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عبر د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي 
عن أمله في س��رعة إطالق سراح المختطفين 
المضربين في سجون س��لطة رام اهلل لتأكيد 
وحدة النس��يج االجتماعي الفلسطيني، محذرا 
من اس��تمرار التصعيد واالحتق��ان في الضفة 
وص��وال إلى حالة انفجار قد ال تعرف عواقبها، 
متس��ائال: ال ن��دري كيف س��يتعامل الش��عب 
الفلس��طيني م��ع ه��ذه األوضاع الش��اذة حال 

استمرارها؟
وأوضح دويك في حوار مع "البرلمان" أن الحل 
الجذري لمعالجة الوضع الراهن في الضفة هو 
إنهاء حالة االنقس��ام وإنجاز المصالحة، منوها 
إلى أنه قدم مبادرة إلنجاز المصالحة في وقت 

سابق، مناشدا األطراف المختلفة بدراستها.

 ودع��ا دوي��ك لتطبيق م��ا ورد ف��ي الورقة 
المصرية فيما يخص الشق األمني الذي يشكل 
العقبة الوحيدة أمام إنجاز المصالحة، مناشدا 
أن تك��ون مبادرة ومقترحات رئاس��ة المجلس 
حاضرة في لقاء حماس وفتح المتوقع مستقبال 

في دمشق.
وأكد رئيس المجلس التش��ريعي أن المجلس 
س��عى منذ الي��وم األول لإلضراب ع��ن الطعام 
لمتابعة جهوده الس��ابقة بهدف إطالق س��راح 
جميع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة 

بالضفة الغربية.
ولف��ت دويك إلى أن نواب "التش��ريعي" قاموا 
باالعتصام أمام مبن��ى الصليب األحمر الدولي 
ف��ي عدة مدن ف��ي الضفة مطالبي��ن بضرورة 

إطالق س��راح األس��رى ألن 
اإلضراب يش��كل خطرا على 

حياته��م، موضحا أن المختطفين في س��جون 

األجهزة األمني��ة حصلوا على ق��رارات إفراج 
س��ابقة من محكمة الع��دل العليا ف��ي الضفة 
واألصل إطالق س��راحهم فورا دون أي تأخير. 
وبين دويك إلى أن اإلضراب شارف على بلوغ 
شهرين عند البعض والزال المعتقلين مضربين 
ع��ن الطعام حتى اليوم، مش��يرا إل��ى أن لجنة 
المتابعة العربية بقيادة الش��يخ رائد صالح في 
الداخل أكدت اس��تمرار إض��راب المختطفين 

حتى نيل حريتهم.

الحل الجذري لألوضاع 
الراهنة إنهاء االنقسام.. 

وأناشد بوضع مبادرة رئاسة 
التشريعي على أجندة لقاءات 

الحوار القادمة

استمرار التصعيد واالحتقان 
يف الضفة قد يؤدي إىل انفجار ال 

تحمد عواقبه

د. عزيز دويك رئي�س املجل�س 
الت�صريعي لـ"الربملان":

يجب إطالق سراح املختطفني يف سجون السلطة فورًا 
لتأكيد وحدة النسيج االجتماعي الفلسطيني

د. بحر: تعرب عن العمق العربي والإ�صالمي للق�صية الفل�صطينية

املجلس التشريعي يستقبل قافلة آسيا  ) 1(

استقبل المجلس التش��ريعي قافلة آسيا "1" 
ف��ي مقره بمدين��ة غزة، بحض��ور عدد من 
النواب برئاس��ة د. أحمد بح��ر النائب األول 

لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.
ورحب بحر بأعضاء القافلة التي قدمت من 
أكثر من خمس��ة عش��ر دولة آسيوية ومن 
مختلف األديان لنصرة القضية الفلسطينية، 
مثمنا الجهود التي بذلوها حتى وصولهم إلى 
قطاع غزة في سبيل فك الحصار السياسي 
المفروض منذ أكثر من أربعة أعوام، الفتا 

إلى أن وصول القافلة لغزة يعبر عن العمق 
العربي واإلسالمي للقضية الفلسطينية.

وأك��د بحر أن القافلة لم تقدم مس��اعدات 
إنس��انية لغ��زة فقط بل كس��رت الحصار 
السياس��ي عليه��ا، وقال: "نش��عر أننا لس��نا 
وحيدي��ن ف��ي معركتنا ض��د االحتالل بل 

هناك إخوة لنا يقفون مع قدسنا وقضيتنا".
م��ن جانب��ه ق��ال رئي��س القافل��ة فيروز 
ميس��بروال "إن ه��ذه القافل��ة ُتع��ّد قافل��ة 
تاريخية بالنسبة للدول والبلدان األسيوية، 

كونها ُتع��ّد األضخم واألكب��ر من نوعها 
الت��ي تنطلق لف��ك حصار غ��زة، باإلضافة 
إلى أن المتضامنين على متنها هم من كافة 
الديان��ات والتوجهات واألحزاب في مختلف 

الدول القادمة منها."
وأكد على وقوف جميع ش��عوب العالم إلى 
جانب الشعب الفلس��طيني ومساندة حقوقه 
الثابت��ة، مش��يرا إلى االس��تمرار في قوافل 
المساعدة وفك الحصار عن شعب غزة حتى 

ينتهي الحصار الظالم عنها.

الجول��ة الربملانية الخارجي��ة.. حصاد مثمر 
6ونتائج باهرة تفوق التوقعات )تقرير(

غزة.. صمود أسطوري.. وتهديدات االحتالل 
تحاكي أمنياته وتجس��د عج��زه يف مواجهة 

2اإلرادة الفلسطينية التي ال تقهر )تقرير(  

اختطاف النواب مربمج بني الس��لطة واالحتالل 
.. واملؤامرة على »التشريعي« ونتائج االنتخابات 

4أكرب مما يتصورها بشر  )حوار( 

د. بحر يقدم درعا تكريميا لقيادة قافلة آسيا )1( لدي زيارتها مقر المجلس التشريعي بغزة

التقينا رجال الدولة وأصحاب القرار و ألوان الطيف 
السياس��ي خ��الل جولتنا الربملاني��ة وتلقينا دعما 

عربي غري محدود 
 التهديدات الصهيونية بضرب غزة وهمية وتعرب 

عن مستوى القلق واإلفالس الصهيوني

د. اأحمد بحر خالل برنامج »لقاء مع م�صئول«:
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العدد الخامس والخمسون2

يف الذكرى الثانية حلرب الفرقان

النائب د. أبو سالم: االحتالل 
عجز أمام صمود غزة وأهلها.. 
وتهديداته ال تتجاوز الحرب 

النفسية واإلطار الدعائي

النائب حمدان: محاربة غزة أولوية 
إسرائيلية.. وغزة أكثر قوة اليوم 

وستصمد يف وجه أي عدوان 
جديد

النائب د. عبد الجواد: التهديدات 
لن تضيف جديدا.. والحرب 

مستبعدة.. وغزة لم تعد ساحة 
مستباحة

النائب م. سكيك: الحرب األخرية لم 
تحقق أيا من أهدافها.. وتهديد غزة 
انتهاك للقوانني الدولية واإلنسانية

النائب د. الربدويل: نأخذ تهديدات 
االحتالل على محمل الجد 

واالستعداد.. والضربة التي ال 
تميتنا تزيدنا قوة

حرب نفسية
النائ��ب د. إبراهيم أبو س��الم أك��د أن حرب الفرقان 
كان لها آثارا متعددة الجوانب ومن أهمها أن ش��عبنا 
الفلسطيني قد عرف وخبر االحتالل جيدًا، وأدرك أن 
االحتالل عاجز عن تحقيق مهماته وأهدافه، وأن آخر 
طلقة في جعبة االحتالل هي محاولة احتالل غزة لما 
فيها من خطر حقيقي عليه بس��بب إطالق الصواريخ 
منها، ومن أجل ذلك س��خر كل جه��وده وإمكانياته 
المتاحة سواء المس��موح منها أو المحرمة دوليًا ضد 
الش��عب األعزل والمدنيين، موضحا أن االحتالل قتل 
واقتلع األشجار ودمر ولكنه فشل في تحقيق أهدافه، 
وأن الفلس��طينيين توصلوا إلى قناعة تامة أن الكيان 

الصهيوني عاجز عن تحقيق أهدافه.
وأض��اف النائ��ب أبو س��الم: "كان الماضي بالنس��بة 
لالحتالل انتصار دائم وتحقيق أهداف حتى لو كانت 
بعيدة عن فلسطين، أما بعد حرب الفرقان فهو أصبح 
عاجزا وبات غير قادر على وقف إطالق الصورايخ  التي 
ه��ي من أهم أهدافه في حرب الفرق��ان وحاليًا، وهذا 
جعل عند الفلسطينيين شعورا قويا بالعزة واالنتصار 
سواء في غزة أو في الضفة"، مشددا على أن قطاع غزة 
المحاصر منذ س��نتين والمدم��رة مبانيه والمحروم 
من لقمة العيش هو أشد قوة وبأسا ألنه متحد وقوى 
وصلب وألن��ه يجعل من خيار المقاومة خيارًا وحيدًا 

واستراتيجيًا لمواجهة هذا الكيان الغاصب.
ورأى النائب أبو س��الم أن التهديدات الصهيونية بشن 
ح��رب جديدة ضد غ��زة وحماس ال تتج��اوز الحرب 
النفس��ية والدعائية، ألن الحرب النفسية هي من أهم 
مقومات الحرب إلحباط الط��رف اآلخر، وألن العدو 
يقع اآلن تح��ت الضغط الدولي واإلعالمي والفضائح 
الت��ي تالحق��ه بي��ن الحين واآلخ��ر، مش��يرا إلى أن 
االحت��الل ومن خالل تجربته ال يس��تطيع أن يضحى 
بمزي��د من القتلى وهو يعلم أن غزة ليس��ت بس��اطا 
أحمر، وم��ا التهديدات إال من ب��اب الدعاية لمحاربة 

نفسيات العامة والبسطاء.
وشدد أبو سالم على أن االحتالل ال يمكن أن يستدرك 
م��ا فات بح��رب جديد، وإن كان ه��ذا العدو ال يؤمن 
جانبه، فالحرب في غزة لم تنته منذ سنتين وهي تتغير 
أش��كالها مرة بالطائرات والصواري��خ ومرة بإطالق 
النار على الصيادين وغير ذلك على ش��كل مناوشات 

هن��ا وهناك ليقول��وا نحن هن��ا ونح��ن موجودون، 
مؤك��دا أن اقتحام غزة على ش��كل ما جرى في حرب 
الفرق��ان فهو أم��ر غير وارد من ناحي��ة منطقية في 

العقلية اإلسرائيلية. 
غزة.. إرادة وصمود

أما النائب فضل حمدان فأكد أن الش��عب الفلسطيني 
اليوم أكثر قوة واس��تعدادا وأن نفس��يته عاليًة جدًا 
لمواجه��ة أي تهديد، وس��يصمد في وج��ه أي عدوان 
جدي��د، مضيفا أن إس��رائيل ترفض أن تك��ون هناك 
ق��وة على حدوده��ا تهددها بين الحي��ن واآلخر، فهي 
من الناحية اإلس��تراتيجية تعتب��ر محاربة غزة أحد 
أه��م أولوياتها لم��ا تمثله من خط��ر وتهديد لألمن 
اإلسرائيلي، ما يعني أنهم سيعملون على توجيه ضربة 
لغزة قريبا أو في المس��تقبل بهدف تحييد هذه القوة 
المتنامي��ة في غزة حتى ال تش��كل تهدي��دا قويا لهم 

وإبقاء خطر غزة تحت السيطرة.
وأضاف النائب حمدان: "هم يقيسون األمور بمقاييس 
الرب��ح والخس��ارة عل��ى غ��زة، وأعتق��د أن الهجوم 
واالس��تيالء على غ��زة مكلف ج��دًا، ولذلك س��وف 
يعملون على إبقاء الوضع في غزة تحت السيطرة حتى 
ال تش��كل تهديدا كبيرا، وفي الوقت الذي تتنامى فيه 
قوة غزة وتشكل تهديدا واضحا لهم فإنهم لن يتوانوا 

عن توجيه ضربة قوية لها".
وذك��ر أن هناك عدة اتجاهات لص��د أي عدوان على 
غزة، فعلى المستوى السياس��ي أن يكون هناك حراك 
سياس��ي عربي ودولي بحيث يشعر اإلسرائيليون بأن 
العال��م ال يقبل توجيه ضربة لغ��زة، وهذا يحتاج إلى 
تحرك دبلوماس��ي عاج��ل، أما األمر الثاني إذا ش��عر 
اإلس��رائيليين بأن الق��وة الموجودة ال تش��كل خطرا 
عليهم فإنهم س��وف يتراجعون ع��ن توجيه أي ضربة 
وفقا لمعايير الربح والخس��ارة، فيما األمر الثالث أن 
ينضبط العمل السياس��ي والعسكري وأال يكون عبثيا 
ومجرد لعب، لذلك على القائمين على العمل السياسي 
والعس��كري أن يكونوا على مس��توى عال من التفكير 

ولديهم رؤية واستقراء واضح لألمور المحيطة.
مقاومة مستمرة

بدوره أوضح النائب د. ناصر عبد الجواد أن االحتالل 
لن يدخر أي جهد في محاوالته لالعتداء على الشعب 
الفلس��طيني وخاص��ة في قط��اع غ��زة، ألن القطاع 

يسبب له أرقا شديدا ويشكل تهديدا استراتجيا لكيانه 
الغاصب، موضحا أنه "في ذكرى الحرب مهما كثرت 
التهدي��دات الصهيونية فإنها لن تضيف أي جديد على 
الفلسطينيين، فغزة لم تعد ساحة مخترقة ومستباحة 
للدباب��ات الصهيونية، وهذه التهدي��دات لن يكون لها 
تأثير على الش��عب الفلسطيني الذي سوف يستمر في 

مقاومته لالحتالل بكل ما أوتي من قوة".
واس��تبعد النائ��ب عب��د الج��واد أن يك��رر االحتالل 
الجريم��ة على غ��زة ألن الظ��روف واإلمكانات التي 
كان يمتلكها قبل العدوان ليس��ت متوفرة اآلن للقيام 
بعدوان جديد، وألن أي حرب جديدة س��وف تس��حب 
الش��رعية الدولية من هذه الكيان الغاصب، مؤكدا أن 
التهدي��دات الصهيونية في إطار الحرب النفس��ية لن 

تنال من عزيمة شعبنا وصموده.
انتهاك للقوانني الدولية واإلنسانية

ف��ي ذات الس��ياق أك��د النائ��ب م. جمال س��كيك أن 
شعبنا الفلسطيني يتمتع بنعمة اإلرادة القوية التي ال 
تهزم ألنه ش��عب متعلق بعقيدته ووطنه ، مشيرا إلى 
أن��ه برغم مرور عامي��ن على ح��رب الفرقان ورغم 
الخسائر الفادحة في األرواح والجرحى وهدم البيوت 
والمنازل، إال أن الش��عب في غزة لم يهزم أو ينكس��ر 
وهو اآلن أكثر ثباتا وإصرارا على مقاومته وتمسكه 

بحقوقه وثوابته الوطنية.
وأضاف النائب س��كيك: "لقد أثبت ش��عبنا أنه ش��عب 
يس��تحق الحي��اة وأن الموت عنده لي��س هدفا بل هو 
يجاهد ويقاتل من أجل حياة كريمة مثل باقي شعوب 
األرض، وقد استطاع الشعب في غزة أن يستمر بشكل 
جيد من ناحية اقتصادية وتعليمي��ة وأمنية وإدارية، 
وهناك تقدم في عمل الش��رطة الفلسطينية والتعليم 
ومختلف الوزارات اليوم ه��ي أفضل حاال مما كانت 
عليه قبل الحرب"، مشددا على أنه رغم تأثير الحصار 
السلبي وعدم دخول المواد الخام إلعادة اإلعمار، إال أن 

اإلرادة عالية وقوية.
وأشار إلى أن العدوان الغاشم لم يحقق أيا من أهدافه، 
فه��و ال��ذي أعلن وق��ف الح��رب ولم يرفع الش��عب 
الفلس��طيني الراي��ة البيض��اء رغم كثرة الش��هداء، 
مؤك��دا أن تهديدات الع��دو بتوجي��ه ضربة جديدة 
لغزة تش��كل انتهاكا فاضحا لكل القوانين اإلنس��انية 

والدولية.

