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النائب شهاب: اعتقال 
التميمي جريمة 

صهيونية بحق الطفولة 

التفاصيل

التشريعي يرفض قرار "ترمب" بشأن القدس ويدعو 
ألوسع حملة تضامن عالمي من أجلها

"بحر" يبرق للجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي والبرلمانات 
العربية واإلسالمية والدولية ويدعوهم إلسقاط قرار "ترامب"

أبــرق النائــب األول لرئيــس المجلس التشــريعي الفلســطيني د. 
أحمــد بحر ببرقيتين عاجلتين لكل مــن: أمين عام منظمة التعاون 
اإلســالمي الدكتور يوســف بن أحمد العثيميــن، وأمين عام جامعة 
الــدول العربية أحمد أبــو الغيط، دعاهما لتكثيــف الجهود من أجل 
اســقاط قرار ترامب والعمل بشــكل جماعي الســتنقاذ القدس من 

براثن االحتالل.  
وشكر "بحر" الجهود التي بذلتهما منظمة التعاون والجامعة العربية 
بهدف رفض قرار الرئيس األمريكي ترامب بنقل السفارة األمريكية 
إلــى مدينة القــدس المحتلــة واالعتــراف بها كعاصمــة لالحتالل 

اإلسرائيلي.
ودعا لمواصلة الجهود الرســمية والشــعبية حتى اجبار أمريكا على 
التراجــع عن قرارها الظالم لشــعبنا، مقدرًا تلــك الجهود ومتمنيًا 
للجامعــة العربية ومنظمــة التعاون النجاح في خدمــة قضايا أمتنا 

العربية واإلسالمية وخاصة القضية الفلسطينية.
ويثمن مواقف رؤساء برلمانات عربية 

إلى ذلك أبرق "بحر" في برسائل عاجلة لعدة رؤساء برلمانات عربية 
مثمنًــا مواقفهم الرافضة لقرار ترامب بشــأن القــدس، داعيًا في 
برقياته العاجلة لتكثيف الجهود من أجل اسقاط قرار ترامب والعمل 

بشكل جماعي الستنقاذ القدس من براثن االحتالل.  
وجــاء في البرقيات التــي وجهها "بحر" لرؤســاء كل من البرلمانات: 
المغربي، الكويتي، العربي، األردني، التونسي، الجزائري، السوداني 
، البريطاني، الفرنسي، القبرصي، واألوروبي:" ولقد تابعنا باهتمام 
بالغ مواقفكم الشــجاعة وأعضاء مجلســكم الموقــر وذلك برفض 
قرار الرئيس األمريكي ترامب بنقل الســفارة األمريكية إلى مدينة 
القدس المحتلة واالعتراف بها كعاصمة لالحتالل االسرائيلي، وإننا 
إذ نبرق لمعاليكم نيابة عن نواب المجلس التشــريعي وعموم أبناء 
شــعبنا الفلسطيني شــكرنا العميق وتقديرنا الكبير لهذه المواقف 
الوطنيــة التــي تعبر عن أصالتكم وأصالة شــعبكم الشــقيق فإننا 
نتمنــى منكم مزيدًا من الدعم لقضيتنا الفلســطينية العادلة وفي 

مقدمتها القدس حتى يتراجع ترامب عن قراراه الظالم".

أصــدرت محاكم االحتــالل يوم أمــس األول 
حكمًا تعسفيًا بحق النائب حسن يوسف لمدة 
"6" شــهور إداري، وذلك بعــد ثمانية أيام من 
اختطافــه من منزله بمدينة رام اهلل المحتلة، 
واســتنكرت رئاســة المجلس التشريعي هذا 
أن  وأكــدت  بالتعســفي،  ووصفتــه  الحكــم 
االحتــالل كيــان عدواني عنصري يســتهدف 
شــعبنا والديمقراطيــة الفلســطينية، التــي 
تجلــت في أبهى صورها من خــالل انتخابات 
تشريعية وديمقراطية شهد العالم بنزاهتها، 

وفازت بها حركة حماس.
ولفت رئاســة التشــريعي في تصريح لها أن 
جميع محاوالت االحتــالل ومعاونيه لن تنجح 

في افشال عمل المجلس التشريعي والتجربة 
الديمقراطية الفلسطينية، مؤكدة أن المجلس 
سيستمر في عمله وأداء واجبه بما يخدم أبناء 

شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت أن االحتالل ينتهك الحصانة البرلمانية 
التي مــن المفترض أن النــواب يتمتعون بها 
وفًقا لــكل األعــراف والمواثيــق واالتفاقيات 
الدولية، ويضرب بعــرض الحائط بكل القيم 
والمعاييــر الدوليــة التي تنص علــى حماية 
النــواب والبرلمانيين المنتخبين، داعيًا لوضع 
حــد لممارســات االحتالل التــي تتناقض مع 
مبادئ حقوق االنســان ومع القانــون الدولي 

والقانون الدولي االنساني.

االحتالل يحكم على النائب حسن يوسف 
لمدة ست شهور إداري
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قالت هدى نعيم، النائبة عن كتلة التغيير واإلصالح 
في المجلس التشريعي الفلسطيني:" إن المصالحة 
الفلســطينية تسير باالتجاه الصحيح، ولكن بخطى 
بطيئة قلياًل، مؤكدًة أن األســبوع المقبل سيكشف 
سير أمور المصالحة وإنهاء االنقسام بشكل كامل أو 

سيكون هناك تعثر جديد في طريقها.
وأكــدت "نعيــم" فــي تصريحــات صحفيــة أدلــت 

اســتقبل النائب مــروان أبو راس 
وفــدًا ضــم ممثليــن عــن بلدية 
غزة ووزارة المواصالت وشــرطة 
البلديــات والمرور، وناقش معهم 
موضوعات ذات اهتمام مشــترك 
ومنهــا تكــدس البســطات فــي 
الشوارع وعلى األرصفة وظاهرة 
الباعــة المتجوليــن فــي األماكن 

العامة. 
وناقش الحضور بعــض العوائق 
التــي تواجه عمل شــرطة المرور 
والبلدية خصوصا في ظل األزمة 
المروريــة التي يشــهدها تقاطع 
منطقة الشجاعية وتكدس بعض 

