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وثيقة رقم 298:

القانون،  تطبيق  املغني حول  أحمد  الفلسطيني  العام  النائب  مع  مقابلة 
والتحقيق يف أموال منظمة التحرير الفلسطينية298

22 كانون األول/ ديسمب 2010

أجرى املقابلة بسام رومي، بيت لحم

س: بالنسبة للمحطات واإلذاعات املحلية وإغالق بعضها أال يوجد آلية لحل املشكلة، هل اتخذتم 
بعني االعتبار األزمة املالية التي تعانيها املحطات؟

ج: قال املغني “إن إغالق املحطات مل يكن لالنتقام من أحد وال من أي محطة بل لوضع املخالفني 
وتلفزيونية  إذاعية  محطة   96 عن  يزيد  ما  الغربية  الضفة  يف  لدينا  وتبني  القانون  طائلة  تحت 
وهناك 80 محطة إذاعية وتلفزيونية صوبت وضعها مع السلطة الفلسطينية ومع وزرارة اإلعالم 
والرتبية واالتصاالت، وبقي 16 محطة فلامذا ال تصوب وضعها القانوين أسوة باملحطات األخرى، 

فالقضية أن هناك قانون ويجب أن يطبق عىل الجميع”.

س: فيام يتعلق بقانون العقوبات أين وصل العمل إلنجازه؟

ج: توقع النائب العام أن يتم إنجاز مسودة القانون ليس قبل سبعة أشهر. وقال: “هذا السؤال يسأل 
ذلك ير  أشهر، ألن   7 قبل  ليس  أنه  وأعتقد  القانون  الذي يرشف عىل هذا  العدل وهو  لوزير 

بحاالت تعديل وصياغة وير عىل خباء يف النيابة فالدراسة تأخد بعض الوقت”.

وحقوق  ومرص  األردن  من  خباء  بوجود  أيام   3 ملدة  أريحا  يف  ذلك  “ناقشنا  املغني،  واستطرد 
إنسان ومراكز نسوية ووضعوا مسودة وخرجوا من مؤمتر أريحا برضورة تطوير هذا القانون ألنه 

سيستمر لألبد ليعالج كل قضايا الفلسطينيني”.

س: يف حال أقر هذا القانون هل سيكون مؤقت لحني انعقاد املجلس الترشيعي الذي من املمكن 
أن ينسف القانون بالكامل؟

للمجلس  اجتامع  أول  يف  الرئيس  عن  تصدر  بقانون  قرارات  أي  طبيعي  “هذا يشء  املغني  قال  ج: 
الترشيعي بعد االنتخابات أو ]املجلس[ الحايل، يجب أن ينظر يف جميع القرارات ومن حقه أن 

يعدلها أو يأكدها أو يلغيها وهذا ما نص علية النظام األسايس للسلطة الوطنية”.

لكن املغني قال، “أنا شخصياً أقول إننا بحاجة ماسة وملحة لقانون عقوبات عرصي ألننا نواجه 
جرائم ليس لها نصوص قانونية بالقانون املطبق بالضفة، عىل سبيل املثال، قضايا تتعلق بالحاسوب 
واإلنرتنت والقرصنة، واالتجار باألعضاء ليس لدينا أي نص قانوين وعقوبات وبالتايل ال نستطيع أن 

نفعل يشء إزاء هذه الجرائم”.

ورضب النائب العام مثاالً حول االتجار باألعضاء قائاًل، “أنا كنائب عام واجهتني قضية بأن هناك 
طبيب قام بإغراء مواطن لبيع الكىل لهذا الشخص فليس لدي يف قانون العقوبات أي نص قانوين 
يجرم هذه الجرية وبالتايل أصبحت ال أستطيع أن أطبق قانون، وبالتايل أفلت املذنب من العقوبة”.
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ولحل هذه اإلشكالية اقرتح النائب العام إصدار قرارات بقوانني ذات مواضيع محددة، وقال، “أنا 
مع أن يكون هناك قانون عقوبات ولكن برتوي وأن يكون هنالك ضوابط لتعالج جميع مشاكل 

الشعب الفلسطيني”.

