشراف 

وزارتكم؟
عمل لجنة توثيق لم يســبق له مثيل في 
الحكومــات الســابقة وال على مســتوى 
منظمة التحرير الفلسطينية وأعتقد أن 
عمل لجنة توثيق هو عمل قوي ومميز، 
فقــد اســتطاعت هذه اللجنة في شــهور 
ــرة، ودور  ــدة أن توثق جرائم كبي عدي
ــق" ليس رصد جرائم االحتالل في  "توثي
العدوان األخير على غزة فحســب وإنما 
رصد الجرائم الســابقة على طول فترة 
العدوان االحتاللي على فلسطين منذ أيام 
ــي أيضا، وكذلك ما  االنتداب البريطان
بعد العدوان على غزة، وما يقع يوميا من 
جرائم حرب، واللجنة توثق كل جريمة 
وفقا للمعايير الدولية من حيث شهادات 
األفراد والشهود والتصوير وجمع األدلة 
ــة المكان وتوثــق ذلك بتقارير  ومعاين
ــة مــن الطــب الشــرعي، وتقارير  طبي
ــكاب الجريمة،  من الشــرطة، وآلية ارت
ورصــد كل آثار العــدوان من رصاص 
وفحص تربة وفحص جثة وتشــريحها 
ــا شــظايا ورصد  ومــا تــرك مــن بقاي
كل ذلــك، وعمل فحوصــات مخبرية 
ــا ومحليا، وأخــذ إفادات  وفحصها دولي

الشــهود الضحايا األحياء مــن الجرحى 
وأناس هدمت بيوتهم، وكل ما يســاعد 
في كشف الجريمة وإدانة االحتالل يتم 
ــة تصلح أن تكون  رصــده بصورة قضائي
ملفا متكامــال يرقى لرفعه أمام محكمة 
ــى المجتمــع  ــة، وعل ــات الدولي الجناي
الفلسطيني أن يتواصل مع "توثيق" حتى 

ننال حقنا ونرصده بصورة كاملة.

هل تعتقــد أن تأجيل مناقشــة تقرير 
غولدستون خمسة أشهر وتقرير فولك 
يشــكل تواطؤا مفضوحا يمهد لعدوان 

جديد ضد حركة حماس َّـ قطاع غزة؟
تأجيل غولدستون مرتين وتأجيل تقرير 
ــر ووقوف خريشــة ضد  فولــك األخي
اقتراح كان سيقدم للجمعية العامة لألمم 
ــل قرار يقضــي برفع  المتحــدة لتحصي
ــا جرائم  الحصــار عن قطــاع غزة، كله
ــا ويرتكبها خريشــة الذي يعمل  ارتكبه
ضد مصلحة الشــعب الفلســطيني، وهذا 
العمل يصب فقــط في مصلحة االحتالل 
ــن يفلح فــي النهاية،  الصهيونــي وهو ل
وشعبنا لن يســكت على ذلك وسيضعهم 

يوم ما أمام المحاكم الفلسطينية.

إحــدى  أن  موثوقــة  مصــادر  أكــدت 
اِّـؤسسات الحقوقية قدمت معلومات 
مجانيــة للقاضــي غولدســتون إبــان 
تحقيقاتــه َّـ غــزة حــول قضايا ذات 
عالقة بالوضع الداخلي الفلســطيني 
االحتــالل  بجرائــم  لهــا  عالقــة  وال 
الحربيــة.. برأيــك مــا الــذي دفع تلك 
الجهــة إُّـ ذلــك؟ ومــا دور الحكومــة 
واِّـجلس التشريعي َّـ غزة للتصدي 

ِّـثل هذا االنحراف الوطني الخطري؟
ــر أن مــن قــدم أي ادعــاءات باطلة  أعتب
إلدانة الحكومة فقد ارتكب خيانة عظمى 

ــى الحكومــة والمجلــس  للشــعب، وعل
التشــريعي أن يالحق هؤالء المجرمين 
ــة والجالد  ــن الضحي الذي يســاوون بي
ويريــدون أن ينقذوا الجــالد من اإلدانة 
المحققة أمــام المحاكم الدولية، وهي 

جريمة كبيرة وخيانة عظمى.

هل هناك جهودا ما تبذلونها من أجل 
تعريــة كيان االحتــالل وفضح جرائمه 

على اِّـستوى الدولي؟
بالتأكيد هناك أســاليب كثيرة لفضح 
الحقوقــي  المســتوى  ــى  عل االحتــالل 
كل  ــى  وعل واإلعالمــي  ــي  والقانون
المســتويات من خــالل التواصل الدولي 
والزيارات وورشات العمل والمحاضرات 
ــي تقوم بها  ــات الت والنشــرات والفعالي

الحكومة والمجلس التشريعي.

كيف تقّيم صورة كيان االحتالل حاليا 
أمام الرأي العام العاِّـي؟

صورة االحتالل تشوهت وبدأت تتراجع 
إلى الوراء بعــد فضائحه وجرائمه التي 
ارتكبها في القطاع واألداء الكبير لشعبنا 
مــن الصمــود والثبات وكشــف جرائم 
االحتالل، كل ذلك ســاهم في كشــف 
وجــه االحتالل الحقيقــي ورفع البرقع 
عــن وجهه القبيح وفضحــه أمام العالم، 
واالحتالل اليوم ليس كاالحتالل األمس، 
ــي على المجتمع  ــه لم تعد تنطل وأالعيب
الدولي، والمنحنى البياني بدأ ينزل وهو 
ليس في صالح االحتالل، والقادم سيكون 
أقســى وأكبر ضد االحتــالل، وآمل أن 
ــا محاكمة لقــادة االحتالل  يكون قريب
الصهيوني المجرمين وينال شعبنا حقه 

وتتحرر مقدساته.

كيــف تقيــم عمــل وأداء اِّـؤسســات 
الحقوقيــة الفلســطينية إزاء العمل 

غولدســتون  تقريــر  تفعيــل  علــى 
والتقاريــر األخــرى أمــام مؤسســات 

العدالة الدولية؟
مهمــا بذلنا من عمل يظل قاصرا، وال بد 
مــن تكاتف كل الجهــود والوحدة، وأن 
نشكل اتحادات لنصرة هذا الحق، ومن هنا 
أدعو مؤسسات حقوق اإلنسان ومؤسسات 
ــن  المخلصي المدنــي وكل  المجتمــع 
وأحرار العالم للتكاتف لنصرة اإلنسانية 
وحقوق اإلنسان والضحايا الذين يقعون 
ضحايا جرائم الحرب حتى ينال المظلوم 
حقــه وكي ال يفلت مجرمو الحرب من 
ــة من طرف  العقــاب. الجهــود المبذول
المؤسسات الحقوقية الفلسطينية جيدة 
ومشكورة ولكنها ال زالت دون المستوى 
المطلوب، والمطلوب أن نضاعف جهدنا 
ــا ونســتثمرها  أكثــر ونجمــع جهودن

بصورة أكبر.

الشــهيد محمــود  اغتيــال  َّـ ضــوء 
اِّـبحــوح وانكشــاف حقيقــة الجريمة 
الصهيونية.. هل تعتقد أن يد العدالة 
ســتطال قادة الصهاينة قريبا، أم أن 
األمر ال تعــدو كونها فرقعات إعالمية 
ليــس إال؟ ومــا اِّـطلوب فلســطينيا 
وعربيــا ودوليا كي نرى قــادة االحتالل 

وراء القضبان؟
ــوم أصبح عاجزا ومفضوحا  االحتالل الي
ــكاب أي جريمة دون  ولــن يســتطيع ارت
كشــفها. اآلن االحتالل يتخبط ويركن 
ــو األمريكي، ونحــن نقول أن  إلى الفيت
ــا مــن أذناب لن  ــكا وكل معاونيه أمري
يفلحوا في مساعدة الصهاينة في اإلفالت 
من العقاب، وســيأتي اليوم الذي يحاكم 
ــادة االحتــالل وآمل أن  ويحاســب فيه ق
يكــون ذلك قريبا، فليــس هناك من هو 
فوق القانون، والجماهير والشعوب حية 

ولن تســكت عــن حقها ولــن يضيع حق 
وراءه مطالــب، والتاريــخ يقول أن كل 
المجرمين عاقبتهــم وخيمة واالحتالل 
عاقبته وخيمــة، والجريمة التي ارتكبها 
االحتالل في دبي مكشــوفة تواطأت فيها 
بعــض الدول واآلن فضحــت هذه الدول 
واالحتالل وضعها في وضع حرج، وعليها 
أن تدافــع عن جوازات ســفرها وكيانها 
واســتقاللها. وعلى هذه الدول أن تساهم 
في الوقوف مع الشــعب الفلسطيني حتى 
يلجــم االحتالل وحتى يعاقــب على هذه 
الجريمة، وعلى المجتمع الدولي أن يقف 
بقوة ضد االحتالل حتى يحاكم كمجرم 
حرب في هذه الجريمة التي تعد جريمة 
حرب وغيرها من الجرائم وأال يسمح له 

باإلفالت من العقاب وتكرار الجريمة.

الحكومــة  نيــة  علــى  تعقيبــك  مــا 
الربيطانية إدخال تعديالت دستورية 
تحــول دون مثــول ومعاقبــة مجرمــي 
اِّـحاكــم  علــى  الصهاينــة  الحــرب 

الربيطانية؟
األوروبية  ــات  والبرلمان الدول  نناشــد 
أن ال تخضــع للضغوطات اإلســرائيلية 
واألمريكية لتعديل قوانينها، فهذا يعتبر 
مســاعدة لمجرمــي الحــرب الصهاينة 
لإلفالت من العقاب، وهذا يشكل جريمة 
بحد ذاتها وهذا يعد انقالبا على القانون 
الدولي والعدالة وعلى حقوق المظلومين 
ــداء صارخا على  في العالم ويشــكل اعت
ــا الحق الفلســطيني ومشــاركة  ضحاي
ــكاب جرائمه  ــة لالحتالل فــي ارت فعلي
وتشــجيعه الرتكاب جرائم جديدة بحق 
شعبنا الفلسطيني، ونأمل من بريطانيا أن 
تشدد من إجراءاتها القضائية والقانونية 
ــادة االحتــالل ومحاكمتهــم  ــب ق لجل
ــدال مــن أن تعدل  كمجرمــي حــرب ب

قوانينها لمصلحة االحتالل.

جهود المؤسسات الحقوقية الفلسطينية مشكورة لكنها دون المستوى المطلوب، وأدعو لتشكيل 
"اتحادات" الستثمار الجهد الجمعي في مواجهة جرائم االحتالل



العدد الرابع والثالثون6

رئاسة التشريعي: ساعة 
االنفجار اقرتبت

دانت رئاســة المجلس التشريعي بكل 
ــي الذي يزداد  شــدة اإلرهاب الصهيون
حــدة يوما بعــد يوم ضد المقدســات 
اإلسالمية في ظل صمت عربي ودولي 
معيــب، محذرة حكومــة االحتالل من 
التداعيات الخطيرة لحربها المجرمة 

ضد المقدسات اإلسالمية.
شــعبنا  التشــريعي  رئاســة  ودعــت 
الفلســطيني بكافــة قواه وشــرائحه 
ــم والعربدة  لالنتفــاض في وجه الظل
ــي تحــاول اســتباحة  ــة الت الصهيوني
ــا وتهويد  مقدســاتنا وســحق حقوقن
ــن في  ــا إلــى الجئي ــا وتحويلن أرضن
المســاس  أن  مؤكــدة  ــا،  أوطانن
بالمقدســات ال يمكــن أن يمــر مرور 

الكرام.
واستهجنت الصمت العربي الدولي ضد 
المجزرة الصهيونية بحق المقدسات، 
ــى أن ســاعة االنفجار قد  مشــددة عل
اقتربــت وأن حكومــة االحتــالل قــد 
تجــاوزت كل الحــدود والمحرمات 
وأن اســتمرار إرهابها ضد المقدسات 
ــن  اإلســالمية ســوف يشــعل براكي
محرقــة فــي المنطقة بأســرها قد ال 

يمكن التنبؤ بعواقبها.
ــت رئاســة التشــريعي الســيد  وحمل
محمود عباس وحركة فتح مسؤولية 
تصاعد اإلرهــاب الصهيوني من خالل 
موافقتهم على استئناف المفاوضات مع 
االحتالل مما فتح شهيته لتوسيع دائرة 
اللهب واقتراف مزيدا من االســتباحة 
والعــدوان ومنحــه الغطاء السياســي 
إلنفاذ مخططاته العدوانية ضد أرضنا 

وشعبنا وحقوقنا ومقدساتنا.
د. بحر: نحو خطوات عملية

ــه دان د. أحمد بحــر النائب  مــن جهت
األول لرئيــس المجلــس التشــريعي 
بشدة الهجمة الصهيونية الجديدة التي 
استهدفت المســجد األقصى المبارك، 
مؤكــدا أن اقتحام المســجد األقصى 
ــود الخطة  ــارك يشــكل أولى بن المب
الصهيونية العنصرية التي تســتهدف 
تهويد ســائر المقدســات اإلســالمية 
والمســيحية، وخاصــة بعــد القــرار 
العنصــري األخير الذي ضمت حكومة 
االحتالل بموجبه المسجد اإلبراهيمي 
ــى قائمــة المواقع  ومســجد بــالل إل

األثرية اليهودية.



pbéá‘æa@áÌÏËmÎ@Úybjnéa@äaã‡néa@fiby@bÁãédi@Ú‘ÄÄÄÄ�‰æa@fib�m@Ú”ã @́µ◊aãi@Âfl@äâ•@Ô»Ìãìn€a@Úébˆä





 . . 

  .

ــى أن "المســجد   وشــدد د. بحــر عل
األقصى المبارك يشــكل الهدف القادم 
لحكومة االحتالل، وأن تقســيمه بات 
قاب قوسين أو أدنى"، مضيفا أن "وضع 
المســجد األقصى في بؤرة االستهداف 
ــي، ومباشــرة تطبيــق خطة  الصهيون
استهدافه عبر خطوات عملية تمهيدية 
وصــوال إلى الغاية المقصودة، يشــكل 
ــة صارخة على حجم االســتباحة  دالل
ومقدســاتنا،  ــا  لحقوقن ــة  الصهيوني
وبرهانا أكيدا على المدى الذي يمكن 
أن يبلغه العــدوان الصهيوني المنظم 

خالل المرحلة المقبلة".
وأوضح د. بحــر أن التواطؤ اإلقليمي 
والدولي مع عدوان االحتالل، بشــكل 
مباشــر أو غير مباشر، يشكل الدعامة 
األبرز التي تشــجع حكومة االحتالل 
على التمادي في غّيها واالسترسال في 
جرائمها، الفتا إلى أن الصمت اإلقليمي 
ــى قــرار ضم المســجد  ــي عل والدول
اإلبراهيمــي ومســجد بالل األســبوع 
الماضي قد شكل عنصرا داعما للسياسة 
ــة، فيما أســهم  ــة العنصري الصهيوني
تأجيل مناقشة تقرير غولدستون أمام 
الجمعية العامة لألمم المتحدة الجمعة 
لمــدة خمســة أشــهر، فــي مزيد من 
ــة، وأغراها بمزيد  العربدة الصهيوني
من الفجور واالســتهداف واالستباحة 
لحقوقنا ولمقدساتنا، والتوغل أكثر 
فأكثر فــي اســتفزاز مشــاعر أبناء 

شعبنا وأمتنا.
ــن د. بحر أن "اســتنقاذ المســجد  وبي
األقصى المبارك، وســائر المقدســات 
اإلســالمية والمســيحية، مــن براثن 
واالســتهداف  واإلجــرام  االســتباحة 
ــي، يجب أن ينأى عن أشــكال  الصهيون
ــي تعتمــد لغة  ــة الت ــة التقليدي اإلدان
ــاء، وأن يعمــد إلى  الشــعارات الجوف
اجتراح خطوات عملية وتبني برنامج 
ــة منظمة  عمــل حقيقــي، وفــق رؤي
وشــاملة، تشــارك فيها كافة القوى 
الوطنية واإلسالمية، وسائر مؤسسات 
وشــرائح وأطياف شعبنا"، مشددا على 

ــف المســجد األقصى  "أن التوحــد خل
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
وجه األخطار المحدقة التي تتهددها، 
بعيدا عن االعتبارات الفصائلية الضيقة، 
ــاط المخطط الصهيوني  كفيل بإحب
اإلرهابي الذي يتوســع ويتمدد بشكل 
ــة بالغة  ــة عربي خطير فــي ظل غفل

وتواطؤ دولي معيب".
ــم د. بحــر بالقــول "إن هــذه  واختت
ــرة يجــب أن تلقى  التطــورات الخطي
موقفا حاســما وردا رادعــا من جانب 
الدول العربية واإلسالمية، والجامعة 
العربية ومنظمة المؤتمر اإلســالمي، 
بدعــم كامل مــن الشــعوب العربية 
واإلسالمية وكافة القوى الحية فيها، 
من أجل التصــدي للخطر الصهيوني 
الزاحف الذي ال يهدد فقط باســتباحة 
حقوق ومقدســات الفلســطينيين، بل 
يهدد بنشر إجرامه وإرهابه في عموم 

المنطقة العربية واإلسالمية برمتها".
النواب اإلسالميون: صفعة 

للسلطة والعرب
بدورهــم ندد النواب اإلســالميون في 
الضفة الغربية باألحداث واالعتداءات 
التــي وقعــت فــي المســجد األقصى 
والحــرم اإلبراهيمــي، مؤكدين أنها 
شــكلت صفعة للســلطة الفلســطينية 
ــي وافقت على  ــة الت والــدول العربي
المفاوضــات، وهــي  اســتمرار نهــج 
ــان الصهيوني على أنه  تأكيد من الكي
ماٍض في سياسته التهويدية والقمعية 
دون أن يأخــذ باالعتبار أي اتفاقات أو 

التزامات.
ــواب أن أحــداث األقصى  وأوضــح الن
والحــرم اإلبراهيمــي هــي دليل على 
ــازل لدولة الكيان وما يســمى  أن التن
ــة يفهم مــن جانب  ــة الرباعي باللجن
المحتل بأنه ضعف عربي وفلســطيني 
ــداءات  ــد من االعت ــه بمزي ــرد علي وُي
والغطرســة الصهيونية والتي ظهرت 
اليوم من خالل التعدي على المقدسات 

والمصلين المتواجدين فيها.
وشــدد النواب على ضرورة التمسك 

تحمــي  ــي  الت والثوابــت  بالحقــوق 
المقدسات اإلســالمية وتبقى قضيتنا 
ــة صامد ال  الفلســطينية عزيــزة أبي
ــى مجابهتها، منوهين  يقوى محتل عل
إلــى ضرورة التواجــد الدائم في هذه 
األماكــن لحمايتها وإفشــال مخطط 
المحتل في تهويدها والسيطرة عليها.

ــأن تصارح  وطالب النواب الســلطة ب
الشــعب الفلسطيني وتقولها عاليا بأن 
المفاوضات التي اســتمرت ألكثر من 
١٨ عامًا كان نتيجتها الفشــل، وأن أّي 
المفاوضات التي اســتمرت ألكثر من 
١٨ عامًا كان نتيجتها الفشــل، وأن أّي 
المفاوضات التي اســتمرت ألكثر من 

جولة أخــرى من المفاوضات ســوف 
تواجه نفس المصير، مشيرين إلى أن 
أّي تفويض لالستمرار في المفاوضات 
ــداءات  االعت مــن  ــدًا  مزي ســيجلب 
ــدًا مــن الويــالت  ــة ومزي الصهيوني
وتمادي في االستيطان وسلب الخيرات 

وتهويد المقدسات. 
واســتهجن النواب إعالن حركة فتح 
ــأن مجزرة األقصــى وأحداث الحرم  ب
اإلبراهيمي جاءت إلفشال المفاوضات 
للمنطقة  ــة  المرتقب وجولة ميتشــل 
ــروه  دليال على قصور فهم هذه  واعتب
ــان الصهيوني  الحركــة لطبيعة الكي
الذي يهــدف إلى التهويد والســيطرة 
ــى المقدســات، وأنه سيســتمر في  عل
ــي بدأها منذ  ــة الت سياســته العنصري

احتالل فلسطين عام ٤٨.
ــر  الجماهي دور  ــواب  الن ــارك  وب
لنجــدة  ــوا  هب الذيــن  ــن  والمواطني
ــا بصدورهم  المقدســات والدفاع عنه

ــة  ــن الــدول العربي ــة، مطالبي العاري
والسلطة بدعم المقاومة والتخلي عن 
ــار المفاوضات والعــودة ألحضان  خي
الشــعب من خــالل قرارات تســتهدف 
مصلحة األمة وال تعين أعداءها عليها.

د. الرمحي: اِّـنطقة إُّـ 
تدهور

إلــى ذلــك أكــد النائــب د. محمود 
الرمحي أمين سر المجلس التشريعي 
"إن ما قام به المغتصبون الصهاينة من 
محاولة اقتحام باحات المسجد األقصى؛ 
ما هو إال تصرٌف أحمق وهمجيٌّ وغير 
مســؤول، وهــو يدخــل ضمــن خطة 
للحكومة الصهيونية تهدف إلى تهويد 
المقدســات، ومن بينها مدينة القدس 
ومعالمها ومقدساتها، مضيًفا أن ذلك 
التصــرف يؤكد وجود مخططات من 
ِقَبل الصهاينة للســيطرة الكاملة على 

المسجد األقصى وباحاته. 
ــة جماهيرية  ــى هبَّ ودعــا الرمحي إل
شعبية ورسمية من ِقَبل الدول العربية؛ 
والمقدســات  والقدس  نجدًة لألقصى 
شعبية ورسمية من ِقَبل الدول العربية؛ 
والمقدســات  نجدًة لألقصى والقدس 
شعبية ورسمية من ِقَبل الدول العربية؛ 

اإلسالمية التي باتت عرضًة لالنتهاك 
اء السكوت العربي الرسمي عن  من جرَّ
فات الهوجاء، مؤكًدا  مثل هــذه التصرُّ
ــى المجتمــع الدولي أن  ــه يجب عل أن
ا  ُيلجم الحكومة الصهيونية ويضع حدًّ

فات العنصرية.  لمثل هذه التصرُّ
 وحذر من نشــوب انتفاضة ثالثة من 
اء االســتمرار فــي انتهاك حرمات  جرَّ

ــة،  المقدســات فــي األراضــي المحتل
فــات  التصرُّ ــل هــذه  أن مث مؤكــًدا 
واألعمــال الال مســؤولة ســوف تجرُّ 
المنطقة إلى مزيد من التدهور وعدم 

االستقرار.
د. الربدويل: اقطعوا العالقات 

مع االحتالل 
في ذات الســياق شــدد النائب د. صالح 
"انــدالع  ضــرورة  ــى  عل البردويــل 
انتفاضة ثالثة نصرة لألقصى والقدس 
ــي تهّود  و المقدســات اإلســالمية، الت
ــد العصابات  على مدار الســاعة على ي

الصهيونية وقطعان المستوطنين". 
وأشار البردويل، خالل مسيرة نظمتها 
حركة حمــاس في خانيونس الجمعة 
(٥-٣) نصــرة لألقصــى والمقدســات 
اإلســالمية، إلى أن "ما يدور بالمسجد 
األقصى من اعتداءات وتهويد وتدنيس 
ــد المســتوطنين المتطرفين،  ــى ي عل
ــاص علني للظروف التي تمر  هو اقتن
ــا القضية الفلســطينية، من تجاهل  به

وصمت عربي وفلسطيني". 
وطالب العرب بأن يعلنوا "وقوفهم إلى 
جانب الشعب الفلسطيني، وعدم إعطاء 
فرصة لالحتالل للتمادي في جرائمه، 
ــر غطــاء له مــن خالل  وعــدم توفي
المفاوضات"،  موافقتكم على استمرار 
ــا: "اقطعوا عالقتكــم التجارية  مضيف
والسياسة واالقتصادية فورًا مع الكيان، 
وتحركوا، ليس أمامكم ســوى شرف 
التصدي للمخططات المستشرية بحق 

المقدسات". 
كما أعــرب البردويل عن اســتغرابه 
من "تقصير منظمة اليونسكو العالمية 
ومنظمــات حقــوق اإلنســان في لعب 
دورها، من خــالل فضح الجرائم التي 
ترتكــب بحــق القــدس واإلبراهيمي 
وباقي المقدســات"، مؤكــدَا على أّن 
"االعتداءات الصهيونية على المســجد 

النواب اإلسالميون: االعتداءات ضد اِّـقدسات شكلت صفعة للسلطة الفلسطينية 
والدول العربية التي باركت نهج اِّـفاوضات . . وأي تنازل فلسطيني وعربي يواجه 

بمزيد من الغطرسة الصهيونية
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األقصــى مقدمة لخطــر كبير يهدد 
المقدسات اإلسالمية". 

وأشــاد البردويل بدور أهالي القدس 
ــل وبيــت لحــم والمرابطين  والخلي
في المســجد األقصى الذين يواجهون 
ــة  وعملي ــة  الصهيوني المخططــات 
التهويد المستمرة بصدورهم العارية، 
مطالبًا الجميع بـ "الوقوف إلى جانبهم 

ومساندتهم".
ك د.أبو حلبية: على األمة التحرُّ

ومساندتهم".
ك د.أبو حلبية: على األمة التحرُّ

ومساندتهم".

ــو حلبية إلى  دعــا النائــب د. أحمد أب
ك العاجل للدفاع عن المســجد  التحرُّ
ض لهجمٍة  األقصى المبارك الذي يتعرَّ
صهيونيٍة شرسٍة تتمثَّل في االقتحامات 
ض لهجمٍة  األقصى المبارك الذي يتعرَّ
صهيونيٍة شرسٍة تتمثَّل في االقتحامات 
ض لهجمٍة  األقصى المبارك الذي يتعرَّ

ــن  ــل المغتصبي ــه مــن ِقَب ــة ل اليومي
الصهاينة وقوات االحتالل والجماعات 
المســيحية المتصهينة، باإلضافة إلى 
شــبكة الحفريات واألنفاق التي تقوم 
بها ســلطات االحتــالل بهدف تقويض 
أساســات المســجد األقصى مــن أجل 
انهياره ليتسنَّى لالحتالل بناء الهيكل 

المزعوم على أنقاضه. 
ــى أن اقتحــام  ــة إل ــو حلبي ولفــت أب
المغتصبين الصهاينة المسجَد األقصى 
ــارك مــن أجــل إقامــة الطقوس  المب
التلمودية فــي رحابه؛ يدل على حجم 
العجز العربي واإلسالمي، مشيًرا إلى 
ــل في الصمت عن  أن هــذا العجز يتمث
ــد واالعتداءات  كل محــاوالت التهوي
على القدس ومقدســاتها؛ األمر الذي 
ع المغتصبين الصهاينة وسلطات  شــجَّ
االحتالل على التمــادي يوًما بعد يوم 
في االعتداء على المقدسات اإلسالمية 
والمســيحية، وفي مقدمتها المســجد 
ض لعمليات  األقصى المبارك الذي يتعرَّ

 . التهويد واالعتداء بشكٍل مستمرٍّ
وأرسل أبو حلبية تحية إلى المعتكفين 
المسلمين الذين يرابطون في المسجد 
ــارك من أجل الدفاع عنه  األقصى المب
ــن الصهاينة وشــرطة  مــن المغتصبي
االحتــالل التــي حاولــت إخراجهــم 
ــداء عليهــم فأصابــت  وقامــت باالعت
ــت العديد منهــم، داعيا العرب  واعتقل
والمســلمين في أرجاء المعمورة إلى 
الخــروج إلى الشــوارع للتظاهر ضد 
ــى المســجد  ــي عل العــدوان الصهيون

األقصى المبارك. 
قفيشة: فرض بقوة السالح 

كما اســتنكر النائب د. حاتم قفيشــة 
اعتداء جيش االحتالل على وفد القضاة 
الشرعيين أثناء تظاهرهم أمام الحرم 
اإلبراهيمــي، لإلعــراب عــن غضبهم  
واســتنكارهم لقرار حكومة االحتالل 
القاضي بضم الحرم اإلبراهيمي إلى ما 

يسمى بـ"قائمة التراث اليهودي". 
وأكــد أن هــذا اإلجراء مــن المحتل 
يؤكد أنه يبيت النية لتنفيذ سياســته 
بقوة الســالح والبطش بأبناء الشــعب 

الفلسطيني دون أدنى رادع. 
ــة إلى جموع   وتوجه قفيشــة بالتحي

ــن الذين توجهــوا للصالة في  المصلي
الحرم اإلبراهيمي في الخليل، معتبرا 
ــد منهم على  أن هــذه الخطــوة تأكي
التفافهم حول المقدســات اإلسالمية، 
ــي تتعرض لالســتهداف مــن قبل  الت

حكومة االحتالل. 
ــى قفيشــة  ــة أخــرى أثن  مــن ناحي
ــا وفد من  على الخطــوة التي جاء به
الشــخصيات والمؤسسات في محافظة 
ــوم للحرم  نابلــس، حيــث توجهوا الي
الحاج  المهندس  اإلبراهيمي يتقدمهم 
عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس ووفد 

مرافق له. 
منصور: القدس خط أحمر

     فيمــا حذرت النائــب منى منصور 
من الخطر الذي يلف الحرم القدســي 
الشريف ويهدد المسجد األقصى بشكل 
مباشر, قائلة: "في كل يوم دليل دامغ 
على تنامي الحفريات الصهيونية تحت 
الحرم القدســي, واالنهيارات األرضية 
فــي واد حلوة بالقدس مؤشــر جديد 

وخطير".
ــى أن الدور       وشــددت منصــور عل
المطلوب عربيا وإســالميا كبير جدا 
ــة في هذه  وخاصة من الشــعوب الحي
ــدول, وقالــت: "القدس للمســلمين  ال
أينما وجدوا وإن ذاد عن حماها الشعب 
الفلســطيني بمــا يســتطيع, فال يعني 
ذلك ســقوط الــدور عــن العرب في 

الدفاع عن المقدسات".
ــا الدعــوات  ــة" "مللن    وتابعــت قائل
والمناشــدات وهذه المرحلة ســتكون 
ــر القدس خطا  الفيصــل بين من يعتب
أحمرا وينتفض مــن أجلها, وبين من 
وضعها بندا لمفاوضات يستجديها من 

االحتالل".
    ورأت منصــور في الســعي لتحقيق 
الوحدة سعيا للحفاظ على المقدسات، 
مبدية اســتياءها من محاوالت إفشال 
جهــود رئيــس المجلــس التشــريعي 
والنواب اإلســالميين في سبيل ذلك, 
والتي كان آخرها تعطيل عقد جلسة 
طارئة للمجلس التشريعي في رام اهللا 
ــا هامة وعلى  كانت ســتتناول قضاي

رأسها قضيتي: القدس والمصالحة. 
م. الخضري: أوقات حاسمة
رأسها قضيتي: القدس والمصالحة. 
م. الخضري: أوقات حاسمة
رأسها قضيتي: القدس والمصالحة. 

بدوره أكد النائب م. جمال الخضري 
ــة الشــعبية لمواجهــة  رئيــس "اللجن
الحصــار" أن مدينة القــدس المحتلة 
ــا  والمســجد األقصــى يعيشــان أوقات
تاريخية حاســمة وأوضاعــا غاية في 

الصعوبة. 
ــى القمة  د الخضــري الدعوة إل وجــدَّ
ر عقدها في الجماهيرية  العربية المقرَّ
الليبية أواخر الشــهر الجاري، لوضع 
الملفات الفلســطينية المختلفة، ومن 

أبرزها القدس على بساط البحث. 
ــى أن المطلوب مــن القمة  د عل وشــدَّ
ــة ومن زعماء الــدول العربية  العربي
ــل الفعلي لحماية  واإلســالمية التدخُّ

القدس والمســجد األقصى من الحرب 
الصهيونية التي تشنُّ عليهم. 

ــة للمرابطين  ــه الخضري التحي ووجَّ
ــن فــي المســجد األقصى  والمعتكفي
وســاحاته؛ الذيــن يحمون المســجد 
األقصــى ويحبطــون فــي كل مــرة 

محاوالت اقتحامه وتدنيسه. 
ــٍد من الدعم الشــعبي  ودعــا إلى مزي
فــي كافة محافظــات الوطن بالضفة 
ــة وقطــاع غــزة للمقدســيين  الغربي
وفلسطينيِّي األراضي المحتلة عام ٤٨ 
لون درع الحماية لألقصى.  الذين يشكِّ

وفلسطينيِّي األراضي المحتلة عام ٤٨ 
لون درع الحماية لألقصى.  الذين يشكِّ

وفلسطينيِّي األراضي المحتلة عام ٤٨ 

ــى أنَّ ســلطات  وأشــار الخضــري إل
لون درع الحماية لألقصى.  الذين يشكِّ

ــى أنَّ ســلطات  وأشــار الخضــري إل
لون درع الحماية لألقصى.  الذين يشكِّ

ــد القدس  االحتــالل ُتمعن فــي تهوي
الفلسطينيين  المواطنين  واســتهداف 
ــٍة منهم  بكافة الوســائل؛ فــي محاول
لتهجيرهم مــن أرضهم وإبعادهم عن 

المسجد األقصى. 
مصر: تحركات برِّـانية

من جهة أخرى طالــب النائب د. أحمد 
ــة البرلمانية  ــاب األمين العام للكتل دي
لإلخوان المســلمين "منظمة المؤتمر 
اإلسالمي" و"مجلس الشعب المصري" 
بتحــرك ســريع إلنقــاذ المقدســات 
اإلسالمية، وذلك بعد اقتحام المسجد 
األقصى المبارك وقرار رئيس حكومة 
ــي بنيامين نتنياهو  االحتالل الصهيون
بضــمِّ الحرم اإلبراهيمــي في الخليل، 
ومســجد بــالل فــي بيــت لحــم إلى 
ى "المواقــع التاريخية  الئحة ما تســمَّ

اليهودية". 
وقــال األمين العام للكتلة: "هذا تهديٌد 
ــٌد لمقدســات األمــة اإلســالمية  جدي
ومحاولٌة للسطو على تراثها من جانب 
ــي اإلرهابية  حكومــة الكيان الصهيون
للكيان في ظل صمت عربي وإســالمي 

مريب". 
وأضــاف: "لألســف األنظمــة العربية 
ــارات  عب ــى  حت نســيت  واإلســالمية 
الشــجب واإلدانة التي كانت ُتستخدم 
ــا في هذه المواقف الخطيرة التي  دائًم

ــادت األمة عليها، ومــن المفارقات  اعت
ــة  اإلرهابي الحكومــة  تســتجيب  أن 
ــا، بينمــا ال  ف شــعبها وصلفه لتطــرُّ
تستجيب الحكومة العربية واإلسالمية 

لشعوبها". 
على صعيد آخر أدان "مجلس الشورى 
المصري" قــرار الحكومة الصهيونية 
برئاســة بنيامين نتنياهو بضمِّ الحرم 
اإلبراهيمي في الخليل ومســجد بالل 
فــي بيت لحــم إلــى الئحــة المواقع 
اليهودية، معتبًرا  ــة  التاريخي األثرية 
ذلك خطوًة جديدًة في مسلسل تهويد 

المقدسات اإلسالمية. 
وأكــد المجلــس عدم شــرعية قرار 
الحكومة الصهيونية؛ ألن "إســرائيل" 
هي قوة احتــالل وال يحقُّ لها أن تضمَّ 

هذه المواقع إلى قوائمها األثرية. 
وأهــاب المجلس بالمنظمــة الدولية 
للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" 
ــراث العالمية-  ــم الت ــة بقوائ -المعني
ــذ القــرار "اإلســرائيلي"؛  ــع تنفي من
ــا لمقــررات القانون  ــاره خرًق "باعتب
ــة  لحماي الهــاي  ــة  (اتفاقي ــي  الدول
ــام ١٩٥٤م) التي  الممتلكات الثقافية لع
ــح لقوة االحتالل ضمَّ أراٍض من  ال تتي
اإلقليم المحتل، خاصًة تلك المتصلة 
ــح لقوة االحتالل ضمَّ أراٍض من  ال تتي
اإلقليم المحتل، خاصًة تلك المتصلة 
ــح لقوة االحتالل ضمَّ أراٍض من  ال تتي

بالمقدسات الدينية والثقافية". 
وأحال صفوت الشريف رئيس مجلس 
الشــورى البيان بعد موافقة المجلس 
ــة الشــؤون العربية  ــى للجن ــه إل علي
والخارجية واألمن القومي؛ لمناقشــة 
الموضوع على وجه الســرعة وإعداد 

تقرير يناقشه المجلس.  
األردن: مطالبات بطرد السفري 

الصهيوني
في ذات اإلطار طالب حزب جبهة العمل 
اإلســالمي األردني الحكومة األردنية 
بوقف التطبيع وطرد السفير الصهيوني 
من عمان، والسماح للفعاليات الشعبية 
المناصرة للمســجد األقصى والحرم 
اإلبراهيمي والمقدسات التي "تتعرض 

لعدوان صهيوني سافر". 
وقال مســؤول الملف الفلسطيني في 
المكتــب التنفيذي للحــزب المهندس 
حســان ذنيبات: "نثمــن إدانة الحكومة 
لقــرار الكيان الصهيونــي ضم الحرم 
اإلبراهيمي ومســجد بالل إلى قائمة 
ــى  عل ــداء  واالعت ــة  اليهودي ــار  اآلث
ــارك، غير أننا  المســجد األقصى المب
نأمل في أن تشرع الحكومة بإجراءات 
ــة رادعة من بينها طرد الســفير  عملي
الصهيوني من عمــان، ووقف التطبيع 
والســماح للفعاليات الشعبية بالتعبير 

عن تضامنها مع األهل هناك". 
ــى تهويد  ــى أن "الصمت عل ولفــت إل
الحرم اإلبراهيمي ســيغري العدو في 
ــد األقصــى الذي ال  المســارعة بتهوي

يخفي الكيان أطماعه به". 
العربــي  الرســمي  النظــام  وحــث 
اإلجــراءات  "استشــعار خطــورة  إلى 
ــة"، منوهًا إلى أن الشــعوب  الصهيوني

"تغلي وال تستطيع الصبر طويًال". 
الربِّـان العربي: جريمة حرب

من جهته أدان االتحاد البرلماني العربي 
بشــدة القرار الصهيوني بضم الحرم 
الشــريف ومســجد بالل  اإلبراهيمي 
ــاح إلى قائمــة المواقع األثرية  بن رب
اليهودية، معتبرا ذلك "خطوة خطيرة 
وجريمة حرب وقرصنة جديدة تضاف 
إلى جرائم االحتالل المســتمرة تجاه 
الحقوق التاريخية والتراثية للشــعب 
للمخطــط  واســتكماًال  الفلســطيني, 
ــي اإلجرامي الذي يســتهدف  الصهيون
المدينة المقدســة وتزويــر تاريخها 

وطمس هويتها العربية – اإلسالمية".
وكان د. أحمــد بحــر النائــب األول 
لرئيــس المجلس التشــريعي أرســل 
ــي العربي  رســائل لالتحــاد البرلمان
ــة  ــات العربي ــد مــن البرلمان والعدي
القــرار  واإلســالمية عقــب صــدور 
الصهيونــي حــذر فيها مــن خطورة 
القرار الصهيوني الذي اتخذته حكومة 

االحتالل ضد المقدســات اإلســالمية، 
ودعا خاللها إلى أوســع تضامن عربي 
وإسالمي برلماني في مواجهة الخطوة 

الصهيونية العنصرية.
ــي العربي في  ودعا االتحــاد البرلمان
بيان صحفــي له مجلس األمن الدولي 
واللجنة الرباعية إلى اتخاذ رادع بحق 
إسرائيل لمنعها من تنفيذ قرارها، كما 
ــام البرلماني الدولي  أهاب بالرأي الع
اإلقليمية  والمنظمــات  ــات  والبرلمان
والدولية، رفع صوتها المندد باإلجراء 
اإلســرائيلي وحث حكوماتها للضغط 
على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار 

العنصري الالشرعي.
ــي  ــي العرب وناشــد االتحــاد البرلمان
ــا  وبرلماناته ــة,  العربي "الشــعوب 
ــا أن تهب هبة  ــا ومنظماته وحكوماته
واحــدة دفاعــًا عن المدينة المقدســة 
تتخــذ  وأن  اإلســالمية  والمقدســات 
الســلوك  للجــم  ــة  الفعال ــر  التدابي
الشــعب  اإلســرائيلي على  ــي  العدوان
الفلســطيني والعمل الجــاد لمواجهة 
ــي واإلجرامي  هذا اإلجــراء الالقانون

لسلطات االحتالل اإلسرائيلية". 
ــان: "ليس صدفــة أن قرار  وتابع البي
نتنياهو يأتي بالتزامــن مع الذكرى 
الحــرم  السادســة عشــرة لمجــزرة 
ذهــب  الــذي  الشــريف  اإلبراهيمــي 
ضحيتها ٢٩ مواطنًا فلســطينيا ليثبت 
ذهــب  الــذي  الشــريف  اإلبراهيمــي 
ضحيتها ٢٩ مواطنًا فلســطينيا ليثبت 
ذهــب  الــذي  الشــريف  اإلبراهيمــي 

ــة قادة االحتالل الذي يعشــقون  دموي
ســفك دماء الفلســطينيين وســرقة 
تراثهــم وتاريخهــم", مشــيرا أن هذا 
القرار "يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون 
الدولية  الدولــي والتفاقيات جنيــف 
التي تحرم العبث والســتيالء على أية 
ممتلكات فلسطينية تخضع لالحتالل, 
األمر الذي يؤكد اســتخفاف حكومة 
ــل وتحديها  إســرائيل واســتهتارها, ب
ــة وإرادة  القــرارات الشــرعية الدولي

المجتمع الدولي".
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كيف تقيم الوضع األمني السائد َّـ قطاع غزة، َّـ ظل التفجريات 
األخــرية ومــا الــذي أســفرت عنــه تحقيقــات األجهــزة األمنيــة 

اِّـختصة؟
ال شــك أن الوضع في قطاع غزة بالغ التعقيد وأن الحكومة 
الفلســطينية حاولــت قــدر المســتطاع أن توجــد الهــدوء 
واالستقرار، وهناك أشــخاص يحاولون إعادة الفلتان األمني، 
ــة في قطاع غزة أن تكشــف  وقــد اســتطاعت األجهزة األمني
أغلب هذه التفجيرات، وإن كان بعض هذه التفجيرات حســب 
التحقيقات األمنية تعود لخالفات بين أو داخل بعض الفصائل 
وأخــرى تعود إلى مجموعات تريد إعــادة الفلتان األمني مرة 
ثانية، وهذه مرتبطة ببعض األشخاص الذين يحاولون تفجير 
ــة أن هناك أفرادا  بعض محالت االنترنــت والمقاهي، والثالث
يريدون اســتهداف بعض قيادات األجهزة األمنية، وهؤالء في 
اعتقادي ال يشكلون خطرًا استراتيجيا على الهدوء واالستقرار 
يريدون اســتهداف بعض قيادات األجهزة األمنية، وهؤالء في 
اعتقادي ال يشكلون خطرًا استراتيجيا على الهدوء واالستقرار 
يريدون اســتهداف بعض قيادات األجهزة األمنية، وهؤالء في 

القائم في غزة، ولكن هذه التفجيرات تتصاعد أحيانًا وتخفت 
اعتقادي ال يشكلون خطرًا استراتيجيا على الهدوء واالستقرار 
القائم في غزة، ولكن هذه التفجيرات تتصاعد أحيانًا وتخفت 
اعتقادي ال يشكلون خطرًا استراتيجيا على الهدوء واالستقرار 

أحيانًا أخرى، وتقييمي لألمن في غزة يصل إلى درجة الرضى 
القائم في غزة، ولكن هذه التفجيرات تتصاعد أحيانًا وتخفت 
أحيانًا أخرى، وتقييمي لألمن في غزة يصل إلى درجة الرضى 
القائم في غزة، ولكن هذه التفجيرات تتصاعد أحيانًا وتخفت 

بنسبة عالية. 

هــل أنتم راضون عن اِّـعالجات واإلجراءات والتدابري األمنية التي 
تتخذهــا وزارة الداخليــة حيــال الخروقات األمنيــة التي اقرتفها 

البعض مؤخرًا؟ 
المعالجات األمنية بشــكل عام تتم وفــق اإلجراءات القانونية، 
وعندما يتم اســتهداف بعض األماكن ومقاهي االنترنت يتم 
ــى الفاعلين ومن ثم تحويلهــم إلى القضاء،  إلقــاء القبض عل
وعندما تكون هناك إشكاليات بين الفصائل يتم التفاهم معهم 
في إطار العالقة مع وزارة الداخلية الفلسطينية، وعندما يتم 
ــرات والذين يحملون الفكر  مالحقة الذين يقومون بالتفجي
المخالف للفكر الوسطي، فإن هؤالء يتم اعتقالهم ومن يثبت 
ــه لجرائم يحــول إلى المحاكم، وتعمــل الوزارة على  ارتكاب
ــم المعالجات الفكرية ألصحاب الفكــر المتطرف، كما  تقدي
تتعامل مــع الخروقات حســب كل اختراق، أمــا فيما يتعلق 
بالعمالء فإنه يتم مالحقتهم ومتابعتهم وتحويلهم إلى النيابة 
والقضاء. وأنا في اعتقادي أن المجتمع الفلســطيني والعوائل 
الفلســطينية قد اكتوت من الفلتان في السابق، وهناك تعاون 
ــة والمواطنين ألن األمــن متبادل وليس  ــن األجهزة األمني بي

مفروضا من قبل وزارة الداخلية بشكل فوقي.

بادرتــم إُّـ جملة من الزيارات واإلجراءات لتفحص وتفقد أوضاع 
األجهــزة األمنيــة َّـ قطــاع غزة مؤخــرًا .. مــا أبــرز النتائج التي 
خلصتم إليها َّـ هذا السياق؟ وما تقييمكم لألجهزة األمنية َّـ 

ظل التحديات الوطنية الراهنة؟ 
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ال مجال أمام حرب جديدة، والضربة المباغتة المركزة الخيار المفضل للصهاينة

المقاومة الفلسطينية تحاول إعادة بناء صفوفها وتكتيكاتها من جديد في الضفة الغربية

قامت لجنة الداخلية واألمن بزيارة أفرع وزارة الداخلية (الشق 
ــدأت بالخدمات الطبية العســكرية ومرورًا  ــي منها)، وب األمن
قامت لجنة الداخلية واألمن بزيارة أفرع وزارة الداخلية (الشق 
ــدأت بالخدمات الطبية العســكرية ومرورًا  ــي منها)، وب األمن
قامت لجنة الداخلية واألمن بزيارة أفرع وزارة الداخلية (الشق 

باألمن الوطني ثم الشرطة، واألمن والحماية، واألمن الداخلي، 
والدفاع المدني، وفيما يتعلق بهــذه األجهزة ال توجد أجهزة 
أمنية في العالم تفتقر إلى مقومات العمل مثل األجهزة األمنية 
في قطاع غزة فهي تفتقر إلى االحتياجات اللوجستية من سالح 
ومقرات ومباني واتصاالت وســيارات ولكنها في الوقت نفسه 
ذات كفــاءة عالية في توفير األمن، وهذا الوضع األمني الذي 
ــذى به بالمقارنة مع  ــه األجهزة األمنية هو نموذج يحت وفرت
الفترة السابقة إذا ما علمنا أن عدد األجهزة األمنية اآلن يصل 
إلى ١٥ ألفا، كما تفتقر إلى مقومات العمل ولكنها اســتطاعت 
أن توفر األمن واالستقرار في ظل التعقيدات الصعبة، في حين 
أن عدد أفراد األجهزة األمنية وصل سابقا إلى أكثر من ٥٥ ألفا 
وكانت الظروف مهيأة جدًا لعملها ولكن الفلتان األمني كان 

في أخطر مراحله حينها.
 وفــي اعتقادي أن األجهزة األمنية في غزة تميزت عن غيرها 
بقضية مركزية أساســية، وهــي أن األجهزة عقيدتها عقيدة 
ــى الوطن والمواطــن وتطبيق  ــا المحافظة عل وطنية هدفه
ــن أن األجهزة األمنية الســابقة كان هدفها  ــون، في حي القان
تطبيق البروتوكوالت األمنية الســرية والمحافظة على أمن 
االحتالل، وبالتالي عقيدتها عقيدة مشــوهة وليســت وطنية. 
ــة في غــزة أحدثت نتائج  ــي أن األجهزة األمني ورغــم قناعت
ــة كبيرة، إال أننا وجهنا لهم العديد من االنتقادات مثل  ايجابي
التأخــر في تأهيل ضباط وضباط الصف المفترض أن يكونوا 
ــة موجودة لخدمة  ــة، وأن األجهزة األمني في األجهزة األمني
ــاس، أيضًا من بين  الناس وليســت موجودة للتســلط على الن
ــة موجودة لخدمة  ــة، وأن األجهزة األمني في األجهزة األمني
ــاس، أيضًا من بين  الناس وليســت موجودة للتســلط على الن
ــة موجودة لخدمة  ــة، وأن األجهزة األمني في األجهزة األمني

االنتقادات تقاعس وضعف بعض األجهزة األمنية في محاسبة 
أفرادها عندما يقوموا بأخطاء بحق أبناء شعبنا، لكن رغم كل 
ذلك هذه األجهزة األمنية تعمل في ظروف استثنائية وصعبة 
لكنها إلى حد كبير تبقى أجهزة أمنية وطنية انبثقت من رحم 
المعاناة وهي الممثلة الحقيقية لشــعبنا الفلسطيني وممثلة 
لهمومــه وأوجاعه، وهــي حتى هذه اللحظــة تحقق األهداف 

الوطنية المنوط بها.

 كيــف تبــدو األوضــاع األمنيــة علــى الجبهــة الفلســطينية – 
اإلســرائيلية؟ يقال بأن هناك خطة عسكرية إسرائيلية جاهزة 
لضرب حركة حماس َّـ غزة تنتظر اللحظة اِّـناسبة لتنفيذها.. 
ما رؤيتكم لذلك؟ وما هي أبرز مالمح ومضامني الخطة العسكرية 

اإلسرائيلية اِّـحتملة؟ 
نعيش اآلن لحظات تهدئة غير معلنة بين الفصائل الفلسطينية 
ــى قدر كبير من  ــي، وفصائل المقاومة عل والعدو الصهيون
الوعــي وتفهم مصالح شــعبنا الفلســطيني الــذي خرج لتوه 
مــن محرقة دفع فيها أعدادا كبيرة من الشــهداء والجرحى، 
فبالتالي الفصائل الفلسطينية هي من تقرر مواصلة المقاومة 
بالطريقة التي تراها مناسبة، وفي اعتقادي أن العدو الصهيوني 
ال يفهــم إال لغة الحراب والمقاومــة وهذا ما فعلته المقاومة 
الفلســطينية وعلى رأســها حركة حماس التي أفشــلت كل 
ــة في إضعــاف المقاومــة أو اإلجهاز  المخططــات الصهيوني
عليها كما كان معدا له ســابقًا، واســتطاعت كتائب القسام 
ــة في إضعــاف المقاومــة أو اإلجهاز  المخططــات الصهيوني
عليها كما كان معدا له ســابقًا، واســتطاعت كتائب القسام 
ــة في إضعــاف المقاومــة أو اإلجهاز  المخططــات الصهيوني

ومعها فصائل المقاومة الفلسطينية أن تحطم أسطورة العدو 
الصهيوني وأن تفشــل كل مخططاته وأن تصمد ألكثر من 
٢٢ يوما في أشرس حرب مرت منذ احتالل فلسطين عام ١٩٤٨، 
فخرجت المقاومة الفلسطينية منتصرة وهربت إسرائيل تجر 
ذيــول الهزيمة ولم تحقق أهدافها، ورغم أن العدو الصهيوني 
الــذي خطط ألكثر من ثالثة أعوام لهذا العدوان واســتخدم 
أكثر من سبعة ألوية وأكثر من نصف سالح الطيران وكل 
أنواع الصورايخ والدبابات لكنه فشــل فشــًال ذريعًا، وأدين من 
أكثر من سبعة ألوية وأكثر من نصف سالح الطيران وكل 
أنواع الصورايخ والدبابات لكنه فشــل فشــًال ذريعًا، وأدين من 
أكثر من سبعة ألوية وأكثر من نصف سالح الطيران وكل 

قبل المجتمع الدولي الذي رأي في تقرير غولدستون أن الكيان 
الصهيوني ارتكب مئات جرائم الحرب ضد اإلنسانية مما أحرج 
الكيان الصهيوني أمام الدول الحليفة له مثل أوروبا وأمريكا، 
وأضعف التعاطف األوروبي واألمريكي معه، وفي المقابل كان 
التعاطف عربيا وإسالميا غير مسبوق مع المقاومة ومع الشعب 

الفلسطيني وخاصة أثناء العدوان.

