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  نص الكلمة 

  يف مؤمتر نصرة غزة محد حبرأاليت ألقاها الدكتور 

4 -3 -2009  
  

ًة { ْ َأئِمَّ م ُ ه َل َ ع ْ ج َن َ ضِ و ْ َر ْ وا فِي األ ُف عِ تُضْ ْ ینَ اس ى الَّذِ َل َ نَّ ع ُ یدُ َأن نَّم رِ ُن َ و
ینَ  ارِِث َ و ُ اْل م ُ ه َل َ ع ْ ج َن َ   }و

  

 ُ جَّ الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على قائد الغر الم َ مـام  نلـیح ٕ وا
الصـــالة والســـالم وعلـــى صـــحبه المجاهـــدین ســـیدنا محمـــد علیـــه أفضـــل 

  أجمعینالكرام 

  

  األخ  الدكتور علي الرجاني رئیس مجلس الشورى اإلیراني 

  خوة رؤساء ونواب البرلمانات العربیة واإلسالمیة اإل

   نوخوة القادة والعلماء والمثقفاإل

  

مــن قلــب غــزة الصــمود واإلبــاء، مــن بیــت المقــدس أولــى القبلتــین وثالــث 
لمقاومـة، مـن جرحنـا النـازف فـي امـن أرض الجهـاد و  ،نالحرمین الشریفی

فلســطین الصــابرة ، مــن صــرخات طفلــة فلســطینیة استشــهد أهلهــا وهــدم 
  .وامعتصماه واسالماه، واعرباه: یكمبیتها تناد
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نقـــل إلــیكم تحیـــاتهم أ ؛مــن معانــاة أســـرانا البواســل فـــي ســجون االحــتالل 
ــــدكتور عزیــــز دویــــك رئــــیس  وعلــــى رأســــهم رمــــز الشــــرعیة الفلســــطینیة ال

  المجلس التشریعي الفلسطیني 

  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

الفلســـطیني بالشـــكر الجزیـــل إلـــى  فــي البدایـــة نتقـــدم باســـم شــعبنا
خـــوة فـــي جمهوریـــة إیـــران اإلســـالمیة علـــى عقـــد هـــذا المـــؤتمر الـــدولي اإل

والــــذي ) فلســــطین رمـــز المقاومــــة غــــزة ضـــحیة الجریمــــة ( الرابـــع لــــدعم 
  .ودعمه  ة قویة في مناصرة الشعب الفلسطینيیشكل رافع

  

  اإلخوة الحضور الكرام

-12-27إن العدوان الصهیوني الهمجي علـى قطـاع غـزة فـي 
ــــذي اســــتمر الثنــــین وعشــــرین یومــــًا اســــتخدم فیهــــا االحــــتالل  2008 وال

حیــث ؛ الصـهیوني كــل أنــواع األسـلحة مــن طــائرات حربیـة بكــل أنواعهــا 
َ حُ ألقــــت بِ  ِ م طـــــن مـــــن المتفجــــرات ومـــــن القنابـــــل  1000هـــــا بـــــأكثر مــــن م

، وعشـــرات اآلالف مـــن القـــذائف  المـــدمرة مـــن  الفســفوریة المحرمـــة دولیـــًا
وبمشــاركة ســبعة ألویــة مــن ، قبــل الــدبابات والبــوارج الحربیــة الصــهیونیة 

ً الجیش الصهیوني مزود   .بأحدث األسلحة والمعدات ة

لـــى هـــذه الحـــرب المجنونـــة التـــي شـــنها العـــدو الصـــهیوني عإنَّ 
ْ دَّ َأقــد شــعبنا األعــزل   5500قــوع و ، و فلســطیني  1400إلــى استشــهاد  ت

َ ، جــریح  ــمعظمهـــم مــن النســـاء واألطفــال والشـــیوخ، ود  20ر أكثـــر مـــن مَّ
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 ً ى إلــى تهجیــر عشــرات اآلالف دَّ ممــا َأ، ا كلیــًا أو جزئیــًا ألــف بیــت تــدمیر
 ، مــن الســـكان وأصــبحوا بـــال مـــأوى یفترشــون األرض ویلتحفـــون الســـماء

، والمؤسســات والــوزارات الحكومیــة والشــرطیة  تــدمیر البنیــة التحتیــة وتــم
واألمنیة والمساجد والجامعات والمستشـفیات والمصـانع، والحـدیث یطـول 

هـــا العـــدو الصـــهیوني بحـــق عـــن قائمـــة المجـــازر الصـــهیونیة التـــي ارتكب
ـــــین مـــــن المـــــدنیینأ، المـــــدنیین  ـــــادة عشـــــرات  قلهـــــا إعـــــدام المعتقل ، و إب

ُ ؛ فلســــطینیة إبــــادة كاملــــة العــــائالت ال ــــقْ حیــــث ی ه األربعــــة ؤ ل األب وأبنــــاتَ
  .وغیرهم الكثیر، مثل عائلة السموني والدایة ؛ هم ؤ وزوجاتهم وأبنا

ُ أما المجلس التشـریعي الفلسـطیني فقـد  ـد َ مِّ واستشـهد ، بالكامـل  ر
صــواریخ، وال زال أكثــر  ةالنائــب القائــد ســعید صــیام بقصــف منزلــه بثالثــ

ـــاألَ عزیـــز دویـــك یعــانون ویـــالت . علـــى رأســهم دنائبـــًا و  40مــن  ْ فـــي  رس
  .سجون العدو الصهیوني

ـــدمار والخـــراب إال أن شـــعبنا بفضـــل اهللا أوال  ثـــم ، ورغـــم هـــذا ال
تفافـــــه حـــــول المقاومـــــة واحتضـــــانه بفضـــــل صـــــموده وثباتـــــه ووحدتـــــه والْ 

اســتطاع أن یصــد هــذا العــدوان ویجبــره علــى االنســحاب قــد ، للمقــاومین 
ــدون أن یحقـق أ ً وهــي إســقاط الحكومــة ، ا مــن أهدافــه التــي أعلــن عنهــا ی

ــــــة، والقضــــــاء علــــــى صــــــواریخ  الفلســــــطینیة برئاســــــة األخ إســــــماعیل هنی
نـه تهریـب للسـالح، و إطـالق سـراح الجنـدي أالمقاومة، ووقف ما یدعي 
  .الصهیوني األسیر في غزة

 كبـر قـوة فـيأانتصار غزة معجزة إلهیة ورعایة ربانیة، فهـل یعقـل أن إنَّ 
تنهــزم وتنـــدحر أمـــام ، ورابــع قـــوة عســـكریة فــي العـــالم ، الشــرق األوســـط 

  .المقاومة الفلسطینیة المتواضعة وشعبها األعزل
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إنهـــا إرادة اهللا ، إنهـــا مـــوازین رب الســـماء واألرض ، ال مـــوازین 
ن الــذي ال یأتیــه الباطــل مــن بــین یدیــه آاألرض والطــین، إنــا منهــاج القــر 

ـم {  الىقال تعقد  من خلفه ، وال و  ـهِ كَ ـو الّل قُ َال ـم مُّ ُ َ َأنَّه نُّـون ُظ َ َ ی ین ـذِ ـالَ الَّ قَ
 َ رِین ـاِب َ الصَّ ـع َ ُ م ــه الّل َ ـهِ و نِ الّل ذْ ـِإ ةً ِب َ یــر ثِ ـًة كَ ئَ ْ فِ ـت َ ب َل ــةٍ غَ یَل لِ ـةٍ قَ ئَ ـن فِ : البقــرة ( }مِّ

  )أمثلة عن الكرامات () 249

وانتصرت غزة یوم امتصت الضربة الجویة فـي الیـوم األول للعـدوان فـي 
حیـــث قصـــفت ســـتون طـــائرة حربیـــة صـــهیونیة أكثـــر ،  27-12-2008

قــــل مــــن ثــــالث دقــــائق بهــــدف زعزعــــة الحكومــــة أهــــدفًا فــــي  130مــــن 
رباكهــــا ؛ الفلســــطینیة الشــــرعیة  ٕ ولكــــن فــــوجئ ، لترفــــع الرایــــة البیضــــاء وا

ــــاني للمعركــــة  ذْ الجمیــــع فــــي الیــــوم الث ٕ بالشــــرطة الفلســــطینیة واألجهــــزة  وا
 ،  اع غـــزة تحفـــظ أمـــن الـــوطن والمـــواطناألمنیـــة تنتشـــر فـــي شـــوارع قطـــ