جاهزية واستعداد
أم��ا النائ��ب د. ص��الح البردويل فأك��د أن االحتالل 
الصهيوني فش��ل في تحقي��ق األهداف الت��ي وضعها 
قبل بدء الحرب والتي كان على رأس��ها القضاء على 
التجرب��ة اإلس��المية في فلس��طين وتجرب��ة الحكم 
بالذات التي تقودها حركة حماس، مشيرا إلى أن هذه 
األهداف اتخذت مجموعة من العناوين اإلعالمية التي 
صّدرها اإلعالم الصهيوني، منها منع إطالق الصواريخ، 
واسترداد الجندي الصهيوني األسير شاليط، والقضاء 
على المقاومة في فلسطين، ومع ذلك فإن أيا من هذه 
العناوين اإلعالمية لم يتحقق كما إن الهدف الباطن 

بالقضاء على حكم حماس لم يتحقق.
وأض��اف: "حماس بقيت في الحكم وطورت من عملها 
وأعادت صياغته بش��كل أكثر ق��وة وهي ملتحمة مع 
الجماهير الفلسطينية وهي اآلن فضال عن أنها عنوان 
لمقاومة الش��عب الفلس��طيني أصبحت رمزًا وعنوانًا 
لألمة العربية واإلسالمية والعالم الحر أجمع، وكل 
ه��ذا بفضل الصم��ود واإلدارة الس��لمية لألوضاع في 
قط��اع غ��زة، وبفض��ل التطوير المس��تمر، ونحن ال 
نبكي كثيرًا على أطاللنا ولكننا نخرج من تحت هذه 
األط��الل نبني ونعيد البن��اء، والضربة التي ال تميتنا 

تزيدنا قوة".
وعبر النائ��ب البردويل عن اعتقاده بأن إس��رائيل اآلن 
غير قادة على توجيه ضربة لغزة بعد كل هذه الفضائح 
التي لحقت بها في المحافل الدولية، وبعد االستفادة من 
التجربة التي خاضتها حماس في حرب األخيرة، متابعا: 
"ال أعتقد أن تكون هناك حرب ش��املة تستطيع إسرائيل 
م��ن خاللها أن تحقق أهدافه��ا، لكنها ربما تقوم بعدوان 
أو ضربات قاس��ية لبعض المراكز أو الشخصيات وهذا 
مرتبط بتسلس��ل األحداث، ولكن ف��ي هذه الحالة العدو 
س��يتلقى ضربات مماثلة، وبالتالي القضية س��تكون في 
إط��ار الضربات المتبادلة وليس ف��ي إطار القضاء على 
حكم حماس، فالعدو غير ق��ادر على احتالل قطاع غزة 
م��رة أخرى، وه��و ال يرغب بذل��ك خوفًا م��ن تبعات 
وتكاليف هذا االحتالل، ويخش��ى م��ن ردود الفعل إذا ما 

قام بعمليات إجرامية كبيرة في قطاع غزة".
لكن البردويل استدرك قائال بأنهم في حماس يأخذون تهديدات 
االحتالل على محمل الجد ويس��تعدون لها، وسيضعون العالم 

أمام مسئولياته إذا ما حدثت جرائم بحق اإلنسانية. 

غزة.. صمود أسطوري.. 
وتهديدات االحتالل حتاكي أمنياته وجتسد عجزه يف مواجهة اإلرادة الفلسطينية اليت ال تقهر

عا����ص ال�شعب الفل�شطين���ي ب�شكل عام ويف قطاع غزة ب�شكل خا����ص، الذكرى الثانية 
حلرب الفرقان التي األقى فيها كيان االحتالل بكل حقده وعن�رصيته ونازيته �شد مليون 
ون�ش���ف املليون فل�شطيني من املحا�رصين الذي���ن رفعوا لواء ال�شمود والثبات على 

احلق ودوام التم�شك باحلقوق والثوابت الوطنية.

"الربملان" ا�شتمزجت راأي جمموعة م���ن النواب حول انطباعاتهم يف الذكرى الثانية 
للع���دوان، وقوله���م يف تهديدات االحت���الل االأخرية ب�رصب غ���زة وحركة حما�ص، 
واخلطوات التي ينبغي اتخاذها لدرء ومواجهة اأي عدوان حمتمل، وذلك عرب �شطور 

هذا التقرير. 
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كلمة البرملان

لنتحرك جميعا لنصرة 
األسرى املضربني يف 
سجون سلطة رام اهلل

العدد الخامس والخمسون

د. أحمد محمد بحر 

ال نملك وصفا وطنيا وأخالقيا وإنسانيا لطبيعة الجريمة الكبرى التي 
تقترفها س��لطة رام اهلل وأجهزته��ا األمنية بح��ق المختطفين األطهار 

المضربين عن الطعام في سجون الضفة الغربية.
قد تك��ون لفظة االنحطاط قليلة أو دون المس��توى للتعبير عن حقيقة 
الممارسات الس��لطوية في الضفة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء 

وانتهكت كل القيم األخالقية والمبادئ الوطنية والمضامين اإلنسانية.
اختطافات واعتق��االت يومية وبالجملة دون أي تهم��ة حقيقية، تعذيب 
ش��رس وامتهان لكرامة وآدمية اإلنس��ان داخل السجون وأقبية ومسالخ 
التحقيق، اختط��اف للحرائر والمربيات والداعي��ات الفاضالت وزجهم 
دون أي ح��ّس وطن��ي أو أخالقي في غياهب باس��تيالت القمع واإلرهاب 
السلطوي، هتك كامل لكل عرى الحريات العامة والخاصة، وممارسات 
قذرة وعربدة مفضوحة يندى لها الجبين الوطني على مختلف األصعدة 
والمس��تويات، تنفي��ذا لاللتزامات األمنية ال��واردة في اتفاقية أوس��لو 
وخارطة الطريق، وتجس��يدا لربط مصير ومس��تقبل الس��لطة بمصير 
ومس��تقبل االحتالل، وخشية انقطاع المال السياسي المسموم المغموس 

بدم وآهات الضحايا األبرياء.
ورغم كل هذه الحمالت األمنية وأشكال القمع واإلرهاب والتخويف فإن 
حركة فتح وسلطتها يسوؤهما أي كلمة أو حديث يفضح هذه الجرائم 
ويكشف عن حجم االنحطاط الخطير الذي تختزنه في إطارها، وكأنهما 
ترغب��ان في أن تتم الجريمة بصمت ودون ضجيج، وأن تس��تمر مفاعيل 
االس��تئصال الحاقد للحركة اإلس��المية وبناها ومؤسساتها وكوادرها 
وأنصارها في الضفة حتى النهاية كي تخلو الس��احة تماما لهيمنة فتح 

وسيطرتها األحادية المجردة من أي قيمة أو مضمون وطني.
م��ن المفارق��ات أن ترتكب الجرائم على أرض الضفة صباح مس��اء، وأن 
تتوالى فصول ومشاهد المجزرة الس��لطوية بحق أبناء وأنصار حماس، 
وخاص��ة اإلخ��وة المضربين عن الطع��ام، فيما ترتفع عقي��رة قادة فتح 
بالتباكي على الحوار الوطني في إطار سياس��ة خبيثة وموقف مكشوف 
يهدف إلى التغطية الكاملة على مسلس��ل الجرائ��م الوطنية واألخالقية 
واإلنسانية التي أدمت قلب الضفة الغراء وذبحتها من الوريد إلى الوريد.

في تش��خيص واقع الح��ال وردود األفع��ال ال تبدو الس��لطة وأجهزتها 
الغاشمة في عجلة من أمرها، فقد مارست سلسلة إجراءات مضادة لمواجهة 
إضراب المختطفين عن الطعام، واتخذت خطوات إعالمية وعملية لكسر 
إرادتهم وإجبارهم على الرضوخ لألمر الواقع واالس��تكانة لواقع القهر 
والذل في سجونها الالوطنية، بل مارست الكذب البواح حين زعمت انتهاء 
إضرابهم رغما عن تقارير المؤسسات الحقوقية التي تحدثت عن انهيار 

وضعهم الصحي ونقل بعضهم في حالة حرجة إلى المستشفيات.
لكن العجب العجاب ما نراه في مواقف الفصائل السياس��ية التي تكثر من 
انتقاد الحكومة الفلسطينية في غزة وتتغنى بالحريات وتتشدق بالدفاع 
ع��ن الديمقراطية فيما تصمت صمت القبور وتمتهن الس��لبية المفرطة 
بخصوص جرائم االعتقال السياس��ي في الضفة، وال تحرك س��اكنا من 
أجل كبح ومواجهة التدهور المتسارع والخطير في األوضاع هناك بما 

يضع النسيج االجتماعي الفلسطيني في مهب الريح.
لم نسمع إال أصواتا خافتة ومحدودة للغاية من بعض الساسة الفصائليين 
تبغ��ي رفع العتب ليس أكثر، فيما يهدد الموت أرواحا طاهرة ونفوس��ا 
بريئ��ة جرمه��ا فقط حب فلس��طين وتهمته��ا حصرا االنتم��اء لحماس 

ومقاومة االحتالل.
 ال قان��ون يحك��م الضفة الغربي��ة، وال إجراءات أو لوائح تحكم س��لوك 
الس��لطة هناك، فشريعة الغاب تس��ود على الجميع دون أي اعتبار، بل إن 
القضاء الذي تتغنى به رام اهلل على زيغه بلغ به الحرج ما بلغ ولم يجد ما 
تفيض به أجندته سوى إصدار قرارات باإلفراج الفوري عن المختطفين 
الذين ضمتهم الس��جون لفترات زمنية طويلة تتراوح ما بين عدة أشهر 

وسنوات دون تجد هذه القرارات أي تطبيق أو احترام.
ال مناص من تحرك ش��عبي وفصائلي واس��ع إليق��اف المهزلة الراهنة، 
وإع��ادة صياغ��ة الواقع في الضف��ة الغربية على أس��س وطنية جديدة، 
وتحش��يد كل الطاقات الوطنية من أجل إنقاذ المجتمع الفلسطيني من 
جرائم السلطة وممارسات أجهزتها األمنية التي تدفع األمور شيئا فشيئا 

نحو االنفجار.
لنتحرك ف��ورا وليبادر كل منا بمس��ئولياته وواجباته والتزاماته قبل 

فوات األوان.  

أدانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني قيام 
االحتالل باختطاف النائب خليل ربعي فجر اليوم، 
مستهجنا صمت المؤسسات الحقوقية والمنظمات 
الدولي��ة على اس��تمرار اختطاف الن��واب الذين 
يملكون ش��رعية دس��تورية وحصان��ة برلمانية 

كاملة حسب القوانين والمواثيق الدولية.
 واعتب��ر د. أحم��د بح��ر النائ��ب األول لرئيس 
المجلس التش��ريعي في بي��ان صحفي الخميس 
)30-12( تجاه��ل المجتمع الدولي لمعاناة النواب 
والجريمة الصهيوني��ة المتواصلة بحقهم نفاقا 
سياسيا غير مسبوق، وتجسيدا لحالة االزدواجية 
المقيتة التي تجترحها السياسة الدولية الراهنة 
تجاه الش��عب الفلس��طيني وحقوقه المشروعة، 
متسائال: "لماذا يتحرك المجتمع الدولي من أجل 

أسير صهيوني واحد ويقيم الدنيا وال يقعدها ثم 
يصمت صمت القبور حي��ال الجرائم الصهيونية 
باختطاف النواب الفلسطينيين المنتخبين فضال 
ع��ن آالف األس��رى الفلس��طينيين في س��جون 

االحتالل؟".      
وأكد بحر أن اختطاف النواب يس��تهدف شطب 
حركة حماس في الضف��ة الغربية والعمل على 
إخضاع وتركيع الفلس��طينيين، مشددا على أن 
سياس��ة إعادة اختطاف الن��واب والحملة األمنية 
الصهيونية على قيادات وكوادر حماس في الضفة 
تأتي في سياق حملة رسمية مبرمجة، فلسطينيا 
وصهيونيا، الستئصال حماس من الضفة الغربية 
وض��رب تواجدها وحضوره��ا ومقدراتها هناك، 
كما تهدف إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي، 

وتقويض النظام السياسي الفلسطيني.
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 التخلي عن 

حقوقهم وثوابتهم الوطنية.
وأض��اف بح��ر أن الحرب الشرس��ة التي يش��نها 
االحتالل الصهيوني وس��لطة رام اهلل ضد حماس 
وق��وى المقاومة عل��ى أرض الضفة لن تفلح في 
تفري��غ الضفة من قياداته��ا ورموزها المقاومة، 
ول��ن تتمك��ن م��ن كس��ر اإلرادة الح��رة لقوى 
المقاومة التي ستبقى على عهدها مع أبناء شعبها، 
ولن تتنازل عن ذرة من الحقوق والثوابت الوطنية 

الفلسطينية مهما بلغت المحن والتحديات.

اعتربت ذلك نفاقا �صيا�صيا وازدواجية مقيتة

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

طال��ب د. أحمد بحر النائ��ب األول لرئيس المجلس 
التش��ريعي الفلس��طيني األمين العام لجامعة الدول 
العربية بالتدخل العاجل لوقف المجزرة السلطوية 
التي تجري فصولها تباعا ضد المختطفين المضربين 
عن الطعام في س��جون السلطة بالضفة الغربية. جاء 
ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه  د. بحر مع موس��ى 
ظه��ر األحد )2-1(، حيث وضعه ف��ي صورة المعاناة 
التي يكابدها مختطفو الضفة في س��جون سلطة رام 
اهلل، مشيرا إلى آخر التطورات التي تحدثت عن نقل 
بعض المختطفين إلى المستشفى ودخول المختطف 

مهند نيروخ في حالة موت سريري.
وأوضح بحر لموسى حجم االنتهاكات التي تمارسها 
سلطة رام اهلل وأجهزتها األمنية وتغولها على القيم 
والحريات العامة وتجاهلها ألحكام وقرارات القضاء، 
مؤك��دا أن المختطفي��ن المضربي��ن ع��ن الطعام 
حصلوا على قرارات س��ابقة باإلفراج عنهم من قبل 
محكمة العدل العليا الفلس��طينية في الضفة دون أن 
يتم تطبيقها ووضعها موضع التنفيذ من قبل سلطة 

رام اهلل وأجهزتها األمنية.
ووعد موس��ى بحر بمتابعة الموضوع وعمل الالزم 

ومباش��رة االتصاالت المطلوبة مع قيادة سلطة رام 
اهلل إلنقاذ الموقف.