 أدان النائب محمد شهاب اعتقال الطفلة عهد التميمي 
مــن منزلها في بلــدة النبي صالح غربــي مدينة رام 
اهلل معتبــرًا اعتقالهــا جريمة صهيونيــة بحق أطفال 
فلسطين ومخالفة للقوانين االنسانية ومبادئ حقوق 

االنسان.
وقــال النائب شــهاب:" اعتقال الطفلــة التميمي من 
قبل قوات االحتالل انتهاك صارخ وجريمة بحق طفلة 

فلسطينية".
وأضــاف يجــب االفراج عــن الطفلــة التميمــي وكل 
األطفال المعتقلين في سجون االحتالل ويجب التحرك 

بهــا مؤخــرًا أن قرارات عــودة الموظفيــن ما قبل 
االنقســام، وقرارات التقاعد، مرتبطة بعمل اللجنة 
اإلدارية، وســتحل خالل األيام القادمــة، الفتًة إلى 
أنــه ال توجد مشــكلة في عودة موظفي الســلطة، 
ولكن وفــق ترتيب إداري ومخرجات وقرارات اللجنة 
اإلدارية، مؤكــدة أنه ال يجوز مــن الناحية الوطنية 
تفرد أي طرف في قضايا وطنية كبرى دون توافق.

البســطات فــي الشــوارع وقلــة 
االمكانيات المتاحة لدى الشرطة، 
وآلية حل هذه المشــكلة بدراسة 

مشاريع التوسعة للمنطقة.
واتفق المجتمعون على تشــكيل 
لجنــة لمتابعــة األزمــة والعمــل 
علــى حــل االشــكاليات بشــكل 
ســريع ووضع خطة اســتراتيجية 
بهــذا الخصــوص، وزيــادة أعداد 
أفــراد الشــرطة وعمل مســارب 
خاصــة بالمواطنين للتخفيف من 
األزمة ومتابعة عمل هذه اللجنة 
وتوصياتها لمــا في ذلك مصلحة 

لسكان مدينة غزة.

لوقف تعرّض حياة األطفال الفلسطينيين المعتقلين 
للخطر، مشــيرًا أن األطفال الفلسطينيين المعتقلين 
لــدى االحتــالل يتعرضــون إلســاءة معاملــة بصورة 
منهجية واسعة النطاق تنتهك القانون الدولي وحقوق 
االنسان داعيًا لضرورة مالحقة االحتالل على جرائمه 

بحق االطفال القصر.
ودعــا المؤسســات الدوليــة ومراكز حقوق االنســان 
لفضــح جرائــم االحتالل باعتقــال األطفــال والقيام 
بدورهم القانوني إليقاف هذه الجريمة بحق أطفالنا، 

مطالبًا باإلفراج الفوري عن الطفلة التميمي وأمثالها.

النائبة نعيم: عودة الموظفين والتقاعد 
المبكر مرتبط بعمل اللجنة القانونية

النائب أبو راس يستقبل وفدًا من وزارة المواصالت وشرطة البلدية والمرور

النائب شهاب اعتقال الطفلة التميمي 
جريمة صهيونية بحق الطفولة

أدان اعتقالها وطالب باإلفراج الفوري عنها

رئاسة ونواب التشريعي لدى مشاركتهم في مهرجان اإلنطالقة الثالثين لحركة المقاومة اإلسالمية حماس 
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3 تقارير ومقاالت

ترامب وقراره إلى زوال
ال زالــت قضية القدس حاضرة ومتفاعلة على مختلف األصعدة المســتويات عربيًا ودوليًا، فها 
هــي اإلدارة األمريكية تشــهد عزلة سياســية لم تشــهدها من قبل على المســتوى الدولي، 
وخصوصــًا عقب القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بأغلبية ســاحقة قريبة 

من االجماع إزاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض وطنه.
إننــا نعيش اليوم فصــول ملحمة حقيقية للدفاع عن القدس والمقدســات، داخليــًا وخارجيًا، 
حتى إســقاط قرار ترامب الجائر وإعادة االعتبار للقضية الفلسطينية، وفي القلب منها قضية 
القدس، وكسر مخطط التآمر واالستهداف الصهيوني -األمريكي الذي يستهدف شعبنا وأمتنا.
ولعل المتتبع لمجريات األحداث يشــعر بمدى الفزع األمريكي جراء تصاعد الغضبة اإلقليمية 
والدوليــة في وجه ترامب وإدارتــه العنصرية، ويدرك حجم المأزق الذي وقعت فيه على إيقاع 
المواقف الدولية المتعاقبــة الرافضة للقرار األمريكي التي أظهرت تحديها للموقف األمريكي 

بشكل غير مسبوق.
لقد شــّكل "الفيتو" األمريكي في مجلس األمن الدولي مؤخرًا داللة عميقة على عمق المأزق 
السياســي الذي ولجت فيه اإلدارة األمريكية، ليأتي القــرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم 
المتحــدة بالتأكيد على حق الشــعب الفلســطيني في تقرير مصيره كصفعــة مدوية لإلدارة 

األمريكية وإهانة سياسية لمواقفها الغاشمة وسياساتها الجائرة بحق شعبنا وقضيتنا.
وفي المقابل، ال زالت الجبهة الميدانية الفلســطينية تشتعل غضبًا على االحتالل الصهيوني 
في كافة أرجاء فلســطين الســليبة، وتعزّز في كل يوم مشاعر النقمة والعزم واإلصرار على 
خــوض انتفاضــة حرية القدس حتــى تطهير القدس وتحريــر أرضنا ومقدســاتنا من رجس 

االحتالل.
لكن انتفاضة حرية القــدس التي تلتهب فعالياتها الميدانية في مواجهة االحتالل بحاجة إلى 
رفد وتعزيز سياســي عبر إرســاء اســتراتيجية وطنية موحدة قادرة علــى التصدي للمخاطر 
والتحديات الراهنة وإدارة الصراع مع العدو الصهيوني، وإيقاف التنســيق والتعاون األمني مع 
االحتــالل في الضفة الغربية، ورفع القبضة األمنية الثقيلة عن المقاومة هناك، وفتح المجال 
أمام المشاركة الشعبية الواسعة في فعاليات االنتفاضة ضد االحتالل وقطعان المستوطنين.

