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

بحضور نواب فتح وحماس ..التشــريعي يعقد جلســة خاصة بمناســبة مئوية
"بلفور" ،ويصفه بخطيئة القرن ويندد بموقف بريطانيا الداعم للكيان

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني نهاية األسبوع
المنصرم بمقره جلســة خاصة بمناسبة مرور مائة
ســنة على وعد "بلفور" ،بحضــور نواب عن قائمتي
فتح وحماس الذين ناقشــوا خالل الجلســة التقرير
الــذي أعدته اللجنة القانونية بهذا الخصوص ونفت
فيه أي قيمة قانونية للوعد المذكور.

ونــدد النواب بسياســة بريطانيا وعنجهية رئيســة
حكومتها ،داعين لضرورة تقديــم بريطانيا اعتذاراً
للشــعب الفلسطيني عن كل المآســي التي ترتبت
على وعد "بلفور" بعد مائة سنة من صدوره ،وأوصى
النواب بضرورة أن يســن المجلس التشريعي قانون
يعتبــر وعد "بلفور" جريمة دوليــة ،ويجرم التعاطي

مع هــذا الوعد المشــؤوم علــى المســتوى الدولي
واإلقليمي والوطني.
واعتبــر النــواب أثنــاء جلســتهم العلنيــة أن وعــد
"بلفور" بمثابة جريمة تستوجب المالحقة القانونية
وال تســقط بالتقــادم ،مندديــن باالنحيــاز الدولي
لالحتالل ،فيما دعا التقرير الســلطة التنفيذية إلى

للمرة الثالثة علــى التوالي ..االحتالل يجدد اإلداري
للنائب ابراهيم دحبور
للمــرة الثالثة على التوالي جــددت محاكم االحتالل
الصورية االعتقال اإلداري بحق النائب في المجلس
التشــريعي إبراهيم محمد صالح دحبور ( 52عاما)،
من مدينة جنين ،وذلك لمدّة أربعة شهور جديدة.
وكانــت قوات االحتالل قــد أعادت اختطــاف النائب
"دحبور" بتاريخ  23/3/2017وذلك خالل مروره من
حاجز عســكري مفاجئ قرب بلدة عرّابة في الضفة
الغربية المحتلة ،وبعد أيام من اختطافه صدر بحقه
قــرارًا بالحبــس اإلداري لمــدّة أربعة شــهور ،وتم
التجديــد لــه مرة ثانيــة وثالثة علــى التوالي ،حيث
أمضــي حتى االن  8شــهور فــي اإلداري ،علمًا بأن
قــوات االحتالل كانت قد اختطفته ســابقًا في العام
"2014م" وأمضى عدة شــهور فــي الحبس اإلداري
التعسفي.
بــدوره نــدد مديــر الدائــرة اإلعالميــة بالمجلــس
التشــريعي ماجد أبو مراد بإجــراءات االحتالل بحق
نواب الشــعب الفلسطيني ،مؤكدًا أنها غير قانونية
وليســت إنســانية وتتعارض مــع القانــون الدولي

والقانــون الدولــي اإلنســاني ،مطالبًا المؤسســات
الحقوقية الدولية ،والبرلمانات العربية واإلســامية
والدولية بتحمّل مسئولياتها والضغط على االحتالل
لضمان االفراج عن النواب المختطفين كافة.

التحــرك الجــدي إلقامــة الدعــاوى القضائية بحق
بريطانيا ومطالبتها بالتعويــض عن اآلثار المدمرة
التي ســببتها للشعب الفلســطيني طيلة المئة عام
المنصرمة" ،البرلمان" تابعت الجلسة وأعدت تقريرًا
ً
مفصل عن وقائعها.
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النائب حســن يوســف :ورقة المقاومة ليســت
للمفاوضات وسنشكل جيش ًا وطني ًا بعد التحرير
أكد النائب حســن يوسف،
أن ســاح المقاومــة هــو
حق للشــعب الفلسطيني،
باق مــا بقي االحتالل
وهو ِ
جاثماً على أرض فلسطين،
مؤكــدًا أن هــذا الســاح
ليس للمفاوضات ولم يكن
يومًــا مــن األيــام كذلك،
وأوضــح "يوســف" فــي
تصريــح صحفــي أصــدره
مؤخــرًا أن منســوب الثقة
بالمصالحة يقل فيما يزيد
منسوب القلق العام ،وذلك
نظراً لبــطء تنفيــذ اتفاق
المصالحة.
وأردف" :حينمــا تتحرر فلســطين ســنتفق حينها على
جيش وطني وسالح واحد نحمي به وطننا ،أما اآلن فلن
يسمح ألي أحد تسول له نفسه ،أن يضع سالح المقاومة

على طاولة المفاوضات".
وطالــب يوســف الفصائــل
بضرورة الوقــوف في وجه كل
مــن يعطل المصالحــة ويعيق
عجلــة ســيرها ،ألنهــا مطلب
وطني ومصلحة شعبية.
وطالــب الجميع بضــرورة عقد
لقاء يجمع كل الفصائل لبحث
كافة القضايا الوطنية واإلسراع
بتشكيل حكومة وحدة وطنية،
يشارك فيها الكل الفلسطيني،
كذلــك العمــل علــى إجــراء
انتخابات عامة وشــاملة تمهّد
لبناء منظمــة التحرير وترتيب
البيت الفلسطيني.
ودعــا في الوقت ذاتــه لتحديد موقف سياســي موحد،
يخــدم القضايا الوطنية الكبــرى كالقدس وحق العودة
واألسرى وإقامة الدولة الفلسطينية.
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اللجنتان القانونية والرقابة في المجلس التشريعي تستمعان
لمسؤولين حكوميين

عقــدت اللجنتــان القانونية والرقابــة في المجلس
التشريعي الفلســطيني جلسة اســتماع لمسئولي
ملفات كل من االقتصاد والمالية والمعابر في قطاع
غزة واســتمعت منهم لشــرح حول أخر المستجدات
المالية واالقتصادية وحالة المعابر خاصة بعد تنفيذ
ما تم االتفاق عليه مؤخراً في القاهرة وتسليم معابر
قطــاع غزة لحكومــة "الحمد اهلل" ،وبعد االســتماع
لشــرح مفصل حول الموضوعات المطروحة أكدت
اللجنتان تقديرهما للجهــود التي بذلها الموظفون
على المعابر في المرحلة السابقة على المستويين
األمني والمدني وضبط الحالة األمنية واالقتصادية

والحركــة التجاريــة حفاظاً على صحــة المواطنين
وأحوالهم المعيشــية ،ودعت اللجنتان للحفاظ على
هذه اإلنجازات المكتســبة والعمــل على تطويرها
بروح الشراكة الوطنية.
ونددت اللجنتان بحالــة اإلقصاء الكامل للموظفين
والتفريــغ للمكونات األمنية فــي المعابر بعيداً عن
الشراكة الوطنية والتكامل اإلداري واألمني ،محذرة
مــن االنعكاســات الســلبية لذلك علــى حالة األمن
واالستقرار في قطاع غزة ،كما حذرت اللجنتان من
مغبة اســتغالل ذلك إلحداث ثغــرات أمنية تعرض
أمن الوطن والمواطن للخطر.

ودعــت اللجنتان األجهزة األمنية في قطاع غزة إلى
ضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات األمنية الالزمة وعدم
التراخي في متابعتها للحفاظ على حالتي االستقرار
والسلم االجتماعي.
وعلــى الصعيد االقتصادي والصحي أكدت اللجنتان
أنهما تنظــران بعين الخطورة البالغة لما حدث بعد
تســليم المعابر بالســماح بدخول بعــض البضائع
المخالفة للقانــون والمواصفات الصحية والمنتهية
الصالحية والتي كانت محجوزة سابقاً على المعابر
كونهــا تعرض حياة المواطنيــن وصحتهم للخطر،
ً
داعيــة جهــات االختصاص إلــى ضــرورة المتابعة

الميدانية والمالحقة القانونية لهذه البضائع حفاظاً
على حياة المواطنين وصحتهم.
وحذرت اللجنتــان من تفريع المعابر من الموظفين
األمنييــن والمدنيين األمر الذي يفرض انعكاســات
ســلبية علــى مجريــات العمليــة اإلداريــة برمتها،
واعتبــرت ذلك تناقضــاً مع روح الشــراكة الوطنية
والتكامل الوظيفي.
وفي نهاية الجلســة دعا نــواب اللجنتين إلى العمل
بالروح الوطنية المشــتركة بعيداً عــن حالة التفرد
واالقصــاء لتعزيز الثقــة وتحقيق مصلحــة الوطن
والمواطن وإنجاح التوافق الوطني.