 لذلك فإن مالحقة قادة االحتالل أمام المحافل الدولية وعدم 
تحقيق أهداف الحــرب جعل العدو الصهيوني يفكر في خطة 
عســكرية مختلفة من خالل ضربة عسكرية مفاجئة لقيادات 
ورموز سياســية بالدرجة األولى لحركة حماس والحكومة 
في غضون مدة زمنية  قد ال تزيد عن ٧٢ ساعة ومن ثم القول 
للعالم بأنه لم يضرب الشــعب الفلسطيني بل ضرب مجموعة 
من المستهدفين والمطلوبين لديه، ولكن هذه الخطة مرتبطة 
بأوضاع حزبية صهيونية، ومرتبطة أيضا بعمليات عســكرية 
للمقاومة الفلسطينية تؤلم العدو الصهيوني أي تحتاج لتهيئة 
ــة ميدانية وال أتوقع أن تحدث خالف ذلك إال في ظل  وأرضي

ظروف استراتيجية استثنائية.

كيــف تقيم القدرة العســكرية الفلســطينية الداخلية َّـ قطاع 
غزة إزاء التصدي ألية ضربة أو استهداف صهيوني جديد؟ 

في اعتقادي أن المقاومة الفلسطينية استطاعت بفضل اهللا وفي 
فترة وجيزة أن تطور ذاتها في العمل العسكري، وهذا التطور 
النوعي القياسي لها وهي اآلن أكثر تمرسا في الميدان، حتى 
ــا أصحبت قادرة على التصدي ألي حرب قادمة، ففي حرب  أنه
ــات النوعية ودهاء  الفرقان فوجئ العــدو الصهيوني بالعملي
المقاومة الفلسطينية رغم قلة العتاد، لذلك أعتقد أن الكيان 
الصهيوني سيفكر ألف مرة قبل المواجهة العسكرية المباشرة 
مــع المقاومة الفلســطينية أو الدخول إلى قطــاع غزة، ألن 
إبداعات المقاومة وإخفاقات جيش االحتالل أحرجت المؤسسة 
العسكرية اإلسرائيلية، كون هذا اإلخفاق ليس األول بل سبقه 

إخفاق على الصعيد اللبناني.
 لذا فالمستقبل للمقاومة وأعتقد أن إبداعات فصائل المقاومة 
وحركة حماس سترسم مستقبال مشرقا واستراتيجيا للقضية 

الفلسطينية.

هل تعتقد أن أي ضربة أو استهداف إسرائيلي لحركة حماس َّـ 
غزة سوف تحقق أهدافها وتؤتي أكلها؟ 

جريمة اغتيال المبحوح ستترك تداعيات بالغة السلبية على الكيان الصهيوني ووضعه الدولي
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أوضاع الضفة األسوأ في ظل االنقسام، وتحقيق المصالحة يشكل ضربة 

لجهود دايتون وملحقاته األمنية الفلسطينية

اغتيال المبحوح يعكس تواطؤا استخباريا واضحا، والدول األوروبية تتحمل 

المسؤولية الثانية عن الجريمة وتداعياتها

ذهاب عباس عن المسرح السياسي سيعجل باندالع انتفاضة ثالثة

أعتقد بأن أي ضربة أو اجتياح أو اســتهداف صهيوني ألي من 
قيادات ورموز القيادة الفلســطينية ســواء عسكرية أو أمنية 
ــي، ولقد عودتنا  ــم الكيان الصهيون ســيقابل بفعل مقاوم يؤل
كتائب القسام أنها تستطيع أن تنال من الكيان الصهيوني في 
الزمان والمكان المناسبين، والشواهد على ذلك كبيرة جدًا، 
كتائب القسام أنها تستطيع أن تنال من الكيان الصهيوني في 
الزمان والمكان المناسبين، والشواهد على ذلك كبيرة جدًا، 
كتائب القسام أنها تستطيع أن تنال من الكيان الصهيوني في 

لذلك فالكيان الصهيوني ســيفكر ألف مرة قبل اإلقدام على 
هذا األمر.

كيف تــرى األوضاع األمنية الســائدة َّـ الضفــة الغربية َّـ ظل 
سياسة االستئصال األمني والتنسيق مع  االحتالل؟ 

الوضع في الضفة بعد حالة االنقسام في أسوأ مراحله في ظل 
حكومة فياض غير الشــرعية وغير القانونية وغير الوطنية 
التي عينت من قبل محمود عباس، والتي ُعّينت لتحقيق أجندة 
ــا األول تطبيق الشــق األمني من  ــة إســرائيلية هدفه أمريكي
ــق، فتحولت هذه الحكومــة إلى حكومة أمنية  خارطة الطري
ــاز، وأصبحــت تدين بأجهزتها األمنية للمنســق األمني  بامتي
ــون" وأصبح هــو المرجــع األول لها لتنفيذ  األمريكــي "دايت
السياسات الصهيونية األمريكية، وقامت هذه الحكومة األمنية 
بالعديد من الجرائم تلخصت في إغالق عشــرات المؤسســات 
ــرة من قيادات ورموز  األهلية والخيرية واعتقال أعداد كبي
حركة حماس السياسية والعسكرية والزج بمئات المعتقلين 
ــاء حماس وقياداتها ومالحقة رجــال المقاومة وتتبع  من أبن
أماكنهم ومخابئهم واســتخدام أبشع وسائل التعذيب بحقهم 
مما أدى إلى استشهاد العديد منهم. لذا التنسيق األمني والتبادل 
الوظيفي أصبح سمة هذه األجهزة، حتى أن "دايتون" تفاخر في 
أحد لقاءاته انه استطاع أن ينجز اإلنسان الفلسطيني الجديد، 
هذا اإلنسان الممسوخ عن دينه ووطنه أصبح بصورة أو بأخرى 
الوجــه اآلخر لالحتالل، حتى أن ســالم فيــاض كان يتباهى 
بالتنســيق األمني ويعتبره مــن المصلحــة الوطنية ويحذر 
المقاومة وخاصة شهداء األقصى من الرد على جرائم االحتالل، 
وبلغ األمر حد مشاركة فياض في مؤتمر هرتسيليا للحديث 
عن األمن القومي الصهيوني وهي خطوة نوعية أراد أن ينتقل 
فيــاض خاللها من العمــل على اســتئصال المقاومة إلى زرع 
الفكر الخياني من خالل إباحة العمالة والتنســيق األمني في 
المجتمع الفلسطيني، لذلك حكومة فياض وعباس والعاملون 
في ســلك األجهزة األمنية يرتكبون جرائم وخيانات وطنية 
سوف يحاسبهم الشعب الفلسطيني عليها طال الزمن أم قصر. 

كيف لنا أن نتوقع أو ندعو إُّـ اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة َّـ 
الضفــة َّـ ظل القبضة الحديدة لألجهزة األمنية َّـ الضفة التي 

رعاها ويشرف عليها الجنرال األمريكي "دايتون"؟ 
الشــعب الفلســطيني ليس كبقية الشــعوب التي تألف الدعة 
والراحــة ولكنه أحيانا يمــر في مراحل هدوء لكنه ســرعان 
ما ينفجر. هذا الشــعب مثل البركان. فهناك ثالوث االحتالل 
واالســتيطان واألجهزة األمنية الفلســطينية تشــكل أرضية 
النتفاضة ثالثة. وأعتقد أن إرهاصات هذه االنتفاضة أصبحت 

جاهزة متلخصة بانسداد األفق السياسي والتغول االستيطاني 
ــر في الضفــة وتهويد القــدس وطرد ســكانها وهدم  الخطي
بيوتها واقتحام المســجد األقصى وضم العديد من المقدسات 
اإلسالمية مثل المسجد اإلبراهيمي ومسجد بالل، والحواجز 
التي يزيد عددها عن أكثر من ٦٥٠ حاجز، والطرق االلتفافية 
وجدار الفصل العنصري، كل ذلك وغيره ســيجعل شــعبنا 
الفلســطيني يخــرج في انتفاضة ثالثة ســتكون أشــرس من 
االنتفاضتين الســابقتين ولن يكون ذلك بعيدًا، وفي اعتقادي 
الفلســطيني يخــرج في انتفاضة ثالثة ســتكون أشــرس من 
االنتفاضتين الســابقتين ولن يكون ذلك بعيدًا، وفي اعتقادي 
الفلســطيني يخــرج في انتفاضة ثالثة ســتكون أشــرس من 

فإن ذهاب محمود عباس عن المسرح السياسي سيعجل باندالع 
هذه االنتفاضة الثالثة.

هل تتوقع أن يتغري الواقع األمني َّـ الضفة َّـ ظل أية مصالحة 
فلسطينية قادمة، وأن يعود لحركة حماس نشاطها وفعالياتها 
ولو نســبيًا هنــاك أم أن األمــر يتعلق بالتزامــات أمنية َّـ إطار 

محددات سياسية ال تستطيع السلطة تجاوزها؟
حمــاس تــرى أن المصالحــة ســتخفف الضغــط عــن أهلنا 
ــة، وأقــول إن الكثيرين في  ومؤسســاتنا فــي الضفــة الغربي
الطــرف اآلخر غير معنيين بالمصالحة في ظل وجود دايتون 
والمجموعــة المتصهينة التي تصر بأن تبقى األجهزة األمنية 
في الضفة حامية لالحتالل، وأي متغيرات سياسية على الساحة 
الفلسطينية من قبيل تحقيق المصالحة ستؤثر بشكل مباشر 
ــة وملحقاته  عليها وستشــكل ضربة لجهــود "دايتون" األمني
األمنية الفلســطينية حتى أن العدو الصهيوني لو انسحب من 
الضفة الغربية فإن ذلك ســيؤثر أيضا على األجهزة األمنية، 
وأي انتفاضة فلســطينية قادمة ســتجعل مــن فعالية وتأثير 
األجهزة األمنية على الشــعب الفلســطيني في أضعف حاالته، 
لذلك نرى أن بقاء الوضع في الضفة الغربية على هذا الشكل 
يحقــق أهداف الكيان الصهيوني، ويحول األجهزة األمنية إلى 
أداة دائمة للكيان الصهيوني، مما يوثر على التماسك الوطني 
والمجتمعي في الضفة الغربية، لذلك حركة حماس ترى في 

المصالحة وإنهاء االنقسام مصلحة وطنية وإستراتيجية.

كشــفت األنباء مؤخرًا عن إحباط السلطة َّـ الضفة للعديد من 
عمليــات اِّـقاومة ضــد االحتالل، هل يدل ذلك علــى حراك جديد 
للعمــل اِّـقاوم هناك أم أن األمر يتعلق بمحاوالت محدودة ليس 

لها ما بعدها؟ 
التنســيق األمني وصل في فترة االنقسام إلى أعلى مستوياته، 
وهذا ما صرحت به ليفني عندما قالت بأن التنسيق األمني حقق 
أهدافا ضخمة للكيان الصهيوني بإحباطه للعديد من العمليات 
العسكرية، لذلك نرى أن التنسيق األمني خيانة وطنية يجب 
أن تجابه من الكل الوطني ســواء كانــت فصائل أو أحزاب أو 
منظمات أهلية أو جامعات أو حتى مواطنين عادين، ألن الرضا 
عن وجود التنسيق األمني معناه شرعنة الخيانة في التعامل مع 
المحتل، وهذا األمر ال يســتقيم في الدفاع عن حقوق الشــعب 
وثوابته، لذلك طالبت حركة حماس من أبنائها في كتائب 

القسام عدم تسليم أسلحتهم ومجابهة أي محاولة العتقالهم أو 
مصادرة ســالحهم. لذلك المقاومة الفلسطينية تحاول إعادة 

بناء صفوفها وتكتيكاتها للعمل مرة ثانية في الضفة الغربية.

متــى يمكــن أن تخرج العالقة التي تربط حركــة حماس بالنظام 
اِّـصري من إطارها األمني إُّـ فضائها السياسي الرحب؟ 

ــى كل األنظمة العربية  حركــة حماس فرضت احترامها عل
والدولية واإلســالمية ألنها لم تتدخل في شــؤون هذه الدول 
ولم تعبث بأمنها وكانت حريصة في المقابل على أن ال تتدخل 
هذه الدول أو تؤثر على سياسة حركة حماس رغم أن حماس 
تختلف مع النظام المصري في المنطلقات الفكرية والسياسية 
إال أن حركة حماس حافظت على العالقة مع الشــقيقة مصر 
وحافظت على أمنها ولم تسمح ألي من العابثين بالمس باألمن 
المصــري وهذا ما يشــهد به األخــوة المصريــون، وحركة 
حماس لم ولن تشكل خطرًا استراتيجيا أو مرحليًا على النظام 
المصــري وهذا ما يشــهد به األخــوة المصريــون، وحركة 
حماس لم ولن تشكل خطرًا استراتيجيا أو مرحليًا على النظام 
المصــري وهذا ما يشــهد به األخــوة المصريــون، وحركة 

المصري بل إن الخطر الحقيقي يأتي من قبل العدو الصهيوني 
الذي يهدد مصر.

لذلك نأمــل أن يدرك األخوة المصريــون ذلك، وأن تخرج 
ــة المعالجة األمنية  مقارباتهــم مع حركة حمــاس من زاوي
إلى الفضاء السياســي الرحب لما فيه خير ومصلحة البلدين 
الشقيقين ومصلحة القضية الفلسطينية في ظل التحديات التي 

تواجهها.

 باالنتقال إُّـ جريمة اغتيال الشهيد محمود اِّـبحوح َّـ دبي.. هل 
تعتقد أن إسرائيل معنية بفتح جبهة جديدة َّـ الخارج حاليًا؟ 

جريمــة اغتيال محمود المبحوح هــي حماقة أخرى يرتكبها 
الكيان الصهيوني إضافة إلى حماقاته ضد شعبنا الفلسطيني في 
عدوانه األخير على قطاع غزة، وهذه الحماقة أحرجت حلفاءه 
األمريكيين والغربيين الذين اســتخدمت جوازات سفرهم في 
جريمة دولية، وهذه الحماقة جعلت الكيان الصهيوني في نظر 
العالم كيان إرهابي يمارس اإلرهاب الدولي مدعومًا بتواطؤ 
جريمة دولية، وهذه الحماقة جعلت الكيان الصهيوني في نظر 
العالم كيان إرهابي يمارس اإلرهاب الدولي مدعومًا بتواطؤ 
جريمة دولية، وهذه الحماقة جعلت الكيان الصهيوني في نظر 

أمريكي وصمت أوروبي مما أثر سلبًا على تعاطف الرأي العام 
العالم كيان إرهابي يمارس اإلرهاب الدولي مدعومًا بتواطؤ 
أمريكي وصمت أوروبي مما أثر سلبًا على تعاطف الرأي العام 
العالم كيان إرهابي يمارس اإلرهاب الدولي مدعومًا بتواطؤ 

األوروبــي واألمريكي مــع هذا الكيان، وســبب حرجًا كبيرًا 
أمريكي وصمت أوروبي مما أثر سلبًا على تعاطف الرأي العام 
األوروبــي واألمريكي مــع هذا الكيان، وســبب حرجًا كبيرًا 
أمريكي وصمت أوروبي مما أثر سلبًا على تعاطف الرأي العام 

لهذه الدول أمام مواطنيها الذين اســتخدمت جوازات سفرهم 
في جريمة دولية، وكذلك أحرج هذه الدول في عدم إدانتها 
ــا للكيان الصهيوني الذي اعتدى على ســيادة دولهم  ومعاقبته

باستخدام الجوازات المزورة.
ــان الصهيوني أراد أن يوســع دائرة  لذلــك فالواضح أن الكي
المواجهة بينه وبين المقاومة الفلسطينية في الخارج، واعتقد 
أن لهذه الحماقة تداعيات بالغة السلبية على الكيان الصهيوني 

وعلى وضعه الدولي.

هــل تعتقــد أن العــدو يضــع َّـ دائــرة اســتهدافه الخارجي كل 
القيــادات السياســية للمقاومــة أم أن األمر قاصــر على الكوادر 

والقيادات العسكرية فحسب؟

ــال رئيس المكتب  ــان الصهيوني اغتي أعتقــد أن محاولة الكي
السياســي لحماس عــام ١٩٩٧ فــي األردن وفشــله في تحقيق 
هدفــه يدل داللة على أن الكيان الصهيوني يريد أن يســتهدف 
ــادات المقاومة الفلســطينية كما فعــل في اغتيال  كل القي
فتحي الشقاقي في جزيرة مالطا، والمحاوالت الكثيرة لتنفيذ 
اغتياالت ســواء في أوروبا أو الدول األخرى، لذلك إسرائيل 
ــا عدوا يجــب القضــاء عليه ألنهم  ــر أن أي مخالــف له تعتب
يســتمدون اســتراتيجيهم العدوانية في القضاء على الخصم 
والعــدو من عقيدتهم المحرفة ومــن إرهابهم وإجرامهم في 

قتل اآلخرين.

قيل على لســان اِّـســئول األمني األول َّـ دبــي أن أحد اِّـقربني 
من الشــهيد اِّـبحوح هو الذي قام بنقل اِّـعلومات عن الشــهيد 
للموســاد الصهيوني، ثم تواتــرات أخبار تثبت أنها غري صحيحة 
فيمــا بعــد عن اعتقال بعض كــواد حماس َّـ دبي وســوريا.. ما 

تعليقكم على ذلك؟ 
ــل الشــهيد المبحوح هو الموســاد  المســؤول األول عــن قت
الصهيوني، وكل الدالئل والقرائن التي باتت واضحة تؤكد 
ــوع الموســاد الصهيوني فــي اغتياله، حتى وإن اســتعمل  ضل
الموســاد الصهيوني جوازات سفر أوروبية أو بعض عمالئهم 
من هنا وهناك، وحتى إن نسق أمنيًا مع بعض الدول الحليفة له 
الموســاد الصهيوني جوازات سفر أوروبية أو بعض عمالئهم 
من هنا وهناك، وحتى إن نسق أمنيًا مع بعض الدول الحليفة له 
الموســاد الصهيوني جوازات سفر أوروبية أو بعض عمالئهم 

إال أن المتهم الوحيد أمام حركة حماس هو الموساد الصهيوني 
الذي يجب أن يدفع الثمن القترافه هذه الجريمة النكراء، وهذه 
الجريمة تعتبر جريمة إرهابية دولية من الطراز األول ويجب 

إدانتها ومحاسب مرتكبيها من قبل المجتمع الدولي.

 ما تفســريك لردة الفعــل الباهتة أوروبيًا حيال تزوير اِّـوســاد 
لجوازات ســفر بعض الــدول األوروبية، وهل يعكس ذلك تواطؤا 

أوروبيًا ما أو على األقل تنسيقًا استخباريًا مع اِّـوساد؟ 
ردة الفعل الباهتة من قبل أوروبا حيال هذه الجريمة الدولية 
ــى التواطؤ والتنســيق األمني للعديد مــن الدول مع  يدل عل
هــذا الكيان الصهيوني، فكيف لدولة تمــارس اإلرهاب الدولي 
وتستخدم جوازات سفر مواطنيها في االعتداء على دولة أخرى 
وعلى ســيادة هذه الدولة وقتل أحد ضيــوف هذه الدولة، هذا 
يــدل على مدى التواطؤ مــع اإلرهاب الصهيونــي ضد الدول 
العربية واإلســالمية، ولو كان العكس لرأينا اجتماعا عاجال  
لمجلس األمن واجتماعا للدول األوروبية وحلف الناتو للشجب 
ــي قد تصل إلى  واالســتنكار واتخاذ اإلجــراءات والتدابير الت
تجييش الجيوش لضرب وتأديب هذا البلد الذي انتهك السيادة 
األوروبية، وهذا ما يجعلنا نحمل الدول األوروبية المسؤولية 
الثانية عــن هذه الجريمة، كما أنها تتحمل المســؤولية عن 
ردة فعــل المقاومة في الدفاع عن نفســها وفي القصاص من 

المجرمين اإلرهابيين القتلة الصهاينة.

"
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عقد المجلس التشــريعي جلســة عادية في مركز رشــاد الشوا 
ــة غزة األربعاء (٣-٣) ناقــش خاللها التحديات التي تعصف  بمدين
بالمقدسات اإلســالمية جراء الممارســات الصهيونية التي قامت 
بموجبهــا حكومة االحتالل بضّم المســجد اإلبراهيمي ومســجد 
بالل إلى قائمة التراث اليهودي، والتهديدات الخطيرة التي تحيق 

بالمسجد األقصى المبارك.
وقــد أجمع النواب على إدانة اإلرهاب الصهيوني ضد المقدســات، 
وضرورة اتخاذ كل ما من شأنه مواجهة التهويد الصهيوني الذي 
بدأ يأخذ أشــكاال وأبعادا غير مسبوقة، داعين إلى انتفاضة شعبية 

عارمة وهبة عربية وإسالمية واسعة لنصرة المقدسات.
د. بحر: دعوة عربية لكسر الحصار

وثمن د. أحمد بحر لدى افتتاحه الجلســة هبة شعبنا الفلسطيني 
في الضفة والقطاع وأراضي ٤٨ انتصارًا لألقصى واستنكارًا لقرار 
االحتالل ضم المســجد اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح لآلثار 
ــة، موجها التحية لطــالب الجامعات في مصر الشــقيقة  اليهودي

الذين هبوا لنصرة المقدسات من خالل مسيرات غاضبة.
وأوضح بحر أن القدس آية في كتاب اهللا لن يســتطيع أحد مهما 
كان أن يشطبها من ذاكرة األمة مهما فعلوا من تهويد أو تهجير 
ــو حفر لألنفاق، مناشــدا القمــة العربية التي ســتعقد أواخر  أب
ــا أن يضعوا قضية القدس والمقدســات على  هذا الشــهر في ليبي
ســلم أولوياتهم، مؤكدا أن القدس أمانة فــي أعناق كل العرب 

والمسلمين، وأنها ليست للفلسطينيين فحسب بل لكل مسلم.
ــأم أعينهم  ــارة غزة لإلطالع ب ودعــا بحر القــادة والزعماء لزي
والعمل على كسر الحصار وفتح المعابر، موجها شكره لألشقاء 
ــه، داعيا  ــد أيام العمل في ــر رفح وتمدي في مصــر على فتح معب
األخــوة المصريين إلى فتح المعبر ليال ونهارًا أمام أبناء شــعبنا 

المحاصر.
وطالب الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلســالمية أن يتحمال 

مســئولياتهم الوطنية والدينية واٍإلنســانية في دعم صمود شعبنا الفلسطيني 
ماديًا ومعنويًا.

مســئولياتهم الوطنية والدينية واٍإلنســانية في دعم صمود شعبنا الفلسطيني 
ماديًا ومعنويًا.

مســئولياتهم الوطنية والدينية واٍإلنســانية في دعم صمود شعبنا الفلسطيني 

ــي لقطاع غزة بتاريخ  وثمــن بحر عاليًا زيارة وفــد االتحاد البرلماني العرب
(١٥-٢) التي كان لها األثر الطيب على شعبنا وقضيتنا وزادت في عمق العالقة 
األخوية بين البرلمانات العربية والمجلس التشــريعي الفلســطيني وساهمت 

في كسر الحصار السياسي عن قطاع غزة.
ووجه بحر شــكره العميق للشــيخ أحمد بن محمد العيســاني رئيس االتحاد 
ــي العربي ورئيس مجلس الشــورى العماني الذي اســتضاف زهرات  البرلمان
فرقــة بلدنا للثقافة والفنون في القاهرة على نفقة مجلس الشــورى العماني 
وذلــك لتكريم وفد اتحــاد البرلمان العربي ورؤســائهم الذيــن زاروا غزة 

مؤخرا. 
ورحب بحر بزيارة رؤســاء البرلمانات العربية إلى قطاع غزة مطلع الشــهر 
المقبل بعد القمة العربية بليبيا وفقا لما جاء ذلك على لســان رئيس اللجنة 

السياسية واألمن القومي للبرلمان العربي االنتقالي د. محمد أبو هديب.
تقرير لجنة القـــدس واألقصى

ــة القدس واألقصــى بالمجلس  ــو حلبية رئيس لجن وتــال النائــب د. أحمد أب
التشــريعي تقريرا شــامال وتفصيليا عــن التحديات والمخاطــر التي تحيط 

بالمقدسات اإلسالمية، وفيما يلي نص التقرير:
"إن سلطات االحتالل الصهيونية تشّدد قبضتها على مدينة القدس، وتسارع من 
ــرة اعتداءاتها وانتهاكاتها وإجراءاتها القمعية بحق األرض الفلســطينية  وتي
واإلنسان الفلســطيني والمقدسات والمعالم واآلثار اإلســالمية والمسيحية؛ 
ــرة في داخل  ــة وديمغرافية خطي وذلك مــن أجل خوض معركــة جغرافي
هذه المدينة المقدسة في مســاحة ٦٠٠كم٢، وهي المساحة المرّشحة لتنفيذ 
المشــروع الصهيوني الكبير والخطير - مشــروع القــدس الكبرى - إلحالل 
أكثر من ٢مليون مغتصب صهيوني وعدم الســماح ببقــاء أكثر من ١٠٪ من 
أهلنا المقدسيين في داخل هذه المساحة، وأخطر ما في هذه الهجمة الصهيونية 
الشرســة والمســعورة هو انتهاك قدســية المقّدسات اإلســالمية والمسيحية 
ــة الصهيونية  ــا، وإضفــاء الصبغة اليهودي ــدًا لتغيير معالمه ــا تمهي وحرمته
عليها خاصة المســجد األقصى 
المبارك؛ لذلك وجب التنويه 
ــة  للجن التقريــر  هــذا  فــي 
القــدس واألقصى في المجلس 
الذي  الفلســطيني  التشــريعي 
يتضمن المخاطــر التي تتهدد 
هــذه المقدســات فــي داخــل 
وما حولها  المقّدســة  المدينة 

على النحو التالي:
ــّدد  تته ــي  الت األخطــار  أوًال: 

على النحو التالي:
أوًال: 

على النحو التالي:

المسجد األقصى المبارك: حيث 
ــل هذه األخطــار في قيام  تتمث
ســلطات االحتــالل الصهيونية 

باألمور التالية:
ــداءات  االعت اســتمرار   -١
ــى  عل المتكــررة  ــة  الصهيوني
ــارك  المب األقصــى  المســجد 
حراســه  ــى  وعل وســاحاته، 
ــه، وقــد بلغت  ــن في والمصلي
ــداءات أكثــر من  هــذه االعت
ــذ احتالل هذا  ــداٍء من ١٠٠٠ اعت
المبارك حتى صياغة  المسجد 

هذا التقرير، ولقد كان  من أشهر هذه االعتداءات ما يلي:
أ - إحراق المسجد األقصى المبارك في ١٩٦٩/٨/٢١م على يد المغتصب الصهيوني 

األسترالي "دينس ريهام".
ــه الصهاينة كذبًا  ب -  االســتيالء على حائط البراق وســاحته الذي أطلق علي

األسترالي "دينس ريهام".
ــه الصهاينة كذبًا  ب -  االســتيالء على حائط البراق وســاحته الذي أطلق علي

األسترالي "دينس ريهام".

"حائط المبكى"، ويقيمون فيه طقوســهم وشعائرهم الدينية المزّيفة, ويسعي 
إلى توسيعه من جهة الجنوب من خالل هدمهم لتّلة باب المغاربة.

ت -  االقتحــام والتدنيــس المســتمرين والمتواصلين لهذا المســجد األقصى، 
وإطــالق الرصاص الحــي والمطاطي، وإلقــاء القنابل المســّيلة للدموع من 
ِقَبل الجنود ورجال الشــرطة والقــوات الخاصة وقوات حرس الحدود ومئات 
المغتصبين الصهاينة على حّراس المسجد وعلى المصّلين المسلمين المرابطين 
ِقَبل الجنود ورجال الشــرطة والقــوات الخاصة وقوات حرس الحدود ومئات 
المغتصبين الصهاينة على حّراس المسجد وعلى المصّلين المسلمين المرابطين 
ِقَبل الجنود ورجال الشــرطة والقــوات الخاصة وقوات حرس الحدود ومئات 

داخل هذا المســجد المبارك وساحاته مرات كثيرة كان آخرها ما حدث في 
يوم األحد الماضي ٢٠١٠/٢/٢٨م؛ مما أدى إلى ســقوط عدد كبير من الشــهداء 

والجرحى من هؤالء المصّلين، واعتقال آخرين منهم في هذه االقتحامات.
ث -  استمرار منع المسلمين من سكان قطاع غزة والضفة الفلسطينية من شّد 
الرحال إلى المسجد األقصى المبارك والصالة والرباط فيه, وكذلك تحديد 
ســّن معينة ألهلنا في القدس واألراضي الفلســطينية المحتلة منذ عام ١٩٤٨م 

لدخول هذا المسجد للرجال والنساء على حّد سواء.
ــات واألنفــاق وازدياد وتيرتها أســفل المســجد األقصى  ٢- تواصــل الحفري
ــا وآثارنا  ــارك وســاحاته: وتهــدف هــذه الحفريات إلى طمــس معالمن المب
اإلســالمية في هذه المســاحة الواســعة التي تبلغ ١٤٤ دونمًا، كما تهدف إلى 
محاولة استحداث تاريخ يهودي مكذوب باّدعاء وجود الهيكل المزعوم ووجود 
آثار يهودية مزعومة أســفل هذا المسجد وأســفل ساحاته، والخطير في هذه 
الحفريات أّنها أصبحت تهّدد بشــكل مباشر وخطير أساسات المسجد األقصى 
وقواعــده وجدرانه في أماكن عديدة، وكذلك تهّدد كثيرًا من منازل أهلنا 
المقدســيين وعقاراتهم في محيط هذا المســجد المبارك؛ حيث تم رصد عدد 
من التشــّققات واالنهيارات في جميع أسوار هذا المسجد وداخل ساحاته وفي 
ــازل واألحياء الفلســطينية المحيطة به كان آخرهمــا ما أعلن عنه قبل  المن
ــار رابع وجديد في الطريق الرئيس فــي حي وادي حلوة من  ــن من انهي يومي

بلدة سلوان.
٣- عدم ســماح ســلطات االحتــالل الصهيونية لدائرة األوقاف اإلســالمية في 
القدس بترميم ما يحتاج لذلك الترميم في المعالم األثرية التابعة للمسجد 

األقصى.
٤- بناء أكثر من ٦٠ كنيســًا يهوديًا وأكثر من ٥٠ بؤرة استيطانية صهيونية 
ــي تّمت مصادرتها  في محيط هذا المســجد في عقارات أهلنا المقدســيين الت

واالستيالء عليها من قبل السلطات الصهيونية.
٥- حائط البراق وســاحته: يقع هذا الحائط وســاحته في الجزء الجنوبي من 
الســور الغربي للمســجد األقصى المبارك، وُيعّد هذا الحائط جزءًا ال يتجّزأ 
من السور الغربي لهذا المسجد األقصى المبارك، وقد عمدت سلطات االحتالل 
ى حائط  الصهيونية إلى تحويل هذا الحائط وساحته زورًا وبهتانًا إلى ما ُيسمَّ
من السور الغربي لهذا المسجد األقصى المبارك، وقد عمدت سلطات االحتالل 
ى حائط  الصهيونية إلى تحويل هذا الحائط وساحته زورًا وبهتانًا إلى ما ُيسمَّ
من السور الغربي لهذا المسجد األقصى المبارك، وقد عمدت سلطات االحتالل 

المبكى. 
–٦- تّلة باب المغاربة: وهي التّلة الواصلة بين حيي المغاربة والشرف –٦- تّلة باب المغاربة: وهي التّلة الواصلة بين حيي المغاربة والشرف –الواقعين 
ــق عليه باب  ــاب المغاربة (الذي يطل غــرب جنوب المســجد األقصى- وبين ب
النبي)، وهذه الّتلة تعّد أثرًا وَمعلمّا إســالميًا مهمًا يؤدي إلى المسجد األقصى، 
كما ُتعّد جزءًا ال يتجزأ من حّي المغاربة الفلسطيني العربي اإلسالمي، وهي 
التّلة التي شــرعت ســلطات االحتالل الصهيونية في شــهر فبراير عام ٢٠٠٧م 
في إزالتها بالجّرافات الصهيونية، واآلن يقوم اليهود بعمل جســر ضخم مكان 
هذه التّلة ليســتغّلوه في اقتحام المسجد األقصى المبارك متى بدا لهم ذلك، 
وللبحــث عن آثار صهيونية مزعومة تدّل على وجود الهيكل المزعوم أو على 
أي آثار يهودية مزعومة، ولتوسيع حائط البراق باتجاه الجنوب ليضّم أكبر 
عدد من اليهود واليهوديات أثناء أدائهم لطقوســهم وصلواتهم المزعومة في 
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المسيحية.
٣-  اعتداء الســلطات الصهيونية على "كنيســة َعْمَواس" في بلدة 

القبيبة في بداية شهر فبراير الماضي.
٤- اســتيالء الســلطات الصهيونية على أرض تابعة لكنيسة الروم 
األرثوذكس في المدينة المقدســة بإّدعاء أنها بيعت لهم من قبل 

رئيس أساقفة الروم األرثوذكس اليوناني السابق.

التوصيات
لكّل ما ســبق من اعتداءات وانتهــاكات وجرائم حرب صهيونية 
بحق اإلنســان واألرض والمقدســات اإلســالمية والمسيحية في 
ــا في لجنة القــدس واألقصى بالمجلس التشــريعي  القــدس فإنن

الفلسطيني نؤّكد على ما يلي:
١. اســتنكار منع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور 
ــة من دخول  عزيــز دويك واألخــوة النواب فــي الضفة الغربي
مقــر المجلس التشــريعي فــي رام اهللا لحضور جلســة المجلس 

التشريعي.
ــة منظمة المؤتمر اإلســالمي وجامعة الــدول العربية  ٢. مطالب
ــدور المطلوب والمنــوط بها في الدفاع عن قدســنا  ــام بال بالقي
وأقصانا ومقدســاتنا اإلسالمية والمسيحية، وتفعيل دوريهما في 
نصــرة أهلنا المقدســيين؛ وذلك بتحريض العرب والمســلمين 
ــم على دعم صمود هؤالء األهل بالمــال واإلعالم، وتفعيل  والعال
ــي والقضائي في قضية القــدس خاصة فيما يتعلق  البعــد القانون
بجرائم الحرب الصهيونية داخل المدينة المقدسة وفيما حولها.

٣. مطالبة القادرة والحكام العرب الذين سيجتمعون في مؤتمرهم 
القــادم المزمع عقده فــي طرابلس بليبيا في أواخر هذا الشــهر 
(مارس) بأن يكون على مســتوى اختيارهم حكامًا لشعوبهم وعلى 
القــادم المزمع عقده فــي طرابلس بليبيا في أواخر هذا الشــهر 
(مارس) بأن يكون على مســتوى اختيارهم حكامًا لشعوبهم وعلى 
القــادم المزمع عقده فــي طرابلس بليبيا في أواخر هذا الشــهر 

ما يحدث في القدس واألقصى والمقدســات، ويفّعلوا دورهم في 
ــى تحريك قضايا جرائم  ــا في القدس، والعمل عل نصرة قضيتن

هذا المكان الطاهر المقدس المبارك.
ــي تتهدد المســاجد داخل مدينة القدس ومــا حولها: لم  ثانيــًا: األخطار الت

هذا المكان الطاهر المقدس المبارك.
ثانيــًا: 

هذا المكان الطاهر المقدس المبارك.

تســلم مســاجدنا في القدس من االعتداءات واالنتهاكات الصهيونية، فقد تم 
إغالق مساجد، وتحويل مساجد أخرى إلى ُكُنس يهودية، ومساجد أخرى إلى 
ــارات للرقص والمجون؛  مرابــض إبل وأغنام، ومســاجد أخرى إلى حانات وب
وذلك من أجل  تدنيس حرمة هذه المســاجد وقدسيتها, كما تّم هدم أجزاء 
من بعض هذه المســاجد، ومن هذه المساجد -على سبيل المثال ال الحصر- ما 

يلي:
١- المســجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل: إّن أرض الخليل بما فيها المسجد 
اإلبراهيمي وقف إســالمي، أوقف الرســول صلى اهللا عليه وســلم جزءًا منها 
ــا إبراهيم الخليل  ــداري، وباقي األرض موقوفة على أبين ــي/ تميم ال للصحاب
عليه الصالة والســالم وهي مدونة باســم وقف خليل الرحمن، إضافة إلى أننا 
نحن المســلمين ورثة أبينا إبراهيم عليه الصالة والســالم ورسالته كما قال 
ِذيَن آَمُنوْا  ِبيُّ َوالَّ َبُعوُه َوَهـَذا النَّ اِس ِبِإْبَراِهيَم َللَِّذيَن اتَّ ــى: {ِإنَّ َأْوَلى النَّ اهللا تعال
ــَن}، وليس لليهــود أي حق في هــذه المدينة بصفة عامة  ــيُّ اْلُمْؤِمِني َواّهللاُ َوِل
ِذيَن آَمُنوْا  ِبيُّ َوالَّ َبُعوُه َوَهـَذا النَّ اِس ِبِإْبَراِهيَم َللَِّذيَن اتَّ ــى: {ِإنَّ َأْوَلى النَّ اهللا تعال
ــَن}، وليس لليهــود أي حق في هــذه المدينة بصفة عامة  ــيُّ اْلُمْؤِمِني َواّهللاُ َوِل
ِذيَن آَمُنوْا  ِبيُّ َوالَّ َبُعوُه َوَهـَذا النَّ اِس ِبِإْبَراِهيَم َللَِّذيَن اتَّ ــى: {ِإنَّ َأْوَلى النَّ اهللا تعال

وفي المســجد اإلبراهيمي بصفة خاصة، ولقد قام االحتالل الصهيوني بمئات 
االعتداءات على المســجد اإلبراهيمي بالخليل من أشــهرها المجزرة البشــعة 
التــي حدثت صباح يوم الجمعة  ١٥/رمضان/ ١٤١٤هـ الموافق ١٩٩٤/٢/٢٥م حيث 
ــام المغتصب الصهيوني الحاقد "باروخ غولد شــتاين" بإطالق الرصاص من  ق
ســالحه الرشاش على المصلين المسلمين أثناء تأديتهم صالة الفجر، وقد بلغ 
عدد الشــهداء داخل المسجد تســعة وعشرين شــهيدًا وواحدًا وثالثين شهيدًا 
خارجه إضافة إلى مئات الجرحى داخل المسجد وخارجه، كما قام المحتّلون 
الصهاينة بتقســيم المســجد اإلبراهيمي بين المســلمين واليهود، ومن أخطر 
هذه االعتداءات الصهيونية على هذا المســجد هو قــرار الحكومة الصهيونية 
ــمى التراث اليهودي  فــي يوم األحد ٢٠١٠/٢/٢٨م بضّم هذا المســجد إلى ما يّس

العالمي.
٢- مسجد بالل بن رباح في بيت لحم: ُسمي بذلك نسبة إلى الصحابي الجليل 
بالل بن رباح رضي اهللا عنه تخليدًا لذكراه، كما ُيسّمى هذا المسجد بمسجد 
القبة بعد أن أضيفت القبة للبناء األصلي، وهذه المنطقة كلها وقف إسالمي، 
ولُحّب المســلمين لهذه القبة الطيبة الطاهرة فقد جعلوا أرضها وما فيها من 
شــجر مثمر وقفًا يستفيدون منها للمسجد، والمالك الحقيقي لهذا المسجد 
والمقبرة المحيطة به والمســئول عن المحافظة عليه هي األوقاف اإلسالمية 

فقط، واّدعاء اليهود بأّن هذا المكان هو قبر راحيل ادعاء باطل ال أصل له.
٣- المسجد العمري القديم في قرية أّم طوبا: وهو المسجد الذي ُبِنَي في عهد 
الخليفة الراشــد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، وقد هدمت سلطات االحتالل 
ــة الجزء المضاف إلى هذا المســجد باّدعاء بناء هذا الجزء المضاف  الصهيوني

بدون ترخيص.
٤-  مســجد بلدة عين كارم: وهو المســجد الذي تجري عين الماء من تحته، 
وقد أغلقته ســلطات االحتالل الصهيونية بالكامل، ومنعت رفع األذان وإقامة 

الصالة فيه مع بقاء مئذنة هذا المسجد فقط.
ــة المالحة: وهو المســجد الذي اســتولى بعــض اليهود على  ٥-  مســجد قري
أجــزاء منه حّولوها إلى بيــوت لهم يقضون أوقاتًا طويلة فيها، وعلى ســقف 
ُكر وشرب الخمور والرقص في حفالت ماجنة  هذا المســجد يقوم اليهود بالسُّ

تتواصل إلى ساعات متأخرة من الليل.
ــد اهللا بن عمر: وهو المســجد الذي ُيْعرف بالمســجد العمري  ٦-  مســجد عب
الصغير، والواقع في حّي الشرف جنوب المسجد األقصى المبارك، وقد أغلقت 
ــه، كما بنى  الســلطات الصهيونية هذا المســجد بالكامــل، ومُنعت الصالة في

اليهود بجواره كنيسًا يهوديًا على أرض وقف تابعة للمسجد.
يسي: وهو المسجد الواقع في حي الشرف جنوب المسجد األقصى  ٧-  مسجد الدَّ
المبارك، والذي منعت ســلطات االحتالل الصهيونية رفع األذان فيه في جميع 

الصلوات الخمس، كما تمنع الصالة فيه في أوقات الفجر والمغرب والعشــاء، 
ــي الظهر والعصر فيه،  وال تســمح هذه الســلطات الصهيونية إّال بإقامة صالت
كما أقامت الســلطات الصهيونية عشــرات الكنس اليهودية بين هذا المسجد 
وبين المســجد العمري الصغير (سابق الذكر) في الحّي نفسه، وينفخ اليهود 

في هذه الكنس باألبواق والمزامير.
٨-  مسجد القلعة: وهو المسجد الذي يقع في منطقة باب الخليل المؤّدي إلى 
المسجد األقصى المبارك من جهة الغرب، والذي تّم تحويله من ِقَبل السلطات 
ــة إلى متحف يهودي، كما تّم تحويل ســاحاته وأبنيته الوقفية إلى  الصهيوني

مزار سياحي يحكي أساطير الهيكل المزعوم.
٩-  مسجد قرية بيت ِلفتا: وهو قريب من عين الماء الموجودة في هذه القرية، 
وهذا المســجد يتّم تدنيســه وانتهاك حرمته يوميًا؛ وذلك بممارســة اليهود 
٩-  مسجد قرية بيت ِلفتا: وهو قريب من عين الماء الموجودة في هذه القرية، 
وهذا المســجد يتّم تدنيســه وانتهاك حرمته يوميًا؛ وذلك بممارســة اليهود 
٩-  مسجد قرية بيت ِلفتا: وهو قريب من عين الماء الموجودة في هذه القرية، 

واليهوديات الرذيلة والسلوكيات المشينة وتعاطي الخمور فيه.
١٠- مسجد بلدة النبي صموئيل: وهو مسجد كبير، وله مئذنة عالية، ومحاط 
بآثار من العهد المملوكي، وله عدد من الطوابق، تّم احتالله عام ١٩٤٨م، بقي 
ــى فيه بعض المصلين المســلمين من القرى  في محيطــه بيوت قليلة، ويصّل
المجاورة مثل قرية بيت ِإْكَسا، وهذا المسجد منعت السلطات الصهيونية رفع 
األذان من على مئذنته، بل ُيرفع األذان بســماعة صغيرة من الساحة الخارجية 
وبصوت منخفض، وقد تّم استيالء جماعات يهودية بالقوة على الطابق السفلي 
من هذا المســجد وحّولوه إلى كنيس يهودي، وعلى باب هذا المســجد يقوم 
ــاخ" بصوت مرتفع إلزعاج المصلين المســلمين،  اليهــود بقراءة ترانيم "التان
كما تقوم اليهوديات برفع أصواتهن في َجَنبات المســجد وساحاته في صورة 
اســتفزازية لمشــاعر هؤالء المصّلين، وقد أقام اليهود مدرســة تلمودية أمام 

المسجد ُيطلق عليها "ييشيفاه".
ر أهُلها منذ عام  ــة المهجَّ ــاوي: وهو موجود في قرية الِمْدي ــى الغرب ١١- مصّل
ت الســلطات الصهيونية محرابه، ومألت هــذا المصّلى بكتب  ١٩٤٨م، وقــد َغطَّ
ر أهُلها منذ عام  ــة المهجَّ ــاوي: وهو موجود في قرية الِمْدي ــى الغرب ١١- مصّل
ت الســلطات الصهيونية محرابه، ومألت هــذا المصّلى بكتب  ١٩٤٨م، وقــد َغطَّ
ر أهُلها منذ عام  ــة المهجَّ ــاوي: وهو موجود في قرية الِمْدي ــى الغرب ١١- مصّل

التاناخ وبالشــمع، كما ّتم تحويل هذا المسجد إلى كنيس يهودي يحمل اسم 
ــود اليهود الذين  "متتياهــو"، وتّم عمل نصب تذكاري ألســماء عشــرات الجن
شــاركوا في ارتكاب جرائم حرب ضد أهلنا الفلســطينيين خالل نكبة ١٩٤٨م، 

وقــد أصبح هــذا المصّلى مزارًا 
ــي  الصهيون االحتــالل  ــود  لجن

يوميًا. 
ــي  الصهيون االحتــالل  ــود  لجن

يوميًا. 
ــي  الصهيون االحتــالل  ــود  لجن

االنتهــاكات  ثالثــُا: 
يوميًا. 

االنتهــاكات  ثالثــُا: 
يوميًا. 

بحــق  الصهيونيــة 
َّـ  اِّـســيحية  اِّـقدســات 
-علــى  وتتمثــل  القــدس: 

سبيل اِّـثال- فيما يلي:
١- إقــدام متطــرف يهودي على 
اقتحام كنيســة القيامة وتوّجه 
إلى عدٍد من الرهبان في ســاحة 
القيامة فــي القدس في محاولة 

منه لإلعتداء عليهم.
٢-  سلطات االحتالل الصهيوني 
ــع مســيحيي قطــاع غــزة  تمن
مــن  الفلســطينية  والضفــة 
ــوات في كنيســة  حضــور صل
القيامة، وتحــول مدينة القدس 
ــة عســكرية، وقامــت  ــى ثكن إل
الشــرطة الصهيونية بمحاصرة 
هــذه الكنيســة؛ وذلــك أكثر 
من مرة خاصة فــي أيام األعياد 
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الحــرب الصهيونية فــي القدس ومحيطها ومقدســاتها ؛ وذلك 
ــي والقضائي ضــد قادة العــدو الصهاينة  ــل البعــد القانون بتفعي

السياسيين والعسكريين والشرطيين واألمنيين.
ــات العربية واإلســالمية وفي العالم  ٤. مطالبة رؤســاء البرلمان
الحر بضرورة دعم صمود أهلنا في القدس لمواجهة المخططات 

الصهيونية قبل فوات األوان؛ وذلك من خالل ما يلي:
ــة القدس وفلســطين في كل برلمــان كإحدى  أ - تشــكيل لجن

اللجان الدائمة في هذه البرلمانات.
ب - ســّن القوانين الالزمة من أجل تحريــم وتجريم التنازل عن 

القدس والمقدسات.
ت - تشكيل الطواقم الالزمة لرفع قضايا لدى المحاكم والمحافل 
الدولية لمقاضاة القادة الصهاينة على جرائم الحرب الصهيونية 

على أهلنا ومقدساتنا وأرضنا في القدس.

ــوم الجمعة  ــن العربية واإلســالمية باعتبار ي ــة األمتي ٥. مطالب
(٢٠١٠/٣/٥) يــوم غضــب عــام نصرة للمقدســات والقــدس على 

المستوى الفلسطيني والعربي واإلسالمي.
٦.   مطالبة األمتين العربية واإلسالمية والعالم أجمع إلى التحرك 
العاجــل والفوري على جميع الصعد للجــم الحكومة الصهيونية 
ــة من عقالها وإلزامها بعدم المســاس بأي من الممتلكات  المنفلت

والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس.
٧.  ضرورة توحيد الجهود العربية واإلســالمية لنشر الوعي بما 
يحــدث في القــدس، على اعتبارهــا ركيزة لالســتقرار واألمن 
العالمي والتحذير من خطر التطرف الصهيوني الذي يتنامى في 

المنطقة مما يهدد استقرار األمن العالمي.
ــة والتعليم العــرب بضرورة  ــة وزراء التربي ــد مطالب ٨.  تأكي
ــخ القدس والمقدســات في المناهــج التعليمية في  ــن تاري تضمي

المدارس والجامعات العربية.
ــًا، وإبراز  ٩.  تكثيــف الجهد اإلعالمي العربي واإلســالمي عالمي
قضايا القدس عبر وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئية والمسموعة 

بلغات العالم.
ــة الهيئات والمنظمات المســيحية فــي العالم الوقوف  ١٠.  مطالب
إلى جانب أخوانهم المسيحيين في القدس أمام هجمة االستيطان 

اليهودي على األرض المقدسة.
١١. مطالبة المنظمات الدولية كمجلس األمن الدولي والجمعية 
ــة لألمم المتحدة ومنظمة اليونســكو ومنظمات حقوق  العمومي
ــل القرارات  ــم بالعمــل الجاد والفاعــل لتفعي اإلنســان في العال
ــي تتوافق مع الواقــع المّر  ــة الت واالتفاقــات واألعــراف الدولي
ــم في مدينة القدس وما حولها ومقدســاتها وعلى رأســها  واأللي
المســجد األقصى المبارك مثل: تصريح بروكســل لعام ١٨٧٤م، 
والئحة الهــاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية 
لعام ١٩٠٧م، واتفاقية جنيــف الرابعة لعام ١٩٤٩م والبرتوكولين 
ــي الملحقين بهذه االتفاقية، واتفاقية الهاي الخاصة  األول والثان

بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام ١٩٥٤م والبرتوكول 
ــا، واالتفاقية الخاصــة بحماية التراث العالمــي والثقافي  ــي الملحق به الثان
والطبيعي لسنة ١٩٧٢م، والبروتوكول اإلضافي األول المتعلق بحماية ضحايا 
المنازعات الدولية المســلحة وهذا ما أكدته الجمعية العامة لألمم المتحدة 
فــي القرار رقــم ١٤٧/٣٦ بتاريخ ١٢/١٦/ ١٩٨١ في الفقــرة (٦)، وغير ذلك من 
ــة القانونية الدولية  االتفاقــات واللوائح والمعاهــدات التي تنّص على الحماي
ــادة والممتلكات الثقافية  ــة والتاريخية ودور العب للمقدســات واآلثار الديني
وغير الثقافية الخاصة بها وعدم تدميرها أو سرقتها أو نهبها أو العبث بها أو 

تدنيسها أو االعتداء عليها بأي شكل كان. 
١٢. نطالب الفلســطينيين باســمكم جميعًا بضرورة إتمــام المصالحة والعودة 
إلــى حالة الوفــاق الوطني وإنهاء حالة االنقســام ونبذ الفرقــة حتى تتوحد 
جميع الجهود لنصرة القدس واألقصى المقدســات ودعم مشاريع صمود أهلنا 
ــدة ماليًا وإعالميًا  ــًا جهودًا جبارة وعدي ــي تحتاج منا جميع المقدســيين والت

وقانونيًا وغير ذلك.
ــدة ماليًا وإعالميًا  ــًا جهودًا جبارة وعدي ــي تحتاج منا جميع المقدســيين والت

وقانونيًا وغير ذلك.
ــدة ماليًا وإعالميًا  ــًا جهودًا جبارة وعدي ــي تحتاج منا جميع المقدســيين والت

د. دويك: التفريط محظور
ــه وجه د. عزيز دويك رئيس المجلس التشــريعي في كلمته تحية  من جهت
لشعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، متسائال: "إذا كانت القدس واالعتداء 
عليها وأقدس المقدســات فيها "أولى القبلتين وثالث الحرمين" ال تجمع نواب 
الشــعب الفلســطيني، فإنني أظــن أن أي قضية أخرى تتقــازم إلى جوار هذه 
ــا اإلبراهيمي وبيت لحم  ــة، قضية القدس وأقصاهــا والخليل وحرمه القضي

ومسجد بالل بن رباح؟".
ــداءات الصهيونية على مقدســاتنا وأرضنا ومدننا  ودان دويــك تصاعد االعت
المقدســة وأرضنا الطيبة الطهور التي قدسها اهللا سبحانه وتعالى وبارك فيها 
مثلما بارك المسجد الحرام في مكة، محذرا من التفريط بأي منهما معروف 

في حكم اإلسالم.
وخاطــب دويك النواب قائال: "لقد اختاركــم اهللا لمهمًة عظيمة، وكما قال 
الشــاعر "لقد رشــحوك ألمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل"، 

موضحا أن الهمل كثر هذه األيام وأن النواب هم زبدة األمة.
ــة القدس واألقصى، مشــيرا إلى  ــى دويك على مــا جاء في تقرير لجن وأثن
ــى أرض الواقع كون ذلك  ضــرورة العمل الجاد والدفــع باتجاه إنجازه عل
أقــل ما نقدم للدفاع عن أقصانا ومســاجدنا، فاألرض أرضنا والقدس قدســنا 

والخليل خالينا والعدو ليس له شبر فيها على اإلطالق.
ــه للنواب، ســائال اهللا عز وجــل أن يبارك فــي جهدهم  وجــدد دويــك تحيت
وجهادهــم، معطيا الكلمــة للدكتور أحمد بحر ليتابع الجلســة، مفوضا إياه 
لكي يقوم بكافة المهام التي تقوم بها رئاسة هيئة مكتب المجلس التشريعي. 