وكذلك الوزارات كانـت تعمـل علـى خدمـة المـواطنین ومواسـاة المنكـوبین، 
ـــفَ  ُ ِ س ورد اهللا كیــــدهم إلــــى نحــــورهم ، فــــي أیــــدي الــــذین ظلمـــوا ومكــــروا  طَ ق
} ِ ُطْف َ َأن ی ون ُرِیدُ ُ ی ـئ ُ تِمَّ ن ُ الَّ َأن ی ُ ِإ ه َى الّل ْأب َ ی َ ْ و م ِه اهِ َ َأفْو هِ ِب َ الّل َ وْا نُور ـرِه ْ كَ ـو َل َ ُ و ه َ ور

 َ ون ُ افِر كَ   ) . 32: التوبة (  }اْل

  

  

  

  قادة األمة.... واننا األعزاء إخ
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نؤكد لكم باسم شـعبنا الفلسـطیني أننـا سـنظل صـامدین مـرابطین 
نسـتقیل حتـى نلقـى وجـه اهللا شـهداء  نلـن نقیـل ولـ، منزرعین في أرضـنا 

َ  -اهللا بمشــیئة  -مقبلــین غیــر مــدبرین صــابرین محتســبین، وســنظلُّ   رأس
بـــل عـــن كرامـــة ؛ الحربـــة فـــي فلســـطین ال نـــدافع عـــن فلســـطین فحســـب 

، نــا فــي المیــدان وحــدنا نخواإاألمــة العربیــة واإلســالمیة، فــال تتركونــا یــا 
 َ ومــن واجــبكم ، نــا علــیكم أن تقفــوا معنــا بالمــال والســالح والعتــاد قِّ فمــن ح

وكُ { الــدیني والــوطني أن تلبــوا النــداء  ُ ــر َ تَنص ْ ِٕنِ اس ا َ ُ و كُم ْ ــی َل َ ــدِّینِ َفع ــي ال ْ فِ م
 ُ ر ْ   )  72: األنفال ( }  النَّص

  

  أیها المجتمعون في هذا المؤتمر الكبیر

علیـــه الصـــالة والســـالم اهللا إن المســـجد األقصـــى مســـرى رســـول 
 ٍ وتهجیــر ألهلهــا  یتعــرض الیــوم ألبشــع جریمــة عرفهــا التــاریخ مــن تهویــد

لتصـــــبح ؛ س األصـــــلیین  وبنـــــاء المســـــتوطنات فـــــي محـــــیط مدینـــــة القـــــد
 ؛  كالســوار بالمعصــم، واســتمرار  الحفریــات مــن تحــت المســجد األقصــى

  .لهدمه وبناء هیكلهم المزعوم على أنقاضه

ــــــى  ویمعــــــن االحــــــتالل الصــــــهیوني فــــــي سیاســــــة االســــــتیالء عل
وهــدم ، وبنــاء جــدار الفصــل العنصــري حــول مدینــة القــدس ، األراضــي 

ـ، یص منازل المـواطنین الفلسـطینیین بحجـة عـدم التـرخ َ عون زورًا دَّ كمـا ی
وتهدیــــدهم ، وكمــــا یفعلــــون الیـــوم فــــي منطقــــة ســـلوان بالقــــدس ، وبهتانـــًا 
  .یتها باألرض من قبل الجرافات الصهیونیةو بیتًا تمهیدًا لتس 80بإخالء 

  األخوة الكرام
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هـــذا اإلجـــرام الصـــهیوني الســـافر الـــذي یتحـــدى مشـــاعر ملیـــار ونصـــف 
ال یســتحق منــا أن نقــف وقفــة جــادة مــن المســلمین فــي العــالم، أفــالملیــار 

  !! .أم أننا سنظل في دائرة الشجب واالستنكار؟ ، مع أنفسنا؟

  -:وعلیه فإننا  نوصي مؤتمركم الموقر بما یلي

وذلـك مـن ، دعم المقاومـة فـي فلسـطین خاصـة بعـد انتصـار غـزة  .1
ـــة لفعالیـــا لتظـــل القضـــیة ، مســـتمرة  تخـــالل وضـــع بـــرامج متكامل

  .ضمیر األمةالفلسطینیة حاضرة في 

تشـــكیل محكمـــة دولیـــة لتقـــدیم قـــادة اإلرهـــاب الصـــهاینة كمجرمـــي  .2
َ ؛ حــــرب  َ  لمــــا اقترفـــــت أیــــدیهم مــــن مجـــــازر بحــــق شـــــعبنا  وجــــرائم

 .یاً لواستعمالهم القنابل الفسفوریة المحرمة دو ، الفلسطیني 

ســـالمیتها  نؤكـــد علـــى عروبـــة القـــدس .3 ٕ العاصـــمة األبدیـــة وهـــي ، وا
ِ لدولـــــــة فلســــــــطین، ونـــــــدعو القــــــــادة  َ العـــــــرب والمســــــــلمین ل َ ت ــــــــح ِ مُّ  ل

وتقـدیم كافـة أشـكال الـدعم لسـكان ، في نصرة القـدس  ممسؤولیاته
ــــــة القــــــدس  لتعزیــــــز صــــــمودهم فــــــي وجــــــه العــــــدو العــــــرب ؛ مدین

 .الصهیوني

نطالـــب باإلســـراع فـــي إعـــادة إعمـــار مـــا دمـــره العـــدو الصـــهیوني،  .4
عتبــر الشــروط األمریكیــة إلعــادة س هــذه القضــیة، ونیونـرفض تســی

البتــــزاز ل ومحاولـــةً ، بحــــق الشـــعب الفلســــطیني  ار مجحفـــةً عمـــاإل
 .السیاسي على حساب المشردین والمنكوبین من أبناء شعبنا

ولیـــة للضـــغط مـــن أجـــل نطالـــب بمضـــاعفة الجهـــود البرلمانیـــة والد .5
، خــوة النــواب فــي المجلــس التشــریعي الفلســطیني اإلفــراج عــن اإل
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زیـز دویـك رئـیس وعلى رأسهم رمز الشرعیة الفلسطینیة الدكتور ع
  .المجلس التشریعي الفلسطیني

وجمـع ، فـي الضـفة والقطـاع  يالشـعب الفلسـطین ةنؤكد على وحـد .6
ً ؛ الصـــــفوف  الكلمـــــة ورصِّ  ً لنقـــــف صـــــف ا أمـــــام الغطرســــــة ا واحـــــد

  .الصهیونیة والمتمثلة في حكومة اللیكود المتطرفة القادمة

خروج ن فــي القــاهرة بــالیخــوة المتحــاور ونأمــل مــن اهللا أن یوفــق اإل
  .یجابیة توحد الصف وتحفظ الحقوق والثوابت الفلسطینیةإبنتائج 

فإننـــا نـــدعو اهللا أن یـــوفقكم فـــي هـــذا المـــؤتمر التخـــاذ قـــرارات  وأخیـــراً 
  .قویة تساهم في رفع المعاناة عن شعبنا الفلسطیني

كمـــا نتقـــدم بالشـــكر باســـم شـــعبنا الفلســـطیني لكـــل رؤســـاء البرلمانـــات 
ــوالنــواب الــذین وقفــوا بجا ً ــنــب شــعبنا الفلســطیني مادی ً ونخــص ، ا ا ومعنوی

 َ مجلـس الشـورى اإلیرانـي علـى  بالذكر األخ الدكتور علي الرجاني رئیس
  .بإعادة إعمار المجلس التشریعي في غزةبالتعهد تفضله 

سائلین اهللا أن یكون المؤتمر القادم في المسجد األقصى 
.المبارك ، وما ذلك على اهللا بعزیز 

2  



 
 

33



 

432009





 





 

 







 



 
 

34





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  



 
 

35

 432009









 

 





 

 





2009 



 
 

36

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37

 

 

  

212009

           

         





 

   



 

 



 
 

38

           

         

 

          

     

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39

          

 

1  

       2242009  



          



2

 

 

        



          

        



 
 

40

 

 
2242009

    

      

    

          

 

        



         

       

 

 



 
 

41

 

 

2  

     2242009    

   

 

        

     

 

 



 
 

42



        

 



         

          

           

 

           

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

43

  

  

