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ولد النائب المربي محمود مصلح في قرية خبيزه قضاء حيفا عام ١٩٤١، ونزح مع عائلته في أعقاب 
ــة فلســطين الكبرى عام ١٩٤٨ إلــى منطقة عرابة في جنين، حيــث درس مراحل تعليمه األولى،  نكب
ــل أن ينتقــل إلى مدينة طوباس، ومن ثــم انتقل ليكمل تعليمه الثانوي فــي مدينة نابلس.وعمل  قب
مصلح بعد االنتهاء من دراسته في سلك التعليم بمدينة طوباس، ومن ثم في قرية ترمسعيا شمال 
رام اهللا، ومــن ثم في مدارس قرى االتحاد فــي أم صفا غربي رام اهللا، وذلك قبل انتقاله للتدريس 
فــي مدينة رام اهللا.وانتقل المربي محمــود مصلح بعد ذلك للعمل مدرســا للتربية الرياضية في 
ــة بمدينة رام اهللا، كما عمل مشــرفًا للتربية الرياضية فــي مكتب التربية  ــة العلوم التربوي كلي
فــي مدينة رام اهللا.وانتقل المربي محمــود مصلح بعد ذلك للعمل مدرســا للتربية الرياضية في 
ــة بمدينة رام اهللا، كما عمل مشــرفًا للتربية الرياضية فــي مكتب التربية  ــة العلوم التربوي كلي
فــي مدينة رام اهللا.وانتقل المربي محمــود مصلح بعد ذلك للعمل مدرســا للتربية الرياضية في 

والتعليم برام اهللا. وعمل مديرا للجمعية الخيرية اإلســالمية في البيرة لمدة ١١ عاما.وفي الناحية 
السياسية التنظيمية، شغل النائب محمود مصلح منصب مسؤول الجهاز اإلعالمي لحركة المقاومة 
اإلســالمية "حماس" خالل االنتفاضة األولى، وناطقا باســم حركة حماس  بين عامي ١٩٩٥ ـ ١٩٩٦.

وتعرض النائب مصلح لالعتقال ثالث مرات في سجون االحتالل, وأعتقل بعد ترشحه ضمن قائمة 
التغير واإلصالح وعضويته في المجلس التشريعي الفلسطيني.

ــاراك أوباما غالبا وأعضاء  ــع الناس ـ بمن فيهم الرئيس المنتخب ب يعرف جمي
حملته االنتخابية ـ أن جميع المســلمين والعرب ، فــي داخل أمريكا وخارجها ، 
رافقوا حملته االنتخابية بالرجاء والدعاء وصب األصوات في صالحه على أمل أن 
يكون النجاح حليفه . وكانوا أول الفرحين بالنتيجة التي أظهرت فوزه الساحق 

على جون ماكين مرشح الحزب الجمهوري . 
ــة حين فوجئ الجميع بالرئيــس اإلفريقي األصل  ولذلــك كانت الخيبة ثقيل
المتحدر من أســرة مســلمة ، يبدأ تجهيزاته لعهد اإلدارة التي يترأســها بتعيين 
المدعو رام إيمانويل رئيسا ألركان البيت األبيض ! فقد كشفت مصادر اإلعالم 
عن أن هذا الذي حظيت مسألة تعيينه بأولوية وفورية باتة مطلقة ليس يهوديا 
وحســب ، ولكنه صهيوني يميني ابن صهيوني يميني من رجال اإليتسل ! وليس 
صهيونيا وحســب ، ولكنه إسرائيلي ! وليس إسرائيليا وحسب ولكنه متطوع في 

جيش االحتالل ! سبق أن حارب في حرب لبنان وقبلها حارب في حرب الخليج !
وســبق أن رأينا رؤســاء أمريكيين يعينون العديدين من األمريكيين اليهود في 
مناصب عليا في إداراتهم ، ال سيما في مجلس األمن القومي وفي وزارة الخارجية 
ــا هنري كيســنجر في منصب رئيــس مجلس األمن القومــي ثم وزير  . فرأين
الخارجية في إدارة الرئيس الجمهوري ريتشارد نكسون ورأينا مادلين أولبرايت 
في منصب وزير الخارجية كما رأينا مارتن إنديك في منصب ســفير أمريكا 
في إســرائيل ورأينا دينيس روس في منصب مبعوث الرئيس األمريكي للشــرق 
األوسط في إدارة الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون . بل رأينا الرئيس المنتهية 
واليته جورج بوش يخوض في العراق حربا ملفقة األســباب بوحي من تل أبيب 
ويزج ببالده وبالعالم في ضائقة مالية ساحقة ال يدري أحد متى الخروج منها . 
ويتمكن من السيطرة على أجهزتنا األمنية في الضفة الغربية لتسخيرها لصالح 

إسرائيل ولصالح إدخال األجهزة اإلسرائيلية بنفسها في قلب الضفة الغربية .
رأينا ذلك كله ولم نعقب . ألن المواطنين األمريكيين اليهود لهم من حيث المبدأ 
ما لباقي المواطنين األمريكيين من حق في التعيين في وظائف الحكومة ، حتى لو 
كانت نسبة الذين في الوظائف العليا منهم أعلى بكثير وكثير جدا من نسبتهم 

قياسا إلى عدد سكان الواليات المتحدة .
ولكننا ـ على حد علمنا حتى اليوم ـ لم نعلم أن رئيسا أمريكيا أقدم على تعيين 
ــي مفتاحي من قبيل  يهودي إســرائيلي مقاتل مزدوج الجنســية في منصب علن
منصب رئيس أركان البيت األبيض ، الذي يتحكم في عقل الرئيس وفي حركته 

وفي عالقاته الداخلية والخارجية .
فليهنأ سعيد بسعيدة ! فنحن لم نكن نعول أصال على خير يأتي من رئيس أمريكي 
. ونحن نعلم أن الرئيس األمريكي محجور عليه عمليا من قبل اللوبي الصهيوني 
ــاك . وفي البدايــة كان الصهاينة حريصين على  الــذي هــو ( الكل في الكل ) هن
التحكم في حركة السياســة األمريكية في الشــرق األوسط حصرا . ولكنهم مع 
مرور الوقت سيطروا على حركة السياسة األمريكية في العالم ، حتى يضمنوا 
أن ال تصل صواريخ كورية إلى سوريا مثال وأن ال يتعاون الروس مع اإليرانيين 
في المجال النووي . وهلم جرا .. وفي البداية كانت الحســابات األمريكية تأخذ 
بالحسبان وجود فاصل بين مصالحها ومصالح إسرائيل ولكن اللوبي الصهيوني 
استطاع أن يزيل الفارق ويزاوج بين المصلحتين ويزيل الكلفة بين الفريقين . 
وفي البداية قال الرئيس الذي كان يجهز نفسه لالنتخابات هاري ترومان عندما 
سئل عن خاطر العرب وهو يضع ثقل أمريكا مع إسرائيل حال اإلعالن عنها عام 
١٩٤٨ : وأين أصوات العرب في انتخابات الرئاسة ؟ أما اليوم فإن أوباما الذي يعلم 
أن العــرب لهم أصوات ، وأن أصــوات العرب انتخبته ، فهو يرد تحيتهم له بإبداء 
االحتقار لهم وألمتهم عن طريق تجــاوز التوازن والذوق واألصول في تصرفه 