ف��ي ذات الس��ياق أدان بح��ر خالل اتصال��ه الهاتفي 
باألمي��ن الع��ام للجامع��ة العربي��ة االعت��داء الذي 
استهدف كنيسة القديس��ين في مدينة االسكندرية 
المصري��ة، مقدما واج��ب العزاء للقي��ادة المصرية 
وأهالي الضحايا. ووصف بحر االعتداء ب�"اإلرهابي"، 
مؤكدا أن أمن مصر من أمن فلسطين، وأن الحفاظ 
على األم��ن القومي الفلس��طيني والعربي مصلحة 

عربية عليا.

مو�صى وعد مبتابعة الأمر

د. بحر يدين اعتداء االسكندرية  ويطالب موسى بالتدخل العاجل لوقف 
املجزرة السلطوية بحق املختطفني يف سجون الضفة

عبر النائب د. أحمد أبو حلبية رئيس اللجنة 
القانونية في المجلس التش��ريعي عن بالغ 
القلق واألسف لما تقوم به األجهزة األمنية 
الفلس��طينية في الضفة الغربية من جرائم 
حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنس��ان 

الفلسطيني وحرياته العامة. 
جاء ذلك خ��الل المؤتم��ر الصحفي الذي 

عقده أبو حلبية الثالثاء 
االعتق���ال  مخالف��ة  ح��ول   )1/4(
الغربي��ة  الضف��ة  ف��ي  السي��اس������ي 
للتشريعات الفلسطينية والمواثيق الدولية 
الخاّصة بحقوق اإلنسان، وللتنديد بخطورة 
االعتقال السياسي وتصعيده بحّق المقاومة 
والهمج��ي  الوحش��ي  والتعذي��ب  الباس��لة 
عدي��دة  بص��ور  المقاومي��ن  لرجاالته��ا 
وخطيرة طال��ت الرجال األحرار والنس��اء 

الحرائر.
وق��ال أب��و حلبي��ة إّن ه��ذه الجرائ��م تعّد 
مخالف��ات صريحة للتش��ريعات والقوانين 
الفلسطينية خاصة القانون األساسي للسلطة 
الوطنية الفلسطينية لعام 2003م وتعديالته 
في عام 2005م الذي يعّد أساس كّل القوانين 
س��ارية المفعول في أراضي الس��لطة، كما 
تش��كل مخالف��ات صريحة وبص��ورة الفتة 
الدولية  للش��رعية والمواثيق واالتفاق��ات 

واإلعالن��ات العالمية والعه��ود الدولية لحقوق 
اإلنس��ان التي تمثل المرجعية األساسية لتلك 

الحقوق.
وأك��د أب��و حلبية عل��ى أن اللجن��ة القانونية 
في المجلس التش��ريعي قامت بزيارات لجميع 
السجون وأماكن التوقيف في محافظات قطاع 
غ��زة ولم تج��د أية حال��ة فيها تعتب��ر اعتقااًل 
سياسيًا، موضحا أن كل االعتقاالت والتوقيفات 
فيه��ا تتم عل��ى جن��ح وجرائم جنائية حس��ب 
القانون، مطالبًا جميع منتسبي األجهزة األمنية 
الفلس��طينية أن يرتدعوا عم��ا يقومون به من 

جرائم حرب ضد المعتقلين السياس��يين من 
المقاومين ورجال الفصائل ونسائها، وإيقاف 
التعذيب ب��كّل أش��كاله وألوانه بح��ّق جميع 
هؤالء المعتقلين، داعيًا هؤالء إلطالق س��راح 
جميع هؤالء المعتقلين السياسيين من جميع 

الفصائل في سجون السلطة.
وشدد أبو حلبية على دور القضاء الفلسطيني 
ب��كّل أنواع��ه إزاء مالحقة كّل م��ن يخالف 
ف��ي  الفلس��طينية  والقواني��ن  التش��ريعات 
الضفة الغربية من منتس��بي األجهزة األمنية 
واآلمري��ن والداعمي��ن له��م من المس��توى 
الرس��مي ف��ي س��لطة رام اهلل وف��ي حركة 
فت��ح، وتقديم جميع هؤالء المخالفين لتلك 
التش��ريعات والقوانين الفلس��طينية للقضاء 

العادل والمحاكمة العادلة.
 وطالب أبو حلبية أعضاء المجلس التشريعي 
م��ن جمي��ع الكت��ل البرلماني��ة والفصائ��ل 
بضرورة القيام بواجبهم التشريعي ومنظمات 
حقوق اإلنس��ان المحلية والدولية ومنظمتي 
الهالل األحم��ر والصليب األحم��ر بالتدخل 
الف��وري والعاجل لزيارة جمي��ع المعتقلين 
السياس��يين من أبناء ش��عبنا الفلسطيني في 
س��جون الس��لطة في الضف��ة الفلس��طينية 
واالطالع على أوضاعهم المأساوية في تلك 

السجون والقيام بواجبها لحمايتهم.

دعا الربملانيني والف�صائل واملوؤ�ص�صات احلقوقية واملجتمعية لال�صطالع مب�صئولياتهم

د. أبو حلبية: ما يجرى بحق مختطفي الضفة جريمة حرب
 وانتهاك خطري لحقوق اإلنسان الفلسطيني
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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 �صيافة الربملان النائب د. يوسف الشرايف :

مستمر يف عملي الدعوي واالجتماعي ورد مظامل الناس ما استطعت إىل ذلك سبيال

اختطاف النواب مربمج بني السلطة واالحتالل.. واملؤامرة على »التشريعي« ونتائج االنتخابات أكرب مما يتصورها بشر

لو أخذنا فرصتنا واعرتفت »فتح« بنتائج االنتخابات لكان للتشريعي شأن آخر

م��ا ال��ذي وقر يف قلب��ك منذ اللحظ��ة األوىل 
لرتشحك لالنتخابات التشريعية؟

لقد وقر في قلبي منذ اللحظة األولى لترشحي 
لالنتخابات التش��ريعية أمور ع��دة، منها ِعظم 
التح��دي، وأن الفري��ق المقاب��ل ال ي��أُل جهدا 
وال يتورع في اس��تخدام أي أس��لوب أو وسيلة 
من أجل أن يظل مس��يطرا على الساحة ليمرر 
من خالل المجلس التش��ريعي ما يش��اء وحتى 
يكون ممثلو الحركة اإلس��المية كشاهد زور 
على القضايا المصيرية التي س��تمرر على حد 
أملهم، ولكن أصالة هذا الشعب الفلسطيني الذي 
يتش��وق لإلص��الح والتغيير خاصة بعد عش��ر 
سنين عجاف مر بها الش��عب والقضية أحبطت 
أمانيه��م، ولذلك كان دور الش��عب المجاهد 
إيجابي��ًا جدًا فهو يس��تحق كل ش��كر وتقدير 
وخدمة، بل إنه يس��تحق من��ا ومن حكومتنا أن 
نكون وبجدارة خدم��ًا له، وذلك أنه من خالل 
قراره الشجاع باختيار خيار الجهاد والمقاومة 
ق��د أوقف نزي��ف التفري��ط والمؤام��رة على 

القضية وثوابتها.
إن األمانة التي وضعها الش��عب ف��ي رقابنا جّد 
عظيمة، فإذا كانت الغالبية العظمي تهتف باسم 
حماس وباس��م التغيير واإلصالح فال شك أننا 
نتوجه إل��ى حمل ثقيل وأمانة عظيمة نس��أله 
تعال��ى أن يعيننا عل��ى أدائها كم��ا يحب ربنا 

سبحانه ويرضى.
وكنت أش��عر دومًا أننا مجللون ومش��مولون 
برعايت��ه س��بحانه وتعالى ف��ي كل المراحل 
األولى لالنتخابات، وأن هذا المش��روع منصور 
بإذن��ه تعالى فهو المش��روع ال��ذي ارتضاه رب 
العالمي��ن س��بحانه وتعال��ى، وهو المش��روع 
المالم��س للفطرة التي فط��ر اهلل الناس عليها 

لذلك فهو منصور بإذنه تعالى.
ه��ل كنت تمل��ك معطيات دقيق��ة عن عمل 
املجلس التش��ريعي الس��ابق لدى ترشحك 

لالنتخابات؟
في الحقيق��ة أنني كنت ال أمل��ك المعطيات 
الدقيقة لعمل المجلس التش��ريعي، ولكن الذي 
اس��تقر في نفس��ي وعقلي منذ اللحظة األولى 
أن عم��ل المجل��س يتعلق بس��ن القوانين التي 
تصب ف��ي مصلحة الوط��ن والقضية، ومراقبة 
الحكومة، وخدمة أبناء الشعب من خالل العمل 
عل��ى رد المظال��م إلى أهلها، كم��ا أنني كنت 
أعل��م بع��ض التره��ل الموجود ف��ي المجلس 
التش��ريعي السابق وعدم الجدية في العمل عند 
كثير منهم، وألبناء شعبنا أن يتصوروا أن عدد 
جلس��ات لجنة القدس في المجلس التش��ريعي 
السابق على مدى عشر سنوات لم يتجاوز أصابع 

اليد الواحدة إن لم يكن أقل من ذلك.
ه��ل فوجئ��ت بواق��ع وطبيعة عم��ل ومهام 
املجلس التش��ريعي الفلسطيني التي تبدو 

عمليا أصعب مما هي عليه نظريا بكثري؟
أؤك��د عل��ى أنن��ي لم أفاج��أ بطبيع��ة وعمل 
ألن  وذل��ك  التش��ريعي،  المجل��س  ومه��ام 
إخوانن��ا -وهلل الفضل والمن��ة- يمثلون معظم 
التخصص��ات المطلوبة لس��ير عم��ل المجلس، 
وي��د اهلل مع الجماع��ة، لكن ال��ذي فاجأني هو 
حجم عدم االس��تيعاب ب��ل المؤامرة من كتلة 

فتح البرلمانية على س��ير المجلس التشريعي، 
فق��د حرصوا جدًا على وض��ع العراقيل حتى ال 
ينج��ح ه��ذا المجلس ألن نجاح��ه يمثل نجاحًا 
لنواب التغيير واإلصالح وهم األغلبية، وهم ال 
يريدون، لذلك بدءوا المناكفات منذ الجلسة 
األولى من الدورة األولى لعمل المجلس بتاريخ 
2006/3/7، وال يخفى أن المؤامرة استمرت على 
المجلس التش��ريعي من خالل تب��ادل األدوار، 
وقد جاء دور العدو الصهيوني ليختطف أكثر 
م��ن أربعين نائب��ًا من نواب حم��اس معتقدين 
أن األغلبي��ة س��تنقلب لصال��ح حرك��ة فت��ح 
ومش��روعها الذي ُتفضح تعاسته في كل يوم، 
وقد استطاعت كتلة التغيير واإلصالح والفضل 
هلل ع��ز وجل أن تمضى ف��ي عملها في المجلس 
م��ن خالل توكيالت النواب المختطفين والتي 
أؤك��د أن هذه التوكيالت ق��د أقرت في بداية 
االختطاف��ات وبأغلبي��ة الحض��ور، ومن بينهم 

كتلة فتح البرلمانية. 
م��ا ه��ي األعم��ال وامله��ام الربملاني��ة الت��ي 
باش��رتها طيل��ة رحلت��ك داخ��ل املجل��س 

التشريعي؟
لق��د قمت بكثير م��ن األعمال الت��ي تتعلق بنا 
كنواب لهذا الش��عب وألخص ما أذكره وعلى 

عجل في التالي: 
1-حضور جلسات المجلس التشريعي وكذلك 
جلسات الكتلة وال أتغيب إال للضرورة القصوى 
كما أنني أحرص على المش��اركة الفاعلة في 

كثير من األحيان.
2-أح��رص عل��ى أن نعكس الصورة المش��رقة 
للحكوم��ة الت��ي تمث��ل الفع��ل الميدان��ي في 
التعامل مع أبناء الش��عب، لذل��ك أحرص جدًا 
على مراجع��ة الوزارات فيما ينغص على الناس 
حياتهم لنؤكد على وقوفنا بجانب أبناء الشعب 
وأن��ه ال ب��د من اإلص��الح واالرتق��اء المتدرج 

بالعمل حتى نصل إلى ما نصبوا إليه.
3-زي��ارة ال��وزارات للعمل على حل مش��اكل 
المواطنين ورد المظالم إلى أصحابها إن وجدت.

4-عمل��ت ومازل��ت من��ذ ما يقرب من س��نتين 
من تاريخه ممثاًل عن المجلس التش��ريعي في 

اللجنة العليا لفك الحصار. 
5-الدوام المس��تمر والمحافظ��ة عليه إال لعذر 
قاه��ر من أج��ل االس��تماع إلى أوج��اع الناس 
ومظالمه��م والوق��وف على أحواله��م وذلك 
االحتياج��ات  الع��ون ألصح��اب  ي��د  لتقدي��م 

الضرورية.
6-المش��اركة الفاعلة ج��دًا ف��ي المهرجانات 
والمؤتمرات والوقفات التضامنية بل والعالقات 
االجتماعي��ة م��ع أبن��اء ش��عبنا ف��ي أفراحهم 

وأتراحهم.
7-أم��ا عملن��ا ف��ي الخ��ارج فهو مح��دود جدًا 
وذلك بسبب المؤامرة بحصار الشعب في غزة 
وكذل��ك حصار الن��واب بمنعهم من الخروج 

إلى خارج القطاع.
ما هي أبرز املواقف التي ال تنسى يف رحلتك 

الربملانية؟
أب��رز المواق��ف الت��ي ال تنس��ى ف��ي رحلت��ي 

البرلمانية أجملها في ثالثة مواقف: 
1-إط��الق النار الكثيف ج��دًا وألكثر من مرة 
عل��ى منزلي أثن��اء وج��ودي وأفراد أس��رتي 

المشروع اإلسالمي الكبير.
س��جون  يف  الن��واب  اختط��اف  أن  ش��ك  ال 
االحتالل قد ترك آثاره على الواقع الربملاني.. 
هل أس��هم االختطاف يف التأثري على روحك 
املعنوية وخططك الربملانية والوطنية آنذاك؟

بداية لق��د حزنت واإلخوة ف��ي كتلة التغيير 
واإلص��الح عل��ى ف��راق األحب��ة وتغييبهم في 
سجون االحتالل الصهيوني وعلى رأسهم رأس 
الشرعية الفلسطينية د. عزيز دويك لكننا أيقنا 
أنها مؤامرة صهيو فلس��طينية رسمية فازددنا 
إص��رارا وعزما على مواصل��ة الطريق، وظلت 
كتلتنا الغراء تواصل عطاءها للشعب والقضية 
م��ن خ��الل المجل��س التش��ريعي وااللتصاق 
بالش��عب والعمل الجاد، أما الذي��ن عطلوا وما 
زال��وا يعطلون المجلس ولم يس��محوا للنواب 
ب��ل ولرئيس المجلس من دخول مقر المجلس 
التش��ريعي في الضفة الغربية فهذا أكبر دليل 
عل��ى أنهم يصرون على ع��دم اعترافهم بنتائج 

