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صحيفة نصف شهرية تصدر عن /
الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني

الجامعة اإلسالمية
تنظم يوم دراسي
برعاية التشريعي
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بمشاركة رئيس البرلمان اللبناني ورابطة برلمانيون ألجل القدس..
القدس
التشريعي يدعو ألوسع حمله رسمية وشعبية لنصرة
التفاصيل

التفاصيل

االحتالل يختطف
النائب ناصر عبد الجواد
اختطفت ســلطات االحتالل يوم أمس
األول النائب في المجلس التشــريعي
الفلســطيني عــن قائمــة التغييــر
واإلصــاح الدكتور ناصر عبــد الجواد
بعد اقتحــام منزلــه الواقع فــي بلدة
ديــر بلوط بمحافظة ســلفيت والعبث
بالمنزل ومصادرة بعض محتوياته.
واتهمت الدائــرة اإلعالمية بالمجلس
التشريعي في تصريح صحفي أصدرته
مؤخرًا االحتالل بتعمد استهداف نواب
المجلس التشــريعي بشــكل مستمر
ومتواصل ،واعتبرت أن حملة االعتقال
المسعورة تهدف لتغييب رموز الشعب
الفلسطيني وقيادته الوطنية ،وتقليل
تأثيرهم ودورهم الفاعل في الشــارع
الفلســطيني ،معتبــر ًة أن خلفيــة
االعتقال تأتــي في اإلطار السياســي
البحت .
يذكــر أن اختطاف النائب "عبد الجواد"
يرفــع عــدد النــواب المختطفين لدى
االحتــال إلــى  12نائبــاً ،كان أخرهم

النائب "حســن يوســف" الــذي اعتقل
بعد إطالق سراحه بثالثة شهور فقط،
والنائب عبــد الجواد البالــغ من العمر
يمض على عودته إلى
" 50عامًــا" لم ِ
أرض الوطن سوى اسبوعين حيث عاد
من رحلة دراسية استمرت أربع سنوات
نال خاللها درجــة الدكتوراه من أحدى
الجامعات في ماليزيا ،وهو أسير محرر
أمضى في ســجون االحتــال ما يزيد
عن  16عاماً على فترات متفرقة .
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عقب إقرار "الكنيست" قانون القدس الموحدة
التشريعي يشارك بوقفه
د .بحــر :قانــون عنصــري بامتيــاز يدق تضامنية مع المؤسسات
03
المسمار األخير في نعش مسيرة التسوية الطبية
دعــا د .أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس
المجلــس التشــريعي الفلســطيني رئيــس
السلطة الفلســطينية محمود عباس وحركة
فتح إلــى إعالن قرار شــجاع وجــريء بإلغاء
اتفاقــات أوســلو واالنســحاب مــن مســيرة
التسوية وسحب االعتراف بدولة الكيان عقب
مصادقــة "الكنيســت الصهيونــي" بالقراءة
الثانيــة والثالثــة على قانــون يعتبر القدس
عاصمــة موحــدة للكيان الصهيونــي ويمنع
التنازل عن أي أجزاء من القدس في إطار أي
مفاوضات إال بأغلبية ثلثي األعضاء.
ووصف بحــر في بيان صحفي هــذا القانون
بأنه قانون عنصري بامتياز ويدق المســمار
األخيــر في نعــش التســوية بين الســلطة
واالحتالل.
وأكــد أن هذا القانون يشــكل صفعة مدوية
لــكل القوانين والمواثيق والقــرارات الدولية
التــي تؤكــد الحــق الفلســطيني الخالد في
مدينــة القــدس ،وطالــب المجتمــع الدولي

بوقفة حقيقة واتخاذ قرارات جادة للدفاع عن
كينونتها القانونية وقيمتها وهيبتها الدولية
وعمــل كل ما من شــأنه التصــدي للقانون
الصهيونــي العنصــري بحــق القــدس وكل
القوانين الصهيونية العنصرية التي تشــرع
الظلم والقهر والعدوان وتعمل على تصفية
وتدمير الحقوق الوطنية الفلسطينية بشكل
مبرمج ومفضوح.
وشــدد علــى أن القــدس ســتبقى عاصمــة
موحدة لدولة فلسطين ولكل الفلسطينيين
والعرب والمسلمين في شتى بقاع المعمورة.
ودعا بحر قــادة األمة وشــعوبها ومنظماتها
إلى تحمل مســؤولياتهم كاملة إزاء التغّول
واالعتداء الصهيوني المســتمر على القدس
والمقدســات ،وبذل كل الجهــود واتخاذ كل
اإلجــراءات الكفيلــة بإحبــاط المخططــات
الصهيونيــة ضــد القــدس وضــد الحقــوق
الفلســطينية المشــروعة في كافة المحافل
والمنظمات الدولية.

البرغوثــي :الســلطة أمــام
فرصة أخيرة لتبني استراتيجية
بديلة
06
القرعــاوي :قــرار دولة
االحتــال بضــم الضفة
الغربية يؤسس لمرحلة
خطير
07
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رئاسة التشريعي تدعو لحماية أهالي األسرى من بلطجة قادة االحتالل
طالبت رئاســة المجلس التشريعي المجتمع الدولي
بحماية أهالي األســرى من بلطجة قــادة االحتالل،
واعتبــرت فــي تصريح صحفــي أصدرتــه مؤخرًا،
اعتداء عضو الكنيســت الصهيوني المتطرف "ارون
حــزان" وتهجمــه على أهالي األســرى خــال زيارة
ذويهــم تطور خطير وخــرق لكل األعــراف الدولية
الخاصة بحقوق األسرى في السجون.
وأكــدت أن ملف األســرى يأتي على ســلم أولويات
عمل المجلس التشــريعي ،مشــددة علــى ضرورة
العمل بكافة الســبل إلطالق ســراحهم من سجون
االحتــال ،مشــيرة إلــى أن اعتداء عضو كنيســت
صهيوني على أمهات األســرى في سجون االحتالل
وهم في طريقهم لزيارة ذويهم يدل على اإلرهاب

والعنصرية التي يتصف بها المجتمع اليهودي بجميع
فئاته وتوجهاته الحزبية ،مطالبة بســحب االعتراف
الدولي بالكنيست الصهيوني لقيام نوابه بتصرفات
إرهابيــة وعنصرية ضد أبناء شــعبنا الفلســطيني
األعزل.
وأشــارت إلــى أن المجتمــع الصهيونــي يتجه نحو
التطرف والراديكالية وخاصة فيما يتعلق باألســرى
في السجون ومصادرة حقوقهم التي كفلها القانون
الدولي والقانون الدولي اإلنساني ،داعية المؤسسات
الحقوقيــة الدوليــة للقيــام بواجبها اإلنســاني في
حماية أســرانا وذويهم من بطش االحتالل وقادته
المتطرفين.

النائب "الغول" يثمن موقف جنوب أفريقيا
بخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى االحتالل النائب "شــهاب" يطالب الصليــب األحمر
بحماية عائالت األسرى خالل الزيارات
أدان بشدة االعتداء على أهالي األسرى

ثمــن رئيس اللجنــة القانونية
في المجلس التشريعي النائب
محمد فــرج الغــول دور الحزب
الوطنــي الحاكم " "ANCبدولة
جنــوب أفريقيــا التــي قــررت
خفض التمثيل الدبلوماسي مع
االحتالل الصهيونــي وتحويله
لمكتب اتصال ،مشــيراً الي أنه
ســبق وأن صــدرت عــن دولــة
جنوب افريقيا قــرارات مماثلة
برفــض التمييــز العنصــري
لالحتــال وعملــت علــى دعم
الشعب الفلسطيني داعيا لمزيد
من االجــراءات لعــزل االحتالل
ودحره عن كل فلسطين.
وقــال النائب محمد فرج الغول
فــي تصريــح صحفي أصــدره مؤخــرًا ":نثمــن الموقف
الجريء لحكومة جنوب أفريقيا التي قررت خفض التمثيل
الدبلوماســي لدى االحتالل الصهيونــي وتحويله لمكتب
اتصال باعتبار االحتــال الصهيوني يرتكب جرائم حرب
ضد أبناء الشعب الفلسطيني ويمارس التمييز العنصري
فــي العصر الحديث الــذي يلفظ كل هــذه الجرائم التي
يرتكبها االحتالل الصهيوني".
وأضــاف ":كان ذلــك رداً علي قرار ترامــب اعتبار القدس
عاصمة لالحتالل الصهيوني ،مما يدلل أن حكومة جنوب
أفريقيا ال تقبل وجود لالحتالل الصهيوني في فلسطين
كل فلســطين و تؤكد أن القدس عاصمة أبدية للشــعب