وتكريســًا لهذه المفاهيم السابقة، أبرقت رئاســة المجلس التشريعي الفلسطيني على مدار 
األسبوع الفائت برسائل سياسية هامة إلى رؤساء البرلمانات العربية واإلسالمية وإلى جامعة 
الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلســالمي وإلى العديد من المؤسســات والمنظمات الدولية، 
ودعــت فيها إلى عزل اإلدارة األمريكية على المســتوى الدولي، ومواجهة قرار ترامب بشــأن 
القدس وصواًل إلى اســقاطه، والعمل على حماية القضية الفلسطينية من سُعار المخططات 

الصهيونية - األمريكية التي تستهدف وطننا وقضيتنا.
إن المجلس التشــريعي الفلســطيني، وانطالقًا مــن واجباته الوطنيــة والبرلمانية، قد وضع 
دعم ونصرة القدس ومقدســاتها على رأس أولوياته الوطنية وأجندته البرلمانية في المرحلة 
الراهنة، وسوف يبذل قصارى جهده في سبيل تحشيد المواقف البرلمانية العربية واإلسالمية 
والدويلــة ضد القــرار األمريكي، ويعمل كل في جعبته من أجل اســتثارة همم واســتنهاض 
عزائــم أبناء شــعبنا وأمتنا لإلبقاء على توهج الجذوة المتقدة لنيــران انتفاضة حرية القدس 
والمقدســات، وضخّ المزيد من الحيوية والعزم في شرايين أبناء شعبنا الثائرين المنتفضين 

حتى رفع رايات الحرية على مآذن وقباب المسجد األقصى وكل فلسطين.
وكي تؤتــي انتفاضة حرية القدس أكلها وتُثخن في العدو الصهيوني بإذن اهلل، فإنها بحاجة 
إلى غطاء عربي وإســالمي رســمي من خــالل تطوير المواقف العربية واإلســالمية الرافضة 
لقرار ترامب، وتوسيع آفاق المواجهة السياسية مع اإلدارة األمريكية عبر قطع كافة العالقات 
واالتصــاالت معها وإغالق ســفاراتها حتى عودتها عــن قراراها الغاشــم واعترافها بالحقوق 

الوطنية الفلسطينية دون انتفاص.
ومــن هنا فإن قــادة األمة يقفون اليوم أمام اختبار مصيري تجاه قضيتهم المركزية، القضية 
الفلسطينية، التي تتعرض اليوم إلى أبشع مخططات استهدافها، وسوف يسجل التاريخ بمداد 
من نور جهد وعمل القادة الذين سيعملون بجدّ وإخالص لنصرة القدس وتعزيز صمود أهلها، 
فيما سيسجل في صحائف الخزي والعار كل من تخاذل وتقاعس وتآمر على القدس وفلسطين 

وحاك المخططات لتركيع أهلها ورميهم لقمة سائغة لالحتالل الصهيوني.
وفي الختام.. فإننا نؤكد اليوم أن شــعبنا الفلسطيني الثائر المنتفض في أوج ألقه وفي أشد 
لحظــات ومراحل عطائه الكفاحي اليوم، وســوف يواصل انتفاضته الباســلة بــكل قوة وإباء 
وعنفوان حتى تحرير األرض والمقدسات، ولن يوقفه تخاذل متخاذل أو تآمر متآمر، فقد دارت 
عجلــة الجهاد والكفاح والمقاومة وانطلقت في مســارها الصحيح دون رجعة حتى يقضي اهلل 

أمرًا كان مفعواًل.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

عقــدت لجنــة األمن والداخليــة والحكم المحلي في المجلس التشــريعي 
جلســة اســتماع لرؤســاء البلديات في محافظــات قطاع غزة، لمناقشــة 
االســتعدادات الستقبال موسم الشتاء، وذلك بمقر المجلس بمدينة غزة، 
بحضور رئيس اللجنة النائب إسماعيل األشقر، ومقررها مروان أبو راس، 
وأعضائها النائب ســالم سالمة، والنائب يونس أبو دقة، بمشاركة رؤساء 

البلديات.
وافتتح اللقاء النائب إسماعيل األشقر رئيس لجنة الداخلية والحكم المحلي 
مرحبــًا بالضيوف رؤســاء بلديات محافظــات غزة،  ومؤكــدًا على أن هذا 
اللقاء هو امتداد للقاءات ســابقة يتم عقده سنويًا لمناقشة اإلستعدادات 

الستقبال موسم الشتاء وأهم ما تعانيه البلديات. 
وناقشــت النــواب مــع رؤســاء البلديات عــدد مــن المواضيــع المتعلقة 
باســتعداد البلديات لموســم الشــتاء، وطبيعــة عمل البلديــات في ظل 
المتغيرات السياســية الجديدة وتســلم حكومة الوفاق لمهامها في قطاع 
غزة، باإلضافــة لمحدودية قدرات البلديات وامكانياتها وانعدام موازناتها 

المخصصة لها من الحكومة.
واســتعرض رؤســاء البلديات المشــكالت التي تعترض عمــل بلدياتهم 
وأهمها قلة الموازنات، وتهالك الســيارات واآلليات التابعة للبلديات وعدم 
مقدرة البلديات على دفع الراوتب والمخصصات الشهرية للموظفين، فيما 
استعرضوا استعدادات بلدياتهم لموسم الشتاء من حيث صيانة محطات 
المعالجــة ورفع كفاءتهــا وتنظيف بــرك تجميع مياه األمطــار، وتنظيف 
مصافــي الميــاه المتدة في الشــوارع العامة، غير ذلك من االســتعدادات 

الموسمية. 
مضاعفة الجهود

مــن جانبه قال رئيس بلدية رفح صبحي أبــو رضوان أن بلديته تضاعف 
جهودها في موســم الشــتاء، موضحًــا أن طواقم العمــل بالبلدية قامت 
بتنظيف األحواض من الرواسب وعمل صيانة لمحطتي المعالجة من خالل 
رفــع الكفاءة، موضحا أن بلديته لديها مضخات متحركة للطوارئ، وقال:" 
بخصــوص حوض الجنينــة لدينا )6( مضخات تم رفــع كفاءتها اإلنتاجية 
لمضخــة واحدة ولدينا بركة تجميع لميــاه األمطار تم تنظيفها إلى جانب 

