02

الخميس
 07شعبان  1438هـ  04 -مايو  /آيار  2017م
السنة التاسعة  -العدد ()213
صحيفة نصف شهرية تصدر عن /
الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني

AL - P R L M A N

التشريعي يشارك
"بالنفير العام"
رفضا للحصار
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في جلسة خاصة عقدها بمستشفى الشفاء..
التشريعي يتبرع براتب شهر لصالح مرضى السرطان والكلى

دعا نواب المجلس التشريعي الجماهير لتكثيف
الفعاليــات المطالبــة برحيــل رئيس الســلطة
نظرًا لمشــاركته الفاعلة بتشديد الحصار على
غــزة ،جاء ذلك خالل جلســة اســتثنائية عقدها
التشريعي بمستشفى الشــفاء بمدينة غزة في
نهاية األســبوع المنصرم ،بحضور رئيس قطاع

الصحة د .باســم نعيم ،وكوكبة من أركان وزارة
الصحــة والعامليــن بالقطاع الصحــي ،وناقش
النواب تقرير لجنة التربية حــول الحصار وآثاره
على القطاع الصحي في قطاع غزة ،مستعرضين
اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن تشــديد الحصار
وانقطاع الكهرباء ،ومحذرين من انهيار الخدمات

تعليقا على زيارة "عباس" لواشنطن

المصري :السلطة مشروع فاشل
و"عباس" يمارس تسويق الوهم
أكد النائب مشــير المصــري أن زيارة
"عبــاس" لواشــنطن لــن تحقــق أي
نتائــج لصالــح شــعبنا ،منوهًــا أنه
يمارس تســويق الوهم وأن ســلطته
عبارة عن مشــروع فاشــل ،موضحًا
أنــه ذاهب لــإدارة االمريكيــة مهتز
دون أي ثقة من شــعبه ،ومن يسقط
مــن عيــون شــعبه قبل خصمــه لن
يحقــق أي نتائــج ،عــاوة على كونه
فاقد للشــرعية الدستورية والشعبية
واألخالقية.
وأكــد المصــري في تصريــح خاص
بـ"البرلمــان" أن غــزة ليســت علــى

طاولة "عباس" للحديث عنها ألنه أراد
أن يقــدم غزة قربانــا كأوراق اعتماد
بين يدي لقائه مع "ترامب" من خالل
تسويق ســلطته كمحاربة لإلرهاب،
مشيرًا إلى أنه ال يحمل في جعبته إال
مزيدًا من االنهزام ،وهدفه تســويق
ذاته سياســيًا ليــس أكثر ،مشــددًا
أنه ال يمكــن له أن يطوّع غزة ضمن
مشروعه الخياني ،ألن شعبنا يرفض
االستســام والتنســيق والتطبيع مع
العدو ،منددً بسياسة تشديد الحصار
على غزة ،وداعيًا لرحيل "عباس" من
المشهد السياسي.

الصحيــة الحكوميــة بفعــل الحصار وإجــراءات
سلطة رام اهلل بحق غزة ،وحمّل نواب المجلس
المســئولية لالحتالل وقيادة الســلطة ورئاســة
الحكومــة فــي رام اهلل ،داعيــن لرحيل "عباس"
كونــه يحاصر غزة ويتآمر عليها ،وناشــد النواب
المؤسسات اإلنسانية المحلية والدولية للمبادرة

بإنقاذ أهــل القطاع من الكارثــة المنتظرة بعد
تخلــي الحكومة عن دورها ،وفي ختام الجلســة
أقر النــواب "التقرير" باإلجماع ،مشــددين على
ضــرورة ترجمــة التقرير ونشــره وتوزيعه على
البرلمانات والســفارات العربية والدولية لتعرية
سياسة سلطة رام اهلل المتآمرة على غزة.

النائب "البرغوثي" يستقبل وفد ًا برلماني ًا
اســترالي ًا ويشــرح لهم معاناة األســرى
المضربين عن الطعام
02
التشريعي يقر قانونين بالقراءة الثانية
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نــواب التشــريعي ..جهــود برلمانيــة
وزيارات خارجية وجــوالت ميدانية نصرة
للوطن والقضية "تقرير"
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نواب خان يونس يحيون ذكرى
"الرنتيسي" ويوم األسير الفلسطيني

"حيا العمال في يومهم ودعا األمم المتحدة
والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها"

"بحر" يحذر من انفجار قريب حال استمرار الحصار
واإلجراءات العباسية ضد غزة وأهلها الصامدين
وجــه د .أحمد بحــر النائــب األول لرئيس المجلس
التشريعي الفلســطيني تحية إجالل وإكبار للعمال
الفلســطينيين بمناســبة يوم العمال العالمي الذي
صــادف يــوم االثنيــن 1/5/2017م ،مؤكــدًا أن
المجلس التشــريعي الفلسطيني يعيش آالم وآمال
الطبقة العمالية الصامدة على الدوام.
وأشــار "بحــر" فــي بيان صحفــي أصــدره المكتب
اإلعالمــي بالمجلس التشــريعي إلــى تبنى قضية
العمال فــي كافة أعمال ولجان وجلســات المجلس
التشــريعي خالل السنوات الماضية بهدف التخفيف
من معاناتهم ،فضال عن بحث قضيتهم في مختلف
اللقاءات مع الوفود الزائرة لقطاع غزة.
وأضــاف" :في يــوم العمال العالمي يعيش شــعبنا
الصامــد وشــريحته العماليــة الباســلة ،أوضاعــا
اقتصاديــة كارثيــة ،وظروفــا معيشــية بالغــة
الصعوبة ،فقد أُغلقت المعابر ،ومُنعت المواد الخام
والمســتلزمات األساســية مــن الدخــول ،ودُمّرت
المصانع والمنشــآت ،وجُرّفت المــزارع واألراضي،
بفعل العدوان والحروب الصهيونية المتعاقبة على
شــعبنا في قطــاع غزة ،وبســبب الحصــار الخانق
المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع،
وأضحــت نســبة البطالة تتجــاوز الـــ  ،48%ومعدل

الفقر يتجاوز الـــ  ،65%وباتت األوضاع تنذر بتفاقم
اجتماعــي خطير ،وبزيادة وتيرة الكارثة اإلنســانية
التــي تخيــم على أهلنــا وأبناء شــعبنا بشــرائحه
المختلفــة فــي قطاع غــزة ،وفي مقدمتــه الطبقة
العماليــة الصامــدة ،وخاصــة في ظــل التهديدات
األخيرة التي أطلقها رئيس الســلطة الفلســطينية
محمود عباس واإلجراءات العقابية التي نفذها بحق
أهالي القطاع".
وأكد بحــر أن عمالنــا البواســل الذين أبلــوا البالء
الحســن فــي مقارعة االحتــال ،ولم يبخلــوا على
وطنهــم وقضيتهــم بدمائهــم وجهودهــم وقوت
أطفالهم ،يشــكلون اليوم طالئع ضحايــا الحصار،
ومقدمة المنكوبيــن الذين اكتووا بنيــران الكارثة
اإلنســانية التي ألمت بشــعبنا على امتــداد أعوام
القمع والعدوان والحصار.
وحمــل "بحر" الســيد /محمــود عباس المســؤولية
الكاملة عن األثــار االجتماعية واالقتصادية الناتجة
عن إجراءاته الجديدة ضد عمالنا البواسل في قطاع
غــزة ،وحذر حكومة "الحمد هلل" مــن أية خطوات أو
إجــراءات أو قطــع لرواتب األســر الفقيــرة ،أو وقف
البرامج التشــغيلية التي تســاهم ولو بالقليل في
التخفيف من معاناة عمالنا في قطاع غزة.

شــارك نــواب محافظــة خــان يونــس بمهرجــان
جماهيري حاشــد نظمته الكتلة اإلسالمية بمناسبة
يوم األســير الفلســطيني ،واحيا ًء الستشهاد د .عبد
العزيز الرنتيسي في ذكراه ،وحمل المهرجان عنوان
"الحرية عهد ووفاء" وضم وفد النواب ُك ً
ال من :يونس
األســطل ،خميس النجار ،ويحيى العبادســة ،وذلك
بحضور قيــادة وكوادر القــوى والفصائــل الوطنية
واإلسالمية ،وبمشاركة جماهيرية واسعة.
بدوره أكد النائب "العبادســة" في كلمته بالمهرجان
أن الكتلة اإلسالمية محضن لصناعة الرجال مشدداً
على أهمية عمل الكتلة االســامية داخل الجامعات
ومنوهًــا الي أنها تخدم شــريحة كبيرة من الطالب
في مختلف المســتويات التعليمية ،مشــيرًا ألهمية

العمل الطالبي في فلسطين.
وأضاف "العبادســة" فــي كلمتــه ":أن الكتلة مصنعاً
لقادة العمل المقاوم في المجال العسكري والسياسي
والدعــوي ،وقــد أصبحت كالشــامة يقتــدى بفعلها
وعملهــا وأنشــطتها" ،داعيــاً الكتــل الطالبية كافة
ألن تحذو حذوها فــي خدمة العمل الطالبي والحياة
التعليمة في فلسطين.
وتخلل المهرجان فقرة لتكريم أسرى المحافظة حيث
كرّم النواب ذوي األســير في سجون االحتالل حسن
ســامة ،والذي كان قــد اعتقله االحتــال في العام
" "1996ويقضي حكمًا بالســجن لمــدة " "48مؤبدًا
وثالثيــن عامًا ،أمضــى منها " "13ســنة في العزل
االنفرادي.