رئيسا للدولة العظمى األولى في العالم .
ــن باتوا مســكونين بالصهيونية داخل  هكــذا يتبين أن كبار الساســة األمريكيي
أرواحهم . فليس ثمة سبب غير ذلك يدعو أوباما إلى اختيار إيمانويل دون غيره 

من األمريكيين كلهم لهذا المنصب .    
وصدق أحد األمريكيين السود الذي استمع ذات مرة إلى أوباما يتكلم فقال : هذا 

رجل أبيض في جلد رجل أسود !   
والغريب أن تعيين إيمانويل لقي احتجاجا من شخصيات في الحزب الجمهوري 
نعت على هذا المحارب الصهيونيـ  األمريكي مزدوج الجنسية كونه ( عدوانيا ) 
على خالف النوايا التي أعلن عنها أوباما حين أعرب عن رغبته في انتهاج سياسات 
تعاونية وتجميعية في الساحة الداخلية األمريكية . وكان إيمانويل قد هاجم بوش 
هجوما شرســا وانتقد سياساته في الشرق األوســط ! أتدرون لماذا ؟! ألن بوش 
بزعم إيمانويل أجبر إسرائيل على قبول انضمام حماس للترشيح في االنتخابات 

الفلسطينية عام ٢٠٠٦  فكانت النتيجة أن فازت حماس في االنتخابات !!
فهل توقعتم أن يوجد من يزايد على بوش في حب إســرائيل وحماية إســرائيل 
والتعصب إلســرائيل ؟! وما المنتظر من  إيمانويل بوصفه رئيس أركان البيت 
األبيض أن يفعله لمنفعة إسرائيل ؟ وأية استهانة وأي احتقار   ينطوي عليه أوباما 

حتى جاء بهذا المسعور وأركبه فوق قمة العالم ؟! 
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عقدت لجنة الرقابة وحقوق اإلنســان في المجلس التشــريعي الفلســطيني أمس 
ورشة عمل حول آليات وأدوات الرقابة على الشركات والمؤسسات األهلية في مقر 
المجلس، بحضور رئيس لجنة الرقابة النائب يحيى العبادسة ومقررة اللجنة النائب 
هدى نعيم واألعضاء كل من النائب سيد أبو مسامح والنائب سالم سالمة، بمشاركة 
ممثلين عن الوزارات المعنية والمراقب العام ووزارة الشئون االجتماعية ومندوب 
عن شــركات التدقيق. وتحدث المشاركون عن وجود ٨٩٤ جمعية مرخصة بعضها 
أسماء على ورق وال يوجد لها مكاتب وان بعضها انشأ للتحايل وسرقة األموال بغطاء 
قانوني، مؤكدين وجود فســاد مستشــري في هذه المؤسســات، ولفت المتحدثون 
ــات ال يعرفون بعضهم إضافة  في الورشــة أن أعضاء مجلس اإلدارة لبعض الجمعي
ــر التنفيذي للجمعية،  إلى وجــود رئيس مجلس إدارة هو في الوقت نفســه المدي
وان الجمعيات تقدم تقاريرها الســنوية دون التقارير المالية، وبين المتحدثون أن 

الشركات غير الربحية يوجد بها تالعب كبير وان وزارة االقتصاد بعد التدقيق في 
تلك الجمعيات قامت بتخفيض عددها من ١٠٥ جمعية إلى ٤٦ شــركة. وحول آلية 
الرقابة على الجمعيات تحدث الحضور أن هناك نقصا كبيرا في قانون الجمعيات 
الذي اقر في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق حيث كان اغلب نواب المجلس 
رؤساء جمعيات أهلية، وطالب الحضور بتفعيل دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
التي لها صالحية الرقابة والتدقيق، مشددين على ضرورة أن تقوم الجمعيات بإطالع 
الجمهور على تقاريرها المالية حتى يتم الحكم عليها، وال بد من التعاون مع وزارة 
الداخلية وباقي الوزارات للرقابة على المؤسسات والجمعيات ذات االختصاص. فيما 
أجمع الحضور على ضرورة تشكيل لجنة وزارية تختص بالمؤسسات األهلية والية 
ــة واإلدارية وتعديل قانون  ــوان الرقابة والمالي ــة عليها وضرورة تفعيل دي الرقاب

الجمعيات وإلغاء قانون الشركات غير الربحية.
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سلم السيد "كرايكوس ترانفيليدس" 
عضو البرلمان األوروبي دعوة رسمية 
للدكتور احمد بحر رئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني باالنابة لزيارة 
البرلمان األوروبي فــي مارس ٢٠٠٩، 
ــارة وفــد برلماني  وذلــك خالل زي
ــي للمجلس  مــن البرلمــان األوروب

التشريعي في مقره بغزة.
وعبر بحر عن تقديره وشكره لموقف 
البرلمان األوروبي واستجابته للدعوة 
الموجه للمجلس التشــريعي، وأشــاد 
بموقف البرلمان األوروبي من قضية 
النواب األسرى والقضية الفلسطينية، 
داعيا البرلمــان األوروبي لمزيد من 
ــى االحتالل اإلســرائيلي  الضغــط عل
إلطالق سراح األسرى وخاصة النواب 
منهم وعلى رأســهم الدكتور عزيز 
دويــك رئيــس المجلس التشــريعي 
ــى المستشــفى إلجراء  الذي نقــل إل

عملية جراحية عاجله له.
ــة لكافــة  ووجــه بحــر دعــوة عاجل
البرلمانيين العرب واألجانب للتدخل 
لدي حكوماتهم للضغط على االحتالل 
لإلفراج عــن الدكتور دويك ونقله 
للعالج بالخارج نظرا لتدهور وضعه 

الصحي.
واستعرض بحر أمام الوفد األوروبي 
ــاة الشــعب الفلســطيني تحــت  معان
الحصــار الصهيونــي وخاصة في ظل 
اســتمرار إغالق المعابر ووفاة مئات 
المرضى من األطفال والنســاء بسبب 

نقص العالج واألدوية.
ــن  األوربيي ــواب  الن بحــر  وطالــب 
ــا لرفــع الحصار عن  بالتدخــل عملي
قطعا غزة، وان ما يقومه به االحتالل 