أثناء وقفة احتجاجية نظمها التشريعي ووزارة الثقافة

"بحر" وعد "بلفور" المشئوم قمة الظلم للشعب الفلسطيني
نظم المجلس التشريعي بالتعاون مع وزارة الثقافة
وقفــة احتجاجية رافضًــا لوعد "بلفور" بمشــاركة
النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي د .أحمد
بحــر والوكيــل المســاعد لــوزارة الثقافــة د .أنور
البرعاوي وأركان وزارة الثقافة وكوكبة من الوجهاء
والمخاتيــر فــي قطاع غــزة ،وذلك بمقــر المجلس
التشــريعي نهاية األســبوع المنصرم بالتزامن مع
الذكــرى المئوية لوعــد "بلفور" ،وأكــد المتحدثون
علــى رفض شــعبنا لوعــد "بلفــور" مؤكدين على
ضرورة حمّــل بريطانيا على االعتــراف بخطيئتها
الكبرى واالعتذار للشــعب الفلســطيني عن كل ما
ترتب على الوعد المشئوم.
بدوره نــدد "بحر" بموقــف رئيســة وزراء بريطانيا
تيريزا ماي التي عبرت عن فخرها بدور بالدها في
إقامة دولة الكيان الصهيوني وأصرت على االحتفال
بمئوية وعد "بلفور" في تحدي واضح وصريح لقادة
األمــة العربية وزعمائهــا ،وحمّل "بحــر" بريطانيا
المســئولية التاريخيــة واالعتباريــة والقانونيــة
واألخالقيــة عن الوعد المشــئوم وطالبها باالعتذار
للشــعب الفلســطيني ،مؤكدًا أن الوعــد المذكور
يشــكل قمة الظلم للشعب الفلســطيني ،وهو في
الوقت ذاته قمة العار للدولة البريطانية وحكوماتها
المتعاقبة ولكل أحرار العالم.
ورفــض محاوالت بعــض الجهات والدول الســاعية
نحــو التطبيــع مــع االحتــال واللهث خلــف إقامة
العالقات الثنائية معه سواء على الصعيد السياسي
أو االقتصادي أو حتى الثقافي ،داعيًا إلغالق األبواب

العربية في وجه ممثلي االحتالل والتضييق عليهم
انســجامًا مع طموحات وتطلعات الشعوب الرافضة
لقبــول االحتالل ،داعيًا الرؤســاء العــرب لمقاطعة
حكومة بريطانيا الحالية برئاسة "ماي" التي تتحدى
مشــاعر العرب بدعمها للكيان واصرارها وتأييدها
لوعد "بلفور" بمناسبة مئويته.
وأشــاد "بحر" بمقاومة شــعبنا الرافضة لمشــاريع
التســوية واالنهــزام ،مترحمًا على شــهداء النفق
الذين ضحوا بأرواحهم من أجل شــعبهم والتمسك
بمبدأ المقاومة ،مضيفًا بأن المقاومة مســتمرة في
محاربة دولة الكيان التي أراد بلفور أن يغرســها في
قلب العالم العربي كخنجر مسموم لتحقيق مصالح

الغرب وضرب العالم العربي في مقتل.
وعد مشئوم ومرفوض
من ناحيته أكد وكيل وزارة الثقافة د .أنور البرعاوي
أن وعــد "بلفور" مشــئوم ومرفوض مــن قبل كل
فئات الشــعب الفلســطيني ،مجددًا تمسك شعبنا
بأرضه وقدسه وثوابته ،محمّ ً
ال بريطانيا المسئولية
االعتبارية واألخالقيــة والقانونية عن كل ما ترتب
على وعد "بلفور" المشئوم منذ إصدار الوعد وحتى
يومنا هذا ،ومطالباً بتعزيــز ثقافة األجيال العربية
نحــو رفض االحتــال وعــدم قبوله فــي المحافل
الرسمية واألهلية.
وطالــب "البرعــاوي" بتعزيــز الثقافــة الوطنيــة
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الفلســطينية الداعمة للمصالحة وانهاء االنقســام،
داعيًــا كل األطــراف للعمــل على توحيد الشــعب
الفلســطيني بشــكل عملــي وليس قو ً
ال فحســب،
ومشيرًا لبرامج وزارته الثقافية الرامية للتعبير عن
رفض شــعبنا للوعد المشــئوم والتمسك بالثوابت
الوطنيــة والســعي نحو إيجــاد جيل يؤمــن بثقافة
مقاومة االحتالل.
ال لمشاريع التسوية
من طرفه جــدد القيادي بحركة الجهاد اإلســامي
خالد البطش في كلمته التي ألقاها نيابة عن القوى
الوطنية واإلســامية ،رفض كل مشــاريع التسوية
مع االحتالل ،منددًا بكل الوســائل والمشاريع التي
تنتقــص من حقنا وتســلب أرضنا ،معلنًا تمســك
شــعبنا بمقاومته لالحتالل حتــى يندحر عن أرضنا
وتعود فلسطين ألصحابها ،مشددًا أن وعد "بلفور"
لن يصمد تاريخيًا أكثر من ذلك ألنه وعد مرفوض
ترفضه أجيال المسلمين والجماهير الحرة من طنجا
إلى جاكارتا ،داعيًا جماهير شــعبنا لعدم االنشغال
بالصراعــات الجانبيــة والتركيــز على وحــدة األمة
وهدفها المركزي وهو تحرير فلسطين.
لن ننسى
أمــا المختار أبــو أســامة الزريعي وهو أحــد وجهاء
قطــاع غزة فقد أكد فــي كلمته التــي ألقاها نيابة
عن الوجهاء والمخاتير بطــان المقولة الصهيونية
القائلة ":أن الكبار يموتون والصغار ينسون" وأضاف
بقوله ":لن ننســى أرضنا ،ولن نقبل بوعد مشئوم
رفضته كل األجيال الحرة".
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لدى تشييع شهداء النفق وتعزية ذويهم..

"التشريعي" :مقاومتنا فخرنا وبندقيتنا مقدسة
وبوصلتنا نحو االحتالل

كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

في ظل خطيئة "بلفور" وإصرار
"ماي" على عدم االعتذار

شــارك وفد برلماني تقدمه د .أحمــد بحر النائب األول لرئيس
المجلس التشريعي بتشييع شهداء النفق الذين قضوا مؤخرًا
جراء استهداف العدو ألحد أنفاق المقاومة ،وضم الوفد النواب:
خليل الحية ،فتحي حماد ،جمال نصار ،يحيى العبادسة ،ويونس
أبو دقة ،وكان النواب في مقدمة آالف المشــيعين المشاركين
في جنازة الشــهيدين مصباح شبير ومحمد األغا ،وألقى "بحر"
كلمة رثى فيها الشهداء وأكد أن مقاومتنا الفلسطينية البطلة
إنما هي محل فخر شــعبنا الذي يعتز بهــا ويدعمها وقدم في
سبيلها الغالي والنفيس.
وأوضح "بحر" أن بندقية المقاومة مقدسة وتتخذ من االحتالل
بوصلة لها ،مشددًا أنها أطهر سالح عرفه التاريخ الحديث وأن
شــعبنا سيحافظ على هذا الطهر والنقاء بإبقاء بوصلة السالح
تجاه قتال االحتالل البغيض حتى الجالء عن أرضنا ومقدساتنا.
وأكد "بحر" إن ســاح المقاومة فــوق كل االعتبارات وأن مجرد
طرحــه للنقاش فإن ذلك يعتبر خيانة لدماء الشــهداء األبطال
وتنكر مذموم للبندقية وشرف السالح ،منددًا بما أسماه مئوية
"بلفور" الوعد المرفوض وطنيًا وشعبيًا وأخالقيًا ،مشددًا أن
شــعبنا يعرف طريقه جيدًا نحو التحرير واالســتقالل والحرية
ولن يفرط بمقدراته وسالحه.

