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اللجنة القانونية تهنئ
النائب العام ووكيل وزارة
العدل بتولي منصبيهما
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في جلسة خاصة  ..التشريعي يناشد أحرار العالم الستنقاذ القدس من االحتالل

"تقرير"
05 04

التشريعي يصادق على تعيين "المدهون" نائبًا عامًا للسلطة الفلسطينية
صادق التشــريعي في جلســة خاصة عقدهــا بمقره في
األول من يونيــو للعام 2017م ،على تعيين الســيد ضياء
الدين ســعيد ســليم المدهون نائب ًا عامــ ًا وذلك بإجماع
النــواب ،وفقــ ًا ألحكام القانون األساســي الفلســطيني
وتعديالتــه وقانون الســلطة القضائية ،وأصــدر المكتب
اإلعالمي للتشريعي تصريح صحفي أفاد فيه أن المصادقة
بناء تنسيب من مجلس القضاء األعلى.
جاءت ً
وأشار البيان أن المصادقة على تعيين السيد "المدهون نائباً
عام ًا للســلطة الفلسطينية تمت ً
وفقا لألصول الدستورية
والقانونيــة ،وجاء في البيان أن هذه المصادقة تأتي في
إطار دعم التشريعي لقطاعات العدالة في فلسطين ،وأن
النائب العام الجديد قــد أدى اليمين القانونية أمام نواب
المجلــس التشــريعي ،ومن ثم انطلق ليمــارس صالحياته
كاملة وفق ًا لألصول القانونية المعمول بها.

نواب التشريعي يتبرعون براتب شهر لصالح مرضى
الكلى والسرطان

ســ ّلم د .أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس المجلس
التشريعي لرئيس قطاع الصحة والبيئة د .باسم نعيم
شيك عبارة عن تبرع نواب المجلس براتب شهر كامل
لصالــح مرضى الكلى والســرطان ،جــرى ذلك بمكتب
مدير مستشفى الشفاء وبحضور وفد من النواب ولفيف
مــن أركان وزارة الصحــة وكوكبة مــن األطباء وبعض
المرضى.
أوضح "بحر" أن الشيك الذي تم تقديمه لوزارة الصحة
يأتــي فــي إطــار تضامــن النواب مــع مرضــى الكلى
والســرطان لما يعانوه جراء المــرض والحصار وتخلي
وزارة الصحة فــي رام اهلل عنهم وامتناعها عن تقديم

األدوية الخاصة بهم.
وحمــل حكومة الحمــد اهلل المســئولية القانونية تجاه
انهيــار الوضع الصحي في قطاع غــزة الذي يعاني من
أزمات متتالية بسبب تشــديد الحصار المفروض على
قطاع غزة منذ عدة ســنوات ،مشددا على ضرورة دعم
القطاع الصحي بعيدًا عن المناكفات السياسية.
كما دعا منظمة الصحة العالمية للقدوم لغزة ومعاينة
الوضــح الصحــي الخطيــر والــذي يهــدد حيــاة مئات
المرضى ،بســبب نقص األدوية والمستلزمات الطبية
ونقص الوقــود عن عدد من مراكــز الرعاية الصحية،
وكذلك المستشفيات ،مؤكدًا أن المجلس سيستمر في

العمل على المستوى المحلي والدولي من أجل تحسين
الوضع الصحي في القطاع.
من جهته ثمن د .باسم نعيم خطوة المجلس التشريعي
بالتبرع لصالح المرضى مــن رواتبهم ،مؤكدًا أن ذلك
يدل علــى اهتمام أعضاء المجلــس بالقطاع الصحي،
وأنهم يقدمون كل ما يملكون من أجل تحسين الواقع
الصحي.
وكان المجلس التشــريعي عقد جلســة خالل األسابيع
الماضية لمناقشــة الوضع الصحــي في قطاع غزة في
مستشفى الشفاء بغزة ،وأعلن في حينه عن تبرع نواب
المجلس براتب شهر لصالح مرضى الكلى والسرطان.

"بحــر" يشــارك بافتتاح
مشــروعين خيرييــن
بمدينة غزة
03
النائــب "الزعارير" اإلدارة
األمريكية تدعم االحتالل
والعرب يفتحون األبواب
أمام قادته
03
نواب التشريعي يتفقدون
قاعات امتحانات الثانوية
العامة
02
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أشاد بجهود وزارة التعليم..
"التشريعي" يتفقد قاعات امتحانات ولجان تصحيح الثانوية العامة
نظــم وفــد مــن المجلــس
التشــريعي زيــارات تفقديــة
لقاعــات امتحانــات الثانويــة
العامــة ولجــان التصحيــح في
مختلف محافظــات قطاع غزة
وأشادوا بمستوى االستعدادات
التــي اتخذتهــا وزارة التعليم
والجهــات المعنيــة إلنجــاح
موســم االمتحانــات ،متمنّين
للطلبة النجاح والتوفيق ورفع
اسم فلســطين عاليًا بين األمم
والشعوب.

قاعات االمتحانات

وكان وفد "التشــريعي" الذي تقدمــه د .أحمد بحر،
وضم ُك ً
ال من النائب عبــد الرحمن الجمل ،والنائب
هــدى نعيم ،ورافقهم وفد رفيع مــن وزارة التربية
والتعليــم تقدمه رئيس قطــاع التعليــم والثقافة
باللجنــة اإلداريــة الحكومية كمال أبو عــون ،كانوا
قد نظموا جولة تفقدية لقاعات االمتحانات شــملت
مدارس محفوظ النحناح للبنات غرب غزة ،وشهداء
الزيتون للبنين ،وهاشم عطا الشوا للبنات الواقعة
بحي الزيتون شــرق مدينة غزة ،واطلعوا على سير
االمتحانات فيها.
وأشــاد "بحر" بمؤتمــر صحفي عقده في مدرســة
محفــوظ النحنــاح بالتوافــق بيــن وزارة التربيــة
والتعليــم في غــزة والضفة الغربيــة والقدس ،وما
قدمتــه من أداء بروح الوحدة الوطنية والمســئولية
العالية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأكــد أثناء المؤتمــر أنه ورغم الحصــار واالنقطاع
الدائــم للكهرباء واألزمــات التي تعانيهــا غزة فإن
أبنائنــا الطلبــة تســلحوا بالعزيمة واإلصــرار على
مواصلة مســيرة التفوق والنجــاح ،معربًا عن أمله
أن يكونوا جيل النصر والتحرير ،مثمنًا الدور الكبير
لوزارتي الداخلية والصحة لما تقومان به من تأمين
لجــان الثانويــة العامة ،وتقــدم الخدمــات الطبية
الالزمة للطلبة أثناء فترة االمتحانات.

لجان شمال القطاع

إلى ذلك قامت لجنة التربية والقضايا
االجتماعية بالتشريعي بزيارة تفقدية
للجــان امتحانــات الثانويــة العامــة
فــي محافظــة شــمال غــزة ،وذلــك
لالطمئنــان علــى ســير االمتحانات،
وضــم وفــد اللجنــة ُك ً
ال مــن النواب:
يوسف الشرافي ،محمد شهاب ،مشير
المصري ،وجميلة الشــنطي ،رافقهم
وفد من الــوزارة تقدمه رئيس قطاع
التعليم كمــال أبو عون ،وبمشــاركة
وكيل الــوزارة زيــاد ثابــت ،والوكيل
المســاعد أيمــن اليــازوري ،ومديــر
مديرية التعليم في الشــمال محمود
أبو حصيرة.
بــدوره أوضــح النائب "الشــرافي" أن
الجولــة تأتي فــي إطار مهــام اللجنة
وبهدف االطالع على سير االمتحانات
وطبيعة اإلجراءات المتخذة في سبيل
انجاحهــا ،مقدمًــا شــكر التشــريعي
لطواقــم وزارة التعليم ومديرياتهــا المختلفة على
جهودها المتقدمة في خدمة المسيرة التعليمية في
فلسطين ،مشيدًا بمستوى االستعدادات واإلجراءات
المتخذة قبل وأثناء تقديم الطلبة لالختبارات.