هو بسبب الصمت األوروبي والعالمي 
تجــاه العــدوان الصهيوني فــي غزة 
وضد مدينة القــدس وعمليات القتل 

في الضفة الغربية.
وجدد بحر أمــام الوفد دعم المجلس 
التشــريعي للحــوار الفلســطيني في 
ــى ضــرورة أن  القاهــرة، مشــددا عل
يكون الحوار الفلســطيني مبني على 
ــا الصادقــة وإجــراءات حقيقة  النواي
على األرض تثبت حسن النوايا وتهيئ 

األجواء إلنجاح الحوار الفلسطيني.
من جانبه عبر رئيس الوفد األوروبي 
عن رفض البرلمان األوربي الستمرار 
اعتقال النواب الفلسطينيين وانه غير 
مقبول وقد اصــدر االتحاد األوروبي 
قــرارًا يجري الضغط على الحكومات 
ــذه، كمــا طالــب  ــة لتنفي األوروبي
االحتالل بإطالق ســراح األســرى من 
المرضى والنســاء وكذلــك النواب 

الفلسطينيين.
وشــدد رئيــس الوفــد أن البرلمــان 
األوربي يرفض الحصــار على قطاع 

غزة وانه يمثل كارثة إنســانية على 
الشــعب الفلســطيني وعقاب جماعي 
للشــعب الفلســطيني، يذهب ضحيته 
المرضى والجرحى ويزد من مستوى 

الفقر في قطاع غزة.
وأوضــح رئيــس الوفــد أن الدعــوة 
الرســمية التي سلمها للدكتور بحر 
هي تعبير حقيقي عن تضامن البرلمان 
الفلســطيني  الشــعب  األوروبــي مع 
ودعم للمجلس التشريعي الفلسطيني 
وممثلي الشعب الفلسطيني الذين تم 

انتخابهم بشكل ديمقراطي ونزيه.
وقــد قدم العديد مــن النواب وأعضاء 
الوفد األوروبــي مداخالت ضد خالل 
النواب الفلسطينيين على ضرورة أن 
يقف االتحــاد األوروبي موقف حازم 
مــن إجــراءات االحتالل ضد الشــعب 
الفلســطيني واســتمرار حصار غزة، 
وكذلــك اســتمرار اعتقــال ١١,٥٠٠ 
أسير فلســطيني بينهم أطفال ونساء 
ومرضى وكبار في السن، وكذلك 
قضية االســتيطان في الضفة الغربية 

والقدس المحتلة.
ــر غالبية أعضاء الوفد  من جانبهم عب
األوروبــي عن أســفهم لما يحدث في 
قطاع غزة نتيجة الحصار اإلسرائيلي 
ــى إيصال صوت  وأنهم ســيعملون عل
البرلمان  ــى  إل الفلســطيني  الشــعب 
ــة  ــي والحكومــات األوروبي األوروب
للتدخــل لوقف العدوان اإلســرائيلي 

على غزة.
واعتبر الجانبان أن زيارة وفد المجلس 
التشــريعي فــي مارس ٢٠٠٩ ســتكون 
ــة  ــق العالقــات الثنائي فرصــة لتعمي
بين المجلس التشــريعي الفلسطيني 
والبرلمان األوروبي، وفي نهاية اللقاء 

تم تبادل الهدايا التذكرية.
ــور احمد بحر أعلن أن  وكان الدكت
وفد برلماني من المجلس التشريعي 
ــارة العديــد من  ــم يتمكــن مــن زي ل
واإلســالمية  ــة  العربي ــات  البرلمان
بسبب اســتمرار إغالق معبر رفح مع 

جمهورية مصر العربية.
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ملف االعتقال السياســي ملف مؤلم في تاريخ الشعب الفلسطيني وال يشرف 
أحد مهما كان، ولألســف مارسته السلطة الفلســطينية منذ تاريخ إنشاءها 

ولألسف ال زالت تمارس ذلك في الضفة الغربية بشكل ممنهج.
ومن أجل خلق أجواء ايجابية للحوار الفلســطيني أطلق المجلس التشريعي 
مؤخــرا مبادرة مــن أجل تهيئة الحوار الفلســطيني فطالب حكومة الوحدة 
الوطنية برئاسة إسماعيل هنية والرئيس محمود عباس بضرورة اإلفراج عن 
كافة المعتقلين السياسيين في غزة والضفة، وقد استجابت حكومة الوحدة 
ــة في غزة فأفرجت عن وإطالق كافة المعتقلين السياســيين الذين  الوطني
ال يتجــاوز عددهم ١٦ شــخصًا في حين رفضت رام اهللا االســتجابة للمبادرة 
ــة في غزة فأفرجت عن وإطالق كافة المعتقلين السياســيين الذين  الوطني
ال يتجــاوز عددهم ١٦ شــخصًا في حين رفضت رام اهللا االســتجابة للمبادرة 
ــة في غزة فأفرجت عن وإطالق كافة المعتقلين السياســيين الذين  الوطني

بل أمعنــت في االعتقاالت في كافة مدن الضفة"، بل أن األجهزة األمنية في 
الضفة الغربية مازالت تالحق المقاومة بكافة فصائلها مثل حماس و الجهاد 
اإلسالمي وبعض عناصر شهداء األقصى الذين رفضوا تسليم سالحهم، حتى 

وصل عددهم إلى أكثر من (٥٠٠) معتقل سياسي.
ــا في رئاســة المجلس التشــريعي ننظر ببالغ الخطــورة لما يحصل في  إنن
الضفة الغربية من انتهاك لحقوق اإلنســان واعتقال المئات من أبناء الشعب 
الفلسطيني ال سيما أبناء حركة حماس واقتحام للبيوت والعبث بمحتوياتها 
وإغالق المؤسســات الخيرية واســتدعاء الحرائر والتقاســم  الوظيفي بين 
األجهزة األمنية الفلســطينية والصهيونية على مالحقة المقاومة ومصادرة 

سالحها.
ــة إلى وكالء عن  لألســف فقد تحولت األجهــزة األمنية في الضفة الغربي
االحتالل  وجهاز الموساد اإلسرائيلي، وتقاسموا الدور الوظيفي بينها وبين 

أجهزة االحتالل األمنية.
ــة من اعتقــاالت يومية وتعذيب شــديد  فهل مــا يحدث فــي الضفة الغربي
للمقاومين والمجاهدون يســاهم في إنجاح الحوار؟! أو أن ذلك يضع ألف 
عالمة اســتفهام على أن هؤالء ال يريدون حوارًا وال وحدة وال لحمة للشعب 
الفلســطيني ، وما خطاب الرئيس محمود عباس باألمس وتأكيده على عدم 
وجود أي معتقل سياسي في سجون السلطة في الضفة على الرغم من اعتراف 
بعــض قيادات منظمة التحريــر ومراكز حقوق اإلنســان بوجود معتقلين 
سياســيين ، ليؤكد على النهج الغريب للرئيس محمود عباس وعدم جديته 

في الحوار بل وإصراره على إفشال الحوار.
لذا فإننا نطالب الشــقيقة مصر راعية الحوار الفلســطيني الفلســطيني أن 
يتدخلوا بكل قوة إلنهاء هذه المهزلة، وذلك باإلفراج الفوري عن المعتقلين 
في سجون السلطة في الضفة الغربية، كي يكتب اهللا النجاح لهذا الحوار، وان 

يغلق ملف االعتقال السياسي. 