هنية: إجراءات لحماية القدس
ــه تحية ألهالي الضفة  بــدوره وجه إســماعيل هنية رئيس الوزراء في كلمت
ــي قاموا بها، والتي  ــل وبيت لحم على الهبة الشــعبية الجماهيرية الت والخلي

أعادت إلى الذاكرة أبطال الحجارة الذين يواجهون االحتالل الغاصب.
ــب من صناع القرار في  وأوضــح هنية أن مســالة الخطابة والبيان ربما تتطل
ــا إلى مربع الفعل والعمل، إال أن هذا ال يقلل  المنطقــة أن ينطلقوا من مربعه
من أهمية هذه البيانات والجلســات والخطاب التنويري الذي يدفع األمة إلى 
مصــاف الوعــي لما يحــدث في 
فلسطين، مضيفا أن الكلمة اليوم 
أصبحت طلقة فــي ظل الهجوم 
على األمة ومقدســاتها، وحينما 
ــواب الشــعب فــي مثل  يقــف ن
هذه الجلســات في ظل الخطاب 
بمقاومــة  الملتــزم  اإلســالمي 
ــة بكل أشــكالها فإننا  الصهيوني
نــدرك ضــرورة تحــرك األمة 
ــر فعالية مــن أجل  بشــكل أكث

القدس واألقصى والخليل.
وأكد أن الحكومة ســوف تتخذ 
ما  والسياســات  اإلجــراءات  من 
يحمــى القدس ويحافــظ عليها 
ومقدســات الشــعب الفلسطيني 
وبما يعمــل على توعية شــعبنا 
ــراث الخالد،  ــا بهــذا المي وأمتن
ــى أن وزارة التربية  مشــيرا إل
برنامج  بتنفيذ  ــدأت  ب والتعليم 
على مســتوى قطاع غــزة، عبر 
إدخال مادة في البرامج التعليمي 
عن القدس، معتبرا ذلك شــكال 

من األشكال التي تعتمدها للحكومة في سبيل بقاء القدس وفلسطين في أعماق 
جيلنا الفلسطيني.

ــة للثقافة العربية،  ــى أن الحكومة تعتبر القدس عاصمة أبدي وشــدد هنية عل
ــر الحقائق مؤكدا أننا  وليس لعام واحد ، فنحن أمام ســرقة التاريخ وتزوي
ــت أن القدس عاصمة أبدية وعاصمة أبدية للفعل السياســي العربي  نريد نثب
واإلســالمي، ونطالــب العواصــم العربية باعتمــاد القدس عاصمــة للحراك 
والتحرك العربي، وســنوجه رســالة إلى قادة األمة باعتمــاد القدس عاصمة 

أبدية وعاصمة للحراك العربي. 
وأكد هنية أن الحكومة لم تعط أي غطاء للمفاوضات ســواء أكانت ســرية 
أو علنية، مباشــرة أو غير مباشــرة، وأن الحكومة ال تقر للمفاوض أن يذهب 
للمفاوضات في ظل الهجوم على القدس واألقصى، وستبقى في مربع المناعة 
والرفض لهذه المفاوضات، مشــددا على أنه كان ينبغي أن يكون هناك موقفا 
أكثر تماسكا من لجنة المتابعة العربية ردا على ما يجري في القدس واألقصى 
إال أن القرار العربي يســير بشكل انحداري، وأن الحكومة الفلسطينية تلتزم 
بأنها لن تعطي أي غطاء سياســي أو أخالقي أو وطني للعودة للمفاوضات في 
ظــل ما يتعرض له المســجد األقصى والحرم اإلبراهيمــي في مدينة الخليل، 
ــا لجنة المتابعة العربية إلى إعــادة النظر في مباركتها للمفاوضات مع  داعي

االحتالل.
وأوضح الحكومة ســوف تقوم بحركة نشــطة في إطار االتصاالت السياسية 
مع الرســميين والشعبين والعلماء من أبناء شعبنا لتوفير الدعم المالي ألهلنا 
في القدس، مســتحضرا المشــروع الوقفي الذي ُوضع له حجر األســاس في 
قطر ليكون مشــروعا كامــال ألهل القدس بحيث يصل ريعــه إلى ١٠ مليون 
ــة خصصت للقدس  دوالر ألجــل القدس، مشــيرا إلى أن هناك مشــاريع وقفي
وأهل القدس وأن الحكومة سوف تتابع هذه المشاريع وسوف تجري اتصاالت 
مــع بعض الدول لتوفير وتعزيز صمود شــعبنا في القدس ومواجهة ســرقة 

األراضي والمنازل وتثبيت الحق العربي واإلسالمي فيها. 
وشدد على أن الحكومة ستبقى وفية لخط المقاومة الباسلة وخط المصالحة 
الوطنية من أجل القدس والخليل والضفة، واستشعارًا بالمسئولية وبخطورة 
المرحلة التي نمر بها، مبديا االســتعداد الكامل لبحث كافة األفكار اإلبداعية 

والخالقة من أجل إنجاح المصالحة الوطنية الحقيقية.

الدعوة إُّـ تكثيف الجهد 
اإلعالمي عربيًا وإسالميًا 

نصرة للمقدسات ، والتحذير 
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يــوم نفتح عيوننا على جرائم العدو الصهيوني ثم نهب ونشــجب 
ونستنكر ونســتغرب حتى اســتنفذنا عبارات الشجب واالستنكار 
وعقدنا جلســات ومؤتمرات وتحليالت سياســية وال شيء يتغير 
ــى األرض واإلجــرام الصهيوني متواصل، مؤكدة أنها باســم  عل
المجلس وباســم المعذبين تستصرخ األمة اإلســالمية والعربية 
لنصرة القدس، فما تفعله األمة ال يكفي وفلسطين تستحق أكثر 

ألنها عقيدة ويجب أن تروى بالدماء.
وطالب النائب عبد الفتاح دخان رئاســة المجلس بتوجيه صرخة 
ــكل أصحاب الفخامة والســمو  ــل أن يهدم األقصى ل اســتغاثة قب
ــة والبرلمانات  والرؤســاء واألمــراء ورئيــس الجامعــة العربي
العربية واإلســالمية ود. يوســف القرضاوي األمين العام التحاد 
علماء المســلمين، ودعــوة كل هؤالء أن يلبوا اســتغاثة األقصى 

ويقولوا لبيك يا أقصى.
أمــا النائب جمــال نصار فدعا قــادة الدول العربية واإلســالمية 
إلــى رصد مبلغ بقيمــة ١٠٠ مليون دوالر لمواجهــة االنتهاكات 
الصهيونية بحق المقدســات، مشــددا على أن هذا هو الزيت الذي 
يجب أن يدفع إن لم يســتطع هــؤالء العمل على تحرير األقصى، 

وأن هذا هو أقل دعم للقدس والخليل والمقدسات كاملة. 
وأوضح النائب يحيى العبادســة أننا نحــن أمام حالة من المرض 
العضال الذي يصيب هذه األمة، متمنيا على المجلس أن ال يخرج 
بتوصية توجهه إلى الوزراء والملوك، وإنما إدانة الضوء األخضر 
الذي أعطــي من وزراء الخارجية العرب الســتمرار المفاوضات 
غير المباشــرة لمدة أربعة أشــهر، وأن يعقد جلسة لبحث مصير 

اتفاقيات أوسلو والسلطة الفلسطينية.
أما النائب د. يونس األسطل فاستبشر بقرب اندالع انتفاضة ثالثة 
كمــا كانــت انتفاضة األقصــى، بحيث تكنس االحتــالل وأذناب 
االحتالل من الضفة، مشــددا على ضرورة هبة الجماهير والعمل 

على تصعيد االنتفاضة في الضفة الغربية.
ــل، داعيا إلى  وشــّد األســطل على يد فلســطينيي الضفة والخلي
ــة مهما كانت  اســتئناف المقاومة المســلحة فــي الضفة الغربي

النتائج واألثمان.
ــد الرحمــن الجمــل أن ضم مســجد  ــدوره قــال النائــب د. عب ب
اإلبراهيمي ومســجد بالل وتدنيس المســجد األقصى هي خطوة 
ــد لنا نحن في كل أماكــن وجودنا أن نهب  ــا ما بعدها، وال ب له
للدفاع عن المقدســات، بل البد للشــعوب العربية والســالمية أن 
ينتبهوا لخطورة هذه الخطوة في ســياق الخطوات الكثيرة ضمن 

سلسلة التهويد المستمرة التي لم تتوقف.
وأخيرا طالب النائب د. سالم سالمة علماء األمة اإلسالمية بتفعيل 
ــدوات والدروس والخطب  قضية القدس فــي كل المحافل والن
والمســيرات والفعاليات كافة، والتركيز على مســؤولية األمة 
في الدفاع عن المسجد األقصى، مؤكدا على ضرورة بيان علماء 
األمة اإلسالمية للناس جميعا والمسلمين بشكل خاص أن القدس 
آية في كتاب اهللا وعقيدة ال يمكن ألحد أن يمســها أو يخدشــها 

بأي حال من األحوال.

ــى اتخاذ عدة إجراءات إلنجــاح المصالحة، منها عدم  ودعــا هنية قيادة فتح إل
القيام بأي إجراءات من شــأنها أن تكرس االنقســام، مؤكدا على رفض إجراء 
االنتخابات البلدية في الضفة كما رفض الصحفيين إجراء االنتخابات في غزة 
قبل إتمام المصالحة، داعيا الســلطة إلى اتخاذ قرار بإلغاء االنتخابات البلدية 

واحترام المجالس البلدية القائمة التي جاءت وفق إرادة الناخب الفلسطيني.
ودعــا هنية إلى اإلفــراج عن كل المعتقلين السياســيين في ســجون الضفة 
ــة، مضيفا" "ال يوجــد لدينا معتقلون سياســيون وقلناها لقادة حركة  الغربي

فتح: إذا كان لديكم اسم واحد معتقل على خلفية سياسية فلتأتوا باسمه". 
وتابع هنية قائال: "لألســف الشــديد مقابل القرار الذي اتخذناه باإلفراج عن 
عشــرين معتقًال أمنيا من حركة فتح، كانت النتيجــة مزيدا من اإلجراءات 
ــة فــي الضفة واالعتقاالت، ثــم يتوج ذلك بمنع نواب التشــريعي من  القمعي

الدخول إلى قاعة المجلس في الضفة".

ودعــا هنية إلى رفــع اليد اآلثمة عن المجلس التشــريعي وأن يمنح المجلس 
التشــريعي حقه الكامل في عقد الجلسات، مشــيرا إلى أن انعقاد المجلس في 
الضفــة والقطاع غزة برئاســة الدكتور عزيز دويك هو اســتحقاق وطني 
فضــال عن كونه يمثل إرادة الشــعب الفلســطيني، ألن ســلطة رام اهللا أرادت 

تغييب المجلس التشريعي المنتخب من اإلرادة الشعبية.
وطالب هنية بتشكيل لجنة فلسطينية مشتركة إلعادة فتح معبر رفح بالكامل، 
مختتما بدعوة علماء األمة لقيادة حركة شــعبية ردا عما يجري القدس وما 

يمارس بحق المقدسات.

مداخالت النواب
من جهته أكد النائب د. عاطف عدوان على أن الجرائم الصهاينة بحق المسجد 
األقصى بدأت قبل قيام ما يســمى بدولة إســرائيل، داعيا شباب ورجال ونساء 
العالم اإلســالمي إلى مواجهة الواليات المتحدة في كل مكان إذا ما أرادوا أن 
يدافعوا عن المسجد األقصى ألنها الداعم الرئيسي إلسرائيل، موضحا أن ذلك 

لن يتم إال من خالل الجهاد والمقاومة أو من خالل سالح المقاطعة.
بدوره ركز النائب د. إبراهيم أبو ســالم على أن الصهاينة اســتهدفوا اإلنسان 
والحيوان واألرض والشــجر والحجر وباطن األرض وسمموا الهواء والبناء 
ــادئ واألخالق وعملوا على تشــويه  ــوا العقيدة والشــريعة كما المب وحارب

الضمائر والنفوس في مسعى دؤوب لنشر الفساد في األرض.
أما د. صالح البردويل فطالب بضرورة تفعيل المجلس التشــريعي الذي يمثل 
اإلرادة الشعبية الفلسطينية التي انتخبته، وذلك لكشف اإلدعاءات الصهيونية 
ــة وفضح الممارســات الصهيونية على أرضنا ومقدســاتنا واســتنهاض  الكاذب
البرلمانات العربية واإلسالمية من أجل تفعيل قضية القدس، مطالبا الحكومة 
الفلســطينية بمتابعة فضح الكيان الصهيوني في المحافل الدولية وذلك من 

خالل متابعة سير تقرير غولدستون ومالحقة الصهاينة في كل مكان.
فيمــا دعــا النائب م. جمال ســكيك إلى بذل كل الجهــود الممكنة التي تدفع 
باتجاه محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة الذين سرقوا المقدسات اإلسالمية 
والمســيحية، وانتهكوا كافة القوانين الدولية التي تنص على عدم المســاس 
بالممتلكات الثقافية والدينية والتاريخية في حالة الحروب والنزاع المســلح 

وذلك حسب اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩م واتفاقية الهاي لعام ١٩٥٤م.
في ذات الســياق أوضــح النائب د. خليل الحية أن سياســة االحتالل تقوم على 
ــل االســتيطان الالجئين  سياســة فــرض األمر الواقــع فــي كل النواحي مث
والمقدســات والجدار، مشيرا إلى أن إعالن االحتالل ضم المسجد اإلبراهيمي 
ومســجد بالل يأتي ترجمة لهذه السياسة الصهيونية بغية حرف األنظار عما 

يجري في المسجد األقصى والخليل.
ووجهت النائب جميلة الشــنطي التحية لصمــود أهل القدس والضفة الغربية 
وحراس المســجد األقصى الذين يدافعون عن المســجد األقصى والمقدســات 
ــر واإلصالح في الضفــة الذين يخوضون  اإلســالمية، وكذلــك نواب التغيي

معارك من أجل سيادة القانون.
مــن جهته أكــد النائب مشــير المصري أن العــدو الصهيوني يســعى ضمن 
ــه اليهودي  ــى نفوذه وتراث ــه لضم المقدســات اإلســالمية كافة إل مخططات
المزعوم والعمل على تقســيم الحرم القدســي، مشيرا إلى أن المساجد شكلت 
ــه آن األوان النتفاضة  االنطالقــة الحقيقية دوما لالنتفاضــات المتعاقبة وأن
شــعبية وخاصة في القــدس والضفة، وآن األوان ألن ترفع ســلطة فتح يدها 
عن المقاومة واإلفراج عن المعتقلين السياسيين كافة ليضعوا حدا لعنجهية 

الكيان الغاصب.
فيما أرســل النائب د. خميس النجار برسالة إلى المحتلين الصهاينة أكد فيها 
أن ما يقومون به على كافة األصعدة من تدمير للحجر والبشــر واســتباحة 
المقدســات وإذالل الفلســطينيين وإهانتهم واعتقالهــم واعتقادهم أنهم فوق 
القانون لن يســتمر طويال، مخاطبا إياهم قائال: "إعلموا أن الزمان لن يطول 

ولن يكون في صالحكم وإن لجمكم ال محال وهو قريب بإذن اهللا".
ــر إلى أبنائنا فــي المدارس  ــت النائــب هدى نعيم أن يصــل هذا التقري وتمن
ــم االحتالل المقترفة ضد المقدســات  والجامعــات لكي يدركوا حجم جرائ
اإلســالمية، مؤكدة على وجوب إرسال رســالة إلى كافة القوائم البرلمانية 
بضرورة عودة العمل المجلس التشــريعي ورســالة أخرى إلى سلطة رام اهللا 

بأن ترفع يدها عن المقاومة ألنها هي األقدر على لجم االحتالل.
في ذات الوقت شــدد النائب م. إســماعيل األشــقر على أن مــا يفعله االحتالل 
الصهيوني ضد المقدســات يشــكل جرائم إنســانية وهي بمثابة اعتداء صارخ 
على كل القيم اإلنســانية واستخفاف بمليار ونصف مسلم، مطالبا المسلمين 

بنصرة مقدساتهم ألن ذلك فرض عين على كل المسلمين.
وأكد األشــقر أن الكيان الصهيوني يشكل خطرا عمليا يجب إزالته، داعيا إلى 
توفير كل الجهود بما في ذلك دعم المقاومة سياســيا وعسكريا كي تتمكن 

ــل المقاومــة من ضرب  فصائ
العدو والعــودة إلى العمليات 
ــد  جدي مــن  االستشــهادية 
لــردع العــدو الصهيوني عن 
جرائمه بحق األرض والشعب 

والمقدسات.
أما النائب د. يوســف الشرافي 
العالم بلجم االحتالل  فطالب 
ــه  الغاصــب ألن مــا يقــوم ب
ــى ما ال  ســيجر المنطقــة إل
ــاه، داعيا وســائل  يحمــد عقب
اإلعــالم إلى تســليط الضوء 
عما يجري في القدس، مطالبا 
والتعليم في  ــة  التربي وزراء 
الــدول العربية واإلســالمية 
وفلســطين  القــدس  بوضــع 
فــي مناهجهم حتى ال تنســى 
األجيال وتبقــى القضية حية 

في ذاكرتهم. 
ــم  النائــب مري فيمــا قالــت 
ــا كل  ــا أصبحن فرحــات أنن

من خطر التطرف الصهيوني 
الذي يتنامى َّـ اِّـنطقة مما 
يهدد استقرار األمن العاِّـي
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بدايــة هل تعتقــد أن قرار حكومــة االحتالل حيال 
ضم اِّـســجد اإلبراهيمي ومســجد بالل إُّـ اِّـواقع 
األثرية اليهودية ســوف يمر بدون تداعيات مؤثرة 

تجرب العدو على إعادة حساباته من جديد؟
 ال شــك أن القرار اإلســرائيلي اإلجرامي بضم 
المقدســات "مســجد بالل بــن رباح والمســجد 
ــر، ونحن نؤكد أن  اإلبراهيمــي" هو قرار خطي
شعبنا ال يمكن أن يقبل بأن تتحول مساجدنا إلى 

كنس وآثار صهيونية.

مــا الذي يدفع حكومة االحتــالل للتغّول على حقوق 
ومقدسات شعبنا الفلسطيني على هذه الشاكلة 

الخطرية التي تستباح فيها اِّـقدسات الهامة؟
الواقع أن هناك أسباب عديدة تدفع العدو للجرأة 
ــام بمثل هــذه الخطوات،  على المقدســات والقي
منها حالة االنقســام والتشــرذم على المســتوى 
الفلســطيني والعربي واإلســالمي، وما من شك 
أن قطار المفاوضات ونفق المفاوضات واللقاءات 
ــي تتم بين المســؤولين في الســلطة والعدو  الت
اإلسرائيلي يشجع العدو على ذلك، وال شك أن 
التنسيق األمني بين األجهزة األمنية الفلسطينية 
في الضفة والعدو يشــجع االحتالل على اقتراف 
مثل هذه الجرائم والموبقات واالستباحة الهائلة 
للمقدســات. اآلن األجهزة في الســلطة ال تسمح 
ألبناء شــعبنا أن يعبروا عن رفضهم لهذا القرار 
على شكل مسيرة وهذا ما يشجع العدو لمزيد من 

التغول ضد المقدسات. 

هل تعتقد أن هذه الخطوة تشكل توطئة لتقسيم 
اِّـسجد األقصى اِّـبارك؟

ــا عديدة تقف من خلف هذا القرار   أرى أن أهداف
اإلجرامي الصهيوني بحق مســجد بالل بن رباح 
والمســجد اإلبراهيمي وهي جس نبض الشــعب 
الفلســطيني، وأؤكــد أن ذلــك يشــكل مقدمة 
لالنقضاض على المســجد األقصى لتقســيمه أو 
هدمه واحتالله، فإذا كان رد الفعل ال يرقى لهذا 
الحدث فالعدو سيتجرأ لالنقضاض على المسجد 
األقصــى، وهو ما بدت بوادره فــي اقتحام باحات 
المســجد األقصى يوم الجمعة الماضي، وخاصة 
أن ردة الفعل الفلســطينية والعربية واإلسالمية 
ــل هناك ردود فعــل من بعض  دون المســتوى، ب
مســؤولين في  الســلطة في الضفــة تصدر على 
استحياء، ثم ما معنى هذا التنديد في ظل التنسيق 
األمني واللقاءات والمفاوضات مستمرة مع العدو 

اإلسرائيلي.

مــا الذي يمكــن فعله حــال إقــدام الصهاينة على 
تقسيم اِّـسجد األقصى ال سمح اهللا؟

 ال شك أن أي حماقة يرتكبها العدو ضد المسجد 
األقصى المبارك لن يسكت عليها شعبنا، ولن تسكت 
أمتنا خاصة الشعوب كما حدث في انتفاضة عام 
٢٠٠٠ عندما دنس شــارون المسجد األقصى وهب 
شــعبنا في انتفاضة عارمة كبدت العدو خسائر 
بشرية ومالية ونفسية، وفي تقديري أنه ستكون 
هناك انتفاضــة ثالثة حقيقية أعنــف بكثير من 
انتفاضــة عام ٢٠٠٠ لو أقدم العدو الصهيوني على 
احتالل أو تقسيم المسجد األقصى، فاألقصى هو 
الرافعة الحقيقية لشــعبنا وأمتنا، حيث ال يمكن 
أن يقبل مليار ومليار ونصف في العالم بتقســيم 

المسجد األقصى المبارك.

مــا الذي يمكــن فعله حاليا من أجــل مواجهة قرار 
الصهاينة ضم اِّـســجد اإلبراهيمي ومسجد بالل 
من أجل إحباط وإفشال أية خطوة صهيونية جديدة 

تجاه اِّـسجد األقصى؟
 الرد العملي هو أن يســارع أبناء شعبنا وفصائله 
ــار المقاومــة، واألمر اآلخر  بالتوحــد على خي
أن تتوقــف هذه األجهــزة عن اللقــاءات العبثية 
والتنســيق مع العــدو والمفاوضــات العبثية مع 
ــى العالم العربي واإلســالمي أن  االحتــالل، وعل
ــة، فعليهــم واجــب أن تتوقف كل  يــؤدي األمان
أشكال التطبيع السياسي واألمني واالقتصادي مع 
العدو أن يطرد ســفراء االحتالل الموجودون في 

عواصم دول عربية وإسالمية.

هــل تعتقد أن الوضــع الفلســطيني الداخلي قادر 
ومؤهــل للتصــدي للمخططــات الصهيونيــة إزاء 

استهداف اِّـقدسات َّـ ظل االنقسام؟
في الحقيقة ال شــك أن األمــر ليس هينا وليس 
بســيطا، فالســلطة تســجن وتالحق المقاومين 
وهناك أكثر من ١٥ ألفا دخلوا ســجون السلطة 
وبعضهــم عذب واستشــهد، ولم يبق إال الســالح 
الوحيد في يد األجهزة ولم تطلق رصاصة واحدة 
ــى العدو المجرم، فاألمر ليس هينا لكنه ليس  عل

مستحيال.

هــل تــرى واقعية للدعــوات التي أطلقــت من أجل 
اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة َّـ الضفة الغربية 
َّـ مواجهة الخطوة الصهيونية، وذلك َّـ ظل البيئة 

األمنية اِّـعروفة التي تحكم الضفة حاليا؟
شــعبنا عندما انتفض لم يأخذ إذنا من الســلطة، 

وشعبنا له هبات وهبات، وهو ما سئم السالح وما 
ســئم الجهاد والمقاومة. صحيح أن هناك عقبات 
ــا زجت آالفا في  تقوم بها الســلطة من حيث أنه
الســجون ومنعت شــعبنا من أن يعبر عن رفضه 
لهذه القرارات لكن شعبنا سيتخطى هذا الحاجز 
وسيكســر حاجز الخوف وســينتفض عما قريب 

بإذن اهللا دفاعا عن حقوقه ومقدساته.

أال ترى أن حكومة االحتالل قد أشعلت شرارة حرب 
دينية عقائدية جديدة مــن خالل خطوتها األخرية؟ 
ومــا التداعيات التــي يمكن أن تنجم عــن إمكانية 

اشتعال هذه الحرب إبان اِّـرحلة اِّـقبلة؟
   معركتنا مع العدو عقائدية دينية األصل فهي 
ــذ البداية، باإلضافــة إلى أنها  معركــة دينية من
معركة ذات أبعاد سياسية وجغرافية واقتصادية 
أيضا، فالعدو ينطلق من منطلق ديني في محاربته 
لنا، والمؤســف أنه ترى في الوقت نفسه من أبناء 

جلدتنا من يرفض اإلسالم كنهج للحياة.

مــا الــدور الــذي يمكــن أن يضطلــع بــه اِّـجلــس 
التشريعي ونوابه َّـ مواجهة الخطوة الصهيونية؟

ــا من حركة  ــاء جلدتن  فــي تقديــري لو أن أبن
فتح وباقي التنظيمات تعقلت لالســتجابة لدعوة 
د. عزيز دويك وانعقاد المجلس التشــريعي في 
الجلسة الطارئة األخيرة التي تم منعها لمواجهة 
مخططــات العدو لكان المجلس التشــريعي أخذ 
دوره لتفعيل الشــعب الفلسطيني واألمة العربية 
واإلسالمية من أجل مقاومة مخططات الحتالل، 
ــا ال يريدون انعقــاد المجلس،  لكــن أبناء جلدتن
فالعدو عندما فازت الحركة اإلســالمية ســارع 
إلى حصار الشــعب وأبناء فتح وغيرهم اصطفوا 
مــع العدو فــي تعطيل دور المجلس التشــريعي 
ــي واإلداري  حتى يظل الفســاد السياســي واألمن

وغيره قائما في البالد.

مــا الدور الــذي يمكن أن تضطلع بــه رابطة علماء 
فلسطني التي ترأسونها وعلماء األمة َّـ مواجهة 

الخطوة الصهيونية؟
 المســؤولية في مواجهة مخططــات العدو ضد 
مقدســاتنا هي مســؤولية الجميع ســواء كانت 
الشــعوب أو الحكومات، وال شك أنه على العلماء 
ــر، وما من  ــى الحكام دور كبي ــر وعل دور كبي
شــك أن دور العلماء يتمثل فــي تحريض األمة 
لقوله تعالى "يا أيها النبي حرض المؤمنين على 
القتال"، وعندما أبعد رابين رئيس وزراء االحتالل 
ســابقا ٤١٥ من إخواننا في لبنان كان أكثر من 
بينهم ٢٠٠ خطيــب وداعية، لماذا أقدم رابين على 

ذلك؟ ألنه يريد أن يعطل رسالة العلماء والدعاة، 
فاألمانة هي مسؤولية الجميع سواء علماء أو غير 

علماء. "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

ما تقييمكم لرد فعل الســلطة الفلســطينية َّـ 
رام اهللا على هذه الخطوة؟ وهل يشــكل استئناف 
اِّـفاوضات غري اِّـباشــرة التي أعلن عن استئنافها 
قريبًا مكافأة لالحتالل وتشــجيًعا له على مزيد من 

االستباحة للمقدسات اإلسالمية واِّـسيحية؟
ــة بين  الحقيقــة المفاوضــات واللقــاءات العبثي
السلطة في رام اهللا والعدو الصهيوني لم تتوقف 
ــال، لكنها لم تتوقف  لكــن اإلعالن عنها توقف قلي
ــاء العدوان على شــعبنا في غــزة، فلم  ــى أثن حت
يتوقف التنســيق األمني واللقــاءات بين دايتون 

واليهود واألجهزة األمنية.
ــد فإن ذلك يشــكل مكافــأة لالحتالل  وبالتاكي
وتشــجيعا له على مزيد من العدوان واالستباحة 

للمقدسات.

أبدت بعض الــدول العربية انتقادات لقرار حكومة 
االحتالل حيال اِّـقدســات.. هــل يأتي ذلك من باب 
رفــع العتب أم أن هناك خشــية مــن انفالت األمور 
وانقــالب اِّـعادلــة بمــا يعــود بالضرر علــى الوضع 
َّـ اِّـنطقــة الــذي يحاولون ترتيبــه وتفصيله على 

مقاسات معينة؟
طلقــة واحدة من جندي عربــي على الحدود مع 
االحتالل أفضل بكثير من كل هذا التنديد الذي  

يجيء على استحياء.

مــا اِّـطلوب مــن القمــة العربية اِّـقبلــة ِّـواجهة 
التغّول الصهيوني على الحقوق واِّـقدسات؟

هذه القمة التي ســتعقد في ليبيا لن تكون أحسن 
حاال من غيرها من القمم، فالقرارات التي كانت 
ــق يوما إلى  ــم ترت تصــدر عن قــرارات القمة ل
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ــن تأتي بجديد  مســتوى األحداث، وهذه القمة ل
ولن تكون على مســتوى التحديات التي تواجهها 
قضيتنا الفلسطينية، ونحن نطالب الزعماء العرب 
هؤالء أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام اهللا والتاريخ 
وشــعوبهم، ففلســطين درة العرب وإذا تقاعست 
هذه األنظمة عن نصرة شعبنا فاليهود لن يكتفوا 
باحتالل فلســطين بل سيقيمون دولة من الفرات 
إلى النيل، وســيقول العرب وقتها بعد الندم إني 

أكلت يوم أن أكل الثور األبيض.

 طالبت بعض القيادات الفلســطينية بعقد جلسة 
خاصــة ِّـجلــس األمن الدولــي بخصــوص الخطوة 
الصهيونيــة بضم اِّـســجد اإلبراهيمي ومســجد 
بالل واقتحام اِّـسجد األقصى اِّـبارك.. هل تعتقد 
أن دوًال عربية وإسالمية سوف ترفع شكوى ِّـجلس 
األمــن بهــذا الخصوص, وهــل هناك فرصــة إدانة 
االحتــالل داخل أروقة مجلــس األمن َّـ ظل الفيتو 

األمريكي واالنحياز الدولي لدولة االحتالل؟
هذه المؤسســات الدولية كمجلس األمن وهيئة 
األمــم هذه مؤسســات أنشــأها الصهاينة لخدمة 
المشــروع الصهيوني الصليبي، وبالتالي نحن ال 
نأمــل خيرا في مجلس األمن فقــد اتخذ قرارات 
كان في ظاهرها نصرة لشعبنا إال أنها لم تترجم 
على األرض، فهي قرارات على الرفوف وفي أدرج 

المكاتب.
نحن نحذر حكومة العدو من ارتكاب أي حماقات 
ضد المسجد األقصى المبارك. قد يرتكبون عدوانا 
من هذا القبيل، لذلك نقــول لقادة االحتالل: ال 
ــار وال تفتحوا على أنفســكم بابا من  تلعبوا بالن
ــواب جهنم، وشــعبنا وأمتنا ال يمكــن أن تقبل  أب
ــل اليهود المســجد األقصــى إلى كنيس  بتحوي
أو هيكل مزعوم، ونحن ندعو شــعبنا وأمتنا إلى 
التوحــد ودعم المقاومــة، فهذه هــي اللغة التي 
يفهمها العــدو، ونطالب العرب والمســلمين في 

العالم بالنفير العام "انفروا خفافا وثقاال".

استئناف اِّـفاوضات واستمرار التنسيق األمني يكافئ االحتالل ويشجعه على التغول  ضد اِّـقدسات 
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اغتيال التشريعي.. 
اغتيال لصوت الشعب





لم يدرك الكثير من أبناء شعبنا األبعاد والدالالت الخطيرة للفيتو الذي فرضته 
ــع رئيس المجلس  ــى نوابه، لدرجة من حركــة فتح على عمل التشــريعي وعل
التشــريعي والنواب من دخول مبنى المجلس في رام اهللا لمناقشة قضيتين هما 
من أهم قضايا شعبنا الفلسطيني المحتل، أال وهما قضية االعتداء على مقدساتنا 
"األقصى الشريف والحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل"، وقضية االنقسام ووسائل 

إنهائه وإعادة اللحمة بين أبناء شعبنا.
غير أن المتابعين للشــأن الفلســطيني يدركون أن ما قامت به حركة وسلطة 
فتح في الضفة المحتلة من منع عقد جلســة متزامنة للمجلس التشــريعي في 
الضفة وغزة ما هو إال اســتمرار لإلستراتيجية التي اعتمدتها حركة فتح منذ 
فوز قائمة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس، تلك اإلســتراتيجية التي 

اعتمدت عدم االعتراف بهذه األغلبية البرلمانية، والتي بدأت بـ:
- المناكفات في بداية عقد جلسات التشريعي عام ٢٠٠٦م.

ــيرت باتجاه التشــريعي بغــزة والضفة والتي  - المظاهــرات المنظمة التي ُس
تطورت إلى إحراق وتحطيم مبانى المجلس.

- االعتداء على مكاتــب كتلة التغيير واإلصالح وتحطيمها وإحراقها وإغالقها 
وأمام عدسات الكاميرات.

ــواب المجلس  ــق والمريب على اختطــاف أكثر من ٤٥ من ن - الصمــت المطب
التشريعي من ثالث كتل برلمانية.

- االعتداء على النواب وانتهاك حصانتهم البرلمانية وإطالق النار عليهم وعلى 
سياراتهم، ومالحقتهم وعوائلهم وإخضاعهم للمراقبة اللصيقة.

لقد تخيل هؤالء أن شــعبنا الذي جرب شعاراتهم وأفكارهم ومناهجهم البعيدة 
عن أصالته وقيمه التي فرضت عليهم لعشــرات الســنوات، تخيلوا أن شــعبنا ال 
يدرك أن ممارساتهم تتساوق مع ممارسات العدو المحتل الذي يحارب المقاومة 

فكرا ومنهجا وحامليها من أبناء شعبنا قادة أو جنود.
ــن والصامد أمام أعتى  يا هؤالء: إن شــعبنا الفلســطيني الحــر قائد االنتفاضتي
وأبشع قوة في المنطقة يدرك تماما أن من يمنع المجلس التشريعي من القيام 
ــه هو في الحقيقة يصــادر أصواتهم التي  أدلوا بها فــي العرس االنتخابي  بعمل

الشفاف في العام ٢٠٠٦م.
ــه في العام ٢٠٠٦م والذي صوت على منهج  يا هؤالء: إن شــعبنا الذي اختار قيادت
ــه لتحقيق ثوابته  ــق المقاومة تأكيدا على التمســك بعقيدته وبندقيت وطري
ــد القادر على  وحقوقــه وتحرير مقدســاته يدرك أن هذا هــو الطريق الوحي
ــه وطموحاته، وقد بات هذا الطريق بما ضــرب من اختاروهم من  ــق آمال تحقي
نواب الشعب من أمثله رائعة في التضحية والصدق والثبات أمال قويا في قلوب 

ليس شعبنا الفلسطيني فحسب بل وفي قلوب كل األمة.
يا سكان المقاطعة: إن شعبنا الذي يقطر وعيا يعلم تماما أن من يعطل المجلس 
ــروا عنها قبل أربع  ــال إرادتهم الحرة التي عب التشــريعي هو في الحقيقة يغت

سنوات.
يا حركة فتح: إن شعبنا المصمم على مضي في طريق الجهاد والمقاومة يدرك 
تمامــا أن من يغتال المجلس التشــريعي ويعتدي على المجلــس وعلى النواب 
ــى موظفيهم ويمنع عملهم في خدمة شــعبهم وقضيتهــم هو في الحقيقة  وعل

يغتال صوتهم الصادق الذي عبروا عنه في انتخابات ٢٠٠٦م.
إن من يمنع نواب الشعب من االلتئام لمناقشة قضية االعتداء على مقدساتنا هو 

في الحقيقة يتساوق مع العدو الذي  يمارس هذه االعتداءات.
ــا قادة فتح: هل تعتقدون و بعد أربع ســنوات عجاف من التآمر والتعطيل أنه  ي
لو أجريت االنتخابات مرة أخرى هل ســيختار شــعبنا أحدا ال يلتزم القيم في 

السلوك ومحاربة شتى أشكال الفساد واالنحالل!
 هل تعتقدون أن شــعبنا ســيختار أحدا شــعبنا ال يرفع البندقية في وجه العدو 
ــل الذي يهود المقدســات ويصــادر األرض ويهدم البيــوت ويعتدي على  المحت

أعراضنا في كل وقت وحين!
هل تعتقدون أن شعبنا سيختار طريقا غير ذلك الطريق الذي اختاره ومات في 
ســبيله القادة العظماء ياسر عرفات وأحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي!! إذا 

كنتم تعتقدون غير ذلك فإنكم واهمون.
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قدمت قيادة كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي 
ظهــر األحد ٣/٧ درع الوفاء للمقاومة للنائب مريم فرحات 
ــى العملية  ــة أعوام عل "أم نضــال" بمناســبة مــرور ثماني
البطولية التي نفذها نجلها "محمد " في مغتصبة عتصمونا 
جنــوب قطاع غزة والتي أدت لمقتل تســعة مــن الصهاينة 

وإصابة العشرات منهم بجراح .
وضم الوفد الذي زار النائب فرحات في منزلها بمدينة غزة 
كال من رئيس كتلة التغيير واإلصالح النائب المستشــار 
محمــد فرج الغــول وزير العدل واألســرى وم. إســماعيل 
األشقر نائب رئيس الكتلة والنائب د.يونس األسطل ود.عبد 
الرحمــن الجمــل والنائب هدى نعيم الذيــن أكدوا جميعا 

على وفائهم للمقاومة ودماء الشهداء في مثل هذا اليوم .
ــارة تأتي في  ــه أكد النائــب الغول أن هــذه الزي مــن جهت
الذكرى الثامنة الستشهاد محمد فرحات الذي حطم نظرية 

ــا ووفاء للمقاومة  ــي في مغتصبة عتصمون األمن الصهيون
ودماء الشهداء الذين رووا بدمائهم ارض فلسطين الطاهرة 
ــاء للمقاومة  ــوم نقدم درع الوف ، وقــال :" في مثل هذا الي
والشهداء للنائب مريم فرحات التي قدمت ثالثة من أبنائها 
شهداء لنجدد عهدنا معهم وتكريما لتضحياتهم وعطائهم ، 
وشدد الغول على أن دماء الشهداء ستبقى عبقا ينير الطريق 
للشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده حتى تحرير أرضه 

ومقدساته .
ــى العملية  ــي ســنوات عل ــوم ٣/٧ مــرور ثمان ويصــادف ي
ــة التي نفذها محمد فرحــات نجل النائب أم نضال  البطولي
ــا البطولية والتي أدت لمقتل  فرحات في مغتصبة عتصمون
تسعة صهاينة وإصابة ما يقارب ٢٠ آخرين ، والتي حطم من 
ــا نظرية األمن الصهيوني قبل االنســحاب الصهيوني  خالله

من قطاع غزة.

@7�Ç@wË„Î@"Ú€Ï–�‹€@·‹√"fib–†ˇ€@fi˝ny¸a@Ú‡◊b @́ZÚìÓ–” .fib–†ˇ€@fi˝ny¸a@Ú‡◊b @́ZÚìÓ–” .fib–†ˇ€@fi˝ny¸a@Ú‡◊b @́ZÚìÓ–” Ü
ÚÓ€Îá€a@µ„aÏ‘€aÎ@“aã«˛a@›◊@¡ˆb®a@üã»i@lãõÌ

أكد النائب د.حاتم قفيشة أن قيام االحتالل بتشكيل محكمة صورية 
وغير قانونية أو إنسانية للطفل الفلسطيني البريء الحسن فضل 
المحتســب (١٣ عاما) تشكل ظلما للطفولة وأحد مؤشرات اإلفالس 
وتعتبر نهج خطير ينتهجه االحتالل ويضرب بعرض الحائط كل 

األعراف والقوانين الدولية .
وشــدد قفيشــة في تصريح صحفي أن هذا اإلجــراء يدلل على أن 
االحتــالل ال يراعي أي حرمات لألطفــال أو مواثيق دولية تعتني 

بهم.
وقال قفيشــة الذي حرر مؤخرا من ســجون االحتالل : "شــاهدت 
خالل فترة اعتقالي أطفاال صغار الســن يطلبون منى األلعاب، مما 
ــى أن االحتالل يتمادى في ظلمه تجاه األطفال المعتقلين  يدلل عل

الذين تبلغ أعمارهم تحت ســن الـ ١٨ عــام ، موضحا أن ما يقارب 
٧٠٪ مــن األطفال هم معتقلون في ســجون االحتالل حســب تقييم 
اليونيسيف . وأشار قفيشة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تنص على 
ــة المحتلة يجب أن توفر أماكن للهو واللعب لألطفال ال  أن الدول
اعتقالهم، مضيفًا أن االحتالل يستهدف بذلك كل األطفال، األمر 
الــذي يعتبر نهجا خطيرا يريد االحتالل من خالله أن يعاقب كل 
الشعب الفلسطيني ضاربا بعرض الحائط كل األعراف والقوانين 

الدولية.
وقلل قفيشــة من دور المؤسسات الفلســطينية والعربية األوربية 
ــي تعتني باألطفال تجاه ما يجري لهم من اعتقال، معتبرا إياها  الت

مؤسسات ذات شعارات فقط وال إجراءات عملية لها .
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زار وفد من المجلس التشــريعي برئاســة د. 
أحمــد بحر النائــب األول لرئيــس المجلس 
مقر جهاز الشــرطة البحرية في مدينة غزة 
الخميس (٢٥-٢)، وضم الوفد كال من النائب 
د. عاطف عــدوان، والنائب م. جمال ســكيك، 
والنائــب جمال نصــار، وكان في اســتقبال 

الوفد قيادة وضباط الشرطة البحرية.
وثمن د. بحــر دور جهاز الشــرطة البحرية 
في الدفاع عن حدود الوطن الســاحلية، وقال 
ــادة جهاز الشــرطة البحرية:  خالل لقائه قي
"أتينا باسم المجلس التشريعي وباسم الشعب 
الفلســطيني لنثمــن خطواتكــم وتضحياتكم 
وخاصــة أن هــذا الجهــاز قدم ما يقــارب ٢٠ 
شــهيدا خالل حرب الفرقــان على قطاع غزة 

فداء للمشــروع اإلسالمي الكبير"، مشيرا إلى 
وجــود إرادة دولية من أجل إنهاء المشــروع 

اإلسالمي.
ــع د. بحر: "جيش االحتالل الذي ال يقهر   وتاب
ــاه بفضــل اهللا ثم بفضل صمود شــعبنا  قهرن
ــل والدمار  ــه الباســلة، ورغم القت ومقاومت
والحصار فلم يســتطيعوا أن يكســروا إرادتنا 
ــن نتنازل عــن الثوابت"، مؤكــدا أن كل  ول
ــة التابعة لوزارة الداخلية في  األجهزة األمني
الحكومة الفلســطينية برئاسة إسماعيل هنية 

على مستوى عال من المسؤولية".
ووعــد د. بحــر العاملين في جهاز الشــرطة 
ــر االحتياجات  ــى توفي ــة بالعمــل عل البحري
الالزمة للجهاز، ومتابعة تلك االحتياجات مع 

المعنيين والمسؤولين في وزارة الداخلية.
ــه اســتعرض المقدم ســفيان خلف  مــن جانب
مسير جهاز الشــرطة البحرية مهام الجهاز، 
موضحا أن من أهم مسؤولياته حماية الساحل 
الفلسطيني، ورعاية شؤون الصيادين وتنظيم 
دخولهــم وخروجهم مــن البحــر، الفتا إلى 
ــة متواضعة،  ــات الشــرطة البحري أن إمكاني
ــى المزيد من  وأن جهــاز شــرطته بحاجة إل
ــات المادية والدعم اللوجســتي الذي  اإلمكاني
يتناســب مــع طبيعة عمــل ومهام الشــرطة 
ــة. وفي نهاية اللقاء قدم د. أحمد بحر  البحري
درع المجلس التشــريعي الفلسطيني تكريما 
ــاء  لذكرى  لجهاز الشــرطة البحرية وإحي

شهداء الجهاز.
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هل تشعرون أنكم حققتم إنجازا 
علــى  باِّـصادقــة  عــرب قيامكــم 

موازنة السلطة للعام 2010؟
إن مهام المجلس التشــريعي ثالثة مهام 
أساسية، المهمة األولى هي سّن القوانين 
والتشريعات، المهمة الثانية الرقابة على 
الســلطة التنفيذية، المهمــة الثالثة هي 
إقرار الموازنة العامة، وبإقرار المجلس 
التشريعي لموازنة عام 2010م نكون في 
ــام الثالثة على  المجلــس قد حققنا المه
أكمل وجه، حيث أن الموازنة تشكل خطة 
منهجية للرقابة على الســلطة التنفيذية 
مــن خالل وضــع أســقف للموازنات في 
الوزارة ومــن حيث أنها تضــع المعايير 
ــون،  قان أيضــا  ألداء كل وزارة، وهــي 
وبدونها ال يمكن أن نراقب أداء الحكومة، 
وهذا يعد إنجازا للمجلس التشــريعي بل 

يعد من أكبر االنجازات.

أال تعتقــد أن هنــاك خلــال مــا من 
حيث كــون اِّـوازنــة تقتصر على 

قطاع غزة دون الضفة الغربية؟
مع وجود االنقسام حتما هناك خلل، ولكن 
ــا إال أن نراقب ما يتوفر لدينا  ال حيلة لن
فهل نترك الرقابة الحقيقية على حكومة 
غزة من أجل أن نقول أن هناك انقســام، 
واقع االنقسام مؤلم ولكن في النهاية أنا 
مضطر للرقابة على حكومة غزة فحسب، 
وهــذا من باب الشــفافية، أما على صعيد 
الضفة فاالنقســام واالحتالل يحول بيننا 
ــن الرقابة على حكومــة الضفة التي  وبي

هي باألساس حكومة غير شرعية.

كيف تم إقرار اِّـوازنة لعام 2010 
اِّـجلــس  َّـ  عليهــا  واِّـصادقــة 
التشــريعي، ومــا الخطــوات التي 
إُّـ  وصــوال  اِّـوازنــة  بهــا  مــرت 

عملية اِّـصادقة واإلقرار؟
ــى تمــت بتاريــخ 11/23  الخطــوة األول
حيث أرســلت الحكومة في غزة الموازاة 
ــت  أحيل ــي  والت التشــريعي  للمجلــس 
ــة، وعكفت  ــة الموازن بدورهــا إلى لجن
اللجنة منذ هذا التاريخ إلى يوم إقرارها 
ــدًا ووزارة  فــي دراســة الموازنة بندا بن
واســتدعت  مؤسســة،  ومؤسســة  وزارة 
أغلب الوزراء والمؤسســات، حيث ســألنا 
عن العمل واألداء واســتمر العمل أكثر 
من 80 ساعة وكنا نجلس يوميا ونسهر 
ــل، حتى بدأت الموازنة تتضح أمامنا،  اللي
ــا أن هذه الموازنة  وأول مــا لفت انتباهن
كانــت تأخذ الطابع اإلغاثــي أكثر من 
الواقع التنموي، وبرغم ضغط الوقت الذي 
عشناه إال أننا كنا نريد أن نجسد موازنة 
ــة تبحث عــن األداء واالحتياجات  حقيقي
المالية والبشرية من أجل تحقيق غايات 
واضحة المعالم، وهذا ما كان في فلسفة 
ــا إصالحية شــاملة أكثر  ــة أنه الموازن
ــا موازنة تعنى بإقرار األرقام،  من كونه
لذلك فإن لجنة الموازنة وضعت الكثير 
ــا الصحيح، وللعلم  من األمور في نصابه
ــوزراء من  ــر من ال فقد اســتغرب الكثي
ــة الموازنة في هذا الشــؤون  تدخل لجن
نتيجة لعدم إدراكهم بأن الموازنة تعبر 

عن خطة شــاملة إصالحية، إال أن األمور 
انجلت فيما بعد وتم التوافق على تطبيق 
قانون الموازنة بحذافيره في ظل تعاون 

كامل من الحكومة.

هل شــعرتم بالتجــاوب والتفاعل 
الحكومــي مــع لجنــة اِّـوازنة َّـ 
ســياق تحضرياتكــم ولقاءاتكــم 
مع الوزراء واِّـسؤولني الحكوميني 
قبــل تقديــم اِّـوازنــة وإقرارها 

بعد تعديلها؟
 لم يكن التفاعل بنفس بالدرجة والوتيرة 
ــاك وزراء كانوا متفاعلين  ــة، فهن العالي
جدا وهناك وزراء استنكفوا عن الحضور، 
لكن جّل الوزراء كانوا متعاونين، وهناك 
ــم يحضروا وأرســلوا مندوبين  وزراء ل
عنهم، وقد استمعنا بعناية إلى كل وزير، 
ووقفنا مع كل وزير يريد تحســين أداء 
وزارته، وبحثنا في كل ما يخص تطوير 
منشآتنا ووزاراتنا، واستمر العمل بخطى 
ثابتة حسب الخطة الموضوعة، واستطعنا 
ــة عــام  ــل نهاي ــة قب أن نعــرض الموازن
2009 بفضــل اهللا، وهذا بحد ذاته أكبر 
ــا بالرغم  إنجــاز، وأعــده إنجازا تاريخي
من الحصــار واإلغالق والظــروف التي 
نعيشــها، فكيف لو كانت األمور طبيعية 
وال يوجد حصار لكان األمر حينها أفضل 

بكثير. 