المصافي على شارع صالح الدين".
مشاريع متوقفة

 بدوره قال رئيس بلدية خان يونس  يحيى األسطل أن البلدية تبحث عن 
مشاريع لحل مشــكلة تصريف مياه األمطار، مشيرًا إلى أن بلديته لديها 
منطقــة تغرق دائمًا وكانت الهيئة الخيرية القطرية تنوي عمل مشــروع 
لها لكنها أوقفت مشــاريعها في محافظات غزة وهذا سيعمل على تفاقم 

المشكلة.
وفيما يتعلق بالجباية أكد أنها تقلصت من )%35 - %40( نتيجة قرار الوزير 

بوقف الخصومات  على الفواتير.
حلول استراتيجية

من ناحيته استعرض رئيس بلدية غزة جهود بلديته الرامية اليجاد حلول 
اســتراتيجية لمشــكالت المدينة، موضحًا أنه تم تســوية موضوع بركة 
الشــيخ رضوان من خالل مشــروع بتكلفــة 3 مليــون دوالر وحاليًا لديها 
القدرة الســتيعاب الكميات وما يزيد يتم ضخه إلى البحر، باإلضافة لعمل 
بركة لتجميع المياه وحقنها في التربة من خالل مشروع الصداقة في حي 

التفاح.
وبخصــوص العالقة مع حكومــة الوفاق قام وزير الحكــم المحلي بزيارة 
للبلديــة لالطالع علــى أدائها وتم اطالعــه على االحتياجــات الضرورية 
للبلدية، وفيما يتعلق بالجباية وبعد قرار الوزير انخفضت إلى )%20( وهذا 

سينعكس على آداء البلدية في تقديم خدماتها للمواطنين.  
لجان طوارئ

أمــا رئيــس بلدية دير البلــح أكد تشــكيل بلديته لجنة طــوارئ وتجهيز 
الطواقــم بالمعدات الالزمة، وتابــع:" نحن نقوم بتجميع مياه األمطار في 
منطقــة البصة ومن هنــاك إلى محطــة المعالجة، ولدينا مشــكلة وهي 

اختالط مياه األمطار مع الصرف الصحي".
 وأضاف "تم تجهيز وادي الســلقا الستقبال مياه األمطار حسب اإلمكانات 
المتاحة، والمشكلة الخطيرة لدينا هي مياه وادي السلقا فإذا زادت تتسبب 
بغــرق المدينة، وقد عملنا دراســات لتفــادي ذلك ولكن هذه الدراســات 
والمشــاريع تحتــاج لتمويل"، أمــا بخصوص الجباية فهــي متدنية جدًا ال 

تتجاوز )10%(.
كمــا أكدت بلدية جباليا النزلة أنها قامت بتشــكيل لجنة طوارئ وتنظيف 
جميع مصافي المياه، وتم صيانة جميع محطات الصرف الصحي، ومحطات 
تجميــع المياه، ولكن المشــكلة في انقطــاع الكهرباء الدائــم، حيث يتم 
استخدام المولدات على مدار أكثر من عشرون ساعة يوميًا مما يؤثر على 

عمرها االفتراضي إلى جانب التكلفة العالية من السوالر. 
ولفــت إلى أن بلديته قامت بعمل حوض ترشــيح لميــاه األمطار في تل 
الزعتــر، وهناك حــوض في الصفطاوي تــم انجاز )%70( منــه وهذ قلل 
الخطر في المنطقة، وبخصوص الجباية كان سابقًا )%30( اما األن )15%(، 
كما شــكلت بلدية القرارة أيضا لجنة طوارئ، وأنشأت بركة بتكلفة نصف 

مليون دوالر. 
أحواض الصرف الصحي

 أمــا رئيس بلدية  بيت الهيا عز الدين الدحنون قال:" لدينا مشــكلة في 
أحواض الصرف الصحي والتي لو حدث أي انكســار في أحد هذه األحواض 

سوف يغرق حي المنشية في بيت الهيا". 
بدوره أشــار رئيس بلدية المغراقة إلى أن بلديته تعاني من مشــكلة في 
تصريف مياه الصــرف الصحي ونعمل على معالجتهــا، مؤكدًا أن بلديته 
بحاجة لدعم مادي ومشــاريع كبرى للتغلب على المشكالت المتعددة في 

نفوذ البلدية. 
أما رئيس بلدية عبسان الكبيرة لفت إلى أن البلدية قدمت أكثر من مشروع 
لالتحاد األوربي لتدارك مشكلة تصريف مياه األمطار، مؤكدًا أنهم يسعون 

نحو رؤية استراتيجية لكل البلديات لالستفادة من هذه المياه.
التوصيات

وفي نهاية جلسة االستماع لرؤســاء البلديات استعرض النائب مروان أبو 
راس توصيات اللقاء وهي على النحو التالي: 

1.ضرورة أن تعمل البلديات على معالجة الحفر في الشوارع.
2.ضرورة التعــاون ما بين البلديات بخصوص موضــوع اآلليات وإمكانية 

استخدامها وفًقا للحاجة.
3.بخصــوص مشــكلة بيت الهيا )أحــواض الصرف الصحــي( يجب عمل 
ورشــة عمل ودعوة جهــات االختصاص )مصلحة مياه بلديات الســاحل – 

سلطة المياه – وزارة الحكم المحلي(.
4.وضع خطة استراتيجية الستغالل مياه األمطار.

5.ضرورة توفير عاملين في موسم الشتاء للبلديات كما يحدث في فصل 
الصيف توفير منقذين على البحر.

6.على سلطة األراضي التعاون مع البلديات.
7.اهتمام البلديات أكثر في نظافة وصيانة الطرقات.

8.ضــرورة  إيجــاد آلية لتحصل البلديات على مســتحقاتها مــن الوزارات 
والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة. 

