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 رئي�س التحرير :  موؤمن ب�سي�سو

موؤمن ب�سي�سو 

ألغام املصالحة

د. بحر خالل مشاركته في مؤتمر  » الشباب وتجربة 
 الحصار « الذي نظمته مؤسسة إبداع

د.بحر متحدثا في مهرجان جيل القرآن لألقصى عنوان النائب جمال نصار يستقبل  وفد من االتحاد العام  لنقابات 
عمال فلسطين

هل يتغري النهج األمين االستئصالي يف الضفة مع تسارع خطى املصاحلة؟

توقع نائبان في المجلس التشريعي عدم حدوث 
أي تغيير على النهج األمني االستئصالي القائم 
في الضفة عقب التوقيع على ورقة المصالحة، 
مؤك��دان أن التع��اون األمني م��ع االحتالل 

سيأخذ شكال سريا وغير معلن آنذاك.

وأش��ار النائبان في حوارين منفصلي��ن مع "البرلمان" 
إل��ى انتفاء أي معن��ى للمصالح��ة دون وقف مالحقة 
ومحاكم��ة المقاومي��ن واإلف��راج ع��ن المعتقلي��ن، 
مؤكدان على محاولة التعايش وسحب الذرائع والعمل 
على تصليب الجبهة الداخلية خالل المرحلة المقبلة.   

منهجان مختلفان.. وفروق اسرتاتيجية
فقد أكد النائب م. إسماعيل األشقر أن هناك منهجان 
مختلف��ان هما منه��ج التس��وية السياس��ية ومنهج 
المقاومة، فمن ارتضوا بمنهج التس��وية السياس��ية 
لن يتخلوا عن ه��ذا المنهج ألنهم ارتبطوا بمصيره، 
وه��و منهج ارتبط أص��ال بوجود االحتالل، مش��ددا 
على أن الفروق بيننا وبي��ن حركة فتح هي فروق 
إس��تراتيجية ورئيسية وليس��ت فروقا فرعية، وأن 
ما نتحدث عنه في المصالحة يتعلق بفروق ش��كلية 
وفرعية وفروق مجتمعية، وهي تمثل فقط حالة من 
التعايش وال تش��كل حال للقضايا اإلستراتيجية بين 

فريقين موجودين على الساحة الفلسطينية.
تنسيق أمني غري معلن

واستبعد األشقر وقف التنسيق األمني أو انتهاء النهج 
األمني االس��تئصالي في الضفة الغربية كون ذلك 
يرتب��ط بوجود االحتالل، فطالما االحتالل والفريق 
المتصهين وفريق التس��وية والفريق المنتفع الذي 
يق��ف عثرة أمام المصالحة موج��ود، فإن هذا النهج 
س��وف يبقي موجودًا وإن تغير شكله أحيانًا من شكل 
علني إلى ش��كل س��رى، مؤكدا أن الوضع لن يتغير 
كثيرًا، وقد يأخذ الشكل الذي ساد قطاع غزة سابقا 
فق��د كانوا يظهرون التنس��يق األمن��ي أحيانًا فوق 
الس��طح وكثيرًا ما كان��وا يقومون ب��ه من تحت 
الطاولة أو بشكل سرى، ما يعني أن المرحلة القادمة 
ف��ي الضفة الغربية حال حدوث المصالحة ستش��هد 

استمرارا للنهج األمني الراهن بشكل سري.
وأكد األشقر أن حماس ستحاول سحب الذرائع من 
هؤالء في محاولة لتصليب الجبهة الداخلية، متوقعا 
حدوث نوع من التعايش وليس الحلول اإلستراتيجية 

بي��ن حركتي حم��اس وفتح خالل مرحل��ة ما بعد 
المصالحة حال تم إنجازها.

ال تفاؤل
من جهته توقع النائب د. عمر عبد الرازق اس��تمرار 
األوض��اع على م��ا هي عليه وعدم ح��دوث تغير في 
النهج األمني القائم وذل��ك حتى يوم التوقيع على 
ورق��ة المصالح��ة بالضب��ط، مؤكدا أن��ه ال يمكن 
أن يك��ون هن��اك مصالحة ش��املة وحقيقي��ة دون 
اإلف��راج عن المعتقلين ووق��ف مالحقة المقاومين 
ومحاكمته��م.   وأضاف عبد الرازق أنه في اللحظة 
التي يتم فيه��ا اعتقال األش��خاص ومالحقتهم فإن 
المصالحة تصبح ال معني لها وس��وف تفشل، مشددا 
عل��ى أنه ال يعق��ل أن تكون هن��اك مصالحة في ظل 

االعتقال والمالحقة وضرب الحريات.

دعوة للمراجعة
وأشار عبد الرازق إلى أن النهج األمني الراهن هو نهج مدمر وأن 
اس��تمراره يحرف البوصلة الفلسطينية الداخلية عن مساراتها 
الصحيحة، ومن ش��أنه أن يعقد ولربما ينسف جهود المصالحة 
الوطنية الداخلية، داعيا حركة فتح والس��لطة الفلسطينية في 
الضفة الغربية إلى مراجعة النهج واإلجراءات األمنية الس��ائدة، 
ووقف كافة أش��كال التنسيق األمني مع االحتالل، والعمل على 
احترام القيم والحريات األساسية وإعطاء األولوية لبناء عالقة 
صحية مع كافة مكونات وشرائح المجتمع الفلسطيني.  وشدد 
عبد ال��رازق على ض��رورة االحتكام للقان��ون ومتابعة األمور 
بالص��ورة القانوني��ة والدس��تورية، مؤكدا أنه��م كنواب في 
المجلس التشريعي يسعون إلعادة المجلس إلى العمل وتفعيله، 
وبالتال��ي خدمة ش��عبنا ف��ي المج��ال التش��ريعي والقانوني، 

والحفاظ على الثوابت ومنع التفريط فيها. 

د. عبد ال��رازق: ال تفاؤل بأي تغيري يف 
النه��ج األم��ي.. وال معن��ى للمصاحل��ة 
دون وقف مالحقة وحماكمة املقاومني 
واإلفراج عن املعتقلني

م. األشقر: التعاون األمي يف الضفة لن 
يتوقف وسيأخذ شكال سريا.. وسنحاول 
التعايش وسحب الذرائع يف مرحلة ما 

بعد املصاحلة

دعا اإىل رفع الغطاء العربي عن املفاو�ضات مع املحتل

د. دويك يطالب القمة العربية بتوفري الحماية للمقدسات وإنهاء معاناة نواب القدس
وج��ه رئي��س المجلس التش��ريعي الفلس��طيني 
د. عزي��ز دوي��ك رس��الة إل��ى الرئي��س الليبي 
معمر القذاف��ي خاطب من خالل��ه القمة العربية 
االستثنائية المنعقدة يوم السبت المقبل في مدينة 
سرت الليبية طارًحا عدة قضايا، ومطالبا بإدراجها 

على جدول أعمال القمة. 
ودع��ا دوي��ك خ��الل رس��الته القم��ة العربي��ة 
والمجتمعين فيها إلى ضرورة التدخل إليجاد حل 
لقضية نواب القدس المهددين باإلبعاد، وكذلك 

توفي��ر الحماية الالزمة للمس��اجد والمقدس��ات 
التي يعتدى عليها جه��اًرا ليال ونهارا، كما طالب 
المجتمعي��ن بضرورة رف��ع الغط��اء العربي عن 
المفاوضات التي أثقلت كاهل القضية الفلسطينية. 
وف��ي ختام رس��الته طالب دوي��ك جامعة الدول 
العربية والقم��ة المنبثقة عنه��ا بالغضب لصالح 
أق��دس قضايا األم��ة وأعالها وأرفعها ش��أنا، عبر 
دعم قضايانا الفلسطينية العادلة واالنحياز الكامل 

لتضحيات شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية. 

م��ن الصعب تخي��ل مدى اللهفة التي تهيمن على نفوس الفلس��طينيين في الضفة 
والقطاع مع توارد البشريات حول اقتراب التوقيع على ورقة المصالحة المصرية. 
ف��ي الضفة يعيش أنصار حماس واقعا أمنيا مريرا ب��كل معنى الكلمة، ويواجهون 
يوميا حمالت أمنية شرس��ة تمتهن كرامتهم اآلدمية وتطعن وطنيتهم في العمق 

والصميم. 
في غزة أيضا ينتظر الغزيون انفراجة ما في أوضاعهم المعيش��ية المتلبدة بفعل 
قس��وة الحصار، ويبنون آماال مس��تقبلية في غد أقل ألما ومعان��اة وأكثر راحة 
وانفتاحا. ال يلتفت الناس كثيرا إلى تفاصيل العقد السياسية واألمنية المستحكمة 
التي تعيق إقالع قطار المصالحة، وال يدرون أن اللعبة السياسية هي لعبة مجردة 
ب��ال قيم أو أخ��الق، وال تتورع عن نف��ث قذاراتها بعيدا ع��ن أي ضمير وطني أو 
إنساني، وال تضع الناس في دائرة اهتماماتها إال مع اقتراب االستحقاقات االنتخابية. 
ما أكثر األلغام التي تنتصب على درب المصالحة الوطنية المنش��ودة، وما أكثر 
العوائق التي تحول دون إتمامها وبلوغها مراميها المرجوة، وما أكثر المتربصين 
بالمصالحة الذين يرون فيها جسرا محضا لتحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة بعيدا 
عن أي رؤية أو مصلحة وطنية حقيقية. غياب إرادة التوافق والشراكة تشكل أول 
األلغام والعوائق، فلو تحققت يوما ش��ذرات منها لما بلغ منا الحال الراهن ما بلغ، 

ولما أفضى واقعنا الداخلي إلى التناحر واالحتراب والتدابر واالنقسام.
كان��ت االنتخابات والمس��يرة الديمقراطية مح��ط آمالنا ومعق��د رجائنا، لكن 
االنقالب عليها وعدم االعتراف بنتائجها خلط أوراقنا وحس��اباتنا الوطنية، ومزق 

نسيجنا االجتماعي، وأعاد قضيتنا القهقرى واالنحدار.
ما يزيد عن ثالثة أعوام منذ حدوث االنقس��ام لم تك��ن كافية القتناع البعض أن 
الوطن ال يحلق بجناح أو فصيل واحد، وأن البديل عن الشراكة السياسية واألمنية 
الحق��ة هو تعميق جذور االنقس��ام واالنغماس أكثر فأكثر في مس��ارات الهوان 

والتمرغ في أحضان االحتالل.
ال تغيير حقيقيا في األفق، فاإلرادة الخالصة لم تظلل بعد المشهد الفلسطيني، أو 
تمنح��ه حظوة القفز عن أدغال التآمر والخديع��ة التي يتلظى بنيرانها المحرقة 

شعبنا الصامد على إيقاعات أمنية مستوردة عّز نظيرها.
هل من الممكن أن نش��هد ش��راكة أمنية وعمال أمنيا وطنيا تس��تجيب في ضوئه 
األجهزة األمنية في الضفة لجهود إعادة الهيكلة والترتيب وفق المفاهيم والعقيدة 
الوطني��ة البحتة؟! وهل يتوقع أحد أن تنتظم مرجعية فلس��طينية جديدة تتولى 
البت في القضايا المصيرية لشعبنا على طريق إعادة بناء وترتيب منظمة التحرير 

على أسس سياسية وإدارية جديدة؟!
مرحلة ما بعد التوقيع على ورقة المصالحة هي مرحلة ثانوية بامتياز 
من حي��ث محدودية إنجاز النقاط والبنود المطروحة، إال أنها مرحلة 
أساس��ية وخطيرة بكل المقاييس إذا ما قيس��ت بحجم االستهداف الذي 
س��تتعرض له غزة، وما يدبر لحماس وراء الكواليس. ش��عار المرحلة 

المقبلة: حكمة ومناورة ومرونة ويقظة كاملة لكل االحتماالت.



د. عزيز دويك رئي�س املجل�س الت�شريعي يف حوار مفتوح مع "الربملان":

املصاحلة جيب أن يصادق عليها من اجمللس التشريعي.. وتغييب احلياة الدستورية عن واقع 
احلياة السياسية الفلسطينية جرمية كربى

49  صحيفة نصف شهرية تصدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني  
العدد

w w w . p l c . g o v . p s

الخميس 28 شوال 1431 ه  ::  7 اكتوبر/ تشرين األول  2010 م

 د. عزيز دويك 

أك��د د. عزي��ز دوي��ك رئي��س المجل��س 
التش��ريعي أن أي اتفاق مصالحة يتم توقيعه 
بين الفصائل الفلسطينية يجب أن يتم عرضه 
عل��ى المجل��س التش��ريعي للمصادقة عليه 
بوصفه برلمان الش��عب الفلس��طيني، مشددا 
عل��ى أن تغييب الحياة الدس��تورية عن واقع 
الحياة السياس��ية الفلسطينية يشكل جريمة 

كبرى بكل المقاييس.
وأبدى دويك في حوار مفتوح مع "البرلمان" 
ع��دم تفاؤل��ه بتطبي��ق ورق��ة المصالح��ة 
المصرية حال تم التوقيع عليها، مش��يرا إلى 

أن أولوية الس��لطة وأجهزتها األمنية تكمن 
في التعاون مع االحتالل.

واستهجن دويك حمالت القمع األمني التي 
يتعرضون لها وعوائلهم في الضفة الغربية، 
مشددا على أنهم ماضون في طريقهم لخدمة 
مصالح شعبهم والحفاظ على حقوقه وثوابته 
الوطني��ة وفقا للتفويض الش��عبي الممنوح 
لهم، قائال: "لم نخش الس��جانين )الصهاينة( 

حتى نخشى غيرهم )أمن السلطة(. 
وأعتبر دويك تجميد المفاوضات المباشرة 
خط��وة قاص��رة وضعيف��ة ُيخش��ى معها أن 

تتحول المفاوضات المباشرة إلى مفاوضات 
غير مباشرة، مشيرا إلى أن الحقوق والثوابت 
الوطني��ة يجب أن ال تخض��ع للتفاوض وأال 

تكون عرضة للعبث والمساومات الرخيصة. 
وأكد دويك أن المصالحة الوطنية تستلزم 
تحقيق أجواء من الهدوء والحرية كي تنجح، 
محذرا من أن اس��تمرار الحمالت األمنية في 
الضفة ضد الن��واب وعوائلهم وأبناء وأنصار 
الحركة اإلس��المية قد يؤدي باألمور نحو 
االنفالت والخروج عن الس��يطرة، بما يقود 

في النهاية إلى االنفجار.     التفاصيل ص2

 لم نخشَ الصهاينة حتى 
نخشى غريهم.. وماضون 

يف طريقنا حسب 
التفويض الشعبي لنا

اجمللس التشريعي يعقد جلسة يف الذكرى العاشرة النتفاضة األقصى
ويقر قانون اهليئة الفلسطينية املستقلة ملالحقة جرائم اإلحتالل الصهيوني حبق الفلسطينيني بالقراءة الثانية

عقد المجلس التش��ريعي جلس��ة خاصة لبحث االنتهاكات الصهيونية 
الخطيرة التي تمارس ضد األس��رى األبطال في سجون االحتالل، داعيا 

إلى إعطاء األولوية لهم في كل تحرك سياسي واجتماعي.
ودعا المجلس في س��ياق الجلس��ة التي انعقدت الثالثاء )28-9( في مقر 
وزارة األس��رى بغزة في الذكرى السنوية العاش��رة الندالع انتفاضة 
األقصى إلى تش��كيل لجان تحقيق أممية عاجلة لكبح جرائم الصهاينة 
بحق األس��رى، داعيا الجه��ات المختصة إلى رفع دع��اوى قانونية أمام 
محكمة العدل الدولية ضد انتهاك حكومة االحتالل للقوانين والمواثيق 

الدولية بشأن األسرى. 
وأكد أن نصرة األس��رى ودعمهم وإس��نادهم والوق��وف إلى قضيتهم 
تشكل واجبا شرعيا ووطنيا وإنسانيا مقدسا، ولن يهدأ لنا بال أو يطرف 

لنا جفن حتى يتحرروا جميعا من س��جون البغي الصهيونية، وينعموا 
بالفرج والحرية والخالص بين أهلهم وأبناء شعبهم.

