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تحّل الذكــرى العطرة ليمأل عبقها الزكّي القلوب 
والعقول، وتضيء لنا جنبات المسار والمسير، وتلهمنا 
العبرة والعظة في خضم بحر التحديات العظام الذي 

تتالطم أمواجه العاتية من كل االتجاهات.
إنها ذكرى ليست كأي ذكرى.. إنها ذكرى استشهاد 
إمام الجيل وشيخ االنتفاضتين، اإلمام القائد المؤسس 
الشــهيد أحمد ياسين رحمه اهللا.. ذلك الرجل القعيد 
الذي أحيا شعبا وأمة بلسانه الرصين وصوته الخافت 
وهمته العالية وعزمه المتوقد ونشاطه الملتهب الذي 

لم يعرف يوما الخور أو التكاسل والتقصير.
ــه رباه على  لقد أســس اإلمام الياســين جيال بأكمل
معاني وقيم الوفاء والتضحية والعطاء وحب الوطن 
ــار، فخرجت الثمار يانعــة قطافها لتعبر عن  واإليث
شــموخ البناء وروعة الغراس وعمــق التجربة التي 

مألت سمع العالم وبصره في بضع سنين.
ــات تتقــاذف الذاكــرة وتحملها إلى  ــام وذكري أي
األيام الخوالي التي بدأ فيها الشــيخ مسيره المبارك، 
وحلقاته المسجدية المتواضعة التي نمت وترعرعت 
وانتشــرت في أرجاء الديار حتى غدت شجرة باسقة 
أضحــت ملء ســمع وبصــر العالم، وتركــت آثارا 
رائعة وبصمات مشــرقة وجدت تجسيداتها في جيل 
ــدة الذي يحمل أمانة الدفاع  القرآن والجهاد والعقي
عن ثوابت وحقوق شعبنا في فلسطين، وال زال يرفع 
لواء التصدي للمشروع والمخططات الصهيونية على 

أرضنا المباركة.
الشيخ ياسين يشكل نموذجا رائدا في فضاء فلسطين 
واألمة، ومدرسة متكاملة الصفات واألبعاد أسهمت في 
بناء جيل رباني عقائدي وإحداث تغييرات كبرى في 
معادالت الوضع الفلسطيني والعربي واإلسالمي، فال 
عجب أن يغتاظ منه الصهاينة وأرباب النفاق العربي، 

وأن يسعوا لشطبه عن خارطة الوجود.
تميز اإلمام الياسين بالريادة في كل شيء، وكان له 
في كل ميدان نصيب وافر وحظ عظيم، ففي ميدان 
السياسة كان مثاال للسياسي النظيف الذي لم يتلوث 
بأدران السياسة، وفي ميدان الجهاد كان عنوانا أصيال 
للمجاهــد المقاوم الذي وضع روحه على كفه رغم 
إعاقته الجسدية، وفي ميدان التواصل مع الناس كان 
مؤلــف القلوب وحبيب الجماهير، وفي ميدان العمل 
والعطاء والدعوة كان ذروة البذل وشعلة ال تنطفئ.

اعتقد الصهاينة ومن لف لفهم –خاطئين- أن تغييب 
الشــيخ اإلمام عن مســرح الحياة كفيل بشــّل قدرة 
ونشاط حماس، وإدخالها مرحلة اإلضعاف واإلنهاك 
التام الكفيل بتدجينها وحسر تأثيراتها، لكن استشهاده 
أثبت لهم خطأ حساباتهم وعقم مراهناتهم، فقد أحيا 
اهللا تعالى باستشــهاد الياســين جيال كامال، وأيقظ 
ــن المتخاذلين الذي  كثيرا مــن القاعديــن الغافلي
أمضوا حياتهم سادرين في بحور النكوص أو قائمين 
على هامــش الحياة، فكان استشــهاده فتحا للشــعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة وإسنادا لمقاومته الباسلة 
التي أضحت اليوم أشد قوة وبأسا وأكثر جلدا وعنادا 

في العمل المقاوم وتحدي بطش وإرهاب االحتالل. 
رحمك اهللا يا شيخ األمة ورجل االنتفاضتين وعمالق 
الفكــر والجهاد والدعوة.. وألحقنا بك شــهداء على 
دربــك الطاهر الميمون.. معاهدين اهللا ثم إياك على 
التزام دربك األصيل.. درب ذات الشــوكة حتى يأتي 
اهللا بالفــرج والخالص، وحتى يتنســم شــعبنا عبير 

الحرية من رجس االحتالل.



اســتنكر النائب د. صالح البردويل بشــدة دعوة والد الجندي الصهيوني "شاليط" إللقاء 
كلمــة أمام مجلس حقوق اإلنســان فــي األمم المتحدة ليتحدث عــن ابنه المعتقل في 
ــن والمحرومين من رؤية أهلهــم وأبنائهم من  غزة، واســتبعاد أصــوات آالف المعذبي

الفلسطينيين.
وتساءل د. البردويل في تصريح خاص لـ"البرلمان": "هل يعقل أن تتعامى األمم المتحدة 
عن عشرات آالف األمهات واآلباء واألبناء واإلخوة الذين يعانون ألم حرمان رؤية أبنائهم 
في السجون الصهيونية، ثم تفتح قلبها وسمعها وبصرها لوالد شاليط الذي ألقى كلمته 

أمام منظمة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ليشرح مأساة ابنه؟!".
في السجون الصهيونية، ثم تفتح قلبها وسمعها وبصرها لوالد شاليط الذي ألقى كلمته 

أمام منظمة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ليشرح مأساة ابنه؟!".
في السجون الصهيونية، ثم تفتح قلبها وسمعها وبصرها لوالد شاليط الذي ألقى كلمته 

 وأكــد النائب البردويل أن تلك الخطوة تعبر عــن ازدواجية المعايير وانقالب القيم 
والكيل بمكيالين أحدهما من ذهب واآلخر من حديد صدئ، موضحا أن هذا يطرح سؤاال 
ــرا أمام العالم حــول مصداقية األمم المتحدة واســتقاللية قرارها وحول جدوى  كبي

وجودها بعدما أصبحت أداة طيعة في يد الهيمنة األمريكية والصهيونية.
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الشيخ ياسين  د. دويك:
رجل بأمة وأحيا أمة، 

واستشهاده شكل انتصارا 
لحركته ودعوته ووطنه 

وقضيته

اإلمام ياسين  د. بحر:
شكل حالة نادرة عّز 
نظيرها في التاريخ 

الفلسطيني والعربي 
واإلسالمي الحديث 

أكد الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي أن دماء اإلمام الشهيد الشيخ أحمد ياسين الطاهرة 
الزكية التي ســالت على أرض غزة العزة، شــكلت انتصارا لحركته وعقيدته ودعوته ووطنه وقضيته، 

موضحا أن الشهيد لو عاش ألف عام فلربما لن يستطع أن ينصر دعوته وشعبه كما نصرها باستشهاده.
رجل بأمة

وشــدد دويك في تصريح لـ"البرلمان" على أن استشــهاد الشيخ ياسين ودرس الشهادة الذي علمنا إياه 

زار وفد برلماني برئاســة الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي االثنين (٢٢-٣) منزل عائلة الشيخ اإلمام الشهيد 
أحمد ياســين في الذكرى السنوية السادســة الستشهاده، بمشاركة 
كل من النواب: م. جمال سكيك ود. عبد الرحمن الجمل وم. إسماعيل 
األشقر ود. صالح البردويل ومشير المصري ود. محمد شهاب ود. سالم 
سالمة وم. فرج الغول ود. خليل الحية وجمال نصار ود. خميس النجار 

ويحيى موسى.
وكان في اســتقبال الوفــد البرلماني عائلة الشــهيد وقيادة حركة 

حماس في المنطقة ولفيف من الوجهاء وأهالي الحّي.
ورحب د. نسيم ياسين ابن شقيق الشيخ الشهيد ياسين بالوفد البرلماني 
الزائر والوجهاء والحضور، مستحضرا صفات الشيخ ياسين وشمائله، 
مؤكدا أن الشــيخ شكل مدرســة متكاملة للجيل ونموذجا فريدا في 
الجهاد األصيل والثبات على الحق فــكان المعّلم والموّجه والمجاهد 

والقائد واألب الحنون الذي يعطي لكل ذي حق حقه.
عهد وثبات

وفي كلمته أكد د. بحر أن المجلس التشــريعي جاء اليوم في لمسة 
وفاء حقيقية لقائد األمة وإمام المجاهدين وشيخ االنتفاضتين الذي 
ضحى بدمه في سبيل رفعة وطنه وقضيته، مشيرا إلى الزيارة "تشكل 
تأكيدا لشعبنا وأمتنا والعالم أجمع أن الشيخ ياسين الذي اختاره اهللا 

شهيدا باق في نفوسنا وفي نفوس المؤمنين جميعا وأحرار العالم".
وأضــاف أننا "جئنا لنؤكد وفاءنا وثباتنا وشــعبنا على نهج الشــيخ 
اإلمام"، مجددا "العهد مع اهللا ثم مع شــعبنا وشــهدائه وأسراه أن نظل 
األوفياء لوطننا وقضيتنا"، مؤكدا أن "دماء الشيخ لن تذهب هدرا وأننا 
لن نقيل ولن نستقيل حتى تتحرر األرض والديار من رجس االحتالل 

بإذن اهللا".
ــكان اعتقدوا أن اغتيال الشــيخ  وأوضــح بحــر أن الصهاينة واألمري

ياسين سيشــكل نهاية لحركة حماس، إال أن ذلك ارتد وباال عليهم، 
إذ شــكل بعثا جديدا وحياة جديدة لشــعبنا وأمتنا ومنارة كبرى في 
ربوع الكون، مشــددا على أن "استشهاد الشــيخ لم يزد حماس إال قوة 
وعلى قوتها وأورثها مزيدا من اإلصرار على السير على طريق الجهاد 

والمقاومة حتى دحر االحتالل واسترداد المقدسات".
راية لن تسقط

ــة التغيير واإلصالح في  بدوره أشــار النائب فرج الغول رئيس كتل
المجلس التشــريعي إلى أن استشــهاد الشيخ ياســين رغم األلم الذي 

تركه في النفوس جميعا إال أنه شكل لعنة على كل الظالمين كشفت 
غدرهم وفجورهم وإجرامهم، مؤكدا أن الشــيخ ياســين لم يمت بل 
ــه الماليين في أرجاء  ــاده ونهجه الذي يهتدي ب هــو باق بفكره وجه

المعمورة.
وشــدد الغول على أن الغرس الصالح الذي رباه الشــيخ ياسين ال زال 
يقود المسير ويرفع المشــعل والراية، مؤكدا أن الجيل الذي أسسه 
الشــيخ على تقوى من اهللا وحب لألوطان ســوف يفتح اهللا على يديه 

البالد ويهيئ له أسباب النصر والتمكين.

بدمه ســيبقى حافزًا لكل أبناء األمة، وســيبقى حاضرا في عقول وأفئدة األمة على مدى التاريخ وعلى 
مدى األجيال بإذن اهللا سبحانه وتعالى.

وأكد دويك أن انتصار حركة حماس عندما خاضت انتخابات عام ٢٠٠٦ شكل دليال قاطعًا على انتصار 
الدعوة التي حملها ورعاها الشيخ أحمد ياسين، فقد أثبت ذلك أنها شبت عن الطوق وأنها قد وصلت إلى 
آفاق بعيدة، مضيفا أن الكثيرين ال زالوا يذكرون الشــيخ وهو يخاطب قلوبهم ونفوسهم ومشاعرهم 
ويحيى أمة بأسرها، فقد كان الشيخ رحمه اهللا رجال بأمة، كما قال اهللا تعالى في وصف إبراهيم جدنا 
"إن إبراهيم كان أمة".  وأوضح دويك أن الشــيخ ياســين دفع حياته وعمره ودنياه ثمنا لفكره وفداء 
لعقيدته، مؤكدا أن األمة تســير على نهج الشيخ المستقيم، معاهدا اهللا تعالى على االستمرار على ذات 

طريق الشيخ ياسين حتى تحرير األرض ودحر االحتالل. 
مدرسة متكاملة

بدوره أكد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي أن الشــهيد الياســين شكل ظاهرة 
متميزة في عمق الفهم الديني والوعي الوطني ومدرسة متكاملة في خدمة فلسطين واألمة واالنتصار 
لقضاياها الكبرى، مشددا على أن استشهاد الياسين في الوقت الذي شكل فيه خسارة كبرى لألمة جمعاء 

إال أنه كان فتحا لها من أبواب وجوانب أخرى.
وأوضح بحر في تصريح لـ"البرلمان" أن جهود الشــيخ ياسين في خدمة الدعوة اإلسالمية والحركة 
اإلسالمية والقضية الفلسطينية ال يمكن أن تحصى، مشيرا إلى أن الشيخ ترك آثاره األصيلة وبصماته 

المباركة في كل المجاالت والميادين.
ولفت بحر إلى أن الصهاينة اعتقدوا بفعلتهم المجرمة الدنيئة أن اغتيال الشــيخ ســوف يضع حركة 
حماس والوضع الفلسطيني برمته على قاطرة التراجع واالنهيار تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية، 
إال أن استشهاده شكل لطمة كبرى للصهاينة المجرمين، وجاءت نتائجه لتقلب عليهم كل التوقعات، 
مؤكدا أن نهج الياسين ال زال يشكل الناظم األساس لحركة حماس والوضع الفلسطيني النظيف، بعيدا 

عن نهج أرباب أوسلو وأصحاب التنسيق األمني.
حالة نادرة عّز نظريها

وشــدد بحر على أن الجيل الذي رباه الشــيخ ياســين هــو الذي يتقدم الصفوف ويحمــل راية الجهاد 
والمقاومة هذه األيام، وهو الذي يحافظ على الحقوق والثوابت الوطنية، مؤكدا أن الشيخ ياسين شكل 

حالة نادرة عّز نظيرها في التاريخ الفلسطيني والعربي واإلسالمي الحديث.  



العدد الخامس والثالثون

ــور محمــود  أكــد النائــب الدكت
المجلــس  ســر  أميــن  الرمحــي 
التشريعي الفلسطيني أن تصريحات 
ــي اعتبر فيها  نتنياهــو األخيرة الت
البناء فــي "تل أبيــب" كالبناء في 
ــا العاصمــة  ــة القــدس؛ ألنه مدين
األبدية لـ"دولة إســرائيل".. ليســت 

بالمفاجأة للشعب الفلسطيني. 
وقال الرمحي، في تصريٍح صحفيٍّ 
ــاء (٢٣-٣)، إن "الكيان  مكتوٍب الثالث
وقال الرمحي، في تصريٍح صحفيٍّ 
ــاء (٢٣-٣)، إن "الكيان  مكتوٍب الثالث
وقال الرمحي، في تصريٍح صحفيٍّ 

الغاصب يمارس هــذه التصريحات 
واقًعا على األرض منذ عام ١٩٦٧، إال 
أنها تشكل صفعة على وجه كل من 

يراهن على مشاريع التسوية، سواء من الجانب الفلسطيني أو األنظمة العربية يراهن على مشاريع التسوية، سواء من الجانب الفلسطيني أو األنظمة العربية 
والمجتمع الدولي". 

وناشــد الرمحي القمة العربية المرتقبة أواخر الشهر الجاري اتخاذ مواقف وناشــد الرمحي القمة العربية المرتقبة أواخر الشهر الجاري اتخاذ مواقف 
حازمة خالل القمة من خالل ســحب مبادرة الســالم العربية، وطرد السفراء حازمة خالل القمة من خالل ســحب مبادرة الســالم العربية، وطرد السفراء 
ا على مخططات تهويد بيت  ا على مخططات تهويد بيت ووقف كافة أشكال التطبيع والدعم للمحتل؛ ردًّ ووقف كافة أشكال التطبيع والدعم للمحتل؛ ردًّ

المقدس التي تصاعدت حدتها في األيام األخيرة. 
ــى اإلدارة األمريكية  ــى اإلدارة األمريكية وطالب الرمحــي الدول العربية بممارســة الضغط عل وطالب الرمحــي الدول العربية بممارســة الضغط عل
ــي ثبت انحيازها الكامــل إلى الكيان الصهيوني، خاصــة بعد رفض الكيان  ــي ثبت انحيازها الكامــل إلى الكيان الصهيوني، خاصــة بعد رفض الكيان الت الت
ــب األمريكي بوقف "االســتيطان"؛ حيث تســتطيع الــدول العربية -إذا  ــب األمريكي بوقف "االســتيطان"؛ حيث تســتطيع الــدول العربية -إذا الطل الطل
توفرت اإلرادة- أن تضغط بسحب االستثمارات العربية في الواليات المتحدة توفرت اإلرادة- أن تضغط بسحب االستثمارات العربية في الواليات المتحدة 
ومقاطعــة البضائع األمريكية، إال أن األنظمة العربية تفتقر إلى هذه اإلرادة ومقاطعــة البضائع األمريكية، إال أن األنظمة العربية تفتقر إلى هذه اإلرادة 

منذ أمد بعيد. 
وعــن تزامن تصريحات نتنياهو قبل زيارته إلى واشــنطن قال الرمحي: "إن وعــن تزامن تصريحات نتنياهو قبل زيارته إلى واشــنطن قال الرمحي: "إن 
نتنياهو أراد أن يثبِّت مسبًقا سقف محادثاته في الواليات المتحدة، وإظهار أن نتنياهو أراد أن يثبِّت مسبًقا سقف محادثاته في الواليات المتحدة، وإظهار أن 
الواليات المتحدة ال تســتطيع بأي شكٍل أن تضغط على الكيان، وهذا الحديث الواليات المتحدة ال تســتطيع بأي شكٍل أن تضغط على الكيان، وهذا الحديث 

رسالة إلى القمة العربية قبل انعقادها". 
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دانت رئاسة المجلس التشــريعي قرار وزارة 
ــات ضد   ــة بفــرض عقوب ــة األمريكي الخزان
ــة األقصى والبنك الوطني اإلســالمي  فضائي
وتجميد أرصدتهمــا المالية، وخاصة في ظل 
ــي تجتاح  ــة الشرســة الت الهجمــة الصهيوني
األرض والمقدسات الفلسطينية، مشيرة إلى أن 
ذلــك ينم عن تكامل في األدوار ما بين العدو 
الصهيوني واإلدارة األمريكية إلحكام الحصار 
على شــعبنا وخنقه بكل الوسائل الالأخالقية 
وغير المشروعة دون أي اعتبار لوازع إنساني 

أو مبدأ أخالقي أو رادع قانوني.
ــان صحفي  ورأت رئاســة التشــريعي -في بي
الخميس (١٨-٣)- في قــرار اإلدارة األمريكية 
ــي  ــة األقصــى والبنــك الوطن ضــد فضائي
اإلســالمي عنوانا جديدا لحــرب جديدة ضد 
شــعبنا وقضيته الوطنية، ومحاولة أمريكية 
يائســة لخنق وإسكات صوت اإلعالم اإلسالمي 
المقاوم الذي أبدع في فضح جرائم االحتالل 
ضد األرض الفلسطينية واإلنسان الفلسطيني 

والمقدســات اإلســالمية، مؤكدة أن فضائية 
األقصى ســتبقى نموذجا رائدا لإلعالم الراقي 
األصيل المنســجم مــع قيم شــعبه وحقوقه 
ــة، وصوتا حــرا يجلجل في  ــه الوطني وثوابت
ســماء الوطن الفلسطيني والفضاءات العربية 
ــن يتمكــن أحــد  ــة، ول واإلســالمية والدولي
ــة الخالدة التي  من طمس رســالتها اإلعالمي
أكســبتها احتراما عميقا وتقديرا ال يوصف 

بين أبناء شعبنا وأمتنا.
وأوضحت أن هذا القرار يشكل محاولة لضرب 
نواة العمل االقتصادي اإلسالمي الناهضة التي 
بــدت بواكيرها في تأســيس البنك الوطني 
اإلســالمي ووأدهــا فــي مهدها، مؤكــدة أن 
ــة والفشــل الذريــع ســيكون حليفهم  الخيب

المحتم بإذن اهللا. 
وأشارت إلى أن هذا القرار يدلل على مستوى 
التواطــؤ األمريكي مع االحتــالل الصهيوني 
ــه الوطنية،  ــال اســتهداف شــعبنا وقضيت حي
ويبرهن على التكامل الوظيفي بين الطرفين 

في حصار وضرب شعبنا ومقدراته، مضيفة أن 
توقيت القرار ينبئ عن مرحلة جديدة أكثر 
قسوة قد تحمل إجراءات وقرارات عدوانية ضد 

شعبنا ومقاومته الباسلة وحقوقه الوطنية.
وبينت رئاســة التشريعي أن هذا القرار يشكل 
ــة صريحة للموقف األمريكي والسياســة  إدان
ــة التي تتبجح باالســتناد إلى مبادئ  األمريكي
ــة إلضفــاء الشــرعية على  ــون والعدال القان
ــة األقصــى  ــا، ففضائي ممارســاتها وقراراته
ــم يصدر عنهما  والبنك الوطني اإلســالمي ل
أية ممارســة تخالف القانون أو تســيء ألحد، 
اللهم إال إذا كانت اإلســاءة للكيان الصهيوني 
وفضح مخططاته اإلرهابية تشكل جريمة في 
عرف اإلدارة األمريكية التي تحاول هذه األيام 
مداراة خزيها وعجزها وتغطيتها على مسلسل 
ــات المتالحقة التي صفعتها بها حكومة  اإلهان
االحتالل مؤخرا من خالل اإلعالن عن حمالت 
االستيطان الواســعة في حضرة نائب الرئيس 

األمريكي.
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أكد د. حسن خريشــة النائب الثاني لرئيس 
المجلس التشريعي أن سلطة فتح في الضفة 
الغربية المحتلة تســير وفق "نهج االحتالل 
ورؤية نتنياهــو" الذي يتحدث عــن اقتصاد 
وعن مشروع صهيوني يريد استكماله، واصًفا 
األوضاع في األراضي الفلسطينية بـ"الشاذة". 
وأوضح خريشــة -في تصريحــات صحفية 
ــردِّي األوضــاع يعود  ــن (١٥-٣)- أن ت اإلثني
إلى انســداد أفق المصالحة السياسية، وسعي 
البعض لتحقيق مكاســب من خــالل الوضع 
السياسي القائم، منتقًدا تواصل حملة االعتقال 
السياسي، التي تقوم بها سلطة رام اهللا وتطال 
كل رأي مخالف لها، وقيامها بقمع الحريات 

في الضفة الغربية. 
وحــول المفاوضــات بيــن ســلطة رام اهللا 
اســتئناف  أن  خريشــة  أكــد  واالحتــالل، 
المفاوضات أو الحديث عنها ُيعدُّ تغطيًة على 
ممارسات االحتالل في األراضي الفلسطينية، 
ــة،  األمريكي اإلدارة  إلرضــاء  ــًة  ومحاول
ــى أوضاع  وفــي نفس الوقــت الحفــاظ عل
ــا  ــن.  ووصــف المفاوضــات بأنه المفاوضي
"تمثل شكًال من أشكال العبث والضحك على 
اللحى"، معتبًرا أن قادة الســلطة يستهترون 
بعقــول الشــعب الفلســطيني، "ويضحكــون 
على أنفســهم"، وطالبهم بضــرورة تصويب 
أو  الفلســطينية،  األراضــي  فــي  األوضــاع 

ــع خريشــة:  مــوا اســتقاالتهم.  وتاب أن يقدِّ
"العودة للمفاوضات ســتجلب النهاية للشعب 
الفلســطيني، الذي لم يعد يحتمل مزيًدا من 
ر انتفاضة  العبث".  وعما إذا كان يتوقع تفجُّ
ــرة تهويد  ــة فــي ضــوء اســتمرار وتي ثالث
المقدســات، قال: "في ضوء استمرار التهويد 
فــإن ما يجري من مواجهــات على الحواجز 
هو شكٌل من أشكال الهبَّة الجماهيرية، وهي 
بحاجة لقيادة تنظمها"، وتابع: "اآلن ما يجري 
هو بداية لتحرك شــعبي ســيقود النتفاضة 
حقيقية ثالثة إليقاف المشروع الصهيوني". 

ــح الدكتور أحمد بحــر النائب  افتت
التشــريعي  المجلس  لرئيــس  األول 
الفلسطيني معرض القدس في العيون 
ــه وزارة الثقافة بالتعاون  الذي أقامت
مــع بلدية غــزة بحضــور مصطفى 
ــوع المستشــار الثقافي لرئيس  القان
ــد  ــة، ود. عب ــوزراء إســماعيل هني ال
الخالق العف مستشــار وزير الثقافة 
وعدد من المســئولين فــي الحكومة 
الفلسطينية وقيادات الفصائل وذلك 
ــة الحرف  ــن (١٥-٣) فــي قري االثني

والفنون بمدينة غزة.
 وأكد بحر أن القدس قضية حية في 
قلوب وعقول ماليين المســلمين وال 
يمكن أن ننساها، منددا قيام االحتالل 
ــاح كنيس الخــراب الصهيوني  بافتت
فــي المســجد األقصى، قائــال: "مهما 
خطط الكيان الصهيوني وهود ودنس 

في المسجد األقصى فإنه إلى زوال".
ــا  بحر صمــود أهلنا في الضفة   وحي
ــة القدس  ــة خاصــة في مدين الغربي
الذيــن يتصدون لالحتــالل وقطعان 
ــا وقفــة أهنا في  مســتوطنيه، مثمن
ــة عــام ١٩٤٨ وعلى  األراضــي المحتل

رأسهم شيخ األقصى رائد صالح.
وناشد د. بحر القادة العرب بخطوات 
عملية من أجل نصرة القدس، الفتا أن 
شــعبنا ليس بحاجة إلى االستنكارات 
ــات، موضحا أن مــا يقدم ليه  والبيان
ــر ويتحمل تبعاته،  العدو خطر كبي
كما طالــب جامعة الــدول العربية 
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ــد  بتمدي قرارهــا  وقــف  بضــرورة 
المفاوضات الغير مباشرة لمدة أربع 
أشــهر، مؤكدا أن تلك المفاوضات 
لشــعبنا  ــة  مجدي ــر  وغي ــة  عبثي
الفلسطيني، كما ناشد د. بحر القادة 
ــى محمود عباس  العرب بالضغط عل
من اجل إطالق سراح المجاهدين في 
سجون الســلطة ليأخذوا دورهم في 

الدفاع عن المسجد األقصى.
هــذا وناشــد د. بحــر القــادة العرب 
الذين ســيجتمعون في القمة العربية 
في ليبيا نهاية الشهر الجاري بتحمل 
مســئولياتهم تجــاه ما تتعــرض له 
ــة القــدس والمســجد األقصى  مدين
مــن تهويد وتجريــف وإقامة كنس 
يهودية، كما طالب منظمة المؤتمر 

اإلســالمي بضرورة التحرك الفاعل 
المســجد  ــة ونصرة  والجــاد لحماي
األقصــى وتعزيز صمــود المواطنين 
ــات الدولية  فيه، كما دعــا البرلمان
للوقوف بجانب شعبنا، ودعا الشعوب 
ــة جماهيرية كبيرة في  العربية لهب
ــة لنصــرة القدس  العواصــم العربي

والمسجد األقصى.
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العدد الخامس والثالثون
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المسجد اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل 
ــراث اليهودي مما  فــي بيت لحم إلى قائمة الت
يشكل تحديا خطيرا واستخفافا سافرا بمشاعر 
وحقوق أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية 
واإلسالمية، وتوطئة مكشوفة الستهداف قريب 
للمســجد األقصى المبارك بالضّم أو التقسيم 
ــى الهــدم في ظل النزعــات والتوجهات  أو حت
الصهيونية اليمينية العدوانية التي تهيمن على 

دعــا د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس 
المجلس التشــريعي الفلســطيني البرلمانات 
ــة  العربي والجامعــة  واإلســالمية  ــة  العربي
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي "للتدخل الفوري 
والعاجل لعمل كل ما من شأنه كبح وتعطيل 
المخطط الصهيوني بحق األرض والمقدسات 
الفلســطينية، وعلى رأســها المسجد األقصى 
المبارك"، مؤكدا أن "المســجد األقصى يشكل 
الهدف القادم للسياسة الصهيونية، وأن تدشين 
كنيس "الخراب" يشكل مقدمة لهدم "األقصى" 
وبناء هيكلهم المزعوم على أنقاضه، أو تقسيمه 
ــه كما حدث للمســجد اإلبراهيمي على  وضّم

أقل تقدير".
وشدد بحر -في رسالة أبرق بها الخميس (١٨-

٣) إلى رؤساء البرلمانات العربية واإلسالمية 
وعمرو موســى األمين العام للجامعة العربية 
ــن العام  وأكمــل الدين إحســان أوغلو األمي
ــى ضرورة  لمنظمــة المؤتمر اإلســالمي- عل
ــي يرتكــز إلــى محاور  ــي برنامــج عمل "تبن
سياســية وإعالمية وقانونية وشــعبية، بحيث 
يتم من خاللها الضغط على الحكومات العربية 
واإلســالمية التخاذ خطوات سياســية رسمية 
ضاغطة على االحتــالل الصهيوني، ومن بينها 
تجميد العالقات الدبلوماسية وسحب السفراء 
للدول التي ترتبط باتفاقيات مع دولة الكيان، 

ــى طريق القطــع الكامل  كخطــوة أولى عل
للعالقــات حال إصــرار الصهاينة على المضّي 
في مخططاتهم"، مشــيرا إلى "ضرورة العمل 
ــى فضخ وتعرية المخطط الصهيوني اآلثم  عل
إعالميا على المســتوى الدولي، ورفع دعاوى 
قانونية أمام المحاكم الدولية والمحلية ضد 
ممارســات االحتالل والدفع باتجاه محاكمة 
قادتــه كمجرمــي حــرب، وحــّث الحكومات 
ــى الســماح بإطالق  ــة واإلســالمية عل العربي
أوســع حملة تضامن شعبية، عربية وإسالمية، 
للتضامن مع فلســطين ومقدســاتها، وتقديم 
كافة أشــكال الدعم المادي والمعنوي لشعبنا 
الفلسطيني بهدف تعزيز صمود أبنائه، وخاصة 
في مدينة القدس، في وجه اإلرهاب الصهيوني 

المتعاظم".
وقال بحر في رسالته إن "االستيطان الصهيوني 
ــغ مبلغه، وخاصة في مدينة القدس التي  قد بل
ترمــي حكومــة االحتالل مدعومــة بمختلف 
القطاعات الرســمية والشعبية في دولة الكيان 
إلى حسم أمر تهويدها خالل المرحلة المقبلة 
بما يجعلها خارج الحســابات العملية في إطار 
أي حّل مستقبلي مع الفلسطينيين"، موضحا أن 
"األمر لم يقف عند هذا الحد، إذ خطت حكومة 
االحتالل خطوات نوعية على طريق استباحتها 
ــى ضّم  ــر إقدامها عل للحــق الفلســطيني عب

دولة الكيان في المرحلة الراهنة".
وحذر بحر من أبعاد المخطط الصهيوني الكبير 
الرامي إلى اجتياح األرض وتهويد المقدسات 
ــات  "اإلعالن أن  ــى  عل مشــددا  الفلســطينية، 
المتعاقبة عن سلســلة العطاءات لتدشين آالف 
الوحدات السكنية االستيطانية قبل أيام لم تكن 
إال جرعة أولى في إطار الحلقات االستيطانية 
المتواصلة، التي انتقل بعدها الصهاينة خطوة 
نوعية أخــرى عبر افتتاح كنيــس "الخراب" 
بجوار المســجد األقصى الــذي حظي برعاية 
صهيونية رســمية كاملة ودعم أمريكي غير 

مبرر أو مفهوم".
وأكــد بحر أن "ما يجــري حاليا يجعلنا ندق 
ناقوس الخطر ونشعل األضواء الحمراء كافة 
إزاء هــذه التطورات الخطيرة التي تســتهدف 
ضرب أســس وجوهــر القضية الفلســطينية 
وتفريغها من مضامينها األساســية، ومحاولة 
حســم الصراع مبكرا مع الشــعب الفلسطيني 
في ظل صمت عربي وإسالمي واضح، وتواطؤ 
دولي مفضوح"، معتبرا ذلك تهديدا للحقوق 
الوطنية الفلسطينية، وتكريسا لوقائع جديدة 
ــدات في  ــدا من التعقي ــرة تضفي مزي وخطي
ملف الصراع الفلسطيني الدامي مع االحتالل 
الصهيوني الذي يحاول حسمه هذه األيام بكل 

الوسائل اإلرهابية واإلجراءات العدوانية.

وناشــد بحر البرلمانات العربية واإلســالمية 
بلعــب دور مركــزي ومحوري في تحشــيد 
ــع الجهود في ســبيل نصرة  الطاقــات وتجمي
األقصــى والمقدســات، معتبرا ذلــك "أقل ما 
يمكــن أن تقدمه في ظل الهجمــة الصهيونية 
ــة بأحد ودون  الشرســة التي تمضي غير عابئ

اكتراث بقانون دولي أو إنساني".
وتابع قائال: "لقد بلغ األذى والظلم الصهيوني 
حــدودا صارخة ال يمكــن احتمالها أو المرور 
عنها مــرور الكرام، مما يســتوجب من كافة 
ــة واإلســالمية االنتفاض  ــا العربي ــاء أمتن أبن
لحماية فلســطين ومقدســاتها قبل أن تتمكن 

منها يد الغدر واإلرهاب الصهيوني". 
وحمــل بحر البرلمانات العربية واإلســالمية 
والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي 
أمانة الدفاع عن فلسطين ومقدساتها، وضرورة 
وضع ذلك في صدارة أولويات القمة العربية 
المقبلة، قائال: "ما لم تتحركوا بشــكل جدي 
وفاعل وحقيقي نصــرة لها من خالل برنامج 
عملي ملموس فإن الحقوق الفلسطينية معرضة 
ــاح الصهيوني  ــاع تحت مطرقــة االجتي للضي
المنفلت مــن أي عقال"، معربا عن أمله في أن 
بلورة إرادة عربية وإسالمية فورية النطالقة 
حقيقية على طريق نصرة الحق الفلســطيني 

والمقدسات الفلسطينية.

"  "
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دان د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشريعي عودة سلطة رام اهللا إلى المفاوضات، 
ــرا أن تراجــع ســلطة رام اهللا مجددا عن  معتب
ــا لجهة القبول باســتئناف المفاوضات  مواقفه
غير المباشــرة مــن جديد في ظل االســتباحة 
الصهيونية لألرض والمقدسات، يشكل انتكاسة 
وطنية خطيرة، واســتخفافا ســافرا بمشــاعر 
أبناء شــعبنا وأمتنا، وتجاوزا فاضحا لكل القيم 
الوطنية واألخالقية، مؤكدا أن استمرار السيد 
محمود عباس وسلطة رام اهللا في العبث بحقوقنا 
وقضيتنا من شــأنه أن يقود الوضع الفلسطيني 
برمته إلى الكارثة المحققة عما قريب، ويفتح 
شــهية االحتالل نحو مزيد من التغول الهمجي 

بحق أرضنا وقدسنا ومقدساتنا.
ودعا بحر في بيان صحفي األحد (٢١-٣) السلطة 
إلى رفض استئناف المفاوضات تحت أي مسمى 
كان، والعودة إلى أحضان شــعبنا الفلســطيني 
ــه وحقوقه الوطنية، ورفع  والدوران مع ثوابت
القبضــة الحديدية عــن المقاومة فــي الضفة 
الغربية، وعدم التعرض لفعاليات التضامن مع 

القدس والمقدسات على أرض الضفة الغربية.
وأكد بحر أن زيارة ميتشل إلى المنطقة تهدف 
إلى ســحق الموقف الفلسطيني الرسمي بشكل 
تام، وإخضاعه بشكل كامل لألجندة األمريكية 
والصهيونية، وخصوصا في ظل مباركة اإلدارة 
األمريكية لإلجراءات الصهيونية األخيرة، وعدم 

ــا على افتتاح كنيس "الخراب" وتقبل  اعتراضه
تكثيف البناء في القدس، واالعتراض فقط على 
توقيت اإلعالن عنها فحسب، مؤكدا أن الموقف 
األمريكي إزاء االســتيطان الصهيوني المتعاظم 
ال ينطلي على أصغر من أبناء شــعبنا وأمتنا ما 
دام قاصــرا على الجانب اإلعالمــي الذي يضعه 
في دائرة االستهالك السياسي فحسب، واحتراف 

الخداع والتضليل المنهجي.
وأضــاف أن الموقف األمريكي لن يكون مقبوال 
ــى إال إذا انتقل خطــوة حقيقية من  بحده األدن
خــالل اتخاذ مواقف سياســية صريحة تتضمن 
إرســاء آليات ضاغطة وملزمــة إلجبار حكومة 
االحتالل على التراجع عن مخططاتها العدوانية 
التي تتوالى تترى بحق القدس واألقصى وسائر 

المقدسات.
ــان كي مون األمين العام  واعتبر بحر زيارة ب
لألمم المتحــدة بأنهــا كانــت دون التوقعات 
ــر، وأقرب ما تكون إلى الشــكلية منها إلى  بكثي
ــة التي يفترض أن  تلمس االحتياجات الحقيقي
ــع بها األمــم المتحدة في ظــل الحصار  تضطل
ــذ أربعة أعوام، مؤكدا  المضروب على غزة من
أن موقع مؤسســة األمم المتحــدة بحاجة إلى 
ترميم سياسي ومعنوي وأخالقي في ظل الدور 
الباهت لمؤسساتها وشــخوص القائمين عليها، 
وتقصيرها الواضح بصدد تحمل مسئولياتها إزاء 

الكارثة اإلنسانية التي تتفاعل في قطاع غزة.
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نظم وفد برلماني من المجلس التشريعي زيارة 
تضامنية لمقر فضائية األقصى في غزة برئاسة 
ــور أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس  الدكت
المجلس التشريعي ومشــاركة كل من النواب 
د.محمد شــهاب ، ود.سالم ســالمة، وجمال نصار، 
ود.يوسف الشرافي، ومشير المصري، ود.خميس 
النجار، وم.اسماعيل األشــقر، وجميلة الشنطي، 
وهــدى نعيم، وكان في اســتقبال الوفد مجلس 
إدارة فضائية األقصى والمدير العام ومســئولي 

اإلدارات المختلفة.
من جهته أكد د. بحر أن هذه الزيارة التضامنية 
ــر عن وقفــة تضامــن وتكاتف من الشــعب  تعب
الفلســطيني ممثال بالمجلس التشريعي لجميع 
ــة، موضحــا أن فضائية  ــن فــي الفضائي العاملي
األقصى تعكس الخارطة الحقيقية لمقاومة شعبنا 

الفلســطيني ووحدته، مثمنا تمســك الفضائية 
بالحقوق وبالثوابت الفلسطينية وسعيها الحثيث 
لعمــل كل مــا من شــأنه تعزيز صمود شــعبنا 
فــي وجه الهجمة الشرســة التي تطــال األرض 

والمقدسات.
وشــدد د. بحر على أن فضائية األقصى ال تملك 
أي أرصدة في البنوك، مبينا أن القرار األمريكي 
ــة وحقدها  ــاك اإلدارة األمريكي يعبر عــن ارتب
على الشــعب الفلســطيني واإلعالم الفلسطيني 
الحر والمقاوم، قائال: "هذا التحريض األمريكي 
ضــد فضائية األقصى ســيزيد من حب الشــعب 

الفلسطيني والعربي لها وتقديره لدورها".
ــدور النضالي المشــرف  واســتعرض د. بحر ال
ــة األقصــى فــي حــرب االحتــالل على  لفضائي
المقدسات وتهويد المســجد األقصى وكذلك 

ــم االحتــالل، وتغطيتها  دورهــا في فضح جرائ
المميزة لحرب الفرقان، مشيرا إلى أن لفضائية 
األقصى أن تفخر وترفع الرأس عاليا بهذا القرار 
األمريكــي الذي يدلل على مــدى صوابية نهجها 

وسياساتها ومعالجاتها اإلعالمية المختلفة.
مــن جهته رحب د. محمود أبو دف رئيس مجلس 
إدارة الفضائية بالوفد البرلماني الزائر، مشيرا إلى 
الدور المميز الذي يضطلع به المجلس التشريعي 
في دعم وإسناد اإلعالم الفلسطيني الحر وخدمة 

شعبنا الفلسطيني وقضاياه الوطنية.
ــو دف أن القــرار األمريكــي بحــق  وأكــد د. أب
الفضائية يشــكل اغتياال للكلمة الحرة والموقف 
الصادق، مشددا على أن ذلك يشكل اصطفافا مدانا 
مع االحتــالل الصهيوني في جرائمه المتصاعدة 

بحق شعبنا وحقوقنا ومقدساتنا.  