الفلسطيني".
وشــكر النائــب "الغــول" دولة
جنوب أفريقيا على ما يقدمونه
للشعب الفلسطيني وعلى هذا
الموقــف ،داعياً الــدول العربية
واالســامية ودول العالــم
لمواجهــة هــذا القــرار الظالم
واالحتــال الصهيونــي حتــى
كنسه عن فلسطين.
وطالب الــدول العربية وغيرها
بعــدم التطبيــع مــع االحتالل
الصهيوني ورفض هذا التطبيع
جملة وتفصيــا وأن تحذو حذو
دولــة جنــوب أفريقيــا وذلــك
بطــرد الســفراء والقنصليــات
ومكاتــب االتصــال مــن دولها
وضرورة محاصــرة االحتالل سياســيا واقتصاديا إلجباره
على االنسحاب من فلسطين واالذعان بصورة واضحة أن
القدس هي عاصمة فلسطين.
ودعــا العــرب وأحرار العالم للتنســيق فيمــا بينهم لرفع
دعــاوى ضد أمريكا واالحتالل بصفتهم شــركاء بارتكاب
الجرائم ضد الشــعب الفلســطيني والعمل لمواجهة قرار
ترامب دوليا وقانونيا وسياســيا واعالميا إلجبارهم علي
التراجع عن هذا القرار الظالم والســعي لمحاكمتهم أمام
المحاكم الجنائية الدولية علــي الجرائم التي يرتكبونها
بحق أبناء الشــعب الفلســطيني حتي ال يفلت مجرم من
العقاب.

أدان النائب عن كتلة التغيير واالصالح محمد شهاب
هجوم عضو الكنيســت الصهيوني المتطرف "أرون
حزان" على ذوي األســرى من قطاع غزة باعتراضه
الحافلــة التــي كانت تقــل ذوي األســرى وهي في
طريقهــا إلى ســجن نفحــة ،واصفــاً ذلــك بالعمل
اإلجرامي والجبان.
وأشار النائب "شهاب" أن االحتالل يمارس انتهاكات
بحــق األســرى وذويهــم بشــكل إجرامــي ،مطالباً
بموقف جاد وحازم من الصليب األحمر والمؤسسات
اإلنسانية والحقوقية لحماية األسرى وذويهم ،ومنع
االحتالل من انتهاك حقوق األسري وذويهم.
وقال "شــهاب" في تصريح صحفي ":إن هذا العمل
الصهيوني الجبان يعتبر هجوم وتعدي بكل وحشية
بحــق ذوي األســري وتعرضهم لإلهانــة يعبر عن
الوجه الحقيقي للعدو الصهيوني بمختلف مكوناته
االرهابية".
وأضاف رغم عنصرية االحتالل وإجرامه بحق أسرانا
األبطــال ،إال أنهم ســيبقون رمزاً لكل أبناء شــعبنا
الفلســطيني وإن موعدهم الحرية قريبًا بإذن اهلل،
موضحًا أن ما شــاهده العالم مــن اإلجرام وتعدي
شــخصية نائــب صهيوني بنفســه لالعتــداء على

الحافلة التي تقل ذوي األســرى لزيارة أبنائهم في
ســجون االحتالل برغم أن هذه الزيارات والحافالت
ال تتم إال بالتنســيق بين الصليب األحمر واالحتالل
وهــذا ما يؤكد إجــرام الكيــان الصهيوني بمختلف
مكوناته.

"بحر" يهاتف عائلة األسيرة الطفلة عهد التميمي ويشيد بصمودها
هاتــف الدكتــور أحمد بحــر النائــب األول لرئيس
المجلس التشــريعي الفلســطيني عائلــة الطفلة
األســيرة عهــد التميمــي ،مشــيدًا خــال اتصال
هاتفي مع عم الطفلة ناجــي التميمي بتضحيات
العائلــة وصمودهــا فــي وجــه االحتــال ،مثمنًا
دور النضــال والكفاح الشــعبي فــي وجه االحتالل
في مدن الضفــة الغربية ،ومشــددًا على ضرورة
استمرار االنتفاضة بكل أشكالها في جميع مناطق
ومدن الضفة والقطاع.
وأضــاف أن االحتــال ال يقيــم وزنًــا للمواثيــق
واالتفاقيــات الدوليــة التــي تنــص علــى حقوق
األطفال ووجــوب حمايتهم من بطــش االحتالل،
داعيًــا لوضــع حــد لممارســات جيــش االحتالل

ضد األطفال الفلســطينيين في مــدن الضفة الغربية
والقــدس المحتلتيــن ،مشــددًا علــى ضــرورة حماية
األطفال الفلســطينيين الذيــن نص القانــون الدولي
والقانون الدولي اإلنساني على حمايتهم وقت النزاعات
والمناوشات.
بدوره شكر "التميمي" مبادرة "بحر" باالتصال والتواصل
مــع العائلة منوهًــا أن ابنة أخيه تدفــع ثمن عنجهية
االحتالل وعنصريته المقيتة ،داعيًا المؤسسات الدولية
المهتمة بحقوق األطفال للوقوف مع الحق الفلسطيني
ومناصــرة الطفلــة "عهد" ومتابعــة قضيتها حتى يتم
االفراج عنها من ســجون االحتالل ،مضيفًا أن مصلحة
الســجون وقوات االحتالل تمارس ضغوط غير إنسانية
على الطفلة "عهد" التي ترزح في سجون االحتالل دون

مراعاة لوضعها أو حداثة سنها ،مشيرًا لبطالن محاكم
االحتالل ،واصفًا إياها بالمحاكم الصورية والمسيســة
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التــي تمعن فــي تعذيب األطفال الفلســطينيين
وتزج بهم في السجون.
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تقارير ومقاالت

لدى مشاركة رئاسة ونواب التشريعي بوقفة تضامنية
مع المؤسسات الصحية

د" .بحر" :على حكومة "الحمد اهلل" الرحيل الفوري
وال حاجة لشعبنا بها

أكد د .أحمــد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي على
ضرورة رحيل حكومة "الحمد اهلل" ،مشددًا أنها ال تتمتع بأي صفة
شــرعية أو قانونية ،وهي تمــارس التمييز العنصــري بحق أنباء
شــعبنا ،منوهًا أن الحكومة التي تحاصر شعبها وتجوع موظفيها
وتمنع الدواء عن المرضى ،وتدفع المؤسسات الصحية نحو االنهيار
بامتناعهــا عــن االلتزامــات المالية لشــركات النظافة وشــركات
الطعام ،عليها الرحيل الفوري والغروب عن المشهد السياسي حا ًال.
جاءت تصريحات "بحر" لدى مشاركته ونواب المجلس التشريعي
بالوقفة التضامنية مع المؤسســات الصحيــة ،واحتجاجًا على
مماطلــة حكومة "الحمــد اهلل" في تقديــم الخدمات المطلوبة
منها للمؤسسات الصحية والقطاع الصحي الحكومي في قطاع
غزة ،وذلك مطلع االســبوع بمستشفى الشفاء في مدينة غزة
بحضــور الكوادر الطبية العاملة بالمستشــفى ومســؤلين من
وزارة الصحة.

جريمة كبرى

وأضــاف أن رام اهلل تمــارس الجرائــم الكبــرى بحق المؤسســات
الصحيــة منذ أحد عشــر عامًا ،وتصادر حقــوق المرضى واألطباء
على حد سواء ،محمّ ً
ال حكومة "الحمد اهلل" المسئولية الكاملة عن
انهياء القطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة بسبب ممارساتها
وسياساته المقيتة والعنصرية تجاه القطاع.
وأضاف إن ممارسات الحكومة تجاه القطاع الصحي الحكومي تمثل
جريمــة قتل يحاكم عليهــا القانون الدولي واإلنســاني والمحاكم
الفلســطينية في قطاع غــزة ورام هلل ،داعيًا وزيــر الصحة بعدم
االنصياع لألصوات النشاز التي تحرض على غزة ،واالنطالق نحو
خدمة مرضى القطاع دون تردد.

الرحيل الفوري

وشــدد أن ســطلة رام اهلل تحرم الناس من الدواء والعالج وتقطع
األرزاق ،وتســرق أمــوال غزة دون أن تقــدم أي خدمة للمواطنين
في القطاع ،داعيًــا لرحيل الحكومة فورًا ألنها لم تقم بواجباتها
الوطنيــة واإلدارية والمعنويــة ولم تطلع بمســئولياتها المهنية
واألخالقية تجــاه المرضــى والموظفين واألطباء ،مؤكــدًا أنها ال
تصلح لتولي مســئولية شــعبنا البطــل ،داعيًــا الفصائل للبحث
عن بدائل للحكومة والشــروع في إيجــاد حكومة بديلة تنال ثقة
التشريعي وتقوم على خدمة المواطنين دون تمييز.