وطالب المجل��س هيئة األمم المتحدة وهيئة الصليب األحمر الدولي ومجلس 
حقوق اإلنسان والدول الموقعة على االتفاقيات والمعاهدات اإلنسانية العالمية 
والدولي��ة بتحم��ل مس��ؤولياتها القانوني��ة واألخالقية تجاه انته��اك حكومة 
االحتالل لتلك المعاهدات والمواثيق الدولية وتكثيف جهودهم اإلنسانية لوقف 
معاناة األسرى، وممارسة ضغط كاٍف إللزام حكومة االحتالل بحقوق األسرى 

التي أقرتها المواثيق الدولية وتحسين ظروف حياتهم داخل السجون. 
إلى ذلك أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الثانية وباإلجماع 
مشروع قانون الهيئة الفلسطينية المستقلة لمالحقة جرائم االحتالل 

الصهيوني بحق الفلسطينيين.                التفاصيل  ص4

د. دوي��ك: األولوية لألس��رى يف كل 
حت��رك سياس��ي واجتماع��ي وقضيتهم 

فوق كل اخلالفات الوطنية

د. حب��ر: االنتفاض��ة وح��دت ش��عبنا.. وأدع��و إىل 
لبح��ث  عاجل��ة   أممي��ة  حتقي��ق  جل��ان  تش��كيل 

االنتهاكات الصهيونية ضد األسرى

الأعداء" ب�ضهادة  واأخالقيا  واإداريا  وقانونيا  واأمنيا  �ضيا�ضيا  "اأف�ضد 

د. حبر يدعو فتح حلل حكومة فياض وحماكمته 

لقاء جرائمه حبق شعبنا وقضيته الوطنية

دع��ا د. أحم��د بح��ر النائ��ب األول 
التش��ريعي  المجل��س  لرئي��س 
الفلس��طيني حركة فتح إلى اتخاذ 
قرار جريء وش��جاع بحل حكومة 
فياض غير الدس��تورية التي لم تنل 
ثقة المجلس التشريعي ومحاكمته 
جراء جرائمه الخطيرة التي ارتكبها 
بحق الش��عب الفلس��طيني وقضيته 

الوطنية.
ج��اءت تصريح��ات بحر في س��ياق 
بي��ان صحف��ي الثالث��اء )5-10( في 
معرض تعليقه عل��ى التقرير الذي 
نشرته مجلة )نيويورك ريفيو أوف 
بوكس( مؤخ��را، وتحدثت فيه عن 
فياض باعتباره رج��ل )أمريكا( في 
فلسطين، مؤكدة أن حكومته تعتبر 
السادس��ة عل��ى قائمة الفس��اد بين 

حكومات العالم.
وأش��ار بح��ر إل��ى أن حركة فتح 
تق��ف الي��وم أم��ام اختب��ار وطني 
عسير، وأمام مفصل تاريخي خطير 
يمس حاضرها ومس��تقبلها، مشددا 
على أن اس��تنكاف "فت��ح" وتجاهلها 

لمدى خطورة فياض على الش��عب 
الفلس��طيني وقضيته الوطنية من 
ش��أنه أن يزيد من تش��ويه صورة 
الحرك��ة، ويزيد م��ن عزلها عن 
آم��ال وطموحات ش��عبها، ويمنح 
الحافزي��ة  م��ن  مزي��دا  في��اض 
للتغول أكثر فأكثر في مضمار 
تخريب قيمنا الوطنية ونس��يجنا 

االجتماعي.
وأوض��ح بح��ر أن فس��اد في��اض 
وحكومته في مختل��ف المجاالت، 
السياس��ية واألمني��ة والقانوني��ة 
واإلداري��ة واألخالقي��ة، ل��م يعد 
يخف��ى عل��ى أح��د، مؤك��دا أن 
اس��تمرار "فتح" في توفير الغطاء 
لفس��اد حكومة في��اض قد أكدته 
وعززته الش��هادات الص��ادرة عن 
حلفاء في��اض الذين ل��م يخجلوا 
الصري��ح  وصف��ه  م��ن  مطلق��ا 
بالتبعية الكاملة لإلدارة األمريكية 
وسياس��تها المدمرة في فلسطين، 
مما يس��توجب ق��رارات تاريخية 
جريئ��ة لتصوي��ب الوض��ع بال��غ 
الذي تعيش��ه  التره��ل والفوضى 
وهياكله��ا  وأجهزته��ا  الس��لطة 

المختلفة.
وشدد بحر على ضرورة رفع الغطاء 
الفصائل��ي عن كل م��ن يعمل على 
تخريب المش��روع الوطني ويهدف 
إلى ضرب أسس ومقومات الصمود 
والمقاوم��ة للش��عب الفلس��طيني، 
ولفظ��ه خ��ارج ح��دود الحرك��ة 
تمهي��دا  الفلس��طينية  الوطني��ة 
لمحاكمته أمام القضاء الفلسطيني 

كي يكون عبرة لمن يعتبر. 

 د. اأحمد بحر



العدد التاسع و األربعون

د. عزيز دويك يف حوار مفتوح مع "الربملان":

تتالحق وتتسارع األحداث بوتيرة عالية على الساحة 
الفلسطينية، وتتجه األمور نحو مسارات جديدة، ولو 

في إطارات شكلية، على أكثر من مستوى وصعيد.
"البرلم��ان" التق��ت د. عزي��ز دوي��ك رئيس 

الفلس��طيني وتجاذبت  التش��ريعي  المجل��س 
معه أط��راف الحديث حول العديد من القضايا 
والهم��وم ذات العالق��ة بالوضع الفلس��طيني 

وتفاعالته المختلفة، فكان هذا الحوار.

املصاحلة جيب أن يصادق عليها من اجمللس التشريعي.. وتغييب احلياة الدستورية 
عن واقع احلياة السياسية الفلسطينية جرمية كربى

كيف ترى خطوة السلطة بتجميد املفاوضات املباشرة مع االحتالل 
إال بوقف االستيطان، وهل تعتقد أن هذه الخط وة كافية أم يجب 

أن يتلوها خطوات أخرى، وما هي تلك الخطوات املطلوبة؟
موض��وع المفاوضات من أصل��ه في تقديري أن��ه كان خطأ 
تاريخي��ا وما كان يج��ب أن يكون منذ البداي��ة وذلك لعدم 
نضج الظروف الموضوعية لمثل هذه المفاوضات، وحول ماذا 
نفاوض، وهل قضايا حقوق الش��عوب تكون خاضعة للتفاوض؟ 
ل��و نظرنا إل��ى التجرب��ة الجزائري��ة لوجدن��ا أن المقاومة 
تفاوضت مع المحتل عندما نوى الخروج حقيقة من الجزائر 
فكان التف��اوض من أجل وضع الترتيبات النهائية لخروج هذا 

المحتل.
أما في حالتنا الفلس��طينية فالظروف غي��ر موضوعية لمثل 
هذا التفاوض، وإس��رائيل اس��تفادت م��ن المفاوضات من أجل 
تكريس مزيدا من سياس��ة األمر الواقع في القدس واألراضي 
الفلسطينية، وأمعنت وال تزال تمعن في التنكر لحقوق الشعب 

الفلسطيني.
عل��ى أي ح��ال نحن ن��رى بع��ض االيجابية رغ��م الخطأ في 
المفاوضات، فوقف االس��تيطان ال يجوز أن يصبح هو النهائي 
ف��ي المطالب الفلس��طينية الت��ي تتمحور حول حق الش��عب 
الفلسطيني في حريته وكرامته وحقه في أرضه وقدسه وحق 
الالجئي��ن في العودة إلى بيوتهم، كل ه��ذه الحقوق وغيرها 
حق��وق ثابتة ال يجوز أن تكون موضع مس��اومة أو تس��ويف، 
وبالتالي خطوة المفاوض الفلسطيني خطوة قاصرة ضعيفة ال 
تؤدي إلى الغرض المطلوب، والخشية أن تستفيد منها إسرائيل 
في المماطلة واللجوء إلى مفاوضات غير مباش��رة من جديد 
وتوض��ع القضايا الجوهرية على الرف وتبق القضية تتمحور 
حول ش��كليات التفاوض وهذا ما عبر عنه ش��امير سابقا حين 
قال "سنبدأ المفاوضات ولن ننهيها إال بعد أكثر من مائة عام"، 
وتصب��ح المفاوضات من أجل المفاوض��ات وهذه مصيبة، وقد 
لخص البعض ه��ذه المفاوضات قائال: "الحياة مفاوضات" بدل 
أن يقول إن الحياة عقيدة وجهاد كما اتفقت على ذلك شرائع 

السماء وشرائع األرض.
 كي��ف تبدو األوض��اع يف الضفة الغربية فيما بع��د االعتداء على 
النائ��ب عب��د الرحمن زيدان وم��ا مثله ذلك من رس��ائل واضحة 

وشديدة لحركة حماس وكتلتها الربملانية؟
مسلس��ل االعت��داء عل��ى النواب مسلس��ل مس��تمر ومتصاعد، 
ومسلس��ل االعتداء عل��ى الق��وى الحية مس��تمر، وآخر هذه 
المسلس��الت اس��تقبال األجهزة األمنية إلشكنازي رئيس هيئة 
أركان حرب الصهاينة في بيت لحم واس��تقبال المحافظ له، 
كل هذا يدل على أن هناك أولوية لهذه األجهزة في التنس��يق 

مع االحتالل والضغط على القوى الحية للشعب الفلسطيني.
ه��ل وصل��ت رس��الة س��لطة رام اهلل وأجهزتها األمني��ة إليكم، 

وبالتالي انحسار نشاطاتكم ومواقفكم الجريئة؟
محاص��رة مواقفنا قائمة منذ أن خرجنا من الس��جن واعتقال 
حتى كل من جاء يسلم علينا ويهنؤنا بالسالمة، وبالتالي نحن 
ماضون في طريقنا في الدفاع عن حقوق شعبنا، ونعتبر كل ما 
نمارس��ه جزءا من التكليف الشعبي والتفويض الشعبي للدفاع 
ع��ن ش��عبنا وحقوقه وثوابت��ه، ونحن ماضون ف��ي ذلك وال 
يرهبنا س��جان وال غيره، ولم نخف من السجانين )الصهاينة( 

في السابق حتى نخاف من غيرهم )الفلسطينيين( اليوم.
م��اذا لو اس��تمرت الس��لطة وأجهزته��ا األمني��ة يف مالحقاتها 

وتشديد الخناق عليكم وبحق أسركم؟
هي مس��تمرة، ونح��ن نرى ذلك ونلمس��ه ليل نه��ار، ونحن 
ماضون في طريقنا، ونحن نملك تفويضا شعبيا، ونملك قوة 
القانون إلى جوار ما نمارسه، وبالتالي على اآلخرين أن يغيروا 
نهجه��م وليس نحن من نغير نهجن��ا، ونحن نملك التفويض 
الش��عبي الذي من خالله نم��ارس أدوارنا ف��ي الدفاع عن هذا 

الشعب بالقدر الذي نستطيعه.
هل تتوقعون أن تخرج األمور عن السيطرة يف الضفة وأن تنفلت 
عناص��ر الحركة ع��ن منظومة الضب��ط وااللتزام الس��ائدة جراء 
استمرار ممارس��ات الس��لطة، أم أن االقرتاب من توقيع وثيقة 

املصالحة قد يدفع األمور إىل التهدئة التدريجية؟
نحن نتمنى االتجاه نحو المصالحة ألن االتجاه نحو المصالحة 
يجب أن تصاحبه أجواء تهدئة وأجواء من الحرية، ألن الشعب 
ال��ذي يقع تح��ت االحتالل ال يج��وز أن ُيضغ��ط على حريته 
أكثر من ضغط االحتالل نفسه، ألن كل ضغط حسب قوانين 
الفيزياء يؤدي إلى انفجار، والشعب الفلسطيني حسب تاريخه 
كان يعب��ر عن غضبه حول أي أوضاع معينة بطرق ووس��ائل 
مختلفة. فالشعب يملك األدوات كما يملك اإلرادة في الدفاع 

عن ثوابته ومقدراته.
هل تعتقد أن املصالحة باتت قريبة وأن حماس وفتح على ش��فا 
التوقي��ع على الورقة املصري��ة. أم أن الفيتو األمريكي قد يتدخل 

لتخريب الجهود الراهنة يف اللحظة األخرية؟
يبدو أن هناك تس��هيال في موضوع الفيتو األمريكي، وبالتالي 
نجد أن هناك توجها نحو المصالحة، وال أدري كيف س��تؤول 
إليه األحوال، وإن كانت التصريحات الصادرة مشجعة، لكنني 
دائما أحذر من حقيقة النوايا، فإن كانت حقيقة نوايا اآلخرين 
هي تبريد قط��اع غزة لصالح المش��روع الصهيوني كما هو 
الحال في الضفة الغربية فنحن نقول بأنه ال أمل في مفاوضات 
تفضي لمصالح��ة. وحقيقة كل ما كن��ا نطلبه هو مصالحة 

حقيقية على أرضية الدفاع عن شعبنا وحقوقه وثوابته.
م��ا الذي تتوقع حدوثه فيما لو ت��م التوقيع على الورقة املصرية، 
خصوصا أنها تشكل ورقة مبادئ عامة وتحتاج إىل آليات تفصيلية 

لتطبيقها على أرض الواقع؟
ال��ذي أتوقعه وض��ع هذه الورقة ف��ي أحد الملفات 
كمئات الملف��ات المتعلقة بالقضية الفلس��طينية 
وعدم الذهاب إلى أي تطبيق على أرض الواقع إن لم 

تصُف النوايا نحو مصالحة حقيقية.

م��ا مصري املجلس التش��ريعي فيما لو تم التوقي��ع على الورقة 
املصرية.. هل تتوقعون أن يس��تأنف جلس��اته بشكل موحد يف 
الضفة وغزة، أم أن التعطيل سوف يستمر إىل أجل غري مسمى؟

أي مصالح��ة وأي اتفاق ال بد أن يصادق عليه من قبل المجلس 
التش��ريعي الفلس��طيني. تغييب الحياة الدس��تورية عن واقع 
الحياة السياسية الفلسطينية جريمة كبرى، وبالتالي كل ما 
يدور اآلن من مفاوضات مباش��رة وغير مباشرة كلها تتم في 
غياب المرجعية الحقيقية وهي الحياة الدستورية في فلسطين 

وهو المجلس.
ه��ل تعتقد بإمكاني��ة تحقيق الش��راكة السياس��ية والوطنية 
فعال يف إطار الواقع الفلس��طيني الراهن بتعقيداته وتشابكاته 

املعروفة؟
إن صف��ت النوايا نعم، واألمر أصعب م��ن مجرد ذلك بكثير، 

وإلى اآلن ال ألمس صدق النوايا في التوجه نحو المصالحة.
وربما يك��ون توجه حركة فتح للمصالح��ة هو ورقة ضغط 
على الجانب اإلسرائيلي للنزول عند مطالب معينة، لكن أقول 
أثبتت وقائع األيام واألحداث أن االحتالل اإلسرائيلي ال يخضع 
ال لضغ��وط أمريكية كما كان يتوه��م البعض وال لضغوط 
فلس طينية، بل االحتالل اإلس��رائيلي ماض في سياسة فرض 
األمر الواقع وفي االستفادة من المفاوضات إلى أقصى حد من 
أجل ترسيخ واقع االستيطان والسيطرة على مزيد من األرض، 

والحقوق تؤخذ وال توهب.
صادفت قبل أيام الذكرى الس��نوية العاش��رة الن��دالع انتفاضة 
األقص��ى.. ماذا تقول يف هذا املناس��بة، وهل من كلمة توجهها 

لشعبنا يف هذه الذكرى؟
االنتفاضة حدث تاريخي هام يدل على أن نس��اء فلسطين نساء 
ودود ولود تأتي بالخير لشعبنا وبالثبور ألعدائها وأي قوة في 
األرض ال يمكن أن تجبر هذا الش��عب أن يرضخ إلرادة المحتل 
الغاصب، وال بد أن يصبو الش��عب للوص��ول لحقوقه الوطنية 

المشروعة.
دعت رئاس��ة املجلس التش��ريعي خالل جلسة املجلس األسبوع 
املاض��ي األم��م املتحدة إىل تش��كيل لج��ان تحقي��ق عاجلة لبحث 
االنتهاكات اإلس��رائيلية الخطرية بحق األسرى، ما الذي نتوقعه 
من األمم املتحدة يف هذا اإلطار؟ وهل هناك آليات تواصل بينكم 

وبني املؤسسات الدولية؟
نح��ن نتواص��ل من خالل رس��ائل متع��ددة نوصله��ا إلى هذه 
المنظم��ات الدولية األممي��ة وإلى المنظم��ات العربية، وهي 
رس��ائل متكررة نطالب فيها ما يجب أن نطالب به من حقوق، 
ودائما نطالب منظمات حقوق اإلنسان بوقف كافة االنتهاكات 
في أي مكان، ونطالب أن ُتحترم كرامة اإلنسان وحق اإلنسان 
في العيش الحر الكريم، ونطالب بأن ال يستثنى شعبنا من هذه 

الحقوق.
مرت أش��هر طوال دون اس��تثمار دول��ي حقيقي لتوصيات 
تقرير غولدس��تون حول جرائم االحتالل خالل الحرب على 

غزة.. إالم تعزو ذلك؟
األس��باب عديدة منها ضغ��ط أمريكي وصهيوني، 
والحقيق��ة كما قال اهلل تعالى "وفيكم س��ماعون 
له��م"، وواض��ح أن مندوب فلس��طين ف��ي األمم 
المتحدة مستعد للتنازل في هذه القضية، وبالتالي 

هو يخضع إلمالءات أمريكية إسرائيلية.