وحدة حقيقية

إلــى ذلك شــدد النائب خليــل الحية فــي كلمة ألقاهــا قبيل
تشــييع جثمانين الشهيدين على أن اختالط دماء الشهداء لهو
أكبر دليل على وحدة شــعبنا ومقاومتنا ،منوهًا أن شهدائنا ال
يفرقون بين فصيل وأخر فهم يعتبــرون أن الجهاد والمقاومة
هــي طريقهم إلى الجنــة ورضوان اهلل ،وأشــاد "الحية" بوحدة
الســاح ووحدة الوطن وتظافر جهــود المقاومين على اختالل
انتماءاتهم وألوانهم السياســية ،معبرًا عــن اعتزازه باختالط
دمــاء أبناء القســام مع دماء أبناء ســرايا القــدس على طريق

الوحدة والحرية والتحرير.
وأكــد "الحية" أن العدو لن ينجو من جرائمه التي يرتكبها بحق
شــعبنا ومقاومتنا وأن دماء شــهدائنا هي أغلــى من أي ثمن،
موضحًا أن مقاومتنا راشدة تعرف كيف تدير الصراع مع العدو
ومتى تضربه وتنتقم من جنوده الذي وصفهم بالجبناء.

ويقدمون واجب العزاء لعائالت الشهداء

وفي ذات الســياق تجول وفد برلماني على بيوت عزاء الشهداء
وقدمــوا التعازي لعائالتهم ،داعيــن كل أحرار العالم لمناصرة
حق شــعبنا في الدفاع عن نفسه أمام آلة البطش الصهيوني،
مشــددين أن هــذا الحق كفلــه القانون الدولي لكل الشــعوب
المحتلة ،وشملت جولة النواب جميع بيوت عزاء الشهداء.

الشهداء المفقودين بالنفق

كما قدم وفد برلماني تقدمه د .أحمد بحر النائب األول لرئيس
المجلس التشريعي التعازي الحارة لعائالت الشهداء المفقودين
بالنفــق والذيــن أعلنت حركة الجهاد اإلســامي رســميًا عن
استشــهادهم مؤخرًا وذلك بعد منع االحتالل استكمال جهود
البحث عنهم.
وأكــد النواب أثناء زياراتهم لبيــوت العزاء على همجية االحتالل
وعدم إنســانية قواته الغــادرة بالنظر على أنهم قد اســتهدفوا
النفــق على الرغم من علمهم المســبق بوجــود المقاتلين فيه،
مندديــن بإجــراءات االحتــال التي منعــت كواقــم اإلنقاذ من
اســتكمال عملها في البحث عن جثاميــن المجاهدين في باطن
األرض ،وواصفين تلك اإلجراءات بغير القانونية.
ومن الجدير ذكره أن قوات االحتالل أعلنت عن انتشــال واحتجاز
جثامين الشــهداء الخمســة الذيــن كانوا محاصريــن في باطن
األرض وهم :بدر كمال مصبح ،وأحمد حســن السباخي ،وشادي
ســامي الحمري ،ومحمد خير الدين البحيصي ،وعالء ســامي أبو
غراب.
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فــي الذكرى المائة لوعد بلفور المشــئوم الذي منــح بموجبه من ال يملك لمن ال
وطن
يســتحق حيث منحت بريطانيا أرض فلسطين للصهيونية العالمية إلقامة ٍ
قومــي لهم فيهــا بدعوى باطلة مفادهــا "أنها أرض بال شــعب ،ويجب أن تكون
ً
لشعب بال أرض" ،وهنا فإنني أحمّل بريطانيا ً
وحكومة ومفكرين ومؤسسات
ملكة
ٍ
المســئولية الكاملة عن هذه الجريمة البشــعة بحق الشــعب الفلسطيني وبحق
اإلنســانية جمعاء ،وإنني باسم المجلس التشــريعي الفلسطيني وباسم الشعب
الفلســطيني أطالب بريطانيا أن تكفر عن جريمتها الكبرى وتقدم اعتذارًا عاج ً
ال
للشعب الفلسطيني ،والمبادرة بتقديم كافة أشكال الدعم السياسي واالقتصادي
للقضية الفلسطينية ،تكفيرًا عن الخطيئة الكبرى بحق شعبنا وقضيتنا المقدسة.
إن وعد بلفور المشــؤوم يشــكل انتهاكاً صارخاً ألدني مبادئ حقوق اإلنسان التي
كفلهــا القانون الدولي والقانون الدولي اإلنســاني وال بد مــن تظافر الجهود من
كافة منظمات حقوق اإلنســان المحلية والدولية لرفع الدعاوى ضد بريطانيا أمام
المحاكم الجنائية والدولية ومحاكمتها كمجرمة حرب بحق الشعب الفلسطيني.
في ظالل هذا الوعد المشؤوم ما زلنا نرقب أداء السلطة الفلسطينية السلبي تجاه
المقاومة في الضفة الغربية المحتلة واستمرار التنسيق األمني ومالحقة المقاومة
ورجاالتها األبطال ،كان حري بالســلطة أن ترفــع يدها الثقيلة عن المقاومة كرد
طبيعي على ممارسات االحتالل وعدم مباالة المجتمع الدولي بمصائب شعبنا.
إن الذكرى األليمة والمتمثلة بمرور قرن على وعد بلفور المشــئوم تشــكل حافزاً
أساســيا اللتفاف وطنــي كامل حول الثوابت الفلســطينية ،والعمل بكل الســبل
والوسائل لتحرير فلسطين األرض والمقدسات واالنسان ،إنها ذكرى توجب علينا
أن نســتمر ونمضي قدمًا نحو اســتكمال حلقات المصالحة الوطنية لنكون صفًا
واحداً.
إن إصرار رئيســة الحكومــة البريطانية تيريزا ماي على عــدم االعتذار عن وعد
بالدهــا لهو جريمة كبــرى تضاف إلى جرائم بريطانيــا ،وإن تفاخرها بهذا الوعد
ووصفــه باإلنجاز التاريخــي يمثل امتداد طبيعي لسياســة العنجهيــة والوقاحة
البريطانيــة تجاه العالم العربي واإلســامي ،األمر الذي يســتوجب وقفة صادقة
من الشعوب العربية واإلســامية وقادة الدول الحكومات الذين نطالبهم بتحمل
مسئولياتهم التاريخية والقومية واإلسالمية والتصدي لدولة االحتالل ومحاصرة
ممثليه بد ًال من اللهث خلف التطبيع.
وهنا من حقنا أن نتساءل عن السبب الكامن خلف إصرار "ماي" على عدم االعتذار
عن الوعد المشــؤوم على الرغم من الضغط الشــعبي الكبير الذي يطالب بذلك،
وعلى الرغم من عشرات االالف من الرسائل التو تم توجيهها للحكومة البريطانية
وتطالبهم باالعتذار عن هذه الخطيئة الكبرى ،والحقيقة وأن السبب في ذلك هو
عــدم تحمل قادة األمة لمســئولياتهم ،وألن العرب لم يحركوا ســاكنًا تجاه هذا
األمر المهم.
إن هذا الوعد المشــئوم كان بنكهة صهيونية بحتة حيث صاغته لجنة صهيونية
مكونة من "ناحوم ســوكولوف" و"هربرت صموئيل" و"حاييم وايزمان" وغيرهم،
وقد تم تقديم ســتة مشاريع صيغ للتصريح من قبل الحركة الصهيونية ،إلى أن
تم اعتماد الصيغة النهائية.
بهذا التصريح المكون من  117كلمة حســب النص اإلنجليزي ،أو  72كلمة حسب
النــص العربي ،غيّر "بلفور" تاريخ وجغرافية منطقة بالكامل ،حيث أدّت نتائجه
إلى اقتالع شــعب من أرضه ،من دون أي حق أو ســند قانوني أو أخالقي ،ليُزرع
مكانه شــعب آخر ،عُمل على اســتجالبه من ّ
كل أصقاع الدنيــا ،برواية تاريخية
دينية باطلة ومزيّفة.
وهــذا ما دفع المؤرّخ الكبيــر "أرنولد توينبي" إلى اإلعالن أنه كإنكليزي يشــعر
بالخجل والندم الشــديدين على ازدواجية المعايير األخالقية التي حكمت ســلوك
حكومة بالده في اإلقدام على هذه الفعلة المنكرة.
وأخيرًا فإن الحقوق لن تسقط بالتقادم ولن يضيع حق خلفه مطالب فما بلكم لو
كان خلف هذا الحق شعب بكامله يطالب بحقوقه التاريخية وأرضه المقدسة التي
رواها الشــهداء من الصحابة واألبطال والمجاهدين بدمائهم الزكية عبر قرن من
الزمان أو يزيد.
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التشريعي يعقد جلسة خاصة

