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ــًا أن ترتفع عقيرة المخــاوف األمريكية  ــم يكن عبث ل
والصهيونية إزاء مســتقبل الكيان الصهيوني المســخ, 
وأن يستبد القلق بقلوب حكماء الدولة العبرية وقادتها 

الكبار.
كان شــمعون بيرس رئيس الكيان األكثر تعبيرًا عن 
منظومــة القلق والمخــاوف الراهنة, وهــا هو عوزي 
ــادة "الليكود" يجاهر مواقفــه الصارخة,  ــدو أحد ق الن
وينتقد السياسات األمنية والعســكرية بقوة, ويؤكد 

خسارة االحتالل استراتيجيًا طوال العقد الفائت.
 CIA وها هي وكالة المخابرات المركزية األمريكية
تذهب إلى تأكيد قناعاتنا الراســخة بقرب زوال دولة 
ــان, وتبدي -فــي تقريرها الذي تســرب مؤخرا-  الكي

شكوكها في بقاء "إسرائيل" بعد ٢٠ عاما.  
إن األمر جدٌّ ال هزل فيه, وما سيرورة األحداث وتالحق 
ــل دامغ على  ــة الماضية إال دلي ــا إبان المرحل وقائعه
مفاعيل االنهيار المتســارع للكيان المصطنع, وتداعي 
ــة التي تمّده  ــات الداخلية والركائز الخارجي المكون
بأسباب البقاء واالستمرار, وقرب انتهاء وتهاوي هالته 

األسطورية التي خدعت العالم ردحًا من الزمن. 
بأسباب البقاء واالستمرار, وقرب انتهاء وتهاوي هالته 

األسطورية التي خدعت العالم ردحًا من الزمن. 
بأسباب البقاء واالستمرار, وقرب انتهاء وتهاوي هالته 

االنتفاضة المباركة األولى شــكت نقطــة البداية في 
ــًا مفاجئًا  ــان, إذ مثلت انقالب مســار تراجــع دولة الكي
االنتفاضة المباركة األولى شــكت نقطــة البداية في 
ــًا مفاجئًا  ــان, إذ مثلت انقالب مســار تراجــع دولة الكي
االنتفاضة المباركة األولى شــكت نقطــة البداية في 

على مفاهيم التعايــش والرضوخ التي حاول االحتالل 
زرعها في وعي الفلسطينيين, وتوطئة لصعود مشروع 
جديد متمثًال في صعود المشــروع اإلسالمي المقاوم 
زرعها في وعي الفلسطينيين, وتوطئة لصعود مشروع 
جديد متمثًال في صعود المشــروع اإلسالمي المقاوم 
زرعها في وعي الفلسطينيين, وتوطئة لصعود مشروع 

لحمل مشــعل الكفاح والنضال فــي مواجهة االحتالل 
ومخططاته.

وشــكلت انتفاضة األقصى طعنة نجالء في قلب الكيان 
المحتل, إذا واجه العدو الصهيوني للمرة األولى ثورة 
مســلحة, بدءًا من الصواريخ والعبوات الناسفة وانتهاء 
المحتل, إذا واجه العدو الصهيوني للمرة األولى ثورة 
مســلحة, بدءًا من الصواريخ والعبوات الناسفة وانتهاء 
المحتل, إذا واجه العدو الصهيوني للمرة األولى ثورة 

بالعمليات االستشهادية التي أقضت مضاجع الصهاينة 
وزلزلت كيانهم.

في هذا اإلطار جسدت االنسحابات الصهيونية المرتبكة 
ــق التراجع  ــارزة على طري ــان وغزة معالم ب مــن لبن
ــي, وجاءت الحــرب الظالمة على  ــار الصهيون واالنهي
ــان صيف ٢٠٠٦ والحــرب المجرمة على غزة نهاية  لبن
٢٠٠٨ وبداية ٢٠٠٩ لتكرس مســيرة التقهقر الصهيوني, 
وتؤرخ لبداية االنهزام الصهيوني الحقيقي أمام اإلرادة 
ــة والعزيمة المتينة للمقاومين األشــداء الذين  الصلب
يعتنقون مبادئ وطنهم, ويرضعون من لبنان مصلحته, 
ــون فن التذبذب ومجاملة العدو بل والتواطؤ  وال يتقن
معه على ضرب أبناء شعبهم ومحاصرتهم لقاء مصالح 

شخصية وفئوية رخيصة.
ــدأ التراجع واالرتكاس الصهيوني في أوضح  وأخيرًا ب
صوره وأجلى معانيه من خالل جريمة أسطول الحرية 
التــي كشــفت للعالم أجمــع عمق األزمة السياســية 
ــي منها الكيان,  واإلســتراتيجية واألخالقية التي يعان
وأماطت عنه لثام الغطرســة واالســتكبار الذي تدثر 
ــًال, وأبانت مــدى عجزه وضعفه وهشاشــته  ــه طوي ب
وأماطت عنه لثام الغطرســة واالســتكبار الذي تدثر 
ــًال, وأبانت مــدى عجزه وضعفه وهشاشــته  ــه طوي ب
وأماطت عنه لثام الغطرســة واالســتكبار الذي تدثر 

وارتباكه في مواجهة متضامنين عزل ال يحملون إال 
الــرأي والموقــف واإلرادة والعزيمة لمواجهة طغيان 

وجبروت وقهر االحتالل.
ــل دولة الظلم والقهر  كل ذلــك ينبئ بأن أوان رحي
والعنصرية واالستكبار قد اقترب, وأن موعد سقوطها 
وانهيارها قد بدت مالمحه وعناوينه، وأن فجر الحرية 
واألمل والنصر والخالص قد آذن باالنبالج والظهور.. 

وما ذلك على اهللا بعزيز.
"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا" 
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د. بحر : الزيارة تاريخية وتدشين 

مستشفى الريان داللة على العمق 
اإلسالمي والعربي للقضية الفلسطينية

هنية:  الزيارة تأكيد على الُلحمة 
الحقيقية بين الشعبين الفلسطيني 

واإلندونيسي

رئيس البرلمان اإلندونيسي:  حصار 
غزة اعتداء على كافة القوانين 

الدولية واإلنسانية
على ذات نســقه المعهــود في اســتقبال الوفود 
التشــريعي  المجلــس  اســتقبل  ــة،  البرلماني
ــا  ــًدا برلمانًي ــاء (٢٨-٦) وف الفلســطيني الثالث
إندونيسًيا برئاسة مرزوقي علي رئيس البرلمان 
اإلندونيسي ويضم ٣٥ نائبًا يزورون قطاع غزة 
إندونيسًيا برئاسة مرزوقي علي رئيس البرلمان 
اإلندونيسي ويضم ٣٥ نائبًا يزورون قطاع غزة 
إندونيسًيا برئاسة مرزوقي علي رئيس البرلمان 

للتضامن مع ســكانه المحاصرين للعام الرابع 
على التوالي، وتقديم مســاعدات مالية وافتتاح 

مشاريع صحية كبرى.
وكان في استقبال الوفد داخل معبر رفح د. أحمد 
بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي 

وعدد من النواب والمسئولين الحكوميين.
 .

ورحــب د. بحر خالل مؤتمر صحفي مشــترك 
مع رئيس البرلمان األندونيسي بالوفد الزائر، 
مشــيدا بمواقف إندونيســيا الداعمــة للقضية 
ــا البرلمانيين اإلســالميين  الفلســطينية، داعي
والعرب المشــاركين بمؤتمر دمشق إلى اتخاذ 
إجراءات عملية لرفــع الحصار عن غزة وإعادة 

إعمارها.
 وجدد بحر التأكيد على أن الشعب الفلسطيني 
صامد حتى النهاية في وجه اإلجرام اإلسرائيلي 
حتى تحقيق حلم العودة وبناء الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس.
 ويعد الوفد اإلندونيسي أرفع وفد برلماني يصل 

إلى قطاع غزة المحاصر منذ نحو ٤ أعوام. 
مــن جانبه، قــال رئيس البرلمان االندونيســي 
مرزوقي علي إن زيارتهم إلى غزة تأتي لتقديم 

ــا عن أمله في حصول  الدعم الحقيقي لها، معرًب
الشعب الفلسطيني على استقالله.

وعقد نواب المجلس التشريعي جلسة مشتركة 
مع البرلمانيين االندونيســيين في مقر المجلس 
بغزة، حيــث وصف بحر هذه الزيارة بالتاريخية 
ــي يزور  ــر عن أضخــم وفد برلمان كونها تعب
غزة بهدف كسر الحصار عنه، مثمنا قيام الوفد 
بالتبرع إلنشاء مستشفى في شمال محافظة غزة 
بما يدلل على عمق القضية الفلسطينية اإلسالمي 

والعربي.


بدوره شكر رئيس البرلمان اإلندونيسي المجلس 

التشريعي على حسن االستقبال وحفاوته، مؤكدا 
ــي لتعبر عن  ــارة لقطاع غــزة تأت أن هــذه الزي
تضامن الشعب األندونيسي مع الشعب الفلسطيني 
المحاصر، قائال: "نحن كشــعب إندونيسي نمثل 
كافة أطيافه ندين ونستنكر الحصار المفروض 
عليكــم ونطالب دائمــا وباســتمرار في مختلف 
المؤتمرات واالجتماعــات الدولية بضرورة رفع 
ــداء على كافة  الحصــار عن غزة الــذي هو اعت

القوانين الدولية واإلنسانية".
وتابع قائال: "كتعبير عن الدعم الحقيقي من أجل 
رفع الحصار فقد قررت الحكومة االندونيســية 
إنشــاء مستشــفى هنا في غزة ليقــدم الخدمات 

ألهالي غزة، وهذه أولى المشــاريع التي سوف 
تقوم الحكومة االندونيسية بإنشائها في مدينة 

غزة ولن تكون األخيرة بإذن اهللا".


ــوزراء  كما التقــى الوفــد الزائــر برئيس ال
إســماعيل هنية في مقر مجلس الوزراء، حيث 
رحب هنية بالوفد، مبينًا أن الزيارة تأتي تأكيًدا 
إســماعيل هنية في مقر مجلس الوزراء، حيث 
رحب هنية بالوفد، مبينًا أن الزيارة تأتي تأكيًدا 
إســماعيل هنية في مقر مجلس الوزراء، حيث 

على الُلحمة الحقيقية بين الشعبين الفلسطيني 
رحب هنية بالوفد، مبينًا أن الزيارة تأتي تأكيًدا 
على الُلحمة الحقيقية بين الشعبين الفلسطيني 
رحب هنية بالوفد، مبينًا أن الزيارة تأتي تأكيًدا 

واإلندونيسي.
ــه الــدول العربية  ــة فــي كلمت  وطالــب هني
ــات  ــٍد مــن الفعالي ــم مزي واإلســالمية بتنظي
والمؤتمرات السياســية واإلنســانية حتى إنهاء 
الحصار اإلســرائيلي المفــروض على القطاع، 
ــة  ــا الشــعب الفلســطيني واألمــة العربي داعي
ــى اســتغالل جريمة "أســطول  واإلســالمية إل
الحرية" لفضح االعتداءات اإلسرائيلية في كافة 

المحافل العالمية.


 وفي محطته األخيرة خــالل زيارته القصيرة 
للقطاع وضع بحر ورئيس البرلمان األندونيسي 
حجر األساس إلنشاء مستشفى الريان في مدينة 
بيت الهيا شــمال قطــاع غزة، بحضــور وزير 
ــر الداخلية فتحي  الصحة د. باســم نعيم، ووزي
حماد وعدد كبير من المســئولين الحكوميين 

وقيادة حركة حماس.
كما تبادل الوفد الزائر والمجلس التشــريعي 

دروع التكريم والهدايا التذكارية.
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يســتقبل المجلس التشريعي الفلســطيني اليوم وفدا 
مصريا في زيارة تضامنية مع الشــعب الفلسطيني في 

إطار الجهود المبذولة لكسر الحصار عن قطاع غزة.
 ويضــم الوفد ٣٠ عضوا منهــم ٩ برلمانيين وعدد من 
السياســيين في حزب الوفد المصري يترأســهم السيد 

بدوي رئيس الحزب.
وتســتغرق زيارة الوفد البرلماني للقطاع يوما واحدا 
يعقد خالله جلســة مشــتركة في المجلس التشريعي 
الفلســطيني ويجتمــع برئيــس الوزراء الفلســطيني 
إســماعيل هنية، ومن المقرر أن يقوم بجولة تفقدية 
ــا الحصار  ــار التــي خلفه للمناطــق المدمــرة، واآلث

الصهيوني على القطاع والحرب الصهيونية األخيرة.
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دان د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشريعي الفلســطيني اختطاف النائب محمد 
ــى يد قوات االحتــالل الصهيوني،  أبو طير عل
ــة مفضوحة على  مؤكــدا أن ذلك يعّد قرصن
ــة لنكبة تهجير  الشــرعية الفلســطينية وبداي

جديدة بحق مدينة القدس المحتلة.
وشــدد بحر في بيان صحفــي األربعاء (٣٠-٦) 
على أن اختطاف أبو طير يشكل انتهاكا فاضحا 
لجميع المعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة 
اتفاقية جنيف الرابعــة، وإلغاء لكل االتفاقيات 
المبرمة مع الســلطة الفلســطينية التي تسمح 
لمواطني القدس بممارســة حقوقهم الطبيعية 

والسياسية دون أية إشكاليات.

ودعا بحــر إلى مواجهــة القــرار الصهيوني 
ــواب المقدســيين، مؤكدا  الخــاص بإبعاد الن
ــكل الوطني الفلســطيني يتحمــل اليوم  أن ال
مســئولية كبــرى إزاء التصــدي للمخطــط 
ــي الــذي يســتهدف القــدس وأهلها،  الصهيون
ــى إفراغها من محتواهــا ووجودها  ويعمد إل

العربي واإلسالمي.
وناشد بحر الدول العربية واإلسالمية، وجامعة 
ــة ومنظمة المؤتمر اإلســالمي  الدول العربي
التدخــل العاجل لحماية القدس من السياســة 
ــة العنصرية، مؤكــدا على الوقوف  الصهيوني
الفلسطيني والعربي واإلسالمي وحدة واحدة 

في وجه الصهاينة ومخططاتهم اإلجرامية.



العدد الثاني و األربعون



د.بحــر: تهجيــر ســكان 
القدس األصليين يشــكل 
شــامال  عرقيــا  تطهيــرا 
وانتهاكًا جســيمًا التفاقية 
شــامال  عرقيــا  تطهيــرا 
وانتهاكًا جســيمًا التفاقية 
شــامال  عرقيــا  تطهيــرا 

جنيف 
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اإلبعاد جريمة  الظاظا:  م. 
اإلنســانية  بحــق  كبــرى 
علــى  صــارخ  واعتــداء 

القوانين الدولية. 

البد من حملة  الصوراني:
قانونية منظمــة، وأمريكا 

ي
قانونية منظمــة، وأمريكا 

ي

واألمم المتحدة مسئولتان 
عن انتهاكات االحتالل 

فــي  متجــذرون  عطــون:
الدولي  أرضنــا، والمجتمع 
فــي  متجــذرون 
الدولي  أرضنــا، والمجتمع 
فــي  متجــذرون 

يتحمل مســئولية التواطؤ 
جرائــم  إزاء  والصمــت 

االحتالل

 .

 .


.

.

 .
وأشــار بحر إلى أن العدو الصهيوني 
يصر على المضي قدمًا في مشــاريعه 
وأشــار بحر إلى أن العدو الصهيوني 
يصر على المضي قدمًا في مشــاريعه 
وأشــار بحر إلى أن العدو الصهيوني 

ــة فــي مدينة  االســتيطانية اإلحاللي
القدس بعد عزلها عن الضفة الغربية 
وتطويقها من كافــة االتجاهات، وال 
ــاء وحدات  زال طــرح العطــاءات لبن
اســتيطانية جديدة يجــري على قدم 
ــم مصــادرة آالف  وســاق، بعــد أن ت
الدونمــات من األراضي الفلســطينية 
الستكمال بناء جدار الفصل العنصري 
وشق المزيد من الطرق للمستوطنين 

الجبناء. 
ومضى يقول: "ال زال المسجد األقصى 
المبارك عرضة لالقتحامات المتكررة 
لجنود االحتــالل الصهيوني وقطعان 
الذين يمارسون أقذر  المســتوطنين، 
وسائل التدنيس للمقدسات اإلسالمية 
تحت سمع وبصر العالم بأسره ودون 
أن يحرك المجتمع الدولي والضمير 
العالمي المزيف ســاكنًا لوقف تلك 
أن يحرك المجتمع الدولي والضمير 
العالمي المزيف ســاكنًا لوقف تلك 
أن يحرك المجتمع الدولي والضمير 

ــة واالنتهــاكات  ــداءات الهمجي االعت
ــي تتعرض لهــا كافة  الجســيمة الت

األماكن المقدسة في فلسطين". 
واســتعرض بحر إجــراءات االحتالل 
القمعية بحق القدس بداية  بسياســة 
ــة  ــر العرقــي وإفــراغ مدين التطهي

القدس من ســكانها األصليين، وصوال 
ــى تأييد محكمة العــدو الصهيوني  إل
ــه  قادت قــرار  الظالمــة  ــة  العنصري
الجبناء بســحب هويات نواب الشــعب 
ــن عــن دائرة  الفلســطيني المنتخبي
ــة التغيير واإلصالح  القدس من كتل
البرلمانية، كما وأيدت قرار إبعادهم 
ــة القدس، أرضهــم وأرض  عــن مدين
آبائهم وأجدادهم، وصوًال إلى تشريد 
الســكان  عائالتهــم، وحرمانهم وهم 
ــون مــن دخولها ومــن كافة  األصلي

حقوقهم في المدينة المقدسة.
ــى أن تلــك القرارات  ولفــت بحر إل
ــة البغيضة التي اســتهدفت  العنصري
قيادات الشــعب الفلسطيني في مدينة 
القدس تؤكد على أن العدو الصهيوني 
ــة التطهير  المجــرم ماٍض فــي حمل
العرقي الشاملة التي تستهدف تهويد 
ــة القدس وإفراغها من ســكانها  مدين
ــن، وهي اســتمرار لسياســة  األصليي
ممنهجة، مشــددا على أن المخططات 
الصهيونية اإلجرامية التي تســتهدف 
تهويد مدينة القدس وتهجير سكانها 
ــن بشــتى الطرق والوســائل  األصليي
تشكل انتهاكًا جسيمًا التفاقية جنيف 
ــام ١٩٤٩م التي تحظر على  الرابعة لع
ــة إجراءات  ــة االحتالل القيام بأي دول
تستهدف نقل سكان األراضي المحتلة 

ــرًا أو نفيهم من أرضهم أيًا كانت  جب
األسباب والمبررات، وانتهاكًا جسيمًا 
التفاقية الهاي لعام ١٩٠٧م التي تؤكد 
على وجوب عدم تغيير الوضع القائم 
فــي األراضــي المحتلة فــي مختلف 
المستويات، وانتهاكًا سافرًا التفاقية 
فــي األراضــي المحتلة فــي مختلف 
المستويات، وانتهاكًا سافرًا التفاقية 
فــي األراضــي المحتلة فــي مختلف 

الهاي لعام ١٩٥٤م.
م. الظاظا: جريمة بحق اإلنسانية

الفلسطينية  الحكومة  بدورها جددت 
رفضها لقــرار االحتــالل الصهيوني، 
داعية لمقاومة تلك القرار وضرورة 
استمرار الفعاليات الرسمية والشعبية 
ــة لقرار اإلبعاد  والمالحقات القانوني
الصهيوني وكشف مخططاته إلفراغ 

القدس من أهلها.
ــوزراء م. زياد  ولفــت نائب رئيــس ال

الظاظا أن االحتالل لم يتعلم الدروس 
والعبر من التاريخ حيث أنه طرد من 
دول أوروبا بســبب جرائمه في تلك 
الدول، معتبرا أن اإلبعاد يشكل جريمة 
كبر بحق اإلنســانية واعتداء صارخ 

على القوانين الدولية.








من جهته حّمل راجي الصوراني رئيس 
المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان 
األمم المتحدة وأمريكا مســئولية ما 

يقوم به االحتالل من انتهاكات.
إجــراءات  ــي  الصوران واســتعرض   
ــي تهــدف  ــي الت االحتــالل الصهيون
ــر القــدس والضفــة الغربية  لتطهي
ــة  ــة اليومي واالنتهــاكات الصهيوني
والمتكررة لجميع محافظات الضفة، 
موضحا أن االســتيطان يتوســع أفقيا 
ورأســيا بشــكل يومي، إضافة إلى ما 
ــه قوات  يربو عــن ٦٠٠ حاجــز أقامت
ليقطــع مدن  ــي  الصهيون االحتــالل 

ومخيمات الضفة الغربية.
ودعا الصوراني إلى مقاومة انتهاكات 
ــة قانونية منظمة  االحتالل عبر حمل
ــه وسياســاته  لردعــه عــن مخططات

العنصرية.


وفــي كلمته أكد النائب المقدســي 
أحمد عطون تمســك النواب بحقهم 
فــي البقاء في أرضهم وتجذرهم فيها 
ومقاومة القــرار الصهيوني، محمال 
المجتمــع الدولي مســئولية كبيرة 
إزاء مــا يقوم به االحتــالل من خالل 
التواطؤ والصمت أمام تلك الجرائم 

المتكررة لالحتالل الصهيوني.