 لست متفائال بتطبيق ورقة 
املصاحلة.. وأولوية السلطة 

وأجهزتها التعاون مع االحتالل

املصاحلة تستلزم أجواء من 
اهلدوء واحلرية.. والضغط 

يؤدي إىل االنفجار

جتميد املفاوضات املباشرة 
شى  خطوة قاصرة وضعيفة ويخُ

حتوهلا إىل مفاوضات غري مباشرة 

 Rule( رغم  ش��يوع استخدام مصطلح س��يادة القانون
of law( وكث��رة تداوله أو التأكيد عليه في مجالس 
رجال الحكم والسياس��ة والقانون، إاّل أن الواقع يش��ير 
إلى حقيقة تتلخص في ع��دم وجود معيار متفق عليه 
يض��ع هذا المبدأ ف��ي إطار معين، وهو أم��ر نابع فيما 
يبدو م��ن ديناميكيت��ه وحيويته وقابليته المس��تمرة 
للتطور بتطور مفهوم الثقافة الديمقراطية الس��ائدة 

في المجتمع.
يستطيع الجميع أن يناقش وأن يجادل إلى حّد التنظير 
ف��ي هذا المج��ال، إاّل أن ج��دوى النتائج الق��ادرة على 
تأصيل مبدأ سيادة القانون، وتحري مدى احترامه نصًا 
وروح��ًا، مرتبطة بمدى االتفاق على اإلطار المفاهيمي 

الذي يدور حوله الجدل والنقاش.
والحال يش��ير إلى أن المشكلة اإلنسانية تخطت، ومنذ 
زمن بعيد، األس��اس الفلس��في لتصبح مس��ألة قانونية 
موضوعية، فمنذ أن بدأ البش��ر يجتمعون في كيانات 
سياس��ية بات القانون المعيار األمثل للحكم على مدى 
س��المة العالقة فيم��ا بينهم من عدمه��ا، والمرآة التي 
ُتظهر الوجه الحقيقي لنظام الحكم في الكيان السياسي، 
وتحكم على مدى ش��رعية وجوده، وال فارق يذكر في 
هذا المقام بين أصغر كيان سياس��ي معروف وأكبره 
اتس��اعًا )هيئة األمم المتحدة( فكلها قامت وتقوم على 
أس��اس مجموعة م��ن التش��ريعات واالتفاقي��ات التي 
يفترض أن تكون مرعية اإلجراء، أي س��يدة على جميع 

الخاضعين لها دون استثناء.
وهكذا ُأضيف إلى الق��وة المادية التي حكمت العالقات 
بين البش��ر في ظل ش��ريعة الغاب، قوة م��ن نوع آخر، 
هي القوة المستمدة من ش��رعية القانون، وبين هاتين 
القوتين المتصارعتين يتحدد مصير األفراد والشعوب، 
فإما أن يس��تتب الس��لم االجتماعي واألم��ن والحرية 
والطمأنينة للمواطنين وللس��لطة السياس��ية، وإما أن 
تدب الفوضى االجتماعية الش��املة أو اس��تبداد يتجلى 
بتطبي��ق الس��لطة السياس��ية إلرادتها المنف��ردة غير 

الخاضعة ألّي قانون. 
ويمكن تلم��س مبدأ س��يادة القانون من خ��الل أربعة 
مفاهي��م مترابطة عل��ى األقل؛ المفه��وم األول يتمثل 
بش��مولية الخض��وع للقان��ون، أي خض��وع الجمي��ع 
ألحكام��ه، ومن ضمنهم أصح��اب المراكز والمناصب 
والنف��وذ، وواضعو القانون أنفس��هم، وأن تعمل أجهزة 
الس��لطة المختلف��ة وف��ق قواني��ن وأنظم��ة واضحة 

ومحددة، وليس وفق أمزجة وأهواء.
والمفه��وم الثان��ي، يتلخ��ص بك��ون القان��ون مصدر 
كّل صالحي��ة معترف بها ألية جه��ة كانت للتصرف 
بش��أن يمس حقوق المواطني��ن وحريتهم وكرامتهم 
القانون��ي  التحدي��د  وه��ذا  وأرزاقه��م.  وأمالكه��م 
للصالحيات يدلل على مدى ق��درة النظام على احترام 
الش��رعية، وبالنتيجة على مدى ش��رعية ه��ذا النظام، 
كما ويس��اعد على خلق جو من الثقة بين المواطنين 
وس��لطات الحك��م. ويمنع ح��ال احترامه الح��كام من 
التعامل مع أجهزة الدولة كأنها ملك خاص لش��خص 
أو مجموع��ة سياس��ية، ويمّكن المواطنين من حس��اب 
خطواتهم ونتائجها، ألن��ه يجعل باإلمكان توقع نتيجة 

التصرف إن كانت حسب القانون أو ضده.
والمفهوم الثالث، ينطلق من أن القانون يجب أن يصدر 
عن جهة شرعية، أي عن سلطة منتخبة من قبل الشعب 
انتخابًا مباش��رًا ضم��ن انتخابات عامة ح��رة ونزيهة، 
ويجب ضمان اس��تقاللية هذه الس��لطة المنتخبة، من 
أج��ل ضمان قوتها مقابل الس��لطات األخ��رى، وتتعزز 
هذه االستقاللية باستقالل أعضائها أنفسهم، وشعورهم 
بعمق الواجب وثقل المسؤولية، بما يمّكن هذه السلطة 
م��ن تجن��ب إمكانية الس��يطرة عليه��ا أو التعدي على 
صالحياتها من باقي السلطات، وتحديدًا التنفيذية منها، 

ألن ما يصدر عنها إنما يعبر عن اإلرادة الشعبية.
والمفه��وم الرابع، ينطل��ق م��ن أن القانون الصادر عن الس��لطة 
التشريعية ينبغي أن يكون عاداًل وممثاًل للقيم األخالقية واإلنسانية 
والديمقراطية، يحترم حقوق اإلنس��ان وحريته وكرامته، أي أن 
القيم التي ُيشتق منها القانون ويخدمها يجب أن تشكل عاماًل مهمًا 
في تقييمه، ليصار بعد ذلك إلى العمل على ضمان تطبيقه تطبيقًا 
سليمًا وأمينًا بما يشكل مقياسًا للحكم الصالح.      يتبع بالعدد القادم«

سيادة القانون
الدائرة القانونية/ املجلس التشريعي



العدد التاسع و األربعون

قرار ما تبقى من تنفيذية المنظم��ة، أو باألحرى قيادة حركة فتح، 
بتعلي��ق المفاوضات ما لم يتوقف االس��تيطان، يش��كل خطوة عرجاء 
وغير كافية على اإلطالق، وتحتاج إلى مزيد خطوات حقيقية إلنقاذ 

القضية الفلسطينية من أزمتها الراهنة.
أول الخطوات المطلوبة أن يتحول قرار تجميد المفاوضات مع احتالل 
من قرار تكتيكي إلى قرار استراتيجي غير خاضع لألهواء أو النزعات 

الشخصية أو التأثيرات اإلقليمية والدولية.
فالمؤكد أن اس��تالب القرار السياس��ي الفلسطيني السلطوي لصالح 
منظومة التأثير والهيمنة األمريكية وحلفائها في المنطقة، وارتهان 
المواق��ف الفلس��طينية االس��تراتيجية لبورص��ة السياس��ة الدولية 
المنحازة لالحتالل الصهيوني، لن يسهم في استنقاذ الوطن والقضية 
من األخط��ار والتحديات، أو يعمل على تصوي��ب األخطاء والخطايا 
االستراتيجية التي اقترفتها الس��لطة منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتى 

اليوم.
ثاني��ة تلك الخط��وات تكمن في حماية وتحصين ق��رار اللجوء إلى 
المصالحة واس��تعادة التوافق الداخلي بنسيج وتحصينات فلسطينية 
بحتة، وصبغه بالجدي��ة الكاملة والمصداقية التامة التي تنتفي معها 

كافة األغراض والمصالح الجانبية.
ولن يتأتى ذلك إال بتحضير أرضية فلسطينية داخلية وتوفير مناخات 
وطنية تسمح بإنجاح جهود المصالحة المتسارعة، فاالعتقال السياسي 
يجب أن يجّرم ويتم إلغاؤه من القاموس الفلسطيني، والحريات يجب 
أال تكون موضع مس��اومة أو ابتزاز أو انتقاص بأي حال من األحوال، 
والتع��اون األمني مع االحتالل يج��ب أن يتم القطع بتخوينه وإنهائه 
من الحياة السياسية الفلسطينية الرسمية إلى األبد، والمقاومة يجب 
أن ُتحت��رم ال أن تح��ارب وتعتقل وتالحق وتحاك��م أمام المحاكم 
الفتحاوية كما في األحكام الظالمة التي صدرت مؤخرا بحق مجاهد 
مقاوم لمدة 20 عاما، وأس��ير محرر لمدة 12 عاما وعلى زوجته لمدة 
عام، ما يتنافى بشكل جلي مع توجه حركة فتح المعلن نحو تحقيق 

المصالحة.
ثالثة تل��ك الخطوات تتمثل في إعادة بن��اء وهيكلة وترتيب النظام 
السياسي الفلسطيني بحيث يتم صوغه على أساس مقاربة جديدة تزاوج 
بين احتكامه الكامل لمبادئ ونصوص الدس��تور الفلسطيني )القانون 
األساسي( وما يعنيه ذلك من ترسيخ لسلطة المؤسسات ومبدأ الفصل 
بين السلطات وتكريس القيم والنظم القانونية والتشريعية في كافة 
مناطق الس��لطة، وبين اس��تيعابه لمتطلبات مرحلة التحرر الوطني 
ومبدأ الحق في المقاومة في وجه إجراءات ومخططات االحتالل، وما 
يعنيه ذلك من توافقات وطنية تتيح عمل المقاومة على أسس راشدة 

في ظل من تصويب األخطاء واستخالص عبر المرحلة الماضية.
م��ن المؤس��ف أن منهجية »أبو م��ازن« وقي��ادة رام اهلل في التعاطي 
مع الملف السياس��ي والوطني تندرج في إطار االنتقائية والمزاجية 
الش��خصية التي ال تحتكم إلى األصول والمعايير الوطنية، فمس��ألة 
اس��تئناف المفاوضات من عدمها تعالج لديهم في إطار ش��كلي وتبدو 
قابل��ة لألخ��ذ والرد مع أي تطور، ول��و كان باهتا، ما يجعلنا أكثر 
توقع��ا لعودة المفاوضات إل��ى حالها مع أي موق��ف صهيوني جديد 
يعطي فسحة هامشية أو فتاتا ضئيال بشأن التجميد الجزئي والمحدود 

لالستيطان. 
ومن هنا تبدو التفاعالت ذات الصلة بالقضية غير ذي جدوى أيضا، إذ 
أن تلويح »أبو مازن« باالستقالة يشكل هروبا إلى األمام ونكوصا عن 
تحمل المس��ئولية، كما إن اللجوء إلى لجنة المتابعة العربية يشكل 
مناورة سياسية غير محمودة وفاقدة لكل معانيها ودالالتها السياسية 

في ظل الضعف واالرتكاس العربي الراهن المعروف.
كل ذلك يعّقد المسألة الفلسطينية ويضفي عليها مزيدا من التشابكات 
الداخلية والخارجية، ويجعل منها »ألعوبة« أو قضية هالمية تحركها 

أهواء وأالعيب الساسة دون أي انشداد لقيم الوطن ومصالحه العليا.
ختاما فإن الواقع الفلسطيني المأزوم يحتاج إلى إعادة صياغة 
شاملة لكافة نظمه ومكوناته السياسية واألمنية واالجتماعية 
من خ��الل مرجعية وطنية، ولن تفلح المصالحة في تفكيك 
العقد الفلس��طينية المس��تحكمة بعيدا عن الرؤية واألجندة 

الوطنية الخالصة مهما كانت العقبات والتحديات.   

كلمة الربملان

د.اأحمد حممد بحر

في  االقتصادي��ة  اللجن��ة  عق��دت 
اجتماعه��ا  التش��ريعي  المجل��س 
الدوري برئاس��ة النائب د. عاطف 
ع��دوان لمناقش��ة بع��ض القضايا 
االقتصادي��ة، وذل��ك ف��ي مق��ر 
اللجنة  المجلس بحضور أعض��اء 
النائب جمال نصار والنائب د. سالم 

سالمة والنائب د. يوسف الشرافي.
خ��الل  اللجن��ة  واس��تعرضت   
اجتماعها الوضع االقتصادي، فيما 
اتف��ق الن��واب على ض��رورة عقد 
ورشة عمل لوضع رؤية اقتصادية 
ش��املة تض��م جمي��ع القطاع��ات 
االقتصادية والجهات المعنية بهذا 

الموضوع.
 كم��ا ناقش��ت موض��وع ارتفاع 
المحل��ي  الس��وق  ف��ي  األس��عار 
وأوص��ت بالتواص��ل ودعوة دائرة 
وزارة  ف��ي  المس��تهلك  حماي��ة 
االقتصاد لمتابعة النش��اطات التي 

تق��وم به��ا الدائ��رة وجهودها في 
مواجهة ارتفاع األسعار.

وناقش��ت اللجنة موضوع التأمين 
التكافل��ي ف��ي ش��ركة الملت��زم 
الحكوم��ة  بمطالب��ة  وأوص��ت 
لتشجيع  التأمين  بتخفيض رسوم 
تأمين  عل��ى  الس��يارات  أصح��اب 
مناقش��ة  ت��م  كم��ا  س��ياراتهم، 
البضائ��ع  اس��تيراد  موض��وع 
اإلس��رائيلية وكيفية االس��تغناء 
عنها خاصة الت��ي يتوفر لها بديل 
في الس��وق الفلس��طينية، وذلك 

لتشجيع المنتج الفلسطيني.
بضرورة  اللجن��ة  وأوص��ت 
القيام بنشاطات مختلفة مثل 
عقد ورش��ات عمل وزيارات 
واالتح��ادات  األط��ر  لكاف��ة 
الصناعية والتجارية لالطالع 
وإيج��اد  أوضاعه��م  عل��ى 
الحلول المناسبة لمشاكلهم.

اللجنة االقتصادية بالتشريعي تناقش 
مشكالت اقتصادية وسبل عالجها

اعتبر النواب اإلسالميون في رام اهلل 
االعتق��االت واالختطافات  أن حملة 
المس��تمرة وما يرافقها من تعذيب 
وش��بح وانته��اكات بح��ق أنص��ار 
الحركة اإلس��المية في كافة مدن 
الضف��ة الغربي��ة محاول��ة يائس��ة 
وفاش��لة من قبل المؤسس��ة األمنية 
الضف��ة لتركيع  الفلس��طينية في 

الحركة اإلسالمية. 
وأك��د النواب ف��ي تصريح لهم )3-

10( أن الحرك��ة اإلس��المية تلقت 
الضرب��ات تل��و األخ��رى عل��ى مر 
األوق��ات، ولم يزدها ذل��ك إال قوة 
وعزًما وإصراًرا على مواصلة مشوار 

واستنكر النواب األحكام التي صدرت 
ع��ن محاك��م س��لطة رام اهلل ف��ي 
الضفة بحق عدٍد من أنصار وقيادات 
الحرك��ة اإلس��المية ف��ي الفت��رة 
األخيرة، والتي كان أبرزها الحكم 
عل��ى الطال��ب ف��ي جامع��ة النجاح 
الوطنية وجدي العاروري بالس��جن 
لم��دة خمس س��نوات، م��ع العلم أن 
الع��اروري أس��ير مح��رر وتعرض 
لالختط��اف ألكث��ر من م��رة لدى 

األجهزة األمنية المختلفة. 
وقال الن��واب إن حمل��ة االعتقاالت 
واألح��كام، الت��ي تج��ري ف��ي ظل 
الوطن��ي  الح��وار  ع��ن  الحدي��ث 

التحري��ر ع��ن طري��ق المقاوم��ة، 
وأثبت��ت التج��ارب أن عواق��ب هذه 
الممارس��ات ترت��د في الع��ادة إلى 

نحور من يقترفها. 
وطالب النواب العق��الء في حركة 
فت��ح وس��لطة رام اهلل بوقف حملة 
االعتق��االت واالختطاف��ات التي لم 
تتوقف للحظة بحق أنصار وكوادر 
الحرك��ة اإلس��المية ف��ي كاف��ة 
مدن الضفة المحتل��ة، معتبرين أن 
اس��تمرار هذه الحملة يخرب جهود 
الحوار المبذولة ويقوض محاوالت 
رأب الصدع وإعادة الوحدة الوطنية 

لشطري الوطن. 