مشكالت كبيرة

من ناحيته رحــب وكيل وزارة الصحة د .يوســف أبو الريش بوفد
التشريعي وقدم شــرحًا وافيًا عن مشكالت وزارته التي تعترض
عمل المؤسســات الصحيــة والمستشــفيات ،مشــددًا أن وزارته
فــي قطاع غزة تعاني من قلة اإلمكانيات ونــدرة األدوية وانعدام
الموازنات التشغيلية ،باإلضافة لنفاذ عدد كبير من األدوية المهمة
الالزمة لعالج المرضى أصحاب األمراض المزمنة والخطيرة ،داعيًا
المؤسســات الصحية الدوليــة للقيام بمهامها اإلنســانية وتدارك
الواقع األليم الذي تعيشه مستشفيات القطاع ،منوهًا لضرورة مد
يد العون والمساعدة للقطاع الصحي فورًا ودون ابطاء.
ودعا "أبــو الريش" جمهورية مصر العربيــة لفتح معبر رفح أمام
المرضى والحاالت اإلنسانية حتى يتمكنوا من السفر لتلقي العالج
الالزم قبل فوات األوان ،منوهًا إلى أن أعداد المصابين باألمراض
الخطيــرة في تزايد مطرد األمر الذي ال تقــوى وزارة الصحة على
مواجهته في ظل معاناتها الحالية ،مشددًا على وقوف المؤسسات
الصحية الدولية مع القطاع الصحي في غزة قبل انهياره.
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كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

بالمقاومة والصمود
نواجه قرارات ترمب وقوانين اليهود

تتســارع خطــى وفصول المؤامــرة الصهيونية /األمريكية ضد القــدس وأهلها الصامدين ،ففــي كل يوم خطوة
إجرامية جديدة وفصل أسود جديد يستهدف المدينة المقدسة ،ويحاول سلبها روحها وهويتها وطابعها الفلسطيني
والعربي واإلســامي ،وتحويلهــا إلى مدينة يهودية صهيونيــة خالصة ،دون أي اعتبار لحقائق الدين والسياســة
والتاريــخ والجغرافيا التي كرّســت الحق الفلســطيني الخالد في المدينة المقدســة ،وشــيّدت الصرح الحضاري
الفلسطيني والعربي واإلسالمي في كل مساجدها وكنائسها ومرافقها ومؤسساتها وشوارعها العتيقة.
ولعــل آخر فصول وتجليات المؤامرة على القدس ما أقدم عليه ما يســمى الكنيســت الصهيوني من إقرار قانون
القــدس الموحــدة الذي يمنــع التنازل عن أي أجزاء مــن القدس ،في محاولة من طرف واحــد إلغالق ملف القدس
من دائرة البحث والنقاش التفاوضي مع الســلطة الفلسطينية مستقبال ،وحسم المدينة المقدسة تحت السيطرة
الصهيونية بالكامل.
لقد أصدر الصهاينة خالل األســابيع واألشهر األخيرة الكثير من القوانين والتشريعات الصهيونية العنصرية التي
تحارب الحق والوجود الفلســطيني وتخالف كل القوانين والقرارات والمواثيق الدولية دون أن تواجه بأي موقف أو
ردة فعل حقيقية من قبل األمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية.
ال شــك أننا كفلســطينيين نحتمي بحقنا الخالد في أرضنا ووطننا ونتسلح بإيماننا العميق باهلل وبعدالة قضيتنا
وثقتنــا بوعــد اهلل ونصره تعالــى ،إال أن ذلك يجب أال يحول دون اجتراح العمل الجاد والتشــمير عن ســاعد الجد
واالجتهــاد إلحباط المخطط الصهيوني /األمريكي ،وحماية قدســنا وأقصانا وشــعبنا وقضيتنا من حجم التغوّل
الهائل أمريكيا وصهيونيا بدعم مفضوح من بعض األطراف العربية والدولية.
لذا ،فإننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نحذر من خطوات وإجراءات وقرارات أمريكية وصهيونية قادمة ضد
القدس والمسجد األقصى وبقية المقدسات اإلسالمية والمسيحية ،ومالم نبادر كفلسطينيين وعرب ومسلمين إلى
التصدي الحازم والمواجهة الجادة والحقيقية لهذا التآمر واالستهداف ،فإن األمور ستؤول إلى ما ال يَحمد عقباه.
وال ريــب أن الخطــوة األولى على طريــق التصدي لقوانين الصهاينــة العنصرية وقرار ترمــب الجائر ،تكمن في
استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتمتين الصف الفلسطيني الداخلي ،فال يعقل أمام هذا التآمر واالستهداف
األمريكي والصهيوني للقدس والمقدســات أن يســتمر رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عباس في تعطيل
اتفاقات المصالحة الفلســطينية بعد كل المرونة والتسهيالت والتنازالت التي قدمتها حركة حماس إلنجاز وإتمام
المصالحة ،وخصوصا أن األوضاع االجتماعية واالقتصادية والصحية واإلنســانية داخل قطاع غزة قد شــارفت حد
الكارثــة ،وما لم يلغي عباس فرض العقوبات الجماعية اإلجرامية ،وتتحمل حكومة الحمد اهلل مســؤولياتها تجاه
أهالي القطاع ،فإن اتفاق المصالحة يصبح بال قيمة ،وإن أي حديث عن المصالحة والوحدة الوطنية حينها يصبح
ضرباً من الشعارات الكاذبة والنفاق العبثي الممجوج.
في المقابل ،فإن اســتمرار تمسك الســلطة الفلسطينية باتفاق أوسلو ،واستمرار العمل به وعدم إيقاف التنسيق
األمنــي مع االحتالل ،وعدم ســحب االعتــراف بدولة الكيان الصهيونــي عقب قرار ترمــب والقوانين الصهيونية
العنصرية األخيرة التي تفّرغ الحقوق الوطنية /الفلســطينية من مضامينها الحقيقة ،يشكل عنصر دعم وتعزيز
للمخطــط األمريكي الصهيوني ،ويعطي ترمب ونتنياهو المزيد من الفرص التخاذ إجراءات وقرارات جديدة بحق
القدس وبقية الحقوق الوطنية الفلسطينية.
من هنا فإننا ندعو ونناشــد اإلخوة األشــقاء في مصر للضغط على عباس وحركة فتح لتطبيق اتفاق المصالحة
ووقف الكارثة اإلنســانية التي تستشري في قطاع غزة وتنتشــر فيه انتشار النار في الهشيم ،ألن تخفيف معاناة
أهالــي القطاع من شــأنها أن تعمل على تنمية واســتنهاض روح الوطنية وإشــعال مكامن الثورة في نفوســهم
لمواجهة االحتالل والتصدي لمخططاته اإلجرامية واستهدافاته العنصرية لقدسنا وأرضنا وحقوقنا الوطنية.
لقد استبد الوهم والغرور كثيرا بإدارة ترمب وحكومة االحتالل ومن لف لفهم وتحالف معهم ،ولن يطول األمر كثيرا
حتى يصحو من سكرتهم ويفيقوا من غفلتهم أمام مطارق الواقع الملتهب الذي سيحرق قلوبهم ويمزق أكبادهم
بإذن اهلل ،ألن القدس وفلسطين ليست مجرد كومة األحجار والمباني التي نتغنى ونزهو بشرفها وأصالتها ،بقدر
ما هي آية في كتاب اهلل ،وعقيدة عند كل المسلمين ،وسوف يسخّر اهلل تعالى لها من عباده المؤمنين األشداء من
يخلصها ويذود عن بيضتها وحماها الطاهرة ويطهرها من رجس ودنس الصهاينة المجرمين.
ينبغي أن نعوّل بعد ثقتنا وتوكلنا على اهلل أوال ،على قوانا وإمكاناتنا وقدراتنا الفلسطينية الذاتية ،فنحن قادرون
على قلب الطاولة على رؤوس الجميع ولدينا من الطاقات الكامنة والمتفاعلة ما يكفي لمواجهة االحتالل واإلثخان
فيه واستنزاف كيانه والتصدي لمخططاته ،إال أن ذلك يواجه الحجب والصدّ والمنع من قبل السلطة الفلسطينية
على أرض الضفة الغربية التي ال زالت تواصل التنسيق األمني مع االحتالل ،وتحول دون تفجير أشكال المقاومة
الشعبية ضد الصهاينة ومستوطنيهم في مختلف مناطق التماس بالضفة الغربية المحتلة.
وختامــا ..فإننا نعيش اليوم لحظات فارقة ومفصال زمنيا عميقا في تاريخ شــعبنا وأمتنا ،وكلنا ثقة وأمل أن ليل
االحتالل وظلم الصهاينة إلى زوال عن قريب بإذن اهلل ،وأن شمس الحرية والخالص ستشرق على شعبنا وقدسنا
ومقدســاتنا وكل ربــوع وطننا بعز ذليل أو بذل ذليل ،وســوف نبقى صامدين مقاومين علــى العهد والوعد حتى
يقضي اهلل أمرا كان مفعوال.
"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"
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بمشاركة برلمانية عربية ..التشريعي ينظم وقفة