كل تلك الميادين, وبالقياس إلى نشــاط 
زمــالء آخرين, خاصة مــن كان منهم في 
هيئة المكتب أو الكتلة فإنهم أطول منا باعًا 
زمــالء آخرين, خاصة مــن كان منهم في 
هيئة المكتب أو الكتلة فإنهم أطول منا باعًا 
زمــالء آخرين, خاصة مــن كان منهم في 

وخبرة.
هــل اســتطعت كنائــب أن توفــق بــني 
مهامك وواجباتك الربِّـانية وبني اِّـهام 

واألعباء األخرى؟  
إن العمل البرلماني هو األساس في واجبات 
النائب, وبعــد ذلك فليكْن له ما اســتطاع 
غت نفســي  مــن األعباء األخرى, لذلك َفرَّ
تمامًا من العمل األكاديمي الذي كنُت فيه 
غت نفســي  مــن األعباء األخرى, لذلك َفرَّ
تمامًا من العمل األكاديمي الذي كنُت فيه 
غت نفســي  مــن األعباء األخرى, لذلك َفرَّ

ــْطِر  قبل الترشــح, كما أنني أعتذر عن َش
الدعوات التي تصلني, ال سيما ما تعلق منها 
بالمناســبات االجتماعية, أو كان حضوري 
ــادة رقمية, لتكثير الســواد, دون أن  فيه زي
يؤثر الغياب على ذلك النشاط, لذلك فقد 
فتحنا مكاتبنًا, وبيوتنا, وصدورنا للناس من 
َغَبِش الفجر إلى َغَسَق الليل, فإنه يسرني أن 
أستمع إلى حاجات الناس بعد صالة الفجر 
في المســجد وال أضيق ذرعًا بالزائرين في 
ــت, أو حتى  ــن إلى البي ــب, أو القادمي المكت
الذين يستوقفوننا في الطرقات, لكننا نقول 
ْوَن  لبعضهم: ال أجد ما أحملكم عليه, َفَيَتَولَّ
وأعينهــم َتَرْقَرُق بالدمع َحَزنًا, وعســى أن 

َر اهللا األحوال. ُيَغيِّ
وال بد من االعتراف بأن الواجبات البرلمانية 
تربك برنامج اإلنســان, فال يعود متفرغًا 
لبيته, كما ال يستطيع أن يحمل أعباء الناس 
جميعًا, ولسوف يضطر لالعتذار عن كثيٍر 

من العوائد االجتماعية وغير ذلك.
كيــف انعكســت شــخصية وثقافــة د. 
يونــس األســطل الرتبويــة والدعويــة 
والسياســية مــا قبل إجــراء االنتخابات 
التشــريعية على واقع العمــل الربِّـاني 

عقب الفوز َّـ االنتخابات؟
بوصفــي مختصــًا فــي الفقه والتشــريع, 

عقب الفوز َّـ االنتخابات؟
بوصفــي مختصــًا فــي الفقه والتشــريع, 

عقب الفوز َّـ االنتخابات؟

ــُت تدريــس الشــريعة, واإلفتاء  وقد زاول
أكثــر من ربع قــرن فقد آثــرُت عضوية 
ــة القانونية, وقــد أفادني التخصص  اللجن
في الصبغة الشــرعية للقوانين, سواء تلك 
ــَنْت حديثًا,  ــي قمنا بغربلتها, أو التي ُدشِّ الت
في الصبغة الشــرعية للقوانين, سواء تلك 
ــَنْت حديثًا,  ــي قمنا بغربلتها, أو التي ُدشِّ الت
في الصبغة الشــرعية للقوانين, سواء تلك 

ــقي ِللَغة العربية جعل إسهامي  كما أن ِعْش
ــَنْت حديثًا,  ــي قمنا بغربلتها, أو التي ُدشِّ الت
ــقي ِللَغة العربية جعل إسهامي  كما أن ِعْش
ــَنْت حديثًا,  ــي قمنا بغربلتها, أو التي ُدشِّ الت

ــزًا, حتى إن  فــي الصياغة والمراجعة متمي
ــقي ِللَغة العربية جعل إسهامي  كما أن ِعْش
ــزًا, حتى إن  فــي الصياغة والمراجعة متمي
ــقي ِللَغة العربية جعل إسهامي  كما أن ِعْش

الزمالء ليطمئنوا إلى رأيي كثيرًا, السيما 
فيما يتعلق بالتأصيل الشرعي للقضايا, ثم 
فــي اإلفتاء في الفــروع الفقهية, ومقاصد 

التشريع اإلسالمي.
اســتنادا إُّـ تجربتــك الربِّـانيــة.. هل 
تعتقد أن اِّـجلس التشــريعي قادر على 
لعــب دوره اِّـنــوط بــه حســب القانــون 
األساســي الفلســطيني، ووفقــا ِّـا هو 
مأمول وطنيــا َّـ ظل عوائــق وتدخالت 

االحتالل؟
صحيح إن المعوقــات الداخلية والخارجية 
ــذرًا في عدم  ــرة جدًا, لكنها ليســْت ُع كثي
تحقيق إنجاز, وال شــكَّ أن دور البرلمان 
ــف اإلمكانيات,  ــا, وِبَضْع ســيتأثر ســلبًا به
ــه, غير أن  ــى الرئيس ل وباســتهداف المبن
المؤمنين باهللا, ثم بحــقِّ أمتهم وأوطانهم 
عليهم, ال يعرفون المستحيل, وال يركنون 
للمعاذير, فال ييأس مــن روح اهللا إال القوم 
الكافــرون, وال يقنــط من رحمــة ربه إال 
ــذي َنَصَرُكم ببدٍر وأنتم  الضالون, وهو ال
أذلة وكم من فئٍة قليلٍة غلبت فئًة كثيرًة 
ــذي َنَصَرُكم ببدٍر وأنتم  الضالون, وهو ال
أذلة وكم من فئٍة قليلٍة غلبت فئًة كثيرًة 
ــذي َنَصَرُكم ببدٍر وأنتم  الضالون, وهو ال

بإذن اهللا, واهللا مع الصابرين.
أذلة وكم من فئٍة قليلٍة غلبت فئًة كثيرًة 

بإذن اهللا, واهللا مع الصابرين.
أذلة وكم من فئٍة قليلٍة غلبت فئًة كثيرًة 

 لقد بذلنا جهدنا في التقنين المنسجم مع 
الشريعة, وُزْرنا معظم الدوائر والمؤسسات, 
ــوزارات والســلطات, وأقمنا  فضًال عــن ال
االجتماعات العادية والطارئة, وأصدرنا مئات 

البيانات السياســية والمؤتمرات الصحفية, 
والقــرارات البرلمانية, واســتقبلنا المزيد 
من البرلمانِّيين والوفود الزائرة, وتواصلنا 
خُر  مع العرب والمســلمين والعالم, ولم َندَّ
من البرلمانِّيين والوفود الزائرة, وتواصلنا 
خُر  مع العرب والمســلمين والعالم, ولم َندَّ
من البرلمانِّيين والوفود الزائرة, وتواصلنا 

جهدًا في ذلك, وكنا في كثير من األحيان 
ــا, وِبُقوت أوالدنا,  نغامر بحياتنا أو براحتن
ــا, وان يرزقنا  ــا هللا أال يحرمنا ثوابه دعاؤن
ــا, وِبُقوت أوالدنا,  نغامر بحياتنا أو براحتن
ــا, وان يرزقنا  ــا هللا أال يحرمنا ثوابه دعاؤن
ــا, وِبُقوت أوالدنا,  نغامر بحياتنا أو براحتن

اإلخالص لوجهه الكريم, وأسمى أمانينا أن 
نكون ممن ُزْحِزَح عــن النار, وُأدِخَل الجنة 

فقد فاز وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور.
حفلت الحياة الربِّـانية طيلة الســنوات 
األربع اِّـاضية باِّـناكفات السياسية.. ما 
هي شــهادتك حول هذا اِّـوضوع.. وهل 
باإلمــكان الحفاظ على الحــد األدنى من 
العالقة الشخصية بني النواب بعيدا عن 

الخالفات الفصائلية؟
إن التناقض الفكري بين اإلسالم واليسارية 
اإللحادية من ناحية, وبين العلمانية والدين, 
وما نتج عنها من اختالف البرنامج السياسي 
ــح قوم مع  مــن ناحية أخــرى, حيث تصال
االحتالل, ورضوا بها مش الحياة الذي يأذن 
به, تحت طائلة االنهزام النفسي, بدعوى أنه 
ال طاقــة لنا اليوم بجالــوت وجنوده, بينما 
الجهاد فــي ســبيل اهللا, ومقاومة االحتالل 
ــا عقيدة وفريضــة, كل أولئك  هي عندن
كان ســببًا في استحالة الحفاظ على الحدِّ 
ــا عقيدة وفريضــة, كل أولئك  هي عندن
كان ســببًا في استحالة الحفاظ على الحدِّ 
ــا عقيدة وفريضــة, كل أولئك  هي عندن

ــة أو الوطنية  األدنــى من العالقــة األخوي
بيننا, فإن الطرف اآلخر قارونيُّ البرنامج, 
يهمه المصالح الشــخصية أو الحزبية قبل 
كل شــيء, وهو يراها فــي التعاون األمني 
مع االحتالل بالكامل على حساب المقاومة, 

وبالصدام مع خيار الشعب الفلسطيني.
ولقــد أبدينا مرونًة في تشــكيل الحكومة, 
وفي الوصول إلى القواسم المشتركة, غير 
أن قرار القوم كان شــطبنا مــن المعادلة, 
وإخراجنا من المســرح السياسي بأي ثمن, 
وكانــت المراهنة على الحصار, أو التعنت 
في الحوار, أو العدوان وعرقلة اإلعمار, ولم 
ييأسوا بعد, ولو ببثَّ الشائعات, والتخطيط 
لالغتياالت من قبل أن يوقن الصهاينة بانتهاء 
الدور األمني لهؤالء القوم, فيكنســوهم أو 
يرجموهم, فيفوتهم مــا هم فيه من الرتع 

والُمتع, وحسبنا اهللا ونعم الوكيل.
هــل أضافــت التجربة الربِّـانية شــيئا 
إُّـ شــخص د. يونس األسطل ومكانته 

الدعوية والرتبوية والسياسية؟
ــا البرلمانية قد  ال ينكــر أحــد أن تجربتن
أكسبتنا وعيًا سياسيًا بحقيقة أعدائنا ولو 
من بني جلدتنا, واكتسبنا خبراٍت كثيرٍة 

علمية وإدارية وقانونية وغير ذلك.
ــى هذا فــي تعاطينا مــع العمل  وقــد َتَجلَّ
والنشــاط  اإلعالمــي,  واألداء  ــي,  البرلمان
ــَع منزلتنا بين  ــوي, وَرَف التوعــوي والتعب
ــاس, ونرجو أن يكون ذلــك من عاجل  الن
بشــرانا في الدنيا, فأولياء اهللا الذين آمنوا 
ــوا يتقون, لهم البشــرى فــي الحياة  وكان

ــا واآلخرة, وال خــوٌف عليهم, وال هم  الدني
يحزنون.

ما شهادتك الشخصية على الواقع واألداء 
الربِّـانــي الجمعــي على مــدار تجربتك 

الربِّـانية؟
ــر واإلصالح قد  ــة التغيي ال شــك أن كتل
ــْت في الصخر, ألداء واجبها البرلماني,  َنَحَت
رغم قلة اإلمكانيات, وكثرة العقبات وقلة 
الخبرة وتكاسل اآلخرين ابتداًء, ثم نكوصهم 
ــاًء, وال يزالون يمنعون  على أعقابهــم انته
رئيس المجلس وإخوانه الذين خرجوا قبله 
أو بعده من السجن ثالث سنين أو يزيد..., ال 
زالوا يمنعونهم من الولوج إلى َمَقرِّ المجلس 
التشــريعي في الضفة, ممــا يضطرهم إلى 
التواصل معنا عبر الهاتف أو الشــبكة. وَمْن 
ه أن يقف على إنجازاتنا َفلُيطالع الكتاب  َسرَّ
ق هذه التجربة تحت عنوان: (أربع  الذي َوثًّ

سنوات من العطاء رغم الحصار).
َّـ نهايــة العام الرابــع من رحلة العمل 
الربِّـاني.. هل يشعر د. يونس األسطل 
أنــه أكثــر قربــا أم بعــدا عــن الجمهور 

الفلسطيني؟
ــه نزداد  ا في ــوٌم إال وُكنَّ ــرَّ علينا ي ــم َيُم ل

الفلسطيني؟
ــه نزداد  ا في ــوٌم إال وُكنَّ ــرَّ علينا ي ــم َيُم ل

الفلسطيني؟

قربًا من الُمْنصفين في الشعب الفلسطيني, 
فلقد ًأْوَقْفنا التدهور السياســي الهادف إلى 
قربًا من الُمْنصفين في الشعب الفلسطيني, 
فلقد ًأْوَقْفنا التدهور السياســي الهادف إلى 
قربًا من الُمْنصفين في الشعب الفلسطيني, 

تها, كما أوقفنا النزيف  تصفية القضية ِبُرمَّ
االقتصادي واإلداري, بل واألخالقي إلى َحدٍّ 
تها, كما أوقفنا النزيف  تصفية القضية ِبُرمَّ
االقتصادي واإلداري, بل واألخالقي إلى َحدٍّ 
تها, كما أوقفنا النزيف  تصفية القضية ِبُرمَّ

ــاس من األمن غير  كبير, ولقد تحقق للن
المسبوق في القطاع, ال ينكره إال من يجحد 
الشمس في رابعة النهار, سواء على المستوى 
ــي أو الخارجي, ما معركة الفرقان,  الداخل

أو القضاء على الفلتان, منكم ببعيد.
ثــم إن بناء مرفق القضاء مــن الصفر بعد 
ــه, إال من  ــن في ــع العاملي أن أضــرب جمي
رحم ربك, وتنفيذ أكثر األحكام السابقة 
والالحقة وحصــول الكثير من الناس على 

حقوقهم, ال ينكره إال مكابر.
ــى تجاوز األزمات الكبرى,  ولعل القدرة عل
ــل إضــراب العاملين باآلالف ِلشــلِّ  من مث
ــى الفخر بتلك  الحكومــة, شــيٌء يدعو إل
اإلنجــازات, وخاصــة ضبط الشــارع أثناء 
ــع الرواتب تحت  ــرس, وتوزي الحرب الضَّ
النيران, وعدم االنكســار لشــروط اإلذعان 
لوقف الحرب, أو رفع الحصار, مع إفشــال 
كثير من المؤامرات فــي مهدها, وترميم 
ــة شــعوبًا ثم  العالقــة مــع الــدول العربي
كثير من المؤامرات فــي مهدها, وترميم 
ــة شــعوبًا ثم  العالقــة مــع الــدول العربي
كثير من المؤامرات فــي مهدها, وترميم 

ــى, ألن ارتباطه بالوالء  حكومــات, إال من أب
لليهود والنصارى يجعله ينظر إلينا كعدوٍّ 
ــد, ودعــم الجامعات والبلديات  أول أو َأْوَح
لليهود والنصارى يجعله ينظر إلينا كعدوٍّ 
ــد, ودعــم الجامعات والبلديات  أول أو َأْوَح
لليهود والنصارى يجعله ينظر إلينا كعدوٍّ 

ــة, ووضــع خطــط  والمؤسســات الخدمي
ــكلِّ المكائد الصهيونية ولو في  المجابهة ل
ســرقة المياه, واتخاذنا ســوقًا استهالكية 
ــكلِّ المكائد الصهيونية ولو في  المجابهة ل
ســرقة المياه, واتخاذنا ســوقًا استهالكية 
ــكلِّ المكائد الصهيونية ولو في  المجابهة ل

لبضائعه الكاســدة, وغير ذلك مما يلمسه 
ــاس المجردون مــن األهــواء, أو الغزو  الن

الفكري, وغسيل الدماغ, واألنانية.

ما الذي وقر َّـ قلبك منذ اللحظة األوُّـ 
لرتشحك لالنتخابات التشريعية؟

إن استشــعار ِعَظم المســؤولية, واإلشفاق 
ــًا على  ــا, كان مهيمن مــن التقصير بحقه
إن استشــعار ِعَظم المســؤولية, واإلشفاق 
ــًا على  ــا, كان مهيمن مــن التقصير بحقه
إن استشــعار ِعَظم المســؤولية, واإلشفاق 

نفســي, وقد حاولُت أن أعتذر لقيادة الكتلة 
ــوا أن يأذنوا لي بالبقاء  أكثر من مرة, فأب
على ثغور التعليم الجامعي, فاستعنت باهللا, 
ــة االنتخابية, ثم إننى  ة الدعاي وخضــت ُلجًّ
ألقيُت كلمة يوم ظهور االنتخابات شكرت 
فيها من لم ينتخبني قبل من اختارني, فإنه 
ــي الراحة, واإلفالت من الحســاب في  أراد ل
الدنيا واآلخرة, وإما اآلخر فشكرته لمكان 

الثقة التي َأْوالني إياها.
هــل كنــت تملــك معطيــات دقيقة عن 
عمل اِّـجلس التشــريعي السابق لدى 

ترشحك لالنتخابات؟
ــًا بكل مــا يتعلق  ــم أكــن ُمِلمًّ بالقطــع ل
بالواجبات البرلمانية عند الترشــح, وعند 
ظهور نتائج االنتخابات تلقيُت مع زمالئي 
دروسًا في العمل البرلماني, غير أن التجربة 
ظهور نتائج االنتخابات تلقيُت مع زمالئي 
دروسًا في العمل البرلماني, غير أن التجربة 
ظهور نتائج االنتخابات تلقيُت مع زمالئي 

هي التي تكســب المعرفة من شتى جوانبها, 
وسيظّل المرء ماضيًا في اكتشاف المزيد 
هي التي تكســب المعرفة من شتى جوانبها, 
وسيظّل المرء ماضيًا في اكتشاف المزيد 
هي التي تكســب المعرفة من شتى جوانبها, 

مــن أدوات العمل في المجلس التشــريعي, 
رغم مرور أربع سنين.

هــل فوجئت بواقع وطبيعة عمل ومهام 
اِّـجلس التشــريعي الفلســطيني التي 
تبدو عمليا أصعب مما هي عليه نظريا 

بكثري؟
إن المفاجأة كانت كبيرة, بسبب أن النائب 
لو أراد أن يقوم بواجباته على وجهها فسوف 
ــه إلى درجة النًّصــب واإلعياء,  يرهق نفَس
حتى لو كانت وســائل القيام بها متوفرة, 
فكيــف إذا كان يعمــل في حقل األشــواك, 
مت لنا الدنيا من القريب والبعيد,  فقد َتَجهًّ
إال من أكثر ناخبينا, وكثير من الشعوب 
العربية واإلسالمية, رغم عراقيل التواصل 

الجسدي, مع تآخي القلوب واألرواح.
ما هــي األعمال واِّـهــام الربِّـانية التي 
باشــرتها طيلة رحلتــك داخل اِّـجلس 

التشريعي؟
ــة الحريات العامة  ــرُت أن ألتحق بلجن اخت
وحقوق اإلنسان، إلى جانب اللجنة القانونية, 
ــة فتح, وبقية  ثم بعد االســتنكاف من كتل
ــع اليدين,  الزمــالء المعدوديــن على أصاب
جرى انتقالى من لجنة الحريات إلى لجنة 
األراضــي، غير أن العمل فــي اللجنتين لم 
ــد على نصف الطاقــة المصروفة  يكن يزي
للمجلس التشــريعي, حيث المشاركة في 
بعض اللجــان األخــرى تطوعــًا, كلجنة 
للمجلس التشــريعي, حيث المشاركة في 
بعض اللجــان األخــرى تطوعــًا, كلجنة 
للمجلس التشــريعي, حيث المشاركة في 

الموازنة واللجنة االقتصادية, مع اإلســهام 
في النشــاط العام, كالوقفات االحتجاجية, 
ــة, فضًال عن  ــدوات العلمية واإلعالمي والن
في النشــاط العام, كالوقفات االحتجاجية, 
ــة, فضًال عن  ــدوات العلمية واإلعالمي والن
في النشــاط العام, كالوقفات االحتجاجية, 

استقبال حاجات الناخبين, والسعي لتحقيق 
مطالبهم في حدود اإلمكان.

ما هــي أبــرز اِّـواقف التي ال تنســى َّـ 

رحلتك الربِّـانية؟
ــر من المواقــف ُحْلِوها  يمكــن رصد الكثي
هــا, لكنني أكتفي بالنقــاط الثمانية  وُمرِّ

التالية:
١. العراك القانوني في الجلسة األولى التي 
ــا فيها أن نبطل مجمــل القرارات التي  أردن
ــة التي عقدها  صدرت في الجلســة الطارئ
المجلس السابق, لنقل الكثير من الصالحيات 
ــى األمانة العامة  من أمين ســرِّ المجلس إل
للمجلس, باإلضافة إلى قائمة من القرارات 
ــون اتخذها رئيس الســلطة في أربعة  بقان
أيام تلك التي فصلت بين الجلسة الطارئة 
الوداعية بتاريخ ٢٠٠٦/٢/١٣م, وجلسة القسم 
بتاريخ ٢٠٠٦/٣/١٨, وهي جلسة برتوكولية 
للتسليم والتسلُّم, وال يدرج على جدولها أية 
بتاريخ ٢٠٠٦/٣/١٨, وهي جلسة برتوكولية 
للتسليم والتسلُّم, وال يدرج على جدولها أية 
بتاريخ ٢٠٠٦/٣/١٨, وهي جلسة برتوكولية 

مواضيع للمناقشة, حيث أرادتها حركة فتح 
الجلسة الثانية, لتصبح كل تلك القرارات 
ســارية المفعول, وأردناهــا األولى إلبطال 

عمل المبطلين.
ــة  ــر الداخلي ٢. جلســة االســتجواب لوزي
على أثــر اقتحام الصهاينة لســجن أريحا, 
واختطاف النائب سعدات وبعض المعتقلين, 
حيث بدا فيها الوزير (نصر يوسف) هزيًال 
عاجــزًا عن اإلجابة المقنعة, وأعطى صورة 
مزرية للسلطة ووزراء حركة فتح, وهكذا 
هي بالفعــل, ولوال ذلك لمــا رضوا بدور 

الحراسة لالحتالل.
٣. لدى اختطاف أكثر من أربعين نائبًا من 
حركة حماس في الضفة الغربية, ورجحان 
كفــة كتلة فتح, طلبنا إليهــم أن يوافقوا 
على توكيل المختَطِفين إلخوانهم األحرار, 
حتى نحافظ على رغبة الشعب الفلسطيني, 
فأبوا ووعدوا بما أسموه (شبكة األمان), ثم 
ــد أول تصويت, وهو ما  نقضــوا عهدهم عن
أدى إلى عجــز المجلس عن تأمين النصاب 
ــم تكْن متوافقين  القانونية للجلســات, ما ل
قبل الجلســة, مثل جلســة الثقة للحكومة 
الحادية عشرة, وهي التي ال زالت في القطاع 

إلى اليوم حكومة تسيير أعمال شرعية.
٤. تعرض المجلس لزحف األجهزة األمنية 
التابعة لحركة فتح أكثر من مرة, ِبحجة 
تأخر الرواتب, وكانوا يعيثون فيه فســادًا 
التابعة لحركة فتح أكثر من مرة, ِبحجة 
تأخر الرواتب, وكانوا يعيثون فيه فســادًا 
التابعة لحركة فتح أكثر من مرة, ِبحجة 

فــي غزة, بينما أوقدوا فيه نارًا للخراب في 
ــة , وال زال مغلقًا تنعق عليه  الضفة الغربي
فــي غزة, بينما أوقدوا فيه نارًا للخراب في 
ــة , وال زال مغلقًا تنعق عليه  الضفة الغربي
فــي غزة, بينما أوقدوا فيه نارًا للخراب في 

الغربان.
كيف تقيم أداءك على الصعيد الشخصي 

منذ اللحظة األوُّـ وحتى اليوم؟
يجب االعتراف بأننا دخلنا إلى البرلمان دون 
أية ِخْبرة سابقة, ولكنني أزعم أن التجربة 
سنا معها في جوانب  التي اكتسبناها قد َتَمرَّ
أية ِخْبرة سابقة, ولكنني أزعم أن التجربة 
سنا معها في جوانب  التي اكتسبناها قد َتَمرَّ
أية ِخْبرة سابقة, ولكنني أزعم أن التجربة 

العمل البرلماني المختلفة, ال سيما التقنين, 
عي أننا  والمراقبة على أداء الحكومة, وال َندًّ
بلغنا الكمال, لكنًّ خبرتنا جيدة, والحمد هللا 
ــى َنْعَمائه. وكذلك األنشــطة المتممة  عل
لعمل النائب, كالنشاط السياسي واإلعالمي, 
واالجتماعي والدعوي و التعبوي, كان لي 
شــخصيًا نصيٌب منه بدرجات متفاوتة, في 
واالجتماعي والدعوي و التعبوي, كان لي 
شــخصيًا نصيٌب منه بدرجات متفاوتة, في 
واالجتماعي والدعوي و التعبوي, كان لي 
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ازددنا قربًا من الناس . . وغامرنا بحياتنا وراحتنا وقوت أوالدنا 
النجاح عملنا البرلماني

النائب د. يونس األسطل:

نحتنا َّـ الصخر ألداء واجبنا الربِّـاني رغم قلة اإلمكانيات وكثرة العقبات وقلة الخربة وتكاسل اآلخرين
فتحنا مكاتبنا وبيوتنا وصدورنا للناس من َغَبِش الفجر إلى َغَسق الليل وال أضيق ذرعًا بالزائرين

النائب /  د.يونس األسطل
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عقدت اللجنة االقتصادية ولجنة الموازنة والشئون المالية في المجلس التشريعي 
ورشــة عمل لمناقشــة مشــروع الحكومة االلكترونية مع وزارة االتصاالت التي 
ــا مدير عام الحاســوب الحكومي بوزارة االتصاالت م. ســهيل مدوخ بحضور  مثله
رئيس اللجنة االقتصادية النائب د. عاطف عدوان ورئيس لجنة الموازنة والشئون 

المالية النائب جمال نصار والنائب د. سالم سالمة والنائب د. يوسف الشرافي. 
ــة لما له من أثر  واســتعرض النواب أهمية تطبيق مشــروع الحكومة االلكتروني

ايجابي على الوزارة والحكومة والمواطنين بشكل عام.
 بدوره اســتعرض م. مدوخ أهم االنجازات التي تحققت في إطار المشــروع خالل 
ــى أهم المعيقــات التي تحول دون إنجاز المشــروع  ــرة الســابقة، معرجا عل الفت

بأكمله.
وأكــد المجتمعون على ضرورة إنجاز مشــروع الحكومة االلكترونية من خالل 

تضافر كافة الجهود وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تقدمه.

استهجن النائب د. عمر عبد الرازق المشهد المعيب 
الــذي ظهرت فيه دوريات مشــتركة من األجهزة 
األمنية وقوات االحتالل وهي تجوب مدينة سلفيت 

وبعض المناطق األخرى.
ــد الرازق هــذا الشــكل الفاضح من  واســتغرب عب
ــار، ودون أدنى  ــي في وضــح النه التنســيق األمن
ــراث لما يحمله هذا المشــهد من معاٍن وآثار  اكت

على نفسية المواطنين الفلسطيني.
ــد الرازق أن هذه الصــورة التي ظهرت  وأكد عب
في شوارع سلفيت هي دليل جديد على أن الضياع 
الذي تحياه الضفة الغربية هو نتيجة حتمية لهذا 

ــن ويؤتى بها على  ــوع من المشــاهد التي كانت تمارس بشــكل مخفي وباتت اليوم تعل الن
مرأى ومسمع المواطن الذي أهلكته آلة القمع وباتت تعد عليه األنفاس.




@Z!a@‚aä@Ú�‹é@bj†b¨@÷åaã€a@áj« .@Z!a@‚aä@Ú�‹é@bj†b¨@÷åaã€a@áj« .@Z!a@‚aä@Ú�‹é@bj†b¨@÷åaã€a@áj« Ü
"ıbìm@bfl@…‰ñbœ@|nèm@%@aàg"



@ÍâÁÎ@LbË»‡”@Âfl@�̧ ái@ÚflÎb‘æa@·«ái@Új€b�fl@Ú�‹è€a@Z!a@‚aä@laÏ„
@@Ú®bóæa@ÚÓ„@ıb–n„a@Û‹«@á◊˚m@‚bÿy˛a

اســتنكر النواب اإلسالميون في رام اهللا 
المحتلة إصدار المحكمة العسكرية في 
ــة أحكامًا جائرة بحق أربعة من  المدين
المحتلة إصدار المحكمة العسكرية في 
ــة أحكامًا جائرة بحق أربعة من  المدين
المحتلة إصدار المحكمة العسكرية في 

أنصار الحركة اإلسالمية في المدينة 
ــذ فترة لــدى جهاز  والمحتجزيــن من

المخابرات العامة.
ــواب إن اســتمرار األجهــزة  وقــال الن
بإصدار  العسكرية  األمنية ومحاكمها 
مثل هذه األحكام يؤكد وبشــكل قاطع 
ــه أن الســلطة  وال مجــال للشــّك في
ــد  تري ال  اهللا  رام  فــي  الفلســطينية 
الوصــول إلى حــّل يفضي إلــى عودة 

الّلحمة للوطن وإنهاء االنقسام.
ووصف النواب هــذه األحكام بالظالمة 
ــي ال تقــوم ســوى على  والجائــرة الت

حجج واهية وتهم ملفقة، وأنها تشــكل 
سياســة لقمع الحريات والمقاومة في 
الضفة الغربية فــي الوقت الذي يقوم 
فيه االحتالل باستهداف القدس وتهويد 
المقدسات ويستمر في تنفيذ اعتداءاته 
اليومية بحــق المواطنين فــي الضفة 

عوضًا عن اغتيال آخرين. 
اليومية بحــق المواطنين فــي الضفة 

عوضًا عن اغتيال آخرين. 
اليومية بحــق المواطنين فــي الضفة 

ــواب الســلطة بإطــالق يد  وطالــب الن
ــا وقمعها لكي  المقاومــة وعدم تكبيله

تدافع عن الشعب ومقدساته.
كما استغرب النواب إصدار هذه األحكام 
بالرغم من وجود قرارات من المحكمة 
العليا باإلفراج عن المختطفين األربعة 
(محمد جودة أبو شلبك، أحمد شعبان 
أبو كويك، خالد جميل السراج، سيف 

القاضي)، متسائلين في نفس الوقت عن 
دور القضاء وماهيته في ظل عدم تنفيذ 

قراراته من قبل األجهزة األمنية.
وفــي ذات الســياق أيضًا، أكــد النواب 
ــة  ــى أن اســتمرار األجهــزة األمني عل
ــي تطــال  الت ــة  اليومي باالختطافــات 
عددًا من األســرى المحررين وقيادات 
الحركة اإلســالمية في الضفة وفصل 
ــن يدخل فــي إطار  وإقصــاء الموظفي
ــه من  سياســة محــو اآلخــر وحرمان
ــة والعمل في الوظيفة  حقه في الحري
ــه القانون،  ــة والتي كفلها ل العمومي
ــة  الحقوقي المؤسســات  ــن  مطالبي
ومؤسســات المجتمع المدني بضرورة 

فضح هذه السياسات.
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نظم وفد من المجلس التشريعي الفلسطيني  
برئاســة د. أحمر بحر النائب األول لرئاســة 
المجلس التشريعي زيارة تضامنية مع البنك 
الوطني اإلسالمي إثر القرار األمريكي األخير 
بتجميد أرصدته المالية، وذلك االثنين (٢٢-٣) 
في المقر الرئيس للبنك بمدينة غزة، وكان 
في اســتقبال الوفــد البرلماني أعضاء مجلس 
إدارة البنك والمدراء وعلى رأسهم الدكتور 

عالء الرفاتي رئيس مجلس اإلدارة.
وأوضح د. بحر أن هــذه الزيارة للبنك تأتي 
ــى تضامــن المجلس التشــريعي  ــدا عل تأكي
ووقوفه إلى جانب البنك الوطني اإلســالمي، 
ــه أرصدة في  مؤكــدا أن هــذا البنك ليس ل
خارج فلســطين، معبرا عن اســتنكاره لقرار 
ــة الذي يحــرض ضد البنك  اإلدارة األمريكي
في محاولة لهــدم أحد المؤسســات الوطنية 

الفلسطينية الهامة.
 وشدد بحر على "أن هذا البنك الوليد الواعد 

ــه دور فاعــل في تطوير االقتصــاد الوطني  ل
الفلســطيني وخدمة المواطن الفلســطيني"، 
ملفتا إلى أن تلك التصريحات األمريكية ضد 
البنك تدل أنه على حق وأن اإلدارة األمريكية 
ال تريد إنجاح أي مشــروع يخــدم المجتمع 
الفلســطيني. من جهته أوضــح د. الرفاتي أن 
إحدى أهداف إنشاء البنك الوطني اإلسالمي 
هي تخفيف الحصار عن أبناء شــعبنا وتقديم 

ــن، موضحا أن  ــرة للمواطني تســهيالت كبي
أعداد كبيرة من موظفي الحكومة يتقاضون 

رواتبهم من هذا البنك".
بدوره أكد عضــو اللجنة االقتصادية النائب 
د. سالم ســالمة دعم لجنته للبنك ووقوفها 
إلــى جانبه، مؤكدا أن البنك ســيبقى يعمل 
ويشق طريقه رغم كل القرارات واإلجراءات 

األمريكية.
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اقتحمــت قوات االحتــالل الصهيوني 
ــزل النائب  ــاح األحــد (١٤-٣) من صب
محمــد مطلق أبو جحيشــة في بلدة 

بيت أوال غرب الخليل. 
وقالت مصادر محلية إن قوًة كبيرًة 
ــود االحتالل قامــت باقتحام  مــن جن
منزل النائب محمد أبو جحيشــة عن 
الحركة اإلسالمية وتفتيشه والعبث 
ــد القوة  ــام قائ ــه، وق فــي محتويات
ــي اقتحمــت المنزل باســتجواب  الت
أبو جحيشــة وتســليمه بالًغا يقضي 
بضرورة الحضــور لمقر المخابرات 
الصهيوني في مركز عتصيون شمال 

الخليل ومقابلة رئيس المخابرات في 
موعد الحق. 