شــارك الدكتور احمــد بحر رئيس 
الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس 
باإلنابة وإسماعيل هنية رئيس الوزراء 
الفلسطيني وعدد من النواب في وداع 
ــي األوروبــي ووفد  الوفــد البرلمان
سفينة الكرامة التي وصلت قطاع غزة 

مؤخرًا للمساهمة في كسر الحصار.
واشــاد بحر خــالل مؤتمــر صحفي 
ــر احمد في  مشــترك مع اللورد نظي
ــاء غــزة  بوفــد ســفينة الكرامة  مين
البرلمانية  التي كسرت الحصار عن 
الشــعب الفلســطيني مخاطبا أعضاء 
الفريــق أن هذا العمــل الذي قمتم به 
يــدل على عزيمة صادقــة ونية قوية 
لكســر الحصار المفروض على غزة، 
و تعرضتم للتهديد من قبل االحتالل 
ــى المجــيء وهذا  ــم عل لكــن أصررت
انتصار لكم وللشعب الفلسطيني  وهي 
خطــوة عمل رمزي يجــب أن تحرك 

العالم لفك الحصار عن القطاع .
ــن العرب  كمــا دعا بحــر البرلمانيي
ــارة قطــاع غزة والمســاهمة في  لزي
كســر الحصار، وخاصــة فتح معبر 
الفلسطينيين  رفح للســماح للحجاج 
بمغادرة غزة ألداء مناسك الحج هذا 

العام.
وأكد بحر أن مشكلتنا الرئيسية هي 
مــع االحتالل اإلســرائيلي الذي يهود 
القدس ويبني المعابد اليهودية بجانب 
ــارك ويبني  المب المســجد األقصــى 
المزيد من المســتوطنات الفتا إلى أن 
اإلســرائيليين لم يلتزمــوا بالتهدئة 
ــق والذي  واســتمر اإلغالق والتضيي
ــاة  مطالبا  طــال جميع مناحــي الحي
األوربيين أن يكون لهم دور فعال في 

بالدهم والتعامل مع شعبنا بحيادية.
من جانبه عبر رئيس الوفد البرلماني 
ــر احمد عن  ــورد نظي ــي الل األوروب
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ــه مما شــاهده في قطــاع غزة  صدمت
مــن معاناة وكوارث إنســانية تواجه 
المواطنين يفعــل الحصار الصهيوني 
على قطاع غزة الذي يستهدف األطفال 
والنساء والشيوخ والمرضى، وبساهم 
في نشر األمراض والكوارث الصحية.

ــورد احمــد عــن ســعادته  ــر الل وعب
ــه قطاع غزة ولقــاءه زمالئه  بزيارت
أعضــاء البرلمان الفلســطيني، وقال  
ــا لنعبر عن تضامنا مع الشــعب  "جئن
الســجون  في  الفلســطيني وزمالئنا 
اإلســرائيلية"، ومضى يقــول "انه من 
ــى أمريكا أنها تقــول ذهبنا  العــار عل
للعــراق وأفغانســتان لتحريرهم من 

الديمقراطية وهنا انتخب البرلمانيون 
ــه أي  بشــكل ديمقراطــي وال يعيرون
ــر انتباها لهذه  ــاه والعالم ال يعي انتب
المسالة، واستنكر ما تقوم به إسرائيل 
من احتجاز للعديد مــن البرلمانيين 
الفلسطينيين وعلى رأسهم الدكتور 
المجلــس  رئيــس  دويــك  عزيــز 
التشــريعي باالنابة، مطالبا إســرائيل 

بإطالق سراحهم جميعا.
وأشــار إلى أن معاناة الفلســطينيين 
مســئولية المجتمــع الدولي وخاصة 
الجامعة العربية والدول العربية التي 
ال تمارس أي نــوع من الضغوط على 
إسرائيل لكي تتحاور مع البرلمانيين 

الفلسطينيين، ومضى يقول "كذلك 
فاني أيضا ألوم دولتي بريطاني ألنها 
ــى الرباعية  ال تمــارس أي ضغــط عل
ــر أن يأتــي لغزة  ــي بلي ــى طون وعل
ويتحاور مع الفلسطينيين وأقول أن 
بلد عربي وحيد منتج للنفط يستطيع 

أن يحل أزمة غزة إذا أراد ذلك". 
ــاء غزة  ــادرة الســفينة مين وقبل مغ
ــور بحر وهنية شــهادة  ســلم الدكت
ــورد احمد وأعضــاء الوفد  تقديــر لل
ــرا لجهودهم في فــك الحصار  تقدي
وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وان 
للشعب  المســاندة  الفعاليات  تتواصل 

الفلسطيني.

قام النائبان منى منصور وداود أبو سير 
بزيارة لمقر الصليب األحمر في نابلس 
والتقوا بجوديث جرينود رئيسة بعثة 
شــمال الضفة الغربية واالستاذ حسام 
الشخشير مدير مكتب الصليب االحمر 
في نابلس.  واعربت النائبة منصور عن 
شكرها للجنة الدولية للصليب االحمر 
لما اظهرته وتظهره من اهتمام بشؤون 
رأس  ــى  وعل الفلســطيني  المجتمــع 
ذلك تفقد أحوال األســرى في سجون 
االحتالل. واستوضحت النائبة منصور 
من اللجنة عما آلت اليه أمور المعتقلين 
السياســيين في ســجون السلطة وعن 
كيفية التعاون بين الطرفين كأعضاء 
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حكمت محكمة صهيونية على النائب 
المختطف محمد مطلق أبو جحيشة 
لمــدة ٤٠ شــهراً. وكانــت ســلطات 
االحتــالل قــد اختطفت النائــب أبو 
جحيشــة (٥٢ عامــًا) ضمــن الحملة 
ــة التي شــملت أكثر من  الصهيوني
٤٠ نائبًا ووزيرًا مــن كتلة "التغيير 
ــة التي شــملت أكثر من  الصهيوني
٤٠ نائبًا ووزيرًا مــن كتلة "التغيير 
ــة التي شــملت أكثر من  الصهيوني

