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صحيفة نصف شهرية تصدر عن /
الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني
w w w . p l c . p s

لدى استقبال سفيرها

د .بحر يشيد بدور جنوب أفريقيا الداعم للقضية الفلسطينية
أشــاد النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي ،أحمد
بحــر ،بمواقف دولة جنــوب أفريقيــا الداعمة للقضية
الفلســطينية ،شــاكرًا للبرلمــان دوره المتقــدم فــي
مقاطعــة البضائع اإلســرائيلية ،ومنــع دخول منتجات
المســتوطنات ألراضي جنوب أفريقيا ،معبرًا عن أمله
باســتمرار الدولة في دعمها وتأييدها لشعبنا وقضيته
العادلة.
جاءت تصريحات بحر ،لدى استقباله سفير دولة جنوب
أفريقيــا في فلســطين أشــرف ســليمان ،بمكتبه في
المجلس التشريعي بمدينة غزة ،بحضور رئيس اللجنة
القانونيــة في المجلس محمد فرج الغول ،ومقرر لجنة
األمــن والداخلية النائــب مروان أبــو راس ،وأمين عام
التشريعي نافذ المدهون.
واســتعرض بحــر ،الوضــع اإلنســاني في قطــاع غزة
نتيجــة اســتمرار الحصار المفــروض من ســلطة رام
اهلل ،وجهات إقليمية ودوليــة وأطراف أخرى ،ولفت إلى
جرائم االحتالل ضد اإلنسانية ،مشددًا على أنها جرائم
مخالفــة للقوانيــن الدوليــة ،منوهًا إلــى أن االحتالل
يرتكب الجرائم بحق المدنيين المشاركين في مسيرات
العودة السلمية ،األمر الذي عده تجاوز خطير للمعايير
واالتفاقيــات الدولية والقانون الدولي اإلنســاني الذي
ينص على حماية المدنيين والمتظاهرين الســلميين
على وجه الخصوص.
إلــى ذلك طالــب بحر ،الســفير بضــرورة ضغط بالده
علــى األطراف ذات العالقة لمنع وكالة غوث وتشــغيل
الالجئين الفلســطينيين "األونروا" من تراجع خدامتها
األساسية التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين ،مؤكدًا
أن الوكالــة لديهــا نية لتقليــص خدماتهــا األمر الذي

اعتبره خيانة لالجئين ومحاولة لتصفية قضيتهم.
مــن جهته أكد الســفير أشــرف ســليمان ،علــى متانة
عالقات بالده مع فلســطين ،مستذكرًا مواقف القيادة
السياســية للبالد الداعمة للحق الفلسطيني ،ومنوهًا
إلى أن حكومة بالده تسعى لنصرة الشعب الفلسطيني

فــي المحافــل الدوليــة كافــة ،مضيفًا بقولــه ":إننا ال
ندخرُ جهدًا في سبيل ذلك ومن أجل نصرة فلسطين
وشعبها".
وأشار السفير ســليمان ،لحرص بالده على دعم جهود
المصالحة الفلسطينية ،مؤكدًا أنها باتت ضرورة ملحة

للوصــول لتعاطــف دولي أكبــر مع الشــعب والقضية
الفلســطينية ،ملفتا إلى أن دولته ستعمل خالل الفترة
المقبلة لدعوة حركتي فتح وحماس ،الستكمال مشوار
المصالحة ،مشــددا على أن القضية الفلســطينية هي
القضية األولى والمركزية على مستوى الشرق األوسط.

النائب العبادسة يطالب بفتح
تحقيق في أحداث السرايا ومحاسبة المتورطين
دعا النائب بالمجلس التشريعي يحيي العبادسة،
لفتح تحقيق في أحداث مســيرة ســاحة السرايا
في مدينــة غزة ،وقال العبادســة فــي تصريح
صحفي له حول الحدث المذكور ":إنه من موقعي
كرئيس للجنة الرقابة وحقوق اإلنسان والحريات
العامة فــي المجلس التشــريعي أدعو إلى فتح
تحقيق فيما جرى في ســاحة الســرايا ومحاسبة
المتسببين به لما تســببت به هذه األحداث من
ضرر بالغ للنضال الوطني الفلسطيني والوحدة
الوطنية".
وأكد العبادســة فــي تصريحه علــى حق جميع
أفــراد المجتمــع الفلســطيني فــي التعبير عن

رأيهم بحرية بكافــة الطرق التي كفلها القانون
األساســي والقوانيــن ذات الصلــة ،مؤكــدًا أنه
سيبحث تداعيات هذه األحداث مع أعضاء لجنته
بالتشــريعي للوقــوف عليها واســتخالص العبر
والتخاذ اإلجراءات القانونية والسياسية الواجبة.
ودعا لمحاسبة المتسببين والمسئولين عن هذه
األحداث ،وذلك بهــدف ضمان عدم تكرارها في
المجتمع الفلســطيني ،موضحًــا أن المواطنين
فــي قطاع غزة يتمتعون بســقف عالي جدًا من
الحريــة الشــخصية والمجتمعية ،الفتًــا إلى أن
أجهزة األمن في غزة تبذل أقصى الجهود لتأمين
حياة المواطنين وحمايتهم.

