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أكد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجل��س التش��ريعي أن وضع حجر 
األساس إلعادة إعمار ما دمره االحتالل 
ف��ي قطاع غ��زة يعد انتصارا لش��عبنا 
وقضيتنا ولثوابتنا، وانتصارا لمشروع 
المقاومة والمشروع اإلسالمي الكبير.

جاء ذلك خالل حفل أقيم في منطقة 
التوام شمال غزة لوضع حجر األساس 
لمش��روع إع��ادة إعم��ار قط��اع غزة 
بمش��اركة ن��واب ووزراء وقي��ادات 

فصائلية ولفيف من المسئولين.
الحكوم��ة  بجه��ود  بح��ر  وأش��اد 
الفلس��طينية في اإلس��راع في إنجاز 
ملف اإلعمار رغم الحصار والمؤامرة 
واالبت��زاز السياس��ي لتوفي��ر أموال 
االعم��ار، مؤكدا اس��تمرار المجلس 

التش��ريعي وحكومته على عهد الش��هداء واألس��رى 
والتمسك بالحقوق الفلسطينية والثوابت الوطنية.

وقال بحر »إن إعادة إعمار بيوت شعبنا المدمرة رغم 

قلة اإلمكاني��ات دليل صمود ش��عبنا ووفاء الحكومة 
بالتزامها أمام شعبها«.

وأكد بحر على أن وضع حجر األس��اس وبدء إعادة 
اإلعمار يعد دليل عزيمة قوية وقوة فوالذية لش��عبنا 

الفلسطيني، مخاطبا كل المتآمرين على 
شعبنا: »سنوفي أبناء شعبنا حقوقهم ولن 
نتخلى عنهم وس��نعيد غزة بأبهى صورها 

بإذن اهلل«.
من جهته أوضح رئيس الوزراء إس��ماعيل 
هنية أن الحكومة تج��ري محاوالت جادة 
للقفز ع��ن كاف��ة المعوقات السياس��ية 
بخص��وص اإلعم��ار، مؤك��دا أن وزارة 
األش��غال واإلس��كان وجه��ات االختصاص 
قام��ت بإع��داد خط��ط تنفيذي��ة للبن��اء 
بالش��راكة م��ع المؤسس��ات والهيئ��ات 
والنقابات حتى يتش��ارك الجميع في بناء 

الوطن.
وأكد هنية أن المشروع سيشكل انطالقة 
واعدة س��تعيد األمن النفسي واالجتماعي 
ألصح��اب البيوت المدمرة وكل الش��عب 
الفلس��طيني، الفتا إلى أن الحكومة قدمت بعد انتهاء 
الح��رب مبل��غ 50 ملي��ون دوالر كمس��اعدة عاجلة 

ألصحاب البيوت المدمرة.  

اعتبار" اأي  فوق  ال�سعوب  وخيارات  واإرادة  عربيا..  رحلتها  بداأت  التغيري  "م�سرية 

رئاسة التشريعي تشيد بالشعب التونسي املقدام وحتذر من االلتفاف على انتفاضته املباركة

إنجاز تاريخي
فقد أكد د. عزي��ز دويك رئيس المجلس أن 
الش��عب التونس��ي دافع عن حريته وكرامته 
وعقيدته، متمنيا أن يتمكن هذا الشعب الشقيق 
من تحقيق إنجاز تاريخي في منطقتنا العربية 

هي في أمس الحاجة إليه.
وتاب��ع: "الش��ك أن م��ا جرى ف��ي تونس هو 
ش��رارة عبرت عن حقيقة المرض التي تعاني 

منه الشعوب العربية في منطقتنا العربية". 
وأشار دويك إلى أن تطور األحداث في أرض 
تونس العروبة واإلس��الم تعط��ي تونس ليس 
فقط نموذجًا في ث��ورة الجماهير على الظلم 
واالس��تكبار والطغيان، ب��ل نموذجًا في كيف 
وصول هذه الجماهير المس��حوقة إلى س��دة 
الحكم، مشددا على أنه ال يجوز بحال أن يقبل 
الش��عب التونسي أي صورة من صور االلتفاف 

على ثورته الشعبية المباركة.

األنظمة.. دعوة للتصحيح
ودع��ا دويك األنظمة العربية لتصحيح األمر 
ف��ي بالده��ا بحيث يب��دأ التصحي��ح من رأس 
اله��رم، مؤك��دا أن األنظم��ة الدكتاتوري��ة 
المتس��لطة تحاول تحوي��ل الجمهوريات إلى 
ملكي��ات وتض��رب بع��رض الحائ��ط مطالب 

الجماهير ومصالح الشعب. 
وأضاف: "الش��ك أن اهلل قد دافع عن أهلنا في 
غزة فيما جرى بتونس، وذلك إن الحس��ابات 
األمريكية واإلس��رائيلية اآلن تبدلت، حسابات 
م��ا قبل الثورة ف��ي تونس، وحس��ابات ما بعد 
الثورة، ألنهم يخش��ون على األنظمة الممالئة 

لهم في المنطقة". 
احرتام إرادة التونسيني

بدوره أشاد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجل��س بالهب��ة الجماهيرية التونس��ية في 
إطار مسيرتها المشروعة نحو تحقيق الحرية 
والكرامة واالس��تقالل, مؤك��دًا على احترام 

إرادة الش��عب التونسي الش��قيق وخياراته في 
وجه الظلم والقمع واالستبداد.

ودعا بحر األنظمة العربية إلى االحتكام للنهج 
الديمقراطي واآلليات الدستورية في التعاطي 
مع ش��عوبها ونبذ االرتهان لألجندة الخارجية 
وربط المصي��ر بالقوى الكب��رى, مؤكدًا أن 
التجرب��ة التونس��ية الراهنة يجب أن تش��كل 
مثاًل وعب��رة لكافة األنظم��ة العربية وحافزًا 
أساس��يًا نحو فت��ح بوابات اإلصالح السياس��ي 
واالقتصادي واالجتماع��ي الحقيقي بعيدًا عن 
لغة الظلم والقهر والعربدة التي تس��م سلوك 

بعض األنظمة تجاه شعوبها.
إشادة بوعي التونسيني

وح��ذر بحر م��ن أي محاول��ة لاللتفاف على 
المنجزات التي حققها الشعب التونسي الشقيق 
بدمائه الزكية, مشيرًا إلى أن وعي التونسيين 
من شأنه أن يضع القاطرة التونسية في مسارها 
الصحيح ويقط��ع الطريق على األيدي العابثة 

التي قد تح��اول تفريغ االنتفاضة التونس��ية 
األبية م��ن مضامينها السياس��ية واإلنس��انية 

النبيلة.
وش��ّدد بحر عل��ى أن احت��رام إدارة وكرامة 
وكيان المواطن العربي يشكل الخطوة األولى 
على طري��ق تحقي��ق األمن واالس��تقرار في 
المجتمعات العربية والمدخل األساس��ي نحو 
إرس��اء دعائم النهضة, ومواجهة التحديات في 

مختلف المجاالت.
بداية التغيري

من جهته تمنى د. حس��ن خريشة النائب الثاني 
لرئيس المجلس أن ينعكس ما جرى في تونس 
على قيادات وزعامات المنطقة التي تعمل ضد 
ش��عوبها وتهمها مصالحها ومصال��ح أزالمها 
التي عاثت في األرض فس��ادًا وإفسادا، مؤكدا 
أن قس��ما من ه��ؤالء الزعماء ب��دأ يتعظ مما 

حصل في تونس. 
وعبر خريش��ة عن اعتقاده ب��أن هذه الظواهر 

س��وف تس��تمر لتطال كثير م��ن الرؤوس، 
متابع��ا: "رأينا في األيام الماضية حالة الخوف 
والهلع التي يعش��يها ه��ؤالء الزعماء، وأعتقد 
أن هذه الخطوة تش��كل بداية التغيير وسيأتي 
الوقت قريبا الذي تحطم فيه هذه األصنام التي 

صنعناها وصنعها الغرب لنا".
فك ارتباط مع الغرب

وأضاف أن المطلوب م��ن األنظمة العربية أن 
تفك ارتباطها بالغرب واالحتالل اإلسرائيلي 
واألمريكي، ألن الغرب سيكون أول من يتخلى 
عن هذه القي��ادات والزعامات لحظة الحس��م 

والمواجهة.
وشدد خريشة على ضرورة وجود ديمقراطية 
حقيقي��ة وتعددية سياس��ية ال أن يكون الحكم 
بي��د  ش��خص واحد أو حزب متف��رد بالحكم، 
مش��يرا إلى ضرورة احترام صندوق االقتراع 
أيا كانت النتائج التي يحملها كمدخل وحيد 

لحل أزماتنا العربية.

د. دويك: الش��عب التونسي دافع عن 
حريته وكرامته وعقيدت��ه وما حدث 

إنجاز تاريخي للمنطقة العربية

د. بح��ر: اح��رتام إرادة وكرام��ة املواطن 
الخطوة األوىل إلرساء األمن واالستقرار 

والنهضة يف املجتمعات العربية

د. خريش��ة: الديمقراطية والتعددية 
واح��رتام صن��دوق االق��رتاع املدخ��ل 

الوحيد لحل أزماتنا العربية

اأ�س���ادت رئا�سة املجل����س الت�رشيعي 
بانتفا�سة ال�سع���ب الت�ن�سي ال�سقيق، 
داعي���ة الأنظمة العربي���ة اإىل التعاظ 
وفت���ح ب�اب���ات الإ�س���الح ال�سيا�سي 

والقت�سادي والجتماعي.
واأكدت رئا�سة الت�رشيعي يف ح�ارات 
منف�سل���ة مع "الربمل���ان" على اأن ما 
ج���رى ت�ن�سيا ي�سكل اإجن���ازا تاريخيا 
م���ن  حم���ذرة  العربي���ة،  للمنطق���ة 
حم���اولت اللتفاف عل���ى النتفا�سة 

الت�ن�سية املباركة.

د. الربدويل : التجربة الربملانية منحتنا خربة 
سياسية وإعالمية عميقة أهلتنا ملواجهة 

4الحصار والعزل السياسي ) حوار ( 
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سياسة إعادة اختطاف النواب.. »طبخة« 
السلطة واالحتالل لتصفية حماس يف الضفة 

5الغربية ) تقرير ( 

خالل حفل و�سع حجر االأ�سا�ص الإعادة اإعمار غزة

د. بحر: بدء إعادة اإلعمار انتصار لشعبنا وقضينا 
ومقاومتنا ومشروعنا اإلسالمي الكبر

هنية: نحاول تجاوز املعوقات السياسية واملشروع 
سيعيد األمن النفسي واالجتماعي لشعبنا
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النائب د. أبو س��الم: عج��ز أو مؤامرة دولية 
تقف أم��ام التح��رك إلنه��اء معان��اة النواب 
املقدس��يني.. والنواب اس��تنفذوا جهودهم 

داخليا وخارجيا

النائ��ب البوريني: التلكؤ والتقاعس س��مة 
املوق��ف داخلي��ا وخارجي��ا.. وال ب��د من طرح 

القضية على املحافل واملحاكم الدولية 

النائ��ب رداد: نتوق��ع م��ن االحت��ال األس��وأ 
دائم��ا.. وس��لطة فت��ح ال تع��ري القضية أي 
الحقوقي��ة  املؤسس��ات  وعل��ى  اهتم��ام.. 

والدولية مسئوليات كربى 

النائب نوفل: ال بد من تشكيل لجنة حقوقية 
فلس��طينية وعربي��ة لطرح قضي��ة النواب 
دولي��ا.. وصناعة موقف إعامي قوي إلس��ناد 

القضية أمر ملح

النائ��ب املص��ري: ال ب��د من حراك مقدس��ي 
ووطني عام إلسناد النواب.. واملوقف الوطني 
يف��رض على الجميع النأي بالقدس ونوابها 

عن املناكفات السياسية

النائ��ب د. أب��و راس: الصرب مفت��اح الفرج.. 
والحكوم��ات والربملان��ات العربي��ة تعي��ش 
يف عال��م آخر.. وعل��ى الربمل��ان الدولي إلغاء 

عضوية االحتال

معاناة النـواب املقدسيني.. ال حـل يف األفـق.. 
واملـوقف احمللـي والعربـي والدولـي يف غيبوبـة حتـى النخــاع

نواب ال�سرعية يجتازون عتبة الـ )200( يوم.. �سمود وجتّذر بال حدود

ل حتم����ل م�ؤ�رشات ال�اق����ع اأي حل قريب ملعان����اة الن�اب 
املقد�سين املهددين بالإبعاد الذين اجتازوا عتبة ال� )200( 
ي�م يف اإطار اعت�سامهم املفت�ح داخل مقر ال�سليب الأحمر 

الدويل بالقد�س.

"الربمل���ان" واكبت ف�س�ل املعاناة امل�ستم���رة لن�اب ال�رشعية 
الفل�سطينية يف ظل حالة الغيب�بة والرتكا�س التي دمغت امل�قف 
الر�سم���ي، املحلي والعربي والدويل، عرب �سط�ر هذا التقرير 

املمه�ر بت�قيع بع�س الن�اب على امتداد ال�سفة والقطاع.