واســتنكر نواب الحركة اإلســالمية 
في الضفــة الغربية ما قامت به قوات 
مداهمة  مــن  ــي  الصهيون االحتــالل 
منزل أبو جحيشــة وتســليمه تبليًغا 
للمقابلة، واعتبر النواب -في تصريح 
صحفي- هذا النهج محاولة للنيل من 
عزيمة النواب، وشــلِّ عملهم، وفرض 

القيود على حركتهم. 
ــواب أن مثل هذه الخطوات  وأكد الن
لن تثنيهم عن هدفهم وخدمة شعبهم، 
ــل ال  ــى أن قمــع المحت دين عل مشــدِّ

يزيدهم إال صالبًة وقوًة في مواجهة 
المصاعــب، خاصًة أن معظــم النواب 
ــًة مــن حياتهم  ــراٍت طويل قضــوا فت
خلف قضبان األســر، وهذا لم يضعف 

عزيمتهم أو يمنعهم من العمل. 
ُيذكر أن قــوات االحتالل كانت في 
وقت ســابق قد دهمت منــزل النائب 
ــم قفيشــة ومكتــب النائب خليل  حات
ــذات الطريقة، كما ال تزال  الربعي ب
قــوات االحتــالل تعتقل ثالثة عشــر 
ــواب اإلســالميين في  ــا مــن الن نائًب
ــة منذ مــا يزيد على  الضفــة الغربي

ثالث سنوات.  
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ــح جهات  اتهــم النائــب محمود مصل
أوروبية مانحة بمنح ســلطة رام اهللا 
الضــوء األخضــر للتمادي فــي قمع 
الناس والحريات فــي أنحاء مختلفة 
من الضفــة الغربية المحتلة، مؤكدًا 
ــة تدّرب  وجــود عناصــر أمنية غربي

مليشيا عباس على التعذيب. 
ــام بها  وقــال مصلح، خــالل زيارة ق
نواب الحركة اإلســالمية في الضفة 
ــة لمركز القدس للمســاعدة  الغربي
ــة وحقوق اإلنســان في إطار  القانوني
ــي يعقدهــا  ــارات واللقــاءات الت الزي
النواب مع مؤسسات المجتمع المدني 
بحقــوق  ــى  تعن ــي  الت والمنظمــات 

اإلنســان: "هناك ضوء أخضر للسلطة 
من جهــات أوروبية مانحــة للتمادي 

ــات، ولوال  ــاس والحري فــي قمــع الن
وجــوده لما قامت األجهــزة بما تقوم 
ــى أن "دليل ذلك  به اآلن"، مشــيرًا إل
ــة تعيش  وجــود عناصــر أمنية غربي
فــي الضفة وتقوم بتدريــب األجهزة 
ــى القمع والتعذيب".  وطلب النائب  عل
مصلح من المركز الحقوقي التعاون 
ــات األخرى  مع المؤسســات والجمعي
"لفضــح اإلجــراءات التعســفية بحق 
المواطــن، مع وجــود فرصة للتوجه 
لإلتحاد األوروبي ومؤسســات حقوق 
ــذات الــدول  ــة، وبال اإلنســان الغربي
المانحة، ورفع قضايا في الخارج ضد 
من يخترق القانون وحقوق اإلنسان". 
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 مطلوب من القادة أن يرتقوا إُّـ مستوى مطالب الشعوب، 
وأن يقفوا وقفة صدق مع اهللا أوال وشعوبهم ثانيا 

الحصار هو حصار الشقيق قبل حصار العدو، ومطلوب فتح الحدود 
مع مصر لدعم صمود شعبنا َّـ مواجهة غطرسة االحتالل
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بدايــة هــل تتوقعون أن ترتــِق القمة 
العربية َّـ ليبيا إُّـ مستوى التحديات 
التي تواجهها اِّـقدسات َّـ فلسطني 

هذه األيام؟
نأمــل أن يكــون ذلــك، وإن كانــت 
احتماالته ضعيفة، ولكننا دائما ال نفقد 
األمل ونظن بأن ضغط الشارع العربي 
واإلســالمي ســيدفع بهــؤالء الحكام 
لرفع سقف نظرتهم، وما نحتاجه في 
فلسطين ليس رفع سقف النظرة وإنما 
رفع ســقف األداء ألن الكالم ال يسمن 
ــام أمام  ــي مــن جوع هذه األي وال يغن
ــده لوتيرة  غطرســة المحتل وتصعي
ــه ضد مقدســاتنا في القدس  إجراءات
ــة وإمعانه في حصار  والضفة الغربي

شعبنا في قطاع غزة.

مــا الــذي يمكــن أن تتمخــض عنــه 
القمة.. وما الذي ُيتوقع أن ُتســفر عنه 
مــا الــذي يمكــن أن تتمخــض عنــه 
القمة.. وما الذي ُيتوقع أن ُتســفر عنه 
مــا الــذي يمكــن أن تتمخــض عنــه 

اجتماعاتها وقراراتها َّـ ظل الضعف 
والهوان العربي الراهن؟

 الذي نطلبه هو أن يكون هناك التزام 
ــة جادة  ــي بوضــع خطــة عربي عرب
ــكل األطراف مــن أجل منع  ملزمــة ل
ــد المدينة المقدســة، ومن أجل  تهوي
منع ســقوط أراضينا لقمة سائغة في 
يد االحتالل الذي يســتمر في سياسة 
األمــر الواقــع. أقل ذلك هــو إعالن 
مدينة القدس مدينة عربية إســالمية 
خالصــة واتخــاذ كافــة اإلجــراءات 
الالزمة من أجــل هذا اإلعالن حقيقة 
واقعة على أرض الواقع وليس مجرد 
شــعارات تخدر بها الجماهير العربية 

فكفانا تخديرا.

ما الذي ُيفرتض أن تضطلع به القمة 
العربية َّـ ظل الهجمة الصهيونية 
األرض  تجتــاح  التــي  الخطــرية 
واِّـقدسات الفلسطينية.. وما الحد 

األدنــى الــذي ينتظره منها شــعبنا 
العربيــة  وشــعوبنا  الفلســطيني 

واإلسالمية؟
نقــول إن القادة مطلوب منهم الكثير. 
لقد أعطت الشــعوب كل شــيء وهي 
ــة لرموز  ــل ذلك حماي تنتظر مقاب
ــل نهار.  ــي تنتهــك لي شــعائرها الت
مطلوب مــن القــادة أن يرتقــوا إلى 
ــي لم  مســتوى مطالــب الشــعوب الت
تقصر معهــم فال يجوز أن تقصر هي 
معهم، وهنا نستذكر قول المصطفى 
صلى اهللا عليه وســلم "اللهم من ولي 
من أمر المسلمين شــيئا فشق عليهم 
ــه، ومــن ولي مــن أمر  فاشــقق علي
المســلمين شيئا فرفق بهم فارفق به". 
ــى أن ترتق هــذه القيادات  نحن نتمن
إلى واقع التحدي كي تنســجم مع ما 
تطلبه الشــعوب العربية واإلســالمية 
ــة. في هذه  ــذات شــعوبنا العربي وبال
المرحلة المطلوب من هذه الزعامات 
أن تقف وقفة صدق مع اهللا أوال ثم مع 

شعوبها ثانيا.

تعيــش غزة حصارا قاســيا منــذ أربع 
سنوات.. وســبق للجامعة العربية أن 
أصدرت قرارا بكسر الحصار عن قطاع 
غزة.. مــا موقع قضيــة الحصار ضمن 

أجندة القمة العربية اِّـقبلة؟
الحصار هــو حصار الشــقيق قبل أن 
يكــون حصار العــدو، والمطلوب فتح 
الحدود مع مصر حتى يتم دعم صمود 
شــعبنا في مواجهة غطرســة المحتل 

ضد شعبنا.

هــل يمكــن أن تلعب القمــة العربية 
دورا مــا حيــال التقريب بــني حركتي: 
فتح وحماس وتأخذ على عاتقها إتمام 
اِّـصالحــة الفلســطينية أم أن القمة 
تبدو انعكاسا طبيعيا لواقع االنقسام 

العربي مما ســيجعلها أعجز ما تكون 
عن القيام بهذه اِّـهمة؟

ــا يتخيل للمرء أنه عندما نتكلم  أحيان
ــة سياســية  ــم بواقعي يجــب أن نتكل
حقيقية. هناك فعال دول تأتمر بأوامر 
غربية. المشــكلة الفلسطينية وقضية 
المصالحــة بحاجة إلى قــرار عربي 
مســتقل عــن الفيتو األمريكــي الذي 
ــد دائما أن يكــرس واقع التجزئة  يري
فالواقع األمريكي هو واقع استعماري 
سياسته عبر العصور المختلفة "فرق 

تسد".

 ِّـاذا يرفض محمــود عباس تمثيل أو 
دعــوة حماس إُّـ القمــة بوصفها قوة 
فاعلة وذات حضور واسع ومؤثر ومقرر 
َّـ حياة الفلســطينيني.. أال يمكن أن 
تكون دعوة حماس فاتحة خري لتحقيق 
اِّـصالحــة أم أن األمــر ال يعني عباس 

وحركة فتح؟
المشكلة أننا نتكلم عن موقفين موقف 
علمانــي وموقــف إســالمي التقريب 
منهــم ممكن لكنه صعــب، وبالذات إذا 

ــاك تدخل خارجــي لتتثبيت  كان هن
الفرقــة واالنقســام. نحــن نتكلم عن 
ــن متعارضين وقيادتين لكل  برنامجي
ــات مختلف عن  منهمــا برنامج أولوي
برنامــج أولويات اآلخــر. ونحن عبر 
تاريخنا في المجلس حاولنا التقريب 
والمزاوجة والوصول إلى صيغة الحد 
ــن الطرفين، والــذي يعول  األدنى بي
عليه في المصالحــة هو الوصول إلى 
ــة، والكل يتحدث عن  مصالحة حقيقي
ــع ورقــة المصالحــة المصرية  توقي
ــدون أن تحقــق الحــد األدنــى من  ب
ــن، والمشــكلة هو  ــات الطرفي متطلب
ــة وإقليمية  فــي تدخل أطــراف دولي
ــو األمريكــي قائم  ــة، والفيت وعالمي
وتحــدث عنه بعــض القــادة في فتح 
والتــي هددت بســحب الدعــم المالي 
والسياسي عن السلطة في حال إقدامها 

على المصالحة. 

هناك من يأمل َّـ إبرام اتفاق اِّـصالحة 
الفلســطينية الداخليــة قبــل انعقــاد 
القمــة كي تتفرغ ِّـناقشــة ســبل إعادة 
اإلعمار.. لنفرتض أن اِّـصالحة أبرمت.. 

هــل تعتقد أن القمة قادرة على الخوض 
َّـ هذا اِّـعرتك وتلبية هذا االســتحقاق 
الكبــري أم أن األمــر خارج نطــاق قدرتها 
العمليــة كونه يخضــع ألجنــدة خارجية 

وقرارات سياسية دولية؟
الكالم هــذا صحيح، فــي الحقيقة لو 
تمت اســتقاللية اإلرادة السياسية عند 
المصالحة  إنجــاز  فيمكــن  ــاء  الفرق
لتكون مدخال حقيقيا لعودة المياه إلى 
مجاريها في كل من الضفة والقطاع 
لكن يبقى التدخل الخارجي هو العقبة 
ــى اآلن،  التــي يصعــب تجاوزهــا حت
ويمكــن أن تكون القمة العربية عامال 
قويا لدفع عملية المصالحة، وهذا ما 
ــه من هذه القمــة، وتوفير ليس  نطلب
فقط عامــل دفع وإنمــا توفير آليات 
يمكن مــن خاللها أن تســتمر وتبقى 
المصالحة وتعيد الواقع لما كان عليه 

من قوة ومصالحة.

هــل تعتقــد أن الــدول العربيــة التي 
أحجمت وتقاعست عن لعب دور فاعل 
وحقيقي َّـ مضمار تحقيق اِّـصالحة 
الفلسطينية قبل انعقاد القمة قادرة 

على إنجاز اِّـصالحة أثناء القمة؟
يقــال أن فــي اإلتحاد قــوة ولعل في 
اجتمــاع القادة العــرب كلمة تضاف 
إلى مجمــوع األوراق التي تريد فعال 
للشعب أن يتوحد فيكون هناك كلمة 
مؤثرة على الفرقاء إلنجاز المصالحة 
التي هي كما وصفتها فريضة شرعية 

والزمة وطنية ال غنى غنها.

يزداد العرب ضعفا يوما بعد يوم.. أما 
من ضوء َّـ نهاية النفق وما مستقبل 
الوضع الفلســطيني َّـ ظــل االنهيار 
العربي الرسمي أوال؟ ثم ما مستقبل 
الوضــع العربي ككل َّـ ضوء اســتالب 

اإلرادة العربية الحــرة والهوان العربي 
اِّـهني؟

اهللا ســبحانه وتعالى يقول في كتابه 
ــوا يســتبدل قومــا  ــز "إن تتول العزي
غيركم ثــم ال يكونوا أمثالكــم".. إذ١ 
الواقــع العربي الرســمي لم ولن يبق 
على حاله وإن بقي فســنة االســتبدال 
لن تســتثنيه، وإذا أراد الواقع العربي 
أن ينســجم فعليه أن يقف مــع إرادة 
الجماهير وأن ينســجم مع متطلبات 
ــة الزمة على هــذا النظام أن  ضروري
ــا وإذا فقد النظــام العربي  يعمــل به
مبرر وجــوده األخالقي والوطني فال 

بد أن يسقط ويأتي نظام غيره.

تصدر إشارات متواترة عن استعدادات 
وتحضريات صهيونية لشن حرب ضد 
إيران وحزب اهللا وحماس.. هل تعتقد 
أن ملف اإلرهاب والعدوان الصهيوني 
اِّـحتمل ســيكون حاضــرا على أجندة 
القمة.. وما الذي يفرتض أن تضطلع 
بــه القمــة إزاء هــذه القضيــة أم أن 
غالبية الدول العربية معنية بإضعاف 
محــور اِّـمانعــة واِّـقاومــة تحــت أي 

شكل كان؟  
مــن الصعب الحديث عــن كل الدول 
العربية كدولة واحدة، وبالتالي نحن 
نقول أن العرب ليسوا صفا واحدا عند 
توجيه ضربة إليــران أو حزب اهللا أو 
لقطــاع غزة. العرب ليســوا موحدين 
ونأمــل أن يتوحــدوا وأن ال تنحرف 
اتجاه البوصلة لديهم من أعداء األمة 
إلى فرقاء األمة، وبالتالي وحدة الصف 
مطلوبة وبرامج الحد األدنى يجب أن 
تكون موجودة بين هذه الدول، ووجود 
بوصلة ذات مؤشــر واضح وأولويات 
العمل العربي المشترك يجب أن تكون 

واضحة وأن ال تكون متعارضة.

.

 عدم انسجام النظام العربي مع إرادة الجماهري 
وفقدانه مربر وجوده األخالقي والوطني كفيل 

بإسقاطه ووقوعه ضمن سنة االستبدال

 لنكرس وحدة الصف العربي، وبرنامج الحد األدنى 
يجب أن يكون قائما كي ال تنحرف بوصلتنا عن 

االحتالل َّـ ظل أولويات واضحة للعمل العربي اِّـشرتك
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ننتظر قرارات تتناسب وحجم الهجمة التي تتعرض لها القدس والمقدسات، 
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بداية هل تتوقعون أن ترتِق القمة 
مســتوى  إُّـ  ليبيــا  َّـ  العربيــة 
التحديات التي تواجهها اِّـقدسات 

َّـ فلسطني هذه األيام؟
ــدو أن  ــى ذلــك، لكن يب نحــن نتمن
ــي والعجــز العربي ال  الوضــع العرب
يؤهل القمة أن تكون على المســتوى 
المطلوب ألماني الشــعب الفلسطيني 
ولألمــة العربية واإلســالمية، ونحن 
ــا ال نريد  طالبناهم وناشــدناهم بأنن
اســتنكارا وال بيانات وال شجب، نريد 
قرارات تنفذ على أرض الواقع. القدس 
ــا واألنفاق  اآلن تهــود ويهجــر أهله
تحفر تحت المسجد األقصى من كل 
حــدب وصوب وما قاموا به من افتتاح 
كنيــس الخــراب، وهذا تحــّد لألمة 
العربية واإلسالمية وهذا تحّد للقمة 
العربية، ونأمل أن تكون قرارات القمة 
تتناسب وحجم القدس واألقصى وأن 
تكون هذه القــرارات أقل ما فيها دعم 

الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويًا. 

مــا الــذي يمكــن أن تتمخض عنه 
القمة.. وما الذي ُيتوقع أن ُتســفر 
مــا الــذي يمكــن أن تتمخض عنه 
القمة.. وما الذي ُيتوقع أن ُتســفر 
مــا الــذي يمكــن أن تتمخض عنه 

عنه اجتماعاتها وقراراتها َّـ ظل 
الضعف والهوان العربي الراهن؟

مألوف دائمــا أن القمم العربية تدور 
بين الشــجب واالســتنكار، وإذا أخذوا 
قرارات فإنها لألســف ال تنفذ، وهناك 
قرار الجامعــة العربية القاضي برفع 
ــى أرض الواقع لم  الحصار، ولكن عل
ينفــذ، ونأمــل أن تكون القــرار على 
ــر، وأن تتخذ  مســتوى الحدث األكب
ــة من أجل  ــة وواقعي قــرارات حقيقي
إنقاذ المســجد األقصى مــن العربدة 
ــر  ــم إال عب ــة، وهــذا ال يت الصهيوني
قرارات جريئة في تحريك الجيوش 
العربية والطائرات العربية اســتجابة 
الستصراخ المسجد األقصى وأهل بيت 

المقــدس الذين يدافعــون بصدورهم 
العارية، فالبد أن يكون الموقف جريئا 
وشــجاعا، وإذا هودوا القدس وسقط 
ــى ذلك أن  خط الدفــاع األول فمعن
ــة بعــد ذلــك  كل العواصــم العربي

ستكون مستباحة.

مــا الــذي ُيفــرتض أن تضطلع به 
القمــة العربيــة َّـ ظــل الهجمة 
الصهيونيــة الخطــرية التي تجتاح 
الفلسطينية..  واِّـقدسات  األرض 
وما الحد األدنى الذي ينتظره منها 
وشــعوبنا  الفلســطيني  شــعبنا 

العربية واإلسالمية؟
اليهــود يفعلون مــا يشــاءون بغطاء 
أمريكا والرباعية التي تنحاز قراراتها 
دوما ضد  الشــعب الفلســطيني، وأقل 
المنظمــات  تقــف  أن  يفتــرض  مــا 
العربية واإلســالمية ماليا مع الشعب 
الفلسطيني، مثلما تدعم كل المنظمات 
اليهودية الموجودة في العالم االحتالل. 
نتنياهــو بعد قرار الجامعــة العربية 
بتمديد أربعة أشهر للمفاوضات غير 
المباشــرة نسف هذا الموضوع وأعلن 
أنه مســتمر في بناء المستوطنات في 
القدس وبالتالي نحتاج لوقفة شجاعة 
وحقيقية لنصرة األقصى وإال ستكون 
هذه القمة مثل القمم السابقة التي ال 

أهمية لها على أرض الواقع.

تعيش غــزة حصــارا قاســيا منذ 
أربــع ســنوات.. وســبق للجامعــة 
العربيــة أن أصدرت قرارا بكســر 
الحصــار عن قطاع غــزة.. ما موقع 
قضية الحصار ضمن أجندة القمة 

العربية اِّـقبلة؟
الجامعة العربية أصــدرت قرارا ولم 
ينفذ، وعندما يأتي بان كي مون إلي 

غــزة فأقل مــا يمكــن أن يأتي عمرو 
موســى إلي غزة، فهل يعقــل أن يأتي 
بان كي مون إلــى غزة مرتين خالل 
عــام واحــد وال يأتي عمرو موســى، 
وبين مصر وفلســطين مسافة قريبة 
فهذه مشــكلة، ونحن وجهنا دعوة إلى 
ــة كافة لكــي تأتي  ــادات العربي القي
إلــى قطاع غزة لالطالع على الخراب 

والدمار واإلغالق وآثار الحصار.

هل يمكن أن تلعب القمة العربية 
دورا ما حيال التقريب بني حركتي: 
فتــح وحماس وتأخذ علــى عاتقها 
إتمام اِّـصالحة الفلسطينية أم أن 
القمة تبدو انعكاسا طبيعيا لواقع 
االنقســام العربي مما سيجعلها 
أعجــز ما تكــون عن القيــام بهذه 

اِّـهمة؟
من المفتــرض أن تكــون المصالحة 
القمــة  ــدة  أجن ــى  عل الفلســطينية 
العربية، ونحــن نأمل أن يكون للقمة 
ــة دور مــن أجل  والحكومــات العربي
إنهاء هذا االنقسام، وتشكيل لجنة من 
القمــة للتوصل إلي مصالحة حقيقية 
ــى الثوابــت الفلســطينية  ــة عل مبني

ووحدة الشعب الفلسطيني.

ِّـاذا يرفض محمود عباس تمثيل 
أو دعوة حماس إُّـ القمة بوصفها 
قوة فاعلة وذات حضور واسع ومؤثر 
ومقرر َّـ حياة الفلسطينيني.. أال 
يمكن أن تكون دعوة حماس فاتحة 
خــري لتحقيق اِّـصالحة أم أن األمر 

ال يعني عباس وحركة فتح؟
هذا أمر بديهي، فالمفترض أن حماس 
ــي ثبتت في الحرب، وفشــل العدو  الت
فــي حصارهــا، أن تكــون ممثلة عن 
الشــعب الفلســطيني، والمفترض أن 

تمثل حماس ألنها تمثل روح الشــعب 
في حمل مشــروع المقاومة والدفاع 
عــن الثوابــت، ال عباس الــذي ارتهن 
مصيره لالحتالل، والذي مازال يصر 
ــى المفاوضــات المباشــرة وغير  عل
المباشــرة وقــد ثبــت فشــلها، ولكن 
األنظمة الرســمية مرتبطــة بأمريكا 
المجحفة بحق  ــة  الرباعي وشــروط 
الفلسطيني، ويعتبرون عباس  الشعب 
المنتهية واليته هو الممثل عن الشعب 
الفلســطيني لدى أمريكا وإســرائيل 
وبعض الــدول العربية وهــذا يعتبر 
إجحافا بحق حركة حماس التي قادت 
عملية التحرر وال زالت ترفع مشروع 
الفلســطينية  والثوابــت  المقاومــة 

والقدس وحق عودة الالجئين.

هنــاك من يأمــل َّـ إبــرام اتفاق 
الداخلية  الفلســطينية  اِّـصالحة 
قبــل انعقــاد القمــة كــي تتفــرغ 
ِّـناقشــة ســبل إعــادة اإلعمــار.. 
لنفــرتض أن اِّـصالحــة أبرمــت.. 
هــل تعتقــد أن القمة قــادرة على 
الخــوض َّـ هــذا اِّـعــرتك وتلبية 
هذا االستحقاق الكبري أم أن األمر 
خارج نطــاق قدرتها العملية كونه 
يخضــع ألجنــدة خارجية وقــرارات 

سياسية دولية؟
نؤكــد أنه مــن المفتــرض أن تكون 
األجندة الفلســطينية وأجندة القدس 
والمصالحة الفلســطينية هي األساس 
ألن القضية الفلســطينية هي األساس 
ورأس الحربة، والقمة يجب أن تدافع 
ليس عن فلســطين فحسب، وإنما عن 
األمــة العربية واإلســالمية، وهذا ما 
ــدة  ــا ألن تكــون أجن يجــب أن يدفعه
ــة من أجــل القدس  ــة وواقعي حقيقي

والمصالحــة، فكيف يمكــن أن نواجه 
العــدو الصهيوني ونحن منقســمون، 
ونحن نأمــل أن تكون هناك مصالحة 
قبل القمة ولكن األمور يبدو أنها على 

غير ما يشتهى اإلنسان.

هــل تعتقد أن الدول العربية التي 
أحجمت وتقاعســت عــن لعب دور 
فاعــل وحقيقي َّـ مضمار تحقيق 
اِّـصالحة الفلسطينية قبل انعقاد 
القمــة قادرة على إنجــاز اِّـصالحة 

أثناء القمة؟
ــا صادقة وهناك  اذا كانت هناك نواي
ــى عاتقه ذلك  ــي يأخذ عل قرار عرب
يمكــن أن تكــون ويمكــن أن تتحقق 
المصالحة، ولكن إذا كانت المصالحة 
والقدس على هامــش جدول األعمال 
فهــذه مصيبة كبرى يتحمــل القادة 
العرب مســئوليتها، وأؤكــد أن هذه 

أمانة في أعناق كل القادة العرب.

يزداد العرب ضعفا يوما بعد يوم.. 
أمــا من ضوء َّـ نهايــة النفق وما 
مســتقبل الوضع الفلسطيني َّـ 
ظل االنهيار العربي الرسمي أوال؟ 
ثم ما مستقبل الوضع العربي ككل 
َّـ ضــوء اســتالب اإلرادة العربيــة 

الحرة والهوان العربي اِّـهني؟
أقــول بغــض النظــر عــن اإلغــالق 
والحصــار، األمــل أوال فــي وجه اهللا 
وفي المشــروع اإلســالمي الذي يبدأ 
من غزة، ونؤكد أن مشروع الثوابت 
هو الذي يصعد وأن مشــروع أمريكا 
وإسرائيل "مشروع التسوية" ينحدر، 
فقد أصبحــت الكراهية موجودة لدى 
الشــعوب العربية وأحرار العالم تجاه 
تصرفــات أمريكا وإســرائيل، وأقول 
أنهما فشــلتنا في العراق وأفغانستان 
ــان وفلســطين، والنصــر لمــن  ولبن
يحفظ الثوابت ويدافع عن مشــروع 

المقاومة.

عــن  متواتــرة  إشــارات  تصــدر 
صهيونية  وتحضريات  استعدادات 
لشــن حرب ضد إيــران وحزب اهللا 
وحمــاس.. هــل تعتقــد أن ملــف 
الصهيونــي  والعــدوان  اإلرهــاب 
علــى  اِّـحتمــل ســيكون حاضــرا 
أجنــدة القمة.. وما الــذي يفرتض 
أن تضطلــع بــه القمــة إزاء هــذه 

القضية؟ 
نأمــل أن يكــون ذلــك، فالمفترض 
ــة إلى الخطر  ــه القمم العربي أن تنتب
الصهيوني ليس على مستوى القضية 
الفلســطينية بل على األمــة العربية 
واإلسالمية وكل أحرار العالم. يجب 
أن يكــون هناك دفاع مشــترك عربي 
حقيقــي لصــد االحتــالل الصهيوني 
لكــن يبدو أن تلك األجندة غائبة عن 

اهتمامات القادة العرب.
ونؤكد أن إســرائيل من طبيعتها شن 
ــا دولة بنيت وشــيدت  الحــروب ألنه
ــال والقتل وهذه  على الدماء واالغتي
هي طبيعتهم، ولكــن أؤكد أن القمة 
العربية بحكــم واقع الضعف والهوان 
ــي بعيدة كل البعــد عن ذلك،  العرب
وال أظن أنها تفكر فــي هذه القضية، 
ــع عالقاتها مع  فهي تفكر كيف تطب
إســرائيل وكيــف تحمي رأســها من 

إسرائيل. 

هل تعتقد أن غالبية الدول العربية 
معنيــة بإضعــاف محــور اِّـمانعة 

واِّـقاومة تحت أي شكل كان؟  
هذا واضح جدًا، وهذا ما قررته رايس 

واِّـقاومة تحت أي شكل كان؟  
هذا واضح جدًا، وهذا ما قررته رايس 

واِّـقاومة تحت أي شكل كان؟  

عندما تحدثت عن محور الشر ومحور 
الخير، ولكن أنا أقول إن محور الخير 
هو الذي يدافع عــن الثوابت، ومحور 
الشــر هو الذي ينبطح ويعطي والءه 
ــكا وسياســاتها العدوانية التي  ألمري
تحاول طمس حقوق الشعوب وضرب 

ثوابتها ونهب خيراتها. 
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إنجازات واضحة
ــة التغيير  ــر البعــض تســاؤالت حــول دور كتل يثي
ــر عقب  واإلصــالح فــي التعاطــي مع واقــع الجماهي
ــات التشــريعية مطلع عــام ٢٠٠٦ حيث يؤكد  االنتخاب
ــر واإلصالح  النائب د. ســالم ســالمة أن كتلة التغيي
التابعــة لحركة حماس، هي كتلة ملتصقة بالشــعب 
ــا وحملها تبعــات اختيارها  الفلســطيني الذي انتخبه
ــذا حملت همــوم المواطن  في المجلس التشــريعي، ل
ــى الحكومــة وزارات وإدارات، وحلت  الفلســطيني إل
كثيرا من المشــاكل العامة والشخصية، خاصة تلك 
ــا، موضحا أن هناك  ــي يشــعر المواطن بالظلم فيه الت
إنجازات ملموسة في هذا الســياق يشعر بها المواطن، 
ــه ورفع الظلم  حيــث رد إليه حقه وردت إليه كرامت
ــه وأخــرج أولياؤه مــن الســجن إن كان مظلومًا،  عن
ــرًا من المشــاكل بين العائــالت وبين  كمــا إن كثي
الشخصيات وبين فصائل تم استدراك األمر بها وحلها 
وكان لنواب التشــريعي من كتلة التغيير واإلصالح 
اليد الطولــي في ذلك، خاصة وأن أغلبهم شــرعيون 
ــل الناس إليهم لمســاعدتهم في حل مشــاكلهم  فيمي

حسب الشريعة اإلسالمية.
ــي أن النائب هو  بدوره أوضح النائب حســني البورين
ــي، وأن أكبر الهموم اآلن  أول مــن يحمل الهّم الوطن
ــي نعاني منها هي تبعات االنقســام التي انقلبت إلى  الت
ــاد في داخل  صورة مــن القمع واالســتبداد واالضطه
الشــعب الفلســطيني وفي داخل الضفة الغربية بشكل 
خاص، مشيرا إلى كثرة الشكاوى التي تعبر عن اآلالم 
ــى النائب ليحملها  ــاس ويحملونها إل ــي يعانيها الن الت
ــه النائب في ظل  عنهــم مــع أن الهامش الذي يعمل في
الظــروف المحيطة مــن مداهمة وإغالق المؤسســات 
ولجان الــزكاة ومراكــز تحفيظ القــران وما إلى 

ذلك هو هامش محدود للغاية.
ــدي البوريني أســفه لما خلفه واقع االنقســام من  ويب
تداعيات عن العمل البرلماني في الضفة قائال: "في هذا 
المجال نحن كنواب تغيير وإصالح في الضفة تعتصر 
ــا مــرارة وألمًا وال نملك إال أن نشــير إلى هذا  قلوبن
المجال نحن كنواب تغيير وإصالح في الضفة تعتصر 
ــا مــرارة وألمًا وال نملك إال أن نشــير إلى هذا  قلوبن
المجال نحن كنواب تغيير وإصالح في الضفة تعتصر 

التجــاوز واالنتهاكات فقط، وال نملــك من التغيير 
شيئًا ألننا غيبنا قسرا عن هذا األمر، ولكن حقيقة نحن 
مــن الناس ونعيش مــع الناس همومهــم وآمالهم وال 
نبتعد عنهم، والناس مع أنهم يحاسبون على المصافحة 
ــى مكالمة هاتفية ولو في مجال المجامالت إال أن  وعل
قلوبهم تنبض حبًا وشــوقا إلينا وحســرة على الواقع 
ــى مكالمة هاتفية ولو في مجال المجامالت إال أن  وعل
قلوبهم تنبض حبًا وشــوقا إلينا وحســرة على الواقع 
ــى مكالمة هاتفية ولو في مجال المجامالت إال أن  وعل

األليم الذي نعيشه في الضفة الغربية".

أما النائب د. يوســف الشرافي فقد أكد أن نواب كتلة 
التغيير واإلصالح يعيشــون هّم شعبهم وقضيتهم منذ 
اللحظة األولى لفوزهم المبارك في المجلس التشريعي، 
ــه في ســبيل الخدمــة المباشــرة للمواطنين فقد  وأن
حــرص النواب على حمل هموم الناس ورفع مظالمهم 
إلى الجهات المختصة مــن أجل رد تلك المظالم إلى 
أصحابها، موضحا أن مكاتب النواب مفتوحة على مدار 
األســبوع وأن هناك مناوبة لدوام النواب في المناطق 
من أجل اســتقبال الناس والعمل على حل مشــاكلهم 
صغيرها وكبيرها، مشــيرا إلى أنهم قدموا ويقدمون 
ألبناء شــعبنا الكثير من المســاعدات العينية والمالية 
مــن أجل دعم صمودهم والوقوف بجانبهم في حياتهم 
ــار الحصار الظالم  المعيشــية نظرًا لما يعانون من آث

على قطاع عزة.
ــر واإلصالح  ــواب التغيي ــى أن ن  وشــدد الشــرافي عل
يحرصون على أال يخرج من مكاتبهم أحد إال وهو راض 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيال، مؤكدا أنهم يقفون إلى 
جانب العائالت المســتورة والمرضــى والطالب، ومن 

يريد الزواج، وذلك على قدر المستطاع.

تفاعل ملموس مع الجماهري
وحــول مســتوى التفاعل مــع الجمهور الفلســطيني 
ــع بهــذا الخصــوص أكد  والرضــى عــن األداء المتب
النائــب البوريني أنهم -بحمــد اهللا- راضون عن ذلك 
ــة وأن الناس تقدر جهودهم  فــي ظل المعطيات الحالي
ــا راضية عن عملهم في ظــل اإلمكانات الموجودة  وأنه
والهوامش المعطاة، موضحا أن الجميع يشــعرون أنه 
يضيق على النواب اإلســالميين في الضفة بسبب الناس 
وهمــوم الناس، مؤكدا أننا كنواب ال نمن على الناس 

بشيء وأننا مستعدون أن نتحمل ذلك.
ويبدي النائب الشرافي رضاه الكبير عن األداء والتفاعل 
مع قضايا الناس والجماهير، خاصة أن المؤامرة بدأت 
ــة التغيير  ــواب المجلــس التشــريعي من كتل على ن
واإلصالح منذ اللحظة األولى لفوزهم في االنتخابات، 
ــدأت المناكفــات السياســية فــي الجلســة األولى  فب
للمجلس التشــريعي، وبعدها تم اختطاف ما يزيد عن 
ــواب حماس، كما تم االعتداء على بيوت  ٤٠ نائبًا من ن
للمجلس التشــريعي، وبعدها تم اختطاف ما يزيد عن 
ــواب حماس، كما تم االعتداء على بيوت  ٤٠ نائبًا من ن
للمجلس التشــريعي، وبعدها تم اختطاف ما يزيد عن 

ــا، وجاء الحصــار الظالم ليكمل  ــواب وحرق بعضه الن
مســيرة المؤامرة على التغيير واإلصالح مشــددا على 
ــواب ورغم هذه المؤامرة أصروا على أن ينحتوا  أن الن
في الصخر من أجل أن يؤكدوا على صدقهم بالتغيير 
واإلصالح والوقوف بجانب أبناء الشــعب الفلســطيني 

على اختالف انتماءاته وشرائحه.

أكد النائب م.اســماعيل األشقر نائب 
ــر واإلصالح في  رئيــس كتلة التغيي
المجلــس التشــريعي أن حركة فتح 
غير معنية بتطوير منظمة التحرير 
الفلســطينية أو حتى إعــادة هيكلتها 
ــرات  والمتغي لتتــالءم  ــد  جدي مــن 
اإلستراتيجية على الساحة الفلسطينية 
ــة، مشــيرا إلى أنهــا كانت  والعالمي
– وما زالت- معنية أن تبقى المنظمة 
ــى  ــة ومقتصــرة عل ضعيفــة وهزيل
ــدة الغربية  ــة باعت نفســها لألجن فئ

األمريكية الصهيونية.
وقال األشــقر في تصريح صحفي إن 
"فتح" ابتعــدت عن منطلقاتها التي تم 
ــا، مضيفا:  إنشــاء المنظمــة من أجله

""
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ــى أن البعــض كان يريد منها أن  "حت
تؤول إلى ســلطة رام اهللا وأن تشرعن 
ممارسات عباس وفياض غير الوطنية 
في الضفة الغربية وأن تعطي الغطاء 
للتفريط بالحقوق والثوابت من قبل 

المفاوض الفلسطيني".
وبين األشــقر أن حركة فتح هي من 
ــة عن  يتحمــل المســؤولية التاريخي
ــر مؤسســات منظمة  تهميــش وتدمي
التحرير، الفتا أن "البعض من قيادات 
ــى أن العالم لم  حركــة فتح بدأ يتغن
يعد يريد منظمة التحرير الفلسطينية 
وأن وزارة خارجية فياض هي الوريث 

الشرعي للدائرة السياسية للمنظمة".
وشدد األشقر على أن "حركة حماس 

ــاء وتطوير منظمة  معنية بإعــادة بن
ــى أســس  ــر الفلســطينية عل التحري
ــاق  ــدة وبرنامــج سياســي وميث جدي
وطني يحافظ على الحقوق والثوابت 
الفلســطينية ويحفــظ لشــعبنا حقه 
الطبيعي فــي المقاومة للتخلص من 
ــى أن المنظمة  االحتــالل، مؤكدا عل
ــكل الفلســطيني  ــل ال يجــب أن تمث
ــر انتخابات  في الداخل والشــتات عب
وتوافق وطني يجمع عليه أبناء شعبنا 
الفلســطيني، كــي تســتعيد مكانتها 
بين أبناء شــعبنا في الداخل والخارج 
وتحوز على احترام المجتمع الدولي 

لها".