النائب ماجد أبو شمالة يدين تصرفات وممارسات أجهزة
02
أمن الضفة بحق المتظاهرين

تعزية ومواساة
يتقدم الدكتور أحمد بحــر ،النائب األول لرئيس
المجلس التشريعي ،واإلخوة النواب ،والموظفون
كافة بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة من
األخ النائب /جمال نصار وعموم آل نصار الكرام
بوفاة والدته وفقيدتهم المرحومة بإذن اهلل
ســائلين المولى عز وجل أن يلهــم ذويها جميل
الصبر والسلوان وحسن العزاء

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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في رسالة مسربة من سجنه

سعدات ينتقد ممارسات األجهزة األمنية في الضفة ضد المتظاهرين
بعث األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،
والنائــب فــي المجلس التشــريعي ،أحمد ســعدات،
برســالة من محبســه ،انتقد فيها ممارسات األجهزة
األمنية في الضفة الغربية بحق المتظاهرين ،داعيًا
إلنهاء إجراءات السلطة الفلسطينية ،في قطاع غزة.
وقال ســعدات" :فيما يســتمر صمود أهلنا في قطاع
غزة ،في مســيرات العودة وكســر الحصار ،مســطراً
شــعبنا فيها أرقى مالحم التضحية والعطاء واإلبداع،
يســتمر إمعان الســلطة ،بفــرض إجــراءات (ظالمة)
بحق أبناء شــعبنا فــي القطاع المقــاوم ،والمحاوالت
المحمومــة الرعنــاء للجــم أي صوت ينتقــد أو يحتج
رافضاً لهذا القرارات الجائرة ومطالباً بوقفها ،وصو ًال
إلى القمع الذي يندى له الجبين للمســيرات الشبابية
السلمية الديمقراطية التي خرجت في الضفة.
وندد ســعدات بتصريحات رموز الســلطة والمنظمة،
التي تتهدد وتتوعد جماهير شــعبنا بمزيد من القمع
وخنق الحريات العامة ،وقال ":بعضهم نصّب نفســه

قاضيــاً لتخوين هــذا الفصيــل أو ذاك ،وحامياً لحمى
الشرعية والموقف الوطني".
وأضاف سعدات ،أن استمرار هذه التجاوزات الخطيرة،
وعدم الوقوف أمامها بجدية ومحاســبة المســؤولين
عنها ،سيضع شعبنا على فوهة بركان ،قد ينفجر في
أيّة لحظة ،كما أنها فــي الوقت ذاته تطرح أكثر من
عالمة اســتفهام حول مصداقية رفــض هذه القيادة
لما سُمى بـ (صفقة القرن) ،الشكل الراهن للمؤامرة
األمريكية -الصهيونية التي تستهدف قضيتنا وحقوق
شعبنا الوطنية وإطباق الهيمنة الشاملة على أمتنا"،
وفق تعبيره.
أن المدخل لمواجهة تلك المؤامرات في هذه
واعتبــر ّ
اللحظــة المصيريــة ،يبــدأ بإنهاء اإلجــراءات وتعزيز
صمــود ومقاومــة أهلنــا في القطــاع ،والعــودة إلى
مسار تنفيذ اســتحقاقات المصالحة ،واستعادة وبناء
وحدتنا الوطنية الركيزة والرافعة لتحشيد قوى شعبنا
ومصادر قوتــه الداخلية ،وتجاوز اآلثــار الضارة التي

نشأت عن عقد دورة المجلس الوطني غير التوحيدية،
بعيــداً عن التوافق واإلجماع الوطنــي والتوافق على
اســتراتيجية نضاليــة موحدة تنظم مقاومة شــعبنا
بكل أماكن تواجده ،وبنــاء أدواتها القيادية الجامعة،
وفي مقدمتهــا منظمة التحرير الفلســطينية كوعاء
جامع أو قيادة كفاحية لشعبنا بكل أطيافه السياسية
واالجتماعية وفي كل أماكن تواجده.
وختم سعدات رسالته ً
قائل" :إن واجب جميع الشرفاء
مــن أبناء شــعبنا ،وبشــكل خاص فصائــل منظمة
التحريــر ،هــو دعم هــذا الحــراك وتعميق مســتواه
ومداه الشــعبي الديمقراطي ،حتــى تتحقق أهدافنا
الوطنية والديمقراطية ،كما يتوجب على كل الشرفاء
فــي األجهــزة األمنيــة عدم الســماح الســتخدامهم
كأدوات لقمــع أبنــاء شــعبنا والمســاس بكرامتهــم
اإلنســانية والوطنيــة وحقوقهــم الديمقراطية التي
يكلفها نصوص القانون الفلســطيني ووثيقة إعالن
االستقالل".

نواب :بيان كتلة "فتح" بشأن أزمة الرواتب ال يمثل إال "عزام األحمد" والموالين له
قال نواب كتلة فتح البرلمانية برئاســة النائب محمد
دحــان ،إن "البيــان الــذي يتنــاول وقــف رواتب غزة
واإلجراءات العقابية التي تتعرض لها ال يمثل موقفهم
وال يعبر عــن آرائهم التي طالما أعلنوها ســابقاً ،بل
يمثل النائب عــزام األحمد والموالين له فقط والذين
أرادوا خداع الرأي العام من خالل هذا الموقف الركيك
بعــد طول صمتهم على كل مــا مورس من مخالفات
قانونية جــرى فيها االعتداء على حقــوق المواطنين
بكل شــرائحهم بمن فيهــم الموظفين الذين طالهم
العديــد من هذه االعتــداءات علــى حقوقهم وكذلك
االعتــداء على حقوق ومكافئات النــواب في المجلس
التشريعي ،دون وجود أي صوت من هؤالء يندد حتى