حال��ة  ينه��ي  التف��اق  والتوص��ل 
االنقس��ام، دلي��ل على أن المؤسس��ة 
األمنية الفلسطينية في الضفة تسعى 
جاهدة إلفشال الوحدة الوطنية عبر 
هذه االعتقاالت المدانة والمستنكرة 

من قبلنا. 
وناش��د الن��واب ف��ي نهاي��ة بيانهم 
واإلنس��انية  الحقوقية  المؤسس��ات 
بضرورة تكثيف مراقبتها لمراكز 
التابع��ة  الفلس��طينية  االعتق��ال 
لألجه��زة األمني��ة، ألن ع��دًدا ممن 
خرج��وا في اآلونة األخيرة من هذه 
المراك��ز أكدوا تعرضهم للضرب 
والشتم وانتهاك الحقوق والحريات. 

الإ�ضالمية" احلركة  لرتكيع  يائ�ضة  " حماولة 

النواب اإلسالميون: حملة االعتقاالت والتعذيب هدفها إفشال جهود املصالحة

عب��ر الدكتور أحمد بحر النائ��ب األول لرئيس المجلس 
التش��ريعي ع��ن تقدير المجلس التش��ريعي الفلس��طيني 
لمواق��ف الصلي��ب األحم��ر في توفي��ر الحماي��ة للنواب 
المقدس��يين المهددي��ن باإلبع��اد، معتبرا أن ق��رار توفير 

الحماية لهم هو قرار حكيم من قبل الصليب األحمر.
ج��اء ذلك خالل اس��تقبال المجلس التش��ريعي لوفد من 
الصلي��ب األحمر ضم باربرا رئيس��ة بعثة الصليب األحمر 
في القدس وستيفين اندرسون مدير مكتب الصليب األحمر 
بغ��زة، وذلك في مق��ر المجلس بغزة بحض��ور النائب م. 
إسماعيل األش��قر والنائب جميلة الشنطي، والنائب مشير 
المص��ري رئي��س الحمل��ة الدولي��ة لإلفراج ع��ن النواب 

األسرى.
وأشاد بحر بما يوفره الصليب األحمر من حماية وخدمات 
للنواب في مقر الصليب األحمر في القدس المحتلة، داعيا 
إل��ى الضغط عل��ى االحتالل م��ن خالل الصلي��ب األحمر 
والمؤسس��ات الدولية إللغ��اء قرار اإلبعاد م��ن أجل عودة 
النواب لممارس��ة حياتهم الطبيعية ودورهم في المجتمع 

كممثلين عن الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وتط��رق بحر إل��ى اإلج��راءات العنصري��ة القمعية التي 
تقوم ق��وات االحتالل الصهيوني ضد األس��رى، والظروف 
المعيش��ية التي يمر بها األس��رى في سجون االحتالل مما 
دعاهم لإلعالن ع��ن اإلضراب عن الطعام والبدء بسلس��لة 

إجراءات احتجاجية ضد مصلحة السجون الصهيونية.
وعبرت باربرا عن رفضها لكافة اإلجراءات اإلسرائيلية ضد 
الش��عب الفلس��طينية وخاصة الخاضعين لالحتالل، وعلى 

رأسهم النواب المقدسيين، مشددة على رفض الصليب لكافة 
أس��اليب النقل واإلبعاد للمدنيين الفلس��طينيين الواقعين 
ضد االحتالل بما يش��كل مخالفة صريحة للقانون الدولي 

اإلنساني.
م��ن جانبه دع��ا النائب مش��ير المصري الصلي��ب األحمر 
والمنظمات الدولية للضغط على االحتالل إلطالق س��راح 
الن��واب األس��رى في س��جون االحتالل، إل��ى جانب كافة 
األسرى، وإنهاء هذا الملف باعتباره مخالف لكافة المواثيق 
واألعراف الدولية، مش��يدًا في الوقت نفسه بدور الصليب 
األحمر في حماية الن��واب المهددين باإلبعاد، مما كان له 

األثر الكبير في التخفيف من معاناتهم داخل مقر الصليب 
الذي يشهد اعتصامهم المفتوح.

وفي نهاية اللقاء س��لم بحر رئيس��ة الصليب رس��الة 
موجهة إل��ى رئيس الصليب األحم��ر الدولي تتضمن 
شرحا لإلجراءات اإلسرائيلية ضد النواب المقدسيين 
والنواب األس��رى واألسرى في سجون االحتالل، كما 
سلم النائب المصري رس��الة موجهة لرئيس الصليب 
األحم��ر الدولي، وف��ي نهاية اللقاء أه��دى بحر درع 
المجلس التشريعي لرئيسة الصليب األحمر في القدس 

تقديرا لدورها في الدفاع عن النواب المقدسيين.

التشريعي يشيد بدور الصليب األمحر يف توفري احلماية للنواب املقدسيني املهددين باإلبعاد

اإلس��الميون  الن��واب  زار 
مس��جد  لح��م  بي��ت  ف��ي 
"األنبياء" الذي قامت قطعان 
المس��توطنين بحرقه فجر 
االثني��ن الماضي ف��ي بلدة 
بيت فج��ار جنوب المدينة، 
حيث تفقد النواب المسجد 
بع��د أن أدوا ص��الة الظهر 
في��ه، وحث��وا المواطني��ن 
بيوت  للدفاع عن  واألهالي 
اهلل التي يعتدى عليها بشكل 
متواص��ل وممنهج من قبل 

االحتالل. 
وش��دد النواب خالد طافش 
ومحم��ود  زب��ون  وأن��ور 
الخطي��ب، عل��ى أن إحراق 
المس��جد، ال��ذي ج��اء بعد 
س��اعات من زيارة اشكنازي 
بيت  لمحافظ��ة  البغيض��ة 
لح��م واالجتم��اع بأجهزة 

أم��ن الس��لطة فيه��ا، "إنما 
التن��ازالت  أن  ي��دل عل��ى 
والحماية المجانية من قبل 
هذه األجه��زة للمحتل لن 
تجر لش��عبنا وقضيته غير 
الوي��الت، خاص��ة ف��ي ظل 
التنس��يق األمني ومالحقة 
المجاهدي��ن، ال��ذي يعطي 
األمان لقطعان المستوطنين 
للتم��ادي في عربدتهم ضد 

المواطنين والمساجد". 
م��ن  كان  وأضاف��وا:" 
األمنية  باألجه��زة  األجدر 
أن تفرج ع��ن المختطفين 
لديها مم��ن يعمرون بيوت 
حرمته��ا  ويصون��ون  اهلل 
ويدافعون عنها، طالما أنهم 
بات��وا عاجزين ع��ن تقديم 
نتيجة  للمس��اجد  الحماية 

التزاماتهم مع االحتالل".

النواب اإلسالميون يطالبون السلطة باإلفراج عن 
املجاهدين لحماية املساجد

نحو إعادة صياغة شاملة 
للواقع الفلسطيني..
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اجملل��س التش��ريعي يعق��د جلس����ة ف���������ي  الذك��رى العاش��رة النتفاض��ة األقص��ى 
ويق��ر قان��ون اهليئ��ة الفلس��طينية املس��تقلة ملالح�����������ق��ة جرائ��م اإلحت��الل الصهيون��ي حب��ق الفلس��طينيني

عقد املجل�س الت�رسيعي جل�ضة خا�ضة لبحث النتهاكات ال�ضهيونية اخلطرية التي متار�س �ضد الأ�رسى 
الأبطال يف �ضجون الحتالل، داعيا اإىل اإعطاء الأولوية لهم يف كل حترك �ضيا�ضي واجتماعي.

ودع���ا املجل�س يف �ضياق اجلل�ض���ة التي انعقدت الثالثاء )28-9( يف مق���ر وزارة الأ�رسى بغزة يف 
الذكرى ال�ضنوية العا�رسة لندلع انتفا�ضة الأق�ضى اإىل ت�ضكيل جلان حتقيق اأممية عاجلة لكبح جرائم 

ال�ضهاين���ة بحق الأ����رسى، داعيا اجلهات املخت�ض���ة اإىل رفع دعاوى قانونية اأم���ام حمكمة العدل 
الدولية �ضد انتهاك حكومة الحتالل للقوانني واملواثيق الدولية ب�ضاأن الأ�رسى.

اإىل ذلك اأقر املجل�س الت�رسيعي الفل�ضطيني بالقراءة الثانية وبالإجماع م�رسوع قانون 
الهيئة الفل�ضطينية امل�ضتقلة ملالحقة جرائم الحتالل ال�ضهيوين بحق الفل�ضطينيني. 

د. بحر: لجان تحقيق عاجلة
وأك��د د. أحم��د بح��ر النائ��ب األول لرئي��س المجلس 
التش��ريعي خالل كلمته االفتتاحية أن انتفاضة األقصى 
أثبت أن الحقوق والثوابت ال يمكن المس��اومة بشأنها أو 

التنازل عنها بأي حال من األحوال.
 وأدان بحر اإلرهاب الصهيوني بحق األس��رى واألسيرات 
في س��جون االحتالل، داعيا كافة أبناء ش��عبنا إلى القيام 
بأوس��ع اصطفاف ش��عبي خلف قضيتهم العادلة، وتفعيل 
كل مج��االت النصرة والدعم له��م، وطالب كل فصائل 
المقاومة ببذل أقصى الجهد واستفراغ الوسع للعمل على 

تحرير األسرى.
كما دعا كل المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية، 
وخاصة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، إلى 
تشكيل لجان تحقيق عاجلة في االنتهاكات الخطيرة التي 
تمارس بحق األس��رى وامتهان أدنى الحقوق اإلنس��انية 

والكرامة اآلدمية التي يتعرضون لها ليل نهار.
ولفت إلى أن نصرة األسرى ودعمهم وإسنادهم والوقوف 
إلى قضيتهم تشكل واجبا شرعيا ووطنيا وإنسانيا مقدسا، 
ولن يهدأ لنا بال أو يطرف لنا جفن حتى يتحرروا جميعا 
من س��جون البغي الصهيونية، وينعموا بالفرج والحرية 

والخالص بين أهلهم وأبناء شعبهم.
وطالب بحر رئيس السلطة منتهي الوالية محمود عباس 
باالنس��حاب الفوري من المفاوض��ات العبثية بعد إصرار 
وتصمي��م كيان االحتالل على المضّي في بناء وتوس��يع 
المس��توطنات، مؤك��دا أن اللج��وء إلى لجن��ة المتابعة 
العربية يش��كل هروبا من الواقع وفش��ال سياس��يا ذريعا، 
داعيا إياه لاللتفات إلى بناء وترميم الوضع الفلس��طيني 
الداخلي، وإعطاء األولوية لتحقيق المصالحة الفلسطينية 
الداخلية وإنهاء االنقس��ام والعمل على بناء اس��تراتيجية 

وطنية موحدة في مواجهة االحتالل.
  د. دويك: أولوية األسرى

وف��ي كلمت��ه ق��ال د.عزي��ز دوي��ك رئي��س المجلس 
التش��ريعي إن ش��عبنا الفلس��طيني قال بدمه في ذكرى 
انتفاضة األقصى العاش��رة إن االحت��الل ظلم وإن العالم 
المتآمر معه قد ظلمنا ظلما ش��ديدا ف��كان أن دخل عدو 
اهلل س��احات المسجد األقصى مدنسا إياها وها هو شارون 
يلفظ أنفاس��ه وقد أذله اهلل بفعلته الش��نيعة ليعيش بين 

الحياة والموت.
وأكد دويك أن ش��عبنا ش��عب مجيد، خي��ره دائما قادم 
وفعله دائم��ا مميز ضد كل من يعت��دي على حقوقه أو 
يتس��اهل فيها، موضحا أنه منذ ذل��ك اليوم وهذه الروح 
الطيبة لهذا الشعب العظيم كانت وما زالت وستبقى روح 
التحدي على كل من يتآمر على شعبنا الذي قال كلمته 
ع��ام 2006 باختيار من يث��ق فيهم وف��ي أمانتهم وصدق 
انتمائهم ألنهم لم يفرطوا، وهذا حالهم كما كان والزال.

وتاب��ع دوي��ك: »إخوانك��م في بي��ت المق��دس ال زالوا 
أس��رى يتضامنون مع أسراهم وإن أسرانا هم أهل الصبر 
ومعق��د الرجاء بعد اهلل تعالى، األس��رى هم الذين ضحوا 
بزهرات ش��بابهم وهم يجب أن نضحي ألجلهم، األس��رى 
ليس��و أشباحا بل قادة المقاومة، في هذا الموقف يجب أن 
تبقى قضية األس��رى حية في كل يوم وفي كل مناسبة 
ويجب أن يتم إعطاؤهم أولوية في كل تحرك سياس��ي 
واجتماعي وغيره، وكان يجب أن ترتفع قضيتهم عن أي 
خالف على المس��توى الوطني وتعطى األولوية حتى يتم 

إخراجهم ليعشوا في أحضان شعبهم وذويهم«.
وأش��ار دويك إلى عدم جدوى المفاوضات الراهنة وخاصة 
في ظل الظروف الدولية الحالية، موضحا خطأ البعض الذي 
اعتقد أن أوباما س��ينصف شعب فلس��طين بعد أن خطب في 
جامعة القاهرة معطيا للعرب وشعب فلسطين لسانا معسوال 

دون أي مصداقية. 
 وشدد دويك على أن المفاوضات باتت ماراثونية لن تنتهي 
ولن تأتي بأي نتيجة، مجددا التأكيد على أن إسرائيل تكسب 
الوق��ت وأن المفاوضات ما هي إال غطاء حقيقي الس��تمرار 
االس��تيطان والتهويد والتنكر لكل حقوق ش��عب فلس��طين، 
موجها التحية العظمى لش��عب فلس��طين ف��ي كل أماكن 

تواجده وخاصة في بيت المقدس وأحيائها.
تقرير لجنة الرتبية حول األسرى

وأكد رئيس اللجنة الفرعية  للجنة التربية »لجنة ش��ئون 
األسرى والمحررين« النائب د. محمد شهاب تصاعد حمالت 
القمع المنظمة من قبل س��لطات االحتالل ضد األس��رى في 
ظل انطالق جوالت المفاوضات المباشرة، لتبلغ ذروتها هذا 

العام، وفيما يلي نص التقرير:
تقديم:

  في ظل انطالق جوالت المفاوضات المباشرة وخالل شهري 
8-2010/9م، الحظنا أن حمالت القمع المنظمة والمبرمجة من 
قبل سلطات االحتالل ضد أس��رانا في السجون قد تصاعدت 
كمًا وكيفًا، لتبلغ ذروتها هذا العام، حيث تميزت بالشراسة 
والعنف المميز وروح االنتقام، وغطت العديد من الس��جون 

في فترات متقاربة، وذلك كما يلي:
  2010/8/22،  الوح��دات الخاص��ة تقتح��م غرفة رقم 16 في 
القس��م العلوي بسجن نفحة، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة 
بعد أن عزلت األس��رى ف��ي الزنازين االنفرادي��ة، وعاقبت 
األس��رى بالحرمان م��ن زيارة الغرف لمدة ش��هر، ومنعهم 
من الخروج إلى الفورة لمدة أسبوع، ومصادرة أموالهم من 