?fl˛a@’Óè‰n‹€@Òã$@ÒÜÏ«@fib‘n«a@Z"Å˝ñ�aÎ@7ÓÃn€a"
اعتبرت كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشــريعي 
ــالِل الصهيونيِّ القائَد القســاميَّ ماهر عودة  اعتقال االحت
مساء السبت (١١-٣) في مدينة رام اهللا؛ دليال على المخطط 
ــالِل الصهيونيِّ القائَد القســاميَّ ماهر عودة  اعتقال االحت
مساء السبت (١١-٣) في مدينة رام اهللا؛ دليال على المخطط 
ــالِل الصهيونيِّ القائَد القســاميَّ ماهر عودة  اعتقال االحت

الدائم لمحاوالت اســتئصال المقاومــة في الضفة الغربية 
والتقاســم الوظيفي وتبادل األدوار بين ميليشيا عباس في 

الضفة الغربية وقوات االحتالل الصهيوني. 
ــوٍب األحد (١٤-٣)  ــة، في تصريٍح صحفيٍّ مكت وقالت الكتل
"إن اعتقال القائد القســامي يأتي كثمرٍة للتنسيق األمني 
ــوٍب األحد (١٤-٣)  ــة، في تصريٍح صحفيٍّ مكت وقالت الكتل
"إن اعتقال القائد القســامي يأتي كثمرٍة للتنسيق األمني 
ــوٍب األحد (١٤-٣)  ــة، في تصريٍح صحفيٍّ مكت وقالت الكتل

بين سلطة "فتح" واالحتالل، والدور الخياني الذي تقوم به 
أجهزة سلطة "فتح" بنقل المعلومات األمنية واالستخباراتية 
إلــى االحتالل، وصــوًال إلى مالحقــة المقاومة ومصادرة 
أجهزة سلطة "فتح" بنقل المعلومات األمنية واالستخباراتية 
ــى االحتالل، وصــوًال إلى مالحقــة المقاومة ومصادرة  إل
أجهزة سلطة "فتح" بنقل المعلومات األمنية واالستخباراتية 

سالحها واعتقال المجاهدين الستئصالها في الضفة ضمن 
إطار "خارطة الطريق" التي يتشدق بها البعض الفلسطيني 
بتنفيذها".  وأضافت أن هذا االعتقال يأتي في سياق اتفاقيات 
المفاوضات العبثية، واســتمرار التنســيق األمني، وقالت: 

"حتى في ظل الحديث المزعوم عن توقف المفاوضات فإن 
التنســيق األمني كان في أوجه، ليدل على أن سلطة "فتح" 

في رام اهللا تشكل وكالة أمنية نيابة عن االحتالل". 
دت الكتلة على "ضرورة اتخــاذ حركة "فتح" موقًفا  وشــدَّ
ا جريًئا يوقف التنســيق األمني مع العدو الصهيوني  وطنيًّ
ل غطاًء لجرائم االحتالل، بل  ومالحقة المقاومة الذي تشكِّ

ها".  تشجيًعا له على تهويد المقدسات وضمِّ
وأكدت أن "كل محاوالت اســترضاء العدو واستجدائه ال 
تقابل إال باالجتياحات الصهيونية اليومية المتكررة للضفة 

الغربية ومحاوالت إذالل أهلنا في الضفة". 
واختتمت الكتلة تصريحها بتأكيد أن "المقاومة ســتبقى 
قائمة على أرض فلسطين، وخاصة في الضفة، وستستأنف 
ــد رغم االعتقاالت والتنســيق األمني مع  شــعلتها من جدي
ــا في وجه العــدو الصهيوني  االحتالل، وســتقول كلمته

بطريقتها الخاصة بإذن اهللا عز وجل". 

@·Ënm@>€a@ÚÓ„ÏÓËó€a@·«açæa@Ô–‰Ì@›ÌÎÜ5€a
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نفى النائب الدكتور صالح البردويل 
القيادي فــي حركة حماس اإلدعاءات 
الصهيونية التي تحدثت عن استخدام 
الحركة لألطفال كدروع بشــرية، 
ونصــب منصــات إطــالق الصواريخ 
بالقــرب من المســاجد خــالل حرب 

الفرقان.
وأكــد البردويل في تصريٍح صحفي 
ــن (١٥-٣)، أن كل التحقيقــات  االثني
وأكــد البردويل في تصريٍح صحفي 
ــن (١٥-٣)، أن كل التحقيقــات  االثني
وأكــد البردويل في تصريٍح صحفي 

التي أجرتها اللجان الدولية المحايدة 
على رأسها المحقق الدولي غولدستون 
نفــت ذلك، ولم تتطــرق إطالقًا إلي 
على رأسها المحقق الدولي غولدستون 
نفــت ذلك، ولم تتطــرق إطالقًا إلي 
على رأسها المحقق الدولي غولدستون 

اســتخدام حماس لألطفــال كدروع 
والمســاجد،  ــن  المدنيي وال  بشــرية 
ــى كذب هذه  ــل بالعكس أكدت عل ب
المقولة وأن اإلدعاء الصهيوني كاذب 

تمامًا.
المقولة وأن اإلدعاء الصهيوني كاذب 

تمامًا.
المقولة وأن اإلدعاء الصهيوني كاذب 

ــل العالم الذي تأكد  وطالب البردوي
ــة محايدة من  ــة دولي من خالل لجن
ــا، أن  ــة ودحضه كذب هــذه المقول
يعاقب قادة االحتالل وأن يردعهم على 

ارتكاب المجازر بحق المدنيين.

وشــدد البردويل على أنه من الواضح 
أن العدو الصهيوني ُمصر على تبرئة 
نفســه من هذه الجريمة البشعة التي 
شهدها العالم على شاشات الفضائيات، 
ا أن هذا أمــر يخالف المنطق  مضيفـُ

والمسلمات البديهية.

ــه مــن الواضــح أن العــدو  ــع أن وتاب
ــب األمور  ــي هو الــذي يقل الصهيون
رأس على عقــب، مؤكدًا أن التقارير 
أثبــت أن جنود االحتالل اســتخدموا 
المدنين كدروع بشرية عندما كانوا 
يهاجمــون مواقــع يعتقــدون أن بها 

مقاومة. 
ــه بالقول :"إن  وختم البردويل حديث
االحتــالل يهدف من هــذه األكاذيب 
إيجــاد المبررات للمزيد من المجازر 
ــى  قصــف المســاجد وتدميرهــا عل
ــكاب المزيد  ــن، وارت رؤوس المصلي
من المجــازر بحق المدنين واألطفال 
والنساء والشيوخ لتخفيف من بشاعة 
ــي ارتكبها في  الجرائم اإلنســانية الت

حربه على غزة". 
وكانت وســائل اإلعالم العبرية قالت 
إن جيش االحتالل أعد تقريرًا قال إنه 
ســيوزعه على الجهات الدولية، زعم 
خالله أن حماس اســتخدمت األطفال 
منصــات  ونصبــت  بشــرية  دروعــًا 

صواريخ قرب المساجد. 



9 العدد الخامس والثالثون

@ÊaÎá»€aÎ@äbó®a@·Àä@7Áb‡ßa@‚¸eÎ@fibfle@…fl@·y˝m   ..@ÊaÎá»€aÎ@äbó®a@·Àä@7Áb‡ßa@‚¸eÎ@fibfle@…fl@·y˝m   ..@ÊaÎá»€aÎ@äbó®a@·Àä@7Áb‡ßa@‚¸eÎ@fibfle@…fl@·y˝m

د. سالمة: نحرص على 
تقييم أدائنا باستمرار، 

وأداؤنا بعد الحرب أفضل 
بكثير من ذي قبل 



البوريني: نعيش مع 
هموم وآمال الجماهير، 

وقلوب الناس تنبض حبا 
لنا وشوقا إلينا 

د. الشرافي: نعيش هّم 
شعبنا منذ اللحظة األولى 
لفوزنا، ومكاتبنا مفتوحة 

لخدمة الناس على الدوام 

وأعرب الشــرافي عن أمله فــي زوال الحصار الظالم 
كي يأخذ المجلس التشريعي حريته الكاملة بالتواصل 
مع أبناء الشــعب خاصة في الضفة الغربية، مشيرا إلى 
التواصل الدائم مع أبناء شعبنا في القطاع على اختالف 

مناسباتهم وأفراحهم وأتراحهم. 
من جهته أكد النائب ســالمة أن مستوى تفاعلهم مع 
المواطنين يــدور في إطار المســتوى المقبول قائال: 
"نحن ننشــد ونتطلع إلى األفضل وحيث أن المشاكل 
اليومية للناس ازدادت بفعل الحصار الخانق المفروض 
ــق االقتصادي الذي  ــا في قطاع غزة ، والضي على أهلن
يمر به مما زاد من المشاكل وحاالت الطالق والنزاع 
في الحقوق وهذا ما زاد من تبعات األعباء على كاهلنا 
ألننا نعتبر أنفسنا مغيرين لكثير من العادات والتقاليد 
التي ســادت ثم بادت بفعل اإلصــالح للمواطن وإدخال 
الدين حًال لجميع مشاكلهم"، مضيفا "أن الوضع الذي 
التي ســادت ثم بادت بفعل اإلصــالح للمواطن وإدخال 
الدين حًال لجميع مشاكلهم"، مضيفا "أن الوضع الذي 
التي ســادت ثم بادت بفعل اإلصــالح للمواطن وإدخال 

ــا أن نزيد من  ــا في القطــاع أوجب علين يمــر به أهلن
تالحمنا مع شــعبنا آالما وأماًال للمســاعدة في تقديم 
ــا أن نزيد من  ــا في القطــاع أوجب علين يمــر به أهلن
تالحمنا مع شــعبنا آالما وأماًال للمســاعدة في تقديم 
ــا أن نزيد من  ــا في القطــاع أوجب علين يمــر به أهلن

األفضل لهم، وال يمكن إلنسان عاقل أن يرضى بالقليل 
ــل يجب أن يزيد من  الذي يســتطيع أن يقدمه غيره ب
أعبائه ليضرب له المثل فــي تفاعله مع قضاياه وحله 

لكثير من مشاكلهم التي تقع بينهم".

ردود على اتهامات
وحول االتهامات التي يســوقها البعــض لنواب التغيير 
واإلصالح بإهمال مصالح ومشاكل الناس نفى النائب 
الشــرافي هذه االتهامات قائال: "هذا كالم غير صحيح 

على اإلطالق، فنحن نحمل هم وقضايا أبناء شــعبنا بل 
ونعتقــد جازمين أن خدمة أبناء شــعبنا عبادة نتقرب 
ــا إلى اهللا عز وجل، ولذلــك حرصنا على أن نكون  به
ــرة، أما  بجانــب أبناء شــعبنا فــي كل كبيرة وصغي
الذين ال يريدون لهذه المســيرة أن تمضى فهم اللذين 
يضعــون العراقيل ويبثون اإلشــاعات الكذابة من أجل 
ــق أهدافنا، لكننا نؤكد ألبناء شــعبنا  ــا عن تحقي ثنين
أننا ماضون بكل ما أوتينا من قوة خدمة ألبناء شــعبنا 
ودعم صمودهــم للتمســك بحقوقهم ومقدســاتهم، 

وعدم التنازل لعدوهم مهما كلف ذلك من ثمن".
في ذات الســياق يؤكد النائب البوريني أنهم يبادرون 
ــاس، موضحا أن  دائمــا في مضمــار التواصل مــع الن
ــا نتواصل  ــن إذا ما خرجوا من الســجن فإنن المعتقلي
معهــم ونقدم لهــم التهاني، كما نتواصــل مع أهليهم 

ونحمل هموم عائالتهم وأزواجهم.
ويبين البوريني أنهم رغم المضايقات التي يتعرضون 
لها إال أنهم مستمرون في هذه المهمة النبيلة كنواب 
ــى اعتداءات  يمثلون الشــعب الفلســطيني، مشــيرا إل
المســتوطنين على شــعبنا التي يبادر النواب للتواصل 
ــون وننقل هذه  مع الناس بشــأنها حيث نســمع ما يعان
ــاة إلى من يحاول أن يســاعد قدر المســتطاع،  المعان
فنحــن مع الناس فــي أحزانهم وأفراحهم، والســلطة 
ــع الناس من التواصــل معنا ولكنهم ال  تحــاول أن تمن

يستطيعون أن يمنعوا محبة الناس عنا.
مــن جانبه علق النائب ســالمة على هــذا األمر قائال: 
"أوًال الكمال هللا وحده والتقصير من شــيمة البشر وال 

يعنى ذلك أننا نقر بأن التقصير ســمة لنا ولكن نقر 
بأننا نرنو ونتطلع إلى ما فيه األفضل واألولى لشعبنا 
ــه فيعتبر مقصرًا  ومهما قدم اإلنســان لشــعبه ولوطن
ــه ووطنه من أياد بيضاء عليه ، وال يســتطيع أحد  ألهل
ــه ، ولكن كما  أن يــرد الجميل كله ألهله ولمواطني
يقــول رب العزة والجالل " واتقوا اهللا ما اســتطعتم"، 
فنحــن نقدم مــا نســتطيع خاصة في ظــالل الحصار 
ــى مليون ونصف المليــون حيث يحتاجون  الخانق عل
ــى الغذاء والدواء والكهرباء وكلها نحارب بها حتى  إل
يخضع شــعبنا وربما ينتفض على حكومته الرشــيدة 
والتــي ضربت له المثل في التفانــي من أجل الحفاظ 
ــه وحقوقه التــي ال يمكن  ــه وعلى مقدرات على ثوابت

التنازل عنها".

آثار الحصار والعدوان
وحــول وجود بعــض أوجــه الضعــف والتقصير في 
األداء نتيجــة الحصار والحرب التي اســتهدفت ضرب 
ــة الحاكمة لحركــة حماس،  ــة الديمقراطي التجرب
وخشية البعض من أن يضعف ذلك من أسهم الحركة 
جماهيريا أكد النائب سالمة أن مستوى تفاعل الكتلة 
الراهن مع قضايا وهموم المواطن المعيشية والحياتية 
في القطاع زاد ولم ينقص بســبب الحاجة الماسة التي 
نشــعر بها لخدمة شــعبنا، وهــذا ما أكد لشــعبنا أن 
ــه في يوم من  ــاره كان فــي محله ولم يكن نواب اختي
األيام إال في صفه، مدافعين عن حقه وسياجًا عليه من 
ــه في يوم من  ــاره كان فــي محله ولم يكن نواب اختي
األيام إال في صفه، مدافعين عن حقه وسياجًا عليه من 
ــه في يوم من  ــاره كان فــي محله ولم يكن نواب اختي

أن تتناوله أنياب األعداء والعمالء، مشددا على أن شعبنا 
يعلم أن الحصــار الذي ضرب على قطاع غزة ما كان 
إال الختيار شعبنا لنوابه الذين رفعوا لواء الحق والقوة 
والحرية تحت شــعار يد تبني ويد تقاوم، يد تبني لهم 
صرحًا من العدل ويد ترد األعداء والمفســدين من أن 
والحرية تحت شــعار يد تبني ويد تقاوم، يد تبني لهم 
صرحًا من العدل ويد ترد األعداء والمفســدين من أن 
والحرية تحت شــعار يد تبني ويد تقاوم، يد تبني لهم 

ينالوا من ثوابته، فهذا مما يؤثر إيجابيًا على شــعبيتنا 
أمام شعبنا خاصة أن المجلس التشريعي مجلس مقاوم 

والحكومة حكومة مقاومة.
ويتفق النائب الشرافي مع زميله سالمة قائال: "نؤكد 
على أن شــعبنا الذي اختار الجهاد والمقاومة المتمثل 
في كتلة التغيير واإلصالح انتخبهم على علم وبصيرة 
ــاد الحقوق،  ألن هــذا هو الطريق الــذي من خالله تع
ــه وفقره كما يشــيع المغرضــون، فقد  وليــس لجهل
صمد الشعب بعد االنتخابات على الحصار والتف حول 
المقاومة يوم جريمة اإلبادة الجماعية في الحرب على 
غزة، حتى أنهم خرجوا مؤازرين للحركة اإلســالمية 
ــة والعشــرين لحركة حماس  يــوم االنطالقــة الثاني
ــزا الخنازير،  رغم اإلشــاعات الكاذبة بانتشــار إنفلون

ــدات االحتالل بقصــف التجمعات، وهــذا دليل  وتهدي
على التفاف الشــعب على برنامــج المقاومة والتغيير 
واإلصالح، لذلك فثقتنا أن هذا الحصار لن يؤثر علي 
شــعبيتنا وإن أثر فإنه لن يؤثر إال بنسبة ضئيلة جدًا، 
لكن تأثيره على من تخصصــوا في مالحقة المقاومة 
ــوا الجو للعــدو الصهيوني  في الضفــة الغربية ليخل
للتجرؤ على القدس والمقدسات فإن أثر ذلك سيكون 
ــى، وقد أكدت  ــإذن اهللا تعال ــي شــعبيتهم مدمرًا ب عل

استطالعات الرأي العديدة والمحايدة على ذلك".

تقييم مستمر
وحول وجود تقييم لمــدى وطبيعة العالقة والتفاعل 
ــاس والجماهير خالل الســنوات الماضية أكد  مع الن
النائب ســالمة قيام كتلته بذلك قائــال: "نعم إن أي 
مؤسســة ال تقوم على المتابعة والمحاســبة وااللتفات 
إلى الماضي لإلفادة منه وتحسين مستوى األداء ستكون 
النتيجة عليها عكســية وســلبية، لذا في كل عام نبادر 
إلى تقييم مستوى األداء والتفاعل مع الناس ولذا كان 
ــا وتفاعلنا مــع الناس بعد حــرب الفرقان أكبر  أداءن
بكثير مما قبل الحرب، وذلــك لحاجة الناس الملحة 
خاصة الذين هدمت بيوتهم ودمرت مزارعهم وتعطلت 
مصالحهم، ونقول إن كل عمل ينتابه الصواب والخطأ 
ــا أكثر من خطأنا فهــذا بفضل اهللا  فــإذا كان صوابن
ســبحانه وتعالى وبفضل تفاعلنا مع شــعبنا المجاهد 
المرابط الذي هو أهــل لكل خير، وإن كان من عملنا 
من خطأ فهو من الشــيطان ومن أنفسنا ونستغفر اهللا 
منه ونقول لشــعبنا ولمؤسساتنا رحم اهللا امرئ أهدى 

إلينا عيوبنا". 
بدوره أشــار النائب الشــرافي إلى ما تحدث به زميله 
الشــرافي، موضحا أن أصحــاب االختصاص في كتلة 
التغيير واإلصالح قاموا بعمل االستبيانات المتخصصة 
للوقــوف على مدى التأييد الجماهيري وكذلك على 
ــر تجاه أبناء شــعبنا، مضيفا أنهم قاموا  أوجه التقصي
ــن العائــالت لتوثيق  ــارات لدواوي ــد مــن الزي بالعدي

العالقات معهم ولالستماع إلى مطالبهم.
وأوضح الشرافي أنهم يحصلون على تقييمات مستمرة 
من خــالل تواجدهم الدائم في المســاجد واالســتماع 
المباشــر إلى مطالــب الناس، وإلى مــدى رضاهم عن 
عمل النواب في المنطقــة، مؤكدا على أن أي تقصير 
يعــزى إلى المؤامــرة الكبرى التي شــنت ضــد نواب 
ــى لفوزهم من  التغيير واإلصــالح منذ اللحظة األول

االنتخابات التشريعية. 
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كيف نحمي األرض واِّـقدسات    مـن االستـباحـة الصهيونيـة؟ 






 "" .


.

هجمة مسعورة غري مسبوقة
ــى مدى خطــورة الهجمة  ــف أحد عل ال يختل
ــة الحالية ضد األرض والمقدســات  الصهيوني
ــة اإلجراءات  الفلســطينية التي تبدت في جمل
األخيرة المعروفة حيث يؤكد النائب د.أحمد 
ــو حلبية رئيس لجنة القــدس واألقصى في  أب
المجلــس التشــريعي أن الهجمــة الصهيونية 
الحالية هجمة شرســة ومسعورة ضد األرض 
والمقدســات وعلى رأســها المســجد األقصى 
ــارك وتكمن خطورتها في أنها تعمل على  المب
ــق األهداف الصهيونية في داخل المدينة  تحقي
المقدسة والمتمثلة في التهويد الكامل لمدينة 
ــر مربع  القــدس فــي مســاحة ٦٠٠ كيلو مت
ــى مســتوى األرض والســكان  بحيــث يتم  عل
تحقيق هذا الهدف كامــًال بحلول عام ٢٠٢٠م 
والذي على إثره ســيتم إســكان ماال يقل عن ٢ 
مليون مغتصــب يهودي داخل هذه المســاحة 
وعدم الســماح ببقاء أكثر من ١٠ ٪ من األهل 
المقدسيين، مشيرا إلى أن الصهاينة يستهدفون 
من وراء ذلك طمس المعالم واآلثار اإلسالمية 
والمســيحية والعربية في داخل هذه المدينة 
على مســتوى المســاجد والكنائــس والمقابر 
والبواب، باإلضافــة إلى طمس الهوية العربية 
واإلســالمية لهذه المدينة وذلــك من خالل 
محاربة المؤسســات الفلســطينية القائمة في 
داخل القدس على المستوى الثقافي والتربوي 
والتعليمي والصحي واالقتصادي واالجتماعي 
والسياســي، وتدنيس قدسية المجسد األقصى 
من خالل إحاطته بالكنس اليهودية بما ال يقل 
عن ٦٠ كنيســا كان آخرها ما يسمى بكنيس 
الخراب الذي أعلن عن افتتاحه يوم االثنين ١٥-

٣ والذي يعد مقدمة لعملية صهيونية خطيرة 
ــكل المزعوم على  جدا ومتقدمــة إلقامة الهي

أنقاضه ال قدر اهللا.
من جهته يؤكد النائب م. جمال سكيك مقرر 
لجنة القدس واألقصى في المجلس التشريعي 
ــة الحالية ضد  أن خطــورة الهجمة الصهيوني
األرض المقدسات في فلســطين عامة القدس 
الخليل خاصة، تتمثل في فرض واقع صهيوني 
الغتصاب األرض الفلسطينية وقضمها وتهويد 
اآلثار اإلســالمية والمسيحية تزويرًا للتاريخ 
وتحديًا لكل األعراف، مشيرا إلى أنه مع مرور 
ــم فرض األمر الواقــع ويبرز واقع  الزمن يت
ــدًا لإلعالن  ــد بعيدًا عــن الحقيقة وتمهي جدي
عن دولة عنصرية تســتخدم السياســة والمال 
ــدات مســتعينة بالمواقــف  واإلعــالم والتهدي
ــكا ومن لف لفها  الدولية المســاندة من أمري
وضعف الجانب الفلسطيني في رام اهللا المتآمر 
بأوامرهم والمســاعد لهم وذلك باســتمرار 
مفاوضــات ممجوجة ومكشــوفة تعطي غطاء 
لكل إجــراءات العدو، في ظــل ضعف الموقف 
ــي واعتماده الســالم كخيار  السياســي العرب
اســتراتيجي مما أتاح للعدو الصهيوني فرض 

إمالءاته وشروطه على الموقف العربي وذلك 
بالمماطلة حتى ابتالع وتهجير السكان العرب 

وإقامة دولة الباطل في فلسطين. 
بدوره يؤكد النائب المقدســي د. إبراهيم أبو 
سالم عضو لجنة القدس واألقصى في المجلس 
التشريعي أن الهجمة الصهيونية الحالية على 
فلسطين عامة وعلى المســجد األقصى وبيت 
المقدس خاصة، ثم على التراث اإلســالمي في 
الخليل الحرم اإلبراهيمي وبيت لحم مســجد 
ــواع الهمجية الصهيونية  بالل، هي نوع من أن
المتواصلة على اإلنســان الفلسطيني والتراب 
الفلسطيني، وهي حملة مسعورة قديمة حديثة 
فهــم يريدون تهويد فلســطين بالكامل ونزع 
كل محتويات اإلنســان الفلســطيني وإذالله 
وتركيعــه وإخضاعه بالكامل وســلخ هويته 
وجلده، إال أن الخطوات األخيرة فيها نوع من 
التصاعد والتحدى غير المســبوق، موضحا أن 
األفق يحمل بوادر حربا دينية جديدة، ويكفي 
أن كنيــس الخــراب يقع في موقــع أعلى من 
المســجد األقصى وقبته وبالتالي سوف يغطي 
ــى قبة الصخــرة لمن ينظر إلى المســجد  عل
األقصــى من جهــة الغرب فال يــرى األقصى ، 
ــوءة حاخام هالــك عندهم في  وهذه هــي نب
القــرن الثامن عشــر أن بناء هــذا الكنيس هو 

مقدمة لبناء الهيكل وهدم األقصى. 

 سبل وإجراءات لحماية اِّـقدسات
وانسجاما مع درجة الخطر الذي يحيق باألرض 
والمقدسات فإن الجهد الفلسطيني الراهن يجب 
أن ينصب حول كيفية إيجاد السبل والخطوات 
الكفيلة بكبح المخططــات الصهيونية ووقف 
التغول التهويدي واالســتيطاني الرهيب حيث 
يشــدد النائب أبو حلبية على أن الفلسطينيين 
والعرب والمسلمين قادرين على حماية األرض 
والمقدســات والمســجد األقصى المبارك من 
خطر االستيطان والتهويد المتصاعد من خالل 
دعم صمود أهلنا في داخل المدينة المقدســة 
ــى  فــي أرضهــم وعقاراتهــم ومنازلهــم حت
يســتطيعوا مواجهة المخططــات الصهيونية 
الهادفة إلى تهويد األرض واإلنســان، مشــيرا 
ــى أن هــذا الدعــم يجب أن يشــمل مختلف  إل
ــل أوالها في  األصعــدة والمجاالت، التي تتمث
الصعيد المالي وذلــك من خالل تقديم مالي 
كبير لهذه المشاريع خاصة إذا علمنا أن هذه 
المشاريع تحتاج ســنويًا إلى أكثر من نصف 
ــى الصعيد اإلعالمي  ــار دوالر، وثانيها عل ملي
ــر تفعيل اإلعــالم المرئي والمســموع من  عب
خالل خطة إســتراتيجية فاعلة على المستوى 
اإلعالمي في جميع البالد العربية واإلسالمية 
مع غزو الســاحات األخرى فــي العالم وذلك 
لبيان أهمية هذه المدينة المقدسة ومقدساتها 
ــة إضافــة إلــى فضــح  ــة هــذه المدين ومكان
االنتهــاكات واالعتداءات الصهيونية ضد كل 

شــيء داخل القدس ضد اإلنســان الفلسطيني 
واألرض الفلســطينية والمقدســات والمعالم 

اإلسالمية والعربية.
ــو حلبية أن ثالث هــذه الخطوات   وأوضــح أب
يتمثل في الصعيد القانوني والقضائي وذلك 
مــن خــالل مطالبة منظمــة األمــم المتحدة 
ومؤسســاتها فــي مجلــس األمــن والجمعية 
العمومية ومنظمة اليونســكو بصفتها راعية 
اآلثار في العالم بإرســال لجنة تقصى حقائق 
في جرائم الصهاينة في داخل المدينة المقدسة 
ومن ثم تقديم مجرمي الحرب الصهاينة إلى 
لمقاضاتهــم ومحاكمتهم  ــة،  الدولي العدالة 
وإيقاع العقوبة المناســبة عليهــم، مضيفا أن 
ــع تلك الخطوات يقع على صعيد شــرائح  راب
المجتمعــات العربية واإلســالمية عبر تفعيل 
دور هذه الشــرائح لتقوم بالدور المنوط بها 
في نصرة قضية القدس واألقصى والمقدسات 
كالعلماء والكتاب واألدباء واألحزاب والفصائل 
والمؤسســات والبرلمانات والحكومات وكل 
من له عالقة بالمجتمعات العربية واإلسالمية.

ــو حلبية فــإن الخطوة الخامســة  وحســب أب
ــل دور فصائــل  ــل فــي تفعي ــة تتمث المطلوب
المقاومة وخاصة أجهزتها العســكرية للقيام 
بعمليات جهادية نوعية في داخل القدس والعمق 
الصهيوني، انتقاما لجرائم الحرب الصهيونية 
ــة الالهثين  في القدس والمقدســات، ومطالب
وراء المفاوضات المباشــرة وغير المباشــرة 
مع العدو الصهيوني من الفلسطيني وقف هذا 
اللهثان ووقف أي إجراءات للمفاوضات العبثية 

ــا تضييع للوقت وإعطاء وقت إضافي  التي فيه
وجديد للعدو الصهيوني من أجل أن يمعن في 
انتهاكاته وإجراءاته داخل هذه المدينة، مشددا 
على ضرورة مطالبة الجماهير الفلســطينية 
باالســتمرار باالنتفاضة لألقصى والمقدسات 
ــى المســتوى الجماهيري عبر  المباركــة عل
مسيرات وتظاهرات حاشدة في كل يوم تعبيرًا 
عن الغضب الجماهيري الفلسطيني بما يحدث 

للقدس واألقصى والمقدسات.
فــي ذات الســياق يشــير النائب ســكيك إلى 
إمكانية حماية المقدسات من خطر االستيطان 
والتهويد الصهيوني المتصاعد من خالل قيام 
القمة العربية المقبلة في ليبيا باتخاذ موقف 
واحد وموحد وقانوني ضمن المحافل الدولية 
وخاصة في األمم المتحدة ومنظمة اليونسكو 
بعدم تســجيل أي اثر إسالمي ومسيحي ضمن 
التراث اليهودي ألن ذلك مخالف لكل األعراف 
ــات الدولية  التي تقررهــا القوانين واالتفاقي
للشــعوب الواقعة تحت االحتالل، مؤكدا على 
ضرورة وقوف األمة موحــدة أمام اإلجراءات 
التي يتخذها العدو الصهيوني، وتبني خيار دعم 
المقاومة بكل أشكالها وإجبار العدو الصهيوني 
ــى التوقف والتراجع وعــدم االقتصار على  عل
اتخاذ قرارات وبيانات الشــجب واالستنكار لما 
يجــرى في القــدس بل اتخاذ خطــوات عملية 
عبر قطع العالقات الدبلوماســية والسياســية 
واالقتصادية مع الكيان الصهيوني وإغالق كل 

مجال لتغلغل الصهاينة في الوطن العربي. 
ودعا ســكيك لدعم أهل فلسطين عامة وأهل 

ــل وبيــت لحم خاصــة ماديًا  القــدس والخلي
ومعنويًا، بالتوازي مع وقف مهزلة التنســيق 
ــي فــي الضفــة الغربية ووقــف اعتقال  األمن
ومالحقــة المقاوميــن وزجهم في الســجون 
ووقف سياسة استئصال المقاومة الفلسطينية 
ــى أرضية  ــة، وذلــك عل فــي الضفــة الغربي
التمســك بالثوابــت الفلســطينية والحقوق 
الفلســطينية على كامل التراب الفلســطيني 

وعدم التفريط في حبة تراب فلسطينية.
ــه إذا أردنا أن  أما النائب أبو ســالم فأوضح أن
نكون موضوعيين ودقيقين فيجب أن نشخص 
المســألة انطالقا من أننا شعب تحت االحتالل 
ــا وعلميا  وشــعب مقهور ومحــارب اقتصادي
واجتماعيا ونفسيا وسياســيا وعسكريا، وأننا 
نملــك الكلمة اليد ونملك أن نصرخ في هذا 
الظلم، وأننا أمــام جبروت احتالل، وأن قضية 
ــة فلســطينية محضة أو  القدس ليســت قضي
قضية أهل مدينة القدس فقط ولكن هي قضية 
ــة وأن حلها ال  إســالمية عربية وقضية عالمي
يمكن إطالقا أن يأتي من الشــعب الفلسطيني 
فقط الذي يقع تحت االحتالل، مشــيرا إلى أن 
الشعب الفلسطيني مقســم بين غزة المغلوبة 
المحاصرة، وفلســطينيو ٤٨ الذي يستطيعون 
الوصــول إلى المســجد األقصــى والمرابطة 
ــر القادرين  ــة غي ــه، وأهــل الضفة الغربي في
على فعل أي شــيء ألنهم تحت سياط السلطة 
الفلسطينية، فهم أضعف من أن يحموا المسجد 
األقصى، ألن المســجد األقصــى تحت جبروت 

احتالل وجرافات وأنفاق احتالل.
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كيف نحمي األرض واِّـقدسات    مـن االستـباحـة الصهيونيـة؟ 

الدعم المادي واإلعالمي والعمل القانوني والقضائي 
وتفعيل المجتمعات العربية واإلسالمية واستنهاض 
قــوى المقاومة الفلســطينية ووقــف المفاوضات، 

منظومة متكاملة ال غنى عنها لحماية المقدسات  

د. أحمد  أبو حلبية: 
 دعم خيار المقاومة عربيا واتخاذ خطوات عملية 
عبــر قطع العالقات الدبلوماســية مــع الكيان 
والدفع باتجــاه انتفاضة ثالثة ووقف سياســة 
استئصال المقاومة في الضفة أبرز الخطوات  

م. سكيك:
 تحميل القادة العرب والمسلمين مسئولياتهم، 
وأخــذ الجامعــة العربيــة ومنظمــة المؤتمــر 
اإلســالمي دورها المنشــود، وقطــع العالقات 

السياسية واالقتصادية مع كيان االحتالل  

د. أبو سالم:

ودعا أبو سالم إلى هبة عربية سياسية، مطالبا 
مؤتمــر القمــة العربــي ومنظمــة المؤتمر 
اإلســالمي بأخذ دور في هذا الشأن وأن تكون 
ــاك محاولة للضغط على الدول التي لديها  هن
عالقات مع الكيان اإلســرائيلي من أجل سحب 

السفراء وقطع العالقات االقتصادية معه. 

دور عربي وإسالمي غائب
وتفرض التحذيــرات الخطيرة مــن إمكانية 
استهداف المسجد األقصى بالضم أو التقسيم أو 
الهدم سؤاال عن ردة الفعل المتوقعة فلسطينيا 
وعربيا وإسالميا حيث يؤكد النائب أبو حلبية 
أن إجراءات الكيان الصهيوني باتجاه المســجد 
األقصى المبارك إجراءات خطيرة وهي عبارة 
عن انتهاكات واعتداءات على قدسيته وحرمته 
ــل البرلمانية  ــا أن كل الكت وخاصــة إذا علمن
الصهيونية فيما يســمي الكنيســت الصهيوني 
تقدمت للكنيست بمشــروع قانون ضم الجزء 
الجنوبي الغربي من ســاحات المسجد األقصى 
المبارك إلقامة صلوات اليهود المزعومة ومن 
ثم تقســيم المســجد بين اليهود والمســلمين 
أسوة بما هو معمول به في المسجد اإلبراهيمي 
في مدينة الخليل، مشيرا في الوقت نفسه إلى 
اإلجــراءات الخطيرة على األرض في ســاحة 
المسجد األقصى من خالل فرض األمر الواقع 
إلقامــة صلوات اليهود من خــالل االقتحامات 

لهذه الساحات داخل المسجد األقصى.
ــو حلبية عن اعتقــاده أن جمهورنا  ويعرب أب
الفلسطيني وجماهيرنا العربية واإلسالمية لن 
تقبل بهذا الواقع األليم بل ستنتفض من جديد 
في مسيرات حاشــدة استنكارا لجرائم الحرب 
اإلسرائيلية بحق األقصى، وأن هذه الجماهير 
لها دور بارز في دعم مشاريع صمود أهلنا على 
مســتوى مشــاريع حفظ المقدسات والمسجد 
األقصى والنبي التحتية والمشاريع االقتصادية 
ــة وغير  ــة والتعليمي ــة واالجتماعي والصحي
ذلك، معبرا عن تشاؤمه من ردة فعل المستوى 
الرســمي العربي واإلسالمي انطالقا من غياب 

أي رد فعــل عربي وإســالمي رســمي حقيقي 
وعلى مستوى يليق بمكانة األقصى وبما يحدث 

لألقصى من جرائم حرب صهيونية. 
بــدوره أكــد النائــب ســكيك أن اإلجراءات 
ــي يتوقــع أن تطال المســجد  ــة الت الصهيوني
األقصــى بضمــه وحتى هدمه أو تقســيمه قد 
ــر اإلجراءات  تم تنفيذ جانــب كبير منها عب
المتخذة من قبل الصهاينة، فهناك التغيير في 
الواقع الديموغرافي الســكاني بمدينة القدس 
وتهويد كثير من المعالم اإلسالمية واغتصاب 
ســاحة البراق وباب المغاربة وإغالق األبواب 
والحفريات المتكررة وإقامة الكنس اليهودية 
وهدم البيوت الفلسطينية وتهجير سكان مدينة 
القدس وحفر األنفاق تحت المســجد األقصى 
بهدف البحث عن هيكليهم المزعوم وخرافتهم 
األسطورية التي يسوقها اليهود إلى العالم بعد 
ــر التاريخ ، باإلضافة إلى  أن عملوا على تزوي
تزايد أعداد المغتصبات الصهيونية التي تحيط 

بمدينة القدس والتمدد االستيطاني.
وأشار سكيك إلى ردة الفعل الفلسطينية التي 
ظهرت في رام اهللا بمنع أهل الضفة الفلسطينية 
ــل المقاومة  مــن التفاعل مــع األحداث وتكبي
واعتقال المقاومين واستمرار التنسيق األمني 
مع المحتل، فيما استنفر السكان المحاصرين 
بكل أطيافهم في غزة وفي مقدمتهم المجلس 
التشــريعي والحكومــة والطالب ومؤسســات 
المجتمــع المدني للتعبير عن الغضب تجاه ما 
يحدث في المسجد األقصى، متوقعا أن تستمر 
ــة فــي اعتماد الســالم كخيار  الــدول العربي
استراتيجي وحيد متأثرة بالموقف األمريكي 
والغربي الضاغــط دون أي إجراءات حقيقية، 
متمنيا اتخاذ موقف عري وإســالمي مشــرف 
يعيد للعرب والمسلمين مكانتهم وهيبتهم بين 

األمم. 
من جهته أكد النائب أبو سالم أننا ال نستغرب 
ــى العقلية الصهيونية شــيئًا قط، فالعقلية  عل
ــة فعلت وســوغت غرائــب األمور،  الصهيوني
فقد قتلت ودمرت وأبعدت وســجنت واقتلعت 

وصادرت وهدمت وارتكبت الكثير من األفعال 
فهي فعلت كل شــيء وال يســتغرب إطالقا أن 
تقوم بتقســيم المســجد األقصــى وأن عندنا 
العديد مــن التجارب، كيف هودت المســاجد 
وكيــف صادرتها وكيف صنع من المســجد 
خمــارات ودور للهــو والرقص وكيف أصبح 
المسجد ســكنا لهؤالء المتطرفين، مشيرا إلى 
ــل أن يكون القرار  أن المســجد اإلبراهيمي قب
الصهيوني بضمــه إلى التراث الصهيوني كان 
على أرض الواقع تحت الســيطرة الصهيونية 
منذ العام ١٩٦٧م وما يســمح للفلسطينيين هو 
ــه، وأن االحتالل هو  ــرة للصالة في بقعة صغي
الذي يسمح بمن يدخل إلى هذه البقة الصغيرة، 
فيما تقع باقي ســاحات المســجد اإلبراهيمي 

تحت السيطرة الصهيونية.
وتوقع أبو سالم أن تتراوح دود الفعل العربية 
حيال أي خطوة بحق المســجد األقصى ما بين 
الشجب واالستنكار والخطب النارية والدموع، 
قائال: "أنا آسف جدًا أن أقول أن العالم العربي 
واإلســالمي مغلوب على أمره، وحتى لو هدم 
األقصى ســوف يأخذ األمر شــكل هبة عربية 
ــى األكثر،  ــوم أو يومين أو أســبوعين عل لي
وقديمًا قال موشــي ديان إن األمة العربية هي 
أمة تنســى، وهي أمــة ال تقــرأ، وواقعنا اآلن 
الذي نعيشه فيه يمكن أن ينبئ بما سيحدث في 
المستقبل، فما هي ردة الفعل العربية الشعبية 
والرسمية اآلن على ما يجري في األقصى وهو 
اآلن تســيل فيه دماء ويبنــى كنيس الخراب 
الــذي كلف كمــا يقولون عــدة ماليين من 
الــدوالرات ليكون أهم معلم في مدينة القدس 
ويغطــي على قبة الصخرة من الجهة الغربية، 

فماذا فعل العرب؟".
ــات العربية  وأشــاد أبو ســالم بدور الفضائي
ــدور ايجابي فــي تحريك هذه  ــي قامت ب الت
القضية وإلقاء الضوء عما يجري من مسيرات 
شــعبية، متســائال عن ردود الفعــل الحقيقية 
الرسمية، إذ لم نسمع بيانا واحد يستنكر بشكل 
حقيقي ما يحدث، ولم نسمع اجتماعا لجامعة 

الدول العربية، ولم نســمع دعوة إلى اجتماع 
لوزراء الخارجية العرب، ولم نســمع أن دولة 
ــن الكيان الغاصب عالقات سياســية  بينها وبي
ودبلوماســية قامت باســتدعاء السفير، مثمنا 
الموقف التركي الذي استدعي السفير لموقف 
شعر فيه السفير التركي باإلهانة من المكان 
الــذي ُأجلس فيه، مما دعــا تركيا إلى الطلب 
شعر فيه السفير التركي باإلهانة من المكان 
الــذي ُأجلس فيه، مما دعــا تركيا إلى الطلب 
شعر فيه السفير التركي باإلهانة من المكان 

من إســرائيل تقديم اعتذار رسمي وإال سوف 
تعيد تركيا تقييم عالقاتها مع إســرائيل، مما 
يعني أن قضية القدس واألقصى ليســت قضية 

المقدسين فقط أو أهل فلسطين فحسب. 