ً
ً
النائب "البرغوثي" يستقبل ً
استراليا ويشرح لهم معاناة األسرى المضربين عن الطعام
برلمانيا
وفدا
اســتقبل النائــب فــي المجلــس
التشــريعي مصطفــى البرغوثي
يوم أمس األول بمكتبه في مدينة
رام اهلل المحتلــة وفــد برلمانــي
استرالي ،وشرح لهم معاناة أسرانا
المضربين عن الطعام في سجون
االحتالل ،وإجراءات سلطة مصلحة
الســجون بحقهم ،وتــرأس الوفد
نائــب رئيس البرلمان االســترالي
ورئيس لجنة الصداقة األسترالية
الفلسطينية النائب مارك كولتون،
رافقــه عــدد مــن أعضــاء لجنــة
الصداقة األســترالية الفلسطينية
فــي البرلمــان ومجلس الشــيوخ
األســترالي ،وحضــر اللقاء ســفير
فلسطين لدى اســتراليا عزت عبد
الهادي.
وشــرح البرغوثــي للوفــد الضيف
معاناة آالف االسرى الفلسطينيين
وطبيعــة مطالبهــم االنســانية
التــي اضطــروا لخــوض االضراب
عــن الطعــام مــن أجلهــا منوهــا
الى خطورة الوضع الصحي لعــدد كبير منهم جراء
االضراب وامتناع المرضى عن تناول األدوية ،داعيًا
البرلمان االسترالي للتضامن معهم ،وخاصة النواب
الذي يختطفهم االحتالل ويزج بهم في السجون.
وأشــار البرغوثي إلى أن شــعبنا الفلسطيني أصبح
شعب المليون أسير ،منوهًا إلى أنه ليس هناك أسرة
فلســطينية إال ولها أسير واحد أو أكثر خلف قضبان
العــدو ،مهيبًا بالمنتديــات والتجمعــات البرلمانية
العالمية لبذل مزيدًا من الجهود الدبلوماسية بهدف
التخفيف من معاناتهم وضمان آليات لإلفراج عنهم
وخاصة النساء واألطفال والمرضى.

وشــرح البرغوثي للوفد الواقع التي تعيشه الضفة
الغربيــة المحتلــة ،مســتعينًا باألرقــام والصــور
والخرائــط الموثقــة التــي توضــح منظومة عمل
االحتالل وبرامــج تهويد الضفة والقــدس ،مضيفًا
أن االحتــال يمــارس دور "االبارتهايــد" والتفرقــة
العنصرية بحق الشعب الفلسطيني صاحب األرض
والهويــة ،ويضرب بعرض الحائــط بكل االتفاقيات
والقوانين الدولية واإلنسانية ،مشيرًا للمستوطنات
والحواجــز والجدار وما تمثله مــن مخاطر على أمن
المواطن الفلسطيني ومستقبله.
من ناحيته قدم السفير "عبد الهادي" شرحًا مفص ً
ال

حــول نشــاطات المقاومة الشــعبية الفلســطينية،
وما يتعرض له الفلســطينيون مــن عنف االحتالل
وبطشه ،مشددًا أن خروقات االحتالل بمجال حقوق
االنسان باتت واضحة وخطيرة وتجاوزت كل الحدود
والقوانين واالتفاقيات الدولية ،مؤكدًا تردي الحالة
اإلنســانية فــي كل األراضــي الفلســطينية بفعل
االحتالل وممارساته غير االنسانية.
من ناحيته أشــار رئيس الوفد البرلماني األسترالي
إلــى مــا يتعــرض لــه قطــاع غزة مــن اعتــداءات
إســرائيلية متكررة ،معربًا عــن أمله بتخفيف حدة
الحصار على القطاع وتمكين الســكان من ممارسة
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حياتهم اليومية بشكل انساني
وحضــاري ،داعيًــا المجتمــع
الدولــي للعمل مــن أجل وضع
الحلول لمشكالت القطاع وفي
مقدمتها أزمات الحصار الخانق،
انقطاع الكهرباء ،وتلوث المياه
والبيئة ،والحرمان من الحق في
حرية الحركــة والتنقل والعالج
والعمــل ،مهيبًــا بجمهوريــة
مصر العربيــة بفتح معبر رفح
البري أمام المواطنين الغزيين
ليتمكنــوا من الســفر والتنقل
بحريــة أســوة بباقي شــعوب
األرض.
وفــي ختــام اللقــاء دعــا
"البرغوثــي" الوفــد لنشــر
الحقيقــة فــي اســتراليا ،ونقل
معانــاة الشــعب الفلســطيني
ونضالــه وأخبــاره للمجتمعات
األوروبيــة ،مطالبًا البرلمانيين
في أوروبــا بممارســة الضغط
على حكوماتهم للتحرك لنصرة
الشــعب الفلسطيني وأسراه ،وبحث إمكانية التقدم
للمحاكم الدولية إلجبار االحتالل على احترام حقوق
االنسان الفلسطيني وخاصة األسرى في السجون.
يذكر أن الوفد االسترالي يقوم بزيارة رسمية للضفة
الغربيــة منــذ بضعة أيــام ويطلع على ممارســات
االحتالل ومعاناة شــعبنا عن كثب ،ويقوم بجوالت
ميدانية في مختلف المناطق الفلســطينية بما في
ذلــك القدس ،ومــدن الضفة الغربيــة ،وكان الوفد
قد وقف على تداعيــات إقامة الجدار في محافظات
الخليــل ،قلقيلية ،وغيرها من المدن الفلســطينية
المتضررة من الجدار الصهيوني.
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تحمل االحتالل كامل المسئولية عن حياة
رئاسة التشريعي ِّ
النائب "البرغوثي" واألسرى المضربين
حمّلــت رئاســة المجلس التشــريعي،
االحتالل المســئولية الكاملة عن حياة
النائب مروان البرغوثي وبقية األسرى
المضربيــن عــن الطعام في ســجون
االحتــال ،وذلــك إثــر ورود معلومات
تفيــد بتراجــع الحالة الصحيــة للنائب
"البرغوثــي" المختطــف فــي ســجون
االحتالل والــذي يقود معركــة األمعاء
الخاوية لليوم الثامن عشر على التوالي
برفقــة أكثــر مــن " "1500أســير في
مختلف السجون.
وعبرت رئاســة المجلس فــي تصريح
صحفي عن دعمها ومساندتها لألسرى
المضربين ،مســتنكرة اإلجراءات التي
تتخذهــا مصلحــة الســجون بحقهم،
وداعيــة ألوســع مشــاركة جماهيرية
لنصرتهــم ،مثمنــة الهبــة الجماهيــر
لشــعبنا فــي قطــاع غــزة والتــي تم
تنظيمهــا منــذ اليــوم األول لإلضراب

نصرة لألسرى ورفضًا لسياسة تشديد
الحصار.
كما استنكرت رئاسة المجلس استمرار
االحتــال باختطــاف " "13نائبًــا األمر
الــذي يشــكل مخالفــة صريحــة لكل
األعراف والقوانين واالتفاقيات الدولية
التي تمنع أي مســاس بنواب الشعوب
المنتخبيــن ،كما يمثل انتهاكا ســافرا
للحصانــة البرلمانيــة التــي يتمتع بها
النواب أســوة بغيرهم مــن برلمانيين
العالم.
ودعت الدول العربية وكل أحرار العالم
للوقــوف إلــى جانــب قضية األســرى
العادلــة والعمــل على اجبــار االحتالل
لإلفــراج عنهــم ،مهيبــة بالمنظمــات
والقــوى واألحــزاب والنقابــات وعلماء
األمــة ،وأئمــة المســاجد ومؤسســات
المجتمــع المدني لالنتفــاض من أجل
نصرة األسرى.