من ناحيته قدم "أبو حصيرة" شرحًا حول مديريته
وجهــود طواقم العاملين فيهــا ،موضحًا أنها تضم
فــي لجانهــا ( )4805مــن طلبــة الثانويــة العامة
مقســمين على ( )27لجنــة منهــا ( )20لجنة لفرع
العلوم اإلنســانية ،و( )5لجان للفرع العلمي ،ولجنة
للفرع الشرعي وأخرى للفرع الزراعي.
وطمــأن "أبو حصيــرة" النــواب على
ســير االمتحانــات مشــيرًا إلــى أنها
تســير فــي ظل أجــواء تعاونيــة بين
الــوزارة والمديريــة وكل الجهات ذات
االختصــاص ،مؤكــدًا أن المديريــة
وفــرت لــكل لجنــة مــا يلزمهــا مــن
إجراءات وامكانيات سواء تلك الخاصة
بالدعم اللوجســتي أو ما يلزم الطلبة
ذوي االحتياجــات الخاصــة ،باإلضافة
لطبيــب متواجد فــي كل لجنة وذلك
تحســبًا ألي طارئ صحــي قد يصيب
أحد الطلبة.

لجان التصحيح

وفــي الســياق تفقــد د .أحمــد بحر،
مركــزي تصحيــح الزهــراء والرملــة
الواقعيــن بمحافظة غــزة ،وكان في
استقباله كمال أبو عون ،ووكيل وزارة
التربيــة والتعليم زيــاد ثابت ،ووكيل
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مساعد للتعليم العالي أيمن اليازوري.
أشــاد "بحر" بجهود العاملين في المركزين وخاصة
لجان الفــرز التي تعمل في ظل ظروف اســتثنائية
وقاهرة بســبب الحصار وأزمــة الكهرباء ،مثمناً دور
طواقــم الوزارة لما يبذلونه من جهود كبيرة إلنجاح
امتحانات الثانوية العامة وإخراجها بالشكل األمثل.
وأشــار إلــى أن عمليــة التصحيــح تتســم بالدقة
والموضوعيــة والشــفافية الكاملــة ،مؤكــدًا أن
المجلــس التشــريعي يُتابــع مــع الــوزارة ســير
االمتحانــات وعمليــات التصحيح وصــو ً
ال للنتائج،
مشيداً بجهود جميع العاملين بهذا الحقل ،ومتمنياً
التوفيق والنجاح والتميز للطلبة.
مــن جانبــه أشــاد "أبــو عــون" بجهود التشــريعي
وشكر اهتمام رئاســته ونوابه بالعملية التعليمية،
وزياراتهــم لقاعــات االمتحانات ومراكــز التصحيح
واالطمئنــان علــى العامليــن والمصححيــن ،الفتًا
علــى جــوالت التشــريعي هدفــت للوقــوف علــى
ســير االمتحانات وعملية التصحيــح ،ومتابعة أمور
العامليــن فــي اللجان مــن المعلمين والمشــرفين
والوقوف على احتياجاتهم.
واصطحب "أبو عون" وفد التشريعي في جوالت على
مركز التصحيح واســتمعوا من مشــرفي ومنسقي
المراكز لشرح موســع حول آليات التصحيح ،والفرز
والتجهيز قبل التصحيح وبعده.
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خالل افتتاحه مشروعين خيريين بغزة" ..بحر" يثمن
مواقف قطر الداعمة للشعب والقضية
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كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

مؤتمر الرياض وصفقة القرن

ثمن أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي ،مواقف
دولة قطر الشقيقة الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية في
شتى المجاالت وخاصة في الجانب االنساني واالغاثي ،موضحًا
أنها ســاعدت أبناء شــعبنا على الصبر والصمود وسط الحصار
الظالــم المفروض على قطاع غزة لما يزيد عن  11عاما ،ودان
"بحر" تصريحات وزير الخارجية الســعودي عــادل الجبير الذي
وصف فيها حركة حماس باإلرهاب ،داعيًا السعودية للعودة إلى
رشدها ،ووقف تلك التصريحات المسيئة لدور المملكة العربية.
جاءت تصريحات "بحر" لدى افتتاحه مشروعين خيريين تابعين
لخيريــة لجمعية الرياض الخيــري بغزة ،وأضــاف ":تصريحات
الجبير توتيرية ،وال تعبر عن أصالة المملكة العربية السعودية
ودورها التاريخي تجاه شــعبنا وقضيتنا الفلسطينية ،وال تخدم
سوى االحتالل اإلسرائيلي".
ودعا األمة العربية لالصطفاف حــول قضاياها العادلة وأهمها
قضية فلســطين ،وأخذ دورها الحقيقي والمسئول تجاه مدينة
القدس التي تُستهدف بشــكل يومي من قبل االحتالل ،ويتم
تغيــر معالمها االســامية وســط صمت عربــي ودولي مريب،
مناشــدًا جامعة الــدول العربيــة ومنظمة التعاون االســامي
بالوقــوف أمام مســئولياتهم تجــاه قضية فلســطين ومدينة
القدس ،ودعم صمــود أهلنا ،ومحاربة االحتــال في المحافل
الدولية ،ومالحقته على جرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا.
وقدم الشــكر لنســاء قطر اللواتي تبرعن بالمشــاريع الخيرية
التــي افتتحتها جمعية الرياض الخيريــة والممثلة في بئر مياه

ارتــوازي يخدم عدد كبير من الجئين مخيم الشــاطئ ،وكذلك
مساهمتهن في دعم مخبز الرياض الخيري.
بــدوره أكد رئيــس جمعية الريــاض الخيرية رياض شــاهين،
أن افتتــاح المشــروعين النوعييــن يأتــي خدمــة للمجتمــع
الفلســطيني في غزة وإسهامًا في دعم المشــاريع الخدماتية
المقدمة للمواطنين ،مبينًا أن حفــر بئر المياه "بئر نبع الخير"
جاء بالتعــاون مع بلدية غزة ،موضحًا أن البئر ســيغذي مخيم
الشاطئ الواقع غرب المدينة من خالل خط ناقل يمتد لمسافة
" "3كيلومتــر ليســتفيد منــه " "50ألف مواطن ،وأشــار إلى أن
جمعيتــه شــرعت بتنفيذ المخبــر الخيري منذ منتصــف العام
الماضي ليكون المشروع الخيري األول في منطقة "تل الهوى"
مبينًا أن ريعه ســيعود لصالــح األيتام والفقــراء في المدينة،
وذكر أن المشروعين تم تمويلهما من نساء محسنات من دولة
قطر الشقيقة.
بدوره لفت رئيس بلدية غزة نزار حجازي في كلمته إلى أهمية
افتتاح مشــروع البئر االرتــوازي ،وما يمثله من مســاهمة في
توفيــر المياه العذبة للمواطنين في مدينة غزة ،وأضاف ":رغم
الحصار والهجمة الشرسة على كل ما هو فلسطيني إال أن جهود
أهل الخير لم تنقطع وما زالت متواصلة ،مقدمًا شكره لجمعية
الرياض على جهودها في خدمة المجتمع الفلسطيني" .وداعيًا
الجمعيات الخيرية واألهلية للتعاون مع المؤسســات الرســمية
والبلديــات لتتضافر الجهــود في خدمة المجتمع الفلســطيني
والتخفيف من آثار الحصار الظالم.

النائب الزعارير" :ترامب" يرتب لتسوية لصالح االحتالل وزيارته
للمنطقة فتحت أبواب العرب على مصراعيها أمام الكيان
أكد النائب باســم الزعارير أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب
يرتب لتســوية سياســية عامة لصالح دولــة الكيان ،مع بعض
التحســينات االقتصاديــة التــي قد تطــرأ على وضع الســلطة
الفلسطينية باإلضافة لتغييرات محدودة فيما بات يعرف بتبادل
األراضي ،وأضــاف "الزعارير" في تصريحات خاصة "بالبرلمان"
إن زيــارة "ترامــب" للمنطقة فتحت أبواب الــدول العربية على
مصراعيها أمام االحتالل وقادته وبصفة رسمية وليس بالخفاء.
ونــدد "الزعارير" بالهجوم الذي شــنه "ترامب" عشــية انتخابه
رئيسًا ألمريكيا على اإلسالم والمسلمين تحت ذريعة ما يسمى
"باإلرهاب اإلســامي" ،مشددًا بأن ذلك يأتي في إطار محاربة
اإلســام ،ومنع وصول الحركات اإلســامية للحكــم في الدول
العربية واإلسالمية.

