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صحيفة نصف شهرية تصدر عن /
الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني
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عقد جلسة بمناسبة مرور " "25سنة على اتفاقية أوسلو

التشريعي :أوسلو اتفاقية أمنية بامتياز
عقد المجلس التشــريعي الفلســطيني
جلســة خاصة صبــاح أمس علــى أرض
محررة طيبة "نتســاريم" سابقًا بحضور
نواب الشــعب الفلســطيني ،وناقشــت
الجلســة تقريــر اللجنــة السياســية
بالتشريعي حول آثار اتفاقية أوسلو على
القضية الفلسطينية.
بــدوره اســتهل النائــب األول لرئيــس
المجلــس التشــريعي د .أحمــد بحــر
الجلســة مؤكدا أن اتفاقية أوسلو أمنية
بامتياز وقد ألحقت الضرر البالغ بشعبنا
وقضيتنــا داعيا للتخلص منهــا والتحرر
مــن تداعياتهــا المدمــرة ،منوهــا أنها
خلفت آثــارا وتداعيات كارثية على بنية
المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.
بدورهــم حذر النــواب من آثــار اتفاقية
أوســلو السياســية واألمنيــة المدمــرة
علــى القضيــة الفلســطينية ،داعيــن
للتخلــص منهــا واالعالن عــن إلغاءها،
ألنهــا كرســت االحتــال وبــررت لــه
ســلب األرض ،وعــرض التقريــر اآلثار
الســلبية والخطيرة التفاقية أوسلو على
صعيد األرض واالنســان الفلســطيني،
هــذا وأوصــى التقريــر بضــرورة الغــاء
االتفاقية المشــؤومة فورًا واســتحداث
حالــة وطنية مجمــع عليها بغيــة تجاوز

آثارها ،باإلضافــة إللغاء اتفاقية باريس
االقتصاديــة ،والتــي أضــرت باالقتصاد
الوطني الفلســطيني ،ودعــم المقاومة

النائب جهاد طمليه :وقف أنشطة
األونروا لن ينهي الصراع
اســتهجن النائــب عــن
كتلــة فتــح البرلمانيــة،
جهــاد طمليــه ،صمــت
المؤسســات الدوليــة،
إزاء نيــة دولــة االحتالل
وقــف
اإلســرائيلي
أنشــطة "األونــروا" فــي
مدينة القــدس المحتلة،
معتبــرًا ذلــك خطــوة
جديــدة تتخذهــا دولــة
االحتالل في مشوار إدارة
ظهرها للمجتمع الدولي
ومؤسســاته ،وتنكرهــا
للنظم التي تعاقدت أمم
األرض على العمل بهديها ،وهي تقوم نظرًا
لشعورها باالكتفاء بالدعم األمريكي األعمى
لها.
وهاجــم النائب طمليــه ،تصريحــات رئيس
بلديــة االحتالل في مدينة القــدس التي أكد
فيها أنه بصدد إعداد خطة سيقدمها لرئيس
الــوزراء اإلســرائيلي تتضمن إجــراءات لوقف
أنشــطة "األونروا" ،وإغالق جميع مؤسساتها

بما فــي ذلــك المدارس
والعيــادات الصحيــة
ومراكز الخدمات.
وأضــاف طمليــه ،فــي
تصريــح صحفــي ،لــم
يكن للصلف اإلسرائيلي
أن يبلــغ هــذا المــدى
من البــذاءة؛ لــوال وجود
شــخص مثــل "ترامب"
يدفع بالعالــم بعنجهية
مدمــرة نحــو المجهول،
مؤكــدًا ســعي اإلدارة
األمريكيــة لتصفيــة
ملفــات الوضــع الدائــم
وفي مقدمتها القدس ،والالجئين وحق العودة،
وحــل الدولتين ،وحــدود العــام  ،1967ومنح
المستعمرات الشرعية التي تنشدها إسرائيل،
لــن يحول إســرائيل إلى دولــة طبيعية ،ولن
ينهي الصراع العربي اإلسرائيلي ،بل سيؤجج
نيرانه وســيدفع به لولوج محطات لم يدخلها
من قبل وسيوســع مــن نطاق االشــتباك مع
المحتل اإلسرائيلي.

الفلســطينية بكافة أشــكالها ،وتشكيل
مرجعيات لها ،ورفع دعاوي حقوقية على
الكيان الصهيوني؛ الرتكابه جرائم حرب

بحق شعبنا ،ومحاكمة محمود
عبــاس إلضــراره بالمصالــح
الفلسطينية العليا.
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دعت شعبنا لالنتفاض في وجه المحتل

كتلة التغيير واالصالح :قرار هدم الخان األحمر تطهير
عرقي وتهجير قصري وإرهاب دولة
رفضــت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية بشــدة إصرار االحتالل
الصهيونــي على هدم الخان األحمــر ،واعتبرته دليل على عقلية
اإلرهاب واإلجرام الصهيوني.
ووصفت الكتلة في تصريح صحفي لها ،االحتالل بممارسة العربدة
والبلطجــة في الخــان األحمر ،وحرمان أهلنا من أبســط مقومات
الحياة وإخضاعهم لنكبات متعددة واإلصرار على تهجيرهم.
واعتبر التصريح أن السياسية الصهيونية الخطيرة تأتي في سياق
التوسع االستيطاني للمستوطنين الغزاة على حساب أهل األرض
األصلييــن ،وبهــدف إحكام القبضــة االســتيطانية واألمنية على
الضفة الغربية والقدس.
وأضافــت الكتلــة ":إننــا نؤكــد علــى ضــرورة توحيــد الموقف

الفلســطيني والجبهــة الداخليــة لمواجهة كل هــذه المخططات
الصهيونية الرامية إلخضاع شــعبنا إلرادة المحتل وافقاده ألرضه
ومقدساته وحرمانه من أبسط مقومات الحياة".
ودعت جماهير شــعبنا إلى مواجهة هذه المخططات الصهيونية،
وإلى إشــعال جــذوة انتفاضة القــدس في كل نقــاط التماس مع
المحتل ،داعية ســلطة رام اهلل التخاذ خطوات عملية ،والمسارعة
لوقف التخابر والتنســيق األمني مع العــدو الصهيوني والكف عن
مالحقة المقاومة ،ورفع يدها الثقيلة عن جماهير شــعبنا لتواجه
هذه السياســة الصهيونية االجرامية ،وإال فإن الســلطة ســتكون
شريكة مع المحتل في تمرير هذه المشاريع االستيطانية وصو ًال
إلى صفقة القرن.

النائب سيد أبو مسامح يثمن دور
تركيا الداعم لفلسطين

نواب :التنسيق األمني خيانة واالعتقاالت
السياسة مرفوضة وطنيا
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أخبار

سياسيا
دعا لعزل الرئيس
ً
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دعا لوقفة عربية وإسالمية لمواجهة المخططات الصهيونية

البردويل :ال أمل ً
إطالقا في التصالح مع شخص النائب أبو حلبية :االحتالل أعد مخطط ًا لتكثيف
يحاصر غزة
اقتحاماته للمسجد األقصى
قال عضو النائب صالح البردويل،
إنه ال أمل إطالقًا في التصالح مع
شــخص يحاصر غــزة ،مؤكدًا أن
الجهود المصرية لرفع الحصار عن
القطاع أُفشــلت بواســطة رئيس
السلطة محمود عباس.
وأوضح البردويــل في تصريحات
أدلــى بها خــال مقابلة مــع قناة
األقصــى الفضائيــة ،أن الحصار
سينكســر رغــم رفض الســلطة
الفلسطينية ،مؤكدًا امتالك أوراق
لتحقيق ذلك.
وأضاف "عباس" وسلطته يربطان
رفــع الحصار عــن غــزة بصفقة
القــرن رغم المشــاركة في تطبيقها بهــدف تصفية
القضيــة الفلســطينية ،موضحًــا أن حمــاس تعمل
بالتوازي في قضيتي التهدئة والمصالحة الفلسطينية،
وذلك بمساعدة وتعاون العديد من الفصائل واألطراف
اإلقليمية.

وتابع "مسيرات العودة ورقة ،وما
تملكــه المقاومــة ورقــة واإلرادة
الشــعبية والوعــي ورقــة واألمن
واالستقرار االقليمي ورقة ،وجميع
هــذه األوراق يمكــن تفعيلها في
لحظة ما".
وأكــد أن األشــقاء المصرييــن
يدركــون أنه ال مجــال للمصالحة
بهذا الشــكل الذي تريــده حركة
فتح وسلطة رام اهلل ،مشيرًا إلى
أن حركتــه مســتعدة لالنتخابات
بكافة مســتوياتها بالرغم من أن
عقوبات السلطة ما زالت مستمرة.
ودعا البردويل كافة أبناء الشــعب
الفلســطيني إلى وقفة جــادة لعــزل الرئيس عباس
عن تمثيله في كافــة المحافل الدولية وفرض العزلة
السياسية عليه ومنعه من تمثيل الشعب الفلسطيني
في المحافــل والمؤسســات الدولية ألنها بــات عدوًا
للشعب الفلسطيني وليس رئيسًا له.

أكد النائــب في المجلس التشــريعي
أحمــد أبــو حلبيــة ،أن االحتــال
الصهيونــي أعــد مخططــاً لتكثيــف
االقتحامــات الصهيونية فــي األعياد
اليهوديــة ليتــم الســماح لمئــات
المســتوطنين القتحــام المســجد
األقصى ،مشيراً إلى أن االحتالل سمح
للمســتوطنين إقامة الصلــوات داخل
المسجد بصورة علنية.
ونــوه النائب أبو حلبيــة ،في تصريح
صحفي صــدر عنه مؤخــرًا ،لخطورة
هذه المخططات التي تسعى لتدنيس
المســجد األقصى ،وفرض التقســيم
الزمانــي والمكانــي للمســجد األقصــى ،مســتنكراً
االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى وإقامة الصلوات
اليهودية في باحات المســجد األقصى ومحاوالت رفع
العلم الصهيوني داخل المسجد األقصى.
وأوضح أن خطورة هذه المخططات يتزامن مع تهجير
أهالــي الخان األحمر ،وهدم منازلهــم وترحليهم من

قراهــم بهــدف تنفيــذ مخطــط
ترحيل العديد من قرى البدو في
منطقة القــدس لخــارج المدينة
المقدسة وبالتالي تهويد المدينة
وطمس معالمها االسالمية.
ودعا أبو حلبية ،لوقفة فلسطينية
عربيــة إســامية لمواجهــة
المخططات الصهيونيــة ،مطالباً
أهالي الخان األحمر وأهالي مدينة
القــدس بشــد الرحــال بصــورة
مكثفة للمسجد األقصى لمواجهة
المخططات الصهيونية ،وإفشال
طموحات العدو الصهيوني الرامية
لتزوير المعالم االسالمية.
وطالب السلطة الفلســطينية بتفعيل الدور القانوني
لمالحقــة مجرمــي الحــرب الصهاينة فــي المحاكم
الدولية ومقاضاتهم على هذه الجرائم الخطيرة بحق
المدينة المقدسة وأهلها ،وعلى الجرائم التي يرتكبها
االحتالل في األراضي الفلسطينية عامة.