االنتخابات ولو للحظة واحدة.
كي��ف كنتم تتابع��ون أوض��اع الن��واب داخل 

سجون ومعتقالت االحتالل؟
كن��ت أتاب��ع أخب��ار الن��واب الذين اس��تقرت 
محبته��م في قلبي م��ن خالل وس��ائل األخبار 
المتعددة باإلضافة إلى بعض األخبار من اإلخوة 
في الضفة الغربية وكذلك من خالل الحملة 
الدولية التي أنش��أتها الكتلة لحمل هذا الملف 

بالكامل.
كي��ف انعكس��ت ش��خصية وثقاف��ة د.يوس��ف 
الش��رافي التربوي��ة والدعوية ما قب��ل إجراء 
االنتخاب��ات التش��ريعية عل��ى واق��ع العم��ل 

البرلماني عقب الفوز في االنتخابات؟
لقد انعكس��ت ش��خصيتي م��ن خ��الل التمثيل 
الحقيقي للشعار الذي رفعناه في كتلة التغيير 
واإلص��الح، فحرص��ت عل��ى العم��ل الرقاب��ي 
للحكوم��ة وكذل��ك العم��ل الج��اد عل��ى رد 
المظالم إلى أهلها، كما حرصت على التواصل 
الدعوى والتربوي كما كنت في مرحلة ما قبل 
االنتخاب��ات، أما دورنا في المجلس التش��ريعي 
نرك��ز  فنح��ن  وكش��رعيين  كإس��الميين 
وبوض��وح على أن تك��ون القوانين المطروحة 

إلقرارها موافقة إلسالمنا وشريعتنا الغراء.
اس��تنادا إىل تجربتك الربملانية.. هل تعتقد 
أن املجل��س التش��ريعي ق��ادر عل��ى لع��ب 
دوره املن��وط ب��ه حس��ب القانون األساس��ي 
الفلس��طيني، ووفقا ملا هو مأمول وطنيا يف 

ظل عوائق وتدخالت االحتالل؟
أعتقد أن المجلس التشريعي يقوم بدور واضح 
ولكنه محدود نوعا ما مما هو منوط به حس��ب 
القان��ون الفلس��طيني، وذل��ك ألن المؤام��رة 
أكبر مما يتصورها بش��ر، من حيث عدم قبول 
حرك��ة فتح بنتائج االنتخابات ولهذه اللحظة، 
وحرصهم الش��ديد أثناء حضورهم في جلسات 
المجل��س بعدم التقدم ولو خط��وة واحدة إلى 
األمام في مصلح��ة القضية والش��عب، وجاءت 
قضية االختط��اف المبرمجة بين الطرفين لما 
يزيد عن أربعي��ن نائبًا من نواب كتلة التغيير 
واإلص��الح، وأخي��رًا تب��ادل األدوار بتجدي��د 
اختطاف النواب في الضفة أما بقية أبناء الشعب 

من قب��ل المنفلتين من المنتس��بين بش��هادات 
الميالد لهذا الش��عب، كما حرق منزلي جزئيًا 
ولمرتين على يد هؤالء المنفلتين ولألسف لم 
نسمع اس��تنكارا من بعض المنتسبين للمجلس 

التشريعي لهذا الحدث اإلجرامي.
2-المناكفات الت��ي حرص عليها نواب حركة 
فتح منذ الجلس��ة األولى للمجلس التش��ريعي 
الفلس��طيني وذل��ك لتعطي��ل المجلس وعدم 
تحقي��ق أي إنج��از ل��ه ألن إنجازاته س��تظهر 
أنه��ا إنجازات لألغلبي��ة الحمس��اوية وهذا ما 
ال يرضونه منذ اللحظ��ة األولى لظهور نتائج 

االنتخابات.
3-حضور مهرجان القدس الدولي في الجزائر 
والوقوف عن قرب على طبيعة الشعب الجزائري 
األصيل المناصر للقضية الفلس��طينية بكل ما 
أوت��ى من قوة، بل وأيقن��ت يومها أن لو أزيلت 
الموانع والسدود التي تحول دون وصول العرب 
والمس��لمين لما بقي صهيوني واحد على أرض 

فلسطين.
كي��ف تقي��م أداءك على الصعيد الش��خصي 

منذ اللحظة األوىل وحتى اليوم؟
أبدا بقوله تعالى »فال تزكوا أنفسكم هو أعلم 
بمن أتقى«، فاألصل أن يكون التقييم من خالل 
اس��تبانه خاصة أو تقييم خارجي، وألن السؤال 
قد طرح فأق��ول إني راض عن أدائي البرلماني 
إلى حد بعيد لكنني أطمع إلى مزيد من االرتقاء 

بهذا العمل واألداء.
هل استطعت كنائب يف املجلس التشريعي 
أن توف��ق ب��ني مهامك وواجبات��ك الربملانية 

وبني املهام واألعباء األخرى؟  
نع��م لق��د اس��تطعت أن أوف��ق بي��ن واجباتي 
البرلماني��ة والمه��ام األخ��رى إلى ح��د بعيد، 
وأؤكد أننا ما زلنا في الميدان مع أبناء ش��عبنا 
وعلى رأسها المساجد فما زلت خطيبًا إلى هذه 
اللحظة، ناهيك عن دوري في إصالح ذات البين، 
بل وعدت إلى تدريس أص��ول الدين بالجامعة 
اإلسالمية متطوعًا ليستمر العطاء األول خدمة 
وتوعية ألبناء ش��عبنا، وأؤكد على أن الغالبية 
العظم��ي من المهام واألعباء األخرى التي أقوم 
به��ا تصب في مجال عمل��ي كنائب نصرة لهذا 

من الرجال والنس��اء فيق��وم بمالحقتهم أذناب 
االحتالل.

واختم هذا السؤال بالقول: ليعلم القوم أن كتلة 
التغيير واإلص��الح لو أخذت حريتها وحقوقها 
وفرصته��ا كامل��ة ولو اعترف��ت حركة فتح 
بنتائ��ج االنتخاب��ات وأوقفت مؤامرته��ا، لكان 

للمجلس شأن آخر. 
حفلت الحياة الربملانية طيلة السنوات األربع 
املاضي��ة باملناكف��ات السياس��ية.. م��ا هي 
ش��هادتك حول هذا املوضوع. وهل باإلمكان 
الحف��اظ عل��ى الح��د األدن��ى م��ن العالق��ة 
الش��خصية بني النواب بعي��دا عن الخالفات 

الفصائلية؟
كما أس��لفت فإنني أؤكد على أن حركة فتح 
رفضت االعتراف بنتائج االنتخابات التشريعية 
الفلسطينية التي ش��هد العالم بنزاهتها لذلك 
كان��ت المؤام��رة م��ن قبلهم على س��ير عمل 
المجل��س منذ اللحظ��ة األولى لظه��ور نتائج 
االنتخاب��ات وإلى هذه اللحظ��ة التي يرفضون 
في الضف��ة الغربية الس��ماح لرئيس المجلس 
التش��ريعي ونواب كتل��ة التغيي��ر واإلصالح 
بالدخول إلى مقر المجلس التشريعي، وأخطر 
م��ن ذل��ك أن أجه��زة أم��ن فتح ف��ي الضفة 
تكفلت بمالحق��ة كل ما يخص أو يقرب نواب 
التغيير واإلصالح، أم��ا نواب حماس فقد تكفل 

بمالحقتهم واختطافهم العدو الصهيوني.
وبالنسبة إلمكانية الحفاظ على الحد األدنى من 
العالقة الشخصية مع النواب بعيدًا عن الخالفات 
الفصائلية فهذا صعب إلى حد كبير وذلك ألن 
اآلخرين ال يملكون قرارهم بل رضوا ألنفسهم 
أن يكملوا دور أع��داء األمة خاصة أنهم ارتموا 

في أحضانهم وبجدارة.
ما ش��هادتك الش��خصية على الواقع واألداء 
تجربت��ك  م��دار  عل��ى  الجمع��ي  الربملان��ي 

الربملانية؟
إنني أش��هد وأعي��ش واقعًا أخويًا مب��اركًا في 
رحاب كتلة التغيير واإلصالح وأؤكد على أن 
إخواننا في الكتلة يحملون هّم الشعب والقضية 
وهّم هذا المشروع اإلسالمي الذي انتخبنا أبناء 
شعبنا على أساسه، كما أؤكد على أن التنسيق 
بين أعض��اء الكتلة في غ��زة والضفة والقدس 
موجود إلى أبعد حد مس��تطاع، والعمل الدءوب 
المتواصل ألعضاء الكتلة ف��ي جميع المجاالت 
مش��هود ل��دى أبناء ش��عبنا أما اآلخ��رون فقد 
صمم��وا وإلى هذه اللحظ��ة على أنه ال اعتراف 
بنتائ��ج االنتخابات وما ترت��ب عليها فال بد من 
اس��تخدام السبل كافة للتغطية على سير عمل 

المجلس التشريعي.
يف ظالل رحل��ة العمل الربملان��ي الطويلة.. 
هل يشعر د.يوسف الشرايف أنه أكثر قربا 

أم بعدا عن الجمهور الفلسطيني؟
بحم��د اهلل تعال��ى فإنن��ي أش��عر م��ن خ��الل 
رحلت��ي البرلمانية الطويلة أنن��ي أكثر قربًا 
م��ن الجمهور الفلس��طيني، وذل��ك من خالل 
االس��تمرار ف��ي العم��ل الدع��وي واالجتماعي 
والوقوف إلى جانب أبناء ش��عبنا في االس��تماع 
إليهم والعمل الجاد على رد مظالمهم بل وقضاء 

حوائجهم ما استطعت إلى ذلك سبياًل. 

النائب د.يو�سف ال�رشايف



5 العدد الخامس والخمسون

جولة حققت أهدافها
وأكد بحر خ��الل برنامج »لقاء مع مس��ئول« 
ال��ذي نظمه مكت��ب اإلعالم الحكوم��ي أمس أن 
الزي��ارات التي ق��ام بها الوف��د البرلماني جاءت 
ضمن دعوات رس��مية من رؤساء البرلمانات في 
هذه الدول، فقد حضر الوفد مؤتمرين دوليين، 
األول ف��ي الس��ودان بعن��وان التضامن الش��عبي 
اإلفريقي العربي حيث قدم ورقة تبين السياس��ة 
العنصرية للكيان الصهيون��ي، والمؤتمر الثاني 
في الجزائر بعنوان المنتدى العالمي حول قضية 
األسرى في سجون االحتالل الصهيوني حيث قدم 
الوفد ورقة تبين مأس��اة األسرى من الناحيتين 

القانونية واإلنسانية. 
وع��ن أه��داف الجول��ة البرلماني��ة ش��دد بحر 
عل��ى أن »الجول��ة البرلماني��ة حقق��ت أهدافها 
المرس��ومة لها م��ن البداية في تحش��يد الدعم 
العربي واإلسالمي للقضية الفلسطينية، والعمل 
على فك الحصار وإعادة اإلعمار، وش��رح آخر 
المستجدات على الساحة الفلسطينية وباألخص 
مس��اعي المصالحة، إضافة إلى دعم صمود أهلنا 
في القدس والدفاع عن المس��جد األقصى، فضال 
عن ش��رح معاناة األس��رى وخاصة نواب القدس 
المهددي��ن باإلبع��اد ورف��ع قضاي��ا قانونية في 

المحافل الدولية«. 
وأض��اف بح��ر أن الهدف الرئيس��ي للجولة هو 
ترسيخ الش��رعية السياسية للمجلس التشريعي 
الفلس��طيني عبر توطيد العالقة مع البرلمانات 
وتب��ادل  البرلمان��ي  األداء  لتطوي��ر  العربي��ة 
الخبرات واس��تمرار التواصل لنص��رة القضايا 
العربي��ة واإلس��المية وتحفي��ز األم��ة وب��ذل 
الجه��د م��ن أجل تحرير األس��رى من س��جون 
االحتالل وعلى وجه الخصوص مطالبة الفصائل 
الفلس��طينية المقاوم��ة بعمل ال��الزم لتحرير 
األسرى إلى جانب دعم مشروعية المقاومة على 
اعتب��ار أنها الطريق الوحيد لتحرير فلس��طين 

واستنقاذ المسجد األقصى من براثن االحتالل.
دعم عربي واضح

وعن اللقاءات الرس��مية والش��عبية التي أجراها 
الوف��د أوضح بحر أن الوف��د عقد اجتماعات مع 
رؤس��اء وأعضاء البرلمانات والكتل البرلمانية، 
كما التق��ى برج��ال الدولة وأصح��اب القرار 
وألوان الطيف السياس��ي، مش��يرًا إلى أن الوفد 
حرص عل��ى لق��اء العلم��اء والط��الب ورجال 
األعم��ال واللجان الش��عبية المناص��رة للقضية 
الفلس��طينية ورج��ال اإلص��الح، وش��ارك ف��ي 
االحتف��االت الترحيبي��ة التي أقامته��ا الجاليات 
الفلسطينية لنصرة القضية الفلسطينية، إضافة 
إلى زيارة الجمعيات والهيئات واللجان الخيرية 

الداعمة لنصرة القضية الفلسطينية.