وحول زيارة "ترامب" لدولة الكيان أشار "الزعارير" إلى أن الزيارة
كانــت بمثابة تجديدًا لوالء أمريكيا "إلســرائيل" ،واســتمرارًا
للعهــد بأن أمريكيــا تعمل باســتمرار من أجل تماســك القوة
اإلســرائيلية ،حتى تحافظ على تفوقها العسكري النوعي بين
دول المنطقة.
وأكــد "الزعاريــر" أن زيــارة "ترامب" لمدينة بيــت لحم تحمل
دالالت دينيــة أكثــر منهــا سياســية ،وأن الزيارة شــكلت عدم
اهتمام أمريكيا بالســلطة ككيان سياســي وال برئيســها الذي
قيــل إنه تلقــى من "ترامــب" ما ال يليــق من القــول ،محذرًا
قيادة الســلطة من االنزالق مجددًا في مغامرات سياسية غير
محسوبة العواقب والنتائج ،مشددًا أن أي تنازالت سياسية من
شأنها تعريض القضية للتصفية.

w w w . p l c . p s

لم تكابد األمة العربية واإلسالمية من الذل والهوان طيلة تاريخها أسوأ مما تكابده اليوم.
في مؤتمر الرياض األخير الذي شــاركت فيه بعض الدول العربية فيما يشــبه كونه حلفا
عربيا – أمريكيا جديدا لمحاربة ما يســمونه اإلرهاب من وجهة النظر األمريكية واألنظمة
العربيــة الحليفــة لها ،صُدمت األمة مــن أقصاها إلى أقصاها بصفقــة القرن التي تولت
المملكة العربية الســعودية إبرامها مــع اإلدارة األمريكية بمبلغ يقــارب  460مليار دوالر
في مجاالت عســكرية واقتصاديــة مختلفة ،في الوقت الذي أعلــن فيه الرئيس المصري
عبد الفتاح السيســي عن جهــود أمريكية مع بعض األنظمة العربيــة يتم بلورتها إلبرام
حل سياسي تصفوي للقضية الفلسطينية حسب الرؤية الصهيونية تحت مسمى "صفقة
القرن".
إن ســياقات وتطــورات األحداث تؤكد أن ما حدث في مؤتمــر الرياض ال يعدو كونه جزية
سياسية تم جبايتها من السعودية لتحقيق أهداف سياسية مفضوحة ال تخفى على أحد.
ويتمثل الهدف األول في حماية اإلدارة األمريكي للكيان السعودي وعرش األسرة الحاكمة،
وتأمينهــا فــي وجه أعدائها وخصومها ،وعلى رأســهم إيــران ،التي ترى فيها الســعودية
خطرها األكبر وعدوها اللدود.
أمــا الهــدف الثاني فيكمن فــي تخفيف الضغــوط األمريكية التي مورســت ســابقا على
الســعودية ،وخصوصــا فيما يخــص المزاعم األمريكية بدور الســعودية فــي التحريض
على هجمات  11ســبتمبر ،والتي تجسدت بوضوح في ســياق الحملة االنتخابية للرئيس
األمريكــي دونالد ترمب قبل فوزه بمقاليد الرئاســة حين أطلــق موجات التهديد والوعيد
بحق السعودية وتعهد بتأديب السعودية سياسيا واقتصاديا.
ويبدو الهدف الثالث جليا بامتياز ،فالحملة السعودية مع بعض دول الخليج على قطر بحجة
دعمها لإلرهاب واستضافتها لحركة حماس على أراضيها لم تكن لترى النور لوال الموافقة
والضوء األخضر األمريكي الذي تم التحصّل عليه في إطار صفقة القرن.
هي صفقة خبيثة ورخيصة بكل المقاييس ،ألنها المرة األولى في تاريخ األمة التي ينحدر
فيها السلوك السياسي واألخالقي واإلنساني إلى هذا المستوى المتردي عبر تحالف غريب
يهتك عرى كل القيم والمبادئ ويقلب كل األصول والموازين.
فــي مؤتمر الرياض تطاول ترمب على حركة حماس ووصفها باإلرهاب ،ولم يجرؤ الملك
السعودي أو أي زعيم عربي عن الوقوف وقفة حق وصدق في وجه هذا االتهام الغاشم ،أو
حتى إبداء نوع من التعليق أو التوضيح الذي يسمح بالتفرقة بين اإلرهاب المذموم وبين
نضال الشــعوب وحركات المقاومة في ســبيل تحرير أرضها واستقالل شعوبها وأوطانها
الذي كفلته كل الشرائع السماوية والقوانين األرضية ،ومن بينها مواثيق األمم المتحدة.
وما هي إال أيام معدودات حتى انفضح المســتور ،ليخرج وزير الخارجية الســعودية ليتهم
حمــاس بــذات األوصاف التي وصفهــا بها ترمب ،ويتلــوه وزير الدولة اإلماراتي للشــؤون
الخارجية الذي اعتبر أن وجود حماس على األرض القطرية يمثل مشكلة للمنطقة.
إن كل مــا يصــدر عــن بعــض الــدول العربيــة حاليا مــن اســتعداء لحمــاس والمقاومة
الفلسطينية ،ومحاولة تركيع قطر وإزاحتها عن موقع الفعل والتأثير اإلقليمي ،والتهديدات
الصهيونيــة المتكــررة ضد قطاع غــزة وحركة حمــاس ،يؤكد بجالء أن الحــل التصفوي
للقضية الفلســطينية المسمى بـ "صفقة القرن" قد اقتربت ســاعة تنفيذه ،وأن السلطة
الفلسطينية برئاسة محمود عباس قد تساوقت مع هذه الصفقة التي تتمحور حول إنهاء
الصراع الفلسطيني – الصهيوني وتطبيع الدول العربية لعالقاتها مع الكيان الصهيوني،
في مقابل دولة فلســطينية منزوعة السالح على قطاع غزة ومساحة محدودة من الضفة
الغربية فيما يتم ضم التكتالت االستيطانية التي تبتلع أراضي الضفة للسيادة الصهيونية،
ومنح الســلطة بعض ضواحي القدس الشرقية ،وليس القدس الشــرقية ذاتها وأحياؤها
المعروفة كما تنادي بذلك السلطة ،إلعالنها عاصمة للدولة الفلسطينية الموهومة.
إن تطــورات األحداث والمواقف األخيرة تميط اللثام عن المؤامرة الكبرى التي تســتهدف
القضية الفلسطينية ،وتحاول المساس بالمقاومة الفلسطينية التي تشكل حركة حماس
رأس حربتهــا ،وتعبّد الطريق من بعــد لضرب وتصفية مواطن القــوة والثبات في األمة
وتهيئة الساحة العربية واإلسالمية للعبث والهيمنة الصهيونية واألمريكية بال حدود.
مــن هنا فإن كل األحرار والشــرفاء في األمة ،حكومات وشــعوبا وأحزابا سياســية وقوى
اجتماعيــة ومنظمــات جماهيرية وعلماء وشــخصيات وقــادة رأي ،أن ينتفضــوا في وجه
هذه المؤامرة البغيضة التي تســتهدف حاضرهم ومســتقبلهم ،وأن يعملوا على إحباطها
وإفشالها بكل السبل والوسائل الممكنة ،ألن أمتنا الحية وأبناءها البررة ال يمكن أن يرضوا
بالدنية في دينهم وأوطانهم ،أو يسمحوا باستمرار االنهيار السياسي والقيمي واإلنساني
الراهن مهما كانت الظروف والتحديات.
وختامــا ..لقد كتب اهلل تعالى النصر لعباده المؤمنين المجاهدين الصادقين ،ولن يضيرنا
تلــك المؤتمرات السياســية التي تحاك فيها المؤامرات هنا وهنــاك ،فهي أوهن من بيت
العنكبــوت ،وأضعف من أن تصمد أمام إرادة وعزم شــعبنا ومقاومتنــا وإرادة وعزم أمتنا
العربية واإلسالمية.