مــا تقييمكــم العــام ورؤيتكــم 
اإلجمالية للوضع اِّـالي العام َّـ 
ظل واقع السلطة َّـ قطاع غزة؟ 
وهــل تعتقدون أن إقــرار اِّـوازنة 
أمــام  العقبــات  بتذليــل  كفيــل 
تحقيــق اإلصالح اِّـالي اِّـنشــود 

كما وعدتم؟
ال أخفي عليكم أن الواقع المالي للسلطة ال أخفي عليكم أن الواقع المالي للسلطة 
ــة في غزة ســيتأثر تأثرا كبيرا  ــة في غزة ســيتأثر تأثرا كبيرا الوطني الوطني
ــم نعتمــد اعتمادا  ــم نعتمــد اعتمادا فــي عــام 2010 إن ل فــي عــام 2010 إن ل
ــا المحلية  ــا وإيراداتن ــا المحلية كامال على دخلن ــا وإيراداتن كامال على دخلن
ــى األمــوال الخارجية  ــا عل ــى األمــوال الخارجية إذ أن اعتمادن ــا عل إذ أن اعتمادن
والمســاعدات سوف يشكل ســيفا مسلطا والمســاعدات سوف يشكل ســيفا مسلطا 
ــى أعناقنا إن لم نكــن قادرين على أن  ــى أعناقنا إن لم نكــن قادرين على أن عل عل
نكســر هذا الحصار المالي والنقدي، قد نكســر هذا الحصار المالي والنقدي، قد 
تكون هناك أموال وقد ال نستطيع إدخالها تكون هناك أموال وقد ال نستطيع إدخالها 

وقد نصل إلــى مرحلة أن ال يكون هناك 
أموال. األمر المهم للغاية أنه إذا توفرت 
األموال كيف يمكن إدخالها وخاصة إذا 
شــدد اإلخــوة المصريين أمــر جدارهم 
الفــوالذي ومتابعة ما يدخــل إلى رفح، 
وحينها أعتقد أنه ستكون هناك مصاعب 

مالية أتمنى أن نتغلب عليها. 
ــي يأخذ شــقين، الشــق  اإلصــالح المال
ــا نريد أن نخفــف من فاتورة  األول أنن
المرتبات المتصاعدة، حيث اتخذنا قرارا 
ــد الشــواغر واإلحداثــات لعامي  بتجمي
ــن التأكد من  2009 و2010  إلــى حي
أمرين، األول أننا ال نريد أن نوظف دون 
احتياجــات ودون أن تكــون هناك رؤية 
ــة وظيفة قادمة وذلك  واضحة حول أي
ليس حبًا في عدم التوظيف، ألن التوظيف 
مــن شــأنه أن يزيد الدخــل القومي في 
ــة االقتصادية إال أن  قطاع غــزة والعجل
لهذا األمر ايجابيات وســلبيات، فسلبياته 
تكمن في زيادة فاتورة الرواتب وبالتالي 
تجعل الحكومة عاجزة عن تقديم مرتبات 
موظفيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، 
وهذا مــا يضعف حكومتنا ومشــروعنا، 
ــا أن نحافظ على  ــه إذا أردن وأؤكــد أن
مشروعنا فيجب أن يكون هناك توازنا ما 
بين إيراداتنا الخارجية والداخلية مقابل 
التزاماتنا، وإذ لم يكن هناك توازنا أقول 
ــا على مشــروعنا، ألنه  ــاك خوف بأن هن
ــا وندفع الرواتب  إذا لم نؤدي التزاماتن
ــي أن  وااللتزامــات األخــرى فهــذا يعن
الحكومة قد فشــلت فــي مهمتها، لذلك 
ــار الظروف  يجــب أن نأخذ بعين االعتب
المحيطــة بنا التي نمر بها كوننا نرزح 
تحت حصار خانق، وال نعمل وكأننا في 
حالة انفتاح أو حالة رخاء وأن مدخوالتنا 
ــا، وهذه السياســة وضعناها حتى  بأيدين
نطمئن أننا سنقوم بتوظيف من نحتاجه 
فعال وذلــك بأن يكون له غطــاء مالي، 
وهــذا ينبع مــن حرصنا على اســتمرار 
عمــل الحكومة واســتمرار مشــروعنا، 
ــا نظرة بعينين، نظرة  والبد أن يكون لن
ــى االحتياجــات، ونظــرة أخــرى إلى  إل
ــا يجب أن  ــة، ومن هن ــات المادي اإلمكاني
يكــون قــرار التوظيــف مرتبطــا بهذه 
االحتياجات واإلمكانيات، وهذا هو ســبب 

قانون الموازنة يشكل خطة منهجية للرقابة على السلطة التنفيذية وإقرار الموازنة يعّد من أكبر اإلنجازات

ــة  ــات وتشــكيل لجن ــا لإلحداثي تجميدن
لدراســة االحتياجات، فقد اتفق المجلس 
التشريعي مع الحكومة على تشكيل لجنة 
من رئيس لجنة الموازنة ووكيل وزارة 
ــة على أن ترفــع توصياتها لوزير  المالي
ــى يأخــذ القرار الــذي يتم  ــة حت المالي
ــر المالية أن  الخلــوص إليه، فالبد لوزي
يكون لديه رؤية واضحة عن كل وزارة 
وكل احتياجاتها، ومن هنا شــكلنا لجنة 
ــة من المجلس التشــريعي ووزارة  ثالثي
ــوان الموظفيــن حتى نعمل  المالية ودي
على دراســة االحتياجات الحقيقية وفقًا 
للهيكل التنظيمي لكل مؤسســة أو وزارة 
تنفيذها  ــا وســيتم  توصياته وأصــدرت 

بحذافيرها إن شاء اهللا.

تمنــت لجنــة اِّـوازنــة والشــؤون 
اِّـالية لدى عرضها قانون اِّـوازنة 
على اِّـجلس التشــريعي أن يؤدي 
ذلــك إُّـ انطالقة جديــدة تحدث 
تبدال حقيقيا َّـ معالجة اِّـلفات 
الشــائكة، وخاصــة فيمــا يتعلق 
بإصالح البنية اإلدارية واِّـالية َّـ 
اِّـؤسسات الرسمية من أجل دفع 
وترية النمو االقتصــادي وتعزيز 
العدالــة االجتماعيــة واإلنمائيــة 
َّـ جميع أرجاء الوطن.. أال تعتقد 
أن هــذا يشــكل نوعا مــن األوهام 

يجب تحقيق التوازن بين إيراداتنا 
الخارجية والداخلية مقابل التزاماتنا 

حفاظا على حكومتنا ومشروعنا

نملك أدوات الرقابة الفعــالة على الحكومة، ونحن 
أكثر اطمئنانا على أداء الــسلـطـة التنفيذية التي 
تعمل بوحي وإشراف مــن المجلس التشريعي 

النائب / جمال نصار
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نستحث خطى اإلصالح المالي واإلداري، ونحرص على تقليص وترشيد النفقات الحكومية 
َّـ ظل الحصار واالنقســام.. أم 
أن األمــر قابــل للتحقيــق ولــه ما 

يسنده ويعّضد مسريته؟ 
أتصور أن الحصار يجب أن ال يكون سيفا 
مسلطا على رقابنا، وأن ال يكون الحصار 
ــه جميع  ــق علي واالحتــالل شــماعة نعل
ــا على إنجاز الكثير  أعمالنا وعدم قدرتن
من المهام. قد يكون الكالم صحيحا ولكن 
الفلســطينيين في غزة استطاعوا كسر 
الحصــار مــن خــالل األنفــاق والعقلية 
ــة، وفــي ظــل اإلرادة الحقيقية  اإلبداعي
ــى التنمية  ــة الصادقــة للوصول إل والني
الشــاملة فــإن باســتطاعتنا أن نفعــل ما 
نستطيع إن قررنا وأحسنا التخطيط. لقد 
وضعت وزارة االقتصاد هدفا استراتيجيا 
لها أال وهــو إيجاد فرص عمــل جديدة، 
ــم تتمكن مــن إدخال  وبفعــل الحصار ل
المواد الخام وهذا ما شكل إحدى العوائق 
التي ساهمت في إيقاف المصانع الموجودة 
في غزة، والتي كانت تشغل آالف العمال، 
ــو أننا قررنا عدم إدخال المواد  لذلك فل
ــي لها بديــل هنا  والســلع المصنعــة الت
ــر األنفاق فإن  وشــجعنا إدخال المواد عب
هذا سيؤدي إلى تشغيل أيد عاملة كثيرة 
وخلق فرص عمالة جديدة، وهذا ما يمكن 
ــد وزارة االقتصاد في إطار تنفيذ  أن يفي
ــا وسياســاتها. ومثال بســيط  مخططاته
ــى ذلك مصانع البســكويت لو أوقفنا  عل
البسكويت المصري وأدخلنا المواد الخام 
وبذلك نســتطيع أن نحقــق الكثير من 
فرص العمل، األمر الثاني أننا نحتاج إلى 
رؤية تنطلق من سياسات واضحة، فعندما 
قررت الحكومة أن تدخل االســمنت عبر 
األنفاق وكان قيمة طن االسمنت 3000 
شــيكل حينها نجــد أنه وصــل اليوم إلى 
800 شــيكل فقط، فنحن نتــرك للناس 
حرية المنافســة ولكن فــي إطار تحديد 
ــه وما ال يتم إدخاله وذلك  ما يتم إدخال
بهدف إيجاد فــرص عمل في إطار رؤية 
ــذا بإمكاناتنا المتواضعة يمكن  واضحة، ل
أن نحقق رؤية بعيدة المدى، ومن هنا فإن 
السياســة التي يضعها الوزير هي سياسة 
تــؤدي إلى تحقيق نمــو حقيقي وتحقق 
هدفــا وطنيا باتجاه توفيــر فرص عمل، 
وإذا اجتمعت كل الوزارات والمؤسسات 
والقطاع الخاص على توجيه كل قدرتنا 
على تشغيل المواطنين بدًال من اعتمادها 
والقطاع الخاص على توجيه كل قدرتنا 
على تشغيل المواطنين بدًال من اعتمادها 
والقطاع الخاص على توجيه كل قدرتنا 

على ما يقدم من الشؤون االجتماعية في 

إطار اســتغالل كل إمكانياتنا وطاقاتنا، 
فإننا سوف نحقق ما لم يتحقق من قبل. 

ــر توحيد السياســة العامة  ــذا فإننا عب ل
ــة التي يمكن أن ُيجمع  واألهداف الوطني
والقطــاع  الحكومــة  ــع،  الجمي ــا  عليه
الخاص، يمكن أن نحقق ثورة اقتصادية، 
ــا ال أتكلم عن أصعــب القضايا ولكن  وأن
هناك خدمات ســهلة المنال مثل الصحة 
ــا إال إرادة  ــاج من ــم التــي ال تحت والتعلي
ــة وتخطيطا واعيا وأن نعطي جل  حقيقي
ــى أبناء  ــا لتقديــم خدماتنا إل اهتماماتن
شعبنا، فال يمكن أن يكون الحصار شماعة 
لتبريــر تقاعســنا، وأذكــر بأن شــبعنا 
الفلسطيني قاد أكبر مقاومة وانتفاضة 
رغــم أننا كنا تحت الحصــار، فكنا نجد 
لكل مشــكلة حال، وما كان االحتالل في 
يوم من األيام عائقا إذا ما توفرت اإلرادة 
والتخطيــط الســليم، لذلك فاإلنســان 
الذي يتوكل على ربه ويأخذ باألســباب 
ــه أن يحــدث ثــورة فــي كل  يمكــن ل
المجاالت، ونحن عندمــا قررنا أن يكون 
ــاك أمنا حقيقيا فــي البلد كان هناك  هن
ــى أن الحكومة قادرة  ــا، وهذا يدل عل أمن
على التخطيط الجيد وقادرة على الفعل 
واإلنجاز، ولســت بحاجــة للتذكير إلى 
أننا بحاجة إلى رجال لخدمة شعبنا، ألننا 
ــا لنكون وزراء يشــار إلينا فقط  ما جئن
بالبنان، بل جئنا لخدمة شــعبنا وتخفيف 

المعاناة عنه وحل مشاكله.

الســلطة  موازنــة  إقــرار  تــم 
طــرح  بعــد  عليهــا  واِّـصادقــة 
العديد من التعديالت واِّـالحظات 
عليها.. هل باإلمكان تزويدنا بأهم 

هذه التعديالت واِّـالحظات؟
ــم يكن هناك تعديــالت كبيرة حقيقة،  ل
كانت هناك تعديالت تم احترامها، وأكاد 
أقول أنها لم تتعدى 2% فقط، وهذا يدل 
على أن النواب كلهــم كانوا في إجماع 
ــة، وهذا ما  كامــل إلقرار هــذه الموازن
يؤكد على أن المجلس التشريعي عندما 
تم عرض التقرير ومناقشــته كان على 
قــدر كبير مــن المســؤولية والمهنية، 
ــي أوجه شــكري الجزيل  ومــن هنا فإنن
ــواب الذين أعطوا تقرير  لكل اإلخوة الن

الموازنة الفرصة كي يرى النور.

مــا هــي أبــرز التوصيــات التــي 
حملها قانون اِّـوازنة؟

أبرز التوصيات في نظري مع أنها كلها 
مهمة، أوال على مســتوى اإليرادات، كان 
ــادة اإليرادات المحلية  هناك توصية بزي
وعدم االعتمــاد على اإليرادات الخارجية 
ــة هي  ــة الثاني قــدر اإلمــكان، والتوصي
ــة بتفعيل قانون زكاة المال ألن  المطالب
الزكاة هي الركن الخامس من أركان 
اإلسالم، وسنحاســب جمعيًا إن لم نطبق 
الزكاة هي الركن الخامس من أركان 
اإلسالم، وسنحاســب جمعيًا إن لم نطبق 
الزكاة هي الركن الخامس من أركان 

هذا القانون، وســنقف ونســاءل أمام اهللا 
ــق هذا  ــا نملــك القــدرة على تطبي ألنن

ــون، أبو أيمن شــويدح وزير العدل  القان
السابق رحمه اهللا عندما أقر هذا القانون 
ــا أموت  قال بالحــرف الواحــد: "اآلن أن
وأنا راض بســبب إقــرار هــذا القانون"، 
وهذا القانون "قانون الزكاة" من أكثر 
القوانين التي تحظى باألهمية لمعالجتها 

حالة الفقر والبطالة.
كما أوصى القانون بتعيين رئيس لهيئة 
سوق رأس المال، والعمل على دمج بعض 
ــوزارات تحت مســمى وإطــار وزاري  ال
ــن رئيس ونائب  واحد، واإلســراع بتعيي
رئيس لديوان الرقابة المالية واإلدارية، 
وركز على االهتمــام بالقطاع القضائي 
عبر تجهيز المحاكم وتزويدها بأحدث 
التقنيات واإلسراع بتطبيق قانون السلطة 
ــق بتعيين  ــة خاصــةًًًًً فيمــا يتعل القضائي
القضاة وتطبيق ســلم الرواتب، ودعا إلى 
إقرار مشروع قانون الهيئة الفلسطينية 
لمالحقة مجرمي الحرب لتتولى المهام 
التي تقوم بها لجنة "توثيق" مع تخصيص 
موازنة لها, والعمل على إنصاف المعلمين 
ــادة رواتبهم بنســبة 5% من  وذلك بزي
بتخصيص  ــام  والقي األساســي،  الراتــب 
ــة مقدارها 30 مليون دوالر لدعم  موازن

القدس وصمود أبنائها. 

تلتــزم  أن  يضمــن  الــذي  مــا 
التوصيــات وأن  بهــذه  الحكومــة 
تعمد إُّـ تطبيقهــا دون خلل أو 
انتقــاء أو انتقــاص.. ومــا اإلجراء 
أو شــكل اِّـعالجــة الــذي يمكن أن 
يتخــذه اِّـجلــس التشــريعي حال 
تجاهلــت الحكومة بعضا من هذه 

التوصيات؟
ال أتوقع أن تعمــد حكومتنا إلى مخالفة 
ــون، فــإن إخواننا  ــذ القان أو عــدم تنفي
في الحكومــة يعرفــون حقوقهم ونحن 
ــا، والمجلــس والحكومة  نعــرف واجبن
ــا البعض، فالتشــريعي  مكمــالن لبعضه
يقر والحكومة تنفذ، ونحن ال نعيش في 
إطار المرحلة الســابقة التــي كان فيها 
المجلس التشــريعي مهمشــا، فالمجلس 
ــي ليــس كالمجلــس  التشــريعي الحال
ليــس  ــة  الحالي والحكومــة  الســابق، 
كالحكومة السابقة، لكن في نفس الوقت 
أؤكد أن لدى المجلس وسائله القانونية 
التي تجبر أي وزيــر على أداء المطلوب 
منه، فلدينا القدرة على اســتخدام أدوات 
ــة الفعالة مثل االســتماع للوزير  الرقاب
ــب الوزير ومســاءلته وصــوًال إلى  وجل
ــة الفعالة مثل االســتماع للوزير  الرقاب
ــب الوزير ومســاءلته وصــوًال إلى  وجل
ــة الفعالة مثل االســتماع للوزير  الرقاب

حجب الثقة عنه.

هنــاك من يتهم التشــريعي بأنه 
لم يتقدم سوى باستجواب وحيد 
للحكومة طال وزيرا من حركة فتح 
َّـ ذلــك الوقــت، ويقولــون كيف 
تنقضي اِّـدة القانونية للمجلس 
التشــريعي البالغــة أربع ســنوات 
دون أن يتقدم اِّـجلس التشريعي 

باستجواب ألحد اِّـسؤولني؟ 
أوال الســؤال الــذي يطــرح نفســه هو: 
ــي أو الحكومة  هل هــذا المجلس الحال
الحالية تعيش في واقع عادي؟ بالطبع ال، 
فنحن في غزة حوصرنا ثم جاء العدوان 
الهمجي على غزة، ولم نكن نســتفق من 
خطوة إال ومورس ضدنا خطوات أشــد، 
وبالتالي لم يكن الوضع عاديا، وأقول أنه 
بعد أن قدمت لنا الموازنة فإننا أصبحنا 
ــق القانون  ــى تطبي ــر اطمئنانا عل أكث
ــا على أداء  ــه، وأكثر اطمئنان بتفصيالت
ــة التي تعمــل بوحي  الســلطة التنفيذي

وإشراف من المجلس التشريعي. 
ــرا واحدا  ــاك وزي وللحقيقــة ليس هن
ــه أو ســوء إدارته، ولم  نشــك في أمانت
يثبت أن كان هناك حاالت فســاد ونحن 
نستمع من الوزراء بشكل دائم، لذلك إذا 
ــوزراء متعاونين معنا ويجيبون  كان ال
على كل طلباتنا فليــس من الحكمة أن 
نختلق مشكالت معهم، فلماذا إذن نحجب 

الثقة أو نستجوب؟

هل تعتقد أن من األجدى االقتصار 
علــى العنصر اإلغاثــي فقط دون 
البحث الجدي َّـ تطوير العنصر 
التنموي بشــكل أو بآخر كحل لجزء 
التــي  االقتصاديــة  األزمــة  مــن 

يشهدها قطاع غزة؟ 
ــت موازنة عام  أشــكر الحكومة أنها جعل
2009 إغاثية وموازنة عام 2010 إغاثية 
أيضًا، ورغم أننا نعيش وضعا اســتثنائيا 
ــا نريد أن نحقق األفضل دون  اآلن إال أنن
أن يعني ذلك إغفال البعد التنموي فيما 

بعد حال تحسن الظروف.

ورد َّـ قانون اِّـوازنة أن حكومة 
رام اهللا غري الشرعية سلبت أموال 
اِّـقاصة والهبات واِّـنح واإلعانات 
الفلســطيني..  للشــعب  اِّـقدمة 
هل تملكون رؤية لكيفية معالجة 

هذه القضية؟
أنا ال أتوقع سحب البساط من تحت أقدام 
حكومــة رام اهللا غير الشــرعية كونها 
ــكا ودول  مدعومة من إســرائيل وأمري
أوروبا ولها ســند دولي وإقليمي، ولكن 

بأدائنا المحســوب وخططنا المدروســة 
ــا،  ســنعطي نموذجــا مشــرفا عــن أدائن
وواجب الحكومــة في غزة فضح حكومة 
رام اهللا من خالل تشكيل محاكم صورية 
لنحاكمهم على سرقتهم أموال المقاصة 

والمنح والمساعدات.

هــل حدثــت أي تجــاوزات لقانون 
عمليــة  بخصــوص  اِّـوازنــة 

التوظيف َّـ الوزارات اِّـختلفة؟
لم يتم أي تجاوزات حتــى هذه اللحظة، 
والحكومة ملتزمة بالخطة حسب االتفاق 

ووفق األصول.

أوصيتم َّـ إطار قانون اِّـوازنة 
بدمج بعض الوزارات تحت مسمى 
وزاري واحد.. لكن أمني عام مجلس 
الوزراء صرح سابقا بأن هذه األمر 
لن يكــون باإلمكان تحقيقه إال َّـ 
إطــار تعديــل وزاري.. ومما يبدو 
فــإن التعديــل الــوزاري لــن يتــم 
قريبــا.. ما قولكــم َّـ ذلك، وهل 
يعكــس ذلــك تهربا مــن الحكومة 
َّـ ســياق تطبيــق التوصيــات 

التي قدمتموها؟
ــًا ليس لها  ــي تم دمجها مع ــوزارات الت ال
ــاة، نحن لم  ــق األثر فــي واقع الحي عمي
ــا بل جعلناهــا إدارات داخل الوزارة،  نلغه
فالحكومة التي كانت قبلنا دمجت ثالث 
وزارات فــي وزارة واحــدة هي االقتصاد 
ــل فــي إطــار وزارة  والتجــار والتموي
ــي، فما الــذي يمنع أن  االقتصــاد الوطن
ندمــج وزارة العدل والمرأة والشــؤون 
االجتماعية مثال في وزارة واحدة ويكون 
أداؤهــا ممثال لثــالث وزراء، وللعلم فإن 
كل وزير يكلفنا 100 ألف دوالر سنويًا.

وأقــول إن هذا عبارة عن تقليص حقيقي 
وترشيد النفقات، لنقول للعالم أننا لسنا 
ــذخ، وأؤكد أن هذه هي السياســة  فــي ب
ــة الدمــج فنتركه  ــل، أمــا كيفي األمث
للسلطة التنفيذية علما بأن األمر يرتبط 
أحيانا باعتبارات سياسية في ظل الحديث 

عن إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية. 

اعتمادنا الجانب اإلغاثي في الموازنة 
ال يعني إسقاط البعد التنموي حال 

تحسن الظروف

نملك أدوات الرقابة الفعــالة على الحكومة، ونحن 
أكثر اطمئنانا على أداء الــسلـطـة التنفيذية التي 
تعمل بوحي وإشراف مــن المجلس التشريعي 
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وفي الوقت الراهن توقف المشروع حتى نشر 
قرارات المحكمة الصهيونية العليا بشــأن عدد 
من االلتماسات التي قدم إليه سكان فلسطينيون 
ــات صهيونية مختلفة مطالبين  وأعضاء جمعي
ــر مســار الجــدار فــي بعــض األماكن  بتغيي
كي ال يشــوش طبيعة حياة الســكان أو يمنع 
منهــم زراعــة أراضيهــم، وقــد نجحت بعض 
ــة وعّدل  القــرى والبلدات في كســب القضي
مســار الجدار إلــى جانب المقاومة الســلمية 
ــي انتهجــت كطريقة بجانــب القضايا في  الت
المحاكــم لمقاومة الجدار، في هذا الموضوع 
أيضًا كان لعدد من النواب اإلسالميين رأيٌّ في 
المحاكــم لمقاومة الجدار، في هذا الموضوع 
أيضًا كان لعدد من النواب اإلسالميين رأيٌّ في 
المحاكــم لمقاومة الجدار، في هذا الموضوع 

المقاومة السلمية والقضايا التي ربحها بعض 
المتضرريــن من الجدار لينتج عنها تعديل في 
مسار الجدار واعادة مئات الدونمات ألصحابها.

فقد أكــدت النائب أ. ســميرة الحاليقة إن أي 
تغيير وأي محاولة لضم أراضي الفلسطينيين 
لصالح الكيان الصهيوني هو جزء ال يتجزأ من 
ممارســات االحتالل ضد الحق الفلسطيني في 
الوجود، وتابعــت: "... وجدار الفصل وكذلك 
االتفاقيات التي وقعت بهذا الخصوص وخاصة 
اتفاق ( واي ريفير وخارطة الطريق) هما اللتان 
ــا جــدار الفصل وهمــا اتفاقيتان أعطت  أفرزت

الشــرعية لالحتالل لضم أمالك الفلسطينيين 
إلى ســيادة العدو المحتل، ولذلك إن أي قرار 
ينبثــق عن هذه االتفاقيات وما يتفرع عنها هي 
ــة ال تحتمل إال موقــف الرفض  قــرارات باطل

والمجابهة من قبل الفلسطينيين".
وقال النائب د. عمر عبد الرازق أن أي إنجاز على 
طريق تعطيل مشــاريع االحتالل واإلستيطان 
مرحب به، إال أنه يبقى ناقصًا حتى إســترجاع 
جميع الحقوق الفلســطينية، مضيفًا: " بالطبع 
كان للجهد الشــعبي ودعــم المتضامنين أثرًا 
في قرار حكومة الكيان الصهيوني، لكن الكيان 
يستخدم ما يسمى القضاء االسرائيلي ومحكمة 
ــه االحتاللية  العــدل العليا لشــرعنة إجراءات

المخالفة للقانون واتفاقية جنيف".
وتساءلت النائب سميرة الحاليقة: " إذا كان ما 
حدث في بلعين لصالح المقاومة الشعبية، فلماذا 
لم يعدل مســار الجدار فــي نعلين والمعصرة 
وأماكن كثيرة تقــوم فيها فعاليات على ذات 
الشاكلة؟.  وإذا كانت بعلين خطوة أولى على 
طريق تجهيل الحقوق الفلسطينية المشروعة 
فهذا أمر مفرح أن يكرس هذا اإلنجاز لتحسين 
ــن الجرائم بحق  صــورة احتالل يمارس ماليي
األرض  ــل  احت والــذي  الفلســطيني  الشــعب 

واغتصــب كرامة اإلنســان بالقــوة فلن تؤثر 
فيه هذه المقاومة بل ســتطلق يد المغتصبين 

للمزيد من الممارسات ضد الشعب ومقدراته".
وحــول المقاومة الســلمية وطريــق تخليص 
الحقــوق من االحتالل قالت النائب الحاليقة: " 
نحن كفلسطينيين أصحاب حق مشروع على 
هــذه األرض نظل دومًا مــع تحرير وتخليص 
أي شــبر من أراضي المســلمين من االحتالل، 
ولكن نحن مع المقاومة الفعلية لتخليص هذه 
األراضي من غول الفصــل والضم بأي طريقة 
كانت وال يمكن بأي حال من األحوال أن تعطى 
شرعية لالحتالل ومحاكمه وقراراته بالقبول 
والموافقة وأرى أن ال شرعية مع وجود محتل 
يغتصب األرض واإلنســان ويسلب الحقوق من 

أصحابها".
وأضــاف النائــب حمــدان: "إن أي مظهــر من 
مظاهر مقاومة االحتالل ورفضه على األرض 
مفيد ومؤثر ومثمر، فالمقاومة الشــعبية لها 
دور بارز في إعادة بعض الدونمات ألصحابها". 
ــرازق: " بالرغم من أن هذا  وقال النائب عبد ال
يعــد انجازًا لمــا يعرف اآلن بالنضال الشــعبي 
ــة مع االحتــالل الصهيوني أثبت  إال أن التجرب
أن هذا النوع مــن المقاومة غير كافٍّ إلجبار 

االحتالل على اإلعتراف بالحقوق الفلسطينية".
وحول تعديل مســار الجدار فــي قرية بلعين، 
قالت النائب الحاليقــة: " اما بخصوص تعديل 
مســار الجدار فهي خطوة أخرى إلضافة شيء 
ــي دخلت في  ــى األراضي الت من الشــرعية عل
محيط األراضي التي اســتولى عليها االحتالل، 
وتصحيح مســار الجــدار هو قرار أســوأ من 
قرار إقامة الجدار وأن يرضى الفلســطينيين 
بأنصاف الحلول كخطوة أولى للحصول على 
حــل جذري أمر جائز ولكن أن تفرض أنصاف 
الحلول حتى يتم ترسيخها كحلول نهائية فهذا 

ما ال يجب أن يقبل به أي فلسطيني عاقل".
ــة الكيان ماضية  وتابعــت: " نحــن نرى أن دول
في ترســيم الحدود من جانب واحد سواء َقِبَل 
الفلسطينيين بهذه الحدود أم لم يقبلوا مع أننا 
نرى أن عــودة مئات الدونمــات ألهالي بلعين 
هو إنجــاز لصالح من فقدوا أراضيهم ومصدر 
رزقهــم، لكنها خطوة غيــر كافية وخاصة إذا 
أضفت شرعية على قبولنا لضم باقي األراضي 

إلى الكيان".
بدوره قال النائب أ. فضل حمدان: " إن ما قام به 
الكيان الصهيوني من تغيير لمسار الجدار جاء 
بفعــل الضغط اإلعالمي الناشــئ عن المقاومة 

الشعبية ضد الجدار في قرية بلعين مثًال، وإن 
كانت حكومة الكيان قد اســتفادت إعالميا من 
وراء ذلك لتحسن صورتها أمام العالم". وتابع 
ــان الصهيوني تصل إلى ما يمكن  إن حدود الكي
أن تطــؤه أقــدام جنوده، وليســت هناك حدود 
ثابتة، فهي متحركة حســب المصلحة والقوة 

والضعف.
ــر أن محكمة  وفــي النهاية البد مــن التذكي
العدل الدولية أصدرت فــي ٩ يوليو ٢٠٠٤ رأيا 
استشاريا يقضي بعدم شرعية الجدار الفاصل، 
ــدا عضوا في الجمعية  باإلضافــة إلى أن ١٥٠ بل
العامة لألمم المتحدة، من ضمنهم جميع دول 
االتحاد األوروبي الخمســة والعشرين حينها، 
ــم تبنيه في ٢٠  ــوا لصالح القــرار الذي ت صوت
ــو، بينما عارضته ٦ دول تتقدمها الواليات  يولي
المتحدة وأســتراليا والكيان الصهيوني طبعًا، 

وامتنعت عن التصويت ١٠ دول. 
وقــرار الجمعية العامــة، مثل قــرار محكمة 
العدل الدولية، غير ملزم للكيان، غير أن أهمية 
القيمة الرمزية والمعنوية للقرارين قد تساعد 
الفلسطينيين واألطراف المعارضة لبناء الجدار 
على ممارسة المزيد من الضغط السياسي على 

الكيان لتفكيك الجدار.
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بعد أن ســالت الدموع من مآقي النّواب العــرب، وهم يتأملون زهرات غّزة المحاصرة، 
ويسمعون نداءهم بصوتهم المبحوح من خالل األوبريت الفّني "اسمعوا صوتنا"، وذلك 
خالل االحتفال الوداعّي الذي نّظمه المجلس التشــريعي الفلسطيني للوفد البرلماني 
العربي الذي زار قطاع غّزة في فندق الكومودور، وجه األمين العام لالتحاد البرلماني 
العربي نور الدين بوشــكوج دعوة رســمّية إلى المجلس التشــريعي الفلســطينّي عبر 
النائب األّول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر،  لمشاركة فرقة زهرات 
ــذات األوبريت الذي قّدمــوه أمام الوفد الزائر في قطــاع غّزة، وذلك في  المركــز ب
الحفل التكريمّي الذي أقامه الشــيخ العيســائي تكريما ألعضاء الوفد الذي زار القطاع 
ولرؤســاء مجالسهم في القاهرة على هامش المؤتمر السادس عشر لالتحاد البرلماني 

العربي.
المجلس التشــريعّي الفلســطينّي ممّثال في النائب األّول لرئيــس المجلس الدكتور 
أحمد بحر، لم يأل جهدا في التنســيق المســتمر وعلى أعلى المستويات، والمتابعة عن 
كثب، والتواصل المستمر والدءوب، وتذليل العقبات، من أجل تأمين سفر آمن وميّسر 

ومنّسق للفرقة وإدارّييها المرافقين لها.
وتوّجهت فرقة الزهرات إلى فندق جراند حياة حيث ُعقد الحفل التكريمي، وكان في 
استقبالهم معالي الشيخ أحمد بن محّمد العيسائي، وأعضاء الوفد العماني، والبرلمانيين 
العرب، وصافح الشيخ العيسائي الزهرات وأشاد بهم، متمنيا أن يكسر الحصار عن قطاع 
غزة قريبا. كما قّدم المجلس التشريعي درعا تكريمّيا للشيخ أحمد بن محّمد العيسائي، 
بوساطة ماجد الزبدة مدير دائرة البروتوكول والعالقات العامة في المجلس، تكريما 

له وتقديرا لجهوده الكبيرة التي بذلها من أجل التنسيق لهذه الزيارة.
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اســتقبل المجلس التشــريعي بمدينة غزة اليوم 
وفدا برلمانيا بريطانيا تضامنيا برئاســة النائب 
ديفيد ســتيل، وضــم كال مــن أندرو ســلوتر، 
وكارين بوك، وستيفين ويليمز، حيث كان في 
استقبالهم النواب فرج الغول ود. خليل الحية، وم. 
جمال الخضري، وم.إســماعيل األشقر، وسيد أبو 
مسامح، ود. سالم سالمة، ود. أحمد أبو حلبية، وم. 
جمال ســكيك، ود. عبد الرحمن الجمل، وجمال 
نصار، ومشير المصري، وجميلة الشنطي، ويحيى 

العبادسة. 
ورحــب النائب فرج الغول بالوفــد مؤكدا على 
أهمية هذه الزيارة التي تأتي بهدف اإلطالع على 
األوضاع الكارثية في قطاع غزة الذي ال يزال يقبع 
تحت الحصار المشدد منذ أكثر من ثالث سنوات، 
بالرغــم من كل القــرارات الدولية والمطالبات 
للوفود التي جاءت إلى غزة وطالبت برفع الحصار 

الظالم والمعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة.
ــي البريطاني على  ــع الغول الوفد البرلمان وأطل
آلية عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية 
وقطــاع غزة، وخصوصا بعــد اختطاف االحتالل 
اإلسرائيلي ألكثر من ٥٠ نائبًا في سجونه بهدف 
وقطــاع غزة، وخصوصا بعــد اختطاف االحتالل 
اإلسرائيلي ألكثر من ٥٠ نائبًا في سجونه بهدف 
وقطــاع غزة، وخصوصا بعــد اختطاف االحتالل 

تغييب الديمقراطية الفلسطينية التي شهد الجميع 

بنزاهة انتخاباتها، وذلك بهدف شل عمل المجلس 
التشريعي، إال أن المجلس استطاع أن يتحدى كل 
الظروف التي كانت تحيــط به وأن يؤدي عمله 
على أكمل وجه عبر إصدار القوانين والتشريعات 
وإعطــاء الثقــة للحكومة الفلســطينية، وإقرار 

الموازنة والرقابة على السلطة التنفيذية.
ــل الحية عن استفســارات  ــدوره أجــاب د. خلي ب
وتســاؤالت أعضاء الوفــد البرلماني فيما يتعلق 
ــات التي  بالمصالحــة الفلســطينية وأهــم العقب
وضعــت في طريقها، وطبيعــة الجهود المبذولة 
بشأن صفقة تبادل األسرى مع االحتالل واألسباب 
المعطلة لها، حيث أوضح الحية أن حركة حماس 
تتطلع إلى تحقيق المصالحة الفلســطينية التي 
تجمع شــتات الشــعب الفلســطيني ولكن هناك 
عقبات وضعت في طريقة المصالحة، مؤكدا أن 
هذه العقبات تتمثل في التدخالت الخارجية التي 
ضغطت على حركة فتح لجهة عدم التوقيع على 
ورقة المصالحة في الســابق، ومــن ثم اإلصرار 
على عدم فتح الورقة أمام المالحظات المنطقية 
لحركــة حمــاس، ورفض مصــر األخــذ بهذه 
المالحظات كي يتم مطابقتها بنصوص االتفاق 
ــرات المصرية وجاء  األصلي التي صاغته المخاب

نتاجــا لجهد كافة الحوارات الفصائلية. وأشــار 
الحية أن إسرائيل تتحمل فشل مفاوضات صفقة 
تبادل األســرى إثر مفاوضات استمرت ما يقارب 
ثالثة سنوات، مشيرا إلى أنه تم االتفاق على معظم 
البنود الخاصة بالصفقة إال أن إســرائيل ال زالت 
تماطل وترفض تنفيذ ما تم التوافق عليه ســابقا 

برغم كل الوساطات. 
وطالب الحية أعضاء الوفد البرلماني البريطاني 
ــى أخذ مالحظــات حركــة حماس  بالعمــل عل
السياسية إلى صناع القرار في بريطانيا، والدفع 
ــى غزة لتحقيق  باتجــاه رفع الحصار الظالم عل
العدالة، مشددا على أهمية انتهاج سياسة بريطانية 
متوازنة تجــاه القضية الفلســطينية، وضرورة 
محاكمة مجرمــي الحرب اإلســرائيليين كي 
ــوا عبرة لمن يعتبر. مــن جهته أكد رئيس  يكون
ــي البريطاني الذي قــدم لزيارة  الوفــد البرلمان
قطاع غزة، اللورد ديفيد ستيل، على أن العديد من 
البرلمانيين البريطانيين لن يسمحوا بتغيير قانون 

الوصاية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب. 
ويشــتمل الوفد البريطاني على أربعة نواب اســتمرت 
زيارتهم لثالثة أيام زاروا خاللها مختلف مناطق القطاع 

لالطالع على األوضاع اإلنسانية الصعبة لسكانه. 
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التفسري البيزنطي لجريمة 
قتل عائلة عودة





بسام أبو عواد وزوجته سامية وأبناءه يوسف وآيات وجنات ومحمود، 
خرجت أرواحهم وقضت تحت رحمة جيب عسكري صهيوني شمال 
ــة واحدة دفنت  رام اهللا فــي الضفــة المحتلة، ســتة أرواح من عائل
أحالمهم وبردت دمائهم، الناس حّرى يبكون، يترحمون، يسخطون، 
بعض الناس حمد اهللا أن بقي من العائلة (فراس) ٨ ســنوات حتى ال 

يموت الذئب وال تفنى الغنم.
تمنيت الســالمة من كل قلبي لطفل انتبه فجأة ووجد بيته خاليًا، 
حقًا شــعرت بأنه حصل على فرصة بالحياة، قدرة اهللا أنقذته كما 
تمنيت الســالمة من كل قلبي لطفل انتبه فجأة ووجد بيته خاليًا، 
حقًا شــعرت بأنه حصل على فرصة بالحياة، قدرة اهللا أنقذته كما 
تمنيت الســالمة من كل قلبي لطفل انتبه فجأة ووجد بيته خاليًا، 

أنقــذت هدى غالية التــي قضت عائلتها في قذيفــة صهيونية على 
شــاطئ بحر غزة، الحمد هللا أنه ال يوجد عندنا شواطئ وإال لبرزت 

إلينا القذائف من فوق األرض ومن تحتها.
ومــا يجعل المرء يحمد اهللا الذي ال يحمد على مكروه ســواه، فإن 
المكروه الحقيقي الذي حصل لهذه العائلة أن وكالة أنباء محترمة 
وزعت خبرًا أن العائلة انتقلت إلى جوار ربها في حادث ســير ولم 
يذكــر أن الحــادث كان مع جيب عســكري، وذكرني هذا الخبر 
بمحاوالت التصدي لراشقي الحجارة من قبل األجهزة األمنية بعد 
قرار "نتنياهو" بضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح تحت 
ذريعة أن الســلطة الفلسطينية ال تريد التساوق مع االحتالل الذي 
يريد جر الســلطة والشارع الفلسطيني إلى انتفاضة ثالثة للتهرب 

من االستحقاقات السياسية المرحلية. 
ولذات الســبب دفن أبناء عائلة عودة فــي تراب بير زيت في صمت 
مريب بال صدى إعالمي أو سياسي. ألن التفسير البيزنطي للحادث: 
ــى يتم الحفاظ على منجزاتنا وحتى ال نتســاوق مع مخططات  حت
االحتالل وحتى ال يهرب االحتالل من استحقاقاتنا السياسية والتي 
أهمها العودة السرية للمفاوضات والتي لو عدنا إليها بخفي حنين 

العتقدنا أننا حققنا جزء من المعادلة الممسوخة أعاله.
والذي مر على ذاكرتي واســتمرارا للتفســير البيزنطي لحوادث 
الطرق، فإن الجيبات العســكرية لفرط عفويتها ال تختار لحوادثها 
إال الســيارات التي تحمل لوحات تسجيل عربية ألنه ضمن الخطة 
ــون المواجهة  ــة الموضوعــة لجر الفلســطينيين إلى أت البيزنطي

واستهداف األبرياء وإفناء العائلة بأكملها.
ــون البيزنطيون إلى أن الســيارة الصهيونية  وربمــا وصل المحلل
استهدفت تلك العائلة ألن ربها الشهيد بسام أبو عواد كان مجرمًا 
في جني أرزاق العائلة فلذلك ارتأت المســتويات االســتخباراتية 
الصهيونية أن تضرب ضربة قوية حتى يتحرك الشارع الفلسطيني 
وتسارع ســلطات االحتالل إلى التنصل من اســتحقاقاتها وخاصة 
أنها سلطات احتالل أوقفت االستيطان وتراجعت عن بناء الوحدات 
السكنية في محيط المستوطنات، واقتلعت الجدار العازل، وتراجعت 
عن قرارها ضم الحرم  اإلبراهيمي وإزالة المستوطنات، وفوق كل 
ذلك اإلعالن عن الدولة الفلسطينية قبل حادثة أبو عواد بلحظات.

لــك اهللا يا عائلة شــاللدة من بلدة ســعير، ٥ مــن أفرادها أصيبوا 
بجروح بنيران االحتالل أثناء زيارة لهم لبلدة حوســان، ال ســمح 
اهللا لو استشــهدوا، ال يهم المهم أن يبقى مشــروعنا الوطني بخير، 

واستحقاقاتنا السياسية تظل مكانها.
ال ضير لو هدم األقصى، إذا كان الهدف هو الخطوة األولى للوصول 
لالســتحقاقات الفلســطينية المعلقة في عنق االحتــالل، المهم أن 
يمــوت الناس في صمت حتى ال يتعكر صفو االســتحقاقات، وأن ال 
يظهر المســؤول الفلســطيني وهو يتجرجر ويتساوق مع خطط 
االحتالل خاصة وأن االحتالل يريد من الشــعب أن يقاوم ويرفض 

مخططاته ليفرض على الساحة ما يريد.
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قــال النائب م. جمال الخضري إن حثَّ 
وزيــرة الخارجية األمريكية هيالري 
ــالَل الصهيونيَّ على  ــون االحت كلينت
تخفيــف حصار غزة غيُر كاٍف، داعيا 
إلى موقٍف جادٍّ وفعليٍّ لفك الحصار 
تخفيــف حصار غزة غيُر كاٍف، داعيا 
إلى موقٍف جادٍّ وفعليٍّ لفك الحصار 
تخفيــف حصار غزة غيُر كاٍف، داعيا 

بشكل كامل. 
د الخضري -في تصريح صحفي  وشدَّ
الســبت (٢٧-٢)- على أن المطلوب هو 
ــي على غزة  فكُّ الحصــار الصهيون
منذ قرابة أربعة أعوام، وفتح المعابر 
ــة بشــكل كامــل والســماح  التجاري
بدخــول كافة المســتلزمات لمليون 
ونصف المليون مواطن المحاصرين. 

وأكد الخضري أن الحصار يستهدف 
الســكان والتجار والمرضى والطالب 
وكل مناحي الحياة، وأنه يؤثر فيهم 
بشــكل كبير ويحرمهم مــن العيش 
ــاة كريمــة، وأدَّى إلى ســقوط  بحي
ل آالف  عدد كبير من الضحايا وتعطُّ
العمال وإغالق مصانع ومتاجر ودمار 

في البنى التحتية. 
وأوضح أن الحصار غير قانوني وغير 
أخالقي وإنساني، ويتنافى مع القانون 
ــات جنيــف وحقوق  ــي واتفاقي الدول
ض شــعًبا بأكمله  اإلنســان؛ ألنه يعرِّ

إلبادة جماعية. 
ا  وأشار إلى أن غزة تنتظر تحرًكا قويًّ
ا يزيل عنها همَّ الحصار وتبعاته  وجديًّ
ــي زادت بعــد الحرب  ــة، والت الكارثي
الصهيونية، ويســمح لها بإعادة إعمار 
ــره الحرب والحصار، ويســمح  ما دمَّ

بتدشين المشاريع المتوقفة. 
ــى الجميع أن  ــن  الخضري أنَّ عل وبيَّ
يدرك أن شجب حصار غزة واستنكاره 

ك  ل إلى عمــل وتحرُّ يجب أن يتحــوَّ
في كافــة االتجاهات مــن أجل إنهاء 

الحصار. 
فــي ذات الســياق دعا الخضــري إلى 
ــة لكســر  ــات الداعي ــد الفعالي تصعي
الحصــار فــي جميع المــدن العالمية 
وذلك بمناســبة مرور ألف يوم على 

فرضه من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
وقــال الخضري فــي مؤتمر صحفي 
ــا الحصار  عقــد قــرب نصــب ضحاي
بغزة: "إن الحصار اســتهدف اإلنســان 
وكل مناحــي الحياة الصحية البيئية 
ــة في محاولة  ــة االجتماعي االقتصادي
ــة لخنق هذا الشــعب وتدمير  حقيقي

إرادته".

ــا  ــن الخضــري أن عــدد ضحاي وأعل
الحصار وصل إلى ٥٠٠ ضحية بمعدل 
وفاة كل يومين غالبيتهم ممن كانوا 
مرضــى ولم يتمكنوا من تلقي العالج 

بسبب الحصار.
وأشار إلى أن مليون إنسان فلسطيني 
يعيشون على المساعدات سواء العربية 
ــة أو مــن األمــم المتحدة،  أو الدولي
مشــيرا إلى أن االقتصاد الفلســطيني 
قد دمر بشــكل كامل حيــث بلغ عدد 
العاطلين عن العمل أكثر من ١٤٠ ألف 
عامل بنســبة ٨٠٪ من األيــدي العاملة 
في غزة.  وأكد الخضري أن المواقف 
العربية والدولية الرسمية والشعبية 
ــه حصار ظالم  كانــت تؤكد على "ان
ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي"، 
مؤكدا على ضرورة ممارسة ضغوط 
ــى االحتالل اإلســرائيلي  حقيقية عل
"الذي يتحمل هذه المسؤولية ويجب 
ــي أن يتحمل  ــى المجتمــع الدول عل
مســؤولياته ويجــب أن تعاقــب هذه 
الدولة ويجب أن تشــعر بما تقوم به 
من جرائم". وأضــاف "كفى ألف يوم 
من الحصار ويجب أن يكون هناك فعل 
إليقــاف هذا الحصــار ونقول ننتظر 
فعاليات دولية وعربية وإسالمية في 
كل المدن والقرى بشــتى الوســائل 

للتعبير عن رفض الحصار".
وكشف الخضري عن وجود اتصاالت 
لتســيير سلسلة من الســفن في شهر 
ــل المقبل فــي محاولة  نيســان/ ابري
لكســر الحصار وذلــك بالتزامن مع 
ــات فلســطينية وعربية لنفس  فعالي

الغرض.

النائب م. جمال الخضري
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دانت رئاسة المجلس التشريعي موقف رئيس 
الوزراء البريطاني "غولدن براون" الذي عبر 
عنه من خالل مقال نشــرته قبل أيام صحيفة 
"الديلي تليغراف" البريطانية، وأكد فيه نيته 
إرســال رســالة للبرلمان البريطاني يدعوه 
فيها إلى إدخال تعديالت دستورية تقّيد عمل 
ــي إزاء الدعاوى المرفوعة  القضاء البريطان

ضد مجرمي الحرب اإلسرائيليين.
ــة الدعاوى القانونية  ويأتي ذلك على خلفي
التي تم رفعها ضد مجرمة الحرب الصهيونية 
تسيفي ليفني أمام المحاكم البريطانية قبل 

عدة أسابيع.
وقالــت رئاســة المجلس التشــريعي: "إننا إذ 
نديــن هذا التوجه البريطاني الرســمي الذي 
ــي والقانون  يخالــف منطــوق القانون الدول
الدولي اإلنساني، لنؤكد على أن هذا التوجه 
الذي يبتغي رئيس الوزراء البريطاني الشروع 

ــرر قانوني أو  ــه قريبا يفتقــر إلى أي مب في
سياسي أو إنساني أو أخالقي، ويشكل تشجيعا 
مباشــرا لمجرمي الحرب الصهاينة للتمادي 

في جرائمهم بحق شعبنا".
ــي الرســمي  وأكــدت أن التوجــه البريطان
الجديد نحو حماية مجرمي الحرب الصهاينة 
ــة العدالة  ــم- في مصداقي يقــدح –فيما لو ت
البريطانية، ويظهر زيف الشــعارات الكبرى 
ــا بريطانيا حول نشــر وتطبيق  ــي تحمله الت
ــادئ الديمقراطية والحــرص على حقوق  مب

اإلنسان في العالم.
وأوضحت رئاســة التشــريعي أن هذا التوجه 
ــر عن انحطاط سياســي وانحــدار قيمي  يعب
ــي من شــأن  ــه يعل وســقوط إنســاني كون
المصالح السياســية القذرة على حســاب آالم 
ومعاناة ودماء وأشالء مئات الضحايا األبرياء 
من أبناء شــعبنا الذين ســقطوا بفعل اإلجرام 

واإلرهــاب الصهيوني إبان الحرب الصهيونية 
األخيرة التي حاولت فيهــا حكومة االحتالل 
وجيشــها المجرم سحق شعبنا في قطاع غزة 
ــة فاقت كل  بوســاطة ترســانة حربية هائل

التصورات.
ودعت رئاسة التشريعي البرلمان البريطاني 
إلى رفض التعديالت التي ينوي رئيس الوزراء 
البريطاني التقدم بها، واالنســجام مع مبادئ 
ــون الدولي والقانون الدولي اإلنســاني،  القان
وعدم تغليب االعتبارات السياسية العفنة على 
القيم والمبادئ القانونية واإلنسانية الناصعة. 
كما دعت المنظمات والمؤسســات الحقوقية 
ــة والجاليات العربية واإلســالمية  البريطاني
فــي بريطانيا إلى التحــرك العاجل من أجل 
ــي بريطاني  حشــد موقف سياســي وبرلمان
ــا رئيس الوزراء  مضاد قــادر على كبح نواي

"براون" ووأدها في مهدها.
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حق النائب اِّـعتقل َّـ 
ممارسة حقوقه النيابية


مدير دائرة اللجان التشريعية 

بالمجلس التشريعي

أحدثت نتائج االنتخابات التشــريعية لســنة ٢٠٠٥ التي شــهدتها األراضي الفلســطينية إرباكًا على 
مستويات عدة. خارجيًا ُفرض الحصار على المناطق الفلسطينية، وداخليا حاول البعض زعزعة األمن 
أحدثت نتائج االنتخابات التشــريعية لســنة ٢٠٠٥ التي شــهدتها األراضي الفلســطينية إرباكًا على 
مستويات عدة. خارجيًا ُفرض الحصار على المناطق الفلسطينية، وداخليا حاول البعض زعزعة األمن 
أحدثت نتائج االنتخابات التشــريعية لســنة ٢٠٠٥ التي شــهدتها األراضي الفلســطينية إرباكًا على 

وصناعة الفوضى ألن نتائج االنتخابات لم ترق لهم، أما االحتالل فقد أقدم على اعتقال نواب المجلس 
التشريعي في الضفة الغربية في محاولة إلجهاض العملية التشريعية، وإزاء ذلك ُيثار التسـاؤل:

   إلى أي مدى يملك النائب المعتقل الحق في مباشرة حقوقه النيابية؟   
ال بد من التأكيد على أن المهام النيابية المخولة للنائب في المجلس التشريعي تتمثل في التشريع 
(المادة ٤٧ القانون األساسي لسنة ٢٠٠٣) والرقابة (المادة ٦٧ من النظام الداخلي) وعليه فإن حق النائب 

المعتقل في مباشرة هذين الحقين هو حق قانوني استنادا إلى المسوغات القانونية التالية:
-عمومية القانون الفلسطيني:

     لم يتطرق القانون األساسي لسنة ٢٠٠٣ وال الالئحة الداخلية للمجلس التشريعي إلى أثر االعتقال 
ــة لعضو المجلس التشــريعي المعتقل، وربما يعزى ذلك إلى ثقة المشــرع  ــى الحقوق النيابي عل
الفلسطيني آنذاك في التعهدات التي أخذها االحتالل على نفسه بإإللتزام باتفاقية أوسلو فيما يتعلق 
بحصانة النواب،    كما لم تتعرض نصوص القانون األساسي إلى ما يمنع التوكيل النيابي وبالتالي 
فإن المتأمل في النصوص القانونية ذات العالقة ُيالحظ أنها صيغت بعمومية ولم تشــترط حضور 
النائب لمباشرة أي من حقوقه وحيث أن األصل في األشياء اإلباحة وما جاء مطلقا ُيؤخذ على إطالقه 
فإن الوكالة الدســتورية في حالة النواب المعتقلون إجراء مقبول قانونًا وال يتعارض مع القانون 
النائب لمباشرة أي من حقوقه وحيث أن األصل في األشياء اإلباحة وما جاء مطلقا ُيؤخذ على إطالقه 
فإن الوكالة الدســتورية في حالة النواب المعتقلون إجراء مقبول قانونًا وال يتعارض مع القانون 
النائب لمباشرة أي من حقوقه وحيث أن األصل في األشياء اإلباحة وما جاء مطلقا ُيؤخذ على إطالقه 

األساسي.  
-قرار اِّـجلس التشريعي باعتبار النواب اِّـعتقلني أعضاء فعليني:

األساسي.  
-قرار اِّـجلس التشريعي باعتبار النواب اِّـعتقلني أعضاء فعليني:

األساسي.  

     صدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٣ قرار تحت 
رقم (١/٥/١٠٣٢) يقرر ما يلي:

"اعتبار اإلخوة النواب األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي فعليين في المجلس".
    وبالتالي يمكن التأكيد من خالل القرار المذكور أعاله على أن غياب أعضاء المجلس التشريعي 
بســبب األســر ال يخّل بحقوقهم النيابية ويقع التعامل معهم على أساس أنهم حضور بالفعل، أسوة 

بباقي زمالئهم من نواب المجلس التشريعي. 
ــاء على طلب نواب حركة فتح وســبق عملية االعتقال     والجديــر ذكــره بأن هذا القرار جاء بن

الموسعة لنواب حركة حماس في الضفة الغربية. 
-التوكيالت الدستورية:

    تتلخص فكرة التوكيالت الدستورية في قيام النائب المعتقل بتوكيل وإنابة أحد النواب الطلقاء 
ــن، التصويت، الرقابة،  بمباشــرة المهام النيابية المنوطة بالنائب المعتقل (اقتراح مشــاريع القواني
طلب االســتجواب، تقديم األسئلة...)، وقد شكلت هذه الفكرة أحد اإلفرازات التي تمخضت عن عملية 
اعتقال نواب المجلس التشريعي، ولئن أثارت هذه الفكرة الكثير من الغبار واالنتقادات إال أنها تبقى 
اقتراحا عمليًا ال يخلو من الوجاهة، يمكن أن يساهم في حل إشكالية الحقوق النيابية لعضو المجلس 
اعتقال نواب المجلس التشريعي، ولئن أثارت هذه الفكرة الكثير من الغبار واالنتقادات إال أنها تبقى 
اقتراحا عمليًا ال يخلو من الوجاهة، يمكن أن يساهم في حل إشكالية الحقوق النيابية لعضو المجلس 
اعتقال نواب المجلس التشريعي، ولئن أثارت هذه الفكرة الكثير من الغبار واالنتقادات إال أنها تبقى 

المعتقل. 
-الفقه القانوني اِّـقاوم:

     نشــأت فكرة (الفقه القانوني المقاوم) عن رئيس اللجنة القانونية الســابق ووزير العدل الحالي    
األستاذ/ محمد فرج الغول الذي بيَّن بأن الوضع الفلسطيني الذي تعيشه الُسلطة الوطنية الفلسطينية 
هو وضع استثنائي ال مثيل له في العالم مما دفع المجتمع إليجاد أساليب مقاومة جديدة على جميع 
المســتويات السياســية واالقتصادية والقانونية, وهذه األساليب تبقي وتتطور طالما بقيُّ االحتالل 
جاثمًا على صدورنا، جاء حديث األســتاذ/ الغول في معرض تبريره لشرعية الوكاالت الدستورية 
المســتويات السياســية واالقتصادية والقانونية, وهذه األساليب تبقي وتتطور طالما بقيُّ االحتالل 
جاثمًا على صدورنا، جاء حديث األســتاذ/ الغول في معرض تبريره لشرعية الوكاالت الدستورية 
المســتويات السياســية واالقتصادية والقانونية, وهذه األساليب تبقي وتتطور طالما بقيُّ االحتالل 

للنواب المعتقلين.
-السوابق الربِّـانية:

   المتتبع للسوابق البرلمانية فيما يتعلق بحق النواب في مباشرة حقوقهم النيابية أثناء فترة االعتقال 
ســيالحظ ُندرة هذه السوابق، إال أن الفقه المصري أشار إلى حدوث واقعة تتعلق بتقديم أحد نواب 
مجلس الشعب المصري بمشروع قانون نيابة عن نائب آخر، كذلك تحقق حالتين تتعلقان بممارسة 
المهام الرقابية تقدم بها أحد النواب بالنيابة عن زمالء لهم في الحبس االحتياطي وذلك في الجلسة 
(٧٦) من دور االنعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السابع.(د. جالل البنداري/ موقع مجلس 

الشعب المصري).
    من جهة أخرى شهدت األعراف البرلمانية المتكررة في فلسطين استمرار عمل المجلس التشريعي 
السابق وترشيح نواب وهم في السجون واعتماد نظام الفيديو كونفرنس وإبقاء المناصب ألعضاء 
المجلس المختطفين من رئاسة المجلس إلى أمانة السر ورؤساء اللجان...إلخ، والتي جاءت جميعها 

بفعل الوضع االستثنائي الذي تعيشه السلطة والذي ال مثيل له في العالم.
ولكل ما تقدم يمكن أن نخلص إلى الهدف األســاس الذي كان وال يزال يرومه االحتالل من خالل 
اعتقال نواب المجلس التشريعي يتمثل في إجهاض التجربة البرلمانية لحركة حماس ومنح األغلبية 
لتيارات سياسية أخرى، وبالتالي ال بد من التصدي لمآرب االحتالل عبر اعتماد حلول قانونية مبتكرة 

تنسجم مع الواقع وال تخل بالقانون األساسي. 

إضاءات قانونية
ÒçÀ@ÚÌá‹i@êÓˆã€@…‡nèm@Ô‹0a@·ÿ®aÎ@Âfl˛aÎ@ÚÓ‹Çaá€a@Ú‰ß

نظمت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي 
الثالثاء (٩-٣) جلســة استماع لرئيس وأعضاء 
ــة غزة بحضور رئيس  المجلس البلدي لمدين
ــة واألمــن النائــب المهنــدس  ــة الداخلي لجن
إســماعيل األشــقر، وذلك في مقر المجلس 

بغزة.
ورحب النائب األشقر بأعضاء المجلس البلدي 
برئاسة المهندس رفيق مكي، مثمنا الدور الذي 
ــه البلدية لالرتقــاء بالعمل الخدماتي  تقوم ب

ألبناء شعبنا.
ــه اســتعرض مكــي أهم انجــازات  مــن جانب
ــا في  ــي تواجهه ــة غــزة والمعيقــات الت بلدي
ــا للمجتمع،  ســبيل النهوض بأفضــل خدماته
كما تطرق ألهم المشــاكل التي تعاني منها 
ــار الكهربائي  ــة بانقطــاع التي ــة ممثل البلدي
وتعطيل آبار المياه وعــدم تعاون المواطنين 
في دفع مســتحقات البلدية، مطالبا بتخصيص 
ــة وضــرورة التعاون  ــة للبلدي أراض حكومي

بين الشــرطة والبلدية لحل جميع المشكالت 
المتعلقة بالمرور والبسطات العشوائية.

 من جهته وعد األشــقر بطرح كافية القضايا 

مع الجهات المعنية فــي الحكومة للعمل على 
ــع العقبات التي تواجه عمل  حلها وتذليل جمي

البلديات.

 ""

@ëbj«@ÒçËuc@‚bzn”a@ZÙãé˛a@ıaäåÏ€aÎ@laÏ‰€a
@fi˝ny¸a@äÎá€@fib‡ÿnéa@áubè‡‹€

استنكر النواب والوزراء األسرى في سجون االحتالل 
-بشدة ومرارة- قيام األجهزة األمنية التابعة لمحمود 
عباس باقتحام قرية خربثا بني حارث في غرب رام اهللا 
في وقت متأخر من مســاء االثنين (٨-٣)، بعد التنسيق 
ــي، واقتحامها بيوت اهللا  مع قــوات االحتالل الصهيون
وبيوت المواطنين اآلمنين، منتهكًة قدســية المساجد 

وحرمة البيوت، في تساوق يفوق جرائم االحتالل. 
وقال النواب والوزراء األســرى -في بيان لهم الثالثاء 
ــه أجهزة عباس "هو  ــداء الذي قامت ب (٩-٣)، إن االعت
ــة واألخالقية، ومن المؤلم  تجاوٌز لكل القيم الوطني
ــاس تأتي اســتكماًال لدور  أن ممارســات ميليشــيا عب
ــداء على المســاجد  االحتــالل و"مســتوطنيه" باالعت
وتهويدها وحرقها، كما حصل في مســجد ياســوف 
والحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل والمسجد األقصى؛ 
حيث ذرفت ســلطة عباس دموع التماســيح على قيام 

قوات االحتالل بتدنيس تلك المقدســات، بينما تتيح 
ــة وال أخالقية  لنفســها إجــراءات ال وطنية وال ديني

النتهاك حرمة المساجد والبيوت". 
وأضافوا: "إن المســجد القديم األثــري والذي يزيد 
عمــره عن ١٠٠ عــام، والذي شــيَّدته ســواعد األجداد 
بأموالهم وعرقهم، وحافظــت عليه األجيال بالصيانة 
واإلعمــار بذكــر اهللا والصالة؛ يصبح اليوم مشــاًعا 
لقوات عباس وعناصرها؛ األمر الذي يثير ألف سؤال 
وســؤال؛ حيث إن الصور التي تناقلتها وسائل اإلعالم 
المختلفة التي ُتظهر بشاعة جرائم بني الجلدة؛ تبعث 
المرارة في النفوس، وتتطلَّب من الشــرفاء في "فتح" 
ــٌة جادٌة لوقف ممارســات  أن تكــون لهــم وقفٌة وطني
المســتهترين من أبناء ميليشــيا أمنهم ومستخدميها، 
ــى عملها حاكــم الضفة  التي يباركها ويشــرف عل

الجنرال دايتون". 



@…†b”@›Ó€Ü@täby@?i@briãÇ@p¸b‘n«g@ZÊÏÓfl˝é�a@laÏ‰€a
‚bè‘„�a@ıbË„g@¿@Ú�‹è€a@ÚÌáu@‚á«@Û‹«

اســتنكر النواب اإلســالميون في مدينة رام اهللا حملة 
اإلختطافات التي قامت بها األجهزة األمنية ضد أهالي 
ــة، من خالل  ــي حارث غــرب المدين ــة خربثا بن قري

اإلعتداء على المنازل اآلمنة وترويع األهالي.
ــة  ــى مســجد القري ــداء عل ــواب أن اإلعت ــر الن واعتب
ــم محتوياته عمــل إجرامي وغير  ــه وتحطي وتخريب
ــرر ويدخل في نطاق الحملة الصهيونية الشرســة  مب
التي يشــنها االحتالل على المقدســات اإلســالمية في 

الضفة الغربية.
ــواب اســتمرار األجهزة  وفــي ذات الســياق رفض الن
األمنية بالتنسيق مع االحتالل القتحام القرى الغربية 
التي تقع تحت السيطرة الصهيونية الكاملة، مطالبين 

بضــرورة وقف االعتقــاالت السياســية واإلفراج عن 
كافة المختطفين.

وقال النواب إن ما أقدمت عليه األجهزة األمنية يفشل 
جهود الحوار ويضع العصــي في الدواليب، وهو دليل 
دامغ وقاطع وجديد من الســلطة على عدم جديتها في 

إنهاء اإلنقسام وعودة اللحمة للوطن.
ــة بضرورة العمل على  وطالــب النواب الجهات المعني
وقــف االعتقاالت ضد أنصار الحركة اإلســالمية في 
الضفة الغربية والحد مــن التجاوزات الخطيرة التي 
تقوم بها األجهزة األمنية ضد المواطنين والمســاجد 
واألماكن المقدســة، محذرين من العواقب الوخيمة 
التي قد تنتج عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
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ثقافة قانونية
إعداد/ هدى تيسير اللواء  - مساعد قانوني – المجلس التشريعي 

تمهيد: 
      يندرج القرار الصهيوني القاضي بضم الحرم اإلبراهيمي 
الشريف في مدينة الخليل ومسجد بالل بن رباح في مدينة 
بيت لحم إلى قائمة التراث الصهيوني ضمن سلسلة الجرائم 
واالنتهاكات الصهيونية الباطلة والمرفوضة جملًة وتفصيًال 
بيت لحم إلى قائمة التراث الصهيوني ضمن سلسلة الجرائم 
واالنتهاكات الصهيونية الباطلة والمرفوضة جملًة وتفصيًال 
بيت لحم إلى قائمة التراث الصهيوني ضمن سلسلة الجرائم 

ــة االحتالل ارتكابها ضــد القانون الدولي  التي اعتادت دول
واإلنســاني بما في ذلك االتفاقيات والقــرارات واألعراف 
الدولية، فهذان المســجدان تعود ملكيتهما للمسلمين فقط 
منذ آالف السنوات وتعاقبت عليهما كل العصور اإلسالمية، 
ــم يختلف أحد على هويتهما اإلســالمية الخالصة وعلى  ول
وصفهما كتراث عربي إســالمي خالص، وبالتالي ال يجوز 

االعتداء على هذا التراث أو ادعاء ملكيِته أو العبث به.
    لقد جاء هذا الفعل المشين ليشكل خرقًا لمبادئ الشرعية 

االعتداء على هذا التراث أو ادعاء ملكيِته أو العبث به.
    لقد جاء هذا الفعل المشين ليشكل خرقًا لمبادئ الشرعية 

االعتداء على هذا التراث أو ادعاء ملكيِته أو العبث به.

ــة، والهدف الرئيس منه هو تغيير المعالم التاريخية  الدولي
والدينية في األراضي الفلسطينية المحتلة.

     ونظــرًا لتصاعد جرائم المحتل بحق شــعبنا وممتلكاته 
وضد تراثنا اإلســالمي، كان لزامــًا إحاطة القارئ بطبيعة 
الجريمة المرتكبة وموقف القــرارات واالتفاقيات الدولية 
منها، وذلك لدحض المسوغات الكاذبة التي يسوقها المحتل 

لتبرير إجرائه.
    ولــكل مــا ســبق نؤكــد علــى مخالفــة القــرار 
الصهيونــي بضم الحــرم اإلبراهيمي ومســجد 
بالل بن رباح إُّـ قائمة اآلثار الصهيونية للقرارات 
الصهيونــي بضم الحــرم اإلبراهيمي ومســجد 
بالل بن رباح إُّـ قائمة اآلثار الصهيونية للقرارات 
الصهيونــي بضم الحــرم اإلبراهيمي ومســجد 

واالتفاقيات واألعراف الدولية استنادًا إُّـ األسس 
بالل بن رباح إُّـ قائمة اآلثار الصهيونية للقرارات 
واالتفاقيات واألعراف الدولية استنادًا إُّـ األسس 
بالل بن رباح إُّـ قائمة اآلثار الصهيونية للقرارات 

القانونية التالية:
 ١. تعتبر المؤسســات المخصصة للعبادة واآلثار التاريخية 
ــة من قبيل الممتلكات الخاصة ُيحظر الحجز عليها  والديني
ــث بها، وُتتخذ اإلجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه  أو العب
األعمال اســتنادا إلى المــادة (٥٦) من الئحة الهاي المتعلقة 

بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام ١٩٠٧م.
ــكات الخصم, إال إذا كان  ٢. يحظــر تدمير أو مصادرة ممتل
مثل هذا التدمير أو المصادرة تمليه بشكل إلزامي ضرورات 
الحرب وفق المادة (٢٣) ويحظر ســلب مدينة أو مكان, حتى 
عندما تتم السيطرة عليها نتيجة هجوم بموجب المادة(٢٨) 
من معاهدة الهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب 

لسنة ١٩٠٧م. 

٣. تحريم أي ســرقة أو تبديد أو نهــب للممتلكات الثقافية 
ووقايتها من هــذه األعمال وفق المــادة (٤) الفقرة "٣" من 
ــة في حالة نزاع  اتفاقية الهــاي لحماية الممتلكات الثقافي
مسلح لعام ١٩٥٤م كذلك ُيحرم ويمنع طرف يحتل أراضي 
أو جــزءًا مــن أراضي طرف آخــر، أن يقــوم بتصدير غير 
مشــروع للممتلكات الثقافية وأي نقل غير مشروع لتلك 
ــادة (٩) الفقرة "أ"  ــكات أو نقــل لملكيتها وفق المــ الممتل
مــن البرتوكول الثاني التفاقية الهــاي لعام ١٩٥٤ الخاص 

بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح. 
ــة الموجهة ضد  ــكاب أي من األعمال العدائي ٤.  ُيحظــر ارت
اآلثار التاريخية أو األعمــال الفنية أو أماكن العبادة التي 
تشــكل التراث الثقافي أو الروحي للشــعوب بموجب المادة 
(٥٣) مــن البرتوكول اإلضافــي األول الملحــق باتفاقيات 
جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية 
والمادة (١٦) مــن البروتوكول الثاني الخــاص بالنزاعات 

المسلحة غير ذات الطابع الدولي .
٥. اغتصاب الممتلكات الدينية والتاريخية بصورة ال تقتضيها 
الضــرورات الحربية يعتبر من قبيل المخالفات الجســيمة 

عمال بالمادة (١٤٧) من اتفاقية جنيف الرابعة.
٦. إن المســاس باآلثار الدينية ُيعد من المخالفات الجسيمة 
ــي اعتبــرت جريمــة حــرب بموجــب المــادة (٨٥) من  الت
ــق بحمايــة ضحايا  البروتوكــول اإلضافــي األول المتعل
المنازعات الدولية المسلحة، وهذا ما أكدته الجمعية العامة 
لألمــم المتحدة في القرار رقم ١٤٧/٣٦ بتاريخ ١٦/ديســمبر 
/١٩٨١ في الفقــرة (٦) بأن االعتداء على األماكن التاريخية 
والثقافية والدينية هي من قبيل جرائم الحرب، حيث نصت 
ــى أن حاالت الخــرق الخطير من قبل إســرائيل ألحكام  عل
ــة جنيف هي جرائم حرب إهانة لإلنســانية". والمادة  اتفاقي
ــام (١٨٧٤)، اعتبرتها جريمة  (٨) من تصريح بروكســيل لع

يجب معاقبة مرتكبيها من جانب السلطات المختصة. 
٧. حماية التراث الثقافي من أولى أولويات منظمة اليونسكو 
ــأّن حماية  حيــث تعترف الــدول األطراف فــي االتفاقية ب
ــراث العالمي واجب على المجتمــع الدولي بأكمله من  الت
غير مساس بالســيادة الوطنية وحقوق الملكية المنصوص 
عليها في التشــريعات الوطنية، وذلــك بموجب المادة (٦) 
ــة التراث العالمــي والثقافي  مــن االتفاقية الخاصة بحماي

والطبيعي لسنة ١٩٧٢م.

هل توحدنا القدس؟!





إن اســتقراًء ســريعًا لم يجري في مدينة القدس من ممارســات اتخذت أكثر من شــكل 
وأســلوب إنما يؤشر بما ال يدع مجاًال للشــك على أن القدس بشكل عام واألقصى بشكل 
إن اســتقراًء ســريعًا لم يجري في مدينة القدس من ممارســات اتخذت أكثر من شــكل 
وأســلوب إنما يؤشر بما ال يدع مجاًال للشــك على أن القدس بشكل عام واألقصى بشكل 
إن اســتقراًء ســريعًا لم يجري في مدينة القدس من ممارســات اتخذت أكثر من شــكل 

خاص هما عنوان المرحلة القادمة من الصراع مع االحتالل .
ــة القدس من مصادرات  ــإذا نظرنا إلى حجم الهجمة التي تقوم بها اســرائيل على مدين ف
شــبه يومية ألراضي أهالي القدس وضواحيها ناهيك عن أوامــر الهدم واإلزالة للبيوت 
التي طالت عشــرات البيوت والحديث يدور عن تهديدات بإزالة أحياء بأكملها إضافة الى 
ســيطرة قطعان المتطرفين على بيوت مقدســية وطرد أهلها في العراء أمام سمع وبصر 
العالم دون تحريك ســاكن ، والحرب الشرســة التي يتم شــنها على المقدسيين بسحب 
هوياتهم ومنعهم من الســكن داخل المدينة ومنع إصدار تراخيص جديدة للمقدسيين او 
ــى ترميم بيوتهم في سياســة واضحة تهدف الى تفكيرهم بالهجــرة من المدينة فإذا  حت
أضفنا الى ذلك الضرائب الخيالية الباهظة التي يتم فرضها على المقدسيين والتي تسمى 
األرنونا بغــرض إجبارهم على مغادرة المدينة ، وإغالق المؤسســات الخيرية والثقافية 

والدينية ومالحقة العاملين فيها في سياسة ممنهجة ومدروسة .
وما تقوم به قوات االحتالل بين فترة وأخرى من شن حمالت واسعة من االعتقاالت كما 
ــن داخل القدس حيث تم اعتقال العشــرات من  حــدث مؤخرًا في مخيم شــعفاط للالجئي
الشباب ، وال ننسى حجم الدمار الهائل الذي خلفه الجدار العنصري الذي يتم بناؤه حول 
القدس لعزلها عما حولها ولتغيير معالم المدينة الجيوغرافية والديمغرافية حيث تعمد 
قوات االحتالل الى عزل تجمعات سكانية عربية خارج الجدار وإدخال أراضي فارغة نسبيًا 
لضمها الى مدينة القدس وضم المســتوطنات الى هيكل المدينة إلتمام مشــروع القدس 

الكبرى .
كما ال يخفى على أحد السياسة المتبعة من قبل االحتالل لمنع المصلين الفلسطينيين من 
الوصول الى المســجد األقصى وتحديد األعداد وتقليلها بشكل كبير جدًا ومظاهر ذلك 
ــة للعيان في المصلين الذين يؤدون صالة الجمعة على حواجز القدس ومداخلها بعد  بادي

ان يتم منعهم من قبل قوات االحتالل من الوصول الى المسجد األقصى 
واذا انتقلنا للحديث عن المســجد األقصى وما يحاك ضده من مؤامرات فالحديث طويل 
والممارســات ال تنتهي فالحفريات والتنقيب تحت المسجد األقصى وفي أكنافه القريبة 
ــدة القديمة وما حولها جارية على قدم وســاق ومظاهر هذه الحفريات  وفــي حارات البل
واضحة للجميع واالثار المدمرة لهذه الحفريات تبرز للعيان بين الحين واالخر فتظهر 
في تصدع في اساســات المســجد األقصى والمصلى المرواني ، فهناك شارع ينهار بسبب 
الحفريات تحته ، وهناك مدرســة تنهار أرضية احد صفوفها الدراســية بسبب ما يجري 
تحتها من حفريات ، هل نسي العالم إغالق باب المغاربة وهدم الطريق الواصل اليه واجراء 
حفريات تحته واالعالن مؤخرًا عن نية اغالق باب العامود لمدة سنتين كاملتين هذا الباب 
الذي لم يســبق له أن أغلق عبر التاريخ وذلك بحجــة أعمال الترميم واالصالح واغالق 
المحالت التجارية فيه  ، ألم يتم نقل حجارة المســجد االقصى الى ســاحة الكنيست ، ألم 
تســتمر الحفريات في القصور االموية المالصقة للمســجد االقصى لســنوات وما زالت ، 
اضافــة الى ذلــك التهديدات المتكررة من المجموعة التي تطلق على نفســها أمناء جبل 
الهيكل بوضع حجر األســاس للهيكل في ساحات المســجد االقصى والسماح للمتطرفين 
بدخول المسجد وأداء طقوس دينية فيه  أضف الى ذلك المنع الدائم لدائرة االوقاف من 
القيام بأية ترميمات للمســجد االقصى أو لساحاته حتى ولو كان هناك حاجة ماسة لهذا 

الترميم .
وقبل أيام قليلة يصادق باراك على بناء ٤٣ وحدة اســتيطانية جديدة كما جرى الكشــف 
عن مخطط صهيوني لمصادرة أراضي الشــيخ جــراح واإلخطار بهدم مبنى مكون من ٣٢ 
شــقة وآخر مكون من خمسة طوابق ، ومخطط صهيوني جديد لهدم عشرات المنازل في 
حي البستان في بلدة سلوان شرقي القدس المحتلة من أجل إقامة حديقة توراتية سيطلق 
عليها اســم حديقة الملك بالعبرية في إشارة الى حدائق الملك سليمان في هذا الموقع 
بحســب التوراة ،  كل ما ســبق غيض من فيض والحديث عن هذه الممارســات واألعمال 

حديث طويل ومؤلم ينكأ الجراح .
فبعد أن نرى ونســمع ونقرأ عن كل هذه الممارســات أين نحن منها ، أال تستحق القدس 
واألقصى والمقدسات سواء في الخليل او بيت لحم ( الحرم االبراهيمي ومسجد بالل )او 
باقي فلســطين وقفة شــجاعة منا نتعالى فيها على جراحنا ومصالحنا الفئوية والحزبية 
لننطلق الى وجهة واحدة عنوانها القدس واالقصى لتقف على قمة سلم أولوياتنا الوطنية 
اضافة الى مكانتها الدينية في نفوس المســلمين في شــتى بقاع المعمورة فلماذا ال تكون 
هــي مدخلنا الى الوحدة وأن يكــون نقاش حيثيات وتداعيات االجــراءات ضد القدس هو 
المدخل الذي نلج منه الى االتفاق على برنامج وطني موحد يمثل القاســم المشترك بين 
شتى الفصائل الفلســطينية وان يتم االتفاق على موقف فلسطيني يمثل الكل الفلسطيني 
من جميع ألوان الطيف السياسي ، أال تستدعي هذه االجراءات والممارسات من قادة الشعب 
الفلسطيني الوقوف أمام مسؤولياتهم والكف عن لعب دور المتفرج والعمل على مواجهة 

ما يحاك ضد القدس واالقصى والمقدسات من مؤامرات .
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زار د.خليل الحية النائب عن كتلة التغيير واإلصالح في المجلس 
التشــريعي مديرية التربية والتعليم شــرق غزة ، حيث كان في 
اســتقباله أ.فتحي رضوان القائم بأعمال مدير التربية والتعليم 
ــا خليفــة رئيس قســم التعليم العام ،وأ.نصر ســهمود  ،وأ.زكري

النائب الفني للمديرية ،وأ.حامد جندية مشرف مناهج .
ــه ألقى أ.رضوان كلمــة تحدث فيها عــن الوضع العام  مــن جانب
لمدارس شــرق غزة ،مؤكدا أن العملية التعليمية مستقرة تماما 
في المدارس ،مشيرا أن  الوزارة تعمل كل ما في وسعها إلنجاح 

موسم االختبارات النهائية .
ــم االتفاق بين المديرية  وفي الســياق ذاته أكد رضوان أنه قم ت
ــع االبتدائي ،منوها  ــة الغوث حول امتحانات الصف الراب ووكال
أن العام الحالي ســيختلف التعاطي فيه مع طالب الثانوية العامة 
من األعوام الســابقة ،حيث سيبقى الطالب في مكان دراسته حتى 

تاريخ ٢٠١٠/٥/٦ وليس لشهر مارس ،كما في األعوام السابقة .
بدوره شكر د.الحية الطاقم العامل في المديرية ،وثمن جهودهم 
في إنجاح المســيرة التعليمية ،رغم الظــروف الصعبة التي يمر 
بها الشــعب الفلسطيني في ظل تهويد األقصى وسرقة المقدسات 

اإلسالمية .
ــم رفعها من  ــى التوصية التي ت كمــا أشــار الحية في حديثه إل
المجلس التشريعي بأن يكون هناك يوم دراسي مفتوح لموضوع 
ــة تتحدث عن  القــدس واألقصــى ،مــع توزيع كتيــب أو مطوي
الموضوع.وأكد على نيته بعمل زيارات ميدانية للمدارس خالل 

األسبوع الجاري .
ــه الطيبة  ــى زيارت ــام اللقاء شــكر الطاقــم النائب عل وفــي خت
ــة ، وما يلزمهم من  ،التي اســتمع فيها لجميع مشــاكل المديري

احتياجات. 



العدد الرابع والثالثون22

القدس فوق كل الكتل وكل الخالفات
أكد د. عزيز دويك رئيس المجلس التشــريعي إنه والنواب 
الذيــن لبوا دعوة كان وجهها في وقت ســابق لعقد جلســة 
للمجلس التشريعي، لم يتمكنوا من عقد الجلسة االثنين (١-

٣) لعدم الســماح لهم بالدخول إلى قاعة االجتماعات من قبل 
موظفي المجلس الذين أخبروهم أنهم ال يحملون أمرا يسمح 

لهم بالدخول.
ــة في مقري  وأكــد دويــك أن الدعوة لعقد جلســة طارئ
المجلس التشــريعي في رام اهللا وغزة، جاء من أجل مناقشة 
ودراسة ما يقوم به االحتالل لتهويد المسجد األقصى ومدينة 
ــل وبيت لحم،  القــدس وباقي المدن والمقدســات في الخلي
موضحا أن الدعوة لعقد الجلســة جاءت بناء على تقدم طلب 
مــن ربع النواب في المجلس التشــريعي لبحث ســبل إنجاز 
المصالحة الوطنية والبحث في ســبل الدفاع عن المقدسات 

اإلسالمية والمسيحية.
وقال دويك في مؤتمر صحفي عقده في الشــارع الرئيسي 
المحاذي لمقر المجلس التشريعي في رام اهللا: "هذه القضية 
ال يختلف عليها اثنان لكنا فوجئنا بأن باب القاعة المقرر عقد 
الجلسة فيها مغلق ولم يســمح لنا بالدخول إلى هذه القاعة 
علما بأن هذه القاعة تفتح لتنظيمات نيابية شــكلت من غير 

وجه حق بدون قرار من المجلس التشريعي".
وأضاف: "إن القدس وباقي مدننا المقدسة والمسجد األقصى 
وباقي المقدســات اإلسالمية والمسيحية هي فوق كل الكتل 
البرلمانية وفــوق كل تعطيل وخالف"، موضحا أن الجميع 
يدرك من ال يريد المصالحة ومن ال يريد للمجلس التشريعي 
أن يتفعل ومن الذي ال تهمه قضية القدس والحرم اإلبراهيمي 

وباقي مقدساتنا".
وتابع: "أدين بشدة كل من عمل على إعاقة دخولنا للمجلس 
وعقد الجلسة للمجلس رغم اتخاذنا كل التدابير الدستورية 
والقانونية وأحملهم المسؤولية"، مؤكدا مواصلة العمل مع 
النواب من أجل المصالحة ورص الصفوف للدفاع عن األقصى 

والحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل وباقي المقدسات.
وكان واحــد وثالثــون نائبا من حركة حمــاس إلى جانب 
النائب المســتقل د. حسن خريشة توجهوا اليوم الى المجلس 
ــا د. عزيز دويك  التشــريعي في رام اهللا لعقد جلســة دعا له
رئيس المجلس التشريعي، فيما قاطعت باقي الكتل البرلمانية 

تلك الدعوة.

وقفة احتجاجية للنواب َّـ غزة
ــن د. أحمد بحر النائب  وفــي ســياق رد فعله على الحدث أعل
األول لرئيس لمجلس التشريعي عن تأجيل الجلسة الطارئة 
المقرر انعقادها في غزة ورام اهللا االثنين إلى األربعاء (٣-٣) 
بعد تعطيل ســلطة فتح دخول النواب إلى قاعة المجلس عبر 

إغالق األبواب في وجوههم. 
ل د. بحر في مؤتمر صحفي عقده في ســاحة المجلس  وحمَّ
ــح" البرلمانية وســلطة رام اهللا  التشــريعي بغزة كتلة "فت

المسؤولية الكاملة عن تعطيل هذه الجلسة الطارئة، متسائًال: 
ل المجلس التشــريعي الفلسطيني"؟، ومن  "لصالح من يعطَّ
الــذي منع د. عزيز دويك حينما خرج من الســجن حينما 

مدَّ يده للمصالحة؟". 
وذكــر بحــر أن دعــوة د. عزيز دويك رئيــس المجلس 
ْين، وهما: االعتداء  التشــريعي جاءت لمناقشــة أمرْين مهمَّ
على المقدسات (الحرم اإلبراهيمي، ومسجد بالل بن رباح، 
ها إلى  والمسجد األقصى)، وقرار الحكومة الصهيونية بضمِّ

التراث اليهودي، والثاني المصالحة الفلسطينية. 
وتابع بحر قائًال: "هذه الجلســة قانونية بحسب نص المادة 

التراث اليهودي، والثاني المصالحة الفلسطينية. 
وتابع بحر قائًال: "هذه الجلســة قانونية بحسب نص المادة 

التراث اليهودي، والثاني المصالحة الفلسطينية. 

٢٢ من النظام الداخلي لـ(المجلس التشريعي الفلسطيني)"، 
ــور عزيز دويك  ــوم بمنع الدكت ــا أنهم فوجئوا الي مبيًن
والنواب من دخول المجلس في رام اهللا لعقد هذه الجلســة؛ 
ــواب أمامهم وُمنعوا مــن دخول قاعات  حيــث ُأوصدت األب
والنواب من دخول المجلس في رام اهللا لعقد هذه الجلســة؛ 
ــواب أمامهم وُمنعوا مــن دخول قاعات  حيــث ُأوصدت األب
والنواب من دخول المجلس في رام اهللا لعقد هذه الجلســة؛ 

المجلس التشريعي لعقد هذه الجلسة الطارئة". 
وأضاف: "مما يؤســف أن هذه ليســت القضية األولى، فقد 
اعتدت األجهزة األمنية على النائب حامد البيتاوي، وأطلقت 
ــه واقتحمــوا بيت النائــب منى منصــور، ومنذ  ــار علي الن
االنتخابات التشــريعية لهذه اللحظة، وأنا أقول إن حركة 
"فتح" لم تعترف باالنتخابات، وهذه الممارسات غير أخالقية 

وغير قانونية". 
وأعلن النائب األول لرئيس المجلس التشريعي عن استمرار 
ــاك في الضفة فنحن  لوه هن عمل المجلــس، وقال: "إْن عطَّ
سُنعلن عن االستمرار في عمل "المجلس التشريعي" في غزة 
والضفة، وسنتواصل مع النواب لعقد هذه الجلسات بالنصاب 

القانوني". 
ب  ــأن يخرِّ وأكــد أن رئاســة المجلس لن تســمح ألحد ب
ل جلســاته، الفًتا إلى أنهم اســتطاعوا  المجلــس أو أن يعطِّ
ب  ــأن يخرِّ وأكــد أن رئاســة المجلس لن تســمح ألحد ب
ل جلســاته، الفًتا إلى أنهم اســتطاعوا  المجلــس أو أن يعطِّ
ب  ــأن يخرِّ وأكــد أن رئاســة المجلس لن تســمح ألحد ب

تجاوز كل المؤامرات، متابعا: "سنستمر وفاًء ألبناء الشعب 
الفلسطيني في عمل المجلس حسب المادة (٤٧) مكررة، حتى 
تكــون االنتخابات في أجواء مريحــة، وال بد من أن ُتجرى، 
وحينما يأتي مجلس جديد ويقسم يميًنا دستورية سنسلمه 

األمانة". 
ــا لن تحرفنا البوصلة عن  وأضاف: "نقول ألبناء شــعبنا إنن
القدس الشــريف، ولن تحرفنا عن خليل الرحمن، ونؤكد 
لكل أبناء شعبنا أننا سنفدي القدس والحرم، ونستنكر هذه 
القرار الجائر والظالم، ونؤكد أن هذا مخالٌف لكل األعراف 

والقوانين الدولية". 
التغيري واإلصالح: تعطيل للمصالحة

ــة "التغيير  لت كتل ــان لها حول منع الجلســة حمَّ وفي بي
واإلصــالح في المجلس التشــريعي ســلطَة حركة "فتح" 
وكتلتها البرلمانية المسؤولية الكاملة عن تعطيل المجلس 
التشريعي، وطالبتهم بالكفِّ عن قول تبريرات واهية، وأنه 

آن األوان أن يحملوا األمانة بحقها. 
ــا الثالثاء (٢-٣) إذا كانت كتلة  وقالت الكتلة -في بياٍن له
"فتح" البرلمانية ترفض التعاطي مع دعوة د. عزيز دويك 

رئيس المجلس التشــريعي لعقد جلســة تحت عنوان الدفاع 
عن المقدسات والمصالحة وتفشل ذلك؛ فهذا يؤكد أن من 

ل المصالحة".  ل المجلس التشريعي هو الذي يعطِّ يعطِّ
ــح" على تعطيل المجلس  دت على أن إصرار كتلة "فت وشــدَّ
التشــريعي والتضييق على النواب واعتقال ذويهم ومداهمة 
ذ  مكاتبهم؛ يؤكد مدى تساوقها مع العدو الصهيوني الذي ينفِّ

ذات الممارسات ضد نواب الشعب الفلسطيني. 
النواب اإلسالميون: مستمرون َّـ لّم شمل 

"التشريعي"
بدورهم اســتنكر النواب اإلســالميون في الضفــة ما قام به 
جهاز المخابرات في مدينة رام اهللا من اعتقال شــقيق النائب 
ــام نفس الجهاز باحتجاز ســيارة  أحمد عطــون "جهاد" وقي
النائب ومصادرة أجهزة الجــوال الخاصة به، مؤكدين على 
أن عمليات القرصنة بحق النواب الزالت مستمرة و قد كان 
آخرهــا االعتداء على حصانة النائب المقدســي أحمد عطون 

دون أي رادع.
ــر النواب هذه الخطــوة والتي جاءت بعد منع جلســة  واعتب
التشريعي التي دعا إليها الدكتور عزيز دويك دليل واضح 
ــا المبيتة من ســلطة رام اهللا لمنع عمل المجلس  على النواي
التشــريعي وتعطيل مســيرة النواب اإلســالميين في الضفة 

الغربية.
وأكــد النواب أنهــم لن يصمتوا أمــام هذه اإلجــراءات وأن 
محاوالت إعادة الحياة للمجلس التشــريعي ستبقى مستمرة 
رغــم كل التضييقــات التي تمــارس بحقهم وأضافــوا: "إن 
انتهاك الحصانة البرلمانية للنواب ليس باألمر الجديد على 
أجهزة السلطة التي باتت تضرب بعرض الحائط كل اللوائح 
والقوانين، ومع ذلك فإن خيار الشعب سيبقى مستمرا حتى 
ــق الوحدة ولم  يتمكن النواب من حمل آمال شــعبهم بتحقي

الشمل الفلسطيني".

الربوديل يستنكر
 تهجم أبو الرب على "التشريعي"

ومن جانبه استنكر النائب د. صالح البردويل تهجم النائب عن 
حركة "فتح" جمال أبو الرب على  رموز المجلس التشريعي، 
ووصف تصريحاته بأنها "لغة هابطة وســوء أدب ال تهمنا في 

شي". 
وأوضح البردويل في تصريح صحفي الخميس (٢٥-٢)، أنه من 
السهل كيل االتهامات للشرعية الفلسطينية، ال سيما من عضو 

فتحاوي يلقن مثل هذه اللغة  العدوانية الشرسة من مفوض 
اإلعالم محمد دحالن. 

وبين أن كل ما جاء به د. دويك رئيس المجلس التشــريعي 
ونائبه د. بحر يستند إلي القانون األساسي الفلسطيني، وفقه 
المقاومة التي تحتمي بالثوابت وترفض اإلجراءات االحتاللية، 
باإلضافة إلى أن حركة حماس تشكل أغلبية التشريعي، ومن 
حقها تشكيل رئاسة المجلس وهيئته حسب النظام المرسوم 

ومن حقها كذلك مقاومة االحتالل. 
وكان جمال أبو الرب النائب عن حركة "فتح" اتهم د. عزيز 
دويك رئيس المجلس التشريعي بأنه يمارس مواقف تضليلية 
ــم تعد تنطلي على أحد، في حين اتهم الدكتور احمد بحر  ل
النائب االول للتشريعي "بأنه آخر من يتكلم عن سيادة القانون 
واحترام القانون األساســي والنظــام الداخلي للمجلس ولم 
الشمل البرلماني، فهو شــكل بدوره أحد أهم رموز االنقالب 
وانتهــاك القوانين من خالل مواقفه وممارســاته االنقالبية 
والتي ســعى من خاللها لتوفير مظلة زائفة لســلطة القتل 

واالنقالب في غزة" على حد زعمه. 
د. صالح: أبواب "التشريعي" 

واالنقالب في غزة" على حد زعمه. 
د. صالح: أبواب "التشريعي" 
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ُأغلقت َّـ وجه النواب
د. صالح: أبواب "التشريعي" 

ُأغلقت َّـ وجه النواب
د. صالح: أبواب "التشريعي" 

وفي ذات السياق ذكرت النائب د. مريم صالح أن القاعة التي 
من المفترض أن تنعقد فيها جلسة المجلس التشريعي برام 
ــن (١-٣) ُأغلقت في وجوه النواب؛ بهدف منعهم من  اهللا اإلثني
من المفترض أن تنعقد فيها جلسة المجلس التشريعي برام 
ــن (١-٣) ُأغلقت في وجوه النواب؛ بهدف منعهم من  اهللا اإلثني
من المفترض أن تنعقد فيها جلسة المجلس التشريعي برام 

عقد هذه الجلسة. 
وأكدت النائب صالح أن هذه الجلسة كان من المفترض أن 
تناقش موضوع حماية المسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي 
والمقدسات اإلسالمية بشكٍل عام، إال أن هناك عالمات استفهام 

عديدة حول قيام سلطة رام اهللا بتعطيلها. 
والمقدسات اإلسالمية بشكٍل عام، إال أن هناك عالمات استفهام 

عديدة حول قيام سلطة رام اهللا بتعطيلها. 
والمقدسات اإلسالمية بشكٍل عام، إال أن هناك عالمات استفهام 

ــح إلى أنه مــن المفتــرض أن تحضــر كلُّ  وأشــارت صال
الُكتل البرلمانية لهذه الجلســة التي تأتي دفاًعا عن األقصى 
وا دعواٍت  والمقدســات، إال أنهم لم يحضروها رغــم أنهم تلقَّ

بذلك. 
د. الرمحي: فتح أولوياتها غري اِّـصالحة

كما أكد د. محمود الرمحي، أمين سر المجلس التشريعي، 
أن الهدف من عقد جلسة للمجلس للتشريعي اليوم هو إرسال 
رســالة للعالم ولالحتالل الصهيوني أن الشــعب الفلسطيني 
ــه الشــرعيين اجتمعــوا وتوحدوا من أجــل القدس،  وممثلي
مســتدركًا: "ولكن فتح لديها أولويات غيرنا، فهي ليست مع 

المصالحة أو القدس". 



Ô»Ìãìn€a@ê‹v‡‹€@Úˆäb�€a@Úè‹ßa@!a@‚aä@@@@@@Ú�‹éÎ@|nœ@Ú‹n◊@…‰æ@Ú»éaÎ@ÚÓ‰†Î@Ú„aÜg





 .

.



23 العدد الرابع والثالثون

وقال الرمحي: "لقد ُمنعنا من عقده جلســة للتشــريعي من 
قبل أجهزة عباس األمنية، وكنا نظن أن القدس والمقدسات 
ــا جميعًا وهــي مدخل نحــو تحقيق  ــر من اإلســالمية أكب
المصالحة، ولكنا تفاجأنا عكس ذلك من قبل حركة فتح". 

ومضي يقول: "ســنقوم خــالل األيام القادمة بعقد جلســة 
جديدة للمجلــس، ولكن إذا أصرت فتح على منعنا ســنقوم 
بعقدها خارج التشريعي، فنحن نريد أن نظهر للشعب بأننا 

بدأنا في خطوات جدية إلعادة اللحمة للشعب".
األشقر: منع جلسة التشريعي قمة الجريمة

من جانب آخر اعتبر النائب م. إسماعيل األشقر تعطيل حركة 
"فتح" لجلســة مشتركة للمجلس التشريعي حول األخطار 
المحدقــة بالقدس والمصالحة "دليــال على تماهي حركة 
"فتح" مع االحتالل، وأنها ال تؤمن بالشــراكة السياسية وال 

ترغب في المصالحة الحقيقة على األرض". 
وأضاف األشــقر: "هذه جريمة وطنية، وهذا أمر ال يفســر 
ــح" أصبحت تتماهى مع  إال بطريقــة واحدة أن حركة "فت
االحتالل، وأصبحت عبارة عن وجه آخر لالحتالل، وأصبحت 
تتصالح مع االحتالل وال تريد أن تتصالح مع الكل والوطني 
ــة وال تاريخها  ــا وال مع منطلقاتها الفكري وال مــع تاريخه

النضالي، وتنصلت منه"، حسب تعبيرها. 
ــارة عن الوجه اآلخــر لالحتالل،  ــع: "أصبحت فتح عب وتاب

تمــارس اإلرهاب، تمــارس القمــع تمــارس الدكتاتورية، 
وتستخدم "حكومة" فياض األمنية لقمع الشعب الفلسطيني، 
وهي بذلك أصبحت في ســلة االتهــام وعليها أن تدافع عن 

نفسها". 
وقال األشقر": "إذا كانت القضايا الوطنية الكبرى أصبحت ال 
تهم حركة "فتح" فأنا أرى أن المصالحة معها غير مجدية، 
وســتكون عبارة عن حبر على ورق ولن تكون لها أي قيمة، 
وهذا ما كانت تخشــاه حركة حماس، وأنها تريد أن تكون 
ــق ال أن يحدث مثلما  للمصالحــة حقائق على األرض وتطب
حدث في االتفاقيات السابقة من توقيع اتفاقيات ومن ثم لم 

يكن لها رصيد". 
وأضاف األشقر: "حركة فتح ال تؤمن بالشراكة السياسية 
وال تؤمــن باآلخر وال تؤمن بأن هناك تنظيما وفصيال آخر 
غير "فتح" موجود على الساحة الفلسطينية، وهي تتساوق مع 
االحتالل وتتنازل عن الثوابت الوطنية الفلســطينية، وتبيع 
الشــعب الفلسطيني وكأنها أصبحت عبارة عن دكتاتورية 
مــن الدكتاتوريات الصغيرة الموجــودة في المنطقة، فهذا 
ــا، ولكننا سنســتمر في جهدنا  األمــر مرفوض بالنســبة لن

الوطني للم الشمل رغم القرصنة التي تمارس ضدنا". 
منصور: الجلسة مهمة لحماية اِّـقدسات

بدورهــا أكدت النائب منى منصور أن الجلســة التي كان 

ر عقدها االثنين (١-٣) بيــن غزة ورام اهللا؛ مهمة  مــن المقرَّ
ا في ظل الهجمة الشرســة على المقدســات  ــة جدًّ وضروري

اإلسالمية وحمالت اقتحام المسجد األقصى المتكررة. 
ر خالل هذه  وقالت منصور، في تصريٍح صحفي: "كان المقرَّ
الجلسة مناقشــة موضوع الهجمة الشرسة على المقدسات 
، والتركيز على  اإلسالمية والمســجد األقصى بشكٍل خاصٍّ

موضوع المصالحة الفلسطينية". 
ــواب الذين كان مقرًرا حضورهم  وبيَّنت النائب أن عدد الن
الجلســة ٣٥ نائًبا من النواب اإلسالميين، موضحة أن الدعوة 
هت إلى كافة الكتل البرلمانية، غير أنها لم تستجب لهذه  ُوجِّ

الدعوة التي كانت تخص المقدسات والمسجد األقصى. 
يشــار إلى أن د. أحمد بحر النائــب األول لرئيس "المجلس 
التشريعي" أعلن عن تأجيل هذه الجلسة الطارئة إثر عرقلتها 

من ِقَبل ميليشيا عباس رئيس السلطة المنتهية واليته. 
د.عبد الرازق: تقدمنا بطلب خطي

من ِقَبل ميليشيا عباس رئيس السلطة المنتهية واليته. 
د.عبد الرازق: تقدمنا بطلب خطي

من ِقَبل ميليشيا عباس رئيس السلطة المنتهية واليته. 

 لعقد جلسة طارئة
وفي ذات اإلطار أكد النائب د. عمر عبد الرازق الذي تحدث 
باسم كتلة النواب اإلسالميين في الضفة، أنهم تقدموا بطلب 
خطي لرئيس المجلس د. عزيز دويك لعقد جلسة "لتناول 
الظروف التي يعيشها شعبنا وقضية المصالحة الوطنية مع 
الحرص على عدم اثارة أية مشاكل حول القضايا الخالفية 
بما في ذلك المراسيم وعرض الحكومة على الجلسة باعتبار 

أن هذه الجلسة هي جلسة طارئة".
وأضاف: "تقدمنا بطلب لعقد الجلســة بجدول اعمال محدد 
لكــن االخوة العاملين في المجلــس ابلغونا بأنهم لم يتلقوا 
كتابا او تعليمات من الرئيس عباس لتســهيل عقد الجلسة، 
ــل البرلمانية كتابا بمنع عقد  ويقولوا أنهم تلقوا من الكت
ــل البرلمانية التي نعتبرها غير  الجلســة من قبل هيئة الكت
دســتورية وال يوجد بها نص قانوني ال في القانون االساسي 

وال النظام الداخلي للمجلس".
وأضاف: "نأســف لهذا التعطيل الذي يكشف من يعطل عمل 
ــب من رئيس  المجلــس التشــريعي ورغم ذلــك فاننا نطل
المجلــس التشــريعي مواصلة العمل لعقد جلســة حتى لو 
كانت في موقع آخر خارج إطار مبنى المجلس الذي ُمنعنا 

من دخوله".
حماس: دليل على تنكر فتح لنتائج 

الديمقراطية
من جانبه قال د. سامي ابو زهري الناطق باسم حركة حماس 
في بيان صحفي: "إن تعطيل انعقاد المجلس التشــريعي هو 
دليٌل إضافــٌي على تنكر حركة فتح لنتائــج الديمقراطية 

الفلســطينية ومشــاركتها في وضع العراقيل أمام حركة 
حماس ونوابها".