  بحر  حمدأنص كلمة الدكتور 

  المجلس التشریعي الفلسطیني باإلنابة رئیس

  في مؤتمر

" ُ َ دَّ الم   للعالم اإلسالمي "ونامُّ عون الع

 2009/ابریل/22-21: طهران

  

  المدعي العام اإلیراني مرتضىسید / السید 

ُ السادة  َ دَّ الم   في العالم اإلسالمي  ونامُّ عون الع

  اإلخوة واألخوات األعزاء

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

تیناكم من قلب غزة الجریحة، من بین الحصار أ
والدمار والدماء واألشالء، لنضعكم في صورة مجزرة غزة التي 

دون وازع  هوبصر ارتكبها االحتالل اإلسرائیلي أمام سمع العالم 
  .من خلق أو ضمیر أو دین

ل ال شك في أن الجرائم الممنهجة التي تقترفها سلطات االحتال
والتي تستهدف عزل مدینة القدس لفلسطیني، الصهیوني بحق الشعب ا

عن عمقها اإلسالمي والعربي وطرد سكانها األصلیین وتهویدها، 
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ل،  ّ ز ُ وفرض سیاسة العقوبات الجماعیة على السكان الفلسطینیین الع
وتدمیر البنیة التحتیة ومصادرة األراضي والممتلكات، وبناء جدار 

امة المئات من الحواجز الفصل العنصري وخنق السكان المدنیین بإق
ع أوصال المدن والقرى في الضفة الغربیة، وفرض  األمنیة التي تُقّط

غالق المعابر في قطاع غزة  ٕ بهدف تجویع وقتل السكان الحصار وا
وقد استشهد من جراء هذا الحصار المفروض ظلمًا وعدوانًا المدنیین، 

من المرضى على أبناء القطاع ما یزید على ثالثمائة وعشرین شهیدًا 
  .حتى تاریخه 

، أن هذا العدو الصهیوني المجرم قد دفن كافة  وال شك أیضًا
م واتفاقیة 1907المواثیق واألعراف الدولیة، ودفن اتفاقیة الهاي لعام 

م واإلعالن العالمي بشأن حمایة النساء 1949جنیف الرابعة لعام 
 ْ ُ واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة الذي اع ِ ت َ م بموجب  د

دیسمبر / كانون األول  14قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 
فنت 1974عام م وغیرها من مواثیق القانون الدولي اإلنساني التي دُ

ّ هذا العدو المجرم هجومه الدموي  على أرض قطاع غزة عندما شن
زَّ  ُ  ،لقطاعل من أبناء االواسع جوًا وبرًا وبحرًا على السكان المدنیین الع

ن شئتَ هاوبصر  الدنیا كلهاوتحت سمع  ٕ ْ  ، وا المجتمع الدولي  تواطؤ قُل
ك ساكنًا أمام حرب دمویة حصدت أرواح  ّ حر ُ شهیدًا ) 1455(الذي لم ی

من ) 255(امرأة، إضافة إلى استشهاد ) 116(طفًال و)404(من بینهم 
في  أفراد الشرطة المدنیة أثناء أدائهم لواجبهم في حفظ األمن والنظام

ا أعداد الجرحى في هذه الحرب الدمویة فقد بلغت . قطاع غزة ّ أم
 ،من األطفال األبریاء) 1815(بینهم  ،جریحًا فلسطینیاً ) 5303(
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ومن بین الجرحى أعداد كبیرة یعانون من  ،من النساء) 828(و
وقد دمرت هذه الحرب القذرة نحو . تشوهات وعاهات مستدیمة

ئي والذي أدى لتشرید عشرات اآلالف منزًال بشكل كلي وجز ) 20000(
 َ َ مَّ من المواطنین، ود  والوزاراتِ  رت الحرب معظم المنشآت والمباني

َ  ،الحكومیة ومرافئ الصیادین رت المجلس التشریعي الفلسطیني مَّ بل ود
سعید األستاذ واغتالت النائب الشهید  ،رمز الشرعیة في فلسطین

مسجدًا ) 45(فتم تدمیر ولم تسلم بیوت اهللا من االستهداف . صیام
ٌ فادحة،كما تم ) 55(بشكل كامل إضافة إلى  مسجدًا لحقت بها أضرار

الدمار الذي لحق  إلى إضافةاستهداف الكنائس إلخواننا المسیحیین، 
بالمستشفیات والمدارس والجامعات والمؤسسات الخیریة والمؤسسات 

دونمات من وتجریف آالف ال ،اإلعالمیة والمصانع والمعامل والمتاجر
وانهیار شامل في البنیة التحتیة التي عانت طویًال  ،األراضي الزراعیة

  .وال تزال من ویالت الحصار المفروض ظلمًا وعدوانًا على قطاع غزة

وبالرغم من كلّ هذا الدمار الذي أحدثته الحرب الدمویة 
الشاملة التي شنها العدو الصهیوني المجرم على قطاع غزة في السابع 

م، والتي استمرت لمدة اثنین 2008عشرین من كانون األول عام وال
 ؛ن یومًا استعمل خاللها كافة أنواع األسلحة المحرمة دولیاً یوعشر 

لقاء ما یزید عن  ،كالقنابل الفسفوریة ٕ طن من المواد المتفجرة  1000وا
  .على رؤوس المدنیین في غزة

لى إن الحرب المدمرة على غزة ال زالت آثارها ظاهرة ع
القطاع وسكانه ماثلة أمام المجتمع الدولي المتواطئ مع االحتالل 

 ْ وتجاهله للحصار القاتل الذي ال زال مفروضًا ظلمًا  ،ته المریببصم
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وعدوانًا على قطاع غزة، إّال أن هذا العدو الصهیوني المجرم قد فشل 
وصموده ومقاومته فشًال ذریعًا في النیل من إرادة الشعب الفلسطیني 

دفاعًا عن )  الفرقان معركة( بناء القطاع الصامد الذین خاضوا معه وأ
ودفاعًا عن شرف األمة العربیة واإلسالمیة  ،أرضهم وأهلهم ومقدساتهم

ن لَ وكرامتها وعن  َ ه فَّ لَ  فَّ أحرار العالم، وسیفشل هذا العدو المجرم وم
 قطاع إعمارفي ابتزاز الشعب الفلسطیني من خالل ربط عملیة إعادة 
غیر  هوثوابتغزة بتنازالت سیاسیة تمس حقوق الشعب الفلسطیني 

غزة قضیة إنسانیة وأخالقیة أوًال  إعمارالقابلة للتصرف، مع أن قضیة 
  .وأخیراً 

، إن أراد أن ینفي تهمة التواطؤ مع  إن المجتمع الدولي مطالبٌ
االحتالل في جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة التي یشنها على 

درك جیدًا حجم مسؤولیته في فرض  الشعب ُ الفلسطیني األعزل، أن ی
" م والتي تفرض بدورها 1949ضمان احترام اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

على عاتق سلطات االحتالل تجاه شعب محتل؛ وأبرزها ما "  التزامات
والتي أكدت بالنص الصریح على ) 33(ورد في أحكام نص المادة 

من اتفاقیة جنیف ) 55(دت المادة كَّ ، كما وَأحظر العقوبات الجماعیة
من واجب دولة االحتالل أن تعمل، بأقصى ما : " الرابعة على أنه

تسمح به وسائلها، على تزوید السكان بالمؤن الغذائیة واإلمدادات 
الطبیة، ومن واجبها على األخص أن تستورد ما یلزم من األغذیة 

رد األراضي المحتلة غیر كافیة والمهمات الطبیة وغیرها إذا كانت موا
."  