ويصفه بالخطيئة الكبرىويدعو بريطانيا لالعتذار لشع
بحر :انحياز بريطانيا لالحتالل ليس طارئ ًا وال عابر ًا ،والوعد
المشؤوم إرهاب دولة وجريمة تستوجب المالحقة
عقد المجلس التشــريعي الفلسطيني نهاية األســبوع المنصرم بمقره جلسة خاصة بمناسبة مرور
مائة سنة على وعد "بلفور" وناقش النواب خالل الجلسة التقرير الذي أعدته اللجنة القانونية بهذا
الخصــوص ونفت فيه أي قيمة قانونيــة للوعد المذكور ،وندد النواب بسياســة بريطانيا وعنجهية
رئيســة حكومتها ،داعين لضرورة تقديم بريطانيا اعتذارًا للشــعب الفلســطيني عن كل المآســي
التي ترتبت على وعد "بلفور" بعد مائة ســنة على صدوره ،وأوصى النواب بضرورة أن يسن المجلس
التشريعي قانون يعتبر وعد "بلفور" جريمة دولية ،ويجرم التعاطي مع هذا الوعد المشؤوم على
ً
مفصل
المســتوى الدولي واإلقليمي والوطني" ،البرلمان" تابعت الجلســة وأعدت فيما يلي تقريرًا
على وقائعها:
بدوره افتتح أحمد بحر النائب األول لرئيس
المجلــس التشــريعي الجلســة بتحميلــه
االحتالل المســؤولية الكاملــة عن اغتيال
األنفاق واإلنقاذ الذين ارتقوا مؤخرًا جراء
استهداف االحتالل لنفق للمقاومة مطالبًا
بالرد على هذه الجريمة النكراء في المكان
والزمان المناسبين.
وأشــار لتزامن هــذا العدوان مــع الذكرى
المائــة لوعد بلفــور المشــؤوم الذي منح
بموجيه من ال يملك لمن ال يســتحق حيث
منحت الحكومة البريطانية أرض فلسطين
للصهيونية العالميــة إلقامة وطن قومي
لهم فيها بدعوى باطلة مفادها أنها أرض
بال شعب ويجب أن تكون لشعب بال أرض.

الدولية للحكومة البريطانية.
وأكــد أن الحقوق لن تســقط بالتقادم ولن يضيع
حق وراءه مطالب ،مطالبًا الســلطة الفلسطينية
بوقف التنســيق األمني مع االحتــال وإطالق يد
المقاومة في الضفة الغربية للدفاع عن الشــعب
والوطن ،كما طالب وزراء الخارجية للدول العربية
واإلســامية كافــة بســحب ســفراء دولهــم من
العاصمــة البريطانية رداً علــى جريمتهم النكراء
بحق القضية الفلسطينية.
وأبرق "بحر" بالشــكر لــكل من أدان هــذا الوعد
المشــؤوم ووقــف بجانب عدالــة قضيتنا ،وخص
بالذكر الوفد البريطاني الذي وصل إلى بيت لحم
مشــياً على األقدام من بريطانيــا وقدّم االعتذار
عن وعد بلفور المشؤوم.

انحياز أعمى
وقــال "بحــر" :إن إصرار رئيســة الحكومة
البريطانية تيريزا ماي على عدم االعتذار
عن وعد بالدهــا لهو جريمة كبرى تضاف
إلــى جرائم بريطانيــا ،وإن افتخارها بهذا
الوعــد ووصفــه باإلنجــاز التاريخي يمثل
امتداداً طبيعياً لسياسة العنهجية والوقاحة
البريطانية تجاه العالم العربي واإلسالمي
األمر الذي يستوجب وقفه صادقة من قادة
وشعوب األمة العربية واإلسالمية بتحمّل
مسؤولياتهم التاريخية والدينية والقومية
والتصدي لدولة االحتالل ومناصرة القضية
الفلسطينية في كل المحافل الدولية".

تقرير اللجنة القانونية
من ناحيته تال رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي
النائب محمــد فرج الغول تقريــر لجنته موضحًا
أنه يأتي في إطــار الوقوف على األبعاد القانونية
لمرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم.

إرهاب دولي
ووصف "بحــر" االنحيــاز البريطاني لدولة
االحتالل بأنه ليس طارئاً وال عابراً ،معتبرًا
الوعد المشــؤوم بأنه إرهاب دولة وجريمة
إنســانية تســتوجب المالحقة والمساءلة

صدمة عالمية
وأشــار "الغــول" إلى أن الوعد المشــؤوم ّ
شــكل
صدمــة للفلســطينيين وللعالميــن العربــي
واإلســامي؛ وكان السبب األساســي لتهجيرهم
من مدنهم وقراهم عام  1948وهو ما عرف الحقًا
بالنكبة؛ منوهًا أن "بلفور" خلق مشــكلة ال تزال
تشعل صراعاً في الشرق األوسط وتخلق زعزعة
في دول مختلفة.
وندد بتصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا
مــاي القاضية باعتزام بالدها باالحتفال بالذكرى
المئوية لصدور وعد بلفــور؛ وفخرها بالدور الذي
لعبته بريطانيا في إقامة دولة إسرائيل.

انعدام قانونية وعد بلفور
وأشــار التقريــر إلــى أن االتفاقيــات والمواثيــق
الدوليــة كافــة تؤكــد على بطــان وعــد بلفور
وانعدام مشروعيته وبطالنه من الناحية القانونية
لألسباب التالية:
.1صدر الوعد في عام  ،1917أي في وقت لم يكن
لبريطانيا فيه أي صلة قانونية بفلسطين.
.2الوعــد أعطى فلســطين لمجموعة ال تملك أي
صفة أو حق في تسلمها أو استيطانها أو احتاللها.
.3الوعد يعد باط ً
ال قانوناً فهو تصرف من ال يملك
لمن ال يستحق.
.4الوعد يتناقض مع المادة العشــرين من ميثاق
عصبة األمم.
.5كمــا يتناقض الوعــد مع المادة الخامســة من
صك االنتــداب التي تلزم الدولة المنتدبة بحماية
فلســطين مــن فقــدان أي جــزء مــن أراضيها أو
تأجيرها.
.6الوعــد باطل ألنه تعاقد مــع الصهيونية لطرد
شــعب فلســطين ومنــح أرضهــا لمجرميــن من
العصابات الصهيونية.
المسؤولية القانونية لبريطانيا
إلى ذلك أشار التقرير لضرورة أن تتحمل الحكومات
البريطانية المتعاقبة مسؤولية الجريمة التاريخية
العظمى التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين ،وهذا
يتطلب مــن بريطانيا اعتــذاراً وتعويضاً صحيحاً
وعملياً من خالل عودة الالجئين.
وجاء في التقرير أن االلتزام الناشئ عن وعد بلفور
لــم يعد ناشــئاً عن الوعد ذاته ،إنما يُســتمد من
خــال تعهد المملكة المتحدة بااللتزام به وهو ما
يؤكد مسؤولية بريطانيا القانونية ،وشدد التقرير
على أن اجراءات االنتــداب البريطاني كانت خرقاً
لميثــاق عصبة األمم المتحدة وأن التقســيم كان
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النواب:

نوصي

تجاوزاً لصالحيات االمــم المتحدة وأن وعد بلفور
ال يمثل أي سند قانوني يُعتمد عليه.
النتائج واآلثار القانونية المترتبة على وعد بلفور
.1وعد بلفور جريمة تستوجب المالحقة القانونية،
وال تســقط بالتقــادم ،خاصــة وأن آثارها ال زالت
مستمرة وال زال الشعب الفلسطيني يُعاني منها
إلى اليوم.
.2إن وعد بلفور ال يستند إلى أي شرعية قانونية
ألنه مجرّد وعد سياسي كتبه الصهاينة أنفسهم
وال يعطيهم أي شرعيّة قانونيّة.
.3نؤكــد علــى أن الغــرب وبريطانيــا علــى وجه
الخصوص يتحملون مســؤولية أخالقية وقانونية
عــن كل النكبــات والمجــازر التي حلت بشــعبنا
بتبنيهم إقامة الكيان الصهيوني وتسهيل احتالله
ألرضنــا ومقدســاتنا ،بما يخالــف قوانين وأعراف
المجتمع الدولي.
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بمناسبة مئوية وعد "بلفور"

عبنا عن الكارثة السياسية واإلنسانية التي تسببت بها
الغول :بريطانيا تتحمل كل التبعات الناشئة عن هذا الوعد
المشؤوم وهي مطالبة بإزالة كافة االثار المترتبة عليه

بسن قانون يعتبر وعد "بلفور" جريمة دولية
.4ضرورة أن تُحاسَب بريطانيا على جرائمها بحق
الشعب الفلسطيني ،ويجب أن تعترف بمسؤوليتها
القانونية تجاه شعبنا.
.5إن وعد بلفور يُعَبرُ عن حالة االنحدار السحيق
في القيم اإلنســانية للقــوى الغربيــة المعادية،
والتــي عملت بكل ما تملك من قوة النتزاع وطن
من أهله ،بقوة السالح لصالح عصابات جاءت من
دول مختلفة.
.6ضــرورة إعــادة المهجرين الفلســطينيين إلى
ديارهم ،حيث تنــص اتفاقية جنيف الرابعة على
عدم جــواز اســتيطان اإلقليــم المحتل بســكان
آخرين غير سكانه األصليين.
التوصيات
وخلص التقرير إلى التوصيات التالية:
.1الحكومــة البريطانيــة تتحمّــل كل التبعــات
الناشــئة عن هذا الوعد المشؤوم وهو عبارة عن

جريمة دولية ارتكبتها بريطانيا بحق أبناء الشعب
الفلسطيني.
.2بريطانيــا مطالبة بإعــادة النظر فــي العالقة
االســتراتيجية بينهــا وبيــن دولــة االحتــال
الصهيونــي ،وعليها تحمّــل مســؤوليتها وإنهاء
االحتالل الصهيوني ،وتعويض كل من تضرر من
وعد بلفور المشؤوم.
.3ندعــو الســلطة التنفيذية إلى التحــرك الجدي
إلقامة الدعاوى القضائية بحق بريطانيا ومطالبتها
بالتعويض عن اآلثار المدمرة التي سببتها للشعب
الفلسطيني طيلة المئة عام المنصرمة.
.4التوجــه للجمعيــة العمومية لألمــم المتحدة،
واستصدار قرار يُلزم جميع األطراف ألجل تشكيل
محكمة خاصة لمعاقبة الحكومة البريطانية على
وعد بلفور.
.5ســن قانــون خاص عــن المجلس التشــريعي

باعتبار وعد بلفور جريمة دولية وتجريم التعاطي
مع هذا الوعد على المستويات الدولية واإلقليمية
والفلســطينية ،وتشــكيل هيئة وطنيــة لمتابعة
ورصد الجهات التي تروج للوعد لمالحقتها قضائيا
ودبلوماســياً والضغط على الحكومة البريطانية
لالعتذار عن الوعد واإلقرار بمسؤوليتها التاريخية
والقانونية عنه.
.6ندعو الشعب الفلســطيني في الداخل والخارج
إلى التمسك بخيار المقاومة بكافة الوسائل التي
يملكها وعدم التساوق مع المخططات الصهيونية
الرامية إلى التطبيع.
.7ندعــو الى الشــروع في تدشــين حملــة دولية
واســعة لفضح اآلثــار الكارثية التــي خلفها وعد
بلفور.
.8ندعو لتوجيه رسائل لكل الجهات والشخصيات
الدوليــة المؤثــرة والى وســائل االعــام الغربية
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إلحاطتهــم بمــا آلــت اليــه أوضــاع
الفلسطينيين.
.9ندعــو الوزارات المختصــة والمعنية
لتســلط الضوء على الــدور البريطاني
فــي تســهيل وصــول العصابــات
الصهيونية لفلسطين ومساعدتها على
االستيطان وسلب األراضي.

مداخالت
النــــواب
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مــــــداخــــــــــــالت
مفسدون في األرض
بــدوره لفــت النائب محمــود الزهــار إلى أن

وعد بلفور جاء في إطار السياســة التاريخية
للتخلــص مــن اليهود فــي أوروبا ،مشــددًا
على أن اليهــود تعرضوا للعديــد من حاالت
الطرد من فرنســا وروسيا ودول أوروبا نظرًا
لفسادهم وافسادهم للمجتمعات التي كانوا
يعيشــون فيها ،مؤكــدًا أن الوطن الحقيقي
لليهــود هو تلك البلدان التــي كانوا يقيمون
فيها وخانوها بفسادهم.
وأشــار إلى أن وجود حــق تاريخي لليهود في
فلســطين هو كذبة وافتراء أكدتها سياســة
مؤتمر بازل ،مشــددًا على ضــرورة تحميل
األمم المتحدة مســئولية الكوارث السياسية
واإلنسانية التي أصابت الشعب الفلسطيني
نتيجة وعــد "بلفور" ،مجــددًا دعوته لجميع
الــدول العربيــة واإلســامية وغيرهــا مــن
البلــدان للمبادرة بقطــع العالقات مع الكيان
اإلسرائيلي نظرًا ألنه قوة احتالل.

مشــددًا علــى أن الجريمــة مازالــت قائمة وأن
"بلفور" قد ساهم بشكل مباشر في نكبة شعبنا
واقتالعه من أرضه.
واســتنكر تصريحــات رئيســة وزراء بريطانيــا
والتــي عبرت عن افتخارها بالوعد ،الفتًا إلى أن
بريطانيــا خدعت العرب جميعًــا بوعود وهمية
ومارســت علــى األرض إجــراءات قمعيــة كانت
تدرك أنها ســتؤدي إلى نتائج كارثية على أرض
فلســطين ،وذلك بتشجيعها اليهود على الهجرة
لفلسطين.
وندد باتفاقية أوســلو التي أكدت على االعتراف
بالكيان الصهيونــي ووصفها بأنها امتداد للوعد
المشــؤوم ،مشــددًا على ضــرورة الوصول إلى
جميع المنابــر الدولية لمحاكمــة بريطانيا التي
أعطــت مــا ال تملــك لمــن ال يســتحق ،وختــم
حديثه بالقول ":نأمل أن يتم توحيد المرجعيات
ومواصلــة مقاومتنا لالحتالل فــي كافة المنابر
الدوليــة المتاحة والســبل المتوفــرة على أرض
فلسطين".
وعد مشؤوم
أمــا النائــب عن كتلــة فتــح البرلمانية أشــرف
جمعة فقد أكد في مداخلته تعلي ًقا على التقرير

إجــراءات المصالحــة ،وال شــك أن االنقســام
والخالفات العربية واإلســامية أحبطت مقاومة
المشــروع الصهيوني" ،مطالبًا بإنهاء االنقسام
وإصالح العالقات بين الدول العربية واإلسالمية
للتفرغ لمحاربة المشروع الصهيوني.
جريمة القرن
إلــى ذلك نوه النائب مشــير المصــري أننا نقف

إلــى مخاطبة الــرأي العــام العالمــي واألجنبي
لعرض الروايــة العربية الحقيقة وتعرية الرواية
اإلسرائيلية الكاذبة أمام العالم.
وشدد على أن دول االستعمار تتحمل المسئولية
األكبــر بزراعــة ورعاية الكيان الغاصــب ،داعيًا
لتكثيف الضغوط الشعبية من أجل حمّل واجبار
بريطانيــا على االعتذار عــن الجريمة التاريخية
والتوقف عــن دعم وحماية الكيــان الصهيوني،
داعيًا وزارة التربية والتعليم لممارســة مهامها
التوعوية نحو مخاطر وتداعيات الوعد المشؤوم.
ما زال الجرح ينزف
أمــا النائب عن كتلــة فتح البرلمانيــة إبراهيم
المصــدر فقد أكــد أنه وعلى الرغــم من مضي