بري يطالب باجتماع عاجل للجامعة العربية التخاذ قرار بتمويل "االونروا"
طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه
بري ،باجتماع عاجل للجامعة العربية من
أجل اصــدار قرار بتمويــل "االونروا" بعد
القرار األميركي بحجب التمويل عنها.
وأكــد بري ،أمــام وفــد ضــم كل القوى
والفصائــل الفلســطينية فــي لبنــان،
لمناقشــة توقيع وثيقة الوحــدة الوطنية
على الســاحة اللبنانية ،بجهود شــخصية
يبذلها بري وقيادة حركــة "أمل" ،أن هذا

يكــون هو توحيد القوى الفلســطينية في
نضالها ضد االحتالل االسرائيلي وكل هذه
المؤامرات والمخططات .وشــكر بري ،كل
الفصائل والقوى الفلســطينية التي أبدت
تجاوبًــا مــع جهوده التــي يبذلهــا ،والتي
تكللت باإلعالن عن وثيقة الوحدة الوطنية
الفلسطينية على الساحة اللبنانية ،منوهًا
إلى أنها حملت عناوين عــدة ،أولها تحييد
الســاحة عن أي خالفات وتجاذبات ،واتباع

اللقــاء هو الضــوء الوحيد في هــذا الزمن
األسود.
وأضاف بري ،في مستهل اللقاء أن ما حصل
من قرارات أميركية بد ًءا بقرار نقل السفارة
األمريكيــة إلــى القــدس المحتلــة وليس
انتهــاء بحجب األموال عــن "االونروا" ،كله
يســير نحو إلغاء حق العودة للفلسطينيين
وتصفية القضية الفلسطينية.
وشــدد على أن الــرد األول الــذي يجب أن

الخضري :األمن الغذائي لمليون الجئ بغزة
مهدد بفعل وقف المساعدات األمريكية
قــال النائــب جمــال الخضــري ":،إن األمــن الغذائي
والصحــي والتعليمــي لمليون الجئ فــي قطاع غزة،
مُهدد بفعل وقف المساعدات األمريكية لوكالة الغوث
الدولية (أونروا) ،حيث إنهم يعتمدون بشــكل أساسي
على المساعدات اإلغاثية واإلنسانية المُقدمة لهم.
وأضــاف الخضــري :فــي ظــل اإلجــراءات والقــرارات
األمريكيــة ،فإن األمن الغذائــي والصحي والتعليمي،
مُهــدد مــا ينذر بنكبــة جديدة لالجئين فــي حال لم
يتم تدارك هذا الواقع بشــكل عاجل وسريع لتفاديه،
بالنظــر للحالة غير المســبوقة في الســوء والتدهور
القائــم أصــ ً
ا فــي كل مناحــي الحيــاة اإلنســانية
واالقتصادية والتعليمية والصحية والزراعية.
ودعا الخضري في تصريح صحفي ،إلى موقف واضح
مــن المجتمــع الدولــي باإلبقاء علــى وكالــة (أونروا)
وخدماتهــا دون تقليــص ،من خــال الجمعية العامة
لألمــم المتحدة التي منحتهــا التفويض للعمل داخل
فلسطين واألردن وسوريا ولبنان.
وأكــد علــى ضرورة دعــم المجتمــع الدولــي العاجل
لموازنــة (أونروا) بمــا يغطي العجــز الناتج عن قطع
المساعدات األمريكية ،بسبب سوء األوضاع اإلنسانية
واالقتصادية لالجئين ،خاصة في قطاع غزة ،بســبب
الحصار اإلســرائيلي الممتد للعام الثاني عشــر على
التوالــي ،تخللها ثالثة حروب مُدمــرة ما زالت آثارها

باقية.
وأشــار إلــى أهميــة إقامــة مشــروعات تشــغيل في
غــزة للتخفيــف من أزمــة البطالة ،التــي وصلت بين
الشــباب لحوالي  62%وهي نســبة مرعبة جداً ،داعياً
الحترام قــرارات األمــم المتحدة الخاصــة بالالجئين
الفلسطينيين.

السياســة المرســومة بعدم التدخل في
الشــأن الداخلي اللبناني ،وحماية الوجود
الفلسطيني والوقوف على مسافة واحدة
من الجميع.
وقــال بــري ":إن قــرار ترمــب ،بشــأن
القدس ،وحجب المساعدات عن األونروا،
وغيــر ذلك من إجراءات وقــرارات معادية
للشعب الفلسطيني كلها تستوجب تحركا
فلسطينيا لبنانيا مشتركا".

البرغوثي :حق شعبنا بإقامة دولته المستقلة
على أرض فلسطين ليس قاب ًال للمساومة
وصــف النائــب فــي المجلــس التشــريعي مصطفى
البرغوثي ،التصريحات االســرائيلية واألميركية التي
تحاول إعادة طرح مشــاريع كونفدرالية كبديل إلنهاء
االحتالل بالكامل وإقامة دولة فلســطينية مســتقلة
بأنها جزء من حملة نتنياهــو وفريق ترامب ،الهادفة
لتصفيــة القضية الفلســطينية ،وإلغاء حــق العودة،
وبالتالي تهويد الضفة الغربية بما فيها القدس.
وقال البرغوثي ":إن مشــاريع نتنياهو تستهدف ليس
فقط حقوق الشعب الفلسطيني ،بل والمس باستقرار
المملكــة األردنيــة من خــال العودة لفكرة شــارون
البائدة بخلق وطن بديل للفلسطينيين".
و حذر البرغوثي ،من خطــورة تصاعد الهجمات على
حقوق الشــعب الفلســطيني بهدف تصفيتها ،مضيفًا
أن االجراءات األخيرة في القدس ،والهجمة على وكالة
الغــوث الدولية ،والتصاعد االســتيطاني الشــرس ،و
اقرار قانــون القومية اليهودي العنصري ،تؤشــر إلى
النية الحقيقية للحركة الصهيونية بممارسة التطهير
العرقي مرة أخرى ضد الشــعب الفلســطيني ،وسلب
الفلسطينيين في فلسطين حق االقامة والمواطنة في
وطنهــم ،وجعلهم غرباء فيــه ،و الحاقهم بدول أخرى
إضافة إلى تحميل مســؤولية الالجئين الفلسطينيين
لهذه الدول.
وقــال البرغوثــي ":لم يعــد هناك مجــال للتراخي أو
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التأجيل في توحيد كل الفلســطينيين لمواجهة هذه
المؤامرة ،وما يسمى بصفقة القرن ،التي تطبق فعليا
على األرض".
ودعــا الــدول العربية واإلســامية وأصدقاء الشــعب
الفلســطيني كافــة لرفــض اإلجــراءات والمؤامرات
األمريكية التي تســتهدف الشــعب والوطن والقضية،
وضــرورة العمــل على افشــالها والوقــوف في وجهها
ومناصــرة حــق الشــعب الفلســطيني بالحريــة
واالستقالل.
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النائب أبو مسامح يثمن دور تركيا الداعم لفلسطين
كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

اتفاقية أوسلو األخطر على القضية
الفلسطينية

ثمن النائب سيد أبو مسامح ،دور تركيا
الداعم للشــعب والقضية الفلسطينية،
داعيًــا الشــباب األتــراك للمزيــد مــن
العمل من أجل فلسطين ،جاء ذلك أثناء
محاضرة ألقاها أمام المشاركين بمخيم
شــبابي ،نظمتــه مؤسســات وجمعيات
تركيــة نصــرة للشــعب الفلســطيني،
بمدينة كارابوك في قرية أوجوالر.
وحث النائب أبو مسامح ،الشباب األتراك
علــى االســتمرار بالعمل ألجــل القدس
وفلسطين مثمناً دورهم في دعم قضايا
األمة االســامية وفــي مقدمتها قضية
فلسطين التي يعتبرها األتراك القضية

المركزية للشعوب اإلسالمية.
وأشــاد بالدور السياســي الذي تمارسه
الجهات التركية الرســمية ،داعيًا رئاسة
الجمهورية للســعي نحــو ادانة االحتالل
فــي المحافل الدوليــة والعمل على رفع
حصار غــزة والتخفيف عــن أهلها الذين
أنهكهم الحصار المفــروض عليهم منذ
أكثر من عقد من الزمان.
ونــوه أبــو مســامح ،للــدور االغاثــي
واالجتماعي الذي تقوم به المؤسســات
والجمعيات الخيرية التركية بالتعاون مع
نظيراتها من المؤسسات الفلسطينية.
ومــن الجدير ذكــره أن المخيــم نظمته

عــدة جمعيــات تركيــة تعمل مــن أجل
خدمة ودعم فلســطين ،ومنها الجمعية
التركية للتضامن مع فلسطين "فيدار"،
ومؤسســات " كوتاد" ،وجمعية " أوندر"،
ومؤسســة "التوعيــة بالقــدس" ،وقــد
حضــر المخيــم رؤســاء تلــك الجمعيات
والمؤسسات ،وقدموا محاضرات وندوات
تناولت قدسية فلسطين ومكانة المسجد
األقصى المبارك في العقيد اإلسالمية.
هذا وشــارك في المخيم خمســون شاباً
تركياً من مختلــف المحافظات التركية،
واستمر لمدة أسبوع كام ً
ال.