بري :قضية فلسطين حية وست
واإلسالمية وتوحدها نحو تحر

بحر :من يفرط في القدس سيفرط
بالمدينة المنورة ومكة المكرمة
نظم المجلس التشــريعي الفلسطيني أمس
بمقــره وقفــة تضامنية مع مدينــة القدس
ورفضًــا لقــرار الرئيــس األمريكــي "ترامب"
بمشــاركة نواب من مختلف الكتل البرلمانية
والمســتقلين باإلضافــة لمشــاركة برلمانية

ال تفريط

بدوره قــال أحمد بحر في كلمته ":لقــد اعتقد ترامب
والكيان الصهيوني أن مخططاتهم السوداء قادرة على
تغيير حقائق الدين والتاريخ والجغرافيا والسياسة ،وأن
استهدافهم للقدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية
بــات ســه ً
ال ميســوراً إال أن إرادة شــعبنا وأمتنا تثبت
لهم يوماً بعــد يوم أن للقدس رجا ًال ونســا ًء يحمونها
ويفدونها بأرواحهم ودمائهم حتى ينكسر قرار ترامب
وتعود القدس عزيزة حرَّة كريمة أبية".
وأشــار على أن المجلس التشــريعي الفلسطيني بقف

عربيــة ،منها كلمــة لرئيس مجلــس النواب
اللبنانــي نبيــه بــري ،وكلمــة أخــرى لألمين
العام لرابطة برلمانيــون ألجل القدس النائب
الجزائري البشير جار اهلل ،وقد أكد المتحدثون
علــى مكانة مدينة القــدس وأهميتها في

والمضي قدماً فــي طريق المصالحــة الحقيقية لبناء
استراتيجية وطنية على طريق النصر والتحرير.
وطالــب الســلطة فــي رام اهلل وحركــة فتح بســحب
االعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق األمني مع االحتالل
فــوراً ورفع اإلجــراءات اإلجرامية عن قطــاع غزة ،كما
طالبهما بفتح أبواب المجلس التشــريعي في رام اهلل
لكافــة الكتــل والقوائــم البرلمانيــة ،وخاصة لرئيس
المجلس التشريعي المنتخب د .عزيز دويك للممارسة
مهامهم البرلمانية.
ودعا البرلمانات العربية واإلســامية والدولية إلطالق

العقيدة اإلسالمية ،ودعا المتحدثون ألوسع
حملــة عربية وإســامية برلمانية ورســمية
وشــعبية من أجل اســتنقاذ القــدس وابطال
قرار "ترامب" األخير "البرلمان" تابعت الوقفة
وأعدت التقرير التالي:

وطالب "بري" بإغالق الســفارات العربية في واشنطن
ومقاطعة أمريكا ،باإلضافة إلطالق حملة هادفة لجمع
األمــوال لبناء مقر للبرلمان الفلســطيني في القدس،
داعيًا لمواصلة الضغوط لوقف االستيطان االسرائيلي
واحتــرام قــرار مجلــس األمــن رقــم  2334وتفكيك
المســتوطنات والغــاء كافــة القــرارات االســتيطانية
الصادرة عن الحكومات االسرائيلية خصوصا القرارات
االخيــرة التي صــدرت بعد توقيع الرئيــس األمريكي
لقراره.
كمــا حــذر من محــاوال اســقاط القدس معتبــرًا ذلك
هي البداية لســقوط كل العواصــم العربية بالضربة
القاضية.

امتداد لبلفور

شامية :نطالب "أبو مازن" بوقف المفاوضات
العبثية وتوحيد المؤسسات الفلسطينية
وتفعيل المجلس التشريعي
بكافة الكتــل والقوائم البرلمانية والمســتقلين صفاً
واحداً في مواجهة قرار ترامب ،مضيفاً ":نقول بصوت
واحــد القدس رمز وحدة شــعبنا وأمتنــا ،القدس هي
القضيــة المركزيــة لألمــة العربية واإلســامية ،من
فرض في القدس فرض في مكة والمدينة".
وأكد أن المؤامرة على القدس واألقصى والمقدســات
اإلسالمية والمســيحية ال زالت مستمرة ففي كل يوم
يصدر عن الكيان الصهيوني قوانين وقرارات وإجراءات
جديدة الستكمال حلقات البغي والتآمر على قضيتنا.
وندد بقرار الكنيست الصهيوني الذي صادق أول أمس
على قانون القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني،
مستنكرًا اقدام سلطات االحتالل على اختطاف النائب
ناصر عبــد الجواد وتمديــد االعتقــال اإلداري للنائب
خالدة جرار لمدة سنة أخرى ،ومحمّ ً
ال الكيان المسؤولية
الكاملة عن حياة نواب الشــعب الفلسطيني والذي بلغ
عددهم أحد عشرة نائباً في سجون االحتالل.
وأكد "بحــر" أن الخطوة األولى علــى طريق المواجهة
الجادة والتصدي القوي لقرار ترامب تكمن في استعادة
الوحدة الوطنية الفلســطينية وتمتين الصف الداخلي

أوســع حملة فــي المحافــل اإلقليميــة والدولية لعزل
اإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني سياسياً وقانونياً،
مؤكدًا أن المؤامرة األمريكية والصهيونية ستســقط،
ودعا شــعبنا وكل فصائله ومؤسساته لالستمرار في
انتفاضة القدس.

الوحدة سالحنا األقوى

من طرفه دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
في كلمته األمة العربية واإلســامية لوقفة رجل واحد
من أجل فلسطين ،منوهًا على أن الوحدة هي السالح
األقوى في وجــه االحتالل ،وداعيًــا إلنجاز التفاهمات
الفلسطينية دون شروط مسبقة من أحد.
ودعــا "بــري" التخــاذ الخطــوات لترجمــة القــرارات
والتوصيــات التــي تضمنهــا البيــان الختامــي للدورة
االستثنائية لالتحاد البرلماني العربي التي انعقدت في
الرابع عشر من كانون األول ،والتأكيد على أن القدس
عاصمة لدولة فلسطين وعلى حق الشعب الفلسطيني
بالمقاومة والنضال لتحقيــق أمانيه التي أكدت عليها
القرارات الدولية والعمل الســتصدار قرارات برلمانية
رافضة للقرار األمريكي من كافة االتحادات البرلمانية.

أما النائب الثاني لرئيس المجلس التشــريعي حســن
خريشــة فقد أكد فــي كلمته على رفض هــذا القرار
واعتباره عدوانا على شعبنا وحقوقه وثوابته واعتباره
امتدادا لوعد بلفور قبل مئة عام ،منوهًا أن القرار جاء
ليؤكد للشــعوب العربية أن القدس وفلسطين اعادت
توحيــد الجميــع ،مؤكــدًا أن العدو هو االحتــال وأن
أمريكيا هي عدوة الشعوب.
وأكــد على أن القدس كانت ومــا زالت ملهمة للثورات
واالنتفاضات في فلســطين بد ًءا من ثــورة البراق الى
انتفاضــة الحجــارة والقــدس والبوابات الــى انتفاضة
العاصمة ،محذرًا من خسران وسقوط بعض العواصم
العربية بفعل هذا القرار.
وثمــن "خريشــة" التوجهــات الفلســطينية القاضيــة
باعتبار أمريكيا ليســت وســيطا نزيهًا لرعاية عملية
السالم ،داعيًا للتخلص من اتفاقيات السالم الموقعة
مع االحتالل ،والمضي نحو انهاء االنقســام واســتعادة
وحدة شــعبنا وأدواته بعيدا عن كل االجندات الغريبة
والتعاطي بشكل جدي ونوايا طيبة بهدف االتفاق على
برنامج وطني موحد يعيد االعتبار للثوابت الوطنية.
كما دعا "خريشــة" لســحب االعتراف بدولــة االحتالل
ووقــف التنســيق األمني حتــى يســتعيد المنتفضين
ثقتهــم بأنفســهم وقيادتهم ويجــب االلتــزام بقرار
المجلس المركــزي ،والتوقف عن التســويق للمبادرة
العربية التــي ولدت ميتة باألســاس ،داعيًــا لتفعيل
المؤسســات الفلســطينية وعلــى راســها المجلــس
التشريعي وبقية المؤسسات.
ولفــت لضرورة اجــراء انتخابات تشــريعية ورئاســية
لتجديد الشــرعيات الفلســطينية وللخــروج من مأزق
االنقســام ،وشــكر الشــعوب العربيــة علــى موقفها
الرافض لقرار أمريكا.
وأبرق "خريشــة " برســالة لكل المطبعين والحالمين
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بعالقــة مع المحتل قا ًئــا ":اذهبوا حيث شــئتم لكن
محظــور عليكــم ممارســة أي ضغــوط على شــبعنا
وانتفاضتنــا فشــعوبكم كفيلــة بمحاســبتكم الن
فلسطين واالمة مزروعة في قلوب شعوبنا وأبناء أمتنا
العربية واإلسالمية".