 
 

47

من اتفاقیة جنیف الرابعة ) 56(وكذلك، فقد نصت المادة 
وجوب العمل على ضمان صیانة المنشآت والخدمات الطبیة : " على

والمستشفیات وما یتعلق بالصحة العامة والشروط الصحیة في 
فیما أكدت المادة التاسعة من االتفاقیة على ". األراضي المحتلة 

رورة تسهیل األنشطة اإلنسانیة التي تقوم بها اللجنة الدولیة للصلیب ض
أو أیة هیئة إنسانیة أخرى غیر متحیزة بقصد حمایة  ،األحمر

غاثتهم ٕ َ دَّ وشَ . األشخاص المدنیین وا ت اتفاقیة جنیف الرابعة من خالل د
على ضرورة اتخاذ تدابیر خاصة ضروریة لصالح ) 50(و) 24(المواد 

یصبحون وال سیما األطفال الذین  ،ث تكفل عدم إهمالهماألطفال بحی
  .بسبب الحرب أیتاما

مصر العربیة أن  ةإن من الواجب على األشقاء في جمهوری      
لزمهم1949یدركوا جیدًا بأن اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  قانونًا بفتح  م تُ

معبر رفح المصري الفلسطیني بهدف كسر هذا الحصار المفروض 
عدوانًا على الشعب الفلسطیني األعزل، ومصر من الدول ظلمًا و 

 المادةالموقعة على اتفاقیة جنیف الرابعة، واالتفاقیة المذكورة تؤكد في 
على كل طرف من األطراف " بشكل واضح وصریح أنه یتوجب ) 23(

الموقعة على هذه االتفاقیة أن یكفل حریة مرور جمیع األدویة 
الضروریة والمالبس واحتیاجات األطفال والمهمات الطبیة واألغذیة 

وغیرها من االحتیاجات اإلنسانیة المرسلة حصرًا  ،ومستلزمات العبادة
 ً ◌ ً ◌ ". إلى سكان طرف متعاقد آخر من المدنیین، حتى لو كان خصمًا

ذا كانت المادة  ٕ لزم مصر في هذه ) 23(وا من اتفاقیة جنیف الرابعة تُ
یة مرور جمیع المساعدات وأن تكفل حر  ،األحوال بفتح معبر رفح
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، فكیف إذا كان الطرف  ن كان الطرف اآلخر خصمًا ٕ اإلنسانیة حتى وا
  ). فلسطین( اآلخر 

مة التي وبما أن التوصیف القانوني السلیم للجرائم المنظَّ 
تقترفها سلطات االحتالل الصهیوني بحق الشعب الفلسطیني األعزل 

 ،جرائم الحربي في إطار إنما تدخل في مفهوم القانون الدولي اإلنسان
؛ فإن لجم مثل تلك الجرائم الخطرة على األمن والجرائم ضد اإلنسانیة

 ،والسلم الدولیین یتطلب تحركًا دبلوماسیًا مكثفًا على الساحة الدولیة
  :بحیث یتضمن القیام بالخطوات التالیة

م 1949جنیف لعام  تالطلب من األطراف الموقعة على اتفاقیا: أوالً 
ِ احترا ِ م التزامات علیها صراحة في المادة األولى من االتفاقیات  ها المؤكد

َ  ،األربعة " ت على ما یلي صَّ وال سیما اتفاقیة جنیف الرابعة والتي ن
تعاقدة بأن تحترم هذه االتفاقیة وأن تكفل  ُ تتعهد األطراف السامیة الم

قیة مـن اتفا) 146(، وقـد أكدت المادة "  احترامها في جمیع األحوال
تتعهد األطراف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ " جنیف الرابعة على أن 

 َ الة على األشخاص لْ أي إجراء تشریعي ی ّ زم لفرض عقوبات جزائیة فع
الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة لهذه 

  ".االتفاقیة 

جاءت في البیان الطلب من الدول العربیة االلتزام بتعهداتها التي : ثانیاً 
قدت في عمان  )  مقررات قمة عمان( الختامي للقمة العربیة التي عُ

د علیه كَّ وما َأ ،م2001مارس عام / آذار 28و  27في الفترة ما بین 
المؤتمرون من ضرورة العمل على تشكیل محكمة خاصة لمحاكمة 

ذي األمر ال ،مجرمي الحرب اإلسرائیلیین وفقًا لقواعد العدالة الدولیة
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 ٍ ٍ  یتطلب عمًال جادًا إلیجاد خطط م  وآلیات عمل واضحة ومحددة تُترجِ
  .  هذه التوجهات الهامة إلى واقع عملي ملموس

طرح ملف جرائم االحتالل الممنهجة بحق الشعب الفلسطیني : ثالثاً 
وتجویع للسكان  ،األعزل من قتل وتدمیر واغتیاالت وعقوبات جماعیة

واالستیطان بكافة  ،ونهب لألراضي وتدمیر للممتلكات ،المدنیین
 َ َ  أشكاله وصوره، وقضیة ما یزید على أحد أسیر فلسطیني  ألفَ  عشر

( ومن بینهم نواب الشرعیة الفلسطینیة أمام  ،في سجون االحتالل
والتي ینعقد لها االختصاص للنظر في  ،) المحكمة الجنائیة الدولیة

لي بموجب نظامها مثل تلك الجرائم األشد خطورة في القانون الدو 
وكذلك المدعي العام للمحكمة  ،األساسي، ومطالبة مجلس األمن

لویس ُأكامبو استخدام صالحیاته المبینة في النظام . الجنائیة الدولیة د
والقیام بفتح تحقیق بهذه الجرائم الخطیرة تمهیدًا  ،األساسي للمحكمة

توقیف  للطلب من قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة إصدار مذكرات
وجلبهم للمثول أمام المحكمة  ،بحق قادة االحتالل الصهیوني

والجرائم ضد اإلنسانیة التي اقترفوها  ،لمحاكمتهم على جرائم الحرب
  .بحق الشعب الفلسطیني األعزل

ـــاً  نظَّ : رابع ُ مـــة التـــي تقترفهـــا ســـلطات االحـــتالل طـــرح قضـــیة الجـــرائم الم
 جمیــــعفیهــــا قضــــیة  الصــــهیوني بحــــق الشــــعب الفلســــطیني األعــــزل بمــــا

األســرى الفلســطینیین ونــواب الشـــرعیة الفلســطینیة أمــام المحــاكم الدولیـــة 
التي تختص بالنظر في االنتهاكات الجسیمة التفاقیـات جنیـف؛ ونخـص 

 سـبانیا وسویسـراأبریطانیا وكندا وبلجیكـا و بالذكر المحاكم الجنائیة فـي 
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الوالیـة القضـائیة باعتبارها مـن الـدول التـي تأخـذ باالختصـاص العـالمي و 
  . الشاملة في محاكمة مجرمي الحرب

وجـوب العمـل علـى وضـع القـرار الصـادر عـن الجمعیـة العامـة : خامسـاً 
عـرف باسـم 1950نوفمبر عام /لألمم المتحدة في تشرین الثاني ُ م والذي ی

ــموضــع التنفیــذ، وقــد َأ قــرار االتحــاد مــن أجــل الســالم العــالمي د القــرار كَّ
ــــى مــــا یلــــي ــــس األمــــن بســــبب عــــدم تــــوفر : " الــــدولي عل إذا أخفــــق مجل

اإلجمــاع بــین أعضــائه فــي القیــام بمســؤولیاته األساســیة الخاصــة بحفــظ 
األمـن والســلم الـدولي فــي الحـاالت التــي یبـدو فیهــا وقـوع تهدیــد للســلم أو 

أو عمـــــل مـــــن أعمـــــال العـــــدوان، تبحـــــث الجمعیـــــة العامـــــة  ،إخـــــالل بـــــه
ة لألعضـــاء التخـــاذ التـــدابیر الموضــوع فـــورًا إلصـــدار التوصـــیات الالزمـــ

حة عنــد اللــزوم ســّل ُ  ؛الجماعیــة المناســبة بمــا فــي ذلــك اســتخدام القــوات الم
 ،أو إلعادتـه إلـى نصـابه فـي حـاالت اإلخـالل بـه ،للمحافظة على السـلم
  ".أو حاالت العدوان 

 األمـــین العــام لألمـــم المتحــدة الســـید بــان كـــي مـــونمطالبــة : سادســاً 
نظَّ بتحمل مسـؤولیاته تجـاه ال ُ مـة التـي تقترفهـا سـلطات االحـتالل جـرائم الم

بحـق الشـعب الفلسـطیني األعـزل، والتــي تـدخل فـي نطـاق الجـرائم األشــد 
َ  ،خطورة في القانون الدولي وجـرائم ضـد اإلنسـانیة فـي  حـربٍ  وتعد جـرائم

نظمــة مــن  ُ مفهــوم القــانون الــدولي اإلنســاني، لمــا تُشــكله تلــك الجــرائم الم
األمـــن الــدولیین، األمــر الـــذي یتطلــب مــن األمـــین تهدیــد حقیقــي للســلم و 

العــــــام لألمــــــم المتحـــــــدة الســــــید بــــــان كـــــــي مــــــون اســــــتخدام صـــــــالحیاته 
 ِ َ  المنصـــوص علیهـــا فـــي الفصـــل َ  الخـــامس وتحدیـــدًا نـــص المـــادة  ،عشـــر