عجز أو مؤامرة دولية
النائب د. إبراهيم أبو س��الم نفى وجود ما 
يؤش��ر إلى الفرج القريب في قضية نواب 
القدس المهددين باإلبعاد الذين يواصلون 
صبره��م وثباته��م واعتصامه��م في مقر 
الصليب األحمر لمدة جاوزت ال� 200 يوم، 
مبينا أن النواب بذلوا كل جهد بصمودهم 
المؤسس��ات  وثباتهم ومناش��دتهم كافة 
الدولية واإلس��المية والعربية في الداخل 

والخارج. 
واس��تبعد النائب أبو سالم إقدام الحكومة 
اإلسرائيلية على أي خطوة جديدة باتجاه 
اقتح��ام مق��ر الصلي��ب واعتق��ال النواب 
المقدس��يين المعتصمين في مقر الصليب 
األحمر ألن إسرائيل ترى أن النواب حكموا 
على أنفسهم بالس��جن االختياري وذلك 
أفصل بالنس��بة لالحتالل من االقدام على 
سجنهم وإثارة ضجة دولية، فوجودهم في 
مقر الصليب عقوبة كافية لهم من وجهة 

نظر االحتالل.
وطالب النائب أبو س��الم ال��دول العربية 
واإلس��المية ودول العال��م كافة بنصرة 
قضي��ة النواب بجمي��ع الفعالي��ات وعلى 
كافية المس��تويات، وخصوصا أن النواب 
لم يرتكبوا جريمة يس��تحقون عليها هذه 
العقوبة فضال عن كونهم ممثلي الش��عب 
بطريقة ح��رة ديمقراطية، مؤكدا وجود 
قص��ور على كل المس��تويات فيما يتعلق 

بقضيتهم.
وأوضح أن حكومة فتح لم تقدم شيئا قط 
لنواب الق��دس رغم جلس��تهم المعروفة 
مع الرئيس عباس ومناش��دتهم له التدخل 
لوقف ق��رار اإلبعاد، وتاب��ع: "هناك عجز 
أو مؤام��رة دولي��ة تق��ف أم��ام التحرك 

واالنتصار لقضية النواب المقدسيين".
تلكؤ وتقاعس

ب��دوره رأى النائ��ب حس��ني البوريني أن 
قضي��ة الن��واب ال تنذر بح��ل قريب رغم 
صموده��م ومواجهتهم ق��رار اإلبعاد، فلم 
يج��دوا من يغيثه��م ممن يمل��ك القرار 
والنفوذ"، مش��يرا إلى ضعف واضح وتلكؤ 

وتقاعس عن نصرة قضية نواب القدس.
وعب��ر النائ��ب البوريني عن ع��دم رضاه 
عما بذل أو يب��ذل في هذا الجانب، مطالبا 
بأن تطرح قضية ن��واب القدس المهددين 
باإلبعاد في محافل دولية ومحاكم دولية 
لمحاكمة االحتالل عل��ى إبعاد مواطنين 
من بيوتهم، متابعا: "نح��ن واثقون أنه لو 

بذلت جهود صادقة فان األمر سيختلف".
نتوقع األسوأ

من جهته استبعد النائب رياض رداد وجود 
أي حل يلوح في األفق لقضية نواب القدس، 
ملفتا إلى أن سياس��ات إسرائيل وعقيدتها 

التي نشأ عليها االحتالل ال تتراجع في هذه 
القرارات وهناك خشية كبيرة من االقدام 

الفعلي على إبعادهم عن أرضهم.
ومض��ى قائ��ال: "دائم��ا نح��ن نتوقع من 
االحت��الل األس��وأ، وهذا له اس��تحقاقات، 
فعلى كل المعنيين من المؤسسات الدولية 
والحقوقي��ة داخليا وخارجيا مس��ئوليات 
كبرى ويجب أن يكون لهم اهتمام أكبر 

في قضية النواب المهددين باإلبعاد".
وأكد النائ��ب رداد أن االهتم��ام الداخلي 
ضعيف على المستوى الرسمي، وأن سلطة 
فتح ال يوجد لها أي اهتمام في هذه القضية، 
موضح��ا أن األمر على المس��توى العربي 
أقل سوءا، أما على المستوى الدولي فهناك 
بعض الشخصيات الشريفة في العالم أبدت 
تعاطفا مع قضية النواب المهددين باإلبعاد، 
مضيفا: "نح��ن  نأمل من الجميع أن يكون 
ل��ه موقف حازم تبنى علي��ه آثار إيجابية 
لحل قضي��ة النواب وأن يع��ودوا لبيوتهم 

ويعيشوا بين أهليهم في أقرب ممكن".
نحو جهد حقوقي وإعامي قوي

أم��ا النائ��ب عماد نوف��ل فأكد ما أش��ار 
إلي��ه النائ��ب رداد من اس��تبعاد حل قريب 
قائال: "ال يلوح ف��ي األفق أي توجه إلنهاء 
ملف الن��واب في ظل ما تقوم به س��لطات 
االحتالل من إجراءات في القدس من هدم 
وط��رد وتهوني��د، وحتى أن ابن��ة النائب 
أحمد عطون رفضت السلطات اإلسرائيلية 
تسجيلها في سجالت المواليد وهذا إمعان 
في هذا التصرف وه��م ماضون في تنفيذ 

قرارهم".
وأكد النائ��ب نوفل وجود تقصير كبير 
تج��اه قضي��ة نواب الق��دس، مش��يرا إلى 
وجود تعاٍط مع الموضوع من خالل بعض 
التصريحات الضعيفة في الماضي، إال أنها 
انته��ت اآلن ولم نعد نجد من يهتم ويتابع 
تل��ك القضية، وال يوجد من يقول كلمة 
للعال��م في ظل مواقف عربية وإس��المية 
ضعيف��ة ج��دا وال تتعاطى م��ع الموضوع 

بحجمه الحقيقي.
وطال��ب النائب نوف��ل بضرورة تش��كيل 
لجنة حقوقية فلس��طينية وعربية لطرح 
قضي��ة الن��واب دوليا، مش��ددا على أهمية 
صناعة موقف إعالمي قوي يس��اند قضية 
النواب ويعزز صمودهم ويفضح ممارسات 

االحتالل ضد ممثلي الشعب الفلسطيني.
نحو حراك مقدسي ووطني عام

ب��دوره أك��د النائب مش��ير المصري أن 
الجريم��ة الصهيوني��ة ال تزال مس��تمرة 
ضد رموز الش��رعية في الق��دس وال زال 
خيار الصمود والثب��ات متأصال في رموز 
الش��رعية من خ��الل تحصنه��م في مقر 
الصليب األحمر منذ ما يزيد عن 200 يوم، 

للتأكيد على أنهم متجذرون في القدس، 
محذرا من أن العدو الصهيوني يسعى إلى 
م��ا هو أكثر من إبعاد النواب، وهو تغيير 
الجغراف��ي والديموغرافي  القدس  معالم 
م��ن خ��الل الب��دء بتفريغه��ا م��ن رموز 

الشرعية لتحويلها إلى يهودية خالصة.
وتابع قائ��ال: "اليوم وقوف ن��واب القدس 
ض��د ق��رار االبعاد ه��و دفاع ع��ن القدس 
بكامله��ا"، مطالبا بض��رورة وجود حراك 
مقدسي ووطني فلسطيني لاللتفاف حول 

قضية النواب المقدسيين.
ولفت النائب المصري إلى أن القدس غير 
موجودة في أجندة س��لطة فتح في الضفة 
الغربية وه��ي غير موج��ودة على أجندة 
المفاوض��ات، مؤك��دا على أن اس��تهداف 
رموز الش��رعية هو استهداف مركب من 

خالل سلطة فتح واالحتالل معا.
 وتاب��ع: "ألجل ذل��ك الموق��ف الوطني 
يفرض على الجميع أن تكون قضية القدس 
ونوابها بعيدة عن المناكفات السياس��ية، 
والمطلوب التوحد ألج��ل القدس ورموز 
ش��رعيتها الذي��ن يدافع��ون ع��ن القضية 

المركزية لألمة وهي قضية القدس".
الصرب مفتاح الفرج

م��ن جهته ثمن النائب د. م��روان أبو راس 
صمود الن��واب في اعتصامهم الذي ش��هد 
علي��ه العال��م، مؤكدا أن ذل��ك يذكرنا 
بمشكلة االبعاد التي تمت إلى مرج الزهور 
حيث اعتصم المبع��دون هناك وكان لهم 
الفرج والعودة، متابعا: "نحن نبش��ر نواب 
الق��دس ب��أن الف��رج حليفهم ف��ي نهاية 

المطاف".
وعبر عن اعتقاده ب��أن قوات االحتالل لن 
تقدم على خط��وة رعن��اء باقتحام خيمة 
االعتصام، مش��يرا إلى أن��ه ليس هناك في 
األفق ما يش��ير إلى قرب انف��راج األزمة، 
وخصوص��ا في ظ��ل إصرار الن��واب على 
عدم كس��ر االعتصام إال بع��د إنهاء ملف 
االبعاد بشكل كامل، مؤكدا أن الصبر هو 
المطلوب وهو الذي س��يؤدي لنتائج جيدة 

في النهاية".
ونفى النائب أبو راس وجود أي جهد دولي 
أو عربي، برلماني وسياسي رسمي، إلنهاء 
ملف إبعاد نواب القدس، متابعا: "من خالل 
زياراتن��ا للبرلمانات العربية نش��عر بأننا 
نعي��ش في عال��م وهم يعيش��ون في عالم 

آخر".
وطالب النائب أب��و راس بضرورة تحرك 
البرلمانيي��ن عربيا ودولي��ا لدعم النواب 
المقدسيين، مناشدا البرلمان الدولي بطرد 
البرلمانيين اليه��ود من عضويته ردا على 
انتهاك حرم��ة نواب القدس وش��رعيتهم 

الدستورية.
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كلمة البرملان

حذاِر من اختطاف 
االنتفاضة التونسية 

املباركة

العدد السادس والخمسون

د. أحمد محمد بحر 

تقف تونس الش��قيقة اليوم على أعتاب مرحل��ة تاريخية بكل ما تحمله 
الكلم��ة من معن��ى, وال نبال��غ حين نتحدث ع��ن االس��تقالل الثاني في 
تاريخ تونس المعاصر عقب االس��تقالل األول الذي تأسس بالتحرر من 

االستعمار واالنعتاق من نير قهره وجبروته.
اليوم تنفست تونس الصعداء إثر عقود من االستعمار الداخلي الذي جثم 
عل��ى صدرها, وأورثها وأهلها القهر والذل والظلم والهوان, وأحال حياة 

شعبها إلى بؤس فاقع وجحيم ال يطاق.
ال نملك إاّل اإلشادة الكاملة والمباركة التامة النتفاضة الشعب التونسي 
الش��قيق الذي انتصر لعزت��ه وكرامته, وألغى قي��ود التبعية والصغار, 
وأسقط الطاغوت الذي مأل األرض ظلمًا وبغيًا وعدوانًا, وعاث في األرض 

نهبًا وتخريبًا وفسادًا دون حسيب أو رقيب.
إن الهبة التونس��ية المباركة أعادت ألمتنا العربية وش��عوبها المقهورة 
الثقة واألمل بإمكانية التغيير والخروج عن إسار الظلم والقهر والهوان 
الذي كرس��ته الكثير م��ن األنظمة العربية بحق ش��عوبها طيلة العقود 
الماضي��ة, والتأريخ لعهد جديد من الحري��ة واالنفتاح واحترام الكرامة 
اإلنس��انية واإلرادة الشعبية الحرة البعيدة عن مؤثرات االرتهان لألجندة 

الضارة, داخليًا وخارجيًا.
إن من نافلة القول أن الحفاظ على أمن واس��تقرار الدول العربية يشّكل 
هدفًا اس��تراتيجيًا, ومصلحة قومية عربية عليا, ما يستدعي من األنظمة 
العربي��ة العمل على اس��تدراك ما فات, والمبادرة بفت��ح بوابات اإلصالح 
السياس��ي واالقتصادي واالجتماعي دون أي تأخير, وإعادة بناء وصياغة 
أنظمتها السياسية على أسس ديمقراطية وفق معايير النزاهة والشفافية 
والعدال��ة المطلقة, وإع��ادة النظر في الدس��اتير القائمة لجهة تكييفها 
مع حقوق الش��عوب, واحترام إرادتها وخياراتها بعي��دًا عن لغة التزوير 

واإلقصاء والتهميش الطاغية في الغالبية الساحقة من الدول العربية.
لقد اتخذت الشعوب قراراتها التي ال رجعة عنها, قرارات الحرية والخروج 
على الظلم والقهر والجبروت والطغيان, وها هو الشعب التونسي المقدام 
يعّبد طريقه بكل ثقة نحو الحرية والخالص, ويستحث الخطى نحو عهد 
جديد ومرحلة جديدة يكون فيها صاحب الكلمة العليا والقول الفصل في 
حياته ومصيره, حاضره ومس��تقبله, طاويًا صفحة سوداء مظلمة حافلة 
بما ال يتصوره عقل من سياس��ات اس��تعبادية وممارسات قاهرة لآلدمية 

البشرية والفطرة اإلنسانية.
ال حرية بدون تضحي��ات, وال كرامة بدون دماء, فهذا هو قانون الحياة 
الحرة العزيزة الكريمة التي انتفض ألجلها الشعب التونسي األصيل, ولن 
تقوم لش��عوبنا قائمة إاّل بامتالك زمام المبادرة, وس��لوك سبل الضغط 
والتأثير الكفيلة بتحقيق التغيير المنش��ود لواقع ُمزٍر وحاٍل بائس بكل 

المقاييس.
إن س��عادتنا بالمنجز التونسي الهام يجب أاّل تنسينا أو تغفلنا عن طبيعة 
المحاوالت الخبيثة التي تستهدف االلتفاف على أهداف ونتائج االنتفاضة 
التونسية المباركة، وتفريغها من مضامينها السياسية والنضالية، وقطع 
الطريق على تحقيق نموذج تونس��ي ديمقراطي يمتلك قراره الداخلي 

والخارجي وسيادته الوطنية الكاملة.
وال ريب أن تش��كيلة الحكومة التونس��ية الجدي��دة واإلبقاء على العديد 
من الش��خصيات التي تمثل النظام الس��ابق, ومنع بع��ض القوى والقادة 
المنفيين من العودة إلى تونس لممارس��ة عملهم السياسي والوطني بكل 
أريحية, والغموض الذي يكتنف مس��تقبل الدستور التونسي الذي صيغ 
على مقاسات الطغمة الحاكمة البائدة, مؤشرات واضحة على الرغبة في 
االلتفاف على انتفاضة الشعب التونس��ي وتجاوز إرادته العارمة في نبذ 

النظام الحاكم وُمخّلفاته العفنة.
إننا نستش��عر القل��ق الكبير لما يجري اليوم من تطورات سياس��ية على 
األرض التونس��ية العزيزة, وكلنا يقين أن الش��عب التونس��ي لن يقبل 
حرية منقوصة أو يرضى بتكريس الهياكل القديمة عبر إلباسها لبوسًا 
جدي��دًا في إطارات ش��كلية مهما كان األمر, وما االحتجاجات الش��عبية 
الراهن��ة التي تعم العديد من المدن التونس��ية رداًّ على محاوالت العبث 
وااللتفاف إاّل تجسيد تام إلرادة التغيير والرغبة في االنتقال الكامل إلى 
آفاق الحرية والديمقراطية بعيدًا عن مخلفات النظام الس��ابق ورموزه 

المتهالكة.
استنش��قت تونس عبي��ر الحرية والكرامة على أمل أن تس��تمر ش��مس 

الحرية في إشراقها على امتداد ربوع الوطن العربي الكبير.

أدى د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التش��ريعي واجب العزاء لعائلة 
القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بوفاة والدته الحاجة ربيحة، وذلك في 
مسجد بالل في محافظة خان يونس، كما شارك بحر في تشييع جثمان الفقيدة.

وفي سياق آخر رعى بحر صلحا عشائريا بين عائلتي زغرة وزقوت شمال قطاع 
غزة.

وثمن أهالي العشيرتين جهود النائب األول لرئيس المجلس التشريعي لما بذله 
من جهد ورعاية لحل الخالف بين العائلين.

من جانبه ثمن بحر العائالت المتخالفة الس��تجابتها لجهود اإلصالح والس��عي 
لتوطيد النس��يج االجتماع��ي بين أبناء الوط��ن، موضحا أن التن��ازل عن الحق 

للمستطاع من كرم األخالق التي غرسها فينا اإلسالم العظيم.

»اأدى واجب العزاء بوفاة والدة القائد العام لكتائب الق�سام«

د. بحر يرعى صلحا عشائريا بني 
عائلتني شمال القطاع

زارت النائ��ب ه��دى نعي��م األح��د )1/16( لوزير العمل والش��ؤون 
االجتماعية أحمد الكرد وذلك بهدف مناقشة عدد من القضايا التي 

تتعلق بالمواطنين. 
وناق��ش الطرفان عددا من القضايا، حي��ث ثمن الكرد جهود النائب 
نعيم واهتمامها الكبير بمتابعة قضايا المواطنين وس��عيها الواضح 

للتخفيف عن معاناتهم بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأك��دت النائب نعي��م أنها توصلت مع الوزي��ر الكرد لحل العديد 
من القضايا، ش��اكرة جهود وزارة العمل والشؤون االجتماعية في 

خدمة الموطن الفلسطيني.