  " ""
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أكد النائب د.محمود الزهار أن أساطيل السفن المتجهة 
إلى غزة لكسر الحصار المفروض على مليون ونصف 
المليون فلســطيني في القطاع؛ ستتواصل، كاشفا عن 
نية العديد من دول الخليج تسيير سفن إلى ميناء غزة 

خالل الشهرين القادمين. 
وأكد الزهار أن بعض الشخصيات في منطقة الخليج 
أخبرته أن ســفًنا قد يصل عددها إلى ثماني ســفن من 
الخليج ســتتوجه إلى غزة وتحمل مســاعدات لكســر 

الحصار المفروض على القطاع. 
وحــول صفقــة تبادل األســرى اتهــم الزهــار الكيان 
ــادل التي كانت  ــي بالتراجع عن صفقة للتب الصهيون

ــدي  الجن اإلفــراج عــن  ــى  إل ســتؤدي 
الصهيوني األسير لدى فصائل المقاومة 
غلعاد شــاليط، قائال: "حتى هذه اللحظة 
ال نية لــدى "إســرائيل" لتحقيق اتفاق"، 
مؤكــًدا أن الفصائل اآلســرة لشــاليط 
ــام الصليــب األحمــر أو أية  ترفــض قي
مؤسسة بزيارة الجندي؛ ألنهم ال يثقون 

بأية جهة. 
ــاء المفاوضات  ــه أثن وأكــد الزهــار أن
ــرة التي تمــت من خالل وســيط  األخي
ــوزراء الصهيوني  ألماني وافق رئيس ال

ــن نتنياهــو على قائمــة من ٣٢٥  بنيامي
ا، وأنه من حيث المبدأ  أســيًرا فلســطينيًّ
ستقوم الحركة بترشيح قائمة من ١٢٥ 
أســيًرا، ويوافق عليها الكيان الصهيوني، 
ولكن الحكومــة الصهيونية غيَّرت كل 

شيء. 
ــه من الموقف  ــر الزهار عن مرارت وعبَّ
الغربي تجــاه "حماس" بعــد االنتخابات 
والســبب الذي أدى بالغرب إلى مقاطعة 
الحركة، مشيًرا إلى أن السبب الرئيسي 
ــد  يري كان  الغــرب  أن  هــو  لذلــك 

"كــرزاي" في فلســطين، كما عبَّر عــن ازدرائه دعم 
الغرب الحصار الكامــل الذي فرضه الكيان الصهيوني 

على قطاع غزة. 
وبشأن المطالب التي تطلبها "الرباعية" من "حماس" من 
أجل إنهاء الحصار -وهي االعتراف بالكيان الصهيوني 
ــي عن "العنف" وقبول االتفاقات الســابقة التي  والتخل
عقدتها الســلطة مــع االحتالل- أجاب الزهــار قائًال: 
ــي عن "العنف" وقبول االتفاقات الســابقة التي  والتخل
عقدتها الســلطة مــع االحتالل- أجاب الزهــار قائًال: 
ــي عن "العنف" وقبول االتفاقات الســابقة التي  والتخل

"ما هي حدود "إســرائيل" الحقيقية؟ وماذا عن احتالل 
القدس؟ وماذا عــن احتالل مرتفعات الجوالن؟ أطالب 
"إسرائيل" بالتخلي عن العنف"، مطالًبا أمريكا بالتخلي 

عن العنف في أفغانستان والعراق وباكستان.  .



العدد الثاني و األربعون

النواب اِّـقدسيني يزورون حي البستان 
َّـ سلوان

ــام النواب المقدســيين والوزير الســابق بزيارة  ق
تضامنية إلى حي البســتان في منطقة ســلوان في 
القدس وذلك للتضامن مع أهالي الحي المهددين 

بالطرد من منازلهم بطريقة تعسفية وظالمة.
وزار النائب أحمد عطــون والنائب محمد طوطح 
ــد أبو عرفة  ووزيــر شــؤون القدس الســابق خال
ــي أقامها أهالي حي البســتان  خيمــة االعتصام الت
لإلعــراب عن رفضهم وعــدم امتثالهم لإلجراءات 
التعســفية التي اتخذت بحقهــم، كما تفقدوا حي 
البستان معربين عن تضامنهم مع أهالي الحي رغم 
كل الممارسات التعســفية التي تمارسها سلطات 
االحتــالل بحقهم وكان آخرها قرار ســحب حق 

المواطنة واإلقامة منهم.
وأكدوا خالل زيارتهم على وقوفهم مع أهالي الحي 
ضد ممارسات االحتالل التهويدية في مدينة القدس 
قائلين:"جئناكم لكي نعبر عن التضامن والتعاطف 
الكامل مع قضيتكم العادلة، فأنتم األصليون في هذه 
المنطقة ولستم بضاعة مستوردة من أي مكان في 
العالم، فهذه مدينتكــم وهذا حيكم وهذه منازلكم 

التي يحق لكم أن تعيشوا فيها أمنين".
وفي ختام الزيارة شكر أهالي الحي النواب والوزير 
ــى زيارتهم وأكــدوا على صمودهــم في هذه  عل
المنطقــة رغم كل إجراءات االحتالل التعســفية 

والتهويدية لمدينة القدس وقراها وأحيائها.

النواب اإلسالميون يلتقون وفدا 
من حزب الشعب ويبلغوه رفضهم 

ألسلوبه َّـ االحتجاج السياسي
التقى النواب اإلسالميون في نابلس وفدا من حزب 
الشعب األربعاء (٦/١٦) في مكتب النواب اإلسالميين 
في محافظة نابلس, وتباحث الطرفان في مالبسات 
تظاهرة حزب الشعب أمام مكتب النواب اإلسالميين 
ــة بوقــف مالحقة وليد  ــاء (٦/١٥) للمطالب الثالث

العوض أحد قادة الحزب في قطاع غزة.
واســتمع النواب: ياســر منصور, ومنــى منصور, 
ــح من وفــد حزب  ــو ســير إلــى توضي وداوود أب
الشــعب عما قاموا به من تظاهرة في مكتب النواب 
اإلسالميين في نابلس, مبلغين وفد الحزب رفضهم 
للطريقة التي انتهجوها في احتجاجهم, واستيائهم 
واســتهجانهم للتصريحات التهديدية التي أطلقها 
أفراد من حزب الشعب والتي أعربوا فيها عن نيتهم 
التعــرض لرموز الحركة اإلســالمية في الضفة 
بالسوء, مؤكدين أن الحوار والتفاهم هو السبيل 
األنجع في حل أي إشكال على الساحة الفلسطينية, 

األمر الذي اعتذر عنه وفد حزب الشعب.
كما ناقش الطرفان موضوعات عدة على رأســها 
المناســبة  ــة  الفلســطينية واألرضي المصالحــة 
لتحقيقها, وســبل مواجهة االعتقاالت السياســية 

وضرورة وقفها. 
وأكد النواب أنهم على استعداد تام لسماع أي شكوى 
أو مالحظة أو توصية من قبل أبناء شــعبهم سواء 
من فصائله وقواه أو مؤسســات مجتمعنا المدني, 
لكن بطريقة تتناســب وأخالق شعبنا الفلسطيني 
وتتماشى مع تضحياته الجسام التي قدمها في سبيل 

تحرير وطنه وإقامة دولته الفلسطينية.
النائب د. قفيشة يستقبل مجموعة 

من النواب العرب َّـ الكنيست 
استقبل النائب د. حاتم قفيشة وفدا من فلسطينيي 
ــارة تضامنية لمدينة الخليل  الداخل جاءوا في زي
حيــث ضــم الزائر أعضاء الكنيســت مــن الجبهة 
ــة للســالم والمســاواة محمد بركة   الديمقراطي

وعفو اغبارية وحنا سويد و دوف حنين.
ــدوره قام النائب قفيشــة بتقديم شــرح مفصل  ب
عن معاناة أهالي الخليل جــراء إجراءات االحتالل 
القمعية وإغالق الشــوارع والمســاجد، كما قدم 
ــارة التضامنية الهامة  شــكره للوفد على هذه الزي
ــن في وجه  ــع المواطني ــى صمود جمي وأكد عل
االحتالل وقطعان المستوطنين، موضحا أن الجهود 
مستمرة إلنهاء حالة االنقسام التي يعاني منها جميع 

أبناء الشعب الفلسطيني.
النائب البوريني يشارك َّـ افتتاح 
مشروع حديقة أطفال بمدرسة 

النائب البوريني يشارك َّـ افتتاح 
مشروع حديقة أطفال بمدرسة 

النائب البوريني يشارك َّـ افتتاح 

العقربانية 
شارك النائب عن محافظة نابلس حسني البوريني 
األربعاء (١٦-٦) في افتتاح مشروع حديقة األطفال 

في مدرسة العقربانية قرب النصارية.
وحضــر الحفــل كل من دائــرة زراعــة نابلس, 
ومركــز إبداع المعلم, ومكتب التعليم في نابلس, 

ومدير منطقة نابلس في وكالة الغوث. 
الجديــر ذكــره أن هــذه الحديقــة أقامها طلبة 
المرحلة اإلعدادية في المدرســة ضمن مشــروع 

المواطنة في أرض قاموا باستصالحها.
ــه بمدير  والتقــى النائــب البورينــي خالل زيارت
المدرســة حماد ماللحة, والمدرس المشرف على 

متابعة المشروع بهجت اشتيه.
وأعرب النائــب البوريني عن ســروره لمثل هذه 
المشــاريع اإلبداعية للطلبة، مطالبا بدعمها ماديا 
ومعنويا, وقال: "مثل هذه المشاريع تعطي مساحة 
ــراز المواهب, فيما  ــداع وإب ــرة للطلبة لإلب كبي
تشعرهم بالمسؤولية تجاه مدرستهم ومجتمعهم".
د. بحر يتفقد مخيمات تاج الوقار "٢" 

التي تقيمها دار القرآن الكريم والسنة 
َّـ منطقة غرب غزة

 تفقــد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 

ــر واإلصالح  ــواب من كتلة التغيي التشــريعي ون
مخيمات تاج الوقار"٢" التابعة لدار القرآن الكريم 
والســنة في منطقة غرب غزة، حيث زاروا مسجد 
ــد، وكان في  فلســطين ومســجد خالد ابن الولي
ــدار يتقدمهم  اســتقبالهم أعضاء مجلــس إدارة ال
رئيس مجلس اإلدارة النائب د.عبد الرحمن الجمل، 
والنائــب د.أحمد أبو حلبية، وقيادة حركة حماس 

في منطقة غرب غزة.
واســتمع بحر والوفد المرافــق إلى كوكبة من 
حفظة كتاب اهللا عز وجــل، مبديا إعجابه بتالوة 
ــات، مقدمــا شــكره للمحفظين  الطــالب والطالب
والمحفظات والمشرفين على ما يبدلونه من أجل 

تحفيظ كتاب اهللا عز وجل. 
وأبدى إعجابه بمشاهدة صغار السن وكبار السن 
وهم يتنافسون على حفظ القرآن العظيم، مؤكدا 
أن هذه هي طريق تحرير فلسطين وبيت المقدس 
والوصول إلى مدننا في اللد والرملة وحيفا ويافا.

وشــدد د. بحر على أن إرادة شعبنا وعزيمته أقوى 
من كل المؤامرات التي يخطط لها العدو وأتباعه، 
وقال: "كل هذه المؤامرات ســتهزم وهزمت أمام 

إرادة أبناء شعبنا وهذا الجيل القرآني الفريد".
كما أشــاد د. بحر بعزيمة نســاء فلســطين خالل 
ــا للمحفظات في مســجد خالد ابن  كلمــة وجهه
الوليد، ملفتا أن النساء يقدمن ويضحين كالرجال 
ويجهــزن أبناءهن للجهاد في ســبيل اهللا، مبينا أن 
ــاج الوقار تشــكل خطــوة متقدمة في  مخيمات ت
فلســطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص ال 
مثيل لها في العالم، وقال: "هذه البقعة الصغيرة من 
األرض تحرك العالم كله"، مشــيرا إلى أن المرأة 

الفلسطينية تشكل نموذجا فريدا في كل المواقع.
نواب شمال القطاع يتفقدون مخيمات 

تاج الوقار"٢" َّـ اِّـحافظة 
ــر واإلصالح  ــة التغيي ــواب كتل زار وفــد مــن ن
البرلمانية في محافظة شــمال قطاع غزة برفقة 
رئيس دار القرآن الكريم والسنة في القطاع النائب 
د. عبد الرحمن الجمل الســبت (٦/٢٦) مخيمات تاج 
الوقــار "٢" لتحفيظ القــرآن الكريم في المنطقة 
الشمالية, حيث تفقد الوفد حلقات التحفيظ واطلع 
على ســير عملية التحفيظ بين الطالب واســتمع 

لبعض التالوات العذبة للطالب.
وضــم الوفد كًال من النواب د. يوســف الشــرافي 

ومشير المصري ود. محمد شهاب.
من جهته قال د. الجمل:" جئنا اليوم إليكم لنشد على 
أياديكم ونساندكم ونقف معكم من أجل االستمرار 
والتواصــل حتى تتموا حفظ كتاب اهللا عز وجل", 
مشــيدًا بجهود إدارة دار القرآن الكريم والسنة في 
محافظة الشمال، شاكرا المحفظين واإلدارة على 

ما بذلوه من أجل إنجاح مشروع تاج الوقار. 
بدوره, أكد النائب د. الشــرافي أن هذه المخيمات 
تخَرج جيل القــرآن والنصر القادم لألمة العربية 
واإلسالمية بإذن اهللا تعالى, معبرًا عن اعتزازه بكافة 

الطالب المشاركين الذي جاءوا لحلقات تحفيظ 
القران الكريم. وفي نهاية الزيارة قدم الوفد العديد 
من الحوافز المادية والعينية للطالب المشاركين 
والمتميزين كتشجيع لهم خالل مسيرة حفظهم 

للقرآن الكريم.
نواب جنوب القطاع يتفقدون مخيمات 

تاج الوقار "٢" بخان يونس
ــر واإلصالح  ــاح وفد مــن كتلة التغيي تفقد صب
البرلمانية في جنوب القطاع مع رئيس دار القرآن 
الكريم والسنة النائب د. عبد الرحمن الجمل بعض 
ــاج الوقار٢ " في  مــن مخيمات تحفيــظ القرآن "ت
محافظة خان يونس لالطالع على أوضاعها وتفقد 

الطالب المشاركين فيها. 
وضــم الوفد النواب د. يونس األســطل ود. خميس 
النجار ويحيى موســى.  وزار الوفد ستة مخيمات 
بالمحافظة شملت مخيمات للطالب والطالبات في 

جميع مناطق المحافظة.
 واستبشر النائب د. األسطل خالل كلمته بهذا الجيل، 
موضحًا أنه ســيكون على يديه تحرير فلســطين 
والمقدسات, موجهًا شــكره لإلخوة القائمين على 
المخيمات والمحفظين وكذلك أهالي األشــبال 
الذين دفعوا أبناءهــم إلى هذه المراكز لتأهيلهم 

ليكونوا قادة هذه األمة. 
من جهته أوضح النائب د. الجمل أن هذه المخيمات 
ــوا راية النصر  ــى إعداد أهــل غزة لحمل تهدف إل
والتمكين لهذا الدين ليكونوا من بين الجنود الذين 
يحررون األقصى. وذكر الجمل أن هذا العام يشهد 
ازديادا فــي عدد الطالب والطالبات الملتحقين في 
جميع مخيمات دار القرآن الكريم والســنة (وهي 
مخيمات تاج الوقار لحفظ القرآن ومخيمات سبق 
نحو الجنان لتثبيت القرآن ومخيمات حفظ السنة)، 
موضحــًا أن عددهم بلغ ٢٥ ألف طالب وطالبة على 
مستوى القطاع, مؤكدًا أنه يتم التركيز في هذا 

العام على الكيف وليس الكم. 
ــه أكد النائب موســى أن هذه المخيمات  من جهت
تضع األمة على طريق الحضارة والتقدم والنصر, 
وأنها تنقل األمة من الجهل إلى العلم, ومن العجز 
إلى العمل واالنجاز، مضيفا: "نحن نفخر بكم بهذه 
المخيمات ونشــعر باالطمئنان على مستقبل هذه 
األمة". واســتمع الوفد خالل الجولة إلى نماذج من 

حفظ الطلبة وتم تقديم هدية لهؤالء الطالب.
نواب جنوب غزة يتفقدون مخيمات تاج 

الوقار الثانية َّـ اِّـنطقة
ــة التغيير واإلصالح في منطقة  زار وفد من كتل
جنوب غزة مخيمات تاج الوقار الثانية، وضم الوفد 
عضوي المجلس التشــريعي جمــال نصار وجمال 
ســكيك يرافقهم وزير الصحة باسم نعيم ووفد 
من الشرطة الفلسطينية، حيث كان في استقبالهم 
النائــب د. عبد الرحمن الجمل رئيــس دار القرآن 

الكريم والسنة. 
وقام الوفد بزيارة تفقدية لمخيم السالم ومخيم 
ــم األمين  ــد اهللا عزام ومخيم الشــافعي ومخي عب
محمد، حيث اطلع على أوضاع المشاركين وسير 
عملية التحفيظ. وتضمنت فقرات الزيارة االستماع 

لنماذج متميزة من حفظة كتاب اهللا عز وجل، حيث 
ــى الطالب المتميزين  وزعــت الجوائز العينية عل

خالل حفل تكريمي أقيم لهم.
وأشــاد د. الجمل في كلمته بمخيمات تاج الوقار، 
ــا، داعيًا إياهم في الوقت  مثنيًا على القائمين عليه
وأشــاد د. الجمل في كلمته بمخيمات تاج الوقار، 
ــا، داعيًا إياهم في الوقت  مثنيًا على القائمين عليه
وأشــاد د. الجمل في كلمته بمخيمات تاج الوقار، 

ــذل مزيد من الجهد مــن أجل االرتقاء  ــه إلى ب ذات
بحفظة كتاب اهللا عز وجل، موضحا أن مستويات 
التحفيظ في المخيمات تنقســم إلى ثالثة مراحل 
إضافة إلى مخيمات خاصة بتثبيت القرآن الكريم 

لدى الحفظة.
... وينظمون لقاء جماهرييا بمسجد 

الشافعي
نظم مكتب كتلة التغيير واإلصالح بمنطقة جنوب 
غزة بالتعاون مع العالقات العامة بحركة حماس 
لقاء جماهيريا مســاء األحد (٢٠-٦) بمسجد اإلمام 

الشافعي في حي الزيتون بمدينة غزة.
وشــارك في اللقاء النائبان جمال نصار وم. جمال 
سكيك ورئيس بلدية غزة م. رفيق مكي والعديد من 

قادة حركة حماس وقيادة الشرطة الفلسطينية.
ــد من وجهاء الحــي ولجان  وحضــر اللقاء العدي

اإلصالح  وعدد كبير من سكان المنطقة.
من جهته اســتعرض النائب نصار أبرز االنجازات 
التي حققتها كتلة التغيير واإلصالح ، مشيرًا في 
حديثه إلى أبرز العراقيل التي باتت تقف في وجه 
المصالحة الفلسطينية الداخلية، مؤكدا أنهم رغم 
ذلــك مصممون على إتمــام المصالحة بما يخدم 

أبناء شعبنا.
بدوره قال النائب سكيك: "نحن مع المواطن ولن 
نكون إال معه بما يوافق القانون والحاالت اإلنسانية، 
و لم ولن نغلق أبوابنا في وجه أحد ومكتبنا مفتوح 
للجميع ونحن على استعداد لحل جميع المشاكل 

التي تصل لمكتبنا".
وأجــاب النواب والضيوف على أســئلة المواطنين 
ــا للجهات  ــا ورفعه ووعــدوا بحل تلــك القضاي

المختصة.
نواب الوسطى يشاركون َّـ حفل 

"ِّـسة وفاء"
شــارك نواب كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية 
عن محافظة الوســطى في حفل جماهيري نظمه 
مركز العلم والثقافة في مخيم النصيرات وسط 
قطاع غزة تحت عنوان "لمسة وفاء" تكريما لمجلس 

إدارته السابق.
وحضــر الحفل كال من النائب د.ســالم ســالمة، 
والنائب د. عبد الرحمــن الجمل، ود. محمد عوض 
ــام لمجلس الوزراء , ود. يوســف رزقة  األمين الع
مستشار رئيس الوزراء، و د. أسامة العيسوي وزير 
الثقافــة, وأحمد الكرد وزير الشــئون االجتماعية 
والعديد من الشخصيات المؤسساتية وجمع كبير 

من المواطنين. 
وفــي ختام اللقــاء أجمع الحضور فــي كلماتهم 
ــم والثقافة ودوره  ــدة علي دور مركز العل العدي
الريادي في رفع منارة العلم في المحافظة الوسطى 
، حيث تم فتح باب المشــاركة للحضور، ومن ثم 

تكريم المجلس اإلداري السابق.
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نواب الوسطى يشاركون في حفل لمسة وفاء

النائب د.حاتم قفيشة يستقبل مجموعة من النواب العرب في الكنيست
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العمــل في أكثر من مجــال، أعمال 
خيرية تطوعية/ لجنة الزكاة، أندية 
ــخ، وبالتالي لم تكن لدي  رياضية.....ال
مشاكل  في التعامل مع ضغط العمل 

وتوزيع األوقات وتنوع المهمات.

هل أسهم اختطاف النواب َّـ 
التأثــري علــى روحــك اِّـعنوية 
وخططك الربِّـانية والوطنية 

آنذاك؟
اعتقدت منذ البداية أن عملية اختطاف 
النواب لها ما بعدهــا، وبالتالي نحن 
ننظر إليها على أنها محطة مهمة من 
محطات الصراع مع هذا العدو، ومن 
ــذات، ومن خالل هذا  محطات بناء ال
الفهم فان كل التأثيرات التي نتجت 
عن هذا االختطاف كانت ايجابية على 
ــد المعنويات والعمــل الوطني،  صعي
والسلبية الوحيدة كانت تغييبنا عن 
ــي، ومحاولة القضاء  البرلمان عملنا 
السياســية، ومنعنا  ــة  المرحل ــى  عل
من إحــداث أي  تغيير وفق برامجنا 
ــي قدمناها  الت الطموحة  الواضحــة 

لشعبنا وناخبينا.

شــخصية  انعكســت  كيــف 
وثقافــة محمد الطل الرتبوية 
والدعوية والسياســية ما قبل 
التشــريعية  االنتخابات  إجــراء 
العمــل الربِّـاني  علــى واقــع 

عقب الفوز َّـ االنتخابات؟

لقــد أعطانا اإلســالم العظيم ميزات 
مهمة وفريدة تمتاز بها الشــخصية 
اإلســالمية، فهي من ناحية ثابتة في 
ــا اإلســتراتيجية، لكنها مرنة  القضاي
ــي تحتاج إلى اجتهاد،  في القضايا الت
ــا طبيعيا.  والتي يكــون الخالف فيه
هذه الميزات أعطتنا مساحة كبيرة 
للتعامل مع واقع العمــل البرلماني، 
دون أن يكــون فــي ذلــك مســاس 
ــا وشــخصيتنا أو  ــا وتربيتن بثقافتن

تنازل عن ثوابتنا ومبادئنا.