من میثـاق األمـم المتحـدة والتـي تُخولـه القیـام بتنبیـه مجلـس األمـن ) 99(
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باعتبارهـا  ؛ق الشـعب الفلسـطینيإلى خطورة جرائم االحتالل المرتكبة بح
  . من المسائل الهامة التي تُهدد حفظ السلم واألمن الدولي

مطالبـــة جمیـــع البرلمانـــات العربیـــة واإلســـالمیة والدولیـــة بالعمـــل : ســـابعاً 
إصــــدار تشــــریع وطنـــي لمالحقــــة الجـــرائم التــــي یرتكبهــــا الجـــاد علـــى 

تعــــاون ، وذلــــك فــــي إطــــار الاالحــــتالل الصــــهیوني بحــــق الفلســــطینیین
 ُ مــــع  ا،جــــدو الــــدولي لمالحقــــة مجرمــــي الحــــرب وتقــــدیمهم للعدالــــة أینمــــا و

التأكیــد علــى أن المجلــس التشــریعي الفلســطیني قــد وضــع علــى أجندتــه 
ــــد بشــــأن مالحقــــة الجــــرائم التــــي یرتكبهــــا االحــــتالل  مشــــروع قــــانون جدی

 .الصهیوني بحق الشعب الفلسطیني

  وأخیراً ثامنًا 

 اإلســــرائیلياالحــــتالل  بــــإلزامًا المعنیــــة جمیعــــ األطــــرافنطالــــب 
  .ما دمره بعدوانه الهمجي على قطاع غزة إعمار بإعادة

  األعزاء اإلخوة

باســم شــعبنا الفلســطیني نتقــدم لمــؤتمركم المــوقر بالشــكر الجزیــل 
وذلــك بتقــدیم قــادة العــدو  ،علــى هــذا االهتمــام والتعــاطف مــع مأســاة غــزة

جــرائم بحــق الشــعب  الصــهیوني كمجرمــي حــرب لمــا ارتكبتــه أیــدیهم مــن
  . الفلسطیني راجین لمؤتمركم التوفیق والسداد

 - انتهى  -
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ًة { ْ َأئِمَّ م ُ ه َل َ ع ْ ج َن َ ضِ و ْ َر ْ وا فِي األ ُف عِ تُضْ ْ ینَ اس ى الَّذِ َل َ نَّ ع ُ یدُ َأن نَّم رِ ُن َ و
ینَ  ارِِث َ و ُ اْل م ُ ه َل َ ع ْ ج َن َ   ) 5: القصص (  }و

مـام حجالحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على قائد الغر الم ٕ لـین وا
لســـالم وعلـــى صـــحبه المجاهـــدین ســـیدنا محمـــد علیـــه أفضـــل الصـــالة وا

  أجمعین

    حمد بن محمد العیسائي معالي الشیخ أ األخ

  حفظه اهللا   رئیس مجلس الشورى العماني

  نور الدین بشكوجي.د األخ معالي 

  األمین العام  لالتحاد البرلماني العربي حفظه اهللا

  األخوة واألخوات رؤساء وأعضاء البرلمانات الكرام



 
 

56

  

الحــرمین الشــریفین مــن  وثالــثِ  مــن بیــت المقــدس أولــى القبلتــین
أرض الجهــــاد والمقاومــــة، مــــن صــــرخات األطفــــال والنســــاء، مــــن أنــــات 
الجرحـــى والمصـــابین، مـــن عویـــل الثكلـــى والمنكـــوبین، مـــن األســـرى فـــي 

ــــى رأســــهم الــــدكتور عزیــــز دویــــك رمــــز  ،ســــجون العــــدو الصــــهیوني وعل
خـوانكم ،الشـرعیة الفلسـطینیة ٕ مقاومــة وزمالؤكـم النـواب األسـرى  قـادة ال وا

  .المناضل مروان البرغوثي والرفیق أحمد سعدات

 الضــاغطیننقــل لكــم تحیــات رجــال المقاومــة الفلســطینیة أكمــا و 
  .فلسطین بإذن اهللا تعالى على الزناد حتى تحریر فلسطین كلَّ 

  

  .م فالسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتهالسأحییكم جمیعًا بتحیة اإل

ســطیني بجزیـل الشـكر لســلطنة فـي البدایـة أتقــدم باسـم شـعبنا الفل
ونخــص جاللــة الســلطان قــابوس  ،مــان علــى استضــافتها لهــذا المــؤتمرعُ 

  .بالتحیة  بن سعید حفظه اهللا

  

  خواني وأخواتيإ

ــ ضــد شــعبنا الفلســطیني  العــدو الصــهیوني حربــا شرســة نَّ لقــد شَ
أنـواع األسـلحة المحرمـة  جمیـعتستهدف كـل مـا هـو فلسـطیني باسـتخدام 

، واســتهد حیــث استشــهد خــالل هــذه الحــرب البربریــة  ؛اف المــدنییندولیــًا
والنســـاء، وجمـــیعكم شـــاهد هـــذا  األطفـــالفلســـطیني غـــالبیتهم مـــن  1400

وأزال أحیـــاء  ،بأكملهــا فلســطینیةً  اإلجــرام الصــهیوني الــذي أبـــاد عــائالتٍ 
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فلســطیني غــالبیتهم یعــانون  5500ســكنیة بالكامــل، وجــرح مــا یزیــد عــن 
تـف العــدو بـذلك بـل قـام بتـدمیر البنیـة التحیــة مـن إعاقـات دائمـة، ولـم یك

 َ  تِ والجامعـا والجمعیـاتِ  اآلمنـة والمؤسسـاتِ  لقطاع غزة، وقصف المنازل
 ،الصــناعیة تِ األجهــزة األمنیــة والمنشــآ تِ ومقــرا ،الحكومیــةَ  تِ والمؤسســا

وهــدم المســاجد ودور العبــادة متبعــًا سیاســة األرض المحروقــة بطریقــة ال 
  .إنسانیة

ــونســأل بــأي  َ ــقَ  قٍّ ح َ تَ عقــل بشــري یحتمــل  هــؤالء األبریــاء ، وأيُّ  ل
ــــات المــــواطنین مــــن نســــاء وأطفــــال  أن یقــــوم جنــــود االحــــتالل بجمــــع مئ

ثـم تقــوم الطــائرات والــدبابات بقصــفه  ،ورجـال ووضــعهم فــي مكــان ضــیق
كمـــــا حصـــــل مـــــع عائلـــــة الســـــموني  ،لتقتـــــل العشـــــرات وتصـــــیب المئـــــات

  ..والدایة

ـــ َ َ إن ذلـــك یؤكـــد بمـــا ال ی ُ د مجـــاال للشـــك علـــى شراســـة اإلجـــرام  ع
ومـــا حصـــار غـــزة إال امتـــداد لهـــذا  ،الصـــهیوني وهمجیـــة جیشـــه البربـــري

حیـــــث یمـــــوت األطفـــــال والنســـــاء المرضـــــى بســـــبب الحصـــــار  ؛اإلجـــــرام
  .ومنع إدخال األدویة إلى قطاع غزة ،الصهیوني

  

  وأعضاؤها  خوة رؤساء البرلمانات العربیةاإل

ـــــواب لـــــم یكـــــن المجلـــــس التشـــــریعي الفلســـــط یني وال إخـــــوانكم الن
حیــــــث قامــــــت طــــــائرات العــــــدو  ،بعیــــــدین عــــــن االســــــتهداف الصــــــهیوني
ف الفلســطیني بغــزة بطــائرات اإل يالصــهیوني بقصــف المجلــس التشــریع

بـل قامـت  ؛بـذلك دمرتـه تـدمیرًا كـامًال ، ولـم تكتـفِ و  ،أمریكیة الصنع 16
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غییــــر رئــــیس كتلــــة الت مباغتیــــال زمــــیلكم األخ القائــــد النائــــب ســــعید صــــیا
واإلصــــالح فــــي المجلــــس التشــــریعي مــــن خــــالل قصــــف منزلــــه بثالثــــة 

ٍ  ،صواریخ   .من أسرته وجیرانه مما أدى الستشهاده وتسعة

سیاســــة اســــتهداف المجلــــس التشــــریعي الفلســــطیني لــــم تكــــن  إن
ًا منــذ مــا یطینســامتــداد لجریمــة اختطــاف أربعــین نائبــًا فلهــي بــل  ،جدیــدة