س: كيف ميكن التوافق عىل قانون عقوبات دون قطاع غزة؟

ج: قال النائب العام، “هذه مشكلة بالواقع إذا نريد أن نطبق قانون عقوبات هنا ماذا يف املستقبل 
وغزة هي منفصلة عن الجسم الفلسطيني، ولكن هنالك قرارات صدرت من الرئيس مثل قانون 

غسيل األموال وقانون هيئة مكافحة الفساد ولكن نحن بحاجة ملحة لقانون جديد ومطور”.

س: ماذا لو ردت حامس بقانون عقوبات يف غزة؟

ج: قال املغني إن “حركة حامس ردت بالفعل فهناك قانون األحوال الشخصية بغزة السارق تقطع 
يده والزانية تجلد وطبقوا الرشيعة اإلسالمية، ولكن بالنتيجة القانون ال يجب أن يقره أحد سوى 
القانون؟ ولكن حامس خالفت  تقر هذا  أن  تستطيع  رئيسية، وهل حامس  نقطة  الرئيس هذه 
ونيابة غري رشعية وحكومة غري  كيفها غري رشعية  قوانني عىل  الترشيعات وتطبق  القوانني وكل 

رشعية كل األمور لديها غري رشعية”.

س: بالنسبة ألموال منظمة التحرير هل هذا امللف عىل طاولة النيابة هل هناك تحقيقات يف هذه 
القضية؟

ج: أكد املغني قائاًل، “أنا أجزم وبكل صدق مل تقدم يل أي شكوى من أي جهة رسمية حول أموال 
منظمة التحرير، وعندما تقدم يل أي شكوى بهذا الخصوص سأتعامل معها بكل حيادية وموضوعية 

وهذا من طبيعة عميل ألننا ال نبحث عن شكاوى وإمنا الشكاوى تأيت إلينا”.

س: مكافحة بضائع املستوطنات كم قضية تم التعامل معها وهل تم إصدار أحكام بحق األشخاص 
املتهمني؟

ج: أجاب النائب العام “طبعاً هناك مئات من القضايا التي أحيلت إىل النيابات املتخصصة يف جميع 
املحافظات وهناك أحكام صدرت باملصادرة أو االتالف أو الحبس”.

س: ترسيب وبيع أرايض إلرسائيل هل هذا امللف عىل طاولة النيابة العامة أم يف طور النسيان؟

ج: اكتفى املغني بالقول، “هذا السؤال سابق ألوانه وسأجيب عليه عندما ننتهي من امللفات التي 
نعمل عىل عالجها، ونحن نعمل عليها ونعمل عىل ملفات ترسيب أرايض إىل دول أجنبية حسب 

القانون”.

النيابة  يعيق عمل  أن  الذي ميكن  ما  النيابة؟  لدى  كثرية مكدسة  قضايا  البت يف  يتم  ال  ملاذا  س: 
ومينعها من تأدية الدور امللقى عىل عاتقها مبوجب قانون رغم أن وضع السلطة ممتاز؟

قضايا  نكدس  أن  يكن  وال  قانون  يحكمنا  العامة  النيابة  يف  “نحن  بالقول،  العام  النائب  أجاب  ج: 
فهناك قانون يحكمنا لدينا جرائم وال يكن أن تحول هذه امللفات قبل 6 أشهر للمحكمة غري ذلك 
يتم اإلفراج عن الشخص، فامللف يصبح يف عهدة املحكمة وهي التي تصبح املسؤولة عن امللف 