"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"
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تقرير

عقد جلسة بمناسبة الذكرى الخمسين الحتالل القدس

التشريعي يحذر من مخططات تهويد القدس ويدع
عقد المجلس التشــريعي الفلســطيني نهاية األسبوع
المنصرم بمقره جلسة خاصة بمناسبة الذكرى الخمسين
الحتالل شرقي القدس والمسجد األقصى المبارك ،وأشار
د .أحمــد بحــر في مقدمة الجلســة أن االحتــال يواصل
ممارســاته اإلجراميــة فــي الذكــرى الخمســين الحتالل
القدس وسائر األراضي الفلسطينية ،ويضرب عرض الحائط
بكل القرارات والمواثيق الدولية ،ويتعدى على الشرعية
الدوليــة وقراراتها التي تدين اإلجــراءات االحتاللية في
األراضي الفلسطينية ،وفي مقدمتها القدس والمسجد
معركة الدفاع عن القدس

بــدوره أكــد د .أحمــد بحر خــال كلمته التــي افتتح بها
جلســة أن القدس إســامية عربية وهــي عاصمة لدولة
فلسطين مهما طال الزمان أو قصر ومهما حاول االحتالل
مــن تغيير معالمها وتهجير أهلها وهدم بيوتها وإحاطتها
بالمســتوطنات ،وأضاف ":إن شعبنا وأمتنا على موعد مع
معركة الدفاع عن القدس والمسجد األقصى وتحريرهما.
واعتبــر أن ما قام به "نتنياهو" من عقد جلســة الحكومة
الصهيونية تحت ساحة البراق احتفا ًء بالذكرى الخمسين
الحتــال وضم القدس ال وزن وال قيمــة له ،الفتًا إلى أن
االحتالل يضــرب عرض الحائط بكل القرارات والمواثيق
الدوليــة ،ويتعــدى علــى الشــرعية الدوليــة وقراراتهــا
التــي تدين اإلجــراءات االحتالليــة جميعاً فــي األراضي
الفلســطينية ،وفي مقدمتها القدس والمســجد األقصى
المبارك.
وشدد "بحر" على أن ما يقوم به االحتالل من إجراءات في
قتل وتهويدٍ وطرد ألبناء شــعبنا
فلســطين المحتلة من ٍ
من أرضه يأتي في ســياق التهويــد وبهدف تفريغ المدن
العربيــة من أهلها ،مبرقًــا بالتحية ألهلنــا في األراضي
المحتلــة عــام " "48علــى صمودهم وثباتهــم في وجه
االحتالل الصهيوني ،مشــيرًا إلى اعالنهم إضراباً شام ً
ال
عقب استشهاد الشاب أحمد طه في كفر قاسم وبعد قيام
االحتالل الصهيوني بهدم " "9منازل في مدينة قلنســوة
بذريعة البناء بدون ترخيص.
واســتهجن "بحــر" تصريحــات جبريل الرجــوب التي أكد
فيها على أحقيــة اليهود في حائط البــراق ،وتابع ":هذه

مداخالت النواب

حقيقة زائفة

األقصــى ،واســتمع النــواب للتقريــر الذي أعدتــه لجنة
القــدس واألقصى بهذا الخصوص ،وتاله النائب أحمد أبو
حلبية مقرر اللجنة ،وأشــار فيه لكل أشكال االنتهاكات
الصهيونيــة بحــق القدس والمســجد األقصــى ،محذرًا
االحتالل من االستمرار بسياسته الرامية لتهويد المدينة
وطمس معالمها العربية واإلســامية ،بدورهم شــدّد
النواب على أنه ال حق تاريخي لليهود في القدس ،داعين
أحــرار العالــم للعمل على اســتنقاذها من يــد االحتالل
الغاشم ،وفي نهاية الجلسة أقر النواب التقرير باإلجماع.

تصريحات رخيصــة تدل على مدى عمــق ارتباط هؤالء
باليهود ليظلوا خدماً وعبيداً لهم".
كما اســتنكر قيام حكومة الحمد اهلل بقطع رواتب ""277
أســيراً محــرراً بصفقة وفــاء األحرار ،وقطــع رواتب عدد
مــن نواب الشــعب الفلســطيني ،األمر الذي عــده إعالن
ً
وخاصة في غزة
حرب مجنونة على شــعبنا الفلســطيني
ٍ
المحاصرة.

التقرير

بــدوره تــا رئيس لجنة القــدس واألقصى بالتشــريعي
النائــب أحمد أبو حلبية تقريــر لجنته مؤكدًا أن االحتالل
يواصل عدوانــه وانتهاكاته وجرائم حربــه بحق القدس
وأهلهــا منــذ نكبة فلســطين ،وهو يصعّــد من هجمته
المســعورة ،ويشــدد من قبضته بشراسة على ّ
كل شيء
فــي مدينة القــدس والمســجد األقصى المبــارك وعلى
األرض واإلنســان والعقارات والمنازل وعلى المقدســات
والمعالم واآلثار اإلسالمية والمسيحية.
وقــال أبو حلبية ":ولقد وضع العــدو الصهيوني له أهدافاً
اســتراتيجية فــي مدينــة القــدس تتمثل فــي التهويد
الجغرافــي والديموغرافــي لمدينة القدس في مســاحة
( )600ســتمائة كيلــو متر مربع داخل الحــدود التاريخية
للمدينــة بهــدف طمــس معالمهــا وآثارهــا اإلســامية
والمســيحية ،وعددّ التقرير االنتهاكات الصهيونية بحق
القدس وأهلها على النحو التالي:

انتهاكات المقدسات اإلسالمية

.1اســتمرار الحفريات وإقامة شبكة أنفاق أسفل المسجد

بدوره أشار النائب محمود الزهار إلى أن العالم يتعامل
مع العدو االسرائيلي بأنه حقيقة واقعة ولألسف العالم
العربــي بدأ يقر بهــذا األمــر ،والحقيقــة أن االحتالل
زائــل ال محالــة ،مطالبًا بضرورة تذكيــر من انحرفت
بوصلتهم وضلــوا الطريق بأن الكيان هو دولة مارقة،
ناتجــة عــن الغــزو الصهيونــي ألرضنا بالتعــاون مع
االحتالل البريطاني وبالتالي االســتيالء على األراضي
والممتلكات والمقدسات.
وأكد "الزهار" أن القدس واألقصى من ثوابت الشــعب
الفلســطيني التي ال يمكــن التنازل عنهــا ،مؤكدًا أن
تنازل حركة "فتح" عن الثوابت ال يمثل شعبنا ،معلنًا
أن "محمــود عباس" فاقد الشــرعية ومنتهــي الوالية،
محمّــ ً
ا إيــاه المســؤولية التامة عــن كل تصريحات
قيادات حركته والتي كان أخرها ما قاله "الرجوب".

األقصــى وفــي محيطه كان
أخرها إقامة مدينة ســياحية
صهيونية أســفل المســجد،
وأخرى أسفل بلدة سلوان.
.2فــرض التقســيم الزماني
أمــراً واقعًا من خالل تكثيف
االقتحامــات وتنظيمهــا
بصــورة يوميــة ،ومنــع
المرابطيــن والمرابطات من
أهلنا المقدسيين من دخول
المسجد األقصى.
.3االســتيالء علــى حارتــي
المغاربة والشرف الواقعتين
غــرب األقصــى وتحويلهمــا
إلى ما يسمى الحي اليهودي
وتغييــر جميــع المعالــم
اإلسالمية فيهما.
.4أزالــت تلــة المغاربــة،
وتوســيع حائــط البــراق
إلقامــة مكان لصالة النســاء
اليهوديات.
.5تحويــل بعــض مســاجد
القــدس إلى كنــس يهودية
ومرابــض لإلبل والغنم وبارات وحانات للرقص والمجون
ومكبات للنفايات الصلبة والصرف الصحي.

المقدسات المسيحية
انتهاكات
ّ

تصريحات مرفوضة

من ناحيته استنكر النائب إسماعيل األشقر تصريحات
قيــادات الســلطة ومنظمــة التحرير ،مشــيرًا إلى أن
بعضهم يتنــازل عن ثالثــة أرباع فلســطين لليهود،
وبعضهــم يتنــازل عن صفد وهي بلــده األصلية ،في
حين يغامر البعض األخر منهم بحق العودة ،مؤكدًا أن
ذلك كله يأتي في إطار الصداقة الحميمية مع اليهود.
ونــدد بتصريحــات "الرجــوب" وبالتنســيق والتعــاون
األمني ،متطرقًا للوضع العربي المُنشغل عن القدس
بالخالفات والنزاعات السياســية ،محذرًا من استغالل
الواقــع العربي المتــردي ألجل خدمــة االحتالل ونقل
السفارة األمريكية الى القدس ،مستنكرًا تقديم بعض
الدول المليارات لصالح أمريكيا ،ودعوات البعض لفتح
العالقات الدبلوماسية مع االحتالل على مصراعيها.
وأكد "األشــقر" أن الوطن العربي يعيش واقعًا دامس
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بحــر :تصريحات "الرجــوب" حو

اليهــود بحائط البــراق رخيصة
على عمق االرتباط باالحتالل

.1دعوة قيادات من الصهاينة أكثر من مرة لحرق الكنائس
في القدس المحتلة.
.2قيام عصابة "تدفيع الثمن" الصهيونية بإحراق كنيسة
جبل صهيون فــي القدس ما أدى إلى وقوع أضرار بأجزاء

الظــام ،مشــددًا أن فلســطين أرض وقف لإلســام
وللمســلمين وال يجــوز التنازل علنها وال عن أي شــبر
ً
مســتدركا بقوله ":أبشركم بربيع عربي إسالمي
منه،
ساخن يكنس كل الخونة والمرتزقة".