مــــز الشــــرعیة الفلســـــطینیة وعلــــى رأســـــهم ر  ،یزیــــد عــــن عـــــامین ونصــــف
  .الدكتور عزیز دویك

  األعزاءخوة واألخوات اإل

هــذا الــدمار والخــراب إال أن شــعبنا بفضــل اهللا مــن رغم وعلــى الــ
ة واحتضـانه ثم بفضل صموده وثباته ووحدته والتفافه حـول المقاومـ ،أوال

ویجبــره علــى االنســحاب  ،هــذا العــدوان یصــدَّ اســتطاع أن قــد للمقــاومین 
ً دون أن ی   .ا من أهدافه التي أعلن عنهاحقق أی

نؤكد لكم باسم شـعبنا الفلسـطیني أننـا سـنظل صـامدین مـرابطین 
نســتقیل حتــى نلقــى وجــه اهللا شــهداء  نمنــزرعین فــي أرضــنا لــن نقیــل ولــ

َ  مقبلــــین غیـــــر مـــــدبرین صـــــابرین محتســـــبین، وســـــنظلُّ  الحربـــــة فـــــي  رأس
ة العربیــة بــل عــن كرامــة األمــ ؛ال نــدافع عــن فلســطین فحســب ،فلســطین

فمـن حقنـا علـیكم  ،نـا فـي المیـدان وحـدنانخواإواإلسالمیة، فال تتركونا یـا 
أن تقفــوا معنــا بالمــال والســالح والعتــاد ومــن واجــبكم الــدیني والــوطني أن 

ر { تلبــوا النــداء یكم النص دین فعل ي ال روكم ف : األنفــال ( }وإن استنص
72. (  

  -:وعلیه فإننا  نوصي مؤتمركم الموقر بما یلي
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وذلـك مـن  ،دعم المقاومة في فلسطین خاصة بعـد انتصـار غـزة .1
 َ ٍ  خـــالل وضـــع بـــرامج لتظـــل القضـــیة  ؛مســـتمرة تلفعالیـــا متكاملـــة

  .الفلسطینیة حاضرة في ضمیر األمة

تشــكیل محكمــة دولیــة لتقــدیم قــادة اإلرهــاب الصــهاینة كمجرمــي  .2
 َ َ  حــــرب لمـــــا اقترفـــــت أیـــــدیهم مــــن مجـــــازر شـــــعبنا  بحـــــقِّ  وجـــــرائم

 .استعمالهم القنابل الفسفوریة المحرمة دویاً و  ،الفلسطیني

ـــة  .3 نؤكـــد علـــى إســـالمیة وعروبـــة القـــدس، العاصـــمة األبدیـــة لدول
 ِ َ فلســـطین، ونـــدعو القـــادة العـــرب والمســـلمین ل َ ت ـــح ِ مُّ  ممســـؤولیاته ل

أشـــكال الـــدعم لســـكان مدینـــة  جمیـــعوتقـــدیم  ،فـــي نصـــرة القـــدس
 .لتعزیز صمودهم في وجه العدو الصهیوني ؛القدس

باإلســراع فــي إعــادة إعمــار مــا دمــره العــدو الصــهیوني،  نطالــب .4
ـــــرفض تســـــی ـــــر الشـــــروط األمریكیـــــة س هـــــذه القضـــــیة، ونیون عتب

ومحاولــــة  ،الشــــعب الفلســــطیني عمــــار مجحفــــة بحــــقِّ إلعـــادة اإل
االبتــزاز السیاســي علــى حســاب المشــردین والمنكــوبین مــن أبنــاء 

 .شعبنا

المعــابر  وفــتح كافــة ،نــدعو لرفــع الحصــار فــورًا عــن قطــاع غــزة .5
 .بما فیها معبر رفح

یــة للضــغط مــن أجــل نطالــب بمضــاعفة الجهــود البرلمانیــة والدول .6
 ،خــوة النــواب فــي المجلــس التشــریعي الفلســطینياإلفــراج عــن اإل

ـــدكتور عزیـــز دویـــك  وعلـــى رأســـهم رمـــز الشـــرعیة الفلســـطینیة ال
  .رئیس المجلس التشریعي الفلسطیني
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وجمـع  ،ضـفة والقطـاعفي ال يالشعب الفلسطین ةنؤكد على وحد .7
ً  ؛الصـــــفوف الكلمـــــة ورصِّ  ً لنقـــــف صـــــف ا أمـــــام الغطرســـــة ا واحـــــد

 .الصهیونیة

لمـــاني العربـــي لزیـــارة قطـــاع غـــزة خـــوة فـــي االتحـــاد البر نـــدعو اإل .8
الع بشكل مباشر على اإلجرام الصهیوني وما ترتـب علـى طّ لال

 .الحرب على غزة

 ؛نةم شــكوى ضــد القــادة الصــهایینــدعو األخــوة فــي االتحــاد لتقــد .9
 َ   .ومذابح لتقدیمهم لمحكمة دولیة لما ارتكبوه من مجازر

ـــــاهرة یخـــــوة المتحـــــاور أن یوفـــــق اإل نأمـــــل مـــــن اهللا وأخیـــــراً  ن فـــــي الق
 َ ـــــالخروج بنتـــــائج ٍ إ ب ـــــة تتمســـــك و  ،وتحفـــــظ الحقـــــوق ،توحـــــد الصـــــف یجابی

  .الثوابت الفلسطینیةب

ننـــا نـــدعو اهللا أن یـــوفقكم فـــي هــــذا المـــؤتمر التخـــاذ قـــرارات قویــــة و  ٕ ا
  .م في رفع المعاناة عن شعبنا الفلسطینيتساه

، القــادم فـي المسـجد األقصـى المبــاركسـائلین اهللا أن یكـون المـؤتمر 
  .وما ذلك على اهللا بعزیز
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  لالجئین ومخیم سبیته زیارة مخیم التنف: حادي عشر
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  زیارة مخیم سبیته. 2

قـــام الـــدكتور  2009بریـــل إ 18اء یـــوم الســـبت الموافـــق فـــي مســـ
والتقـــــى بـــــالالجئین  ،حمـــــد بحـــــر بزیـــــارة إلـــــى مخـــــیم ســـــبیته فـــــي ســـــوریاأ

ـ ،مفي المخی نالفلسطینیی د خاللهـا علـى تمسـك دَّ وألقى كلمة جماهیریة شَ
  .ه في العودةوفي مقدمتها حقُّ  ،بثوابته الوطنیةالشعب الفلسطیني 

  
  

  

  

  

سماعیل هنیة رئیس الوزراء الفلسطیني إلى رسالة دولة األخ إ
  حمد بحر رئیس المجلس التشریعي الفلسطیني باإلنابةأالدكتور 
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  حفظه اهللا،،،    أحمـد بحــر/ األخ الدكتور

  رئیس المجلس التشریعي باإلنابة

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

لــى اإلخــوة أعضــاء الوفــد بخــالص  ٕ یطیــب لــي أن أبعــث إلــیكم وا
َ ال  تحیـــة وعظـــیم التقـــدیر لجهـــودكم المباركـــة خـــالل جـــولتكم الراهنـــة، واهللا

أسأل أن یجعل ذلك في میزان حسناتكم، وأن یجعله خطوة مباركـة علـى 
  .طریق النصر والتحریر والتمكین

 -ومحاضــر اللقــاءات ،ومــن خــالل وســائل اإلعــالم-لقــد تابعنــا 
یهـا مــن خیـر وبركــة جـولتكم المیمونـة، وحمــدنا اهللا كثیـرًا علــى مـا جــرى ف

الـدول والوفـود التـي كانـت فــي  جمیــعوتأییـد ونصـرة لشـعبنا وقضـیتنا مـن 
 ،وســـــالمة نهجنـــــا ،برنــــامج الزیـــــارة، ممـــــا زاد مـــــن ثقتنــــا بعدالـــــة قضـــــیتنا

واستقامة خطنا الذي سنصـل مـن خاللـه إلـى تحریـر األرض والمقدسـات 
  .واإلنسان

یـــس أبابـــا إن مـــا جـــرى فـــي مـــؤتمر البرلمـــانیین الـــدولیین فـــي أد
یعكــس أهمیــة القیــادة الراشــدة التــي یحتاجهــا شــعبنا، ویكشــف عــن فعالیــة 
المجلـــس التشــــریعي ورئاســــته، بــــل واحترامـــه مــــن قبــــل اإلخــــوة واألشــــقاء 