النكبة مستمرة
مــن ناحيتــه قــال النائــب الثانــي لرئيــس

المجلــس التشــريعي حســن خريشــة فــي
مداخلة هاتفية ":أنه في كل عام نذّكر العالم
بالمسئولية التاريخية واألخالقية والقانونية
عن نكبتنا المستمرة والمتواصلة ولكن دون
جدوى".
وطالــب "خريشــة" فصائل العمــل الوطني
واإلســامي ومكونــات شــعبنا ومؤسســاته
بالعمــل الحقيقــي لمقاومة المحتــل ودحره
حتى نســتطيع أن نلغي وعد بلفور ونتائجه،

أنــه علينا أن نســتذكر هذه الذكرى المشــؤمة
لتظل حافزًا ألبناء شــعبنا الفلســطيني للدفاع
عن األرض والهوية واالنســان ،مطالبًا حكومة
بريطانيــا أن تتحمــل المســئولية التاريخيــة
والقانونية واألخالقية واإلنســانية على ما قامت
به من وعد مشؤوم لليهود.
واقترح النائب جمعة على المجلس التشــريعي
البدء بســن قانــون خاص يصدر عــن المجلس
التشــريعي بتجريم هذا الوعد المشئوم بجانب
تجريــم الحكومة المســئولية عن هــذا الوعد،
وهي حكومة بريطانيا وتجريم كل األشــخاص
المســاهمين في الوعد والمشــاركة فيه ســواء
كانــوا أحياء أو أمــوات ومعالجــة كل األثار التي
نتجت عنه ،ومن ثم طرح القانون على البرلمان
الدولي ومناقشته تمهيدًا إلقراره ليصبح قانون
دولي.
ما أخذ بالقوة ال يسترد اال بالقوة
بدوره أكد النائب يوســف الشرافي أن بريطانيا
تتحمّــل المســئولية الكاملة عــن "بلفور" وكل
مــا ترتب عليه ،واص ًفا تصريحات رئيســة وزراء
بريطانيا التــي أعلنت عن فخرهــا بمئوية هذا
الوعد المشئوم بالجريمة الكبرى ،مشيرًا إلى أن
هــذا التصريح يدلل على مضي تلك الدولة في
دعم ومساندة االحتالل اإلسرائيلي.
وأكد أن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة ،داعيًا

مائة ســنة على وعــد بلفور فإنه مــا زال الجرح
الفلســطيني ينــزف ،مشــيرًا إلــى أن الخلفية
التاريخيــة لوعــد بلفــور ترتكــز علــى خرافات
نشــرتها حول العالــم وال يوجد لها أســاس في
الواقع.
وأشــار إلى أن البحوث العلميــة والتاريخية التي
أجرتهــا جهات متعــددة منها بعــض الجمعيات
التبشــيرية أثبتت أن االحتالل واليهود بشــكل
عام كانوا عابري ســبيل في مرحلة من مراحل
تاريخ فلسطين ولم يملكوا يومًا الحق في هذه
األرض المقدسة.
ولفت النائــب "المصدر" إلــى أن وعد بلفور هو
نتاج اتفاقية سايكس بيكو الذي قسم المنطقة
لدويــات ووضع الكيان في قلــب االمة العربية
لنهب ثرواتها ،منددًا بدور بريطانيا المخزي في
تجســيد الوعد وإقامة الجامعــة العبرية وفرض
اللغــة العبريــة فــي فلســطين وانشــاء النظم
اإلدارية للدولة اليهودية التي أعلنت عام .1948
وقــال ":إن قوتنــا تكمــن فــي وحدتنــا واتمام
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اليــوم أمــام جريمة القرن وقضيــة العصر التي
ال تنساها البشــرية وال تنساها الشعوب الحرة،
ولم يمحوها التاريخ ،مؤكدًا أنها جريمة معمّدة
بالمجازر والمذابح واغتصاب األرض ،ومشــددًا
أن شــعبنا لن يخضع لما فــرض عليه من قوى
االستعمار.
وأكــد "المصــري" أن بريطانيــا ســتدفع ثمــن
وعدهــا ،وإن تقادم الزمن لــن يغير من حضارة
التاريــخ ولن يزيــف وعي األجيــال ،ومهما طال
االحتالل فلن يمتلك العــدو أي حق تاريخي في
أرض فلسطين.
وأشــار إلى أن طريق المقاومة والثورة هو كفيل
بتبديــد الوعد وانهــاء االحتــال ،والمنهج الذي
ســلكه شعبنا على مدار تاريخه منذ ثورة البراق
حتــى انتفاضــة القدس هــو المنهج الســليم،
فالطريق التاريخي لشــعبنا هو الثورة وما دونه
عبث.
وقــال ":إن طريــق الوحدة على خطــى الثوابت
وتحقيق الشراكة الوطنية هو الكفيل بتطلعات
شعبنا وإنجاز مشروع التحرير".
تحدي سافر
مــن ناحيتهــا نــددت النائــب جميلة الشــنطي
بتصريحات رئيسة وزراء بريطانيا التي تفاخرت
فيهــا بالوعــد ودور بالدهــا في إقامــة الكيان،

 9نوفمبر/تشرين الثاني  2017م

العــدد
()227

تقرير

7

AL - P R L M A N

النـــــــــــــــــــــواب
واصفــة هــذه التصريحــات بأنها تحدي ســافر
لمشــاعر العــرب والمســلمين ،وداعيــة جميــع
الجهــات إلى عدم انتظار االعتــذار من بريطانيا
ألنه لم يحدث على مدار مائة سنة.
وأشــارت "الشــنطي" إلى أن بريطانيــا تتحمل
المســئولية الكاملة عمَ لحق بشــعبنا من أذى
عبــر مئة عام ،مؤكدة أنه وعــد باطل حضاريًا،
وقانونيًــا ،وأخالقيًــا ،وهــروب بريطانيــا مــن
االعتذار هو تنصل من قرارها االجرامي وما نتج
عنه من تشريد لشعب بأكمله.
وشــدت على ضرورة إقامة دعــاوى قانونية في
المحاكم المختصة واستنهاض الضمير العالمي
لنصــرة الحــق الفلســطيني ،وقالــت ":الحق ال
يســترد إال بالقوة ،ويجب أن يعتمد شــعبنا على
جهــده وطاقاتــه وابداعاتــه ،ودعــم المقاومــة
والوقوف لجنبها وهي الســبيل الوحيد السترداد
حقوقنا".
تقزيم ممنهج
بــدوره وصف النائــب يونس األســطل ما جرى

للقضيــة الفلســطينية بالتقزيــم الممنهــج،
مستشــهدًا بانتزاع القضية مــن بعدها العالم
إلى العربي واإلسالمي ،ثم اقتصارها على البعد
الوطني واختزالها بإنشاء منظمة التحرير ،ومن
ثم اســنادها اليوم لســلطة حكم ذاتي هزيلة،
ومعقبًا على ذلك كله بأن القوى االســتعمارية
تريد تقزيم القضية وانهائها.
وأشــار "األســطل" إلى أن مرور مائة ســنة على
احتالل فلسطين ،أمر يدعونا للنهوض والمسير
نحــو القمــة المتمثلــة بالحريــة واالســتقالل
واالنعتــاق من االحتالل ،مشــددًا أن وعد بلفور
جاء ليؤســس إلــى وعــد األخرة والذي ســيريح
العالم من بغي بني صهيون ألنهم مفسدون في
األرض ،منوهًا إلى أن أهل فلســطيني سيكون
لهم شــرف القضاء على الصهاينة واراحة العالم
من شرورهم وبغيهم.
التهرب من المسئولية
مــن ناحيته فقد أعــرب النائب يونــس أبو دقة
عن اعتقاده بــأن بريطانيا عمــدت لوعد بلفور
بهــدف غــرس كيــان معــادي فــي قلــب األمة
العربية والعالم اإلســامي ألجــل اضعاف األمة
وســلب مقدراتهــا ،مؤكــدًا أن "بلفور" تســبب
بتشــريد شعبنا عن أرض األجداد وجعل الذاكرة
الفلسطينية مســكونة بالوعد المشئوم ،منددًا
بمفاخرة الحكومات البريطانية بدورها في إنشاء
الكيان الصهيوني ،ومعتبرًا ذلك استهتار بقدرة
العرب والمسلمين سواء من الناحية السياسية أو
العسكرية أو صناعة األحداث.