كلمـة البرلمان

لقاء عباس – ترمب..
تصفية للقضية الفلسطينية

قانون حظر التعدي على األراضي والعقارات العامة
إلى ذلك أقر المجلس في جلسة عقدها أخيرًا قانون حظر التعدي
علــى األراضي والعقــارات العامة للدولة واألشــخاص االعتبارية
العامــة بالقــراءة الثانية ويهــدف القانون إلــى تحصين األمالك
العمومية وأمالك الوقف من االعتداءات الخارجية من خالل سياج
قانوني يتسم بالشمولية ومدعم بجزاءات زجرية ورادعة .
ويكتســب المشــروع المقتــرح أهميــة كبيرة ألنه يوســع نطاق
التجريــم على األمــاك العمومية من خالل اســتيعاب أفعال لم
تكن مشــمولة ســابقا مثل البيــع والتصرف بأي نــوع من أنواع
التصرفــات في األمالك العمومية وأعتبر المشــروع هذه األفعال
من قبيل الجنايات ،مع تشــديد العقوبة في حالة ثبوت ضلوع أي
من موظفي الجهات الرســمية في تسهيل هذه التصرفات ،يذكر
أن التعديل المقترح من شأنه أن يساهم في وقف التعديات على
األراضي الحكومية.

ً
رفضا للحصار
التشريعي يشارك "بالنفير العام"

شارك أعضاء المجلس التشريعي بـ" نفير نذير الغضب" الذي
أعلنت عنه هيئة الحراك الوطني لكســر الحصار ،وذلك صباح
يوم أمس األول الثالثاء ،حيث تواجد النواب على طول شــارع
صالح الدين بجوار المواطنين الغاضبين والرافضين ممارسات
سلطة "عباس" ،ودعمًا إلضراب األسرى في سجون االحتالل.
ودعا النوب أثناء مشــاركتهم بالنفير أهالــي الضفة المحتلة
لمواصلــة وتصعيــد انتفاضة القدس ضــد االحتالل ،ورفض
ممارسات األجهزة األمنية بالضفة المحتلة بحق ذوي األسرى
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د .أحمد محمد بحر

المجلس التشريعي يقر قانونين بالقراءة الثانية
أقر المجلس التشريعي قانون معدل لبعض أحكام قانون تمليك
الطبقــات والشــقق والمحالت رقــم ( )1للعــام 1996م بالقراءة
الثانيــة ،ويهــدف القانون إلــى ضبط ملكية الطبقــات من خالل
مواءمة الوضعية القانونية للمالكين للبنايات والوحدات العقارية
مــع مالكي األراضــي المقامــة عليها هــذه البنايــات والوحدات
العقارية ،حيث أن العديد من البنايات مســجلة بأســماء أشخاص
بينما األرض المقامة عليها هذه البناية مســجلة بإسم أشخاص
آخرين.
وينص التعديل المقترح على اعتبار األرض المقام عليها البناية
وفقاً للشروط التنظيمية مفرزة بحكم القانون وذلك مقابل دفع
رسوم إفراز مســاحي ويتبع مرحلة اإلفراز الحكمي إعتبار ملكية
األرض المُقام عليها البناية مســجلة باســم مالكي هذه البناية
بقــوة القانون لدى دائرة تســجيل األراضــي ،وكل ذلك في إطار
مسار إجرائي محدد ومنضبط بآجال.

3

والفعاليات المناصرة إلضرابهم ،مطالبين فلسطينيو الشتات
بتنظيم فعاليــات موازية بهدف رفع صوت شــعبنا عاليا ضد
تشــديد الحصار ،ورفض سياســة الســلطة بحق غزة ودعم
لألسرى المضربين عن الطعام في السجون.
يذكر أن هيئة الحراك الوطن لكســر الحصار كانت قد أعلنت
عن سلســلة من الفعاليات لكسر الحصار ،وذلك خالل مؤتمر
اليوم العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة تحت عنوان بكفي
حصار.

w w w . p l c . p s

ال يبدو لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالرئيس األمريكي دونالد ترمب الذي
جرى يوم أمس عاديا بكل المقاييس ،فقد جرى هذا اللقاء في ظل عجرفة واستكبار أمريكي
غير محدود ،وصلف وعربدة صهيونية منقطعة النظير ،وضعف فلســطيني سلطوي رسمي
غير مسبوق ،وتساوق عربي ودولي إلى حد التماهي مع اإلرادة والسياسة األمريكية الجديدة
بشأن القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني ،في وقت تزايدت فيه اإلشارات على
بلورة مخطط سياســي جديد لفرض حل سياســي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية
بتدبير أمريكي وعربي ودولي مفضوح.
أمريكيا ،يجيء هذا اللقاء في ظل مواقف إدارة ترمب الجديدة المعادية بشكل كامل لحقوقنا
وتطلعاتنا الوطنية ،واالنحياز الكامل والتأييد التام للرؤى والمواقف السياســية الصهيونية،
ومراعــاة المتطلبــات واالحتياجــات األمنيــة الصهيونية المعروفة ،واالســتهانة بالســلطة
الفلســطينية والتعامــل معها بمنطــق الفوقية واالســتصغار ،وحصر المشــكلة في موقف
السلطة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية الجمود الحاصل في مسيرة التسوية مع الصهاينة.
فلســطينيا ،ذهب عباس للقاء ترمب منفردا بعيدا عن أي شرعية فلسطينية ،وبمعزل عن
أي تمثيل فلســطيني شــعبي أو فصائلي ،ومجردا من أي أوراق ضغط فلسطينية للمناورة
بهــا على طاولة المباحثات ،بل إنه قدم أوراق اعتماد مســبقة بهــدف إنجاح لقاءه مع ترمب
وتنفيذ إرادته السياســية عبر ممارســة اإلرهاب االقتصادي والخنق االجتماعي بحق أهالي
غزة الصامدين مــن خالل إجراءاته الخطيرة المتعلقة بقطع الكهرباء والمياه وخصم رواتب
الموظفين ووقف رواتب أهالي األســرى وعوائل الشهداء والجرحى ،ووقف إمداد مرضى غزة
بالدواء والعالج ،والسعي لخلق فتنة فلسطينية داخلية.
واألدهــى أن عبــاس توجه للقاء ترمب بعد أن قتل كل حــاالت الفعل والنهوض في الضفة
الغربيــة والقدس عبر محاربــة المقاومة ومالحقة كوادرها وعناصرها وإغالق المؤسســات
الخيرية واإلغاثية واإلعالمية التي تخدم شــعبنا هناك ،وتطوير التنســيق والتعاون األمني
مــع االحتالل ،وإخمــاد كل عناصر القوة والمنعة لدى فلســطينيي الخــارج في كافة أماكن
تواجدهم.
وبكل أسف ومرارة ،فقد نجح عباس في تدجين وتطويع حركة فتح وبعض الحركات الصغيرة
الموالية لها وتكييفها وفق متطلباته وسياسته وأجندته الخاصة ،وهو ما حول حركة فتح إلى
مجرد سلطة تنفذ إمالءات االحتالل وتتفاخر بعالقات التنسيق والتعاون األمني مع االحتالل
وتمتهن التبعية االقتصادية لالحتالل ،مما جعل الكيان الصهيوني في وضع احتاللي مريح
بأدوات فلسطينية خالصة.
عربيا ،فقد ألقى عباس بيضه في ســلة الرباعية العربيــة وبات جزءا من منظومة الصفقة
التي اشــتركت هذه الدول في صياغتها ،والتي تتماهى مع الرؤية والموقف الصهيوني إزاء
الصراع الفلســطيني – الصهيوني ،وتنص على إقامة سالم كامل وتطبيع كامل فلسطينيا
وعربيــا مع الكيــان الصهيوني في مقابل قيام دولة فلســطينية منزوعة الســيادة مع بقاء
المستوطنات.
دوليــا ،فإن عباس يفتقــد إلى أي وضع إســنادي دولي في الظرف الراهــن يمكن أن يدعم
موقفه أو يمنحه قوة على طاولة اللقاء مع ترمب ،فضال عن تساوق الدول الغربية مع اإلرادة
األمريكية إزاء ضرورة إنهاء القضية الفلســطينية وحل الصراع الفلســطيني – الصهيوني،
وهو ما يجعل عباس في وضع المتلقي الساذج الذي ال يملك من أمره شيئا.
لذا ،وبالمنطق السياسي المجرد ،فإن عباس ذهب إلى واشنطن خالي الوفاض في ظل عجز
كامل وحالة غير مســبوقة مــن انعدام الخيارات ،وهذا ما تدركــه اإلدارة األمريكية والكيان
الصهيوني ،وســتعمالن على استثماره لفرض مزيد من اإلمالءات على عباس والعمل على
إخضاعــه للمطالب واألجندة الصهيونيــة ،ما يجعل الحديث عن الصفقــة التصفوية إلنهاء
القضية الفلسطينية أمرا واقعيا بكل معنى الكلمة.
من هنا فإننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني وباسم شــعبنا الفلسطيني في الداخل
والخارج نحذر عباس من التســاوق أو قبول الحل التصفوي للقضية الفلســطينية ،أو النزول
على ما من شــأنه االنتقاص من حقوقنا وثوابتنا الوطنية ،وندعو ترمب واإلدارة األمريكية
الجديدة النتهاج سياســة جديدة ترتكز على إنصاف شعبنا الفلسطيني وتتعامل بتوازن مع
قضيته الوطنية وتبلور مقاربة أكثر عدالة في التعاطي مع موازين الصراع الفلســطيني –
الصهيوني.
وختامــا ..فإننــا نؤكد أن عباس ال يمثل شــعبنا وال قضيتنــا ،وأن نتائــج لقاءاته مع ترمب
واإلدارة األمريكية ال تلزم شعبنا بشيء ،كل المؤامرات والمخططات الدولية واإلقليمية التي
تســتهدف طمس حقوقنا وثوابتنا الوطنية ســاقطة ال محالــة ،وأن المؤامرات والمخططات
التي تســتهدف إســقاط غزة والنيل من مقاومتها وأهلها الصامدين ساقطة ال محالة أيضا،
وستلفظ أرضنا الطيبة المقدسة كل خبث طارئ عليها ،ولن يبقى فيها على ظهرها إال النافع
الطيب ،وسنبقى متمسكين بحقوقنا وثوابتنا الوطنية وندافع عن حقنا المشروع في مقاومة
االحتالل ومشــروعه االســتيطان اإلحاللي على أرضنا المباركة ،وسيشرق فجر الحرية ونور
التحرير على شعبنا عما قريب بإذن اهلل.
"ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا"
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من قلب المعاناة ..التشريعي ي
رئاســة المجلس" :عبــاس" ال يمثل إال نفســه فقط
وهو فاقد للشرعية الدستورية والقانونية منذ يناير
2009م حسب القانون.