انتفاضة ثالثة.. منع سلطوي
لكــن العوائق تبدو أول ما تكون فلســطينية 
عبر منع الســلطة الفلســطينية في رام اهللا 
أي شــكل مــن أشــكال التضامــن والتفاعل 
الجماهيــري مــع المســجد األقصــى حيث 
يؤكــد النائب أبو حلبية أن ســلطة رام اهللا 
ــاس منتهي الوالية  ــة في محمود عب المتمثل
وسالم فياض السارق للحكومة الفلسطينية 
ــة القدس  ــى قضي فــي الضفــة يتآمران عل
واألقصى والمقدسات وذلك من خالل عدم 
رصد أي موازنة لدعم صمود أهلنا في داخل 
القدس، كالدفاع عن هدم المنازل وســحب 
ــات وغير ذلك، واعتقــال المقاومين  الهوي
الفلســطينيين من كل فصائل المقاومة في 
سجون السلطة في داخل الضفة الفلسطينية 
حفاظًا على أمــن الكيان الصهيوني، وإصدار 
سجون السلطة في داخل الضفة الفلسطينية 
حفاظًا على أمــن الكيان الصهيوني، وإصدار 
سجون السلطة في داخل الضفة الفلسطينية 

عباس أوامر لما يســمى األجهزة األمنية في 
الضفة بعدم الســماح بالقيام بأي تظاهرات 
يمكــن أن تتطــور النتفاضة شــعبية عارمة 
دفعا عن األقصى والمقدسات، والقيام بحملة 
اعتقــاالت واســعة فــي جميع مــدن الضفة 
الغربية ألبناء المقاومة الفلســطينية وعلى 
رأسهم أبناء حركة حماس، إضافة إلى لهاث 
السلطة في الضفة وراء المفاوضات العبثية 
ــي، مما يعطــي فرصة  مــع الكيان الصهيون
ــة لهــذا العــدو الغاصب ألن  جديــدة وثمين

ــه واعتداءاته  يمعــن في إجراءات وانتهاكات
التي طالت البشــر والحجر والشجر وكل 
شــيء في مدينة القــدس وبلداتها وأحيائها 
والتي دنست المقدسات، موضحا أن السلطة 
تعطي بهذه اإلجــراءات الظالمة والمتآمرة 
المجال للكيان الصهيوني لالستمرار بوتيرة 
متسارعة في تنفيذ مخططاته اإلجرامية في 
داخل هذه المدينة المقدسة كضم المساجد 
اإلســالمية إلى ما يســمى بالتراث اليهودي 
العالمي كما حــدث في قرار حكومة الكيان 
الصهيونــي ضــم المســجد اإلبراهيمي في 
ــة الخليل ومســجد بالل بــن رباح في  مدين

مدينة بيت لحم. 
على ذات المنوال نســج النائب سكيك قائال 
ــه ســلطة رام اهللا مــن عدم  إن مــا تقــوم ب
السماح باندالع انتفاضة شعبية على األرض 
والمقدســات يعتبر إكماال لدور التنســيق 
ــة هللا ورســوله والتفريــط  ــي وخيان األمن
بالمقدســات، مؤكــدا أن التاريــخ وأســر 
الشهداء والمقاومة لن ينسوا لهؤالء فعلتهم 

على اإلطالق.
أما النائب أبو سالم فرأى أن الواقع ال يسير 
ــة قائال: "إن  في اتجاه انتفاضة شــعبية ثالث
ــاس مغلوب على أمرها وهي تنقســم إلى  الن
قسمين، قسم في قطاع غزة محاصر ومغلوب 
ــى أمره واآلخر في الضفــة الغربية فهو  عل
محــارب وممنوع من الكلمــة ومحاصر من 
نوع آخــر، فالمقاومة مقموعة ومســجونة 
ومالحقة من قبل السلطة، والسلطة ال تسمح 
حتى بالمســيرات الســلمية والشــعبية وفي 
وســط رام اهللا للتعبير عن غضب الجماهير 
حيال ما يجرى في القدس ولمؤازرة المسجد 
األقصى، ألنهم ال يريدوا أي تجمع جماهيري 
من شــأنه أن ترفع فيه راية خضراء وكثير 
ممن يحمل األعالم يتم اقتياده إلى السجون"، 
مشــيرا إلى أن هّم السلطة في رام اهللا فقط 
هو اللهث وراء المفاوضات المباشرة والغير 

مباشرة بعيدا عن أي هّم وطني. 
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أعتقــد أن القضية الفلســطينية اليوم تمــر في أصعب 
مراحلها والمقدسات تمر في أخطر ظروفها، والمطلوب 
ــة، وأن تعقــد القمة  ــة مســئولة وجريئ مواقــف عربي
فــي ليبيا فهذا ينبغــي أن يفرض خطــوات متقدمة في 
الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية وإسناد شعبنا 
الفلســطينية ووضع حد للسياســية الصهيونية، خاصة 
فيما يتعلق بالمقدســات ورفع الحصــار عن غزة ورفع 
الغطاء العربي عن عباس وفريقه الذي شكل مظلة للعدو 
لالســتمرار في عنجهيته وآخرها بناء  كنيس الخراب 

الذي يشكل المنطلق لبناء الهيكل المزعوم على أنفاض المسجد األقصى،  فضال عن بقاء 
الحصار على شعبنا أكثر من ١٠٠٠ يوم.

الحد األدنى المطلوب من القمة أن يرفع الغطاء العربي الذي يتخذه العدو الصهيوني 
ذريعة لالستمرار في عنجهيته ضد الشعب واألرض والمقدسات. الحد األدنى أن تفعل 
قرارات القمة الســابقة المتعلقة بفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وأن تعزز 
مقومات صمود وثبات شعبنا الفلسطيني عبر دعم شعبنا بمقومات الحياة األساسية حتى 
يســتطيع أن ينوب عن األمة في الدفاع عن أرض فلسطين والتي تشكل قضيتها قضية 

عربية وإسالمية بامتياز.
بالتأكيد المستقبل الفلسطيني مرتبط بالمستقبل العربي، وبالتالي طالما أن الموقف 
العربي ضعيف فالقضية الفلســطينية تعيش مراحــل الضعف ونحن معنيون أن تعود 

األمة العربية إلى تاريخها المجيد وقراراتها الجريئة.

"البرلمـان" تستطــلع آراء كوكبــة مـــن النــواب   وتستشرف توقعاتها إزاء القمة العربية المرتقبة 

القمة امتحان كبير للقادة العرب للدفاع عن حقوق شعبنا ومقدساته المستباحة 
 ""



  .



فيما يتعلق بالقمة العربية في شهر مارس ٢٠١٠ في ليبيا 
نحن ال نتوقع تغيرات كبيرة على الســاحة العربية أو 
حتى الساحة الفلســطينية، فالضعف والهوان والتشرذم 
ــة، وأصبح هناك  أصبحت صفة مالزمــة للدول العربي
انفصال شــبه كامل بين األنظمة العربية وشعوبها وأن 
تلــك األنظمة لم تعد تحقق آمال الشــعوب، فإن كانت 
هذه األنظمة ال يستفيد منها شعوبها وهي ال تحقق آمالها 
فهل ســتقوم هذه األنظمة بمساعدة الشعب الفلسطيني؟ 
وخاصــة أن هناك قرارات عربية ســابقة برفع الحصار 

وإعادة اإلعمار وقرارات كثيرة جدا، لكن الذي يحدث على أرض الواقع أنه لم يرتفع 
الحصار بل شدد في كثير من األحيان، ولم نر حراكا عربيا تجاه رفع الحصار حتى 
في األروقة الدولية. األنظمة العربية تعرف أن محمود عباس شــخصية غير قانونية 
ومختلف عليها لكن هو مدعوم من أنظمة عربية أصبحت قريبة من المشروع العباسي 
ومتساوقة مع المشــروع األمريكي في حين أن االنتخابات الديمقراطية التي أفرزت 
حماس غير معترف بها حتى من األنظمة العربية، لذلك يجب أن ال نعول كثيرا على 
القمة فإنها لو اتخذت قرارات فلن تجد لها أي رصيد على أرض الواقع، وهي ســتكون 
مجرد حبر على ورق، وكان أملنا في أمتنا العربية واإلسالمية خاصة أن القدس تهود 
ــاك مصادرة لألراضي في الضفة وحصار في غزة فإذا كانت هذه القضية ال  اآلن وهن
تحرك ساكنا في أمتنا فماذا سنفعل نحن؟ أقول إن أملنا في اهللا كبير، وأملنا أن تعود 
هذه األمة إلى سيادة العالم وأن تتمسك بدينها وأن تستنهض نفسها مرة أخرى ونأمل 
أن تجد الجامعة العربية لها مكانا بين األنظمة الدولية وأن ال تبقى في ذيل قافلة األمم 
فنحن نتمنى ألمتنا أن تكون سادة العالم، لذلك فالتحدي أمام القمة هو مساعدة الشعب 

وإنهاء الحصار واالحتالل الصهيوني.



ــى، وإنما ســبقتها قمم كثيرة  ليســت هذه القمة األول
ــدة، وكانــت قضية فلســطين من ضمــن جدول  وعدي
األعمــال في هذه القمم دائما، ولكن لم تحظ فلســطين 
بقرار عربي جدي إلى مدى عقود من الزمن، ولذلك ال 

يوجد هناك األمل الكبير في هذه القمة ونتائجها.
والمفتــرض أن تقــوم هــذه األنظمــة باتخاذ قــرارات 
جدية وحاسمة على مســتوى صراع األمة مع االحتالل 
اإلســرائيلي وأن ترتقي إلى مستوى طموحات الشعوب 
العربية ونبض الشارع العربي، وعلى مستوى أمل الشعب 

الفلسطيني المضطهد في أرضه ومقدساته.
لذلك الحد األدنى المنتظر هو:

١. وقفــة جدية فــي وجه تهويد مدينة القدس وطرد الســكان األصليين وهدم البيوت 
وكذلك الزحف نحو المســجد األقصى المبارك بتحويله إلى هيكل مزعوم، وذلك 
ــات في وجه  ــى دعم أهالي القدس ومؤسســاتها ومشــاريعها من أجل الثب بالعمــل عل

االحتالل.
٢. ســحب المبادرة العربية المطروحة منذ عام ٢٠٠٢ وعدم إعطاء الغطاء للمفاوضات 

العبثية مع المحتل.
٣. العمل الجاد على توحيد الصف الفلسطيني وذلك من خالل المصالحة الفلسطينية 

الحقيقية ودون التحيز ألي طرف من األطراف.
٤. القرار الجاد والحاسم في رفع الحصار عن قطاع غزة والعمل على إعادة إعماره.

لكن ال يمكن أن يكون اإلحباط واليأس هو المسيطر على نفوسنا من هذا الوضع العربي 
ــه للمحتل وبجهده  المتردي وأثبت شــعبنا الفلســطيني هذا األمر من خالل مقاومت

المتواضع أصبح الرقم الصعب في المنطقة بل في العالم كله.
وبالنسبة للوضع العربي هناك فريقان:

١. النظام العربي الرسمي والذي أثبت عجزه في معالجة قضايا األمة.
ــة وهي موضع ثقتنا وأملنا ألنها شــعوب حية وقــادرة على تحمل  ٢. الشــعوب العربي
المســؤوليات في الدفاع عن قضاياها ووجودها وكرامتها، وهي أداة التغيير لكل هذه 

األوضاع الغير جيدة بإذن اهللا تعالى.



كما هو معلوم بديهيا فإن القمم العربية لم تخرج علينا 
في يوم من األيام بقرارات أو مواقف يمكن أن تطبق على 
أرض الواقع، وإنما الســقف األعلى لهذه القمم ال يمكن 
أن يخرج عن إطار الشجب أو التنديد خاصة فيما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية وهذا نتيجة طبيعية لحالة الضعف 
والهوان والتبعية التي تحياها األنظمة العربية ونتمنى 
أن تكون هــذه القمة مغايرة للقمم الســابقة وأن تكون 
على مستوى التحديات والمؤامرات التي تواجهها القضية 

الفلسطينية أرضا وشعبا ومقدسات.
لذا يجب على الزعماء العرب أن يخرجوا من حالة الترهل والضعف وأن ينبذوا خالفاتهم 
وأن يتوحدوا تحت شعار حماية القدس والمقدسات وأن يكونوا على مستوى أمل األمة 
بهم وأن يبذلوا كل وســعهم سياسيا واقتصاديا وإعالميا لحماية األرض الفلسطينية 
من التهويد ومساندة الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا وبكل الطرق ألن فلسطين جزء 
من العالم العربي، وأن يحملوا هم الشــعب الفلسطيني على كل المستويات المحلية 
والدولية واإلقليمية حتى ال يبقى الشــعب الفلســطيني رهينة للحصــار والحواجز 

والمعابر.
مطلوب ممارسة الضغط على االحتالل بكافة السبل الدبلوماسية والسياسية واالقتصادية 
ــا على العالم العربي،  ــى أمريكا والخروج من عباءتها وهيمنته مــن خالل الضغط عل
فالدول العربية تملك من أســباب القوة والمنعة, ولو اســتثمرت بالشــكل الصحيح 

المطلوب لكانت في مصاف الدول العظمى التي ال تلين لها قناة وال يفل لها حديد.
ورغــم حالة الهوان والتخاذل التي يحياها العرب هــذه األيام إال أن بارقة األمل تبقى 
قائمة وال يزال ضوء قادم من نهاية النفق، وفي ظني أن مقومات القوة الموجودة لدى 
األمة العربية كافية بأن تعيد األمور إلى نصابها وأن تعمل على إيقاظ األمة من سباتها 
وأن تردها إلى جادة الصواب األمر الذي ســيؤثر إيجابا على الواقع الفلســطيني على 

اعتبار أن الشعب الفلسطيني جزء أصيل من األمة العربية واإلسالمية.
وهنا يظهر دور الشعوب التي يجب أن تدق ناقوس الخطر ألنظمتها وتعمل جادة على 

تغيير الواقع األليم الموجود.



ال أتوقــع مــن القمة العربية التي ســتنعقد في ليبيا أن 
تخــرج عن النســق المعهود من المواقــف العربية التي 
اعتدناها وأصبحت تشــكل جزءا مــن منظومة القرارات 
ــة المتكررة، فال نعول وال نحمل هذه القمة ما ال  العربي
تحتمله من مواقف ستخرج عن هذه الدائرة، ألن العرب 
والقيادات العربية ال يملكون إرادة سياسية مستقلة حتى 
يملكــوا قرارا مســتقال فالمواقف العربية المتشــرذمة 
والمتماشــية في أغلب األحيان مــع القرارات األمريكية 
والصهيونية وهذا التخاذل في المواقف العربية الرسمية، 

جــرأ علينا األعداء فأصبحت ســاحات العديد من الدول والعواصم العربية مســتباحة 
للقاصي والداني مما أوصل هذه القيادات إلى ما هي عليه اليوم، وما يجري قي القدس 
من اعتداءات على المقدسات وعلى التاريخ والحاضر والمستقبل ليؤكد هذه التبعية 

وهذه االنهزامية لدى القيادة العربية التي ال تملك زمام أمرها.
وأقول إن القمة القادمة بدأت ببذور الخالف والشقاق كما هي العادة المتوقعة فهناك 
دول تهدد بعدم المشــاركة وأخرى ستقلل من مستوى التمثيل في القمة وغير ذلك 
الكثير، فإذا كان العرب قبل أن يلتقوا قد اتفقوا على الخالف فهل سيعول الفلسطينيين 

على هذه الزعامات والقيادات أن يتحركوا نصرة لقدسهم وأقصاهم؟!
هناك فرق كبير بين الطموح والواقع، فنحن كفلسطينيين ومقدسيين بشكل خاص 
نطمح أن تخرج القمة العربية بقرارات عملية نصرة للقدس والقضية الفلســطينية، 
ــة واالقتصاد  وكذلــك قضايا شــعوب العالم العربي واإلســالمي على صعيد التنمي
ومحاربة الفقر والبطالة وتطوير التعليم، وغير ذلك من القضايا التي تنهض باألمة 
وترفــع مــن قيمة هذه الدول وشــعوبها ونحن جزء ال يتجزأ من هــذه األمة وقوتها 
وعزتها وكرامتها قوة وعزة لنا أيضا، ولكن الواقع األليم والمرير لحال هذه القيادات 
تجاه قضايا األمة الكبرى وتجاه شعوبهم عكس ذلك تماما، وأتمنى أن تخرج القيادات 
العربية من تقوقعها وتبعيتها لكي تكون صاحبة قرار وإرادة سياسة مستقلة تقف إلى 
جانب هموم أمتها وقضاياها المصيرية وعلى رأســها قضية القدس والمسجد األقصى 

المبارك.
العــرب يملكون مــن األدوات واإلمكانات الضاغطة على االحتــالل والمجتمع الدولي 
لتغيير الواقع المفروض على مدينة القدس واألقصى وللحد من الهجمة التي تشــن 
عليه وعلى الشعب الفلسطيني ما يكفيهم، ولكن حتى هذه اللحظة لم يستثمر العرب 
ذلك وال توجد إرادة فاعلة من أجل استغالل هذه البطاقات وهذه اإلمكانيات، وخير من 

وصف حال القيادات العربية منذ أكثر من أربعين عاما إلى يومنا هذا قول الشاعر:
قد بلغ الحوار أشده.. وقال الكل كل ما عنده.. هما في الوحدة أشد خصام.. وفي الخصام 
دعاة وحدة.. كم من أســباب جمعتهم لمرات عدة .. وكم بحثوا تلك األســباب.. بمزاج 

هدوء وبحدة.. وحلمنا بعروسة بحر.. فإذا بالمولودة قردة.

.

ــه ولكن في ما  المشــكلة ليســت في ما يمكن للقمة فعل
ــوه، أي أن القضية قضية إرادة وليســن  يــودون أن يفعل
ــة. فاإلمكانيات كثيرة وواســعة عموديا وأفقيا،  إمكاني
بحيث أستطيع أن أزعم أن العرب بإمكانهم إنهاء االحتالل 
في فترة وجيزة لو أرادوا!! ولألســف ال أتوقع أن يرتق 
العرب إلى مســؤولياتهم في ضوء الضعف الذي يعلنونه 

صباح مساء.
والمفــروض أن العرب قد أهينوا بمــا يجري اليوم من 
إجراءات إســرائيلية بعد إعطائهــم (رغم عدم ملكيتهم) 

ــي يفترض أن  ــى المفاوضات العبثية، وبالتال الغطاء لعودة الســلطة الفلســطينية إل
ينتفضوا لكرامتهم ويسحبوا التغطية بل ويتجاوزوا ذلك إلى سحب المبادرة العربية 

التي أهينت عشرات المرات من قبل إسرائيل والواليات المتحدة.
لكــن الضعف الحالي هو ضعف رســمي وهو ضعف االرتباط مــع االحتالل والضعف 
الناتج عن الوالء للواليات المتحدة، ولكن المقاومة الباسلة في فلسطين ولبنان (بشكل 
خاص) وفي العالم اإلسالمي بشكل عام أعادت إحياء األمل في نفوس الشعوب العربية 

واإلسالمية وهذا كفيل بوقف التدهور في الحالة العربية الرسمية.



13 العدد الخامس والثالثون

"البرلمـان" تستطــلع آراء كوكبــة مـــن النــواب   وتستشرف توقعاتها إزاء القمة العربية المرتقبة 

دعوة لسحب المبادرة العربية وامتالك إرادة سياسية مستقلة والخروج عن منظومة التبعية القائمة


نأمل أن تكون القضية الفلســطينية ومقدســات فلسطين 
واألمة في قلب اهتمامات القادة العرب, ونطمع أن تضطلع 
القمة العربية في ظل الهجمة الخطيرة التي تجتاح األرض 

والمقدسات بما يلي:
أوال: أن تصمــم على فك الحصار عن قطاع غزة لتمكين 

المحاصرين من أداء دورهم وممارسة حياتكم الطبيعية.
ــًا: أن تبذل كل الجهد لدى ســلطة رام اهللا لرفع يدها  ثاني

المحاصرين من أداء دورهم وممارسة حياتكم الطبيعية.
ــًا: أن تبذل كل الجهد لدى ســلطة رام اهللا لرفع يدها  ثاني

المحاصرين من أداء دورهم وممارسة حياتكم الطبيعية.

عن المقاومة وإطالق سراح المعتقلين لتمكينهم من الدفاع 
عن المقدسات.

ثالثا: أن تعيد النظر في مبادرة السالم العربية المطروحة.
رابعًا: أن توقف التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ثالثا: أن تعيد النظر في مبادرة السالم العربية المطروحة.
رابعًا: أن توقف التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ثالثا: أن تعيد النظر في مبادرة السالم العربية المطروحة.

خامســًا: العمل بجدية على إلغاء االتفاقيات السياســية واالقتصادية مع الصهاينة ووقف 
رابعًا: أن توقف التطبيع مع الكيان الصهيوني.

خامســًا: العمل بجدية على إلغاء االتفاقيات السياســية واالقتصادية مع الصهاينة ووقف 
رابعًا: أن توقف التطبيع مع الكيان الصهيوني.

التغلغل الصهيوني في بالد العرب وعدم إعطاء غطاء للتفاوض مع الصهاينة.
سادسًا: إلغاء القنصليات والممثليات السياسية والثقافية واالقتصادية مما يظهر الغضبة 

التغلغل الصهيوني في بالد العرب وعدم إعطاء غطاء للتفاوض مع الصهاينة.
سادسًا: إلغاء القنصليات والممثليات السياسية والثقافية واالقتصادية مما يظهر الغضبة 

التغلغل الصهيوني في بالد العرب وعدم إعطاء غطاء للتفاوض مع الصهاينة.

المطلوبة من العرب تجاه المقدسات, باإلضافة إلى قتل األنفس والتهجير والتشريد الذي 
يمارسه المحتل ضد بيت المقدس وتهويد المقدسات.

ربما تسود فكرة الهوان والضعف العربي، ولكننا نرى أن القوة كافية في اإلرادة الصادقة 
للوقــوف أمام الغاضبين وال يغرنا اقترابه من بعضنا في مصالح آنية وليس غريبا علينا 
الشعار القديم لالستعمار "فرق تسد"، وليس عنا ببعيد المثل الذي تعلمناه صغارًا "ُأكلت 
للوقــوف أمام الغاضبين وال يغرنا اقترابه من بعضنا في مصالح آنية وليس غريبا علينا 
الشعار القديم لالستعمار "فرق تسد"، وليس عنا ببعيد المثل الذي تعلمناه صغارًا "ُأكلت 
للوقــوف أمام الغاضبين وال يغرنا اقترابه من بعضنا في مصالح آنية وليس غريبا علينا 

يوم أكل الثور األبيض".
 نحن نملك الحق إذا ما غيرنا ما في أنفسنا وغلَّبنا المصلحة العليا على المصلحة األنانية، 

يوم أكل الثور األبيض".
 نحن نملك الحق إذا ما غيرنا ما في أنفسنا وغلَّبنا المصلحة العليا على المصلحة األنانية، 

يوم أكل الثور األبيض".

وعدم التخلي عن ثوابت األمة, واألمة العربية قوية، ويجب أن ال نشــيع إحساسنا بالهوان 
والدونية وأن العدو يملك امتهاننا، إذ لدينا في األمة تعدادا قادر على فعل المعجزات.

 لدينا البترول العربي واألرض العربية والقيم والعقيدة التي تعتبر أساســا في موقفنا، 
ــا مصداقا لقوله تعالى "إن  وفــي النهاية يجب أن نوقن بأن نصرتنا هللا موجبة لنصره لن

تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم".



ــر مــن الشــجب واالســتنكار والتنديد,  ال أتوقــع أكث
ــة رضيت لنفســها أن تكــون بهذا  ألن األنظمــة العربي
ــه. لذا ال  المســتوى من الضعف، وفاقد الشــيء ال يعطي
ــق القمة العربية إلى مســتوى التحديات  أتوقــع أن ترت
التي تواجهها المقدســات، فمنذ ٤٢ ســنة واألقصى يهّود 
كي يقّوض ويهدم, وأكثر من ســتين عاما وفلسطين 
محتلة والمقدسات تدنس واألرض تلتهم والشعب يذبح 

ويحاصر ولم تحرك القمم العربية ساكنًا.
محتلة والمقدسات تدنس واألرض تلتهم والشعب يذبح 

ويحاصر ولم تحرك القمم العربية ساكنًا.
محتلة والمقدسات تدنس واألرض تلتهم والشعب يذبح 

وأقول أن الذي يفترض هو أن توضع اإلمكانيات الالزمة 
ــا من أجل تحرير فلســطين من قبضة الغاصبين ليتم لنا تحرير المقدســات  جميعه

واألرض واإلنسان. 
وأما عن الحد األدنى الذي ينتظر منها.. أن تبادر األنظمة العربية إلى استخدام األسلحة 

المتاحة بين أيديها من:
-١اإلعالن عن قطع وإلغاء االتفاقيات السياســية واالقتصادية والدبلوماسية مع الكيان 

الصهيوني لمن أقام معه هذه العالقات واالتفاقيات.
ــد باإلعالن عن قطع جميع العالقات مع أمريكا والغرب إن اســتمر في دعمه  -٢التهدي

للكيان الصهيوني.
ــرا على ورق, والتي تنكر لها شــارون بعد  ــادرة العربية التي صارت حب ــاء المب -٣إلغ

ساعات.
-٤دعم صمود الشعب في القدس والخليل وباقي فلسطين، ألن هاتين المدينتين تشكالن 
الهدف األساســي األكبر من التهويد ومصادرة األراضي وتدنيس المقدسات والمكانة 

الدينية لهما.
-٥القيام ببناء مؤسسة إعالمية عربي عالمية تعنى بفضح االحتالل وتحذر من تداعيات 
ممارســته على األرض في شــتى المجاالت، كما تعنى بالدعم المعنوي للفلســطيني 

الصابر المرابط على أرضه.
-٦وضع المجتمع الدولي ومجلس األمن ومؤسســات حقوق اإلنسان أمام مسؤولياتهم 
والتهديد بعدم التعاون معهم لتكون قضية هذا الشعب حاضرة في كل محفل وفي كل 

مؤتمر واجتماع.
وأما عن المســتقبل العربي, فإن بقيت األنظمة العربية بهذا الوضع فالمزيد من الذل 
والهــوان ومصادرة اإلرادة والضعف, ولكن األمل والخير معقود على الشــعوب الحرة 
واألبية التي تتطلع إلى األقصى بعين الحب والحذر وإلى فلسطين بعين اإلصرار على 

التحرير.



برغم ضخامــة التحديات وبشــاعة الهجمــة التي تمر 
بها القدس والمســجد األقصى وباقي المقدســات إال أن 
ــى أرض الواقع وطريقــة تعامل األنظمة  المعطيات عل
العربية مع اإلحداث تعطي المراقبين نوعا من استشراف 
ما قد تسفر عنه هذه القمة حيث ال يغيب عنا حالة الضعف 
ــي، وعليه فإن قرارات  والتفــكك وانعدام التوافق العرب
القمة القادمة التي سوف تنعقد في أواخر الشهر الجاري 
لــن ترتق إلى مســتوى التحديات ولن تكون بمســتوى 
الخطر الداهم الذي يتهدد القدس واألقصى والمقدسات.

 إن شــعبنا الفلســطيني وباقي الشعوب العربية واإلســالمية تتطلع إلى قرارات قوية 
ومؤثرة تجاه ما تتعرض له أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين 
من انتهاكات يومية، ولن ترضى الشــعوب بأن تكون نتائج القمة القادمة كسابقاتها 
مجــرد لقــاءات وعالقات عامة بل البد لهذه القمة أن تدرس وبشــكل جدي السياســة 
اإلســرائيلية التي تتعدى وبشكل سافر على القانون الدولي، وذلك بسعيها لالستيالء 
على تراثنا العربي واإلســالمي وإلحاقه بالتراث اليهودي، إضافة إلى فرضها تغيرات 
كبيرة على األرض في ظل سكوت دولي أو انتقاد خجول ال يرقى إلى مستوى الحدث 
على اعتبار أنه خرق فاضح للقانون الدولي وللقرارات الدولية الخاصة بوضع القدس.

كما أن شعبنا الفلسطيني خاصة والشعوب العربية واإلسالمية عامة تنتظر من القمة 
قرارات تصب في جهة رفع الغطاء عن مسلسل المفوضات العقيم الذي لم يجلب للشعب 
الفلســطيني إال مزيد من االســتيطان والقتل والدمار واالعتقــال ومصادرة األراضي 
واالعتداء على األقصى والمقدســات وهدم بيوت المقدســيين وغيرها من الويالت. إن 
شــعبنا ينتظر موقفا عربيا يقف بحزم أمام سياســات االحتالل تجــاه مدينة القدس 

والمسجد األقصى وسائر حقوق الشعب الفلسطيني.
ونأمــل من قــادة وزعماء الــدول العربية أن يضعــوا نصب أعينهم مســتقبل الوضع 
الفلسطيني والعمل على إنهاء حالة االنقسام وتمتين الجبهة الداخلية للفلسطينيين وأن 
يضغطوا بما يملكون من إمكانيات النجاز مصالحة فلسطينية على أسس وطنية سليمة 

بعيدًا عن االشتراطات واإلمالءات التي تفرضها بعض اإلطراف على المصالحة.


 إن الشــعور الســائد لدى المواطن العربي هو أن القمة 
القادمــة لن تكون خيرًا من ســابقاتها مــن حيث بروز 
 إن الشــعور الســائد لدى المواطن العربي هو أن القمة 
القادمــة لن تكون خيرًا من ســابقاتها مــن حيث بروز 
 إن الشــعور الســائد لدى المواطن العربي هو أن القمة 

الخالفات وضحالة النتائج، ومــع ذلك فاألمل يحدونا 
بنتائج تسرُّ وتبهج، وحتى لو لم يكن من نتائج إال أن قمة 
عربية تعقد فذلك خير، وعلى أمل أن تطور مســتقبًال 
بنتائج تسرُّ وتبهج، وحتى لو لم يكن من نتائج إال أن قمة 
عربية تعقد فذلك خير، وعلى أمل أن تطور مســتقبًال 
بنتائج تسرُّ وتبهج، وحتى لو لم يكن من نتائج إال أن قمة 

فتحرز نتائج. 
لذلك الفلســطينيون والعــرب ينتظــرون الكثير من 
القمة فيما يتعلق بفلسطين من حيث المقدسات، والدعم 
ــي ورفع الحصــار عن غزة  ــي والعمل السياســي والمال

والمصالحة، بل وإعالن الحرب لتحرير فلســطين والعــرب وينتظرون أيضًا قرارات 
ــي ورفع الحصــار عن غزة  ــي والعمل السياســي والمال

والمصالحة، بل وإعالن الحرب لتحرير فلســطين والعــرب وينتظرون أيضًا قرارات 
ــي ورفع الحصــار عن غزة  ــي والعمل السياســي والمال

وحدوية وتنموية واستقاللية ولكن ما يمنع من ذلك عدم وجود رؤية وطموح ونوايا 
واهتمام عميق وشعور بالعجز وخوف واستسالم لإلرادة الغربية واألمريكية.

 لكن األمل كبير بأنه ال بد من نهاية للنفق المظلم (وان تتولوا يستبدل قومًا غيركم 
واهتمام عميق وشعور بالعجز وخوف واستسالم لإلرادة الغربية واألمريكية.

 لكن األمل كبير بأنه ال بد من نهاية للنفق المظلم (وان تتولوا يستبدل قومًا غيركم 
واهتمام عميق وشعور بالعجز وخوف واستسالم لإلرادة الغربية واألمريكية.

ثم ال يكونوا أمثالكم) وهناك منازعة ومشادة سيفوز فيها األصل



أتوقع أن تكون قمة العربية الحالية أسوأ من سابقاتها.
لكن الحد األدنى المنتظر منها أن يكون موضوعها القدس 
والقدس فقط ، وأن تظهر شيء من اإلرادة العربية أمام 

هذه التحديات المتعددة.
ويبدو أنه ال ضوء في نهاية النفق ألن السياسات المتبعة 
واالنبطاح العربي أمــام االمبريالية الصهيو - أمريكية 
حتمــا تقودنا من مأزق إلى آخر أشــد ظلمــة. فالوضع 
العربي الرسمي يسير نحو التأزم واإلفالس, أما الوضع 
غير الرسمي فنلحظ أن هناك حركة وإرادة تبشر بخير 

من خالل التصدي للهجمة األمريكية والصهيونية على األمة العربية واإلسالمية.



ــى أولوياتها القضية  نطالــب القمة العربية أن تضع عل
الفلســطينية خاصة قضية القدس وقضية األسرى، وأن 
يكون هناك اهتمام أكبر لالستجابة بالدفاع عن القدس 
وإنشــاء صندوق األســرى، ونأمل أن يعملوا على تعزيز 
ــة والمصالحة وأخــذ المالحظات التي  الوحــدة الوطني

أبدتها حماس بعين االعتبار.
هذه القمة هي امتحان للقيادات العربية في ظرف أصعب 
ما يكون القمة. اليوم القادة العرب في امتحان كبير جدا، 
وعليهم أن يثبتوا أنهم على قدر المسئولية في الدفاع عن 

الحقوق العربية واإلسالمية.