لجنة الداخلية واألمن بالتشريعي تناقش االستعداد 
لموسم الشتاء مع رؤوساء بلديات محافظات غزة 
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تقرير

خالل جلسة خاصة عقدها رفضا لقرار "ترامب".. التشريعي يدعو أحرار العالم للدفاع عن القدس  

عقد المجلس التشــريعي جلسة خاصة 
بحضور نواب عن كتلتــي فتح وحماس، 
وذلــك رفضًا لقــرار الواليــات المتحدة 
األمريكية بشــأن القــدس، ودعا النواب 
خالل الجلســة كل أحرار العالم للوقوف 
في وجه الغطرسة األمريكية، مشددين 
على ضرورة تنظيم المظاهرات الحاشدة 
واالحتجاجــات العارمة أمام الســفارات 
األمريكية فــي كل العواصــم العربية 
للتخلــي  أمريــكا  إلجبــار  واإلســالمية 
والتراجــع عــن قراراها الظالم لشــعبنا 
والمُنّكر لحقوقه في القدس والمسجد 
األقصى المبارك، ووصــف النواب القرار 
بالجريمــة الكبــرى بحــق شــعبنا وأنه 
يأتــي كمحاكاة لوعد بلفور المشــؤم، 
مؤكدين رفض شــعبنا لكل المؤامرات 
التــي مــن شــأنها مصــادرة حقوقنــا 
وتهويد مقدساتنا، وأوصى النواب كل 
أحرار العالــم بالعمل المتواصل من أجل 
افشال القرار مهما كلف األمر من ثمن، 
"البرلمان" تابعت الجلسة وأعدت التقرير 

التالي:    

جريمة سياسية
من ناحيته أشــار النائــب األول لرئيس 
المجلــس أحمــد بحــر إلــى أن الواليات 
المتحدة لــم تضع فــي اعتباراتها حين 
اعترفت بالقدس عاصمة للكيان وأعلنت 
نقل ســفارتها إليها، أنها ترتكب جريمة 

سياسية بحق األمن والسلم الدوليين.
واعتبر القرار بمثابة مجزرة قانونية بحق 
القوانين والمواثيــق الدولية التي أقرت 
أن القدس مدينــة محتلة ال يجوز تغيير 
واقعهــا ومعالمهــا، وأضاف فــي كلمته 
االفتتاحيــة للجلســة:" بــل إن الوقاحة 
األمريكيــة بلغــت مداهــا حيــن جاهر 
الرئيــس األمريكــي باالتصــال بالكثير 
من قادة وزعماء العالــم ليبلغهم قراره 
بخصوص االعتراف ونقل السفارة، دون 
أي اعتبارات سياســية أو دبلوماســية أو 

قانونية". 
وشــدد علــى أن القــدس هــي أمانــة 
في أعنــاق القــادة العرب والمســلمين 
سيسألهم اهلل عنها يوم القيامة، منوهًا 
إلــى أن االعتداء على القدس هو بمثابة 
اعتــداء علــى مكــة المكرمــة والمدينة 
المنــورة، داعيًا كل أحــرار األمة للدفاع 

عن مسرى نبيها وقبلتها األولى. 
وأكد "بحر" أن القرار األمريكي بخصوص 
االعتراف ونقل الســفارة سيضع أمريكا 
في حالة مواجهة مع شعبنا الفلسطيني 

ومع األمتين العربية واإلسالمية.
وقــال:" إن الــرد على القــرار األمريكي 
وال  واألحــالم  باألمانــي  يتحقــق  لــن 
بالشعارات والتصريحات، بل عبر حركة 
مقاومة وطنية عربية وإســالمية فاعلة 
تؤلم االحتالل ودبلوماســيةٍ سياســية 
ضاغطة تكون قادرة على عزل االحتالل 
ومحاصــرة سياســاته فــي المنظمــات 

والمحافل الدولية والمحاكم الجنائية".
ودعا أبناء شعبنا وفصائله وقواه الفاعلة 
الوحــدة  وتحقيــق  المصالحــة  إلتمــام 
الوطنية على الثوابت الفلسطينية وعلى 
شطب اتفاقية أوسلو، مطالبًا المقاومة 
الفلسطينية بالرد على الجريمة النكراء، 
األرواح  دونــه  األقصــى  أن  ومؤكــدًا 

والمهج.
التقرير

بدوره تــال النائب أحمد أبو حلبية تقرير 
لجنــة القــدس واألقصــى حــول رفض 
القرارات األمريكيــة باالعتراف بالقدس 
عاصمــة لالحتــالل الصهيونــي ونقــل 

الســفارة األمريكية إليها، مؤكــدًا أن االحتالل 
الصهيوني يواصل تنفيذ سياساته ومخططاته 
التهويديــة تجــاه القــدس والمســجد األقصى 
مــن خــالل المشــاريع االســتيطانية والتهويد 

الصهيوني لكل شيء فيها. 
وأشــار "أبو حلبيــة" في تقريره إلــى أن الحملة 
الصهيونية الشرســة تتزايد وتتســارع وتيرتها 
فــي تهويــد القــدس في ظــل هرولــة العرب 
للتطبيع المُحرَّم مع العــدو الصهيوني، وتآمٍر 
دولــي على القدس وفلســطين، منوهًا إلى أن 
هذه الهجمة الصهيونية الشرســة والمســعورة 
تتزامــن مع القــرارات األمريكيــة التي صدرت 
عن الرئيس األمريكي ترامــب باعتبار القدس 
شــرقيها وغربيهــا عاصمة للكيــان الصهيوني 
الغاشــم، وعزمه على نقل الســفارة األمريكية 
إليهــا، واصًفا ذلك بالخطــوة الخطيرة جدًا على 

مستقبل القضية الفلسطينية. 

"بحر": القرار جريمة سياسية ومجزرة قانونية 
بحق المواثيق الدولية الخاصة بالقدس

علينا تفجير الطاقات الكامنة في 
نفوس الشباب العرب والمسلمين 
واستنفارهم للدفاع عن القدس 

وفلسطين

"النواب": القرار جريمة كبرى تؤكد االنحياز األمريكي األعمى 
لالحتالل، وسنحافظ على القدس مهما كلف األمر من ثمن 
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خالل جلسة خاصة عقدها رفضا لقرار "ترامب".. التشريعي يدعو أحرار العالم للدفاع عن القدس  

دائمًا للعدو الصهيوني مشــاركة مع هذا العدو 
الغاشم في العدوان على شعبنا وقضيته وأرضه 
ومقدساته، نؤكد على أن هذه القرارات ال يمكن 
أن تضفي شــرعية لالحتــالل الصهيوني على 
أرض فلســطين عامة والقدس خاصة، ونحمل 
الرئيس األمريكي واإلدارة األمريكية نتائج هذه 