استنادا إُّـ تجربتك الربِّـانية.. 
اِّـجلــس  أن  تعتقــد  هــل 
التشــريعي قــادر علــى لعــب 
دوره اِّـنوط به حسب القانون 
األساسي الفلسطيني، ووفقا 
ِّـا هو مأمــول وطنيا َّـ ظل 

عوائق وتدخالت االحتالل؟
المجلس التشريعي يفترض أن يكون 
ــى القيام  ســيد نفســه، وهو قادر عل
بواجبه ودوره بكل تأكيد، شــريطة 
ــرام  ــزام باحت الت ــاك  أن يكــون هن
المجلس واحترام قراراته التي تأتي 
بالتصويت، ولألسف الشديد التجربة 
نتائجها وعملت  التشــريعية رفضت 
ــرة داخــل المجلــس  أطــراف كثي
وخارجه على تسويف عمله وتعطيله 
ــا ال قيمة لها، ثم  وإشــغاله في قضاي
ــه من خالل  عمــل االحتالل على قتل
ــر واإلصالح،  التغيي ــواب  اختطاف ن

ــع ســنوات  ــة األرب وإقصائهــم قراب
ــف القضبان، ومنعهم مــن القيام  خل
بالتعديــالت الالزمــة والتشــريعات 
المطلوبة، وهو أمر ولألســف مازال 
ــى بعد خــروج النواب من  قائمــا حت

السجن

حفلت الحيــاة الربِّـانية طيلة 
اِّـاضيــة  األربــع  الســنوات 
باِّـناكفات السياسية.. ما هي 
شــهادتك حول هذا اِّـوضوع.. 
الحفــاظ على  وهــل باإلمــكان 
العالقــة  مــن  األدنــى  الحــد 
الشــخصية بني النــواب بعيدا 

عن الخالفات الفصائلية؟
المناكفــات السياســية مــن األمور 
المؤســفة، وهي ظاهرة كانت غالبة 
ــى عمل المجلــس، وكانت تهدف  عل
ــى تســويف عمله  كمــا ذكــرت  إل
وتقويضه، والحقيقة أن هذه ظاهرة 
غير صحية على اإلطالق، والخالفات 
الفصائلية مهما تكن ينبغي أال تؤدي 
ــى المناكفة، فعمل المجلس يقوم  إل
ــى التصويت في اتخــاذ القرارات،  عل
ســواء فــي جلســاته أو في جلســات 
اللجان، وبهذه الطريقة الديمقراطية 
ــم اتخــاذ القــرارات، والبعض لم  يت
ــة للتغيير  ــه أن تكــون األغلبي يعجب
واإلصالح، ولكن هــذه كانت نتيجة 
االنتخابات، وإال فلمــاذا التنافس في 
صناديق االقتراع؟ ولماذا يكون هناك 

أغلبية وأقلية؟
المجلــس  وقــرارات  فتوجهــات 
ــرة عن رأي  بالتأكيد ســتكون معب
ــه، وهــذا  ــة الموجــودة داخل األغلبي
هو أســاس العمل الديمقراطي الذي 
رفضه أكثر الذين كانوا يتشدقون 

بالحديث عنه.

هل أضافت التجربة الربِّـانية 
شيئا إُّـ شخص محمد الطل 
ومكانتــه الدعويــة والرتبوية 

والسياسية؟
ــة أثرتنا  بالتأكيد هــي تجربة غني
بالكثير مــن االيجابيات في مجاالت 
ــا وسياســيا ودعويا  شــتى، اجتماعي
بفعــل  ــا  لدين أصبحــت  ــا،  وإعالمي
ــر من  ــة وضــوح فــي كثي التجرب
القضايا، خاصة في مجال السياســة، 
ــة فــي التعامــل مع  والقــدرة العالي
بطريقة  اآلخرين  ومناظرة  اإلعالم، 
ــة مســؤولة، وهذا  ــة موضوعي مهني

بالتأكيد انعكس ايجابيا على قدرتنا 
في التأثير على محيطنا ومجتمعنا.

مــا شــهادتك الشــخصية على 
الربِّـانــي  واألداء  الواقــع 
الجمعــي علــى مــدار تجربتك 

الربِّـانية؟
أعيد مــا قلته ســابقا أن فترة العمل 
البرلماني الرســمي التي مارســناها 
االحتــالل  بفعــل  ــرة  قصي كانــت 
ــى هــذه الفتــرة  واالختطــاف، وحت
كانت مفعمة بالمناكفة، ومحاولة 
ــة العمل البرلماني، لكن  حرف بوصل
بالرغــم من ذلك، فقــد كان هناك 
عمل مســؤول مدروس، وكان لدينا 
احترام للقانون األساس، في التعامل 
ــر اللجان،  ــا، تقاري مــع كل القضاي
دراســة القوانين، مراســيم الرئيس، 
ــا ندعو اآلخريــن إلى ضرورة  وكن
ــزام بأصــول العمــل البرلماني  االلت

وقواعده وطريقته الواضحة.

َّـ نهايــة العــام الرابــع مــن 
رحلــة العمــل الربِّـانــي.. هل 
يشــعر محمــد الطل أنــه أكثر 
قربــا أم بعــدا عــن الجمهــور 

الفلسطيني؟

أعتقــد أنه رغــم الحصار السياســي 
واالقتصــادي، ورغــم عــدم إعطائنا 
الفرصة لخدمة شــعبنا الفلسطيني، 
ــي أعتقــد جازمــا أن مكانتنا قد  فان
ــا  توثقــت وتعــززت بفعــل تالحمن
ــم والكبير مــع هموم شــعبنا،  الدائ
ومشــاكله، وبفعل تجاوبنا السريع 
مع كل الدعــوات التي توجــه إلينا 
في كل المجاالت، وبفعل مسارعتنا 
إلى مشــاركة الناس فــي همومهم، 
ومحاولة تقديم كل عون مســتطاع 
موجــودة  ــزات  مي وهــي  إليهــم، 
ــل االنتخابات، وســعينا  وواضحة قب
دائما إلى تثبيتها وااللتزام بها خالل 
العمل التشريعي، مما كان له كبير 
األثــر فــي تمايــز شــخصياتنا، فلم 
ــم تبعدنا عن  ــا المناصــب ول تجرفن
جمهورنا وشعبنا، وظلت عالقتنا بهم 
عالقة ثابتة بل متطــورة،و متقدمة 
ولم تؤثر فيها المســتجدات الكبيرة 
التي فرضها علينا الواقع الجديد بعد 

االنتخابات.

مــا الــذي وقــر َّـ قلبــك منذ 
لرتشــحك  األوُّـ  اللحظــة 

لالنتخابات التشريعية؟
ــم  كنــت معتقــال مــع قــرب تقدي
طلبات الترشــح النتخابات المجلس 
التشــريعي، وكنت على وشــك أن 
أتلقــى حكما لمــدة ســنتين، وفجأة 
ــة، وبعد يومين من  أفرج عني بكفال
اإلفراج قمت بتقديم طلب الترشــح، 
وكانت تنتابني مشــاعر كبيرة من 
أن مرحلة جديدة من مراحل الجهاد 
ــدأت تطرق  والمرابطــة والتغيير ب

أبواب الشعب الفلسطيني.

معطيــات  تملــك  كنــت  هــل 
اِّـجلــس  عمــل  عــن  دقيقــة 
لــدى  الســابق  التشــريعي 

ترشحك لالنتخابات؟
البرلمانــي جديدة  العمــل  ــة  تجرب
ــا كأبناء  ــا، لكننا تعودن بالنســبة لن
حركة أن نحســن ونتقــن أي عمل 
نقوم به (إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم 
عمــال أن يتقنه)، ومع ذلك فبالرغم 
ــات ومعلومات  من عدم وجود معطي
دقيقة عن عمــل المجلس، لكن الثقة 
ــأن االندمــاج في  ــرة ب كانــت كبي
التجربة وســبر غورها سيكون فقط 

بحاجة إلى جهد وصبر وثبات.

هل فوجئــت بواقــع وطبيعة 
اِّـجلــس  ومهــام  عمــل 
التشــريعي الفلسطيني التي 
تبــدو عمليا أصعــب مما هي 

عليه نظريا بكثري؟
ــة بالمعنى المعروف،  لم تكن مفاجئ
لكــن كان هناك إدراكا ســريعا بان 
ــه أعلى  للمجلــس التشــريعي بصفت
ــر في  مؤسســة تشــريعية دور كبي
ــاة السياســية  ــم مســيرة الحي تنظي
للشــعب  ــة  والقانوني ــة  واالقتصادي
الفلسطيني، وبالتالي بدا منذ البداية 
ــرا يتطلب جهدا  أن هناك عمال كبي
ــا ومتابعة حثيثة خاصة في ظل  عالي
األوضــاع التي كانت ســائدة والتي 
أبسط ما يقال عنها أنها كانت بعيدة 
كل البعد عن االنضباط والشــفافية 

والمحاسبة.

واِّـهــام  األعمــال  هــي  مــا 
باشــرتها  التــي  الربِّـانيــة 
طيلــة رحلتــك داخــل اِّـجلس 

التشريعي؟

الحقيقة كانت فترة العمل البرلماني 
ــرة جدا، فقــد عقدت الجلســة  قصي
ــى بتاريــخ ٦\٣\٢٠٠٦ واعتقلنا  األول
بتاريــخ ٢٩\٦\٢٠٠٦ ومع ذلك فقد 
عملت خالل هــذه الفترة  من خالل 
االجتماعية/اللجنة  ــا  القضاي لجنتي 
الصحية ولجنة مقاومة االســتيطان 
والجــدار، وقــد اختــرت العمل في 
اللجنة الصحية لتماسها مع تخصصي 
ــت لســنوات طويلة مديرا  حيث عمل
لقســم األشعة في المستشفى األهلي، 
في مدينة الخليل، وكنت اشعر أنني 
على وعــي وإدراك بقضايا المرضى 
ومشــاكلهم ، فرأيــت أن من واجبي 
اإلسهام في حل مشاكلهم والتخفيف 

عنهم ما أمكن.

مــا هي أبــرز اِّـواقــف التي ال 
تنسى َّـ رحلتك الربِّـانية؟

ــرز المواقف التي ال تنســى في  إن اب
ــت  ــي قل ــة و الت ــي البرلماني رحلت
ــا قصيرة بســبب قضاؤنا لمعظم  إنه
السنوات األربع الماضية في السجون، 
كانت نتائج االنتخابات التي حصلنا 
عليها عام ٢٠٠٦م ، كما كانت لحظة 
إعطاء الثقــة لحكومة دولة الرئيس 
ــة  وردة فعــل النواب  إســماعيل هني
لحظتها مــن اللحظات المؤثرة التي 

ال تنسى.

كيف تقيم أداءك على الصعيد 
الشــخصي منذ اللحظة األوُّـ 

وحتى اليوم؟
أعتقــد  الشــخصي  ــد  الصعي ــى  عل
ــأس بها،  ــي اكتســبت خبرة ال ب أنن
ــة في المجلس  حيــث كانت العضوي
ــي لتنمية بعض  ــا ل التشــريعي دافع
جوانب النقص التي كنت أشــعر بها 
خاصــة فــي المجــال القانوني وفي 
ــزم بالقانون األســاس  العمــل الملت
وتقاليد العمل التشريعي المعروفة، 
ــى األداء العملي في  وهــذا انعكس عل
ــه أكثــر وضوحــا  المجلــس وجعل

وفاعلية.

أن  كنائــب  اســتطعت  هــل 
توفــق بني مهامــك وواجباتك 
الربِّـانية وبني اِّـهام واألعباء 

األخرى؟
ــن المهام  نعــم اســتطعت التوفيق بي
البرلمانية واألعمــال األخرى، فلقد 
كنت ومنذ سنين طويلة معتادا على  
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أدركت عقب الفوز أن األوضاع السائدة تتطلب جهدا 
عاليا ومتابعة حثيثة وأننا ولجنا مرحلة جديدة من مراحل 

الجهاد والمرابطة والتغيير

النائب محمد إسماعيل الطل:

تجربتي غنية وأثرتني بالكثري من االيجابيات اجتماعيا وسياسيا ودعويا وإعالميا 
انتخابي شكل دافعا لتنمية جوانب النقص لدّي وخاصة في المجال القانوني وخلفيتي اإلسالمية منحتني مساحة كبيرة للتعامل مع واقع العمل البرلماني

النائب / محمد الطل



5 العدد الثاني و األربعون


فقــد أكد أحمد عطون النائب اإلســالمي عن 
مدينة القدس، أنه ال يوجد أي معلومات رسمية 
عما تردد في بعض وســائل اإلعــالم العبرية، 
عن وضع ســلطات االحتالل لشــروط تقضي 
ــر القدس  ــاء إبعاد وزي ــا بإلغ الموافقــة عليه

ونوابها الثالثة عن المدينة المقدسة. 
وقال عطون في تصريٍح صحفي:"حتى اآلن لم 
ــا أي جهة كانت، أي طلب  ــا أو تطلب من تبلغن
وقال عطون في تصريٍح صحفي:"حتى اآلن لم 
ــا أي جهة كانت، أي طلب  ــا أو تطلب من تبلغن
وقال عطون في تصريٍح صحفي:"حتى اآلن لم 

بخصوص أي شروط إللغاء إبعادنا عن مدينتنا 
المقدسة"، مشيرًا إلى أنهم سمعوا عبر وسائل 
اإلعالم بعض التصريحات بهذا الصدد، وبالتالي 

ال يمكن أن يعلقوا على كالم إعالمي. 
وشدد على أنه ال يوجد لديهم كنواب منتخبين 
أي تغير، وقال: "من طرفنا ال يوجد أي متغير، 
نحن انتخبنا كممثلين عن الشعب الفلسطيني، 
وبعــد انتخابنا بتنا نمثل الكل الفلســطيني ال 

سيما في هذه المدينة المباركة". 
ــأن الضغوط الشــعبية  ــر عن اعتقــاده ب وعب
والدولية والرســمية، التي وقفــت إلى جانب 
ــى البقاء في  ــواب وإصرارهــم عل صمــود الن
مدينتهم، قد تكون أثمرت عن تراجع االحتالل 
ــى اآلن ال يوجد تأكيد  عــن موقفه، ولكن حت
ــه، وبالتالي يبقي  لهــذا التراجــع أو تفصيل ل
التعليق بشكل محدد مرتبطًا بطبيعة الصورة 
ــه، وبالتالي يبقي  لهــذا التراجــع أو تفصيل ل
التعليق بشكل محدد مرتبطًا بطبيعة الصورة 
ــه، وبالتالي يبقي  لهــذا التراجــع أو تفصيل ل

النهائية لألمر. 
ــة القدس  ــا بمدين ــم انتخابن وقــال: "نحــن ت
ــات النزيهة وفي  ــة بموجــب االنتخاب المحتل
ضوء االتفاقــات الدولية، وبعــد انتخابنا بتنا 
نمثــل عموم شــعبنا الفلســطيني وندافع عن 
قضاياها الملحة"، مشــددًا على رفض إدانة أي 
طرف فلسطيني، والتمسك بحق شعبنا وقواه 
بالمقاومة بكل وسائلها كحق مشروع كفلته 
كافة القوانين والمواثيق الدولية التي أقرت كافة القوانين والمواثيق الدولية التي أقرت 
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حق مقاومة االحتالل. 
وأضاف :"نحن نمثل أهلنا في القدس المحتلة 
وبتركيبته وكافة أطيافه، وســنبقى أوفياء 

لشعبنا ولهذا التمثيل". 
وكان مســئول أمني صهيونــي زعم  موافقة 
االحتــالل على إعادة النظر في قرارها ترحيل 
ثالثة نواب ووزير سابق من حركة "حماس" 
مــن القدس المحتلة، ( محمد أبو طير وأحمد 
ــو عرفة)،  عطــون ومحمد طوطــح وخالد أب
ــون الحركة وقطعوا  ــوا أنهم ال يمثل إذا أعلن

عالقتهم بها. 
لصحيفــة  الصهيونــي  المســؤول  وقــال 
"جيروزاليم بوســت" إن قرار إعادة النظر في 
الترحيل يهدف بشــكل خاص إلى تعزيز وضع 
رئيس الســلطة منتهي الوالية محمود عباس 
وتقويــض حمــاس، وزعــم أن قــرار ترحيل 
األربعــة قد ُيلغــى مجرد توقيعهــم على بيان 

خطي بالتبرؤ من "حماس". 
وقــال "نريد بيانًا واضحــًا ال يترك أي مجال 

خطي بالتبرؤ من "حماس". 
وقــال "نريد بيانًا واضحــًا ال يترك أي مجال 

خطي بالتبرؤ من "حماس". 

للخداع. نريد أن نبعث رسالة إلى الفلسطينيين 
بأن تشجبهم لحركة "حماس" واإلرهاب يدر 

عليهم المكاسب"، على حد مزاعمه.  
ــاس التقى  وقالــت الصحيفــة العبرية إن عب
ــرام اهللا مرتين  ــواب األربعــة فــي مكتبه ب الن
وطلب منهم قبول الشرط الصهيوني واإلعالن 

بأنهم ال يمثلون "حماس". 


ــه نفــى وزير شــؤون القــدس في  مــن جهت
ــد أبو عرفة ما ُأعلن  الحكومة العاشــرة م. خال
ــه نفــى وزير شــؤون القــدس في  مــن جهت
ــد أبو عرفة ما ُأعلن  الحكومة العاشــرة م. خال
ــه نفــى وزير شــؤون القــدس في  مــن جهت

من أن انفراجه قريبة ستتحقق في ملف قرار 
إبعاد النواب المقدســيين عن مدينتهم, معتبرًا 
أن الحديث عن انتهاء هذا الملف مجرد شائعات 
ــا امتصاص غضب  ــد االحتــالل من خالله يري

الشارع الفلسطيني.

وأكد م. أبو عرفة في حوار صحفي"أن القرار 
ــًا لن ُيلغــى إال بإعادة بطاقــات هوياتهم  عملي
وأكد م. أبو عرفة في حوار صحفي"أن القرار 
ــًا لن ُيلغــى إال بإعادة بطاقــات هوياتهم  عملي
وأكد م. أبو عرفة في حوار صحفي"أن القرار 

واستالمهم قرارًا آخر يلغي قرار اإلبعاد.
جاءت تصريحات أبو عرفة تعقيبًا على ما أعلنه 

واستالمهم قرارًا آخر يلغي قرار اإلبعاد.
جاءت تصريحات أبو عرفة تعقيبًا على ما أعلنه 

واستالمهم قرارًا آخر يلغي قرار اإلبعاد.

مدير وحدة القدس في الرئاســة الفلسطينية 
أحمــد الرويضــي مــن أن انفراجــة بالفعــل 
ــى اتصاالت  قــد حدثت في هذا الشــأن بناًء عل
وتحركات قام بها رئيس الســلطة "المنتهية 
واليته" محمود عباس لوقف القرار اإلسرائيلي.  
وشكك أبو عرفة في نوايا االحتالل بالتراجع 
ــاد، مؤكدًا أن بطاقات هوياتهم  عن قرار اإلبع
الشــخصية مازالت مصادرة من قبل االحتالل 
وأنهم لم يبلغوا من قبل الشــرطة اإلسرائيلية 

بأي جديد يدلل على قرب إلغاء هذا القرار.
ــو عرفة: "يجــب أن يلغــى االحتالل  وقــال أب
ــاء على  ــا بن ــد هوياتن ــاد وأن يعي قــرار اإلبع
وعود االحتالل للجهــات الدولية التي اتصلت 
بالرئاسة الفلسطينية". النواب المقدسيين: لن 

نغادر القدس ولن نقتلع منها 
وكان الوزيــر والنواب المقدســيين الثالثة 

قرروا عدم الرضوخ للقرار الصهيوني بمغادرة 
مدينة القدس بعد أن أمهلتهم سلطات االحتالل 
مدة شهر لكل منهم لمغادرة المدينة؛ حيث أكد 
النواب محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد 
عطون والوزير خالد أبو عرفة عدم االنصياع 
للقرار، مؤكدين أنهم سيواجهون هذا القرار 

بكل ما يملكون من أساليب المواجهة. 
وأكد النواب أن القرار الذي اتخذ بحق النواب 
ــر أبو عرفة اتخذ على أعلى مســتوى  والوزي
سياســي في الكيان الصهيوني، على الرغم من 
ــة نفذت القــرار بدون  أن الشــرطة الصهيوني
ــة العليا؛ إذ  ــى المحكمة الصهيوني الرجوع إل

اعتبرت القرار نافًذا منذ لحظة صدوره. 
ــى نزاهة المحكمة  ورغم أنهــم ال يعولون عل
الصهيونية فإن النواب والوزير أكدوا رفضهم 
وبشكل قاطع كافة القرارات المتخذة بحقهم، 
ســواء كانت مــن المحكمة أو مــن أي جهاز 
صهيوني آخر، الفتين إلى أن سلطات االحتالل 
ــواب  للن ــة  الثبوتي األوراق  صــادرت كافــة 
ــة وثيقة  ــر، وهــم اآلن ال يملكــون أي والوزي
تعريفية لشــخصياتهم، كما صادرت سلطات 
االحتالل بطاقات التأمين ورخص القيادة التي 
كانت بحوزتهم وأصبحوا اآلن ال يملكون أية 

وثيقة رسمية تعرف بشخصياتهم. 


بــدوره قــال النائب أحمد عطون إنه ســيقوم 
هو وزمــالؤه بمواجهة القــرار؛ حيث عقدوا 
ــه رفضهم القاطع  ا أعلنوا في مؤتمــًرا صحفيًّ
لإلجراءات الصهيونية؛ بدًءا من سحب الهويات، 
وانتهاًء بالترحيل عن مدينة القدس، باإلضافة 
ــة ترحيل  إلى خطــة للوقوف فــي وجه حمل

الفلسطينيين من المدينة. 
ه برقيات وكتًبا إلى  وأكد عطون أنه ســيوجِّ
وسائل اإلعالم والمؤسسات الحقوقية المحلية 
والدولية بما فيها هيئة األمم المتحدة إلطالع 
هذه الجهات على حجم اإلجرام الذي تمارســه 

سلطات االحتالل في مدينة القدس. 
وأضــاف عطــون أن الهــدف األساســي مــن 
ــل النواب عــن مدينة القدس هــو إبعاد  ترحي
تلك الشــخصيات عن محيط اإلجــرام الذي 
تتخــذه ســلطات االحتالل كمنهج وسياســة 

ضــد الوجود العربي واإلســالمي في المدينة، 
ــواب عن التغييرات الجذرية  وإلبعاد هؤالء الن
ــة في مدينة القــدس؛ حتى ال يقوموا  الحاصل
بفضح المؤامرات هناك.  وأوضح أن المستوى 
السياسي الصهيوني ال يرضى عن وجود النواب 
المقدســيين داخل مدينة القدس منذ البداية؛ 
ولذلك أصدر تعليماته بسحب اإلقامة من ٣١٥ 
شخصية سياسية معروفة وإبعادها عن المدينة 

المقدسة. 
وأشار إلى أن االحتالل جادٌّ في عملية الترحيل، 
ــه يتوقــع أن يقــوم االحتــالل بترحيلهم  وأن
بالقوة، وأنهم ســيبقون ســجناء فــي بيوتهم؛ 
ألنهم ال يملكون أية وثيقة تثبت شــخصياتهم 
في حال تم إيقافهم أو استجوابهم داخل حدود 

المدينة. 
وأكد النائب عطــون أنهم أصيبوا بخيبة أمل 
من جــراء التعامل البارد لوســائل اإلعالم مع 
حجم الحدث، مضيًفا أنهم اآلن يستقبلون بعض 
المتضامنين من فلســطين الداخل (فلســطين 
المحتلة عام ٤٨) ويشــاركونهم آالمهم، وقد 
تلقــوا برقية تضامن مــن الرئيس الفنزويلي 
تشــافيز، والنائب حنين زعبي، والشــيخ رائد 
ــر أن  ــر مــن الشــخصيات، غي صــالح، والكثي
الصدمــة متواصلة من جراء الــردود العربية 

التي تكاد ال تذكر على هذه الجريمة. 
وأشــار إلى أن االحتالل على ما يبدو يريد أن 
يفرغ الفشــل الذي لحق به من جراء االعتداء 
ــواب؛ ألن  ــة" بإبعاد الن ــى "أســطول الحري عل
ر أزماته  االحتالل منذ احتالله فلســطين يصدِّ

بافتعال أزمات أخرى. 
وقــال عطون:"نحن معنيون بوقفــٍة تضامنيٍة 
لمؤسسات حقوق اإلنسان، ونحن رفضنا قرار 
اإلبعاد بكل أشــكاله، وســنقوم بإثارة قضيتنا 
بكل أبعادها؛ ولذلك قمنا بمراســالت عديدة 
إلى كافة المؤسســات، ومنها رئاســة السلطة 
التي لم تصدر حتى اآلن تصريًحا واحًدا يدين 

اإلبعاد". 
ــى تفعيل هذا  ودعــا عطون وســائل اإلعالم إل
ــم والتعبير بصدق  الحدث على مســتوى العال
عن قفة تضامنية حقيقية مع الفلسطينيين في 

القدس الشريف. 