اعتماد برنامج المقاومة

بــدوره طالــب النائــب
الدكتور محمود الزهار
رئيــس كتلــة التغييــر
واإلصــاح البرلمانيــة
الســلطة الفلســطينية
بإلغاء اتقاء اوسلو الغاء
تــام ووقــف التنســيق
األمنــي على إثــر قرار
"ترامب" باعتبار القدس
عاصمة إلسرائيل ونقل
سفارة الواليات المتحدة
لها ،مبينًا أن االحتالل ابتلع خالل سنوات المفاوضات
مع الســلطة كل شــيء ولم تبــق إال القــدس وجاءت
القرارات األخيرة لتقضي عليها.
ودعا شــعبنا الفلســطيني وقواه إلى اعتمــاد برنامج
المقاومة في األرض المحتلة عام 1948م ،داعيًا دول
المنطقة العربية التي يســارع بعضها إلقامة عالقات
مع الكيان اإلســرائيلي وكســب الموقف األمريكي ،أن
يحصنوا أنفســهم وشــعوبهم مــن هذا الوبــاء ووقف
العالقات مع االحتالل المجرم.
وتابــع ":نؤمــن أن هذه المعركة ستحســم كاملة في
معركــة وعــد األخــرة التــي بشــرنا اهلل بهــا ،معركة
اســتئصال االحتــال كامال مــن األرض لتعود األرض
أرض الســام لجميع من ينشد الســام ،معركة وعد
األخرة حقيقة قرآنية نؤمن بها ،ونعمل لها".
واستعرض النائب "الزهار" تاريخ طرد الدول األوربية
لليهــود من بلدانهــا ألنهم أفســدوا كل شــيء فيها،
مشيرًا إلى تاريخ أوروبا سجل فساد اليهود بأعنف مما
يتصوره االنســان ،مشيرًا الستئصالهم من بريطانيا،
وألمانيا ،وفرنسا ،والمجر ،وبلجيكا وغيرها من البلدان
األوربية.

مخالفة األعراف الدولية

مــن ناحيته اســتنكر األمين العام لرابطــة برلمانيون
ألجــل القــدس النائــب الجزائري جار اهلل البشــير في
كلمتــه ،القــرار الظالم الجائــر الذي أصــدره "ترامب"
بحق المدينة المقدســة ،وقــال ":إن هذا القرار مخالف
لــكل األعــراف والقوانين الدولية ،وجــاء بوقت يتوجه
فيه العالم الى تفعيل الحريات والديمقراطية والسلم
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ورفضا لقرار "ترامب"
ً
تضامنا مع القدس
ً
برلمانية

تحيي األمة العربية
رير القدس

واالســتقرار في العالم،
فجاء القرار ليحطم كل
هذه القيم والمعاني".
وعبر النائــب الجزائري
جار اهلل عن شكره لكل
البرلمانــات التي وقفت
ضد هذا القرار ،مؤكدًا
علــى ضــرورة مواصلة
هذه الجهود حتى احقاق
الحــق وعــودة األرض
ألهلهــا وأصحابهــا
األصلييــن ،وتابع ":نحن دعونا كل البرلمانات لتفعيل
أنشطة مستمرة حتى يفهم الكيان أن فلسطين ليست
وحدها وكل العرب يقفون معها ويســاندون حقها في
التحرير".

مفاوضات عبثية

مــن جهته طالــب النائب يحيــى شــامية متحدثا عن
كتلة فتح البرلمانية الســلطة ومحمــود عباس بوقف
المفاوضات العبثية وتوحيد المؤسســات الفلسطينية
وتفعيــل المجلــس التشــريعي الفلســطيني ،لنكون
قادرين على الدفاع عــن حقوقنا موحدين ونحن أكثر
قوة.
وقال ":القدس تجمعنا ونعلم علم اليقين أن المفرطين
في القدس غلبوا كثيرا من الملتزمين ،القدس تجمعنا
ألنها رسالة السماء يوم أن أسري برسولنا محمد عليه
الصالة والسالم الى هذه البقعة المباركة ،يوم أن كرم
ربنا نبينا بإمامته باألنبياء جميعا في القدس".

خريشــة :القرار امتداد لوعد بلفور وكالهما مرفوض،
والقدس ملهمة للثورات العربية وال حق لليهود فيها

ولفــت النائب شــامية
إلــى أن بابــا الفاتيكان
أنكر على "ترامب" هذا
القرار وكل المسيحيون
في العالم أنكــروا هذا
القرار العبثي" ،وشــكر
األردن علــى مواقفهــا
للقــدس
الداعمــة
واســتمرار رعايتهــا
الهاشــمية للمدينــة
المقدسة".
وتابع ":منذ احتالل القدس بفعل بريطانيا جاء ترامب
ليقول إن فلسطين ليست للعرب وهي بقدسها لليهود
بكاملها ،وما كان لترامب أن يفعل فعلته االجرامية لوال
أننا غبنا عن القدس".
واستنكر النائب شامية اســتمرار المفاوضات العبثية،
وقال "أصبحت الضفة الغربية يســكنها أكثر من 700
الف مستوطن ،فلسطين أصبحت اليوم للمستوطنين"

سياسة متغطرسة وحمقاء

وخــال كلمة النائــب جميــل المجدالوي عــن قائمة
أبــو علــي مصطف وصــف قــرار "ترامب" بالسياســة
المتغطرســة الحمقاء الذي يمثلهــا الرئيس األمريكي
االحمق.
ولفــت إلــى أن ما أقــدم عليه رئيــس أمريــكا يعتبر
اســتحقاق بالده تجاه االحتالل ،مؤكدا أن االحتالل جاء
مشروعا استعماريا ،وتابع "لهذا ينبغي أن نعيد األمور
لحقيقتها باعتبار أن إســرائيل كيان استعماري امتداد

لإلمبرياليــة العالميــة
ليشــكل الحارس الذي
يحرس دول تلك العالم
والســتنزاف شــعوبنا
وطاقاتنا".
وأشــار إلى ضــرورة أن
يكــون االشــتباك مــع
الصهيونيــة والقــوى
االمبرياليــة اشــتباك
مفتوح ولن يتوقف هذا
االشــتباك اال بانتصــار
قضيتنــا وحقوقنــا ،وتابــع "ال يجــوز أن يبــق العلــم
اإلسرائيلي يرفرف في ســماء أي عاصمة عربيةـ ،وإن
اجتهــد البعض بأنــه يمكن عقد اتفاق ســام ويمكن
ألمريكا أن تكون وسيط فجاءت حقائق الحياة تؤكد أن
كل هذه محاوالت يائسة ولن يخرج منها شيء".
وتابــع "إذا ظــن بعــض العــرب كمــا أخطــأ بعــض
الفلســطينيين وأبرموا اتفاق سالم وسمحوا لالحتالل

ان يرفرف علمه ،آن األوان أن تنتهي هذه المهزلة".
ومضى يقول "إذا اعتقد الفلســطينيين أن أوراق الحل
في يد أمريكا كوســيط فقد أظهــرت الحقائق أن هذا
وهــم ،وآن لهــؤالء أن يعودوا لصوابهــم ،ونتحرر من
اتفاقيات أوسلو وما ترتبه من التزامات على شعبنا وما
تعطيه من ذرائع للتطبيع مع العدو".
وشــدد النائــب المجــدالوي علــى ضــرورة تفعيــل
مؤسساتنا التي يمكن أن تشكل مرجعية لهذا الشعب
وقائدة لكفاحه الوطني ،وقال "شعبنا يقود كل سنوات
النضال ،ويقدم شــاالت الدماء فــي موجات انتفاضة
تتكرر في كل مرحلة بكل وسائل كفاحها ،هذا الشعب
من حقه علينا أن يجد السند بإنهاء العالقات مع العدو".
وأكــد على وجود قرارات كثيرة فــي الجامعة العربية،
تشــكل طوق نجاه للفلســطينيين ،يجب تفعيها ،كما
طالب البرلمانييــن العرب التوجه لحكوماتهم للوقوف
مع شعبنا ،وختم كلمته قائال " يكفي شعبنا فخرا وعزة
أنه حافظ على القدس وفلســطين في وجه الغطرسة
األمريكية والصهيونية".