النجار :نناشد المؤسسات ا
للمبادرة بإنقــاذ أهل الق
بعد تخلي الحكومة عن د

عقد المجلس التشــريعي جلســة اســتثنائية بمستشــفى الشفاء
بمدينة غــزة في نهاية األســبوع المنصرم ،بحضــور رئيس قطاع
الصحة د .باســم نعيم ،وكوكبة من أركان وزارة الصحة والعاملين
بالقطــاع الصحي ،وناقــش النواب تقرير لجنــة التربية حول الحصار
وآثاره على القطاع الصحي في قطاع غزة ،مستعرضين اآلثار السلبية
الناجمة عن تشديد الحصار وانقطاع الكهرباء ،ومحذرين من انهيار
الخدمــات الصحية الحكوميــة بفعل الحصار وإجراءات ســلطة رام
اهلل بحــق غزة ،وحمّل نواب المجلس المســئولية لالحتالل وقيادة
السلطة ورئاسة الحكومة في رام اهلل ،داعين لرحيل "عباس" كونه
يحاصر غزة ويتآمر عليها ،وفي ختام الجلســة أقر النواب "التقرير"
باإلجماع ،مشــددين على ضرورة ترجمة التقرير ونشــره وتوزيعه
على البرلمانات والسفارات العربية والدولية لتعرية سياسة سلطة
رام اهلل المتآمرة على غزة.

جلسة استثنائية

بــدوره أشــار د .أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس
التشــريعي الســتثنائية الجلســة كونها تعقد على
أرض مجمــع الشــفاء الطبــي وســط مدينــة غزة،
بهدف مناقشــة األبعــاد الصحية للحصار ،مشــددًا
أن التشــريعي كان قــد عقد عدة جلســات في قلب
المعاناة سواء على المنافذ البحرية أو البرية احتجاجًا
على اســتمرا الحصار ورفضًا لسياســة االحتالل في
التضيق على قطاع غزة.
وأكــد أن االحتــال يمنع دخــول األدويــة والمعدات
الطبية ويســتهدف المستشــفيات والطواقم العاملة
بالحقل الطبي وسيارات اإلســعاف ،باإلضافة لمنعه
للطواقــم الطبية األجنبية من دخول القطاع حتى ال
يتســنى ألي جهة دولية مراقبة أوضــاع الحصار عن
كثب ،وحمّل "بحر" االحتالل المسؤولية الكاملة عن
حياة مرضى قطاع غزة ،مطالبًا األشــقاء المصريين
بفتح معبر رفح أمام المســافرين والعالقين وخاصة
المرضى منهم.

خطوات ال أخالقية

وحمّــل محمود عبــاس وحكومة "الحمــد اهلل" جزءاً
كبيراً من المسؤولية ،واصفًا عدم قيامهم بواجباتهم
األخالقيــة والقانونيــة والوطنيــة واإلنســانية تجاه
غزة وخاصــة وزارة الصحة بالخطوات غير األخالقية
واإلجراءات اإلجرامية ،موضحًا أنها تأتي في ســياق
محاوالت السلطة إلرضاء أمريكيا والعدو الصهيوني،
مؤكــدًا أن "عبــاس" ال يمثل الشــعب الفلســطيني
وإنما يمثل نفســه فقط ،مشددًا أنه فاقد للشرعية
الدســتورية والقانونيــة منــذ يناير 2009م حســب
القانون األساسي الفلسطيني وتعديالته.

التقرير

مــن ناحيته تال النائــب في المجلس التشــريعي د.
خميس النجار مســئول ملف الصحــة بلجنة التربية
والقضايا االجتماعيــة تقريره حول آثار الحصار على
القطاع الصحــي ،مؤكدًا أن لجنته فــي حالة انعقاد
دائم وتناقش باســتمرار األزمــات التي تتعرض لها
غــزة والتي طالــت كل مناحي الحيــاة ومنها القطاع

الصحي ،مشــيرًا إلى أن مستشــفيات وزارة الصحة
بالقطاع تعاني نقصا حادًا في األدوية والمستلزمات
واألجهزة والتجهيزات الطبية والــكادر الطبي الالزم
لعالج األمراض المزمنة والخطيرة.
ولفت التقرير المتناع االحتالل عن ادخال قطع الغيار
الالزمة لصيانة بعض األجهزة الطبية ،ونقص التيار
الكهرباء في العديد من المراكز الطبية ،ومنع ســفر
الحــاالت المرضية ،مشــيرًا لسياســة االبتــزاز التي
يمارســها االحتالل بحــق المرضى علــى معبر بيت
حانون أثناء ســفرهم مــن وإلى القطــاع ،باإلضافة
للتحكــم فــي أرزاق العاملين بالقطــاع الصحي من
قبــل وزارة الصحة فــي رام اهلل ،وذلك بهدف تركيع
أهل غزة ،مشــيرًا إلى أن مستشفيات وزارة الصحة
فــي غزة تقدم خدماتها لقرابة مليوني مواطن على
الرغم من تعرضها على مدى السنوات العشر األخيرة
لثالثة حروب مدمرة.
وأكــد أن ســلطة رام اهلل باتــت تتحكم فــي كميات
وأسعار الوقود المخصص لتوليد الكهرباء األمر الذي
يرفع تكاليــف توفير وتشــغيل الخدمــات واألجهزة
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الطبية ،ويؤثر سلبًا على الخدمات اإلنسانية الطبية
المقدمة للمرضى والتي كفلتها القوانين والمواثيق
واالتفاقيات الدولية وتعبث بها سلطة رام اهلل.

انقطاع التيار الكهربائي

وفنــد التقريــر اآلثــار المترتبــة النقطــاع التيــار
الكهربائي على الخدمــات الصحية واألجهزة الطبية
ً
وخاصة
التشــخيصية والعالجية ،والمرافق واألقسام
الطوارئ والعمليات ،وغســيل الكلى ووحدات العناية
المركزة وأقســام العالج المختلفة والعالج الطبيعي
والحضانات ،وحاجتهــا للتيار الكهربائي باســتمرار،
الفتــا إلــى أن تعطيــل التيــار أو اســتمرار انقطاعه
ســيكون له تداعيات كارثية على المرضى وسيكون
سبباً رئيساً في كتابة شهادات الوفاة الجماعية.
وأضاف التقرير ":إن انقطاع التيار وعدم توفره بنفس
القوة واختالف الترددات واللجوء للمولدات المخصصة
في األصل لحاالت الطوارئ له أيضاً تأثير سيئ على
عمل األجهزة وتقليص عمرها االفتراضي".
وأشار "النجار" في تقريره أن المولدات المتوفرة لدى
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يحذر من انهيار القطاع الصحي

اإلنسانية المحلية والدولية
قطاع من الكارثة المنتظرة
دورها.

وزارة الصحة تحتاج إلى قرابة " "600ألف لتر ســوالر
شــهرياً ،وعمرها االفتراضي بدأ ينقص وتحتاج إلى
صيانة وقطع غيار باســتمرار وهي أمور غير متوفرة
في أغلب األحيان ،ولفت التقرير إلى أن هناك أقسام
أكثــر ضروريــة وحساســية وأهمية بالنســبة لعالج
المرضى وذكر منها األقسام واالحصائيات التالية:
•أقســام الطــوارئ والتــي قدمت الخدمــة ألكثر من
مليــون حالة خــال الســنة الماضيــة ،وتضم هذه
األقســام " "185سريرًا طبيًا ،يتردد على كل سرير
يوميًا قرابة " "30مريض.
•أقسام العمليات وتشمل " "94غرفة.
•أقســام الحضانــات وتشــتمل على " "100ســرير،
ويكون أكثر من طفل في الحضانة الواحدة أحياناً.
•أقســام العناية المركزة بمــا فيها من أجهزة إنعاش
وتشتمل على " "113سرير.
• أقسام غسيل الكلى يستفيد منها " "620حالة منها
" "19حالة من األطفال.
•عمليات الوالدة وعددها " "10غرف تعمل على مدار

النواب :تشديد الحصار خيانة ،وقيادة السلطة فاقدة
لألخالق الوطنية والقيم اإلنسانية ،و"عباس" مصيره
الرحيل.