العبادسة :تعزيز االنتماء الوطني عند الجيل ضرورة ملحة

شــارك النائب عن كتلة التغيير واإلصالح
في المجلس التشريعي الفلسطيني يحيى
العبادسة ،في ورشــة عمل نظمتها هيئة
التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة خان
يونس تحت عنوان "العمل الطالبي الواقع
والمأمــول" ،وحضرها لفيف مــن الضباط
العامليــن بالهيئــة وعدد من المســؤولين
بوزارة الداخلية.
وقــدم النائــب العبادســة ،مجموعــة من
المحــددات التــي تعــزز االنتمــاء الوطني
عند الجيــل ،بهدف اســتخدامها من قِبل
المحاضريــن لتوعيــة الطلبــة بحاضرهم
ومســتقبلهم ،مؤكــداً أن االرتقاء بالحس

الوطنــي عند الطلبــة ضــرورة ملحة في
ظــل ســعي العديد مــن الجهــات المحلية
واإلقليمية والدولية إلفساد الجيل.
ونوه العبادسة ،إلى أن الحضارة ال يمكن أن
تُبنى دون الشــباب ،وإن حريتنا لن ننالها
فاعل لهم ،مشيراً إلى أن النهضة
دون دور ٍ
الثقافيةلمجتمعناالفلسطينيوالمجتمعات
العربية واإلســامية هي المستهدفة ،وأن
أعداء شعبنا وأمتنا يسعون لطمس هويتنا
وحضارتنا األصيلة.
وأشار إلى أن جميع الضغوط التي تتعرض
لهــا المجتمعــات العربية واإلســامية من
الداخل والخــارج تهدف لتحويــر أولوياتها

لتصبــح الحاجيــات الحياتيــة اليومية هي
الهم األكبر ،الفتاً لما يعانيه وطننا العربي
نتيجــة االســتبداد السياســي الــذي يولد
مظاهر الكراهية والعنف التي نعاني منها
والتي تســببت في تراجعنــا ثقافياً ،ونمو
الفكر المنحــرف والمتطرف في مجتمعاتنا
العربية.
وأوضــح أن هــدف كل الصراعــات فــي
المنطقــة هو إبقاء اإلقليم مشــتع ً
ال حتى
تنهار مقوماته فيســهل تمرير مخططات
التقسيم وسرقة الثروات ،لذا من الضروري
التعــاون والتكامــل لــرد المخططــات
والمؤامرات التي تحاك ضدنا.
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لــم يعــد هنالك مجال للشــك في أن محمــود عباس رئيس الســلطة الفلســطينية منتهي
الوالية القانونية والدستورية منذ عام  ،2009يمارس الدور األكثر خطورة في تاريخ الشعب
الفلســطيني وقضيته الوطنية ،ويعمل بمنطوق الوكالة الجامعة المشتملة على تنفيذ إرادة
البغــي والعدوان والحصــار ،إقليميا ودوليا ،ويحاول أن يظهــر بمظهر الرئيس الحريص على
مصالح شــعبه عبر اجتراح مواقف سياسية وشعارات إعالمية شكلية ذات طابع نظري مجرد
مناوئــة لصفقة القــرن ،فيما تبرهن أفعالــه المخزية وصنائعه المجرمة علــى أنه أحد أهم
وأخطر األدوات لتنفيذ هذه الصفقة من خالل قهر شعبنا الفلسطيني على قبولها واالستسالم
لها عبر إذالله وتركيعه ومحاربة مقاومته الباسلة ونزع سالحها وقتل روح اإليمان والثورة في
نفوس األجيال الفلسطينية المختلفة.
من هنا ال يمكن الصمت أو الســكوت على جرائم عباس الذي أوغل في حقوق ودماء وكرامة
ومقدرات شعبنا الفلسطيني وتسبب في بلوغ أوضاعنا المعيشية حد الكارثة وحافة الجحيم،
ووضع نفســه في خانة العداء آلمالنا وطموحاتنا التحررية ،واستمات في الدفاع عن االحتالل
والتوافق مع سياساته بنسبة  99%باعتراف عباس نفسه.
وبين يدي الذكرى الســنوية الـ  25لتوقيع اتفاق أوســلو المشــؤوم ،والذكرى السنوية الـ 13
لالنســحاب الصهيوني المذل من قطاع غزة ،يتجلى بوضوح مــدى الفارق بين الذلة والعزة،
وبيــن الكرامة واالستســام ،وبين فريق عاش على دماء شــعبه وارتضــى الدنية واالنهزام
وفريق آخر عاش على البذل والعطاء والتضحيات وجعل من نفسه وكل ما يملك وقودا للثورة
والنضال والتحرير.
لقد عانى شــعبنا الفلســطيني ما عانى في ظل أوسلو ،وتقهقرت مسيرته الوطنية وانكفأت
مسيرة التحرر الوطني إلى الخلف ،وارتهن الوطن الفلسطيني بالكامل إلرادة ومشيئة االحتالل
في كل شــيء ،وتمزقت وحدتنا الوطنية ،وتفتت النسيج االجتماعي الفلسطيني عبر حمالت
القمــع والتغول على الحريات الخاصة والعامة ،وحوربت المقاومة وضربت بناها التحتية وتم
تجن الســلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة
عســكرة المجتمع الفلسطيني ،فيما لم ِ
فتح التي قادت ودعمت مســيرة أوســلو إال تــآكل الحقوق والثوابت الوطنيــة ،ومنح إجراءات
وسياسات الصهاينة الشرعية والقبول دوليا ،وتجرّع اإلذالل والمهانة على حواجز االحتالل!
لم يكن أوسلو إال اتفاقا من جانب واحد ،فقد داسته صواريخ وجنازير االحتالل منذ زمن ،فيما
تصر الســلطة على تطبيقه واإلصرار على تنفيذ شقه األمني بكل دقة بشكل يعاند منطق
الواقع ،ويخالف أبسط أبجديات الحقوق الوطنية.
في المقابل ،ضربت المقاومة الفلسطينية نموذجا وطنيا فريدا في التمسك بالحقوق الوطنية
ومواجهة االحتالل ومشاريعه العنصرية ،وأجبرته على االنسحاب والخروج الذليل تحت حراب
المقاومة دون أي ثمن سياسي.
لــذا ،وفي ظل إصــرار عباس على مواقفه وسياســاته المعادية لحقوقنــا الوطنية ومحاربته
للمقاومة وإصراه على نزع ســاحها في إطار التنسيق والتعاون األمني مع االحتالل واإلساءة
البالغة لمســيرة النضال الوطني الفلســطيني ورفض المصالحــة الوطنية وفرض العقوبات
اإلجراميــة على قطاع غزة وأهلــه الصامدين ،وتهيئته البيئة الوطنيــة لتمرير صفقة القرن
وتنفيذ المخطــط الصهيوني – األمريكي لتصفية القضية الفلســطينية ،فإننا في المجلس
التشــريعي الفلســطيني ندعو الكل الوطني الفلســطيني للتصعيد المقاومة ضد االحتالل
وخصوصــا مســيرات العــودة وبنــاء برنامج وطنــي كفاحي قــادر على ابطــال المخططات
الصهيونية ضد شعبنا.
إن الخطــوة األهم التــي ينبغي أن يتداعى لها كل أبناء شــعبنا ،قوى وفصائل وشــخصيات
وطنية ومنظمات مجتمعية وشرائح شعبية ،تكمن في مواجهة النهج الكارثي لعباس وزمرته،
والعمل على تكريس استراتيجية فلسطينية جديدة لمجابهة االحتالل ومخططاته التصفوية
لوطننا وقضيتنا ،بعيدا عن مظاهر االنهزام النفسي والقيمي ،وبعيدا عن االرتهان لإلمالءات
والضغوط والمؤثرات الخارجية.
وختامــا ..فإننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكــد للعالم أجمع أن محــاوالت إذالل
وتركيع شــعبنا وإخضاعه لمنطق التهديد والوعيد واســتمرار الضغط والمســاومة واالبتزاز
لن تجدي نفعا على اإلطالق ،كما نؤكد أن محمود عباس بســيرته السوداء المخزية سيرحل
ويذوي من ذاكرة شعبنا ،ولن يستطيع أحد أيا كان أن يقف في وجه شعبنا أو يتصدى إلرادته
الحية مهما بلغ رهانه علــى أجهزته األمنية القمعية المرتبطة باألجهزة األمنية الصهيونية،
ألن طوفان الثورة الشعبي عندما يثور ويهيج سيأكل األخضر واليابس ،وحينها ال ينفع الندم.
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بمناسبة مرور " "25سن

التشريعي يعقد جلسة على أراضي محررة
"بحر" :أوسلو اتفاق ًا أمني ًا هدفه حماية الكيان الصهيوني ومالحقة
المقاومة من خالل التنسيق األمني
عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة خاصة صباح أمس بمناسبة
مرور " "25ســنة على توقيع اتفاقية أوســلو ،وذلك على أرض محررة
ً
ســابقا بحضور نواب الشــعب الفلسطيني ،وناقشت
طيبة "نتســاريم"
الجلســة تقرير اللجنة السياسية بالتشــريعي حول آثار اتفاقية أوسلو

علــى القضية الفلســطيني ،وحــذر النواب مــن آثار اتفاقية أوســلو
السياسية واألمنية المدمرة على القضية الفلسطينية ،داعين للتخلص
منها واالعالن عن إلغاءها ،ألنها كرست االحتالل وبررت له سلب األرض،
"البرلمان" تابعت وقائع الجلسة وأعدت التقرير التالي:

"النواب" :آن األوان للتخلص من أوســلو وإلغاءها والتحرر
من آثارها السياسية واألمنية المدمرة
بدوره أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي،
أحمد بحر ،في مستهل الجلسة أن الحقوق والثوابت
الفلسطينية ال يمكن أن تسقط بالتقادم ولن تضيع
مــا دام وراءها مطالب وأن المقاومة بكل أشــكالها
هي الخيار االســتراتيجي الكفيل باسترداد الحقوق
المغتصبة وكنس االحتالل عن أرضنا ومقدساتنا.