النائب الجزائري جار اهلل البشير :القرار مخالف لكل
األعراف والقوانين الدولية ،وينافي التوجهات
العالمية نحو تفعيل الحريات والديمقراطية
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خالل يوم دراسي علمي نظمته الجامعة اإلسالمية برعاية المجلس التشريعي

بحر :قرار ترامب محاولة فاشلة لتصفية القضية الفلسطينية بتآمر من بعض الدول العربية
أكــد أحمد بحــر النائــب األول لرئيــس المجلس
التشــريعي أن قــرار الرئيــس األمريكــي دونالد
ترامب بإعالن القدس عاصمة للكيان الصهيوني
ونقل السفارة األمريكية إليها ،ليس وليد اللحظة
السياســية ،وإنما يع ِبر عن حلقــة ضمن مخطط
سياسي قديم لتصفية قضيتنا الوطنية وإخضاع
أمتنا العربية واإلسالمية وتغيير المشهد السياسي
والجغرافــي العــام في المنطقة بما يتناســب مع
األهــداف والمخططــات الصهيونيــة واألمريكية
المعروفة.
جــاءت أقوال "بحر" خالل اليوم الدراســي العلمي
الذي نظمته كلية الشــريعة والقانــون بالجامعة
اإلســامية بالتعــاون االتحــاد العالمــي لعلمــاء
المسلمين – فرع فلسطين وتحت رعاية المجلس
التشــريعي وذلــك بقاعــة المؤتمــرات بالجامعة
اإلســامية وبحضور رئيس الجامعة وعميد كلية
الشريعة والقانون ورئيس االتحاد العالمي لعلماء
المسلمين فرع فلســطين النائب مروان أبو راس
ولفيف من العلماء والباحثين والحقوقيين.

أبعاد استراتيجية

وأكــد أن قــرار ترامــب يحمل أبعــاداً اســتراتيجية خطيرة
وتأثيــرات بعيدة المــدى على مجرى الصــراع الممتد بيننا
وبيــن االحتالل الصهيونــي ،فهم يحاولون حســم الصراع
بشــكل كامــل عبر إســقاط القدس مــن دائــرة التفاوض
واعتبارهــا صهيونية بحتة ،مع ما يعنيه ذلك من شــرعنة
لــكل إجراءات التهويــد وطمس الهوية العربية اإلســامية
للقدس ومعالهم الحضارية ،وتمهيدًا للمســاس المباشــر
بالمقدسات اإلســامية والمســيحية وعلى رأسها المسجد
األقصى المبارك.

واســتعرض "بحر" آليات وخطوات مواجهة القرار األمريكي
فــي ظــل التحديــات الخطيرة التــي يفرضها قــرار ترامب
وتداعياتــه العميقــة علــى شــعبنا وقضيتنــا وحقوقنــا
المشروعة ،والتي أوضحها في الخطوات التالية:
أو ًال :قيام السلطة الفلسطينية وحركة فتح بإجراء مراجعة
شــاملة للواقع والمســار السياســي والوطني بما يقود إلى
إلغــاء اتفاق أوســلو وســحب االعتــراف بإســرائيل ،ووقف
التنسيق والتعاون األمني مع االحتالل ،والدفع باتجاه إرساء
اســتراتيجية وطنية موحدة على أرضيــة الحقوق والثوابت
الوطنية ،وبما يضمن حق شعبنا في مقاومة االحتالل بكل

الوسائل حتى إنجاز التحرير الكامل بإذن اهلل.
ثانياً :تطبيق المصالحة الوطنية وتكريس مبادئ ومفاهيم
الشراكة السياســية قو ًال وعم ًال ،والعمل على حل وتفكيك
األزمــات الحياتيــة في المجتمــع الفلســطيني ،وخصوصاً
فــي قطاع غزة ،والشــروع في إعادة بنــاء منظمة التحرير
الفلســطينية على أســس سياســية ووطنية جديــدة ،بما
يؤهلها لضم واحتواء كافة قوى وأطياف شعبنا ،بحيث تكون
الخطوة األولى في هذا المسار عقد اإلطار القيادي المؤقت
للمنظمة حسب اتفاقات المصالحة في أسرع وقت ممكن.
ثالثاً :توفير كل أشــكال الدعم والتأييد والمؤازرة واإلسناد

عقب قرار الليكود ضم مستوطنات الضفة..
البرغوثي :السلطة أمام فرصة أخيرة لتبني
استراتيجية بديلة
أكد النائب مصطفى
البرغوثــي أن قــرار
حزب الليكــود بضم
الضفــة الغربيــة
إلســرائيل هــو قرار
خطيــر جــدا ،يعنــي
إنهاء وإلغــاء اتفاقية
أوســلو بالكامل ،وأن
إســرائيل -باتخاذها
هــذا القــرار -قررت
إلغاء الضفة الغربية.
واستنكر "البرغوثي"
فــي بيــان رد الفعل
الضعيــف من الســلطة ،مطالبــا بضــرورة رد فعل
أقوى ،مبيناً أن السلطة أمام فرصة أخيرة تتمثل في
اجتماع المجلس المركزي لتبني استراتيجية وطنية
فلســطينية بديلة تركــز على تغيير ميــزان القوى،
وتركز على تحقيق الوحدة الوطنية.
وحذر البرغوثي من أن الشــعب الفلســطيني ســئم
من حلول التســوية الوهمية ويســعى عبر مقاومته
لرؤية تغييــر واضح في السياســات ،وذلك عبر حل
واحد يتلخص بتبني استراتيجية وطنية بديلة وحل

االنقسام.
وأكــد أن مثــل هذه
القــرار يعنــي إلغــاء
فكــرة قيــام دولــة
مستقلة ،وإثبات آخر
أن طريق المفاوضات
قد فشــل ،مشــددًا
علــى ضــرورة وضع
اســتراتيجية وطنية
بديلة عنوانها "تغيير
ميــزان القوى لصالح
الشعب الفلسطيني"،
المقاومــة
عبــر
الشــعبية وحركة المقاطعة وفــرض العقوبات على
إسرائيل.
وطالــب "البرغوثي" بضــرورة الرد على هــذا القرار
بإحالــة مجرمي االســتيطان على راســهم نتنياهو
لمحكمة الجنايات الدولية فورا.
ولفت البرغوثــي أن هذا القرار لــم يكن ليؤخذ لوال
شعور إسرائيل بأن الرئيس األمريكي دونالد ترامب
أعطاها الضوء األخضر بالتمــادي عبر قراره األخير،
في ظل ضعف رد الفعل الفلسطيني والعربي تجاهه.

النتفاضة شــعبنا في مواجهــة االحتالل ،وتوحيد
كل الجهــود والطاقات الوطنيــة والفصائلية من
أجل تعزيز عوامل قوتها واســتمراريتها وتطوير
أشكالها وأدواتها الكفاحية ،ووقف كل ما من شأنه
التشويش عليها أو محاولة طمس توهجها وإطفاء
نيرانها.
رابعــاً :بلورة موقــف عربي وإســامي موحد في
مواجهة قرار ترامب وكافة القرارات والسياســات
األمريكية المعادية لشــعبنا ،بحيــث يرتكز على
وقف كل أشــكال العالقــة والتواصل مــع اإلدارة
األمريكية وسحب للسفراء العرب والمسلمين من
واشــنطن ،وطرد الســفراء األمريكيين من الدول
العربيــة واإلســامية حتى عودة ترامــب وإدارته
الفاشية عن القرار الجائر بحق القدس واعترافهم
بحقوق شــعبنا وتطلعاته المشــروعة في الحرية
واالستقالل أسو ًة بباقي شعوب العالم.
خامســاً :تكثيــف كل أشــكال وأدوات الضغــط
السياسي عربياً وإســامياً على اإلدارة األمريكية
والكيــان الصهيونــي فــي المؤسســات األمميــة
والمنظمــات الدوليــة وفــي مختلــف المحافــل
اإلقليميــة والدوليــة وإغــاق الســفارات األمريكيــة فــي
العواصــم العربيــة واإلســامية وطرد ســفراءها بما يقود
إلى محاصرة وعزل السياســة األمريكية والصهيونية حيال
شــعبنا الفلســطيني وقضيته الوطنية ،وإجبار ترامب على
التراجع وتصحيح خطيئته السياسية والتاريخية واإلنسانية
واألخالقية والحضارية بحق شعبنا وأمتنا.
سادساً :قيام الدول العربية بتفعيل صندوق القدس بهدف
دعم المدينة المقدســة مادياً وتعزيز صمود أهلها في وجه
حمالت التهويد واالقتالع وطمس المعالم والهوية.