وح��ول أب��رز ما جاء ف��ي مش��اركة الوفد في 
مؤتم��ر الجزائ��ر لنص��رة األس��رى أكد بحر 
أن المجل��س التش��ريعي أض��اف توصي��ة مهمة 
لتوصيات المؤتمر الدولي في الجزائر، لمطالبة 
الفصائل الفلس��طينية بخطف المزيد من جنود 
االحت��الل حتى يت��م اإلفراج عن جميع أس��رانا 
بال اس��تثناء، مشيرا إلى أن هذا الحراك السياسي 
واإلنس��اني والقانوني له ما بعده في ضوء تعنت 
الصهاينة في إنجاح صفقة التبادل حتى ال يفهم 
على أنه نجاح سياس��ي لحركة حماس ، مشددا 
على أن المقاومة س��تتمكن ب��إذن اهلل من خطف 
المزي��د من الجنود واإلفراج عن جميع أس��رانا 

البواسل. 
اختطاف النواب.. جرائم بال حساب

أم��ا فيما يتعل��ق باختطاف نواب الش��رعية فقد 
أش��ار بحر إل��ى أن الصهاينة اختطف��وا أكثر 
م��ن 40 نائبا من كتلة التغيي��ر واإلصالح عقب 
االنتخاب��ات مباش��رة به��دف تعطي��ل المجلس 
التشريعي وسلب األغلبية البرلمانية منه حتى ال 
تتبنى هذه األغلبية القضايا الفلسطينية الكبرى 
مثل مشروع المقاومة وقضية القدس والثوابت 

الفلسطينية.
وأض��اف: »لقد ش��كل المجلس التش��ريعي منذ 
اختط��اف الن��واب لجنة م��ن الداخ��ل والخارج 
لمتابعة موضوع اختطاف النواب، وهناك اللجنة 
الدولية لإلفراج عن النواب التي تضم العديد من 
البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية، وهناك 
شخصيات سياس��ية وازنة تقف بجانبنا من أجل 
إيقاف هذه المهزلة الصهيونية باختطاف النواب، 
ولكن الصهاينة لألس��ف الش��ديد ه��م طبيعتهم 
وديدنهم أنهم فوق القانون، ونحن على مستوى 
البرلمانات أثرنا ذلك م��ع اإلخوة البرلمانيين 
العرب وأثرنا القرار الصهيوني المجحف بإبعاد 
نواب القدس عن مدينته��م، حيث نظمت العديد 
من البرلمانات وقفات وجلس��ات خاصة من أجل 
إبراز القضية، وبعض البرلمانات خصصت لجنة 
خاص��ة حقوقية من أجل رفع ه��ذه القضية إلى 
المحاكم الدولية لتقديم قادة العدو الصهيوني 
إليها كمجرم��ي حرب، ونحن على تواصل دائم 

مع البرلمانات العربية في هذا الخصوص«.
ومض��ى بحر قائال: »بع��د أن انتهت محكوميات 
الن��واب وخرج��وا من الس��جن يت��م اآلن إعادة 
اختطاف بعضهم حتى يستمر تغييب هذا الصوت 

وعن أهم النتائج التي تم تحقيقها قال بحر: »كل 
من قابلناه أكد على دعم مطالبنا الشرعية على 
المس��توى السياسي واإلعالمي والمعنوي وأيضا 
المس��توى المادي لنصرة القضية الفلس��طينية 
وفك الحصار وإع��ادة اإلعمار، كل من تكلمنا 
معه خاصة من الجمعيات الخيرية استجاب لكثير 
من دعواتنا ولكثير من المطالب في دعم صمود 
الش��عب الفلسطيني وتقديم المس��اعدة والعون 
عبر القيام بعدة مشاريع خدماتية ألهالي قطاع 

غزة«.
ومضى بح��ر متابعا: »لمس��ت التفهم والتقدير 
العمي��ق ف��ي ض��وء م��ا ش��رحناه ع��ن القضية 
الفلسطينية وخاصة عن المصالحة والمستجدات 
الفلس��طينية ووج��دت تفهما كبي��را لقضيتنا 
الوطني��ة، وأق��ول أن األم��ة هي خلف الش��عب 
الفلس��طيني ووراء صم��ود ش��عبنا وحتى على 
المس��توى السياسي الرسمي فإنهم ينظرون إلى 
نبض شعوبهم، هذه الش��عوب التي تؤيد القضية 
الفلس��طينية وعل��ى وجه الخصوص مش��روع 

المقاومة لنصرة القضية الفلسطينية. 
رسائل عربية ذهبية

ولدى س��ؤاله ع��ن أبرز الرس��ائل الت��ي حّملوا 
بها خ��الل زياراته��م، أوضح بحر أن الرس��ائل 
الت��ي حّملها إياهم كل من قابلوهم من ش��عوب 
وبرلمانيي��ن وسياس��يين، كانت أمان��ة البقاء 
صامدي��ن ومتمس��كين بثوابتن��ا الفلس��طينية 
ومتمس��كين بمش��روع المقاوم��ة الت��ي ه��ي 
الطري��ق الوحي��د لنص��رة ش��عبنا واس��ترداد 
أرضنا ومقدس��اتنا، مضيفا أنه��م حملونا أيضا 
أمان��ة اعتماد المصالحة كطري��ق وحيد إلنقاذ 

الفلسطينيين من التحديات التي يواجهونها.
واس��تطرد قائال: »ش��رحنا له��م دور المجلس 
التش��ريعي لتحقي��ق المصالحة عب��ر احتضان 
مؤتم��ر الحوار الوطن��ي، ونحن على اس��تعداد 
الحتض��ان ورعاية أي مصالح��ة تتم، ولكن على 
أس��اس حماية المقاومة والثوابت الفلس��طينية، 
وقد أكدنا أن المصالحة هي ضرورة شرعية من 
أجل أن نقف صفًا واحدًا أمام الغطرسة الصهاينة 
الت��ي يعربد فيه��ا الع��دو الصهيون��ي في بيت 
المقدس واالستيطان وفي قتل أبناء شعبنا، وقلنا 
لهم من حقكم علينا أن نظل ثابتين ولن نغير وال 
نبدل، ومن حقنا عليكم أن تقفوا بجانبنا لنصرة 

للقضية للفلسطينية«.

الذي يمثل الشعب الفلسطيني وخاصة في الضفة 
الغربية، إضافة إلى منعهم من الس��فر ليحولوا 
دون االلتقاء مع زمالئهم البرلمانيين في الخارج، 
وقد وصل بهم األمر إلى إصدار قرار إبعاد بحق 
النواب الش��رعيين المقدس��يين، وعلى رأس��هم 
النائ��ب أحمد عطون، ومحمد طوطح، ، والوزير 
خال��د أبو عرفة ومحمد أبو طير الذي أبعد إلى 
الضفة الغربية، وهذه األصوات القوية والحرة ال 
يريد العدو الصهيوني أن تبقى في مدينة القدس، 
وه��ذا كله مخال��ف التفاقية جيني��ف الرابعة، 
ومخال��ف للقان��ون الدولي والقانون��ي الدولي 
اإلنس��اني، ولكن الصهاينة يضعون أنفسهم فوق 
القانون، وقد ركزنا في جولتنا على دعم صمود 
أبناء ش��عبنا وباألخ��ص في مدين��ة القدس ألن 
هؤالء يعيش��ون بين المس��توطنات، ويتعرضون 
للمضايقات والمس��اومات الكثيرة من أجل دفعه 

للتخلي عن أرضه.
السلطة واالحتالل.. تبادل أدوار

وأك��د بح��ر أن س��لطة رام اهلل تالح��ق النواب 
اإلسالميين في مقابل إجراءات وتصرفات العدو 
الصهيون��ي الرامي��ة إل��ى تغييب النواب وش��ل 
العم��ل البرلماني، معربا عن اس��تغرابه لمنع د. 
عزي��ز دويك رئيس المجلس من دخول مكتبه، 
موضح��ا أنه كان يفترض الترحيب به وترتيب 
عودته إلى مكتبه لممارسة عمله بعد خروجه من 
س��جون االحتالل إال أن س��لطة فتح تمنعه حتى 
اللحظة من دخول المجلس التشريعي وممارسة 
مهامه ومس��ئولياته البرلماني��ة، بل إنها تالحق 
النواب وتمنعهم من أن االلتقاء مع أبناء ش��عبهم 
ف��ي المناس��بات، وبل��غ بهم األمر ح��د مالحقة 
البرلماني��ات واقتح��ام بيوته��ن بطريقة قذرة 
وبشكل ال إنساني وال وطني بشكل ينم عن تبادل 

أدوار مع االحتالل.
وخاط��ب بحر كل مراكز حقوق اإلنس��ان في 
العال��م قائال: »أي��ن الحصان��ة البرلمانية التي 
يتمتع به��ا البرلماني الفلس��طيني الذي انتخبه 

أبناء شعبه؟
الضفة.. جرائم وانتهاكات

أما فيما يتعل��ق بما يجري ف��ي الضفة الغربية 
من انته��اكات واعتقاالت سياس��ية أوضح بحر 
أن م��ا يجرى م��ن اعتق��االت سياس��ية من قبل 
األجهزة األمنية في الضفة يشكل جرائم وطنية 
تع��دت كل األخالقيات الوطنية واإلنس��انية، إذ 

أن الس��لطة في رام اهلل ولألس��ف الشديد تطبق 
خارط��ة الطري��ق واتفاقية أوس��لو بحذافيرها 
على أس��اس حماية الكي��ان الصهيوني ومالحقة 
المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن هؤالء أصبحوا 
مقاولون لدى أمريكا وإسرائيل، وإذا لم يقوموا 
بدوره��م فإنهم ل��ن يحصلوا عل��ى المال، كما 
رهنوا أنفسهم ومستقبلهم لالحتالل الصهيوني، 
ووصل األم��ر بهم حد اعتقال النس��اء والعلماء 

واألكاديميين والطالب.
وتاب��ع: »األم��ر ال يق��ف فق��ط عن��د اعتق��ال 
المقاومين ب��ل أصبح األمر يطال كل ش��ريف 
وحر يريد لهذه القضية الفلس��طينية االنتصار، 
وكن��ت أتمنى في انطالقة فتح أن تعلن فتح عن 
تبييض السجون وفتح صفحة جديدة أمام شعبنا 
الفلس��طيني لنقف صفا واحدا أم��ام هذا العدو 
المتغط��رس ولكنه��م يتمادون ف��ي االعتداءات، 
حتى أنهم يرفضون تنفيذ ق��رار محكمة العدل 
العليا الت��ي أمرت باإلفراج ع��ن المعتقلين قبل 
عام ولك��ن لهذه اللحظة لم يت��م اإلفراج عنهم، 
واإلضراب ما زال مستمرا، وأتمنى التوفيق لألخ 
الشيخ رائد صالح، ولجنة المتابعة العربية إلنهاء 

هذه المشكلة«.
مصالحة على أساس املقاومة

وح��ول المصالحة الفلس��طينية أوضح بحر أن 
المصالحة هي ضرورة ش��رعية وأنها مهمة لنا 
كفلسطينيين ولكننا نريد مصالحة على قواعد 
ثابت��ة على مش��روع المقاومة ووحدة الش��عب 
الفلسطيني وعلى أساس تحرير أسرانا البواسل، 
مش��ددا على أن المصالحة إذا كان الغرض منها 
االعتراف بش��رعية االحتالل فه��ذا غير مقبول 

لدينا.
وأض��اف بح��ر: »ه��ل يرضى ش��عبنا بع��د هذه 
المش��وار الطويل من الدماء والشهداء واألسرى 
أن نقبل بش��روط الرباعية واالعتراف بشرعية 
االحتالل، هل يعقل أن أعترف بشرعية االحتالل 
الجاث��م على أرضي، فال يمكن أن تكون مصالحة 
على أس��اس ذلك، أو مصالحة تنب��ذ المقاومة 
ومالحقته��ا وقتلها، هل يمكن أن يرضى ش��عبنا 
أن تكون المصالحة على هذه األس��س والقواعد، 
فنحن نريد مصالحة بقرار فلسطيني فلسطيني 
ال بق��رار خارج��ي يحكمه الفيت��و األمريكي أو 
الرش��وة السياس��ية والمال السياس��ي المسموم 

المقدم لسلطة رام اهلل«.
تهديدات وهمية

وأكد بح��ر أن التهدي��دات الصهيونية بتوجيه 
ضرب��ة جديدة إلى غ��زة هي تهدي��دات وهمية 
وتدل على القلق الصهيون��ي، معبرا عن اعتقاده 
بأن ش��ن الحرب في هذا الوقت غير ممكنة، دون 
أن يعن��ي ذل��ك أن ال نأخذ اس��تعداداتنا بكل ما 

تحمل هذه الكلمة من معنى.
وأش��ار إل��ى أن الع��دو الصهيوني ل��م يفق إلى 
هذه اللحظة من الضرب��ة القانونية واإلعالمية 
والنفس��ية التي ُمني به��ا هذا الكي��ان وجنوده، 
مضيفا أن تقرير جولدس��تون وأسطول الحرية 
فض��ح الكي��ان كم��ا أن قوافل كس��ر الحصار 
المتعاقب��ة كش��فت وجه��ه القبي��ح اإلجرامي 
وفضحت عدوانه على قطاع غزة الذي لم ينتهي.

واختت��م بحر حديثه بالق��ول: »الصهاينة ُمنيوا 
بهزيمة نفس��ية بعد عدوانهم على غزة، صحيح 
أنهم دم��روا وقتلوا ولكنهم خرج��وا منهزمين 

ومقهورين ألنهم لم يحققوا أيا من أهدافهم«.

د. اأحمد بحر خالل 
برنامج "لقاء مع 

م�صئول":

التقينا رجال الدولة وأصحاب القرار وألوان الطيف السياسي 
خالل جولتنا البرلمانية وتلقينا دعما عربي غير محدود

المستوى الرسمي والشعبي العربي حّملنا أمانة الصمود والثبات والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية
التهديدات الصهيونية بضرب غزة وهمية وتعبر عن مستوى القلق واإلفالس الصهيوني

ا�شتعر����ص د. اأحمد بح���ر النائب االأول 
لرئي�ص املجل�ص الت�رصيعي نتائج اجلولة 
الربملانية التي قام بها وفد من املجل�ص 
الت�رصيعي اإىل كل من ال�شودان واجلزائر 
و ليبي���ا واليمن والكوي���ت، معرجا على 
معاجل���ة العديد م���ن الق�شاي���ا الوطنية 
كاختطاف الن���واب وامل�شاحلة الوطنية 
واأو�ش���اع خمتطف���ي ال�شف���ة الغربي���ة 
وتهدي���دات ق���ادة االحت���الل ب�شن حرب 

جديدة �شد قطاع غزة.

د. بحر متحدثا خالل برنامج )لقاء مع مسئول( الذي نظمه مكتب اإلعالم الحكومي 
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من َتحِمل سرًا 
َتِلد عالنية
النائب / خالد طافش

أح��دث ويكليكس ضجة في العالم ال يزال صداها يتردد عبر وس��ائل 
اإلع��الم العالمي��ة وعل��ى ألس��نة المس��ؤولين على مس��توى الدول 
والمؤسس��ات والجماع��ات، حيث يس��ابق البع��ض إلى نف��ي األخبار 

وتكذيبها أمام صدمة كشف األسرار.
وهذه المواقف ليست غريبة وال عجيبة، فطبيعة اإلنسان أمام كشف 
المستور وظهور الحقائق وهول الصدمة ليس له إال اإلنكار والتكذيب 

إال من رحم اهلل وما أدركوا أن التي »تحمل سرا تلد عالنية«
زوجة النبي صلى اهلل عليه وسلم تناست في لحظة كشف الحقيقة أو 
نسيت أن الذي يخبر النبي صلى اهلل عليه وسلم هو اهلل تبارك وتعالى 
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره اهلل عليه 
عرف بعضه  وأعرض عن بعض، قلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا قال: 

نبأني به العليم الخبير«
ولكنها رضي اهلل عنها لم تس��ارع لإلنكار والتكذيب ولكنها س��ارعت 
إلى التوبة واالستغفار اس��تجابة لقوله تعالى :«إن تتوبا إلى اهلل فقد 

صغت قلوبكما«
ولك��ن العابثي��ن الذين يس��ارعون إلى التكذي��ب والنفي ف��ي الدنيا 
يمارس��ون نفس المهنة يوم القيامة بين يدي اهلل تبارك وتعالى، وفي 
ظنهم أن ذلك سينفعهم ويشفع لهم عند الذي ال تخفى عليه خافية!!