ــواب المختطفين القرار  ــة الدولية لإلفراج عن الن اســتنكرت الحمل
الذي أصدرته محكمة عوفر الصهيونية بتمديد االعتقال اإلداري بحق 
النائبين في المجلس التشــريعي د.عزام ســلهب ونزار رمضان لمدة 

أربعة أشهر أخرى.
واعتبرت الحملة أن سياســة تمديد االعتقــال اإلداري التي تنتهجها 
"إســرائيل" ضد النواب هي استمرار للقرصنة الصهيونية بحق نواب 
ــا على عقلية االحتــالل الهمجية التي  الشــرعية، وتؤكد في طياته
تســعى إللغاء الديمقراطية الفلسطينية وتفصيلها بمقاسها الخاص، 
كما أنها تشكل محاولة فاشلة البتزاز النواب بالتضييق عليهم بهدف 
فرض شروط االستسالم، مؤكدة أن االحتالل فشل في فرض إرادته 
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وشروطه على النواب الذين أثبتوا عمق تمسكهم بحقوق شعبهم.
ــم المتتالية بحق النواب  وحملت الحملة االحتالل مســئولية الجرائ
المقدســيين وتداعياتها الخطيرة المترتبة عليها، مشيرة في الوقت 
ــه أن هذا القرار لن يفرض على الشــعب الفلســطيني التراجع أو  ذات

االستسالم، بل سيزيد من تمسكه بالخيار الديمقراطي الفلسطيني.
وطالبت الحملة الدولية كافة المؤسسات البرلمانية وقوى الضغط 
في العالم بتحمل مســئولياتها إلنهاء هذه المهزلة التي ترتكب بحق 
الشــرعية الفلسطينية، وصوال إلى اإلفراج الفوري عن كافة النواب 
المختطفين، وكذلــك العمل على وقف القرار الجائر بحق النواب 

المقدسيين.



العدد الثاني و األربعون6



االحتالل جاد في إبعادنا عن القدس.. و أتهم عباس 
وسلطة رام اهللا بالتقصير الشديد
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قرار إبعادنا بالغ الخطورة وينبغي التصدي له على كافة 

المستويات البرلمانية والحقوقية عربيا ودوليا 
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 كيــف تنظــرون إُّـ القــرار الصهيونــي 
القاضي برتحيلكم واقتالعكم من مدينة 

القدس اِّـحتلة؟ 
ــا نعتقــد أن هــذا القــرار إجراء  إنن
تعســفي احتاللي ظالم، وهذا احتالل 
ــر  غي ممارســات  يمــارس  مقيــت 
شــرعية واســتئصالية بحق أهلنا في 
مدينة القــدس، وضدنا نحــن النواب 
ــا، ومن ثم  المنتخبيــن من قبل أبنائن
االحتــالل ال يريــد ألي صــوت قوي 
أن يكــون موجوًدا فــي مدينة القدس 
المحتلة؛ فهجمتهم على مدينة القدس 
ليســت هجمة جديدة، إنما هي هجمة 
قديمة ومستمرة منذ عقود متواصلة؛ 
"اإلسرائيلية"  والمخابرات  فاالحتالل 
قالوا لنا بالحرف الواحد: (نحن لنا ٤٠ 
سنة نشــتغل على القدس وعلى شباب 
ــة اآلن خاضعة  القــدس، وكل المدين
للقانون "اإلسرائيلي")، ومن ثم نقول 
إن هذا القــرار عملية تفريغ للمدينة 
المحتلة من ســكانها األصليين، ومن 

أجل إخراس كل صوت في القدس.
ــي أقول لك إن االحتالل فوجئ  ودعن
بنتيجــة االنتخابات التشــريعية التي 
فزنا بها عام ٢٠٠٦م؛ ألنه حاول إسقاط 
شباب القدس في المخدرات على مدار 
ســنوات، ولســان حالهم يقول: كيف 
خرج هؤالء الذيــن يدافعون عن هذه 

المدينة؟! وأيــن كان انتماء هؤالء؟! 
ومــن ثــم أخــي االحتــالل يمــارس 
العربدة الواضحة وفــي عتو يمارس 

الظلم بحقنا في القدس المحتلة.
ونحن نؤكد أن هذا القرار اتخذ على 
أعلى مســتوى سياســي في المؤسسة 
"اإلســرائيلية"، ونحن نرفض بشــكل 
قاطع كافة القرارات المتخذة بحقنا، 
ســواء كانت من المحكمــة أو من أي 

جهاز "إسرائيلي" آخر.
 كيف يمكن تفسري القرار الصهيوني من 

الناحية القانونية؟ 
نحن نقــول إنه ال يوجــد قانون بهذا 
الشــكل التعســفي، يســمح باستئصال 
اإلنسان من أرضه على خلفية سياسية، 
ا، وال يوجد  هــذه ظاهرة خطيرة جــدًّ
أي عمق قانوني بهذا الشأن، وال يوجد 

قانون يخص هذا القرار االحتاللي.
 ماذا يهدف االحتالل من وراء هذا القرار؟ 

االحتــالل يهدف مــن وراء ذلك إلى 
ــة القــدس من ســكانها  تفريــغ مدين
ــن، ويهدف إلى  المقدســيين األصليي
إخراس كل صــوت قوي في المدينة 
ــي تتعرض لممارســات  ــة الت المحتل
ظالمة وتهويدية، ويهــدف أيًضا إلى 
االستيالء على كل شيء فيها؛ حتى ال 
يكون فــي المدينة من يقف في وجهه 

ويقول له: ال.

ونحيي أهل سلوان الذين وقفوا وقفة 
جادة تجاه هــذا القرار؛ حيث واجههم 
االحتالل باالعتقاالت إلخراس صوتهم، 

ولكنه سيفشل بإذن اهللا عز وجل.
واالحتالل يحاول إبعادنا من المدينة 
ليمارس سياساته ضد الوجود العربي 
واإلسالمي في المدينة، ومن ثم إبعادنا 
ــرات الجذرية الحاصلة في  عن التغيي
ــة القدس؛ حتــى ال نقوم بفضح  مدين
ــا االحتالل،  المؤامــرات التي يرتكبه
ونحن نعتقد أن سلطات االحتالل جادة 

في عملية ترحيلنا عن القدس.
أنتم والجماهري الفلســطينية َّـ مدينة 
القــدس اِّـحتلة.. كيف ســتواجهون هذا 

القرار؟ وهل ستنجحون؟ 
ــواب القــدس المنتخبين تم  نحــن ن
تغييبنا في ســجون االحتالل بشــكل 
ــة القدس  ــا فــي مدين متعمــد، وأهلن
ــة لم يقصروا في هذا المجال،  المحتل
ولعل الوثيقة المقدسية التي صدرت 
ــى وقوف أهلنا  مؤخــًرا خير دليل عل
في القــدس معنا في وجه ممارســات 
االحتــالل غير الشــرعية؛ حيث أعلن 
ــوم الجمعــة الماضية إطــالق هذه  ي
الوثيقــة "وثيقة الرباط المقدســية" 
من أجل الدفاع عن المدينة والتضامن 
معنا نحن النواب والوزير أبو عرفة؛ 
فعشــائر ووجهاء القــدس أعلنوا عن 

ــي اســتنكروا من  هــذه الوثيقــة الت
خاللها ما تقوم به ســلطات االحتالل 
من ممارســات تهويدية بحق المدينة، 
والتــي كان آخرهــا تســليم قرارات 
ــاد عن  ــة واإلبع ســحب حق المواطن
مدينة القدس لنا نحــن نواب القدس 

المنتخبين.
ونحن ومعنا أهلنا في القدس سنواصل 
تصدينا لهذا القــرار الجائر والظالم، 
وسنقف يًدا واحدة في وجهه بإذن اهللا 

تعالى.
هــل تــرون أن هنــاك تقصــرًيا مــن قبل 
ســلطة رام اهللا َّـ هــذه القضيــة التــي 

تستهدف مدينة القدس واِّـقدسيني؟ 
ــًرا  ــاك تقصي ــا أرى أن هن  أخــي.. أن
ــل ســلطة رام اهللا، وأنا  شــديًدا من قب
ــاس بالتقصير في  أتهــم محمــود عب
ــرة؛ فمثًال قبل  ــة الخطي هــذه القضي
ــاس بالتقصير في  أتهــم محمــود عب
ــرة؛ فمثًال قبل  ــة الخطي هــذه القضي
ــاس بالتقصير في  أتهــم محمــود عب

ــا مــن قبل ســلطات االحتالل  اعتقالن
كان باستطاعة محمود عباس وسلطة 
رام اهللا توصيل رســالة إلى االحتالل 
أن يقول لهم أفرجوا عن النواب الذين 
انتخبهم الشــعب الفلسطيني؛ لكونهم 
منتخبين وشــرعيين ولهــم حصانة 
برلمانية، ولكن لألسف الشديد سلطة 
رام اهللا لم تتحــرك في هذه القضية؛ 
فمن خالل لقاءات محمود عباس -على 
سبيل المثال- مع ميتشل كان بإمكانه 

وضع النقاط على الحروف ووضعهم 
في صورة أن القدس تتعرض للتفريغ 
والترحيل، وأن يطالبهم بموقف حازم 
تجاه هــذا القرار، ولكن لألســف، هم 
(الســلطة وعباس) لم يتحركوا قط 

بخصوص هذه القضية.
مــا مطالباتكــم مــن الربِّـانــات العربية 
والدوليــة واِّـنظمــات الحقوقيــة الدولية 
بشأن القرار الصهيوني الذي يستهدفكم 

مباشرة؟ 
ــم  العال أحــرار  نطالــب كل  نحــن 
والبرلمانات  ــن  البرلمانيي ونطالــب 
والمنظمات الحقوقية بالتحرك الجاد 
والفاعل والفوري تجــاه هذا القرار، 
ونحن نقــول إن الخيار الديمقراطي 
هنا أفرز هذه النتائج التشريعية، ومن 
ثم يتوجب على الجميع أن يقف معنا 
بصفتنا أعضاء منتخبين، وإال فعليهم 
ــدوا حســاباتهم وأن يراجعــوا  أن يعي
أمورهــم بهذا الخصــوص، ويجب أن 
يتضامنوا معنا مــن أجل مواجهة هذا 
القــرار االحتاللي الظالم، وأن يضعوا 

ا لهذا االحتالل المجرم. حدًّ
ه برقيات وكتًبا إلى  هنا وسنوجِّ ووجَّ
وسائل اإلعالم والمؤسسات الحقوقية 
ــا هيئة  ــة؛ بما فيه ــة والدولي المحلي
األمــم المتحدة؛ إلطالعها جميًعا على 
حجم اإلجرام الذي تمارســه سلطات 

االحتالل في مدينة القدس.
ما رسالتكم إُّـ االحتالل الصهيوني الذي 
غيبكــم َّـ ســجونه واآلن يريد ترحيلكم 

واقتالعكم من القدس اِّـحتلة؟ 
ــة في ســجون  ــا ســنوات طويل قضين
االحتالل من أجل قضيتنا العادلة، ولن 
نتراجع عن هذه الرسالة السامية أبًدا 
مهما فعل االحتــالل، وعلى االحتالل 
أن يراجع حســاباته الفاشلة، وسنبقي 
نحن نواب القدس متمسكين بحقوقنا 
المشروعة، وسنظل متمترسين خلف 
ــا المحتلة،  مطالبنا وحقــوق مدينتن
ولــن نقف مكتوفي األيــدي أمام هذه 
الممارسات "اإلسرائيلية" الظالمة التي 

تستهدف مدينتنا المقدسة.
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أكد النائــب المحرر نايف الرجــوب؛ أن الجرائم التي 
ــم قديمــة حديثة"،  ترتكــب فــي مدينة القــدس "جرائ
ــاد النواب  ــى اإلطــالق قضية إبع وإن كان أخطرهــا عل
ــي فتح الباب على  المقدســيين، معتبًرا إبعاد النواب يعن
مصراعيه إلبعاد الســكان المقدســيين الذيــن أعطوهم 
الثقة وانتخبوهم، وهذا تماٍد في اإلجرام الصهيوني الذي 

سيفشل في اقتالع النواب من أرضهم. 
ــة الثالثاء (٢٢- وقــال الرجوب -فــي تصريحات صحفي

٦)- إن قرار إبعاد ممثلي الشــعب الفلسطيني عن مدينة 
القدس يعني إنهاء ما يسمى "حل الدولتين"، متسائًال عن 
٦)- إن قرار إبعاد ممثلي الشــعب الفلسطيني عن مدينة 
القدس يعني إنهاء ما يسمى "حل الدولتين"، متسائًال عن 
٦)- إن قرار إبعاد ممثلي الشــعب الفلسطيني عن مدينة 

وضعية العاصمة الفلســطينية المستقبلية إذا تم تهويد 
القدس وتهجير أهلها منها، وخاصة القيادات السياســية، 
مؤكًدا ضرورة العمل على إيجاد موقف عربي إسالمي 

دولي موحد لمواجهة عملية تهويد مدينة القدس. 
وأضــاف بقوله: "ال يجوز أن تمر هــذه الجريمة مرور 
الســحاب، ويجــب أن يكون هناك موقــف حازم من كل 

الشرفاء في الشعب الفلسطيني، وعلى 
السلطة أن تعيد النظر في المفاوضات 
غير المباشــرة وفي التنسيق األمني 

في التعامل مع االحتالل". 
وفي السياق ذاته أكد الرجوب أنه لم 
يستغرب هذا القرار الذي كان متوقًعا 
من االحتالل على مدار أربع ســنوات، 
ــى أن هــذا القرار ســيكون  مشــيًرا إل
ــرة على الســاحة  ــات خطي ــه تداعي ل
ــة الصراع،  ــى قضي الفلســطينية وعل
"وخاصة أن "إســرائيل" بهذا االنتهاك 
تؤكد أنها غير جادة في إنهاء الصراع، 
ــد ســالًما وال مفاوضات  ــا ال تري وأنه
ــم وزًنا لكل األعراف والتقاليد  وال تقي

الدولية". 
ــة أوضح الرجــوب أن األســرى يعانون من  مــن جهة ثاني

وضع مأســاوي ال يمكن الســكوت عنه 
في السجون الصهيونية؛ "حيث تتراجع 
كل يــوم قائمــة المســموحات، وفي 
ــد قائمــة الممنوعــات"،  ــل تزي المقاب
محذًرا من مغبة تطبيق "قانون شاليط" 
الذي صادق عليه الكنيست في القراءة 
األولى؛ "ألنه إذا كتب له أن يرى النور 
فســيكون وضع األســرى فــي جحيم 
ال يطــاق في الســجون، مضيًفا قوله: 
ــا مريرة خالل أربع ســنوات  "تجربتن
ــًرا داخل الســجون  ــا فيها كثي تقلبن
والزنازين "اإلســرائيلية"، إال أن هذه 
ــة الحرية، وعلينا  المعاناة هي ضريب

أن ندفعها". 
وأشــار الرجوب إلى أنه تمنى أن يعامل كبقية األســرى، 
ا ووزيًرا سابًقا عومل بكثير من  إال أنه لكونه نائًبا تشــريعيًّ

الوحشــية وتعرض للعزل أكثر مــن مرة بتوصية من 
ــرات أو من مديري الســجون، حتى إن االحتالل  المخاب
ــه بأربعة أيام؛ حتى ال  ــه في زنزانة قبل اإلفراج عن عزل

يلتقي ببقية األسرى أو يقوم بتوديعهم. 
وشدد الرجوب على أهمية قضية األسرى ووضعها على 
سلم األوليات، مشيًرا إلى أن قضية األسرى الذين تجاوز 
بعضهم األعوام الثالثين في الســجن "ال يجوز السكوت 
عنها، وإال ســنرى أسرى الحرية في توابيت بعد سنة أو 

سنتين". 
وتابع بقوله: "لألســف.. قضية األســرى مهمشة مغيبة، 
وتركت لحســن نوايا االحتالل من خالل اتفاق أوسلو 
ــات األخرى، وهذه جريمة بحق األســرى، وال  واالتفاقي
يجوز لها أن تستمر، وعلى األسرى أن يتنسموا الحرية، 
وكما قدموا زهرة شــبابهم للقضية الفلسطينية،علينا 
ــا أن نعمل جاهديــن من أجل اإلفــراج عنهم  نحــن أيًض

جميعا". 





7 العدد الثاني و األربعون

أقدم العدو الصهيوني مؤخرًا على إفالت نواب مدينة القدس من السجن، بعد اختطاٍف 
َن أنه كان ُيَبيُِّت بذلك إبعادهم خارج بيت المقدس، إما  ناهز الخمســين شهرًا، ثم َتَبيَّ
أقدم العدو الصهيوني مؤخرًا على إفالت نواب مدينة القدس من السجن، بعد اختطاٍف 
َن أنه كان ُيَبيُِّت بذلك إبعادهم خارج بيت المقدس، إما  ناهز الخمســين شهرًا، ثم َتَبيَّ
أقدم العدو الصهيوني مؤخرًا على إفالت نواب مدينة القدس من السجن، بعد اختطاٍف 

في الضفة الغربية، وإما إلى الضفة الشــرقية، وقد َعِجْبُت من الغباء الذي يهيمن على 
َن أنه كان ُيَبيُِّت بذلك إبعادهم خارج بيت المقدس، إما  ناهز الخمســين شهرًا، ثم َتَبيَّ
في الضفة الغربية، وإما إلى الضفة الشــرقية، وقد َعِجْبُت من الغباء الذي يهيمن على 
َن أنه كان ُيَبيُِّت بذلك إبعادهم خارج بيت المقدس، إما  ناهز الخمســين شهرًا، ثم َتَبيَّ

ــاد، لكنها تعود عليهم في الغالب بالوبال،  قــادة االحتالل، فلطالما اقترفوا جرائم اإلبع
وباألخــص ُثلَُّة مــرج الزهور، فقــد كان إبعادهــم أكبر دعاية للدعوة اإلســالمية 
والمقاومــة، ثــم رجعوا إلى قواعدهم رغــم أنفه بعد الحرج الكبير الذي ســقط فيه 

اليهود.
ولعــل األعجب من ذلك أن تجيء هــذه الجريمة، والعدو يعاني من آثار عدوانه على 
ــة، تلك التي أضيفت إلى جريمة اغتيال الشــهيد محمــود المبحوح، بل  ســفن الحري

المحبوب، ومن قبلها معركة الرصاص المصبوب.
أمــا هذه اآلية فتخبرنا عن العقوبة التي حاقْت بيهــود بني النضير، فقد نقض قبلهم 
يهود بني قينقاع عهدهم مع رســول اهللا صلى اهللا عليه وســلم، فكنســهم عن المدينة 
ــورة، وكان الواجب يقتضي أن يحــذروا أن يتوحلوا في مزالق بني قينقاع، غير  المن
ْت به قريش أول مرة، فلم يلبثوا  وا بقتل النبي عليه الصالة والسالم، كما َهمَّ أنهم َهمُّ

ِخالَفُه إال قليًال، وأخذتهم البطشة الكبرى يوم بدر.
ْت به قريش أول مرة، فلم يلبثوا  وا بقتل النبي عليه الصالة والسالم، كما َهمَّ أنهم َهمُّ

ِخالَفُه إال قليًال، وأخذتهم البطشة الكبرى يوم بدر.
ْت به قريش أول مرة، فلم يلبثوا  وا بقتل النبي عليه الصالة والسالم، كما َهمَّ أنهم َهمُّ

لقد َأَجلَّهم عشــرًا للجالء، وَمْن وجده بعدها بيثرب ضرب عنقه، وقد تهيؤوا للنزوح؛ 
ِخالَفُه إال قليًال، وأخذتهم البطشة الكبرى يوم بدر.

لقد َأَجلَّهم عشــرًا للجالء، وَمْن وجده بعدها بيثرب ضرب عنقه، وقد تهيؤوا للنزوح؛ 
ِخالَفُه إال قليًال، وأخذتهم البطشة الكبرى يوم بدر.