ــر أبو زهري ما جــرى يعطي صــورة للديمقراطية  واعتب
ــى "أنها  ــي تريدهــا حركة فتح، مشــددا عل "المزيفــة" الت
ــة يجــب أال تخدم إال فريقا واحــدا وهو حركة  ديمقراطي
فتح، فإن فاز غيرها فيجب التنسيق مع األعداء قبل األصدقاء 

لتعطيل هذا الفوز".
وبين أبو زهري أن مثل ذلك الموقف هو الذي يفســر سر 
ــق الذي تريده حركة حماس فــي الورقة المصرية  التدقي
قائــال: "ألننا ال نريد مصالحة تقــوي طرفا على أخر وإنما 

مصالحة تتضمن المشاركة واحترام آراء الجمهور".
النواب والوزراء األسرى يدينون

وفي سياق ردة فعلهم تجاه التعطيل استنكر النواب والوزراء 
األســرى في ســجون االحتالل اإلسرائيلي بشــدة قيام من 
يدعون بأنهم أوصياء على مصالح الشــعب الفلسطيني بمنع 
انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني وإغالق أبواب المجلس 
في وجه ممثلي الشعب الفلسطيني الذين جاءوا عبر صناديق 

االقتراع.
 وقد أكد النواب والوزراء من داخل قالع األسر أن االستمرار 
في تعطيل المجلس إنما يصب في تعزيز مصلحة االحتالل 
ــق أهدافــه وتمكين وتثبيت أقدامــه وغطاء لجرائم  وتحقي
االحتــالل وقراراته للســيطرة على المقدســات وتهويدها، 
وأشــاد األســرى بجهود رئيس المجلس التشريعي والنواب 
اإلســالميين لعقد جلســة "التشريعي" لمناقشــة ما ترتكبه 
قوات االحتالل من جرائم بحق اإلنسان واألرض الفلسطينية 
وقرارات بضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح إلى 
التراث الصهيوني، هذه الجلسة التي كانت تهدف أيضًا إلى 
وقرارات بضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح إلى 
التراث الصهيوني، هذه الجلسة التي كانت تهدف أيضًا إلى 
وقرارات بضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح إلى 

بحث السبل الكفيلة إلنهاء حالة االنقسام.
قاسم: منع الجلسة دعٌم النتهاكات االحتالل

وأخيرا أكد د. عبد الســتار قاسم أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة النجاح الوطنية بنابلس أن إقدام ميليشيا عباس على 
إغالق أبواب قاعات المجلس التشريعي الفلسطيني في وجه 
النواب؛ هو بمثابة تصريٍح لالحتالل الصهيوني باالستمرار 
في اعتداءاته على المســجد األقصى والمقدســات وحمالت 
النواب؛ هو بمثابة تصريٍح لالحتالل الصهيوني باالستمرار 
في اعتداءاته على المســجد األقصى والمقدســات وحمالت 
النواب؛ هو بمثابة تصريٍح لالحتالل الصهيوني باالستمرار 

التهويد. 
وبيَّن المحلل السياسي الفلسطيني أن الكيان الصهيوني مرتاٌح 
ا لمثل هذه الوضع وما يحــدث في رام اهللا، الفًتا في ذات  جــدًّ
الوقت إلى أن جلســة "التشريعي" لن تمنع وقوع االعتداءات 
على المقدسات واستمرار التهويد، ولكن "أن تعمل خيٌر من 

أال تعمل". 
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اِّـقدسات اإلسالمية فوق كل الكتل الربِّـانية وفوق كل تعطيل وخالف، والجميع يدرك من  د. دويك:

يعطل اِّـصالحة ويتخلى عن نصرة اِّـقدسات 

د. بحــر: ممارســة غري قانونية وغــري أخالقية وحركة فتح لم تعرتف بنتائج االنتخابات، ولن نســمح 
ألحد بتخريب "التشريعي" أو تعطيل جلساته القانونية 

نع الجلســة قمــة الجريمة، وتســاوق مع ممارســات العدو  منع الجلســة قمــة الجريمة، وتســاوق مع ممارســات العدو  منع الجلســة قمــة الجريمة، وتســاوق مع ممارســات العدو  النــواب والقــوى والفعاليــات الوطنية:
الصهيوني ودعم الستباحته اِّـقدسات، وسنستمر َّـ محاولة لّم الشمل الربِّـاني والوطني   
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استخلصنا العبر من تجربتنا الحاكمة، والمواءمة بين المقاومة والسياسة تتطلب إعادة دراسة وضبط عميقين

 النائب د.صالح الربدويل
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بداية ماذا تقول َّـ قرار سلطة 
رام اهللا اســتئناف اِّـفاوضــات 

غري اِّـباشرة مع االحتالل؟
أن  ــى  إل تشــير  ــات  المعطي كل 
ــة حرجة جدًا،  المفاوضــات تمر بحال
ليس على الكيان الصهيوني وإنما على 
الطرف الفلســطيني، وال خيارات أمام 
هــذا الطرف ســوى أن يتوقــف تمامًا 
الطرف الفلســطيني، وال خيارات أمام 
هــذا الطرف ســوى أن يتوقــف تمامًا 
الطرف الفلســطيني، وال خيارات أمام 

عن هــذه المفاوضات بكل أشــكالها أو 
ــة تصفية للقضية  أن يدخــل في عملي
الفلســطينية، الســيما وأن الحكومــة 
الحكومــي  واالئتــالف  اإلســرائيلية 
الصهيوني مدعومًا بالتيارات المتطرفة 
الحكومــي  واالئتــالف  اإلســرائيلية 
الصهيوني مدعومًا بالتيارات المتطرفة 
الحكومــي  واالئتــالف  اإلســرائيلية 

األمريكية واألوروبية، يسعى لتقليص 
حلم الشــعب الفلســطيني مــن خالل 
ــى األدنى:  المفاوضــات مــن األدنى إل
ــة الالجئين، فرض وقائع  تصفية قضي
ــى األرض فيما يتعلق بالمقدســات  عل
ــة المقدســية وباقــي  وطمــس الهوي
المــدن الفلســطينية، فهــو يريد ضم 
الكتل االســتيطانية الكبرى والصغرى 
ــة، وهو يريد أن  ــى المدن الصهيوني إل
يكرس مــا هــو وراء الجــدار، ويريد 
ضم منطقة األغوار، والســيطرة على 
الثروات الطبيعة وعلى رأســها المياه، 
ــد أن يتحكم بالحــدود والبحار  ويري
والسماء، وبالتالي ما سيقدمه في هذه 
المفاوضات في خاتمة المطاف ما يسمى 
بدولة ممسوخة ال تتجاوز مساحتها ٩٪ 
من مســاحة فلســطين التاريخية، بال 
ثروات وبال سيادة وبال مقدسات، وهذا 
ــة تكون وظيفية تســعى لحماية  الدول
األمن الصهيوني لقــاء إمدادها ببعض 
األموال وبعض المساعدات التي تعينها 

على البقاء فقط.
لذلك الحديث عن مفاوضات مباشرة 
أو مفاوضات غير مباشــرة في النهاية 
لن يؤدي إلى نتيجة سواء كانت سرية 
أو علنية، ونعتقد أن الجمود القائم هو 
جمــود حقيقي وليس جمــودًا مفتعًال، 
وأن المفــاوض الفلســطيني ال يجــد 

أمامه أي أفق الســتكمال مشواره دون 
ــة العظمــي للقضية  أن يتهــم بالخيان

والشعب الفلسطيني.

ما الذي يدفع عباس لالســتمرار 
َّـ اِّـفاوضــات َّـ ظــل عــدم 
تلبية أي رفض من الشروط التي 
َّـ اِّـفاوضــات َّـ ظــل عــدم 
تلبية أي رفض من الشروط التي 
َّـ اِّـفاوضــات َّـ ظــل عــدم 

وضعها لوقف االستيطان؟
يؤمــن  ال  مشــروع  صاحــب  ــاس  عب
ــاره الوحيد هو خيار  بالمقاومــة وخي
التسوية، وبالتالي منذ اللحظة األولى 
أعلن عن إفالسه في موضوع المقاومة 
ــاره، وهذا جعل العدو يطمع  وحدد خي
فيه إلى حد كبير، ألنه يقول سنفاوض 
ــا. هو يعتمد  ــا أو لم يعطون إذا أعطون
ــى أن المفاوضات ثــم المفاوضات  عل
هي الحل األمثل التي يمكن أن تســتدر 
عطفهم، فله فلسفه خاصة في التفكير 
ــا ال أعتقــد أن عباس  وقد فشــلت، وأن
مهيأ الستمرار المفاوضات، لكن عباس 
ال يريد أن ينهي حياته السياســية على 
ــد أن ينهي  ــة المفاوضــات، يري طاول
ــي أضــرت بالقضية  ــاة الت هــذه الحي
الفلسطينية ضررًا بالغة وهو يقول ال 

للمفاوضات في ظل االستيطان.

التســوية  صفقــة  أن  يقــال 
التــي يعملــون علــى بلورتهــا 
اإلقليمــي  اِّـطبــخ  إطــار  َّـ 
والدولي تشــتمل على ضرورة 
احتــواء حركــة حمــاس وحملها 
علــى توقيــع اتفــاق اِّـصالحة 

الفلسطينية كي ال تشكل عائقًا 
أمام التسوية اِّـنتظرة؟ 

الفلسطينية كي ال تشكل عائقًا 
أمام التسوية اِّـنتظرة؟ 

الفلسطينية كي ال تشكل عائقًا 

أوال ليس من السهل احتواء حماس وال 
ــا، فحماس ال اعتقد أنها اليوم  إخضاعه
محال لالحتواء فهــي أكبر من ذلك، 
ــا إرادة وبرنامج واضح  إضافــة أن له
ــى الصمود إلــى حد كبير  وقدرة عل
جدا، وبالتالي عملية االحتواء فشــلت. 
فــال مجال إال بالتعامــل معها باحترام 
كامل في ظــل احترام خيار الشــعب. 
ــا المصالحة ال يعني  ــًا إن مفهومن ثاني
كامل في ظــل احترام خيار الشــعب. 
ــا المصالحة ال يعني  ــًا إن مفهومن ثاني
كامل في ظــل احترام خيار الشــعب. 

ــاح أحــد، ال جناح  االنطــواء تحت جن
سلطة وال منظمة وال جناح أوسلو وال 
خارطة الطريــق، مفهومنا للمصالحة 
هو مشروع الشــراكة السياسية ألننا 
منذ البداية رفعنا شــعار شــركاء في 
ــدم والمصير شــركاء فــي القرار،  ال
ــل  ــل بالشــراكة وال نقب لذلــك نقب
االحتواء، وهذا هــو الذي يجعلنا حتى 
اللحظــة ال نوقع على ورقة ال تتضمن 
شراكة حقيقة، وموضوع االنتخابات 
ــة  اللجن تشــكيل  فــي  والشــراكة 
العليا وموضــوع منظمة  ــة  االنتخابي
التحرير والمشــاركة في قيادتها قبل 
إصالحها تشكالن الموضوعان األكثر 
حساسية لنا وهما اللذان يجعالنا نبطئ 
في توقيع هذه الورقة إلى حين تعديل 
النص، ثــم إن الشــراكة تعني حرية 
الرأي وال أحد عندها يخضعنا ألسلوب 
مفاوضات أو غيره، لذلك المفاوضات 
ــا ونحن أكبر من  ال تتم على ظهورن
أن نحتوى فــي هذا اإلطــار، وبالتالي 

المصالحة بمفهومها الوطني الحقيقي 
تكــون رفضــا لمنهج التســوية وليس 

إخضاعنا للتسوية.

ما تفسريك للتشدد اِّـصري إزاء 
التوقيــع الحــرَّـ علــى الورقة 

اِّـصرية؟ 
ال يوجد تفســير منطقي لذلك، نحن 
ــة للحوار  ــة راعي ــر مصــر دول نعتب
ــن  بي المصالحــة  ــى  عل وحريصــة 
اســتراتيجي  الفلســطينيين كهــدف 
الستقرار المنطقة ومن حولها، ويبدو 
أن مصر راودها شعور خاطئ في اآلونة 
األخيرة أن حماس تناكفها أو تحاول 
ــا فــي المكانة  أن تجعــل دوال تزاحمه
السياسية أو في عملية الوساطة، وهذا 
مــا دفعها إلــى ردة فعــل غاضبة تجاه 
حركة حماس ظهــرت من خاللها في 
وســائل اإلعالم بانحيازها إلى حركة 
فتح وعباس، وهذا األمر ال يليق بمصر 
وال يجــب أن يتــرك لإلعالم المصري 
ــل اللغة االنحيازية لطرف على  أن يمث
حساب طرف، وكان األسهل على مصر 
أن تتفاهم مطالب حمــاس وأن تتفهم 
المالحظات في إطارها الطبيعي، طالما 
أنها فــي إطار تثبيت المصالحة وتقنع 
باقي الفصائل بأهمية هذه المالحظات. 
ولكن لألسف الشــديد تطورت األمور 
بشكل أكثر إزعاجًا عندما بني الجدار، 
وما حدث لقافلة شريان الحياة، وردات 
الفعل على الحدود، مما ســمم األجواء 
أكثر، ورغــم أن حماس قدمت صورة 

متكاملة عن تحقيقها حــول األحداث، 
ــم يقنع مصر بالشــروع  إال أن هــذا ل
ــة التوقيع على  في الدعــوة إلى عملي
ــى العكــس مازالــت  المصالحــة، وعل
تمارس بناء الجــدار وتمارس الحملة 
اإلعالمية الشرسة على حماس وتشمت 

بحماس في كل المواقف.

قيامكــم  عــن  مؤخــرًا  كشــفت 
بتوســيط بعض الدول العربية 
إلتمــام اِّـصالحــة َّـ القريب، 
هــل أنتــم متفائلــون بإتمــام 
إلتمــام اِّـصالحــة َّـ القريب، 
هــل أنتــم متفائلــون بإتمــام 
إلتمــام اِّـصالحــة َّـ القريب، 

اِّـصالحة قبــل القمــة العربية 
أواخر هذا الشهر؟

ــى أن تنجح الجهــود العربية في  نتمن
اقتناع مصر بالعدول عن تصلبها تجاه 
مالحظات حمــاس، ويكون هذا اإلقناع 
مدخــال إلتمــام هــذا المصالحــة في 
القاهرة وبحضور الدول العربية حتى 
ــة إضافة  تأخــذ المصالحــة قوة عربي
ــة، وتضغط الدول  ــى القوة المصري إل
ــة باتجاه رفع الحصــار وإعادة  العربي
ــر مــن أبناء  اإلعمــار، حيــث أن الكثي
الشــعب الفلســطيني ما زالوا يعيشون 
ــًا صعبة بســبب مــا خلفته آلة  ظروف
الشــعب الفلســطيني ما زالوا يعيشون 
ــًا صعبة بســبب مــا خلفته آلة  ظروف
الشــعب الفلســطيني ما زالوا يعيشون 

الدمار الصهيونية.

تبشــر  ال  الراهنــة  اِّـعطيــات 
بأرضيــة مــا يمكن أن تؤســس 
علــى  للتوقيــع  مــا  ألرضيــة 
اِّـصالحــة، هل نفهــم من ذلك 
أن ملــف اِّـصالحة قــد أغلق أو 

انطوى؟
ال نســتطع أن نقول ذلك، فالمصالحة 
حــراك  ــاك  هن اســتراتيجي،  هــدف 
واتصاالت ونأمل أن تنجح ولكن يبقى 
األمر في إطار اآلمال، وننظر بثقة أن 
هناك مصالحة قريبة وال نراها بعيوننا 

ولكن نأمل أن تتم.

هل تراهن حركة فتح على تغري 
اِّـعطيات وعلى أمور قد تحدث 
َّـ اِّـستقبل القريب بما يفسر 

تشددها من ملف اِّـصالحة؟
ــح إزاء  ــا وجهــة نظــر فت ــو تابعن ل
المصالحة منذ البداية لوجدنا أن فتح 
كانت متشددة جدًا وتقول ال مصالحة 
مــع انقالبيين وال مصالحة مع اإلمارة 
السوداء واستخدمت كل المصطلحات 
التي يســتخدمها االحتالل للتحريض 
ــى حمــاس، فالذي دفــع المصالحة  عل
هي حركة حماس، والذي دفع األمور 
باتجاه الورقة المصرية هي حماس لوال 
التغيرات التي حدثــت في هذه الورقة 
والتي تطالب حماس بإصالحها، ولكن 
يجــب أن نفرق بين أمرين، بين توقيع 
ــح على المصالحة وبين مفهوم فتح  فت
ــى المصالحة  للمصالحــة. التوقيع عل
ــح من  هــو تســجيل موقــف أرادت فت
ــه إحــراج حمــاس أمــام الجانب  خالل
المصــري والعربي وأن تبرئ نفســها 
ــا للمصالحة، األمــر الثاني  من رفضه
مفهوم المصالحــة الحقيقية ففتح ال 

صراعنا مع االحتالل استراتيجي ال ينبني على أساس الفعل ورّد الفعل 
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عباس ليس مهيأ الستمرار المفاوضات، واستكمال المشوار التفاوضي مدعاة 
التهام المفاوضين بالخيانة العظمى 

مفهومنا للمصالحة ال يعني االنطواء تحت جناح أحد، 
وحماس أكبر من كل محاوالت االحتواء
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استخلصنا العبر من تجربتنا الحاكمة، والمواءمة بين المقاومة والسياسة تتطلب إعادة دراسة وضبط عميقين

 النائب د.صالح الربدويل

تؤمــن بالمصالحة بالمفهوم الحقيقي 
ولدينا  السياســية،  الشراكة  ومفهوم 
ثالثــة أدلة على انتفــاء رغبة فتح في 
المصالحة، األول ملف منظمة التحرير 
حيث تصر فتح على أن تبقى المسيطرة 
على المنظمة وأن تكون حماس ملحقة 
فيها كبقية الفصائل الصغيرة، والثاني 
هو إصرار فتح على التمســك بالنص 
ــة مركزية  الــذي يتحــدث عــن لجن
يعنيها عباس ويصدر مرسوما بشأنها، 
وهذا أمر ال يتم إال بالتشاور مما يعني 
أن لجنة االنتخابات ســتكون فتحاوية 
وستكون مدخال لتزوير االنتخابات في 
الضفة الغربية، والثالث هو ممارســة 
فتح أبشعع أنواع القهر واالضطهاد لكل 
ما يتعلق بحماس والمقاومة وتجفيف 
منابعها والقضاء على بنتيها التنظيمية 
واالجتماعية وسرقة أموالها ومدارسها 

ودور أيتامها في الضفة الغربية.

مــا حقيقــة ما يقــال أن حماس 
الوفــد  عــودة  قبــول  رفضــت 
الفتحاوي الذي تقرر إرساله إُّـ 

قطاع غزة؟
هذا جزء من االستغباء للعالم، فحركة 
ــن الناس لما  ــد أن تحجب عي فتح تري
يحدث في الضفة وكأن شيئا لم يكن، 
وكأنها لم تسحق كل أسس المقاومة 
في الضفة الغربية، وكأنها لم تمارس 
ــى أعضــاء المجلس  القمــع حتــى عل
التشريعي ودخولهم للمجلس، وفقط 
تســلط األضــواء على دخــول أو عدم 
دخول أعضاء المجلس الثوري إلى غزة 
ــاء حركة فتح، وكأنه ليس  إلعادة بن
هناك شعبا فلسطينيا وحركة إسالمية 
ومقاومــة فــي الضفــة، والعالم فقط 
ــح في غزة وإحيائها،  يهتم بحركة فت
وهــذا نوع من الكــذب والخداع، وفتح 
إذا اســتمرت في هذه اللعبة اإلعالمية 
لن يفيدها شــيء ولن يغير شيء على 
األرض. حمــاس لن يقــع عليها أكثر 
مــن هذا الظلم أو اإلجــرام الصهيوني 
والحصار الدولي، والشعب الفلسطيني 
واع ويعــرف الحقيقة، وليس أدل على 
ذلك من نتائج االستطالعات المحايدة 
التي تظهر مدى شعبية حركة حماس 

في الضفة الغربية.

ما الخيارات التي تمتلكها حركة 
حماس اليوم َّـ ظل استمرار 

الداخليــة  الحصــار والضغــوط 
والخارجية؟ 

الشعوب التي فقدت أرضها ومقدساتها 
وتعاني االضطهاد خياراتها مفتوحة ال 
سيما إذا امتلكت اإلرادة والعزم والقدرة 
على الصمود في وجه التحديات. حماس 
تمتلــك قوة دفع كبيرة جدا تســتند 
ــى إرادتها وحقوقها وإلى شــعبيتها  إل
وإلى عمقها العربي واإلســالمي وإلى 
عدالة قضيتها، كل هذا يجعلها تبحث 
في كل االتجاهات عن خيارات صالحة 
ــار األول أمــام حماس  للصمــود. الخي
ــار تثبيت الحكــم على األرض  هو خي
في قطاع غزة وتصليب إرادة الشــعب 
الفلســطيني فــي الضفــة الغربية من 
خالل بث األمل في نفوســهم، والخيار 
الثاني هــو إيجاد المنافذ واألســاليب 
التي تدعم صمود هذا الشعب ولو بالحد 
األدنى من عوامل الصمود للبقاء أحياء 
وللبقاء قادرين على مواصلة مشــوار 
التحرير في المســتقبل. الخيار الثالث 
هو اســتنهاض األمة والشعوب العربية 
واإلســالمية وشــعوب العالم الحر من 
خالل أدوات إعالمية مختلفة وأشــكال 
التواصل األخرى، وهذا ســيحقق نوعا 
مــن الدفع لمســاندة األوضاع في غزة 
ــار الرابع هو  ــراق الحصار. الخي واخت
اختراق كل المنظومــات المغلقة في 
ــة واألوربية من أجل  األنظمــة العربي
ــة الموقــف ومــن أجل  ــا بعدال إقناعه
التخفيــف عــن الشــعب الفلســطيني. 
ــار األكثر قوة هو قيادة عملية  والخي
العدوان  والمقاومة وصــد  الممانعــة 
ودحره وتشكيل نموذج صالح لألجيال 
بأن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة.  
ــة بل هي  هــذه الخيارات ليســت ثابت
ــا  ــة، وقــد رأين متحركــة وديناميكي
ــة والدولية  كيف أن الشــعوب العربي
بدأت بالتحــرك والنظر إلى الشــعب 
الفلســطيني على أنه الضحية وكيف 
ــي يرتــدع حينما  أن الشــعب الصهيون
يرى المقاومة جاهــزة لصد العدوان. 
كل هــذا يؤدي إلى صعود المشــروع 
المشــروع  ــكاس  وارت الفلســطيني 
الصهيوني واألمريكي كما يحدث في 
ــم لم يعد  العراق وأفغانســتان، والعال
قوة واحدة، بل بات مشــروع المقاومة 
والممانعة هو مشروع الشعوب، ونأمل 
أن نســتمر على طريق ذات الشــوكة 
حتى تحرر األرض والمقدسات، وليس 

لدينا في قاموسنا خيارات أخرى تبيع 
ــازل عــن  المقدســات وتســتمرئ التن

األرض وتبيعها بالدوالر األمريكي. 

متعــددة  مصــادر  كشــفت 
عــن أن تعثــر ملــف اِّـصالحــة 
الفلسطينية قد يدفع إسرائيل 
لتوجيه ضربة مركزة ضد حركة 
حمــاس َّـ قطاع غزة.. ما الذي 
يمكــن أن تفعله حركــة حماس 
حمــاس َّـ قطاع غزة.. ما الذي 
يمكــن أن تفعله حركــة حماس 
حمــاس َّـ قطاع غزة.. ما الذي 

مــن أجــل إحبــاط هــذا اِّـخطط 
والضربــة اإلســرائيلية ثــم ما 
هــي التداعيــات اِّـرتتبــة على 

هذه الضربة؟
فــي اعتقــادي أن العــدو الصهيوني ال 
يحتاج إلــى مبررات مــن أجل توجيه 
ضربة إلى قطاع غزة ولكن الذي منعه 
في هذه المرحلة من توجيه ضربة هو 
انشــغاله بقضايا أكبر من ذلك وهي 
ــووي اإليراني، وهو  ــة الملف الن قضي
ــن أن يقــوم بتوجيه ضربة  محتار بي
غير قاصمة إليــران وما بين أن يوجه 
ضربة إلى قطاع غزة، وهو محرج مما 
لحقه من إدانة عبر تقرير غولدستون، 
والجو الدولي العام ال يســمح بتوجيه 
ــة جديدة إلى غــزة، فضًال عن أن  ضرب
والجو الدولي العام ال يســمح بتوجيه 
ــة جديدة إلى غــزة، فضًال عن أن  ضرب
والجو الدولي العام ال يســمح بتوجيه 

هذه الضربة األول رغم ما قام به العدو 
الصهيوني من بشاعة وإجرام لم تحقق 
ــة، ال في  األهــداف المعلنة منذ البداي
إزاحة حكم حماس وال تحرير شاليط 
ــع المقاومة أن تكون قوية على  وال من
األرض، والعــدو لن يغامــر بمثل هذه 
الضربة، ســواء حدثت مصالحة أو لم 
تحــدث، ونحــن مع مصالحة تؤســس 
لشراكة وطنية على برامج محترمة 
ــى تحقيق األهداف الوطنية  وقادرة عل

الفلسطينية.

هل تبــدو حركة حمــاس اليوم 
َّـ إطار واقع وظروف تســمح 
الشــهيد  اغتيــال  علــى  بالــرد 
اِّـبحوح أم أن أمر الرد والثأر قد 

يطول العتبارات متعددة؟ 
الصراع بيننا وبين العدو طويل وممتد 
وال يقوم على الفعل وردة الفعل، بقدر 
مــا هو صــراع اســتراتيجي بمعنى أن 
جذوة الصــراع تظل قائمــة إلى حين 
تحقيق األهداف الوطنية الفلسطينية، 
وليــس شــرطا أن حماس بمجــرد أن 
ــة إلى قائد مــن قادتها أن  توجه ضرب

توجه ضربة مماثلة، وليس شــرطا أن 
حماس في كل لحظة تســتخدم نفس 
األسلحة ونفس األســاليب، ولكن أهم 
ما فــي هذا األمــر هو جزء مــن لعبة 
هذا الصراع الذي يمارســه العدو سواء 
ــق الطائــرات أو االغتياالت  عــن طري
ــاالت علنية أو  ــي اغتي الســرية، بمعن
سرية، والمقاومة وحماس لها أساليبها 
في إيذاء العدو، والحرب ســجال، يوم 
لك ويــوم عليك، لكن عقيدة الحرب 
ــن تذهــب ولن تســتبدل  ــن تنام ول ل
بعقيدة التسوية أو أسلوب المفاوضات، 
وســتظل عقيدة القتال قائمة إلى حين 

تحقيق األهداف الوطنية.

 يقال بأن عملية اغتيال اِّـبحوح 
كشــفت عن تعاون بعض الدول 

الغربية ضد حركة حماس؟
ما تكشــفه األمور أن هناك تواطؤا من 
دول غربية وليس دول عربية، ونخشى 
أن تقود التحقيقات إلى انكشاف بعض 
العناصر العربية والفلسطينية، وكل 
هذه العناصر التي تعمل لصالح الكيان 
ــي باعت ضميرهــا وعقيدتها  الصهيون
وأصبحــت رخيصة وعميلة للموســاد 

الصهيوني.

مــا هــو تقييمك لتجربــة حركة 
حماس الحاكمــة بعد مرور أربع 
ســنوات مــن فــوز حمــاس َّـ 

االنتخابات التشريعية؟
حماس تتخذ من الحكم وســيلة وليس 
ــى األهداف.  غاية، وســيلة للوصول إل
حمــاس فــي المقاومة هــي للوصول 
ــة وكذلك في  إلى األهــداف الوطني
المقاومــة، وعندمــا تدخــل حمــاس 
منظمة التحرير ستكون المنظمة هي 
وسيلة من الوسائل النضالية للوصول 
إلى األهداف، ولذلك ال نستطيع تقييم 
وجود حماس بمعزل عن التوجه العام 
لحركــة حماس، ونســتطيع أن تقول 
أن هناك انجــازات حققتها حماس من 
خــالل وجودها فــي الحكــم، أوال أنها 
جمعت بين المقاومة والحكم ورفضت 
منطــق أن كل من يدخــل إلى الحكم 
ــى المجلــس التشــريعي يجب أن  وإل
يلقى البندقية ويستسلم إلرادة أوسلو 
وإمالءاتها. إن أوســلو ال تســتطيع أن 
تملى نفســها وشــروطها المذلة على 
حركــة اســتطاعت أن تحظــى بثقة 
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الشعب الفلســطيني، حماس من خالل 
وجودها في الحكم استطاعت أن تقضى 
ــي الذي  ــى الفســاد والفلتان األمن عل
مارســته حركة فتح وأجهزتها وهي 
من أكثر القضايا التي أرقت الشــعب 
الفلسطيني وأذلته وأشعرته باإلحباط 

التام.
األمــر اآلخر يقاس باألوضــاع العامة 
فقد اســتطاعت حمــاس ومع شــعبها 
أن تكــرس مفهــوم الصمــود في وجه 
الضغوطات، في وجه الحصار والحرب، 
واســتطاعت أن تبقى لصيقة مع شعبنا 
ــه مــا تســتطيع، وأعتقد أن  وتقــدم ل
ــى غزة ال  الحصــار الذي مــورس عل
ــه إال إذا  ــة مواجهت تســتطيع أي دول
ــة وقــدرة على  ــا مرون كانــت لديه
الثبات وفهم لطبيعة الشــعب، وهذا ما 
حققته حماس، وأيضا حماس من خالل 
وجودها في الحكم أثبتت للعالم أنه لم 
يعد هناك مجال الستثناء حماس في أي 
قضية من القضايا، فأصبحت موجودة 
على الســاحة وال يمكن إزاحتها ال عن 
طريق انتخابات جديدة، وال عن طريق 
قمع وال عن طريق تشــويه وال حصار 
وال غيره، فحمــاس موجودة وجزء ال 
يتجزأ من الخارطة الفلسطينية، وهذا 
ــات واضحًا لكل الجهــات المحلية  ما ب

والعربية والدولية.

هل قّيمت حماس فرتة حكمها 
طيلة السنوات األربعة اِّـاضية 
والــدروس  العــرب  أبــرز  ومــا 

اِّـستفادة من ذلك؟ 
ــد هناك تقييم للمرحلة، وهو  بالتأكي
ــم تكن حماس تتوقــع كل هذا  أوًال ل
الحجم من الهجمة والمؤامرة الدولية 
والعربية والفلســطينية إلزاحتها عن 
الحكم، كانت تتوقع نوعا من الضغوط 
ولكــن ليس بهذا الحجــم وهذا أعطى 
مؤشرا آخر لحماس كيف تتعامل مع 

ــا المواءمة بين  المرحلة القادمة. ثاني
ــى إعادة  الحكــم والمقاومة يحتاج إل
دراسة وضبط بشكل كبير جدًا، وهذا 
ما كشفت عنه التجربة، وأعتقد أنه ال 
بد من االستفادة من الماضي. المقاومة 
بطبيعتها مجردة من أي حكم محبوبة 
ومقربة إلى نفــوس الجماهير أكثر، 
ولكن احتكاك المقاومة بالحكم يجعل 
ــًال، وبالتالي  ــر تتراجــع قلي الجماهي
حماس البد من إعــادة صوغ تجربتها 
وعالقتها مع الجماهير وفصل ما بين 
التنظيم والحكم بشــكل أكبر حتى ال 
تفقد شــعبيتها في غمــرة وجودها في 
سلطة مشوهة محكوم عليها بالحصار.

هــل نفهم مــن كالمك هــذا أن 
مشــاركة حركــة حمــاس َّـ أي 
انتخابــات توافقية مســتقبلية 
سوف يدفعها إُّـ عدم اِّـشاركة 

َّـ أي حكومة قادمة؟ 
نحن مع الشــراكة من البداية، وكنا 
نود حكومة وحدة وطنية وسعينا إليها، 
ولكن الذي رفض هو حركة فتح التي 
كانت تعلم أنه سيكون حصارا فأرادت 
أن تغرق حماس فــي الحصار، وأرادت 
أن تشوه صورة حماس في الحكم. هذه 
ــا فتح وحرضت كل  مؤامرة قامت به
القوى الفلســطينية ومن بينها الجبهة 
الشعبية علينا بضغط من حركة فتح 
لعدم لمشــاركة في الحكم معنا تحت 
شعار: اتركوهم يغرقون وال تركبوا 

في سفينتهم. 

وإذا كان الثمن استمرار الحصار 
والتجربة اِّـريرة التي نعيشها؟

التاريخ ال يعيد نفسه، والتاريخ إذا أعاد 
نفســه فســيكون على شــكل مغاير إما 
بطريقة أفضل أو بطريقة أسوأ، ونحن 
في اعتقادنا أن التاريخ ســيعيد نفســه 

بشكل أفضل بالنسبة لنا. 

عباس ليس مهيأ الستمرار المفاوضات، واستكمال المشوار التفاوضي مدعاة 
التهام المفاوضين بالخيانة العظمى 

مفهومنا للمصالحة ال يعني االنطواء تحت جناح أحد، 
وحماس أكبر من كل محاوالت االحتواء
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ودور عبادة وبعد العدوان الغاشم الذي طال الحجر 
والبشــر وراح ضحيته المئات من الشهداء وأصيب 
ــا الحبيب، منّوها  العديد مــن الجرحى في قطاعن
إلى اعتقاده أن صحوة ضميرية عالمية قد تعوضنا 

الخسارة في المنشات.
 وأكــد ســكيك أن هذا المؤتمر الــذي دعا لفتح 
المعابر ومنح خمس مليارات دوالر إلعادة اإلعمار 
كان ألهداف محددة هي منع وقوع المساعدات في 
ــا حماس وحكومتها  األيــدي الخطأ والمقصود هن
الشــرعية، و دفع جهود السالم بين الفلسطينيين 
واالســرائيلين وإنشاء حكومة منبثقة عن حوارات 
القاهــرة، وكذلك الخيار بين الحرب والســالم 
الــذي لن يكــون ممنوحا طول الوقــت كما عبر 
وزير خارجية الســعودية وقــال: "كانت الدعوة 
موجهــة للســلطة الفلســطينية، وهــذا الموقف 
الــذي يلقى الرضا من الــدول المانحة عن طريق 
التفــاوض مع الصهاينة، أي أن هذا المال مســيس 
رغم أن المملكة العربية الســعودية استعدت لدفع 
مليون دوالر وكذلك الكويت"، وتابع: "فإذا كانت 
السلطة سابقا بفســادها لم تستطع العودة لقطاع 
غــزة عبر الدبابة الصهيونية يريدون إعادتها عبر 
ــق ترحيبا من  خــالط باطــون االعمار وهذا لم يل
أهل غزة سواء من المجلس التشريعي أو الحكومة 
ــوا مــع االحتــالل لمنع تدفق  أو األهالــي وتعاون
االســمنت والحديد عبر المعابر واستمر الحصار 
ــر شــيئا"، ومضى قائــال: "بعدها اســتعدت  ولم ن
مصر الستضافة مؤتمر لدعم اعمار غزة وتمويل 
المشــاريع وكان تقديــر اإلحصــاء المركــزي 
ــار دوالر حجم خســائر غزة  لالحتياجــات ٢ ملي
كما القناعة أن الحكومة في غزة هي القادرة على 
الترتيب والمتابعة حتى أن رئيس الوزراء اسماعيل 
هنية أوضــح أن كل دولة مانحة ممكن أن تراقب 
بنفسها األموال، وأين تذهب ونحن كحكومة نسهل 
لهم األمور اللوجســتية ولســنا بحاجة الستخدام 
ــات أخرى يخشــونها"، كما تحدث عن  المال لغاي
مبادرة كريمة من األردن للمؤاخاة بين العائالت 
األردنية، والعائالت المتضررة وكذلك مشروع 
اإلخاء العالمي للشعب الفلسطيني والذي بادر فيه 

القيادي اإلسالمي مراد الفضايلة.
موقف دولي يعطل اإلعمار

وأشــاد ســكيك بالدور التركي، مشــيرا إلى أن 
تركيا قامت باالســتعداد العمــار غزة عن طريق 
ــادرة بجعل ســهم العمــار غزة عبر الشــعب  المب
التركي، وكذلك قامت جامعــة الدول العربية 
بإنشــاء لجنة عليا إلعادة اعمار القطاع، واستدرك 
قائــال: "دائما نقول لكن اعمار غزة يتالشــى على 
بوابات المعابر والمبرر وجود االنقسام الفلسطيني 
وكان ومــا زال اإلعمار ملفا سياســيا بامتياز ألن 

هناك موقف دولي يعطل إعمار غزة".
ــن النائب ســكيك أن المؤتمــر األول إلعادة  وّبي
إعمــار غــزة اســتضافته تركيا وســجل فيه ٤٥٠ 
مشــروع تنمــوي وســكاني وتعليمي وتأسســت 
ــة العربية الدولية العمار القطاع، وقد أبدى  الهيئ
الكثيرون الرغبة الكبيرة في المشاركة في إعادة 
ــة ورجال أعمال  االعمــار من بينهم منظمات أهلي
ومهندســون ومقاولــون في كافة أنحــاء العالم، 

أكــد  النائب جمال نصار رئيــس لجنة الموازنة 
وعضو اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي 
الفلســطيني أن المجلس كان له دور هام وكبير 
في عملية إعادة االعمار وتعويض المواطنين عما 
ــرة على قطاع غزة  لحق بهــم جراء الحرب األخي
ــا أن المجلس  خاصة المؤسســات الحكومية، مبين
ــام ٢٠٠٩ ما قيمته  أقر في الموازنة االســتثنائية لع
ــار دوالر لتعويــض المواطنين، وهــذا الرقم  ملي
يحفظ حقوق المواطنيــن من خالل موازنة ٢٠٠٩، 
ــون دوالر لبناء  وقد خصصــت الميزانية ٩٠٠ ملي
المؤسســات الحكومية، موضحا أن هذا األمر قنن 
حقوق المواطنين وأطلق يد الحكومة في أن تعمر 
مؤسســاتها، فقانون الموازنة للعام ٢٠٠٩ قد رســخ 
هذه األرقام وبذلك أصبح قانونًا ال بد أن تلتزم به 
الحكومات المتعاقبة، وال يجوز ألي سلطة تنفيذية 
مهما كانت أن تتجاوز هــذه األرقام، وقال: "بهذا 
القانون حافظنا على حقــوق المواطنين وأعطينا 
غطاء ألي ســلطة تنفيذية بأن تقوم بتنفيذ إعمار 
المؤسســات الحكومية التي دمرهــا االحتالل في 

حربه األخيرة على قطاع غزة".
مليارات لم يصل منها شيء

وحول الجهود الخاصة بإعادة اإلعمار أشــار نصار 
إلى اجتماع العــرب في مؤتمر إعــادة اعمار غزة  
حيث خصصــوا مبالغ كبيرة لهــذا الهدف وتابع 
قائال: "ســمعنا أن هناك مليار دوالر من السعودية 
ــاك أموال أخرى  خصصت إلعادة اعمار غزة، وهن
من باقــي الدول العربية تغطي األرقام المرصودة 
في الموازنة، وكان هناك أصوات مرتفعة من قبل 
الشــعوب العربية تنادي بإعمار غزة لكن بعد سنة 
خفتت هــذه األصوات"، مؤكدا أنه لم تصل أي من 
األموال المرصودة من قبل المؤتمر العربي العمار 
غزة، مشــيرا إلى أن هذه الدول  تتحجج أن هناك 
حالة انقسام رغم أننا وافقنا أن تقوم جهة محايدة 
وطنية تســتلم األموال وتعوض المواطنين ضمن 
معايير محددة نتفق عليها جميعا بإشــراف جميع 
الفصائل أو المستقلين أو مؤسسات حقوق اإلنسان 
حتى نضمن الشفافية المطلقة، مشددا على ضرورة 

ــى متضــرر مســتخدمين األدلة  توثيــق كل مبن
القانونية لنبين للعالم مدى جرائم الصهيوني ضد 

البيئة كما هو ضد اإلنسان.
واســتنكر النائب نصار حجة الرؤســاء والملوك 
العرب بعدم إرسال األموال المرصودة إلعادة اعمار 
غزة بوجود االنقسام الفلسطيني وقال:" هذه حجة 
ــا المواطن الذي يعاقب مرتين مرة  واهية ضحيته
بهدم بيته من االحتالل ومرة أخرى بعدم إرســال 
ــه، مرحبا بلجنة عربية  األمــوال إلعادة اعمار بيت
تأخــذ األموال وتســلمها للمواطن لســحب حجة 

المتذرعين باالنقسام".
 ونفى نصار وجود أي تنســيق بيــن حكومة غزة 
وســلطة رام اهللا الغير شــرعية في ملف اإلعمار، 
مؤكدا أنه تم التوافق على لجنة مشتركة تعمل 
في هذا الملف خالل لقاءات المصالحة بين حركتي 
حماس وفتح، ومضى يقول: "نحن على استعداد أن 
نعطي الضوء األخضر لهذه اللجنة بان تعمل بكامل 
حريتها، داعيا ســلطة رام اهللا الغير شــرعية وأبو 
مازن وفتح بضرورة بدء العمل بلجنة مشــتركة 
إلعادة اعمار غزة مشــددا على ضــرورة إبعاد هذا 

الجانب عن المناكفات والخالفات السياسية".
اتفاقيات قيد التنفيذ

من جانب آخر كشف نصار عن وجود تنسيق بين 
وزارة اإلســكان ووكالة الغوث ومؤسسات عربية 
عند نيتهم تنفيذ أي مشــروع على أرض القطاع، 
وتابع قائال: "نرحب بأي دعم من مؤسسات عربية 
ودولية ونحن معها ولدينا االستعداد أن ننسق هذا 
العمــل وأي عقبة في طريــق مصلحة المواطنين 

سنعمل على إزالتها".
ــت إلعمــار بعض  ــن أن األمــوال التــي وصل وبّي
البيوت هي من مؤسســات دولية وبعض مؤسسات 
المجتمع المدني بالتنسيق مع وزارة اإلسكان، ملفتا 
النظرإلى وجود اتفاقيات ستنفذ مثل مدينة محمد 
الفاتح التي ستعطي لها كل التسهيالت، وشدد على 
أن المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية على 
استعداد تام إلزالة أي عقبة قد تحول دون العمل في 
إعادة اعمار قطاع غزة، وقــال: "أما إذا كان هناك 
أموال مسيسة تريد أن تشــتري إرادتنا فنرفضها، 
وال نريد أن يستغل هذا الملف للفساد من أي جهة 

تنفيذية".
ــر نصــار عــن شــكره لكل مــن ســاهم في   وعب
المؤتمرات الشعبية إلعادة إعمار غزة والتي نفذت 
بعض المشــاريع ملفتا النظر إلى أن الحصار حال 
دون إدخال المواد األساســية للبناء بسبب الحصار 
ــذ أكثر من ثالث أعــوام، وأوضح  المفروض من
أنه يمكن إعادة اعمار غزة خالل عام لوال الحصار 
وإغالق المعابر، مؤكدا أن عملية إعادة اعمار غزة 
قد بدأت لكن ببطء بسبب إغالق المعابر والحصار 

المشدد على القطاع
وعودات مشروطة

بدوره أوضح المهندس جمال ســكيك النائب في 
المجلس التشريعي وعضو لجنة الداخلية واألمن 
والحكم المحلي أن اجتماع الدول المانحة في شرم 
الشــيخ بمصر في مــارس ٢٠٠٩ جــاء بعد التدمير 
الذي لحق بكل مناحي الحياة والبنية التحتية من 
مســاكن ومبان حكومية ومستشــفيات ووزارات 

وكانت غايات الهيئة العربية الدولية إلعادة اعمار 
غزة موزعة حســب ما يلي: المساهمة األهلية في 
اعمــار قطاع غزة من خالل إنشــاء صندوق خاص 
وتنسيق الجهود من خالل الهيئة التي تتولى متابعة 
اعمار غزة مباشــرة كما يشمل عملها أي منطقة 
أخرى في فلســطين وكانت الهيئة تسعى لتوفير 
المعلومات الالزمــة لالماكن التي أصابها الدمار 
ووضــع الخطط العملية إلعــادة االعمار ومتابعة 
تنفيذ المشاريع، وتشجيع وحشد الطاقات العربية 
والدولية الهندســية والمالية للمساهمة في اعمار 
ــات مخصصة ألهداف  غزة، كذلك إنشــاء وقفي
معينة لتنفيذها لما هو محدد في الوقفية وتوفير 
فــرص عمل للعمــال في القطاع خاصــة قطاعات 
اإلنشــاء. وأعدت الهيئة دليل مشاريع وهي مسجلة 
ــل إعمار غــزة الذي أعد فــي مؤتمر تركيا  بدلي
بحضور المهندس رفيق مكي، وكانت المشــاريع 
شاملة منها مشاريع إسكان وإزالة االنقاض كذلك 
مشاريع مؤسسات صحية وإعادة بناء مدارس ودعم 
قطاع الكهرباء وعمل الطرق والشــوارع، وقد تم 
تنفيذ عدد من تلك المشــاريع لكن ببطء شــديد 

بسبب صعوبة إدخال مواد االعمار.
خطط وبرامج

واستهجن المهندس سكيك ما قاله فياض للدول 
المانحة بأن أي مســاعدة بعيدة عن سلطة رام اهللا 
يعني هذا يكرس االنقســام، وهو ينوي بذلك منع 
اعمار غزة  ويريد أن يوصل رسالة ال ترسلوا إلى 
غزة وارسلو لنا ونحن نقوم باالعمار فإن إرسالكم 
لحكومة غزة يعني أنكم تســاهمون في االنقســام 
ــات المانحين  ونحن نالحــظ أن هــذا يوافق رغب

وبالتالي لم تصل المساعدات. 
وأشار النائب سكيك إلى أن الحكومة الفلسطينية 
تتواصــل وتقــوم بالتنســيق مــع بعــض الجهات 
الخارجية في ملف اإلعمار ألن المؤسسة العربية 
الدولية مؤسســة شــعبية وبدأت تلعب دورا فاعال 
في المشــاريع ونفــذت جزءا منها بالتنســيق مع 
الجهــات المعنية من بلديات أو أشــغال وأحضرت 
وحدات سكن جاهز وأعادت تأهيل عيادات، كذلك 
قوافل معونات إنســانية دوائية ومســاعدات،  كما 
ــاء العرب وغيرهم كان لهم دورا ايجابيا  أن األطب
وفاعال ودورهم الزال مستمرا حتى اآلن، أيضا تم 
التعاون بين مؤسسات مدنية مثل اإلغاثة اإلسالمية، 
وكذلــك دول صديقــة تبنت مشــاريع كقطر 
والكويت واإلمارات والسعودية وغيرها من الدول 
التي قدمت العون والمســاعدة من أجــل اإلعمار، 
باإلضافــة إلى بعض الدول األجنبية وتم االرتباط 
مع أجهزة في الحكومة مثل التعليم والصحة ضمن 
فعاليات إعمار قطاع غزة. وهذا يؤكد أن الحكومة 
هدفها اإلعمار وبإشراف المانحين حسب المصلحة 

العامة.
وعن سؤالنا حول ما يقال من أن حكومة هنية تتهم 
من قبل ســلطة رام اهللا أنها تشكل العائق أمام ملف 
االعمار قال م. سكيك "رئيس الوزراء اسماعيل هنية 
ــة إال اإلعمار وأن  ــن على المأل بأن ليس لنا غاي بي
ليس لنا غايات أخرى، فتح السيد أبو العبد المجال 
أمام كل جهة مانحة لإلشراف على ما تريد إعماره 
وإدخال المواد عن طريقها ومراقبتها"، ولفت قائال 

"لن نقبل نحن في الحكومة بمال سياســي لتغيير 
ثوابتنا والمحافظة على حقوق شعبنا وهذا موقف 
رئيــس الوزراء وهو موقف الشــعب الفلســطيني 

المحاصر في غزة".
ــة اإلعمار أوضح  وعن الخطــة الموضوعة لعملي
ســكيك أن نقابة المهندسين والبلديات واألشغال 
شــاركت مع التعليم والصحة واإلســكان وقدمت 
مشــاريع وصلت ل٤٥٠  مشروع وسجلت بالترتيب 
ــم االعمار  ــكل محافظة حتى يت وبشــكل متتابع ل
بشكل متسلســل وبطريقة تغذي كل االحتياجات 

المطلوبة للقطاع.
معيقات َّـ طريق االعمار

وحــول المعيقــات التي تحــول دون انجاز عملية 
االعمار، قال ســكيك:"هناك العديد من المعيقات 
أهمها إغالق المعابر والحصار وعدم السماح بإدخال 
مواد بناء ويتحمل مسؤوليته االحتالل ومن يسير 
في فلكه في حصارهم ألهل غزة، وموقف حكومة 
رام اهللا الــذي يعطي غطاءا للحصار ألنه لو رفعت 
حكومة رام اهللا يدها عن المساهمة في إغالق المعبر 
لكان من الممكــن ادخال المواد الالزمة"، وأكد أن 
االنقسام يؤخذ ذريعة مع أن الحدود مع مصر غير 
مرتبطة بطريقة إدخال المواد إال أن المواقف هي 

التي تتحكم في دخول المواد الخام 
وأوضح النائب سكيك أن غزة بحاجة لعملية إعادة 
اإلعمار حسب اإلحصاء المركزي األولي في بداية 
العــدوان كان ٢ مليار دوال ومــن المكن أن يصل 
المبلغ إلى ٥ مليار إذا ما أعدنا بناء المصانع والبنى 
ــى أن الحكومة  التحتية ودعمنا الناس، مشــيرا إل
ــكل منــزل تضرر  قامــت  بصــرف ٤٠٠٠ يــورو ل
بالكمال، وكل شخص هدم منزله جزئيا تم صرف 
٢٠٠٠ يورو وهذا لمدة مؤقتة معتقدين أن المعونات 
ستصل سريعا، لكن الحاجة اآلن إلى ما ال يقل عن٣ 
مليار دوالر حتى نستطيع أن نزيل األنقاض ونعيد 

المساكن ونبني مباني العبادات والمدارس. 
ولفــت النظــر إلى أن اعمــار غــزة تتحمله قوى 
ــي دمرت القطــاع ويجــب أن تغرم  االحتــالل الت
وتعوض الســكان عن كل ضرر الحق بهم نتيجة 
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27العدد الرابع والثالثون

للســكن، وكذلك قامت جمعية الرحمة العالمية 
وبإشراف علوي من وزارة األشغال بإنقاذ ما يزيد 
عن ٢٧٩ منزل عبر التدعيم اإلنشائي لبعض العناصر 
المنهارة فيه وأهمها األعمدة مما مكن أصحابها من 

استخدامها للسكن بتكلفة بلغت ٦١١,٣٨٣ دوالر.
كما أن الوزارة أعــدت مقترحًا لترميم الوحدات 
ــا وغير صالحة للســكن, حيث أن  المهدمــة جزئي
ــا تلقوا فقط مبلغ اإلغاثــة من الحكومة  أصحابه
الفلســطينية ولم يتلقوا مساعدات أو تعويض من 
وكالة الغــوث لالجئين أو تعويــض من برنامج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي "UNDP". وقد وقعت 
ــوزارة مذكــرة تفاهم مــع مؤسســة الرحمة  ال
ــة لتنفيذ جزء من المشــروع بتمويل من  العالمي
المؤسسة بلغ حوالي ١,٣٩ مليون دوالر حيث سيتم 
إصالح برج الســلطان ضمن هــذه المرحلة الذي 
تقدر تكلفة إصالحه بحوالي ٢٢٥,٠٠٠ دوالر أمريكي 
مما سينقذ عدد ٣٢ وحدة سكنية و٦ محالت تجارية 

موجودة في البرج ويعيد أصحابه إليها.
ــوزارة باالنتهاء مــن تخطيط وتصميم  وقامت ال
مشروع ضمن مشروع حي الفردوس والممول من 
ــواء عــدد (١٠٠) من المتضررين جراء  UNDP إلي
الحــرب على غزة وقــد تم إيداع المشــروع لدى 
اللجنة المركزية بوزارة الحكم المحلي.وجاري 
التنسيق مع جمعية الهالل األحمر التركي إلعداد 
الدراسات الخاصة بإنشاء قرية تركية تحمل اسم 
محمــد الفاتح إليواء المتضررين. ويتم التنســيق 
مع شــركة سمو الســعودية والتي تعتزم التبرع 
إلنشاء حي سكني للمتضررين ضمن مشروع حي 
الفردوس، وجاري التنســيق مع جهات أخرى مثل 

IHH لعمل مشاريع إسكان للمتضررين.
وأكد رضــوان أن الوزارة بدأت هذه المرحلة من 
مراحــل االإعمار بإعادة إعمار الوحدات الســكنية 
ــًا المتمثلة فــي تخطيط وتصميم  المهدمــة كلي
األحياء والمباني السكنية وتحضير وثائق العطاء, 
وذلك بالتنســيق مع جميع الجهــات ذات العالقة 
مثل البلديات وســلطة األراضي كما ويقوم طاقم 
الوزراة بزيارة الجهات المختلفة العاملة باالعمار 

الحرب، معتقدا أن العالم العربي واإلسالمي الحر 
والعالم الدولي يشــعر بوضع غزة، ومضى يقول 
ــر من األمــوال مرصــودة للوصول،  "هناك كثي
ــه أهداف اكبر  لكن قليل مــا يصل ألن الحصار ل
من اإلعمار والعالم يتجاوب مع إســرائيل في بناء 
ــات حــول القدس وفلســطين التاريخية  المغتصب
وتقــام كثير من المســتوطنات وتترك غزة تئن 

تحت الشعارات وتحت الكالم.
احصائيات وأرقام

بدوره أشار الوكيل المســاعد في وزارة األشغال 
العامة المهندس إبراهيم رضوان أنه كان للحصار 
ــم المفــروض على شــعبنا خالل الســنوات  الظال
الماضية األثر الكبير على تعطيل معظم نشــاطات 
ــر، حيث توقفت معظم المشــاريع  البناء والتعمي
بسبب توقف التمويل الخارجي وتجميد المشاريع 
ــا أن األمر  التــي كانت فــي مرحلة التنفيذ، ملفت
ازداد تعقيدًا بعد حــرب الفرقان, حيث لحق دمارا 
كبيرا في الطرق والبنية التحتية و تم تدمير ما 
يقارب ٣٥٠٠ وحدة ســكنية و ٩٨٤ مبنى غير سكني 
باإلضافة إلى ٥٠,٠٠٠ منشأة تضررت أضرارًا جزئية 
متنوعة, مما أدى إلى زيادة حاجة قطاع غزة لبناء 
اآلالف من الوحــدات حيث تقدر حاجة قطاع غزة 
من الوحدات بحوالي ٦٩,٤٠٠ وحدة سكنية، باإلضافة 
إلــى ذلك هناك ما يقارب ٢٨٨٦ وحدة ســكنية لم 
يكتمل العمل بها بســبب عدم توفــر البناء وذلك 
 UNRWA ضمن مشاريع اإلســكان التي تقوم بها
و UNDP إليواء متضــرري ما قبل الحرب. كما 
ــاك آالف الوحدات المتضــررة جزئيًا خالل  أن هن

الحرب تحتاج إلى ترميم.
مالمح خطة اإلعمار

ــوزارة قامت بإعــداد إطار  وأوضح رضــوان أن ال
عــام لخطة االعمار في المجــاالت التي تقع تحت 
مســؤولية الوزارة كما وأعــدت خطة تفصيلية 
العمار الوحدات السكنية المهدمة كليًا والمتضررة 

جزئياً.
 وأضاف: "تتنوع القطاعات المتضررة والتي تتطلب 
جهــودًا في مجال اإلعمار بدءًا من قطاع اإلســكان 
واإلنشاءات مرورًا بمرافق البنية التحتية والزراعة 
والصناعة وغير ذلك، فقد تم التركيز في خطة 
االعمار على القطاعات التي تدخل تحت مسئولية 
وزارة األشغال العامة واإلسكان ومنها التعامل مع 
أنقاض المباني والمنشــآت المهدمــة، والوحدات 

السكنية الخاصة".
مراحل إعادة اإلعمار

وبين رضــوان أن مراحل عملية اإلعمار تمر عبر 
ــة األنقاض والتعامل معها، وتدقيق الخســائر  إزال
والتحقق منها، والتخطيط للتنفيذ (تهيئة مواقع 
العمــل، إعادة إفــراز األراضي، إعــداد المخططات 
الهندسية، استكمال اإلجراءات اإلدارية والقانونية، 
التنفيذ، والبناء)، كما شــدد على متطلبات إنجاح 
ــة إعادة اإلعمــار وهي فتح كامــل للمعابر  عملي
الحدودية وتدفــق طبيعي لمواد ومعــدات البناء، 
والتنسيق الكامل بين كافة الجهات ونشر البيانات 
للجميع، واالتفاق بين كافة الجهات على سياسات 
ــات موحدة للتعويضــات وإصــالح األضرار،  والي
والمساندة اإلعالمية للخطة والعمل على التواصل 

مع الجميع خاصة الفئات المســتهدفة، والشفافية 
الكاملة والمهنية في التنفيذ.