االستمرار في تجاهل تفعيل السلطة التشريعية
سيشكل كارثة حقيقية للمصالحة الوطنية".
ودعا النائب "أبو شــمالة" لعقد جلسة للمجلس
التشــريعي تبحــث أولويــة تفعيــل الســلطة
التشــريعية التي من المفترض أن يرتكز عليها
قانــون االنتخابــات ،وأيضــا كل مــا لــه عالقة
بمتابعة إجراءات منح الحكومة الثقة ،واالنطالق
بنوايــا صادقــة وصافيــة نحــو لملمة شــتاتنا
الفلسطيني وبعد ذلك نطالب العرب والمسلمين
للوقوف معنا ومســاندتنا حتى نستطيع الوقوف
في وجه أعدائنا.
غدة سرطانية
أما النائب سالم سالمة فقد اعتبر الوعد بمثابة
وشدد "أبو دقة" على أن رفض بريطانيا تقديم
االعتذار عن وعدها المشؤوم هو بمثابة التهرب
من المسئولية السياسية واالجتماعية واالنسانية
المترتبــة عن هــذا االعتذار ،مطالبًــا بريطانيا
بتغليــب المصلحــة اإلنســانية وعــدم االلتفات
لمصلحة الكيان ،مضي ًفا أن شــعبنا مُصرّ على
اعتذار بريطانيا وما يترتب عليه من تعويضات
وحقوق سياسية.
أثار كارثية
من طرفه شدد النائب عن كتلة فتح البرلمانية

ماجد أبو شــمالة أن وعد بلفور ترتب عليه أثاراً
كارثية تمثلت بتشــريد شــعبنا واحتالل أرضنا،
مضي ًفــا بأنه ليس هناك فلســطيني ال يشــكل
له الوعد مأســاة حقيقية ،مســتنكرًا ما أقدمت
عليه رئيسة وزراء بريطانيا من االحتفال بمئوية
وعدها المشئوم.
وتابع أبو شــمالة ":ال يمكن أن تشــعر بريطانيا
بالعــار لــو كانت هنــاك ردود فعل ال تســتطيع
احتمالها لكن ادراكها أن واقعنا العربي واإلسالمي
في أسوء حاالته وجالياتنا ومنظماتنا في أوروبا
وبريطانيا أيضا لم تجد المســاندة والدعم الذي
يؤهلها لتقول لرئيسية وزراء بريطانيا كفى لقد
تجاوزتِ كل الحدود وعليك الشــعور بالعار في
انشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين".
وأوضح أن الرد األمثل على وعد بلفور وعلى كل
المؤامرات التي تحاك ضد شــعبنا الفلســطيني
هو االســتمرار فــي المصالحة الوطنيــة ،ولكن
هذه المصالحة ال يمكن أن تسير في اتجاه واحد
فالســلطة تتكون مــن ثالث ســلطات تنفيذية
وتشريعية وقضائية وآن األوان لتفعيل المجلس
التشريعي الذي يمكن أن يخلق التوازن الحقيقي
المطلــوب علــى المســتوى الفلســطيني ،وأن

جريمــة القــرن العشــرين ألنه منح فلســطين
للمفســدين في األرض ،منوهًا إلى أن الجريمة
اشتركت فيها دول الحلفاء التي زودت الصهاينة
بالســاح والمــال ،وإعطاء اإلعــان من حكومة
بريطانيا وتنفيذه هو للتخلص من المفســدين
فــي األرض وهم اليهود وتحقيــق أهداف أخرى
منها زرع غدة ســرطانية وســط العالم العربي
اإلسالمي.
وأشار "سالمة" أن الصراع على األرض المقدسة
هو صراع دينــي الغلبة فيــه للطائفة األصلح،
وشــدد أن الغــرب يريــدون لبالدنــا العربية أن
تكون بمثابة ً
سوقا ألسلحتهم التي ينتجونها في
مصانعهم من أجل اشعال الحروب بيننا.
وأكد أن صناعة الكيان كانت بهدف تفتيت العالم
العربــي واإلســامي واضعافه ولضمــان وجود
قاعــدة عســكرية متقدمة ومتطورة مغروســة
وســط العالم العربي ،مطالبًــا كل أحرار العالم
بمقاطعــة بريطانيا حتى تعتذر لشــعبنا وتُقر
بمســئولياتها التاريخيــة والقانونيــة عــن هذه
الجريمة.
ودعــا الســتمرار بالجهاد المقدس ضــد الكيان،
واالستمرار في تنفيذ بنود اتفاق القاهرة 2011
لقطع الطريق على المتربصين.
شريعة الغاب
بدوره شدد النائب خليل الحية على أن األثار السياسية
الناتجة عن وعد بلفور أخطر بكثير من األثار القانونية
واألسوأ أن الوعد يكرس سياسة وشريعة الغاب ،القوي
يأكل الضعيف ،وهذا الوعد المشئوم أسس لكل قوي
أن يتصرف بحقوق الضعفاء دون رادع وهذه السياسة
مازالت قائمة ،مؤكــدًا أن احتفال بريطانيا بعد مائة
عام على الوعد دليل على أن سياسة األقوياء مازالت
موجودة من خــال المنظمات الدولية التي شــكلتها
القوى الكبرى.
وقال ":لقد أوهمــت بريطانيا القيــادات العربية بأنه
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حليفة جيدة لهم غير أنه سرعان ما تبين أنها تريد
تقسيم العالم العربي إلضعافه ،وتشتيت مقدراته،
ومازالت بعض الزعامات العربية الرســمية تعتمد
في سياستها على وعود أمريكا وبريطانيا واهمين
بأنها تحافظ على الحقوق العربية وهذه السياسة
ضيعت االمة وفلســطين قبل مائة ســنة ومازالت
قائمة لألسف".
واســتنكر "الحيــة" اتفاقية اوســلو ووصفها بأنها
كانت أســوا من وعد بلفور حيــث أعطت  78%من
أرض فلسطين لالحتالل الصهيوني ،داعيًا إلعادة
النظر بسياساتنا التي اعتمدناها منذ مئة عام.
ودعــا إلعــادة االعتبــار للســلطة التشــريعية،
ولمشــروعنا الوطنــي ،منتقــدًا تســليط الضوء
على تمكين الســلطة التنفيذية وتناسي السلطة
التشــريعية التــي يجــب أن تكــون هــي الراعية
للسلطة التنفيذية وليس العكس.
تشريعي فاعل
أما النائب إسماعيل األشقر وفي أخر مداخلة

للنــواب علــى تقريــر اللجنــة القانونية فقد
أعرب عن اعتقــاده بضرورة تفعيل المجلس
التشــريعي ،ودعوته لالنعقاد بشــكل كامل
بحضــور كل النواب والكتــل والقوائم ليمنح
الثقة للحكومة القادمة حتى تكون مســئولة
أمامه ،وحتى يتمكن التشريعي من ممارسة
مهامه الرقابية والتشريعية.
وأكد "األشــقر" على كل ما جاء في مداخالت
النــواب الخاصة بضــرورة اعتــراف بريطانيا
بخطيئتها الكبرى وتقديم االعتذار للشــعب
الفلســطيني مع ما يترتب على هذا االعتذار
من حقوق سياسية ومعنوية ،وداعيًا السلطة
الفلســطينية لتغيير أدواتها في التعامل مع
القضايا الوطنية المهمة والمصيرية.
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خالل حفل نظمته وزارة الداخلية..