ــوال أن أغراهــم المنافقون بالتمتــرس في الحصون، ريثما يتمكن ألفان من أشــياع  ل
ابن ســلوٍل من التســلل إليهم، والقتال معهم، وإذا تمكن المســلمون من طردهم فلن 

يتركوهم يخرجون وحدهم.
فلمــا أخلفهم رأس النفاق ما وعدهم قذف اهللا جل جالله الرعب في قلوبهم، فلم ُتْغِن 
عنهم حصونهم من اهللا شيئًا، على الرغم من اعتقاد الصحابة رضوان اهللا عليهم أنه من 
فلمــا أخلفهم رأس النفاق ما وعدهم قذف اهللا جل جالله الرعب في قلوبهم، فلم ُتْغِن 
عنهم حصونهم من اهللا شيئًا، على الرغم من اعتقاد الصحابة رضوان اهللا عليهم أنه من 
فلمــا أخلفهم رأس النفاق ما وعدهم قذف اهللا جل جالله الرعب في قلوبهم، فلم ُتْغِن 

شبه المستحيل أن يقدروا على إخراجهم، وكانوا هم من َفْرِط تحصينهم لها يظنون 
ــوب؛ فإنها بين أصبعين من أصابع  ــا َماِنَعُتهم من اهللا، فجاءهم ربهم من تلقاء القل أنه
شبه المستحيل أن يقدروا على إخراجهم، وكانوا هم من َفْرِط تحصينهم لها يظنون 
ــوب؛ فإنها بين أصبعين من أصابع  ــا َماِنَعُتهم من اهللا، فجاءهم ربهم من تلقاء القل أنه
شبه المستحيل أن يقدروا على إخراجهم، وكانوا هم من َفْرِط تحصينهم لها يظنون 

ــإذا بهم َيْقَبلون  ــوُل بين المرء وقلبه، ف الرحمــن، ُيَقلُِّبها كيف يشــاء، وهو الذي َيُح
ــوب؛ فإنها بين أصبعين من أصابع  ــا َماِنَعُتهم من اهللا، فجاءهم ربهم من تلقاء القل أنه
ــإذا بهم َيْقَبلون  ــوُل بين المرء وقلبه، ف الرحمــن، ُيَقلُِّبها كيف يشــاء، وهو الذي َيُح
ــوب؛ فإنها بين أصبعين من أصابع  ــا َماِنَعُتهم من اهللا، فجاءهم ربهم من تلقاء القل أنه

ــا بأيديهم؛ حتى ال ننتفــع بها، وكان  ــى حصونهم ُيْخِربونه بالخــروج، وُيْقِبلون عل
ــإذا بهم َيْقَبلون  ــوُل بين المرء وقلبه، ف الرحمــن، ُيَقلُِّبها كيف يشــاء، وهو الذي َيُح
ــا بأيديهم؛ حتى ال ننتفــع بها، وكان  ــى حصونهم ُيْخِربونه بالخــروج، وُيْقِبلون عل
ــإذا بهم َيْقَبلون  ــوُل بين المرء وقلبه، ف الرحمــن، ُيَقلُِّبها كيف يشــاء، وهو الذي َيُح

ــا؛ ليدخلوا عليهم من أقطارهــا، لذلك فقد ُأخربت  ــون قد فتحوا ثغراٍت فيه المؤمن
ــا بأيديهم؛ حتى ال ننتفــع بها، وكان  ــى حصونهم ُيْخِربونه بالخــروج، وُيْقِبلون عل
ــا؛ ليدخلوا عليهم من أقطارهــا، لذلك فقد ُأخربت  ــون قد فتحوا ثغراٍت فيه المؤمن
ــا بأيديهم؛ حتى ال ننتفــع بها، وكان  ــى حصونهم ُيْخِربونه بالخــروج، وُيْقِبلون عل

بأيديهم وأيدي المؤمنين.
ــى أن اهللا وحده هو الــذي أخرجهم بقوته ومشــيئته في هذه  إن هــذه اآلية تنصُّ عل
المرة، وأن هذا ليس آخَر َحْشٍر ينزل بساحتهم، بل إنه أول الحشر، وهذا ينطوي على 
ٌة  هم من األرض، ويخرجهم منها، ُسنَّ ــَتِفزُّ البشــارة بأن حصارهم وحشــرهم الذي َيْس
المرة، وأن هذا ليس آخَر َحْشٍر ينزل بساحتهم، بل إنه أول الحشر، وهذا ينطوي على 
ٌة  هم من األرض، ويخرجهم منها، ُسنَّ ــَتِفزُّ البشــارة بأن حصارهم وحشــرهم الذي َيْس
المرة، وأن هذا ليس آخَر َحْشٍر ينزل بساحتهم، بل إنه أول الحشر، وهذا ينطوي على 

عين في األرض ُأَمَمًا،  ــوا ُمَقطَّ ــٌة فيهم، وقد ُأْجِلَي من بعدهم يهود خيبر، وال زال ماضي
ٌة  هم من األرض، ويخرجهم منها، ُسنَّ ــَتِفزُّ البشــارة بأن حصارهم وحشــرهم الذي َيْس
عين في األرض ُأَمَمًا،  ــوا ُمَقطَّ ــٌة فيهم، وقد ُأْجِلَي من بعدهم يهود خيبر، وال زال ماضي
ٌة  هم من األرض، ويخرجهم منها، ُسنَّ ــَتِفزُّ البشــارة بأن حصارهم وحشــرهم الذي َيْس

حتى جاء وعد اإلفســادة اآلخرة، والعلو الكبير، في أرض المســجد األقصى، فجاء بهم 
ربهم لفيفًا للمصير المحتوم.

حتى جاء وعد اإلفســادة اآلخرة، والعلو الكبير، في أرض المســجد األقصى، فجاء بهم 
ربهم لفيفًا للمصير المحتوم.

حتى جاء وعد اإلفســادة اآلخرة، والعلو الكبير، في أرض المســجد األقصى، فجاء بهم 

ــر هو العذاب في الدنيا، وهو حكم اهللا فيهم من فوق ســبع ســماوات  إن ذلــك المصي
ا لم يعتبروا بما َحلَّ  الذي نزل بيهود بني قريظة، فريقًا تقتلون، وتأسرون فريقًا، لمَّ
ــر هو العذاب في الدنيا، وهو حكم اهللا فيهم من فوق ســبع ســماوات  إن ذلــك المصي
ا لم يعتبروا بما َحلَّ  الذي نزل بيهود بني قريظة، فريقًا تقتلون، وتأسرون فريقًا، لمَّ
ــر هو العذاب في الدنيا، وهو حكم اهللا فيهم من فوق ســبع ســماوات  إن ذلــك المصي

ــن اُألوليين من الرحيل، ولوال أن كتب اهللا عليهم الجالء لعذبهم في الدنيا  بالطائفتي
ا لم يعتبروا بما َحلَّ  الذي نزل بيهود بني قريظة، فريقًا تقتلون، وتأسرون فريقًا، لمَّ
ــن اُألوليين من الرحيل، ولوال أن كتب اهللا عليهم الجالء لعذبهم في الدنيا  بالطائفتي
ا لم يعتبروا بما َحلَّ  الذي نزل بيهود بني قريظة، فريقًا تقتلون، وتأسرون فريقًا، لمَّ

بالقتل واألسر، ولهم في اآلخرة عذاب النار.
إن إدراك مســؤولة اإلعالم في البيت األبيض؛ بل األســود، في واشنطن، لهذه الحقيقة 
هو الذي حمل (هيلين توماس) – وقد َناَفْت على التسعين، وعاصرت عشرًة من رؤساء 
ــكا – أن تنصح لهــم أن يعودوا من حيــث أتوا، من أوروبا وغيرهــا، من قبل أن  أمري
يجدوا أنفســهم أمام المصير المحتوم، كما ُفِعل بأشــياعهم من قبل، ولكن ال يحبون 

الناصحين، ولسوف يكون لزامًا.
يجدوا أنفســهم أمام المصير المحتوم، كما ُفِعل بأشــياعهم من قبل، ولكن ال يحبون 

الناصحين، ولسوف يكون لزامًا.
يجدوا أنفســهم أمام المصير المحتوم، كما ُفِعل بأشــياعهم من قبل، ولكن ال يحبون 

ــاء، حين يطرد القــادة برقابهــم، كافيٌة في  ــار واألبن إن جريمــة اإلخــراج من الدي
ــال، ِلتقتلوا اليهود حيث ثقفتموهــم، ولتخرجوهم من  تحريــض المؤمنين على القت

باق. حيث أخرجوكم، بل لتقيموا حكم اهللا فيهم من فوق السبع الطِّ
ــال، ِلتقتلوا اليهود حيث ثقفتموهــم، ولتخرجوهم من  تحريــض المؤمنين على القت

باق. حيث أخرجوكم، بل لتقيموا حكم اهللا فيهم من فوق السبع الطِّ
ــال، ِلتقتلوا اليهود حيث ثقفتموهــم، ولتخرجوهم من  تحريــض المؤمنين على القت

وأمــا إخوانهم المنافقــون فلن يخرجوا معهــم، إنما يكونون قد وقعــوا في القبضة، 
ــي عنهم أن يوالوا  ــكال اآلخرة في الضفــة، واُألولى في غزة، ولن يغن وأخذهــم اهللا ن
وأمــا إخوانهم المنافقــون فلن يخرجوا معهــم، إنما يكونون قد وقعــوا في القبضة، 
ــي عنهم أن يوالوا  ــكال اآلخرة في الضفــة، واُألولى في غزة، ولن يغن وأخذهــم اهللا ن
وأمــا إخوانهم المنافقــون فلن يخرجوا معهــم، إنما يكونون قد وقعــوا في القبضة، 

اليهــود والنصارى يبتغــون عندهم العزة، فــإن العزة هللا جميعًا، وقد جعلها لنفســه، 
ــي عنهم أن يوالوا  ــكال اآلخرة في الضفــة، واُألولى في غزة، ولن يغن وأخذهــم اهللا ن
اليهــود والنصارى يبتغــون عندهم العزة، فــإن العزة هللا جميعًا، وقد جعلها لنفســه، 
ــي عنهم أن يوالوا  ــكال اآلخرة في الضفــة، واُألولى في غزة، ولن يغن وأخذهــم اهللا ن

ــن ال يعلمون، رغم أنهم رأوا مصداق ذلك في  ولرســوله، وللمؤمنين، ولكن المنافقي
إفشــال العدوان الذي شاركوا فيه قبل عام ونصف العام، أو القضاء على الفلتان الذي 
بهم عذابًا ُنْكرا، فذاقوا َوَباَل أمرهم،  ْوا ِكْبَرُه، فحاســبهم اهللا حســابًا شــديدًا، وَعذَّ َتَولَّ

وكان عاقبة أمرهم ُخْسرًا.
بهم عذابًا ُنْكرا، فذاقوا َوَباَل أمرهم،  ْوا ِكْبَرُه، فحاســبهم اهللا حســابًا شــديدًا، وَعذَّ َتَولَّ

وكان عاقبة أمرهم ُخْسرًا.
بهم عذابًا ُنْكرا، فذاقوا َوَباَل أمرهم،  ْوا ِكْبَرُه، فحاســبهم اهللا حســابًا شــديدًا، وَعذَّ َتَولَّ

واهللا وليُّ المؤمنين



 .
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بدأت تلوح الذكــرى الرابعة الختطاف رموز 
الشــرعية وزجهم خلف قضبان الســجون في 
األفــق، وما زالت االنتهــاكات الصهيونية على 
حالها، بل تفوق االحتالل على نفســه في تكرار 
اعتداءاته واستصدار حلقات جديدة من مسلسل 
الممارسات الال إنسانية والتعسفية بحق النواب، 
ضاربا عــرض الحائط بكل القوانين واألعراف 
ــادي بحرية اإلنســان، وتكفل  ــة التي تن الدولي
الحصانة البرلمانية للنائب التي كانت كفيلة 
فيما مضى بمنع أي انتهاك يحيق به، إال أن شبكة 
االحتــالل العنكبوتية التي ال يردعها شــيء ما 
زالت تكمم األفواه وتسكت أي صرخة قد تولد 

في أعماق المواطن الفلسطيني بجميع فئاته.
ــة االحتالل ال تنضب مــن االنتهاكات، في  جعب
البداية اختطفوهم وألقوهم في غياهب السجون 
على خلفية سياسية وهي أسر الجندي شاليط، 
ومنذ أربع ســنوات إلى يومنا هذا وهم يعلقون 
آمال وحياة الشــعب الفلســطيني على شماعة 
اإلفراج عن الجندي، وكأن القضية الفلسطينية 
ــورت في كيان هذا الجنــدي وفي المقابل  تبل
محوا آالم آالف األسرى الفلسطينيين الذي لم 
يروا نور الشمس منذ عشرات السنين، اعتقلوهم 
ومن ثم حاولوا كسر إرادتهم والضغط عليهم 
بوضعهم في ظروف ال إنسانية ومعيشية قاسية، 
ــدواء ناهيك عن  وحرموهم مــن الغــذاء وال
المعاملة المهينة، ومنعهــم من زيارات ذويهم، 
ــم تتوقف  ــم الخارجي، ول وفصلهــم عن العال

إســرائيل بل تمــادت في ســلطتها وعنجهيتها 
ــواب من خالل  فأصبحــت تتالعــب بمصير الن
تمديد اعتقالهم اإلداري لفترات طويلة متتالية، 
فكلمــا مَنى النائب نفســه بقرب اإلفــراج عنه، 
جددوا سجنه مرة أخرى.. كما فعلت مع العديد 
ــزار رمضان وعزام  من النواب أمثال الشــيخ ن
ســلهب وعبد الجابر فقهاء وباســم الزعارير.  
لكل نائب قصة مع االختطاف، ولكلٍّ تجربته في 
المعتقل اإلسرائيلي يمكنه كتابتها في صفحات 
ليصف حجم المعاناة التي عاشها في أجواء قاتمة 
من الزنازين، كيف يمكن للنائب محمد جمال 
النتشــة الذي يعاني من العزل االنفرادي طيلة 
أربع سنوات ونصف حرم فيها من زيارات األهل، 
ورفقة العمر، أن يصف أيامه داخل السجن وهو 
ــة ضيقة ال يكاد يصلها  يعيش وحيدا في زنزان
ــه وأوالده معاناتهم  النور، كيف تصف زوجت

وقد حرموا األب والزوج والحضن الدافئ .
وألن االحتــالل ال يهدأ له بال حتى يحيل حياة 
النواب المختطفين إلى جحيم سواء كانوا داخل 
السجن أو خارجه،  ليحصروا النائب بين سندان 
الســجن ومطرقة اإلبعاد، كيــف ال وهو يهدد 
النواب المقدســيين الذي يحملون حق اإلقامة 
المقدسية في الطرد واإلبعاد من مدينة القدس 
في أي وقت يحلو لهم، متذرعين بقولهم "أنتم 
تقيمــون في القدس بمزاجنا، ونحن من نختار 
اللحظة التي نبعدكم فيها عن المدينة"، وكأن 
سني السجن لم تشــف غليل االحتالل، فآثر أن 

يقتلع النائب من جذوره وأرضه ويزجه خارج 
ــه وكأنه هو الدخيل على القدس وليس  مدينت
هــم. أربعة من نواب ووزراء الشــرعية يقعون 
تحت طائلة هــذا االنتهاك الجديد القديم وهم 
"أحمد عطون، والنائب محمد أبو طير ومحمد 
طوطح ووزير شــئون القدس خالد أبو عرفة" 
يؤرقهم مجرد التفكير بأنهم سيغادرون سجن 
صغير لســجن أكبر تالحقهــم فيه الحياة بال 
هوية وبال جنسية، ومهددين باإلبعاد بين اللحظة 
واألخرى. كل هذه الممارسات واالنتهاكات وال 
صوت يكتسح الصمت، لم يتبق سوى أيام قليلة 
ــع اليد الواحدة وتنتهي المهلة  ال تتجاوز أصاب
التي منحوها للمبعديــن ولم ينبس أحد ببنت 

شفه، وكأن األمر ال يعني أحدا.
سياسة جديدة تستهدف تهجير السكان األصليين 
ــا وجعلها لقمة ســائغة في  للقــدس، وإخالئه
يد اليهود، ليتسنى لهم اســتيطانها وتهويدها، 
وفي المقابل نرهف أسماعنا لشيء من التنديد 

واالستنكار فال نجد.
ويبقى الســؤال عالقا في األذهان: متى سيشــق 
صوت الحق جــدار االحتــالل وجبروته؟ متى 
ستقف الدول العربية واإلسالمية وقفة شجاعة 
مع أبناء ملتهم؟ متى سيقول المجتمع الدولي 
كلمته أم أن تشــدقه بالديمقراطية هو حديث 

مؤتمرات وتصريحات ليس إال؟
ولكــن يبدو أن األمر كما يقول الشــاعر: لقد 
أسمعت لو ناديت حيا.. ولكن ال حياة لمن تنادي.
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تفقد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أمس 
األربعاء مخيمات غراس الجنة القرآنية التابعة لجمعية الشــابات 
المسلمات، حيث زار مســجد الرضوان ومسجد عز الدين القسام 
ومســجد قتيبة، وكان في اســتقباله أعضاء مجلس إدارة جمعية 

الشابات المسلمات وقيادة حركة حماس في غزة.
واستمع بحر إلى كوكبة من حافظات كتاب اهللا عز وجل، مبديا 
إعجابه بتالوة الطالبات وقدم شكره للمحفظات والمشرفات على 

ما يبدلونه من أجل تحفيظ كتاب اهللا عز وجل. 
وأبدى إعجابه بمشــاهدة صغار وكبار السن وهم يتنافسون على 
حفظ القرآن العظيم، مشــددا على أن إرادة شعبنا وعزيمته أقوى 

من كل المؤامرات التي يخطط لها العدو وأتباعه.
وأشاد د. بحر بعزيمة نساء فلسطين خالل كلمة وجهها للحافظات 
في مسجد الرضوان، ملفتا أن النساء يقدمن ويضحين كالرجال 
ويجهزن أبنائهن للجهاد في ســبيل اهللا، مبينا أن مخيمات غراس 
الجنة تشــكل خطوة متقدمة في فلســطين وفي قطاع غزة على 
وجــه الخصوص ال مثيل لها في العالم. ولفت بحر إلى أنه تخرج 
فــي قطاع غــزة بعد حرب الفرقــان على القطــاع ١٦ ألف طالب 
ــاب اهللا، وأن هذه رســالة مهمة لالحتالل  ــة يحفظون كت وطالب
أننا لن نتراجع عن قضيتنا ومقدســاتنا وأن مشــروعنا اإلسالمي 

سينتصر وأن مشروع وكيان االحتالل إلى زوال.
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بحثــت اللجنة االقتصادية في المجلس التشــريعي االثنين (٢٨-٦) 
ــات العمل في  مــع وزير الزراعــة د. محمد األغا في أســباب وآلي
وزارة الزراعة وأهم المعوقات التي تعيق تطبيق الخطة الســنوية 
الخاصة بالوزارة كما أقرتها الموازنة العامة لســنة ٢٠١٠، وذلك 
في إطار جلســة اســتماع حضرها كال من رئيس اللجنة د.عاطف 
عدوان والنواب د.ســالم ســالمة، وجمال نصار، وسيد أبو مسامح، 

وهدى نعيم.
وأثنى رئيس وأعضاء اللجنة االقتصادية على خطة وزارة الزراعة 
ــى المجلس التشــريعي العتمادها ضمن  الســنوية التي قدمتها إل
موازنة ٢٠١٠، داعين وزير الزراعة إلى استمرار نشاط الوزارة في 
جهود التنمية والتطوير ونشر ثقافة الزراعة العضوية والحفاظ 

على الموارد المائية والحفاظ على البيئة. 

بــدوره أوضح األغــا للجنة أهمية وضــرورة تطبيق السياســات 
الزراعية كما حددتها الوزارة وذلك لضمان اســتمرار االقتصاد 
الزراعي المقاومة، فقد نجحت الوزارة خالل العام الحالي بزراعة 
ــل مثل البطيخ والشــمام وصوال لالكتفــاء الذاتي ومنع  محاصي
ــان الصهيوني وإحالل  اســتيراد ودخول هــذه المحاصيل من الكي
ــواردات، مؤكدا أن الوزارة تعمــل حاليا على توجيه المزارعين  ال
ــل من أجــل تحقيق  ــم زراعتها من قب ــم يت ــل ل لزراعــة محاصي
االكتفاء الذاتي وفي العمل على منع دخول المحاصيل الموجودة 
والمتوفرة. وأطلع الوزير اللجنة على أهم المشــاريع التي تشرف 
عليها الوزارة مثل مشــروع السماد العضوي، ومشروع االستزراع 
الســمكي ومشــاريع لزراعة مليون شــجرة نخيل ومليون شجرة 

زيتون.
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اســتقبل النواب المقدســيين والوزير السابق 
وفودا وفعاليات شعبية ودينية مقدسية، كما 
اســتقبلوا وفودا برلمانية وحزبية من الداخل 
الفلسطيني المحتل، وذلك في إطار الفعاليات 
ــاد الصهيوني الذي  ــة ضد قرار اإلبع التضامني

صدر بحقهم مؤخرا.
 وفد برِّـاني وشعبي من فلسطينيي الـ ٤٨ 

يتضامن مع النواب اِّـقدسيني 
زار وفد من فلســطين المحتلة عــام ٤٨ يضم 
ــة النواب  ــة وحزبية ووطني شــخصيات نيابي
اإلسالميين والوزير المهددين باإلبعاد، وذلك 

تضامنا معهم إثر صدور قرار اإلبعاد بحقهم.
وضم الوفد أعضاء الكنيســت د. جمال زحالقة 
وحنين الزعبي ورئيس لجنة المتابعة العربية 
محمــد زيدان وعوض عبد الفتاح األمين العام 
لحزب التجمع ود. محمود محارب القيادي في 
حزب التجمع الفلسطيني، وكان في استقبالهم 
كال من النائــب محمد أبو طر والنائب أحمد 
عطون، والنائب محمد طوطح، ووزير شؤون 
القدس الســابق خالد أبو عرفــة ويعقوب أبو 
ــة الوطنية للتصدي لإلبعاد  عصب عضو اللجن
وأمجــد أبو عصب رئيس لجنة أهالي أســرى 
القدس وزياد الحموري رئيس مركز القدس 
لحقوق اإلنسان و زكريا عوده منسق ائتالف 

المؤسسات المقدسية.
ــارة بعد أن قامت ســلطات  وجاءت هــذه الزي
االحتالل بســحب إقامــة النواب المقدســيين 
وطالبتهم بمغادرة القــدس. وأعرب الوفد عن 
ــواب والوزير في هذه  ــه الكامل مع الن تضامن
ــر من أخطــر القضايا في  ــة التي تعتب القضي

الوقت الحالي.
بدورهم شــكر النواب المقدســيين الوفد على 
ــه لهــم والوقــوف بجانبهم ضــد هذه  زيارت

القرارات التعسفية. 
ــام زيارتهــم أكد الوفــد على دعمه  وفي خت
ــواب والوقوف إلى جانبهم في وجه  الكامل للن
االحتالل وقراراته العنصرية، وتم االتفاق على 
عقد لقاءات مســتقبلية لمناقشة ودراسة مثل 

هذه القرارات وكيفية التصدي لها. 
وفد حزبي من الداخل الفلسطيني يلتقي 

النواب اِّـقدسيني 

كما زار وفد من الحزب العربي الديمقراطي 
برئاسة عضو الكنيســت طلب الصانع الثالثاء 
(٢٩-٦) النواب اإلسالميين في القدس للتضامن 
معهــم بعد صدور قــرار اإلبعاد بحقهم، وضم 
ــد من قيادات الحــزب في مناطق  الوفد العدي

مختلفة من الداخل الفلسطيني. 
وكان في اســتقبال الوفد النائــب محمد أبو 
ــر والنائب أحمــد عطــون والنائب محمد  طي
طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو 
عرفة ومنسق اللجنة الوطنية للتصدي لإلبعاد 

يعقوب أبو عصب. 
ــه الكامل مع النواب  وأعــرب الوفد عن تضامن
والوزير في هذه القضية التي تعتبر من أخطر 
ــة لتفريغ مدينة القدس من  القضايا التهويدي
سكانها األصليين، مؤكدا أن إبعاد النواب دليل 
على أن "دولة" االحتالل تمارس أبشع الوسائل 

الخطيرة لتهويد المدينة. 
ــواب الوفد خــالل اللقــاء على آخر  ــع الن أطل
المستجدات بالنسبة لقرار إبعادهم، ووضعوه 
المؤسســات  ــكل  ل فــي صــورة مخاطبتهــم 
الحقوقية الدولية والمحلية ورؤســاء الدول 

العربية واإلسالمية والعالمية. 
ــدى الوفــد اســتعداده للتعاون مــع نواب  وأب
القدس فــي أي نشــاطات أو فعاليات تحد من 
هذه القرارات التعســفية، مؤكدا أن االحتالل 
يسعى من خالل هذه القرارات التهجيرية إلى 
التمادي فــي تهويد مدينة القدس بحرية دون 

أن يكشف أحد حقيقة ما يجري لها. 
ــواب القــدس الوفد على  وفي الختام شــكر ن
زيارته ووقوفه جنًبا لجنب مع النواب، وأكدوا 
وجوب تكاتــف كل الجهود من أجل إلغاء هذا 

القرار الجائر بحق المواطنين المقدسيين. 
وفد من مشايخ ووجهاء النقب يزور النواب 

اِّـقدسيني 
من جهة أخرى زار وفد من مشــايخ الحركة 
اإلســالمية ووجهاء النقب النواب المقدسيين 
للتضامــن معهــم بعــد صــدور قــرار اإلبعاد 
بحقهم، وضم الوفد كل من الشــيخ حماد أبو 
دعابس رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل 
الفلســطيني القســم الجنوبي ونائبه الشــيخ 
جمعة القصاصي والعديد من وجهاء ومشــايخ 

منطقة النقب الصحراوية (رهط).