االعتراف الخطير

وقال بحر ":خمســة وعشرون عاماً مرت على اتفاق
أوســلو المشؤوم الذي اعترفت فيه منظمة التحرير

وحركــة فتــح بوجــود الكيــان الصهيونــي وأقرت
باغتصابــه لحقوقنا المشــروعة وتنازلــت بموجب
ذلك عن  78%من أرض فلسطين مقابل حكم ذاتي
هزيل".
وأشــار إلى أن اتفاق أوســلو لم يكن إال اتفاقاً أمنياً
بامتياز هدفــه حماية الكيــان الصهيوني ومالحقة
المقاومة الفلســطينية من خالل التنسيق والتعاون
األمني.
منددًا بآثــار التعــاون األمني وتداعياتــه الكارثية
على بُنية المقاومة بالضفة الغربية ،الفتًا الغتيال

واعتقــال ومالحقة المقاومين واألســرى المحررين
وترك مدن وقرى ومخيمات الضفة ساحة مستباحة
لبطش وعدوان وعربدة االحتالل ومستوطنيه.
ورفض بحــر ،ربط اتفاقيــة باريــس االقتصادية،
االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد الصهيوني ،وجعله
تابعاً له ورهناً إلرادتــه ،األمر الذي أدى إلى تدهور
االقتصاد الفلسطيني.

فريق مهزوم

واعتبــر بحر ،أن عباس وفريقه مهزومين غير أنهم
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يرفضون اإلقرار بالفشــل ،ويصرون على التنسيق
والتعــاون األمنــي ورفــض المصالحــة والشــراكة
الوطنيــة وفــرض العقوبــات اإلجراميــة على غزة
وأهلها.
وحذر من الجهود المحمومة والمشــاريع السياسية
السوداء لتصفية القضية الفلسطينية وخاصة تمرير
صفقة القــرن ،داعيًــا الكل الوطني الفلســطيني
الوقــوف صفاً واحــداً في وجه االحتــال الصهيوني
ومخططات ترامب التصفوية حتى اسقاطها.
وأكد أن التشــريعي يعتبر أن اتفاقية أوســلو باطلة
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نة على اتفاقية أوسلو

ة طيبة ويدعو للتخلص من اتفاقية أوسلو
"الزهار" :اتفاقية أوســلو كانت بمثابــة صك لالحتالل للتنازل عن
الحقوق والثوابت ومبرر لسلب األرض
وكأنهــا لم تكن ،محم ً
ال محمود عباس المســؤولية
عن آثارها المدمرة لقضيتنا ،داعيًا لمالحقة عباس
وزمرته قضائياً بتهمة الخيانة العظمى وفقاً للقانون
الفلسطيني.

تقرير اللجنة السياسية

بــدوره تــا رئيــس اللجنــة السياســية بالمجلس
التشريعي النائب محمود الزهار ،تقرير لجنته حول
االثار الخطيرة التفاقية أوسلو المشؤومة بعد مرور
 25ســنة على توقيعها ،وفيما يلي عرضًا ألهم ما
جاء في التقرير.
الثوابت الفلسطينية
أكــد التقريــر أن اتفاق أوســلو المشــئوم قد مس
بصــورة خطيــرة بحقــوق اإلنســان الفلســطيني؛
المسلم والمســيحي ،في ثوابته اإلنسانية الخالدة،
وعلى كل األصعدة المتمثلة في "اإلنسان ،وأرضه،
ومقدساته ،وعقيدته.
وندد الزهار في تقريره بشرعنة اتفاق أوسلو وجود
ما يســمى بـ"إســرائيل" ،األمر الذي شكل انعطافاً
خطيــراً في مســار معاكس للحقوق الفلســطينية
"الدينية ،والتاريخية ،والسياسية" ،رافضًا ما ترتب
هــذا االتفاق من اتفاقيات أمنية؛ جعلت من التخابر
مــع العــدو عمــ ً
ا مقدســاً ،واتفاقيــات اقتصادية؛
قيــدت قــدرات الشــعب الفلســطيني فــي شــتى
المجاالت ،وحرفت بوصلة الكفاح ،والنضال للشعب
الفلسطيني.
ولفت إلى ما أعقبه اتفاق أوســلو من حالة التخاذل
العربــي ،والتآمــر الدولــي علــى حقــوق الشــعب
الفلســطيني؛ واصفًا االتفــاق بمثابة صك بالتنازل
عن الحقوق ،والثوابت.
أثر االتفاق على اإلنسان
وحــدد التقرير أخطــار اتفاق أوســلو المترتبة على
االنسان الفلسطيني بما يلي:
.1عدم قدرة الالجئون الفلســطينيون على العودة
ألرضهم؛ ألنها أصبحت خارج إطار الصراع.
.2لقد شــدد االتفاق المشــئوم على مصطلح "نبذ
العنــف" ،وإلغاء كافة أشــكال المقاومــة برغم من
شرعية هذه المقاومة وفقا لقواعد القانون الدولي.
.3تنكــر االتفــاق لالجئيــن الفلســطينيين ،وحاول
تقليــص أعدادهم ،باإلضافــة لمحاوالت توطينهم
فــي البلــدان التي يعيشــون بها ،وذلــك من خالل
قطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلســطينيين؛ تمهيــداً إلنهــاء دورهــا وإلغاء حق
العودة.
أثره الخطير على األرض
.1تركيــز االحتــال الصهيوني على رفــض إقامة
دولة فلسطينية ،والعمل لى تقويض مقومات هذه
الدولة بوسائل متسارعة ،عبر شبكة طرق التفافية؛
مزقت الوحدة الجغرافية لألرض الفلسطينية.
.2أعطــى اتفــاق أوســلو تبريــراً سياســياً للكيان
الصهيونــي؛ ليقــوم بأعمال ســلب ،ونهب لألرض
الفلســطينية ،وفرض األمر الواقع في إطار اعتراف
دولي بموافقة الفلسطينيين على هذه الصياغة.
.3مســت اتفاقية أوسلو بصورة خطيرة جداً األرض

الفلســطينية ،حيــث اعترفــت منظمــة التحريــر
الفلســطينية بحــق االحتالل اإلســرائيلي بالوجود
علــى المناطــق التي احتلتهــا عــام 1948م ،أي ما
نسبته ( %)78من أرض فلسطين.
.4لقد شجع االتفاق المشئوم على تمدد االستيطان
فــي الضفــة والقــدس؛ حيــث كشــفت إحصائيات
فلســطينية النقــاب علــى أن عدد المســتوطنين
تضاعف فــي الضفة الغربية المحتلة ( )7مرات منذ
التوقيع على اتفاقيات أوسلو.
.5جاءت إحصاءات وحقائق بعد مرور ( )50عاماً على
النكســة أن عدد المســتوطنين في الضفة الغربية
ارتفــع مــن ( 111ألفاً) إلــى ( 750ألــف) بعد توقيع
اتفاقية أوسلو.
اآلثار السياسية الخطيرة التفاق أوسلو
.1االعتراف الفلســطيني فيما عُــرف بـ"حق الكيان
اإلســرائيلي فــي الوجــود ضمن حدود آمنــة" ،هذا
االعتــراف الجريمــة لم يقتــرن باعتــراف االحتالل
الصهيوني بدولة فلسطينية.
.2لقد كان الهدف من اعتراف االحتالل اإلســرائيلي
ٍ
طابــع شــرعي علــى االعتراف
بالمنظمــة إضفــاء
ٍ
الفلســطيني بالكيان المحتل ،وعلى اتفاق أوســلو،
واالتفاقيــات المتفرعــة عنــه ،كما اســتثمرت دول
االحتالل االعتراف بالمنظمة؛ إللغاء بنودٍ في ميثاق
منظمة التحرير ،وهي سابقة غريبة من نوعها.
.3شكل اتفاق أوسلو تغلغ ً
ال لفكرة التسوية للقضية
الفلســطينية عند جميع الــدول العربية ،وتراجعت
المواقف العربية تجاه الصراع ،وبالتالي شــكل ذلك
ضغطاً؛ إلنهاء دور منظمة التحرير ككيان سياســي
معترف به دولياً وقد تجسد ذلك اخيراً بأغالق مكتب
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
.4ســاعد االتفــاق المشــئوم فــي وضع مســوغات
سياســية وقانونية؛ لنقل حالة الصــراع مع الكيان
الصهيوني إلى حالة قبول ،واعتراف بوجوده .ومنح
تبريــراً لبعض الــدول العربية للدخــول في عملية
تسوية ،وتطبيع سياســي ،واقتصادي ،وثقافي مع
الكيان الصهيوني المحتل.
أثره على المقدسات اإلسالمية والمسيحية
كان من التداعيات السياســية التفاق أوسلو عملية
ترتيب وتنســيق اإلجراءات بيــن الكيان الصهيوني
والواليات المتحــدة من خالل القوانيــن ،والقرارات
التي أصدرتهــا الواليات المتحــدة باالعتراف بضم
القدس للكيان الصهيوني ،والتي بدأت عام 1996م،
وثم نقل السفارة األمريكية للقدس التي هي ثالث
أهم حرم لملياري مسلم في العالم اليوم ،ولم يقف
األمر عند هذا الحد بــل أدت االتفاقية الى تكريس
إجراءات وترتيبات أمنية أدت الي التقســيم الزماني
والمكاني لكل من المسجد األقصى المبارك والحرم
االبراهيمــي فــي مدينــة الخليل ،واغــاق بعض
الكنائــس أمــام المصلين المســيحين فــي مدينة
القدس.
المحور القانوني
.1لم تراع اتفاقية أوسلو الحد األدنى لحقوق الشعب
الفلسطيني التي أقرتها كافة االتفاقيات والمواثيق