حلل العديد من الق�سايا

النائب نعيم  تزور وزير العمل 
والشئون االجتماعية

التغيي��ر  كتل��ة  ن��واب  اس��تهجن 
واإلصالح في الضف��ة الغربية قيام 
باس��تقدام  األمريكي��ة  الخارجي��ة 
عناصر أمنية تابعة لش��ركة "بالك 
ووتر" إل��ى األراضي الفلس��طينية، 
وتوقي��ع عق��د معها بحج��ة حماية 
الش��خصيات والوف��ود األجنبية في 

فلسطين. 
واعتب��ر الن��واب أن ق��دوم "ب��الك 
ووتر" للضفة الغربية من ش��أنه أن 
يثق��ل العبء على كاه��ل المواطن 

الفلسطيني ويقيد حريته. 
وتاب��ع الن��واب: "اس��تقدام العناصر 

األمنية التابع��ة لبالك ووتر بحجة 
الوف��ود، ال ينطل��ي عل��ى  حماي��ة 
األطف��ال الصغ��ار ف��ي فلس��طين، 
وهن��اك أس��باب خفية الس��تقدامها 
أقلها محاربة المقاومة والمساهمة 

في حماية أمن الكيان الصهيوني". 
المواط��ن  أن  الن��واب  وأك��د 
يعان��ي م��ن  وال��ذي  الفلس��طيني، 
خرق للحري��ات وتعد على الحقوق، 
بقي��ادة الضابط األمريك��ي "مولر" 
ومن قبل��ه "دايتون"، والل��ذان قدما 
لمناطق الس��لطة لتدري��ب العنصر 
األمنية التابعة للس��لطة في الضفة، 

ف��إن المواط��ن وم��ع ذل��ك كله 
ال يحت��اج لمزي��د م��ن المخاط��ر 
التي س��وف ته��دد حيات��ه وحرياته 
المنتهك��ة أص��اًل, فكعادته��ا تتعدى 
هذه القوات مهامها المعلنة بحراسة 
المسؤولين والقنصليات والسفارات 
لتش��كل خطًرا كبيًرا على المواطن 
الفلسطيني، ويصبح معرضا الطالق 
النار من قبلها في أي وقت وتحت أي 
ذريعة على غرار ما حدث في العراق. 
وقال النواب: "إن مكان شركة "بالك 
ووتر" ومس��ؤوليها ليس في الضفة 
وال في فلس��طين كله��ا، وإنما في 

قاع��ات محكمة الهاي لمحاس��بتهم 
التي  الجرائ��م  ومحاكمته��م على 
ارتكبتوه��ا ف��ي جمهوري��ة العراق 
المحتل ضد المواطنين المدنيين من 
قتل وتعذيب وانته��اك لحق الحياة 

وحرية التنقل". 
وطال��ب النواب، في نهاي��ة بيانهم، 
بض��رورة  األمريكي��ة  الس��فارة 
فض العق��د الموقع وإخ��راج هذه 
الش��ركة وعناصرها من األراضي 
الفلس��طينية فورًا، وأن ال تستخدم 
أكذوب��ة أمنها في جلب مزيدًا من 

العناصر األمنية لفلسطين. 

»اأبدوا خ�سيتهم من تكرار جرائمهم التي ارتكبوها بالعراق«

نواب الضفة: استقدام »بالك ووتر« هدفه محاربة املقاومة وحماية أمن الكيان

اس��تعرض د. أحم��د بح��ر النائ��ب 
األول لرئي��س المجلس التش��ريعي 
مناقب النائب الش��هيد س��عيد صيام، 
مؤكدا أنه كان مثااًل يحتذي به في 
الحكمة والشجاعة والرقة والصدق، 
مستش��هدًا على ذلك بع��دة مواقف 
جمعته في��ه خالل فت��رة اإلبعاد في 
مرج الزهور بجنوب لبنان عام 1992 

ومفاصل تاريخية أخرى.
جاء ذلك خالل إلق��اء بحر لخطبة 
الجمعة بمس��جد فلس��طين الجمعة 
الماضي��ة وف��ي الذك��رى الثاني��ة 
الستش��هاد النائب صيام حيث أعقبها 
احتف��ال نظمت��ه مؤسس��ة »إب��داع 
لألبح��اث والدراس��ات والتدري��ب« 
وأعلن��ت في��ه ع��ن إط��الق كت��اب 
»الش��هيد الهمام س��عيد ب��ن محمد 

صيام«.
وحض��ر االحتف��ال رئيس ال��وزراء 
إسماعيل هنية، باإلضافة إلى عدد من 
الوزراء والمس��ئولين والش��خصيات 
الب��ارزة وقي��ادات العم��ل الوطن��ي, 
ولفيف م��ن المواطني��ن, وبحضور 

عائلة الشهيد سعيد صيام. 
الش��عب  أن  عل��ى  بح��ر  وأك��د 
الفلسطيني لن يتنازل عن نهج الشيخ 
ف��ي المقاومة والجه��اد، ولن يفرط 

بالثوابت الوطنية ولن يس��قط لواء 
المقاومة والجهاد.

ولفت بحر إلى أن الشهيد النائب سعيد 
صيام يعد ظاهرة قيادية اس��تثنائية 
ال تختبئ خلف ش��عبها وال تعمل من 
وراء المكاتب، إنما قيادة تتقدم شعبها 
وجندها وتضحي بروحها في س��بيل 
الوطن«, مضيفا: »لقد كان سباقا في 
اإلبعاد، وسباقا في السجن، وسباقا في 
اإلعداد واالستعداد، وأخيرا سباقا في 

الشهادة في سبيل اهلل تعالى«.
وأضاف قائاًل: »إن الجيش الصهيوني 

ق��ام باغتي��ال أب��و مصع��ب ألن��ه ال 
يؤم��ن بالتنس��يق األمن��ي ويرفض 
التنازل ويرفض التطبيع وال يالحق 
المقاومين, وق��ام ببناء أجهزة أمنية 
أغاظ��ت  وطني��ة  بعقي��دة  وطني��ة 

االحتالل فقرر استهدافه«.
ولفت بحر أن القضية الفلس��طينية 
تمر اآلن ف��ي أخط��ر مراحلها على 
اإلطالق في ظل التغول اإلس��رائيلي 
والش��عب  األرض  عل��ى  الخطي��ر 
والتماهي  الفلس��طينية  والمقدسات 
المطال��ب  م��ع  الكام��ل  األمريك��ي 

داعي��ا  »الصهيوني��ة«،  والتوجه��ات 
رئيس الس��لطة محمود عب��اس إلى 
الراهنة  التاريخية  اللحظ��ة  التقاط 
ونف��ض يده م��ن عملية »التس��وية 
وإنج��از المصالح��ة الوطني��ة على 

أسس وطنية سليمة.
واستنكر بحر بش��دة استقدام سلطة 
فت��ح لش��ركة بالك ووت��ر األمنية 
للعمل في الضفة الغربية، مبينا أنها 
مش��كلة من مجموعة من المرتزقة 
الذين س��يعملون لمالحقة المقاومة 

وأبناء شعبنا هناك.

خالل خطبة اجلمعة يف م�سجد فل�سطني ويف الذكرى الثانية ال�ست�سهاده 

د. بحر يستعرض مناقب النائب صيام 
ويؤكد أنه ظاهرة قيادية استثنائية يف حياة شعبنا 
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ال شك أن احلياة البرملانية الفلسطينية كانت 
حافلة بكل املقاييس وشهدت الكثير من األحداث 

والتقلبات.. في هذه الزاوية نطرق شيئا من املذكرات 
الشخصية لكل نائب وانطباعاته الشخصية خالل 

رحلته البرملانية على مدار السنوات املاضية

يف �سيافة الربملان النائب د. صالح الربدويل :

خضنا صراعا مريرا للحفاظ على إرادة شعبنا وحقه يف اختياره الدميقراطي

التجربة الربملانية منحتنا خربة سياسية وإعالمية عميقة أهلتنا ملواجهة احلصار والعزل السياسي

أسسنا لعمل سياسي نظيف بعيدا عن معايري الكذب والنفاق السائدة 

م��ا الذي وقر يف قلبك من��ذ اللحظة األوىل 
لرتشحك لانتخابات التشريعية؟

كان واضح��ًا منذ اللحظ��ة التي كانت تجرى 
فيه��ا االنتخابات ف��ي قطاع غزة وف��ي الضفة 
الغربي��ة أن هن��اك تح��ركا رافضا م��ن قبل 
حرك��ة فتح، رافضا لتغيير النتيجة الموجودة 
عل��ى األرض، ولذلك كانت هناك تحرش��ات 
وكان هن��اك توت��را كبيرا جدًا، ه��ذا التوتر 
ال ين��م عن ردة فعل اعتباطي��ة أو آنية أو توتر 
ناتج ع��ن الش��عور بأن هن��اك تغي��ر وجودي 
س��يحدث. ما أش��عر به كنائب أننا خضنا على 
مدى خمس س��نوات كاملة صراع��ًا مريرًا من 
أجل التأكيد على حق الش��عب الفلسطيني في 
خياراته، وخاضت حركة فتح حربًا شرسة من 
أجل تزوير إرادة الش��عب الفلسطيني واإلبقاء 
على رمزيتها كمقاولة للعملية السياس��ية في 
المنطقة وكمس��ئول عن المش��روع التسوية 
الفلسطيني، وهذا هو الشعور المر الذي عانيناه 
من البداية، ولكن من زاوية أخرى نحن نؤكد 
على أننا التحمن��ا أكثر بالجماهي��ر، وأخذنا 
خب��رة أكبر ف��ي الحي��اة السياس��ية وخبرة 
أكبر في مقاوم��ة االحتالل ومعرفة العناوين 
السياس��ية المحيطة بنا في كل اتجاه، وأخذنا 
خب��رة أكبر ف��ي كيفي��ة اخت��راق الحصار، 
وف��ي كيفية اخت��راق العزل السياس��ي. أخذنا 
خبرة كبيرة في الخطاب السياس��ي والخطاب 
اإلعالم��ي. وأعتق��د أنه��ا كانت فت��رة حافلة 
بالخب��رات المس��تفادة والمس��تقاة، ولذل��ك 
اإلنسان يش��عر بالثقة ويش��عر بالفخر أن هذا 
الزمن لم يضع هباء وإنما كان زمنا هو اختبار 
لنا واختبار لقوانا واختبار لرسالتنا ولقضيتنا، 
وأيضا ه��و خبرة عميقة تؤس��س للمس��تقبل 

الزاهر إن شاء اهلل. 
هل كن��ت تملك معطيات دقيقة عن عمل 
املجلس التشريعي السابق لدى ترشحك 

لانتخابات؟
قبل دخولنا إلى المجلس التشريعي كانت هناك 
دورات مكثفة وسريعة قدمت لنا، وبالتأكيد لم 
تكن لدينا خبرة برلمانية، وأخذنا مجموعة من 
الدورات في سن القوانين والعالقات الخارجية، 
ودورات تتعل��ق بحقوق النائ��ب وبرتوكوالت 
خاص��ة بعمله، وواجب��ات ومه��ام النائب، وهي 

مكثفة وسريعة ولم تأخذ وقتا كافيًا.
هل فوجئ��ت بواقع وطبيع��ة عمل ومهام 
املجلس التشريعي الفلسطيني التي تبدو 
عمليا أصعب مما هي عليه نظريا بكثري؟

لم نكن نتوق��ع أن الجماهير تعطينا الثقة بهذا 
الشكل رغم أننا كنا نتوقع فوزًا ولكن أن يصل 
إلى نسبة60% من أصوات المجلس التشريعي مما 
يفرض علينا تشكيل حكومة ومواجهة سياسية 
فهذا ل��م نتوقعه، ولكن نش��عر بالفخر أننا في 
كل المراحل لم نعجز ولم نش��عر بالعجز في 
أي مرحل��ة م��ن المراحل، حتى ول��و أننا كنا 
نفاجأ بحجم المؤامرة، وصحيح كنا نشعر أنه 
سوف تكون مؤامرة علينا منذ البداية، ولكن أن 
تكون بهذا الشكل فذلك لم يخطر لنا على بال.

م��ا هي األعم��ال وامله��ام الربملاني��ة التي 
باش��رتها طيل��ة رحلت��ك داخ��ل املجلس 

التشريعي؟
من اللحظ��ة األولى كنت أنا مس��ئول اإلعالم 
في الكتل��ة البرلمانية، وطبعًا كان علينا مهمة 
كبي��رة جدًا، ولم نكن فقط صوت الكتلة وإنما 
تعدى صوتنا إلى مج��ال الكتلة البرلمانية إلى 
مج��ال الدفاع عن المش��روع اإلس��المي كله 
وع��ن المش��روع الوطني ال��ذي ب��ات يتهدده 
التهوي��د والصهين��ة من هنا وهن��اك، ولذلك 
كانت مهمتنا مزدوج��ة ومهمة تتعلق بالعمل 
البرلمان��ي إعالمي��ا، والحف��اظ والدف��اع عن 
المش��روع في وجه مجموعة من األعداء، مثل 
اإلع��الم الصهيون��ي والعربي والدول��ي، وقد 

خضنا المعركة اإلعالمية بشكل جيد.
م��ا ه��ي أب��رز املواق��ف التي ال تنس��ى يف 

رحلتك الربملانية؟
من األشياء التي يدمى لها قلب اإلنسان أن تقلب 
الحقائق ويصبح الجالد ضحية والضحية جالد، 
ومن الغريب أننا كن��ا أول من أطلق مصطلح 
االنق��الب عل��ى ما تعرضن��ا له م��ن محاوالت 
للحيلولة دون تمكننا من ممارس��ة مهامنا وفق 
الشرعية الدستورية، لكن لألسف الشديد نحن 
أصبحن��ا نته��م زورا به من قب��ل حركة فتح 
وأعوانها. نحن كنا الش��رعية وم��ا زلنا. أيضا 
خضنا محطات تتعل��ق بالصراع وكيف نواجه 
العالم وما حدث داخل األرض الفلس��طينية من 
أن الناس تقول أن الجميع مذنب بصدد مسئولية 
االنقس��ام، وموقف العديد من الدول ضدنا، وما 
اضطرنا إليه ذلك من كش��ف الحقيقة للعالم 
وتوضيح وتبي��ن األم��ور، كل ذلك محطات 
بارزة وهامة خضناها بكل جدارة واقتدار طيلة 

الرحلة البرلمانية. 
هل استطعت كنائب أن توفق بني مهامك 
وواجبات��ك الربملانية وبني امله��ام واألعباء 

األخرى؟  
بال شك أن العمل البرلماني وضع على كاهل 
اإلنس��ان مهمات وثقال كبيرا جدا، فلنا مهمات 
ش��خصية كثيرة جدا ووظيفي��ة كثيرة، وقد 
جئنا إلى البرلمان والهموم تلحقنا، والحمد هلل 
صحي��ح أن هذا يؤثر على وقت اإلنس��ان وعلى 
عالقت��ه االجتماعية وعالقاته األس��رية، ولكن 
عندما يش��عر اإلنس��ان أنه البد م��ن التضحية 
لخدمة هذا المش��روع أعتق��د أن الروح تهون، 
فما بال��ك بالوقت، ولذلك نح��اول جاهدين 
عل��ى أن نوف��ق بين ه��ذه المهمات الش��خصية 
ومهماتن��ا كنواب، ونحن نعمل من أجل إحقاق 
الح��ق، ومن أج��ل تفعيل المجلس التش��ريعي 

والتحامه بالجماهير الفلسطينية. 
كيف تقيم أداءك على الصعيد الش��خصي 
من��ذ اللحظة األوىل لعملك الربملاني وحتى 