القیــادي  واألحــرار، ویــدلل علــى أن قضــیتنا المباركــة ینقصــها هــذا الحــسُّ 
واإلصـــرار وعلـــو الصـــوت بـــالحق الـــذي عبـــرتم عنـــه مـــن خـــالل كلمـــتكم 

  .قفكم والتنسیق مع الوفود األخرىومو 
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إن انســــحاب وفــــدنا برئاســــتكم مــــن بــــدء كلمــــة ممثــــل االحــــتالل 
ویعیــــد العالقــــة مــــع  ،یعكــــس األصــــالة الفلســــطینیة والعربیــــة واإلســــالمیة

االحـــتالل فــــي المحافــــل الدولیـــة إلــــى طبیعتهــــا والتـــي عمــــد الكثیــــر إلــــى 
االحـــتالل تجاوزهـــا والســـیر فـــي نهـــج التطبیـــع، كمـــا أن انســـحاب ممثـــل 

والتفـرد فـي ثقافـة االحـتالل وتكریسـه  ،یؤشـر علـى المـأزق الـذي شـعر بـه
  .بعیدًا عن النظم والقوانین الدولیة

إن مـــا جـــرى یضـــاف إلـــى ســـجل المجلـــس التشـــریعي المشـــرف 
وعلـــــى رأســـــهم األخ  ،ب النــــوابیـــــالــــذي عمـــــل فـــــي ظــــل الحصـــــار وتغی

  .الدكتور عزیز دویك رئیس المجلس

حكومـــة الفلســـطینیة والشـــعب الفلســـطیني إننـــي باســـمي وباســـم ال
أعــرب لكــم ولإلخــوة فــي الوفــد المرافــق عــن عظــیم تقــدیرنا واحترامنــا لكــم 

  .ولكل من وقف معكم وساندكم وأعانكم في جولتكم

  .لكم منا ومن شعبكم كل االحترام والحب والتقدیر
  

 َ   د خطاكم،،،دَّ وفقكم اهللا وس
  إسماعیـل ھنیـة/ أخوكم

  
  راءرئیـس مجلـس الوز

  هجریة 1430ربیع الثاني  19غزة، في 

 میالدیة 2009أبریل  15الموافق 

حمد بحر رئیس المجلس التشریعي الفلسطیني أرسالة الدكتور 
  هنیة رئیس الوزراء الفلسطینيدولة األخ إسماعیل  إلى باإلنابة
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  إسماعیل هنیة    حفظه اهللا.أخي العزیز أ

  وزراء الفلسطینيدولة رئیس ال

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

نتم في موفور الصحة أأسال اهللا أن تصلكم رسالتي هذه و 
ن یجعلكم ذخرًا لإلسالم أو  ،والعافیة راجین اهللا سبحانه أن یسدد خطاكم

  .والمسلمین 

  أخي الحبیب 

تي وسروري دعن مدى سعا به عبرأإني ال أجد كالمًا   واهللا
والتي ،  2008-4-15التكم األخویة الكریمة بتاریخواعتزازي برس

بل دلت  ؛حملت في طیاتها كل معاني الصدق واإلخالص والوفاء
على مدى عمق االنتماء لهذا الدین والوطن والتمسك بالثوابت 

وعلى خطواتكم  ،الفلسطینیة، فعلى مثل همتكم العالیة تعقد اآلمال
م تحرر المقدسات بإذن اهللا األوطان، وعلى صخرة صمودك الرائدة تعزُّ 

  .تعالى

  مع خالص الحب والتقدیر

  أبو أكرم/ أخوك
  م 2009،    نیسان 27 

  

 أدیس أبابا لیس غریبا ما حدث في
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:4/9/2009 AM 

    مصطفى الصواف 

موقـف ال یفعلـه إال األحـرار، ذلـك الـذي حـدث فـي اجتمـاع االتحـاد البرلمـاني  
لــــدعوة الــــدكتور أحمــــد بحــــر رئــــیس  الـــدولي، عنــــدما تنســــحب الوفــــود اســــتجابة

المجلــس التشــریعي الفلســطیني، الــذي یمثــل الشــعب الفلســطیني، احتجاجــا علــى 
مندوب دولة الكیان الصهیوني، والذي وقف متحدثا نیابة عن القتلـة والمجـرمین 
الـذین أوغلـوا فـي الـدم الفلسـطینیة مـن خـالل اعتـداءاتهم المسـتمرة بحـق الشــعب 

آخرها المحرقة التي ارتكُبت في قطـاع غـزة، واسـتخدمت  الفلسطیني، والتي كان
فیها قوات االحتالل كل ما هو محرم ثم تخرج في المحافل الدولیة تتحـدث عـن 

 .السالم واألمن والتعایش بین الناس

مشهد مقدر من كل األحرار وكل المدافعین عن حقوق شعبنا 
، والذین رفعوا صور والمتضامنین مع دماء األطفال والنساء والبیوت المدمرة

المحرقة الصهیونیة بحق الشعب الفلسطیني، لتبقى جرائم االحتالل ماثلة أمام 
ن علمنا أن الموضوع لن  ٕ أنظار العالم الحر، الذي یأبى الظلم والعدوان حتى وا
یكون أكثر من رسالة إعالمیة مقدمة من الممثلین الحقیقیین للشعب 

  .وقهالفلسطیني ونوابه والمدافعین عن حق

هذا الموقف لیس غریبا علـى مـن یرفضـون االسـتماع إلـى مجـرم یتحـدث، 
وتخــرج مــن فمــه الكلمــات تقطــر دمــا مــن دمــاء عــائالت الســموني وعبــد ربــه، 
وعشــرات العــائالت الفلســطینیة التــي ارتقــت إلــى العلیــاء علــى أیــدي المجــرمین 

عي الصــهاینة، هــذا الموقــف األصــیل الــذي أعــرب عنــه رئــیس المجلــس التشــری
باإلنابــة، یســجل لممثلــي الشــعب الفلســطیني الغیــورین علــى مصــالحه وحقوقــه، 

  .المعبرین عن آماله، والمتطلعین نحو التحریر وعودة الحقوق

ال تستغربوا أن یكون هؤالء هـم مـن یرفضـون أن یبقـوا جالسـین كالكراسـي 
دون مشــاعر أو أحاســیس ودون أن یعبــروا عــن مجــرد رفضــهم لهــذه المشــاركة 

جــرم قاتــل، فكــان مــوقفهم یتطــابق مــع شــعاراتهم، والقــول لــدیهم كالعمــل، مــن م
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ولـــیس كمـــا یتحـــدث بـــه الـــبعض مـــن شـــعارات ال تالمـــس الواقـــع وبعیـــدة عـــن 
  .تطلعات شعبهم

وفــي المقابــل لــیس غریبــا مــا حــدث مــن بعــض المنتســبین لهــذا الشــعب، 
ــــنهم مصــــالحه وحقوقــــه أو حتــــى التعبیــــر عــــن خلجاتــــه ومشــــاعر  ه الــــذین ال تعی

ــــالجلوس وهــــذا المجــــرم یلقــــي  الرافضــــة للتســــاوق مــــع االحــــتالل، واالســــتمرار ب
حتـى لـو ) الغایـة تبـرر الوسـیلة(ولدیهم قناعـة بـأن ) مكیا فیلین(بكالمه، فهؤالء 

كان فیها خذالن لدماء الشهداء وأنات الجرحى وصرخات المعـذبین فـي الخیـام، 
أو بالماركســیة تــارة ثالثــة، ثــم ثــم یتشــدقون بالقومیــة تــارة وبالشــیوعیة تــارة أخــرى 

یـدعون زورا وبهتانـا أنهـم یمثلـون الشـعب الفلسـطیني وأنهـم یـدافعون عـن حریتــه 
  .وكرامته، ویسعون لنیل حقوقه

ال تســتغربوا أن یبقــى هــؤالء جالســین دون أن تــدفعهم الغیــرة والحمیــة إلــى 
 االنحیـــاز إلـــى شـــعبهم المجـــروح، ویصـــرون أن علـــیهم الجلـــوس لیســـتمعوا إلـــى