وما علموا أن كذبهم وخداعهم الذي يس��مونه في الدنيا فن السياسة 
وقمة الدبلوماسية فينطلي على سفهاء العقول ورعاع الناس الذين ال 
عقل لهم ممن يس��بح بحمدهم في الدنيا، ولكنهم في اآلخرة يقولون 
:«ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيال«  ولكن متى؟؟ حين 

ال ينفع الندم.
وانظروا أيها األخ��وة إلى مواقفهم المخزية يوم القيامة في محكمة 
الع��دل اإللهي��ة :«ثم لم تكن فتنته��م إال أن قال��وا: واهلل ربنا ما كنا 
مش��ركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم« بهذه الوقاحة يحلفون 
ويقس��مون أنهم ما كانوا مش��ركين وأمام من !؟ أمام الذي أحصى 

أنفاسهم وأعمالهم وسرائرهم وعالنيتهم.
إذا كان��ت لديهم وقاحة الجرأة على الكذب في محكمة العدل اإللهية 
فكي��ف الحال في الدنيا وه��م في موقع المس��ؤولية ؟!! ولديهم آلة 
اإلعالم وعندهم علماء بل شياطين  فن الكذب والتزوير »ويوم يبعثهم 
اهلل جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم و يحسبون أنهم على شيء 

أال إنهم هم  الكاذبون«، » ويحلفون على الكذب ولم يعلمون«
ولعلم اهلل تعالى المسبق بهذه النفوس الخبيثة في النكران والجحود 
فإنه يأتي بالشهود عليهم من أنفس��هم على أعمالهم القبيحة.:«اليوم 
نخت��م عل��ى أفواههم وتكلمن��ا أيديهم وتش��هد أرجلهم بم��ا كانوا 
يكس��بون«، »وقالوا لجلودهم ِلَم شهدتم علينا قالوا: أنطقنا اهلل الذي 
أنطق كل ش��يء«، »وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وال 
أبصارك��م وال جلودك��م ولكن ظننت��م أن اهلل ال يعل��م كثيرا مما 

تعملون«
كيف ال نصدق أن كثيرا من الزعامات في عالمنا العربي واإلسالمي 
ال تم��ارس مثل هذه األفعال التي كش��فها صاح��ب موقع ويكيليكس 
وعندن��ا ق��ول اهلل تعال��ى:« وكذلك جعلن��ا في كل قري��ة أكابر 
مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إال بأنفسهم وما يشعرون« كيف 
ال نصدق واهلل تعالى يكش��ف خبايا نفوس أس��الفهم »ويقولون طاعة 
ف��إذا برزوا من عندك بّيت طائفة منهم غير الذي تقول واهلل يكتب ما 

يبّيتون فأعرض عنهم وتوكل على اهلل وكفى باهلل وكيال«
بل كانوا يحذرون كشف أسرارهم: »يحذر المنافقون أنُ نّزل عليهم 
سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزءوا إن اهلل مخرج ما تحذرون«

أصحاب هذا الجمع ال يعرفون إال األمر بالمنكر والنهي عن المعروف 
والتع��اون على اإلثم والعدوان:« بعضهم م��ن بعض يأمرون بالمنكر 

وينهون عن المعروف«
كيف ال نصدق ذلك ونحن نس��مع مقاله��م يوم حرب الفرقان وآلة 
إج��رام االحتالل تطحن الرجال والنس��اء والولدان وش��عبنا في غزة 
هاش��م :«تعالوا لن��رى فطايس هنية«ه��ذا حديثهم عن الش��هداء من 

الشرطة والشيوخ واألطفال!!!
كي��ف ال نصدق وه��م يرقصون ويوزعون الحلوى فرحا باستش��هاد 
س��عيد صيام ونزار ريان من قادة الش��عب العظيم، رب قائل يقول إن 
هذا الكالم ليس صحيحا وأنا أقول إن الروايات متواترة في ذلك ، أما 
س��معوا مقولة المعتمد بن عباد حينما حذره رجال حاشيته من مغبة 

االستعانة بابن تاشفين :«رعي األغنام أحب إلي من رعي الخنازير«
أال إن خزي الدنيا أهون من خزي اآلخرة 

أال إن فضائح الدنيا أهون من فضائح اآلخرة
»سيعلمون غدا من الكذاب األشر«

»إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد« 

تكريس الشرعية وتوثيق العالقات
النائب د. يونس األس��طل أكد أن الجولة البرلمانية 
كان لها عدد من األه��داف التي حققتها، ومن أهمها 
تكري��س ش��رعية المجل��س التش��ريعي, م��ن خالل 
االس��تقبال الرس��مي, وبدعوة كريمة من المجالس 
النيابي��ة العربي��ة, إذ تأت��ي أهمي��ة ه��ذا الهدف في 
أجواء التنكر لش��رعية حرك��ة حماس من الصهاينة 
واألمريكان, وش��رذمة في الشعب الفلسطيني, وبعض 
األنظمة العربية، كما هدفت الجولة لتوثيق العالقة 
ن��ا اهلل تبارك وتعالى  م��ع برلمانات ال��دول التي وَفقَّ
لزيارتها, وتب��ادل الخبرات معها, واإلطالع جانب من 

إداراتها لوظائفها.
وبي��ن النائ��ب األس��طل أن الجول��ة هدف��ت أيض��ا 
لتوضيح جملة المس��تجدات في الساحة الفلسطينية, 
الس��يما تهويد الق��دس, والخطر المح��دق باألقصى 
والمقدس��يين, ثم بالضفة الغربية وأهلها, وبإخواننا 
في أراضي)48(, وغير ذل��ك، مؤكدا أنه كان هناك 
اهتم��ام خ��اص بمل��ف األس��رى, وس��بل تحريرهم, 
وتخفيف معاناتهم في سجون االحتالل الصهيوني, أو 

االنحالل الفلسطيني.
وأكد األس��طل أن النواب خ��الل جولتهم البرلمانية 
أوضح��وا أن المقاومة ه��ي الطريق الوحيد لتحرير 
فلسطين, وضرورة دفاع الشعب الفلسطيني عن نفسه, 
والفش��ل الذريع لدرب المفاوض��ات العبثية، وقاموا 
بتجلية الحقيق��ة بما يتعلق بالمصالحة واالنقس��ام 

والمناكفات الفتحاوية.
ولفت األس��طل إل��ى أن الزيارة قد اتس��مت بالصبغة 
الرس��مية, لكونها ج��اءت تلبية لدع��وة كريمٍة من 
برلمان��ات تلك الدول, أو للمش��اركة في مؤتمرات 
َتُهمُّ األمة, بعامة, والشعب الفلسطيني بخاصة، منوها 
إلى أن االس��تقبال والضيافة كانا على مستوى رفيع 
ف��ي المطارات, وأماكن الن��زول والحركة بصحبة 

األمن والشرطة وغير ذلك.
وأضاف األس��طل "إن البهج��ة التي قوب��ل بها الوفد 
وصل��ت إل��ى ح��د الدم��وع والعواط��ف الجياش��ة, 
فالش��عوب العربي��ة ُتكنُّ لن��ا كل الح��ب والتقدير, 
للصمود والمقاومة وتحقيق االنتصار على االحتالل, 
وعل��ى الحصار, وعل��ى مؤامرة الح��وار"، مؤكدا أن 
قضي��ة فلس��طين كانت في ص��دارة اهتم��ام أكثر 
تلك الحكومات, فالس��ودان مث��اًل  ُيَقّدمون ما يتعلق 
بفلس��طين عل��ى قضاياه��م الخاص��ة, والجزائر مع 
فلس��طين ظالمة أو مظلومة, واليمن ساحة مفتوحة 
لحشد الدعم للشعب الفلسطيني, وعليها إجماع جميع 

األحزاب رغم اختالفهم على بعض قضاياهم الخاصة, 
وهكذا بقي��ة الحكومات العربية، الفت��ا إلى أن بعض 
لة بارتباطات دولية, أو خاضعُة  الحكومات العربية مَكبَّ
لضغوط إقليمية تجعلها في تأييدها لنا تمش��ي على 

استحياء, أو وجل وهو أمٌر ُمَتفهم من طرفنا آنيًا.
وعلى المس��توى الشعبي أكد األسطل أن هناك خيرًا 
كثيرًا في الش��عوب, فهي على استعداد أن تفدينا بكل 
ما تملك, وتقوم الجاليات الفلسطينية بجهد مشكور 
في التواصل, والتحريض على الدعم, وجمع التبرعات 
للش��رائح المحتاجة م��ن ذوي الش��هداء والجرحى, 
واألس��رى والعم��ال فضاًل ع��ن المرض��ى والطلبة, 

والمشردين. 
وشدد على أن اس��تمرار الزيارات, وتتابع الوفود, مع 
وج��ود ممثلين دائمين, ش��رُط في تحقي��ق إنجازات 
كبرى, على مستوى الوعي والدعم خاصة وأن معظم 
الس��فارات الفلس��طينية, وبعض الحاقدين في تلك 
الساحات, يصولون ويجولون ُمَشّوهين صورة صمودنا 
وجهادنا, ومحقرين إلنجازاتنا, بما ينعكس سلبًا أحيانًا 

على مستوى الوعي والدعم لمقاومتنا وثباتنا.
جولة هامة

أما النائب جملة الشنطي فرأت أن هذه الجولة كانت 
ذات أهمية كبيرة، خصوصا أنها جاءت في توقيت هو 
األصعب في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث االنقسام 
والحصار والتهدي��دات الصهيونية لقطاع غزة، الفتة 
إلى أن دور الوفد كان كبيرا في توضح هذه األمور 

خاصة على المستوى الرسمي.
وأضافت النائب الش��نطي: "كان هناك تفهما واضحا 
للرؤى التي طرحها الوفد وموقف الحكومة وحركة 
حماس في كثير من األمور التي طرحت علينا، ومن 
هن��ا فإن الجولة فّك��ت الحصار الرس��مي الذي كان 

يطوق غزة ويرفض استقبالها والتعامل معها".
وبين��ت أن االس��تقبال الرس��مي كان عل��ى أعل��ى 
المستويات حيث كان الجداول معدة مسبقا للزيارة، 
وكان االس��تقبال في البلدات الت��ي زرناها يعبر عن 
حب وتقدير واضح لدى الجهات الرسمية، مؤكدة أن 
ذلك جاء نتيجة للمواقف الواضحة والمسئولة التي 
اكتسبتها حركة حماس خالل تعاملها مع كثير من 

القضايا التي مرت بها.
وتابعت: "أنا أرى أن هذا االحتفاء الرسمي جاء نتيجة 
للضغط الشعبي وإلدراكهم أن شعوبهم تقف في صف 
المقاومة وس��ئمت الطرق االستس��المية بتوجهاتها 

المختلفة".
أما فيما يتعلق بموقع القضية الفلسطينية في البلدان 
التي زارها الوفد البرلماني فقد أوضحت الشنطي أن 
القضية الفلسطينية تتصدر كافة القضايا وتعد عامل 
توحيد للمجتمعات واألح��زاب في البلدان المختلفة، 
وأن الحص��ار االقتص��ادي أصبح هّما ي��ؤرق الجميع 
سواء على المس��توى الرسمي أو الشعبي، مشيرة إلى 
أن جمي��ع من زارهم الوفد أكدوا على ضرورة إنهاء 
االنقسام وإنجاز المصالحة بين جميع فئات وفصائل 

الشعب الفلسطيني كمقدمة مهمة إلنهاء الحصار.
جولة سياسية بامتياز

بدوره أكد النائب د. محمد ش��هاب أن الجولة حققت 
أهدافه��ا الرئيس��ية وعلى رأس��ها الهدف السياس��ي, 

فق��د كانت جول��ة سياس��ية بامتياز, حيث رس��خت 
الشرعية الدس��تورية والسياس��ية الراهنة للمجلس 
التش��ريعي الفلس��طيني الذي تقوده كتل��ة التغيير 
واإلصالح البرلماني��ة, متابعا: "الجولة في كل دولة 
من الدول الس��ت ج��اءت بناء على دعوة رس��مية من 
جهات ومستويات رفيعة من تلك الدول, واالستقبال 
الرس��مي والتبني الرسمي الكامل كان مميزًا ورفيع 

المستوى".
وأوضح النائب ش��هاب أن االس��تقبال في الدول التي 
زارها الوفد كان عبارة عن رس��الة قوية تؤكد لكل 
لبيب الت�أييد المطلق والرس��مي للمستوى السياسي 
والش��عبي لخيار الجه��اد والمقاومة وخي��ار الثبات 
والصمود والتحدي طريقًا أوحدًا لتحرير فلس��طين, 
واس��تعادة الحقوق المسلوبة والعيش بعزة وكرامة, 
فضال ع��ن عمق العالقة واالرتب��اط المقدس بقضية 
فلس��طين وكونها قضية ذات أولوية مركزية لدى 
تلك الشعوب والحكومات, وإن بدا للناظر غير ذلك.

وعبر شهاب عن رضاه عن موقع القضية الفلسطينية 
في الدول العربية واإلس��المية قائال: "وجدنا التفافا 
وتوح��دًا ال نظير له على تبني القضية الفلس��طينية 
حكوم��ة أو معارضة، ووجدنا لديه��م وعيًا واهتمامًا 
ورس��ميًا وش��عبيًا بالغا بمجريات القضية, حتى بأدق 

التفاصيل".
جولة مثمرة 

م��ن جهته أوضح النائ��ب د. عبد الرحم��ن الجمل أن 
الهدف الرئيس��ي م��ن الجولة كان كس��ر الحصار 
السياسي عن غزة, والتواصل مع أمتنا العربية لحشد 
الدع��م لقضيتنا الفلس��طينية العادلة, ووضع ساس��ة 
األمة في الدول التي زرناها في صورة آخر مستجدات 
األح��داث في فلس��طين كتهوي��د الق��دس والضفة 
الفلسطينية وحصار غزة والعدوان عليها والمقاومة 

وقضية اإلعمار والمصالحة.
ومضى متابعا: "أعرب كل من قابلناه من المسئولين 
الفلس��طينية  للقضي��ة  ومؤازرته��م  دعمه��م  ع��ن 
واستعدادهم للدعم والمس��اندة في المحافل الدولية 
كافة وقد س��معنا منهم أننا ف��ي بالدنا نختلف على 
كثي��ر من القضاي��ا الداخلية لكنا نتف��ق على قضية 

فلسطين".
و رأى أن الجول��ة البرلمانية كانت موفقة ومثمرة 
وحققت أهدافه��ا، مضيفا: "ينظر الناس إلى أهل غزة 
نظرة إجالل إكبار وتقدير, فقد تربع أهل غزة على 
قلوب المس��لمين في كل مكان, وما شعرنا ونحن في 
البالد زرناها أنا غرباء مما أحاطنا به أهل تلك البالد 
رس��ميين وش��عبيين من الرعاية والعناية واالهتمام 
وحس��ن االس��تقبال وكرم الضيافة واإلصغ��اء إلينا 

ونحن نشرح قضيتنا".
وبي��ن النائب الجم��ل أن قضية فلس��طين تعيش في 
قلوب العرب والمس��لمين, وهي عن��د كثير من أهل 
الب��الد التي زاره��ا الوفد قضيته��م المركزية, فهم 
يختلفون في بالدهم على كثير من القضايا الداخلية 
لكنهم يتفقون على دعم ومس��اندة ومؤازرة القضية 
الفلس��طينية ويقرون أن ذلك واجب عليهم فقضية 
فلسطين ليس��ت للفلس��طينيين بل هي قضية العرب 

والمسلمين.

عندما تنهار موانع احل�صار وت�صتعلي اإرادة الثبات وال�صمود

الجولة الربملانية الخارجية.. حصاد مثمر ونتائج باهرة تفوق التوقعات

النائب األسطل: كرسنا 
شرعيتنا ووثقنا عالقاتنا مع 
الربملانات العربية وقضايا 

األسرى والحصار والتهويد كانت 
يف صدارة األجندة املطروحة

النائب الجمل: جولتنا موفقة 
ومثمرة وحققت أهدافها.. 