انتكاسة كبرى

أمــا النائــب مشــير المصــري فقــد وصف التنســيق
والتماهي مع االحتالل باالنتكاســة الكبرى ،وقال ":إن
الذيــن يقبلون علــى ذواتهم أن يعيشــوا تحت أحذية
االحتالل وقد نصبوا أنفســهم قادة على رقاب الشعب
والذيــن قبلوا بمشــاهدة صفد دون العــودة الحقيقية
إليها إنما هم خونة للدين والوطن والقضية".
ووصف لهث البعض العربي نحو التطبيع مع العدو فيما
يرفضون التطبيع مع المقاومة وشــعبنا الفلســطيني
وغــزة المحاصــرة ،باالنقــاب على المــوروث الديني
وحقائق التاريخ ،مســتنكرًا اعتبار "الرجوب" أن حائط

البراق هو ملك لليهود.
وقال ":من يرفع لواء المقاومة ويدخل مشروع التحرير
قــد غــادر النكســة وحولها إلــى محطة انطــاق نحو
االنتصار".

مقياس الكرامة

أما النائب ســالم ســامة فقــد اعتبر القــدس بمثابة
مقياس الحريــة والكرامة لألمة العربية واإلســامية،
مضيفًــا ":إذا كانــت القدس محررة يكــون العالم كله
محررًا وإذا أصابها شيء ينتقص قدسيتها فالعالم كله
تنتقص كرامته".
وندد "ســامة" بعقد حكومة االحتالل جلسة لها تحت
حائــط البراق ،مســتنكرًا في الوقــت ذاته تصريحات
"الرجــوب" وقيادات الســلطة التي تخلــت عن القدس
وأجزاء أخرى من الوطن لصالح االحتالل طواعية ودون
إكراه من أحد.
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عو أحرار العالم الستنقاذ المدينة من براثن االحتالل

ول حق

ة وتدل

أبــو حلبية :العدو يســعى لتهويد القدس
جغرافيــ ًا وديموغرافيــ ًا وطمس معالمها

رغم أنــف االحتالل وأعوانه ومناصريه ،وتصريحات

وآثارها التاريخية اإلسالمية والمسيحية

قيادات السلطة لعنة تطارد أصحابها

النواب :القدس عاصمة فلسطين مهما طال الزمن،

هدم المنازل

قامت السلطات الصهيونية بهدم أكثر من ( )5000خمسة
آالف منــزل وعقار وحوش ومحل تجــاري ودفيئة زراعية
وموقــع أثري تاريخــي ودينــي ،وتم كشــف النقاب عن
مخطط صهيوني كبير وخطيــر لهدم أكثر من ()22000
منــزل ألهلنــا فــي بلدات القــدس بادعــاء البنــاء بدون
ترخيص ،مقابل ذلك يتمدد االســتيطان الصهيوني في
المدينة المقدسة ،حيث أقام االحتالل نحو ( )50مغتصبة
صهيونيــة في القــدس ،وحــذر التقرير مــن مخطط ما
يسمى بالقدس الكبرى المنوي اقامته على مساحة ()600
كيلو متر مربع إلحالل وإسكان أكثر من مليوني مغتصب
بحلول العام 2020م.

الوضع التعليمي

فرض العــدو المنهاج الصهيوني في أكثــر من  60%من
مــدارس القدس ،ويحــاول فرضه على ســائر المدارس،
إضافة إلى ما يقوم بــه العدو الصهيوني من منع ترميم
الفصول التــي تحتاج إلــى ترميم ،ومنــع إقامة مدارس
جديــدة أو توســيع المــدارس الموجودة مما أدى تســرب
أكثر من ( )20.000طالب وطالبة مما يساهم في تجهيل
أبنائنا وبناتنا ،وكذلك تزداد معاناة هؤالء الطلبة بســبب
جدار الضم والتوســع العنصري الصهيوني الذي يعزلهم
عن مدارسهم.

التوصيات

من الكنيسة.
.3مصادقــة وزير الحرب الصهيوني الســابق يعلون على
ضــم ( )40دونماً من أراضي مجمع بيت البركة الكنســي
األرثوذكسي.

.4االعتــداء علــى الكنائس المســيحية ومنهــا :القيامة،
اإلنجيلية ،الروم األرثوذكس ،األرمن ،وعَمْوَاس وغيرها
من الكنائس.

ودعــا لطباعة تقرير لجنة القــدس وترجمته وتوزيعه
على كل السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية
الطالعهــم علــى ما حــل بالقــدس حتى مــن الذين
يزعمون أنهــم يدافعون عنها ،مهيبًا بشــرفاء "فتح"
للعمــل على وضع حد لتصريحــات قياداتهم المتهورة
وغير الوطنية.

حكم شرعي مغيب

من طرفه طالــب النائب مروان أبــو راس علماء األمة
بضــرورة تبيــان الحكــم الشــرعي للتنســيق األمني
والتطبيــع مع االحتالل من قبل الســلطة وغيرها من
األنظمــة ،مهيبًا بالعلماء أن ينهضــوا نهضة حقيقية
نصرة للقدس ولألمة اإلسالمية ،داعيًا منظمة التعاون
اإلسالمي لوضع القدس ضمن أجندة أولوياتها العاجلة.
وخاطب "أبو راس" بقوله ":نقول لعلماء األزهر وعلماء
الخليج العربي إننا مســلمون ســنة فلماذا يتأمر علينا

العربان ويتخلى عنا المســلمون ويمنعون عنا أســباب
الحياة ،ولماذا يضعوا أيديهم بأيدي أعدائنا ضدنا".

جرائم وانتهاكات

من ناحيته أكد النائــب محمد فرج الغول على ضرورة
تكليــف اللجنة االداريــة الحكوميــة بتخصيص وحدة
خاصــة فــي هيئــة توثيــق لرصــد جرائــم االحتالل
وانتهاكاته بحق القــدس ورصد كل البنود الواردة في
هذا التقرير بصورة تفصيلية وتجميع كل هذه الجرائم
واعدادها بملفات قانونية موثقة وفقا للمعايير الدولية
تمهيدًا لرفع قضايا في المحاكم الدولية ضد االحتالل
وداعميه بصفتهم مجرمين حرب.
ودعا أحرار العالم وكل القوى المحلية والدولية العربية
واإلسالمية الستنقاذ الشعب الفلسطيني من االحتالل
الصهيوني ،مؤكدًا أن ترك محاسبة االحتالل وأعوانه
يجرؤهم على ارتكاب جرائــم جديدة ،داعيًا لمواجهة

أو ًال :أوصــى التقريــر أهل القدس باالســتمرار في شــدّ
الرحال إلى األقصــى ومواجهة االقتحامــات الصهيونية،
وطالــب الفصائــل بالتوحد وإنهــاء االنقســام ،والتعاون
ألجــل وضع خطة متكاملة للدفــاع عن القدس واحتضان
انتفاضة القدس.
ثانيــاً :نطالب األجهزة األمنية فــي الضفة بوقف التعاون

األمني مع العدو والكفّ عن مالحقة المقاومة ،باإلضافة
لمطالبة الســلطة بالقيام بدورها في حماية المقدســات
وتفعيل البعد القانوني لمالحقة مجرمي الحرب الصهاينة
في المحاكم الدولية.
ثالثاً :استنكر التقرير بشدة التصريحات المبتذلة لجبريل
الرجوب حول حائط البراق وحق اليهود فيه ،مطالبًا حركة
فتح بإلجام األصوات النشــاز ،مطالبًــا الحكومة بتفعيل
قانــون تحريم وتجريــم التنازل عن القــدس الذي أقرّه
المجلس التشــريعي في عام 2008م ،وقانون الصندوق
الوطني لدعم القدس الذي تم إقرارّه في عام 2012م،
رابعــاً :دعا التقرير العرب والمســلمين لتقديم كل أنواع
الدعم المادي والسياســي واإلعالمــي والقانوني لصمود
أهلنا المقدسيين ،مطالبًا القادة والحكام بتنفيذ قرارات
مؤتمرات القمم العربية القاضيــة بتقديم الدعم المالي
ألهل القدس.
خامساً :دعا رؤساء البرلمانات العربية واإلسالمية لنصرة
القدس ،مطالبًا بتشكيل لجان دائمة للقدس وفلسطين
فــي برلماناتهم لالهتمام بهذه القضية المقدّســة ،كما
طالــب الحكومــات العربية واإلســامية بوقــف الهرولة
نحــو التطبيــع مــع الكيــان الصهيوني وقطــع العالقات
الدبلوماسية معه.
سادســاً :أهــاب التقرير بالمنظمات الدوليــة للعمل على
إلزام االحتالل باحترام قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها
فــي األراضــي الفلســطينية ،وتوفيــر الحماية للشــعب
الفلســطيني وخاصــة فــي القدس مــن جرائــم الحرب
واالنتهاكات الصهيونية.
ســابعاً :ثمّن التقرير قرار منظمة اليونسكو الصادر في
أكتوبــر مــن العــام الماضــي 2016م الذي ّ
أكــد على أن
المســجد األقصى المبارك وحائط البــراق وتلة المغاربة
مكان مقدس خاص بالمسلمين فقط.