اليوم؟
أعتب��ر أن عمل��ي البرلماني متقاط��ع جدا مع 
عملي كسياس��ي ف��ي حركة حم��اس وناطق 
باس��م كتلتها البرلمانية، وه��و عمل متكامل 
وممي��ز ألن هناك تكامال بي��ن عملي اإلعالمي 
لخدمة الكتلة البرلمانية والمجلس التشريعي 

مع خدمة المشروع اإلسالمي بشكل عام.
ه��ل أس��هم اختط��اف الن��واب يف التأثري 
عل��ى روح��ك املعنوية وخطط��ك الربملانية 

قانوني��ة ه��ذا سيس��تفاد منه ف��ي القضايا ذات 
البعد القانوني، ومن كان له ش��خصية ذات بعد 
اقتصادي سيستفاد منه في البعد االقتصادي، وأنا 
شخصيًا خلفيتي إعالمية وقد عملت في اإلعالم 
لفترة طويلة وفي مجال السياسية أيضا، وكان 
هذا األمر ل��ه تأثير عند توزي��ع اللجان، حيث 
عمل��ت مقررا للجنة السياس��ية وم��ا زلت إلى 
هذه اللحظة، وأيضا في مجال اإلعالم، وخدمت 
ذلك من خ��الل الكتلة البرلماني��ة فأنا أعمل 

ناطقا باسم كتلة التغيير واإلصالح.
استنادا إىل تجربتك الربملانية.. هل تعتقد 
أن املجل��س التش��ريعي ق��ادر عل��ى لعب 
دوره املنوط به حس��ب القانون األساس��ي 
الفلس��طيني، ووفقا ملا ه��و مأمول وطنيا 

يف ظل عوائق وتدخات االحتال؟
المجلس التش��ريعي تجاوز ه��ذه النقطة، وال 
ينبغ��ي أن ال نس��أل عم��ا إذا كان المجل��س 
التشريعي باستطاعته أن يعمل، ألنه بالفعل قد 
عمل وأقر قوانين ومازال يمارس��ه عمله بشكل 
مجتمعي كبير جدًا، وتجده في كل مكان، هو 
رقيب عل��ى الحكومة ويتحس��س آالم ومظالم 
الجماهي��ر، وهو يع��د الموازنة، وه��ذا أمر لم 
يحدث ولم يتص��ور في ظل عدم وجود مصادر 
مالية طبيعية، ثم تجد موازنة، وهو على عالقة 
قوية بالحكومة والجماهير، والقضية ال تتعلق 
بتفاصيل العم��ل البرلماني العادية والطبيعية، 
إنما تتعلق ببرلمان يعمل تحت القصف، برلمان 
يعمل تحت الحصار والع��زل واإلجرام الدولي 
والمجتمع الدول��ي الجبان المنافق الذي ابتدع 
صنم��ًا اس��مه الديمقراطي��ة ثم ابتلع��ه عندما 
ش��عر أن اإلسالميين س��يصلون إلى الحكم من 
خالل��ه، وأن تعمل في ظل ه��ذه الظروف فأنت 
نجحت بش��كل كبير ج��دًا، والدليل على ذلك 
أنك تس��تقبل وفودًا برلماني��ة من كل أنحاء 
العالم، بل تس��تقبل رؤساء ووزراء حتى وزراء 

أمريكيي��ن س��ابقين، وخبراء م��ن كل العالم 
يأتون إليك، ويش��يدون بتجربتك ويقدمون 

لك النصائح.
حفل��ت الحي��اة الربملاني��ة طيل��ة املرحل��ة 
املاضي��ة باملناكف��ات السياس��ية.. ما هي 
وه��ل  املوض��وع..  ه��ذا  ح��ول  ش��هادتك 
باإلم��كان الحف��اظ عل��ى الح��د األدنى من 
العاقة الش��خصية بني الن��واب بعيدا عن 

الخافات الفصائلية؟

والوطنية آنذاك؟
كان هناك أثر نفسي واضح على إثر اختطاف 
النواب وأن يتبلد حس المجتمع الدولي، وكان 
األمر طبيعيا جدًا بالنسبة لهم، فلم يتمعر وجه 
قائد عربي أو غرب��ي لهذه القضية، ولم يحتج 
احتجاجا حقيقيا أحد القادة، لذلك أن تش��عر 
بالخذالن فهذا أمر مؤلم، ولكن هذا ال يكفي بأن 
تتجمد وتتمسمر عند المشاعر وكان البد من 
إيجاد طريقة الختراق هذه العقبة وأن نس��ير 
إلى األم��ام، وإذا كان��ت العرب��دة الصهيونية 
تري��د أن تفرض علينا أمورا قانونية، فالقانون 
والفق��ه المقاوم البد أن يتح��دى هذا االحتالل 
الباطل، وكنا سعداء جدا عندما وجدنا طريقة 
لتفعيل عمل المجلس التش��ريعي عبر تفويض 
النواب من س��جونهم، وكان��ت لحظات غامرة 
بالفرح لدينا، والحمد هلل بقينا وبقى المجلس 
التشريعي وخابت كل المساعي التي تسعى إلى 

تدمير المجلس التشريعي.
كيف انعكس��ت ش��خصية وثقافة النائب 
والدعوي��ة  الرتبوي��ة  الربدوي��ل  د. ص��اح 
والسياس��ية م��ا قب��ل إج��راء االنتخابات 
التش��ريعية عل��ى واق��ع العم��ل الربملاني 

عقب الفوز يف االنتخابات؟
كل نائ��ب م��ن الن��واب له ق��درات م��ن نوع 
خاص، وال بد أن تس��تثمر في ظ��ل وجوده في 
المجلس التش��ريعي. إذا كان النائب ذو خلفية 

حتى في ظل أس��وأ العالق��ات بين حركة فتح 
وحماس برلمانيًا أو سياسيًا لم تنقطع العالقات 
الش��خصية، ولدينا عالقات جي��دة مع نواب من 
حركة فت��ح في قطاع غ��زة، وعالقات عائلية 
الزي��ارات ويبادلوننا  واجتماعي��ة، ونبادله��م 
الزيارات، ونتعامل معهم بشكل جيد، وقد وقفنا 
في ظل أحداث الحسم بقوة ضد أي جهة تحاسب 
أي نائ��ب، وحتى عندما ت��م توقيف بعض نواب 
من حركة فت��ح وقفنا وقلنا ال بش��كل واضح 
ال تمس��وهم وال تعتدوا عليهم، وال تحاسبوهم 
ه��ؤالء لهم قانون خ��اص، لذلك ه��ذا موقف 
إنس��اني وأخوي، وأخالقنا ال تسمح لنا بتجاوز 

هذه األخالق والمبادئ اإلنسانية.
ه��ل أضافت التجربة الربملانية ش��يئا إىل 
شخص النائب د. صاح الربدويل ومكانته 

الدعوية والرتبوية والسياسية؟
أضاف��ت الكثير، وهذه التجرب��ة البرلمانية قد 
أدخلتن��ا إلى عالم كنا بمنأى عن��ه، وهو عالم 
اللعب السياسية، ورغم أنها لعبة قذرة مطروحة 
على الساحة الدبلوماس��ية العربية والمجتمع 
الدولي، لعبة ق��ذرة، لعبة األقوياء والمغامرين 
بالش��عوب والمنافقين الذين ال يحترمون إرادة 
الش��عوب، والسياس��ة بمفهومهم هي أن تنافق 
أو ت��ذل أو تس��يطر بالق��وة، وباعتبارك أنك 
لس��ت من القوى العظمى فأن��ت غير قادر على 
السيطرة، فإما أن تناور وإما أن تنافق أو تلعب 
بهامش محدود لك، لكن نحن نعتبر أننا أسسنا 
لعمل سياس��ي نظي��ف يختلف تمام��ًا عن كل 
هذه المعايير، وهذا العمل السياس��ي يقوم على 
أن السياسة ليس��ت نفاقًا وال ذال، بل هي توسيع 
الهوامش الموجودة وع��دم االكتفاء بالهامش 
المتاح لك بل توس��يعه واالس��تعانة بالشعوب 
من أجل توسيع هذه المساحة المتاحة لك، وأن 
تراهن على قوة اإلرادة الجماهيرية والش��عبية 
وه��ي أقوى م��ن كل القناب��ل النووي��ة التي 
تمتلكها الواليات المتحدة األمريكية، وقد كنا 
غرباء ع��ن هذا الموضوع ولك��ن بعد أن دخلنا 
البرلم��ان ومعمعة العمل السياس��ي واالنفتاح 
ورؤية المنظومة السياس��ية عن قرب أدركنا 
كل ذلك واكتس��بنا من االحتكاك به تجربة 

واسعة وخبرة واضحة ال يستهان بها. 
يف إطار رحلة العم��ل الربملاني الطويلة.. 
ه��ل يش��عر النائ��ب د. ص��اح الربدوي��ل 
أن��ه أكث��ر قرب��ا أم بع��دا ع��ن الجمه��ور 

الفلسطيني؟
نحن لم نف��ارق الجماهير ول��ن نفارقها، ألننا 
منهم، فه��م أهلنا وأبناؤن��ا وإخواننا، ونحن ال 
نحتاج أن يبحث الن��اس عنا، والناس تجدنا في 
بيوتنا ومساجدنا ومكاتبنا، وليس لدينا أهداف 
شخصية تنأى بنا عن الجماهير، إنما كل أهدافنا 
أن نخ��دم الجماهير ونحن منهم، وهذا ليس��ت 
ألهداف انتخابية ومصالح شخصية، فنحن مللنا 
هذا األمر، ألن هذا األمر يتعلق برس��الة نؤديها 
س��واء من خالل البرلمان أو خ��ارج البرلمان، 
ولكن نشعر أننا من خالل البرلمان نستطيع أن 
نؤدي خدمة أفضل للجماهير أكثر قلياًل على 
اعتب��ار على أن حلقة التواص��ل داخل البرلمان 

أوسع مع الجماهير مما هي خارجه.

النائب د.�سالح الربدويل

عملنا الربملاني تحت القصف 
والحصار والعزل الدولي غري 

طبيعي ومذهل بكل املقاييس
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املوؤ�س�سات الدولية واحلقوقية.. �سكل بال م�سمون

السلطة واالحتال.. تقاسم وظيفي
النائب فتحي القرعاوي في س��ياق حديثه عن الهدف 
الصهيوني م��ن وراء إعادة اختط��اف النواب أكد أنه 
بات واضحا لدى الش��ارع الفلس��طيني أن هناك نوعا 
من تقاس��م األدوار الوظيفي بين السلطة واالحتالل، 
فالسلطة تريد أن تعتقل النواب ولكنها ال تستطيع أن 
تقوم بذلك، لذا تلجأ إلى اعتقال أبنائهم ومالحقتهم، 
ويجيء ال��دور اإلس��رائيلي مكمال لذل��ك باعتقال 
النواب أنفس��هم، موضحا أن الس��لطة وإسرائيل غير 
معنيتان بوج��ود قيادة سياس��ية لحركة حماس في 
الضف��ة الغربي��ة في هذا الوقت في ظ��ل الحديث عن 
إمكانية قيام ن��وع من المفاوضات بين الجانبين وفي 
ظ��ل التدخ��الت األوروبي��ة واألمريكية الس��تئناف 
المفاوض��ات، لذا فهم غير معنيين بس��ماع أي صوت 

للمقاومة أو صوت معارض في الضفة.
وفي معرض تفس��يره على الصم��ت العربي وصمت 
المؤسس��ات الحقوقية والدولية عل��ى إعادة اختطاف 
النواب قال النائب القرعاوي: »لألسف الشديد الوضع 
العربي والدولي مترهل ومقصر جدًا في هذا الجانب، 
ونحن لم نتعود أن نس��مع مث��ل هذه األصوات للدفاع 
عن الن��واب المنتخبي��ن، ولكن االعتق��ال الصهيوني 
ج��اء للنواب البارزين الذين له��م دور في المصالحة 
الفلس��طينية مثل النائب د. محمود الرمحي ود. عمر 
عبد الرازق الذي قدم مبادرة معينة لتنفيس االحتقان 
في الشارع الفلسطيني، وكان هناك نوعا من اإلنجاز 
على صعيد المصالحة الداخلية قبل أن تكون مصالحة 
كبرى، وقد حصلت بعض اللقاءات لتخفيف االحتقان 
ف��ي الضف��ة، واآلن إس��رائيل غي��ر معني��ة بحصول 
مصالح��ة، وه��ذا يتناغم م��ع بعض األص��وات داخل 
السلطة بأن يكون هناك نوع من االنفراج والمصالحة 

داخل الشارع الفلسطيني«.
إزالة عقبة أساسية

من جهته أكد النائ��ب د. ناصر عبد الجواد أن الهدف 
م��ن إع��ادة اختط��اف النواب ه��و إيقاف وش��ل عمل 
المجلس التش��ريعي عن القيام بدوره األساسي تجاه 
القضية الفلس��طينية بش��كل ع��ام وتج��اه المواطن 
الفلسطيني وحياته اليومية في الضفة الغربية بشكل 
خاص، وإبقاء الحالة الحالية الذي يتمتع بها االحتالل 
باألمن واالستقرار والمميزات التي لم يكن يحلم بها 
في الس��ابق، مش��يرا إلى أن االحتالل يحاول أن يبقي 
هذا الوضع في الضفة ألطول فترة زمنية ممكنة حتى 
يس��تفيد منها في التوسع االستيطاني وتهويد القدس 
والضفة الغربية، وإذا تم تفعيل المجلس التش��ريعي 
وبقى النواب يمارسون عملهم فإن ذلك سيكون عقبة 

أساسية في وجه الكيان الصهيوني الذي يعتبر الفترة 
الحالية فترة ذهبية بالنسبة له.