ومعالجته واستدعاء الشهود وما شابه يحتاج إىل وقت”.
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لكنه قال أيضاً، “هناك معيقات تعيق عمل النيابة العامة والقضاء، عىل سبيل املثال هناك بعض 
شهود العيان يف الخارج وهناك مواطنني يتقدمون بشكوى ومن ثم يسافرون وبعد 3 أو 4 سنوات 
تبقى قضيتهم معلقة يف املحكمة ألنه ال يكن أن تبارش النيابه العامة أو املحكمة بشكوى دون 
وجود املشتيك، وأيضاً هناك معيقات من قبل االحتالل اإلرسائييل وأيضاً عدم وجود مختب جنايئ 
مبعنى عندما نقبض عىل تجار مخدرات أو متعاطني فال بد من فحص العينات وهذا يأخذ وقت 
لعدم وجود مختبات جنائية هنا فإما نقوم بإرسالها إىل مختبات جامعة النجاح أو إىل األردن 
تبقى معلقة حتى  فالقضايا  لتنسيق مع إرسائيل وكل هذا بحاجة إىل وقت كبري،  يحتاج  وهذا 

يصل فحص العينات”.

س: كم هي قضايا الفساد التي بحوزتكم وتحققون فيها؟

ج: أقر النائب العام بوصول ملفات للنيابة من قبل هيئة مكافحة الفساد التي شكلها الرئيس عباس 
ملتابعتها والتحقيق فيها.

لكن املغني أوضح أن كل امللفات يف النيابة العامة أحيلت إىل هيئة مكافحة الفساد بعد أن أقر 
والتحقيق  امللف  من  تنتهي  وعندما  امللف  عن  املسؤولة  وهي  الفساد  مكافحة  قانون  الرئيس 
فيه تحيل هذا امللف للنيابة العامة أو ملساعد النائب العام للتدقيق فيه يف حال وجد أن امللف 

مكتمل يحول للمحكمة وهي تنظر فيه.

س: هناك جرائم حصلت يف سلطة األرايض من قبل موظفني باعوا أرايض مواطنني وهربوا للخارج؟

ج: أقر املغني بجرم موظف يف سلطة األرايض كان يبيع أرايض املواطنني باالتفاق مع مقاول.

وقال، “نعم صحيح هذه القضية نحن عىل علم بها ولقد هرب املوظف املتهم للبازيل واآلن هو 
النيابة العامة نتابع هذا امللف مع وزارة الخارجية والجهات املعنية،  يف البازيل ونحن اآلن يف 
ملطالبة الحكومة البازيلية بتسليم هذا الشخص ولكن هذا األمر سيطول ألنه يحتاج إىل تنسيق 

ومتابعة مع اإلنرتبول والبازيل”.

س: هل ثبت عىل شخصيات هاربة يف الخارج قضايا اختالس وفساد وكيف هي املحاسبة؟

ج: قال املغني، “نعم هناك كثري من املتهمني الهاربني خارج البالد حرضوا والتحقيق ما زال جاري 
معهم، ويف بعض املتهمني انتقلت النيابة للخارج للتحقيق معهم واألمور اآلن أفضل مام كانت 
يف  املعنية  الجهات  عىل  يحتم  جديد  قانون  هناك  ألن  جديدة  آلية  هناك  ولكن  بالسابق  علية 

الدول املجاورة التعاون مع هيئة مكافحة الفساد”.

س: قرار سحب السيارات الحكومية هو من اختصاص من وما دوركم فيه؟

النقل  املالية ووزارات  الوزارة  املعنية يف  للجهات  القرار هي  تنفيذ هذا  املغني، “مسؤولية  قال  ج: 
عىل  ترفع  التي  الدعاوى  جميع  يف  للحكومة  ممثلة  هي  العامة  والنيابة  والرشطة،  واملواصالت 
يف  السيارات  موضوع  يف  الحكومة  مثلنا  عندما  وبالتايل  الحكومة  من  ترفع  التي  أو  الحكومة 
محكمة العدل العليا استصدرنا قراراً من املحكمة باعتبار الطعن الذي تقدمت به النقابات غري 

قانوين”.
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وقال املغني إنه سيتم تطبيق قرار السحب بالقول: “هناك ما يقارب 80% من املوظفني الذين 
قدموا طلب لرشاء سيارة، وهذه ال تريد آلية للتنفيذ، وهناك آلية وضعت من قبل وزارة املالية 
لهم وتبقى هناك 20% وهناك تعليامت من الحكومة إىل مدير عام الرشطة لكل سيارة مل تقم 
بتصويب وضعها يحق له أن يوقف تلك السيارة ويسحبها من ذلك الشخص الذي مل يلتزم بقرار 

الحكومة”.