نطالب القادة العرب في القمة مساندة القضية الفلسطينية 
واتخاذ مواقف مسئولة تجاه األقصى المقدسات وحصار 
القطاع، ونريد أقواال ال أفعاال ونريد خطوات مســئولة 
ــة، وقــرار مباركة المفاوضات غير المباشــرة  وجريئ
الذي منح للسلطة الغطاء هذا قرار عبثي وضار بالقضية 
وخاصة أن أمريكا لم تســتطع أن تضغط على االحتالل 
لتجميد االستيطان وتضرب عرض الحائط بكل القرارات، 
وبالتالي ضرورة سحب هذا القرار المتعلق بالمفاوضات 
الغير مباشــرة وكذلك حث كافــة الجهود لتصليب 

ودعم موقف وصمود أهلنا في القدس خاصة ودعم صندوق القدس حتى نثبت أهلنا في 
أراضيهم في القدس وأن يكون الدعم حقيقيا سياسيا وماليا.

ونأمل أن ترتق القمة إلى مستوى التحديات التي تواجهها فلسطين والمنطقة العربية 
بأسرها للمحافظة على حقوق شعبنا ومقدساتنا وأمتنا ودعم صمود أهلنا في القدس 

وأن تجمع على رفض قرارات االحتالل واستمرار االستيطان.



ال أتوقــع أن ترتقــي أي قمــة عربية لمســتوى الوضع 
ــر ديمقراطــي جذري  ــم يحدث تغيي الفلســطيني ما ل
حقيقي وإصالح سياســي في المنطقة العربية ألن فاقد 
الشيء ال يعطيه، ومادامت هذه األنظمة العربية ال تستمد 
ــدوق االنتخابات وليــس فيها احترام  شــرعيتها من صن
لحقوق اإلنســان وال إصالح سياســي فمن المستحيل أن 
تنتــج هذه القمم ما يعود بالخير على المنطقة العربية، 
وال يمكن أن تتحول هــذه المنطقة إلى منطقة ممانعة 
مقاومة لالســتعمار، لذلــك كل رئيس عربي يحضر 

للقمة يأتي بأجندة مرتبطة بارتباطاته وتحالفاته ومرتبطة بمصالحه ومصالح عائلته، 
فمن الصعب جدا أن نجد في هذا اإلطار موقف يمكن أن ينتصر للقدس ويعيد التوازن 

للساحة العربية واإلقليمية.
نحن ال نتوقع الشيء الكثير من أي قمة عربية، وأنا ال أتحدث عن قمة ليبيا وإنما بشكل 
عام هذه القمم جربناها كثيرا وكل توقعات األمة باءت بالفشــل عشرات المرات في 

هذه االجتماعات.
سبق هذه القمة اجتماعات اللجنة العربية التي أكدت على نفس الخيار السلمي وأعطت 
أبو مازن مبررات النزول عن الشجرة، واألمور واضحة أن هذه األنظمة تعاني من عجز 
وهي غير قادرة أن تغادر تحالفاتها وهيمنة أمريكا عليها، لذلك نحن ال نتوقع بأي حال 
من األحوال بأن يأتي منها ما يمكن أن ينتصر للقدس. قد يغطوا على هذا العجز ببعض 
المعونات وبعض التصريحات وبعض القرارات الورقية التي ليس لها أي مصداقية على 

أرض الواقع.
النظام الرسمي الذي تمثله سلطة رام اهللا ليس عنده إال الخيار السياسي وهذا أوصلنا 
إلى المهالك، وحركة فتح حركة عاجزة غير مستقلة ال تنطلق في إرادتها من مصالح 
الشعب الفلسطيني وإنما من مصالح فئوية وارتباطات دولية، وهذا يعطي الغطاء للقتل 
والجدار وهو الســبب في حالة االنقسام، لذلك استنهاض الحالة الفلسطينية مقدمة 

ضرورية لمحاولة استنهاض األمة العربية.
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رئاسة التشريعي: دعوة للنفري العام
دعت رئاسة المجلس التشريعي شعبنا الفلسطيني 
ــام من أجل  بكافــة قواه وشــرائحه إلى النفير الع
مواجهة وإحباط الهجمة الصهيونية وإنقاذ المسجد 
األقصى وسائر المقدســات من التغول الصهيوني 
الخطير، مؤكدة أن افتتاح كنيس الخراب يشكل 
أولى خطــوات اســتهداف المســجد األقصى على 
طريق التقســيم والضّم والتهويد وفقا للمخطط 
الصهيوني المعروف الذي يستحّثه الصهاينة منذ 
وقت بعيد، مما يتطلب القيام بهبة شعبية فلسطينية 
عارمة تضع حدا لكل المخططات الصهيونية وتعيد 
االعتبار لمقدســاتنا اإلســالمية التي أضحت كأل 
مباحا وهدفا مباشرا للسياسة الصهيونية الرسمية.

ــان صحفي  وأوضحــت رئاســة التشــريعي في بي
الثالثاء (16-3) أن حكومة االحتالل تثبت يوما بعد 
يوم مدى التصاقها بقيم وسياســات الظلم والبغي 
ــو الدليل على طبيعة  واإلرهــاب، وتقدم الدليل تل
مخططاتها العدوانية الستباحة مقدساتنا اإلسالمية، 
مشيرة إلى رعايتها رسميا الفتتاح كنيس الخراب 
اليهودي بجوار المســجد األقصى المبارك دون أن 
تقيم وزنا لكل القيم واألعراف األخالقية والحقوق 
الفلسطينية والقوانين اإلنسانية والدولية، ودون 
أن تعير اهتماما لمشاعر ما يزيد عن مليار ونصف 

المليار مسلم في شتى أرجاء المعمورة.
وحذرت رئاســة التشــريعي حكومة االحتالل من 
تداعيات مخططاتها العدوانية وسياساتها اإلرهابية 
بحق المقدسات اإلســالمية، وعلى رأسها المسجد 
األقصى المبارك، التي بلغت عبر افتتاحها كنيس 
الخراب المشؤوم ذروة غير مسبوقة، موضحة أن 
الصهاينة يستهدفون إشعال فتيل الحرب ويجّرون 
المنطقة برمتها إلى أتون انفجارات شاملة في ظل 
تواطؤ إقليمي ودولي سافر، مؤكدا أن هذه الحرب 
ــة قبل أي أحد آخــر، وأنها  ســيكتوي بها الصهاين
ــى المشــروع الصهيوني برمته  ستشــكل وباال عل
الذي يســتهدف ضرب األمن واالستقرار اإلقليمي 
والعالمــي، وإثارة القالقل والحــروب هنا وهناك 
دون أي اعتبار للقيم األخالقية والمبادئ اإلنسانية 

والقوانين الدولية. 
ودعت المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية، 
وعلى رأسها مجلس األمن الدولي والجمعية العامة 
لألمــم المتحدة، لالنعقــاد العاجل لبحــث وإدانة 
االنتهاكات الصهيونية الخطيرة الراهنة، وتشكيل 
ــم الصهيونية  ــق فورية فــي الجرائ لجــان تحقي
ــي تتواصــل تترى بحــق األرض والمقدســات  الت

الفلسطينية، مشددة على ضرورة تحمل المجتمع 
الدولي لمسؤولياته كاملة في صّد وكبح اإلرهاب 
الصهيوني الذي يمتهن القوانين الدولية والقوانين 
الدولية واإلنسانية، بل ويبدي أبشع صور االستفزاز 
واالستخفاف بالمواقف الدولية الرافضة الستمرار 

جرائمه وممارساته العدوانية.
وتابعــت: “لقد ُبّحت أصواتنا في إطار مناشــداتنا 
لألنظمة والقيادات العربية واإلســالمية الرسمية 
ــة وإجراءات ضاغطة والعمل  التخاذ خطوات فاعل
ــة والقومية  على تحمــل مســؤولياتهم التاريخي
والدينية في وجه العربدة الصهيونية التي تجتاح 
األرض والمقدســات الفلســطينية”، داعية كافة 
الــدول العربية واإلســالمية إلى ضــرورة اتخاذ 
مواقف شجاعة ومسؤولة قبل فوات األوان، وعلى 
رأسها سحب مبادرة السالم العربية، وحّث الجامعة 
العربية على رفع الغطــاء العربي عن المفاوضات 
مع االحتالل الصهيوني وإلغاء قرارها األخير بمنح 
مســيرة المفاوضات أربعة أشــهر، وتبني برنامج 
عملي في وجه االستخفاف الصهيوني لألمة العربية 
واإلسالمية، ومواجهة الصلف والعربدة الصهيونية 
ــد لألمة عزتها  ــة ضاغطة تعي ــر آليات حقيقي عب
وكرامتها وتحمي أرضها ومقدساتها التي تتعرض 
لالستباحة واالستهداف والتهويد الصهيوني بشكل 

غير مسبوق.
د. بحر يطالب برد عسكري على أحداث 

القدس واستباحة اِّـقدسات
  وفــي ذات اإلطار طالب د. أحمد بحر النائب األول 
ــل المقاومة  لرئيــس المجلس التشــريعي فصائ
الفلســطينية وعلى رأسها كتائب القسام بتوجيه 
ضربة عســكرية مؤلمة لالحتالل اإلسرائيلي ردًا 
على االعتداءات اإلسرائيلية األخيرة على المدينة 
ــاح كنيس الخراب  المقدســة، وفي مقدمتها افتت

اليهودي  وتواصل االستيطان.
 ودعا د. بحر في كلمٍة له خالل مســيرات حاشدة 
تجمعت فــي المجلس التشــريعي بغــزة الثالثاء 
(16-3) للتعبير عــن الغضب تجاه انتهاك األقصى 
ــى إلغاء  والمقدســات، جامعــة الــدول العربية إل
قرارها بتأييد استئناف المفاوضات غير المباشرة 

مع حكومة االحتالل اإلسرائيلي.
وانتقد د. بحر منع سلطة رام اهللا مسيرات التضامن 
مع المسجد األقصى، مؤكدا أن ذلك يشكل خيانة 
ــن قائال لهم” عــودوا إلى  هللا ورســوله والمؤمني
رشدكم وحضن شعبكم”، موجها التحية إلخواننا 
في فلسطين المحتلة عام 1948 وعلى رأسهم شيخ 

األقصى رائد صالح تقديرا لدورهم في االنتفاض 
الدفــاع عن المقدســات اإلســالمية في المســجد 

األقصى.
 وطالــب القمة العربية المزمــع عقدها في ليبيا 
أواخر الشهر الجاري بطرح قضية افتتاح كنيس 
“الخراب” اليهودي قرب المسجد األقصى المبارك 
ــا واتخاذ القــرارات المالئمة،  على جدول أعماله
ــوزراء الدفاع العرب قــال فيها:  موجها رســالة ل
“ماذا أنتم صانعون أمام هذا التحدي.. أال تتحملون 
مســئولياتكم أمام التاريخ وأمام شعبكم”، مطالبًا 

الجيوش العربية بهبة موحدة نصرة للقدس.
ــن  “ وأضــاف: “ وأضــاف: “إن رئيــس حكومــة االحتــالل يعل
تحديه مجددًا للعالمين العربي واإلسالمي بإعالن 
االســتمرار في التوســع االســتيطاني في القدس 

والضفة الغربية وافتتاح كنيٍس في األقصى”.
 وطالــب قادة الــدول العربية وعلماء المســلمين 
إلى نصرة المقدسات اإلسالمية والمسجد األقصى 

ومدينة القدس.
كما طالب د. بحر علماء األمة العربية واإلسالمية 
بما فيهم علماء األزهر بوقفة وهبة واحدة نصرة 

للمسجد األقصى المبارك.
ــة والمتظاهرين   وأكــد د.بحر أمــام آالف الطلب
المحتشــدين في ســاحة المجلس التشــريعي أن 
استمرار بناء المســتوطنات واإلعالن عن 50 ألف 
وحدة اســتيطانية جديدة في القدس يشكل تحديا 
ــة ومدى  ــي ولــإلرادة األمريكي للمجتمــع الدول

مصداقيتها إزاء القضية الفلسطينية. 
“التغيري واإلصالح” تدعو الربِّـانات 

اإلسالمية لنصرة القدس
ــة “التغيير واإلصالح” في  من جهتها طالبت كتل
المجلس التشريعي، رؤساء برلمانات الدول األعضاء 
في منظمة المؤتمر اإلسالمي باتخاذ مواقف عملية 
لنصرة األقصى، وبذل المزيد من الجهود العملية 

والسياسية ووقف تهويد المقدسات. 
ودعت الكتلة في رسالة وجهتها لرؤساء البرلمانات 
االثنين (22-3)، التخاذ مواقف حاسمة ضد العدوان 
الصهيوني المتواصل على األقصى ومدينة القدس، 
والعمل على تفعيل المقاطعة العربية واإلسالمية 
ــن منبثقــة عن  ــي، وســن قواني للعــدو الصهيون
البرلمانات اإلسالمية لتحريم التنازل عن القدس 
ومقاضاة االحتالل على انتهاكاته المســتمرة في 
كافة المحافل الدولية، وفضح ممارساته المتكررة 

بحق المقدسات. 
كما طالبت الكتلة بإرســال لجــان تقصي حقائق 

ــا االحتالل في  ــي يقترفه لفضــح االنتهاكات الت
القدس والمقدســات، وتقديــم مجرمي االحتالل 
إلى العدالة الدولية، وإنشاء صندوق عربي إسالمي 
لنصرة األقصى من شأنه تعزيز صمود المقدسيين 
الذين يعانون داخل أراضيهم من اغتصاب المحتل. 

وأثنت الكتلة في رســالتها على المواقف الشجاعة 
والجهود الحثيثة التي يبذلها رؤســاء البرلمانات 
ــة القدس،  ــا األمة ال ســيما قضي ــي قضاي في تبن
وأشــادت بدورهم الكبير في الدفاع عن المقدسات 

اإلسالمية.  
سكيك: على األمة التحرك لنصرة المقدسات

بدوره استعرض النائب م. جمال سكيك ما تتعرض 
له القدس والمســجد األقصى من مخاطر وتهويد 
للمقدســات اإلســالمية وتراثها الحضاري لصالح 

الصهاينة وإقامة الكنس اليهودية.
وشــدد ســكيك في كلمــة ألقاها خــالل تجمع 
ــات االلكترونية للحارة الفلســطينية في  للمنتدي
ســاحة الجندي المجهــول بمدينة غــزة االثنين 
(22-3) على أن فلســطين تشــكل جزءا ال يتجزأ 
من الوطن اإلسالمي الكبير، محذرا المسلمين من 
التقاعس عن تحريرها والوفاء باستحقاقات العمل 

من أجلها والدفاع عنها.
وطالب سكيك األمة العربية واإلسالمية بضرورة 
التحــرك الفاعل والعمــل الجاد مــن أجل نصرة 
األقصى والمقدســات وعدم االكتفــاء بالكلمات، 
موضحا أن القدس ســرقت معرفيا قبل أن تسرق 
عســكريا، في إشارة إلى ما تقوم به قوات االحتالل 
من تزييــف للمعالم فــي القدس وتغيير أســماء 
األماكن فيها وتكريس لمشــروعهم الباطل على 

أرض فلسطين بما فيه القدس الشريف.
وحذر ســكيك من قيام سلطات االحتالل بتشكيل 
منظمــات يهودية متطرفة بلغ عددها 125 منظمة 
مدعومة بغطاء رســمي للتخطيط إلقامة مشاريع 
ضد المسلمين وتغيير المعالم واألحياء في القدس 
المحتلة، موجها رســالة إلى العــرب أكد فيها أن 
“فلسطين واألقصى أمانة في أعناقكم وهي القضية 

األساس فال تتركوا أهل فلسطين وحدهم”.
د. أبو سالم: اِّـقدسيون رأس حربة 

الدفاع عن “األقصى”
في ذات السياق أكد النائب المقدسي د. إبراهيم أبو 
سالم أن مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى 
ــارك “يتعرضــان لهجمة كبيــرة ومخطط  المب
همجي صهيوني يســتهدفه بشــكل مباشر ويهدد 
وجــوده”، محذرًا من أن االعتداء على المقدســات 

كما قال. ” كما قال. ” كما قال.  “كمن يلعب بالنار
وقال أبو سالم في تصريح صحفي األحد (3-14): 
“في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة الصهيونية عن 
افتتاح “كنيس الخراب” على مقربة من المسجد 
األقصى، فال يسبق الخراب إال الخراب، فالقدس هي 
رمز عزة األمة اإلسالمية، وإن المقدسيين هم رأس 
ــة في الدفاع عن القدس والمقدســات وعن  الحرب

المسجد األقصى المبارك تحديدًا”. 
وشدد أبو ســالم على أن سلطات االحتالل تخطط 
ــل نهار مــن أجل اســتهداف المســجد األقصى  لي
عن إقامة ” عن إقامة ” عن إقامة  “حين تعلن “حين تعلن “إسرائيل “المبارك، وأضاف: “المبارك، وأضاف: “
“كنيــس الخراب”؛ فإنه من الطبيعي أن يهب أبناء 
القدس في وجههم لنصرة المســجد األقصى ولن 

يترك المسجد بإذن اهللا تعالى”. 
ــى األمتين  ووجــه النائب الفلســطيني رســالة إل
العربية واإلســالمية وإلى العالــم كله قال فيها: 
“أيها المســلمون، إن المســجد األقصــى المبارك 
ليس ملك للفلســطينيين وحدهــم، بل هو ملك 
لكل المسلمين في كافة أرجاء الكون، وإن نصرته 
ــوا نصرة  ــى كل المســلمين، فهيا هب ــة عل واجب

لألقصى وللقدس”. 
وبين أن الهجمة على أقدس المقدسات بعد المسجد 
الحرام والمســجد النبوي “هــي هجمة مبرمجة 
ومدعومــة وقوية، وأنها تســتوجب تدخــًال قويًا 
هــي هجمة مبرمجة 
ومدعومــة وقوية، وأنها تســتوجب تدخــًال قويًا 
هــي هجمة مبرمجة 

من أجل لجــم االحتالل ووضع حــدا النتهاكاته 
المتواصلة”. 

وحذر أبو ســالم من المســاس بالمسجد األقصى 
والمقدســات في القــدس وغيرها، مشــيرًا إلى أن 
“االعتداء على المقدسات كمن يلعب بالنار”، وقال 
أبو سالم: “إذا مس األقصى بسوء فإن هذا عار على 

جميع المسلمين وإن السكوت على ذلك عار”. 

ــى ضــرورة أن يهب  وشــدد النائب المقدســي عل
المســلمون في كافة أنحاء العالم لنصرة األقصى 
ــه والتي  ــة علي ــداءات الصهيوني ــدا باالعت وتندي

تستهدف وجوده. 
ووجه رسالة إلى المقدســيين قال فيها: “يا أهلنا 
في مدينة القــدس؛ في الوقت الذي يمنع فيه كل 
ــى األقصى  المســلمين فــي العالم مــن التوجه إل
ــد المخول بالدفــاع عنه هو  ــه، فإن الوحي لنصرت
ــاة، وأقول لكم،  اإلنســان الذي يعيش هــذه المعان
ــرة والرباط،  مزيدًا مــن الصبر والثبات والمصاب
فأنتم رأس الحربة للدفاع عن القدس والمقدسات، 
وأنتم عز األمة اإلسالمية، ونسأل اهللا أن يحفظكم 
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وأن يحفظ المسجد األقصى”. 
د.الزهار: سنحمي قدسنا وأقصانا 

بعظامنا ولحمنا

ولم يتأخر النائب د. محمود الزهار، رئيس مؤتمر 
ــن (15-3) في  “نصــرة القدس” الذي عقــد االثني
غزة وعضو المكتب السياســي لحركة المقاومة 
“عن التأكيد بالقــول: “عن التأكيد بالقــول: “أننا  “اإلســالمية “اإلســالمية “حمــاس” 
ــا بعظامنا  ســنحمي قدســنا ومقدســاتنا وأقصان
ــًا الصهاينة: “إن كنيس الخراب  ، مخاطب
ــا بعظامنا  ســنحمي قدســنا ومقدســاتنا وأقصان

ــًا الصهاينة:  ، مخاطب
ــا بعظامنا  ســنحمي قدســنا ومقدســاتنا وأقصان

ــًا الصهاينة: “ “، مخاطب ولحمنا”
هو خراب على وجودكم”. 

وقال الزهار: “أوجه رســالة إلى العدو الصهيوني 
واضحة المعالم، نقول في اللحظات التي تفتتحون 
ــد يا مشــروع الخراب  ــا بيت الخــراب الجدي فيه
التاريخــي في هذه اللحظــة، علينا أن ننصحكم يا 
من قتلتكم أنبياءكم فكان مصيركم عبر التاريخ 
ــل الذرية فأنتم  الخــراب، أنتم وإن امتلكتم القناب
إلى خراب يا من أفسدتم كل بلد عشتم فيها، أنتم 

كنتم وستبقون إلى خراب”. 
“وأضاف: “وأضاف: “يا من تحتلون األرض المقدسة المبارك 
ــا وحولها يا من دنســتم المقدســات وقتلتكم  فيه
ــا ونســاءنا وشــيوخنا وهدمتم مســاجدنا  أطفالن
ومدارســتنا، يا مشروع الخراب أنتم إلى خراب، يا 
من صرفتم في الربا أموال الدنيا وتاجرتم في كل 
شيء، يا من تخططون لهدم المسجد األقصى؛ نقول 
لكم: نحن مشروع البناء سنحمي قدسنا ومقدساتنا 
وأقصانا بعظامنا وبلحمنا، سنحمي مسجدًا أّم فيه 
نبينا محمد صلى اهللا عليه وســلم كل األنباء، لن 

تستطيعوا أن تهدموا معراج رسول اهللا”. 

ــع الزهار: “نحن أبناء فلســطين أبناء القدس  ــع الزهار: “وتاب “وتاب
وأكنافها نفديها برواحنا يا أبناء القدس الشريف 

هذه لحظتكم في الدفاع عن األقصى والقدس”. 
الحية يدعو اِّـقاومة لزلزلة الطغيان 

الصهيوني
ــل الحية، عضــو المكتب  كمــا دعــا النائب د. خلي
السياســي لحركة حماس المقاومة الفلسطينية 
إلى “النهوض لزلزلة عروش الطغيان الصهيوني، 
ليعيدونا إلى الواجهة الحقيقية”، مشــددًا على أن 

“االحتالل “االحتالل “ال ينفع معه إال لغة البندقية”. 
وقــال الحية، في كلمة له خــالل مؤتمر “نصرة 
“إن هذا المؤتمر “إن هذا المؤتمر “يأتي في ظل حدث جلل  القدس”: “
ــكاز قضتنا الوطنية،  ــة هامة هي محور ارت وقضي
، مطالبًا 
ــكاز قضتنا الوطنية،  ــة هامة هي محور ارت وقضي
، مطالبًا 
ــكاز قضتنا الوطنية،  ــة هامة هي محور ارت وقضي

والخطر الحقيقي يهدد قدسنا مسرى نبينا”
الشعوب العربية بالفعل وليس القول والنفير العام 

لنصرة األقصى. 
ودعــا الحية األمة عمومًا أن تســتنهض قواها وأن 
تبذل طاقاتها وجهودها لحماية المقدسات، وقال: 
“نحتاج لفعل وقــوة ووحــدة ومقاومة حقيقية، 
فصراعنا مع االحتالل ابتداًء ديني وسينتهي ديني، 
فنحن نقاتل عن مســري نبيا وديننا”، مؤكدًا أنه 
ــار الخوف والهوان والضعف  “آن األوان لنفض غب

ولنواجه المحتل في كل مكان”. 
ــة المقاومة والشــعب الفلســطيني  وطالــب الحي
واألمــة بالنهوض من ســباتها، ومقاومة المحتل، 
وأن يضربوا فــي كل مكان حتى يزلزلوا عروش 

الطغيان الصهيوني، فاالحتالل ما استراح إال عندما 
سكتت بنادقكم وهدأت ثورة االستشهاديين. 

“وتابع: “وتابع: “االحتالل يريد من اســتمرار الحصار على 
قطاع غزة بكافة إشكاله، إشغاله بقضاياه الجزئية 
بدل األساسية، لذا علينا جمع صفنا، لتعلو كلمتنا”، 
داعيًا الشــعوب في كل مكان النزول إلى الشوارع 
كل بقعة تباركها أقدامنا اإليمانية السامية حتى 

يستفيق العالم. 
ــى أن نهاية الصهاينة  واختتم الحية بالتأكيد عل
ستكون على أرضنا المباركة، قائًال: “فليفعلوا ما 
يشــاؤون، فكل الدالئل تدلل على أن راية اإلســالم 

ستعلو على أرض فلسطين”. 
د. الرمحي: إجراءات االحتالل ثمرة 
للقرار العربي واستمرار التنسيق 

األمني
للقرار العربي واستمرار التنسيق 

األمني
للقرار العربي واستمرار التنسيق 

بدوره أكد د. محمود الرمحي أمين سر المجلس 
ــة في مدينة  التشــريعي، أن اإلجــراءات الصهيوني
القدس واستهداف المقدسات واستمرار الكيان في 
بناء المســتوطنات يأتي ثمرة للقــرار الذي اتخذ 
من قبل الدول العربية الستئناف العملية السلمية 

والمفاوضات مع االحتالل.
 وقــال الرمحــي إنه يتوجب على الــدول العربية 
اآلن وبعد الرد الصهيوني على قرارهم، أن يتخّلوا 
عن المبادرة العربية للســالم وأن يقفوا إلى صف 
المقاومــة ويقدموا لها الدعــم للدفاع عن األرض 
واإلنســان في فلســطين، مؤكدًا أن خيار السالم 
والمفاوضات أثبت فشله وعبثيته بل وضرره على 
القضية الفلســطينية، خاصة وأن االحتالل استغل 

ــه القمعية ضد  هــذه القــرار وأمعن فــي إجراءات
المواطنين والمقدسات.

ودعا د. محمود الرمحي الشــعب الفلســطيني في 
الضفة الغربية للخروج والتعبير عن غضبه للدفاع 
عن المسجد األقصى والمقدسات في مدينة القدس 

وكافة أنحاء الضفة.
ــام الســلطة  ــى ضــرورة قي وشــدد الرمحــي عل
الفلســطينية وأجهزتها األمنية بإطالق الحريات 
العامة في الضفة الغربية والوقوف إلى جانب شعبها 
للدفاع عن المقدســات، كما يجب على الســلطة 
أن تعلن وبشكل رســمي وقف التنسيق األمني مع 
االحتالل وقطع كافة االتصاالت المباشــرة وغير 

المباشرة معه.
ــة المزمع عقدها  وطالــب  الرمحي القمة العربي
ــا في األيام القادمــة بأن تكون  في جمهورية ليبي
القدس والمقدسات على سلم أولوياتها وأن تتخذ 
موقفًا مشرفًا ولو لمرة واحدة في التاريخ من هذه 

االنتهاكات والتجاوزات الصهيونية.
وناشــد الرمحي الدول العربية واإلســالمية التي 
لها عالقــات مع الكيان الصهيونــي بضرورة طرد 
ــة وإغالق  ســفراء االحتالل مــن األراضي العربي
كافة المصالح الصهيونية فــي األراضي العربية 

واإلسالمية.
اِّـصري: العدو يتحمل تداعيات جرائمه 

واِّـساس باألقصى سيفجر اِّـنطقة 
اِّـصري: العدو يتحمل تداعيات جرائمه 

واِّـساس باألقصى سيفجر اِّـنطقة 
اِّـصري: العدو يتحمل تداعيات جرائمه 

برمتها
من جهته دعا النائب مشــير المصري إلى انتفاضة 
ــة تنطلق مــن كافــة العواصــم العربية  مليوني
واإلسالمية من أجل نصرة مدينة القدس المحتلة، 
ــح في الضفــة الغربية المحتلة  مطالًبا ســلطة فت
بالسماح للمواطنين الفلســطينيين بالخروج في 
مسيرات عارمة تنديًدا باالعتداءات الصهيونية على 

القدس والمقدسات اإلسالمية. 
وقــال المصري فــي كلمة ألقاها فــي المهرجان 
ــه حركة حماس في  الخطابي الكبير الذي نظمت
المحافظة الوسطى بقطاع غزة بعد صالة الجمعة 
“(19-3): “(19-3): “نطالب الدول العربية بانتفاضة مليونية 
تخرج من العواصم العربية واإلســالمية من أجل 
نصرة القدس والمســجد األقصــى المبارك الذي 

يتعرض للتهويد”. 
وأضاف: “نوجه رســالة إلى ســلطة فتح، ســلطة 
ــد المقاومة،  ــاس، نطالبكم بإفالت ي ــون - عب دايت
وتبييض الســجون من رجالها؛ من أجل الرد على 
جرائم االحتالل الصهيوني، كما نطالبكم بالسماح 
للفلســطينيين أن يخرجوا من كافة مدن الضفة 
الغربية وقراها دفاًعا عن المقدسات وعن المسجد 

األقصى المبارك”. 
وأكد المصري خــالل المهرجــان أن غزة اليوم 
تخرج من أجل إرسال رسائل قوية للجميع وللعدو 
“الصهيوني، مفادها أن “الصهيوني، مفادها أن “أي مساس بالمسجد األقصى 
المبارك لن يوقفنا عن الرد عليه حصاٌر وال إغالٌق 
“، وأضاف: “، وأضاف: “سنصدع في القريب مبشرين،  وال حدوٌد”
وإننا نتوعد االحتــالل اليهودي على هذه الجرائم 

التي يرتكبها بحق مقدساتنا اإلسالمية ومساجدنا 
التي تتعرض للتهويد والحفريات تحت أساساتها”. 
وأشار المصري إلى الجرائم الصهيونية المتواصلة 
بحق المقدســات التي كان آخرها ضم المســجد 
اإلبراهيمي في مدينة خليل الرحمن ومسجد بالل 
بن رباح إلى التراث اليهودي، معتبًرا ذلك تزييًفا 

للمعالم اإلسالمية الساطعة. 
ونوه المصري بأن االحتــالل يهدف من وراء هذه 
ــداءات المتواصلة إلى هدم المســجد األقصى  االعت
ــى أنقاضه،  ــكل المزعوم عل ــاء الهي ــارك وبن المب
“لقد أقاموا “لقد أقاموا “كنيس الخراب”، وســيكون  “وأضاف: “وأضاف: “
خراًبا عليهم وعلى كيانهم المسخ، وسيندمون على 
كل ما فعلوه ويفعلونه، فاألقصى مصدر انتمائنا، 
ــى العــدو أن يــدرك أن أي مســاس بالقدس  وعل
ــي أنه حفر قبره بيده، وأنه  واألقصى فإن هذا يعن

حتًما إلى زوال”. 
ووجه النائب في المجلس التشــريعي رســالة إلى 
ــي انتفاضة أهلنا في  المقدســيين قال فيها: “نحي
مدينة القدس، ونقول لهم: أنتم األمل بعد اهللا عز 
وجل، فهيا يا رجال العقيدة، احموا المسجد األقصى 
بكل ما تملكون بأرواحكم وأشالئكم، فأنتم تذودون 
عن األمة بأسرها من شرقها إلى غربها ومن شمالها 

إلى جنوبها”. 
ــى انتفاضة عارمــة في الضفة  ودعــا المصري إل
الغربية وفي كل مكان، وقــال: “لقد آن األوان أن 
تخــرج الجماهير في كل مــكان، كما في خليل 
الرحمن، آن األوان أن ُيعلن أهلنا في الضفة الغربية 
عن غضبهم نصرًة للمقدسات واألقصى، آن األوان 

لضفة االستشهاديين، أن تلقن العدو درًسا قاسًيا”. 
وطالــب المصري مجــدًدا أن ُيطلق ســراح مئات 
ــن لتقول المقاومــة كلمتها ضد العدو  المقاومي
ــات  ــي، وأضــاف: “ســُتخرج الضفــة مئ الصهيون
االستشهاديين الذين سيلقنون العدو الدرس القاسي 
والموجع والمناســب، وحينها ســتكون المقاومة 

أصلب عوًدا”. 
وعرج المصري على محاوالت استئصال المقاومة 
ــة، قائًال: “نقول إن من يســعى  ــة، قائًال: “فــي الضفة الغربي “فــي الضفة الغربي
لشــطب المقاومة، فإنه هو من سُيشطب بإذن اهللا، 
ــا نحيي أهلنا في الخليل الصابرة وفي الضفة  وإنن
الغربية، ونطالبهم بأن يخرجوا بمسيرات كبيرة 

من أجل نصرة القدس والمقدسات”. 
كما حيا المصري المسيرات الجماهيرية الكبيرة 
والهبات الشعبية التي خرجت في مدينة إسطنبول 
التركية وفي العواصــم العربية، مطالًبا بتنظيم 
“مسيرات مليونية لتقول: “مسيرات مليونية لتقول: “لبيك يا أقصى”، ووجه 
رسالة إلى الشــعب اليهودي الصهيوني قائًال: “إن 
قيادتكــم تجركــم إلى حتفكم وهالككــم، وإننا 
نحذر ونقــول أن أي مســاس باألقصى ســيفجر 
المنطقة برمتها وليس فلسطين المحتلة وحدها، 
ــادة االحتالل الصهيوني هــم من يتحملون  وإن ق
ــي تترتب على هــذه الجرائم  كافــة العواقب الت
المتواصلة بحق الشــعب الفلســطيني ومقدساته 

اإلسالمية”. 
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النواب: سنحمي قدسنا وأقصانا بلحمنا وعظامنا، وندعو اِّـقاومة للرد على   الطغيان الصهيوني، وعلى األمة التحرك الفاعل لنصرة اِّـقدسات 

د. الحية: آن األوان لنفض 
غبار الخوف والهوان 

والضعف. . ولنواجه اِّـحتل والضعف. . ولنواجه اِّـحتل 
َّـ كل مكان
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ِ ِإالَّ اْلَقْوُم  ُه َال َيْيَئُس ِمْن َرْوِح اهللاَّ ِ ِإنَّ ــوا ِمْن َرْوِح اهللاَّ ــوا ِمْن ُيوُسَف َوَأِخيِه َوَال َتْيَئُس ُس "َيا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ
اْلَكاِفُروَن" ( يوسف : ٨٧ )

ِ ِإالَّ اْلَقْوُم  ُه َال َيْيَئُس ِمْن َرْوِح اهللاَّ ِ ِإنَّ ــوا ِمْن َرْوِح اهللاَّ ــوا ِمْن ُيوُسَف َوَأِخيِه َوَال َتْيَئُس ُس َيا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ
اْلَكاِفُروَن" ( يوسف : ٨٧ )

ِ ِإالَّ اْلَقْوُم  ُه َال َيْيَئُس ِمْن َرْوِح اهللاَّ ِ ِإنَّ ــوا ِمْن َرْوِح اهللاَّ ــوا ِمْن ُيوُسَف َوَأِخيِه َوَال َتْيَئُس ُس َيا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ

لعلَّ الناظر في ظاهر األحداث ُيمسي مقتنعًا بأن فلسطين يوشك أن تضيع بالكلية، فاليهود ماضون في 
اْلَكاِفُروَن" ( يوسف : ٨٧ )

لعلَّ الناظر في ظاهر األحداث ُيمسي مقتنعًا بأن فلسطين يوشك أن تضيع بالكلية، فاليهود ماضون في 
اْلَكاِفُروَن" ( يوسف : ٨٧ )

تهويد القدس، واالستيالء على الضفة الغربية بُسعار االستيطان، وتحويل المدن الكبرى فيها إلى سجون 
معزولة بالحواجز العســكرية، أو  الجدر اإلســمنتية، فضًال عن كونها تحت نيران المستوطنين، ومن 
يفكر من أهلها في المقاومة أو االحتجاج السلمي فإن سلطة (دايتون)، وقوات (الضميري) وأضرابه لهم 

بالمرصاد، ولم يسلم من الخنق والمالحقة إخواننا في القرى والمدن فيما يعرف بعرب (٤٨).
وفي نفس الوقت فإن أقصى ما تتطلع إليه السلطة هو قبول الصهاينة بمفاوضات غير مباشرة، وبدون 

شروط مسبقة، وبرعاية من أمريكا التي جعلت االحتالل قاعدة عسكرية استراتيجية لها.
ولعل األنكى من ذلك أن يكشف العرب عن هوانهم بتلبية الرغبة اليهودية؛ حين أعطوا المفاوضات غير 
المباشرة غطاًء سياسيًا مدة أربعة أشهر، وهم يتأهبون لقمٍة عربية، من المتوقع أن تكون زيادًة رقميًة 
ولعل األنكى من ذلك أن يكشف العرب عن هوانهم بتلبية الرغبة اليهودية؛ حين أعطوا المفاوضات غير 
المباشرة غطاًء سياسيًا مدة أربعة أشهر، وهم يتأهبون لقمٍة عربية، من المتوقع أن تكون زيادًة رقميًة 
ولعل األنكى من ذلك أن يكشف العرب عن هوانهم بتلبية الرغبة اليهودية؛ حين أعطوا المفاوضات غير 

في احتفاليات الجامعة العربية، وال تكاد تخرج إال بقائمة طويلة من التوصيات التي تأخذ أدراجها إلى 
ة. ة، أو األدراج الَمْنِسيَّ األرفف الُمْغَبرَّ

في احتفاليات الجامعة العربية، وال تكاد تخرج إال بقائمة طويلة من التوصيات التي تأخذ أدراجها إلى 
ة. ة، أو األدراج الَمْنِسيَّ األرفف الُمْغَبرَّ

في احتفاليات الجامعة العربية، وال تكاد تخرج إال بقائمة طويلة من التوصيات التي تأخذ أدراجها إلى 

ثــم إن األنباء تتنفس عن مفاوضات ســرية مباشــرة بيــن حركة فتح واالحتالل فــي بعض العواصم 
األوروبية منذ أكثر من شهرين، وال غرابة في ذلك؛ فإن التعاون األمني والعسكري المباشر لم يتوقف، 
وقد أثنى الصهاينة واألمريكان على السلطة مؤخرًا في قدرتها على إخماد أنفاس أهل الضفة الغربية؛ 
األوروبية منذ أكثر من شهرين، وال غرابة في ذلك؛ فإن التعاون األمني والعسكري المباشر لم يتوقف، 
وقد أثنى الصهاينة واألمريكان على السلطة مؤخرًا في قدرتها على إخماد أنفاس أهل الضفة الغربية؛ 
األوروبية منذ أكثر من شهرين، وال غرابة في ذلك؛ فإن التعاون األمني والعسكري المباشر لم يتوقف، 