وش��دد النائب عب��د الجواد عل��ى أن المجتمع العربي 
والدولي وحت��ى المحلي أصبح جزءا م��ن المؤامرة 
على المش��روع اإلس��المي الكبير الذي ب��دأ يتململ 
ف��ي المنطقة، وأن هن��اك حربا ض��روس تحاك ضد 
هذا المش��روع اإلس��المي حتى ل��و كان ثمن ذلك 
مخالف��ة المب��ادئ التي يتش��دق ويداف��ع عنها هؤالء 
مثل الديمقراطية واحترام القانون وحقوق اإلنس��ان 
واحترام خيار الشعوب، مؤكدا أن هذه األمور ال يتم 
تطبيقه��ا عندما يتعلق األمر بالمش��روع اإلس��المي، 
بينم��ا تقوم قائمته��م إذا تم مخالفة ه��ذه المفاهيم 
والمبادئ في أماكن أخرى مثل ما يحصل في س��احل 
العاج ألنهم لم يحترم��وا الخيار الديمقراطي، فالكل 
يحاول أن يدافع عن ه��ذه المفاهيم، ولكن هذا األمر 
ال يحدث في فلس��طين مع وجود الخيار الديمقراطي 
النزيه، فالعالم مع األس��ف ال يحت��رم هذا الخيار بل 
يعاقب الش��عب الفلس��طيني على خياره الديمقراطي 

بدعم وحماية هذا االحتالل بكل ما يستطيع.
إفراغ الساحة

ب��دوره أوض��ح النائب ياس��ر منص��ور أن الهدف من 
سياس��ة إعادة اختطاف النواب هو إبقاء حالة الش��لل 
الموجود عليها المجلس التش��ريعي منذ عدة سنوات، 
واإلبق��اء على ه��ذه الحالة المعطل��ة لعمل المجلس 
التشريعي وإفراغ الساحة الفلسطينية من الشخصيات 
التي تملك دورا ايجابيا لصالح القضية الفلس��طينية 

وذات التأثير الكبير على المجتمع الفلسطيني.
وتاب��ع قائال: »الموق��ف العربي والدولي مس��تهجن 
ومس��تغرب بش��كل كبي��ر ج��دًا، واألص��ل أن يكون 
له��م دور كبي��ر ج��دًا وفاعل من أجل تس��هيل عمل 
النواب ومس��اندتهم واإلفراج ع��ن النواب المنتخبين 
ديمقراطيا، ولكن لألس��ف الش��ديد فإنهم في كثير 
من األحيان يمرون بحالة من الخوف من  السياس��ات 
اإلسرائيلية والضغوط األمريكية، وهم ال يستطيعون 
أن يقوم��وا بأي دور منوط به��م، واألصل بهم هو أن 
يخرج��وا من أي ضغوط��ات تمارس عليه��م من قبل 
أمريكا وإس��رائيل ويمارس��وا دوره��م الحقيقي في 
الدفاع عن الشعب الفلسطيني، والخطر المتمثل اآلن 
واضح في قضية الن��واب المهددين باإلبعاد أو النواب 

الذين يتم إعادة اعتقالهم«.
تواطؤ دولي وحقوقي 

أما النائب محمود مصلح فقال إن االختطاف لم يتوقف 
وهو مستمر منذ أربع س��نوات ومن يتم اإلفراج عنه 
يتم اعتقاله، وهذا هو األسلوب المتبع من قبل االحتالل 

ألن النائ��ب من زاوي��ة فكر وممارس��ات االحتالل ال 
يتمت��ع بنوع من الحصانة، معتبرا أن االس��تمرار في 
االعتقال يشكل محاولة إلشغال الناس بهذا األمر دون 
غي��ره، وعدم االلتفات إلى القضايا األكثر أهمية من 
قبيل زرع الثقة في نفوس المواطنين الذين يشعرون 

بثقل االحتالل وتصرفاته عليهم.
وأض��اف النائب مصل��ح أن من يقوم به��ذا الدور هم 
الن��واب الذي��ن يتمثل دوره��م في تنبي��ه الناس إلى 
خطورة إجراءات االحتالل، ومن هنا يحرص االحتالل 
على تغيي��ب هذه القي��ادة التي تحمل هم��وم الناس، 
مؤكدا على أن سياس��ة االحتالل يجب أن تجابه على 
مس��توى أكثر من الحملة الدولية لمناصرة النواب، 
وأن المطل��وب يكمن ف��ي زيادة المس��توى اإلعالمي 
واإلنساني وتقديم شكاوى بهذا الخصوص إلى الجهات 
الدولي��ة وتحميلها المس��ئولية والمطالب��ة بالقيام 

بدورها تجاه النواب الذين انتخبهم شعبهم.
وتابع: »هناك تواطؤ واضح من قبل هذه المؤسس��ات 
الدولي��ة والحقوقية في قضية الن��واب المختطفين، 
وليس هناك تقصير في عملهم، بل هناك تواطؤ واضح 
وصمت تجاه ما يجري بحق النواب سواء اعتقالهم أو 

التهديد بإبعادهم«.
استكمال لدور السلطة

في ذات الس��ياق أش��ار النائب د. عاطف عدوان إلى أن 
إس��رائيل تريد أن تفرغ الضفة الغربية من القيادات 
السياس��ية لحركة حم��اس، بعد أن اس��تطاعت هذه 
القي��ادات إعادة ال��روح والتكوين التنظيمي النفس��ي 
ألبن��اء الحركة اإلس��المية وق��ادة المعارضة لنهج 
السلطة وكشف الس��لوك اإلجرامي اإلسرائيلي ضد 
أبناء ش��عبنا في الضفة الغربية، مؤكدا أن إس��رائيل 
عندم��ا تقوم باعتقال هؤالء النواب تكرر نفس الخطأ 
ال��ذي فعلته وتراجعت عنه س��ابقًا، ولكنها اآلن تنظر 
لألمر برؤية مختلفة، فهي تريد أن تستكمل خطوات 
الس��لطة الفلسطينية في إجهاد وإنهاء حركة حماس 
ف��ي جانب المقاوم��ة والجانب السياس��ي الذي يمثله 
النواب، انطالقا من عدم قدرة الس��لطة على المس��اس 
المباش��ر بهؤالء النواب الذين يقومون بدور مهم في 
متابعة س��لوك الس��لطة ومحاولة كشف فضائحهم، 
وم��ن هنا كان م��ن الطبيعي أن تتعاون الس��لطة مع 

االحتالل إلعادة اختطاف هؤالء النواب من جديد.
وتاب��ع قائال: »األم��ر اآلخر هو أن إس��رائيل تحضر 
ربم��ا لسياس��ة عدوانية جدي��دة ضد قط��اع غزة أو 
الجبهة الش��مالية، وه��ي تضمن ردود فعل الس��لطة 
ولكنه��ا ال تضم��ن ردود فعل حم��اس، وبالتالي تريد 
حم��اس ضعيفة في حالة هذا العدوان، وقد اس��تفادت 

إسرائيل من حرب الفرقان حيث قامت بتغييب معظم 
النواب داخل السجون، ولو كان هؤالء اإلخوة النواب 
موجودين في الساحة ولديهم الحصانة الستطاعوا أن 
يعبروا عن س��خطهم واحتجاجهم على ما يجري ضد 

قطاع غزة«.
واعتب��ر النائ��ب ع��دوان الصم��ت العرب��ي والدولي 
تجاه م��ا تقوم به إس��رائيل أمرا مخجال س��واء على 
المستوى الرسمي أو على مستوى مؤسسات الحقوقية 
واإلنس��انية، مش��يرا إلى أنه لو تم اعتقال شخص في 
ساحل العاج أو جنوب أفريقا أو أي مكان في هذا العالم 
فإن هذه المؤسس��ات تقيم الدني��ا وال تقعدها، ولكنها 

تتعامل بمكاييل ومعايير مزدوجة في فلسطين.
إفشال تجربة »التشريعي«

ولم يختلف النائب د. عبد الرحمن الجمل عن سابقيه، 
مؤك��دا أن هذه السياس��ة الت��ي انتهجه��ا االحتالل 
الصهيون��ي في اختط��اف النواب أول مرة اس��تهدفت 
إفش��ال تجرب��ة المجلس التش��ريعي، إال أنه��ا باءت 
بالفش��ل، وها هو يكرر سياسة الفشل نفسها، فالنواب 
في الضفة الفلسطينية صامدون وثابتون مهما كانت 
المضايقات، ومهما كان��ت االعتقاالت، لذلك فأولى 
باالحتالل أن يستفيد من التجربة السابقة التي اعتقل 
فيه��ا أكثر من أربعي��ن نائبًا وعلى رأس��هم د.عزيز 
دويك رئيس المجلس التش��ريعي، ولم يس��تطع من 
خاللها أن يثني هؤالء الن��واب عن مواصلة طريقهم، 
أو يبتزهم، مشددا على أن النواب المختطفين واصلوا 
طريقهم وخرجوا من الس��جن أقوى عزيمة وإرادة،، 
لكن العدو بغبائه لم يس��تفيد من ه��ذه التجربة وها 
هو يعيد اختطاف النواب مرة أخرى، ولكنه لن يجنى 
إال مزيدا من الفش��ل ومزيدًا من الخس��ران بإذن اهلل 

سبحانه وتعالى. 
وتاب��ع النائ��ب الجمل قائ��ال: »المؤسس��ات الدولية 
والحقوقية فقدت مصداقيتها لما يمارس على النواب 
س��واء باالعتقال أو التهديد باإلبع��اد أو باإلبعاد فعاًل، 
هذه المؤسس��ات أصبحت ش��كاًل بال مضمون ألنها لم 
تحرك س��اكنًا، وآن لها إذا كانت تحترم نفس��ها أن 
تق��ف الموقف المطلوب منه��ا وأن تخرج عن صمتها 
وتقول كلمتها الواضح��ة، كلمة الحق، بحق النواب 
الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية الذين انتخبوا 
تح��ت س��مع العالم وبص��ره، وتحت س��مع االحتالل 
وبص��ره أيضا، آن له��م أن يقفوا الموق��ف المطلوب 
منهم وإال فال داعي لوجوده��م بال فائدة، واألصل أن 
يستقيلوا من مناصبهم إن لم يقفوا الموقف المناسب، 
الموق��ف الجدي الش��جاع تجاه قضية ه��ؤالء النواب 

سواء المعتقلين أو المهددين باإلبعاد«.

سياسة إعادة اختطاف النواب.. »طبخة« السلطة واالحتالل لتصفية محاس يف الضفة الغربية

مل تفتاأ �سلطات الحتالل ال�سهي�ين ممار�سة لنهجها الإجرامي يف اإعادة اختطاف ن�اب 
ال�رشعية الفل�سطينية على اأر�س ال�سفة الغربية.

وكان لفتا اأن الهجمة ال�سهي�نية جتاه الن�اب اتخذت طابعا م�سع�را يف الآونة الأخرية 
حيث مت اإعادة اختطاف عدد من الن�اب يف غ�س�ن فرتة زمنية وجيزة.

"الربملان" ا�ستطلعت راأي عدد من الن����اب ب�ساأن اأهداف ومرامي الحتالل من وراء 
�سيا�سة اإعادة الختطاف اجلديدة، وتف�سريهم ل�سمت امل�ؤ�س�سات احلق�قية واملنظمات 
الدولي���ة على اجلرمي���ة املت�ا�سلة بحق الن����اب التي تخالف كل القي���م والأعراف 

وامل�اثيق الدولية.

النائب قرعاوي: السلطة 
واالحتالل ال يريدان قيادة 

لحماس في الضفة.. ولم نسمع 
أصواتا حقوقية ودولية للدفاع 

عن النواب المنتخبين 

النائب د. عبد الجواد: تستهدف 
إزالة عقبة أساسية في وجه مشروع 
التهويد واالستيطان الصهيوني 
وإدامة مرحلة األمن واالستقرار 

الراهنة ألطول فترة ممكنة

النائب منصور: تهدف إلى إفراغ 
الساحة من الشخصيات المؤثرة 

في خدمة القضية والمجتمع 
الفلسطيني.. والموقف العربي 

والدولي مستهجن للغاية

النائب مصلح: االحتالل يحرص 
على تغييب القيادة التي تحمل 

هموم الناس.. والمؤسسات الدولية 
والحقوقية متواطئة.. وال بد من 

مواجهة الموقف على أكثر من صعيد

النائب د. عدوان: استكمال لدور 
السلطة في ضرب واستهداف حماس 

سياسيا وجهاديا.. والمؤسسات 
الدولية والحقوقية تتعامل بمعايير 

مزدوجة في فلسطين

النائب د. الجمل: تستهدف إفشال 
تجربة »التشريعي«.. واالحتالل لن 

يجني إال مزيدا من الفشل والخسران.. 
والمؤسسات الدولية والحقوقية 

فقدت احترامها ومصداقيتها
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 هدم املباني ال يهدم اإلرادة 
.. وعملنا ال يقف عند حدود 

األبنية واملكاتب 

د. اأحمد بـحر النائب االأول لرئي�ص املجل�ص الت�سريعي يف حوار مع "الربملان":

اأنا�سد الربملانات الدولية للتحرك امل�سئول 
الإدانة جرائم االحتالل ومواجهة احل�سار 

املفرو�ص علي قطاع غزة

ــاليط..  ــاس واملقاومة وحترير ش ــل يف ضرب مح االحتالل فش
ومستمرون يف طريقنا حنو التحرير واالستقالل الوطين 

* نعاي��ش حاليا ذكرى الح��رب الصهيونية التي 
شنت على غزة.. ماذا تقولون يف هذه املناسبة؟ 
- لق��د كانت حرب غزة ت�جربة قاس��ية لالحتالل 
الصهيوني؛ ألن التفاف ش��عبنا الفلسطيني العظيم 
ح��ول المقاومة الباس��لة التي دافع��ت عن األرض 
والكرامة كان له األثر العظيم في إفشال األهداف 
الصهيونية، وفي ثباتن��ا وصمودنا أمام آلة الحرب 
الصهيونية التي دمرت المباني الس��كنية والمدنية 
وقتلت النساء واألطفال، ولكنها لم تقتل روح اإلرادة 

والنصر والتحرير لدى أبناء شعبنا الفلسطيني. 
لق��د كان الهدف األساس��ي لالحت��الل من الحرب 
ه��و القضاء على حركة "حماس" وحكمها في غزة، 
وكذلك القضاء على المقاومة، وت�حرير شاليط، 
لكن "حماس" ما زلت مازالت تقود المقاومة والحكم 
في قطاع غزة، وت�خدم أبناء ش��عبنا الفلس��طيني، 
ال��ذي يلت��ف حوله��ا ويس��اند قراراته��ا. كما أن 
المقاومة تزداد قوة ومناعة، وش��اليط ما يزال في 
قبض��ة المقاوم��ة، إذن االحتالل لم يحق��ق أيًا من 

أهدافه بل اندحر مهزومًا مقهورًا. 
* م��ا الذي اس��تهدفه االحتال م��ن خال قصف 

وتدمري مقر املجلس التشريعي؟ 
المجلس التش��ريعي هو رمز السيادة الفلسطينية، 
وعنوان الش��رعية، فأراد االحت��الل من خالل هدم 
مقر المجلس التش��ريعي بتاريخ 1-1-2009 تعطيل 
عمل المجل��س، وإنهاء معلم الس��يادة التش��ريعية 
وخل��ق فوضى في غزة، وذلك بع��د قصف مقرات 
وكان  المدني��ة،  وال��وزارات  األمني��ة  األجه��زة 
االحتالل يريد أن يوصل رسالة لنا ليقول: لن نقبل 
بمجلس تش��ريعي غالبيته حماس يحمي مش��روع 

المقاومة الفلسطينية. 