الكنتين.
  2010/8/25 س��لطات االحتالل تصدر قرارًا بالس��ماح بنقل 
األس��رى المرضى المتواجدين في مستش��فى سجن الرملة 
وتوزيعه��م على الس��جون المركزية بحج��ة » أن حالتهم 
الصحي��ة قد تحس��نت، وأن نقلهم جاء بعد مش��اورة طبيب 
الس��جن »، ويبلغ عدد المرضى في مستش��فى سجن الرملة 
حوال��ي 40 أس��يرًا بي��ن نزيل دائ��م وبين مري��ض بمرض 
مزمن اس��تفحل به المرض، يتواجدون منذ س��نوات طويلة 
في المستش��فى، وتوص��ف حالتهم الصحي��ة بأنها األخطر 
بين األس��رى حيث يعانون من أمراض خطيرة كالسرطان 
والفشل الكلوي والضغط والس��كري والجلطات، مما يشكل 
خطرًا على حياتهم عند نقلهم إلى الس��جون، حيث ال تتوفر 
الظ��روف المالئمة لرعايتهم وعالجه��م، وقد قامت بتنفيذ 
ه��ذا القرار على عدد من الس��جناء المرض��ى منهم: محمد 

مصطفى عبد العزيز أبو لبدة )شلل كامل(. 
  2010/9/10  صبيح��ة ي��وم عيد الفطر، إدارة س��جن حوارة 
تقتحم أقسام السجن، وتفض اجتماعًا لألسرى بسبب تأديتهم 
صالة العيد بشكل جماعي وبسبب التكبير لصالة العيد بشكل 
جماعي، وعاقبت 20 أسيًرا بالعزل لمدة أسبوعين مع غرامة 
مالي��ة بقيمة 250 ش��يكاًل بحق كل أس��ير، واعتدت عليهم 

بالضرب المبرح.
   2010/9/13 وحدات القمع الخاصة »المتسادا« و »الناحشون« 
تقوم بفرض التفتيش العاري على األسرى في سجن جلبوع 
بش��كل اس��تفزازي خالل الزيارة، مما أدى إلى مشادات بين 
األس��رى وجنود االحتالل، وامتناع األس��رى ع��ن الخروج 

للزيارة.
  2010/9/14 اقتح��ام غرفة رقم 9 و12، في قس��م 13 بس��جن 
نفحة، وعزل األسرى المتواجدين في هذه الغرف في زنازين 
انفرادية، وعددهم 20 أسيرًا، وذلك البحث عن هواتف نقالة 
حديثة تم تهريبه��ا، هدم جدارين في الغرفتين وخلع بالط 
أرضيات الغرف وتكسير الكراميكا في داخل الحمامات، دون 
أن يعثروا على شيء، ثم أعادت إليها األسرى وتركتها حتى 
اآلن خربة بال ترميم، وتوجيه تهديد واضح بتصعيد كبير 
غير مس��بوق خالل األيام القادمة، إذا لم يتم تسليم الهواتف 

إلى اإلدارة في أسرع وقت. 
  2010/9/14  إغالق س��جن ش��طة  بشكل كامل ونقل كافة 
األس��رى البالغ عددهم 120 أسيرًا إلى سجن مجدو وسجون 

أخرى بحجة إجراء تصليحات في السجن.
   2010/9/15 اقتحمت الوحدات الخاصة س��جن عوفر لتعيث 
فيه فسادًا وسط إطالق كثيف للغاز، والرصاص المطاطي، 
واالعتداء على األسرى بالضرب الهمجي بالهراوات، والكالب 
البوليسية المس��عورة، مما أدى إلى إصابة 60 أسيرًا  بجراح 
وح��االت اختناق، وال��زج بعدد كبير آخر من األس��رى في 
زنازين العزل، وقد س��بق ذلك بأيام حملة تنقالت كبيرة 
منهم – فردية وجماعية - بهدف التش��تيت والعقوبة، وعدم 
ف��ك قيودهم لتناول إطعام اإلفطار في رمضان أثناء النقل،  
وف��رض غرامات وعقوب��ات بحرمان من مواصل��ة التعليم 
وحرمان من إدخال الكتب والصحف، وقلب محتويات الغرفة.

  2010/9/15 اقتحام س��جن هداريم واالعتداء على األس��رى 
والتنكي��ل به��م وإخراجهم إل��ى زنازين الع��زل االنفرادي 
وأقس��ام أخرى، بحجة البحث عن أجهزة اتصال, واس��تمرت 

الحملة 13 ساعة متواصلة. 
  2010/9/20 اقتحمت الوحدات الخاصة س��جن رامون بأعداد 
كبيرة بش��كل همجي ومفاجئ وأخرجت األس��رى بش��كل 
عني��ف من الغرف تحت تهديد الس��الح والغاز، وبدأت بقلب 
محتوي��ات الغرف، وذلك بحجة البحث ع��ن هواتف نقالة، 
وقامت بتفتيش األس��رى بالقوة بش��كل عاٍر واس��تفزازي، 
مما دفع األس��رى إلى االحتجاج والتكبير والتصدي لجنود 
الوحدات الخاص��ة بأيديهم وصدورهم وم��ا طالته أيديهم 
خ��الل اقتحام القس��م، األمر الذي واجهت��ه القوات الخاصة 
بإطالق الرصاص المطاطي والغاز، واالعتداء الوحش��ي على 
األسرى بالضرب المبرح بالعصي، مما أدى إلى وقوع عشرات 
اإلصابات بين األس��رى جراء الضرب واستنشاق الغاز، ومن 
الجدير ذكره: أنه قد سبق ذلك توتر األسرى واحتجاجهم 
بسبب إجبار س��لطات السجن إلحدى النس��اء الزائرات على 
نزع نقابها، ورحالت العذاب والتنكيد المتعمد خالل الزيارة 
وبوس��طة النقل، وكذلك س��وء المرافق الصحية وتلفها، 

والمماطلة في إجراء العمليات الجراحية لبعض المرضى. 
  2010/9/26 : إغالق قسم أسرى فتح في سجن ريمون، ونقل 
100 أس��ير إلى سجن النقب وسجن عوفر لألسرى ممن تقل 

محكومياتهم عن 10 سنوات.
اأهداف القمع:

  يهدف االحتالل منها إلى التضييق على األسرى ومعاقبتهم 
وس��لب حقوقه��م ومنجزاته��م ومحاولة إذاللهم وكس��ر 
إرادتهم، وتثبيط  معنوياتهم وعزائمهم، وتفتيت صفوفهم، 
وشل البرامج التثقيفية والتنظيمية لألسرى داخل المعتقل، 

وبث حالة القلق واإلرباك لحياة األسرى.
أسباب القمع:

  س��لطات االحتالل ممثلة بإدارة مصلحة الس��جون تمارس 
سياس��ة االس��تفزاز ومحاوالت اإلذالل واإلهانة بحق أسرانا 

بش��كل يومي، فطبيعة العدوان متأصلة لديه��م، وال يحتاج 
العدو لمبرر للعدوان على أسرانا العزل.

  هذه السياس��ة م��ن القمع الجماعي العنيف لألس��رى هي 
مبرمج��ة ومقص��ودة، وهو اآلن يش��نها بحج��ة البحث عن 
أجه��زة اتصال خلوية، في الوقت الذي يحرم معظم أس��رانا 
من الزيارة ألكثر من أربع سنوات متتالية، وعشرات منهم 
مح��روم من الزيارة لعدد أكثر من الس��نين، ومعزول عن 
العالم في زنازين عزل انفرادي، ويتعمد اإلهمال الطبي الذي 

أودى بحياة العشرات منهم، وعقابهم جماعيًا بدون سبب، 
  ال شك أن تهافت أصحاب مشروع السالم المزعوم وأوهام 
المفاوض��ات وتهافتهم مؤخرًا على العودة لها بال ش��روط؛ 
وضعف مواقفهم السياس��ية، وفقدانه��م لمقومات القوة في 
مس��ارهم، و م��ا يقومون ب��ه نيابة عن االحت��الل بكل والء 
وإخالص بقمع المقاومة ومحاولة اس��تئصالها في الضفة؛ 
كل ذلك يجرئ االحتالل على تشديد قبضته واالنتقام من 
أس��رى المقاومة، ومن المؤسف أن المفاوض الفلسطيني ال 

يحرك ساكنًا إزاء ذلك!!
  ال ش��ك أن س��جون ومعتقالت االحتالل التي تضم أكثر 
من 7 آالف أس��ير، هم أسرى شرف النضال والمقاومة، ومن 
بينهم النواب والقي��ادات البارزة، وأن صمود هؤالء وثباتهم 
هو ما يؤجج غيظ س��لطات االحتالل، إضافة لصمود وثبات 
شعبهم وحركة المقاومة من خلفهم واستمرارها بالتمسك 

بشروطها إنجاز صفقة تبادل مشرفة.  
تقييم: 

  نحن أمام جريمة إنسانية وأخالقية جماعية بشعة تنفذها 
سلطات االحتالل بحق اإلنسان واألسير الفلسطيني األعزل، 
والتي تتنافى مع كل القي��م األخالقية والدينية والقوانين 
والمعاهدات الدولية، فحين يمارس أس��رانا - العزل من أي 
س��الح س��وى اإليمان والكرامة - حقهم ف��ي االحتجاج على 
سياس��ة القم��ع واإلذالل واإلهانة؛  يك��ون رد إدارة مصلحة 
الس��جون وسلطات االحتالل مدججًا بالحقد والنار، وهو ما 
يؤكد مدى السياس��ة العنصرية واإلجرامية التي تمارسها 

سلطات االحتالل بحق األسرى في السجون.
  مواجهة أس��رانا وتحديهم لغطرس��ة االحت��الل ووحداته 
الخاص��ة تأكيد جديد على فش��ل كل مح��اوالت االحتالل 
ف��ي ترويض أس��رانا وكس��ر إرادته��م وثنيهم ع��ن خيار 
المقاومة والنضال، بل ه��و تأكيد جديد على حيوية وقوة 
الحركة األس��يرة رغم كل الظ��روف االعتقالية القاهرة، 
وأن هذه الجرائم االحتاللية ضد األسرى تؤجج حالة العداء 
ض��د االحتالل، وتوحد جميع األس��رى في خندق المواجهة؛ 
وفشل جهود التمييز السياسي واالعتقالي وجهود الترويض 

والمساومة بين صفوف األسرى.  
  القلق الش��عبي يتصاعد باتجاه قضية األسرى والمعتقلين 
ف��ي الس��جون اإلس��رائيلية، والفعاليات المنظم��ة من قبل 
الجهات الرس��مية والقوى والفصائل والمؤسسات المحلية 

والخارجية ال يزال دون المستوى المطلوب.
تو�سيات:

  نطالب هيئة األمم المتحدة وهيئة الصليب األحمر الدولي 
ومجلس حقوق اإلنس��ان والدول الموقع��ة على االتفاقيات 
والمعاه��دات اإلنس��انية العالمي��ة والدولي��ة أن تتحم��ل 
مس��ؤولياتها القانوني��ة واألخالقي��ة تجاه انته��اك حكومة 
االحتالل لتل��ك المعاه��دات والمواثي��ق الدولية وتكثيف 
جهودهم اإلنس��انية لوقف معاناة األسرى، وممارسة ضغط 
كاٍف إللزام حكومة االحتالل بحقوق األس��رى التي أقرتها 

النواب يربقون بالتحية لالأ�ضرى واأهليهم ويطالــــــــــــــــــــــــــــــــبون ف�ضائل املقاومة باأ�ضر مزيد من اجلنود ال�ضهاينة



5 العدد التاسع و األربعون

اجملل��س التش��ريعي يعق��د جلس����ة ف���������ي  الذك��رى العاش��رة النتفاض��ة األقص��ى 
ويق��ر قان��ون اهليئ��ة الفلس��طينية املس��تقلة ملالح�����������ق��ة جرائ��م اإلحت��الل الصهيون��ي حب��ق الفلس��طينيني

المواثيق الدولية وتحسين ظروف حياتهم داخل السجون.
  ندع��و الجه��ات المختصة إل��ى رفع دع��وى قانونية أمام 
محكمة العدل الدولية ضد انتهاك حكومة االحتالل للقوانين 
والمواثي��ق الدولية ف��ي قمعها وجرائمها بحق أس��رانا في 

سجونها.
  ندعو قوى ومؤسس��ات ش��عبنا الفلس��طيني ف��ي الداخل 
والخ��ارج إلى المزيد م��ن الفعاليات المس��تمرة للتضامن 
والدعم لقضية أسرانا في س��جون االحتالل، وفضح جرائم 

االحتالل الصهيوني ومخططاته بحق أسرانا.
  نطال��ب دول العال��م وجامعة ال��دول العربي��ة ومنظمة 
المؤتم��ر اإلس��المي والبرلمان��ات العربي��ة واإلس��المية 
والعالمية واتحادات البرلمانيين والحقوقيين واإلعالميين، 
ومؤسس��ات المجتمع المدني واتح��ادات المنظمات األهلية 
واإلنس��انية وق��ادة الفكر واألدباء والعلماء ف��ي دول العالم 
كافة، نطالبهم بتبني قضية أس��رانا في س��جون االحتالل، 
وتش��كيل ضغط كاٍف يجبر حكومة االحت��الل على إطالق 
س��راحهم، خاصة المرضى والنس��اء واألطفال، وعلى األقل 

تحسين ظروف حياتهم داخل السجون.
  نؤك��د عل��ى ق��وى المقاومة الفلس��طينية أن تتمس��ك 
بش��روطها المش��روعة إلجراء صفقة تبادل مشرفة يفرج 
فيها عن أكبر عدد ممكن من ذوي األحكام العالية والمرضى 
والنس��اء مقابل الجندي اإلس��رائيلي األسير لديها، ونؤكد 
على حق المقاومة في ممارس��ة كل الخيارات المش��روعة 

لتحرير أسرانا من سجون االحتالل. 
وختامًا: كل التحية ألسرانا البواسل الصابرين المرابطين، 
الذين نؤك��د اعتزازنا البالغ وفخرنا الكبير وثقتنا العالية 
بأس��رانا وأس��يراتنا، بثباتهم وصمودهم ووعيهم، ونؤكد 
التزامن��ا مع هذه القضي��ة العادلة والمقدس��ة، وأن جهادنا 
سيستمر حتى تحريرهم من س��جون االحتالل ومعتقالته، 

أعزة كرامًا بإذن اهلًل.
مداخالت النواب 

النائب محمد فرج الغول
فقد شدد النائب الغول وزير األسرى على ضرورة التركيز 
على قضية تحرير األسرى، مشيرا إلى أن المجلس التشريعي 
هو أول مجلس تشريعي يعطي قضية األسرى هذه األولوية 
الكبيرة، معبرا عن أمله أن تحذو المؤسس��ات األخرى حذو 
المجل��س والحكومة في هذه القضية وتش��كل عامل ضغط 

على االحتالل الصهيوني.
وأكد النائب الغول أن هذه الجلس��ة للتضامن مع األس��رى 
تأتي في وقت يستمر فيه االحتالل باعتداءات مستمرة تفوق 

كل التص��ورات بحقهم، ووصلت إلى حد ال يمكن الس��كوت 
علي��ه، داعي��ا الحكوم��ات والبرلمان��ات العربي��ة والدولية 

للضغط على االحتالل لإلفراج عن األسرى.
النائب د. أحمد أبو حلبية

وأرس��ل النائب أبو حلبية بالتحية لألس��رى على صمودهم 
البطول��ي في مواجه��ة المخطط��ات الصهيونية في س��لب 
حقوقه��م داخل س��جونهم، كما أبرق بتحيت��ه للمقاومين 
المعتقلين في س��جون س��لطة دايتون في رام اهلل، كما بعث 
بالتحي��ة للنائب األس��ير محمد أب��و طير المه��دد باإلبعاد 

ولجميع نواب القدس المهددين باإلبعاد.
وطال��ب أبو حلبي��ة فصائ��ل المقاوم��ة اآلس��رة للجندي 
الصهيوني جلعاد ش��اليط بالثبات على مواقفهم، داعيا إياهم 
للتخطيط ألسر المزيد من الجنود الصهاينة لمبادلتهم في 
صفقة مش��رفة نضمن من خاللها إطالق جميع األسرى من 

سجون االحتالل.
النائب د. سالم سالمة

ب��دوره أك��د النائ��ب س��المة أن االنتفاض��ة برهن��ت أن 
المفاوضات لم ولن تأتي بالحقوق، وأن الوقوف مع األسرى 
يعن��ي الوقوف م��ع ش��عبنا وحقوقنا وخاص��ة أنهم ضحوا 
بشبابهم، موضحا أن محاولة إهانة األسرى هي إذالل لشعبنا.