االحتالل بكل السُبل.

في التقرب من االحتالل ليكون لها نصيب في رئاســة
السلطة مستقب ً
ال".

االحتــال واجراءاته بحق القــدس وأهلها لن تطمس
التاريخ اإلسالمي ولن تزور الحقائق التاريخية ،مضيفًا
أن كل مــا القــدس ينطــق بعروبة وإســامية المكان
والمعالم والمقدسات.
وقــال الشــرافي ":مصيبتنــا األولــى صحيــح أنها في
االحتــال لكــن تليهــا مباشــرة المصيبة فــي جماعة
المجرميــن الذيــن ينتمون لهذا الشــعب" .واســتنكر
تصريحات "عباس ،والرجوب" مبينًا أنهما يتنافســان
فــي خدمــة االحتالل ،ومشــددًا أن تلــك التصريحات
تعكــس مدى شــراكتهم مــع االحتالل ،ومؤكــدًا أنها
ً
مســتدركا
تصريحات ال تمثل الشــعب الفلســطيني،
بالقــول ":هناك جوقــة من قيادات الســلطة تتنافس

أما النائب هدى نعيم فقد اعتبرت أن القدس والمسجد
األقصــى هما شــعلة الجهاد والمقاومــة والوقود الذي
يشــعل جذوة جهادنا ونضالنا ضــد االحتالل ،موضحة
أن المطبعين مع االحتالل والمنســقين معه ال يمثلون
ً
شريكا
الشعب الفلســطيني ألنهم يرون في االحتالل
وليس عدو.
وأضافت ":رغم المشهد العربي المنتكس فإننا نؤمن
أننــا في مرحلــة مخاض لالمــة وما تدفعه الشــعوب
مــن دماء أبنائها هو ثمن واجب دفعه لتســتعيد األمة
عافيتها وتُســقط األصنام التــي أضعفت حاضر األمة
وضيعت مستقبلها.

لن يطمس التاريخ
بدوره شــدد النائب يوســف الشــرافي على أن جرائم شعلة الجهاد
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اللجنة القانونية بالتشريعي
تهنئ النائب العام ووكيل وزارة العدل بتولي منصبيهما
هنــأ وفــد مــن اللجنــة القانونيــة
بالتشــريعي ،النائب العام ضيــاء الدين
المدهون ،ووكيــل وزارة العدل محمد
النحال وذلك بمناســبة توليهما مهام
منصبيهما ،وتمنى الوفد لهما التوفيق
والنجــاح في مهمتهمــا ،وضم الوفد
ُك ًال من النواب :محمد فرج الغول رئيس
اللجنة القانونية ،مروان أبو راس ،يونس
األسطل ،أحمد أبو حلبية ،محمد شهاب،
ومشير المصري ،رافقهم المقرر اإلداري
للجنة القانونية عبد اهلل أبو لولي.
النائب العام

ولدى زيارة الوفد للنائب العام تمنى النائب "الغول"
التوفيق والنجاح والســداد لـ"المدهون" في مهمته
التي وصفها بالحساســة والشــاقة ،مشددًا على أن
األمانــة ثقيلة وموقع النائب العام حســاس وقطاع
العدالة يحتاج مزيدًا من الجهد والتعاون المســتمر
مــع مكونــات المجتمــع ذات العالقــة بالمؤسســة
العدلية وفي مقدمتها اللجنة القانونية في المجلس
التشــريعي ،منوهًــا إلــى أن العديــد مــن المواقع
والمؤسســات العدلية بحاجة لبذل جهود كبيرة من
أجــل تجويد العمل ،مهيبًــا بالنائب العام االهتمام
بالسجون والنيابات العامة على وجه الخصوص.
وبينّ "الغول" أن مبدأ العدالة وسيادة القانون يجب
أن يكون مقدم على كل ما هو سوى ذلك ،من أجل
االســتقرار المجتمعي والتمكين للمشروع الوطني
الفلســطيني ،مؤكدًا أن لجنته تولــي أهمية بالغة
للعدالــة أو ً
ال بهدف أن يكون المواطنين ســواء أمام
القانون والهيئــات القضائية والعدلية ،مشــددًا أن
مرفق النيابة العامة هو بداية العمل نحو العدالة.

سندا للعدالة
ً

مــن ناحيته أثنــى النائــب "أبــو راس" علــى قرار
التشــريعي بالمصادقة علــى تعييّــن "المدهون"
نائبًا عامًا معتبرًا وجوده في هذا المنصب بمثابة
سندًا جيدًا للمؤسسات القضائية والعدلية ،وقال":
إن الشعب الفلســطيني والمواطن الغزيّ يأمل منا

الخير وينتظر منا المزيد من الخير ،واإلجراءات التي
من شــأنها إحقــاق الحق وابطال الباطــل ،والقضاء
العادل بين المواطنين والمتخاصمين ،ألن هذا هو
الدور المنوط بالمصلحين والصالحين" ،معربًا عن
أمله الكبيــر بتعيين "المدهون" فــي هذا المنصب
المتقدم.
بدوره شكر "المدهون" اللجنة ورحب بالنواب مثمنًا
زيارتهــم ،وقال ":هــذا التكليف هــو بمثابة مهمة
أُوكلــت لنا ولم نطلبهــا البتة ،وال شــك أن المهمة
ثقيلــة واألمانة عظيمة وبحاجــة لمجهودات كبيرة
وسنســعى للعمل بكل جد واجتهاد من أجل خدمة
المواطنين وسيادة القانون على الناس كافة".
وأكــد "المدهون" على توجهاته بالتعاون مع اللجنة
القانونيــة بالتشــريعي وباقــي مرافق المؤسســة
العدليــة من أجل تحقيق العدالة ،مشــددًا على أنه
ينتهج سياســة الباب المفتوح لجميــع المواطنين،
وأضــاف قائ ً
ال ":القوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق
منه ،والضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له".

وكيل العدل

إلــى ذلك زار الوفد وكيل وزارة العدل محمد النحال

مهنئين ومباركين له بمنصبه الجديد ،وأكد النواب
أثنــاء الزيارة على أهمية مرفــق وزارة العدل كأحد
المؤسســات العدلية وبما تمثله الوزارة من عضوية
فــي مجلــس القضــاء األعلى ولمــا لها مــن مهام
اشــرافية على الــكادر اإلداري في مجلــس القضاء
األعلى ،واشراف على المحكمين الذين يحكمون بين
المواطنيــن في النزاعات اإلدارية والمالية والمدنية
والتجارية ،وتمنى الوفد "للنحال" النجاح في مهمته،
مؤكدين دعم لجنتهم لكل الجهود الرامية لتحقيق
العدالة في فلسطين.
مــن طرفــه أشــاد "النحــال" باللجنــة القانونيــة
بالتشــريعي ودورهــا الرائد في صياغــة مقترحات
مشاريع القوانين ،ولما تقوم به من دور متقدم في
خدمة المؤسســات العدلية في فلســطين ،مؤكدًا
علــى جهوزية وزارته للرقابــة البرلمانية ،والتعاون
مــع اللجنــة القانونيــة فيما يخص مياديــن العمل
المشــترك بينهما ،وأشــار لقانون التحكيــم وآليات
الحد من فســخ أحكام المحكمين نتيجة لإلجراءات
الشكلية المتبعة ،منوهًا لضرورة أن يخضع قانون
التحكيــم لبعــض التعديالت التي تســعف الموقف
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فيما يخص قضية فسخ األحكام.