واإلصالح" البرلمانية، ولم يمض على 
خروجــه من ســجون االحتالل حين 
ذاك سوى شــهر واحد بعد أن أمضى 

فيها أكثر من ١٤ شهراً.
وكانت محكمــة "عوفر" الصهيونية 
قد حكمة على النائب المختطف محمد 
مطلق أبو جحيشة لمدة ٢١ شهرًا قبل 
خمســة أشــهر كان قد أمضاها قبل 
صدور الحكــم ولكن المدعــي العام 

الصهيوني استأنف على قرار المحكمة 
لتشكل له محكمة جديدة والتي أصدرت 

حكمها يوم الجمعة الماضي.
وقد تعرض منزل النائب أبو جحيشــة 
القتحامات عدة مرات من قبل األجهزة 
األمنية في الضفة واختطفت في وقت 
ســابق ابنه مقــداد ومكث في ســجون 
السلطة أكثر من ٥٠ يومًا ثم عاد جهاز 
ســابق ابنه مقــداد ومكث في ســجون 
السلطة أكثر من ٥٠ يومًا ثم عاد جهاز 
ســابق ابنه مقــداد ومكث في ســجون 

المخابرات ليختطــف ابنه معاذ والذي 
الزال موجودا في ســجون المخابرات 
منذ ٢٦ يومًا. ويحاول الجهاز اختطاف 
الزال موجودا في ســجون المخابرات 
منذ ٢٦ يومًا. ويحاول الجهاز اختطاف 
الزال موجودا في ســجون المخابرات 

نجله الثالث متوكل من خالل معاودة 
اقتحام منزله في بلدة إذنا غرب الخليل. 
ــور احمد بحــر رئيس  ــر الدكت وعب
المجلس التشــريعي باإلنابة عن إدانته 
وشــجبه لقرار المحكمــة الصهيونية 

بحق النائب محمد أبو جحيشــة وما 
سبقه من محاكمات للنائبين محمد 
الطل وخليل الربعي وإصدار قرارات 
ــل محاكام  جائــرة بحقهم مــن قب
المحكمة  االحتالل، حيــث أصــدرت 
الصهيونية التي يرأسها جنراالت في 
جيش االحتالل حكما بالســجن لمدة 
٣٨ شهرًا على األخ النائب محمد الظل، 
وكذلــك حكما بالســجن لمــدة ٣٦ 

شهرًا على األخ النائب خليل الربعي.
ــر بحر أنه  هــذه المحاكمات  واعتب
ــه باعتبارهــا محاكمات جائرة  باطل
وظالمة صادرة عن االحتالل الصهيوني 
الذي يغتصب األرض ويحتلها بالقوة 
ويختطف أبناء شــعبنا الفلســطيني 

تحت حجج واهية وظالمة.

النائبان منصور وأبو سير يلتقيان رئيس بعثة 
الصليب األحمر شمال الضفة الغربية

مجلــس تشــريعي من جهــة وجمعية 
الصليب االحمــر من جهة ثانية للعمل 
على تحســين ظــروف اعتقالهم كما 
ــواب المختطفين  وطرحــت قضية الن
وعلى رأسهم ممثل الشرعية الدكتور 
عزيز دويك الذي يعاني حالة صحية 

متدهورة في اآلونة األخيرة.  
وبينت النائبة منصور أن هناك عددا ال 
باس به منهم محرومــون من الزيارة 
ــرات تتجــاوز ثالثة أســابيع وأن  لفت
أبناءهم يتعرضون للشبح مما قد يتسبب 
بمشاكل صحية خطيرة كما حدث في 
حالة األســير عامر غزال الذي أصيب 
بشــلل شــبه دائم جراء تعرضه للشبح 

لفترة طويلة.  ومن جهته تحدث النائب 
ابو ســير عن أوضاع النواب األســرى 
واستعرض حالتهم الصحية والنفسية 
وطالــب الصليــب االحمــر بالتدخــل 
لمساعدتهم إنســانيا قائال إنهم يعانون 
من ظــروف حرجة للغاية من الناحية 
الصحية والنفسية حيث ان معظمهم إما 
كبيرا بالســن أو يعاني حالة مرضية 
صعبة. وأشــار الى أن الدكتور عزيز 
دويك يعاني مــن حصوة بالكلى ومن 
فقر دم حــاد مناشــدا الصليب االحمر 
للتدخل العاجــل لتقديم العالج الالزم 
ــي أوضاعا صحية  ــه و لكل مــن يعان ل

حرجة. 

.
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أوًال: إن أي وفاق وطني البد أن ينسجم مع القانون األساسي، وأن يعمل 
الجميع على االلتزام بهذا القانون.

ثانيًا: البد من المحافظة على وحدة الشعب ووحدة األرض الفلسطينية 
ــى جــزء أو منطقة على  ضمــن أي اتفــاق، وال يجــوز تمييــز جزء عل

منطقة. 
ثالثًا: إن التداول الســلمي للسلطة هو القاعدة التي يجب أن تظل قائمة 
بين قوى الشعب الفلســطيني ولهذا يجب احترام نتائج االنتخابات بكل 

أشكالها.
ــًا: البد أن تكون القضية الفلســطينية حاضرة بكل مكوناتها في أي  رابع

حوار والمتمثلة في:-
ــي هــو النقيــض للفلســطينيين والمحتل   أ -         أن العــدو الصهيون

ألرضهم وال يجوز التعاون معه.
  ب -        أن القدس عاصمة الدولة الفلســطينية كما نصت علي ذلك 

المادة [٣] في القانون األساسي .
 ت -       أن حق العودة حق مقدس ال تالعب به.

 ث -       أن حق المقاومة حق مشروع في كل زمان ومكان.
 ج -        أن الحوار هو أسلوب التعامل لحل الخالفات.

ح -        أن العمق العربي واإلســالمي أساســي واســتراتيجي للقضية 
الفلسطينية.

خ -       أن الحقــوق ال تســقط بالتقــادم. أن من ال يملك ال يحق له أن 
يمنح من ال يستحق.

خامسًا: بناء المرجعية الفلسطينية على أسس بنيوية وسياسية وفكرية 
تنسجم مع أهداف الشعب وطموحاته وحقوقه المشروعة.

وعليه البد من إعادة صياغة منظمة التحرير على األسس السابقة.
ــة ووطنية وعلى عقيدة  سادســًا: بناء األجهزة األمنية على أســس مهني
ــل، وحماية الوطــن والمواطن من  وطنية تقــوم على مقاومــة المحت

االحتالل وأعوانه وعصابات المنفلتين.