القرارات المنحازة للعدو الصهيوني.
3.ندعــو جماهير شــعبنا الفلســطيني في كل 
مــكان فــي الداخل الفلســطيني وفــي الخارج 
لالســتمرار فــي اســتنكار الموقــف األمريكي 
الداعم للعدو الصهيوني بالمســيرات الحاشدة 
واتخــاذ المواقــف الفاعلــة والقويــة وتفعيــل 
مقاومتــه لالحتــالل الصهيونــي فــي األرض 
الفلسطينية جميعها والدفاع عن درتها القدس 

واألقصى بشتى الوسائل.
وشــبابنا  الفلســطينية  الفصائــل  4.نطالــب 
وشــاباتنا بتفعيــل انتفاضــة القدس وإشــعال 

انتهاكات صريحة
وأكد أن القرار األمريكي فيه دعم مباشر للعدو 
الصهيونــي في عدوانه المتواصل على القدس 
ومســجدها األقصى المبارك وإجراءاته القمعية 
بحق أهلها المقدسيين، منوهًا أن القرار يمثل 
انتهاكات صريحة وصارخة للقرارات والمواثيق 
والقوانيــن الدولية التي نصــت صراحة على أن 
القدس والمسجد األقصى المبارك مكان مقدس 
خاص بالمســلمين وال عالقة وال ارتباط لليهود 

فيه من قريب أو بعيد.
وشدد "أبو حلبية" على أن التشريعات والقرارات 
الدوليــة الصادرة بحق القــدس طالبت جميعها 
بضرورة إنهــاء العدو الصهيوني جميع إجراءاته 
القمعيــة والعقابية واالنتهاكات الصهيونية في 

األقصى والقدس.
التوصيات

إلى ذلــك أوصت لجنــة القــدس واألقصى في 

نهاية تقريرها بما يلي: 
المرابطيــن  المقدســيين  أهلنــا  1.نحيــي 
والمرابطــات علــى أرض القدس وفي ســاحات 
األقصى المبــارك دفاعًا عن المســجد األقصى 
المبارك وحاضنته مدينــة القدس، ونؤكد على 
دورهم الكبير في إفشــال مخططات االحتالل 
وحلفائهم بالســيطرة على القدس والمســجد 
األقصى المبــارك، وهذا ما ظهــر في هبة باب 

األسباط قبل أربعة أشهر.
2.نرفــض القرارات األمريكيــة باعتبار القدس 
عاصمة للكيان الصهيوني، والبدء بإجراءات نقل 
الســفارة األمريكية من " تل أبيب" إلى القدس، 
ونطالــب الواليــات المتحدة األمريكيــة ممثلة 
برئيســها ترامــب بالتراجع عن هــذه القرارات 
الظالمة واالعتذار للشعب الفلسطيني عن هذه 
اإلســاءة له باتخاذ هــذه القــرارات، وإننا نعتبر 
أن هــذه القــرارات األمريكية وغيرهــا الداعمة 

هــذا  علــى  ردًا  جديــد  مــن  جذوتهــا 
العدوان األمريكي الجديد الداعم للعدو 
الصهيونــي كما نطالب هــذه الفصائل 
بضــرورة فرض إنهاء االنقســام وإتمام 

المصالحة وإعادة الوفاق الوطني.
الفلسطينية وقادتها  السلطة  5.نطالب 
بإلغاء االعتراف بالكيان الصهيوني على 
أي جزء من أرضنا الفلسطينية وعلى أي 
جزء من القدس المباركة، كما نطالبهم 
بضــرورة وقــف أجهزتهــم األمنية عن 
مالحقة المقاومين من كل الفصائل في 
الضفة الفلســطينية حتــى يقوم هؤالء 
المقاومون بمقاومة االحتالل الصهيوني 
الغاشــم، كمــا نطالبهم بضــرورة وقف 
التعاون والتنســيق األمنــي مع األجهزة 

األمنية الصهيونية.
6.نؤكــد بقــوة علــى قــرارات منظمة 
اليونســكو واألمم المتحدة والمنظمات 
الدولية التي أكــدت على حقنا المقدس 
في القدس كلها شرقيها وغربيها، وأنها 
أرض فلسطينية عربية إسالمية خالصة 
لنا نحن شعب فلسطين، وأنها ال عالقة 
للكيــان الصهيونــي فيها مــن قريب أو 

بعيد.
7.نطالب علماء األمة العربية واإلسالمية 
بالواجــب  والقيــام  التحــرك  بضــرورة 
المطلــوب منهــم للدفــاع عــن القدس 
واألقصى وتذكير األمة وتحفيزها للقيام 
بواجبهــا دفاعًا عن األقصــى وحاضنته 

مدينة القدس.
وأحرار  والمســلمين  العــرب  8.نطالــب 
وبرلمانــات  وحكومــات  قــادة  العالــم 
ومؤسســات وشــعوبًا – وخاصة منظمة 
التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية 
واألمــم المتحــدة بجميــع مؤسســاتها 
ورابطة برلمانيون ألجل القدس- بدعم 
حقنــا الكامل فــي القدس وفلســطين 
واســتنكار مــا أقدمــت عليــه الواليات 
المتحــدة األمريكية من قــرارات جائرة 
ضــد شــعبنا وقضيته وقدســه وأقصاه 
لصالح العــدو الصهيوني، كما نطالبهم 
بتســيير مســيرات حاشــدة واالعتصام 
أمــام الســفارات األمريكية فــي العالم 
كله اســتنكارًا لهذا العــدوان األمريكي 
على شــعبنا ومقدســاته، كما نطالبهم 
بوقــف الهرولة نحو التطبيــع مع الكيان 
الصهيونــي وقطــع العالقــات بجميــع 
أشــكالها مــع الكيــان الصهيوني وعدم 

إقامة أي عالقات معه.