"بحر" :فتح معبر رفح وفق اتفاقية 2005
مرفوض وطنيا وفصائليا

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

نحو وحدة الوطن

المواطن الفلســطيني تواق للوحدة والمصالحة الحقيقية التي يجب أن تشــق طريقها ألرض
الواقع وال تبقى حبيســة األفكار والعقول ،بعد توقيــع اتفاق المصالحة في العاصمة المصرية
مؤخرًا ،وبعد زيارة الحكومة لغزة وتسلمها للمعابر وكل الخطوات التي تم اتخاذها في اآلونة
األخيــرة صحيح أنها تبشــر بخير لكن المطلوب أن يلمس المواطــن أثار المصالحة على أرض
الواقع ،وهنا ننصح الحكومة بالمسارعة إلظهار أثار المصالحة على األصعدة التالية:

المعابر

ال بــد مــن فتح معبر رفح بالســرعة الممكنة ودون قيد أو شــرط بتوافق فلســطيني مصري
بعيدًا كل البعد عن اتفاقية أو برتوكول عام "2005م" ألن المعبر شــأن فلســطيني مصري ال
عالقــة لالحتالل وال حتى لألوروبيين به ،وال أعلم مبررًا منطقيًا واحدًا لنية الســلطة تفعيل
هــذا االتفــاق الذي عفا عليه الزمن وانتهت مدته القانونية ،وليس هناك من عاقل يســتدعي
االحتالل أو أي جهة من شأنها أن تنتقص من سيادته وسيطرته على معابره الجوية أو البحر أو
البرية ،لذلك كله على الحكومة أن تعمل وفق رغبات وطموحات شعبها وليس طبقًا لمتطلبات
االحتالل.

التشريعي

أكــد الدكتــور أحمــد بحــر النائــب األول
لرئيس المجلس التشريعي أن فتح معبر
رفح وفق اتفاقية  2005مرفوض وطنيًا
وفصائليًا ،مؤكدًا علــى ضرورة المضي
فــي تنفيــذ المصالحــة الوطنيــة ضمن
بنــاء اســتراتيجية وطنية وعقيــدة أمنية
تهدف إلى تحرير فلسطين ،وعلى قاعدة
الشــراكة الوطنية فــي البنــاء والتحرير،

جــاءت تصريحــات "بحر" لدى مشــاركته
يوم أمس األول في حفل نظمته الشرطة
البحرية بوزارة الداخلية في غزة بمناسبة
عام على تأسيســها ،بحضــور كوكبة من
القيــادات األمنية وكبار الضبــاط ومدراء
األجهزة األمنية والشرطية.
ورفض "بحر" مساومة االحتالل للمقاومة
علــى تســليم جثامين شــهداء النفق في

إطار فرض شروط أو معادالت معينة من
شــأنها تغيير مبــادئ المقاومة أو التقليل
من أهمية صفقات التبادل ،مشددًا على
أن المقاومة ستعمل على استرداد جثامين
الشــهداء بطريقتها الخاصة ،مؤكدًا حق
شــعبنا بالمقاومة ،ومثمنًا دور الشــرطة
البحرية في حفظ األمــن وحماية الحدود
البحرية على طول ساحل قطاع غزة.
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الموظفين

الوظيفة العمومية حق للمواطن فال يجوز من النواحي األخالقية والوطنية واإلنسانية أن نجرد
أحــد من وظيفتــه ونلقي به إلى المجهول ،بل واجب الحكومة أن تبســط جنــاح الود والرحمة
للمواطنيــن كافة ،وفي مقدمتهم من هــم في الوظيفة العمومية ،وعليــه أرى أنه من أوجب
واجبات الحكومة ومتطلبات المصالحة الســير قدمًا نحو دمج الموظفين في موازنة الســلطة
ليصبحوا مثل بقية زمالئهم واخوانهم بالوظيفة العامة ،وعلى الحكومة أن تستذكر أن جيشًا
من موظفي غــزة كانوا يقدمون الخدمات الصحية والتعليميــة واألمنية وغيرها من الخدمات
للمواطنين دون تمييز وعلى مدار عشــر سنوات من الزمن دون تراخي وال اهمال ومن الواجب
انصافهم وأقل االنصاف دمجهم في موازنة الســلطة دون المســاس بمسمياتهم أو درجاتهم
الوظيفية.

التشريعي يهنئ اللواء "أبو نعيم" بالسالمة
ويستنكر محاولة االغتيال الفاشلة
هنــأ وفــد مــن نــواب المجلس
التشــريعي وكيل وزارة الداخلية
اللــواء توفيق أبو نعيــم بنجاته
مــن محاولــة االغتيال الفاشــلة
التي تعرض لها مؤخرًا ،مؤكدين
علــى أن المحاولة كانــت بهدف
ضــرب وحــدة شــعبنا وتخريــب
جهــود المصالحــة الوطنيــة،
محمّليــن االحتالل االســرائيلي
وأعوانه المســئولية الكاملة عن
تلك المحاولة الفاشة ،ومشدّدين
على ضــرورة مالحقــة العابثين
بأمن شعبنا وقياداته ،وتقديمهم
للمحاكمة العاجلة.
وكان المجلــس التشــريعي قد أصــدر تصريح
صحفي اســتنكر فيه محاولة االغتيال الفاشلة،

لزوم وحدة الوطن تستدعي تفعيل المؤسسة التشريعية ودعوتها لالنعقاد بكل هيئتها وكامل
كتلهــا وقوائمها البرلمانية كافة ،حتى تمارس أعمالها الرقابية والتشــريعية ال ســيما توحيد
األنظمة والتشــريعات المعمول بها حاليًا في جناحي الوطــن ،ومن الضرورة بمكان عرض أي
حكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة وفقًا ألحكام القانون والدستور وهذا أدعى الحترام
العالم لنا وأفضل للحكومة.
أضــف إلى ذلك أنه ال يعقل أن تعطل مؤسســة مهمة بحجم المجلس التشــريعي خاصة أنها
منتخبة وتعبر عن توجهات الشــعب الفلســطيني ،وليس من االنصاف لنواب الشــعب أن يتم
محاربتهم كما حاربهم االحتالل باالختطاف واالعتقال على مدار السنوات العشر األخيرة.

الكهرباء

على الرغم من انطالق قطار المصالحة واستالم الحكومة للمعابر والوزارات والهيئات الحكومية
في قطاع غزة غير أن أزمة الكهرباء ما زالت على حالها ،كان المواطن ينظر لتحســن تدريجي
فــي جــدول الكهربــاء األمر الذي لم يحــدث حتى االن ،وهنــا أود التذكير بأن االلتــزام األدبي
واألخالقــي للحكومة تجاه المواطنين يفرض عليها توفير كميات الكهرباء بشــكل متســاوي
بيــن محافظات الوطن كافة دون تمييز ،الكهرباء في غزة يجب أن تكون مثل رام اهلل ونابلس
وغيرها من مدن الضفة ،ومن الواجب أن نســاوي بين المواطنين في الخدمات المقدمة ،وهذا
األمر بمقدور الحكومة الوفاء به من الناحية الفنية فهو ليس مستحيل ،والكل يعلم أن المشكلة
سياسية ووجب االن إيجاد الحلول المناسبة لها بعد توفر الحل السياسي متمثل بالمصالحة.

وأخي ًرا

ودعا وزارة الداخليــة واألجهزة األمنية للضرب
بيد من حديد كل من تســول له نفســه العبث
بأمن الوطن والمواطن ،ودعا التصريح لسرعة

إلقاء القبض على المخربيــن والفاعلين الذين
يقفــون خلــف محاولــة االغتيــال وتقديمهــم
للمحاكمة العاجلة.

هناك العديد من المشكالت واألزمات مثل :الصحة ،البطالة ،التعليم ،االنتماء الوطني وتعزيز
مفاهيمه في أذهان المواطنين وخاصة الجيل الصاعد منهم ،وكذلك مشــكلة األجهزة األمنية
وعقيدتهــا ونظرتها لالحتالل ...كلها مشــكالت وجب البحث لها عن حلول عاجلة حتى يشــعر
المواطن بالمصالحة بشكل عملي وحقيقي وليس وهمي.

مدير التحرير

تحرير ومتابعة

تصميم وإخراج

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في

ماجد أحمد أبو مراد

حسام علي جحجوح

رائد توفيق الدحدوح أحمد جهاد سويدان

المجلس التشريعي الفلسطيني

plc.pal

plc_pal

plc.gaza

+ 970 8 2829016

+ 970 8 2827037

info.plc@gov.ps
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