إنجازات تم تحقيقها
وأشار رضوان إلى أن وزارة األشغال قامت بحصر 
كافــة األضــرار التي لحقــت بالمنشــات العامة 
والخاصــة وتدقيقها من حيــث المعلومات الفنية 
وقيمة الضرر، كما تم إعداد قاعدة بيانات مرتبطة 
بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) لجميع المنشات 
المهدمة كليًا خالل الحرب وعددها حوالي (٣,٤٠٧) 
وحدة ســكنية و(٩٨٤) مبنى غير ســكني، وحوالي 
ــًا، وقامت الوزارة  (٥٠,٠٠٠) منشــأة متضررة جزئي
وحدة ســكنية و(٩٨٤) مبنى غير ســكني، وحوالي 
ــًا، وقامت الوزارة  (٥٠,٠٠٠) منشــأة متضررة جزئي
وحدة ســكنية و(٩٨٤) مبنى غير ســكني، وحوالي 

بتجهيز برنامج لالســتعالم عن األضرار مرتبط 
بشــبكة االنترنــت وذلــك بالتعاون مــع مركز 
الحاســوب الحكومي، ملفتا أنه جاري ربط قواعد 
البيانات الخاصة بالوزارة بتلك الخاصة بوكالة 
الغوث وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فيما يتعلق 

باألضرار والدفعات التي تلقاها المتضررون. 
وتابع: "كذلك جار العمل على استكمال األوراق 
وسندات الملكية الخاصة بالمواطنين الذين هدمت 
ــم إنجاز ما نســبته ٨٣ ٪ حيث تم  منازلهــم حيث ت
ــق ما يقارب ٢٥٨٠ ملــف في جميع محافظات  تدقي

غزة حتى تاريخه".
وأوضح الوكيل المســاعد أنه قامــت العديد من 
الجهــات بتوزيع إغاثة عاجلة لألســر التي فقدت 
وحداتها الســكنية أو تلك التي ال يمكن أن تعيش 

في وحداتها المتضررة بصورتها الحالية. 
ــة الغــوث وبرنامج األمم  وقامــت كل من وكال
المتحــدة اإلنمائي بتوزيع تعويضــات مالية على 
الحاالت التي لحق بوحداتها السكنية ضرر جزئي 
(أقل مــن ٥,٠٠٠ دوالر) والبالغ عددها ٤٢,٧٧٤ حالة 
حسب تقديراتهم والتي تقدر قيمة الخسائر التي 
ــا بحوالي ٥٦ مليون دوالر. فيما يلي عدد  لحقت به

الحاالت التي تلقت التعويضات:
ــع تعويضات  ــة الغوث بتوزي كمــا وقامت وكال
ــي ٧٣ حالة (الجئين) ممن لحــق بوحداتها  لحوال
ضــرر جزئي مقدر بأكثر مــن ٥,٠٠٠ دوالر وهي 
بصــدد تعويض مــا تبقى من الجئيــن متضررين 

ضرر جزئي.
ونّوه رضوان إلى أنه تم طرح مناقصات إزالة الردم 
واألنقاض للمنشــات المهدمة كليا حيث تم إزالة 
ما نســبته ٩٠٪ من األنقاض حتى هذه اللحظة. وقد 
قامت وزارة األشــغال بالتنسيق مع كافة الجهات 
التي تعمــل في هذا المجال مثــل جمعية الرحمة 
العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووكالة 
الغوث ومؤسســة CHF والمواطنين المتضررين 
حتى يتم إزالة ما خلفــه االحتالل، وحتى تاريخه 
تم إزالة أنقاض ما يزيد عن (١٦٨٣) مبنى ســكني و 
(٣١) مســجد و عشرات المباني الحكومية والمقار 

األمنية 
وأضاف بأن الطواقم الفنية للوزارة قامت بدراسة 
أكثــر من ١٥٠ مبنى يحتاج إلى رأي فني للبت في 
ــًا في هذا  حالته اإلنشــائية وال يــزال العمل جاري
أكثــر من ١٥٠ مبنى يحتاج إلى رأي فني للبت في 
ــًا في هذا  حالته اإلنشــائية وال يــزال العمل جاري
أكثــر من ١٥٠ مبنى يحتاج إلى رأي فني للبت في 

المجــال، كما قامــت الوزارة بإنقــاذ ما يزيد عن 
٢٩٥ منزل عبر التدعيم اإلنشــائي لبعض العناصر 
المنهارة فيه وأهمها األعمدة بتكلفة بلغت حوالي  
٣٤١,٧٠٠دوالر ممــا مكن أصحابها من اســتخدامها 

لتمويل هذه المرحلة.
ومنذ انتهاء الحــرب عملت آليات ومعدات الوزارة 
ألكثر من (٢٠,٠٠٠) ســاعة عمــل حوالي ٨٠٪ منها 
في مساعدة المواطنين في إزالة أنقاض منشآتهم، 
ومساعدة البلديات في أعمال تسوية الطرق وتنفيذ 
ــة طارئة، هــذا باإلضافة إلى  مشــاريع بنية تحتي

مساعدة الوزارات والمؤسسات األخرى.
كمــا أن الوزارة أعدت مقترحــًا لبناء ألف وحدة 
سكنية نواة بما يتوفر من مواد في السوق المحلي 
ــدأت الوزارة  ــر معينة, وقد ب وذلك ضمن معايي
بتنفيذ نموذج لهذه الوحدات حيث أنها تتميز بأنه 
يمكن التمدد فيها أفقيًا ورأســيًا مســتقبًال, ولقد 
ــوزارة بالتواصل مع الجهــات المختلفة  قامــت ال
لدعم تنفيذ هذا المشروع وهي في انتظار وصول 
التمويل حيث أبدت الكثير من المؤسســات رغبتها 

في تمويل المشروع.
وقامت الوزارة بسلســلة من اللقاءات التنســيقية 
والتشاورية مع كافة الجهات الحكومية والدولية 
ومؤسســات المجتمع المدني ذات العالقة وممثلي 
القطاع الخاص للخروج بأفضل الســبل وأنجعها 
إلعادة االعمار.وتم زيارة مقرات معظم المؤسسات 
 ،UNDP، UN :ــل ــة في مجــال االعمار مث العامل
الصليب األحمر، الهــالل األحمر التركي، البنك 
اإلسالمي للتنمية، كما ساهمت الوزارة في تشكيل 
جسم مركزي يشــرف على عملية إعادة اإلعمار 
ويضم ممثلين عن الجهات الحكومية ومؤسســات 
المجتمــع المدني والقطاع الخاص والمؤسســات 
اإلقليمية والدولية تحت اســم المجلس التنسيقي 
ــق بتاريــخ ٢٠٠٩/١٢/٢١  العمــار غــزة الــذي انطل
والمجلس قام بالتواصــل مع مختلف الجهات بما 
فيها سلطة رام اهللا وحتى اآلن لم يتم تلقي تجاوب 

رسمي من قبلها.
الدعم العربي والشعبي لجهود اإلعمار

ولفت رضوان النظر إلى وجود دعم رسمي ينادي 
ــة الحرب على القطاع إال أن  بإعمار غزة منذ بداي
هذا الدعم مشتت وليس موجه بشكل صحيح حيث 
ــة غير متفقــة على تحديد  أن الحكومــات العربي
ــي تتولى القيام باالعمــار, فبالرغم من  الجهة الت
انتهاء مؤتمر شرم الشيخ والذي خصصت فيه مبالغ 
ــة العمار غــزة، إال أنه لم يصــل أي من هذه  طائل
األموال حتى اآلن بسبب ربط االعمار بالمصالحة 
وهذا األمر يزيد من معاناة الشــعب الفلســطيني 
أكثــر فأكثر، كما أنه بعد مرور أكثر من عام 
على حــرب غزة خفتت الكثير مــن األصوات التي 
تطالــب باالعمار، وهذا يجعــل الوضع أخطر مما 
يمكن تصوره حيث أن المواطن الفلســطيني الذي 
ذاق وبال النكبة التي ما تزال مستمرة أصبح يائسًا 
يمكن تصوره حيث أن المواطن الفلســطيني الذي 
ذاق وبال النكبة التي ما تزال مستمرة أصبح يائسًا 
يمكن تصوره حيث أن المواطن الفلســطيني الذي 

ويشــعر بأن ملف االعمار لن ينجز كما لم يحل 
موضوع الالجئين من قبل.

أما فيما يتعلق بالدعم الشعبي قال رضوان :"يتفق 
الجميع على أن الدعم الشعبي العمار غزة هو من 
أهــم ركائز االعمار وقد ملئت شــوارع العواصم 
والمدن العربية المطالبة باعمار غزة باإلضافة إلى 
القوافل التي حاولت فك حصار غزة والتي كانت 
تمثل إشارة واضحة على كبر حجم التأييد الشعبي 
العمــار غزة، إال أنه وفي اآلونة األخيرة انخفضت 

هذه الفعاليات بصورة ملموسة والمطلوب هو إعادة 
تفعيل هذا الدور الشــعبي الهام لما يمثله من دعم 

صمود للشعب الفلسطيني الصابر". 
صعوبات َّـ عمل الوزارة

 وأكد رضوان أن  الحالة االستثنائية التي يعيشها 
قطاع غزة  أثرت سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا على عمل 
 وأكد رضوان أن  الحالة االستثنائية التي يعيشها 
قطاع غزة  أثرت سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا على عمل 
 وأكد رضوان أن  الحالة االستثنائية التي يعيشها 

ــر  من خالل توقف  ــوزارة، وقد ظهر هذا التأثي ال
الدعم المالي الخارجي المخصص لدعم المشاريع 
ــات المتاحة حيــث أن األموال التي  وقلة الميزاني
خصصت في مؤتمر شرم الشيخ لم تصل للحكومة، 
والنقص في المواد المستخدمة في المشاريع سواء 
مواد البناء أو مواد الطرق بســبب الحصار وإغالق 
ــر، وكذلــك كبر حجم الدمار بالنســبة  المعاب
ــرة الجهات  ــوزارة، وكث لمقــدرات وإمكانيات ال
العاملة في االعمار مما أدى إلى صعوبة التنســيق 
بينها األمر الذي يشــتت الجهود ويسبب ازدواجية 
العمل، وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة في 
ــا. وكذلك عدم  الحكومــة في كثير من القضاي
ــوزارة من قبل  صــرف الموازنات المرصــودة لل
الحكومة، وعدم كفاية الموازنات المرصودة من 
قبل الحكومة لتشــغيل اآلليات والمعدات حيث أن 

تكلفة تشغيلها وصيانتها عالية.
اسرتاتيجيات التعاطي مع الواقع

وفيما يتعلق باســتراتيجيات التي تتخذها الوزارة 
ــف اإلعمار قال رضــوان: "أدت  فــي التعامل مع مل
ظــروف الحرب و مــا تالها إلى الحاجة الماســة 
ــا األول ضمان تنفيذ  إلعــداد خطة طــوارئ هدفه
الوزارة للحد األدنى من المهام الملقاة على عاتقها 
فهي تمثل الجهة الحكومية التي يقع على كاهلها 
الجزء األكبر من عملية إعادة االعمار، ولتحقيق 
هذا الهدف تم تحديد محاور واستراتيجيات العمل 
ــز الوزارة  األساســية على أن تكــون بؤرة تركي
وهي استكمال حصر األضرار الناتجة عن العدوان 
ــات، ووضــع البرامج  ــي وتدقيق الملكي الصهيون
ــي، وتجهيز  إلصالح ما دمــره االحتالل الصهيون
المخططات إلعادة البناء، وتحديد ما يمكن إصالحه 
في ظــل الحصار المفروض على القطاع، وتدعيم 
المباني التي تحتاج إلى تدعيم إنشائي وإكمال هدم 
المباني التي تم البت بعدم إمكانية إصالحها، وإعداد 
الخطط والتقارير والتواصــل مع كافة الجهات 
ذات العالقــة مــن خــالل االجتماعات التشــاورية 
وورش العمل، إضافــة إلى تنفيذ ما يمكن تنفيذه 
من عمل بما يتوفر من مواد، وبما يساهم بتخفيف 
المعاناة عن المواطنين، وتوفير ما يلزم من آليات 
ومعدات لمســاعدة المؤسســات الحكومية في أداء 
أعمالها، ومساعدة السكان حال حدوث االجتياحات 
اإلســرائيلية، ومتابعة صيانة الطــرق بما يتوفر 
من مواد، واالســتفادة من المواد المحلية والبدائل 
المتاحة، وأيضا متابعة موضوع الشــقق الســكنية 
في المشــاريع المنفذة من قبل الوزارة وحصرها 
وأرشــفتها والعمل على اتخاذ اإلجــراءات الالزمة 
بخصوصها، وإجراء العديد من الدراسات واألبحاث 
لتطوير عمل الوزارة المســتقبلي، وتطوير آليات 
ــام باألعمال  ــوزارة، والقي وأنظمــة العمل فــي ال

الروتينية الالزمة لتسيير األعمال في الوزارة". 
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نصار: نسمع عن 

المليارات وال نراها، 
ووافقنا على لجنة محايدة 

تعمل بشفافية إلدارة 
الملف دون جدوى  

سكيك: يريدون إعادة 
السلطة عبر ملف إعادة 

األعمار بعد أن فشلت في 
العودة على ظهر الدبابات 

الصهيونية 

رضوان: ربط إعادة اإلعمار 
بالمصالحة تفاقم معاناة 
المواطنين، وأعددنا إطارا 
عام لخطة اإلعمار في مختلف 
المجاالت ذات العالقة

نصار: للمجلس التشريعي 
دور هام وكبير في عملية 
إعادة اإلعمار وتعويض 
المواطنين، وال نمانع 

من التنسيق مع أي جهة 
كانت إلنجاز اإلعمار

سكيك: عملية إعادة 
اإلعمار تشكل ملفًا 

سياسيًا بامتياز، وهناك 
موقف دولي يعطل 

إعمار غزة، ومبرر وجود 
االنقسام غير مفهوم 

رضوان: قمنا بحصر 
كافة األضرار التي 

لحقت بالمنشآت العامة 
والخاصة وإعداد قاعدة 
بيانات كاملة لما تم 
تهديمه خالل الحرب
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االستيطان الصهيوني 
َّـ فلسطني: ديمومة 

الحرب علينا





ــى أرض الضفة الغربية اليوم هو نفــس ما جرى على أرضنا  إن مــا يجري عل
ــت عام ٤٨، فالصهاينة يكررون فيها ما فعلوه هناك، أما زعاماتنا فما  التي احتل
ــة النفس بأن يتعطف عليها العم ســام فينتزع قطعة  زالــت تجتر الكالم ممني
مــن األرض من براثن الصهاينة لتقيم عليها تلك الزعامات دولتها، خالفًا لما 
قرره رب العزة في محكم التنزيل حيث وصف سبحانه اليهود بقوله:  "أم لهم 

نصيب من الملك، فإذًا ال يؤتون الناس نقيرا".
إن إقامة دولة فلســطينية في ظل االستيطان والتهويد ومن خالل المفاوضات 
في ظل عملية التسوية ال يزيد عن كونه وهمًا وإن تذرع الموهومون بقرارات 
إن إقامة دولة فلســطينية في ظل االستيطان والتهويد ومن خالل المفاوضات 
في ظل عملية التسوية ال يزيد عن كونه وهمًا وإن تذرع الموهومون بقرارات 
إن إقامة دولة فلســطينية في ظل االستيطان والتهويد ومن خالل المفاوضات 

ــادئ القانون الدولي، وما ذاك إال ألمر في غاية البســاطة  األمــم المتحدة ومب
وهــو أن هذه القرارات وتلك المبادئ لم تغب عن قضيتنا لحظة واحدة، ومع 
ذلك فهي (أي القضية) في تراجع وأحوالنا نحن أصحاب القضية تزداد سوءًا، 
والمجتمع الدولي ينحاز إلى الجالد على حســاب الضحية ويمنحه حق إبادتنا 

باعتبار ذلك دفاعًا عن النفس ويسلبنا حقنا في المقاومة باعتبارها إرهابًا.
والمجتمع الدولي ينحاز إلى الجالد على حســاب الضحية ويمنحه حق إبادتنا 

باعتبار ذلك دفاعًا عن النفس ويسلبنا حقنا في المقاومة باعتبارها إرهابًا.
والمجتمع الدولي ينحاز إلى الجالد على حســاب الضحية ويمنحه حق إبادتنا 

وإنه لما يدمي القلب أن يتمترس الصهيوني خلف عزمه على مواصلة التهويد 
واالســتيطان، وأن يخضــع المفاوض الفلســطيني لهــذه اإلرادة فيتراجع عن 
قراره بوقف التفاوض حتى يتوقف االستيطان ويهرول مع أربعة عشرة دولة 
ــة إلى مفاوضات غير مباشــرة لن تؤدي إال إلــى مزيد من ضياع األرض  عربي
ــرة التفاوض بأربعة  وامتهان المقدســات، وهــو أن الناس، حتى وإن حددت فت

أشهر يذهبون بعدها إلى مجلس األمن والجمعية العامة.
إن اللجوء إلى مجلس األمن واالستجارة بميثاق األمم المتحدة بمبادئ القانون 
ــة جنيف ١٩٤٩، وميثاق حقوق اإلنســان  الدولــي والئحــة الهاي ١٩٧٠، واتفاقي
١٩٤٨، ســيكون مفيدًا في حالة واحدة فقط، وذلك عندما يرى العالم أن الكيان 
الصهيوني قد بدأ يخشــى على نفسه الزوال جّراء وجع ضربات المقاومة، أما 
مع مقولة "ال بديل عن الســالم إال الســالم" فلن يرجــع المفاوض من مجلس 

األمن إال حافيًا بال خّفين وسيكون ُحَنْين أحسن منه حاال إذ رجع بخّفيه.
مــا كان للصهاينة أن يقيموا ألنفســهم كيانًا في فلســطين بدون اســتيطان 
يعتمد العقيدة التوراتية التي تقوم فلسفتها على مقولة "أرض بال شعب لشعب 
بــال أرض"، ووفق خطط منهجية تقوم على اقتالع الفلســطيني أو محاصرته 
أوعزله بحيث تمثل المســتوطنة بؤرة عســكرية ومؤسســة اقتصادية وخلية 
ســرطانية قابلة للتمدد والتفّرغ وحاجزًا بشــريًا يحول بين الفلســطيني في 
موقع والفلســطيني في موقــع آخر، وبين الفلســطيني وشــقيقه قط عربي 
مجاور إضافة إلى ســيطرة شــبه كاملة على المرتفعــات وطرق المواصالت 

ومصادر المياه.
ولقــد نجح هذا األســلوب برعاية االنتداب البريطاني ومســاعدة السماســرة 
ــة بحلول عام ٤٨، إقامة كيانهــم على ٧٢٪ من أرض  والعمــالء ومكن الصهاين
فلسطين. وبعد إحتالل بقية األرض الفلسطينية عام ٦٧، تابع الصهاينة برامجهم 
وخططهم االستيطانية، فأقاموامستوطناتهم في الضفة الغربية بصورة خاصة 
متبعين نفس النهج بحيث تمثل المستوطنة بؤرة عسكرية ومؤسسة اقتصادية 
ــى المرتفعات  ــة ســرطانية قابلة للتمدد والتفّرغ في موقع يســيطر عل وخلي
وطــرق المواصالت ومصادر المياه ، ويمنع تواصل الفلســطينيين بعضهم مع 
بعض، وبحيث يشــكل كل تجمع استيطاني حاجزًا بشــريًا يهوديًا غايته فصل 
الفلســطينيين بعضهم عن بعض من ناحية وفصلهم عن أشــقائهم في األقطار 

العربية المجاورة من ناحية أخرى.
ومما تجدر مالحظته أن الورم الســرطاني االستيطاني الصهيوني قد استشرى 
فــي الضفــة الغربية في أعقاب اتفاقية أوســلو عــام ١٩٩٣م، بحيث مكن الكيان 
ــة، والحبل على  الصهيونــي من تهويد ما يزيد عن ٣/١ مســاحة الضفة الغربي
الجرار، من دون أن يخفي هذا الكيان نواياه والتي تقوم على فلسفة مؤداها أن 
الكيان الصهيوني ال يمكن حمايته والحفاظ عليه إّال من خالل الضم والتوســع 
والتهويد ممثًال باالستيطان  باعتباره حقًا من حقوقهم يمارسونه على أرضهم 
الكيان الصهيوني ال يمكن حمايته والحفاظ عليه إّال من خالل الضم والتوســع 
والتهويد ممثًال باالستيطان  باعتباره حقًا من حقوقهم يمارسونه على أرضهم 
الكيان الصهيوني ال يمكن حمايته والحفاظ عليه إّال من خالل الضم والتوســع 

التي وهبها اهللا لهم، فإذا أراد الفلسطينيون أن يقيموا ألنفسهم كيانًا فليقيموه 
على أرضهم شــرقي النهر، أما في فلســطين فال مجال إال إدارة مدنية تشرف 

عليها سلطة فلسطينية موالية للدولة اليهودية على حد زعمهم.

نواب الجنوب َّـ احتفال ِّـساعدة الطلبة 
الجامعيني 

ــة التغيير واإلصالح في جنوب غزة  قام  نواب كتل
الخميس ( ٢٠١٠/٢/٢٥) بتقديم مساعدة مالية بقيمة 
١٠٠ دوالر ل١٠٢ طالــب جامعي من كال الجنســين 
،وذلك خالل الحفل الذي نظمه نواب كتلة التغيير 
واإلصالح بالتعاون مع الكتلة اإلســالمية  في صالة 

الوسيم بحي الزيتون.
وضم الحفل كال من النائب د.محمود الزهار وجمال 
نصار وم. جمال ســكيك، بحضور كل من القيادي 
ــازوري والقيادي  في حركــة حماس د.إبراهيم الي

د.عبد الكريم الدهشان وشخصيات أخرى.
وبدأ االحتفــال بتالوة عطرة مــن الذكر الكريم، 
تالها كلمة الكتلة اإلسالمية التي شكر فيها مسؤول 
الكتلة في جنوب غزة نواب كتلة التغيير واإلصالح 
ــى وقوفهم مــع أبناء شــعبهم، داعيا إلــى زيادة  عل
المساعدات المادية للطلبة للحاجة الماسة التي يمر 

بها الطالب.
ــل الحفــل نشــيد لفرقــة رحالة ثــم كلمة  وتخل
ــى دور الكتل  ــا عل ــور الزهــار ركــز فيه للدكت
اإلســالمية على مر السنين في الرقي والتفاعل مع 
المجتمع واالرتقاء بمستوى المؤسسات التي عملوا 
بها. وفي الســياق ذاته تطــرق د.الزهار في كلمته 
لبعض االنجازات التي قدمتها الكتلة رغم المعيقات 
التي مرت بهــا حيث قال: "يكفــي الكتلة فخرا أنها 
ال زالت هنا تقف مع أبناء شــعبها وستقف دائما مع 
كل محتاج ،وستمد يد العون للجميع". متعهدا بأن 
يحصل الطالب على دفعات جديدة من المساعدة في 

األشهر القليلة القادمة.
صلح عشائري

ــة التغيير  ــواب كتل وفــي ســياق متصل شــارك ن
واإلصالح في جنوب وشرق غزة في مراسم الصلح 
العشائري الذي نظمته لجنة إصالح منطقة الزيتون 
ــرة فــي مدينة غزة بمســجد الســالم بحي  والصب

الشجاعية االثنين (١-٣).
ويأتي هذا الصلح بمناسبة إنهاء الخالف الذي كان 
ــن عائلة الصيفــي التي فقــدت ابنها أثناء  قائما بي
تواجده في عمله وبين عائلة دغمش التي تسبب ابنها 

بقتله عن طريق عيار ناري بالخطأ.
ــة وم.جمال  وحضــر الصلح كال مــن د.خليل الحي

سكيك ود.حسن الصيفي مراقب عام وزارة الداخلية 
ــة اإلفتاء في الجامعة  ود.ماهــر الحولي رئيس لجن
اإلســالمية، والعميد أبو عبيدة الجــراح مدير عام 
الشــرطة، والمقدم خليل قزعــاط محافظ مدينة 

غزة.

نصار يزور بلدية غزة
قام النائب جمال نصار السبت (٦-٣) بزيارة ميدانية 
لبلدية غزة، حيث كان في استقباله رئيس البلدية 

م.رفيق مكي ومجلس اإلدارة .
وجرى النقاش خالل اللقــاء حول تخصيص أرض 
بمنطقة الزيتون مساحتها ١٠ دونمات لنادي التعاون 
الرياضي، علما بأن النائب نصار سبق وأن عين رئيسا 

فخريا لنادي التعاون الرياضي.
ــى إيجاد اآللية  في الســياق ذاته اتفــق الطرفان عل
المناسبة لعملية تخصيص األرض للنادي بما يعود 

بالفائدة على المنطقة والنادي والبلدية .
من جهة أخرى اطلع النائب نصار على بعض األمور 
التي تخص البلدية وعالقتها بالحكومة والمواطنين 
،حيث طالب أعضاء البلدية النائب بأن يساعد البلدية 
فــي حل بعض األمــور العالقة مــع الحكومة حتى 

يتسنى لها خدمة الجمهور على أكمل وجه .
من جانبه نفى مكي أن تكون البلدية وضعت رسوما 
لمقابلته، مؤكدا أن هذه فبركات إعالمية ال أساس 

لها من الصحة.
وفي ختام اللقــاء وعد النائب نصار أن يقف بجانب 
البلدية في هــذا االتجاه، حتى تكــون الخدمة التي 

تقدمها البلدية وفق أمنيات المواطن.

نواب خان يونس يلتقون بأعضاء بلدية 
القرارة

اجتمع وفد من كتلة التغيير واإلصالح بخان يونس 
الخميــس (٢٥-٢) بأعضاء المجلــس البلدي لبلدية 
القرارة شــمال خــان يونس، وذلك ضمن سلســلة 
التواصل مع المؤسســات التي أطلقها مكتب النواب 

في خان يونس.
وضم وفد النواب كال من د.خميس النجار ويحيى 
موسى ود.صالح البردويل، حيث كان في استقبالهم 
ــد الرحيم  أعضــاء مجلــس البلدية برئاســة م.عب

العبادلة. 
من جهته رحب م.العبادلة بالوفد مؤكدا على تقدير 

مجلــس البلدية لموقــف المجلس التشــريعي في 
وقوفه إلى جانب المؤسسات والمواطنين.

وأشار النائب موسى إلى إن هذه الزيارة تأتي ضمن 
برنامــج التواصل مع المؤسســات لتشــجيعها على 

تحسين أدائها في خدمة المواطنين.
وخــالل اللقاء طلب الوفد مــن المجلس البلدي أن 
يضعه في صورة اإلنجازات والمشاكل والمعوقات 
التي تواجه البلدية، وكذلــك الخطة التطويرية 

للبلدية.
كمــا ناقــش الوفــد خــالل االجتمــاع العديد من 
المواضيع وأهمها شارع البحر والمخطط الهيكلي 
لبلدية القرارة، ومشكلة الكهرباء بمنطقة السريج 
ومركز شرطة القرارة، وقضية تخصيص األراضي، 

وكذلك النقاط الطبية في القرارة.
واتفق الطرفان على أن يرعى المجلس التشــريعي 
لقاء مع بلديتي القرارة وخان يونس من أجل وضع 
خطة لفتح شــارع البحر، وذلك من أجل التسهيل 
ــى المواطنين، أضف إلى ذلك أن يقوم المجلس  عل
ــة اجتماعات أخرى مــع بلديات  التشــريعي برعاي
ــح ووزارة الحكم  القــرارة وخــان يونس ودير البل
المحلي من أجل قضية توسيع نفوذ بلدية القرارة، 
وإعادة هيكلة األراضي في البلدية ال ســيما منطقة 

المواصي والمنطقة الشمالية.
وفــي ختام االجتماع طلب المجلس البلدي من وفد 
كتلة التغيير واإلصالح المساعدة في دعم مشاريع 
ــة جديدة فــي القرارة،  ــة وعمــل نقطة طبي البلدي
ــة من أجل  والعمــل على تخصيــص أراضي للبلدي
تسهيل تطوير البلدية، مما يساهم في تقديم خدمة 

أفضل للمواطنين.
نواب الشمال َّـ ضيافة

 وجهاء بيت الهيا
 قام وفد من نواب المجلس التشريعي وقيادة حماس 
في محافظة شمال قطاع غزة السبت (٢٨-٢) بزيارة 
وجهاء عائالت بيت الهيا في شــمال القطاع, وذلك 
ــة بين هذه  لتعزيــز أواصــر العالقــات االجتماعي

العائالت.
 وقد ضم الوفد قيادة حركة حماس في مدينة بيت 
الهيا ونواب  المجلس التشــريعي عن دائرة شــمال 
قطاع غزة ممثًال بالنائب د. يوسف الشرافي والنائب 
الهيا ونواب  المجلس التشــريعي عن دائرة شــمال 
قطاع غزة ممثًال بالنائب د. يوسف الشرافي والنائب 
الهيا ونواب  المجلس التشــريعي عن دائرة شــمال 

م. إسماعيل األشقر والنائب مشير المصري. 
        ومن جهته أكد د. الشــرافي على عمق العالقة 
بين نواب التشــريعي وحركة حماس وبين كافة 
المواطنين، مشــيدًا بصمــود أهالي بيــت الهيا في 
وجــه الحصــار الصهيوني وفي معركــة الفرقان 

والتضحيات التي قدمها أهالي المنطقة.
ــدة بيــت الهيا عن  ــاء وأهالي بل ــر وجه هــذا وعب
اعتزازهــم وتثمينهم لهذه الزيارة الطيبة التي تنم 
عــن تواصل النواب وقــادة حماس مــع جميع أبناء 

الشعب الفلسطيني.
نواب الوسطى

 يكرمون الشرطي اِّـثالي 
وفي تتابع ألنشطة النواب شارك نواب كتلة التغيير 
واإلصالح بمحافظة الوســطى الخميس (٢٥-٢) في 
حفل تكريم الشرطي المثالي في محافظة الوسطى 
بحضور العديد من الشخصيات الشرطية والمدنية 
وعلى رأســهم محافظ المحافظة الوسطى المقدم 
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29العدد الرابع والثالثون

محمد زايد ومدير عام التوجيه السياسي والمعنوي 
د.أنور البرعاوي، ورئيس بلدية النصيرات محمد أبو 

شكيان، وزياد عقل ممثال عن حركة حماس.
وضم وفد النواب كال من النائب عبد الفتاح دخان، 
ــد الرحمن  والنائــب د.ســالم ســالمة، والنائب د.عب

الجمل، والنائب هدى نعيم.
يجدر اإلشارة أن التكريم كان خالل احتفال نظمه 

جهاز التوجيه السياسي والمعنوي في المحافظة.
ــح اللقاء بتــالوة عطرة من القــرآن الكريم،  وافتت
تالها كلمة لمدير عام التوجيه السياسي والمعنوي 
د.البرعاوي تحدث فيها عن دور الشرطي في خدمة 
المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ،مؤكدا على 

دور الشرطي الدعوي أثناء تأديته لواجبه .
بدوره أشاد د.سالمة  بدور الشرطة في الحفاظ على 
أمن المواطنين والمؤسسات بقوله: "هذا يوم عظيم 
ألننا نكرم الشرطي الذي اجتهد وأتقن عمله،وكان 

حريصا على أداء األمانة التي أوكلت إليه".
وفي الســياق ذاته أعزى النائب سالمة هذا التكريم 
ــاد واإلتقان وحســن معاملة  لتشــجيع روح االجته
ــا جهود  ــد الشــرطي المكرم، مثمن ــن عن المواطني

القائمين على االحتفال.
ــة االحتفال تم تكريم ٣٨ شــرطيا مثاليا،  وفي نهاي
ــا رمزيا مــن المال تشــجيعا لهم  وإهدائهــم مبلغ

ولغيرهم من أبناء الشرطة .
أبو مسامح يزور 

أصحاب اِّـحالت التجارية َّـ رفح
وفي ذات اإلطار قام النائب سيد أبو مسامح  بزيارة 
تفقدية (١٨-٢) ألصحاب المحال التجارية الصغيرة 
في شارع البحر في محافظة رفح، حيث استمع إلى 
شــكواهم وأطلع على حجم الصعوبات و المشاكل 

التي تعترضهم في عملهم.
وفي السياق ذاته توجه النائب أبو مسامح إلى بلدية 
محافظة رفح، واجتمع مع رئيس البلدية م.عيســى 
النشار، وناقش معه أوضاع المواطنين، مؤكدا على 
ضرورة العمل على حل المشــاكل التي يعاني منها 
أصحــاب المحــالت التجارية الموجودة في شــارع 

البحر.  
 ويتفقد اِّـواقع األمنية َّـ رفح

كما قام النائب أبو مســامح الثالثاء (١٦-٢) بزيارة 
ــة لمواقع األجهزة األمنية في محافظة رفح،  تفقدي

وذلك بالتعاون مع لجنة التوجيه السياسي.
وشارك في الجولة كل من د.أنور البرعاوي مدير 
التوجيه السياسي في محافظة غزة، ورجائي حسين 

مدير التوجيه السياسي في محافظة رفح.
ــة زيارة العديد من مواقع األجهزة  وتضمنت الجول
األمنية حيث زار الوفد مقر شــرطة محافظة رفح، 
ومقر الشــرطة الخاصة ومقر مكافحة المخدرات، 
ومقر األمــن والحماية، كما توجــه الوفد لزيارة 

رئيس بلدية رفح ومقر الدفاع المني في المحافظة.
.. ويستقبل وفدا من مدرسي وكالة الغوث

واستقبل أبو مسامح في مكتبه السبت (٢٠-٢) وفدا من 
مدرسي وكالة الغوث في محافظة رفح وبرفقتهم 

عدد من الطالب.
وناقش النائب خالل اللقاء مع الوفد الزائر موضوع 
األنفاق التي تحتاج إلى ردم ألنها تشــكل خطراعلى 
طــالب المدارس، مؤكدين على ضــرورة الحفاظ 
على ســالمة الطالب من الخطر الذي قد يلحق بهم 

نتيجة بعض الحفر.
حملة مساعدات مالية لـ ٢٠٠ أسرة 

وفي ذات اإلتجاه بدأ نواب شرق غزة ممثلين بالنائب 
ــو راس والنائب د. خليل الحية والنائب  د. مروان أب
مريم فرحات,  بتوزيع المساعدات المالية على ٢٠٠ 
أسرة محتاجة انطالقا من شعورهم بواجبهم الوطني 

تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد مدير مكتب النواب شرق غزة "أن المساعدات 
التــي وزعــت علي األســر المســتفيدة, قــد جاءت 
للتخفيف عن المواطنين في ظل األوضاع االقتصادية 
الصعبة، وأضاف: "أن المساعدات شملت بعض األسر 

المحتاجة.
وأشــار إلى: "أن نواب المجلس التشريعي في شرق 
غزة سيعملون كل ما بوسعهم لمساعدة أبناء الشعب 
الفلسطيني الصامد، وسيقومون بتوزيع المزيد من 

المساعدات المالية في األيام القادمة".
 ويختتمون اِّـرحلة الثانية 

المساعدات المالية في األيام القادمة".
 ويختتمون اِّـرحلة الثانية 

المساعدات المالية في األيام القادمة".

من "الحجاب الشرعي"
ونظــم ذات المكتب وبالتعاون مع جمعية الشــابات 
المسلمات حفال لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع 
ــل في "الجلباب  توزيع الحجاب اإلســالمي والمتمث
والحجاب الشرعي" على الفتيات المحتاجات للحجاب 

في منطقة الدرج. 
جاء ذلــك بحضور كال من النائــب  .خليل الحية 
وأدهــم البعلوجي نائــب رئيس جامعــة األمة, وم. 
محمد النخالة, باإلضافة لحضور حشــد كبير من 

نساء وفتيات وطالبات المنطقة.
وقال النائب د . الحية أن هذا المشروع يندرج ضمن 
سلســلة األنشطة والمشــاريع التي يقوم بها مكتب 
نواب شــرق غزة، مؤكدا أن هذا المشــروع يهدف 
ــات والفتيات الغير قادرات  لتلبية احتياجات الطالب

علي شراء الحجاب والجلباب.
وتطرق الحية خــالل حديثه عن حمــالت التكافل 
ــي يطلقها المجلس التشــريعي في  والتعاطــف الت
غــزة والحكومة المقالة وحركــة حماس لخدمة 
المواطنين والمواطنات، مؤكدا أن نواب شرق غزة 
لن يدخروا أي جهد وســيعملون بصورة مســتمرة 
ــن المحتاجين في جميع المناطق  لخدمة المواطني

الفلسطينية.

في ذات السياق قال مدير مكتب النواب في شرق غزة 
أن هذا المشروع نفذ على مرحلتين فالمرحلة األولى 
للمشروع نفذت في منطقة التفاح والشجاعية، أما 
المرحلة الثانية للمشروع فنفذت في منطقة الدرج"، 
مؤكدا أنه استفاد من هذا المشروع ما يقارب " ٦٠٠" 

طالبة من جميع المراحل الدراسية.
نواب غرب غزة.. سلسلة فعاليات 

واستمرارا لألنشطة والفعاليات التي قام بها النواب 
التقى نواب كتلة التغيير واإلصالح غرب غزة وفدا 
من الكتلة اإلسالمية بمنطقة غرب غزة حيث كان 
في استقباله النائب د. أحمد أبو حلبية رئيس اللجنة 
ــة بالمجلس التشــريعي فيما ضــم الوفد  القانوني
مسؤول الكتلة اإلسالمية في غزة م. صبري المدني 

و مندوبي المناطق ومسئولي ملفات المدارس. 
ورحب النائب أبو حلبية بالوفد الطالبي وعبر عن 
بالغ شــكره وتقديره لجهودهم في خدمة المسيرة 
التعليمية ، وأكد أبو حلبية على دعم النواب للكتلة 
اإلســالمية المســيرة التعليمية وأنهم الحريصون 
ــم الدعم الالزم للطــالب من اجل  دومــا على تقدي

إنجاح هذه المسيرة.
وبدوره شكر الوفد الزائر نواب غرب غزة علي تلبية 
الدعوة لهذه الزيارة من أجل تدارس أوضاع الطالب 

وإيجاد حلول لبعض مشاكلهم.
ووعد النواب خالل الزيارة بتبني عدد من مشــاريع 
الطــالب وتقديم الدعــم الالزم من أجل اســتمرار 

العملية التعليمية .
يزورون مديرية الرتبية والتعليم 

ــة التغيير واإلصالح  كمــا زار وفد من نواب كتل
ــادة حركــة حماس في الشــاطئ  ــة وقي البرلماني
ــم واطلع الوفد  الشــمالي مديرية التربية والتعلي
الزائر علي سير العملية التعليمية في مديرية غرب 

غزة .
و ضم الوفد كال من النائب المستشار محمد فرج 
الغول وزير العدل فيما شــارك عــن قيادة حركة 
حماس في منطقة الشاطئ الشمالي كال من د.محمد 
المدهون رئيس ديوان الموظفين ونشأت أبو عميرة 

ورفيق أبوهاني وأبو مصعب الهباش.
ــر التربية  وكان في اســتقبال الوفــد الزائر مدي
والتعليم في منطقة غرب غزة ومسؤولي وموظفي 
ــة، وقدم الوفد التهنئة خــالل زيارته لألخ  المديري
عبد القادر أبوعلي بعد توليه منصب مدير التربية 
ــم في غرب غــزة. وزار ذات الوفد مدرســة  والتعلي
ــى مجريات  ــم الثانوية لإلطالع عل شــهداء المخي

المسيرة التعليمية واالستماع ألبرز العقبات فيها.
وكان في اســتقبال الوفد الزائر مدير المدرســة 

محمد حسونة وعدد كبير من المدرسين.
بدوره شــكر مدير التربية والتعليم األخوة النواب 
ــارة واالهتمام  ــي الزي ــادة حركة حماس عل و قي
ــة والدعم الذي  الملحوظ منهــم للعملية التعليمي

يقدم لهم.
.. ويلتقون عمداء شؤون الطلبة 

استقبل نواب غرب غزة الثالثاء (٢٣-٢)عمداء ومدراء 
شؤون الطلبة في الجامعات في مكتب النواب.

وكان فــي اســتقبال وفد العمــداء كل من النائب 
ــة القانونية في  ــو حلبية رئيــس اللجن د.أحمــد أب
المجلس التشريعي، والنائب محمد فرج الغول وزير 
العــدل، في حين ضم الوفد الزائــر كل من د.خالد 
حمدان من الجامعة اإلسالمية، ود.تيسير نشوان من 
جامعة األقصى، ود.رياض العيلة من جامعة األزهر، 

وعاهد أبو العطا من الكلية الجامعية.
و جرى خالل اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي 
تتعلق بالجامعات وأوضــاع الطالب فيها، باإلضافة 
ــي تواجه عمل  إلى طرح العديد من المشــاكل الت

الجامعات، ومنها  قضية المساعدات والمنح.
ــى تعزيز  التواصل  وأســفر اللقاء عن  التأكيد عل
المشــترك في كافة القضايا، كذلك االتفاق على 
اســتمرار عمل لقــاءات دورية من أجــل حل كافة 
المشــاكل والقضايا ،والعمل على استمرار العملية 

التعليمية.
وفي ختام اللقاء شــكر عمداء شؤون الطلبة األخوة 
ــة، فيما شــكر النواب  ــى الفرصة الطيب ــواب عل الن

الحضور الكريم على تلبية الدعوة.
نواب الضفة يشيعون شهداء رام اهللا

شارك النواب اإلسالميون في رام اهللا بتشييع جنازة 
ضحايا الحادث الذي وقع مســاء الجمعة (٥-٣) بين 
سيارة فلســطينية مدنية و جيب عسكري صهيوني 
مصفح راح ضحيتها عائلة فلسطينية بكاملها مكونة 
من األب واألم وأربعة أطفال بالقرب من بلدة سلواد. 
وقّدم وفــد من النواب واجب العــزاء لذوي العائلة 
المكلومة "عائلة عواد"، معبرين عن حزنهم وأسفهم 
لما ألّم بالعائلة، مشــّددين على أن الشهداء الخمسة 
راحوا ضحية االستهتار الذي يمارسه جنود االحتالل 
المنتشرين في أراضي الضفة والذين ال يراعون أي 

حقوق للمواطنين الفلسطينيين.
 وطالب النواب مؤسســات حقوق اإلنســان الدولية 
بالعمل الجاد ألجل وقف االنتهاكات والقتل اليومي 
الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني، مشّددين على 
ضرورة انهاء االنقسام الداخلي واإللتفات لممارسات 

االحتالل وانتهاكاته على أرض الواقع.

لقاء مدير مؤسسة الحق 
كمــا اجتمع وفــد من النواب فــي رام اهللا المحتلة 
ــاء (٢٤-٢) بمديــر مؤسســة الحق د. شــعوان  األربع
جبارين وعدد من الباحثين العاملين في المؤسسة، 
وبحث الوفد عددًا من القضايا والخروقات والتعديات 

على حقوق اإلنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره شــكر النائب فضل حمدان فــي بداية اللقاء 
ــي تقوم بها  ــى " الجهــود الطيبة الت المؤسســة عل
كمؤسسة من أقدم المؤسسات في الوطن العربي". 
وتابع حمدان:" ما يجري في الضفة الغربية مجزرة 
حقيقية بحق المجتمع الفلسطيني بفعل ممارسات 
دايتون، حيث استدعاء ما يزيد عن الـ ٣٠٠٠٠ مواطن 
وتعرض ما يفوق الـ ٧٠٠٠ شخص للتعذيب بأساليب 

جديدة ومتجددة".
وأكد د. جبارين مدير مؤسسة الحق أن استراتيجية 
المؤسسة تقوم على مأسسة حظر التعذيب وتجريمه 
كمشروع قانون، ورفض االعتقال التعسفي والفصل 

من الوظيفة العمومية. 
ــاك مخطط لدايتون  وأضاف: " أخشــى أن يكون هن
ــم القاعدة  ــى غــرار تنظي ــق تيار متشــدد عل لخل

بفعل الضغــط والتعذيب الذي يتعرض له الشــعب 
الفلسطيني الذي يؤدي إلى تشوه جسدي ومشاكل 

نفسية".
وقد عــرج د. محمود الرمحي على مســاهمة النواب 
وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق االنسان بحل 
كثير من األمور، وأنهم يرفضون الظلم أينما وجد، 
مستعرضًا للمؤسســة بعض الحاالت التي صدر فيها 
وفي  قرارات إفراج ولم تنفذ من قبل األجهزة األمنية.
نهاية اللقاء شــكر الوفد المؤسسة وأثنى على عملها 
ــن الضفة الغربية وقطاع  وعلى موازنتها لألمور بي
غزة، مؤكدًا أن النواب اإلسالميين ينظرون لإلنسان 

كإنسان وأن التعذيب مرفوض في أّي مكان.
يزورون مؤسسة مساواة

كإنسان وأن التعذيب مرفوض في أّي مكان.
يزورون مؤسسة مساواة

كإنسان وأن التعذيب مرفوض في أّي مكان.

وفي سياق متصل التقى وفد من النواب اإلسالميين 
في الضفة  الغربية بمدير مؤسسة مساواة إبراهيم 
البرغوثي في إطار الزيارات واللقاءات التي يعقدها 
النواب مع مؤسسات المجتمع المدني لبحث ونقاش 
ــا التي تمس حقوق اإلنســان على  األمــور والقضاي
الساحة الفلســطينية ومنها استقالل القضاء. ومّثل 
ــح، والنائب  ــواب كل من النائــب محمود مصل الن
ــح. وفي بداية  فضل حمــدان، والنائب د. مريم صال
اللقاء تقدم النائب محمود مصلح بالشكر للمؤسسة 
على جهودها، مثمنًا الدور المضاعف الذي تقوم به 
مؤسسات المجتمع المدني في ظل تغييب المجلس 
التشريعي، مســتعرضًا اإلنتهاكات التي تمارس في 
مؤسسات المجتمع المدني في ظل تغييب المجلس 
التشريعي، مســتعرضًا اإلنتهاكات التي تمارس في 
مؤسسات المجتمع المدني في ظل تغييب المجلس 

الســاحة الفلسطينية وخصوصًا ما يتعلق بموضوع 
التشريعي، مســتعرضًا اإلنتهاكات التي تمارس في 
الســاحة الفلسطينية وخصوصًا ما يتعلق بموضوع 
التشريعي، مســتعرضًا اإلنتهاكات التي تمارس في 

اســتقالل القضاء وســيادة القانون وهو ما ُتعنى به 
مؤسسة مساواة.