بمثل هذه المخالفات ،بل إن بعضهم عرقل محاوالت
تفعيل المجلس التشريعي ودوره الرقابي والتشريعي
ســواء في إطــار المجلــس نفســه أو حتى فــي إطار
الكتلــة ،وذلك فــي الوقت الذي كنا نقــول إن تفعيل
الدور الرقابي للمجلس هو حصانة للوطن والمواطن
وننادي بضرورة تفعيل هذا الدور".
وأكــد النواب في بيــان صحفي صدر عنهــم مؤخرًا،
على أن االحتالل لم يكن يوماً معفياً من كل ما يصيب
الشعب الفلســطيني من ألم ومعاناة بسبب استمرار
احتالله لفلســطين ،وأضاف البيان "نرفض استخدام
شــماعة االحتالل للتهرب من المسؤوليات والواجبات
المنوطة بنا تجاه شعبنا مستخدمين قميص االحتالل

في الوقــت الذي ترتكب فيه العديد من الممارســات
التي ال عالقة لالحتالل بها والتي هي شئننا الداخلي
ولدينا القدرة على إدارتها وممارستها بشكلها الصحيح
ليتم تسمية األشياء بأسمائها".
وتابــع البيــان" :إننا نحمــل الرئيس عبــاس بصفته
وكذلــك مركزيــة وتنفيذيــة المقاطعــة والنــواب
الصامتين على كل المخالفات القانونية المســؤولية
األخالقيــة والوطنية والقانونية عن كل المعاناة التي
تســببت بها هذه الممارسات ألبناء شــعبنا" ،مضيفاً
"إنها لســخافة ووقاحة محاولة اإليحاء بأن هناك أزمة
يجــب أن يتحملهــا جزء من الوطن ويعفــى منها جزء
آخــر ،وكأن الجزء الذي يمارس بحقــه العقوبات دولة

شقيقة أو صديقة في محاولة لتعميق حالة االنقسام
الجغرافــي واالقتصادي واالجتماعي وحتى النفســي
بين أبناء الشعب الواحد".
أن اللغة التي حملها ما سمي زورا ببيان
واعتبر النواب ّ
كتلة فتح هي استخفاف بمعاناة الشعب الفلسطيني
وهروب من تحمل المسؤولية واستمرار في التجاهل
والتســتر على كل المخالفات القانونية والدســتورية
التي ترتكب تحت سمع وبصر الجميع بمن فيهم نواب
من المجلس التشريعي ،مؤكدين على أن قلم التاريخ
ال يتوقــف عن الكتابــة والحقوق ال تســقط بالتقادم
والكراســي ال تدوم وال حصانة مطلقة ألحد ألن دوام
الحال من المحال.

النائب أبو شمالة يشن هجوما شديدا النائب مبــارك :العقوبــات المفروضة على
غزة إجراءات ظالمة ورفعها مطلب وطني
على األجهزة األمنية برام اهلل
شــن النائــب فــي
المجلس التشــريعي
عــن قائمــة فتــح،
ماجــد أبــو شــمالة،
هجومــا حــادا علــى
األجهــزة األمنيــة
بالضفــة الغربيــة،
عقب اعتداء األخيرة
على المشاركين في
المســيرات الحاشدة
التــي خرجــت نصرة
لقطاع غزة.
وقال أبو شــمالة ،في تصريح له تداولته
وســائل االعالم والتواصــل االجتماعي":
نرجو من الذين تم ســحلهم في شــوارع
رام اهلل أن يتقبلوا اعتذارنا ،ألنهم خرجوا
نصرة ألهلهــم في غزة لقــول الحق في
وجــه ســلطان جائــر وألنهــم لــم يعودا
يطيقون صبرا على الظلم وتجويع أطفال
ونســاء وكهول شــعبنا فــي المحافظات

الجنوبية".
وأكــد أبــو شــمالة ،أن
هذه الوقاحة والســفالة
ال تمثــل أخــاق فتــح
وأبنائها ولو كان ياســر
عرفات رحمه اهلل ،بيننا
لزج برئيــس الحكومة
في السجن وعاقب كل
من اعتدى أشد العقاب.
وأضــاف بقولــه" :لــم
الشــهداء
يســقط
والجرحــى ويعتقــل
اآلالف من األســرى من أبناء فتح من أجل
أن تقمع الحريات ويســحل أبناء الشــعب
الفلسطيني في الشوارع" .محذراً القيادة
من صوت الشــعب الهــادر ،داعيا الى أخد
العبرة من سقوط الطغاة.
وختم أبو شــمالة قائال ":نعم إنها موقعة
العار التــي نفذتها أيدي آثمة امتدت بغير
حق على ماجدات فلسطين".

وصــف عضــو المجلــس التشــريعي
الفلســطيني ،أحمــد عبد العزيــز مبارك،
العقوبات المفروضة منذ ســنوات طويلة
علــى قطاع غــزة ،بـ “اإلجــراءات الظالمة
وغير المنصفة” ،مشددًا على أن العقوبات
“ال تليق بسلطة تدعّي أنها تمثل شعبها
فــي حين أنها فــي الحقيقة تعاقبه أشــد
وأقبح أنواع العقاب".
وأشــار مبارك في تصريح صحفي أصدره
مطلع األســبوع الجاري ،إلى أن السلطة،
بتشــديدها العقوبــات علــى غــزة فــي
الســنة األخيرة ،تســتثني جــزء مهم من
هذا الوطــن الذي يعيش في حالة حصار،
ويواجه حروب متتالية وحصار عربي ظالم
تسبب في حالة من الفقر والبطالة وضيق
العيش.
وأضــاف مبــارك ":هــذه الجماهيــر التي
تصمد في قطاع غــزة وتبدي مواقف في
غاية الشجاعة والوطنية هي بحاحة لدعم
وإســناد ال لفــرض مزيــد مــن العقوبات
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عليها".
ودعــا مبــارك للمشــاركة الواســعة فــي
المســيرات التي تنظمها األطــر الوطنية
والفصائل والمؤسسات في الضفة الغربية