ــر الوفد على  ــواب والوزي بدورهم شــكر الن
تضامنه ووقوفه إلى جانبهم ضد هذه القرارات 

التعسفية. 
ــدى الوفد اســتعداده وإخوانه فــي النقب  وأب
للتعــاون مع نواب القدس في أي نشــاطات أو 
فعاليات تحد من هذه القرارات التعسفية التي 
تخرج المواطنين من موطنهم األصلي، مؤكدا 
أن االحتالل يســعى من خالل هــذه القرارات 
ــد مدينة  ــى التمــادي في تهوي ــة إل التهجيري
القدس بحرية دون أن يكشــف أحد حقيقة ما 

يجري لها.  
ــى وثيقة  ــام زيارته وقــع الوفد عل وفــي خت
الرباط المقدسي، وتم االتفاق على عقد لقاءات 
مستقبلية لمناقشة ودراسة مثل هذه القرارات 

وكيفية التصدي لها ووقفها.
اِّـطران عطا اهللا حنا يتضامن مع النواب 

اِّـقدسيني
بدوره قام المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة 
سبسطية للروم األرثوذكس بزيارة تضامنية 

مع النواب المقدسيين.
وأكد حنا أن الحديث يدور عن تطهير عرقي 
ــكل ما في الكلمــة من معنى، كمــا إن قرار  ب
اإلبعاد يعتبر مالحقة سياســية ضد الناشطين 
ــن فــي القدس ومحــاوالت إلجهاض  الوطنيي

العمل الوطني فيها.
ــات الشــعب  ــع إمكان ودعــا إلــى حشــد جمي
الفلســطيني واألمة العربية نضاليا وإعالميا 
لفضــح السياســات اإلســرائيلية فــي القدس 
وتعزيز صمــود أهاليها عبر خطــوات عملية 
ــة ترتقــي لمســتوى المخاطر  جــادة وجريئ
المحدقة بأهلها، كما طالب باستغالل التضامن 
مع الشــعب الفلسطيني الذي برز إثر االعتداء 
اإلسرائيلي على أسطول الحرية من أجل رفع 
سقف النضال ضد سياسات  المحتل في القدس 
وفي الداخل الفلسطيني، ووضع قضية القدس 
في المكان الذي تســتحقه وحــث العرب على 

تحمل مسؤولياتهم تجاه مدينتهم المقدسة.
وفي ختام الزيارة نقل حنا رسالة تضامنية من 
كنائس القدس، مؤكدا على تضامن كنائس 
القدس ومسيحيي األرض المقدسة مع النواب 
ــن بإلغاء القرارات  المهدديــن باإلبعاد، مطالبي
التعســفية التي اتخذت بحقهــم، معربين عن 
رفضهم لسياســات االقتالع والطرد من مدينة 

القدس.

ــر المطران  ــواب والوزي من جهتهم شــكر الن
ــه، مثمنين موقــف الكنائس  ــى زيارت ــا عل حن
ــاد،  األبع لسياســة  الرافــض  والمســيحيين 
ــة للشــعب  ــى الوحــدة الوطني مؤكديــن عل

الفلسطيني الواحد بمسلميه ومسيحييه.
األحياء اِّـقدسية تطلق أسبوع التضامن مع 

النواب 
ــة، وتجســيًدا للوعود التي  وفــي خطوة عملي
أطلقها أهالــي مدينة القــدس المحتلة، بدأت 
مساء الســبت (٢٦-٦) فعاليات أسبوع التضامن 
مع النواب المقدســيين؛ حيث أخــذت األحياء 
المقدسية على عاتقها حماية نوابها المنتخبين 
ا على  ــواب؛ ردًّ وإقامة أســبوع تضامني مع الن
قرارات قــوات االحتالل القاضية بإبعاد النواب 

المقدسيين. 
ــة بعــد صــالة  ــة هــذه الفعالي وكانــت بداي
المغرب مباشــرة؛ حيــث توجــه أهالي صور 
باهــر والشــخصيات المقدســية والعامة إلى 
ديوان عائلة عطون؛ حيث كان في استقبالهم 
ــو القدس في المجلس التشــريعي، وهم  ممثل
النائب محمد أبو طير، والنائب محمد طوطح، 

والنائب أحمد عطون. 
ــات  ــة الصمــود والثب ــع أهمي وأكــد الجمي
ــة القــدس، وأن الدفاع عــن النواب  فــي مدين
المنتخبين دفــاع عن قضية ال عن أشــخاص، 
في الوقت الذي أكــد فيه النواب أنهم كتبوا 
وسجلوا صمودهم الذي استمدوه من إيمانهم 
باهللا ثم مساندة شعبهم لهم على الصخر لتبقى 

متينة وراسخة، وسجلوا قرارات االحتالل على 
الرمال لتذهب أدراج الرياح. 

ذوي األسرى واِّـعتقلني َّـ القدس ينظمون 
اعتصاما تضامنيا مع النواب

وفي ذات اإلطار نظم أهالي األسرى والمعتقلين 
أمام مقر الصليب األحمر الدولي في حي الشيخ 
جــراح في مدينة القدس اعتصاما تضامنيا مع 
النواب المقدســيين والوزير السابق المهددين 

باإلبعاد عن المدينة المقدسة.
وشــارك فــي االعتصــام التضامني عــدد من 
الشخصيات الفلسطينية المقدسية البارزة في 
مقدمتهم الشــيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة 
اإلســالمية العليا ومفتي القدس الشيخ محمد 
حســين والمطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة 
ســبطية للروم األرثوذكس ومحافظ القدس 
عدنان الحســيني، إضافة إلى النواب المهددين 
بالطــرد من القدس وأمجــد أبو عصب رئيس 
لجنة أهالي أسرى القدس وناصر قوس رئيس 
نادي األســير الفلسطيني في القدس وعدد من 
ممثلي المؤسسات األهلية والشعبية والوطنية 

في المدينة المقدسة. 
وتحــدث خالل هــذا االعتصام الشــيخ صبري 
والمطران حنا والشيخ حسين ومحافظ القدس 
الحسيني إضافة إلى كلمة للنائب أحمد عطون 
ــواب المهددين باألبعاد فضال عن  نيابة عن الن

كلمة ألهالي األسرى والمعتقلين.
واستنكر المتحدثون في كلماتهم الممارسات 
ــة القــدس، معتبرين أن  ــة في مدين اإلحتاللي
ــى الحضور العربي  اإلبعاد يشــكل مؤامرة عل

الفلسطيني في المدينة المقدسة.
كما أكد المتحدثون على تمســكهم بالقدس 
أيمانيا ووطنيا، فهي أمانة في أعناقنا جيال بعد 
جيل، واعتبروا اإلجراءات اإلحتاللية تعســفية 
ــر قانونية، وأكدوا وقوفهم إلى  وظالمة وغي
جانب نواب القدس المهددين باإلبعاد وكذلك 

وزير القدس السابق.
ودعا المتضامنون األنظمة العربية والعالمين 
اإلسالمي والمسيحي إلى ضرورة الوقوف إلى 

جانب شعبنا.
وفي ذات الســياق التقى نواب القدس والوزير 
الســابق مع ممثلة الصليب األحمر في القدس 
وأطلعوها على آخر المستجدات الحاصلة فيما 

يخص قرار اإلبعاد الصهيوني.

أهالي وعشائر القدس يطلقون فعاليات أسبوع التضامن مع النواب المهددين باإلبعاد

كنائس القدس ومسيحيي الديار المقدسة ممثلة بالمطران عطا اهللا حنا يتضامنون مع نواب القدس

ذوي األسرى والمعتقلين في القدس ينظمون اعتصاما تضامنيا مع نواب القدس
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د. دويــك:  قــرار اإلبعــاد 
يعادل قرار قتــل بدم بارد 

مع سبق اإلصرار والترصد

د.بحــر : نحمــل االحتالل 
المسئولية الكاملة ويدعو 
الوطنــي  التكاتــف  إلــى 

إلحباط القرار

يعكــس  اإلبعــاد  هنيــة: 
مأزق عجز وضعف االحتالل 
مســئولياتنا  وســنتحمل 

إلجهاض القرار

د. الحية : نوصي بتشكيل 
حقوقــي  دولــي  تحالــف 
األمن  ومطالبــة مجلــس 
بمواجهة  المتحدة  واألمم 

القرار

  د. دويك: يعادل القتل بدم بارد
وأكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
د. عزيز دويك في كلمته أن إبعاد االحتالل 
الصهيوني  لنواب المجلس والوزير السابق 
عن مدينة المقدســة هي جريمة ضد قادتنا 
وتحد ســافر لكل ما تعاقدت عليه البشرية 
وقرارات األمــم المتحدة واتفاقيات جنيف 
الرابعة وقــرارات محكمة العــدل الدولية 
التي قررت أن القــدس مدينة محتلة ومن 
ــر معالمها أو  ــى المحتل تغي ثم يحرم عل
نقل ســكانها من أماكن تواجدهم أو تغير 
معالمها السكانية أو العبث بمقدرات سكانها.

ــا وثيقة الرباط  وثمــن دويك خالل عالي
ــا في أنحاء  المقدســي التي يجري توقيعه
بيت المقدس حفاظا على تراثها وإنســانها 
ومقدســاتها ورفض تغيير معالم نسيجها 
السكاني واالجتماعي أو معالمها الحضارية 
والدينية، مهيبا بمواطني المدينة المقدسة 
بســرعة إنجازهــا لتضاف إلــى مجموعة 
الوثائق الهامة المتعاقد عليها في القدس عبر 
تاريخها وعلى رأسها الوثيقة العمرية التي 
تمنع المحتل الغاصب من العيش في المدينة 
المقدسة. وطالب رئيس المجلس التشريعي 
كل عربي ومسلم وحر أن يقف ضد قرار 
سحب الهويات من أهل القدس الحقيقيين، 
ــاد النواب والوزير،  وأن يقف ضد قرار إبع
مشــيرا إلى أن هذا القرار يعادل قرار قتل 

بدم بارد مع سبق اإلصرار والترصد.
ــرة تمثل حالة  وأضاف: "هذه ســابقة خطي
ــد هي األخطــر واألبعد عمقا  تصعيد جدي
وأثرا، وإني باســمي وجميع نواب الشــعب 
أهيب بكافة البرلمانيين في العالم وكافة 
المؤسسات اإلنســانية والحقوقية األممية 
ــوا لوقف الظلم والعدوان  والدولية أن يهب

عن نواب الشعب الفلسطيني ووزرائه".
د. بحر: التكاتف الوطني إلحباط القرار 

بدوره اســتنكر د. أحمد بحر النائب األول 
ــاد الصهيوني  لرئيــس المجلس قرار اإلبع
بحــق النواب المقدســيين، محمــال الكيان 
الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذا 
القرار الظالم الــذي يخالف كل القوانين 
ــي  الدول ــون  والقان ــة  الدولي واألعــراف 

اإلنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد بحر وقوف المجلس الكامل مع قرار 
األخوة النواب المقدسيين من كتلة التغيير 
واإلصالح برفض قرار اإلبعاد وعدم مغادرة 

بلدهم األصلي القدس.
وثمن بحر عاليًا موقف العشائر والحمائل 

بلدهم األصلي القدس.
وثمن بحر عاليًا موقف العشائر والحمائل 

بلدهم األصلي القدس.

ــة القدس الذين رفضوا قرار  ووجهاء مدين
ســلطات االحتالل إبعاد النواب المقدسيين 
ووقعوا على وثيقة الرباط المقدسية التي 
تؤكــد على حق أهالي القــدس في اإلقامة 
داخل مدينتهم الذي عاشوا فيها منذ والدتهم. 
ودعا بحر  شعبنا الفلسطيني بكل توجهاته 

فــي الضفة وغزة وأراضــي الـ ٤٨ للوقوف 
بجانب النواب المقدسيين إلفشال مخططات 
االحتالل الرامية إلى تهجير المقدسيين من 
أرضهم وعلى رأسهم القادة محمد أبو طير، 
ومحمد طوطح، وأحمد عطــون، والوزير 

خالد أبو عرفة.
وثمن بحر موقــف البرلمان األوربي الذي 
ــًا مقابل  ٥٦ صوتًا  صــوت بأغلبية ٤٧٠ صوت
وثمن بحر موقــف البرلمان األوربي الذي 
ــًا مقابل  ٥٦ صوتًا  صــوت بأغلبية ٤٧٠ صوت
وثمن بحر موقــف البرلمان األوربي الذي 

على قرار يدين "إســرائيل" بشدة العتدائها 
على أسطول الحرية، ويطالب برفع فوري 
للحصار البــري والبحري المفروض على 

قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي.
ــي بالعمل على  وطالب البرلمــان األوروب
تطبيق هذا القرار على أرض الواقع ليشكل 
ضغطــًا حقيقيًا يجبر االحتــالل على فك 

الحصار وفتح المعابر. 
هنية: دليل مأزق االحتالل

وفي كلمته أوضح إســماعيل هنية رئيس 
دالالت  الصهيونــي  للقــرار  أن  ــوزراء  ال
ومؤشرات تعكس مأزق االحتالل الصهيوني 
وعجز وضعف هــذا االحتالل الذي لم يعد 
ــادات في داخــل القدس  يحتمل وجــود قي
ــة، ولم يحتمل وجود الشــيخ رائد  المحتل
ــارك  صــالح فــي المســجد األقصــى المب

والقيادات السياسية والدينية في األقصى.
ولفت هنية إلى أن هذا القرار يكشف طبيعة 
ومأزق االحتالل المدجج بالسالح وهو نفسه 
الذي لم يحتمل رؤية بعض المدنيين العزل 
في أسطول الحرية فاستخدم القوة البحرية 
والجوية لمواجهة المتضامنين، وتابع: "هذا 
دليل ضعف وعجز وأن االحتالل يدخل في 
ــة جديدة من مراحل االنكســار أمام  مرحل

قيادات شعبنا في القدس وفي كل مكان".
ــل أن  ــى أن القــرار دلي ــة عل وأكــد هني
المعركــة تــدور حــول القدس فــي هذه 
ــة وأن القدس في قلب االســتهداف  المرحل
الصهيوني، مشددا على أن هذا القرار يمثل 
الحلقــة الثالثة الموجهة ضد هؤالء النواب 
ــدأت باالعتقال ثم ســحب الهويات  ــي ب الت
واآلن بقرار إبعاد يأتــي متزامن مع مزيد 
ــاء الجدار  من االســتيطان فــي القدس وبن
ومحاولة نزع القدس من محيطها العربي 

واإلسالمي والفلسطيني.
ــى أن هذا القــرار يأتي في  ولفــت هنية إل
ظل زيارات مكوكية لميتشل إلى المنطقة 
وأثناء وجود ميتشل في األرض المحتلة في 
فلسطين وأثناء لقائه مع قيادات السلطة في 
رام اهللا ومتزامنا مع بناء عدد من الوحدات 
االستيطانية في القدس وإخطارات بتشريد 
عدد جديد من األسر المقدسية واستجالب 
مليون مستوطن إلى القدس"، ومضى قائال: 
ــل واضح على أن اإلدارة األمريكية  "هذا دلي
تشكل غطاء لكل السياسات الصهيونية، وهذا 
خداع كبير تحت ما يسمى عملية السالم، 

ــل على تواطــؤ بعــض القيادات  وهــذا دلي
الفلسطينية في استهداف القدس وفي قرار 
ــاد هؤالء القــادة فهم يريــدون تفريغ  إبع
القدس من قياداتها الحــرة الملتزمة التي 

تقدم من أجل القدس وفلسطين".
وأكــد هنية أن الحكومة ســتقوم بتوجيه 
رســائل لهيئات دولية وعربية متعددة من 
أجل الوقوف في وجه هذا القرار، مشيرا إلى 
استمرارهم في تحمل المسئوليات السياسية 

إلجهاض هذا القرار".
وفي سياق آخر أكد هنية التزام الحكومة 
بتحقيق المصالحــة الوطنية قائال: "قدمنا 
ــي لعمرو موســى لتحريك  برنامــج عمل
ــة المصالحة، ونحن نقــول بكل أمانة  عجل
إن مــا يصدر من تصريحــات تدلل على أن 
ــر ناضجة إلنهاء  ــاك أطرافا ما زالت غي هن
االنقسام الفلســطيني"، مشيرا أن الحكومة 
حملت األمين العام لجامعة الدول العربية 
رزمة تتمثل فــي التوصل إلى ورقة تفاهم 
فلســطيني فلســطيني مــن أجــل معالجة 
ــا واعتبار الوثيقة  القضايا المختلف عليه
ــة وورقــة التفاهم همــا مرجعية  المصري
المصالحة وأن يحظى التفاهم الفلسطيني 

بمباركة مصرية ورعاية عربية. 
د. الحية: مقدمة لرتحيل جماعي

وأكد د. خليل الحية رئيس اللجنة السياسية 
خالل تالوة تقرير لجنته أن قرار سلطات 
االحتــالل بإبعاد النواب مــن دون أي تهمة 
أو محاكمة يشــكل سابقة خطيرة، وتعديا 
على حقوقهم المدنية وإنسانيتهم ويضرب 
بعرض الحائــط كل االتفاقات والقوانين 

اإلنسانية الدولية، ومواثيق حقوق اإلنسان.
ــة انقالب على  ــر الحية القرار بمثاب واعتب

الموافقــات والقــرارات الصهيونية والتي 
وافقت بموجبها سلطات االحتالل على إجراء 
االنتخابات في القدس الشــرقية بإشــراف 
ــة، ونقضا اللتزاماتها الدولية  ورقابة دولي
كدولة محتلة نحو المدينة، وهو ما يعني 
حرمان ســكان القدس من كافة حقوقهم. 
واعتبر أن هذا اإلجراء غير المسبوق وغير 
ــي يأتــي مقدمة لمخطــط أكبر  القانون
ــاء مدينة القــدس وقياداتها  لترحيل وجه
السياسية واالجتماعية والدينية واستكماال 
لحرب االستئصال التي يشنها االحتالل ضد 
الشعب الفلسطيني ووجوده في أرضه بهدف 
تفريغ مدينة القدس من سكانها الحقيقيين.
تشكيل تحالف دولي حقوقي ومطالبة 

مجلس األمن واألمم اِّـتحدة.. أبرز 
التوصيات

وأوصى الحية فــي ختام تقريره بضرورة 
التأكيد على عدم قانونية القرار الصهيوني 
وفضح ممارسات االحتالل بحق النواب الذين 
انتخبهم الشعب الفلســطيني في انتخابات 
نزيهة وشفافة، مع ضرورة التركيز على 
الجانب اإلنساني لمثل هذا القرار على النواب 
وعائالتهم وعلى أبناء القدس الشريف حال 
أصبحت سياسة االحتالل سياسة متبعة لدى 

سلطات االحتالل. 
 كما أوصــى بالدعوة إلــى تدخل مبعوث 
ــات المتحدة للمنطقة والضغط على  الوالي
ســلطات االحتــالل للتراجع عــن قرارها، 
والعمل على مطالبة األمم المتحدة ومجلس 
األمن إلجبار سلطات االحتالل على التخلي 
عن قراراتها والكف عن اإلجراءات العقابية 

بحق الفلسطينيين من سكان القدس.
وأوصى التقرير بتشكيل تحالف دولي من 

ــة للعمل على التصدي  المنظمات الحقوقي
لهذا القرارات أمــام المنظمات والمحاكم 
الدولية، والمبادرة بدعــوة مجلس حقوق 
اإلنســان التابع لألمم المتحدة والمنظمات 
ــى التدخــل لمنع تنفــذ هذه  اإلنســانية إل

القرارات.
أبو طري: مستعدون لدفع الضريبة

من جهته أكد النائب المقدسي محمد أبو 
طير أن مدينة القدس ترزح تحت االحتالل 
ــداب البريطانــي وتحــت وطأة  ــذ االنت من
ــد منذ عام ١٩٦٧، موضحا  االحتالل والتهوي
أن ما يحدث هو سياســة مبرمجة إلســكات 
كل صوت حر في القــدس، وتابع: "عندما 
نجحنا في التشريعي ظنوا أننا سنكون شهود 
زور ولكن عندما فزنا كان لهم تسونامي".