وقال إن االحتالل يمارس سياس��ة االستفزاز واالهانة لتبلغ 
ذروتها أيام المفاوضات بش��كل خاص، مضيفا أن الذي جعل 
الع��دو يمارس القمع ه��م الذين ربط��وا مصيرهم بمصير 

االحتالل والحقوا المقاومة في الضفة.
النائب المقدسي أحمد عطون من داخل خيمة االعتصام

م��ن جهته ق��ال النائب عطون إن الش��عوب ل��ن تحصل على 
حريتها إال بالتضحيات، وإن االحتالل ال يمن على أي ش��عب 
محتل بإرج��اع حقوقه طواعية، الفتا إلى أن ش��عبنا ما زال  
يمارس االنتفاضة بكل األش��كال المتاحة له، مضيفا: »شعبنا 
ف��ي القدس يؤك��د أن االنتفاضة مازال��ت موجودة وهناك 

إمكانية قيام انتفاضة ثالثة ورابعة حتى زوال االحتالل«.
 وأكد النائب عطون أن المفاوضين الفلس��طينيين يغيبون 
قضية القدس ف��ي مفاوضاتهم مع االحت��الل ومضى يقول 
»الق��دس هي الس��بب الرئيس لالنتفاضة الثانية وس��تكون 

السبب لالنتفاضة الثالثة.
النائب د. عاطف عدوان

أما النائب عدوان فاستنكر المطالبات الدولية المتكررة من 
أجل شاليط في الوقت الذي لم نسمع فيه عن المطالبة بفك 
أسر آالف الفلس��طينيين، كما استنكر موقف السلطة التي 
أعلنت أنها لم تدخل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة 

فيم��ا ق��ال النائ��ب س��كيك إن المقاوم��ة الت��ي يبديها 
المعتقلين تشكل استمرارا للمقاومة المباشرة، وال بد أن 
يعي العالم كله والمساندين للعدل والحرية ما يتعرض 

له األسرى.
واستغرب سكيك سر صمت العالم أمام اختطاف األحرار، 
مؤك��دا على ض��رورة اس��تمرار المقاوم��ة حتى دحر 
االحتالل، وأن األسرى ينتظرون منا العمل الفاعل، معبرا 

عن اعتزازه بأهالي األسرى.
النائب د. مروان أبو راس

من جهته أكد النائب أبو راس أن التصدي لقرار االحتالل 
بإبعاد النواب المقدسيين هو نوع جديد من المقاومة.

واس��تنكر اس��تمرار اعتق��ال المقاومين من قبل س��لطة 
عباس في الوقت الذي تسعى فيه حركة فتح للمصالحة، 
وتابع: »أقول لإلخ��وة في مصر الراعية للحوار الوطني 
لم��اذا يك��ون في س��جونها هذه األع��داد م��ن المعتقلين 

الفلسطينيين؟«.
 وخاطب أبو راس األمة العربية واإلسالمية والحكومات 
والبرلمانات متس��ائال: »لماذا تنسون أس��رانا وأسراكم 
الذين يدافعون عن القدس مسرى الرسول صلى اهلل عليه 

وسلم؟ ولماذا ال نجد حراكا في البرلمانات العربية؟«.
النائب د. عبد الرحمن الجمل

بدوره لفت النائب الجمل إلى أن ش��عبنا أيقن انه ال يمكن 
أن يس��ترد حقوقه إال بالق��وة، وأن االنتفاضة برهنت أن 
طريق المقاومة والجه��اد طريق أصيل والجهاد باق إلى 

يوم القيامة.
وأكد أن قضية األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون 
االحت��الل هي قضية مركزية، داعيا لتحرك عملي وجاد 

لنجدتهم وتخليصهم من أسر عدوهم.
النائب يحيى العبادسة

أما النائب العبادس��ة فأكد أن المش��كلة في االحتالل، ومادام 
االحتالل قائما فقضية األس��رى ستستمر، ولذلك البالء هو 
ف��ي اتفاقيات أوس��لو التي جعلت المعتقلي��ن قضية مرتبطة 
بحس��ن العالقة مع االحتالل، مش��ددا عل��ى أن كل ما نعانيه 
ه��و أعراض لمرض وهي االتفاقي��ات التي أخرجت جزءا من 

الشعب من الصراع وحولت الصراع إلى فلسطيني داخلي.
وطال��ب المجل��س التش��ريعي بطرد س��الم فياض وس��حب 
الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لمحاكمته كمجرم في حق 
ش��عبنا، وان يعلن المجلس طرد أبو مازن من جميع مؤسسات 
ش��عبنا الفلس��طيني ألنه ليس أمينا على مصالح ش��عبنا، وال 

يجوز أن يبقى يفاوض باسم الشعب.
النائب د. خميس النجار

فيما قال النائب النجار أن االحتالل يستغل األسرى في تجارب 
طبية حت��ى أصبح مصدر ميزانيات االحت��الل، وأنه يتقاضى 

مبالغ كبيرة من أمريكا لالهتمام بالسجون.
وتاب��ع: »أود أن أطمئنكم أنه س��توقف الس��لطة المفاوضات 
ولكن بعد أن تنتهي مهمتهم بعد تهويد القدس واستكمال بناء 

المستوطنات«.
النائب د. يونس األسطل

وف��ي الختام أكد النائب األس��طل أن تصعي��د المقاومة هو 
أق��رب الطرق لتخليص األس��رى، مش��ددا على أن��ه ال داعي 

لالنتظار بحجة أن ميزان القوى ليس في صالحنا.
وأش��ار إلى أن انتفاضة األقص��ى كان يقال لنا فيها إن الكف 
ال يناطح المخرز، لكنها استطاعت أن تكنس اليهود عن قطاع 
غزة موضحا أن عمليتا الخليل كسرتا الحصار السياسي عن 
غ��زة والحكومة من خالل إعطاء الض��وء األخضر األمريكي 
للتحرك، وأن لقاء مكة ودمش��ق ج��اء نتاجا لعمليتي الخليل 
والق��دس، مطال��ب بتصعي��د المقاوم��ة وتطوير وس��ائلها 

لتخليص األسرى والمسرى والخالص من االحتالل وأذنابه.
وفي ختام الجلسة تم إقرار تقرير األسرى مع التعديالت باإلجماع.

إال بتوقف االستيطان.
النائب م. إسماعيل األشقر

فقد أكد النائب األش��قر أن أس��رانا هم ضمير شعبنا الحي، 
ولن نكل حتى ينالوا حريتهم، مطالبا وزارة التربية والتعليم 
العالي بإضافة مادة علمية غير منهجية تدرس في المدارس 

والجامعات إلبراز قضية األسرى ومعاناتهم.
وطالب األش��قر بعقد مؤتمر دول��ي تدعى له كل منظمات 
حق��وق اإلنس��ان لفضح اإلره��اب الصهيوني ضد األس��رى، 
مطالب��ا فصائ��ل المقاومة بب��ذل جهودها لخط��ف الجنود 

والمستوطنين للمبادلة مع األسرى.
النائب د. خليل الحية

في الس��ياق أكد النائب الحية أن المفاوض الفلس��طيني ال 
يتمتع بش��رعية وال غطاء وطني وهو الذي أعطى االحتالل 
جرأة في التعس��ف ضد األس��رى، مش��يرا إلى أن��ه لم يعط 

المعتقلين أي اهتمام في المفاوضات أو في األمم المتحدة.
 وطالب المفاوضين بأن يكونوا صادقين مع شعبنا واألسرى، 
مضيفا: »كفى للشعارات الزائفة التي يطالعونا بها«، مبينا 
أن قضي��ة األس��رى بحاجة الهتم��ام بالغ، داعي��ا الحكومة 

الفلسطينية لتفعيل قضية األسرى.
النائب مشير المصري

إلى ذلك ش��دد النائ��ب المصري على ض��رورة أن يتحرك 
العالم أمام وجود آالف األس��رى في سجون االحتالل، مبينا 
أن سلطة فتح تتغنى في قضية األسرى في الوقت الذي تأسر 
فيه المزيد من المقاومين، داعيا الس��لطة للكف عن سياسة 

اختطاف المجاهدين.
كما دعا عباس وفريقه لالنسحاب الفوري من المفاوضات، 
داعيا لجن��ة المتابع��ة العربية لعدم من��ح أي غطاء لعباس 

الستئناف المفاوضات.
النائب د. يوسف الشرايف

وأوض��ح النائ��ب الش��رافي أن الع��دو ال يؤم��ن إال بالقتل 
والتشريد لهذا الشعب، مؤكدا أن المقاومة وحدها الكفيلة 
بإرجاع الحقوق ألصحابها، موجها رسالة إلى بان كي مون 

بضرورة النظر إلى كل البشر بميزان واحد.
النائب منى منصور

وأش��ارت النائ��ب منصور إلى أن عش��ر س��نوات مضت على 
االنتفاض��ة ولم تتوق��ف اعتداءات االحتالل على ش��عبنا من 
اس��تيطان وقتل واسر وتهجير وهدم وتهويد، ملفتة أن هذا 
التم��ادي ال يمكن لجمه بالمفاوض��ات وأن ما أخذ بالقوة ال 
يس��ترد إال بالمقاوم��ة التي أثبتت أنها األج��در لكبح جماح 

االحتالل.
النائب جمال نصار

وشدد النائب نصار على أن قضية األسرى هي عنوان القضية 
الفلسطينية بأكملها، مقترحا تش��كيل لجنة في كل دولة 

لرعاية قضية األسرى.
 وقال: »قضية األسرى هي ثمرة من ثمرات انتفاضة األقصى، 
واليهود ال يفهمون إال لغة القوة ويجب أن نعمل لتحريرهم 

بكل ما أوتينا من قوة«.
النائب جميلة الشنطي

بدورها دعت النائب الشنطي إلى ضرورة كشف ما يتعرض 
له األسرى في سجون االحتالل وفضح ممارساته، مؤكدة أن 

التكرار في هذا الباب مهم حتى يسمع العالم.
ونوهت الش��نطي إل��ى أن االعتداءات ضد األس��رى ليس��ت 
جدي��دة بل جاءت متصاعدة ومتس��ارعة بش��كل كبير مثل 
ف��رض الغرامات وإطالق قنابل الغاز وهدم الخيام ورش��ها 
بالغاز، مس��تعرضة ما تتعرض له األس��يرات من انتهاكات 
مثل التفتيش المفاج��ئ والعاري والليلي والتفتيش المهين 
وانتشار الحشرات بشكل غير معقول واإلهمال الطبي وعدم 
وج��ود طواقم طبية نس��ائية حيث يتم اس��تخدام األس��رى 

كعينات مخبرية تخضع لتجريب األدوية المختلفة.
النائب م. جمال سكيك

جانب من جل�سة املجل�س الت�رشيعي يف وزارة الأ�رشى  بغزة

النواب يربقون بالتحية لالأ�ضرى واأهليهم ويطالــــــــــــــــــــــــــــــــبون ف�ضائل املقاومة باأ�ضر مزيد من اجلنود ال�ضهاينة



العدد التاسع و األربعون6

عقد من الزمان مر على انتفاضة األقصى الثانية والتي انتقلت نقلة نوعية في األدوات والوسائل والتنظيم وشكلت 
خطرا حقيقيا على االحتالل الذي يمتلك قدرات عسكرية هائلة وتكنولوجيا متقدمة عجز عن استخدامها وهذا 

باعتراف قادة االحتالل وقياداته العسكرية.
ولق��د دخل��ت االنتفاضة مرحلة من المراحل أعلنت فيها قيادات في جيش االحتالل عن عجزها الكامل عن وقف 
االنتفاضة ولذلك وضعت الخطط طويلة األمد للتعايش مع تطورات أحداث االنتفاضة مهما طالت، وبين باراك 
وشارون ارتكبت مجازر حقيقية وخطيرة أوقعت أعدادا هائلة من الشهداء والجرحى وكذلك تم اختطاف أعداد 
كبيرة من األس��رى غصت بهم الس��جون االس��رائيلية. وأمام ذلك تحايل االحتالل ومعه دول كبرى وأخرى 
إقليمية وأخرى داخلية على وضع حد لالنتفاضة عبر شكل من أشكال الحلول السياسية وتقديم وعود للجانب 
الفلسطيني بإعطائه دولة فلسطينيه بشرط إعالن الجانب الفلسطيني تبني الحل السياسي عن طريق المفاوضات 

والعمل على محاربة اإلرهاب.
وهكذا كان فقد أعلنت الس��لطة الفلس��طينية ومعها حركة فتح عن تبنيها للمفاوضات كخيار اس��تراتيجي 
ورفضها للعنف بكافة أشكاله لدرجة أن بعض القيادات في السلطة تصرح وفى كل المناسبات بأن االنتفاضة من 

اكبر المآسي والمصائب التي حلت بالشعب الفلسطيني. 
وبغض النظر عن التجاذبات السياسية في الساحة وبالرجوع إلى آراء وأقوال المحللين االستراتيجيين والكتاب 
المنصفين ومنهم إس��رائيليون أش��اروا إلى أن الشعب الفلس��طيني في انتفاضته الثانية أبدع في اختيار أدوات 
المقاومة رغم بدائيتها في إش��ارة إلى أن هذا الشعب يمتلك إبداعات متجددة التنضب وال تنتهي ،ولذلك نسي 
الذين يخططون لتحويل القضية الفلسطينية إلى مشروع اقتصادي واستثمارات ووظائف أن هذا الشعب يمتلك 
مخزونا هائال من المشاعر واالندفاع ربما ال توجد في امة أخرى أو عند شعب آخر، لقد أخطا من ظن ان الشعب 

الفلسطيني سهل المراس سهل الترويض ذلك الن هذا الشعب عود الجميع على المفاجآت. 
 أن الشعب الفلسطيني الذي خاض انتفاضته األولى وكان سالحه الوحيد فيها الحجر وحسب وقدم فيها أغلى 
ما يملك لم يكن مكبوتا وال محروما وال مقموعا كما هو حاله اليوم ولم يكن جائعا بل كان يملك من أسباب 

الرفاهية رغم االحتالل والعدوان الشيء الكثير. 
وبعد عش��ر سنوات على انتفاضة األقصى والتي سقط فيها من كرام أبناء الشعب الفلسطيني شهداء على مذبح 
الحرية حيث نستذكر القادة الكرام العظام أمثال الشيخ احمد ياسين والدكتور الرنتيسي وأبو شنب والمقادمة 
والشقاقي وأبو علي مصطفى وثابت ثابت والكرمي والقافلة تطول وتطول كل ذلك رغم المعوقات الداخلية 

والخارجية وقلة النصير. 
لقد أثبتت أحداث االنتفاضة أن هذا الش��عب تميز بصالبته ومتانته وأصالته وانه سرعان ما يتعالى على الجراح 
فالمحن توحده واألحداث تصقله ولقد تجلى التكافل االجتماعي في تلك الفترة بأبهى صورتها. لقد تنافس��ت 
الفصائل في تقديم يد العون لكافة أبناء الش��عب الفلسطيني بغض النظر عن االنتماء الحزبي والسياسي خاصة 
اسر الش��هداء واألسرى والجرحى لقد كانت المشاهد المؤثرة حين يصحو المواطن في الصباح الباكر ليجد 

فوق جدار بيته او بالقرب من بابه أكياس المساعدات دون ان يعلن احد عن نفسه او يتباهى بذلك أمام الناس. 
اس��تذكر وبنش��وة تلك األيام قادة العمل الفلس��طيني من مختلف الفصائل وهم يتراكضون إلى المستشفى 
لمتابعة الجرحى واالطمئنان على حالهم وانتظار خروج جنازات الشهداء والسير في مواكبهم وأياديهم متشابكة 

وحناجرهم متوحدة وهتافهم يشق عنان السماء. 
اس��تذكر أيام حفالت تأبين الش��هداء التي كان يشارك فيها الكل الفلس��طيني دون تمييز وكذلك أيام بيوت 
العزاء التي تتحول فيها البيوت الفلسطينية إلى بيت واحد ذلك الن الهم واحد والشهيد ابن الجميع لقد تحولت 
بيوت العزاء إلى جلسات أفراح يتبادل فيها الناس التهاني، واني ال أبالغ انه في احد بيوت العزاء حيث كان النشيد 
يجلجل داخل القاعة فقام والد الشهيد مع مجموعه من أقاربه يدبكون على أنغام االنشودة استذكر والد الشهيدين 
على وعامر الحضيري الذي ألقى كلمة في حفل تأبينهم وابتس��امته العريضة لم تغادر ثغره طوال الكلمة ثم 
اخذ يعزي الناس بأبنائه وكأنه هو المعزي والناس هم المصابون .هذا هو الشعب الفلسطيني وهذه هي صورته 