الساعة.

نقص التيار الكهربائي

وأشار التقرير إلى نقص التيار الكهربائي والتأثيرات
الســلبية الناجمــة عنــه والتــي تتأثر بها األقســام
واألسّــرة واألجهــزة الطبية كافــة ،منوهًــا إلى أن
الوزارة اضطرت أخيرًا لتقليص الخدمات الطبية التي
تقدمها للمواطنين ومنها البدء الفعلي بغسيل الكلى
مرتين اسبوعياً بد ً
ال من " "3مرات لكل مريض.
وأكد النائب "النجار" في تقريره إلى تأجيل العمليات
المجدولة لموعد غير مسمى ،واقتصار إجراء العمليات
على الحاالت الطارئة فقط ،منوهًا إلى أن العمليات
المجدولة تبلــغ أكثر مــن " "2000حالة ،نصفها في
مجمع الشفاء الطبي.
ومــن التداعيات الســلبية لنقص التيــار الكهربائي
تعطل جزئي لمراكز األشــعة والرنين المغناطيسي
والتصوير الطبقي ،باإلضافة لنقص في الفحوصات
المخبريــة للمرضــى ،وتعطل ثالجات حفــظ الدم،
وتلف التطعيمات األساسية الضرورية لألطفال.

وأشــار التقرير لزيادة تكاليف المولــدات الكهربائية
نتيجــة المتــداد فتــرات عملهــا ،ونقــص كفاءتها،
باإلضافــة للتأثير غير المباشــر لنقــص التيار على
مختلــف نواحــي الحيــاة الطبيــة والعالجيــة فــي
المستشفيات.

التوصيات

إلى ذلك أوصى التقرير بما يلي:
.1تحميــل المســؤوليات اإلنســانية واالجتماعيــة
واألخالقيــة وما يترتب عن الحصــار الظالم وتأثيره
على مناحي الحياة في قطاع غزة لالحتالل وأعوانه.
.2على قيادة السلطة الفلسطينية في رام اهلل القيام
بمســؤولياتها وواجباتهــا الوطنية واإلنســانية نحو
مرضى قطاع غزة.
.3مناشدة الهيئات والمؤسســات اإلنسانية واألهلية
كافة ألخذ دورها في انقاذ سكان القطاع من الكارثة
المنتظرة.
.4إخــراج الخدمــات الصحية مــن دائــرة التجاذبات
السياسية واعطائها حقها اإلنساني وحقوقها الصحية
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كاملة حسب المواثيق والقوانين الدولية واإلنسانية.
.5مناشدة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية ومنظمة
الصحة العالمية للعمل من أجل انهاء الحصار الظالم
المفروض على القطاع.
.6تحميــل وزير الصحة في رام اهلل وحكومة التوافق
المســئولية كاملة عن تدهــور األوضاع الصحية في
القطــاع ،ومطالبتهم بإمداد الــوزارة في غزة بكافة
احتياجاتها.
.7مناشــدة الدول المانحــة لتقديم دعمهــا للقطاع
الصحي في غزة مباشرة دون وساطة السلطة.

مداخالت النواب
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مداخالت النواب
داللة رمزية

بدوره أشــار النائب محمد الزهار إلى أن الجلسة تحمل
فــي طياتها دالالت
رمزية عديدة منها
عقدهــا على أرض
مستشــفى الشفاء
الطبــي فــي داللة
واضحــة لدعــم
التشــريعي للقطاع
الصحــي ،ولفــت
األنظــار لتداعيــات
الحصــار وآثــاره،
مشــددًا على أن "عباس" هو امتداد طبيعي لسياســة
االحتــال الصهيونــي الذي حاول قطــع رواتب األطباء
وتســريحهم أكثر من مرة ،وصــادر ممتلكاتهم وأغلق
عياداتهم الخاصة ،مؤكدًا أن شعبنا لن يخضع للراتب
ولن ينفض عن المقاومة.
وعبــر "الزهــار" عــن دعمه لحقــوق المرضــى الذين
أنهكهم الحصار وصــادر حقهم بالعالج ،معلنًا تقديره
لمهنــة الطب ولألطباء الفلســطينيين ،وأضاف ":نقول
لعبــاس ومن حوله إننا هنا ونعــرف طريقنا جيدًا نحو
تحرير فلسطين ،ونحن ال نستجدي أحد وال يوجد لدينا
بكائيات بل نحن أصحاب حق لن نتنازل عنه".
معربًــا عن أملــه بمواصلــة األطباء والكــوادر الطبية
لدورهــم ومهمتهم اإلنســانية دون توقــف رغم قطع
ســلطة رام اهلل رواتبهم والتضييق عليهم ومحاربتهم
فــي أرزاق أوالدهم وعائالتهم ،موجهًا التحية لألطباء
والممرضين لتعاونهم مع مرضاهم وتطبيب جراحاتهم
رغم كل المؤامرات.

فاقد الوطنية

أمــا النائب فتحــي حماد فقــد أوضح فــي مداخلته أن
"عباس" فاقد تماماً
للوطنيــة والقيــم
اإلنسانية ،ولم يعد
له أي قيمة اعتبارية
أخالقيــة،
وال
منددًا "بالتنســيق
المدّنــس" الــذي
تمارســه السلطة،
ومطالبًــا برحيــل
"عبــاس" ألنه أكثر
المُحاصرين لقطاع
غــزة فعالية ،منددًا بالدور الفجّ للســلطة في رام اهلل
تجاه غزة.
ودعا "حماد" لهبة جماهيرية وشــعبية متواصلة إلجبار
"عباس" على الرحيل ،كما دعا لتشكيل مجلس وطني
موســع ليكــون بدي ً
ال عــن قيادة الســلطة ومجلســها
الوطني الذي وصفه "بالخبث" ،داعيًا لمحاكمة وطنية
للخونة وممارســي التطبيع والتنســيق مــع االحتالل،
واعتبر "حماد" الجلسة بمثابة عالمة فارقة في العالقة
مع فريق السلطة بقيادة "عباس" ومن يواليه.

مغتصب للسلطة

مــن ناحيته شــدد
النائــب محمد فرج
الغــول علــى أن
"عبــاس" مغتصب
للســلطة نظــرًا
النتهــاء واليته منذ
ينايــر مــن العــام
2009م ،منوهًــا
إلــى أنــه ينتهــك

القوانين الفلســطينية والدولية ويمضي تجاه تكريس
ســلطته المطلقة ،ســلطة الرجل الواحــد المتنفذ في
كل الميادين ،منددًا بمحاوالته المتجددة والمســتمرة
إلخضــاع غزة ومحاربتــه لمقاومة شــعبنا بكل الطرق
والوسائل.
واقتــرح "الغــول" مطالبة النائــب العام الفلســطيني
بتوجيه االتهام المباشــر "لعباس" الغتصابه للســلطة
ولكونــه تنازل عن قرابة " %"78من أرض فلســطيني
التاريخية ،وإلصراره على التنســيق األمني ،وتشديده
الحصــار على غزة ،وأردف قائــ ً
ا ":كلها جرائم يُحاكم
عليها القانــون الفلســطيني بعقوبات بالغــة" ،داعيًا
القوى والفصائل والشــخصيات والمؤسســات للوقوف
صفًا واحــدًا لمواجهة "عباس" وفريقه وكل المفرطين
باألرض والمطبعين مع االحتالل.

أحكام شرعية

مــن طرفه اعتبر النائــب مروان أبــو راس أن "عباس"
يمــارس حربًــا
حقيقيــة ضــد غزة
ومرضاهــا والفقراء
من أبنائهــا ،داعيًا
لمنعــه مــن جباية
أمــوال الضرائــب
الخاصــة بغــزة،
نــدا ًء
موجهًــا
واضحًــا للــدول
المانحــة واالتحــاد
األوروبــي باالمتناع عن دعم وتمويل خزينة الســلطة
العتبارها تمارس أســاليب إرهابية بحــق أهالي غزة،
ودعا كل المعنيين لتوجيه الدعم اإلنساني لمؤسسات
ومستشفيات وزارة الصحة في غزة مباشرة.
وهاجــم أبــو راس المنظومة اإلعالمية للســلطة التي
تروج األكاذيب بحق غزة وأهلها ،داعيًا إلخضاع قيادات
الســلطة وفي مقدمتهم "عباس" للمحاكمة الشــرعية
والقانونية وإنزال أقصى العقوبات بحقهم وتنفيذ تلك
العقوبات أمام المواطنين ليكونوا عبرة لمن يعتبر.