والقضية الفلسطينية 
تعيش يف قلوب العرب 

واملسلمني

النائب شهاب: االستقبال 
الرسمي والشعبي للوفد 
حمل رسالة تأييد واضحة 

لخيار املقاومة والثبات 
والصمود

النائب الشنطي: الجولة 
فّكت الحصار الرسمي الذي 

يطوق غزة.. 
وملسنا الحب والتقدير 

رسميا وشعبيا

مل َي���ُدْر يف خل���د الوفد الربملاين برئا�ش���ة د. اأحمد 
بحر النائب االأول لرئي����ص املجل�ص الذي مّيم وجهه 
�شطر عدد من الدول العربية يف اإطار جولة برملانية 
خارجية اأن النتائج التي �شيح�شدونها �شتكون باهرة 

وتفوق كل التوقعات.
"الربملان" التقت اأع�ش���اء الوفد الربملاين وجتاذبت 
معه���م اأط���راف احلديث ح���ول جولته���م اخلارجية 
واالأهداف التي مت حتقيقها واالنطباعات التي ارت�شمت 

يف ذاكرتهم الربملانية يف �شياق هذا التقرير. 
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قد نويتْ 
أالاَّ أنسى أفضال الكويتْ

النائب / د. يونس األسطل

َرْت بسببه،  ال شكَّ أن الجولة البرلمانية لعدٍد من الدول العربية التي أعقبت موسم الحج؛ بل َتَيسَّ
قد تمخضت عن الكثير من الحقائق والمعارف، ولذلك فإنني في هذا المقال سأشيد بواحدٍة من 

بركاتها.
ذلك أن تلك الزياراِت قد اتسمت بالطابع السياسي، وجاءت بدعواٍت كريماٍت من برلمانات تلك 
الدول، أو من البرلمان العربي، أو للمشاركة في مؤتمرات ذات أهمية بالغة؛ كالملتقى العالمي 
لنصرة األسرى في س��جون االحتالل الصهيوني الذي احتضنته الجزائر؛ تحقيقًا لشعارها العام: 

نحن مع فلسطين ظالمًة أو مظلومة.
وقد تمكن الوفد من اللقاء مع كبار رجال تلك الدول الَمُزوَرة، فإما أن نلتقي مع نائب الرئيس، 
أو مع الرئيس نفس��ه، غير أن أكثر تلك الحف��اوات كانت في الكويت؛ ذلك أن رئيس مجلس 
األمة هناك األستاذ جاسم الخرافي لم يتحرج من دعوتنا لزيارة الكويت، رغم االرتباك الذي حصل 
بس��بب اإلهانة التي نزلت ببعض النواب، واس��تدعى األمر مساءلة رئيس الوزراء، وتفاعلْت تلك 
األحداث إعالميًا وشعبيًا بما أشغلهم عن ترتيب الزيارات الدبلوماسية، لكنه أَصرَّ على استضافتنا، 
َوَوَضَع لنا برنامجًا حافاًل، بدأ بلقاء سمو األمير األول صباح األحمد الصباح، واصطحبنا في جولٍة 
ف��ي أروقة المجلس؛ للتعرف على َمَراِفِقه، وآلية عمله، وال يفوتني أن أذكر أنه كان قد حضر 
للس��الم علينا، ومرافقتنا في لق��اء أمير البالد، كما أنه كان خير الُمنِزلي��ن، فقد أنزلنا ُمْنَزاًل 

مباركًا، وحضر لنا أمسيًة مع بعض النواب واألشياخ والمحبين.
وق��د كنا ُمش��فقين م��ن أن ينعكس موقف قيادة حرك��ة فتح من احتالل الع��راق للكويت على 
درج��ة الترح��اب بالوفد الزائر، غي��َر أن المفاجأة كانت من قول األمير: لن ننس��ى أننا تالميذ 
الفلسطينيين، فقد ساهموا بدرجٍة كبيرة في تعليم الشعب الكويتي ونهضته، كما أنه يفكر في 
إعادة التمثيل الدبلوماس��ي لنا عندهم، ولو بشكل ممثليٍة ترعى شؤون الجالية هناك التي تناهز 

اليوم ثالثين ألفًا.
ول��م يكن تركيزهم على ض��رورة المصالحة وإنهاء االنقس��ام ِبدعًا م��ن االهتمامات؛ فإن هذه 
معزوفٌة س��معناها من جميع المس��تويات الرس��مية على اإلطالق، وقد َأْخَبَرنا الكثيرون أنه من 
العسير عليهم أن يعينونا سياسيًا أو ماديًا في حال استمرار الهجران والقطيعة بين حركتي فتح 

وحماس.
وق��د حاولن��ا جاهدين – والمرارة تعتصر قلوبنا- أن نضع األم��ور في نصابها فيما يتعلق بتعثر 
المصالح��ة، لكنهم لم يكونوا معنيي��ن بتحديد المصيب من المصيب��ة؛ إنما يهمهم تحقيق تلك 
المصالحة في أقرب وقٍت، وعلى وجه السرعة، وأنَّى لنا التناوش من مكاٍن بعيد، وال يلوح في األفق 
ب��وادر له��ا؛ إال إذا ُتْبنا من المقاومة بكل صورها، وُأْبنا إلى طريق التس��وية والتنازالت، وأقررنا 
بشرعية اغتصاب فلسطين، وبحق الصهاينة في يهودية الدولة، والنتيجة هي االنسالخ من الدين، 
جئين، وَغضِّ الط��رف عما يفعل اليهود  والتخلي عن ثوابت فلس��طين، وإس��قاط حق الع��ودة لالَّ
بالضفة والقدس، وعما ُيَبيِّتون للمسرى، أو يقترفون في حق األسرى، ودون ذلك خرط القتاد، 

حتى لو ُذِبْحنا من الوريد إلى الوريد!!.
��َع اهلل عليهم في أرزاقهم أن يحلفوا على  أما هذه اآلية فتنهى ُأولي الفضل والش��رف، الذين َوسَّ
التوقف عن إيتاء ذي القربى حقه والمس��كين، وغيرهما من المحتاجين، ال س��يما إذا كانوا ذوي 
سابقٍة في الدين؛ كالمهاجرين في سبيل اهلل، ولو كان أولئك المعسرون قد أساؤوا إليهم،وحتى 
لو كانت اإلساءة بالغًة؛ كقذف المحصنات الغافالت المؤمنات منهم، وأن الواجب أن يعفوا عمن 
هم من إخوانهم؛ فإن ذلك هو طريق الفوز بالمغفرة  ر في َحقِّ ن َقصَّ أساء إليهم، وأن يصفحوا عمَّ
م��ن اهلل الغفور الرحيم؛ فإننا جميعًا نخطئ في جن��ب اهلل، ونتطلع إلى عفوه وغفرانه، وَمْن رام 
قين. دِّ ن آذاه من إخوانه، وَمْن تصدق به فهو كفارٌة له، واهلل يحبُّ المصَّ ذلك َفْلَيْعُف وْلَيصفْح عمَّ

وقد ورد في سبب نزولها أن أبا بكر رضي اهلل عنه كان قد أقسم أالَّ ينفق على مسطح بن أثاثة، 
وه��و ابن عمته أو ابن خالته، حين خاض مع الخائضين في قصة اإلفك، واتهام الس��يدة عائش��ة 
رضي اهلل عنها بالفاحش��ة بعد غزوة بني المصطلق بيوٍم واحد،  وكان مس��طح من المس��اكين، 
ُب أبا بكر  ومن المهاجرين األولين، فأنزل اهلل تبارك وتعالى هذه اآلية يشفع فيها لمسطٍح، وُيَرغِّ
في العود لصلة رحمه، واإلنفاق عليه؛ فإن السابقين األولين من المهاجرين واألنصار قد رضي اله  

عنهم ورضوا عنه، حتى لو وقعوا في الموبقات التي ال ُتخرج من الملة.
وقد اس��تجاب أبو بكر رضي اهلل عنه، فعفا عنه وصفح، وأعاد له النفقة؛ وفاًء بحقِّ القربى، وأداًء 
لحقِّ المساكين، وإكرامًا للمهاجرين الذين ُأْخِرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضاًل من اهلل 

ورضوانًا، وينصرون اهلل ورسوله.
وقد لمس��نا َطَرفًا من هذه األخالق في أمير الكويت، وش��عب الكويت؛ كظمًا للغيظ، وعفوًا عن 
الن��اس، وُحب��ًا في اإلحس��ان، وهم الذين لم يكتف��وا باالنخراط في قوافل كس��ر الحصار، حتى 
ل��و تعرضوا للم��وت في المياه الدولية؛ بل أقاموا بين ظهرانين��ا جمعية الرحمة العالمية؛ لدعم 
المشاريع اإلغاثية واإلنمائية، والمتابعة لها عن كثب، وتقديم المشورة، للمشاريع التي يكفلونها.

َج األمير والحكومة والبرلمان أفضالهم بتلك الشفاعة الكريمة لوفدنا البرلماني أن يعود  وقد َتوَّ
عزيزًا إلى أرض الرباط والمقاومة، من بعد أن ِحيَل بينهم وبين ما يش��تهون؛ فقد كان وراءهم 
َمِلٌك يشبه ذلك الذي كان يأخذ كل سفينٍة غصبًا، ولكنَّ اهلل َسلَّم، وله الفضل أواًل، ثم للكويت 

الشقيق.
وهلل األمر من قبل ومن بعد

َعِة َأن ُيْؤُتوا ُأْوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجِريَن  )َواَل َيْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسَّ
ِحيم( ُ َغُفوٌر رَّ ُ َلُك��ْم َواهللَّ ِ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل ُتِحبُّ��وَن َأن َيْغِفَر اهللَّ ِف��ي َس��ِبيِل اهللَّ

)النور:22(

من وحي اآية

أك��د د. أحم��د بح��ر النائ��ب األول لرئي��س 
المجل��س التش��ريعي أن الجول��ة البرلمانية 
الخارجي��ة كان��ت ناجح��ة ومثم��رة ب��كل 

المقاييس .
وكان وف��دا برلمانيا خارجيا برئاس��ة بحر 
وعضوية النواب: د.يونس األس��طل ود. محمد 

شهاب
 ود. عبد الرحمن الجمل وجميلة الش��نطي قد 
ج��اب عدة دول عربية عل��ى مدى ما يزيد عن 
ش��هر بدءا بالس��ودان مرورا بالجزائر وليبيا 
وس��وريا واليم��ن وانته��اء بالكوي��ت قبل أن 
يق��ف عائدا إلى قطاع غ��زة، حيث قوبل الوفد 
باستقبال رس��مي حار على المستوى السياسي 
الحكومي والبرلماني والمؤسسي والشعبي في 

كل دولة تمت زيارتها.
وأوض��ح بح��ر ف��ي مؤتم��ر صحف��ي ض��م 
أعض��اء الوف��د المرافق وعددا م��ن النواب أن 
الجول��ة اس��تهدفت تحش��يد الدع��م العربي 
واإلس��المي للقضي��ة الفلس��طينية، والعم��ل 
على ف��ك الحصار وإع��ادة اإلعمار، وش��رح 
آخر المس��تجدات على الس��احة الفلس��طينية 
وباألخص مس��اعي المصالح��ة، ودعم صمود 
أهلنا في القدس والدفاع عن المسجد األقصى، 
وش��رح معاناة األس��رى وخاصة نواب القدس 
المهددين باإلبع��اد ورفع قضاي��ا قانونية في 
المحافل الدولية، وتحفيز األمة وبذل الجهد 
واستفراغ الطاقة من أجل تحرير األسرى من 
سجون االحتالل وعلى وجه الخصوص مطالبة 
الفصائل الفلس��طينية المقاومة بعمل الالزم 

لتحرير األسرى.
وأضاف بحر أن من بين األهداف أيضا توطيد 
العالق��ة مع البرلمانات العربية لتطوير األداء 
البرلماني وتبادل الخبرات واستمرار التواصل 
لنص��رة القضايا العربية واإلس��المية، إضافة 
إلى دعم مش��روعية المقاومة على اعتبار أنها 
الطريق الوحيد لتحرير فلس��طين واس��تنقاذ 
المسجد األقصى من براثن االحتالل، وترسيخ 
التش��ريعي  للمجل��س  السياس��ية  الش��رعية 

الفلسطيني.
وأش��ار بحر إلى مش��اركة الوفد البرلماني 
في مؤتمرين وتقدي��م ورقة عمل لكل منهما 
)مؤتمر تضامن الش��عوب العربية واألفريقية 
ال��ذي انعقد ف��ي الس��ودان ومؤتمر)الملتقى 
العالمي لنصرة األس��رى في سجون االحتالل 
ال��ذي انعقد ف��ي الجزائر، وعق��ده اجتماعات 
م��ع رؤس��اء وأعض��اء البرلمان��ات والكت��ل 
البرلماني��ة، وزيارته لرجال الدولة وأصحاب 
الق��رار وأل��وان الطيف السياس��ي، منوها إلى 
لق��اءات جرت م��ع العلماء والط��الب ورجال 
األعمال واللجان الش��عبية المناصرة للقضية 

الفلسطينية ورجال اإلصالح في تلك الدول.
وأضاف بحر أن الوفد ش��ارك في االحتفاالت 
الترحيبية التي أقامتها الجاليات الفلسطينية 
لنص��رة القضي��ة الفلس��طينية، وتح��دث في 
ندوات سياس��ية لمجالس الط��الب والطالبات 
بالجامع��ات، كم��ا عق��د مؤتم��رات صحفية 
ومقابالت تلفزيونية وإذاعية وصحفية، وزار 
جمعيات وهيئات ولجان خيرية داعمة للقضية 

الفلسطينية.
وأكد أن الجميع في الدول التي تمت زيارتها 
دع��م مطالبن��ا المش��روعة سياس��يًا ومادي��ًا 
ومعنويًا من أجل فك الحصار وإعادة اإلعمار، 
موضح��ا أن الوف��د حصل على اس��تجابة من 

معظم الهيئات والمؤسس��ات الخيرية لمطالب 
متعددة في تنفيذ مشاريع نوعية لدعم صمود 

الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن الوفد نجح في ترسيخ الشرعية 
السياسية للمجلس التشريعي الفلسطيني لدى 
المس��توى البرلمان��ي والحكوم��ي والحزبي 

والمؤسساتي والشعبي.
وكشف بحر عن استعداد العلماء واإلعالميين 
والخب��راء  األعم��ال  ورج��ال  والسياس��يين 
والخيرين من أبن��اء أمتنا لمضاعفة جهودهم 
لدعم القضي��ة الفلس��طينية مادي��ًا ومعنويًا 
وسياس��يًا وإعالميًا وتقني��ًا، مؤكدا أن هناك 
تفهم��ا وتقدي��را للموق��ف الفلس��طيني في 
ضوء المس��تجدات والمتغيرات على الس��احة 

الفلسطينية.
وف��ي خت��ام مؤتم��ره الصحف��ي خاطب بحر 
الش��عب الفلس��طيني قائ��ال: "نؤكد لش��عبنا 
الفلس��طيني ف��ي الذك��رى الثاني��ة لح��رب 
الفرق��ان أن أمتكم بخير تقف معكم وس��تظل 
م��ن ورائكم حتى النصر والتمكين كما ندعو 
ش��عبنا في هذه المناس��بة للتوح��د في خندق 
المقاومة حتى نقف صفًا واحدًا أمام الغطرسة 
الصهيونية وس��نظل األوفياء لدماء الش��هداء 
وألس��رانا البواس��ل وجرحانا الميامين حتى 

النصر والتمكين".