بــدوره تحدث النائب حمدان عــن االنتهاك الواضح 
لحقوق االنســان والمتمثل في عــرض المعتقلين 
ــة وكذلك  ــى المحاكــم المدني السياســيين عل
اســتصدار أحــكام جائــرة بحــق عــدد كبير من 

المختطفين من قبل المحاكم العسكرية.
وتحدثــت النائــب د. صالــح عن وجود واســتمرار 
التعذيب بأشــكال مختلفة، داعيًة المؤسســة للعمل 
بكل جهدها إليقافه ألنه يعتبر اعتداء على انســانية 
المعتقل عوضًا عن كونه انتهاكًا لحقه في العيش 
ــب إبراهيم البرغوثــي، مدير  بأمــان وســالم. وعّق
مؤسسة مســاواة، على ذلك بأن دور المؤسسة هو 
ــا، عوضًا عن مهمتها  عالج االنتهاكات بعد توثيقه
الرقابية على أداء أركان العدالة بعيدًا عمن يمارس 
الحكم على األرض. مستعرضًا وضع حقوق االنسان 
في الساحة الفلسطينية وجهود المؤسسة في الدفاع 

عن حقوق المواطن.
وفي نهاية اللقاء أبدى النواب استعدادهم للتعاون مع 
المؤسســة لحماية القانون واستقالل القضاء ورفع 

المظالم عن المواطنين.
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نواب جنوب وشرق غزة يشاركون في مراسم صلح عشاري بين عائلتين

نواب جنوب غزة ينظمون احتفاًال لمساعدة الطلبة الجامعييننواب جنوب غزة ينظمون احتفاًال لمساعدة الطلبة الجامعيين



العدد الرابع والثالثون30

ــُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها ُأوَلِئَك َما َكاَن َلُهْم َأْن  ِ َأْن ُيْذَكَر ِفيَها اْس ــاِجَد اهللاَّ ْن َمَنَع َمَس "َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ
ْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اْآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم" (البقرة: ١١٤) َيْدُخُلوَها ِإالَّ َخاِئِفيَن َلُهْم ِفي الدُّ

ــُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها ُأوَلِئَك َما َكاَن َلُهْم َأْن  ِ َأْن ُيْذَكَر ِفيَها اْس ــاِجَد اهللاَّ ْن َمَنَع َمَس َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ
ْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اْآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم" (البقرة: ١١٤) َيْدُخُلوَها ِإالَّ َخاِئِفيَن َلُهْم ِفي الدُّ

ــُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها ُأوَلِئَك َما َكاَن َلُهْم َأْن  ِ َأْن ُيْذَكَر ِفيَها اْس ــاِجَد اهللاَّ ْن َمَنَع َمَس َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ

عقد المجلس التشــريعي في يوم األربعاء الماضي: ٢٠١٠/٠٣/٠٣م جلسة طارئة، وكان على جدول 
األعمال قضيتان؛ أوالهما تدارس آلية مجابهة الهياج اليهودي تجاه المقدسات، سواء منها ما تعلق 
بالمسجد األقصى، واقتحام باحاته، أو منع المؤمنين من الوصول إليه، والصالة فيه، واألخطر من 
ذلك وشوك انقضاضه بعد أن طالت الحفريات معظم أساساته، ثم العدوان على المسجد اإلبراهيمي 
بالمصادرة، واعتباره تراثًا يهوديًا، مع أنه ما كان إبراهيم يهوديًا وال نصرانيًا، ولكْن كان حنيفًا 
ذلك وشوك انقضاضه بعد أن طالت الحفريات معظم أساساته، ثم العدوان على المسجد اإلبراهيمي 
بالمصادرة، واعتباره تراثًا يهوديًا، مع أنه ما كان إبراهيم يهوديًا وال نصرانيًا، ولكْن كان حنيفًا 
ذلك وشوك انقضاضه بعد أن طالت الحفريات معظم أساساته، ثم العدوان على المسجد اإلبراهيمي 

مسلمًا، وما كان من المشركين، وما ُأنزلْت التوراه واإلنجيل إال من بعده.
بالمصادرة، واعتباره تراثًا يهوديًا، مع أنه ما كان إبراهيم يهوديًا وال نصرانيًا، ولكْن كان حنيفًا 

مسلمًا، وما كان من المشركين، وما ُأنزلْت التوراه واإلنجيل إال من بعده.
بالمصادرة، واعتباره تراثًا يهوديًا، مع أنه ما كان إبراهيم يهوديًا وال نصرانيًا، ولكْن كان حنيفًا 

وأما الثانية فهي التأكيد على وجوب المصالحة، وإنهاء القطيعة، ووأد الجفوة بين فصائل الشعب 
الفلسطيني، ال سيما القطبان فتح وحماس؛ ذلك أن آثارها على النسيج االجتماعي قد أغرى بيننا 
العــداوة والبغضــاء التي عاقب بهما ربنا جــل جالله كًال من اليهود والنصارى؛ كما في ســورة 
الفلسطيني، ال سيما القطبان فتح وحماس؛ ذلك أن آثارها على النسيج االجتماعي قد أغرى بيننا 
العــداوة والبغضــاء التي عاقب بهما ربنا جــل جالله كًال من اليهود والنصارى؛ كما في ســورة 
الفلسطيني، ال سيما القطبان فتح وحماس؛ ذلك أن آثارها على النسيج االجتماعي قد أغرى بيننا 

روا به، أو جعلوا التوراة قراطيس  ًا مما ُذكِّ المائدة (٦٤)،(١٤) على الترتيب؛ لّما نسوا وتركوا َحظَّ
العــداوة والبغضــاء التي عاقب بهما ربنا جــل جالله كًال من اليهود والنصارى؛ كما في ســورة 
روا به، أو جعلوا التوراة قراطيس  ًا مما ُذكِّ المائدة (٦٤)،(١٤) على الترتيب؛ لّما نسوا وتركوا َحظَّ
العــداوة والبغضــاء التي عاقب بهما ربنا جــل جالله كًال من اليهود والنصارى؛ كما في ســورة 

يبدون بعضها، ويخفون كثيرًا، فقد آمنوا ببعض الكتاب، وكفروا ببعض، ونبذوه وراء ظهورهم، 
روا به، أو جعلوا التوراة قراطيس  ًا مما ُذكِّ المائدة (٦٤)،(١٤) على الترتيب؛ لّما نسوا وتركوا َحظَّ
يبدون بعضها، ويخفون كثيرًا، فقد آمنوا ببعض الكتاب، وكفروا ببعض، ونبذوه وراء ظهورهم، 
روا به، أو جعلوا التوراة قراطيس  ًا مما ُذكِّ المائدة (٦٤)،(١٤) على الترتيب؛ لّما نسوا وتركوا َحظَّ

واشتروا به ثمنًا قليال.
وقد كان المأمول أن يلتئم المجلس بكامل أعضائه في الضفة والقطاع، غير أن الصدمة الكبرى 
ًا في وجه الراغبين في االندماج في تلك  لم تكن في غياب أعضاء حركة فتح؛ بل في وقوفهم َسدَّ

الجلسة، والحيلولة دون ُوُلوِجهم إلى مقر المجلس في رام اهللا.
وقد ال يكون موقف حركة فتح مســتهجنًا، لكن المدهش هو تواطؤ أفراد القوائم اليسارية معها 

الجلسة، والحيلولة دون ُوُلوِجهم إلى مقر المجلس في رام اهللا.
وقد ال يكون موقف حركة فتح مســتهجنًا، لكن المدهش هو تواطؤ أفراد القوائم اليسارية معها 

الجلسة، والحيلولة دون ُوُلوِجهم إلى مقر المجلس في رام اهللا.

رغبًا أو رهبًا، دون مسوغات مقبولة، اللهم إال التناقض الفكري مع حركة حماس، والتوجس من 
الفطام عن الدعم الذي يحظون به من منظمة التحرير الممســوكة من خناقها من حركة فتح، 

وعسى اهللا أن يأتي بالفتح، أو أمٍر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
أما هذه اآلية فتنعى على اليهود وأضرابهم سياستهم في تخريب المساجد حسيًا بالتهديم، أو معنويًا 

وعسى اهللا أن يأتي بالفتح، أو أمٍر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
أما هذه اآلية فتنعى على اليهود وأضرابهم سياستهم في تخريب المساجد حسيًا بالتهديم، أو معنويًا 

وعسى اهللا أن يأتي بالفتح، أو أمٍر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.

بمنعها من أن يذكر فيها اســم اهللا، وتندرج السياســة اليهودية فيما سجلته هذه اآلية في حقهم، 
لذلك فنحن جازمون بأنهم لن يفلتوا مما تضمنته من العقوبات، وهي ثالث، اثنتان منها في الدنيا، 
ويوم القيامة ُيَردُّوَن إلى عذاب عظيم، وأما اللتان في الدنيا فاألولى منهما وجوب القعود لهم في 
كل مرصٍد؛ حتى يحملهم الخوف على اللجوء إلى المساجد احتماًء بها، كما ُهِرَع أهل مكة يوم 

الفتح إلى البيت العتيق ساعة علموا أن من دخل المسجد الحرام فهو آمن.
والعقوبة الثانية هي الخزي في الدنيا، وهو الهزيمة واَألْسُر الذي يجعل أعزة أهلها أذلًة ويخرجهم 

الفتح إلى البيت العتيق ساعة علموا أن من دخل المسجد الحرام فهو آمن.
والعقوبة الثانية هي الخزي في الدنيا، وهو الهزيمة واَألْسُر الذي يجعل أعزة أهلها أذلًة ويخرجهم 

الفتح إلى البيت العتيق ساعة علموا أن من دخل المسجد الحرام فهو آمن.

منها وهم صاغرون، وهو وعيد أكيد لليهود؛ فإن الذين اتخذوا العجل ســينالهم غضب من ربهم 
وذلة في الحياة الدنيا، وهو جزاء من يشاقق اهللا ورسوله.

ــم اليهود ليســت جديدة، فهم ال يقيمــون وزنًا لحرمات النفوس، فضًال عن المؤسســات  إن جرائ
وذلة في الحياة الدنيا، وهو جزاء من يشاقق اهللا ورسوله.

ــم اليهود ليســت جديدة، فهم ال يقيمــون وزنًا لحرمات النفوس، فضًال عن المؤسســات  إن جرائ
وذلة في الحياة الدنيا، وهو جزاء من يشاقق اهللا ورسوله.

والمقدسات، بل لم يتورعوا أن يجترئوا على اهللا ذي البطش الشديد، الذي ال يعجزه شيء في األرض 
وال في السماء، ثم استباحوا دماء األنبياء، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس.

إن المستهجن فعًال من قوم يتباكون على مقاعد التفاوض مع اليهود من بعد ما تبين لهم أنهم ال 
وال في السماء، ثم استباحوا دماء األنبياء، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس.

إن المستهجن فعًال من قوم يتباكون على مقاعد التفاوض مع اليهود من بعد ما تبين لهم أنهم ال 
وال في السماء، ثم استباحوا دماء األنبياء، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس.

يؤتون الناس نقيرًا، بل يحرصون على التعاون األمني معهم، ولو في أقصى األرض، كما انكشف 
مؤخرًا تعاونهم في ُدَبيٍّ لقتل المجاهد القائد محمود المبحوح، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتحدث 
في األنباء عن مائة وخمسين مسجدًا ومزارًا على طريق التهويد في الوجبة األولى، وهي ال توازي 
مؤخرًا تعاونهم في ُدَبيٍّ لقتل المجاهد القائد محمود المبحوح، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتحدث 
في األنباء عن مائة وخمسين مسجدًا ومزارًا على طريق التهويد في الوجبة األولى، وهي ال توازي 
مؤخرًا تعاونهم في ُدَبيٍّ لقتل المجاهد القائد محمود المبحوح، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتحدث 

إال ربع المقدسات التي ُيَبيُِّت اليهود االستيالء عليها تباعًا بحسب ردود األفعال.
في األنباء عن مائة وخمسين مسجدًا ومزارًا على طريق التهويد في الوجبة األولى، وهي ال توازي 

إال ربع المقدسات التي ُيَبيُِّت اليهود االستيالء عليها تباعًا بحسب ردود األفعال.
في األنباء عن مائة وخمسين مسجدًا ومزارًا على طريق التهويد في الوجبة األولى، وهي ال توازي 

ولعل أول ردود األفعال هو استجابة وزراء الخارجية العرب لطلب المختِطفين لحركة فتح بأن 
يمنحوهم غطاًء سياسيًا للرجوع إلى المفاوضات العقيمة، مع َمْن يستمعون إليهم بآذان من طين، أو 
ولعل أول ردود األفعال هو استجابة وزراء الخارجية العرب لطلب المختِطفين لحركة فتح بأن 
يمنحوهم غطاًء سياسيًا للرجوع إلى المفاوضات العقيمة، مع َمْن يستمعون إليهم بآذان من طين، أو 
ولعل أول ردود األفعال هو استجابة وزراء الخارجية العرب لطلب المختِطفين لحركة فتح بأن 

من عجين، هذا إذا لم تكن اللقاءات لتبادل اآلراء واألدوار في كيفية مواجهة العدو المشترك، وهم 
حركة حماس، وفصائل المقاومة، ثم دول الممانعة.

ــر أدق – العودة إلى  ــارَك دول االعتدال أو االعتــالل العربي – بتعبي إن هــذا لشــيٌء ُعجاٌب أن ُتب
مفاوضاٍت أعلن الذي َتَولَّى ِكْبَرها أنها قد أوصلتهم إلى الفشل الكبير، بعد ثماني عشرة سنة من 
ُعْمِر الشعب الفلسطيني، وفي الوقت الذي ثبت فيه عجز االحتالل الصهيوني في حربين فاشلتين 
مفاوضاٍت أعلن الذي َتَولَّى ِكْبَرها أنها قد أوصلتهم إلى الفشل الكبير، بعد ثماني عشرة سنة من 
ُعْمِر الشعب الفلسطيني، وفي الوقت الذي ثبت فيه عجز االحتالل الصهيوني في حربين فاشلتين 
مفاوضاٍت أعلن الذي َتَولَّى ِكْبَرها أنها قد أوصلتهم إلى الفشل الكبير، بعد ثماني عشرة سنة من 

في جنوب لبنان، وجنوب فلســطين، وفي ذات الوقــت الذي بدأ فيه الحلف األمريكي يتفكَّك أمام 
ُعْمِر الشعب الفلسطيني، وفي الوقت الذي ثبت فيه عجز االحتالل الصهيوني في حربين فاشلتين 
في جنوب لبنان، وجنوب فلســطين، وفي ذات الوقــت الذي بدأ فيه الحلف األمريكي يتفكَّك أمام 
ُعْمِر الشعب الفلسطيني، وفي الوقت الذي ثبت فيه عجز االحتالل الصهيوني في حربين فاشلتين 

ضربات المجاهدين في كلٍّ من العراق وأفغانستان.
وفي المقابل فإن تركيا بثقلها السياسي والعسكري، ورغبتها في إحياء أمجاد الخالفة، تقترب من 
العرب ِبُخطًى ثابتٍة، وتحاول الوصول إلى َحلٍّ عادٍل في قضاياها العالقة في اليونان، وقبرص، ومع 
األكــراد، وغيرهم، كما أن دول الرفض لالحتالل، أو التبعية لألمريكان تتجمع في حلٍف واحٍد؛ 
لتكــون جبهة واحدة أمــام أي تهديد صهيوني أو أمريكي، كما نالحظ التفاف الشــعوب العربية 
واإلســالمية حول خيار المقاومة، فهي تخرج بعشرات األلوف منددًة بسياسة االحتالل في تهويد 
المقدسات، وتهديد القضية بالتصفية، فضًال عن استعدادها لتقديم الدعم المستطاع لصمود الشعب 
واإلســالمية حول خيار المقاومة، فهي تخرج بعشرات األلوف منددًة بسياسة االحتالل في تهويد 
المقدسات، وتهديد القضية بالتصفية، فضًال عن استعدادها لتقديم الدعم المستطاع لصمود الشعب 
واإلســالمية حول خيار المقاومة، فهي تخرج بعشرات األلوف منددًة بسياسة االحتالل في تهويد 

الفلسطيني ومقاومته.
إن االحتجاج الجاري في الخليل والقدس يوشــك أن يتحول إلى مقاومة مســلحة تظل تتصاعد 
ــان بدور االحتالل، غير أن المقاومة لن تصبر  ــى أن يهرب االحتالل من الضفة ، ثم يقوم الفلت إل
على أربابه طويًال، ولسوف تكنسه من الضفة كما ُكِنَس من غزة إلى حيُث ألقْت رحلها أمُّ َقْشَعٍم، 

وبئس المصير.

.

من وحي آية 



 .

حركة فتح واليسار 
يعرقلون جهود التشريعي 
َّـ اِّـصالحة وفضح األحبار

قرار غري مستقل
النائب خليل الربعي علق على عدم حضور ممثلي 
اليسار لجلسة المجلس التشريعي الطارئة (١-٣) 
رغم قانونيتها بأنه دليل على عدم قدرة اليســار 
على اتخاذ قرار مستقل قائًال:" اليسار ال يملك 
قــراره في ظل تراجعه على كافة المســتويات 
ــب مصلحته وفــي هــذه المرحلة  ودائمــا يغل
ــه مرتبطة بحركة فتح التي تمســك  مصلحت
بزمام منظمة التحريــر والمخصصات المالية 

التي تدفع لهذه الفصائل".

فصائل مجهرية
فيمــا اعتبر النائــب د.يونس االســطل أن غياب 
اليسار ال يؤثر في ميزان العمل التشريعي نتيجة 
النسبة القليلة التي يمثلونها قائال: "إن الحديث 
عن اليســار الفلسطيني اليوم حديث عن فصائل 
ــة, إْذ إن مجموع المقاعــد التي حصلوا  مجهري
عليها فــي االنتخابات األخيرة خمســة, حصلت 
الجبهــة على ثالثــة مقاعد, أحدهــم مختطف, 
وبقي لهــم اثنان, واحد في غــزة, واألخرى في 
الضفــة, بينما تجمعت ثالثــة فصائل في قائمٍة 
واحدٍة, فحصلوا على مقعدين, نصيب كل فصيٍل 
ــا مقعد فقط, لذلك فإن غيابهم ال يؤثر في  ثلث

ميزان العمل في المجلس التشريعي".
وأضاف: "يعود الســبب في انزوائهم عن الجلسة 
ــن ٢٠١٠/٣/١م, إلــى مداهنة  ــة يوم االثني الطارئ
حركــة فتح, فإنهم يقتاتون على مســتحقاتهم 
مما يسمى بمنظمة التحرير, وهي مختطفة من 
ُع  حركــة فتح, وإذا كانت هــذه الحركة ُتَجوِّ
أبناءهــا لو جاهروا ببعــض أخطائها, فما بالكم 
لو أن اليســار قد تمرد على سياســاتها فبإفشال 
المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه َمْن تراهم 
خصومها الوحيدين في الساحة الفلسطينية, أو 

في المنطقة كلها؟!".

حسابات حزبية ضيقة
وفي سياق متصل أفاد النائب د. عمر عبد الرازق 
بأن الغياب جاء بناء على حسابات حزبية يقول:" 
أعتقــد أن حســابات اليســار أصبحت حســابات 
ــة ضيقة وهم يأخذون في الحســبان ردة  حزبي

فعل فتح تجاه قراراتهم".

ارتباطات خارجية
فيما أوضح النائب م. إسماعيل األشقر أن اليسار 
ينقل أزمــة تنظيماته الداخلية التي باتت بعيدة 
كل البعــد عن الهم الوطني قائال: "بشــكل عام 
اليســار الفلســطيني يعيــش حالة مــن اليأس 
ــة، ويحاول إبراز  والقنوط والخالفات الداخلي
ذاته من خالل اللعب على التناقضات والخالفات 
بين األحــزاب والتنظيمات الفلســطينية، ولعل 
الواقــع يصدق ما يقــول عندما يتفــق د. عزيز 
دويك مع كافة هذه القوائم على عقد جلســة 
للمجلس التشريعي يقوم اليسار مع حركة فتح 
برفض هذا االتفاق والتنصل منه، وعندما يدعو 
د. دويك إلى جلسة طارئة قانونية للحديث عن 
القضايا الوطنية والثوابت الفلســطينية لجمع 
شتات الشعب الفلسطيني على الحقوق والثوابت، 
تتفــق هذه القوائم على عدم الذهاب مع حركة 

فتح".
وأضاف: "التفســير الوحيدة لذلك أن اليســار 
الفلســطيني يحــاول أن ينقل أزمــة تنظيماته 
اليســارية إلى المجلس التشــريعي الفلسطيني 
ففصائل اليسار غير معنية بتفعيل المجلس على 
اإلطالق بل تعمل جاهدة من خالل حركة فتح 
ومن خالل عدم حضور جلســات المجلس، على 
التحريض على حركة حماس التي تحوز على 
األغلبية البرلمانية، وكل ذلك يدلل بأن اليسار 
لم يكن في يوم من األيام يعيش الهم الوطني بل 

دائمًا إن ارتباطاته ارتباطات خارجية". 
لم يكن في يوم من األيام يعيش الهم الوطني بل 

دائمًا إن ارتباطاته ارتباطات خارجية". 
لم يكن في يوم من األيام يعيش الهم الوطني بل 

موقف مصلحي اسرتاتيجي
وحول موقف اليسار وهل هو موقف عابر أم أنه 
موقف يعتمد على محاباة حركة فتح ويرتبط 
مصلحيا بها على حساب الموقف القانوني وحتى 
السياســي المعــروف عن قوى اليســار قال عبد 
الرازق: " أعتقــد أن الموقف مصلحي وبالتالي 

يمكن أن يتغير بتغير الظرف العام". 
وهو ما اعتبره األشقر ارتباطا مصلحيا بحركة 
فتح حيث قال: "ارتباط اليسار بحركة فتح هو 
ارتباط مصلحي ويحاول اليسار استغالل حركة 
فتح اســتغالًال سيئًا من خالل جر هذه الحركة 
ارتباط مصلحي ويحاول اليسار استغالل حركة 
فتح اســتغالًال سيئًا من خالل جر هذه الحركة 
ارتباط مصلحي ويحاول اليسار استغالل حركة 

التي كانت منطلقاتها يوما ما تتحدث عن تحرير 
كل فلسطين، فما كان من اليسار إال أن هيمنن 
فــي يوم من األيام على هــذه الحركة وحرفها 
عن منطلقاتها وأدبياتها، لذلك يرى اليسار بأن 
حركــة فتح التي تعتبر حركة علمانية والتي 
قامت بتسويات سياسية تقترب كثيرًا من الفكر 
اليســاري الذي طالب بوجود دولتين إسرائيلية 
وفلسطينية، ويختلف اليسار مع كل الحركات 
اإلســالمية ويعتبرها أنها حركات رجعية وأن 
القواســم المشــتركة معها قليلة جــدًا، لذلك 
هذه الحركات اليسارية دعمت حركة فتح في 
العديد من المواقف السياسية حتى المواقف التي 

تتناقض مع المصالح الوطنية العليا". 
أما النائب الربعي فقد أكد على أنه استرتيجية 
يتبعها اليســار لتمرير مصالحه يقول: "موقف 
اليســار ليس عابرا وإنما هو اســتراتيجي حيث 
ــق أوال من مصالحــه المرتبطة بالســيد  ينطل
الفتحاوي الذي يمســك بزمام األمور (المالية 
ــكا  وكذلــك العالقــات مــع إســرائيل وأمري
والعرب) وثانيا اليسار وفتح يشكلون المنظومة 
ــة المعادية للديــن ويعتبروا فتح رأس  العلماني
ــة في محاربة اإلســالم فرغم محاولتهم  الحرب
مســك العصا من المنتصف إال أنهم ال يملكون 

قرار مستقل عن حركة فتح" .
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اليسار الفلسطيني يداهن حركة فتح ويقتات على مستحقاته من 
منظمة التحرير المختطفة من حركة فتح . . وهو يحاول أن ينقل 

أزمة تنظيماته اليسارية إلى المجلس التشريعي، ففصائل اليسار غير 
معنية بتفعيل المجلس على االطالق

اليسار الفلسطيني ال يمكن التعويل عليه وطنيًا . . وهو مسلوب القرار 
في واقع األمر فقد أمسى ذيًال لمواقف حركة فتح في ظل بورصة 

المواقف الفكرية المستباحة ، ويحاول إبراز ذاته من خالل اللعب على 
وتر التناقضات والخالفات بين األحزاب والتنظيمات الفلسطينية
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اتجاهات

بني يدي القمة 
العربية.. 

مقاربة جديدة

تكتســب القمة العربية كل عام هالة كبرى, ويعلق عليها البعض آماًال ممتدة 
ــوم الذي يهوي يومًا بعد يوم  ومراهنات واســعة ينوء بها الواقع العربي المكل

إلى القاع دون أية بادرة نهوض حقيقية. 
مع اقتراب القمة تكثر المناشدات وتنطلق الدعوات ويرسم البعض سيناريوهات 
حالمــة لما يجب أن يكون عليه حال المؤتمر العربي األكبر الذي تنعقد عليه 
آمال الشعوب العربية التي اكتوت بنار الشرذمة والتبعية والتدابر عقودا من 

الزمن.
يصعــب أن تحجر على الناس آمالها وطموحاتها, وأن تكبح اندفاعتها المنفلتة 
بعيدًا عن الحســابات الموضوعية, رغم أن الشعوب العربية, وفي مقدمها شعبنا 
الفلســطيني, باتت أكثر وعيًا ونضوجًا, وأكثر فهما لسيرورة الواقع العربي 
بعيدًا عن الحســابات الموضوعية, رغم أن الشعوب العربية, وفي مقدمها شعبنا 
الفلســطيني, باتت أكثر وعيًا ونضوجًا, وأكثر فهما لسيرورة الواقع العربي 
بعيدًا عن الحســابات الموضوعية, رغم أن الشعوب العربية, وفي مقدمها شعبنا 

الراهن الُمثَخن بالثقوب واألزمات.
لكن ذلــك ال يعفينا من ضرورة وضع قيد يخفض ســقف اآلمال والتوقعات, 
ويضعها في إطار حجمها الطبيعي وســياقها الواقعي الذي يســمح باستثمارها 

إيجابيًا واستغالل عناصر بنيتها المنطقية دون انزالقات سلبية هنا أو هناك.
ويضعها في إطار حجمها الطبيعي وســياقها الواقعي الذي يســمح باستثمارها 

إيجابيًا واستغالل عناصر بنيتها المنطقية دون انزالقات سلبية هنا أو هناك.
ويضعها في إطار حجمها الطبيعي وســياقها الواقعي الذي يســمح باستثمارها 

األوضاع العربية الراهنة أكثر تشابكًا وصعوبة وتعقيدًا مما يعتقده الكثيرون, 
ــه الكثير من الفهم العميق والخبرة الواســعة والتحليل الدقيق  وهو أمر دون

بعيدًا عن السطحية والعفوية واألفق الضيق والرؤى القاصرة المحدودة.
ال تنفك بعض الدول الوازنة تحاول إحداث حراك في المياه العربية الراكدة, 
وتعديل شيء من محددات الواقع السياسي الذي يحكم النظام العربي الرسمي, 
ــة واإلمالء الخارجي  ــت العيش في ظالل التبعي إال أن الغالبية الســاحقة أدمن
والبقــاء على هامش صنع األحداث, واستســلمت لقدرها المفــروض أمريكيًا, 
ــة واإلمالء الخارجي  ــت العيش في ظالل التبعي إال أن الغالبية الســاحقة أدمن
والبقــاء على هامش صنع األحداث, واستســلمت لقدرها المفــروض أمريكيًا, 
ــة واإلمالء الخارجي  ــت العيش في ظالل التبعي إال أن الغالبية الســاحقة أدمن

ــة وجّرعت فيها  ــة ُذِبَحت فيها الديمقراطي واســتعاضت عنه بانشــغاالت داخلي
شعوبها كؤوس المر والهوان.

ــق آماًال على القمم,  ُيشــرع للمرء أحيانًا أن يصــاب بالكآبة حين يرى من يعل
ر منها المواقف, فالقمم أشــبه ما تكون بتظاهرة سياسية موسمية ذات  ويســتدِّ
ــة بحتة, دون أن يلغي ذلــك أهمية البعد اإلعالمي في ســياقات  ــاد إعالمي أبع
ــا مع االحتالل, وضــرورة تفعيله وتوظيفه لفضــح الكيان الصهيوني  صراعن

خارجيًا.
ــا مع االحتالل, وضــرورة تفعيله وتوظيفه لفضــح الكيان الصهيوني  صراعن

خارجيًا.
ــا مع االحتالل, وضــرورة تفعيله وتوظيفه لفضــح الكيان الصهيوني  صراعن

ال مناص من االعتراف أن القمم العربية ومثيالتها أضحت ظاهرة صوتية ليس 
إال, ويمكن االستفادة منها-فقط- في هذا اإلطار دون شطحات أخرى.

ــة- أن نبني عناصر ومحددات عملنا المســتقبلي  نســتطيع -وفقًا لهذه الرؤي
إال, ويمكن االستفادة منها-فقط- في هذا اإلطار دون شطحات أخرى.

ــة- أن نبني عناصر ومحددات عملنا المســتقبلي  نســتطيع -وفقًا لهذه الرؤي
إال, ويمكن االستفادة منها-فقط- في هذا اإلطار دون شطحات أخرى.

على الصعيد العربي الجمعي, وأن نضع آمالنا المرجوة من القمة في ســياقات 
ــا الممكنة وإمكانياتها المتاحة, وأن نركز جهودنا على آليات النهوض  قدراته
اإلعالمي في إطار مؤسســة الجامعــة العربية التي يمكــن تحويلها إلى خلية 
نحل إعالمية لنقل الهم والوجع العربي إلى العالم أجمع, والدفع باتجاه فضح 

وتعرية جرائم االحتالل على كافة األصعدة والمستويات.
ــم دور وأداء الجامعــة العربية, ومؤسســة القمة  مــن الضروري إعــادة تقيي
الســنوية المنبثقة عنها, بما يؤهلها لالضطالع بالدور التي تســتطيع إنجازه 
فــي ظل واقعية اضطرارية بعيدًا عن المثاليات الحالمة أو األدوار "المنفوخة" 

شعارات وتمنيات دون رصيد حقيقي.
ــراح اليأس من إمكانيات النهــوض واإلصالح, أو  ــي ذلك – بحال- اجت ال يعن
طأطأة الــرأس أمام التحديات الكبرى التي تعصف بها باألمة من شــرقها إلى 
ــا, إال أن الظــرف العربي الراهــن ال يختزن على األقل -على المســتوى  غربه
المنظور والمتوسط- أي ديناميكية إلصالح الذات والمؤسسة والنظام العربي, 
ــدو موهبته  ويتوجــب التعاطــي معه وفق حــدود قدرته واســتطاعته التي تب
ــة الصوتية من أفضل ما يكون رغم تراجعها في األعوام األخيرة, دون  اإلعالمي
ــي عن محاوالت العمل إلعادة األمة وأنظمتها وشــعوبها  ــي ذلك التخل أن يعن
إلى حجمها الطبيعي الذي يليق برســالتها العروبية اإلسالمية الخالدة, وأخذ 

موقعها الرائد تحت شمس الحضارة التي عاشتها واقعًا قرونًا من الزمن.
إلى حجمها الطبيعي الذي يليق برســالتها العروبية اإلسالمية الخالدة, وأخذ 

موقعها الرائد تحت شمس الحضارة التي عاشتها واقعًا قرونًا من الزمن.
إلى حجمها الطبيعي الذي يليق برســالتها العروبية اإلسالمية الخالدة, وأخذ 

مقاربة جديدة لتوظيف واقعي لطاقاتنا العربية الرسمية.. ومحاولة للنقاش..

من وحي آية 

منطلقات فكرية صادمة
وأشار د. األسطل إلى أن موقف اليسار يعود إلى 
منطلقــات فكرية تتصادم مع الفكر االســالمي 
ــداًء من  يقــول:"إن موقــف اليســار ينطلق ابت
ــًا لهم, فهم  التناقــض الــذي تمثله حماس فكري
ليســوا مع المقاومة المســلحة, وقد تماهوا مع 
أوسلو ومشــروع تصفية القضية الفلسطينية، 
ــا مــآرب أخــرى بعــد  وال شــك أن لهــم فيه
ــا نفاق حركة فتح,  المنطلقــات الفكرية, ومنه
ولو دخلوا في خصاٍم معها الْنَتَهْوا تمامًا, خاصة 
وأن االنتخابات األخيرة كانت مجزرة سياسية 
ولو دخلوا في خصاٍم معها الْنَتَهْوا تمامًا, خاصة 
وأن االنتخابات األخيرة كانت مجزرة سياسية 
ولو دخلوا في خصاٍم معها الْنَتَهْوا تمامًا, خاصة 

لهم, كما هو معلوم".

ال يعول عليه وطنيا
ولدى سؤالنا فيما إذا كان يمكن التعويل وطنيا 
على اليسار الفلســطيني في ضوء استنكافه عن 
حضور جلســة مخصصة لمناقشــة موضوعي: 
المصالحــة والتحديات التي تواجه المقدســات، 
قال األشقر: "في اعتقادي ال يمكن التعويل وطنيًا 
المصالحــة والتحديات التي تواجه المقدســات، 
قال األشقر: "في اعتقادي ال يمكن التعويل وطنيًا 
المصالحــة والتحديات التي تواجه المقدســات، 

على اليســار الفلســطيني ألن خالفاته الداخلية 
ــه بأنها تنظيمــات صغيرة  وعقــدة النقص لدي
وضعيفة تحاول أن تستغل الخالف بين حركتي 
فتح وحماس وتظهر للمواطن الفلســطيني أنها 
ليست مع حماس وال مع حركة فتح وأنها تدعو 
إلى الوحدة وإنهاء االنقسام والذهاب للمصالحة، 
ولكن حقيقة األمر غير ذلك، فمن يؤيد طرف 
على حســاب طرف نتيجــة مصلحة ما وال يقف 
على مسافة واحدة من الطرفين فضال على أن من 
األحزاب اليســارية مثل حزب الشعب من شارك 
في حكومة فياض غير الشرعية والوطنية، حتى 
ــد النقابات والمؤسســات كان هناك  على صعي
تناقضا في الخطاب بين الضفة الغربية وقطاع 
غزة في إطار فصائل اليسار، فقد شارك اليسار 
ضد الدعوة النتخابات نقابة الصحفيين ثم بعد 
ذلك شــارك في انتخابات الضفة غير النزيهة 
وغير وطنية، وهذين المشهدين يدلالن على أن 
اليسار غير معني بالهم الوطني وحقوق وثوابت 
الشعب الفلسطيني بل هو معني بالبحث عن ذاته 

ومصالحه والشواهد على ذلك كثيرة".
وهو ما أكــده النائب الربعي بالقول: "ال يمكن 
التعويل على موقف اليسار بشقيه األول الموالي 
كامال لفتح مثل حزب الشــعب والديمقراطية 
وال الشــق الثاني الذي يحــاول أن يكون أكثر 

استقاللية مثل الجبهة الشعبية".

أمــا النائب األســطل فقــال: "لو كان اليســار 
الفلســطيني في المجلس فاعــًال فال يرجى منه 
الكثير, فكيف وقد أمســى ذيًال لمواقف حركة 
الفلســطيني في المجلس فاعــًال فال يرجى منه 
الكثير, فكيف وقد أمســى ذيًال لمواقف حركة 
الفلســطيني في المجلس فاعــًال فال يرجى منه 

فتح, وما الذي يعنيه كثيرًا موضوع المقدسات، 
فــي ظل بورصة المواقف الفكرية المســتباحة، 
ثم ما مصلحته في المصالحة التي ســتؤدي إلى 
ترســيخ أقدام حركة المقاومة اإلســالمية في 
العمل السياســي والقرار الفلســطيني، وهو ما 
يؤدي فــي النهاية إلى زيادة االنحســار عندهم 
ــا وشــعبيا؟؟!! ثم هــل هم على اســتعداد  فكري
للدخــول في صداٍم مــع القــوى المهيمنة على 
ــكان وصهاينة, ومن كان في  المنطقة من أمري

خدمتهم من العرب, والسلطة الفلسطينية؟!".

ال يأس من اليسار
في حين لم يستهن عبد الرازق بالدور الذي يمكن 
ان يلعبه اليسار فقال:" نعم، نحن ال يجوز لنا أن 
ــأس من أي أحد، واليســار في معظمه مبدئي  ني
في موقفــه تجاه ما يعرف بالعملية السياســية 
والمقاومــة، كما ال يجــوز أن ندفعهم باتجاه 
"الخيار الوحيد" الذي تسعى فتح لوضعهم فيه".

تبعية اسرتاتيجية لفتح
وعن مشاركة اليســار في ما يسمى مجموعات 
ــة في الضفة فيمــا أحجم عن  العمــل البرلماني
تلبية دعوة رســمية قانونية من رئيس المجلس 
التشريعي لعقد جلسة طارئة قال النائب األسطل: 
"إن اليسار مسلوب القرار في واقع األمر, فليس 
ــَرة إال بالركــض وراء حركــة فتح,  لهــم ِخَي
حتى لو دخلوا جحر َضبٍّ لدخلوه وراءهم, فهم 
ــَرة إال بالركــض وراء حركــة فتح,  لهــم ِخَي
حتى لو دخلوا جحر َضبٍّ لدخلوه وراءهم, فهم 
ــَرة إال بالركــض وراء حركــة فتح,  لهــم ِخَي

يتبعون خطواته حــذو النَّعل بالنعل.لذلك فإن 
حتى لو دخلوا جحر َضبٍّ لدخلوه وراءهم, فهم 
يتبعون خطواته حــذو النَّعل بالنعل.لذلك فإن 
حتى لو دخلوا جحر َضبٍّ لدخلوه وراءهم, فهم 

مقاطعته للجلســة الطارئة ولنشــاط المجلس, 
َرت  ــو َقرَّ تأتي بســبب التبعية لحركة فتح, ول

العودة أليِّ سبب فسوف يأتون إليه ُمْذِعنين". 
وأضاف: "من هنا فإن مشاركتهم, وهم أقل من 
أصابع اليد الواحدة, فيما يسمى بمجموعات العمل 
البرلمانية يجيء في إطار الرغبة في البقاء على 
ــد الحياة, ولإلدِّعاء يومًا أنهم لم يتوقفوا عن  قي
البرلمانية يجيء في إطار الرغبة في البقاء على 
ــد الحياة, ولإلدِّعاء يومًا أنهم لم يتوقفوا عن  قي
البرلمانية يجيء في إطار الرغبة في البقاء على 

القيام بواجبهم في النشــاط البرلماني, وإن لم 
يجلســوا تحت قبة البرلمان، وأظــل أؤكد أن 
التماهي مع حركة فتح يعود مصلحيًا للخوف 
ــًا إلى الَوَجل  ــى المخصصات المالية، ومبدئي عل
التماهي مع حركة فتح يعود مصلحيًا للخوف 
ــًا إلى الَوَجل  ــى المخصصات المالية، ومبدئي عل
التماهي مع حركة فتح يعود مصلحيًا للخوف 

َبّخر أمام المدِّ اإلســالمي, وهو أشــبه ما  من التَّ
يكون بتبعية الحكومة البريطانية للسياســيات 

األمريكية, ال سيما في عهد بلير المشؤوم".

مجموعات غري قانونية
ــرازق أن يكون اليســار قادر على  ونفــى عبد ال
تبرير مثل هذا العمــل خاصة وأنه غير قانوني 
يقــول:" ال أعتقد أن اليســار قــادر على تبرير 
ــح ال يحتاجــان للتبرير  مشــاركته، وهو وفت
كونهــم علموا عــدم قانونية تشــكيلهم لجان 
برلمانية ولذلــك أســموها "مجموعات عمل" 
ــة حتى يتهربوا من البعــد القانوني  منذ البداي

لتصرفهم".
وأجــاب الربعــي بالقول: "لم يســتطع اليســار 
تبرير مشاركته في مجموعات العمل ألنه ليس 
صاحب قرار فلم يستطع أن يؤثر على أي قرار 
من قرارات فتح أو من حكومة فياض وكما قلنا 
اليسار ال يملك قرارا مستقال يدور فيه و إنما  
ــه وهي فتح وما  يــدور في فلك قوة أكبر من

تمثل".
ــل التركيب  وتعــرض النائب األشــقر لتفاصي
ــي فقال:" أن  ــي لليســار وتمثله البرلمان الداخل
توجد ما يمسى بمجموعات العمل البرلماني فهذا 
مخالف للقانون ألن اليسار الفلسطيني منحصر 
في قوائم صغيرة جــدا، وهذه القوائم ال ترتقي 
بأي حــال من األحوال حســب الالئحة الداخلية 
للمجلــس التشــريعي إلى أن تشــكل كتلة، ألن 
ــا دون ثالثة أفــراد والكتلة يجب أن تكون  أغلبه
أكثر من ســبعة أفراد، ومن هنا فإنهم يعلمون 
بأن ذلك غير قانوني وغير وطني وغير أخالقي 
وغير إنســاني ألنهم اســتقووا باالحتالل الذي 
اعتقل أغلب نوابها ففرحوا أنهم مع حركة فتح 

أصبحوا أغلبية بتغييب زمالئهم من النواب"
ــة التغيير و اإلصالح  وأضاف:"عندما دعت كتل
ــل الفقه المقــاوم على أســاس اعتبار  إلى تفعي
النواب المغيبين في السجون وكأنهم حاضرين، 
اعترضوا، وعندما انتهت والية عباس الرئاســية 
ــاف للقانون  قالوا إن عباس دســتوري، وهذا من
والدســتور الفلســطيني، وعندمــا طالب رئيس 
المجلس التشريعي بعقد جلسة ومنعته حركة 
فتح من الوصول إلى المجلس لم نسمع صوتًا من 
المجلس التشريعي بعقد جلسة ومنعته حركة 
فتح من الوصول إلى المجلس لم نسمع صوتًا من 
المجلس التشريعي بعقد جلسة ومنعته حركة 

أحدهم بضرورة السماح لعودة د. دويك والسماح 
له بعقد الجلسات وفقا للقانون والنظام، لذلك 
الفكر الذي يحمله اليسار هو فكر مصلحي أناني 
ال يرتقي إلى الهم الوطني والدفاع عن الحقوق 

والثوابت الوطنية الفلسطينية".

?†Ï€a@·:a@Â«@‚bó–„aÎ@ÚÓz‹ófl@ÚÌ˙äÎ@ÚÓÄÄÄ‹Ìà@—”aÏflÎ@k‹nèfl@äaã”

د. األسطل: 
فصائل مجهرية 
مختطفة من فتح 
ال تؤثر في ميزان 
العمل التشريعي

الربعي: قراره 
غير مستقل 
ومصلحته 
مرتبطة بالسيد 
الفتحاوي  

اليسار الفلسطيني يداهن حركة فتح ويقتات على مستحقاته من 
منظمة التحرير المختطفة من حركة فتح . . وهو يحاول أن ينقل 

أزمة تنظيماته اليسارية إلى المجلس التشريعي، ففصائل اليسار غير 
معنية بتفعيل المجلس على االطالق

اليسار الفلسطيني ال يمكن التعويل عليه وطنيًا . . وهو مسلوب القرار 
في واقع األمر فقد أمسى ذيًال لمواقف حركة فتح في ظل بورصة 

المواقف الفكرية المستباحة ، ويحاول إبراز ذاته من خالل اللعب على 
وتر التناقضات والخالفات بين األحزاب والتنظيمات الفلسطينية
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العدد الرابع والثالثون

يتســارع الحديث عن العودة إلى طاولة المفاوضات ســواء كانت مباشــرة أو غير مباشرة كما يسميها 
أصحابها في هذه األيام، والقاموس الفلســطيني مليء بمصطلحات المعاناة واأللم التي يعيشــها الشــعب 
الفلســطيني لهزيمة ما زالت مستمرة، ونكبة ونكسة بوســائل مختلفة وظروف مختلفة، وهي ما تسمى 
(بالمفاوضات) التي قد تنشط أحيانا وتخبو أحيانا، وعلى األغلب تتسارع هذه العملية بلقاءات فلسطينية 
وإســرائيلية من أجل تسوية الصراع كما يســمونه أو مذكرة تفاهم أو اتفاقيات سرية أو علنية إليجاد 
حلول للقضايا األساسية كما يزعم أصحاب هذا الخيار (المفاوضات والمفاوضات فقط) وكأن الهدف من 
المفاوضات هو التفاوض فقط!! فهل هناك عبثية ومهزلة أكثر من هذه العبثية التفاوضية المستمرة منذ 

أكثر من سبعة عشر عاما .
ومع تصاعد وتيرة العملية التفاوضية، وبعد كل جولة منها يؤكد االحتالل الصهيوني بوسائل واضحة 
وخطوات عملية على األرض على تصعيد هجمته الشرســة ضد الشــعب الفلسطيني وحقوقه، وهذا ليس 
بحاجة لكثير من الدالئل إلثبات ذلك، فالواقع على األرض يثبت ذلك ويؤكده، فهناك توسيع المستوطنات 
وبناء أخرى وزيادة الهجمة المســعورة على القدس والمقدســات والمسجد األقصى المبارك والحفريات 
حوله ومصادرة لألراضي وتوسيع للجدار واالغتياالت واالعتقاالت والتنكر لكل الحقوق الشرعية للشعب 

الفلسطيني، وغير ذلك من الجرائم التي طالت وما تزال تطول الحجر والشجر واإلنسان الفلسطيني.
فتحت مظلة المفاوضات تسارعت الهجمة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه بأضعاف مضاعفة، 
وذلك من أجل تمرير أكبر قدر من المخططات الصهيونية وفرض سياسة األمر الواقع وفرض اإلمالءات 
واألجندة الصهيونية ألي حلول أو تســوية ممسوخة تفرض على الفلسطينيين بمباركة بعض اإلطراف 

المحلية واإلقليمية التي باعت نفسها وارتضت االرتماء في أحضان المحتل الصهيوني واألمريكي.
فإذا كان المفاوض الفلســطيني ال يستطيع إنهاء الصراع وتســويته مع المحتل والحفاظ على القواسم 
المشتركة لإلجماع الفلسطيني في الحقوق والثوابت فيجب عليه أن يمتلك أدوات لمواجهة هذا الصراع، 
وأقــل القليل أن يتقن فــن إدارة هذا الصراع إذا كان ال يملك إنهاءه، فال يجب إن يبقى المفاوض متلقيا 
فقط تفرض عليه االمالءات وحلول التســوية بمفاوضات ســرية وعلنية أو صفقات سياسية على حساب 
القضية الفلســطينية بدون مراعاة الحقوق والثوابت الفلسطينية تحت مسمى الواقع والواقعية وموازين 
القوى وإعطاء الفرص وقبول خيار التفاوض كخيار وحيد.. وغير ذلك من المسميات التي لها أول وليس 
لها آخر.  ويبقى السؤال المطروح هل يوجد هناك شيء أو حد أدنى معروض سياسيًا يحافظ على حقوقنا 
القوى وإعطاء الفرص وقبول خيار التفاوض كخيار وحيد.. وغير ذلك من المسميات التي لها أول وليس 
لها آخر.  ويبقى السؤال المطروح هل يوجد هناك شيء أو حد أدنى معروض سياسيًا يحافظ على حقوقنا 
القوى وإعطاء الفرص وقبول خيار التفاوض كخيار وحيد.. وغير ذلك من المسميات التي لها أول وليس 

ــى نقبله أو نختلف عليه؟! أم إن المطلوب منا أن نقبل أي شــيء بوعود ممن ال يملكونها وال  ــة حت الوطني
يملكون الوفاء بها.. أم هل المطلوب منا أن نحترم الشرعية الدولية التي تعاني من عدم احترام أهلها سواء 

كانت واشنطن أو المجتمع الدولي أو االحتالل.
نحن لسنا ضد المجتمع الدولي أو الرأي العام العالمي ولكن بشرط أن يكون عادال ومنصفا وليس ظالما 

وال منحازا لطرف على حساب طرف.
ورحم اهللا   الشاعر : إبراهيم طوقان حين قال: 

ال تلجأن إذا ظلمت لمنطق             فهناك أضيع ما يكون المنطق 
فحتى اآلن لم يتحرك هذا الضمير، وال هذا المجتمع الدولي منذ أكثر من ٦٣ عاما، ولم ُيعد ألهل الحق 

حقهم ولم يردع المحتل عن جرائمه وهجمته المسعورة.
فالتفــاوض المجرد من قوة المقاومــة ال يأتي لصاحب الحق إال باتفاقيات إمالء ال مكان للحق وال للعدل 
فيها، بل المقاومة والثبات على الحقوق والدفاع عن النفس ورفض التسليم للغاصب فيما اغتصب هو الذي 
يحافظ على جذوة الحق مشــتعلة من أجل اســتعادة الحقوق وتحرير القدس وفلسطين، وذلك مشروع 
بكل شرائع السماء وشرائع األرض. أما التفاوض العبثي الذي ال يستند على قوة المنطق ومنطق القوة في 
الصمود على الحقوق والثوابت فال يمكن أن يحق حقًا أو يردع محتًال.. والذي ال يستطيع إعادة واسترجاع 
بكل شرائع السماء وشرائع األرض. أما التفاوض العبثي الذي ال يستند على قوة المنطق ومنطق القوة في 
الصمود على الحقوق والثوابت فال يمكن أن يحق حقًا أو يردع محتًال.. والذي ال يستطيع إعادة واسترجاع 
بكل شرائع السماء وشرائع األرض. أما التفاوض العبثي الذي ال يستند على قوة المنطق ومنطق القوة في 

الحقوق فال يحق له وال يجوز له أن يتنازل أو يفرط بها.

ما بني نكبة االحتالل ونكسة التفاوض
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ــى يديها كبر وترعــرع, ومن  في أحشــائها حملته وعل
معين حنانها سقته بسخاء, علمته من يكون وكيف يكون؟ 
ــان الوطن والغيرة والحرقــة والتضحية, هي  أرضعته لب
ــة األجيال التي صنعت, واألجيال التي ســتصنع, إنها  مربي

المرأة الفلسطينية.. أما، وزوجة، وأختا، وبنتا.
ال يعني ارتباط يوم من األيام بالمرأة عالميا أنه هو ال سواه 
لها, فكل يوم مضى وســيأتي لها, حيــث تقول النائب منى 
منصور: "المرأة الفلسطينية بالذات تستحق أن تتوج على 
عرش التضحية والصمــود وأن يكون كل يوم لها وليس 
فقط الثامن من آذار",  فيما رأت النائب ســميرة الحاليقة 
أن المرأة الفلسطينية استطاعت أن تحمل الهم الفلسطيني 
في غياب الرجل وفي حضوره, وهذا ما ميزها على المرأة 
في العالم العربي واإلســالمي، خاصة أنها نجحت في أداء 

مهماتها في ظروف غير طبيعية.
ولم تتأخر النائب هــدى نعيم في التأكيد على أن المرأة 
الفلسطينية أسطورة ومدرسة وأن صمودها شكل العنوان 
لصمود غزة في وجه الحصار والدمار، فهي نموذج خاص 
وفريد ومدرســة وهي األسطورة، مشــددة على أن المرأة 
الفلســطينية وجدت في أماكــن وأدوار قلما وجدت فيها 
المرأة في العالم، فهي المجاهدة واالستشــهادية واألسيرة 
والمحررة والمربية والحاضنة للمقاومة فهي أم األسير 

وأخت الشهيد وابنه الجريح.

ــة العيش جنبا إلى جنب  وتواجــه المرأة في العالم صعوب
ــات ومعيقات, وجري نحــو لقمة العيش,  مع الرجل, عقب
وفي فلسطين للنساء شأن آخر, فقد طبع المحتل بصمته 
القاسية على حياتهن, حيث اعتبرت النائب سميرة الحاليقة 
أن من أكبر العقبات التي واجهتها المرأة هو قيام االحتالل 
ــا في صراع لم تخلق له, ومع ذلك كانت المرأة  بإقحامه
الفلســطينية على قدر عال من المســؤولية واســتطاعت 
مواجهــة المحتل, فيما تؤكد النائب منصــور أن "المرأة 
الفلســطينية تقدمت في جميع المجاالت, وخاضت جميع 
ــة والتربوية  ــة واالجتماعية والجهادي الميادين التعليمي
والجماهيرية والطوعية وكانت متقدمة في جميعها, غير 

أن الدور األبرز لها هو دورها في مقاومة المحتل". 
ــم أن العقبة األولى التي تواجه  بدورها أكدت النائب نعي
المرأة الفلســطينية هي االحتالل اإلسرائيلي وممارساته 
اإلجرامية واالســتيطانية بحق الشعب الفلسطيني بأسره 
وبحق النساء بالذات، فضال عن االنقسام الفلسطيني الذي 
يلقي بظالله على الشــعب الفلســطيني بأســره والمرأة 

الفلسطينية بشكل خاص.
وأوضحت النائب منصور بأن المرأة الفلسطينية استطاعت 
أن تكون وعلى مر الســنوات شــريكة للرجل، تسانده وال 
ــؤازره وتخلفه في  تنافســه، وتقف إلــى جانبه تدعمه وت
بيته وأســرته إذا غاب، موجهة تحية لهؤالء النســاء قائلة: 

"كل التحية للمرأة الفلســطينية التــي وقفت إلى جانب 
الرجل تدعمه وتسانده أثناء أسره وبعد استشهاده, فالمرأة 
الفلسطينية أثبتت للعالم أنها صاحبة رسالة ومطلوب منها 
ــات وعدم االنهزام". من جهتها رأت النائب الحاليقة أن  الثب
واجب النســاء في العالم هو االقتداء بالمرأة الفلسطينية 
والحذو حذوهــا وخاصة فيما يتعلق باالرتقاء بالمجتمع 
ومواجهة المخططات التي تحط من قيمة المرأة وتظهرها 
على أنها سلعة للدعاية واإلعالن فقط, فيما أبرقت النائب 
منصور للمرأة قائلة :" أذكرك أن رسالتك لم تنتِه بعد, 
تذكري أخوات لك ما زلن في األســر يعانين ويتجرعن 
ظلم السجان, وتذكري الشهيدات اللواتي قدمن أرواحهن 
للوطن, ســيري على دربهن وال تيأسي, واالهم أن تتعهدي 
أخــوات لك أبناؤهم باألســر أو أزواجهم هم بحاجة إلى 
دعمــك ومســاندتك أنت, ألنك أخت ســمية وعائشــة 

والخنساء" .
أما النائب نعيم فأكدت أن يوم المرأة هو يوم المراجعات 
ــة: "إنك عظيمة أينما  مخاطبة المرأة الفلســطينية قائل
كنت، ولست بحاجة إلى يوم ليخلد بطوالتك وعظمتك، 
ولكشف الصورة الحقيقية عن أدائك المتميز وفعاليتك 
الفريدة"، موضحة أن المرأة الفلسطينية تثبت كل يوم أنها 
النموذج الذي لن ولم يتكرر وهي تعطي في كل يوم دروسا 

في التضحية والصمود والحضارة والممارسة الراقية.

منصور: المرأة الفلسطينية كل يوم هو لها وأثبتت جدارتها في مختلف الميادين
الحاليقة: على نساء العالم االقتداء بالمرأة الفلسطينية في االرتقاء بالمجتمع ومواجهة التحديات

نعيم: المرأة شكلت عنوان صمود غزة في وجه الحصار والدمار اإلسرائيلي

النائب هدى نعيمالنائب سميرة الحاليقةالنائب منى منصور