الدولية وخاصة حقهم في االستقالل والسيادة.
.2منحــت االتفاقيــة الكثير من الحقــوق لالحتالل
لمطــاردة ومالحقة أبناء شــعبنا ،كمــا صادرت حق
أبناء شعبنا في المقاومة.
.3حرمــت االتفاقية شــعبنا من حقهم فــي العودة
الي أراضيهــم الذين هجروا منها قصراً في مخالفة
واضحة وصريحة لقرارات األمم المتحدة.
.4أقــرت االتفاقيــة بحقوق العصابــات التي احتلت
األرض بالقوة وســيطرت عليها واستوطنتها بدون
وجه حق خالفاً ألحكام القانون الدولي.
.5قيــدت االتفاقيــة حريــة الحركــة أمــام شــعبنا
وحرمتــه من حقــه في الحصــول علــى الكثير من
السلع والخدمات ومنع استيراد العديد من المعدات
واألدوات الالزمة لتلبية الحاجات اإلنسانية والطبية
بينما سمحت بإدخالها للمغتصبين الصهاينة.
.6أثــرت االتفاقيــة ســلباً علــى الحيــاة البرلمانية
الفلســطينية ،فالمجلس التشــريعي الذي انشــئ
خــال الحقبة العثمانيــة تم اهماله فــي االتفاقية
وحــاول االحتالل اســتبدال هــذا المجلس بمجلس
تنفيذي يقوم بالمهام التشريعية والتنفيذية معا.
.7وفقــاً لقواعــد القانــون الدولــي فأن تقســيمات
المناطــق الفلســطينية الــى مناطــق  A,B,Cهي
تقسيمات باطلة وتخالف قواعد القانون الدولي.
المحور االقتصادي
شــكل اتفاق أوســلو جريمــة اقتصاديــة متكاملة
األركان؛ فلقــد كان مدخ ً
ال للكيان الصهيوني بربط
الحالة االقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية
بالحالــة الصهيونية ،وجعل االقتصاد الفلســطيني
تابعــاً القتصــاد المحتليــن ،ومهّــد اتفاق أوســلو
للتوقيع على اتفاقية باريس ،والتي تضمنت شروطاً
مجحفة جداً بحق الفلســطينيين ،حظرت الشــراكة
مع االتحــاد األوروبــي ،والعالقــات االقتصادية مع
الكثيــر من الدول ،ووضعت الضرائب الفلســطينية
كورقة ضغط في يد دولة االحتالل ،وكانت مدخال؛
لتقييــد ،وحصار الشــعب الفلســطيني ،بحيث يتم
ربــط اإلجــراءات االقتصاديــة باإلجــراءات األمنية
الخاصة ،وفق الملحق األمني التفاق أوســلو ،وربط
االقتصاد الفلســطيني بالكيــان ،بحيث يتحكم في
عملية التجارة والصناعة ،وعملية اإلنتاج وفق رؤيته
ومصالحــه ،وأتــاح له تشــكيل مجموعــات مصالح
اقتصادية مرتبطة بشخصيات وازنة ،ومسئولة في
الســلطة الفلســطينية؛ مما انعكس كل هذا على
المجتمع الفلســطيني ،وتدمير البنيــة االقتصادية
التحتية لالقتصاد الفلسطيني.

التوصيات

.1دعوة كافة الفصائل الفلسطينية لالجتماع على
وجه الســرعة والخروج بموقــف واحد وموحد لتبني
وثيقة رســمية فلســطينية نعبر فيهــا عن رفضنا
لالســتمرار بالعمل بموجب أتفاق أوســلو المشئوم
واعتبــار هذه االتفاقية كأن لــم تكن وهي اتفاقية
باطلة وفقاً لقواعد القانون الدولي.
.2وضــع اليــة لمالحقة ومحاســبة كل من ســاهم
في التوقيع أو العمل بهذه االتفاقية وعلى رأســهم
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محمود عباس وهو مهندس هذا االتفاق.
.3تشــكيل فريــق يضــم نخبة مــن السياســيين
والبرلمانيــن والقانونييــن واالقتصادييــن
الفلسطينيين والدوليين لدراسة تباعات انهاء هذه
االتفاقية وابطالها أمام المحافل الدولية لمخالفتها
ألبسط قواعد القانون الدولي.
.4مراســلة كافــة برلمانــات العالــم للضغط على
حكوماتها إلجبار االحتالل لوقف تطبيق أحكام هذه
االتفاقية على الفلسطينيين واحترام قواعد القانون
الدولي.
.5توافــق الكل الفلســطيني علــى برنامج وطني
يقوم على أســاس التمســك بالثوابت الفلسطينية
"اإلنسان ،واألرض ،والعقيدة ،والمقدس".
.6بناء خطــة وأدوات فلســطينية موحدة؛ لمواجهة
مشاريع التسوية ،والنهوض بمشروع تحرير الوطن
الفلسطيني كله.
.7إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية،
ومؤسســاتها على أسس وطنية ســليمة بما يخدم
القضية الفلســطينية ،أو إيجــاد أطر جديدة؛ تحقق
هذه الغايات السامية.
.8ســحب اعتــراف منظمــة التحريــر باالحتــال
الصهيوني والتأكيد على بطالن هذا االعتراف.
.9تجريم كافة أشكال التنسيق األمني مع االحتالل
المحرّم شرعاً ،والمجرم وطنياً.
.10إلغــاء اتفاقية باريس االقتصادية ،والتي أضرت
باالقتصاد الوطني الفلسطيني.
.11دعــم المقاومة الفلســطينية بكافة أشــكالها،
وتشكيل مرجعيات لها.
.12رفع دعــاوي حقوقية على الكيــان الصهيوني؛
الرتكابــه جرائم حرب وابــادة جماعية وجرائم ضد
االنســانية بحــق الشــعب الفلســطيني ،وانتهاكه
لالتفاقيات الدولية.
.13دعوة الدول العربية وغيرها؛ لســحب اعترافها
باالحتــال الصهيونــي ،وقطع كافــة عالقتها معه
والتأكيد على أن فلســطين أرض عربية إســامية
شــرعاً وقانونــاً وأن التنــازل عن أي شــبر فيها هو
جريمة خيانة عظمى تستوجب المالحقة القضائية
بحق من يقوم أو يساعد على ذلك.

مداخالت
النواب
صفحة 06
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مداخالت النواب
ظاهرة قارون

بــدوره وصــف النائب
يونــس األســطل،
اتفاقيــة أوســلو بأنها
ظاهرة قارون ،وأضاف
نحن إزاء هذه االتفاقية
المشؤومة لســنا أمام
اجتهاد سياســي وإنما
أمــام ظاهرة قــارون،
منوهًا إلى أن أصحاب
أوســلو قد اتخذوا من
اليهود والنصارى أولياء
وعلينا بالتالي البراءة منهم.
وأشــار إلــى أن اتفاقيــة أوســلو قد نســفت ميثاق
منظمــة التحرير الفلســطينية ،وقضت على البنية
العسكرية األساسية لشعبنا ،منوهًا إلى أنها جاءت
إلنقــاذ االحتالل مــن االنتفاضة األولــى ،الفتًا إلى
اجتماع مهم كان قد عقد قبيل أوسلو مع لفيف من
رجاالت منظمة التحرير ،هذا االجتماع حمل القيادة
الصهيونية على توقيع أوسلو بأريحية تامة.
وذّكر األسطل ،ببعض ما وصفه بالجوانب اإليجابية
لالتفاقية منها ،فضح الزاعميــن بأنهم مناضلين،
وظهــور عالقاتهــم مع االحتــال وقادته ،مشــيرًا
لرحيــل االحتالل عــن غزة ،ومعقبًا علــى ذلك بأن
المقاومة اســتطاعت أن تكنس االحتــال في غزة
وهــي على موعد قريب على كنســه مــن القدس،
مؤكدًا أن المقاومة هي التجــارة الوطنية الرابحة،
داعيًــا لتطويــر أدوات المقاومة وخاصة مســيرات
العودة.

جريمة سياسية كبرى

من ناحيته أكد النائب
يحيــى العبادســة،
أن منظمــة التحريــر
جريمــة
ارتكبــت
كبــرى
سياســية
بتوقيعهــا اتفاقيــة
أوسلو ،وتابع بالقول":
لم يكتــب التاريخ أنه
وجــدت حركــة تحــرر
تنازلــت للمحتــل عن
أرضهــا ووجودهــا
ومستقبلها إال منظمة التحرير".
وأِشــار إلى أن ما قامت به منظمة التحرير بتوقيع
"أوســلو" ينفي مبــرر وجودها واســتمرارها ،حيث
قامــت بالتنــازل الطوعــي عن فلســطين وجعلت
أراضي الســلطة قضية متنازع عليها يتم حســمها
من خالل التفاوض".
وقال ":أوسلو لم تستطع تحرر شبر واحد من أرض
فلســطين بعد  25سنة من تاريخ االتفاقية ،وأنهت
القــدس والالجئين ووحدة شــعبنا ،وضحت بكل ما
يتعلــق بالحقــوق الوطنيــة الفلســطينية من أجل
أن يبــق عار التنســيق األمني وجريمــة التخابر مع
االحتــال وتبق المصالح الشــخصية تختطف كل
الحالة الفلسطينية".
وأكــد أن عــدد المغتصبيــن الصهاينة فــي الضفة
الغربيــة قبيل أوســلو كان " "105آالف مســتوطن،
وأصبــح اآلن " "850ألف وهو عــدد تمت مضاعفته
تحت حماية جيش دايتون.
وشــدد على ضــرورة المراجعــة الوطنية الشــاملة
لكل هذا المســار ،والبــدء في إعــادة حركة التحرر
الفلســطيني على أســاس ســليم وأهــداف وطنية
مرتبطــة بقضيــة التحرير وحــق تقريــر المصير،
وطالــب بتخويــن وتجريم التنســيق األمني وعزل
المنسقين أمنيا وتقديمهم للمحاكمات الثورية.

الحصاد المر

أمــا النائــب الثانــي
لرئيــس المجلــس
التشــريعي حســن
خريشــة ،فقــد أكد أن
أوســلو كل تبعاتــه
وحصاده مر ،فمنظمة
التحرير لم تكن جاهزة
إلنجاز التحرير ،وأوسلو
بعد  25عاما لم تنقلنا
إلــى أي مــكان ســوى
سلطة تتقزم بشكل يومي.
وأشار إلى أن "أوســلو" قبل أن تمزق األرض مزقت
القوى السياســية الفلســطينية ،متســاءل :لماذا ال
نعلن عن ســحب االعتراف بأوسلو؟ ونلغي ارتباطنا
باالقتصاد الصهيوني واتفاقية باريس االقتصادية؟
ولفت خريشــة ،إلى أن اتفاقية أوســلو فتحت الباب
فــي كل عواصم العرب لالحتــال ،وقال" :في ظل
هذه االتفاقية المشؤومة يتم بشكل يومي اقتحام
المسجد األقصى ،وهدم البيوت ،وقتل األبرياء بدم
بــارد ،الجميع يدرك حجم الكارثة التي اوقعتنا فيها
أوســلو ،البعض مــا زال يغلب مصالحه الشــخصية
على المصلحة الوطنية العليا".
وشدد على أن المطلوب هو العمل بشكل جدي مع
كل العالم للحفاظ علــى وكالة الغوث حتى عودتنا
ألراضينــا باعتبارها الشــاهد الوحيد علــى نكبتنا،
ومضــى يقــول ":أفتخر واعتز أن أمريــكا أكبر دولة
في التاريخ تحارب شعبنا المتمسك بحقه وثوابته،
وتكشف عن وجهها الحقيقي وتعلن حرب علينا".
وأكد على أن اسقاط أوســلو بحاجة لوحدة حقيقية
واالعالن عن فشل مســيرة التسوية وانهاء االتفاق
وكل تداعياته.