للمطالبــة برفــع العقوبــات المفروضــة
على قطاع غزة .واصفًــا رفع العقوبات بـ
" مطلب وطنــي وحق طبيعــي للمواطن
الغزي".
وأشــار إلى أن الشعب قادر على أن يرغم
كل من يقف مواقــف غير وطنية وظالمة
أن يتراجــع عن مثل هــذه المواقف ،ألنه
ال قيمــة لحكومــة وســلطة دون اإلصغاء
لصوت الشعب.
وتعالت فــي األيام األخيرة أصوات عديدة
فــي الضفــة الغربيــة تطالــب الســلطة
الفلسطينية برفع العقوبات التي فرضتها
على غزة ،وأقدم نشــطاء وفاعلون وقوى
وأحــزاب وصحفيــون على رفــع صوتهم
عاليًا ،وأطلق النشطاء والصحفيون دعوة
لرفع ظلم الســلطة عن قطــاع غزة ،غير
أن األجهزة األمنية واجهت تلك التحركات
بالقمع واإلرهاب ومصــادرة حق التظاهر
الســلمي واعتقال المتظاهرين والتنكيل
بهم.

 21يونيو  /حزيران  2018م

العــدد
()243

أخبار ومقاالت

3

AL - P R L M A N

خالل خطبة العيد

النائب الحية :شعبنا
متمسك بحقوقه وبمسيرات العودة

كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

صفقة القرن تتحطم على أسوار القطاع

قال النائب في المجلس التشــريعي والقيادي
فــي حركة حمــاس ،خليل الحية ،إن الشــعب
الفلسطيني متمسك بحقوقه وثوابته الوطنية
ولن يتنازل عنها ،كما أنه متمســك باستمرار
مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها ،مشددًا
أن شــعبنا يجســد الوحدة الوطنيــة في عيد
الفطــر وأن كل مكونات شــعبنا لن تفرط في
األرض والمقدسات مهما طال الزمن.
جاءت تصريحات الحية ،في خطبة عيد الفطر
التــي ألقاها فــي مخيم العودة المُقام شــرق
مدينــة غــزة "منطقة ملكة" بحضــور رئيس
المكتب السياســي لحركة حماس ،إســماعيل

هنية ،وقيادات وممثلين من القوى والفصائل
الفلسطينية ،وأضاف أن هذا اليوم يعتبر يومًا
للفرحة ولذلك يجب ادخال الســرور على أبناء
الشعب جميعًا خاصة أهالي الشهداء والجرحى
والمعتقلين.
وأضــاف ":هذه الحشــود الموجــود في صالة
العيــد علــى الحدود الشــرقية مُصــرّة على
االســتمرار بمســيرات العودة الكبــرى وعدم
توقفها حتــى تؤتي ثمارها وتحقــق أهدافها
الوطنية بكسر الحصار".
وأشــار إلى أن الصالة جاءت علــى مقربة من
حدود أرضنا فــي الـ  48رغم هــذه الجراحات

التي نزفت من شــرايين وأجساد أبناء الشعب
الفلسطيني ،متابعًا " نحن هنا لنؤكد مواصلة
الطريــق ألن فلســطين والقــدس أغلــى من
دمائنا".
وأبرق الحية ،بالشكر لكل الدول التي ساندت
القضيــة الفلســطينية فــي األمــم المتحــدة
والدول العربية واإلســامية بشعوبها وقادتها
وأمرائها ،داعيًا قادة األمة العربية واإلسالمية
لعدم فتح باب التطبيع مع االحتالل ،واغالقه
إلــى األبــد ،مهيبًــا بالبرلمانــات العربيــة
واإلسالمية لســن القوانين والتشريعات التي
تجرم التطبيع وتعاقب فاعليه.

االحتالل يجدد االعتقال اإلداري للنائب خالدة جرار
جــددت ســلطات االحتــال
اإلسرائيلي ،االعتقال اإلداري للنائب
في المجلس التشريعي خالدة جرار،
للمــرة الثالثــة على التوالــي ولمدة
ثالثة أشهر ،حيث صادقت المحكمة
العســكرية فــي "عوفر" علــى قرار
التجديد ومواصلة االعتقال.
وأكدت الدائرة اإلعالمية بالمجلس
التشــريعي الفلســطيني أن قيــام
االحتالل بتجديد االعتقــال اإلداري
للنائب خالــدة جرار لــن يثنيها عن
مواصلــة دورهــا الهــادف لخدمــة
الوطن والمواطن والقضية.
واعتبــرت الدائــرة اإلعالميــة في
بيان صادر عنها أن التجديد اإلداري
بحق خالدة جرار هو محاولة لتغييب
نواب الشــعب الفلسطيني وقياداته
المؤثــرة عــن مجــرى األحــداث
والتطورات في فلســطين المحتلة،
وخاصــة مــا يتصــل بممارســات
االحتالل في الضفة وتهويد القدس.
يذكــر أن ســلطات االحتــال
اإلسرائيلي ،قد أصدرت قرار تجديد