للمفرطين
ال مكان
ّ

أمــا النائب مشــير المصــري فقــد اعتبر أنــه ال مكان
طيــن
للمفر
و ا لمطبعيــن
والمنســقين بيــن
صفــوف شــعبنا،
واصفًا فريق أوسلو
بســارقي القــرار
السياسي ومنتهكي
الشرعية القانونية
و ا لد ســتو ر ية ،
مناديًــا بعــدم
شــرعية حكومة "الحمــد اهلل" العتبارها لــم تنل ثقة
المجلس التشريعي ،وشــدد على أن فريق السلطة قد
تخلى عن األخالق الوطنية وتنازل عن القيم اإلنسانية
وق ِب َ
ــل بالتنســيق مع العــدو ،وتنازل عن ثالثــة أرباع
فلســطين التاريخيــة ،وبالتالي خرجوا مــن المنظومة
الوطنية إلى فضاء محاربة الشعب والوطن والقضية.
وندد "المصري" بتهديدات رئاســة السلطة لشعبنا في
غــزة ،واصفًا إياهم بــاألدوات الرخيصــة التي تمارس
اإلرهاب وتشدد الحصار وتعاقب الشعب ،مضيفًا أنهم
لن يفلحوا وستلفظهم الجماهير ويعاقبهم الشعب ولن
يجدوا مــن يناصرهم وســيكون مصيرهم هو مصير
العمالء الذين خذلوا شعوبهم.

إجراءات عدائية

بــدوره وصــف النائب عاطف عــدوان إجراءات ســلطة

المقاطعة فــي رام اهلل بأنها ال تنبع مــن انتماء وطني
وال دينــي وال
أخالقــي ،رافضًــا
تضييــق الســلطة
القطــاع
علــى
الصحــي الــذي
اعتبــره الواجهــة
الحضارية للمجتمع،
معلنًا عدم اعتراف
التشريعي برئاسة
السلطة من الناحية
القانونية والدستورية.
وأشار "عدوان" إلى أن سياسة "عباس" االنتقامية تجاه
غزة صادرة من بُعد شــخصي عدائي لغزة والمقاومة،
معبرًا عن رفضه لقرارات السلطة األخيرة سواء الخصم
من رواتب الموظفين ،أو التوعد لغزة وتهديدها بمزيد
من الحصار ،مشــيرًا لضرورة أن تشــق غــزة طريقها
نحــو الحرية والتخلــص من الحصار عبــر كل الطريق
والوسائل مهما كلف األمر من ثمن.

سياسة إجرامية

من ناحيتها شــدّدت النائبة هدى نعيم على أن السبب
األساســي لتشديد
الحصار هو حكومة
الوفاق التي لم تقم
بواجباتها تجاه غزة
وتحديــدًا القطــاع
الصحــي وحرمانــه
من التمويل الدولي
والمشاريع االغاثية
الطارئة.
وأكــدت أن عــدم
حصــول المواطن على حقه بالعالج هــو إجراء جرمته
الشــرائع والقوانيــن ويأتي في إطار سياســة إجرامية
تنتهجها الســلطة تجاه غزة ،داعية لمحاكمة االحتالل
علــى جرائمــه التــي يرتكبها صبــاح مســاء بحق غزة
ولتشديده الحصار وابتزاز المرضى.
وناشــدت أهــل الضفــة بتفعيــل المقاومة وتشــديد
انتفاضــة القدس نصــرة لغزة ،داعية القــوى الوطنية
واالســامية لتكثيف الجهود لرفع الحصــار ،كما دعت
لتعميم التقرير على البرلمانات العربية والدولية كافة.

الزهد والتقشف

النائــب يونس االســطل دعــا المواطنين التباع سياســة
الزهد والتقشف في
األفراح والمناســبات
العامــة والخاصــة
على اعتبــار أننا في
محنة ومرحلة ابتالء،
داعيًــا لمواجهة كل
من يضيق على غزة
ويحاصرهــا ،وتوجه
للشــعوب العربيــة
واألمــة اإلســامية
قائ ً
ال ":نحن ننوب عنكم في الدفاع عن أمنكم وكرامتكم،
فال تســاعدوا االحتالل وأعوانه على كسر شوكتنا ،ألنهم
في هــذه الحالة -ال قــدر اهلل -ســيصلون إلى عواصمكم
ولــن تكونوا بعيدًا عن االســتهداف والتخريب الصهيوني
لعواصمكم والعبث بأمنكم الوطني والقومي.
ودعــا لرحيل رئيس الســلطة لتأمره الواضــح على غزة،
مهيبًا بالمقاومة أن تكون على أهبة االســتعداد لمجابهة
أعداء األمة والشعب والقضية ،معتبرًا أن االنفجار في وجه
العدو هو طريق االنتصار وانفراج األزمة.
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مساعدات منهوبة

بدوره اعتبر النائب ســالم سالمة أن السلطة تتماهى مع
االحتــال بنهبهــا
وسرقتهاللمساعدات
التــي يتبــرع بهــا
المجتمــع الدولــي
واألشقاء واألصدقاء
للقطــاع الصحــي
في غزة ،مســتنكرًا
منع االحتالل ادخال
األجهــزة والمعــدات
الطبية لغزة ،منددًا
بالضرائب التي تفرضها الســلطة على الوقود المخصص
لمحطة التوليد ،ومولدات الكهرباء الخاصة بوزارة الصحة.
وطالــب بالضغــط على الســلطة واالحتالل حتــى تنفرج
األزمــة ،مهيبًــا بالكــوادر الطبيــة والممرضيــن للتطوع
بمستشــفيات الوزارة لســد العجز في الكــوادر والطواقم
والقوى البشــرية ،ومطالبًــا بترجمة التقريــر لعدة لغات
وتعميمه على برلمانات وســفارات العالم والدبلوماسيين
كافة.

مستمرون رغم المؤامرة

أما رئيس قطاع الصحة الدكتور باسم نعيم فقد عبر عن
شــكره للتشــريعي
على اللفتة الكريمة
بعقد جلســتهم في
مشــفى الشــفاء،
معتبرًا أن الجلســة
جاءت لتشــد االنتباه
لألزمــة الصحيــة،
وأوضــح معوقــات
العمــل الصحــي،
وفنّــد ادعــاءات
السلطة بشــأن توريد األدوية والمعدات ،ودعا المنظمات
الدولية للتدخل مباشرة لحل األزمة أو تخفيفها ،وأضاف أن
منظومة العمل الطبي لن تتوقف رغم المؤامرة وتشــديد
الحصــار ،واســتعرض "نعيــم" المســتلزمات والنواقص
الطبية في المهمات والمستهلكات واألدوات الطبية والقوى
البشرية ،منوهًا إلى أن الوزارة في رام اهلل ترفض تعيين
أي طبيب على كادر مستشــفيات القطــاع األمر الذي يعد
من أبرز معوقات العمل بالمستشــفيات والمراكز الصحية
في القطاع.

مرضى في مهب الريح

من ناحيته أبرق أحد مرضى الكلى برسالة لقيادة السلطة
والمنظمــة شــدّد
فيهــا على ضــرورة
التوقف عن ممارسة
سياســة التفرقــة
بيــن غــزة والضفة،
داعيًــا المؤسســات
الدوليــة للضغــط
على السلطة لتوقف
سياســة المــوت
البطيء التي تتبعها
مع مواطنــي القطاع ،مضيفًــا أن مرضى الكلــى يعانون
بشدة جراء انقطاع التيار الكهربائي ،وباتوا في مهب الريح
ال يعلم أحد مصيرهم إال اهلل.
واتهــم الســلطة فــي رام اهلل بترك غزة فريســة صائغة
للذئــاب واألعــداء ،وخاطــب "عبــاس" بقولــه ":ســنظل
صامدين ونموت واقفين برغم مرضنا وعذابنا وال نرضى
بالذل واالهانة وســنصبر حتى نرحل عن هذه الدنيا واهلل
راضي عنا ،ولن نتخاذل ولن نفرط ننتصر أو نموت".
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نواب التشريعي ..جهود برلمانية وزيارات خارجية وجوالت
ميدانية نصرة للوطن والقضية
يبذل نواب المجلس التشــريعي أقصى الجهود من أجل خدمة
الوطن والشعب والقضية ،فمن الجوالت الخارجية إلى الزيارات
الميدانية ،إلى االلتقاء بمكونات الشعب الفلسطيني ومؤسساته

لالطالع على االســتعدادات وفحص الجهوزية ،وفي هذا اإلطار
زار النائب سيد أبو مسامح البرلمان التونسي وبحث معهم سبل
خدمة فلســطين ،كما التقى نواب محافظة غزة برئيس اللجنة

اإلدارية الحكومية وبحثوا معه الفراغ الناجم عن امتناع حكومة
"الحمــد اهلل" من تقديم الخدمات لــوزارات القطاع" ،البرلمان"
تابعت أنشطة وفعاليات النواب وأعدت التقرير التالي:

تضامن تونسي

شــارك النائب ســيد أبو مســامح ضمن وفد رابطة
برلمانيين ألجل القدس برئاســة البرلماني اليمني
حميــد بن عبــد اهلل األحمر فــي زيــارة للجمهورية
التونســية والتقــى الوفــد رئيــس مجلــس النواب
التونســي محمد ناصر ،ورؤســاء الكتل البرلمانية،
وتمخض عــن اللقاءات قــرار بإجماع النــواب على
ضــرورة تشــكيل لجنــة فلســطين فــي البرلمان
التونســي ،األمــر الــذي أثنــى عليه "أبو مســامح"
وأعضاء الوفد.
إلــى ذلك التقــى "أبو مســمح" برئيس كتلــة نداء
تونس ســفيان طوبــال وبعض نــواب الكتلة ،كما
التقــى برئيس كتلــة النهضة نور الديــن البحيري
وعدد مــن أعضاء الكتلــة ،باإلضافة للقــاء أخر مع
كتلــة الحرة التــي عبــر أعضاؤها عــن جاهزيتهم
واستعدادهم لدعم جهود خدمة فلسطين.
في إطار متصل التقى النائب "أبو مسامح" مع الشيخ
راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية ،وزار
المركز الفلســطيني التونســي واجتمع مع رئيسه
وبحث معه سبل التعاون المشترك ،يذكر أن الزيارة
شهدت تضامن تونسي كبير مع فلسطين.

اللجنة االدارية ليست بديال عن الحكومة

أكد نواب محافظة غزة أن اللجنة االدارية الحكومية
ليســت بديال عن حكومة الوفاق ،وأن تشكيلها جاء
لسد الفراغ االداري الذي أفرزته حكومة "الحمد اهلل"
نتيجة تقصيرها بواجباتها تجاه قطاع غزة.
جــاءت تصريحــات النــواب خالل زيارتهــم رئيس
اللجنــة االداريــة الحكوميــة عبــد الســام صيام،
وضم الوفــد ُك ً
ال من النواب :محمــود الزهار ،أحمد
أبــو حلبية ،مروان أبــو راس ،وجمال نصار ،وناقش
النواب العديد من القضايا االدارية والفنية المتعلقة
بعمل الوزارات ،واحتياجات المواطن ،واطلعوا على
الخطط والمشاريع الخدماتية المنوي تنفيذها خالل
الفترة القادمة.

تحديات وانجازات

وفي ســياق منفصل ناقش النائبان محمد شــهاب،

متابعة شكاوى المواطنين

بدورهم استقبل نواب المحافظة الوسطى بمكتبهم
رئيــس قطــاع الداخلية واألمــن اللــواء توفيق أبو
نعيم ،وناقشــوا معه شكاوى المواطنين وهمومهم
المتعلقــة بعمــل األجهــزة األمنيــة والشــرطية
بالمحافظة ،وأطلع "أبو نعيم" النواب على مجريات
العمل داخل المؤسســات األمنية والشرطية وآليات
متابعة قضايا المواطنين وإيجاد الحلول المناســبة
لها.
وثمن النواب الجهود المبذولة من قبل قيادة وأفراد
الشرطة واألجهزة األمنية في حفظ أمن المواطنين
وممتلكاتهــم ،مشــيدين باألداء المتميــز للعاملين
باألجهزة في كشف الجناة في المرحلة األخيرة.

النائب أبو مسامح لدى مشاركته في زيارة رئيس مجلس النواب التونسي
وجميلة الشنطي أوضاع مستشفى كمال عدوان مع
المدير االداري للمستشــفى العقيــد أحمد الكحلوت
واطلعــوا على مــدى جهوزية المشــفى في حاالت
الطــوارئ ،باإلضافــة لإلنجازات التــي حققها رغم
التحديــات والحصار ،وأوضح "الكحلوت" خالل اللقاء
أن المشــفى يعاني نقصًا حادًا فــي الكادر الطبي،
واألدوية والمستهلكات والمهمات واألجهزة الطبية،
وأضــاف أن المشــفى الــذي يتبع للخدمــات الطبية
العســكرية يقدم الخدمة ألبناء شــعبنا كافة سواء
عسكريين أو مدنيين على حدٍ سواء.
بدورهمــا شــكر النائبــان للخدمات الطبيــة وإدارة
مشفى كمال عدوان جهودهم الطيبة المبذولة من
أجل انجــاز العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطن
بأحسن صورة ممكنة.

ويكرمون حفظة القرآن

إلى ذلك شــارك النــواب :جمال نصــار ،محمد فرج
الغول ،وعبــد الرحمن الجمل ،بحضور ووكيل وزارة
األوقــاف حســن الصيفــي ولفيف من الشــخصيات
والوجهاء ،بحفل أقامه مســجد اإلمام الشافعي في
مدينة غــزة ،لتكريّم " "500حافظ وحافظة للقرآن

نواب محافظة غزة يلتقون رئيس اللجنة اإلدارية الحكومية

الكريــم من منطقة جنوب غزة ،وشــكر النواب كل
من ســاهم في دعم مراكز القرآن الكريم معبرين
عن ســرورهم بتخرّج هذه الكوكبــة من الحفظة،
وشــكروا للقائمين على الحفل جهودهم وانجازهم
رغم قلة اإلمكانات.

ويلتقون قيادة الدفاع المدني

وعلــى صعيد أخر ناقش النائبان يحيى العبادســة،
ويونــس أبو دقــة مع مدير عام جهــاز الدفاع اللواء
ناصــر مصلح ،وقيــادة الجهــاز فــي محافظة خان
يونس مقترح إنشاء مقر حديث للدفاع المدني في
المحافظة ،عوضاً عن المقر الحالي الذي ال تتوفر به
المقومات المُثلي لعمل الجهاز ،خصوصاً في أوقات
األزمات واالعتداءات الصهيونية.
بدوره أوضح "مصلح" أن جهازه يتحمّل مســؤولية
اإلطفــاء واإلنقاذ واإلجالء ،وتقع علــى عاتقه مهام
كبيرة في حاالت الســلم والحــرب ،مطالبًا بتذليل
العقبــات التي تعترض عمل جهــازه ،من ناحيتهما
وعــد النائبــان بدراســة كل المعوقــات المطروحة
ومناقشــتها مع جهات االختصاص بهدف اســتمرار
عمل الجهاز في ظل ظروف مالئمة ومناسبة.

أداء أمني متميز

من ناحيته أكد النائب محمد شهاب أن أداء المنظومة
األمنيــة أصبح متميزًا وخاصة فــي اآلونة األخيرة،
معتبرًا أن االرتقــاء بالعمل األمني ضرورة وطنية،
جــاء ذلك خالل زيارتــه لكتيبة األمــن الوطني في
محافظة شمال غزة ،والتقى "شهاب" بأفراد وضباط
األمن الوطني ،والتوجيه السياسي والمعنوي ،وأثنى
في محاضرة أمامهم على دورهم في حماية الثغور،
واصفًا ذلك بالدور الوطني المهم ،ويأتي في ظروف
بالغة الصعوبة والتعقيد.

تعسف وعنصرية االحتالل

بدورهــا اعتبــرت النائبة جميلة الشــنطي أن حكم
االحتــال الصهيوني بالســجن لمدة " "10ســنوات
على الطفلة ملك سلمان البالغة من العمر (17عام)
قراراً ظالماً وتعســفياً وعنصريًا ،وقالت "الشنطي"
فــي تصريح صحفي أصدرتــه أخيــرًا ":إن اعتقال
األطفال والحكم عليهم بالســجن يشكل دلي ً
ال على
عنصريــة االحتــال الذي يظهر قوتــه على أطفال
فلسطين غير مبالي بالقوانين واالتفاقيات الدولية
التي تنص على حمايتهم".
وطالبت "الشــنطي" الهيئات والمؤسسات الحقوقية
والدولية بالتحرك الفوري لإلفراج عن الطفلة ورفع
الظلم عن أطفالنا وأسرانا في سجون االحتالل.
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التشريعي يزور خيمة التضامن مع األسرى
ويدعو أحرار العالم لدعم مطالبهم العادلة
زار يــوم أمــس األول وفــد مــن
نــواب المجلس التشــريعي خيمة
التضامن مع األســرى في سجون
االحتالل التي تقيمها لجنة األسرى
بالقوى الوطنية واالسالمية على
أرض "الســرايا" وســط مدينــة
غــزة ،وتقدم الوفــد النائب األول
لرئيــس المجلس التشــريعي د.
أحمد بحــر ،رافقه ُك ًال من النواب:
جمال نصار ،عبد الرحمن الجمل،
ومحمــد شــهاب ،وكان وفــد من
لجنــة األســرى بالقــوى الوطنية
واإلســامية في اســتقبال النواب
شــاكرين لهم زيارتهــم للخيمة،
ومقدمين شرحًا وافيًا عن طبيعة
الفعاليات المناصرة لألســرى في
اضرابهم عن الطعام.
وتجول النــواب في أروقة الخيمة واطمئنوا
علــى المتضامنين بداخلهــا واطلعوا على
أخر األخبار والمستجدات المتعلقة بإضراب
األســرى ،وأعلــن النــواب عــن تأييدهــم
الكامل ودعمهم التام لألســرى ومطالبهم
التي وصفوها بالمشروعة ،مشددين على
ضرورة اســتمرار الفعاليات المناصرة لهم
حتى ينالــوا حقوقهــم وينعمــوا بالحرية،
مؤكديــن تضامن الــكل الوطنــي معهم،
وداعين أحــرار العالم لمســاندتهم ودعم
مطالبهــم العادلــة التي كفلتهــا القوانين
واالتفاقيات الدولية واالنسانية.
بــدوره أكد النائــب األول لرئيس المجلس
التشــريعي الدكتور أحمد بحــر ،في كلمة
ألقاهــا مــن داخــل خيمــة االعتصــام أن
األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل
ســيتحررون بصفقــة وفــاء أحــرار ثانية،
مشــيراً إلــى أن الصفقة باتــت قريبة ،وأن
رايات النصر والفرح والسرور ستزين بيوت

ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

األسرى ..الحصار ..والمستقبل السياسي

األســرى وتعلو خفاقة في سماء فلسطين
وكل شوارع الوطن.
واســتنكر "بحــر" إجــراءات االحتــال بحق
أســرانا األبطــال فــي ســجونه ،منــددًا
بمالحقة أجهزة أمن السلطة لذوي األسرى
وأهلهم واالعتداء على الفعاليات المناصرة
لهم ،مناشــدًا المؤسســات الدولية للعمل
الجاد لوقف اإلجراءات القمعية بحق أســرانا
في ســجون االحتــال ،منوهًــا إلى أن كل
اإلجــراءات المتخــذة ضدهم لــن تفت في
عزمهم ولن توهــن اصرارهم على التحرر
واالنعتاق من األسر.
من ناحيته اســتنكر مســؤول ملف األسرى
بالمجلس التشــريعي النائب محمد شهاب
الخطوات المزدوجة التي تتخذها الســلطة
واالحتالل معًا بحق أسرانا مضي ًفا بالقول:
"فــي الوقــت الــذي تشــن فيه إســرائيل
عدوانهــا علــى األســرى ،يســتهدف أمــن
الســلطة المحرريــن منهــم ويضيق على
ذويهم ويفشل الفعاليات المناصرة لهم في

كل مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة".
ودعــا األجهــزة األمنيــة في الضفــة للكف
عن دورها األمني ضد أبناء شــعبنا ،والكف
عن سياسة التنســيق األمني مع االحتالل،
معتبــرًا أن ذلك يضــر بالمصلحة الوطنية
العليا للشعب الفلسطيني ،مشيرًا القتراب
انتصار األسرى على الســجان ،ورفع رايات
التحرير في سماء فلسطين ،وأبرق بالتحية
لكل المشاركين والمتضامنين مع األسرى
والمتواجدين في الخيمة من كل الفصائل
والقوى وذوي األســرى ،والمحررين أيضًا،
مؤكدًا تماسك الجميع ووقفهم خلف قضية
أسرانا حتى ينالوا حريتهم.
وفــي نهايــة الزيارة أبــرق "بحر" برســالة
للجامعــة العربيــة قائ ًال" :أمــا آن األوان أن
يفــرج عن هــؤالء األبطــال ،أمــا آن األوان
أن تخرجــوا عن صمتكــم وتتفهموا معاناة
األسرى في سجون االحتالل الذين يعانون
المــوت البطــيء كل لحظــة مــن لحظات
االضراب عن الطعام".
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نتناول اليوم عناوين عديدة نظرًا لتزاحم األحداث التي تغص بها الساحة الفلسطينية،
والغموض الذي يكتنف المســتقبل السياســي للمنطقة والسلطة الفلسطينية وعلى
وجــه التحديد مســتقبل غــزة التي يتآمر عليهــا القريب والبعيد وتشــتد بها األزمات
ويُضيق عليها الخناق.
اضراب الكرامة
يواصل أكثر من " "1500أســير فلسطيني في سجون االحتالل إضرابهم عن الطعام
لليوم الثامن عشــر علــى التوالي ،معلنين خوض اضراب الكرامــة من أجل الحصول
على أبسط الحقوق التي أقرتها القوانين الدولية ومنظومة القيم واألخالق اإلنسانية،
االتفاقيات الدولية والمعاهدات اإلنســانية تشــدّد على ضرورة حصول األسرى على
حقوقهم كاملة ،غير أن االحتالل يضرب كل تلك االتفاقيات بعرض الحائط ويضعها
تحــت جنازير دباباته التي تجتاح المدن والقرى الفلســطينية صباح مســاء ،األســرى
يتسلحون بمعنويات عالية ومصرون على مواصلة الطريق حتى نيل حقوقهم ،وعلينا
أن نكون خير سندٍ لهم ،وعليه ال بد من بحث تفعيل قضيتهم على المستوى الدولي،
وتعرية االحتالل وسياساته في الساحات الدولية.
تشديد الحصار
حلقات الحصار المحكم على قطاع غزة تشتد وتزداد حدتها ،ومطالبات اعادتها لبيت
الطاعة الصهيو أمريكي ما زالت قائمة ولكن عبر حناجر لألســف فلسطينية ،لذا نجد
أزمات غزة تشتد ضراوتها ،فالكهرباء ،والمياه ،والبطالة ،واغالق المعابر ومنع السفر،
والتضييــق علــى القطاعات الحيوية والخدمية مســتمر ،كله بهــدف تأليب الجماهير
للخــروج في الســاحات العامة والشــوارع معلنين خروجهم ورفضهــم لنظام الحكم،
لتعم الفوضى ،ويسود الفلتان وتنتشر الجريمة ،األمر المستبعد من الناحية الوطنية،
ونظرًا لمســتوى الوعي الجماهير ،فالجماهير هنا فــي غزة تعلم جيدًا أن المطلوب
هو مزيد من التنازل لصالح العدو ،وبالتالي هم متمســكون بالثوابت رغم الشــدائد
والتضييق ،ولكن على أولــي األمر أن يعملوا جاهدين لتخليص غزة من أزماتها ألنها
تجاوزت كل الحدود ،وال بأس بالعمل بشــكل غير عادي وال تقليدي نظرًا ألن الواقع
كذلــك ،مــا المانع أن يتم فتح خطوط اتصال مع المجتمــع الدولي ،بالتزامن مع فتح
قنوات غير مباشرة مع االحتالل؟ وما ذلك لشيء إال من أجل أن تحيا غزة.
المستقبل السياسي
في ظل كل ما ســلف من أزمات ومشــكالت ،فإن المستقبل يكتنفه الغموض ويعلوه
الضباب ،سواء على صعيد المنطقة واالقليم أو الصعيد الوطني ،أو المحلي في غزة،
فالســلطة في رام اهلل فشــلت فشــ ًا ذريعًا على المستوى السياســي ،وعلى صعيد
البرنامج الوطني ،وبات الناس يلفظونها ويستبعدونها كخيار ،ببساطة ألنها لم تقدم
شيء ذي بال للشعب الفلسطيني على مدار عشرين سنة عجاف ،لقد تحولت السلطة
لراعــي ووكيل حصري لالحتالل ،وعراب لسياســاته البغيضة بحق شــعبنا ،وبالتالي
سقطت السلطة في أذهان المواطنين ،وخاصة بعد تنكرها لرجاالتها وموظفيها في
غزة ،وإنني أقترح على قيادة غزة أن تقلع شوكها بأيديها وال تنتظر مساعدة من أحد.
وفــي هذا اإلطار ال أريــد ألحد أن يفهم أنني أدعو لالنفصال بين جناحي الوطن ،غير
أنه من حق غزة أن تشــق طريقها نحو االســتقرار وإقامة عالقات دولية ما يضمن لها
استمرارية الحياة والتخفيف من حدة الحصار ووطأة االنقسام الذي ضرب جذوره ليصل
لكل مناحي الحياة.
ختاما
بات مســتقبل الســلطة السياســي مجهول ،عالوة على ضعفها في أداء وجباتها تجاه
شــعبها وعموم المواطنين ،وهذا يوجب على القوى األخرى ضرورة التقدم ألخذ زمام
المبادرة والســعي نحو خدمة المجتمــع والوطن والقضية ،وهنــا ال أرى غضاضة في
تشكيل هيئة وطنية أو تجمع شخصيات أو غير ذلك –بغض النظر عن المسمى -يمثل
غــزة وينطلق نحو اإلقليم والمجتمــع الدولي مطالبًا بحقوقها وإعــادة األمل بالحياة
ألهلها وأبنائها الذين يستحقون كل خير.
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