حتى ال ُيْظِهروا إنكارهم للسياسة اليهودية الهادفة إلى تقويض المسجد األقصى، وتهويد مئات المساجد 
وقد أثنى الصهاينة واألمريكان على السلطة مؤخرًا في قدرتها على إخماد أنفاس أهل الضفة الغربية؛ 
حتى ال ُيْظِهروا إنكارهم للسياسة اليهودية الهادفة إلى تقويض المسجد األقصى، وتهويد مئات المساجد 
وقد أثنى الصهاينة واألمريكان على السلطة مؤخرًا في قدرتها على إخماد أنفاس أهل الضفة الغربية؛ 

اها عبر أربعة عشر قرنًا أو يزيد. نَّ والمعالم األثرية التي بنيناها وَزيَّ
حتى ال ُيْظِهروا إنكارهم للسياسة اليهودية الهادفة إلى تقويض المسجد األقصى، وتهويد مئات المساجد 

اها عبر أربعة عشر قرنًا أو يزيد. نَّ والمعالم األثرية التي بنيناها وَزيَّ
حتى ال ُيْظِهروا إنكارهم للسياسة اليهودية الهادفة إلى تقويض المسجد األقصى، وتهويد مئات المساجد 

ز  إن كل هذه السياسات وغيرها، خاصة في ظل التصعيد الجديد للصهاينة، والعودة إلى القصف المركَّ
اها عبر أربعة عشر قرنًا أو يزيد. نَّ والمعالم األثرية التي بنيناها وَزيَّ

ز  إن كل هذه السياسات وغيرها، خاصة في ظل التصعيد الجديد للصهاينة، والعودة إلى القصف المركَّ
اها عبر أربعة عشر قرنًا أو يزيد. نَّ والمعالم األثرية التي بنيناها وَزيَّ

ِر األحوال في  في قطاع غزة، واســتمرار القتل ومواكب الشهداء، كل أولئك قد يورث اليأس من َتَغيُّ
ز  إن كل هذه السياسات وغيرها، خاصة في ظل التصعيد الجديد للصهاينة، والعودة إلى القصف المركَّ
ِر األحوال في  في قطاع غزة، واســتمرار القتل ومواكب الشهداء، كل أولئك قد يورث اليأس من َتَغيُّ
ز  إن كل هذه السياسات وغيرها، خاصة في ظل التصعيد الجديد للصهاينة، والعودة إلى القصف المركَّ

المنظور القريب، ويجلب علينا من اإلحباط والقنوط، ومن الَهمِّ والَغمِّ ما يجعلنا َحَرضًا، أو نكون من 
ِر األحوال في  في قطاع غزة، واســتمرار القتل ومواكب الشهداء، كل أولئك قد يورث اليأس من َتَغيُّ
المنظور القريب، ويجلب علينا من اإلحباط والقنوط، ومن الَهمِّ والَغمِّ ما يجعلنا َحَرضًا، أو نكون من 
ِر األحوال في  في قطاع غزة، واســتمرار القتل ومواكب الشهداء، كل أولئك قد يورث اليأس من َتَغيُّ

الهالكين.
لكنَّ هذه اآلية، وعلى لســان سيدنا يعقوب عليه السالم، تنهانا عن اليأس من َرْوِح اهللا ورحمته، كما لم 
يكن سيدنا يعقوب نفسه آِيَسًا من عودة يوسف وأخويه؛ ِإِذ اْحُتِجَز احدهما بتهمة السرقة، وأصرَّ كبيرهم 
لكنَّ هذه اآلية، وعلى لســان سيدنا يعقوب عليه السالم، تنهانا عن اليأس من َرْوِح اهللا ورحمته، كما لم 
يكن سيدنا يعقوب نفسه آِيَسًا من عودة يوسف وأخويه؛ ِإِذ اْحُتِجَز احدهما بتهمة السرقة، وأصرَّ كبيرهم 
لكنَّ هذه اآلية، وعلى لســان سيدنا يعقوب عليه السالم، تنهانا عن اليأس من َرْوِح اهللا ورحمته، كما لم 

على البقاء في مصر حتى يأذن له أبوه، أو يحكم اهللا له، وهو خير الحاكمين، على الرغم من أن األسى 
يكن سيدنا يعقوب نفسه آِيَسًا من عودة يوسف وأخويه؛ ِإِذ اْحُتِجَز احدهما بتهمة السرقة، وأصرَّ كبيرهم 
على البقاء في مصر حتى يأذن له أبوه، أو يحكم اهللا له، وهو خير الحاكمين، على الرغم من أن األسى 
يكن سيدنا يعقوب نفسه آِيَسًا من عودة يوسف وأخويه؛ ِإِذ اْحُتِجَز احدهما بتهمة السرقة، وأصرَّ كبيرهم 

ه  الذي اســتبدَّ به قد تسبب في بياض عينيه، وذهاب بصره، لشدة ما يكظم من الغيظ، فما كان يشكو َبثَّ
على البقاء في مصر حتى يأذن له أبوه، أو يحكم اهللا له، وهو خير الحاكمين، على الرغم من أن األسى 
ه  الذي اســتبدَّ به قد تسبب في بياض عينيه، وذهاب بصره، لشدة ما يكظم من الغيظ، فما كان يشكو َبثَّ
على البقاء في مصر حتى يأذن له أبوه، أو يحكم اهللا له، وهو خير الحاكمين، على الرغم من أن األسى 

ــًا، رغم أن َبِنيِه قد عاتبوه على  ــه إال إلى اهللا، وهو موقن أن اهللا تبارك وتعالى ســيأتيه بهم جميع وُحزن
ه  الذي اســتبدَّ به قد تسبب في بياض عينيه، وذهاب بصره، لشدة ما يكظم من الغيظ، فما كان يشكو َبثَّ
ــًا، رغم أن َبِنيِه قد عاتبوه على  ــه إال إلى اهللا، وهو موقن أن اهللا تبارك وتعالى ســيأتيه بهم جميع وُحزن
ه  الذي اســتبدَّ به قد تسبب في بياض عينيه، وذهاب بصره، لشدة ما يكظم من الغيظ، فما كان يشكو َبثَّ

استمراره في األسف على َفْقدِِ يوسف، حتى أوشك أن تذهب نفسه عليه حسرات، أو يصبح باخعًا نفسه 
ــًا، رغم أن َبِنيِه قد عاتبوه على  ــه إال إلى اهللا، وهو موقن أن اهللا تبارك وتعالى ســيأتيه بهم جميع وُحزن
استمراره في األسف على َفْقدِِ يوسف، حتى أوشك أن تذهب نفسه عليه حسرات، أو يصبح باخعًا نفسه 
ــًا، رغم أن َبِنيِه قد عاتبوه على  ــه إال إلى اهللا، وهو موقن أن اهللا تبارك وتعالى ســيأتيه بهم جميع وُحزن

على غيابه المجهول.
لذلك فقد أمر َبِنيِه بلهجة التعطف أن يذهبوا فيبحثوا عن يوسف وأخيه، ونهاهم أن ييأسوا من العثور 
عليهمــا، فإن رحمة اهللا قد وســعْت كل شــيٍء، وإنه ال ييأس مــن َرْوِح اهللا إال القوم الكافرون؛ فإنهم ال 
لذلك فقد أمر َبِنيِه بلهجة التعطف أن يذهبوا فيبحثوا عن يوسف وأخيه، ونهاهم أن ييأسوا من العثور 
عليهمــا، فإن رحمة اهللا قد وســعْت كل شــيٍء، وإنه ال ييأس مــن َرْوِح اهللا إال القوم الكافرون؛ فإنهم ال 
لذلك فقد أمر َبِنيِه بلهجة التعطف أن يذهبوا فيبحثوا عن يوسف وأخيه، ونهاهم أن ييأسوا من العثور 

يؤمنون بأن اهللا قد وســع كل شــيٍء رحمة وعلمًا، وال يعلمون أنه ال يعزب عنه مثقال ذرة في األرض 
عليهمــا، فإن رحمة اهللا قد وســعْت كل شــيٍء، وإنه ال ييأس مــن َرْوِح اهللا إال القوم الكافرون؛ فإنهم ال 
يؤمنون بأن اهللا قد وســع كل شــيٍء رحمة وعلمًا، وال يعلمون أنه ال يعزب عنه مثقال ذرة في األرض 
عليهمــا، فإن رحمة اهللا قد وســعْت كل شــيٍء، وإنه ال ييأس مــن َرْوِح اهللا إال القوم الكافرون؛ فإنهم ال 

وال في الســماء، كما ال يعجزه شــيٌء في األرض وال في السماء، إنما َأْمُرُه إذا أراد شيئًا أن يقول له ُكْن 
يؤمنون بأن اهللا قد وســع كل شــيٍء رحمة وعلمًا، وال يعلمون أنه ال يعزب عنه مثقال ذرة في األرض 
وال في الســماء، كما ال يعجزه شــيٌء في األرض وال في السماء، إنما َأْمُرُه إذا أراد شيئًا أن يقول له ُكْن 
يؤمنون بأن اهللا قد وســع كل شــيٍء رحمة وعلمًا، وال يعلمون أنه ال يعزب عنه مثقال ذرة في األرض 

فيكون.
الون،  إن الواجب علينا نحن – المؤمنين – أالَّ نقنط من رحمة اهللا، فإنه ال يقنط من رحمة ربه إال الضَّ

وقد أرانا كثيرًا من آياته الكبرى، وأخرى تحبونها؛ نصٌر من اهللا وفتح قريب.
هل كان ســهًال على شــارون أن ينســحب من قطاع غزة، وهو يعلن أن مســتوطنة نتساريم في جنوب 

وقد أرانا كثيرًا من آياته الكبرى، وأخرى تحبونها؛ نصٌر من اهللا وفتح قريب.
هل كان ســهًال على شــارون أن ينســحب من قطاع غزة، وهو يعلن أن مســتوطنة نتساريم في جنوب 

وقد أرانا كثيرًا من آياته الكبرى، وأخرى تحبونها؛ نصٌر من اهللا وفتح قريب.

مدينة غزة مثل تل أبيب؟!، بل هل خطر ببال أحدنا أننا بتلك السرعة سنخرجهم من القطاع أذلًة وهم 
هل كان ســهًال على شــارون أن ينســحب من قطاع غزة، وهو يعلن أن مســتوطنة نتساريم في جنوب 
مدينة غزة مثل تل أبيب؟!، بل هل خطر ببال أحدنا أننا بتلك السرعة سنخرجهم من القطاع أذلًة وهم 
هل كان ســهًال على شــارون أن ينســحب من قطاع غزة، وهو يعلن أن مســتوطنة نتساريم في جنوب 

صاغرون؟!، ومن كان يرى في المنام، أو حتى في أحالم اليقظة، أن الفلتان َسُيْقَضى عليه في ثالثة أيام 
ليس أكثر؟!، بل َمْن كان يتصور أن القطاع المحاصر لثالث ســنين عجاف قادر على التصدي لحرب 
عالمية، وأن يفشــل أهداف ذلك العدوان، وأن َيُردَّ الصهاينة ومن وراءهم بغيظهم لم ينالوا خيرًا، وأن 
ليس أكثر؟!، بل َمْن كان يتصور أن القطاع المحاصر لثالث ســنين عجاف قادر على التصدي لحرب 
عالمية، وأن يفشــل أهداف ذلك العدوان، وأن َيُردَّ الصهاينة ومن وراءهم بغيظهم لم ينالوا خيرًا، وأن 
ليس أكثر؟!، بل َمْن كان يتصور أن القطاع المحاصر لثالث ســنين عجاف قادر على التصدي لحرب 

يكون ما حصل لهم في غزة من االنسحاب ثم االنهزام نسخة أخرى مما نزل بساحتهم في جنوب لبنان، 
رون. وقد ساء صباحهم فيها كرتين، كما أسأنا وجوههم ههنا مرتين، ثم ال يتوبون، وال هم َيذَّكَّ

يكون ما حصل لهم في غزة من االنسحاب ثم االنهزام نسخة أخرى مما نزل بساحتهم في جنوب لبنان، 
رون. كَّ وقد ساء صباحهم فيها كرتين، كما أسأنا وجوههم ههنا مرتين، ثم ال يتوبون، وال هم َيذَّ

يكون ما حصل لهم في غزة من االنسحاب ثم االنهزام نسخة أخرى مما نزل بساحتهم في جنوب لبنان، 

ــرات يربط اهللا بها على قلوبكــم؛ لتكونوا من  ــرات واِّـبشِّ إن كثــريًا من اِّـؤشِّ
رون. كَّ وقد ساء صباحهم فيها كرتين، كما أسأنا وجوههم ههنا مرتين، ثم ال يتوبون، وال هم َيذَّ

ــرات يربط اهللا بها على قلوبكــم؛ لتكونوا من  ــرات واِّـبشِّ إن كثــريًا من اِّـؤشِّ
رون. كَّ وقد ساء صباحهم فيها كرتين، كما أسأنا وجوههم ههنا مرتين، ثم ال يتوبون، وال هم َيذَّ

اِّـؤمنني، وهَاُؤْم طرفًا منها:
ــرات يربط اهللا بها على قلوبكــم؛ لتكونوا من  ــرات واِّـبشِّ إن كثــريًا من اِّـؤشِّ

اِّـؤمنني، وهَاُؤْم طرفًا منها:
ــرات يربط اهللا بها على قلوبكــم؛ لتكونوا من  ــرات واِّـبشِّ إن كثــريًا من اِّـؤشِّ

١.  إن اندالع االنتفاضة في كل من القدس والخليل يوشك أن تتطور إلى المجابهة المسلحة؛ كالحال 
في ثورة المســاجد أوًال، ثم في انتفاضة األقصى ثانيًا، وإن ســيناريو غزة يجري اجتراحه في الضفة، 
١.  إن اندالع االنتفاضة في كل من القدس والخليل يوشك أن تتطور إلى المجابهة المسلحة؛ كالحال 
في ثورة المســاجد أوًال، ثم في انتفاضة األقصى ثانيًا، وإن ســيناريو غزة يجري اجتراحه في الضفة، 
١.  إن اندالع االنتفاضة في كل من القدس والخليل يوشك أن تتطور إلى المجابهة المسلحة؛ كالحال 

والنتيجة واحدة، ولن تجد لسنة اهللا تبديال.
٢.  إن جبهة الممانعة قد حسمت أمرها في ِحْلٍف عسكري واحد يضم كًال من سوريا وإيران، باإلضافة 
إلى حزب اهللا وحركة حماس، ومعها فصائل المقاومة في الشعب الفلسطيني، والباب مفتوح لمن أراد 
٢.  إن جبهة الممانعة قد حسمت أمرها في ِحْلٍف عسكري واحد يضم كًال من سوريا وإيران، باإلضافة 
إلى حزب اهللا وحركة حماس، ومعها فصائل المقاومة في الشعب الفلسطيني، والباب مفتوح لمن أراد 
٢.  إن جبهة الممانعة قد حسمت أمرها في ِحْلٍف عسكري واحد يضم كًال من سوريا وإيران، باإلضافة 

االنضواء تحت رايتهم، وقد جعل هذا الحلف الصهاينة في مأزٍق كبير؛ فإن أيَّ عدواٍن على أيٍّ من أطرافه 
سيشعل المنطقة كلها بإذن اهللا.

االنضواء تحت رايتهم، وقد جعل هذا الحلف الصهاينة في مأزٍق كبير؛ فإن أيَّ عدواٍن على أيٍّ من أطرافه 
سيشعل المنطقة كلها بإذن اهللا.

االنضواء تحت رايتهم، وقد جعل هذا الحلف الصهاينة في مأزٍق كبير؛ فإن أيَّ عدواٍن على أيٍّ من أطرافه 

٣.  إن تركيا تعود اليوم تدريجيًا إلى أمجاد الخالفة، وتتخذ من فلســطين قضية مركزية لنشــاطها 
الدبلوماسي، ودعمها االقتصادي، وبين الحين واآلخر توجه صفعًة مؤلمة لالحتالل.

٣.  إن تركيا تعود اليوم تدريجيًا إلى أمجاد الخالفة، وتتخذ من فلســطين قضية مركزية لنشــاطها 
الدبلوماسي، ودعمها االقتصادي، وبين الحين واآلخر توجه صفعًة مؤلمة لالحتالل.

٣.  إن تركيا تعود اليوم تدريجيًا إلى أمجاد الخالفة، وتتخذ من فلســطين قضية مركزية لنشــاطها 

٤.  كما نتوقع تغييرًا سياسيًا وشيكًا في مصر، ومهما كان لونه فلن يكون أشدَّ علينا من النظام الحالي 
الدبلوماسي، ودعمها االقتصادي، وبين الحين واآلخر توجه صفعًة مؤلمة لالحتالل.

٤.  كما نتوقع تغييرًا سياسيًا وشيكًا في مصر، ومهما كان لونه فلن يكون أشدَّ علينا من النظام الحالي 
الدبلوماسي، ودعمها االقتصادي، وبين الحين واآلخر توجه صفعًة مؤلمة لالحتالل.

الشائخ في الحكم، الشائح بوجهه عن القطاع والشرعية الشعبية المنتخبة فيه.
وعندما تلتقي القيادة السياسية التركية القوية بقيادة روحية مصرية مماثلة؛ سنشهد ميالد الواليات 

المتحدة اإلسالمية إن شاء اهللا.
٥.  إن أمريكا ُتجري انتخاباٍت مزيفًة في العراق وأفغانســتان بين يدي هروبها من الخســائر البشــرية 

المتحدة اإلسالمية إن شاء اهللا.
٥.  إن أمريكا ُتجري انتخاباٍت مزيفًة في العراق وأفغانســتان بين يدي هروبها من الخســائر البشــرية 

المتحدة اإلسالمية إن شاء اهللا.

والمادية اليومية، وعندها سينكشف الغطاء عن الصهاينة، وعن كثير من األنظمة المسبحة بحمده.
٥.  إن أمريكا ُتجري انتخاباٍت مزيفًة في العراق وأفغانســتان بين يدي هروبها من الخســائر البشــرية 

والمادية اليومية، وعندها سينكشف الغطاء عن الصهاينة، وعن كثير من األنظمة المسبحة بحمده.
٥.  إن أمريكا ُتجري انتخاباٍت مزيفًة في العراق وأفغانســتان بين يدي هروبها من الخســائر البشــرية 

٦.  إن المقاومــة اليوم ليســت كما كانت باألمس؛ فإن كل شــبر في فلســطين يمكــن أن يكون هدفًا 
ــاك مفاجآت إليهة، وكرامات  لصواريخها من جنوب لبنان أو جنوب فلســطين، والمتوقع أن تكون هن

ربانية عديدة في بضع سنين، ويومئٍذ يفرح المؤمنون بنصر اهللا، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.



 .

اِّـبشرات بالنصر

 تدمغ مؤشرات الهزيمة
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ســتهجن النائب ياســر منصور موقف القضاء الفلســطيني 
مــن قضية الفصل التعســفي على خلفية االنتماء السياســي 
ــة, واصفا رفض محكمة العدل العليا أمس  في الضفة الغربي
ــا محامون نيابة عــن أكثر من  ــاء لدعــاوى تقدم به األربع
ســتين معلما تم فصلهم تعسفيا من وزارة التربية والتعليم 

بالسقوط القضائي.
ورأى في التبرير الــذي وضعته محكمة العدل العليا لردها 
ــأن األمر ليس مــن اختصاصها, مأســاة حقيقية  الدعــاوى ب
ــة قانونية, قائال: "إذا لم تكــن قضية المفصولين من  ومهزل

اختصاص العدل العليا فاختصاص من تكون؟".
ــن المفصولين أن  ــه من حق المعلمي وأكــد منصور على أن
ــا: "إذا لم ينصف  ــة, مضيف تناقــش قضيتهــم بنزاهة وعدال

القضاء المعلمين المفصولين فمن سينصفهم؟".
وقال منصــور: "نكرر في كل يوم رفضنا لسياســة الفصل 
التعسفي, هذه السياسة التي كانت ثمرتها مئات من العائالت 

قطعت أرزاقهم بناءا على توصيات أجهزة أمنية, هذه السياسة 
الظالمة سدت الســبل أمام الشباب الفلسطيني ودفعت بكثير 
ــى الهجرة ســعيا للقمة العيش التــي يحرمون من  منهــم إل

الحصول عليها في بالدهم". 
ــوه منصور إلى أن الفصل التعســفي مســتمر ومتواصل,  ون
ــح المعلم المفصول  ــى الوظائف الخاصة فأصب بل وامتد إل
مرفوضا فــي جميع الوظائــف األخــرى, وكل ذلك أيضا 
ــة , محمال مســؤولية هذا الوضع  ــات الجهات األمني بتوصي
ــي تنتهجها الســلطة فــي رام اهللا   للسياســات التعســفية الت

وأجهزتها األمنية.
وثمن النائب منصــور دور الهيئات الحقوقية الفلســطينية 
وعلى رأســها الهيئة الفلسطينية المســتقلة لحقوق اإلنسان 
فــي متابعة قضية المفصولين وغيرهــا من القضايا ورفعها 
للجهات المختصة, وطالبهم بالمزيد من العمل على مالحقة 
ومتابعة هذه القضايا التي تهم قطاعا واسعا من أبناء شعبنا.

قامــت النائب هدى نعيم عضــو لجنة التربية 
والقضايا االجتماعية في المجلس التشــريعي 
االثنين (١٥-٣) بزيارة تفقدية لمدرسة النور 
ــن بمدينة غــزة, وكان في  واألمــل للمعاقي
اســتقبالها مديرة المدرســة ســهير مرتجى 

وعدد من المدرسين.
 واســتمعت النائب نعيم إلى مشاكل وهموم 
المدرســة والمدرســين ومنها مشــكلة ضيق 
المكان في مدرسة الشيخ عجلين واقتراح نقل 
المدرسة إلى مدرسة أنس بن مالك أو إعادة 
بناء فصول دراســية في نفس المدرسة, حيث 
طالبت إدارة المدرسة بإنشاء مدرسة حكومية 

للمعاقين لمنطقة الجنوب.
وأكدت النائــب نعيم على حقــوق المعاقين 
حســب القانون ومنها حق هذه الشــريحة في 
نســبة ٥٪ من الوظائف العامة المخصصة لها 
بما يتناســب وطبيعة الوظيفــة واإلمكانيات 
الموجودة, ووعــدت بنقل مطالب المدرســة 
إلى وزارة التربية والتعليم, مبدية استعدادها 
لدفع مبلغ مالي لدعم برنامج دروس التقوية 
للطلبة المكفوفين المزمع تنفيذه بعد الدوام 
الرســمي في المدرســة كما أبدت استعدادها 
ــأدوات المســاعدة قــدر  لدعــم المدرســة ب

المستطاع.

pb◊ãì€a@Ùáy�@ÙÏÿí@î”b‰m@Ô»Ìãìn€bi@ÚÌÜbón”¸a@Ú‰v‹€a
عقــدت اللجنة االقتصادية بالمجلس التشــريعي جلســة 
خاصة لمناقشة الشكوى المقدمة من شركة أرجان أروي 
ــاه المعدنية بحضور رئيــس اللجنة د.عاطف  لتعبئة المي
عــدوان والنائب جمــال نصار، والنائب د. ســالم ســالمة 
والنائب د.يوســف الشــرافي ومندوب عن وزارة االقتصاد 

الوطني. 
وقد تم مناقشة الشكوى المقدمة بشكل مفصل، واالستماع 
إلى جهــات النظر المختلفة إزاءهــا، حيث أكد الحضور 
على ضرورة اعتماد المنتج الوطني األكثر جودة واألقل 

سعرًا في غمار المنافسة مع المنتج الخارجي.

أفرجت ســلطات االحتالل الصهيوني ظهر األربعاء (١٧-٣) عن النائب الشــيخ خالد 
طافش مــن مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة والمختطف في  ســجون 

االحتالل منذ تاريخ ٢٠٠٩/٣/١٩ وتم التجديد اإلداري له أكثر من مرة.
وقد تم انتخاب النائب طافش عن كتلة التغيير واالصالح وهو داخل السجن ليمثل 
مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، كما اعتقل إدارًيا أكثر من مرة، وكان آخر 

اعتقال له  في مارس٢٠٠٩ وُحكم عليه بالسجن اإلداري مدة ستة أشهر.
وبإفراج ســلطات االحتالل عن النائب خالد طافش ال يزال ١٢ نائبا من نواب كتلة 
ــر واإلصــالح مختطفين فضال عــن نائبين آخرين أحدهم مــن كتلة فتح  التغيي

البرلمانية وآخر من كتلة أبو علي مصطفى. 
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اتجاهات

عن
 إطالق 

الصورايخ.. ؟!

ــوه إزاء بعض المجموعات  ــم يكد د. محمود الزهار يدلى بدل ل
العابثة التي تمتهن إطالق الصواريخ في أوقات ومفاصل معينة 

حتى تكاثرت عليه السهام والطعان من هنا وهناك.
ومــا هــي إال لحظات حتى تصدر اليســار وبعض اإلســالميين 
ــم الجزاف الذي جســد في بعضه  مشــهد الرفــض, وألقوا الكل
تسرعًا وقصر نظر فيما عبر البعض اآلخر عن تصفية حسابات 

ومناكفات حزبية مزمنة ال تنشد المصلحة الوطنية بحال.
 تصريحات الزهار لم تحمل جديدًا أو تخالف ســياقات الواقع, 
فقــد عبر الرجل عن رؤية واضحة لم يخالجها أي التباس إزاء 
القضية األكثر إثارة للجدل على الســاحة الفلســطينية طيلة 

األعوام األخيرة.
لكن صوابية الرؤية المطروحة إزاء هذه الجدلية الحساسة لم 
يكن من الحكمة معالجتها وإدارة ملفها اإلعالمي عبر المستوى 
القيادي األرفع, أو القيادات األساسية لحماس, وإنما كان ينبغي 
ــن اإلعالميين الذين خُبروا  طرقها من خالل منظومة الناطقي

الجدل الفصائلي وتعرجاته الشائكة.
قضية الصواريخ، شــأنها شــأن كل وســائل وأدوات المقاومة، 
يجب أن تخضع لمعايير الربح والخسارة الوطنية, وأن يظللها 
ــدوام, بعيدا عــن الفوضى  ــى ال ســقف المصلحــة الوطنية عل
العشوائية و اجتراح العمل االعتباطي الذي ال يحتكم إلى هدف 

أو منطق وطني رصين.
ــدو مقارنة الوضــع الراهــن بواقع الحــال الفائت قبل  وال تب
دخول حماس معترك الحكم وميدان الســلطة ذات أثر أو قيمة 
موضوعية, فالدوافع غير الدوافع, والمنطلقات غير المنطلقات, 
وال يصــح إطالقًا وضع ممارســات تدور في فلــك االلتزامات 
ــة مع االحتالل مع ممارســات تســتهدف حماية الشــعب  األمني
والمجتمع من هول وبشــاعة اإلجرام واإلرهاب الصهيوني في 

ذات الكفة وإخضاعهما لذات المنطق والتقييم!
ــراف أن المقاومة على اختالف قواهــا وفصائلها  ينبغــي االعت
ــا عن تلّمس واســتيعاب متطلبات  تعيــش أزمة مزمنة حجزته
إنجاح العمل المقــاوم في ظل تقلب الظروف الوطنية, وحالت 
ــا وبين إرســاء منظومــة رؤى ومحــددات اســتراتيجية  بينه
قادرة على التعاطي بشــكل راشــد وحكيم مع استحقاقات كل 
ــة وفقا لظروفها وخصائصها، وبناء رؤية متكاملة تحدد  مرحل
ــن المصالح، وتضع نقاط العمل المقاوم  األولويات، وتوازن بي

على حروف المصلحة الوطنية الجامعة.
ال مفر من اإلقرار أن اســتدراكا عاجــال يجب أن تتداعى إليه 
القــوى الفلســطينية ومنظمات وشــخصيات المجتمع الوازنة 
ــة ناظمة لألداء الفلســطيني خالل  إلرســاء قواعد عمل وطني
المرحلة المقبلة، ورســم مالمح استراتيجية موحدة يتقيد بها 

الجميع، وتشكل عنوانا للتوافق الوطني واإلجماع الفلسطيني.
ــى القلق الكبير  ــي اليوم يبعث عل ما يحفــل به الوضع الميدان
ــي الذي يعتمل في  الممتزج بالخطــر الداهم، فالظرف الداخل
قطاع غزة ال يحتمل أي عبث إضافي يســتهدف جّر شــعبنا إلى 

أتون مواجهة دامية تفتح جروحه الغائرة من جديد.
ــون  ــر كمــا العابث المقاومــون الصادقــون المخلصــون ُكْث
المخربــون وأصحاب المصلحة الهدامة واألغراض السياســية 

الدنيئة.
ــواء المصلحة  ــا، ولنعلي ل ــا الفصائلية جانب لنلقــي بمصالحن

الجامعة على سائر االعتبارات.  
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ــي الخميــس (١٨-٣)  ســلم وفــد عمان
ــغ ٣٠ ألف دوالر  عائلة الســموني مبل
كمساهمة محدودة من سلطنة عمان 
ــة الســموني، وذلــك فــي مقر  لعائل
المجلس التشــريعي، برعاية وحضور 
ــور أحمــد بحر النائــب األول  الدكت
لرئيــس المجلس التشــريعي، وكال 
من النائب د. سالم ســالمة، والنائب د. 
خميــس النجار، والنائب م. إســماعيل 
األشــقر والنائــب محمد فــرج الغول 
والنائب جمال نصار والنائب م. جمال 
ســكيك، والنائــب مشــير المصــري 
والنائب د. عاطف عدوان، والنائب هدى 
نعيم، وضم الوفد العماني األمين العام 
المســاعد في مجلس الشورى العماني 
موســى بن عيســى بن ســالم التوبي، 
ونائــب رئيس بعثة ســفارة عمان في 
ــن ناصــر البراعي،  القاهــرة ســيف ب
بحضور مختار عائلة السموني وعدد 
من أبناء والطفلة ألماظة التي تسلمت 

قيمة المساعدة المالية.
وثمــن د. بحــر الجهد الــذي تقوم به 
سلطنة عمان لخدمة شعبنا الفلسطيني 
وقضيته، مشيدا بمواقف السلطنة تجاه 
شعبنا الفلســطيني، معبرا عن سعادته 
بالزيارة التي يقوم بها الوفد العماني 
لقطاع غزة، مشــددا في الوقت نفســه 
على أصالة العالقة بين عمان رئاســة 
وحكومة وبرلمانا وشعبنا وبين شعبنا 

الفلسطيني.
من جهته عبر األمين العام في مجلس 
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والحقوقية بتحمل مسئولياتها واتخاذ مواقف 
ــاء معاناة نواب الشــرعية ووقف  عملية إلنه
مذبحــة الديمقراطية على مســرح االحتالل 
ــى اتخاذ  اإلســرائيلي. كما دعــا المصري إل
مواقــف جادة ومســئولة لإلفــراج عن كافة 

حــذر النائــب مشــير المصري مــن تداعيات 
اســتغالل سياســة االعتقال اإلداري المتجدد 
ــة بحق  ــا المحكمــة الصهيوني ــي تنتهجه الت
ــواب كتلة التغيير واإلصــالح المختطفين  ن
في ســجون االحتــالل، مؤكــدا أن االحتالل 
الصهيوني مازال مســتمرا في ابتداع الوسائل 
ــف  ــواب الشــرعية خل المختلفــة لتغييــب ن

سجونه.
وأوضح المصري أن االحتالل لجأ مؤخرا إلى 
وسيلة جديدة وهي (التمديد اإلداري المتكرر) 
ــواب المختطفين بعد أن فشــلت سياســته  للن
في محاكمة النواب بشــكل غير قانوني على 
مدار سنوات وانتهاء محكومياتهم، مضيفا أن 
القرار التعسفي األخير الذي أقرته المحكمة 
ــة األحد (٢١-٣) بحــق النائب أيمن  الصهيوني
دراغمــة بتمديد الحكــم اإلداري بحقه للمرة 
ــي، جاء ليضرب بكل صلف  الثالثة على التوال
ــن  ــكل القواني ــة عــرض الحائــط ب وعنجهي
ــى رفضه  ــة، وليؤكد عل واألعــراف الدولي
لكل النداءات الدولية التي اســتنكرت سياســة 
ــواب واعتبرتهــا جريمــة بحق  اختطــاف الن

الديمقراطية.
ــة  وطالــب المصــري المؤسســات البرلماني

النواب المختطفين في ســجون االحتالل ألن 
ــواب بين أبناء شــعبهم وليس خلف  موقع الن

أقبية السجون اإلسرائيلية.
في ذات الســياق اســتنكر نواب كتلة التغيير 
واإلصــالح في الضفة تمديد االحتالل اعتقال 
زميلهم النائــب د. أيمن دراغمة، مؤكدين إن 
هذا التمديد يأتي في إطار الخطة الصهيونية 

لمحاربة النواب اإلسالميين وتعطيل عملهم.
وشــدد النواب على أن كافة إجراءات الكيان 
الصهيوني من اختطــاف للنواب واحتجازهم 
ــى المحررين  ــق عل ــة والتضيي لمــدة طويل
منهم وإبعاد عن ســاحة العمل التشــريعي لن 
ــي النواب عــن عملهم في خدمــة القضية  تثن
الفلســطينية وأبناء الشعب الفلسطيني الذين 

منحوهم ثقتهم في االنتخابات األخيرة.
وطالب النواب زمالءهم البرلمانيين في دول 
العالم بالتعبير عن رفضهم الواضح لما يجري 
بحق البرلمانيين في فلسطين وضرورة وضع 
ــان الصهيوني وإجراءاته التعســفية  حّد للكي
ــي باختطافه  وتحديه الســافر للقانون الدول
ألعضــاء المجلــس التشــريعي الفلســطيني، 
ــى ثباتهــم في وجــه إجراءات  مؤكديــن عل

االحتالل ومضيهم قدمًا رغم الصعاب.
ــى ثباتهــم في وجــه إجراءات  مؤكديــن عل

االحتالل ومضيهم قدمًا رغم الصعاب.
ــى ثباتهــم في وجــه إجراءات  مؤكديــن عل

لنائب مشير المصري

الشــورى العماني موســى التوبي عن 
اعتزاز الشعب العماني بمواقف الشعب 
ــه ضــد االحتالل  الفلســطيني ونضال
الصهيوني، موضحا أن المبلغ الذي تم 
رصده لعائلة السموني يأتي كمساهمة 
بسيطة من الحكومة العمانية للطفلة 
ألماظــة بهدف المســاعدة في إنشــاء 
بيتها الــذي دمره االحتالل الصهيوني 
أثناء حربه على قطاع غزة قبل أكثر 

من عام.
ــة ألماظة  ــا شــكرت الطفل من جهته
السموني ســلطنة عمان على الوقوف 
بجانب عائلتها، مؤكدة على صمودها 
وعائلتها في فلسطين، وأن ما تعرضت 
له العائلة جزء مما يتعرض له الشعب 
الفلســطيني بشــكل يومــي مــن قبل 

االحتالل الصهيوني.
ــا عربيا زار غزة  وكان وفدا برلماني

ــور  مؤخــرا برئاســة الشــيخ الدكت
ســالم الكعبي عضو مجلس الشــورى 
ألماظة  ــة  بالطفل ــي، والتقــى  العمان
خالل زيارة نظمها المجلس التشريعي 
لعائلة السموني، ووعد الطفلة حينها 
بالمساعدة في بناء بيت لها، حيث تأتي 
هذه الخطوة التي قام بها الوفد العماني 
الزائــر لغــزة كتلبية لوعد الشــيخ 

الكعبي للطفلة ألماظة وعائلتها.
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 قام  نواب غرب غزة ورابطة علماء فلســطين 
ولجنة إصــالح مخيم غــزة الجمعــة (١٩-٣) 
بالمشــاركة  في مراســم الصلح العشــائري 
ــن عائلة أبو مطر والعائالت "آل الغول وآل  بي
عاشور وآل أبو غبن" في مسجد شهداء الشاطئ، 
وذلك إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة 

المواطن علي مطر.
وحضر مراســم الصلح كال مــن النائب فرج 
محمد الغــول رئيس كتلة التغيير واإلصالح 
وعبد العزيز الكجك مستشار رئيس الوزراء 
لشئون العشائر ود.نســيم ياسين رئيس لجان 
اإلصالح في رابطة علماء فلسطين ، ود. محمد 
ــن، والعميد  المدهون رئيــس ديوان الموظفي
جمال الجراح قائد الشــرطة، فضال عن لجنة 
إصالح الشــاطئ، ولفيف من رجــال اإلصالح 

وسط حضور جماهيري كبير.
وألقــى النائــب الغول كلمة أكــد فيها على 
الجهود المســتمرة للحكومة والنواب من أجل 
إصالح المجتمع وتوفير األمن واألمان، مشيرا 
ــى الدور الريادي الذي يقــوم به النواب في  إل
إصالح ذات البين وتوحيد الصف الفلســطيني، 
شــاكرا عائلة أبو مطر على تســامحها تجاه 
العائالت األخــرى التي أظهرت بدورها تعاونا 

مع هذه المصالحة.
نواب الشمال يزورون بلدية أم 

النصر
ــة التغيير واإلصالح    زار وفــد من نواب كتل
في منطقة الشــمال بلدية "أم النصر" شــمال 
القطاع الســبت (١٣-٣), وضــم الوفد كًال من 
في منطقة الشــمال بلدية "أم النصر" شــمال 
القطاع الســبت (١٣-٣), وضــم الوفد كًال من 
في منطقة الشــمال بلدية "أم النصر" شــمال 

النائب د. محمد شــهاب، ود. يوســف الشــرافي 
ومشير المصري وجميلة الشنطي، حيث كان 
في استقبال الوفد رئيس البلدية أبو طارق أبو 
فريا الذي أطلع الوفد على أهم االنجازات التي 

قامت بها البلدية منذ سنوات. 
ــه، أشــاد النائــب المصــري بدور    مــن جانب

ــن على بلدية قرية  المجلس البلدي والقائمي
أم النصر, مشــددًا على أهمية دور البلدية في 
تخفيــف أعباء الحصار والظروف المعيشــية 

الصعبة التي يعيشها المواطنون في المنطقة.
ــا رئيس البلدية بالوفد  بدوره؛ رحب أبو فري
الزائر وشــكرهم على هذه الزيارة، مستعرضًا 
مجموعة من المشــاريع التي أنجزتها البلدية 
لدعــم أهالي المنطقة والتــي كان منها إنهاء 
أزمة أحواض الصرف الصحي التي عانت منها 
القرية منذ ســنوات, والبدء في إنشاء مشروع 

زراعي كبير لتشغيل األيدي العاملة.
ــام الوفد بزيارة تفقدية  وفي نهاية الزيارة ق
الزراعــي  والمشــروع  األحــواض  لمنطقــة 
ــذه, كما قام الوفد  التي تشــرع البلدية بتنفي
البرلماني بزيارة األســير المحــرر فريد أبو 
ــة أم النصر الذي أفرجت  فريا من ســكان قري
ــه قوات االحتــالل الصهيونــي مؤخرا بعد  عن

قضاء ثالثة سنوات في سجون االحتالل. 
نواب خانيونس يزورون بلدية 

بني سهيال
ــر واإلصالح يضم  ــة التغي زار وفــد من كتل
النائبين د.يونس األسطل ويحيى موسى السبت 
ــارة تفقدية  (١١-٣) بلدية بني ســهيال  في زي
ــى آخر المســتجدات واإلنجازات  لإلطالع عل
خالل األعوام الخمســة الســابقة وتفقد سير 
العمــل في البلدية، وكان في اســتقبال الوفد 
ــد القادر الرقــب وأعضاء  رئيــس البلدية عب

المجلس البلدي.
من جهته رحــب الرقب بالوفــد مؤكدا على 
تقدير المجلــس البلدي لألعمــال التي يقوم 
بها المجلس التشريعي وخصوصا وقوفه أمام 
المشــاكل المتعقلة بالمؤسســات الخدماتية، 
موضحا أن زيارة هذه المؤسســات تشكل دليال 

علي االستمرارية في العطاء والتواصل.
ــرة التي حققها  وعــدد الرقب االنجازات الكبي
ــدي خــالل الســنوات الخمس  المجلــس البل

الماضية.