اعتقــال النائــب جرار ،قبــل موعد
اإلفراج عنها بأســبوعين ،في حين
كانــت قــد جــددت اعتقالهــا نهاية
ديسمبر  ،2017لمدة  6أشهر أخرى
تنتهــي فــي  30يونيــو  .2018في
حيــن صدر أمر اإلداري األول بتاريخ
 12يوليو .2017
ومــن الجديــر ذكــره أن قــوات
اسرائيلية خاصة كانت قد اقتحمت
منــزل جــرار مطلــع شــهر يوليــو
مــن العــام الماضــي واختطفتهــا،
وصــادرت عدّة مقتنيات شــخصية
لها ،وزجت بها في سجون االحتالل،
ليتــم تجديــد األحــكام اإلدارية لها
تباعًا في مخالفــة واضحة للقانون
الدولــي ،وانتهاك خطيــر للحصانة
البرلمانيــة التي مــن المفترض أن
نواب التشريعي يتمتعون بها اسوة
بزمالئهم البرلمانيين في كل أنحاء
العالم ،ودعا البيان كل أحرار العالم
للعمل من أجل نصرة نواب الشعب
الفلسطيني والضغط على االحتالل
لتأمين االفراج عنهم.
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تتوالى فصول المؤامرة تترى على القضية الفلسطينية ،ويستعد المتآمرون إلسدال الفصل األخير
مــن مخططهم األســود لتصفية قضيتنا الوطنية العادلة الذي أســموه "صفقــة القرن" ،ورصدوا
إلنجاحــه مليارات الدوالرات التي ســيتم ضخّهــا من خزائن بعض دول الخليج ،واســتثمارها في
مشاريع إنسانية وتطوير للبنى التحتية ،بعيداً عن قضايانا الوطنية والسياسية الكبرى.
تحركات مكوكية وجهود حثيثة تجري على أرض المنطقة العربية بهدف وضع اللمســات النهائية
على هذا المخطط األســود ،وضمان شــراء الذمم والمواقف السياســية لتمريره وتذليل العقبات
المنتصبة أمامه خالل المرحلة القادمة ،وخصوصاً فيما يتعلق بإنهاء قضية الالجئين وتوطينيهم
في ديار اللجوء والشتات ،وحسم قضية القدس وفق الرؤية الصهيونية.
من هنا يمكن أن نفهم مغزى الجوالت السياسية المتعاقبة التي يقوم بها أركان اإلدارة األمريكية
في بعض الدول العربية ،ومغزى تصريحات مبعوث األمم المتحدة نيكوالي ميالدينوف ،حول قرار
خفض وكالة الغوث "األونروا" مساعداتها وتقليص أعمالها وخدماتها وتأجيل دفع رواتب موظفيها،
ومغزى تصعيد االحتالل الصهيوني من وتيرة قصفه وغاراته الوحشية على قطاع غزة ،بحجة الرد
على البالونات والطائرات الورقية الحارقة ،ومغزى إصرار محمود عباس والســلطة الفلســطينية
على االستمرار في فرض عقوباتها اإلجرامية على قطاع غزة وأهله الصامدين.
إن مــا يجري اليوم على مســرح األحداث يؤكد أن العد التنازلــي لتنفيذ صفقة القرن قد بدأ فعالً،
وأن البلــدوزر األمريكي قد انطلق لفرض المخطط األمريكي األســود ضد القضية الفلســطينية
وإعادة صياغة المنطقة العربية والمشــهد السياســي العربي بما يتناسب مع المصالح األمريكية
والصهيونية.
ولعــل أكثر ما نخشــاه أن يتنكر عباس وســلطته لمواقفهم المعلنة برفض صفقــة القرن لجهة
التساوق مع المخطط األمريكي والقبول بطمس البعد الوطني والسياسي وتفريغ قضايانا الوطنية
الكبرى من مضامينها الحقيقية مقابل منح تسهيالت اقتصادية ومساعدات إنسانية ال غير.
إن إصرار عباس ،على خنق القطاع عبر استمرار فرض العقوبات العنصرية يشير إلى تقاطع أهداف
ومصالح عباس مع األهداف والمصالح األمريكية والصهيونية ،ويقدم خدمات وتســهيالت مجانية
للمخطط الصهيوني واألمريكي الذي يحاول دون جدوى إخضاع القطاع وتركيع أهله الصامدين.
وكي يدرأ عباس وســلطته عن أنفسهم شبهة التواطؤ والتســاوق مع صفقة القرن فإنهم بحاجة
إلى مراجعة وطنية عاجلة وشــاملة للحال والمسار ،وإعادة تقييم سريع للمواقف والسياسات التي
أدمنت الســلطة انتهاجها خالل المراحل الماضية ،بما يحملها على جملة من الخطوات واإلجراءات
العاجلــة التي تبــدأ برفع العقوبات الظالمة عن غــزة وأهلها ،والنزول عنــد مقتضيات المصالحة
الوطنية والوحدة الداخلية ،وتحمل مسؤولياتها تجاه تقديم الخدمات ألهالي القطاع والعمل على
رفع المعاناة عنهم ،وصو ُال إلى التوافق على اســتراتيجية وطنية موحدة تنبذ التمســك بأوســلو
وأوهام التســوية وتكرس رؤية مشــتركة إلدارة الصراع مع االحتالل واســتعادة الحقوق الوطنية
المشروعة وحل األزمة الفلسطينية الداخلية على أسس من الشراكة الوطنية وتحمل المسؤولية
الوطنية الجمعية في صنع القرار ومواجهة كافة التحديات التي تستهدف حقوق شعبنا.
وفي كل األحوال فإن غزة ،بأهلها ومقاومتها ،الذين ضربوا أروع األمثلة طيلة األشهر الماضية في
التضحية والفداء عبر مسيرات العودة ،وأربكوا حسابات االحتالل السياسية والعسكرية والميدانية،
واستنزفوا مقدراته االقتصادية والزراعية ،سوف يستمرون في خطهم الوطني الذي رسموه بدماء
الشــهداء والجرحى ،ولن يحيدوا عن درب المقاومة العســكرية التي تتصدى اليوم بكل قوة وارداه
للعدوان الصهيوني ،وسيعملون على تعزيز وتطوير آليات المقاومة الشعبية التي فجرتها مسيرات
العودة الكبرى وابتداع كل الوســائل واألساليب التي تؤذي االحتالل وتضرب مقدراته االقتصادية
وتهزّ استقراره االجتماعي.
لقد أسقطت غزة وأهلها صفقة القرن بشكل عملي عبر مسيرات العودة ،وأثبتت أن قرارات ترمب
تجــاه قضيــة القدس وغيرها هي محض حبر على ورق ،وســوف تثبت غزة للعالــم أجمع أنها لن
تســاوم مطلقاً على حقوقها وحريتها وكرامتها الوطنية مقابل فتات من المساعدات التي تتقاطر
عبر البوابة اإلنسانية.
وختامــاً ...فإن قطارنــا الوطني يمضي اليوم ضمن مســاره الكفاحي المرســوم غير عابئ بتآمر
المتآمرين وتخاذل المتخاذلين ،ولن يغيره تساقط المتساقطين على طريق الحرية المعبد بالدماء
والتضحيات ،وســوف يســتمر في انطالقته الواثقة بكل عزم وإصرار حتــى تحقيق النصر المؤزر
والحرية الناجزة واســترداد حقوقنا الوطنية المغتصبة وتطهير أرضنا المباركة من رجس ودنس
االحتالل الغاشم.
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رئاسة ونواب التشريعي لدى زيارتهم عائلة الشيخ الشهيد  /أحمد يا سين