                 مشروع المصالحة والوفاق بين فصائل الشعب الفلسطيني

وفاء لدماء شــهدائنا األبرار ، وإجالال لمعاناة أســرانا البواسل ، وإيمانا 
ــا من اجل  ــة ، وتأكيدا على اســتمرار نضالن ــا الوطني ــة قضيتن بعدال
نيل حقوقنا المشــروعة بما فيها إقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة 
ــى ديارهم  ــن في العودة إل ــا القــدس ، وتأكيد حق الالجئي وعاصمته
وبيوتهــم التي هجــروا منها عــام ١٩٤٨م ، ويقينا بأن تضحيات شــعبنا 
الفلســطيني الصامد على مدار عقــود مضت ال يجب أن تهدرها خالفات 

حزبية ضيقة .
ــا مــن التحديات الجســام ، والمخاطــر العظــام ، التي تحيط  وانطالق
ــة الفلســطينية ، في مرحلًة نحســبها جميعا مــن أهم واخطر  بالقضي
مراحل تاريخنا الفلســطيني المعاصر ، ومفتــرق طرق البد أن يقودنا 
إلى اســتعادة حقوقنا المشــروعة وحمايتها من الضياع ، مستندين على 
ــة إمكانياته وطاقاته العظيمــة نحو تحقيق أهدافه  وحدة شــعبنا وتعبئ
اإلســتراتيجية، وقناعة من الجميع بأن اســتمرار الوضع الحالي يتجه 

بنا نحو مزيد من تكريس االنقسام 
السياســي والجغرافــي والنفســي 
الذي يكاد يعصف بآمال وطموحات 
شعبنا وقضيتنا العادلة ، ويتالشى 
منطقنا في الدفاع عنها ، وتتضاءل 
حججنا في أن نفرضها على العالم 
ونضعه أمام مسئوليته والتزاماته 
ــرات إقليمية ودولية  في ظل متغي

نعلم جميعا طبيعتها ومقتضياتها.
التاريخية  المســئولية  وفي ضوء 
ــا جميعا تنحية  ــي تفرض علين الت
ــا كانت  ــة أي ــا التنظيمي خالفاتن
طبيعة هذه الخالفات ، وأن نتوجه 
بكل مــا نملكه من إيمــان والتزام 
نحــو إعــالء حقيقــي للمصلحــة 

نتقدم للشــقيقة مصر بالشــكر لجهودهم لراب الصــدع و الوضع في الضفة 
الغربية ال يمكن أن تتصاعد جرائم األجهزة التي تتبع عباس واعتقال المئات 
ــادل األدوار في أوج  مــن حماس ومالحقة المقاومين  والتنســيق األمني وتب
مراحله ومن هنا نحذر من اســتئصال المقاومة وإغــالق جمعياتها ومن هنا 
أطالــب حركة حماس وكل فصائل المقاومة بإدانة األعمال اإلجرامية وعد 
الذهــاب الحوار إال إذا توقفت الجرائم وفتحــت الجمعيات وتمكن أبنائنا من 

المشاركة في الحوار في القاهرة 
ال يمكن أن نقبل أن يمدد لعباس وان احترام القانون األساسي شرط ألي توافق 

وطني بين الفصائل وأطالب بإدراج كل فصائل المقاومة في هذا الحوار
الورقــة المصرية ال تصلح أن تصلح ورقة يمكــن التوقيع عليها ألنها مليئة 
باألخطاء وألخطاء ونعتبر أي مادة من ثوابت القضية غير قابل للنقاش مثل 
المقاومــة  أوافق على ما جاء في تقرير اللجنة السياســية وان تكون الورقة 

الرسمية التي تدرج في اتفاق القاهرة

كل األحــرار نادوا بالحــوار  مؤكدين أن الحوار هو الكفيل بإعادة للحمة وان كل 
الرهانات ستفشــل وتســقط واألغلبية تحدثت عن الحوار وهي منسجمة مع فكرها 

واليوم تسعى لتطبيقها على ارض الواقع  
كيف نجري حوار فلسطيني في ظل مجزرة في الضفة واعتقال أبناء حماس؟؟!!

ــى مالحقة المقاومــة والدفاع عن  ــن قادة األجهزة عل مــا يحــدث هو تنافس حاد بي
مواقعهم من خالل التضحية بمقدرات الشــعب والمخاطرة بقضيته على حســاب أن 
يبقوا في مواقعهم ، المســالة المتعلقة بالرئيــس عباس ال يمكن أن يكون وصيا على 
الحوار الفلســطيني ألنه طرف في الخالف الفلسطيني  نؤكد أن أبو مازن هو أصل 

الخالف في الســاحة الفلســطينية وهو الذي طالما هدد وتوعد القطاع وقال ال حوار مع االنقالبيين مشبها القطاع بإمارة 
ظالمية وهو من أكد بان قادة القطاع من حفر قبورهم بأظافرهم وتوعد بان يعود يحكم القطاع بالحديد والنار وهدد 
بالقوات الدولية وتارة بالقوات العربية وكل هذه الرهانات ســقطت أمام تحدي الشــعب الفلســطيني وال يمكن أن يكون 
الحوار غطاء لتمديد والية الرئيس وبعد ٨-١ ال يكون شيء اسمه الرئيس محمود عباس  ونحن ثمن الجهد المصري نؤكد 
أن الشقيقة مصر قادرة أن تمارس ضغطها لوقف االعتقاالت في الضفة ونؤكد انه يجب عدم استنساخ التجارب السابقة في 

الحوارات السابقة ويجب أن تكون أجندة لحوار تناقش رزمة واحدة ويتم االتفاق عليها رزمة واحدة.

التقرير تضمن نقاط تتغاضى مع الواقع الذي يعشــه الشــعب الفلســطيني 
واخطر قضية يواجهها شعبنا هو منع جوازات السفر والحكومة المزعومة في 
رام اهللا تمنع جوازات السفر والمريض ال يستطيع أن يسافر للعالج والطالب 
كذلك واعتقد أن ما يحدث مجزرة شــعبية تمارسها حكومة رام اهللا يجب 
أن يقدم ممارسوها لقضية عادلة وهؤالء غير مؤتمنين على أي قضية تتعلق 
بمصالح الشعب الفلسطيني وقضية اإلضراب السياسي الذي أعلنوه حتى نهاية 
العام غير مؤتمنين على تعليم وال سفر وال صحة وال أموال وهؤالء عرفناهم 

من خالل تقارير مالية وإدارية بأنهم لصوص في كل شيء.