 واســتنكر النائب أبو طير صمت الرئاســة 
االحتــالل  مــع  ــا  وتواطئه الفلســطينية 
ــواب إلفــراغ  ــي فــي اعتقــال الن الصهيون
المجلس التشريعي من نواب حركة حماس 
وشــل عمل المجلــس التشــريعي، متابعا: 
"حضورنا قوى في الساحة المقدسية ولدينا 

قدرة لدفع الضريبة".
ــه االحتالل الصهيوني  وأكد أن ما يقوم ب
يشكل عربدة ويدلل على أن أجلهم اقترب، 
ومضــى قائــال: "إن أخرجنا ســنبقى نمثل 
القضية الفلسطينية ونمثل القدس وندافع 

عنها في مكان وجودنا".
مداخالت النواب

ــة حديثه  ــدأ النائــب د. أحمــد أبو حلبي  ب
ــواب الثالثة هــم أعضاء  ــأن الن مذكــرا ب
في لجنة القــدس واألقصى فــي المجلس 
التشريعي وأن استهدافهم بقرار اإلبعاد يأتي 
في هذا الســياق، ويأتي كخطوة صهيونية 

متقدمة نحو ترحيل الشخصيات االعتبارية 
المقدسية الدينية السياســية واالقتصادية 
واالجتماعية فضال عــن مخالفته التفاقية 

جنيف".
وناشد أبو حلبية النواب المستهدفون بقرار 
ــات والصمود وعدم الســماح  ــاد بالثب اإلبع
بتنفيذ هذا القرار الجائر واالســتمرار في 
الدفاع عن القــدس، مطالبا الحكومة برفع 
الشــكاوى والدعاوى في المحافل الدولية، 
ودعوة المنظمات العربية واإلسالمية للقيام 

بحملة إعالمية مكثفة.
أما النائب محمــد فرج الغول فأكد وجود 
إجماع لدى المجمع الدولي على أن ما يقوم 
به االحتالل يشــكل جريمة حرب وجريمة 
ضد اإلنسانية، وتابع: "إن استمرار االحتالل 
في ارتكاب الجرائــم يوجب على المجتمع 
الدولي التحرك الفوري لمقاضاة االحتالل 

أمام محكمة الجنايات الدولية.
بدوره دعا النائب م. اســماعيل األشــقر إلى 
حفظ وثيقة العائالت المقدسية في سجالت 
المجلس، كما دعا فصائل شــعبنا للضغط 
على ســلطة رام اهللا لوقــف التعاون األمني 
مع االحتالل ورفع أيديهــم عن المقاومة، 
مناشــدا فصائل المقاومة العودة للعمليات 
ــرة  ــل القــدس لمقب االستشــهادية وتحوي

لالحتالل الصهيوني. 
ــى أن ما   وأشــار النائب عاطــف عدوان إل
قامت به إسرائيل من جريمة سحب هويات 
النواب المقدســيين والوزير المقدسي لم 
تكــن األولى ولن تكون األخيرة، مؤكدا أن 
هذه الخطوة تهدف لشــرعنة سلوك اإلبعاد 

اإلسرائيلي. 
من جانبه لفت النائب د. يوســف الشــرافي 
أن االحتالل أراد أن يغيب نوابنا في القدس 
حتى ال يقوم أحد بكشف مخططاته ويفضح 
جرائمــه، كمــا يهدف االحتــالل إلى لفت 

األنظار عن جرائمه ضد أسطول الحرية.
بدوره شــدد النائب د. يونس األســطل على 
ضرورة الضغط على االحتالل بكل وسائل 
المقاومــة ومنها العســكرية فــي القدس 
ــة وقال: "يجب اســتمرار  والضفــة الغربي
مالحقة العدو قانونيا في المحافل الدولية 
الفاعلة ومحاربة العدو بمقاطعته والضغط 

عليه  باستمرار القوافل البحرية و البرية.
أما النائــب جمال نصار فاســتنكر تقصير 
المؤسســات الدولية لما يقوم به االحتالل 
الصهيوني من جرائم مستمرة بحق اإلنسان 

الفلسطيني ومقدساتنا اإلسالمية.
بينما أشــار النائــب محمد شــهاب إلى أن 
ــواب يشــكل عقوبة للشــعب  اختطــاف الن
ــاء القدس  ــه وخاصة أبن الفلســطيني كل
ــرا هذا اإلجراء  الختيارهم ممثليهم، معتب
ســابقة خطيرة تســتهدف نخب المجتمع 

المقدسي وقياداته الوطنية. 
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ــور عزيز دويك، رئيس  دعا الدكت
المجلــس التشــريعي الفلســطيني، 
نظيره اللبناني نبيه بري إلى العمل 
ــاة الالجئين  من أجــل تخفيف معان
الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية، 
ــه "باتخاذ القــرارات بحكمة،  وطالب
ــن الحرص على  بحيــث تجمع ما بي
عدم التوطين والمحافظة على الهوية 
الفلسطينية إلخوتنا في لبنان وبين 
القيام بواجب إكرام المســتضعفين 

المظلومين المهجرين". 
جاء ذلك في رسالة بعث بها دويك 
ــواب اللبناني  إلــى رئيس مجلس الن
ــى اســتمرار دعمه  ــا عل شــكره فيه
المنتخبين،  الفلســطينيين  ــواب  للن
"خاصة أولئك الذيــن عانوا مرارة 
ــم االحتــالل وســجونه ونكرانه  ظل
ــة وحقــوق  ألبســط قواعــد العدال
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اإلنســان الفلســطيني وبعامة نوابه 
بصورة خاصة". 

وأهاب دويك بالمجلس اللبناني "ألن 
ــي إخوتنا الالجئين في الشــتات  يول

ــان وثراهــا الطهور  ــى أرض لبن عل
ــة الالئقــة بكــرم الضيافــة،  العناي
المدنية وما  وإعطاءهــم حقوقهــم 
ــق بكرامة اإلنســان العربي على  يلي
عودتهــم  حتــى  ــة،  العروب أرض 
الكريمة المظفــرة التي بتنا نرقبها 
في األفق مع كل نصر تحققه األمة 
ــان وفلســطين وغيرها من  فــي لبن
أرض العــرب ومع كل تراجع تمنى 
به قوى االحتــالل والعدوان في هذا 

العالم". 
التشــريعي  المجلس  رئيس  وأعرب 
الفلســطيني عن يقينه بأن "المجلس 
ــي لن يدخر جهدًا في تخفيف  اللبنان
المعاناة التي يعيشــها الفلسطينيون 
فــي مخيمات لبنان جــراء حرمانهم 
اإلنســانية  حقوقهــم  أبســط  مــن 

والمدنية". 

 .

رحب النائب م. جمال الخضري رئيس اللجنة الشــعبية 
لمواجهة الحصــار، بالدورة االســتثنائية الذي يعقدها 
ــاء (٣٠-٦-٢٠١٠) في  برلمانيين إســالميين وعرب األربع

دمشق تحت عنوان "كسر حصار غزة".
ووجه الخضــري، في تصريح صحفي صــدر عنه، نداء 
للمشاركين في المؤتمر لتبني انتفاضة سفن كوسيلة 
ناجعة لكســر الحصار اإلســرائيلي المشــدد على غزة، 

وتحريك سفن من موانئ إسالمية وعربية بقيادتهم.
ودعا الخضــري البرلمانيين التخاذ القــرارات الفاعلة 
ــي على أرض  ــا بالتحرك العمل لكســر الحصار ودعمه

الواقع بالتوازي مع انتفاضة السفن.
 وشدد علي ضرورة تعزيز صمود المحاصرين في غزة 
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اســتهجن د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس 
المجلس التشريعي الفلسطيني قيام فرنسا بوقف 
بث فضائية األقصى رغم كل النداءات والمناشدات 
التي حاولت ثنيها عن هذا القرار، مؤكدا أن ذلك 
يقدح في الديمقراطية الفرنسية ويضع فرنسا في 
خندق القوى المعادية لطموحات وتطلعات شعبنا 
الفلسطيني خاصة وشــعوبنا العربية واإلسالمية 

قاطبة.
ودعا بحر في بيان صحفي المؤسســات الحقوقية 
وكافة الوسائل والمنظمات اإلعالمية إلى تكثيف 
ــا، من أجل  ــا، قانونيا وإعالمي جهودها وفعالياته
إجبار فرنســا على إعــادة حســاباتها، مؤكدا أن 
ــح االحتالل  الموقف الفرنســي يســتجيب لمصال
ــه، وال يمت  الصهيوني وكافــة القوى الداعمة ل

لمصالح فرنسا الحقيقية بأي صلة.
وأكــد بحر أن قرار فرنســا األرعــن وخطوتها 
الطائشــة بحق فضائية األقصى من شأنه اإلضرار 
بمكانة فرنســا ودورها السياســي على المستوى 

الفلسطيني، وتشــويه صورتها فلسطينيا وعربيا 
وإسالميا، مشيرا إلى بصمات وتدخالت صهيونية 
وراء هــذا القــرار الــذي ينتهك أبســط مبادئ 
ــات  ــن واالتفاقي ــات ويجافــي كل القواني الحري
ــة. إلى ذلــك دان بحــر مصادقة المحكمة  الدولي
العليا الصهيونية على إبعاد النواب المقدسيين من 
كتلة التغيير واإلصالح، محذرا حكومة االحتالل 

من التداعيات الخطيرة لهذا القرار العنصري.
ــاب التهجير  وأكــد بحر أن هــذا القرار يفتح ب
ــه ويشــكل الحلقــة األولــى فــي  ــى مصراعي عل
سلســلة المخططات التي تستهدف القدس بنوابها 
ورموزها وأهلها، مشــددا على أن نجاح الصهاينة 
في إبعاد النواب سوف يكون مقدمة لعملية اقتالع 
وتهجير قسري شاملة تستهدف مئات الشخصيات 
والرموز المقدســية التي تتولى شرف الدفاع عن 
المدينة المقدسة وهويتها العربية واإلسالمية في 

وجه كل محاوالت الطمس والتهويد.
ودعا بحر البرلمانات العربية واإلسالمية لتحرك 

فوري وجاد وسريع إلحباط قرار اإلبعاد الصهيوني، 
مؤكدا أن المسؤولية العربية واإلسالمية يجب أن 
تكون حاضرة في أعلى مستوياتها في هذه المرحلة 
ــد القدس  ــرة التي تســتهدف حســم تهوي الخطي
وتفريغها من قياداتها ورموزها وأهلها الشرعيين. 
وأكد بحر أن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر 
اإلســالمي تقفان اآلن على المحك في وجه قرار 
اإلبعاد الصهيوني العنصري، فإما ممارســة الدور 
الطبيعي المناط بهما لنصرة وإنقاذ أبناء شعبنا في 

القدس وإما البقاء على هامش المرحلة والتاريخ.
وشــدد بحر على أن قرار اإلبعاد الصهيوني بحق 
النواب سيســقط كما سقطت قرار اإلبعاد السابق 
في مرج الزهور، مشيرا إلى أن شعبنا الفلسطيني 
مدعوما من كافة الشــعوب العربية واإلســالمية 
ــة فــي  ــم يشــكل رأس الحرب وكل أحــرار العال
مواجهة هذا القرار وكافــة القرارات العنصرية 
ــي اتخذتهــا حكومة االحتالل خــالل المرحلة  الت

الماضية.

أكد األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي أندرس جونســن 
أن قضية إبعاد النواب المقدســيين ســتكون على جدول أعمال 
لجنة حقوق اإلنســان في االتحاد في جلســته المقبلة التي من 

المقرر عقدها في الثاني عشر من الشهر القادم.
واعتبر االتحاد أن قرار اإلبعاد يشــكل تعّد صريح على حقوق 
ــه انتهاكا صارخا لكافة  ــواب البرلمانية، ويحمل في طيات الن

القوانين واألعراف الدولية.
تأتي هذه الخطوة ردا على سلســلة من االتصاالت التي أجرتها 
الحملة الدولية مع المؤسســات البرلمانية العربية والدولية 
ــة الدولية، وذلك في إطــار جهودها  والمنظمــات البرلماني
ــة للعمل على وقف تنفيذ قــرار اإلبعاد طالبتهم فيها  المبذول
بضــرورة التحرك الجاد والفــوري لوقف القرار التعســفي 
بإبعاد النواب المقدســيين، معتبرة أن القرار هو األخطر بحق 

النواب.
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عبر إقامة المشــاريع المختلفة التي تســتهدف العمال 
والمعطليــن عن العمــل والخريجين واألســر الفقيرة 
ومختلف شرائح المجتمع. وأكد الخضري على ضرورة 
اتخاذ البرلمانيين قرارًا بالشروع في إعمار غزة وفق ما 
هو متوفر من مســتلزمات بناء، وبناء ما دمرته الحرب 
ــة عام ونصف  اإلســرائيلية إليواء المشــردين منذ قراب
العام. وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار "إن 
الظروف مواتية لتحرك عملي والضغط من أجل كسر 
الحصار خاصة بعد مجزرة أسطول الحرية ومحاوالت 
إســرائيل التهرب مــن االســتحقاقات الدولية بخطوات 
إعالمية عبر الترويج بتخفيف الحصار لتفادي الضغط 

الدولي عليها بإنهائه".

 ""
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أكــد النائــب مشــير المصــري  أن 
محاوالت سلطة فتح إلجهاض مقترح 
أوروبــي إلقامة ممر بحري مع قطاع 
غزة تحت إشرافها هي متاجرة بمعاناة 
ــذذ بآالمه ألجل مكاســب  شــعبنا وتل
سياسية وفئوية ضيقة ويدلل على مدى 
التواطؤ المستمر مع االحتالل ويضعها 
بجواره في معاداة وحصار غزة، مشيرًا 
إلى أن المتضرر الوحيد لهذا المقترح 

هو االحتالل الصهيوني وحده.  
وقــال المصري فــي تصريح صحفي 
(٢٤-٦): "الحديث عن محاوالت إفشــال 
مقترح بإقامة ممر بحري مع غزة هو 
إصرار من قبل سلطة فتح على التلذذ 
بمعاناة شعبنا المحاصر في قطاع غزة، 
واســتغالل الحصار لتحقيق مكاســب 
ــة لنفســها والحيلولة  سياســية فئوي

دون تحقيق انجازات كبرى للشــعب 
الفلســطيني".  وشدد المصري على أن 
ــل هذا الموقف يدلل من جديد على  مث
مدى التواطؤ المستمر من قبل سلطة 
فتح الستمرار الحصار المفروض على 
قطاع غزة. واعتبر النائب المصري أن 
فتح ممر بحري مع قطاع غزة يشــكل 
انجازا تاريخيا للشــعب الفلســطيني 
وقال: "بموازاة إنهاؤه بريا يشكل إنجازا 
كبيرا ينبغي أن يدفع الكل الفلسطيني 
بهذا االتجاه، السيما أن أوروبا هي التي 

تقدمت بمثل هذا االقتراح".
وعبر المصري عن أسفه أن تبعث سلطة 
فتح مسئوال ألوروبا إلجهاض مثل هذا 
االقتراح وقال: "لألسف نجد أن سلطة 
فتح تعتبر نفسها متضررة وهذا ليس 
له إال بعده الشخصي والفئوي الضيق 

زار النائــب د. عبد الرحمن الجمــل رئيس لجنة 
ــة ورشــات العمل  ــا االجتماعي ــة والقضاي التربي
ــي  الخاصــة بتحســين المنهــاج الفلســطيني الت
تشــرف عليها اإلدارة العامة لإلشــراف والمناهج 
بوزارة التربية والتعليم لتحسين مناهج التربية 
ــف المباحــث، بمشــاركة  ــم فــي مختل والتعلي
المعلمين والمشــرفين التربويين ومختصين في 

مجال والمناهج وخبراء التربية.
وشــكر الجمل القائمين على هذه الورشــات التي 
تهدف إلى  تحســين المناهــج التعليمية لمختلف 
ــرا ذلك خطوة مهمــة في إطار  المراحــل، معتب
معالجة صعوبة وطول المنهاج الدراســي، وبعض 
القيم التي يتضمنها المنهاج والتي تحتاج إلى إعادة 
ــاك همة وعزيمة  نظر. وأشــار الجمل إلى أن هن
وجهد كبير من المدرسين والمدرسات في ورش 

العمل كافة إلنجاز هذه المهمة، مؤكدا أن المهم 
أال يبقي هذا الجهد حبيس األوراق والرفوف وأن 
يتحول إلى واقع مع بداية العام الدراســي القادم 
بحيث يشــعر المعلمون والطلبة واألهالي بتغير 

واضح في المنهاج نحو األفضل. 
بدوره شــكر نائب مدير عام اإلشــراف والتأهيل 
والمناهــج د. خليل حمــاد النائب الجمل على هذه 
الزيارة، موضحا أن مجلس المنهاج الفلســطيني 
ــف المباحث من الصــف األول حتى  يشــمل مختل
الصف الحادي عشــر، وأن هذه الورشات تستهدف 
التقليل مــن صعوبة وحجم المنهــاج، متوقعا أن 
تخرج هذه الورشــة بتوصيات ترفع إلى الوزارة 
بحيث تشكل مخرجا نهائيا ودليال لكل معلم وفق 
تصور جديد إلنهاء المشــاكل المتعلقة بالمنهاج 

الفلسطيني.

ومشــاركة لالحتالل في معاداة غزة، 
وإصراره على بقاء الحصار مفروض. 

ودعا المصري التحرك الدولي الرافض 
ــى قطاع غزة  للحصــار المفروض عل
لكشف الوجه الحقيقي لمحمود عباس 
وفريقه المتواطئ ومشاركتهم العدو 
الصهيوني في محاصرتهم قطاع غزة 
بأشــكاله وأنواعه المختلفة والمتمثل 
في موضــوع شــركة الكهرباء ومنع 
جوازات السفر والمشاركة في الحرب 
على غزة وإرسال مســؤولين إلفشال 
المقترح األوربــي إلقامة ممر بحري 
مع غزة وقال : "هذا يخرج سلطة فتح 
عن أي موقع وطني لها ويضعها بجوار 
االحتــالل بمعاداة الشــعب والمتاجرة 
ــآالم ومعاناة شــعبنا في غــزة ألجل  ب

مصالح فئوية ضيقة".

äÎçÌ@›‡ßa@kˆb‰€a
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أوال: التعذيب
تؤكد الحقائق الموثقة بتقارير صادرة 
ــة رســمية وأهلية  عــن جهــات حقوقي
كالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان 
المظالم"، ومؤسسة الحق، ولجان تقصي 
الحقائق التي شكلت في أكثر من مناسبة 
(لجنة التحقيق المشــكلة من أعضاء في 
المجلس التشــريعي بخصوص استشهاد 
المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في 
رام اهللا الشيخ مجد البرغوثي)، باإلضافة 
إلى الشهادات المقدمة من األفراد الذين 
مورس بحقهم التعذيــب، إلى أن أجهزة 
أمــن الســلطة فــي الضفــة وخصوصا 
أجهزة المخابرات العامة واألمن الوقائي 
واالســتخبارات العســكرية تمارس هذا 
االنتهاك الخطير بصوره المختلفة، سواء 
فيمــا يتعلق بالتعذيب الجســدي والذي 
يشمل الضرب المباشر، الشبح المتواصل 
بأشكاله المختلفة (العادي، بواسطة بكرة، 
الكرسي المعكوس، الوقوف على الكوبين 
"الكاسة"، الطاقة لألعلى، الضغط، الضغط 
على أصابع اليد، ضغط الصدر، الموزة)، 
ــارات الهوائية  التعريــض للمياه أو التي
الساخنة والباردة، الخنق، الكي بالسجائر 
أو بصهــر مــادة بالســتيكية، الحرمان 
من الطعام والشــراب والنوم، وأشــكال 
غريبة أخرى مثل طلي جســم المعتقل 
بالمربى فــي يوم حــار وتركه لفترة 
طويلة تحت الشمس، أو محاولة إدخال 
هراوة بمؤخرة المعتقل، أو فيما يتعلق 
بالتعذيب النفســي والذي يشمل الحبس 
االنفرادي لفترات طويلة وعزل المعتقل 
عن العالم الخارجــي، التهديد باالعتداء 
على شرف األخت أو الزوجة على سبيل 
المثال، والترهيــب والتخويف بأنواعه، 
مثل اســتخدام المحققين آلالت تسجيل 
تصدر أصوات صراخ من غرفة مجاورة، 
أو ضــرب معتقل بقســوة لتصــدر عنه 
أصوات ترهب المعتقلين اآلخرين، وقد 
أفضى هذا التعذيب من شــدته وقسوته 

للوفاة في أكثر من حالة. 
وعلى الرغــم من أن القانون األساســي 
الفلســطيني المعدل حظر في المادة ١٣ 

منه التعذيب بنصها على ان: "
١- ال يجــوز إخضــاع أحــد ألي إكراه 
أو تعذيــب، ويعامل المتهمون وســائر 

المحرومين من حرياتهم معاملة الئقة.
٢- يقع باطًال كل قول أو اعتراف صدر 
بالمخالفة ألحكام الفقرة األولى من هذه 

المادة."  
ــى الرغم من أن المادة ٢٩ من قانون  وعل
اإلجراءات الجزائية رقم (٣) لسنة ٢٠٠١ م 
تنص على أنه: "ال يجوز القبض على أحد 
أو حبســه إال بأمر من الجهة المختصة 
بذلــك قانونًا، كما تجــب معاملته بما 
يحفظ كرامته، وال يجوز إيذاؤه بدنيًا 

أو معنويًا".
إال أن األجهزة األمنية المذكورة ال تزال 











 .