زيارة عائلة النائب المرحوم /جمال سكيك

النواب لدى زيارتهم عائلة الشهيد /إسماعيل أبوشنب
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ويهنئون عائلة المرحوم الشيخ /محمد حسن شمعة

ويهنئون عائلة الشهيد /مازن فقها

النواب لدى زيارتهم أحد جرحى مسيرات العودة

ويهنئون عائلة المرحومة النائب /مريم فرحات "إم نضال"

اللواء توفيق أبو نعيم يهنئ رئاسة التشريعي

النواب يتبادلون التهاني بحلول العيد
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النواب يعودون جرحى مسيرات العودة

رئاسة التشريعي تستقبل وجهاء ومخاتير

رئاسة التشريعي تستقبل وفود المهنئين بالعيد

اللواء أبونعيم وأركان وزارة الداخلية لدى زيارتهم رئاسة التشريعي
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نواب المحافظة الوسطى يتفقدون جرحى مسيرات العودة
تفقد وفد من نواب كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية
في المحافظة الوســطى ،جرحى مسيرة العودة في
مستشفى شهداء األقصى بمدينة دير البلح ،وضم
الوفد النائبان :سالم سالمة ،وعبد الرحمن الجمل،
وكان مدير المشــفى وعدد من رؤســاء األقسام في
اســتقبالهما ،وتجول النائبان على الجرحى واطلعوا
على أوضاعهم الصحية.
وأشاد النائبان بتضحيات جرحانا األبطال ،مؤكدين
أن مســيرات العودة الكبرى جاءت للدفاع عن حقوق
شــعبنا ،منوهين أنهــا من أوجه الجهــاد ضد العدو
الصهيوني ،وأن الشعب الفلسطيني متواجد في كل
الميادين الجهادية للدفاع عن فلســطين ،مشيرين
أن جهادنا ضد العدو الصهيوني مستمر حتى تحرير
أرضنا ومقدســاتنا وعودة الالجئيــن ألرضهم التي
هجرهم االحتالل منها قبل سبعة عقود.
بدوره قدم مدير المشــفى شــرحًا وافيًا عن حاالت
الجرحى الصحيــة ،موضحًا أن العديد منهم بحاجة
ماســة للعــاج بالخارج نظــرًا لضعــف اإلمكانيات
في مستشــفيات قطاع غزة ،مناشــدًا المؤسسات
الدولية والجهات المعنية بتزويد مستشفيات القطاع
بالمستلزمات الطبية واألدوية حتى تتمكن الطواقم
الطبية من تقديم الخدمة الالزمة للجرحى.

لجنتا الداخلية والرقابة بالتشريعي
تستنكران حادثة السرايا

عقدت لجنتا الداخلية والرقابة بالمجلس التشريعي جلسة
استماع لمدير عام قوى األمن الفلسطيني اللواء توفيق أبو
نعيم ،بحضور قائد الشرطة ومدير المخابرات ،حول حادثة
الســرايا ،التي نظمها تجمع األســرى في ســاحة الســرايا
بمدينة غزة يوم اإلثنين الماضي الموافق 18/06/2018م
احتجاجاً على إقدام ســلطة رام اهلل ورئيسها عباس بقطع
رواتب ومخصصات األسرى والجرحى.
وأكــدت اللجنتــان في تصريــح صحفي صدر فــور انتهاء
الجلسة على أن النواب استمعوا لشرح حول كافة اإلجراءات
المتخــذة من قبــل وزارة الداخليــة قبل وأثنــاء الفعالية،