وج��اء ردنا أن أعض��اء المجلس التش��ريعي كانوا 
يعملون في أوقات الحرب ويتابعون مجريات الحرب 
بدقة وبع��د انتهاء الحرب مباش��رة ق��ام المجلس 
التش��ريعي بجولة برلمانية خارجية واسعة لحشد 
التأييد للقضية الفلسطينية بعد الحرب الصهيونية 

على القطاع، وتأكيد الشرعية الفلسطينية. 
ومن جانب آخر بدأ المجلس التشريعي بالعمل بعد 
الحرب مباشرة انطالقا من الحديقة العامة للمجلس 
وبعض الغرف القديمة والتي طالها القصف والدمار 
ليستمر في أداء رسالته وخدمة أبناء شعبه وإنجاز 
مهام��ه ف��ي التش��ريع والرقابة ومتابعة ش��كاوى 
المواطني��ن لنؤكد للعدو الصهيوني أن هدم مبنى 
المجلس التش��ريعي لن يه��دم اإلرادة في مواصلة 
طريقنا نحو إنجاز التحرير واالس��تقالل الوطني 

بإذن اهلل. 
لذلك ل��م يفلح الحص��ار السياس��ي واالقتصادي 
واإلعالم��ي في كبح اندفاعه المجلس التش��ريعي 
وواجبات��ه  الوطني��ة  مهام��ه  أداء  ع��ن  وحج��زه 
البرلمانية، التي مزجت ما بين أداء العمل البرلماني 
واالنخ��راط في تفاصي��ل الهّم الوطن��ي العام، في 
حّلة بهية قدمت نموذج��ًا متميزًا للعمل البرلماني 
المطلوب في صورته الوطنية السليمة في إطار من 
التوافق الت��ام مع األخوة النواب في الضفة الغربية 
وعل��ى رأس��هم الدكت��ور عزي��ز دوي��ك رئيس 

المجلس. 
* هل تمكن العدو من تحقيق أهدافه من خال 

تدمري مقر املجلس؟ 
عل��ى العكس من ذلك زادن��ا عزي�مة وإصرارا في 
أداء واجبنا، ألن أصحاب المشروع اإلسالمي لم ولن 

يقفوا عند حدود المكان واألبنية والمكاتب، فالعمل 
لم ينقطع وكل نائب كان يمارس عمله من مكانه، 
والنائب الشهيد س��عيد صيام، رئيس كتلة التغيير 
واإلص��الح البرلماني��ة، ووزير الداخلية الس��ابق 
رحمه اهلل، استش��هد وهو عل��ى رأس عمله، وكان 
يدير المعركة من وس��ط الميدان ولقي ربه وهو 
كذل��ك، ومع مرور عامين عل��ى قصف المجلس 
التش��ريعي جدير بالذكر أن�ه ما زال يعمل وبكل 

قوة في أداء المهمة الملقاة على عاتقه. 
* هل هناك إجراءات أو خطوات اتخذها املجلس 
التش��ريعي ملاحق��ة االحت��ال عل��ى الصعي��د 
القانون��ي والدولي إثر جرائمه خال الحرب على 

غزة؟ 

أوال: قمنا بإرس��ال رسائل إلى السيد بان كي مون، 
األمي��ن العام لألم��م المتحدة، ولوي��س أوكامبو 
مدعي محكمة الجنايات الدولية، بهدف تقديم قادة 
العدو الصهيوني إلى المحاكم الدولية لما ارتكبوه 

من جرائم بحق اإلنسانية في غزة. 
ثانيا: أرسلنا رسائل إلى رؤساء البرلمانات العربية 
واإلس��المية، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر 
اإلس��المي، للتحرك من أجل تشكيل لجان قانونية 

لعمل الالزم. 
ثالثا: منذ نهاية الحرب انطلق عدد من نواب المجلس 
التش��ريعي ف��ي جول��ة خارجي��ة تش��رح الموقف 
الفلس��طيني م��ن الح��رب، وتع��رض للحقوقيين 
والبرلمانيي��ن في العالم جرائم االحتالل ضد غزة، 
وض��رورة المطالب��ة ب�مالحقته أم��ام المحاكم 

الجنائية الدولية. 
رابع��ا: كما أن المجلس طالب وراس��ل العديد من 
المنظم��ات الحقوقية والدولية بضرورة تش��كيل 
لجان تقص��ي حقائق لمعاقب��ة المجرمين من قادة 
االحتالل على فعلتهم، وما تال ذلك من تشكيل عدة 
لجان َقِدمت لغزة من أهمها لجنة غولدستون الذي 
زار المجلس التش��ريعي والتقى برئاس��ة المجلس 
الت��ي قدم��ت له العدي��د م��ن األوراق الت��ي تدين 

االحتالل. 
خامس��ا: في ملف اختط��اف النواب -ه��ذا التجاوز 
الكبي��ر للقان��ون الدول��ي واألع��راف اإلنس��انية 
والدولية والقانونية- قام المجلس بتشكيل اللجنة 
الدولي��ة لفك الحصار والت��ي ت�مثل عددا كبيرا 
من الحقوقيين والقادة السياسيين والبرلمانيين في 

العالم. 
سادس��ا: تبنى المجلس التش��ريعي عددا كبيرا من 
ق��رارات لجانه الت��ي وثقت واس��تعرضت الجرائم 

الصهيونية بحق شعبنا على كافة المستويات. 
* م��اذا تقول��ون لربملان��ات العال��م الت��ي ت��رى 
وتش��اهد االنتهاكات واملمارس��ات الصهيونية 

اليومية والحصار الجائر املفروض؟ 
أناش��د كافة برلمان��ات العالم أن تك��ون على قدر 
المس��ؤولية أم��ام ما يج��ري في فلس��طين، وأمام 
الحص��ار الجائ��ر المف��روض عل��ى قط��اع غزة، 
وأطالبهم بضرورة الضغط على حكوماتهم من أجل 
نصرة القضية الفلسطينية، وإدانة جرائم االحتالل 
الصهيوني ووقف تلك الجرائم والعمل بشكل جاد 

وقوي إلطالق سراح المعتقلين السياسيين. 
وأقدم ش��كري لجميع البرلمانات التي زارت قطاع 
غزة واخ��ص بالذكر البرلم��ان العربي، واالتحاد 
البرلماني العربي، والبرلمان األوروبي، وأطالبهم 
بضرورة التواصل والعمل الجاد والمستمر من أجل 
رفع الظلم عن شعبنا واستعادة حقوقنا المشروعة. 

كما أش��كر البرلمانات التي قامت بفعاليات عديدة 
مثل عقد جلس��ات خاصة عن الن��واب المختطفين، 
وعن الحصار الصهيوني وتش��كيل لج��ان قانونية 
لتقدي��م قادة العدو الصهيون��ي للمحاكم الدولية 
كمجرمي حرب، وتس��يير المظاهرات والمسيرات 

نصرة للقضية الفلسطينية. 

اأك���د د. اأحم���د ب�ح���ر النائ���ب الأول لرئي�س 
املجل����س الت�رشيعي الفل�سطيني اأنه���م اأداروا 
املجل����س الت�رشيعي خ���الل املرحلة املا�سية 
بج���دارة واقتدار، وقدم����ا من�ذجا برملانيا 
رائدا على اأ�سا����س وطني، م�سددا يف ال�قت 
نف�سه عل���ى اأن "الت�رشيعي" ا�ستعلى على كافة 

اأ�سكال احل�سار والق�سف والدمار.
واأو�سح بحر يف ح�ار مع "الربملان "اأن هدم 
املباين ل يه���دم الإرادة، واأن عملهم ل يقف 

عند حدود الأبنية واملكاتب.
وقال بحر اإن احل���رب ال�سهي�نية على قطاع 
غ���زة ف�سلت متامًا يف ت�حقي���ق اأهدافها، واأن 
كافة م�ح���اولت اإ�سقاط املجل����س الت�رشيعي 
الفل�سطيني وال�رشعي���ة املنتخبة قد �سقطت، 
م�سيفا اأن الحتالل ارتكب جرائم حرب منظمة 
بغ���زة، اإل اأن����ه ف�سل يف اإن�ه���اء حكم حركة 
"حما����س"، والق�س���اء عل���ى املقاومة، ومل 

يتمكن من ت�حرير �ساليط. 
وفيما يلي ن�س احل�ار: 

النائب / فتحي قرعاوي

في أحد أيام ربيع عام 1980 كنا في رحلة كش��فية مع طلبة الجامعة األردنية 
إل��ى منطقة ج��رش كان معنا ضمن ه��ذه الرحلة المرحوم ب��إذن اهلل فضيلة 
الدكتور الش��يخ عبد اهلل عزام، وكانت الجموع ف��ي هذه الرحلة قد انطلقت 
في مسيرة كشفية طويلة سيرًا على األقدام، وفجأة أوقف الشيخ عبد اهلل عزام 
المسيرة ليعلق على أحد المشاهد التي رآها، فقد رأى أحد الطالب المشاركين 
في المسيرة يحمل عصًا وكل ما مّر على نبتة )خرفيش( ذلك النبات المعروف 
في بالدنا قام بتحطيمه وتكسيره، فعلق الشيخ قائاًل » لقد رأيت فالن يفعل كذا 
وكذا بعص��اه الصغيرة، وواهلل إن عروش الطغاة والظالمين في بالد اإلس��الم 
لهي أهون على اهلل من عرق )الخرفيش (هذا الذي يتكس��ر بمجرد ضربه بعصا 

صغيرة كهذه«.
وأخي��رًا فر الجنرال زين العابدين بن علي صاحب الس��طوة والهيل والهيلمان 
الذي م��أل أرض تونس خوفًا ورعبًا وحّولها إل��ى مقاطعات خاصة  له ولذويه 
وأصهاره ومقربيه وأجهزته رافعًا بذلك شعار فرعون األول ) ما أريكم إال ما 
أرى وال أهديكم إال س��بيل الرش��اد (، ورغم أن األمر في تونس ال زال محفوفًا 
بالمخاطر رغم فرار بن علي بحاجة إلى التريث وعدم التسرع حتى يتم اقتالع 
آثار تلك المرحلة البائس��ة من جذورها فعشرات آالف التونسيين ال زالوا في 
المنافي بين باريس ولندن واس��بانيا فرارًا من بطش هذا الطاغوت ومثلهم من 
اآلالف المؤلفة من جيوش العاطلين عن العمل ال زالت تجوب شوارع تونس ال 

تلوي على شيء وال تجد من يغيثها.
لقد أعلن بن علي الحرب على الفضيلة وعلى الدين فال يسمح من شعائر الدين 
إال ما يراه هذا الطاغوت مقبواًل، لديه لقد تعددت األجهزة المدعومة بالقوانين 
الجائرة على تراث األمة فالحجاب الشرعي ممنوع إال من خالل شروط معينة 
وتع��دد الزوجات جريمة يعاقب عليها القان��ون وتتكفل األجهزة األمنية بقمع 
مرتكبه��ا في حين إن عدد الخليالت ال يتعارض م��ع القانون. إن اقتالع طاغية 
بمثل حجم بن علي يعد انجازًا عظيمًا ما كان ليأتي لوال هذه الجرأة ثم وحدة 

الشارع التي تحلى بها الشعب التونسي ثم الوفاء للدماء الزكية التي سالت.
إن ما جرى في تونس إنما هو رس��الة واضحة المعالم وذات مغزى كبير إلى 
كل الذين يشككون في قدرة الشعوب على التغيير وإلى الذين يسقطون معادلة 
الش��عوب من حس��ابهم ظانين أنهم ) مانعتهم أجهزتهم وعتادهم من اهلل( لقد 
ظن هؤالء أنهم في مأمن وأن أمريكيا وفرنس��ا وربما الغرب كله وإس��رائيل 
سيتحركون لحمايتهم من بطش شعوبهم فخاب أملهم.  إن ما جرى في تونس 
من قدرة الش��عوب على التغير في زمن قياس��ي ال يتعدى األيام القليلة يرسل 
رسالة واضحة إلى كل ذي لب أن يراجع حساباته وأن الشعوب قد نفذ صبرها 
وم��ا عادت تحتمل وال بد لها أن تنفث هذا الغضب في يوم من األيام وليش��رب 
الظلمة الذين راهنوا على نصرة دول الخارج لهم من نفس الكأس الذي أس��قوا 
منه ش��عوبهم، لقد قالت كونديليزا رايس بعد االنتخابات الفلس��طينية: » لم 
أكن أتوقع أن تكون الشعوب تكره قيادتها إلى هذه الدرجة«. لقد تركت فرنسا 
مس��تعمرتها الس��ابقة في حالة من الغليان ولم تصنع لها ش��يئا ال في الجانب 
االقتصادي وال السياس��ي، لقد بقيت طائرة بن علي تحوم لس��اعات في األجواء 
الفرنسية دون أن يسمح لها أن تهبط في مطار باريس أو أن ينزل على األرض 
الفرنس��ية حتى لالس��تراحة، أال فليقرأ الطواغيت هذه الرسالة جيدًا ذلك أن 

الذين يخونون شعوبهم ويقتلونهم في الشوارع فال خير فيهم ألحد.
إن عل��ى الواليات المتحدة األمريكي��ة والغرب والذي س��اند الظلم والطغيان 
وساهم في مأساة الشعب الفلسطيني وسرق انجازاته ومنعه من تحقيق رغباته 
في اإلصالح والتغير أن يصحح األخطاء بل والجرائم التي اقترفها بحق الشعب 
الفلسطيني وذلك برفع الحصار عنه وإعطائه حقه في ممارسة الديمقراطية 
التي اختارها عندما انتخب حركة حماس التي فازت بأكبر عدد من األصوات. 

إن اس��تقدام شركة )بالك ووتر( رسالة واضحة للشعب الفلسطيني أن اإلدارة 
األمريكية مصرة على أخطائها بل وجرائمها بحقه. إن تصدع ثقافة الخوف في 
جدار صمت الشعوب الطويل مؤذن بفجر جديد لحرية شعوب المنطقة العربية، 
ولقد كتب األس��تاذ فهمي هويدي مقااًل بداية هذا الش��هر تحت عنوان) تونس 
تحذرك��م( حيث يق��ول: » إن ما حدث في تونس ال يهمنا فقط ألنه حاصل في 
قطر عربي ش��قيق يحزننا أي بالء ينزل به، ولكنه يعنين��ا أيضًا أنه يبعث إلى 
عناوين عربية عدة برسائل  ينبغي أن تقرأ بعناية..«، خالصة الرسالة أن االستبداد 
إذا كان أريد به حماية أي نظام فإنه قد يطيل من عمره، لكنه ال يضمن له البقاء 
واالستمرار مهما طال أجله، ولذلك كان عنوان مقال للسيد عبد الباري عطوان 
)انتفاضة كرامة ال انتفاضة خبز( فكرامة شعوب المنطقة ما كانت مهانة كما 
هي اليوم. إن أخطر ما تمر به الدكتاتوريات في شرقنا العربي فهي برغم أنها 
مهتزة ومهترئة ومكشوفة، فالخطورة تكمن أنها تهرب من شعوبها إلى الحضن 
اإلسرائيلي واألمريكي.إن اإلرهاصات كلها تشير إلى أن عهد الشعوب قد بدأ وأن 
المنطق��ة العربية كلها مقبلة على مرحلة جديدة ولذلك آن األوان لألنظمة 
والقيادات خاصة التي آذت شعوبها وولغت في دمائها وسلطت على هذه الشعوب 
أجهزتها تجلد ظهورهم في الصباح والمس��اء وتالحق أنفاسهم وتسرق اللقمة 
من بين أيديهم أن تس��رع إلى الرحيل  فقد باتوا مكش��وفين فالشعوب تتوثب 
وتتهيأ لمرحلة أخرى بعد مرحلة تونس.. إن ما جرى في تونس مثال حي ال زال 

ماثاًل للعيان رغم قلة حيلة الشعوب فهل يعتبر المعتبرون؟!