التشريعي يزور بيت عزاء الشهيد مصلح

زار د .أحمــد بحر رافقــه النائب عن كتلــة التغيير
واالصالح د .ســالم سالمة بيت عزاء الشهيد جمال
محمد مصلح ( 21عاما) ،من ســكان المغازي وسط
قطاع غزة بمشــاركة عدد من قيادة حركة حماس
والشخصيات االعتبارية بالمنطقة ،مقدمين واجب
العزاء للعائلة ومقدرين دور الشــهيد وبطوالته في
مقاومة االحتالل.
وتحدث وفد النواب عــن أهمية الدفاع عن القدس
بكل ما يملك شعبنا من قوة ،مؤكدين أن انتفاضة
القدس لهــا تأثير كبيــر على الكيــان الصهيوني،
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وحث الوفد أهل الشــهيد على الصبر ،مشيرين أن
الشهداء شكلوا نموذجاً وطنياً في مواجهة االحتالل
وإجرامــه بحــق شــعبنا ،وتعــرض الوفــد لمناقب
الشــهيد "مصلح" موضحين أنه كان صاحب أخالق
حميدة.
مــن جانبهم شــكر أهل الشــهيد وفد التشــريعي
لزيارتهــم ووقوفهــم بجــوار العائلة فــي مصابها
الجلل ،يذكر أن الشــهيد "مصلح" استشــهد متأثراً
بجــراح أصيب بها في جمعة الغضــب الرابعة أثناء
المواجهات مع جنود االحتالل شرقي مخيم البريج.
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دعا السلطة لتحمل مسؤولياتها

القرعاوي :قرار دولة االحتالل بضم الضفة الغربية يؤسس لمرحلة خطير
أكد النائب في المجلس التشــريعي عن حركة قائمة
التغييــر واإلصالح بالضفــة الغربيــة المحتلة فتحي
القرعاوي ،أن قــرار دولة االحتالل اإلســرائيلي ،ضم
الضفــة الغربية لحــدود دولتها؛ هو قــرار غير ملزم،
وجاء في ظل غيــاب واضح للصوت العربي ،الفتا إلى
أن القــرار يعبر عن ضعف األداء السياســي للســلطة
وتراجع في عملية التســوية وانهيار لمنظومة عملية
السالم برمتها.
وأوضح القرعاوي أن رد السلطة على القرارات هو رد
باهت وال أثر له ،مشيرا إلى أن التصريحات اإلعالمية
للســلطة ،هي ردات فعل ال تقدم شيئاً فعليا للقضية

الفلسطينية.
ودعا القرعاوي السلطة كونها هي صاحبة القرار على
األرض أن تتخذ موقفاً حاســماً مشــرفا ،باإلعالن عن
انتهاء عملية الســام وانحياز السلطة لخيارات شعبنا
وثوابتــه ،والتوجه المباشــر للمصالحة بال شــرط وال
قيد ،ورفع العقوبات عن غــزة ،ورفع القبضة األمنية
المشددة على أبناء الضفة الغربية ،ووقف كافة أشكال
التنسيق األمني ،وإيقاف االعتقاالت السياسية ،إلعطاء
الكلمة للشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه ووطنه.
وأضــاف القرعاوي إلى أن هذا القرار يؤســس لمرحلة
خطيــرة من عدم االســتقرار ،بل وربما لمــا هو أبعد

مــن ذلك ،مؤكدا أن هذا القرار اســتقى جرأته وقوته
معنويا ونفسيا وماديا من قرار ترامب الخطير.
وطالب الفصائل الفلســطينية بضرورة أن تكون لها
كلمتهــا أيضا ،ألن هــذا القرار يمثل مســاس بوجود
الفلسطيني على أرضه.
وأردف ":إن الشعب الفلســطيني شعب مبادر وعنيد،
وال ينتظــر إشــارة مــن أحــد ،وقــد آن األوان للحراك
الفعلــي على األرض ،ألن الوضــع ال يحتمل التأجيل،
وعلــى الشــعوب العربيــة أن يتحملوا مســئولياتهم
تجاه القضية الفلســطينية والقدس ،فلم يبق شــيء
للتفاوض عليه".

حمل الحكومة مسئولية تدهور الوضع الصحي الشرافي يدعو لوقف التنسيق األمني ودعم المقاومة
النائــب النجــار :حكومــة الحمــد هلل تمارس لمواجهة القرار األمريكي بحق مدينة القدس
جريمة قتل معتمدة تجاه أهالي قطاع غزة
حمّل النائــب خميس النجار رئيــس اللجنة الصحية
في المجلس التشريعي حكومة "الحمد اهلل" مسؤولية
تدهور الوضع الصحي في مشافي قطاع غزة ،واصفاً
ما يجرى في المستشــفيات بجريمة القتل الممنهجة
نظراً لإلهمال المعتمد ألهالي قطاع غزة.
وشــدد النائب النجار في تصريح صحفــي أن الواقع
الصحي يشــهد تدهــوراً وانهياراً فــي جميع مناحي
الحياة ،موضحــاً أن األزمة تشــمل األدوية والنظافة
والطعام للمرضى والمختبرات واألمور التشخصية.
وبين النائب النجــار أن خطورة الوضع الصحي تنذر
بنشــر األوبئــة للمرضى في ظــل عدم وجــود دواء
واضراب شــركات النظافة في المشافي وعدم وجود
مواد للمختبرات.
ودعــا حكومة "الحمــد هلل" لتحمل مســئولياتها تجاه
الوضــع الصحي في قطاع غزة ،موضحاً بأن ما يدخل
على صنــدوق المقاطعة من قطاع غــزة يكفي لحل
كافــة مشــاكل القطاع فــي مقدمتها أزمــة الصحة،

مشــيرًا إلى أن الحكومة ممث ً
ال لديها علم بمشــكلة
النظافة ومــا زالت تتجاهل األمر وتســتخف بمعاناة
المرضى.

دعــا النائــب عــن كتلــة التغييــر
واإلصالح يوســف الشرافي لمواجهة
قــرار الرئيــس األمريكــي ترامــب
الــذي اعترف بالقدس عاصمة لدولة
االحتالل مــن خالل وقف التنســيق
األمني ودعــم المقاومة مؤكداً على
ضــرورة تضافــر الجهــود مــن أجل
مواجهة هذا القرار الظالم.
وقــال النائب الشــرافي في تصريح
صحفــي ":إن القــرار األمريكي يعد
انحيــازاً واضحــاً لالحتــال علــى
حســاب الحق الفلســطيني األصيل
بكل فلســطين وعاصمتهــا القدس
الشريف".
وأدان ازديــاد اعتــداءات االحتــال بحق مدينــة القدس
مشــيراً أن االحتالل يستثمر هذا القرار األمريكي الظالم
على األرض مــن خالل زيادة الجرائــم الصهيونية بحق
قبلة المسلمين األولي.
ودعا "الشــرافي" المسلمين في كل أنحاء العالم للخروج
تعبيراً عن رفضهم لهذا القرار الظالم ،مطالباً الســلطة

رئاسة ونواب التشريعي لدى زيارتهم الوزير السابق أحمد الكرد بعد عودته من جولة خارجية
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الفلســطينية بوقــف التنســيق
األمنــي مع االحتالل وايقاف مالحقة
المقاومــة وإطالق يدهــا للرد على
االعتداءات الصهيونية.
وطالب فصائــل المقاومــة وخاصة
فــي الضفــة والقــدس بالــرد على
اعتــداءات االحتــال بحــق مدينــة
القــدس وايقاف جرائم االحالل بحق
شعبنا ومقدساته ،مشــيراً لضرورة
أن تتضافر جهود العلماء والشــعوب
واالعــام من أجــل مواجهــة القرار
األمريكي الجائر بحق مدينة القدس.
وثمن قرار األمــم المتحدة الرافض
لقــرار الرئيــس األمريكــي ترامــب
داعيــاً المؤسســات الدوليــة وأحرار العالــم للوقوف عند
مسؤولياتهم بمتابعة القرارات التي تعبر عن أصالة الحق
الفلســطيني وصــوال إلجبار الرئيــس االمريكي للتراجع
عن قراره ،مشــيدًا بالموقف الشعبي العربي واالسالمي
الرافــض للقــرار األمريكــي ،مطالبــاً منظمــة التحرير
بضرورة سحب االعتراف بدولة االحتالل.