وأطلعوا على حجم التنســيق المباشــر والذي استمر على
مدار الساعة بين األجهزة األمنية ومنسقي الفعالية وذلك
لضمان إنجاحها.
واســتنكرت اللجنتان ما جرى خالل هــذه الفعالية معتبر ًة
إياه مخالفــاً للقانون واألعراف الوطنيــة في حرية التجمع
والتعبير عن الرأي ،وطالبت وزارة الداخلية بصفتها الجهة
الرسمية المختصة بإجراء تحقيق فوري نزيه وشفاف حول
ما جرى ،واتخاذ المقتضى القانوني بحق من يثبت تورطه
فــي أي مخالفــات قانونية ،ومن ثم رفــع تقرير للمجلس
التشريعي حول نتائج التحقيق.

w w w . p l c . p s

البرغوثي :قانون منع
تصوير الجنود اإلسرائيليين
فاشي وهدفه إخفاء
جرائم االحتالل
وصف النائــب في المجلس التشــريعي
مصطفــى البرغوثــي ،األميــن العــام
لحركة المبادرة الوطنية الفلســطينية،
القانــون الجديد المقترح مــن الحكومة
اإلســرائيلية ،والذي يجرم تصوير جنود
االحتــال ،ويفرض عقوبــات تصل إلى
الســجن لعشــرة أعوام بحق من يخالف
القانون ويقوم بتصوير جنود االحتالل،
بأنه قانون فاشــي هدفه إخفــاء جرائم
االحتــال ،وإطــاق يــد جنــوده وإتاحة
الفرصة أمامهم للتنكيل بالفلسطينيين
دون رقيب أو حسيب.
وأشــار البرغوثي في تصريح له إلى أن
القانــون المذكــور يرمي إلــى مزيد من
التضييق على منظمات المجتمع المدني
األهليــة الفلســطينية ومنظمات حقوق
اإلنسان اإلسرائيلية ،وممارسة اإلرهاب
ضدها لمنعها من مواصلة فضح وتعرية
الجرائم اإلســرائيلية ،كما أنه يرمي إلى
قتــل حريــة الصحافة واإلعــام ،ويأتي
في ســياق سلسلة من القوانين الفاشية
والعنصريــة ،التــي تتنــاوب وتتســابق
األحــزاب اليمينية الصهيونية المتطرفة
لتقديمهــا للكنيســت القراهــا والعمل
بمقتضاها.
وقــال البرغوثــي" :آن أوان أن يــدرك

العالــم الطابع الفاشــي لنظام االحتالل
اإلســرائيلي العنصري ،والذي لن يُردع
إال بفرض المقاطعة والعقوبات الشاملة
والتضييــق عليه في المحافــل الدولية،
وطرد ممثليه من المنتديات واالتحادات
العالمية".
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التشريعي يستقبل قافلة أميال من االبتسامات
آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

القبضة األمنية

حــل وفد قافلــة أميال من االبتســامات
" "34ضيفًــا على المجلس التشــريعي،
وكان النائــب األول لرئيــس المجلــس
الدكتــور أحمــد بحــر ،في اســتقبالهم،
بحضور النواب :مــرون أبو راس ،محمد
فــرج الغــول ،أحمــد أبو حلبيــة ،وهدى
نعيــم ،في حيــن تــرأس وفــد القافلة
رئيسها عصام يوســف ،وناقش النواب
مع أعضاء القافلة الوضع اإلنســاني في
قطاع غزة.
بــدوره رحــب بحــر ،بأعضــاء القافلــة،
مشــيرًا إلى أن زياراتهم جاءت في ظل
اســتمرار الحصار المفروض على قطاع
غزة ،وتفشي البطالة بين أبناء القطاع،
إضافــة لوضــع صحــي كارثــي نتيجة
استمرار الحصار.
واعتبر أن قدوم القافلة لغزة هي رسالة
صمود ودعم لشــعبنا وجرحانا وأسرانا،
مثمنا دورهــم الريادي واإلنســاني في
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خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني ،الفتًا إلى
أن زيارتهم تزيدنا إصرار وقوة وتمسك
بحقوقنا وثوابتنا.
وأكــد بحــر ،على اســتمرار شــعبنا في
مســيرات العــودة حتــى فــك الحصــار
وتحقيــق أهدافنــا الوطنيــة بالتحريــر
والعــودة ،وأضــاف" :نحن كالســهم في
قيادة األمــة ،نتقدم إلى األمام وال نرجع
إلى الخلــف ،وســنقدم أموالنــا وبيوتنا
وأوالدنــا وأنفســنا فــي ســبيل تحريــر
فلســطين والقدس والمســجد األقصى
المبارك ،ولن نتراجع قيد أنملة".
ومــن جهته بيّن رئيــس القافلة عصام
يوســف ،أن زيــارة القافلــة لغــزة جاءت
للتأكيد على مواقف األحــرار في العالم
ودعمهم للشــعب الفلســطيني ،وقال":
نحــن معكــم ،وسنشــهد قريبًــا زوال
االحتالل وهذا الحصار الظالم لغزة".
وأكد يوســف ،أن الحراك الذي يقوده هو

بالدرجــة األولى إنســاني ومؤسســاتي
واغاثي ،يهدف لمســاعدة أبناء الشــعب
الفلسطيني في شتى أماكن تواجدهم،
منوهًا إلى أن المؤسسات اإلنسانية لن
تســمح للحصار أن يكســر إرادة شعبنا،
مؤكدًا أن القافلة تعهدت بدفع الغرامات
المالية عن جميع الغارمين في السجون
بهدف تحريرهم وعودتهــم لعائالتهم
ومنازلهــم ،وحتى يكونــوا لبنة صالحة
وإيجابية في المجتمع الفلسطيني.
وقدّم رئيس القافلة الشــكر لجمهورية
مصــر العربيــة علــى التســهيالت التي
قدمتهــا لقافلــة أميال من االبتســامات
 ،34داعيًا القيادة المصرية لالســتمرار
في فتح معبر رفــح الحدودي على مدار
الســاعة ليتمكن المواطن الفلســطيني
الغــزي من التواصل مع العالم والســفر
بحرية ،مشــيدًا بقرار فتح المعبر أثناء
شهر رمضان المبارك.