"أبو حلبية": على أحرار العالم تسيير مسيرات حاشدة واالعتصام 
أمام السفارات األمريكية إلجبار "ترامب" للتراجع عن قراره 

"النواب": القرار جريمة كبرى تؤكد االنحياز األمريكي األعمى 
لالحتالل، وسنحافظ على القدس مهما كلف األمر من ثمن 
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نكبة جديدة
ناحيتــه  مــن 
النائب  رفــض 
لرئيس  الثاني 
المجلس حسن 
خريشــة القرار 
يكــي  مر أل ا
جملة وتفصيال 
نكبة  واعتبــره 
للشعب  جديدة 
 ، لفلســطيني ا
ضــح  و أ و
أن  "خريشــة" 
التــي  الذرائــع 

ســاقتها اإلدارة األمريكية لتسويق قرارها هي 
ذرائــع واهيــة، متهمًــا جهات عربية رســمية 
دون أن يذكرها بالتحالف مع أمريكا وتشــكيل 
حلف عربي أمريكــي صهيوني من أجل خدمة 

المصالح اإلسرائيلية.
الرســمية  العربيــة  السياســات  وأكــد فشــل 
والفلســطينية في رهانها الدائم على أمريكا، 
منوهًــا أنها لن تقدم للعرب شــيء ولن تكون 
وســيًطا نزيهًــا لعملية الســالم التــي وصفها 
بالمتعثــرة، مشــددًا علــى أن ضيــاع القدس 
واعتبارها عاصمة لدولة االحتالل سيفتح الباب 

أمام خسارتنا لعواصم عربيه أخرى.
وطالــب "خريشــة" بالتحــرر مما ســماه وهم 
التســوية والمفاوضات، والعمل على اســتعادة 

الوحدة وانهاء االنقسام.
ودعــا لإللغاء أوســلو، ووقف التنســيق األمني 
والتطبيــع مــع االحتــالل، باإلضافــة لســحب 
االعتــراف بدولة االحتــالل، ومقاطعــة أمريكا 
دبلوماسيا وسياســيا وتجاريا، وسحب السفراء 
العــرب وطــرد الســفراء الصهاينــة وإغــالق 
العواصــم العربية أمــام االســرائيليين وقطع 
العالقــات مــع أي دولــة تنقــل ســفارتها الى 

القدس.
وفاة أوسلو

أعتبــر  بــدوره 
فتحي  النائــب 
قــرار  حمــاد 
الســفارة  نقل 
يكيــة  مر أل ا
مــن تــل أبيب 
القــدس  الــى 
وفــاة  اعــالن 
اوسلو  اتفاقية 
ترتــب  ومــا 
وانهاء  عليهــا، 
تــام لمشــروع 
ية  لتســو ا

المزعــوم، وأشــار إلــى أن أي مســؤول يناصر 
القــرار األمريكي يعتبر مشــارك في محاوالت 

تصفية القضية الفلسطينية.    
وأكد "حماد" في مداخلته أن التتار والصليبيين 
وهاالكو وغيرهم كانوا قــد تواجدوا على هذا 
األرض غير أنها أي فلسطين كانت مقبرة دومًا 
للغزاة، مطالبًا فصائل المقاومة بانتزاع حقوق 
شــعبنا بحد الســيف، داعيًــا أبناء شــعبنا في 
القدس والضفة إلشــعال أكبر حملة احتجاجات 

من أجل القدس. 
ونوه أن فلســطين تعــود اليوم بفعــل القرار 

تدعــم الكيــان الصهيونــي فــي المنطقــة لضرب 
المالييــن من المســلمين بأيــدي عربيــة ومدعية 
لإلسالم واإلسالم منهم بريء، فعاًل نحن أمام فتنة 
عظيمة، ومؤامرة كبرى على مقدســاتنا ومسجدنا 

األقصى المبارك".
وأكــد أن ما تقــوم به األجهزة األمنيــة بالضفة من 
حماية االحتالل والمستوطنين يعطي دعما وتمهيدا 
لــكل اإلجراءات التــي يقوم بها االحتــالل بالقدس 
والضفة، وعلينــا االعتماد علــى مقاومتنا في دحر 

االحتالل وتحرير القدس واألقصى.
التاريخ ال يرحم

بدوره علــق النائب 
العبادســة  يحيــى 
بقولــه:" التاريخ لن 
يرحم أحد من فريق 
التســوية والتطبيع 
ألنهــم أي أصحــاب 
أوســلو هــم الذين 
الطريــق  فتحــوا 
مشــاريع  أمــام 
التســوية والتطبيع 
المنطقــة،  فــي 
أن  نحــن  وعلينــا 
نفتــح الطريق أمام 

حالة اســتنهاض وطني كبرى لكي نعيد لفلسطين 

قدسيتها ومكانتها في نفوس أبناء األمة". 
ودعا إلنهــاء أي دور للواليــات االمريكية في رعاية 
عملية السالم، وإعادة وضعها في صف األعداء ألنها 
تمثل عدو لنا ولشــعبنا وقضيتنا العادلة، مشــددًا 
على ضرورة إلغاء كل ما ترتب على أوســلو، داعيًا 
حركــة فتح لرفع الغطــاء عن قيادة الســلطة وعن 

قيادة التنسيق األمني.
وشــدد "العبادســة" علــى ضــرورة انجــاز الوحــدة 
الوطنية وإعادة تعبئة الشعب لمعركة التحرير عبر 
الكفاح المسلح وتشكيل جبهة وطنية عريضة تمثل 
الكل الفلســطيني وتعيد بناء المؤسسات الوطنية 

مــن  للتخلــص 
التطبيــع واالنبطاح 
لالحتالل  والتبعيــة 
وغيــره مــن القوى 

االستعمارية. 
للحــروب  امتــداد 

الصليبية
مــن ناحيتــه اعتبر 
إبراهيــم  النائــب 
قــرار  المصــدر 
"ترامب" بأنه امتداد 
الصليبية  للحــروب 

األمريكــي إلــى صــدارة األحــداث وتتبــوأ مكانتها 
األصلية في قائمة اهتمام الدول والشــعوب، داعيًا 
كل شعوب األرض إليقاف تغول أمريكا على أرضنا 
المقدســة، ومشددًا أن األمريكان لو شعروا بتهديد 
مصالحهــم في أي مــكان فإنهم ســيتراجعون عن 

قرارهم ويُحمّلون "ترامب" المسئولية عن ذلك. 
سحب االعتراف

محمود  النائــب  أما 
أكــد  الزهــار فقــد 
الكبيرة  القيمــة  أن 
ســتحمل  للقــدس 
لمناهضة  الشعوب 
المشــاريع  كل 
ية  ر ســتعما ال ا
ة  د جــو لمو ا
المنطقــة،  فــي 
الســلطة  مطالبًــا 
الفلسطينية والدول 
بســحب  العربيــة 
اعترافاتهــا بالكيان 

اإلسرائيلي والتعامل مع الكيان كدولة احتالل.
وأشــار إلى أن األمريــكان قد ســرقوا أرض الهنود 
الحمــر وأقامــوا عليها دولتهــم وبالتالــي فإنهم ال 
يتورعــون عــن إعطاء فلســطين والقــدس لليهود 
المحتليــن، وشــدد علــى أن الجغرافيا السياســية 

الحالية ليســت أبدية وهي مرحلة عابرة وســنصل 
يومًا لتحرير القدس وفلسطين. 