أن يوضــع نــص يفيد بان يكون هناك محاكمة لمن يكون بالتنســيق األمني ويكــون تحت عنوان الخيانة 
العظمــة واقترح أن يكون نــص واضح في الورقة المصرية يفيد بوقف التفاوض مع العدو الصهيوني وان 
من يفاوض دون تفويض من شــعبه عبرا المجلس ال يمثل إال نفســه واقترح أن ال يكون هناك حوار ألنه 
حوار تحت حد السكين وان يكون الحوار بعد وقف المجازر التي يمارسها أجهزة التنسيق األمني في الضفة 

الغربية

ــة حول الورقة المصرية أن هذه الدعوة اقتصر  إننا نضع المالحظات التالي
ــى جزء مــن الفصائل الفلســطينية وتجاهلت عدد كبير مــن الفصائل  عل
المقاومة وصاحبة الوزن في الشــارع الفلســطيني و في نفس الوقت دعت 
ــل التــي ال وزن لها مطلقــا وال بد من مالحظــة الموضوع  بعــض الفصائ

وضرورة دعوة الفصائل كاملة 
ــي اتفقت عليه  ــى الحد األدنى الت أالحــظ على هــذه الورقة بأنها نزلت عل
الفصائل الفلسطينية وهذا يزرع بذور الفشل في طياته لذلك ال بد أن نعيد 
صياغة هذه الورقة وااللتزام بثوابت الشــعب الفلسطيني ومن هذه النقاط 
المقاومــة ومنظمة التحرير وإعطاء عباس ضــوء اخضر للمفاوضات دون 

الرجوع للمجلس أو المنظمة بعد إعادة هيكلتها
ال بد من إضافة نقطة مهمة وهي انه االعتقاالت في الضفة الغربية وال سيما 
ــد من الضغط على عباس  ــن لهــم تأثير كبير على رام اهللا ال ب أن المصريي
ليوقف المهزلة من مالحقة المقاومة والتنســيق األمني ، وهذه االعتقاالت 
زادت بدرجــة كبيرة في الشــهر األخير بعد إعــالن المصرين عن انطالق 
الحوار وهذا دليل على أن عباس والمتنفذين في رام اهللا  ال يريدون للحوار 
أن ينجح ، وعلى النقيض استجابت حكومة الوحدة برئاسة هنية  لإلفراج عن 

المعتقلين السياسيين إنا مع الورقة ومع التصويبات التالية 
١. مناشــدة المصريين األخذ بتوصيات اللجنة كجهة دستورية ولها دورها 
الرئيس بإنجاح الحوار فال يمكن أن يتم أي اتفاق إال ويعرض على المجلس 

التشريعي النحاحه ومباركته
٢. كثير من القضايا تحتاج لتعديل مثل االنتخابات وغيرها حيث انها تحتاج 

للرجوع للمجلس التشريعي 
٣. مطالبة المصريين بفتح معبر رفح والسماح للحجاج ألداء الحج هذا العام 

كأرضية وحسن نية للحوار
٤.  ال يجوز االتفاق على ما يخالف الدستور

laÏ‰€a@p˝Çaáfl
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من اجل إعادة اللحمة للبيت الفلســطيني ومن حقنا في أن نحيا في امن 
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١. المصلحة الوطنية الفلســطينية تسمو وتعلو فوق المصالح الحزبية 
والتنظيمية.

٢. وحدة األرض الفلســطينية جغرافيا وسياسيا وعدم القبول بتجزئتها 
تحت أية ظروف.

٣. الحوار هو الوسيلة الوحيدة إلنهاء أية خالفات داخلية.
٤. حرمة الدم الفلســطيني ، وتجريم االقتتال الداخلي ، ووقف التنسيق 
مــع العدو ضد المقاومة الفلســطينية المشــروعة ،  وكل ما يمكن أن 

يؤدى إليه من وسائل وإجراءات .
٥. الديمقراطية هي الخيار الوحيد لمبدأ تداول السلطة في إطار احترام 
ســيادة القانون والنظام واحترام الشــرعيات ، وأن دعــم الديمقراطية 

يتطلب أن تكون هناك مشاركة سياسية من الجميع.  
٦. المقاومة قانون وحق مشــروع للشــعب الفلســطيني مادام االحتالل 
قائما، وهذا الحق "المقاومة" ثابتة 

غير قابلة للنقاش







 .1

تشــكيل حكومة وفــاق وطني ذات 
مهــام محــددة تتمثل فــي العمل 
علي رفع الحصار وتســيير الحياة 
 ، الفلســطيني  للشــعب  ــة  اليومي
انتخابات رئاسية  واإلعداد إلجراء 

وتشريعية جديدة .

 .2

إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية  ، وما 
يتطلبه ذلك من تقديم المساعدة العربية الالزمة النجاز عملية البناء 

واإلصالح .
 .3

إجراء انتخابات رئاســية وتشــريعية متزامنة في توقيــت متفق علية ، 
ومراجعة قانون االنتخابات والقانون الفلســطيني األساسي الذي ينص 
في المادة [٣٧] علي مايلي:-مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي 
أربع سنوات ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية ، علي إال 

يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.
وأيضــًا المادة [٢٧] مــن القانون األساســي بخصوص مــدة االنتخابات 
التشــريعية في البند (٣) مدة والية المجلس التشــريعي أربع ســنوات 
مــن تاريخ انتخابه ، وتجري االنتخابات مرة كل أربع ســنوات بصورة 

دورية.
 . . 4

ــذ ما ورد في إعالن القاهرة ٢٠٠٥م، ووثيقة الوفاق الوطني ٢٠٠٦م،  تنفي
واتفــاق مكة ٢٠٠٧م، بشــأن موضع منظمة التحرير الفلســطينية ، وفق 

آلية وجدول زمني محددين يتم االتفاق عليها في اللجان المختصة.
ثالثا : وافقت جميع الفصائل وطوائف الشــعب الفلسطيني على االلتزام 

بمتطلبات المرحلة القادمة كاآلتي:
ــي الالزم من اجل إنجاح مرحلة ما قبل الحوار  ــر المناخ الداخل ١.  توفي
ــة ، وما تفرضه من  الشــامل والتنفيذ الكامــل لمقتضيات هذه المرحل
حتمية وقــف وإنهاء أية أعمال أو إجراءات داخلية من شــأنها األضرار 
بالجهــد المبذول ألنها حالة االنقســام ، وضرورة التفاعل بإيجابية مع 
متطلبات المصالحات الداخلية ووقف التنســيق األمني مع اإلسرائيليين 
ــع المعتقلين  ووقف االعتقاالت السياســية واإلفــراج الفوري عن جمي
السياســيين بالضفة واإلفراج عن جوازات السفر التي تحتجزها سلطة 

رام اهللا.
ــل المقاومــة والممانعة لالشــتراك فــي حوار  ــع فصائ ٢. دعــوة جمي

القاهرة.
٣. االتفــاق على تشــكيل اللجــان التي تتولــى مهمة بحــث التفصيالت 
ــه موضع التنفيذ  ــا ، لوضع ما يتم التوصل إلي ــة وآليات عمله المطلوب
، وذلــك في أطــار معالجة كافــة قضايا الحــوار والمصالحة ( لجنة 
الحكومــة ـ لجنة االنتخابات ـ لجنة األمــن ـ لجنة منظمة التحرير ـ 
ــة المصالحات الداخلية ) على أن تبدأ هذه اللجان عملها بعد انتهاء  لجن
اجتماعات الحوار الشامل مباشرًة، وال مانع من مشاركة عربية في أي 

من هذه اللجان إذا ما طليت التنظيمات ذلك   .
ــول تقرير  ــة مجلســكم الموقر بقب ــي ذلك توصــي اللجن ــاًء عل وبن
ــا  للورقة المصرية الخاصة بالحوار  اللجنة وإقرار رؤيتها وتعديالته

الفلسطيني.