لقد فرَّ الجنرال



7 العدد السادس والخمسون

النائب / د. يونس األسطل

تمكن الشعب التونسي من أن يتنفس الصعداء بعد خمسين سنة من التغريب، قضى ما َناَف على 
نصفها تحت س��وط بورقيبة، ثم س��لخ ثالثًا وعشرين س��نة مريرة تحت سيف زين العابدين 
بن علي، والقاس��م المش��ترك بين االثنين، على الرغم من أن الثاني قد أزاح األول، أو أطاح به 
ف��ي انقالب أبي��ض، أن كاًل منهما كان مؤمنًا بوجوب تغريب تونس؛ حتى تصبح الحياة فيها 
نموذج��ًا لنمط الحي��اة في باريس، ومعظم أوروبا، مع ض��رورة محاربة مظاهر التدين، إلى 
درجة منع رفع األذان في مكبرات الصوت في المس��اجد؛ بحجة أنه نوع من التلوث الس��معي، 
ومنع المحجبات من دخول الجامعات، وكل ما يعود للحكومة من مؤسس��ات، وإطالق العنان 

للمومسات، وغير ذلك من السيئات.
ولم يكن كثيٌر من الش��عوب أحس��َن حااًل من التونسيين بفارٍق ملموس، فالكلُّ في الهمِّ سواء، 
وم��ن هنا حاولْت بعض الش��عوب أن تحاكي ش��رارة تلك الثورة، فأقدم أكثر من ش��خص 
ف��ي بعض الدول العربية على إش��عال النار في أجس��ادهم؛ لعل ذلك يكون س��ببًا في هروب 
الطاغية، وحصول التغيير، ولو في النِّصاب اليسير، ومع أنني ال أجيز ألحٍد أن يقتل نفسه أبدًا 
إال لضرورة العمليات االستش��هادية، عندما تنحصر النكاية بالعدو فيها؛ فإن القتل للنفس في 
غي��ر الجهاد موجب للخلود في النار؛ فال تيأس��وا م��ن َرْوِح اهلل؛ فإنه ال ييأس من روح اهلل إال 
الق��وم الكافرون، كما ال يقنط من رحمة رب��ه إال الضالون، ومع ذلك فإنني أرجو ألولئك 

المحترقين أن يغفر اهلل لهم اجتهادهم.
ف��إذا اْلتفتن��ا إلى آية الكه��ف وجدناها تتحدث عن مصي��ر صاحب الجنتي��ن؛ ذلك أن هناك 
صاحبين، أعطى اهلل أحدهما جنتي��ن من أعناٍب، وحففناهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعًا، كما 
يقول ربنا تبارك وتعالى، وقد آتْت كلتا الجنتين ُأُكَلها، ولم تظلم منه شيئًا، فقد جاء َثَمُرها 
ر اهلل جل وعال بينهما نه��رًا، وجعل لذلك الرجل أنواعًا  وَتْمُره��ا كاماًل غير منقوص، وَفجَّ
أخ��رى من األموال واالس��تثمار، فاغترَّ بكل ذلك، فقال: ما أظن أن َتِبي��َد هذه أبدًا، وما أظن 
الساعة قائمة، وعلى َفَرِض حصول البعث والنشور؛ فإن ما ينتظرني هناك من النعمة خيٌر من 
هاتين الجنتين، فقد استدل بالعطاء الدنيوي على الرضوان اإللهي، وهذا َدْيَدُن المشركين، فهم 
الذين يقولون: نحن أكثر أموااًل وأوالدًا، وما نحن بمعذبين، ويقول أحدهم إذا أذاقه اهلل نعماء 
بعد ضراء مسته: هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن ُرِجْعُت إلى ربي؛ إن لي عنده َلْلُحْسنى.

وأما اآلخر فقد آتاه اهلل العلم واإليمان، فما كان منه إال أن عاتب صاحبه على اإللحاد في اهلل، 
وجحود اليوم اآلخر، ثم صدع بإيمانه باهلل وحده، وُكْفِره بما كانوا به يش��ركون، وأضاف: 
إن صاحبه إذا كان قد تفاخر عليه بكثرة المال والولد، فليعلم أنه قد أوتي اإليمان، وهو خير 
ل في اهلل أن يهلك  من جنتي صاحبه، كما يرجو أن يكون من أهل الجنة في اآلخرة، كما َتَأمَّ
تلكما الجنتين؛ بأن يرسل عليهما واباًل من المطر فيغرقهما بكفره، وتصبح صعيدًا زلقًا أو أن 

يصبح الماء فيهما َغْورًا، فلن يستطيع له طلبًا.
وقد أخبر س��بحانه أنه قد أهلك ثمره وأمواله ج��زاء كفره وجحوده، فلما أصبحت خاويًة 
ْيِه ندمًا على ما أنفق فيها، وحسرًة على ما فاته من متاعها، ويتمنى  على عروشها جعل ُيَقلُِّب َكفَّ
أن لو كان مؤمنًا، فلم يشرك بربه أحدًا، وقد ذهبت أمواله كما ذهبت ُكنوُز قارون، ولم تكن 

أليٍّ منهما فئٌة ينصرونه من دون اهلل، وما كان منتصرًا، والَت ساعَة مندم.
هكذا هي الدنيا، تقول ألهلها: حذاِر حذاِر من بطشي وَفْتكي، فال َيْغُرْرُكُم مني ابتساٌم، َفَقْولي 
ه زمن ساءته أزمان، فما أموالكم وال أوالدكم بالتي تقربكم  ُمْضِحٌك، والفعل ُمبكي، وَمْن َسرَّ
عن��د اهلل ُزْلف��ى؛ إال َمْن آمن وعمل صالح��ًا، فأولئك لهم جزاء الضعف بم��ا عملوا، وهم في 
الغرفات آمنون، وهل يحسب الذين كفروا أن ما يمدهم اهلل به من ماٍل وبنين يسارع لهم في 
الخيرات؟!، إنما يملي لهم ليزدادوا إثمًا، وإنما يؤخرهم ليوٍم تش��خص فيه األبصار، مسرعين 
إلى الحش��ر، مطأطئي رؤوس��هم، ال ُتغمض أعينهم، وأفئدتهم فارغة من شدة األهوال، إال من 

التفكير في  نجاة نفسها، وَأنَّى لهم التناوش من مكان بعيد؟!!.
إن ابن عليٍّ التونس��ي بل المتعوس��ي كان يظن أن يظل في السلطة مدى الحياة أسوًة بمعظم 
الملوك والزعم��اء العرب، ومحاكاة لصاحب الجنتين، وبكثير من المتألهين في الحكم، ولو 
َعظوا بغيرهم، وأليقنوا أنها لو دامت لغيرهم ما وصلت إليهم، ومهما طال  كان��وا يعقلون التَّ
الزمن فإنهم عنها مرتحلون، ولس��وف ُيْس��َألون: كم لبثتم في األرض عدَد س��نين؟!، ويكون 
جوابه��م: َلِبْثن��ا يومًا أو بعض يوٍم، فاس��أِل العادِّين، وعندئٍذ يقال له��م: فادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيها، واليوَم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فذوقوا َمسَّ سقر، ولو أن لكلِّ نفٍس 
َظَلَمْت ما في األرض جميعًا ومثله معه الْفَتَدْوا به  من سوء العذاب يوم القيامة، وَبَدا لهم من 
اهلل ما لم يكونوا يحتسبون؛ فإن يصبروا فالنار مثوًى لهم، وإن َيْسَتْعِتبوا فما هم من الُمْعَتبين، 
ما لم يكونوا في الدنيا أمثال أصحاب الجنة في سورة القلم التي أصبحت كالصريم؛ لعزمهم 
على حرمان المساكين، وكان عاقبة أصحابها أن قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن 

ا إلى ربنا راغبون. يبدلنا خيرًا منها؛ إنَّ
إنه من المفيد أن أشير إلى تزامن ُهويِّ ابن عليٍّ في واٍد سحيٍق مع َكْبَكبِة الحكومة اللبنانية، 
غار والبوار أمام زحوف األحرار؟!، مع اليقين  ْوُر في الصَّ ويتس��اءل الناس: من الذي عليه الدَّ
ب��أن هذا مصير الجميع، والقضية مس��ألة وقت، فهل َيُعوَن هذا الَق��َدَر الرباني فيهم، فيكونوا 
َكبْلقيَس التي قالت: ربِّ إني ظلمُت نفسي، وأسلمُت مع سليماَن هلل ربِّ العالمين، أم على قلوب 

أقفالها؟!
إن غدًا لناظره قريب

ْيِه َعَلى َما َأْنَفَق ِفيَها َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى ُعُروِش��َها  ) َوُأِحي��َط ِبَثَمِرِه َفَأْصَبَح ُيَقلِّ��ُب َكفَّ
ِ َوَما  َوَيُق��وُل َيا َلْيَتِني َلْم ُأْش��ِرْك ِبَربِّي َأَحًدا . َوَلْم َتُكْن َلُه ِفَئ��ٌة َيْنُصُروَنُه ِمْن ُدوِن اهللَّ

َكاَن ُمْنَتِصًر (

من يلي يف السقوط ابن علي 
ممن ال زال فوق األعناق يعتلي؟! اعتب��ر كتل��ة التغيي��ر واإلص��الح ف��ي الضف��ة 

الغربي��ة أن ع��ام 2010 ومطل��ع ع��ام 2011 ش��هد 
ازدواجية في اس��تهدافهم وعائالت�هم ومكات�بهم 
من قبل االحت��الل الصهيوني واألجه��زة األمنية 
التابعة لس��لطة فتح بكافة أرجاء الضفة المحتلة، 
مؤكدي��ن وق��وع )112( مخالفة واعت��داء ب�حق 
النواب وعائالت�هم من قبل السلطة واالحتالل على 

حد سواء. 
وأش��ار الن��واب في تقري��ر صدر عنه��م األربعاء 
)12-1( إلى أن االعتداءات والمضايقات خالل العام 
2010 م��ن قبل االحت��الل الصهيون��ي توزعت بين 
اعتقال )6( ن��واب: وهم د. محمود الرمحي، محمد 
أبو جحيشة، د. حاتم قفيش��ة، خليل ربعي، ونايف 
الرجوب، و د. عمر عبد الرازق، بينما داهمت منازل 
)9( من النواب وس��لمت بعضهم بالغات للمقابلة، 

عوضًا عن اختطاف أبناء عديد من النواب. 
وأض��اف: "كما تم تقدي���م )5( نواب للمحاكمة 
أمام المحاكم العس��كرية الصهيونية، عوضًا عن 

اتخاذ قرار جائر ب�حق )3( نواب باإلبعاد عن مدينة 
القدس وهم: محمد أبو طير، أحمد عطون ومحمد 

طوطح". 
وأك���د التقرير على "أن النواب ومكاتبهم وحتى 
عائالتهم وأقربائهم لم يسلموا جميعًا من اعتداءات 
األجهزة األمنية لسلطة رام اهلل، حيث توزعت بين 
المضايقات واالعت��داءات بين االختطاف والتهديد 
باالختط��اف، ومداهمة المنازل بعد منتصف الليل 
لحجج واهية، وال أس��اس لها من الصحة والصدق، 
واس��تدعاء زوج��ات النواب للتحقي��ق، واختطاف 
األبن��اء واألقارب، وكذلك الموظفين في مكاتب 

النواب". 
وأوض��ح الن��واب أن اعتداءات أجهزة س��لطة فتح 
خالل عام 2010 شملت اعتقال النائب م. عبد الرحمن 
زيدان ومعاملته بطريقة سيئة للغاية، بعد اقتحام 
بيته وترويع عائلته، وكذلك مداهمة )11( منزاًل 
من منازل الن��واب، بينما هددت نفس األجهزة )7( 
ن��واب باالعتقال، واس��تدعت زوج��ة النائب علي 

رومانين للتحقيق والمقابل��ة، كما اعتقلت )13( 
من أبناء النواب وأقارب�هم. 

وتابع البيان: "لم تسلم مكاتبنا أيضًا من االعتداءات 
واالنتهاكات المتكررة في س��بيل المضايقة على 
عملنا، حي��ث اعتقل��ت األجه��زة )11( موظفًا من 
موظف��ي المكاتب في كافة م��دن الضفة، وقدمت 
واح��دًا منه��م للمحاكمة أمام محاكم الس��لطة 

العسكرية في رام اهلل". 
وطالب النواب المؤسس��ات والجمعيات الحقوقية 
ون��واب المجلس التش��ريعي من الكت��ل األخرى، 
بضرورة استنكار ورفض مثل هذه األعمال، داعين 
الس��لطة لضرورة مالحقة ومتابعة مرتكبي هذه 
االعتداءات والمضايق��ات، وتقديمهم للمحاكمة، 
والحد من االس��تمرار بهذا الح��ال الذي ال يخدم 
سوى االحتالل الصهيوني وال يأتي على الشعب إال 
بالويالت ومزيدًا من االنقس��ام والتباعد والفرقة، 
متمني��ن أن يك��ون هذا العام ع��ام وحدة وتحرير 

لألرض والقدس، وتحقيق حلم الشعب بالدولة. 

نواب الضفة: الحياة الربملانية بالضفة 
شهدت ازدواجية االستهداف من االحتالل وسلطة فتح

جزئيا من معاناة العمال، ملفتا إلى أن المجلس 
يدعم بش��كل كام��ل ويتبنى مطال��ب االتحاد 
العامل لالتحاد العام لنقابات عمال فلس��طين 
الهادف للتخفيف م��ن معاناتهم وضمان عيش 

كريم لهم.
وف��ي نهاية اللق��اء أهدى الوف��د النقابي درع 
االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للدكتور 
بح��ر تكريما لجه��وده ودوره في دعم صمود 
عمال فلس��طين والعمل لمساعدتهم من خالل 

جميع األطر الرسمية والشعبية.

 اس��تقبل د. أحمد بحر النائ��ب األول لرئيس 
المجلس التش��ريعي الفلس��طيني وفدا يمثل 
االتحاد العام لنقابات عمال فلس��طين برئاسة 
نقيب العمال س��امي العمصي لمناقشة وبحث 
سبل دعم العمال الفلسطينيين، وذلك في مقر 

المجلس بغزة.
وأك��د بحر للوف��د النقابي أن مل��ف العمال 
مطروح بقوة على أجندة المجلس التش��ريعي 
والحكوم��ة الفلس��طينية وحرك��ة حم��اس 
للخروج بحل ينهي معاناتهم وخفف من نسبة 

البطالة في فلسطين، مشددا على أنه من واجب 
المجلس التشريعي الوقوف إلى جانب العمال 
إليجاد آلية لمساعدتهم خاصة في ظل الحصار 
المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن أربع 
أعوام، ومنع إدخال م��واد البناء والمواد الخام 
لتش��غيل المصان��ع الت��ي كانت تش��غل عددا 
كبيرا من العمال الذين أصبحوا اليوم عاطلين 

عن العمل.
وأوض��ح أن برنامج  تش��غيل العمال على بند 
البطال��ة المؤقتة الذي تتبناه الحكومة يخفف 

اأكد اأن ق�سيتهم مطروحة على اأجندة »الت�سريعي« واحلكومة وحما�ص

د. بحر يؤكد لالتحاد العام لنقابات عمال
 فلسطني دعم »التشريعي« للعمال وقضيتهم العادلة

أك��د د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشريعي الفلس��طيني أن المقاومة الفلسطينية 
باتت أكثر قوة واس��تعدادا لصد العدوان والدفاع 
عن شعبنا الفلسطيني ومقدراته الوطنية، وأكثر 
ق��درة على إي��الم العدو الصهيوني م��ن أي وقت 
مض��ى، واصف��ا تهدي��دات االحتالل بأنه��ا عبثية 
وتعب��ر عن حجم األزم��ة الداخلي��ة والخارجية 

وحال اإلفالس الذي تعاني منه حكومة االحتالل.
وأش��ار بحر في بيان صحف��ي االثنين )10-1( إلى 
أن التصعيد العسكري الصهيوني األخير ضد قطاع 

غزة يس��تهدف خلق ذرائع ومبررات الس��تهداف 
غ��زة الصام��دة وأهله��ا المرابطي��ن ومقاومتها 
الباس��لة، ومحاولة مكش��وفة لتس��خين الجبهة 
الميدانية بما يتناس��ب مع المخطط��ات الحاقدة 
التي يجري اإلعداد لها صهيونيا منذ انتهاء حرب 

الفرقان نهاية يناير 2009م.
وش��دد بح��ر عل��ى أن الصهاينة لن يج��دوا حال 
قيامهم بأي عدوان ضد القطاع من شعبنا إال كل 
ثبات وصب��ر وصمود، ولن يج��دوا من مقاومته 
إال كل إب��اء واستبس��ال، مؤك��دا أن الصهاين��ة 

س��يجرون أذي��ال الخيبة والخس��ران ف��ي نهاية 
المط��اف، ول��ن يحصدوا م��ن وراء أي عدوان إال 
مزي��دا من إيمان الفلس��طينيين بعدالة قضيتهم، 
ومزي��دا من تجذره��م في أرضه��م، ومزيدا من 
الوحدة والتماسك الداخلي واالستعداد لمواجهة 

كل التحديات مهما كان الثمن.
وأوض��ح بحر أن اآللة العس��كرية الصهيونية قد 
تقتل وتدمر وتخّرب إال أنها ال تستطيع أن تكسر 
اإلرادة أو توهن العزم أو تنال من تمس��ك شعبنا 

بحقوقه الوطنية وثوابته المشروعة.