س: هناك تداخل يف الصالحيات بني النيابة املدنية والعسكرية من املسؤول عن ذلك؟

ج: قال املغني، “يف الواقع هناك بروتوكول تم توقيعه سنه 2006 بني النيابة املدنية العسكرية وكان 
البوتوكول واضح املعامل وحدد صالحيات كل جهة فهناك طعون يف محكمة العدل العليا حول 
العام، ولكن  التحرير وهذه إشكاليات موجودة ولكن األهم هو األمن  قانون منظمة  دستورية 
قانون  عليه يف  ما نص  الصالحية وهذا  املدنية هي صاحبة  النيابة  إن  أقول  أنا يف كل مؤمترايت 
النيابة تحقق وإذا كان املوضوع شأن  اإلجراءات الجزائية يف املادة األوىل، وبالتايل ما عدا ذلك 

عسكري يحال للمحكمة العسكرية”.

وأضاف أن هناك تعاون بني النيابتني وكثري من امللفات لدينا تحول للقضاء العسكري وبالعكس.

وثيقة رقم 299:

مؤمتر صحفي لكتائب القسام حول حصاد 23 عاماً من مسريتها الجهادية299

25 كانون األول/ ديسمب 2010

ويقول عز وجل: ﴿َوَقاِتُلواْ يِف َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوالَ َتْعَتُدواْ إِنَّ الّلَه الَ ُيِحبِّ اْلُمْعَتِديَن﴾

بيان عسكري صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام 

لذلك انطلقت كتائب القسام منذ أن انطلقت حامس قبل ثالثة وعرشين عاماً، مل يبدأ الجهاد 
عىل أرض فلسطني مع انطالق كتائب القسام لكنها أضافت إىل الجهاد واملقاومة جرساً جديداً وحصناً 

حصيناً، وأشعلت ثورة مل تخمد نارها إىل يومنا هذا بفضل الله تعاىل. 

من شهداء  تضحيات عظيمة  قدمت خاللها  السنوات صوالت وجوالت،  لها عب هذه  كان  وقد 
وأرسى وجرحى ومبعدين، وخاضت معارك بطولية سجلت مبداد من الدم الزيك الذي سال عىل هذه 
األرض، واستطاعت كتائب القسام بفضل الله تعاىل أن تقفز يف فرتة قياسية إىل صدارة سجل األوائل 
يف كل مجاالت العمل الجهادي املقاوم، فنحتت يف صخر الحصار، ووقفت يف وجه عواصف املؤامرات، 
وتصّدت ملحاوالت طمس املقاومة عب طائرات االحتالل ودباباته، وعب بنادق العار املأجورة، وال زالت 
الجمر وستبقى  أرض فلسطني، وتقبض عىل  املقاومة عىل  بقيادة  الصفوف وتفخر  تقف يف مقدمة 

حتى تحقيق وعد الله بإذنه تعاىل. 

الثانية  الذكرى  وبحلول  والعطاء،  والتضحيات  واملقاومة  الجهاد  من  عاماً  وعرشين  ثالثة  وبعد 
لحرب الفرقان، كان ال بد لنا يف كتائب الشهيد عز الدين القسام من وقفة لقراءة سجل املجد وتوثيق 

هذا التاريخ املرّشف الذي مل يكتب عىل الورق فحسب بل كتب بالدم واألشالء واملعاناة. 