وفــي كلمته وعــد النائب موســى بتشــكيل 
لجنة مكونة مــن بلديات محافظة خان يونس 
وأعضاء من المجلس التشريعي وأصحاب قرار 
ــوزارات في المحافظة بهــدف دعم هذه  في ال
احتياجات المؤسســات وبحث المشــاكل التي 

تعيق كل مؤسسة.
 ويلتقون عددا من العائالت

كما نظمت كتلة التغيير واإلصالح بمحافظة 
خــان يونــس بالتعاون مــع العالقــات العامة 
في حركة حماس لقــاًء جماهيريا في ديوان 
العبادسة غرب مدينة خان يونس ضمن سلسلة 

لقاءات التواصل مع الجماهير.
ــواب:  د. صالح  وحضــر اللقــاء كال مــن الن
البردويل ود. خميس النجار ويحيى موسى وم. 
محمد الفرا رئيس بلدية خان يونس, باإلضافة 

إلى مئات المواطنين والوجهاء وسكان الحي.
ــا فيها المواطنين  وألقــى البردويل كلمة حي
وأثنى على صمودهم في وجه المؤامرات التي 
تحاك ضد الشــعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا 
التأمر يهدف إلى كســر شوكة المقاومة في 

قطاع غزة.
ــه  أوضــح النائب موســى أن الوضع  من جهت
تحســن بكافة المعايير بالمقارنة مع السنوات 
الســابقة, مضيفا أن إســرائيل تعاني من أزمة 
في عالقاتها الخارجية بســبب صمود شــعبنا 

وتمسكه بالمقاومة.
ويتفقدون مركز شرطة اِّـرور 

باِّـحافظة

ــارة تفقدية  كما قــام نواب خــان يونس بزي
لمركز شرطة المرور في المحافظة لالطالع 
على مســتجدات العمــل في المركــز وعلى 
ــد المحافظة، حيث كان في اســتقبالهم  صعي
الرائد عمار العصــار مدير مرور خان يونس 
ــاط المرور فــي المحافظة، وضم  برفقة ضب
وفد النواب كال من د.يونس األســطل ويحيى 

موسى. 
وتطــرق الحديث إلى أهم اإلنجازات والعوائق 
الخاصة بشــرطة مرور المحافظة، حيث وعد 
ــات واحتياجات المركز،  ــان ببحث طلب النائب
داعين عناصر الشــرطة إلى ضــرورة الصبر 

على المواطنين والتعامل الجيد معهم.
ويزورون بلدية الفخاري

ــارة تفقدية لبلدية  ــام ذات الوفد بزي كمــا ق
الفخــاري شــرق المحافظــة حيــث كان في 
استقبالهم أعضاء المجلس البلدي فيها برئاسة 
حســن العمور لالطالع على إنجازات البلدية 

والمعوقات التي تعترضها.
وأطلع العمور الوفد على أهم انجازات البلدية 
ــة للعديد من  ــا تعبيد البلدي التــي كان أهمه
ــذ العديد  الطــرق الرئيســة والداخلية وتنفي
من المشاريع التي استفاد منها سكان المنطقة 
البالغ عددهم  ٨ ألف نســمة، متطرقا إلى أهم 

المشاكل التي تواجه البلدية.
من جهته أكد د. األسطل أن النواب سيدرسون 

ــة  البلدي ــا رئيــس  التــي طرحه المشــاكل 
ــى التواصــل مع المســئولين  وســيعملون عل

بخصوصها.
وينظمون لقاء التواصل األول َّـ 

اِّـحافظة
كما نظم  مكتب النواب في محافظة خانيونس 
بالتعــاون مع العالقات العامة لحركة حماس 
لقاء مفتوحا مساء األحد (١٤-٣)، بعنوان "لقاء 
التواصــل األول، وذلك بديوان آل العبادســة 
ــه النائب د.  في مخيم خان يونس، وشــارك في
صالح البردويل والنائب يحيى موسي والنائب 
د. خميــس النجار، ورئيــس بلدية خان يونس 

محمد الفرا.
ــل أن هناك حمالت  وأكــد النائــب د. البردوي
ط لها ليل نهار إلقصاء حماس  مســعورة ُيخطَّ
باعتبارهــا صاحبة مشــروٍع إســالميٍّ وطنيٍّ 
يحافــظ على الثوابــت ويرفــض التنازل عن 
باعتبارهــا صاحبة مشــروٍع إســالميٍّ وطنيٍّ 
يحافــظ على الثوابــت ويرفــض التنازل عن 
باعتبارهــا صاحبة مشــروٍع إســالميٍّ وطنيٍّ 

الحقوق الفلسطينية. 
ط  وقال البردويل: "هناك حملة مسعورة ُيخطَّ
ســات إعالمية يديرها  ــل نهار عبر مؤسَّ لها لي
خبراء من الكيان الصهيوني وأمريكا وأوروبا، 
وتهدف إلى تشويه صورة الحركة في اإلعالم 
المرئي والمســموع؛ من أجل تشويه الصورة 

أمام الرأي العام، وفض الجماهير عنها". 
ا،  وأكد أن إقصاء حماس ليــس قراًرا فتحاويًّ
، مشيًرا إلى وجود تناغم بين  بل هو قراٌر دوليٌّ

إعالم رام اهللا وإعالم االحتالل. 
وأوضح أن هذه الحملة وثيقة الصلة بالحصار 
ــزاز الحركة في  ــى ابت ودوافعــه الرامية إل
مواقفها السياســية، مشــدًدا إلــى رفض ذلك 
ل الموت على أن نتنازل عن مبادئنا  بقوله "نفضِّ

وقيمنا". 
ع أن العالم  وأضــاف البردويل: "لم نكــن نتوقَّ
ــة والتداول  ــن يعتــرف بالديمقراطي كله ل
ــا بأن هــذا كله  الســلمي للســلطة، وفوجئن

شعارات يتغنى به العالم". 
ــات فــي غزة  ــع: "مــا إن انتهــت االنتخاب وتاب
ــات تجــاوزت كل  ــا عقوب إال وفرضــت علين
الحــدود اإلنســانية، وعاقبونا ألننا لن نســير 
ــا أمريكا والكيان  ــى الخطوط التي وضعته عل

الصهيوني". 
ــاك رغبة لدى ســلطة فتح  وأشــار إلى أن هن
في عدم الشــراكة السياسية، وقال: "كل هذا 
الطحن من أجل أن يحافظوا على كراسيهم". 

وأوضح أن هدف دخول الحركة في االنتخابات 
هــو "توحيد الدم، وأن يكون قرارنا واحًدا وأن 
تكون هناك شــراكة سياسية في صنع القرار 
الفلسطيني"، الفًتا إلى أن الحركة منذ البداية 
كانــت ال تتوق إلى تشــكيل حكومة بمفردها 

وتدعو إلى حكومة وحدة. 
ــل أن الحركــة ال تخاف من  وأكــد البردوي
دخول االنتخابات، مبيًنا أن األوروبيين أجروا 
ــرأي فــي الضفــة، وأســفرت  اســتطالعات لل
نتائجها عن أن "حماس" سوف تحصل على ٨٠٪ 

من المقاعد. 
من جهته أوضح النائب موسى أن "الواقع الذي 
ــكل المعايير؛ ألننا اســتطعنا  نعيشــه أفضل ب
ــكا "ال"  ــا وبشــعبنا أن نقــول ألمري بصمودن
فــي حين أن العــرب هزموا في حــرب ٦٧ في 

سويعات". 
وقال إنه خالل أربع سنوات مارس العالم حرًبا 
شــعواء على الشــعب الذي ارتبــط بحكومته، 
م  مشــددا على أن شــعب غزة اســتطاع أن يقدِّ
صورة لألمة اإلسالمية تفتخر بها؛ "ألننا قدمنا 
ما لم تقدمه األمة من عزة وكرامة وشجاعة، 
كما اســتطعنا تغييــر صورة "إســرائيل" في 

العالم؛ حيث اعتبرها العالم مصدًرا للشر". 
وقــال: "ألول مرة حكومة االحتالل ال تمتلك 
قــرار الحــرب، وتكــون مهــددة، وإن القصة 
ــا حققنا  اختلفــت بفضــل نموذج غــزة، وإنن

نواب غرب غزة يشاركون في مراسم صلح عشائري للشهيد علي مطر

نواب محافظة خان يونس يزورون بلدية الفخاري شرق خان يونس
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ــا أمــام الحصــار اإلقليمي  معجــزة بصمودن
ــًرا ذلك ضريبة التمســك  ــي"، معتب والدول

بالوطن والمبادئ. 
نواب الوسطى يتفقدون اِّـدارس 

الحكومية َّـ اِّـحافظة 
وفي ســياق تفاعلهم مع الواقــع التعليمي قام 
ــة التغيير واإلصــالح في محافظة  نواب كتل
الوســطى بزيارة تفقدية للمدارس الحكومية 
ــن (١٥-٣)، وذلك ضمن  فــي المحافظة االثني
ــا مكتب نواب  سلســلة الزيارات التي يقوم به
ــى أوضــاع المدارس  الوســطى لالطــالع عل

الحكومية من حيث المتطلبات والمعوقات.
ــواب كال من النائب د. ســالم  وضــم وفــد الن
ســالمة والنائــب هــدى نعيم يرافقهــم نائب 

مديرية التربية والتعليم أحمد قنن.
ــارة لمدرســة البريــج  ــة زي وشــملت الجول
ــة للبنات في مخيم البريج، ومدرســة  الثانوي
شهداء المغازي ومدرسة ابن زيدون في قرية 
المصدر ،ومدرســة عبد اهللا بن رواحة في دير 

البلح.
وفي سياق الجولة تم طرح العديد من األمور 
ــات واحتياجات المدارس، كذلك  منها متطلب
تســديد الرســوم الدراســية عن بعض الطلبة 

المحتاجين.
وفــي نهاية الجولة شــكر الجميع النواب على 
ــى اهتمام  ــي تــدل عل زيارتهــم الكريمــة الت
النواب بتطوير المسيرة التعليمية وجهودهم 
المستمرة إلزالة العقبات وتوفير االحتياجات 

للمدارس.
د. سالمة يستقبل
 العديد من الزوار

كما اســتقبل النائب عن المحافظة الوســطى 
د.ســالم ســالمة العديد من الوفود الزائرة في 
مكتب الكتلة، حيث التقى مدير الرعاية األولية 
في المحافظة الوســطى د.ناهــض جودة الذي 
ــد من القضايا التي تخص مراكز  طرح العدي
ــة األولية في المحافظــة، متطرقا إلى  الرعاي
ــر المعوقــات واالحتياجــات  التي تواجه  أكث

المراكز من حيث األطباء واإلداريين.
وَّـ نهاية اللقاء وعد النائب 
سالمة بحل القضايا العالقة 

من جهة ثانية استقبل النائب سالمة العديد من 
وفود طالب المدارس فــي مكتبه، حيث التقى 
بوفد من طالبات مدرســة ابن زيــدون الذين 

ــد من القضايا، كما التقى بوفد  طرحوا العدي
من مدرســة عبد اهللا بن رواحة بحضور مدير 

الرعاية األولية د.ناهض جودة.
من جانبه شــكر النائب سالمة الوفود الزائرة 

ووعد بتلبية احتياجات المدارس ومطالبها.
نواب نابلس يطلعون على 

اعتداءات اِّـستوطنني َّـ عراق 
بورين

ــى الضفة األخــرى زار وفد مــن النواب  وعل
اإلسالميين في محافظة نابلس الثالثاء (١٦-٣)  
ــة عراق بورين, في إطــار جولة تضامنية  قري
ــي تعاني من  ــة الت ــة ألوضــاع القري وتفقدي

اعتداءات متواصلة للمستوطنين عليها.
وضــم الوفــد الزائــر كال من النائب ياســر 
ــي, والنائب  منصور, والنائب حســني البورين
منى منصور, والنائب داوود أبو سير, والنائب 

حامد البيتاوي. 
والتقى الوفــد رئيس المجلس القروي وعددا 
ــوا بالنواب  من أعضــاء المجلــس الذين رحب
ــة التي يعانيها  وشــرحوا لهم المعاناة اليومي
ســكان هذه القرية والقــرى األخرى القريبة, 
من اعتداءات المستوطنين على أراضيهم ومنع 
ــا أو زراعتها أو  ــا من الوصــول إليه أصحابه
إعمارها وتحت حراسه الجيش اإلسرائيلي يتم 

كل ذلك وعلى عينه.
وشــكر أعضاء المجلس القروي للوفد الزائر 
هذه الخطوة، مؤكدين على ضرورة استمرار 

التواصل لدعم صمود الناس في أراضيهم.
وثمــن النواب دور المجلــس القروي وأهالي 
عــراق بورين فــي حملة األعمار واســتصالح 
األراضــي ومواجهــة اعتداءات المســتوطنين 
ــى القرية, مؤكديــن على حق  المتكــررة عل

الشعب في مقاومة االعتداء على أرضه.
ويؤدون واجب العزاء بشهداء 

نابلس
     قدم وفد من النواب اإلسالميين في محافظة 
ــن (٢٢-٣) واجب العزاء بشــهداء  نابلس االثني
مجــزرة نابلــس الشــهيدين محمــد وصالح 
ــدة عورتا, والشــهيدين محمد  قواريــق من بل
وأســيد قادوس من بلدة عــراق بورين, الذين 
ارتقوا برصاص االحتالل خالل أربع وعشرين 

ساعة في مدينة نابلس.
وضــم الوفــد كال من النائب ياســر منصور, 
والنائب حسني البوريني, والنائب منى منصور, 

والنائب حامــد البيتاوي, والنائــب داوود أبو 
سير, والنائب أحمد الحاج علي.

وشــدد النواب على أن هذه الجرائم دليل على 
أن من يهوى ســفك الدماء وارتكاب المجازر 
هو االحتالل وليس الشعب الفلسطيني األعزل, 
مؤكدين على حق الشعب الفلسطيني الطبيعي 
والمشــروع في الدفــاع عن أرضــه وحريته 
وكرامته والدفاع عن دماءه التي تسفك دون 

ذنب في كل يوم.
وأكد النواب على أن هذه المجازر واالعتداءات 
اليومية من قبل االحتالل على األرض واإلنسان 
الفلســطيني كفيلة بأن تحرك الحجر فكيف 

بالبشر.
وفد برِّـاني

 يلتقي األب مانويل مسّلم
وفد برِّـاني

 يلتقي األب مانويل مسّلم
وفد برِّـاني

التقى وفد من النواب اإلسالميين السبت (١١-٣) 
األب مانويل مســّلم في بلدة بيرزيت، وناقشوا 
معه عدة قضايا كان من بينها الهيئة اإلسالمية 
المســيحية مرحبين بقدومه للضفــة الغربية 
مــن قطاع غزة. وضــم الوفد كال مــن النائب 
المقدسي د. إبراهيم أبو سالم، والنائب محمود 
ــارك، والنائب فضل  مصلح، والنائــب أحمد مب

حمدان.
ــى الوفد في بداية اللقــاء على جهود األب  وأثن
مانويــل ومواقفــه " الجريئة" فــي الدفاع عن 
المقدسات اإلســالمية والمسيحية، وحّيوه على 
المواقف " المشــرفة" ودعمه للمواطنين خالل 

الحرب األخيرة على قطاع غزة. 
ــام الوفد بتقديم هدية رمزية لألب مســّلم  وق

تحمل صورة مدينة القدس ومقدساتها.
بدوره رحب األب مســّلم بالوفــد، مؤكدا على 
أهمية ومكانة مدينة القدس الدينية والتاريخية 
في نفوس المسلمين والمسيحيين، "وأنها هوية 
فلســطين وفلســطين هي المحور"، مضيفا أنه 
يجــب أن تتكاتــف الجهود فــي دعــم المدينة 

والمقدسات أمام الهجمات الصهيونية عليها.
ودعا الوفد إلى تجنيد وتجميع كافة الطاقات 
لصالح القدس والمقدســات والعمــل بعيدًا عن 
إرضاء أي كان، مشــددين على ضــرورة إبعاد 
ــارات الحزبية  ــا دعم القدس عــن االعتب قضاي

والفصائلية.
قفيشة يستقبل وفدا من لجنة المبادرة العربية 

وأعضاء كنيست عرب
ــه السياســية والجماهيرية  وفــي إطار فعاليات
استقبل النائب د. حاتم قفيشة ورئيس وأعضاء 
ــة الخليل وعدد من الشــخصيات وممثلي  بلدي
القــوى والفصائل الثالثاء (١٦-٣) وفدا من قادة 
الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني الذين 
ــة الخليل وأدوا صــالة العصر في  زاروا  مدين

الحرم اإلبراهيمي الشريف.
 وضم الوفد كال من محمد زيدان رئيس لجنة 
المتابعة العربية وعضو الكنيست جمال زحالقة 
وعضو الكنيســت ســعيد نفاع وعضو الكنيست 
ــي ورجا اغبارية ســكرتير حركة  حنين زغب
أبناء البلد وعوض عبد الفتاح سكرتير التجمع 
الوطني و أســما ســعدي من الحركة العربية 
ــر ومحمــود مواســي ســكرتير الحزب  للتغيي
ــق عريعر محرر  الديمقراطــي العربي وتوفي
جريدة صوت الحق، وكان في اســتقبالهم إلى 
جانب النائب قفيشــة رئيس بلدية الخليل خالد 

العسيلي وأعضاء من المجلس البلدي.
ــة في البلدة القديمة وتوجه   وقام الوفد بجول
ــع لصالة العصر في الحــرم اإلبراهيمي  الجمي
الشــريف، واســتنكر الوفد القرار اإلسرائيلي 

القاضي بضم الحرم اإلبراهيمي لقائمة "التراث 
ــدان:" إن زيارتنا  اليهــودي"، وقــال محمــد زي
للخليل هي تأكيد على إسالمية المسجد الذي 
يرقد فيه نبي اهللا إبراهيم الخليل عليه الســالم 
ــاء وأعرب عن تضامنه  ــاؤه وأحفاده األنبي وأبن
مع المدينة باسمه وباسم الجماهير العربية في 

الداخل الفلسطيني.
من ناحيته رحب قفيشــة بالوفــد الزائر مثمنا 
ــي تأتي في ظــل الهجمة  ــارات والت هــذه الزي
االحتاللية على مقدســاتنا اإلسالمية وقال:"إن 
هذه الزيارات ونوعية الزائرين لهي دليل قوي 
على أن شعبنا الفلســطيني الموحد في الداخل 
يؤكد على متانة العالقــة بين جميع األطياف 
واألحزاب الفلســطينية، وأنه يجــب أن نتوحد 
ونقف ســدا منيعا وصفا متراصا ومترابطا في 
ــي تقودها حكومــة االحتالل  وجــه الهجمة الت
ضــد المســجد األقصــى والحــرم اإلبراهيمي 

والمقدسات اإلسالمية".
ــة الدفاع عن  وحّمل قفيشــة أعضاء الوفد أمان
ــارك لمــا يملكونه من  المســجد األقصى المب
طاقات ليســت متوفرة لغيرهم من أبناء شعبنا 

الفلسطيني.
 وطالــب قفيشــة رئيــس الوفد محمــد زيدان 
ــدأه قبل أشــهر في  بإكمــال مشــواره الذي ب
ــاء حالة االنقســام  ــه للم الشــمل وإنه مبادرت

الفلسطيني.
ويلتقي بوفد من الداخل اِّـحتل

ــداٍء عاجٍل دعا  ه النائب د.حاتم قفيشــة بن توجَّ
ــه إلى الوحــدة بين قطَبْي العمل السياســي  في
الفلسطيني، وإنجاز ملف المصالحة وتحقيق 
مطالب الشارع الفلســطيني في عودة اللحمة 

الوطنية. 
ودعا قفيشــة في كلمٍة له خالل لقاٍء مع وفد 
مــن ممثلي القــوى السياســية والجماهيرية 
ــة ٤٨؛ حركة  باألراضي الفلســطينية المحتل
فتح في الخليل إلى العمل على تدعيم الوحدة. 
وكان قفيشة ضمن وفٍد من محافظة الخليل 
-بينه المهندس خالد أعســلية رئيس البلدية، 
وعوني الصغير عضو المجلس البلدي وممثلو 
ــة واإلســالمية فــي محافظة  القــوى الوطني
الخليل وشخصيات العمل األهلي في المدينة- 
ــة للتضامن مع المســجد األقصى  زار المدين
الشريف والحرم اإلبراهيمي وتأكيد اللحمة 
الفلســطينية والدعــوة إلى إنهاء االنقســام و 
االحتجاج على سياســة التهويد التي تنتهجها 

حكومة االحتالل. 
النائب عطون يلتقي طلب الصانع 

وعدد من شخصيات النقب
النائب عطون يلتقي طلب الصانع 

وعدد من شخصيات النقب
النائب عطون يلتقي طلب الصانع 

التقــى النائب المقدســي أحمد عطــون وعدد 
من وجهاء منطقة القدس بوفد من شخصيات 
مدينة رهط في النقــب، وضم الوفد كال من 
عضو الكنيســت العربي طلب الصانع والشــيخ 
ــد من الشــخصيات  جمعــة القصــاص والعدي

ووجهاء العشائر في منطقة النقب.
 وناقش المجتمعون ســبل التعاون في التعامل 
مــع القضايا االجتماعية وطرق حل مشــاكل 
ــاس، كما بحــث النائب عطون مــع النائب  الن
الصانع آخر المستجدات على الساحة الوطنية 
وسبل دفع المصالحة، وكذلك ما يجري في 
ــداءات وانتهاكات بحق  مدينة القدس من اعت

المقدسات.
 ويلتقي رئيس اتحاد الجمعيات 
الخريية ومسؤول ملف الوقف 

واِّـقابر َّـ القدس
كما التقى النائب عطون رئيس الهيئة اإلدارية 
التحــاد الجمعيات الخيرية في القدس يوســف 
قــري ومصطفى أبو زهرة المســؤول عن ملف 

الوقف والمقابر في مدينة القدس.
واســتعرض المجتمعــون خــالل اللقــاء آخر 
المســتجدات والقرارات المتعلقة بالمؤسســات 
ــة، كما اســتمع عطون مــن أبو زهرة  الخيري
إلى تفصيل ما يجري فــي مقبرة مأمن اهللا من 
ــداءات والتــي كان آخرها قيام  ــات واعت حفري
المؤسسة الصهيونية يوم األحد (٢١-٣) ببناء سور 
ما يسمى بـ"متحف التسامح" في الجهة الشرقية 

من أرض مقبرة مأمن اهللا غربي القدس.
وأكد المجتمعون أن مقبرة مأمن اهللا موجودة 
ــذ الفتح العمــري وتعتبر من  ــل ١٤ قرنا من قب
التراث االنساني ، وفيها قبور شاهدة ليومنا هذا 
بعضها منذ ٨٠٠ عام، واعتبروا أن العبث بها خيانه 
أمانة التراث االنســاني ، وأكدوا أن "إســرائيل" 
ــى األرض التي تنتهك  هــي الدولة الوحيدة عل
التراث االنســاني، خاصــة وأن المقبرة تحتوي 
على قبور علماء وشهداء وقادة عبر أربعة عشر 

قرنا من الزمن. 
وأوضــح عطون والمشــاركون معه أن اصرار" 
إسرائيل" على بناء ما يسمى بـ"متحف التسامح" 
على رفات المسلمين، ســيدمر ٤٠٠ قبر لشهداء 

وعلماء وأعالم مدينة القدس .

النواب اإلسالميون في ضيافة األب مانويل مسلم

نواب محافظة خان يونس يتفقدون مركز شرطة المرور بالمحافظة
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العدد الخامس والثالثون

أيام قليلة بقيت على بداية انعقاد مؤتمر القمة العربي في ليبيا، والذي تشوب انعقاده الكثير من التساؤالت 
والتي من أهمها: ما جدوى انعقاد مؤتمرات القمة العربية التي لم تقدم إلى اآلن أي شيء ملموس للمواطن 

العربي فيما يتعلق بقضاياه المصيرية وخاصة القضية الفلسطينية.
إن المتابع لمؤتمرات القمة العربية خاصة ما كان منها بعد معاهدات الســالم العربية الصهيونية يلمس 

وبشكل واضح عدة أمور منها:
١. سياسة المحاور التي تطغى على اجتماعات القمم العربية، فهناك محور دول اإلعتدال العربي ومن أهمها 
مصر والســعودية ومعها معظم دول الخليج العربي واألردن, أما دول الممانعة إن صح التعبير فهي التي 
تضم دوال مؤيدة بشكل أو بآخر لقوى المقاومة وعلى رأسها سوريا، وقد سعت دول االعتدال العربي على 
الدوام ألن تثبت ألمريكا ولألوروبيين وبطرق غير مباشرة لإلسرائيليين أنها ضد المحور المقاوم، وذلك 
من خالل تبني أوراق وقرارات هزيلة وغاية في االنبطاح والتراجع في الخطاب السياسي بما يتعارض مع 
مصالح األمة والشــعوب العربية واإلســالمية, فمثال عندما تكون المبادرة العربية حاضرة في كل القمم 
العربية ويتم (تعميدها) في كل قمة عن طريق تأييدها ومباركتها وأنها الحل السحري واألوحد لمشاكل 
المنطقة خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فهذا يؤكد العجز الواضح والكبير بل والمؤسف في تبني 

قضية الشعب الفلسطيني ودعم قضاياه المصيرية وإيجاد البدائل.
٢. لقد كان السالم بين الجانبين العربي والفلسطيني من جهة واإلسرائيلي من جهة أخرى حاضرا في كل 
القمم على أنه إستراتيجية عربية شاملة ال مجال للتراجع عنها رغم التغول الصهيوني، ورغم الخطوات 
الصهيونية في الضفة والقدس، ورغم حصار غزة ورغم (تفريخ) الموســاد الصهيوني في عواصم العالم 

العربي واإلسالمي مما جعل الحديث عن السالم في القمم العربية أمرا مقرفا بل مقززا.
٣. فقدان مصر والســعودية للدور الذي يجب أن تقوم به تجاه األمة العربية والشــعوب المسلمة وانحسار 

أدوارها على الساحة العربية واإلسالمية والدولية.
فمصر بما تملكه من تاريخ وثروات ومياه وأراض، ثم بما تملكه من مقدرات علمية كبيرة وبشرية هائلة، 
وكذلك السعودية بما تملكه من مكانة دينية وروحية مرموقة في العالم العربي، وبما لديها من أرصدة 
مالية ضخمة ومخزون بترولي استراتيجي، بإمكانهما قيادة العالم العربي واإلسالمي وتشكيل قوة ضغط 
هائلة وعظيمة ضد كل القوى المتغولة في المنطقة وعلى رأســها الكيان الصهيوني.. كل ذلك بدال من 

سياسة االحتواء التي تمارس على مصر والسعودية لتشكيل محور عربي للوقوف في وجه إيران!!
٤. التراجعات العربية الخطيرة والكبيرة بما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، ولألسف الشديد فإن الدعم 
المادي واألمني المقدم للقضية الفلسطينية اليوم هو دعم أمريكي وغربي ويقدم لجهة واحدة فقط وهي 
الجهة التي ال تعبر عن آمال الشعب الفلسطيني بل وآمال األمة كلها في المقاومة والتحرر وكذلك ما 
يقدم من دعم عربي ال يكاد يذكر, مما أدى إلى تراجع خطير في األداء الفلســطيني الداخلي، وما يجري 
من جرأة على تهويد القدس ومحاوالت النيل من األقصى والمقدسات لدليل على ذلك, وأصبحت السلطة 
الفلســطينية في المقياس الرســمي العربي هي من يمثل الشعب الفلسطيني وأصبحت المقاومة في نظر 
النظام الرسمي العربي ومن يمثلها تتلقى أوامرها من دول إقليمية تعمل ضد مصالح األمة وهكذا استمرت 
المعركة بين التيار العربي المعتدل الذي يسعى بكل الجهد إلى احتواء التيار المقاوم لصالح قوى دولية 

تسعى إلنهاء ما تبقى من جهود إلنقاذ الوضع الفلسطيني الصعب.
ولذلك في ظل هذا التشكل العربي الرسمي في مواجهة التيار المقاوم جرى االلتفاف على نتائج االنتخابات 
الفلســطينية، وجرى حصار قطاع غزة بفعل غربي صهيوني وغطاء ودعم رســمي عربي، وجرت الحرب 
على قطاع غزة، وجرى تجفيف المنابع من حول المقاومة وجرى تولية دايتون على الوضع الفلســطيني 
الداخلي، وجرى ما جرى من إجراءات إسرائيلية  فيما يتعلق باالستيطان وتهويد القدس وما تبع ذلك من 

إجراءات.
إن المحاوالت المستميتة لمنع قوى المقاومة من أن تتمثل في مؤتمر القمة العربي، والتهديد بانسحاب 
الســلطة ومصر والســعودية وتمثيل ضعيف لألردن ودول الخليج يعني شــيئا واحدا.. أن مؤتمرات القمة 
العربية باتت ال تصب في مصلحة المواطن العربي أو الفلســطيني، خاصة أن قراراتها تعد سلفا ونتائجها 
تعرف مسبقا.. وأمام هذه المحاوالت التي لم تزد عالمنا العربي إال تمزقا وتفرقا، وأمام صعوبة رأب الصدع 

الفلسطيني عربيا, يبقى السؤال: هل هناك ضرورة لعقد القمة العربية اليوم؟!

هل هناك ضرورة لقمة عربية؟!
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ــدا الهجوم اإلعالمــي الفتحاوي الســلطوي  ب
ــى حركة حمــاس مؤخرا مثيرا للشــفقة  عل
واالســتنكار في آن، فقد وجــد فيه العديد من 
النواب انعكاسا ألزمة سياسية وأخالقية وإفالسا 
وطنيا وقيميا في ظل تجاهله لجرائم االحتالل 

واستباحته الهائلة لألرض والمقدسات.

انحرافات خطرية
وفي هذا السياق يؤكد النائب إسماعيل األشقر 
ــرة في الفكر واألداء  أن هناك انحرافات خطي
الفتحاوي تعكس إفالســا وطنيا وقيميا بالغا، 
وأن حركــة فتح قد انحرفــت عن منطلقاتها 
المعروفة، وأضحت مرتعا لكل الذين ينسقون 
مــع االحتالل ويعتبرون ذلــك مبررا وطنيًا، 
وبالتالي ال نستغرب عدم اهتمام فتح بالثوابت 
والحقوق الوطنية، وال نستغرب أن تهاجم فتح 
ــل الثوابت والحقوق،  حركة حماس التي تمث
محــذرا حركة فتح مــن التســاوق إلى أبعد 
حد مع االحتــالل، ألن التاريخ لن يرحمها وال 
الشعب الفلسطيني، وسوف يحكم عليها التاريخ 
بأنها الوجه اآلخر لالحتالل وسوف تدفع ثمن 

ذلك.
مــن جهته أوضح النائب د. يونس األســطل أن 
ــى اليوم ترى  حركــة فتح منذ أوســلو وحت
في حركة حمــاس عدوهــا األول، لهذا فإننا 

ــوا مــن المجابهة  ال نســتهجن مــن أن يتحول
المســلحة أو المطاردة من موقع السلطة إلى 
المجابهة اإلعالمية من خالل سلسلة االفتراءات 
واإلفك والكذب الذي يخرجون به علينا كل 
يوم ظانين أن تشويه حركة حماس من خالل 
األباطيل سيجعل الشعب الفلسطيني ينفض من 
حولها ليذهب نحو تأييد حركة فتح، مؤكدا 
أن الشعب الفلسطيني قد شب على الطوق وهو 
يعرف المفسد من المصلح خاصة وأن حركة 
فتح تتعامل مع االحتالل فيما يسمى بالتنسيق 
األمني وهــو تعــاون أمني كامــل وال يمكن 
إخفــاؤه، ولذلك مهما حاولــت أن تضع على 

وجهها من المساحيق سيظل وجهًا قبيحا.
بــدوره أكــد النائب ياســر منصــور أن هذه 
الحملة تأتي في إطار صرف األنظار عما يحدث 
على األرض الفلسطينية من دمار وتهويد من 
ــي، وكأّن العدو األول  قبل االحتالل الصهيون
لحركــة فتح لم يعد االحتــالل الذي يغتصب 
األرض وإنما أبناء جلدتهم من حركة حماس، 
موضحا بضرورة وقف هذا اإلعالم المســموم 
ــى إعــالم آخر يؤلــف القلوب  وأن يتوجــه إل
ــع ويذّكر بالهم الفلســطيني  ويوحد الجمي
األكبر وما يعانيه المجتمع الفلســطيني من 
االحتالل وممارساته على األرض والمقدسات.

مستقبل مظلم
ــي في ظل  وحــول مالمــح المســتقبل الوطن
ــة الفتحاوية أعرب النائب  االتجاهات اإلعالمي
ــح اآلن  األســطل عــن اعتقــاده أن حركة فت
في حكم المنتهية كونها حســمت مســتقبلها 
ــًا، وقد تفســخت  ــاط باالحتــالل كلي باالرتب
في حكم المنتهية كونها حســمت مســتقبلها 
ــًا، وقد تفســخت  ــاط باالحتــالل كلي باالرتب
في حكم المنتهية كونها حســمت مســتقبلها 

وتمزقــت كل ممزق فال يرجــى عودتها إلى 
ــم، مؤكدا أن تــورط معظم  تماســكها القدي
رموزها في ملفات الفســاد المالي واألخالقي 
بل واإلداري والسياســي واألمني يؤكد أن ال 

مستقبل لها على اإلطالق.
ويرى النائب األشقر أن استمرار فتح على ذات 
ــا ووجودها،  النهج ســوف يؤثر على وطنيته
موضحا أن مســتقبلها سوف يكون سوداويًا إذا 
ما اســتمرت على هــذا االنحــراف، متوقعا أن 
تصبح حركة فتح خــالل العقد القادم أصغر 

تنظيم على الساحة الفلسطينية.
ويتفق النائب منصور مع سابقيه بأن المستقبل 
مظلم في ظل هذه الهجمــة التي تمارس على 
الحركة وتحديدًا في الضفة الغربية، مؤكدا 
أن ذلك يشكل خطورة على المستقبل الوطني، 
ــادرة انفراج إال من  ــه لن يكون هناك أي ب وأن
خالل وقــف هذا اإلعــالم الذي يحــاول خلق 

الفتنة والبلبلة في المجتمع الفلسطيني. 

م. األشقر: إفالس وطني وقيمي بالغ وانحراف خطير في الفكر واألداء الفتحاوي  
د. األسطل: تعكس الوجه القبيح لحركة فتح، وشعبنا يعلم المفسد من المصلح

منصور: يهدف لصرف األنظار عن جرائم االحتالل وخلق الفتنة والبلبلة في المجتمع الفلسطيني

النائب ياسر منصورالنائب د.يونس األسطلالنائب م.إسماعيل األشقر