أصبح العدو صديق

أما النائب إسماعيل األشقر ،فقد أشار إلى أن أخطر
مــا جلبتــه اتفاقيــة
أوســلو أنهــا شــوهت
العقيــدة األمنيــة عند
منتســبي األجهــزة
األمنية ،فأصبح العدو
صديــق ،والخيانــة
والشــعب
للوطــن
أصبحــت مصلحــة
وطنيــة ،والتنســيق
األمنــي أصبــح منهجا
وســلوكا وعقيــدة
مقدســة ،وأوقفت مالحقة العمالء والخونة مما أتاح
لهم التغلغل في صفوف األجهــزة األمنية وتمكنوا
مــن الوصــول لمناصب عليــا في األجهــزة األمنية
ومارسوا قتل وتعذيب للمجاهدين.
وتابــع " :إن من يعتبر التنســيق األمني مقدســا ال
يمثلنــي ،ومن ربط مصالحه الشــخصية باالحتالل
ومن أضاع القدس ،وتآمر على الشــهداء والجرحى،
وحاصر الشــعب وحاصر غزة ال يمثلنــي ،معلنًا أن
عبــاس وزمرته وقيادة المقاطعة ال يمثلون أحد من
شعبنا وهم مجموعة لصوص مغتصبين للسلطة.
وأكــد علــى أن المقاومــة هــي الممثــل الشــرعي
والوحيد لقضيتنا العادلة ،ويجب التمسك بها كخيار
استراتيجي لشعبنا وقضيته.

فاقت وعد بلفور

مــن طرفــه وصــف
النائب ســالم سالمة،
مــا قامت بــه منظمة
التحرير الفلســطينية
فــي أوســلو بالكارثية
التــي فاقت وعد بلفور
ً
مســتدركا
المشــئوم،
بقوله ":أوســلو جعلت

صاحب األرض يعطي أرضه لالحتالل بال ثمن".
وتابــع "هــذه ذكرى انســحاب العدو تحــت ضربات
المقاومة ،وهذه الجلسة لها أبعادها ،إن الثبات على
الحقوق أصل فــي ديننا ،وأوســلو جرمت المقاومة
وفتحت الطريــق أمام مرضى القلوب لفتح عالقات
سرية وعلنية مع عصابات الصهاينة التي اغتصبت
أرضنا".
ولفت النائب ســامة ،إلى أن اتفاقية أوســلو جرأت
الصهاينة أن يعلنوا أن أرض فلسطين أرض يهودية
ليس الحد حق فيها ســواء كان مســلما أو مسيحيا،
وأعطــت الضوء األخضر لالحتالل أن يضع يده على
أكبر قدر من األرض وزادت نســبة استيالئهم على
األرض أضعاف ما قبل أوسلو.
وطالــب بأن يكــون التقرير وثيقــة مترجمة وتوزع
على الســفارات والبرلمانات ،وتسجيل اسم كل من
كان له عالقة بأوســلو في صحيفة الخيانة ،مطالباً
أيضاً بتوزيــع التقرير على مؤتمــر القوى الوطنية
الرافضة التفاق أوسلو المنوي عقده اليوم الخميس
في مدينة غزة.

نكبة ثانية

من ناحيته قال النائب
مشــير المصــري ،إن
اتفاقيــة أوســلو وبعد
ربع قرن مــن تاريخها
المشــؤوم شــكلت
النكبــة الفلســطينية
الثانية وشــكلت اليوم
أولــى خطــوات صفقة
القــرن ،مؤكــدًا أن
أوســلو شــكلت ضياع
األرض والقضيــة وهــي أســوأ ما أنتجتــه منظمة
التحرير ،واصفًا الســلطة بأنهــا تؤدي وظيفة أمنية
بهدف حماية االحتالل.
وتابــع" :في الوقت الذي أوقفت فيــه أمريكا الدعم
للســلطة أبقت على دعم األجهزة األمنية لكي تبق
حامية لالحتالل ،بينما الموقف الوطني يفرض على
الســلطة اليوم عدم اســتقبال الدعــم المالي لهذه
األجهزة".
ولفــت إلــى أن أوســلو شــكلت بدايــة االنقســام
الفلســطيني حيث ســجلت خروج فريق من الكفاح
المســلح الى مشــروع انهزامــي وصناعــة الفرقة
واالنقســام بين مكونات الشعب ،وهو انقسام بين
مشروع المقاومة والتسوية.
ولفــت إلى أن رســالة الجلســة البرلمانية المنعقدة
على أرض مستوطنة نتســاريم سابقا في الذكرى
 13الندحار االحتالل عن القطاع ،هي رسالة واضحة
أن من حرر "نتساريم" سيحرر عاصمتهم المزعومة
وسنحرر بالمقاومة القدس وفلسطين.

اتفاقية الدمار والخراب

أمــا النائــب يوســف
الشــرافي ،فقــد لفت
إلــى أن اتفاق أوســلو
جــاء لنــا ولقضيتنــا
بالدمــار والخــراب
وطعن مقاومة شــعبنا
مــن الظهر ،وأسســت
لالنقســام والتيــه
وشــرعت التنســيق
األمنــي والتعامــل مع
الشاباك والتعامل مع األجهزة األمنية الصهيونية.
وتابع" :وأعطت االحتالل ضواء أخضر للتطبيع ،ومن
كوارث أوســلو اعتــراف منظمة التحريــر باالحتالل
والتنســيق األمنــي يعتبــر جوهــر اتفــاق أوســلو
وتوفيــر بيئة مريحة لالحتالل فــي الضفة وعربدة
للمستوطنين".
وأكــد أن اتفاقيــة أوســلو أهملت قضيــة الالجئين
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وحولتهــا من قضية سياســية إلى قضية إنســانية
بحاجــة لحل وتعويض ،واليــوم مؤامرة كبرى على
الالجئين.
وأوضــح أن المخرج مــن حالة االنقســام إعادة بناء
منظمة التحرير ومؤسســاتها المختلفة على أسس
وطنيــة بمــا يحافــظ علــى ثوابــت شــعبنا ،داعيا
الفصائل والقوى الحية لنزع الشــرعية عن أصحاب
مشــروع أوســلو الكارثي وتشــكيل قيــادة وطنية
تتبنى برنامجا وطنيا مقاوما ومحافظا على الحقوق
والثوابــت ،وقال ":رغــم كل المؤامرات على قضينا
نطمئــن أبناء شــعبنا وامتنا أننا حتمــا عائدون الى
بالنا واالحتالل الى زوال".

قيادة فاشلة

بــدوره قــال النائــب
صــاح البردويــل ،إن
شــعبنا تــورط خلــف
قيــادة فاشــلة ورطتنا
بالتنــازل عن  91%من
أرض فلسطين ،واالن
الدولة التي يبحث عنها
فريق أوســلو ستقوم
علــى مــا نســبته % 9
من أرضنــا التاريخية،
محــذرا مــن أن هــذه
المعركــة الوهميــة الكاذبــة التي يخوضهــا فريق
أوسلو الذي يسوق أن ثمة صفقة قرن تريد تصفية
القضية وأن المقاومة متورطة في هذه الصفقة.
وتابــع" :قادة الوهم يريدون تشــويه المقاومة في
غــزة ،وتشــويه التحالف الوطني الكبيــر حول خيار
المقاومــة ،لذلــك دخلــت علينا بوهم كبير أســمه
صفقة القــرن ،وخرجــت بمصطلحــات كبيرة مثل
التمثيل الشرعي ،والمشروع الوطني ،ومصطلحات
مسمومة ملغومة يتالعب فيها فريق أوسلو".
وأكــد علــى أن الســلطة فريق وهمــي منبوذ على
المستوى الوطني ،منوهًا إلى أن من صنع أوسلو ال
ينبغي أن نعيد انتاجه لمرحلة قادمة.

تأسيس لحالة االنقسام

مــن ناحيتهــا أشــارت
النائــب هــدى نعيــم،
إلى أن اتفاقية أوســلو
هي النكبــة الحقيقية
للشــعب الفلســطيني
التــي تنازلــت عــن
حقوقنــا واعترفــت
للعدو بأرضنا ،وحولت
االحتــال إلى شــريك
وجار بينما أبناء الشعب
الفلسطيني يالحقون
بالسجن والمطاردة.
وتابعــت ":األجهــزة األمنيــة مهتمــة بمالحقــة
المقاوميــن ،وعملت على إضعــاف أصدقائنا وحالة
الممانعة العربية التي كانت تشــكل سندا قويا لنا،
وفتحت الباب أمام التنســيق العربي واسست لحالة
االنقسام الفلســطيني بين خيار المفاوضات وخيار
المقاومة".
وأشــارت إلى أن االنقســام تعمق بعــد فوز حماس
في االنتخابات الن الســلطة التي انشاتها أوسلو لم
تتسع للوطنيين وغير قادرة على استيعاب فريق ال
يؤمن بالتنسيق األمني.
ومضــت تقول "لتصحيــح حالة المشــروع الوطني
يجــب التخلص من أوســلو ومفرزاتهــا ،ولن تنجح
جهود المصالحة طالما فريق أوسلو يتحكم بشعبنا".
وطالبــت األحرار من شــعبنا تشــكيل حلف وطني
واستعادة منظمة التحرير التي خطفها فريق أوسلو
وتفعيل انتفاضة تعم كل أراضينا ضد االحتالل.
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نواب :التنسيق األمني خيانة واالعتقاالت السياسة مرفوضة وطنيًا