يعيــش المواطن العربي تحت قبضة أمنية مرعبــة ال تكاد تخلو منها دولة عربية،
فقــد اعتاد العرب أينما كانوا علــى قمع األجهزة األمنية وتجاوزهــا لحدود القانون
والمنطق أحيانًا ،هذا واقع قديم وما زال مستمرًا حتى يومنا هذا.
ففي بالدنا العربية غالبًا ال يسمح بالتعدد السياسي ،والحرية في أدنى مستوياتها،
وأجهــزة أمن الــدول كأنها وجدت فقط لقمــع المخالفين والمناوئيــن والمعارضين
السياسيين إذا وجدوا ،لهذا نجد أمتنا قد اعترها الوهن والخوف من أباطرة األمن لما
لهــم من بطوالت وجوالت ومغامرات فــي التنكيل بالمواطن العربي المغلوب على
أمره.
وأجهزة أمن الســلطة الفلســطينية في الضفة الغربية المحتلة ليســت بعيدة عن
منظومــة األمن العربــي البغيض ،فهي قــد دأبت على القمــع واالعتقال لكل من
يعارض سياســات قائدها "المبجل" ليس أخر حماقات هذه األجهزة ما حدث مؤخرًا
بمدينــة رام اهلل المحتلة ،من قمع وضرب واهانة للمتظاهرين وصلت حد الســحل
لبعضهم وأمام أعين المواطنين وعدسات كاميرات الهواة والصحفيين.
هــؤالء المتظاهريــن األحرار كل جرمهــم أنهم تظاهروا من أجــل رفع الظلم عن
غزة وإيقاف سياسة السلطة فيها ،وهي سياسة -بال شك -قائمة على الظلم وقهر
المواطــن الغزي ،غير أن قيادة الســلطة وقادة أجهزتها األمنيــة لم يحلو لهم ذلك
ففعلوا بهم األفاعيل دون وازع من ضمير وال رادع من قيم وطنية.
ما حدث في مدينة رام اهلل أخيرًا ،هو امتداد طبيعي لما كان يحدث طيلة ســنوات
السلطة أي على مدار " "24سنة من وجود السلطة في األراضي الفلسطينية ،وهي
فترة اتســمت بعداء أجهزة األمن للمواطن ،هذه السياســة من الواجب الوطني أن
تتوقف وعلى الفور ،ألن المواطن الفلسطيني هو محل احترام وتقدير وليس إهانة
وتنكيل.
إن الواجب الوطني يحتم على كل الشــرفاء واألحرار في الوطن والشــتات أن يقفوا
وقفــة رجل واحد ليقولوا كلمتهــم الفاصلة ،علينا جميعا أن نقول لحاكم المقاطعة
كفى ظلمًا لغزة وأهلها ،وكفى ابتزاز لهذا الجزء العزيز من الوطن ،ألن غزة ما كانت
يومًا من األيام إال رافعة للوطن وهي الخزان البشــري والوطني الذي ال ينضب ،لذا
يتوجب علينا حماية أهلها وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.
وبالعــودة للحديث عن أجهزة أمن الســلطة في الضفــة الغربية المحتلة نجدها قد
تمادت في غيها
إلى أبعد مدى ،فسياسة االعتقال السياسي رافقت هذه األجهزة منذ بدايتها ،وكذلك
خفضــت األجهزة األمنية ســقف الحريات العامة وتدخلت في الشــؤون الشــخصية
للمواطن ،وحرمت التعددية السياسية في الشارع الضفاوي.
وال يخفــى على أحد سياســة التضييق على طلبة الجامعات في الضفة ،وقد شــهد
العــام ""1996م اقتحام تلك األجهزة لجامعة النجــاح الوطنية في نابلس ،واعتدت
بالضــرب على طلبتها وتعالــت صرخات بناتنا الطالبــات دون أن تجد من يوفر لها
الحمايــة أو األمن ،هكذا تعاملــت األجهزة األمنية بالضفة مــع المواطن على مدار
عقدين من الزمن مضت.
مطلوب وقفة وطنية جادة لوقف هذه المهزلة ،والســعي إلحداث تغيير سياسي في
رأس هرم السلطة ،باإلضافة إلعادة صياغة العقلية األمنية والعقيدة األمنية لتكون
عقيدة وطنية بامتياز ،والتوقف الفوري عن التنســيق والتعاون األمني مع االحتالل
وتجريم فاعليه وتقديمهم للمحاكم الوطنية والقضاء العادل.
بــات األمر ملحًا جدًا وعلينا االســتجابة لنداء الوطن والوجــب والعمل على احداث
تغييرات دراماتيكية في القيادة السياســية للســلطة وأجهــزة أمنها ،وهنا نقول إن
الشــعب يعول علــى قطاع غزة وقياداتــه الفريدة ليأخذوا بزمــام المبادرة ويبحثوا
كيفية إيقاف هذه المهزلة الوطنية وعلى جناح السرعة دون ابطاء وال تباطؤ.

مدير التحرير
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ماجد أحمد أبو مراد
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