مجــرم یصــم شــعبهم زورا وبهتانــا باإلرهــاب وهــو یمثــل عــین اإلرهــاب، دون أن 
یكـون لهـم موقــف رافـض لهـذا المجــرم وحدیثـه، ویبـادرون إلــى تـرك المكـان كمــا 
تركه ممثلون الشعب الفلسـطیني ومـن سـاندهم وأیـدهم مـن قـوى األحـرار العـرب 

ـــیهم واحتقـــارهم علـــى هـــ ذا الموقـــف وغیـــر العـــرب، غیـــر آبهـــین بنظـــرة النـــاس إل
المخجل، والذي یدلل على الكثیر من المؤشرات التي تكشـف عـن حقیقـة هـؤالء 
الــذین یتشـــدقون بعبـــارات ویتحـــدثون عـــن شـــعارات بعیـــدة كـــل البعـــد عـــن أرض 

  .الواقع وال تمت للحقیقة بصلة

 

  م 2009) أبریل( نیسان 08األربعاء 

 

  حادثة الفرقان في أدیس أبابا

 فارس عبد اهللا:بقلم 

  10-04-2009 :ریخ النشر تا
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مصـطلحات متداولـة فـي السـاحة السیاسـیة ,االنقسام الفلسطیني والشرخ الوطني 
هــذه ,الفلســطینیة وطالمــا اســتغل الــبعض مــن قــادة الفكــر والتنظیــر ورجــال السیاســة 

والتــي تعتبــر ,المصـطلحات فــي توصــیفهم للحالــة التــي تمـر بهــا القضــیة الفلســطینیة 
دون الغـوص فـي ,رها تعقیدًا في التاریخ الفلسطیني الحـدیث من أخطر المراحل وأكث

تقــزیم ,مســببات هــذا الشــرخ واالنقســام وان مــن القصــور الفكــري والهبــوط السیاســي 
عادته إلى تنازع على كعكة أو كرسـي فـي سـلطة  ٕ الن المطـروح عملیـًا هـو ,األمر وا

ـــدولي والتنـــاغم مـــع شـــروط المج,ســـحب فریـــق المقاومـــة إلـــى لعبـــة التنـــازالت  تمـــع ال
  .المجمع علي سمعته السیئة فلسطینیًا في نظرته ومعالجته لقضایانا الوطنیة,

االنقسـام الفلسـطیني هـو ولیـد التفـرد بالقضـایا المصـیریة وتبنـي سیاسـیات ورســم 
وهــذا مــا كــان منــذ مفاوضــات أوســلو , اســتراتیجیات دون الرجــوع للكــل الفلســطیني 
والزال یعــاني , مشــروع الــوطني التحــرري الســریة والتــي جــاءت كطعنــه فــي ظهــر ال

منهــا الشــعب الفلســطیني ویــدفع الــثمن فــي وحــدة أهدافــه الوطنیــة وتماســك مشــروعه 
, والطعن في مشروعیة أدواته التحرریة عبر تسفیه مقاومته وصـواریخها , السیاسي 

بـــل تعـــداه , والتندیــد بعملیاتـــه االستشـــهادیة بـــأفظع األلفـــاظ ومـــن أعلـــى المســـتویات 
ورفع درجات التنسـیق األمنـي , مر إلى مالحقة المقاومین والزج بهم في السجون األ

بمشــاركة أمریكیــة تحــت مســمي , مــع االحــتالل الصــهیوني إلــى أعلــى المســتویات 
  ".اإلرهاب "حرب 

, كان ذلك قبل االنقسام الحاصل وزاد أیضا بعـده ضـراوة والحجـة هـي االنقسـام 
فـي الضـفة المحتلـة تسـتهدف نوایـا انقالبیـة لحركـة  وأن الحرب الدائرة على المقاومـة

لمــاذا القمــع والســجن والمطــاردة ألبطــال ســرایا , وفرضــًا أن ذلــك صــحیحًا , حمــاس
ولمـــاذا تفكیـــك مجموعـــات كتائـــب شـــهداء , القـــدس وألویـــة الناصـــر صـــالح الـــدین 

األقصــى فـــي تســـخیف لمضـــمون فكـــرة المقاومــة والنضـــال عبـــر طلبـــات العفـــو مـــن 
هیوني وكل ذلك برعایة سـلطة رام اهللا وعلـى مـرأى ومسـمع مـن الفصـائل العدو الص
  .الفلسطینیة

فــي حــوارات ,األمــر واضــحًا وجلیــًا وتنــازع المشــروعان بــات فــي مرحلــة تمــایز 
ولقـد وصـل األمـر بـبعض الفصـائل ," إسـرائیل"القاهرة المطلب واحد هو االعتـراف بــ
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أن ,علـــى أرض الفعـــل الـــوطني  الفلســـطینیة المنقرضـــة والتـــي لـــم یبقـــي لهـــا وجـــود
تطالب بضرورة اإلجماع على خیار المقاومة وحصـل هـذا فـي حـوارات لجنـة األمـن 

فــي تســاوق غیــر مســبوق علــى تلبیــة الشــروط , وان لــم یقــع اإلجمــاع فــال مقاومــة , 
حتى أصبح هـذا الفریـق خـارج سـیاق الهمـوم الوطنیـة ومتطلبـات مشـروع , الخارجیة 

قـائم علـى الصــمود والحفـاظ علـى الثوابـت ومقاومـة االحــتالل ال, الشـعب الفلسـطیني 
رباك مخططاته والعمل على استكمال التحریر واالستقالل الوطني ٕ   .وا

یصور مشـهد االنقسـام , ما حدث في أدیس أبابا في اجتماع البرلمانات الدولیة 
بــل هــو , علــى حقیقتــه ویعتبــر مــا قــام بــه الــدكتور أحمــد بحــر لــیس موقفــًا لحمــاس 

بل هو موقف كـل حـر وشـریف فـي , وقف الشعب الفلسطیني في الداخل والخارج م
لقد استطاع الوفد الفلسطیني برئاسة الـدكتور بحـر , األمة من مشارقها إلى مغاربها 

, أن یكســب الجولــة إعالمیــًا لصــالح ضــحایا الحــرب الصــهیونیة األخیــرة فــي غــزة , 
, ق فــي الــذاكرة الحیــة للبشــریة فــال زالــت صــور الضــحایا مــن األطفــال والنســاء تــد

  .والتي یجب أن تبقي كذلك تالحق القاتل الصهیوني في كل المحافل الدولیة

جــالس علــى كراســي , كــان االنقســام حاضــرًا وقویــًا وبقــي وفــد منظمــة التحریــر 
, ویبـــدو أن مفاجـــأة انتفاضـــة األحـــرار فـــي أدیـــس أبابـــا , المـــؤتمر لـــم یحـــرك ســـاكنًا 

لغیـاب الهـم الفلسـطیني عـن , م فلـم یسـتطیعوا التفاعـل معهـا كانت بمثابة صدمة لهـ
ســالمیة مــع هـــذا  15بــالرغم مــن تفاعـــل وفــود أكثــر مــن , أجنــدتهم  ٕ دولـــة عربیــة وا
جبــــاره علـــى االنســــحاب مــــن , ومقــــاطعتهم لكلمـــة الممثــــل الصـــهیوني , الموقـــف  ٕ وا

  .المؤتمر بال رجعه

ضـرورة إصـالح , یني وهذا الحدث في أدیس أبابا یفرض علي المجموع الفلسط
ال فـــأن األمـــر یتطلـــب تشـــكیل مرجعیـــة , المرجعیـــات الفلســـطینیة أن أمكـــن ذلـــك  ٕ وا

جامعــة لكــل فصــائل المقاومــة والشخصــیات الوطنیــة المســتقلة وهیئــات , فلســطینیة 
مــن أجــل الحفــاظ علــى القضــیة الفلســطینیة وثوابتهــا وتفعیلهــا , ومؤسســات المجتمــع 

وهـذه المهمـة قـد فقـدتها منظمـة التحریـر , رر وطنـي في المحافل الدولیة كقضیة تح
الســؤال هنــا هــل یــتم اســتعمال المنظمــة الســتمرار الحیــاة االكلینكیــة , وغیبــت عنهــا 
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وهــل یبقــي مشــروع المقاومــة ! لتیــار التســویة إلحــداث مزیــدًا مــن التــدهور للقضــیة ؟
  .عاجزًا عن الفعل والمبادرة لوقف هذا التدهور؟

   كاتب وباحث فلسطیني
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