الحقيقية شعب التضحيات والبذل والعطاء والصبر دون حدود. 
ولذلك ال يستحق هذا الشعب إال كل تقدير واحترام وال يجوز أن يقسو اإلخوة العرب واألمة العربية على هذا 
الشعب العظيم الكريم واني أخاطب العرب حكاما وشعوبا قائال : أمامكم شعب صاحب مراس وتجربة وبأس شديد 
حرٌي باالحترام والتقدير أينما ذهب وحيثما حل فال تغمضوا أعينكم عنه؛هذا الش��عب الذي تمترس في مدينة 
القدس ورفض مغادرتها رغم كل أساليب القهر والقمع الصهيوني والسيطرة والقوه والبطش على منازل أهل 
القدس ولعل موقف نواب مدينة القدس المعتصمين داخل مقر الصليب األحمر رسالة إلى جميع األطراف واضحة 

المعالم واضحة السطور بِينة الكلمات، فحواها :..إنا باقون على تراب القدس ولن نغادرها مهما اشتد القمع..... 
هذا الشعب الذي دمرت منازله في غزه بآلة البطش الصهيوني فافترش األرض والتحف السماء ورفض المغادرة 
وتح��دى البرد والمطر والحر مصرا على الحياة والبقاء رغم انف العتاة والمجرمين، لقد رأينا عائالت بكاملها 
ق��د دمرت بيوتها وأبيدت مزارعها وتم القضاء على كل أس��باب الحياة في مناطقهم وقتل من قتل من أبنائهم 
وإخوانه��م فكان ش��عار الرجل والم��رأة والطفل ممن بقي حيا منه��م الحمد هلل.. إنا باق��ون صامدون صابرون 

وسننتصر بإذن اهلل.
هذا الشعب صاحب األيادي البيضاء في كل مكان حل فيه فأياديه بيضاء في التعليم والبناء والتوعية واستصالح 

األراضي فأين الوفاء وأين رد الجميل. 
ال تقسوا على هذا الشعب أيها العرب وتحملوه مسؤولية االنقسام وتجعلوا من ذلك مبررا للتخلي عنه ومؤازرته 
ووقف دعمه.. ارفعوا الحصار عنه وسجلوا ولو موقفا واحدا يرضي عنكم ساكن السماء ويرضي عنكم شعوبكم.إن 
الخالفات بين الشعوب ظاهرة طبيعية خاصة الشعوب التي تتعرض لالضطهاد فشعبنا تعرض لالحتالل واقتالع 
وتهجير وتقتيل وتذبيح وسجن ومآس ومصائب تنوء عن حملها الجبال الرواسي لكن رغم ذلك ما زادت شعبنا 

إال صقال وارتقاًء ولعل في قادم األيام يريكم اهلل عز وجل من هذا الشعب ما تقر به عيون األمة كلها. 
ان ه��ذا الش��عب الموصوف في كتاب اهلل بأنه صاحب البأس الش��ديد والموعود في س��نة نب��ي اهلل انه المنتصر 
والغالب في نهاية المطاف يستحق التكريم والمساندة والمؤازرة رغم األلم والمعاناة والحصار والتضييق والظلم 
واالضطهاد ))ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا (( ))ويستنبؤونك أحق هو قل أي وربي إنه لحق..((. 

عشر سنوات على انتفاضة االقصى 
والشعب الفلسطيني بألف خري 

بقلم النائب/
 فتحي قرعاوي

لجن��ة  عق��دت 
خلي��ة  ا لد ا
والحكم المحلي 
الثالث��اء )9/27( 
استماع  جلس��ة 
لرئي��س  م��ع 
غ��زة  بلدي��ة 
س  لمهن��د ا
مك��ي،  رفي��ق 
بهدف  وذل��ك 
مش��كلة  بح��ث 
النفايات  مك��ب 
المجاور لملعب 

اليرموك بمدينة غزة وتل��وث المنطقة المحيطة وما 
يصاحبها من انبعاث للروائح الكريهة، إضافة إلى مشكلة 

الطرقات وصيانة شوارع المدنية 
وحضر الجلس��ة كاًل من النائب م.إس��ماعيل األش��قر 
رئيس لجنة الداخلية والحكم المحلي، والنائب م. جمال 
سكيك، والنائب د. مروان أبو راس، والنائب د. أحمد أبو 

حلبية، والنائب جميلة الشنطي.
ورحب م.إسماعيل األشقر رئيس لجنة الداخلية والحكم 
المحل��ي بالمهندس مكي، مثمنًا الجه��ود المبذولة من 
أج��ل إنج��اح عمل البلدي��ة، موضحًا أن هناك مش��كلة 
بخصوص وجود مكب نفايات البلدية بالقرب من ملعب 
اليرموك وض��رورة وضع حل لهذا الموضوع وخاصة 
أنها منطقة تتوس��ط مدينة غزة، ويقع بجوارها سوق 

اليرموك الشعبي.
بدوره أوضح مكي أنه كان هناك مكبًا للنفايات ش��رق 
مدينة غزة سنة 1987م وكان هناك حاويات في منطقة 

حج��ر الديك، إال أنه مع 
ب��دء االنتفاضة تم إغالق 
المنطق��ة من قب��ل قوات 
االتفاق  وت��م  االحت��الل، 
على م��كان جديد بالقرب 
اليرم��وك،  ملع��ب  م��ن 
موضحا أن حجم النفايات 
يومي��ا يصل على 620 طنًا 
يتم تجميعه��ا وترحليها 

داخل مجمع النفايات.
وبي��ن مكي أن المش��كلة 
تكم��ن ف��ي ع��دم وجود 
ألن  كافي��ة،  س��يارات 
معظم اآللي��ات الموجودة تعمل منذ ما يقارب عش��رة 
أعوام وهي تتعرض ألعط��ال كثيرة، وأن الحل يمكن 
ف��ي التخفيف م��ن حجم النفاي��ات المتواج��دة بمكب 
اليرموك وتوفير عدد أكبر من السيارات بحيث يغطي 
كافة المناطق والعمل على ترحيل النفايات أواًل بأول، 
والضغط لس��ماح قوات االحتالل بالوص��ول إلى مكب 
النفاي��ات في منطق��ة جحر الديك في س��اعات الليل، 
وذلك ألن قوات االحتالل ال تس��مح بوصول س��يارات 

البلدية إلى المنطقة بعد الساعة الثالثة ظهرًا.
 وتطرق النائب أبو راس إلى مش��كلة الطرقات وصيانة 
بع��ض الش��وارع الحيوية في المدينة م��ع قرب حلول 
فصل الش��تاء مثل ش��ارع النصر وبعض الشوارع التي 
تغرق بالمياه، حيث أوضح مكي أن البلدية تبذل قصارى 
جهدها م��ن أجل صيانة الش��وارع، مؤك��دًا أن طريق 
النصر ممل من قبل جه��ات مانحة وأن البلدية تنتظر 

فقط األمر بالعمل بخصوصه لبدء المرحلة الثانية.

جلنة الداخلية واحلكم احمللي بالتشريعي تلتقي رئيس بلدية غزة

   

زيارة رئي�س بلدية غزة ايل املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني

اس��تهجنت النائ��ب جميلة الش��نطي  انته��اك حرمة 
األس��يرات الفلسطينيات في سجون االحتالل، وذلك 
عق��ب قيام جندي صهيوني بالرقص بش��كل مش��ين 

بجانب أسيرة مقيدة ومعصوبة العينين.
ووصف��ت الش��نطي الحادث��ة ب�«العم��ل اإلجرامي 
الحقي��ر، الذي يظه��ر مدى انتهاك جن��ود االحتالل 
الس��جون  داخ��ل  األس��يرات  وكرام��ة  لحق��وق 
الصهيوني��ة، مش��ددة عل��ى أن ذل��ك يعك��س مدى 
عنصري��ة وهمجية الجنود الصهاينة، ويفتح المجال 
ل��ردات فع��ل عنيفة وقوية س��وف تط��ال كل فرد 

صهيوني على هذه األرض«. 
وقالت الش��نطي في تصريٍح لها الثالثاء )5-10(: »ما 
تتعرض له األسيرات في سجون االحتالل هو اعتداء 
سافر على كرامة أسيراتنا، وانتهاك لحقوق اإلنسان 

وعمل أقل ما يمكن وصفه بالمجرم والحقير«. 
وأضافت: »هذا االعتداء على األس��يرات يمس ش��رف 
اإلنس��ان ودينه ويمثل اعتداًء على ش��رف كل امرأة 
مسلمة في أي مكان«. وأكدت الشنطي أن الكشف عن 
مثل هذه األعمال يأتي في إطار سلس��لة من المعاناة 
المس��تمرة التي تعيش��ها األس��يرات من وسائل قمع 
وتفتيش داخل الزنازين والحرمان من أبسط حقوق 
اإلنسان التي نصت عليها الشرائع والمواثيق الدولية. 
وطالبت الش��نطي كل المؤسسات الحقوقية 
واإلعالمية بوقفة جادة تنصر األسيرات داخل 

السجون لرفع الظلم وتوفير الحماية لهن. 

طالبت املوؤ�ض�ضات احلقوقية بالتحرك 
لإنقاذ كرامة الفل�ضطينيات 

حسن السلوك يف الضفة... ملن يعطى؟! 
بقلم: النائب الدكتور ناصر عبد الجواد

تقدم��ت امرأة م��ن بلدت��ي معروفة 
بحس��ن سيرتها وسلوكها )مع حفظ 
األس��ماء( بطلب لبيع ساندويتش��ات 
فالفل في مدرسة بنات البلدة. وافقت 
مديرية التربية والتعليم على ذلك، 
واش��ترطت الحص��ول عل��ى حس��ن 
س��لوك )الموافقة األمنية( من ثالث 
جه��ات، )م��ن الش��رطة وم��ن األمن 
الوقائ��ي وم��ن المخاب��رات العامة(. 
فقدمت طلب��ات للجه��ات الثالث من 
أجل الحصول على حس��ن الس��لوك، 
وداوم��ت في مقصف المدرس��ة على 
أم��ل الحصول على حس��ن الس��لوك. 
تمكنت من الحصول على حسن سلوك 
م��ن الش��رطة، فالمرأة لي��س عليها 
ش��يء عند الشرطة، وليس لها سوابق 

جنائية أو أمنية أو غير ذلك. 
ولكنه��ا فوجئت بطلب اس��تدعاء من 
المخاب��رات العام��ة للمث��ول أمامها 
ف��ي مق��ر المخاب��رات في س��لفيت. 
وعندما ذهبت إلى هناك، ُصِدمت حين 
اتهم��ت أنها صوتت لمرش��ح التغيير 
واإلصالح في االنتخابات التش��ريعية. 
وأنه��ا لن  تتمكن م��ن الحصول على 
حسن الس��لوك( من أجل بيع الفالفل 
في المدرس��ة!!) واضطرت إلى ترك 
العمل في المدرس��ة بعد 21 يومًا من 
العم��ل. وذلك بتاري��خ 9/28 الحالي. 
وفي مثل هذه الح��االت اعتاد ضباط 
األجهزة األمنية أن يطلبوا من طالب 
الوظيف��ة االرتب��اط معه��م، والعمل 
كمن��دوب للتجس��س عل��ى زم��الء 
العم��ل، أو تعبئة اس��تمارة العضوية 

ف��ي حركة فتح، كما حص��ل مرارًا 
وتكرارًا. 

للتذكي��ر ف��إن زوج ه��ذه الم��رأة 
ت��م فصله م��ن عمل��ه في الش��رطة 
الفلس��طينية قبل حوالي سنتين، بعد 
أن اعتقل وس��جن لدى االستخبارات 
ألكث��ر من أربع��ة ش��هور متتالية، 
تع��رض خالله��ا للش��بح والتعذيب 
الش��ديد، لي��س لس��بب إال ألنه رجل 
متدين يح��رص عل��ى أداء الصلوات 
الخمس ف��ي المس��جد، واتهموه بأنه 
صوت لمرش��ح التغيير واإلصالح في 
االنتخابات التشريعية عام 2006، فليس 
له انتماء سياس��ي، وليس عليه سوابق 
جنائي��ة أو أمني��ة أو غيره��ا، ولكنه 
فصل من عمله ألنه ال يتمتع بحس��ن 
الس��لوك )وفق مقاييسهم المقلوبة(، 
ولم يحصل حتى اآلن على مستحقاته 
المالية من الش��رطة، التي عمل فيها 
ألكثر من عشر سنوات، حتى تعرض 

هو وأوالده للجوع والحرج الشديد. 
ه��ذه العائل��ة الفقي��رة المتواضع��ة 
مث��ال لما يحدث ف��ي الضفة الغربية 
ف��ي ظل حكم العس��كر الج��دد، وهو 
يعطين��ا نموذج��ًا لواق��ع الح��ال في 
كل المؤسس��ات الخاصة والعامة في 
الضف��ة، ف��إذا كان بي��ع الفالفل في 
مدرس��ة يحتاج لكل ه��ذه اإلجراءات، 
ويحتاج إلى حس��ن الس��لوك، وإذالل 
مراك��ز  إل��ى  وجره��ن  الحرائ��ر 
التحقيق في مقرات األجهزة األمنية 
المختلف��ة، فكيف الح��ال لمن يتقدم 
للعم��ل كمعلم في تلك المدرس��ة؟ 

وكي��ف ح��ال م��ن يتق��دم للعم��ل 
كمدير في تلك المدرسة؟! 

وه��ذا مثال للمئ��ات ب��ل اآلالف من 
الح��االت الت��ي تح��دث ف��ي الضفة 
الغربية مع األس��ف، ف��كل من يتقدم 
خاص��ة،  أو  حكومي��ة  وظيف��ة  ألي 
يتعرض لمثل هذه اإلج��راءات. وهذا 
يعن��ي أن المش��كلة ليس��ت فقط في 
الفصل التعسفي من الوظيفة ألسباب 
سياسية كما هو شائع، فهناك مشكلة 
أكبر تدور في الخفاء منذ أكثر من 
سنتين، وبموجبها يتم حرمان خيرة 
الكف��اءات العلمي��ة واألكاديمية من 
المواطنين والخريجين من الوظائف 
والعمل، تحت ذريعة حس��ن السلوك، 
فقط ألنهم ال يروقون ألفراد األجهزة 
األمني��ة، الذي��ن ال يعرف��ون قيم��ة 
ه��ذه الكفاءات، أو يته��م من قبل أحد 
المندوبي��ن في تقري��ره أنه مناهض 
للس��لطة، أو متعاط��ف م��ع حماس. 
وبس��بب ذل��ك يح��رم المجتمع من 
قياداته الحقيقية، وكفاءاته المؤهلة، 
ويعم��ل مكانهم س��يئو الس��لوك من 
المتردية والنطيحة وما أكل السبع، 
ممن ال يس��تحقون أن يكونوا في هذه 
المواقع، والذين يفس��دون أكثر مما 
يصلحون، خاصة في مجاالت التربية 
والتعليم واألوقاف والصحة واإلعالم. 
وهي المج��االت التي تحظى من كل 
واالهتم��ام  بالرعاي��ة  العال��م  دول 
الكبيري��ن. فال ن��دري في ظ��ل هذه 
اإلج��راءات أية دولة يريدون إقامتها، 
ع��ون أنهم يعدون البنية التحتية  ويدَّ

لها، بعد عام كما يقولون!!! 
لقد أصبح حس��ن السلوك هذا سيفًا 
المواطني��ن  رق��اب  عل��ى  مس��لطًا 
الفلس��طينيين في الضف��ة الغربية، 
ويتم اس��تخدامه إلذاللهم، وش��راء 
ذممهم، وتجنيدهم للعمل كمناديب 
لألجهزة، لتثبيت حكم العسكر الجدد. 
ففي ظل هذا الواقع أصبح المواطن 
الش��ريف الوطني والمتدين، أصبح 
سيء الس��لوك، ويتعرض لالعتقال 
والتعذي��ب، والمالحق��ة والتضييق 
والفصل من العمل،  أو لعدم الموافقة 
له على العمل ابتداًء. بينما المش��بوه 
وس��يئ األخالق والس��لوك، والذي 
يعت��دي عل��ى األع��راض وينتهك 
الحرم��ات ويعت��دي عل��ى البي��وت 
اآلمن��ة، فهذا يعتبر حس��ن الس��يرة 
والس��لوك، ويتمتع بحماية ورعاية 
األجهزة األمني��ة، كما حصل مرارًا 
وتك��رارًا. هذه األجه��زة التي كان 
من المف��روض أن تحم��ي وترعى 
المواطني��ن من األحرار والش��رفاء 
والوطنيي��ن، أصبح��ت ال تحمي وال 
ترعى مع األس��ف إال المس��توطنين 

وجنود االحتالل وعمالءهم. 