اإلدارة العليا

وفــي ســياق منفصــل زار وفــد مــن اإلدارة العليا
بالتشــريعي النائب العام ،وتقــدم الوفد أمين عام
المجلــس د .نافذ المدهون ،وضــم ُك ً
ال من :األمين
العــام المســاعد ثروت البيــك ،ومدير عــام اللجان
وشؤون الجلسات أكرم السحار ،ومدير عام العالقات
العامة واالعالم أيمن أبو ليلة ،ومدير عام الشــؤون
القانونية أمجد األغــا ،وقدموا التهنئة للنائب العام
بمناســبة مصادقة التشــريعي على تعيينه والبدء
رســميًا بممارســة مهامه ،متمنين له التوفيق في
مهمته.
بدوره رحب النائب العام ضياء المدهون بوفد اإلدارة
العليا للتشــريعي وتقدم لهم بالشــكر على الزيارة
وأكد على نيته التعاون مع التشريعي ونوابه ولجانه
المختلفــة بما يحقــق مصلحة البــاد والمواطنين
كافة ،مشــددًا على عزمه األكيد في الســعي نحو
تحقيق مبدأ ســيادة القانون وتكافؤ فرصة العدالة
بين المواطنين.
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اللجنة االقتصادية تستمع لرئيس ديوان الرقابة لجنة الداخلية واألمن تعقد ورشــة عمل حول
أراضي المندوب بخان يونس
المالية واالدارية

عقدت اللجنة االقتصادية جلســة استماع لرئيس ديوان
الرقابة المالية واإلدارية المهندس محمد الرقب ،بحضور
النواب :عاطف عدوان ،يوســف الشــرافي ،سالم سالمة،
جمال نصار ،وجميلة الشــنطي ،وذلك بمقر التشــريعي
يوم أمس ،وناقشــت اللجنة مع "الرقــب" أوضاع الديوان
واطلعــت منه على ســامة اإلجراءات المتبعة في ســير
العمل.
بــدوره أكد النائــب "عدوان" أن الجلســة تاتــي في اطار
حرص المجلس التشريعي على االطالع على سير العمل
في المؤسسات الرقابية بشكل كامل ،وناقش مع "الرقب"
دور الديــوان وآليــات ضمان ســامة العمل واالســتقرار

المالي واالداري في جميع المؤسسات الحكومية في غزة،
ومدى التزامها بالنظام العام والقانون.
من ناحيته شكر "الرقب" اللجنة االقتصادية على دعوتها
وبيــن أن ديوانه يمارس صالحياتــه الرقابية على جميع
المؤسســات العاملة فــي الدولة ويضــع التقارير الالزمه
حول ســير العمل ومدى التزامها بالقانون ويقوم برفعها
للجهات المختصة حسب القانون.
وفي نهاية اللقاء شكر النواب "الرقب" على جهود ديوانه
وطواقــم العاملين بــه ،منوهين إلــى أن الديوان يعمل
بشــكل مهني من أجل ضمان ســامة القانون والحفاظ
على الحق العام وحقوق المواطنين.

عقدت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي ورشة عمل حول
أراضي المنــدوب بخان يونس ،بحضور رئيــس اللجنة النائب
إســماعيل األشــقر ،ومقررها النائب مروان أبو راس ،والنواب:
يحيى العبادســة ،يونس االسطل ،وســالم سالمة ،وبمشاركة
ُك ًال من :رئيس قطاع البنية التحتية رفيق مكي ،رئيس سلطة
األراضــي كامل أبو ماضــي ،رئيس بلدية خــان يونس يحيى
االسطل ،وذلك يوم أمس بمقر المجلس بغزة.
وناقشت الورشة مشاكل أراضي المندوب والمتمثلة في وجود
مباني عشوائية فيها ،وعدم قدرة البلدية على إعطاء تراخيص
للمواطنين باعتبارها مسجلة باســم الحكومة ،مما يؤثر على
المخططات الهيكلية للبلديات في المستقبل.
بدوره بيّن النائب "األشــقر" أن الورشة خلصت إلى ضرورة أن

تقــف الحكومة عند مســئولياتها في وضع حلول اســتراتيجية
للمواطنيــن الســاكنين فــي أرض المندوب بمــا يحافظ على
حقوقهــم ،مؤكدًا أن أرض المنــدوب حكومية ويمنع التصرف
بها إال في إطار محدد وآليات معينة تقوم الحكومة باتخاذها.
ولفت "األشــقر" إلى أن الحــل المؤقت يتمثل بقيــام البلديات
بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بوضع تصور للعشوائيات في
البنــاء ،وإمكانية تقديم خدمات للمواطنين مثل اإلنارة والمياه
للتخفيف مــن المعاناة الناجمة عن بناء العشــوائي ،باإلضافة
لوضع خطــة اســتراتيجية لمنع بناء العشــوائيات مســتقب ًال،
مشــيرًا إلى أن البلديات ستضع شروط وتعهدات للمستفيدين
من الخدمات المؤقتة ،ملفتًا إلى أن ما تم طرحه هو عبارة عن
رؤية سيتم تقديمها للحكومة لدراستها.

لدى استقباله سفير جنوب أفريقيا ..الزهار يشيد بجهود جنوب النائب سالمة يحذر من اشتعال
حرب دينيــة جراء االقتحامات
أفريقيا في دعم القضية الفلسطينية
المتكررة لألقصى

أشاد النائب محمود الزهار رئيس كتلة التغيير
واإلصــاح البرلمانية بجهــود جمهورية جنوب
أفريقيا في دعم القضية الفلسطينية ،موضحاً
أن جنوب أفريقيا عانت مما تعانيه فلســطين
مــن تمييز عنصري وهو ما يمارســه االحتالل
بحق شــعبنا ،شــاكرًا لجنوب أفريقيا مواقفها
السياســية واالنسانية المشــرفة تجاه الشعب
الفلســطيني ،جاءت تصريحــات "الزهار" أثناء
اســتقباله ســفير جنوب أفريقيا لدى السلطة
الفلسطينية أشرف سليمان.
وأدان "الزهــار" الهجمــة الكبيــرة علــى حركة

حمــاس واتهامها باإلرهــاب ،موضحًا أن هذه
التصريحــات لن تضعف حركته بل ســتزيدها
قــوة ،مضيفًــا ":لن تنحــرف بوصلــة حماس،
وسنبقى نقاتل االحتالل حتى النصر والتحرير،
وال أحد يلزمنا بوقف مقاومة االحتالل ،مقاومتنا
تستمد قوتها من دعم ومساندة شعبنا لها".
مــن جانبه أكد الســفير "ســليمان" أن حكومة
بالده ســتواصل جهودها فــي ملف المصالحة
الفلسطينية ،مشيراً إلى اللقاء الذي عقد مؤخراً
في مدينة كيب تــاون بحضور حركتي حماس
وفتح والفصائل ،موضحاً أن هنالك عدة لقاءات

فــي الضفة وغزة إلتمــام هذا الملــف ،منوها
لعقد لقاء آخــر خالل الفتــرة القادمة ،موضحا
أن جنوب أفريقيا تعمل على مســاندة الشعب
الفلسطيني ومساعدته على الصعيد السياسي
واإلنسانية.
وفــي ختــام اللقــاء طالــب "الزهــار" الســفير
بمواصلــة جهود دعــم القضية الفلســطينية
والعمل على دعم وإسناد قطاع غزة المحاصر
بتنفيذ مشــاريع اقتصادية وإنســانية وخاصة
في الجانــب الصحي والتعليمــي والعمل على
فتح معبر رفح.
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أدان النائــب ســالم ســامة االقتحامــات المتكــررة التي يقــوم بها
مستوطنون للمسجد األقصى بحراسة شرطة االحتالل ،محمّ ً
ال دولة
االحتالل المســؤولية عن هذه االنتهاكات التي تستهدف مشاعر كل
المسلمين في شهر رمضان.
وقال النائب ســامة في تصريح صحفي أصــدره مؤخرًا ":اقتحامات
المستوطنين المتكررة للمســجد األقصى هي انتهاكاً لحرمة المكان
وإيذاء لمشاعر المسلمين في شتى أنحاء العالم في شهر رمضان".
وحذر دولة االحتالل من مغبة اشــعال حــرب دينية جراء االقتحامات
المتكررة للمســجد األقصى مؤكدًا أن هذه االنتهاكات تؤجج مشاعر
الغضب في قلوب المسلمين خاصة وأنها تمس أولى القبلتين وثالث
الحرميــن ،مطالبًا الدول االســامية بتوعية المســلمين في مختلف
بقاع العالم االســامي بالمســجد األقصى وادراج ذلــك في المناهج
التعليميــة وغرس حقيقة أن األقصى لجميع المســلمين مؤكداً على
ضرورة تكاتف جميع الجهود من مختلف األقطار االســامية لمواجهة
هذه االعتداءات.
ودعا "سالمة" العالم االسالمي بمختلف مؤسساته الشعبية والرسمية
لضــرورة دعم صمــود أهلنا في مدينــة القدس والمســجد األقصى
باعتبارهــم خــط الدفــاع األول عن المســجد األقصى فــي مواجهة
اعتداءات دولة االحتالل.
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التشريعي يشارك في تشييع "أبو النجا"
ويعزي بالشهيد "النجار"

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

ال تضلوا الطريق

شارك الدكتور أحمد بحر رافقه النائب يونس
األســطل في جنازة تشييع الشــهيد إبراهيم
أبــو النجا من محافظة رفح ،والذي استشــهد
جــراء حادث عرضي بعد حيــاة حافلة بالجهاد
والمقاومــة ،كما قدما واجب العزاء بالشــهيد
فادي النجار من محافظــة خان يونس والذي
استشهد مؤخرًا أثناء المواجهات مع االحتالل
قرب الحدود الشرقية للمدينة.