لجنة التربية والقضايا االجتماعية أثناء اجتماع داخلي لها
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نواب شمال غزة يزورون بلديات ومكاتب بريد
المحافظة ويلتقون برجال اإلصالح والوجهاء

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

مكانك سر

النائبــان مكتــب البريــد فــي بيــت الهيا
واســتمعوا لموظفيه عن المشــكالت التي
تواجه عملهم ،وعقــدوا اجتماعاً من وجهاء
المدينة وأشادوا بجهودهم في اصالح ذات
البيــن والمحافظــة على ســامة العالقات
االجتماعية بين المواطنين.
زيارة الجرحى
وفــي ســياق منفصــل زار وفــد ضــم
ُك ً
ال مــن النــواب :فتحــي حمــاد ،يوســف
الشــرافي ،محمد شهاب ،مشــير المصري،
وعاطف عــدوان الجرحى في المستشــفى
األندونيســي ومستشفى الشــفاء بمدينة
غــزة واطمئنــوا عليهــم وعلــى الخدمات
الطبيــة المقدمة لهــم ،وأكد النــواب أثناء
الزيــارة علــى اســتمرارية االنتفاضة حتى
دحــر المحتل وابطال قرار "ترامب" بشــأن

زار نواب محافظة شــمال غــزة يوم أمس
األربعــاء بلديــة بيت الهيا ومكتــب البريد
بالمدينة كما التقوا برجال اإلصالح ووجهاء
بيــت الهيــا وأشــادوا بدورهم فــي خدمة
المجتمــع وإصــاح ذات البيــن ،وتفقــدوا
الجرحــى فــي المستشــفى االندونيســي
ومستشــفى الشــفاء بمدينة غزة ،كما زار
وفد من النواب ذوي الشــهيد نزار ريان في
الذكرى التاسعة الستشهاده.
بيت الهيا
إلى ذلك زار النائبان محمد شــهاب ومشير
المصــري بلديــة بيــت الهيــا واجتمعــا
مــع رئيــس البلدية عــز الديــن الدحنون
وناقشــا معه قضايــا تخــص المواطنين،
وشــكر النائبان للبلدية دورهــا في خدمة
المواطنيــن ورعايــة مصالحهــم ،وتفقــد

القدس ،مشيدين بدور الشباب في اشعال
االنتفاضة في وجه المحتل الغاصب.
زيارة ذوي الشهيد نزار ريان
كمــا زار وفد مــن نــواب المحافظة تقدمه
إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي
لحركة حماس فــي األول من يناير الجاري
عائلــة الشــهيد القائــد المجاهــد الدكتور
نزار ريان رحمه اهلل في ذكرى استشــهاده
التاســعة ،واطمئنــوا علــى والدتــه وذويه
وعائلته ،وتأتي الزيارة في ذكرى استشهاد
هذه العائلة المجاهدة ،وأشــاد النواب أثناء
الزيــارة بمكانــة الشــهيد "ريــان" العلمية
والجهاديــة مســتحضرين محطــات مــن
ســيرته العطــرة ،وأكدوا أنه قــد جمع بين
العلــم والعمل والجهــاد والثبات وتحريض
المؤمنين على القتال.

اللجنة القانونية لدى اجتماعها مع وكيل وزارة العدل
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منــذ بداية أكتوبــر المنصرم وبعدما شــهدنا النشــاط المحموم والمتواصــل والزيارات
المكوكيــة للمصالحــة الوطنية ،واالشــراف المصري المباشــر على الجــوالت والحوارات
والتفاهمات ،حينها بدأ األمل المتواضع يتســلل لنفوس أعياها الحصار والحروب والتآمر
فض ًال عن االنقســام البغيض ،غير أن هذا األمل كان يشــوبه الحــذر والقنوط أحياناً من
حدوث اختراق كبير في هذا الملف الشائك.
وحتى كتابة هذه السطور نستطيع القول إن مشروع المصالحة برمته لم يتقدم بالشكل
المطلوب ،أو على رأي القائل "المصالحة تراوح مكانها" أو مكانك سر ،من حق شباب قطاع
غزة أن يسألوا رئيس الوزراء عن فرصهم في العيش وحقهم في الحياة الكريمة والوظيفة
والتعليــم ،ومن باب أولى فمن حق مرضانا في قطاعنا الحبيب أن يصفعوا كل مســؤول
على وجهه طالما أنهم لم ينالوا حقهم بالعالج والسفر وتلقي االهتمام الطبي الالزم.
المؤسســات الصحية والســلك الطبــي المصالحة لم تؤثــر عليه ،والطواقــم الطبية لم
يسمعوا عنها سوى كالم باهت فارغ المضمون ال رصيد له من الواقع ،ولم تقم الحكومة
بتوحيد المؤسسات الرسمية بين جناحي الوطن ،كما لم تهتم الحكومة بملف الموظفين
كلل وال ّ
الذيــن خدموا المواطن على مدار عقد من الزمان دون ّ
ملل وعلى الرغم من قلة
الرواتب وانعدام الموازنات فض ًال عن الحوافز.
أيــن الحكومــة من معانــاة الفقــراء والمحتاجين والطلبــة الطموحين الراغبين بالســفر
الستكمال دراستهم العليا؟ بل أين معالي وزير الصحة من معاناة مرضانا الذين ال يجدون
من يســمع أنينهم؟ وال يجدون حبة دواء في المشــافي يستشفون بها!! كل هذه الملفات
الملحة والمهمة والضرورية لم يطرأ عليها أي تغيير وال أي تحسن.
بل إن الحكومة ومؤسسة الرئاسة لم تتخذان أقل القليل من الخطوات الالزمة لبث األمل
في نفــوس المواطنين األبرار ،فال رفع للعقوبات وال حتــى تخفيف لها ،بل إصرار غريب
وعجيب لمواصلة سياســة التضييق والحصار والتهميش لقضايا قطاع غزة المهمة والتي
أعياها التأجيل والتسويف!!
العجيب أن رئيس الســلطة يطوف العالم كله ألبســط األسباب دون أن يكلف نفسه عناء
ووعثــاء الوصول لغزة القريبــة من مقر اقامته والتي يرابط بها مليوني فلســطيني من
خيــرة أبناء شــعبه بمقدوره أن يراهــن ويعتمد عليهم في الحاضر والمســتقبل ،غير أن
عالمات الغرابة والعجب تزداد حينما تعلم أنه أي رئيس السلطة هو من يقوم بمحاصرة
هؤالء ومعاقبتهم ،حتى طال عقابه موظفيه الذين عينهم هو واستجابوا له بالمكوث في
البيــوت ،جاء اليوم الذي يلتف عليهم ويفــرض عليهم عقوبات تقلص من قوت أبناءهم
ومن شأنها تجويع أطفالهم دون أي ذنب يذكر.
وللحديث عن الحلول لتوقف المصالحة وتعطلها نقول إنه ال بد من ثالثة خطوات تتمثل
الخطــوة األولى بالتواصــل الفوري مع الوســيط المصري والراعي الحصــري للمصالحة
واطالعــه علــى كل اإلجــراءات والخطــوات التي فعلتها الســلطة بهدف عرقلة مســيرة
المصالحــة وكذلــك اإلجــراءات والخطوات التي لــم تفعلها لنفس الهدف ،وحث األشــقاء
المصرين لفعل أي شيء من أجل استنقاذ المصالحة.
والخطــوة الثانيــة اعالم المجتمع المحلــي والفصائل والشــخصيات االعتبارية كافة عن
أســباب تعطيل المصالحة والطرف المعطل لها باألسماء والمســميات واألهداف الكامنة
خلف ذلك ،حتى يعلم شــعبنا ما الذي يجري في الكواليــس ،ويقف على حقيقة القيادات
المزعومة.
الخطوة الثالثــة تعرية هؤالء أمام المجتمع الدولي ومن ثم االنطالق لتشــكيل تحالفات
جديــدة من شــأنها أن تخدم قطــاع غزة وتعمل علــى إيجاد الحلول المناســبة لمعاناته
ومشكالته التي يعانيها أبناء القطاع منذ عشر سنوات عجاف.
غزة ال بد لها أن تعيش بحرية وكرمة وقد آن األوان لترفع عنها أشكال العقاب والممارسات
العنصرية ،وقد حان الوقت لتقول غزة وأهلها لمن يتأمر عليهم كفى ،عليكم أن تذهبوا
للجحيــم ،وعلينا أن نبحث عن حلــول وتحالفات وطنية وإقليمية ودوليــة جديدة ،برؤية
مســتحدثة وقابلة للتطبيق واســتنقاذ القطاع المحاصر دون االلتفات لموروث سياســي
وهمي عفا عليه الزمن.
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