بحثت م�ضكلة مكب النفايات املجاور مللعب الريموك

الشنطي: االعتداء اإلجرامي 
على األسريات يمس شرف كل 

مسلمة يف كل مكان



7 العدد التاسع و األربعون

بالتزامن مع اعتزام األسرى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وفي أروقة وزارة األسرى والمحررين، عقد 
نين في األصفاد ظلمًا وجبروتًا، وقد استمع أعضاء  المجلس التشريعي جلسة خاصة لتدارس وضع أولئك الُمَقرَّ
البرلمان وطائفة من ذوي األسرى إلى تقرير يرصد  تغير السياسة الصهيونية تجاه المسجونين، حيث سلبتهم 
كثيرًا من حقوقهم اآلدمية التي انتزعوها بعشرات اإلضرابات المماثلة على مدار أربعين عامًا، فضاًل عن سياسة 

القمع، والعزل، والتفتيش، والتنقالت الكثيرة، واألحكام الكبيرة، وغير ذلك.
وقد تناول التقرير طائفة من التوصيات الهادفة للتهوين من آالم األسرى، والضغط على االحتالل، ليعيد لهم 
ما س��لب من حقوقهم، ويرفع عنهم ما يسومهم به من سوء العذاب، ثم أضاف اإلخوة النائبون، وبعض األسرى 

والمحررين مزيدًا من التوصيات الجيدة في مجملها.
وقد آثرت في هذا المقال أن أتوقف مع واحدة من تلك الوصايا  كان عليها إجماع المتحدثين، وأراها صراطنا 
المستقيم الس��تنقاذ أولئك المس��تضعفين، إنها تفعيل المقاومة، وتصعيد وتيرتها ، وتطوير وسائلها؛ حتى 
نحمل العدو بالرعب حينًا، وبالردع حينًا آخر، أن يرفع عصاه عن إخواننا وأحبابنا المبتلين بالوقوع في براثن 

االحتالل.
ؤون، فال يقاتلون في سبيل اهلل، وال  إن هذا الخيار هو ما نصت عليه آية المقال في معرض التأنيب للذين ُيَبطِّ
َيْشروَن الحياة الدنيا باآلخرة، ما الذي يقعدهم عن القتال في سبيل اهلل، وفي سبيل تحرير  المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان الذين يضرعون إلى اهلل أن يخرجهم من السجون؛ فإن أهلها ظالمون، ويضيفون سؤال 

الوالية والنصير من لدن اهلل العلي القدير.
إن ه��ذه اآلية تجعل من مقاص��د إيجاب القتال، وهو داخل في عموم س��بيل اهلل، أن نجند األجناد، ونعد العتاد؛ 
لمنازلة  الذين طغوا في البالد، فأكثروا فيها الفساد؛ عسى اهلل أن َيُصبَّ عليهم بأيدينا سوط عذاب، مع يقيننا انه 

لهم لبالمرصاد، فما اهلل بغافل عما يعمل الظالمون، وما هم بمعجزين.
إن كثيرًا من الناس يرون هذا الخيار بعيدًا، ونراه قريبًا، فهم يقولون: ال طاقة لنا اليوم بباراك وجنوده، ونحن 
المؤمني��ن بلق��اء اهلل نقول لهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهلل، واهلل مع الصابرين، فال يغرنكم 
تقلب الذين كفروا في البالد، فقد أهلك اهلل من قبلهم َمْن هو أشد قوة وأكثر جمعًا ممن مكنهم في األرض 
مالم يمكن لليهود، وأرسل السماء عليهم مدرارًا، وجعل األنهار تجري من تحتهم، لكنه أهلكهم بذنوبهم، وأخذهم 

أخذ عزيز مقتدر.
إن المعارك الفاصلة في تاريخ اإلسالم كان المنافقون، والذين في قلوبهم مرض، يظنون أنها ستكون القاضية 
على الدين والمؤمنين، ثم كانوا يصطدمون بالُجُدر من هول ما يسمعون، عندما تترامى إليهم أنباء نصركم 

وأنتم أذلة، فتراهم سكارى وما هم بسكارى، فقد ُسِقَط في أيديهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون.
فه��ذه معركة بدر قد قال في ش��أنها المنافقون والذين في قلوبهم مرض: َغرَّ ه��ؤالء دينهم، حين علموا أن 
أولئك الفئة القليلة من المشاة، الذين  َهبُّوا العتراض ِعيِر أبي سفيان، فأفلت منهم، فجاءهم ما يفوقهم عددًا 
من الفرس��ان، ومعهم ِضْعُفهم من الركبان، وهم يزحفون بالمشي الوئيد من كثرة الحديد، لكْن ما إن طفق 
القتال حتى لكأنما منحوكم أكتافهم، فريقًا تقتلون، وتأسرون فريقًا، فقد قذف اهلل الرعب في قلوبهم حين 
صاروا يروننا مثليهم رأي العين، ذلك أنه إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة 
يغلبوا ألفًا من الذين كفروا؛ بأنهم قوم ال يفقهون أننا نؤمن بأن الجهاد طريق الجنة وأن الشهادة بوابة الحياة 

الطيبة في الفردوس األعلى.
ث��م كانت غزوة األحزاب، وقد اْبُتِلَي فيها المؤمنون، وُزلزلوا زلزااًل ش��ديدًا، فزاغت األبصار، وبلغت القلوب 
الحناجر، واختلفت الظنون في اهلل، فالمنافقون والذين في قلوبهم مرض يقولون: ما وعدنا اهلل ورس��وله إال 
غرورًا، والمؤمنون يقولون: هذا ما وعدنا اهلل ورسوله طريقًا إلى الجنة، وصدق اهلل ورسوله بزحف األحزاب، 
وم��ا زادهم إال  إيماناًً وتس��ليمًا، وكانت العاقبة أن ردَّ اهلل الذين كف��روا بغيظهم لم ينالوا خيرًا، وكفى اهلل 

المؤمنين القتال، وأمكننا من رقاب يهود بني قريظة؛ فريقًا تقتلون، وتأسرون فريقًا.
ثم كانت المس��يرة السلمية يوم الحديبية لكسر الحصار، وانتزاع حقنا في الوصول إلى الحرم، كما يمنعنا 
الصهاينة اليوم من الوصول إلى المس��جد األقصى، فقد خرجوا محرمين، وس��اقوا الهدي وأش��عروها بجرح 
س��نامها، أو تعليق ش��يء في أعناقها، ولم يحملوا إال س��الح الراكب، والدفاع الشخصي، ولم يخرج في تلك 
المسيرة إال ما يناهز أربع عشرة مائة، بينما تخلف األعراب؛ لظنهم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم 

َن ذلك في قلوبهم، وظنوا باهلل ظنَّ السوء، وكانوا قومًا بوراً. أبدًا، وُزيَِ
وقد ُصِدموا عندما علموا أن قريش��ًا قد ُهزمت بالرعب، ومالت إلى الصلح، وطلبت هدنة لعش��ر ِحَجج؛ إقرارًا 

بعجزها عن منازلة الذين تدافعوا يبايعون على الثبات والشهادة تحت الشجرة.
أما غزوة العسرة، وهي أول اشتباك متوقع مع الصليبية الرومانية، مع ُبْعِد الشقة، وشدة الَحرِّ وقلة الظهر، فقد 
قال بشأنها رأس  النفاق ومن معه الرفاق: أيظن محمد وأصحابه أن قتال بني األصفر كقتال العرب، واهلل لكأننا 

ننظر إليهم غدًا مقرنين في الحبال.
ثم وقعت الفاجعة يوم علموا أن اهلل عز وجل قد نصرنا بالرعب مسيرة شهر، وتقهقر الروم إلى أعماق الشام، 
ولم نجد من نقاتله في تبوك، َفُضِرَبْت الجزية هناك على النصارى العرب، وأذهب اهلل بفضله عنا الَعْيلة والخوف.

وم��ا لنا ال نضرب لهم مثاًل بمعركة الفرقان األخيرة، وكيف أن اهلل جل جالله قد ردَّ كيدهم إلى نحورهم، 
ْي حنين، وال زالوا  وجلين من عواقبها أو تكرارها، وإننا لعلى موعد قريب مع إنقاذ أسرانا بأسر  ورجعوا ِبُخفَّ

الجنود والتبادل حينًا، وبالرعب والقتال حينًا آخر، ذلك بأن اهلل موالنا، وهو نعم المولى ونعم النصير.

النائب: 

د. يون�س الأ�سطل

وجوب القتال النتزاع 
األسرى من مخالب 

االحتالل 

من وحي آية 

ِذيَن  َساِء َواْلِوْلَداِن الَّ َجاِل َوالنِّ ِ َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرِّ ) َوَما َلُكْم ال ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اهللَّ
اِلِم َأْهُلَها َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِلّيًا َواْجَعْل َلَنا ِمْن  َنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ َيُقوُلوَن َربَّ

َلُدْنَك َنِصيرًا (
)النساء:75(

استقبلت رئاسة المجلس التشريعي وفدًا 
طبيًا مغربيًا اليوم الخميس )9/30( بمقر 
التش��ريعي بمدينة غ��زة ، بحضور كٍل 
م��ن د. أحمد بحر النائ��ب األول لرئيس 
المجل��س والنائ��ب د. أحمد أب��و حلبية 

والنائب م. جمال سكيك.
ورح��ب د.بحر بالوف��د المغرب��ي الذي 
ي��زور غزة  للمرة الثالث��ة بهدف إجراء 
عمليات جراحية في المستشفي األوروبي 
للمرضى الذين يمنعون من السفر بسبب 
الحصار، مم��ا يدل على اهتم��ام األخوة 
ف��ي المغرب بدعم القضية الفلس��طينية 
وتقدي��م يد العون والمس��اعدة للش��عب 

الفلسطيني.
وأشاد د.بحر بجهود األشقاء في المغرب 
بقي��ادة الملك محمد الس��ادس في دعم 
القضية الفلس��طينية وعلى رأسها قضية 
الق��دس الش��ريف، منوهًا إل��ى الخطوة 
العملية التي قام به��ا الوفد عبر اإلعالن 
عن تدشين مستشفى باسم جاللة الملك 

في مدينة رفح.
بدوره قال رئيس الوفد المغربي محمد 
الغوت��ي إن الش��عب المغرب��ي يتعاطف 

التشريعي يستقبل وفدا طبياً مغربيًا

مع الشعب الفلس��طيني ويعتبر القضية 
الفلسطينية هي قضيته المركزية التي 
يتوح��د عليه��ا جميع ش��رائح المجتمع 
وعلمانيي��ن  يس��اريين  م��ن  المغرب��ي 
وإس��الميين، وأنها تمثل القضية األولى 
موضحًا أن قضية الصحراء الغربية تحتل 

المرتبة الثانية بعد القضية الفلسطينية.

وأوضح الغوتي أن الوفد الطبي المغربي 
ال��ذي ي��زور غزة حالي��ًا يمث��ل الذراع 
الوطن��ي  العم��ل  لمنظوم��ة  اإلنس��اني 
المغرب��ي الداعم  للقضية الفلس��طينية 
برئاسة د.خالد السفياني، مؤكدًا أن ذلك 
يشكل  ترجمة عملية للتضامن المغربي 
مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

الوفد املغربي يف زيارة للمجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني

أك��د د. أحمد بحر النائ��ب األول لرئيس 
أن  الفلس��طيني  التش��ريعي  المجل��س 
اس��تدعاء األجهزة األمنية التابعة لسلطة 
رام اهلل لزوج��ة النائ��ب المختط��ف ف��ي 
س��جون االحت��الل عل��ي روماني��ن يهدد 
ا  ل تعديًّ جه��ود المصالحة الوطنية ويش��كِّ
س��افًرا على الحصان��ة البرلمانية لإلخوة 
للنواب، داعيا مصر راعية الحوار الوطني 
الفلسطيني إلى إيقاف مسلسل االنحطاط 
السياس��ي واألخالقي الذي تمارسه سلطة 

رام اهلل في الضفة الغربية.
ودعا بحر ف��ي بيان صحفي األربع��اء )9-29( 

نواب حركة فتح والقوائم األخرى في الضفة 
الغربي��ة المحتل��ة وقطاع غزة إل��ى توضيح 
مواقفه��م إزاء ه��ذا التط��ور ال��ذي اقترفته 
الس��لطة وأجهزته��ا األمنية ب��ال أي خلق أو 

وطنية أو إنسانية أو ضمير.
وأك��د بح��ر أن ه��ذا العم��ل الالوطني 
والالأخالق��ي يعبِّرع��ن حالة بش��عة من 
التب��ادل الوظيف��ي وتكام��ل األدوار م��ع 
االحت��الل الصهيون��ي، والس��عي الحثيث 
الفلس��طينية،  لطمس وتغييب الش��رعية 
موضًحا أن االحت��الل يعتقل النواب بينما 
تق��وم س��لطة رام اهلل وأجهزته��ا األمنية 

بالتضيي��ق عليهم ومالحقته��م واعتقال 
أبنائهم واستدعاء زوجاتهم.

وشدد بحر على أن مسيرة الوفاق الوطني 
لن تنج��ح ف��ي ظ��ل اس��تمرار االعتقال 
السياسي وممارسات المالحقة والتضييق 

بحق النواب وذويهم.
المؤسس��ات  كاف��ة  بح��ر  ودع��ا 
اإلنس��انية  والمنظمات  الحقوقي��ة 
لفضح ممارسات السلطة وأجهزتها 
األمنية وإلزامه��ا باحترام األخالق 
والقي��م الوطني��ة، والتقيد بتطبيق 

األنظمة والقوانين الفلسطينية.

دعا م�ضر لإيقاف م�ضل�ضل النحطاط ال�ضيا�ضي والأخالقي يف ال�ضفة

د. حبر: استدعاء زوجة النائب رومانني يهدد جهود املصاحلة الوطنية 
ويشكِّل تعدًيا سافًرا على احلصانة الربملانية

اعتب��ر الن��واب اإلس��الميون أن زيارة ق��ادة الع��دو الصهيوني 
المتكررة للمدن والبلدات الفلس��طينية واس��تقبال البعض لهم 
تنك��ر لتاريخ وتضحيات ونضاالت الش��عب الفلس��طيني، وأنها 
تجل��ب الويالت والمصائب على المواطن الفلس��طيني وقضيته 

وممتلكاته. 
وأضاف النواب في بيان لهم أمس: "ودليل ذلك أن ثمرة اجتماع 
قادة المؤسس��ة األمنية الفلسطينية في مدينة بيت لحم برئيس 
أركان العدو الصهيوني غابي أش��كنازي كانت إحراق مس��جد 
األنبي��اء في بلدة بيت فّجار"، معربين عن إدانتهم واس��تنكارهم 
مثل هذه اللقاءات، ومطالبين بمحاكمة المسؤولين عنها، "ألنهم 

يسيئون للشعب وصورته وتاريخه وقضيته". 
وأك��د الن��واب أن زي��ارة ق��ادة العدو بي��ن الفين��ة واألخرى 

وتجولهم في المدن الفلسطينية دليل على أن ")األجهزة األمنية 
الفلسطينية( وصلت إلى مرحلة متقدمة من التنسيق األمني مع 
الجانب الصهيوني، وإال لما تجّرأ وزير بيئة االحتالل بالتجول 
ف��ي مدينة رام اهلل وتجّرأ أيًضا عل��ى المطالبة بوقف البناء في 

مدينة الروابي الفلسطينية". 
وقال النواب إن مطالب��ة وزير االحتالل بوقف البناء في مدينة 
الروابي بينما تستمر أعمال البناء في "المستوطنات" الصهيونية 

يعتبر استهتاًرا وصفعة لمن شاركوه الجولة في رام اهلل. 
وطال��ب النواب في نهاية بيانهم العقالء في س��لطة رام اهلل 
بالعمل عل��ى وقف ومحاربة مثل هذه الج��والت واللقاءات 
م��ع الجانب الصهيون��ي، مرحبين بمطالب��ة حركة "فتح" 

بمحاسبة المسؤولين عن زيارة أشكنازي لبيت لحم. 

النواب اإلسالميون يطالبون بمحاكمة املسؤولني عن زيارات 
قادة االحتالل للمدن الفلسطينية

بعد زيارة وزير بيئة الحتالل لرام اهلل واأ�ضكنازي لبيت حلم