يذكــر أن الشــهيد "أبــو النجا" بلغ مــن العمر
" "51عامًا قضى جلهــا في الجهاد والمقاومة
واالعــداد في صفــوف كتائب القســام ،وكان
صاحب حضور اجتماعي قوي ،وشــيع جثمانه
الطاهــر في موكب جنائزي مهيب لم تشــهد
محافظة رفح مثي ًال له منذ ســنوات ،فيما عبر
المشــاركون بالجنــازة عن تقديرهــم لدوره
الجهادي الذي استمر على مدار سنوات.

إلى ذلك قــدم "بحر واألســطل" واجب العزاء
لعائلة الشهيد فادي النجار من شرق محافظة
خــان يونــس ،وكان في اســتقبالهما وفد من
عائلــة الشــهيد ووجهــاء المدينة ،واســتمعا
مــن عائلــة الشــهيد لشــرح حول مالبســات
استشــهاده ،مؤكديــن أن جنــود االحتــال
يتعمــدون إيقــاع األذى البليــغ فــي صفــوف
الشبان المشاركين بالمواجهات على الحدود.

بحضور اللجنة اإلدارية الحكومية وعائالت النواب
الشهداء والمتوفين" ..التشريعي" يقيم مأدبة إفطار

أقام المجلس التشريعي الفلسطيني مأدبة
إفطار بمقره يوم أمس األول ،حضرها عوائل
النــواب والمتوفين ،وعائلة النائب الشــهيد
ســعيد صيام ،وبمشــاركة رئاســة المجلس
والنواب والموظفون ،وأعضاء اللجنة اإلدارية
الحكومية ،وضباط وأفراد الشرطة العاملين
بالتشــريعي ،باإلضافة لكوكبة من الضيوف
والمسئولين بالقطاع العام.
بــدوره أكد أحمد بحر أن الهــدف من المائدة
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الرمضانيــة التــي ينظمهــا التشــريعي كل
عام هو تعميق أواصــر المودة والمحبة بين
الموظفين والنواب ،مشيراً إلى أن اإلفطار جاء
كلمسة وفاء لذوي النواب الشهداء والراحلين،
ومترحمًــا عليهم ومتمنيًا لعائالتهم الصبر
والسلوان.
وأشــار "بحــر" لثبات الشــعب الفلســطيني
علــى مبادئــه وثوابتــه وصموده فــي وجه
العــدو الصهيوني ،مشــيدًا بــأداء المقاومة

الفلســطينية وثقة الشــعب بها ،معبرًا عن
أملــه بتوحــد األمة العربية واإلســامية في
خنــدق مقاومــة االحتــال ورفــض دعوات
التطبيــع معه ،ومحذرًا مــن تداعيات األزمة
الخليجيــة األخيــرة األمــر الذي عــده خدمة
لالحتــال ،ومقدمة لتدخل القــوى العالمية
الكبرى نحو إعادة تشــكيل وتقسيم الوطن
العربــي لدويــات علــى أُســس طائفيــة
ومذهبية.

تعيش األمة العربية واإلســامية اليوم ظلمات ،وأزمات ،وصدمات بعضها
فوق بعــض ،إذا ما ّ
تمكنت من التخلص من واحــدةٍ منها تظهر لها أخرى،
ّ
فالربيــع العربــي فــي حد ذاتــه أزمة ،لمــا خلفه من مشــكالت سياســية
واقتصاديــة وغيرهــا ،وأزمة الحــدود والتعاون المشــترك ،والعمل العربي
المتبادل كلها أمور تشوبها شوائب في العالقة ،غير أنني أركز الحديث في
هذه الســطور حول األزمة األخيرة بين دول الخليج العربي ،وما تحمله من
دالالت سياسية.
الخالفــات السياســية بيــن دول الخليــج قديمــة حديثة ،وهــي قائمة في
معظمها على الندية ومبدأ األقران والتحاسد السياسي إذا صح التعبير ،لكن
الخطير في األزمة األخيرة أنها ذات بعدين األول له عالقة بالعالقات العربية
الخليجية ،واألخر ذات عالقة بالقضية الفلسطينية ومقاومتها البطلة ،فالبعد
األول ال شــك أنه خطير وله أضرار على عالقات دول الخليج فيما بينها ،قد
تقود –ال قدر اهلل -لتفكيك مجلس التعاون الخليج إذا اســتمرت األزمة ،لذا
وجب على العقالء تداركها واحتوائها وتطويقها قبل أن تنفجر على أوســع
نطاق ،وفي علم السياســة يقولون إن سحب الســفراء وطرد الرعايا وقطع
العالقات الدبلوماســية واغالق المجاالت البرية والجوية والبحرية في وجه
دولة ما ،كلها أمور تسبق الحرب والتدخل العسكري ،وهذا ما ال نتمناه.
أمــل أن تتخذ الدول المحاصرة خطوة للخلف وتعكف على المعالجة الهادئة
لألزمــة والتعامل بعقالنية كما تعاملت دولــة قطر مع األزمة ،وهذا أفضل
الطــرق والحلول وفي إطار عربــي وخليجي ،قبل أن يتدخــل أحد األطراف
الدوليــة كاألمريــكان ليفرض علينا حلــول وينتج لنا أراء ليدخلها لألســرة
العربية والخليجية رغمًا عن هذا الطــرف أو ذاك ،فالعقالنية والحوار يجب
أن يكونوا هما سيدا الموقف وليس الخصومة والتصعيد.
أما البعد الثاني وهو ما له عالقة بالقضية الفلســطينية ومقاومة شــعبنا،
فالحقيقة أنها ال تقل خطورة عن البعد األول ،ألن المقاومة مشــروعة لكل
الشــعوب المحتلة ،هذا ما قرره القانون الدولــي ،فهل من الحكمة أن نأتي
نحن ونعمل على شــيطنة المقاومة الفلســطينية البطلة ،فإذا كان العرب
بالشــكل الرســمي ال يقدمون للمقاومة أي دعم مادي أو لوجستي فال أقل
أن يصمتوا وال يتعاونوا مع االحتالل في معاداة المقاومة ،الحقيقة أن سيل
التصريحــات والهجمات اإلعالمية ضد المقاومة كانت مســتهجنة ووصفها
باإلرهاب كان كارثة حقيقية يجب معالجتها بحلول فورية وعاجلة.
هــذه التصريحات الخطيرة تأتي في ســياق إرضــاء االحتالل ،وهي تعطيه
الغطاء وتوفر له المظلة لشــن هجومًا كاســحًا على المقاومة وعلى قطاع
غزة ،وهي تصريحات تمثل تحريضًا سافرًا علينا وعلى شعبنا ،نحن ننادي
العقــاء في الخليج العربي أن يتمتعــوا بالحكمة ليتداركوا الموقف قبل أن
تضل األنظمة طريقها وتنحرف بوصلتها وتعادي األمة بعضها البعض.
علــى العلماء في الخليج العربــي ،وفي مقدمتهم علمــاء المملكة العربية
السعودية أن يبادروا باإلصالح وتقويم المواقف السياسية للمملكة قبل أن
تتهاوى ســمعتها في األذهان ،وتتراجع مكانتها في النفوس ،فاألمة بحاجة
لمن يوحدها وليست بحاجة للتفرقة والمعاداة.
أيها القادة ،أيها الزعماء ،أيها العلماء ،ال تضلوا الطريق وال تنحرف بوصلتكم،
فالمقاومة ليست إرهاب ،بل هي عزنا وفخرنا نعطيها كل ما نملك ونمدها
بالمــال والدمــاء واألوالد لتقوى على تحرير أرضنا وحمايــة عرضنا ،وإعادة
مســرى نبينا ،فــا تصفوها بما ال يليق من القــول ،فإنما هي حامية لكم،
وتشكل حاجزًا في وجه االحتالل لحماية عواصمكم من تغوالته ومغامراته
المتهورة ،معاً وسويًا لتصحيح المسار قبل فقدان التوازن وانحراف البوصلة.
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