النائــب أبو دقــة :اعتقاالت
الضفة مــن ثمرات تنســيق
عباس األمني مع االحتالل

النائب الشرافي :التنسيق
األمني مع االحتالل خيانة
للوطن

الحاليقــة :الســلطة تتخذ
مــن التنســيق األمنــي
منهجا تقدسه

النائــب مبــارك :االعتقــاالت
السياسية ظاهرة مرفوضة
وباطلة ومدانة

أدان نواب في المجلس التشريعي سياسات السلطة في رام اهلل ،وجرموا التنسيق

من أبناء شــعبنا في القدس والضفة ،داعين السلطة للتراجع عن نهجها القمعي

األمني مع االحتالل واعتبروه خيانة وطنية ،كما رفضوا االعتقاالت السياسية التي

والتسلطي ،جاءت أقوال النواب في تصريحات صحفية منفصلة أدلوا بها لوسائل

تمارســها أجهزة أمن الضفة الغربية المحتلة بحق المقاومين والطلبة والنشطاء

إعالمية مختلفة" ،البرلمان" تابعت تلك التصريحات وأعدت التقرير التالي:

بدوره وصف النائب يونس أبو دقة ،حملة االعتقاالت
المســعورة التي يشنها االحتالل في الضفة الغربية
والتــي طالــت عــددا مــن المواطنيــن بالحمــات
االجرامية من ثمرات التنسيق األمني الذي تمارسه
سلطة عباس.
وقال النائب أبــو دقة ":تصريحات عباس الســابقة
عن التنسيق األمني واجتماعه بشكل دوري برئيس
الشــاباك ،لهــو دليل قاطــع على وصول التنســيق
األمني نســبة  99%ويدل على التنسيق المطلق في
االعتقاالت حتى تمرر صفقة القرن والتي يخطط لها
األمريكان واالحتالل بالتنسيق مع سلطة المقاطعة"
وأكد أبو دقة ،أن عباس وأجهزته األمنية في الضفة
شــركاء في صفقة القــرن جنباً الي جنــب مع دولة
االحتالل واإلدارة األمريكية ،مطالباً أهلنا في الضفة
الغربية باالنتفاض ضد هذا الطاغية الذي تجبر على
الشعب الفلسطيني.
وأوضــح أن عبــاس بــاع القضيــة وبــاع الشــعب
الفلســطيني بالكامــل وهــو موظف عند الشــاباك
الصهيونــي ،ويجــب علــى الشــعب االنتفــاض في
وجهه وانهاء ســلطته التي وصفها بغير الشــرعية،
داعيًــا المقاومــة في الضفــة أن تعمل ضــد العدو
الصهيوني وتوجه ســهامها ضــده ،مؤكداَ أن عباس
همــه الوحيــد أال يقتل أي صهيونــي وال يهمه أبناء
شــعبه وال حتى األجهزة األمنية التي يسيطر عليها
بل يهمه أن يحافظ علــى الدم الصهيوني أكثر من
الدم الفلسطيني.
من ناحيته اعتبر النائب يوســف الشــرافي ،لقاءات
التنســيق األمني المســتمرة التــي يعقدها محمود
عباس مع رئيس جهاز الشــاباك اإلسرائيلي ،خيانة
هلل والوطن والشعب الفلسطيني.
وقال النائب الشــرافي ":إن التنســيق األمني خيانة
للدين والوطن والقضية والشعب ،فالمنسقون أمنيًا
ال يستوعبون اآلخر ،بل يستوعبوا أن يكونوا عمالء
لالحتالل بكل ما تعنى هذه الكلمة".
وأضاف ال بد أن تتحرك الجماهير في الضفة الغربية
لمواجهة التنســيق األمني ومحاربتــه ،مؤكدًا على
ضرورة المصالحة ،مشيدًا بتأكيد قيادة حماس على
أن فلســطين بحاجة لتكاثف الجهــود كلها وتضافر
جهــود الجميــع مــن أجل المصلحــة العليا لشــعبنا
الفلسطيني.
وأشــار إلى أن التنســيق األمني مع االحتالل جريمة
يجــب أال يتــم الصمــت عليها بــل يجــب محاربتها

ووقفها ألنها كالســيف المســلط على رقاب الشعب
الفلســطيني ،مســتنكرًا اســتمرار عقوبات عباس
االجراميــة بحق قطــاع غزة ،ومعتبرًا أن التنســيق
األمنــي أحد بنود اتفاق أوســلو الموقع بين منظمة
التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" عام  ،1993وينص
علــى تبــادل المعلومات بيــن األمن الفلســطيني
وأجهزة االحتالل.
وندد بتصريحــات محمود عباس ،التــي اعتبر فيها
أن التنسيق األمني مع االحتالل "مقدسًا" ،ومجرمًا
لقاءاته مع قيــادات العدو الصهيوني وخاصة رئيس
الشاباك.
أمــا النائب في المجلس التشــريعي عــن محافظة
الخليــل ســميرة الحاليقــة ،فقــد أكــدت أن دخول
جنود إســرائيليين منطقة روابي بمساعدة واشراف
السلطة ،هو قمة التنســيق األمني غير المستغرب
على السلطة ،ال سيما وأنها تتخذه منهجا وتقدسه.
وأضافــت الحاليقة ،أن الســلطة تصر علــى تجاوز
قرارات المجلســين الوطني والمركــزي الذين طالبا
مرارا بوقف التنســيق والتعاون األمني مع االحتالل،
وال تحترم هذه القرارات.
وشددت أن التنسيق أصبح ضمن سياستها وقيادات
السلطة قدســته في كثير من المحطات بل وعملت
على تعزيــزه والمحافظة عليها ،على اعتبار أنه من
مقومات بقاء الســلطة ورفضــه يجبرهم على دفع
الثمن ،من وجهة نظرهم.
وأشــارت إلى أن الســلطة مطالبة بتوضيح ما جرى
ســواء بالتأكيــد أو النفــي ،كونه ســلوكا خارجا عن
اإلرادة الوطنية الفلسطينية.
إن
وكان بيــان لجيــش االحتــال قــال قبــل أيــامّ ،
مجموعة من جنوده أجروا جولة برفقة رجال أمن من
الســلطة؛ داخل مدنية روابي شمال رام اهلل ،بهدف
إجراء دارسة عملياتية.
من طرفه شــدد النائب أحمد مبارك على أن ظاهرة
االعتقــاالت السياســية بــدأت مع مجيء الســلطة،
وكانــت بنــا ًء علــى تفاهمــات أمنية مــع االحتالل
لضرورة السيطرة على الفلسطينيين ،مشددًا على
أنها ظاهــرة باطلة ومرفوضة ومدانــة بكل الصور
واألشــكال ،وغيــر مبررة علــى اإلطــاق" ،وأوضح
مبارك أن الســلطة تريد أن تثبت لالحتالل التزامها
الكامل بتعهداتها معــه رغم أن االحتالل قد تنصل
من كل التعهدات معها.
كما أشار إلى أن هذه االعتقاالت ال تزال تمثل سيفًا

ً
مســلطا علــى أبنائنا تمنع معظمهم مــن أن يؤدي
دوره في مجتمعه ومحيطه ،كما تفقد البعض اآلخر
معيلها في ظل بدء موســم المدارس وحاجة األبناء
لوجــود آبائهــم ،مشــددًا على أن هــذه االعتقاالت
تضرب النســيج الوطني ،وتصب في تفتيت الجبهة
الداخليــة وانهيارهــا ،ما يســهل االستســام أمام
المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا.
وأضــاف مبــارك ،أنه ومنــذ بدء ظاهــرة االعتقاالت
السياســية تمارسها الســلطة بهدف منع أي محاولة
مواجهة حتى لو كانت ســلمية أو ممارســة أنشــطة

طالبيــة ،منوهًا أنها عبارة عــن التزام أمني وقعت
عليه السلطة للسيطرة التامة على الفلسطينيين.
وطالب قيادة الســلطة بالكف عن هذه الممارســات
وعــدم التغول على الشــعب ،مؤكــدًا أن الناس لها
كرامة ولن تقف مستسلمة لهذه اإلجراءات وستعمل
علــة مواجهتهــا ،موضحًا أن هنــاك أصواتًا وطنية
وإســامية وقيــادات مســيحية خرجــت فــي اآلونة
األخيرة تطالب بوقف هــذه اإلجراءات الظالمة بحق
أبناء شعبنا ،وعدم التمادي فيها ألنها ستؤدي لمزيد
من االحتقان في الشارع الفلسطيني.

خريشة :على السلطة إعادة رواتب األسرى
أكــد النائب الثاني لرئيس المجلس التشــريعي
حسن خريشــة ،انحياز غالبية أعضاء التشريعي
لمطالب األســرى لتجربتهم الشــخصية المبنية
على االعتقال ،مطالبًا بحماية األسرى والوقوف
بجانب عائالتهم.
وقال إن" :القضية الفلســطينية تمر في أقســى
مراحلها ،ونحن نخوض المعارك في كل األماكن
في الضفة وغزة ،ونحن بحاجة لكل فلســطيني
مهما كان عمره وموقعه للوقوف بوجه االحتالل،
حتــى نتمكــن مــن مقارعــة االحتالل وافشــال
مخططاتــه الراميــة لســرقة الوطــن وتشــريد
المواطــن ،وتهويــد القــدس وطمــس معالمها
اإلســامية والعربية واستبدالها بمعالم يهودية
مزورة".
جاءت تصريحات خريشــة تضامنًا مع األســرى
المقطوعــة رواتبهــم والذين أعلنوا شــروعهم
فــي إضراب مفتوح عن الطعام أمــام مقر وزارة
األســرى بــرام اهلل ،للمطالبــة بإعــادة رواتبهم
المقطوعة منذ  11سنة.
وخاطب خريشة ،محمود عباس ،بقوله ":يا سيادة
الرئيس هناك  35أسيرًا مقطوعة رواتبهم فهل
اتخذت موقفًا وطنيا بإنصافهم وإعادة رواتبهم".
وكشــف أنــه جــرى ابتــزاز المحرريــن للعمــل
كمندوبين لألجهزة األمنية واالصطفاف مع طرف
دون آخر ،وتحميلهم مسؤولية االنقسام والفشل
السياسي.

w w w . p l c . p s

وأوضــح أن التســويف والمماطلــة مــن الجهات
الرســمية كانت وال تزال ســيد الموقف؛ ما جعل
األســرى مضطرّين لإلضراب عن الطعام لعدم
صرف رواتبنا المقطوعة.
يذكــر أن نحو  40أســيرًا في ســجون االحتالل
خاضــوا الشــهر الماضــي إضرابًــا مفتوحًا عن
الطعام ألكثر من  26يومًا رفضًا لقرار السلطة
بوقــف المخصصــات المالية ألســرى قطاع غزة
وأسرى محررون.
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نواب كتلة فتح التيار اإلصالحي يزورون معهد األمل لأليتام
آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