التقرير تضمن نقاط تتغاضى مع الواقع الذي يعشــه الشــعب الفلســطيني 
واخطر قضية يواجهها شعبنا هو منع جوازات السفر والحكومة المزعومة في 
رام اهللا تمنع جوازات السفر والمريض ال يستطيع أن يسافر للعالج والطالب 
كذلك واعتقد أن ما يحدث مجزرة شــعبية تمارسها حكومة رام اهللا يجب 
أن يقدم ممارسوها لقضية عادلة وهؤالء غير مؤتمنين على أي قضية تتعلق 
بمصالح الشعب الفلسطيني وقضية اإلضراب السياسي الذي أعلنوه حتى نهاية 
العام غير مؤتمنين على تعليم وال سفر وال صحة وال أموال وهؤالء عرفناهم 

من خالل تقارير مالية وإدارية بأنهم لصوص في كل شيء.

أن يوضــع نــص يفيد بان يكون هناك محاكمة لمن يكون بالتنســيق األمني ويكــون تحت عنوان الخيانة 
العظمــة واقترح أن يكون نــص واضح في الورقة المصرية يفيد بوقف التفاوض مع العدو الصهيوني وان 
من يفاوض دون تفويض من شــعبه عبرا المجلس ال يمثل إال نفســه واقترح أن ال يكون هناك حوار ألنه 
حوار تحت حد السكين وان يكون الحوار بعد وقف المجازر التي يمارسها أجهزة التنسيق األمني في الضفة 

أتقدم بالشكر لرئيس الوزراء إلطالق سراح السجناء السياسيين تمهيدا للحوار 
حمــاس تعتقد ان الخالفات الداخلية البد أن تحل إال بالحوار وهذا ما أكدته 
الحركــة يوم المبادرة اليمينية واذا أرادت مصــر أن تنجح هذا الحوار وهي 
تريد ألنها حريصة على مصلحة القضية ومطلوب الضغط على عباس لوقف 
مالحقة المقاومين وإطالق سراح المعتقلين ووقف التنسيق األمني والتأكيد 
على ان حق المقاومة لالحتالل وثوابت الشــعب الفلسطيني ال تخضع للحوار 
وان الواجــب على مصر دعوة كل فلصائل المقاومة والممانعة بال اســتثناء 
ويجب احترام القانون األساس الذي يمثل النظام عند الشعب الفلسطيني  وال 

يجوز أن يكون لعباس راعي للحوار بعد ما ارتكبه بحق الشعب والقضية 

أرى أن الورقة جيدة وأجابت على الكثير من األســئلة محل اإلشكال ولكنها 
افتقدت الحديث حول سبب البالء واصل هذه المشكالت وهي اتفاقات أوسلو 
ــم يتم معالجة أصل  والورقة ال تعالج هذه القضية وســنعود للمشــكلة إن ل

المشكلة والورقة ال تتعرض للشروط الدولية التي هي صاحبة االنقسام 
المبادئ التي تحدثت عنها لحركة لم تتعرض لحركة االستقواء بالخارج 
ــى الداخل ويجــب ان تتعرض الورقــة تحريم االســتقواء بالخارج على  عل
الداخل  الورقة ربطت بين االنتخابات التشريعية والرئاسية وهذا يمثل ظلما 
للديمقراطية واستجابة لالشــتراطات الدولية والضغوطات اإلقليمية على 
حماس في هذا الوقت ويجب أن تؤكد الورقة على ضرورة إصالح األوضاع 
التي حصلت في الضفة الغربية الورقة البد أن تؤكد على المناخات الصحية 
لنجاح الحوار لتوفر البيئة المناســبة  وهذه المناخات كثيرة ويجب إلزام 
األطــراف بها حتــى ال يكون الحوار تحت الحصار والتنســيق األمني وقطع 

الرواتب 

على اللجنة السياســية أن ترى التعارضات مــع الثوابت ثم تلقي الضوء عل 
هذه التعارضات دون ان نضع مشروع متكامل ليتبناه المصريين

كان ال بد من ذكر مجريات االحداث في الضفة الغربية حيث ما يجري ال 
يصب في مصلحة الوحدة والحوار وإنما يصب في مصلحة االحتالل 

كان ال بد من إبراز أننا ال نريد ان نرى مهرجان يحدث في القاهرة ثم نعود 
للخالف نريد حوار بعيدا عن التأثير األمريكي واإلسرائيلي

في المســودة المصرية ذكرت إن المقاومة تأتــي في ظل التوافق الوطني 
والحقوق ال يمكن ان تكون مشروع لتوافق وطني 

الوثيقة تعطي أبو مازن الحق في التفاوض دون قيود رغم فشله في تحقيق 
اني انجاز طول فترة الحوار معها

أؤكد على أمر مهم أن المشــكلة ليــس في تعديل األوراق إنما في 
تعديل المواقف هل قام النظام في رام اله بتعديل موقفه  ال  بل زاد 
االعتقاالت والتنســيق األمني والضغط على شعبنا حتى يحسن من 
موقفه ولذلك اســتمرت االعتقاالت والتنسيق األمني وأنا اشكك 
في قضية نجــاح الحوار وعلى رام اهللا أن تنزع نفســها من والئها 

لألمريكان واإلسرائيليين 
اإلعالم الزال يقوم بعمل مجازر  من اعتقال إعالميين وعدم وقف 

للحمالت اإلعالمية.
تم إقرار تقرير اللجنة بأغلبية األصوات من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني

بناء على المادة ٢٠ فقرة ٣ من النظام الداخلي والمادة ٧٠ من القانون األساســي الفلســطيني والتي 
تنص على انه ال يجوز ألي وزير ممارسة عمله اال بعد اخذ الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني 

تم منح الثقة للوزير محمد فرج الغول باألغلبية المطلقة 
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