أدانت رئاس��ة المجلس التش��ريعي قيام االحتالل 
بإعادة اختطاف النائب عمر عبد الرازق فجر أمس 
الثالثاء ، مس��تهجنا صمت المؤسسات الحقوقية 
والمنظمات الدولية على استمرار اختطاف النواب 
الذين يملكون شرعية دستورية وحصانة برلمانية 

كاملة حسب القوانين والمواثيق الدولية.
 واعتبر د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشريعي في بيان صحفي األربعاء )12-1( تجاهل 
المجتم��ع الدول��ي لمعان��اة الن��واب والجريمة 
الصهيونية المتواصلة بحقهم نفاقا سياس��يا غير 
مسبوق، وتجسيدا لحالة االزدواجية المقيتة التي 
تجترحها السياس��ة الدولية الراهنة تجاه الشعب 
الفلسطيني وحقوقه المشروعة، متسائال: "لماذا 
يتحرك المجتمع الدولي من أجل أسير صهيوني 

واحد ويقي��م الدنيا وال يقعدها ثم يصمت صمت 
القبور حيال الجرائم الصهيونية باختطاف النواب 
الفلسطينيين المنتخبين فضال عن آالف األسرى 

الفلسطينيين في سجون االحتالل؟.      
وأكد بحر أن اختطاف النواب يس��تهدف تعطيل 
عم��ل المجل��س التش��ريعي، وتقوي��ض النظام 
السياسي الفلسطيني، مشددا على أن سياسة إعادة 
اختطاف النواب والحملة األمنية الصهيونية على 
قيادات وكوادر حماس في الضفة تأتي في سياق 
حملة رس��مية مبرمج��ة، صهيونيا، الس��تئصال 
حم��اس م��ن الضفة الغربي��ة وض��رب تواجدها 

وحضورها ومقدراتها هناك.
كم��ا ولم يقتصر األم��ر على اختط��اف النواب 
ب��ل طال عدد م��ن أبنائهم والذي��ن كان آخرهم 

اختطاف ابن النائب عزام سلهب وابن النائب ماهر 
بدر.

ونوه بحر إلى فشل سياسة إعادة اختطاف النواب 
كما كل اإلجراءات والمخططات الس��ابقة التي 
اس��تهدفت تطويع الفلس��طينيين للقبول باألمر 
الواق��ع المهي��ن، وإجباره��م عل��ى التخل��ي عن 

حقوقهم وثوابتهم الوطنية.
وأضاف بحر أن الحرب الشرسة التي يشنها االحتالل 
الصهيون��ي ضد حماس وق��وى المقاومة على أرض 
الضف��ة ل��ن تفلح ف��ي تفري��غ الضفة م��ن قياداتها 
ورموزه��ا المقاومة، ولن تتمكن من كس��ر اإلرادة 
الحرة لقوى المقاومة التي س��تبقى على عهدها مع 
أبناء شعبها، ولن تتنازل عن ذرة من الحقوق والثوابت 

الوطنية الفلسطينية مهما بلغت المحن والتحديات.

رئاسة التشريعي  تستهجن صمت املجتمع الدولي 
على الجريمة الصهيونية املتواصلة بحق النواب الفلسطينيني املنتخبني

»املقاومة قادرة على الدفاع عن �سعبنا ومقدراته«

د. بحر: التصعيد العسكري الصهيوني 
يعرب عن حجم األزمة واإلفالس الذي تعاني منه حكومة االحتالل

)الكهف:42، 43(

من وحي اآية
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 رئي�س التحرير :  موؤمن ب�سي�سو

العدد السادس والخمسون

موؤمن ب�سي�سو 

اختطاف ثورة

قيادة حركة األحرار تهدي المجلس التشريعي صورة تذكارية 
للشهيد النائب سعيد صيام في الذكرى الثانية الستشهاده 

وفد يمثل االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في زيارة 
للمجلس التشريعي 

نواب ووزراء وشخصيات فلسطينية تشارك في اعتصام تضامني 
نظمه التشريعي مع النواب المقدسيين المهددين باإلبعاد 

ما يجري على األرض التونس��ية الشقيقة ال يبشر بخير، وينبئ عن 
محاوالت س��افرة لطمس المنجز التونس��ي الكبير، وتجاوز اإلرادة 

الشعبية العارمة التي أطاحت برأس الظلم والفساد والطغيان.
المؤش��رات الت��ي يرس��مها الواقع التونس��ي الراهن عقب تش��كيل 
الحكومة الجديدة التي حاولوا وس��مها بالصفة الوطنية، تدلل على 
تدوي��ر وظيفي في الطبقة الحاكمة هناك ليس أكثر، وتغيير في 
المواقع والمس��ميات الحاكمة التي رزحت تونس تحت نير قهرها 

وتسلطها عقودا من الزمن.
من الصعب على الش��عب التونس��ي الذي اجترح ألوان المعاناة وقدم 
أش��كال التضحيات استس��هال العبث المتفاعل حاليا في مس��تويات 
السياسة التونسية العليا الذي يجري بتنسيق وطيد وتوجيه مباشر 

من دوائر الغرب المتربصة واألنظمة العربية المرتجفة.
وّل��ى رأس النظام لكن بنية النظ��ام لم تذهب بعد، وها هم ركائزه 
يتولون قمة المراكز السياسية واألمنية الحساسة ضمن التشكيلة 
الوزارية، ويعيدون استنس��اخ ذات التجربة الغابرة الفاقعة التي مّل 

منها الشعب التونسي إلى درجة »القرف« واالنفجار.
منذ االنتفاضة التونسية المباركة سمعنا عن انفتاح سياسي كامل، 
وتعهد صارم بإش��اعة الحريات المختلفة، ودعوة للساسة واألحزاب 
لممارسة عملها بكل أريحية، إال أن معطيات الواقع تضع كل الوعود 

والتعهدات في إطار الحذر والتشكيك.
الش��يخ راش��د زعيم حرك��ة النهض��ة التونس��ية المعارضة يمثل 
حركة ذات رصيد وجذور ش��عبية، حركة كابدت الكثير في عهد 
الطاغيتي��ن: بورقيبة وبن علي، وُهّجر ع��دد كبير من أبنائها إلى 

دول المنافي والشتات، ومنذ 23 عاما يعيش منفيا في الخارج.
م��ن الطبيعي أن يعود الغنوش��ي أدراجه اليوم إلى بل��ده إثر ثورة 
الياسمين، لكن محمد الغنوشي رئيس آخر حكومة في عهد الرئيس 
المخل��وع ورئيس الحكوم��ة الجديدة رفض اإلقرار بحق الش��يخ 
الغنوش��ي في العودة إال بعد صدور عفو وطني عام خالل المرحلة 

المقبلة.
الدستور التونسي يشكل عائقا آخر في وجه اإلرادة الشعبية التونسية 
ومنجزاتها الرائعة، فقد صيغت بنوده على أساس إقصائي بحت كي 
يعّمر الطاغية وزبانيته إلى أبد اآلبدين بعيدا عن أي تعددية سياسية 

أو مشاركة وطنية حقيقية.
قناعتنا األكيدة أن الشعب التونسي العظيم لن يسمح بامتهان إرادته 
من جديد، وأن انتفاضته لن تقف عند حد قبول الوضع القائم الذي 

تفوح منه رائحة التواطؤ المفضوح، إقليميا ودوليا.
ثورة الياسمين ستبقى تظلل التونسيين حتى تحقيق آمالهم وتلبية 
طموحاتهم المش��روعة.. هكذا يتراءى لنا المش��هد التونسي الراهن 
الممتزج بفيوض الدماء وإرادة التحدي واإلصرار منقطع النظير.   

فل�سطينيو ال�سفة.. �سواخ�ص متحركة يف دائرة اال�ستهداف

"بالك ووتر".. "فتح" واالحتالل وأمريكا يف مواجهة الشعب الفلسطيني 

حذر نائب���ان يف املجل�س الت�رشيعي �سلط���ة رام الله 
وحرك���ة فتح من مغب���ة ال�سماح بعم���ل �رشكة "بالك 
ووتر" الأمنية الأمريكية يف ال�سفة الغربية، م�ؤكدْين 

على اأن �سعبنا وم�ساحله اأمام خطر داهم.

واأك���د النائبان يف ح�ارين منف�سل���ن مع "الربملان" 
عل���ى رف�س �سعبن���ا الفل�سطيني له���ذه ال�رشكة �سيئة 
ال�سي���ت وال�سمعة، معتربْين ذلك انحرافا بالغا حلركة 

فتح واأجهزتها الأمنية.

تبعية أمنية خارجية
فق��د أكد النائب م. إس��ماعيل األش��قر رئيس 
لجن��ة األم��ن والداخلية والحك��م المحلي في 
المجلس التشريعي أن اس��تقدام شركة بالك 
ووت��ر للعمل في الضفة الغربية بحجج ش��تى 
يعد شكال من أشكال التبعية األمنية الخارجية 
والتنسيق األمني مع مؤسس��ات أجنبية أخرى 

ونزعا للثقة بين قادة األجهزة األمنية هناك.
ولفت النائب األش��قر إلى أن هذه الخطوة تعد 
دلي��ال على أن من ينس��قون أمني��ا خرجوا عن 
دورهم ووظائفه��م وبدأوا العمل مع االحتالل 
بشكل مباشر، مش��يرا إلى أن مسئولي السلطة 
باتوا ال يثق��ون باألجهزة األمني��ة خاصة بعد 
م��ا حدث من ص��راع في الفت��رة األخيرة بين 
محمد دحالن ومحمود عب��اس، موضحا أن ما 
يقارب 1500 من عناصر األجهزة األمنية التابعة 
لمحمود عباس ويمتلكون ما يقارب 1500 قطعة 

سالح أصبحوا يتبعون اآلن محمد دحالن.
انحراف خطري

وأش��عل النائب األشقر الضوء األحمر في وجه 
المسار الخطير للغاية الذي تنزلق إليه السلطة 
من خالل التعاون مع شركات أمنية أمريكية، 
محذرا حركة فتح من مغبة الذهاب بعيدا في 

هذه األعمال غير الوطنية.
وأوض��ح أن خط��ورة ه��ؤالء المرتزق��ة من 
الش��ركات األمنية تأتي م��ن أنهم ال تحكمهم 
أخالق وال قوانين، وأنهم س��يتعاملون مع أبناء 
شعبنا كشواخص يطلقون عليها النيران، وأنهم 

سيطلقون النار بطريقة عشوائية ولن يحاسبهم أي قانون 
ما يشكل انحرافا خطيرا لحركة فتح وأجهزتها األمنية.

رفض شعبي
ب��دوره أكد النائب فضل حمدان على رفض ش��عبنا لمثل 
هذه الش��ركات سيئة الصيت والسمعة في عدد من البلدان 
التي عملت فيها، ملفتا إلى أن طبيعة عمل الشركة األمنية 

مازال حتى اآلن يلفه الغموض.
وأضاف: "يجب أن نعرف من اس��تقدم الشركة في الضفة 
الغربية، وهل وافقت الس��لطة على ذلك؟ وهل لها والية 

ضمن دائرة االحتالل على الموافقة من عدم الموافقة؟".

خطر بالغ
وحذر النائب حمدان من قيام شركة "بالك ووتر" األمنية 
بعمل مع س��لطة فتح من خالل تدريب عناصرها وحماية 
بعض منش��آتها والتدخل في الش��أن األمني الفلس��طيني 
الداخلي كما فعلت في العراق حيث ألحقت ضررا كبيرا 
بالمصال��ح العراقية وعرضت حي��اة العراقيين للموت في 

كثير من األحيان دون رقيب أو محاسبة.
وتابع: "األصل أن تقوم األجهزة األمنية للس��لطة بحماية 
الش��خصيات الدولية، لكن إن كانت ستؤدي دورا كما في 

العراق فال أحد يمكنه أن يقبل ذلك".

النائ��ب م. األش��قر: منزل��ق س��لطوي 
خط��ر.. وأح��ذر »فت��ح« م��ن مغب��ة 

الذهاب بعيدا يف أعمالها الال وطنية

النائب حمدان: شعبنا يرفض هذه الشركة 
س��يئة الس��معة والصيت.. وحياة شعبنا 

ومصالحه أمام خطر داهم

د. أبو حلبية يشارك يف املؤتمر العاملي لنصرة القدس برتكيا
ش��ارك د. أحمد أب��و حلبية مقرر لجن��ة القدس في 
المجلس التش��ريعي ف��ي فعاليات مؤتم��ر االئتالف 
العالمي لنصرة القدس وفلس��طين المقام الذي أقيم 

في تركيا مؤخرا. 
وبين أبو حلبي��ة أن هذا المؤتمر يجمع المؤسس��ات 
العاملة ألج��ل القدس من جميع الفئ��ات والتوجهات 

السياسية والدينية من العالم العربي وخارجه.
 وش��ارك د. أبو حلبية بثالث لج��ان في هذا المؤتمر، 
وهي لجنة العلماء من أجل فلس��طين والقدس، كما 
شارك في لجنة الصياغة للبيان الختامي، ولجنة رواد 

القدس.
وأوض��ح أن البي��ان الختام��ي تناول قضية األس��رى 
الفلس��طينيين خاص��ة ف��ي القدس، كم��ا أكد على 

تحريم االعتقال السياس��ي إضافة إلى مفاهيم تتعلق 
بالضفة وغزة والقدس.

والتق��ى النائب أبو حلبية عل��ى هامش المؤتمر بعدد 
كبي��ر من الوفود العربي��ة والدولية منها وفد دولة 
قطر والجزائر وسوريا ومصر وماليزيا وإندونيسيا.

كم��ا وصف أب��و حلبي��ة ق��رارات البي��ان الختامي 
للمؤتمر بالقوية، مطالبا بضرورة تفعيلها في أسرع 
وقت ممكن، مش��يرا إلى أنه تم حش��د عدد كبير من 
المؤسسات تزيد عن 150 مؤسسة لنصرة قضية القدس 

واألقصى وفلسطين من خالل اللجان التخصصية.
إل��ى ذل��ك وصل أب��و حلبي��ة إل��ى المغ��رب أمس 
للمش��اركة ف��ي المؤتم��ر الدولي لنصرة األس��رى 

الفلسطينيين في سجون االحتالل.