لعنة أوسلو
منذ توقيع اتفاقية أوسلو قبل " "25سنة في العاصمة النرويجية ونحن كشعب فلسطيني تالحقنا
اللعنات المتالحقة والمتتالية ،بفعل هذه االتفاقية المشؤومة التي بموجبها تم االتفاق على إنشاء
السلطة الفلسطينية لتكون وكي ًال أمنياً حصريًا لالحتالل البغيض ،ولتوكل لها وألجهزتها األمنية
الناشئة مهمة مالحقة المقاومة وافشال كل الجهود الرامية لمجابهة المحتل الغاصب ،لقد انضوت
االتفاقية على موضوعات خطيرة من شأنها تحجيم القضية الفلسطينية وتهميشها دوليًا ،نذكر
منها على سبيل المثال ال الحصر.
مــن جهته ،عبّر النائب يحيى شــامية ،خالل
كلمة ألقاهــا ً
نيابة عن النــواب ،عن تقديره
الكبيــر للجهود التــي يُقدمها معهــد األمل
أن هذه الجهود استطاعت
لأليتام ،مشيراً إلى ّ
أن تُحــوّل مســار حيــاة جزء مهم مــن أبناء
الشعب الفلسطيني نحو النجاح والتفاعل مع
المجتمع.
وأكــد شــامية ،علــى أن الواجــب الوطنــي
واإلنساني وشــعور النواب بالمسؤولية تجاه
أبناء شــعبهم ،دفعهم إلطالق حملة "سواعد
الخيــر" ،من أجــل الحفاظ على هــذا الصرح
الكبير وكافة المؤسســات التي تُقدم الدعم
ألبناء الشعب الفلسطيني.
وفــي ختــام حديثه ،قــال شــامية :إن "بزوغ

زار وفــد مــن كتلة "فتــح" البرلمانيــة التيار
اإلصالحــي ،معهد األمل لأليتــام في مدينة
غــزة ،وضــم الوفــد ُك ً
ال من النــواب :رجائي
بركــة ،وإبراهيــم المصدر ،ويحيى شــامية،
ونعيمة الشــيخ علي ،وكان في اســتقبالهم
نائــب رئيس مجلــس اإلدارة عمــاد األعرج،
وتأتي الزيارة في إطار حملة "ســواعد الخير"
التي ينفذهــا نواب حركة فتــح بهدف تفقد
المؤسسات الوطنية.
وقدم النواب خالل الزيارة ،قرطاســية تكفي
األطفــال المقيمين داخل المعهــد لمدة عام
دراسي متواصل ،باإلضافة إلى مواد تنظيف
لســد حاجيات المعهد واألطفال المقيمين به
لمدة ثالثة شهور.

الفجــر بــات قريبــاً ،وشــعبنا الفلســطيني
ســينتصر رغم كافة المعيقات" ،مؤكداً على
أن الظروف المحيطة بشــعبنا رغم قســوتها
وصعوبتهــا ،لن تدفعه إال نحــو الحفاظ على
إرثه الوطني والنضالي.
بــدوره ،رحــب األعــرج ،بوفــد كتلــة "فتح"
البرلمانية ،مقدماً الشكر للنواب على زيارتهم
للمعهد ،معتبرًا ذلك الفتة إنسانية تُعبر عن
االنتماء الوطني والشــعور بالمسؤولية تجاه
مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.
وشــدّد على أهمية الزيــارة لما لها من تأثير
على حياة األطفال المقيمين بالمعهد ،معبّراً
عن امتنان مجلس إدارة المعهد لوفد النواب،
لزيارته الكريمة.

النائب بدر :عباس يسعى للسيطرة
على مجلس القضاء األعلى
اتهم النائب في المجلس التشــريعي محمد
بدر ،رئيس السلطة محمود عباس ،بالسعي
للســيطرة علــى المؤسســات القضائيــة
والتشــريعية في البالد وتكريس كل مقاليد
وأدوات الحكــم فــي يــده واســتبعاد كافــة
الخيارات والشــخصيات الوطنية ،واصفًا ذلك
باالنتهاك الخطير للقانون األساسي.
وقال بدر ،وهو نائب رئيس اللجنة القانونية
في المجلس التشريعي ،في تصريح صحفي
صدر عنــه مؤخرًا ":إن طريقــة إدارة رئيس
السلطة محمود عباس ،للمؤسسات القضائية
والتشــريعية الفلســطينية ،تهــدف بشــكل
أساســي لخدمة بقائه في الســلطة وحماية
أبنائه وعائلته مــن المالحقات القانونية في
المستقبل باإلضافة لتوفير الحماية لمعاونيه
الفاسدين".
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ونوه بــدر ،إلــى أن القانــون ال يجيز لرئيس
الســلطة أن يشــكل لجنة من خــارج مجلس
القضاء األعلــى لتقييم القضاة وعزلهم وفق
أهوائه ومصالحه الشــخصية على اعتبار أن
مجلس القضاء كيان اعتباري مســتقل بذاته
ومنفصل عن أي ســلطات تابعة للدولة ،في
إشــارة لتصرفــات وقــرارات عبــاس األخيرة
بشأن المؤسسات والمرافق القضائية.
وتابع بقوله ":إن المساس بالسلطة القضائية
مــن قبل الســلطة التنفيذية ســيخلق واقعا
جديدا يقوم على مبدأ إقصاء كل من يعارض
قرارات الســلطة التنفيذية ،وهذا ما ســيضع
الحالــة الفلســطينية أمــام تحــدٍ جديــد قد
ينســف كل القوانين والمسوغات التي ينص
عليها الدستور والقانون األساسي الذي ينص
علــى مبدأ فصل الســلطات ويضع الســلطة

االعتراف الخطير

وبنا ًء على االتفاقية المشؤومة المذكورة وجه السيد ياسر عرفات ،رحمه اهلل ،رسالة باسم منظمة
التحرير الفلســطينية تضمّنت االعتراف بحق إســرائيل في الوجود ،ومن ثمّ قبول قرار مجلس
األمــن رقم  ،242ونبذ اســتخدام اإلرهاب والعنف أيضاً ،وتعهّد بإزالــة بنود موجودة في الميثاق
الفلسطينيّ تدعو للقضاء على إسرائيل ،كما تخ ّلت ّ
منظمة التحرير الفلسطينية في ذات الرسالة
عن مطالبة الشــعب الفلسطيني بنسبة  78%من فلسطين التاريخية التي عاشوا فيها لقرون من
خالل االعتراف بإسرائيل.
قابل ذلك رســالة وجهها إســحاق رابيــن رئيس وزراء العدو ،فــي اليوم التالي لرســالة أبو عمار،
تضمّنت اعترافاً بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممث ًال للشعب الفلسطيني ،كما أعلن عن
نية إســرائيل بالتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية ،والذي كان من ضمنه اعتراف إسرائيل
بالمطالب الفلســطينية بتقرير المصير ،واالســتقالل في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ولعل هذا
األمر يعد واحدًا من أخطر مواد االتفاقية.

التنسيق األمني

لقد ألزمت االتفاقية الجانب الفلسطيني بممارسة التنسيق األمني مع المحتل ،وتبادل المعلومات
األمنية بهدف حماية كيان االحتالل والعمل من أجل استمرار وجوده على أرضنا ،والخطير في هذا
األمر أننا أصبحنا نحن من يسعي لحماية االحتالل وإطالة عمره وبقاءه ،بعدما كنا نقاومه ونقاتله
في كل مكان يتواجد فيه على أرضنا المقدسة.
كما أن التنســيق األمني يلزم أجهزة أمن الســلطة بتوفير الحماية لجنود االحتالل ومســتوطنيه
وخاصة في الضفة الغربية المحتلة ،ومن هنا أخذت السلطة وأزالمها بإعادة من يضل طريقه من
جنود االحتالل ويدخل لألراضي التي تســيطر عليها السلطة ،لعل هذه المعلومات تعد أبسط ما
في التنسيق األمني إذا ما قورنت بالخطورة االستراتيجية للتنسيق على المواطن وجوهر القضية.

تحجيم الوطن

بعدمــا كانــت قضيتنا عالميــة ،أخذت تتناقــص األهمية فيها مــن العالمية إلى اإلســامية ،ثم
العربية ،وحصرتها اتفاقية أوســلو بجزء من الوطن الفلســطيني ال يتجاوز ما نســبته " "22%من
أرضنــا التاريخية ،ولم يكتفي االحتالل بذلك بل الحقنا ليتغول على هذه النســبة التي تســيطر
عليها الســلطة ،وذلك باالستيطان وقضم األرض والسيطرة على المقدرات الطبيعية ،وما يرافق
ذلك من تقطيع لألرض وفصل للمدن وجعلها متناثرة متباعدة بهدف افشــال فكرة حل الدولتين
وقبره لألبد ،وفرض واقع جديد على األرض من شأنه خدمة الكيان الصهيوني على حساب حريتنا
وأرضنا ومشروعنا الوطني.
وليــس فكرة إلحاق الضفة الغربية بالمملكة األردنيــة عنا ببعيد ،األمر الذي يهدف لقتل أي كيان
سياسي لنا على أرضنا.

فرصة الخالص

الفلســطينية بكافــة مكوناتهــا أمــام فراغ
دستوري وتشريعي وقانوني".

إننــي أرى أن الفرصة مواتية للتخلص من هذه االتفاقية الملعونة ،وخاصة أمام ممارســات إدارة
ترامب ،غير المســبوقة بحق شــعبنا وقضيتنا ،والعداء التي تمارســه أمريكيا بحقنا ،أرى فع ًال أن
الفرصة باتت مهيئة للتخلص من أسلو والتحرر من قيودها السياسية واألمنية واإلدارية والقانونية
واالقتصاديــة ،بمــا في ذلك وقف التنســيق األمنــي مع دولة االحتــال ،ووقف العمــل باتفاقية
باريس االقتصادية ،سيئة الســمعة والصيت ،وكذلك فك ارتباط سجل السكان وسجل األراضي،
وتحريرهما من سيطرة الجانب اإلسرائيلي ،وهو أمر غير مستوعب ،وص ًال إللغاء االتفاقية بالكامل
واستعادة الوطن المسلوب.

مدير التحرير
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