الوفد الربملاين يك�صف عن اأهداف واإجنازات اجلولة الربملانية اخلارجية

تلقينا دعما سياسيا وماديا ومعنويا لفك الحصار وإعادة اإلعمار، 
ورسخنا شرعية »التشريعي« السياسية

املؤتمر الصحفي الذي عقده الوفد الربملاني يف أعقاب الجولة الربملانية الخارجية

نظ��م نواب كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية بمحافظة غزة بالتعاون مع دائرة 
العالقات العامة في حركة حماس بحي التفاح مساء األحد )12/26( لقاءا جماهيريا 
مفتوحا بعنوان "لقاء مع مسئول" في ديوان عائلة البطش وسط حضور عدد كبير 

من مخاتير ووجهاء وأهالي وأبناء المنطقة.
وشارك في اللقاء النواب جمال نصار وم.جمال سكيك ود. أحمد أبو حلبية ومحمد 
فرج الغول, إضافة إلى العميد تيس��ير البطش نائب قائد الشرطة الفلسطينية وم. 
رفيق مكي رئيس بلدية غ��زة والقيادي في حركة حماس د. زهدي أبو نعمة. من 
جهته أكد النائب جمال نصار على قدس��ية قضيتنا الفلس��طينية, مش��ددا على أن 
كتلته مس��تمرة في خطواتها من اجل نصرة وخدمة الش��عب الفلسطيني. ولفت 
نصار إلى أن الحالة التي كان يعيشها الشعب الفلسطيني قبل عام 2006م , أي قبل 
فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية كانت حالة شاذة تخللها حاالت متعددة 
من االنفالت السياسي واالنفالت األمني والفوضى الخالقة. وتحدث نصار عن حالة 
الحصار الذي فرض على قطاع غزة, مؤكدا أن الش��عب الفلس��طيني هو الش��عب 

الوحيد في العالم الذي تعرض لحصار مالي وسياسي واقتصادي في وقت واحد.
وشدد نصار على دور المقاومة في تحقيق النصر وهزيمة المحتل, مؤكدا أن ما 

أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة. 
وأش��ار نصار إلى أن حركة حماس عندما شكلت الحكومة العاشرة كانت تتمنى 
وترغ��ب أن تش��ارك فيها جمي��ع القوي والفصائ��ل ولكنهم رفض��وا وقالوا أنتم 
ستفش��لون فافش��لوا لوحدكم مما دعا حركة حماس لتشكيل الحكومة لوحدها. 
وفيما يتعلق بتعامالت الحكومة مع المواطنين قال نصار"إن الحكومة الفلسطينية 
ال تفرق في تعامالتها مع المواطنين, فالجميع أمام القانون سواء", مشيدا في الوقت 
ذات��ه باالنجازات الكبيرة التي اس��تطاعت أن تحققها جميع الوزارات في الحكومة 

الفلسطينية وخص منها وزارة الداخلية التي حققت األمن واألمان للمواطنين.
وفي نهاية اللقاء قدم النواب درعا تكريميا لعائلة البطش، وتمت اإلجابة على أسئلة الحاضرين.

نواب محافظة غزة ينظمون لقاء 
جماهرييا مفتوحا يف حي التفاح

أجرى د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي اتصالين 
هاتفين منفصلين مع والدتي المختطفين في سجون السلطة مهند 
نيروخ ومجد عبيد، مستنكرا بشدة ما تقوم به أجهزة سلطة رام اهلل 

من اختطاف وتعذيب للمقاومين في الضفة الغربية.
وثمن بحر صبر العائلتين الصابرتين في محنتهما، مؤكدا أن ذلك 
جهاد في س��بيل اهلل، داعي��ا العائلتين إلى مزيد من الصبر والصمود 
وتحم��ل محنة أبنائه��م الذين تردت صحتهم مؤخرا بس��بب ازدياد 

القمع والتعذيب من قبل األجهزة األمنية التابعة لمحمود عباس.
وأكد بحر ألهالي المختطفين أن المجلس التشريعي يجري العديد 
من االتص��االت الدولية والعربية من أجل وقف مسلس��ل االعتقال 
السياس��ي، مطالبا باإلفراج عن المختطفين المجاهدين في سجون 
فتح الت��ي امتألت بالمعتقلين م��ن العلماء والمجاهدين وأس��اتذة 
الجامع��ات والطالب وأعضاء المجالس البلدية وقد وصل األمر إلى 

اعتقال النساء.
وحذر بحر قيادة األجهزة األمنية في الضفة من االستمرار في هذه 
التصرفات المسيئة لتضحيات وصمود شعبنا، الفتا إلى أن مصيرهم  

كمصير العمالء الذين سوف تتخلى عنهم إسرائيل.

»م�صري اأمن ال�صلطة كم�صري  العمالء«

د. بحر يهاتف والدتي املختطفني 
نريوخ وعبيد ويؤكد تضامن 

التشريعي مع املختطفني املضربني
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 رئي�س التحرير :  موؤمن ب�سي�سو

العدد الخامس والخمسون

موؤمن ب�سي�سو 

هل يفعلها عباس؟

رئيس الوزراء د.اسماعيل هنية ووفد الحكومة لدى زيارته 
للدكتور أحمد بحر عقب عودته من الجولة البرلمانية الخارجية 

المجلس التشريعي يستقبل وفدا من قيادة الشرطة 
الفلسطينية 

رجل األعمال الفلسطيني منيب المصري وعدد من أفراد أسرته 
يزورون خيمة اعتصام النواب المقدسيين المهددين باإلبعاد

ما حدود وس��قف الصراع المحت��دم حاليا بين محمود عباس رئيس »فتح« والس��لطة 
والمنظمة وبين محمد دحالن عضو مركزية »فتح« الذي كان في عديد المراحل إبنا 

مدلال لعباس وذراعه الضاربة؟
يصعب التكهن بمضمون اإلجابة القطعية في الوقت الحاضر على هذا الس��ؤال في ضوء 
تش��ّوش الرؤية الداخلية لدى الصف القيادي الفتح��اوي، وتعقيدات الوضع الفتحاوي 

الداخلي الذي تحكمه أجندة متنافرة ومرجعيات متعددة ومراكز قوى مختلفة.
وم��ع ذل��ك فإن مراقبة مش��هد الصراع الداخلي ال��ذي يهّز »فتح« حالي��ا تفضي إلى 

مجموعة من الخالصات الواضحة، وأهمها:
إصرار عباس على إقصاء دحالن بشكل تام من األطر القيادية الفتحاوية، وتجريده من 

كل الصفات القيادية التي تمنحه أدوات التأثير والنفوذ.
إص��رار دحالن على مواجهة إجراءات عباس حتى النهاي��ة، وعزمه التصدي لمحاوالت 

استهدافه الداخلي مهما كلفه األمر.
أن أدوات الص��راع بي��ن الرجلين ال تنضبط إلى أية معايي��ر وطنية أو قواعد أخالقية، 
وخاصة في ضوء كش��ف حقيق��ة المخطط االنقالبي الذي يق��وده دحالن ضد عباس، 
والخاليا المس��لحة التابعة لدح��الن التي تم ضبطها في الضفة مؤخ��را، واألنباء التي 
تحدثت عن تحضيره لتنفيذ اغتياالت ضد قيادات ومس��ئولين في السلطة قد يكون من 

بينها عباس ذاته.
 أن وتي��رة الص��راع بين الرجلي��ن تتصاعد تدريجي��ا، وقد تبلغ آم��ادا خطيرة خالل 

المرحلة المقبلة.
أن الكثي��ر من قيادات »فتح« تلوذ بالصمت وتلتزم الحذر إزاء الصراع الدائر، وتنتظر 
مآالت ونتائج الصدام، وال تنس��ج تحالفا س��افرا مع أحد، أو تحس��ب نفس��ها على هذا 

المعسكر أو ذاك.
ال يبدو عباس هذه المرة في وارد التراجع عن إجراءاته القوية ذات الطابع االستراتيجي 
ضد دحالن الذي بات يهدد مس��تقبله الش��خصي والسياسي، فهو يدرك تماما أن صراعه 
مع دحالن أضحى اليوم صراع بقاء ووجود، وأن أي تراٍخ في اس��تئصال »ُدمل« دحالن 

قد يكلفه الكثير.
ف��ي المقاب��ل ال يبدو دحالن غّرا س��اذجا أو صيدا س��هل المنال، إذ يمل��ك الكثير من 
المعطيات الحساس��ة ذات صفة الس��رية التي قد تحدث إرباكا ضخما وفضائح مدوية 
داخل الصف الفتحاوي وعلى المس��توى الوطني يبدو عباس و«فتح« في أمس الحاجة 
لالبتع��اد عنها. فوق ذل��ك، فإن دحالن يش��كل الورق��ة الرابحة إس��رائيليا وأمريكيا 
خ��الل المرحلة المقبلة، فالرج��ل لم يتورع عن غمز ولمز ول��ّي نعمته )عباس( أمام 
اإلس��رائيليين واألمريكيين مرات كثيرة، ومحاولة تأليبهم عليه، واستعداده للتعاطي 
مع الرؤية اإلس��رائيلية - األمريكية لحل الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي حال تقلده 
زمام الس��لطة على أطالل حكم عباس، فضال عن تش��دده الصارخ ومواقفه الصادمة في 

مواجهة حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية.
كل ذلك ينذر بمعارك حامية الوطيس بين الرجلين قد تس��تخدم فيها كل الوسائل 

واإلمكانيات التي يغيب عنها السمت الوطني والصبغة األخالقية.
ويبقى الس��ؤال األبرز بال إجاب��ة: هل يفعلها عباس ويتمكن من إقص��اء أو على األقل 
تحجيم دحالن، أم أن مخالب دحالن س��تضرب عباس ضربته��ا األخيرة، وتمهد لفصل 

جديد أكثر سوادا في الحياة الفلسطينية؟   

الغول: السلطة تنتهك القوانني الدولية واإلنسانية اليت حترم اختطاف الناس دون تهمة أو حماكمة
اس��تنكر  د. أحم��د بح��ر النائب األول 
التشريعي استمرار اختطاف  للمجلس 
واعتقال المئات من أبناء حركة حماس 
وق��وى المقاومة في الضف��ة الغربية، 
محماًل قيادة األجه��زة األمنية التابعة 
لس��لطة رام اهلل المس��ئولية الكامل��ة 
عن حياة المختطفي��ن المضربين عن 

الطعام في سجون السلطة هناك.
ج��اء ذل��ك خ��الل اعتص��ام تضامني 
والمحررين  األس��رى  نظمت��ه وزارة 
بالتعاون مع جمعية واعد لألسرى في 
ساحة المجلس التشريعي، للتضامن مع 
المختطفين المضربين عن الطعام في 
سجون السلطة،  بحضور عدد من نواب 
المجلس التش��ريعي، ووزير األس��رى 
محمد ف��رج الغ��ول، وقي��ادات العمل 
الوطني واإلسالمي إضافة إلى فعاليات 

رسمية وشعبية .
وق��ال بحر: "إن اإلنس��ان يق��ف اليوم 
حزينا أمام هذا المش��هد العجيب وهو 
يتحدث عن األسرى في سجون فتح بعد 
أن كنا نتحدث عن األسرى في سجون 
االحتالل واعتقالهم وتعذيبهم"، مطالبا 
باإلفراج عن األس��رى المجاهدين في 
سجون فتح التي امتألت بالمعتقلين من 
العلماء والمجاهدين وأساتذة الجامعات 
والط��الب وأعضاء المجال��س البلدية 

ووصل األمر إلى اعتقال النساء.
وح��ذر بحر قي��ادة األجه��زة األمنية 
ف��ي الضف��ة من االس��تمرار ف��ي هذه 
التصرفات المسيئة لتضحيات وصمود 
شعبنا، الفتا إلى أن مصيرهم  كمصير 
العم��الء الذي��ن س��وف تتخل��ى عنهم 

إسرائيل.
وطالب بح��ر عمرو موس��ى بصفته 
األمين العام لجامع��ة الدول العربية 
وكل المؤسسات الدولية واإلنسانية 
ه��ذه  لوق��ف  العاج��ل  بالتدخ��ل 

الممارس��ات الخطيرة التي تمارس��ها 
باإلفراج  األمنية، واإلس��راع  األجهزة 
عن المعتقلين السياسيين الذي وصلت 
بع��ض الح��االت منه��م إل��ى الم��وت 
الس��ريري، منددا بممارس��ات السلطة 
المحررين  األسرى  باعتقال  المتمثلة 
من سجون االحتالل قبل أن يصلوا إلى 

النس��اء وتعريضهم  بيوتهم، واعتقال 
للشبح والتعذيب. بدوره أوضح وزير 
األس��رى والمحرري��ن محم��د فرج 
الغ��ول أن ما تقوم به الس��لطة في رام 
اهلل م��ن اعتق��ال يش��كل مخالفة لكل 
القواني��ن الدولية واإلنس��انية وحتى 
القانون الفلسطيني الذي يمنع ويحرم 

اختطاف وتعذيب الناس دون محاكمة 
ودون تهم��ة أو جريم��ة، متابعا: "لقد 
أص��درت محكم��ة العدل العلي��ا قررا 
باإلفراج عن المعتقلين منذ أكثر من 
ع��ام ولكن الس��لطة مازلت تصر على 
انتهاك القانون وعدم تنفيذها لقرارات 

المحكمة".

خالل اعت�صام 
ت�صامني يف باحة 
املجل�س الت�صريعي

د. حبر يطالب بتدخل دولي وعربي عاجل إلنــقاذ 
املختطفني املضربني يف سجون سلطة رام اهلل

تختطف جنليه منذ �صهر

النواب اإلسالميون يستنكرون استدعاء أمن سلطة رام اهلل للربوفيسور األشقر
اس��تنكر النواب اإلس��الميون في محافظة نابلس بش��دة ما 
أقدم عليه جهاز األمن الوقائي من اس��تدعاء البروفيس��ور 
والمحاض��ر ف��ي جامعة النج��اح عصام األش��قر، في وقت 
تختطف فيه نجليه مجاهد وأنس منذ شهر، فيما يقبع نجله 
الثالث حذيفة قبل عدة أشهر في سجون االحتالل الصهيوني. 
وأكد النواب أن عائلة األش��قر تعتب��ر »نموذًجا مؤلًما لما 
تعيش��ه الضفة في ظل التنس��يق األمني البغيض، وتقاس��م 

األدوار، م��ا أدى إل��ى تفري��ق عائالت كاملة بين س��جون 
السلطة وسجون االحتالل«. 

وأش��ار الن��واب إل��ى أن أجهزة س��لطة رام اهلل تس��ير في 
»مخططها التصف��وي في الضفة بوتيرة متس��ارعة«، دون 
اعتب��ار مكان��ة من تعت��دي عليه��م، مطالبين المؤسس��ات 
الحقوقية واإلنس��انية بلعب دور أكبر في فضح ممارسات 

األجهزة، وإظهار حقيقة »الواقع المرير لوضع الضفة«. 

نواب التشريعي ووزراء وشخصيات رسمية وشعبية  تشارك في اإلعتصام