تمارس هذا العمل المهين دون مساءلة أو 
محاسبة من الجهات المسؤولة وخصوصا 
مؤسستي الرئاسة والحكومة بما يؤكد 
على موافقتهمــا وتأييدهما لهذا الخرق 

الفاضح للقوانين الفلسطينية السارية.
ثانيا: االعتقال التعسفي

ــوان جملة من  ــدرج تحــت هــذا العن ين
المخالفات والخروقات القانونية، حيث 
نجــد أن هــذا االعتقال يتم أساســا على 
ــة هي خلفية االنتماء  خلفية غير جرمي
ــم تجرمــه أي مــن  السياســي الــذي ل
النصوص القانونية الفلسطينية النافذة، 
بل على العكس من ذلك اعتبره المشرع 
الفلسطيني وفقا ألحكام القانون األساسي 
المعــدل حــق مــن الحقــوق المكفولة 
للمواطن الفلسطيني، سائرا بذلك على 
ما انتهجته األعراف والمواثيق الدولية 
فــي هــذا الشــأن وعززته الممارســات 
ــة العظمــى  ــة فــي الغالبي الديمقراطي
ــم المتقــدم، حيث نصت  مــن دول العال
ــون على اآلتي: "  المــادة ٢٦ من هذا القان
للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة 
السياســية أفرادًا وجماعــات ولهم على 

وجه الخصوص الحقوق اآلتية:
١. تشــكيل األحزاب السياسية واالنضمام 

إليها وفقًا للقانون.
٢. تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات 
والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية 

وفقًا للقانون.
٣. التصويت والترشــيح فــي االنتخابات 
ــم انتخابهم  ــن منهم يت ــار ممثلي الختي

باالقتراع العام وفقًا للقانون.
٤. تقلد المناصب والوظائف العامة على 

قاعدة تكافؤ الفرص.
٥. عقد االجتماعات الخاصة دون حضور 
أفراد الشرطة، وعقد االجتماعات العامة 
والمواكــب والتجمعــات فــي حــدود 

القانون.
ومن جانب آخر نجد أن األجهزة األمنية 
التي تنفذ إجــراءات االعتقال ال تحترم 
األصول القانونية المرعية والمنصوص 
عليها في القوانين الفلســطينية النافذة 
ذات العالقة، حيث ال يتم عرض المعتقلين 
السياسيين على النيابة المدنية والقضاء 
المدني وفقا لما نصت عليه المادة ٣٤ من 
قانون اإلجراءات الجزائية رقم (٣) لسنة 
٢٠٠١ م بنصها على أنه: "يجب على مأمور 
الضبــط القضائي (بمن فيهــم األجهزة 
األمنية) أن يسمع فورًا أقوال المقبوض 
عليه فإذا لم يأِت بمبرر إطالق ســراحه 
يرســله خالل أربع وعشرين ساعة إلى 
وكيل النيابة المختص". وكذلك نص 
الفقرة الثانية من المادة ١١٧ على أنه: "ال 
ــد مدة التحفظ في جميع  يجوز أن تزي
األحوال على أربع وعشرين ساعة ويتم 

إبالغ النيابة العامة بذلك فورًا".
ــق بدور  ومــن جانب ثالــث وفيما يتعل
القضاء والمحاكم العسكرية في إصدار 

األحكام المتعلقة باالعتقال وشــدة هذه 
األحكام وقسوتها واستنادها على اتهامات 
ــان، فإنه  ملفقــة فــي الكثير مــن األحي
ــد على أن تدخل  مــن الضروري التأكي
رئيس هيئة القضاء العسكري وإصداره 
لمذكــرات اعتقــال بحــق المواطنين 
ــًا فاضحًا وصريحًا  المدنيين يمثل خرق
ــون أصــول المحاكمــات  ألحــكام قان
الجزائية والختصاص وصالحيات النيابة 
والقضاء المدني، بل ويمثل غصبًا صريحًا 
ــل القضاء العســكري الختصاص  من قب
القضاء المدني والنيابة العامة اســتنادًا 
ألحكام التشريعات الفلسطينية وتحديدًا 
القانون األساســي الفلســطيني وقانون 
ــون اإلجراءات  الســلطة القضائية وقان
الجزائية. حيث نصت الفقرة الثانية من 
المادة ١٠١ من القانون األساســي المعدل 
على أنه: " تنشــأ المحاكم العســكرية 
بقوانين خاصــة، وليس لهذه المحاكم 
ــة خــارج نطــاق  أي اختصــاص أو والي
الشــأن العسكري". بما يدل على أنه ليس 
ــى اختصاص  للمحاكم العســكرية أدن
ــر العســكريين في غير  بمحاكمــة غي
الشأن العســكري. فنطاق اختصاصها في 
الشأن العسكري للعسكريين، وهي حتى 
ال تختــص بمحاكمة العســكريين في 
شــأن غير عســكري أي مدني أو جنائي 
عادي. ومن المعلوم أنه ال يجوز االستناد 
إلى االســتثناءات التي كانت سارية قبل 
صدور القانون األساسي الفلسطيني لسنة 
٢٠٠٢ وتعديالته فقــد نصت المادة (١١٩) 
من القانون األساســي لسنة ٢٠٠٣ على أن 
: "يلغى كل ما يتعــارض مع أحكام هذا 

القانون المعدل للقانون األساسي".
ــع فــإن االســتناد إلى  ومــن جانــب راب
قانون العقوبات الثوري لســنة ١٩٧٩ في 
محاكمة المعتقلين السياسيين وتوجيه 
التهم لهم هو اســتناد غير دستوري وال 
يتفق ومنظومة التشريعات الفلسطينية، 
إذ بصدور القانون األساسي الفلسطيني 
وضع األساس الدستوري لتنظيم القضاء 
والسلطات الثالث عامة وبذلك وحدت 
المرجعية الدســتورية لتنظيم القضاء 
ــا في  ــواع المحاكــم واختصاصاته وأن
غــزة والضفة الغربية، وتبنى المشــرع 
الدستوري اعتماد القضاء العادي (وليس 
االستثنائي أو الخاص) باعتباره القاضي 
الطبيعي أي العادي الذي يحاكم أمامه 
األفراد على سبيل المســاواة بالخضوع 
ــذات الضمانات  ــذات القانون والتمتع ب ل

القانونية للمحاكمة العادية.
ــن  ــا فــإن احتجــاز المعتقلي ومــن هن
السياسيين من قبل أفراد األجهزة األمنية 
بمقتضى مذكــرة صادرة عن جهة غير 
ــل انتهاكًا فاضحًا  مختصة بذلك، يمث
مــن قبل أفــراد تلك األجهــزة لقواعد 
الواجب  ــة  الجزائي وأصول اإلجــراءات 
ــا بوصفهم  عليهــم احترامها وتطبيقه

جزء من منظومــة العدالة الجنائية. بل 
يعد جريمة استنادًا للتشريعات المحلية، 
وليس هذا فحسب بل يثير هذا االحتجاز 
المســؤولية الجنائية لآلمرين بارتكابه 
ومرتكبيه استنادا ألحكام قانون العقوبات 
الساري وتحديدًا مضمون المادة ١٧٨ التي 
جاء بنصها: "كل موظف أوقف أو حبس 
شخصًا في غير الحاالت التي ينص عليها 
القانون يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر 
إلى سنة". كما نصت المادة ١٧٩ على أنه: 
ــل -مديرو وحراس الســجون أو  "إذا قب
المعاهد التأديبية أو اإلصالحيات وكل 
من اضطلع بصالحيتهم من الموظفين- 
ــة أو قرار  شــخصًا دون مذكرة قضائي
قضائي أو اســتبقوه إلى أبعد من األجل 
المحدد، يعاقبون بالحبس من شهر إلى 

سنة".
وبالتالي فإن التوصيف القانوني الحتجاز 
المواطنين المذكورين بالنظر لصدوره 
ــدرج ضمن  عــن جهة غيــر مختصة ين
نطاق ومدلول القبض على األشــخاص 
وحرمانهــم مــن حريتهم بوجــه غير 
مشروع، ما يعتبر استنادًا للقانون الدولي 
المحلية  لحقوق اإلنسان والتشــريعات 
جريمة احتجاز تعســفي وغير مشروع 
بل واعتداء صــارخ على أمن المواطنين 
وحرياتهم التي جرمتها بنود المادة ٣٤٦ 
من قانون العقوبات بنصها على أن: "كل 
مــن قبض على شــخص وحرمه حريته 
بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة 
ــد على ســنة أو بغرامــة ال تزيد  ال تزي
على خميس دينارًا، وإذا كان قد حجزه 
بادعائه زورًا - بأنه يشغل وظيفة رسمية 
أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض 
عليه - يعاقب بالحبس مدة ســتة أشهر 
إلى سنتين، وإذا وقعت هذه األفعال على 
موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه 
بحكم وظيفته كانت العقوبة من ســتة 

أشهر إلى ثالث سنوات". 
ثالثا: التمييز وعدم اِّـساواة 

َّـ الوظيفة العامة
على الرغم من أن الســلطة الفلسطينية 
ــزا واضحا  مارســت ومنذ قدومها تميي
في مسألة التوظيف على خلفية االنتماء 
السياســي، إال أنه وبعد أحداث غزة بدأت 
هذه السلطة تمارس هذا التمييز بصورة 
ــة وصارخة، لدرجــة أنها فصلت  جنوني
اآلالف من الموظفين الحكوميين، كما 
أعادت مســألة الموافقة األمنية بالنسبة 
ــراز مظاهر هذا  ــا إب ــن. ويمكنن للتعيي

التمييز بالصور اآلتية:
ــل الفصــل من  ــي: يمث ١. الفصــل األمن
الوظيفة العامة بسبب االنتماء السياسي 
ــر واألخطر على حقوق  االنتهاك األكب
الحكومــة  قامــت  حيــث  ــن،  المواطني
ــن  فــي الضفــة بفصــل آالف المعلمي
والموظفين في كافة وزارات الســلطة، 
كما قطعت رواتب اآلالف من الموظفين 

ممن لم يلتزم بسياســة اإلضــراب التي 
فرضتها هــذه الحكومة على الموظفين 
في قطاع غزة. وال شــك أن هذا اإلجراء 
يتعارض تمامــا مع مبدأ المســاواة في 
الحقــوق وااللتزامات الذي أقرته المادة 
٩ مــن القانون األساســي بنصها على أن: 
ــون والقضاء  " الفلســطينيون أمام القان
ســواء ال تمييز بينهم بســبب العرق أو 
ــون أو الديــن أو الــرأي  الجنــس أو الل
السياسي أو اإلعاقة". كما يتعارض هذا 
اإلجراء مع األحكام المنصوص عليها في 
قانون الخدمة المدنية رقم ٤ لسنة ١٩٩٨ 
ــة التي بينت وحددت  ولوائحه التنفيذي
ــا التخاذ  اإلجــراءات التــي يجب إتباعه
إجراء الفصل بحق موظفي السلطة. وال 
بد هنا من التأكيد على أن األثر السلبي 
والخطير لهذا اإلجــراء ال يقتصر على 
الموظــف المفصول نفســه وإنما يؤثر 
على أسرته وأطفاله فيجعلهم بال معيل 
وبــال أي دخل يضمن لهم حياة كريمة، 
وعوضا مــن قيام هذه الســلطة بواجب 
إعالة هؤالء األطفال وفقا لما نص عليه 
قانون الطفل الفلســطيني رقم ٧ لســنة 
٢٠٠٤ فــي مــواده٣١ و٣٢، نجــد أن هــذه 
الســلطة تالحق الموظفين المفصولين 
بعد فصلهم لتمنع منشآت القطاع الخاص 
من تشغيلهم، وكأنها تتقصد إيقاع حكم 
ــى معيليهم،  اإلعدام جوعــا عليهم وعل
منتهكة بذلك نص المادة ٢٥ من القانون 

األساسي الذي تضمن اآلتي: 
١- العمــل حق لكل مواطــن وهو واجب 
وشرف وتســعى الســلطة الوطنية إلى 

توفيره لكل قادر عليه.
٢- تنظم عالقات العمل بما يكفل العدالة 
ــع ويوفر للعمال الرعاية واألمن  للجمي

والرعاية الصحية واالجتماعية."
٢. إعادة العمل بالموافقة األمنية (السالمة 
ــى الرغم من أن  ــة) للتوظيف: عل األمني
الحكومة العاشرة كانت قد ألغت العمل 
بهذا اإلجراء في العام ٢٠٠٦، إال أن السلطة 
في الضفة وبعد أحداث العام ٢٠٠٧ أعادت 
ــى نحو يخالف  العمل بهــذا اإلجراء عل
نص الفقــرة ٤ من المادة ٢٦ من القانون 
األساســي الذي منح لكافة الفلسطينيين 
على الســواء الحق في: " تقلد المناصب 
والوظائــف العامــة على قاعــدة تكافؤ 
ــه التي ذكرت  الفــرص". والمــادة ٩ من
أعــاله. وبما يخالف أيضــا أحكام قانون 
الخدمة المدنية الذي حــددت المادة ٢٤ 
منه شروط التعيين في الوظيفة العامة 
على ســبيل الحصــر ولم تتطــرق أبدا 

لمسألة الموافقة األمنية.
رابعا: اِّـساس بالحق َّـ 

التجمع
يشــمل الحــق فــي التجمــع جملة من 
الحقوق على رأســها وفقا لمــا ورد في 
المادة ٢٦ من القانون األساسي المعدل حق 
تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات 

والمؤسســات  ــة  واألندي والروابــط 
الشعبية، وعقد االجتماعات الخاصة دون 
حضور أفراد الشرطة، وعقد االجتماعات 
العامة والمواكب والتجمعات في حدود 

القانون.
إن الراصــد لمــدى مراعاة الســلطة في 
ــا اتخذت  الضفة لهــذا الحــق، يجد أنه
العديد من القرارات التي مثلت انتهاكا 
ــه، حيث أغلقت هذه الســلطة  صارخا ل
العديد من الجمعيات الخيرية والهيئات 
األهلية لمجرد أن أعضائها أو جزء منهم 
ينتمون إلى حركات معارضة، وخصوصا 
حركة حماس، على الرغم من أن قانون 
الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم 
١ لسنة ٢٠٠٠ أكد، كما القانون األساسي، 
على هذا الحــق وعدم جواز التعرض له 
من أجهزة الدولة بنص المادة ١ منه على 
أنه: " للفلســطينيين الحق في ممارسة 
النشــاط االجتماعي والثقافي والمهني 
ــة بما في ذلــك الحق  والعلمــي بحري
في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات 

األهلية وفقًا ألحكام هذا القانون". 
في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات 

األهلية وفقًا ألحكام هذا القانون". 
في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات 

ومــن جانب آخــر فقد مارســت أجهزة 
الســلطة األمنية أبشــع الصور في قمع 
المســيرات واالحتجاجــات والتجمعات 
الســلمية التــي كانت تنظــم من بعض 
ــى الرغــم من  ــل المعارضــة، عل فصائ
ــون رقم (١٢) لســنة ١٩٩٨ بشــأن  أن قان
ــى ما ورد  االجتماعــات العامــة أكد عل
فــي القانون األساســي في هــذا المجال 
ــة منه هذا  وأتاح بموجــب المادة الثاني
ــى أن: "للمواطنين الحق  الحق بنصه عل
في عقــد االجتماعات العامــة والندوات 
والمسيرات بحرية، وال يجوز المس بها 
أو وضع القيود عليها إال وفقًا للضوابط 

المنصوص عليها في هذا القانون".
ختاما

وعليه، فإنه ال بد من التأكيد على أن كل 
ما تقدم يمثل جريمة ال تسقط بالتقادم 
اســتنادا لمضمون المادة ٣٢ من القانون 
األساسي التي نصت على أنه: "كل اعتداء 
على أي من الحريات الشخصية أو حرمة 
ــاة الخاصــة لإلنســان وغيرها من  الحي
ــات العامة التي يكفلها  الحقوق والحري
ــون، جريمة  القانون األساســي أو القان
ال تســقط الدعوى الجنائية وال المدنية 
الناشــئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة 
ــة تعويضًا عــادًال لمن وقع عليه  الوطني
ــى حق المتضرر  الضــرر"، ما يؤكد عل
في مســاءلة ومالحقة اآلمرين بارتكاب 
هــذه الجرائم ومرتكبيها فــي أي وقت 
كان ســواء أمام المحاكــم المحلية أو 
ــدول التي فتحت  المحاكم الجنائية لل
ــا هذه  ــة أمــام ضحاي ــا القضائي واليته

الجرائم. 

النواب اإلسالميون
َّـ  الضفة الغربية
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يصعــب هضم وتجّرع المبررات التي ســاقتها حكومــة رام اهللا لتغطية معالم 
جريمتها بحرمان قطاع غزة من الكهرباء, وإدخاله في أزمة إنسانية وصحية 

وبيئية بالغة الخطورة والتأثير.
من الخطأ تعميم االتهام في هذا المقام كما يفعل البعض, وتحميل مسؤولية 
أزمة انقطاع الكهرباء لكال الحكومتين (غزة ورام اهللا) دون أي بحث أو تحّقق 

أو تمحيص.
حاول البعض عبثًا تحميل حكومة غزة مســئولية األزمة منذ اللحظة األولى, 
ولم يجد ُبدًا من تعويم المسألة وتعميم االتهام إثر فشله وتبيان عقم ادعاءاته 

وافتئاته على الحقيقة.
ال تحتاج األمور إلى شرح طويل وكبير تبيان, فالقضية برمتها تشكل أداة من 
أدوات تشــديد الحصار التي تستخدمها سلطة رام اهللا لمعاقبة حركة حماس 
وأهالي القطاع, وشكال من أشكال الضغط المفروض البتزاز حماس وإجبارها 
على إعادة "تموضع" مواقفها وسياســاتها بخصوص الورقة المصرية وقضايا 

الوضع الفلسطيني الداخلي.
ــل االتحاد األوروبي وحمله على تحويل  بدأت رام اهللا لعبتها الســخيفة بتضلي
المساعدات المالية التي يقدمها مباشرة على شكل وقود صناعي لمحطة توليد 
الكهرباء بغزة إلى خزينة الســلطة برام اهللا, وتعّهدها بمعالجة األمر في إطار 

فلسطيني داخلي وفق الخطة واألولويات الحكومية الموضوعة.
منذ ذلك الحين بدأت ســلطة رام اهللا مســار التحكم في كمية الوقود الالزم 
لتشغيل المحطة, وبدأت معه مسار االبتزاز لغزة وأهلها تحت ستار جباية المال 
من شــركة توزيع الكهرباء لقاء توفير الوقود, وكأّن القضية ذات بعد مالي 

وإداري فحسب بعيدًا عن األبعاد السياسية والوطنية.
لماذا حولت السلطة مستحقات الوقود التي كان يدفعها االتحاد األوروبي إلى 
خزينتها الخاصة؟! ولماذا لم تلتزم بتعهداتها لالتحاد األوروبي باالستمرار في 
تزويد محطة كهرباء غزة بالوقود؟! ولماذا تعمد إلى "تقتير" كميات الوقود 
بين فترة وأخرى وصوال إلى المنع الكامل لها؟! ولماذا ُتخّير شركة الكهرباء 
ــن الدفع وجباية األمــوال وبين حرمانها من الوقــود؟! وهل يقع المواطن  بي
الفلسطيني المسحوق الذي ُيراد عصره شهريًا لجباية المال منه ضمن حسابات 

حكومة "فياض" تحت أي صورة من الصور؟!
من أطرف ما سمعت أن فياض لما سئل عن سبب إصراره على جباية المال لقاء 
وقــود غزة, أجاب بأن هذا المال يذهب كرواتب للموظفين المســتنكفين عن 
العمــل في غزة, وهي جريمة مركبة ومزدوجــة أن تقهر الناس ذوي الفاقة 
والعوز على الدفع, ومن ثم تضّخ هذا المال لموظفين أدمنوا السلبية ولم يعد 

للعمل الوطني في حياة معظمهم حظ أو نصيب.
ليقل فيــاض وأركان ومنظري حكمه ما يشــاءون, وليحاولوا ابتزاز الوطن 
والنيل من رفعته وشــموخه كما يريدون, لكــن الحق أبلج, والحقيقة تتربع 
كالشــمس في كبد السماء, وشــعبنا الفلسطيني لن يســكت عن المتاجرين 

بمعاناته وقضاياه، المتلذذين بهمومه وآالمه مهما طال الزمن.

ابتزاز وطن! 



جانب من الجلسة التشاورية التي عقدها نواب التشريعي عقب 
اعتصامهم التضامني في باحة التشريعي بمدينة رام اهللا

د.أحمد بحر ورئيس الوزراء إسماعيل هنية خالل 
زيارتهما للنائب عبد الفتاح دخان

د.بحر يزور مخيمات "غراس الجنة" لتحفيظ القرآن
التي تنظمها جمعية "الشابات المسلمات"

 اللجنة االقتصادية تستمع إلى وزير الزراعة د. محمد األغا

نواب الضفة يعتصمون ألول مرة منذ أربع سنوات َّـ ساحة اِّـجلس التشريعي برام اهللا 

 .
مــن جانبه ثمن د. عزيز دويك رئيس 
المجلس التشــريعي الوقفة الموحدة 
لنواب المجلس التشريعي في هذا اليوم 

المبارك في تاريخ شعبنا.
ودعا دويك برلمانات العالم وجامعة 
ــة وكافة المؤسســات  الــدول العربي
وأحــرار العالم بالتصدي للغطرســة 
ــي باتت تــؤرق العالم  ــة الت الصهيوني

أجمع.
وطالــب دويــك بضــرورة تواصــل 
ــل  الجهــود مــن خــالل إعــادة تفعي
المجلس التشــريعي لمخاطبة العالم 
بصورة موحدة من داخل قبة البرلمان 

الفلسطيني.




د. دويك يدعو إلى إعادة تفعيل "التشريعي" في الضفة ويطالب البرلمانات والمنظمات العربية والدولية بالتصدي للغطرسة الصهيونية

ــدوره دعــا النائب المقدســي أحمد  ب
عطون الذي صدر بحقه قرار باإلبعاد 
إلى تحقيق الوحدة الوطنية واستعادة 

التوافق الفلســطيني الداخلي، وذلك 
ردا على إجراءات االحتالل الظالمة التي 
تستهدف األرض والشعب والمقدسات، 
مؤكدا أننا من أجــل القدس نقاتل و 

نتقاتل.
وشدد عطون على أن الوحدة الوطنية 
ــة بمواجهــة كل المخططــات  كفيل
واإلجراءات اإلســرائيلية، مؤكدا على 
ــة لكســر ومواجهة  إرادتهــم الفوالذي
ــاد اإلســرائيلي مهما كان  قرار اإلبع
الثمن. وأوضح عطون أن القدس سوف 
ــا، وأن المدينة لن  تبقــى عامرة بأهله
تسقط أمام ضغط وكثافة المخططات 
اإلسرائيلية التي تستهدف محو تاريخها 
ــا من  ــا وتفريغه ــا ومعالمه وهويته
قياداتها ورموزها الوطنية واإلسالمية 
ــا وإجراءاتها  التي تفضــح مخططاته
العنصرية في المدينة المقدسة، مؤكدا 
أن الصوت اإلســالمي والوطني سوف 
يبقى عاليا للدفــاع عن القدس وأهلها 

مهما بلغت الظروف والمعوقات.   


وأعــرب النواب عــن ســعادتهم بهذه 

الخطوة التي جاءت فــي هذا التوقيت 
وفي هــذه اللحظة الحرجة من تاريخ 
شعبنا وقضيتنا، معتبرين إياها خطوة 
حقيقية باتجاه الوحدة، مشددين على 
ضرورة اعتبارها نقطة البداية في رفع 
الويالت عن أرضنا ومقدساتنا.  وأكد 
النواب خالل كلماتهــم على ضرورة 
التحرك نحو الوحدة للوقوف في وجه 
مخطــط االحتالل الرامــي للنيل من 
عزيمة الشــعب الفلسطيني من خالل 
ــي يتخذها  الخطــوات التصعيدية الت
يوما بعد يوم. وأكــد المعتصمون أن 
ــي تمر على شــعبنا في ظل  ــام الت األي
حالة االنقســام تعطل مسيرة تحرره، 
ــدارك األمر  مؤكديــن على وجوب ت
ــى األولويات على  وجعــل الوحدة أول

أجندة كافة الفصائل الفلسطينية.
ــواب اعتصامهــم بااللتئام  واختتم الن
في اجتماع شارك فيه الجميع بوجود 
رئيس المجلــس د. عزيز دويك حيث 
ناقش المجتمعون قضايا وهموم الوطن 
ــي تواجهه  ــات المختلفة الت والتحدي

وسبل معالجتها.








.

تعزية ومواساة
يتقدم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي واإلخوة نواب وموظفو 

المجلس بالتعزية والمواساة من الدكتور أحمد بحر النائب األول 
لرئيس المجلس بوفاة المرحومة عمته:

الحاجة "أم خالد كباجة" 
كما يتقدم د. أحمد بحر واإلخوة النواب والموظفين بالتعزية 

والمواساة من النائب د. صالح البردويل بوفاة أخيه:

الحاج علي محمد الربدويل 
ومن األخ سلمان الرش بوفاة والده:

الحاج حسني الرش
ومن األخ تيسير خضير بوفاة عمه:

الحاج رضوان إبراهيم خضري
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح 

جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وإنا هللا وإنا إليه راجعون