ودعا "الزهار" الســلطة الفلســطينية لإلعالن عن 
الغاء كافة اتفاقيات أوســلو وما تبعها والتبرأة منها 
ألنها أعطت االحتالل اإلسرائيلي االعتراف باألرض 

المحتلة عام 48.
بموافقة الُمطبعين

أكــد  طرفــه  مــن 
خميــس  النائــب 
الرئيس  أن  النجــار 
ترامــب  األمريكــي 
ما كان ليتخذ قراره 
مــن  بموافقــة  إال 
دول التطبيــع التي 
المصالــح  تجعــل 
األمريكية فوق كل 
االعتبــارات، معربًا 
أن  اعتقــاده  عــن 
األمريكــي  القــرار 
إطــار  فــي  يأتــي 

صفقــة القرن وجــزء من صفقــة كبرى بيــن دول 
التطبيع والواليات المتحدة األمريكية.

وقال:" إن المليارات التــي تُغدق على أمريكا وهي 

وســايكس بيكو وتقســيم فلســطين ووعد بلفور، 
مشــددًا على أن إنشــاء دولة إسرائيل هو مسلسل 

عدواني عنصري يهدف لتصفية القضية العربية.
وأشــار للقانــون الدولــي الــذي اعتبــر أن القــدس 
جزًءا مــن األراضي المحتلة الفلســطينية وينطبق 
عليهــا اتفاقية جنيف الرابعــة، وأن جميع اإلجراءات 
والتشــريعات التي تقوم بها دولــة االحتالل باطلة 

وتتعارض مع جميع قرارات الشرعية الدولية.
وهاجــم "المصــدر" ترامــب بقوله:" هــو ال يعرف 
عن الشــرعية األخالقية أو االنســانية شيء، لذلك 
تجده يســاهم في تهويد مقدساتنا ويمنح القدس 
إلســرائيل، ويبارك خطواتهــا االحتاللية العنصرية 
وممارستها االجرامية بحق شعبنا من قتل وتشريد 

وحصار".
خط أحمر

النائب  اعتبر  بدوره 
محمد فرج الغول أن 
أحمر  خــط  القدس 
ككل فلسطين من 
النهر ال  الــى  البحر 
يجوز التالعب بها أو 
التفريط بجزء منها، 
وقال:" إذا كان وعد 
المشــؤوم  بلفــور 
هــو جريمــة القرن 
قرار  فــان  الماضي 
ترامب االن هو وعد 
من ال يملك لمن ال 

يستحق وهو جريمة القرن الحالي".
وشــدد أن إعالن ترامب ســيكون ســببا في اشعال 
المنطقــة تحــت اقدام الغــزاة المحتليــن بخطوات 
عملية لم يكن يحســب لها العدو أي حســاب، داعيًا 
للتحــرك في اإلطــار القانون في المحافــل الدولية 

إللغاء القرار المشؤوم. 
ودعا "الغول" جميع القوى لتنسيق جهودها مع كل 
أحرار العالم حتى افشال القرار وصوال إللغائه تمامًا. 
محذرًا من االنقــالب على القرارات الدولية من أجل 

مصلحة اليهود وتماشيًا مع مخططاتهم الخبيثة.
انحياز لالحتالل

اعتبر  طرفــه  مــن 
النائب سالم سالمة 
األمريكي  القرار  أن 
الوجه  عن  يكشــف 
لحــكام  الحقيقــي 
وموقفهم  أمريكيــا 
للصهيونية  المنحاز 
العالميــة، مشــددًا 
زالــوا  مــا  أنهــم 
الضفة  أن  يعتبرون 
والقــدس  الغربيــة 
وفلســطين  محتلة 
متســائاًل  محتلــة، 

فكيف يريد "ترامــب" أن يجعل جزءا محتال عاصمة 
لدولة محتلة غاشمة؟.

وأكد أن الرئيس ترامب بقراره قد أعلن عن قبر كل 
قرارات هيئة األمم المتحدة مع أن بالده عضوا دائما 
في مجلس األمــن الذي اتخذ العديــد من القرارات 
لصالح القضية الفلســطينية، وأقر في وقت سابق 

أن األراضي الفلسطينية تعتبر أراضي محتلة. 
ودعــا الســلطة الفلســطينية للرجوع إلــى أحضان 
الشــعب الفلسطيني، والعمل على تقديم الخدمات 
األساسية ألهالي غزة كما الضفة الغربية المحتلة، 

     القدس موحدة وال يقبل شعبنا 
تقسيمها لشرقية وغربية ألنها 

جوهر قضيتنا العادلة

مـــــــداخــــــــالت       النــــــــــــــــــواب
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7 تقرير

مطالبا بإطــالق يــد المقاومة لتدافع عن قدســية 
فلسطين ومدينة القدس. 

وأهــاب "ســالمة" بالحكومات العربيــة وكل من له 
عالقات مع الكيان للمســارعة لقطعها فورًا، داعيًا 
لفرض حصار اقتصادي على أمريكا ردًا على قرارها 
األخيــر، معتبرًا أن العالم العربي ما زال بيده القوة 
والقــدرة على إيقاف أمريكيا عن غيها ووقف هرولة 

بعض األنظمة والحكام عن التطبيع مع الصهاينة.
قرار خطير

وصــف  بــدوره 
النائــب عــن حركة 
فتــح أشــرف جمعة 
بالخطيــر  القــرار 
داعيًــا  والصــارخ، 
لتعجيل الخطى نحو 
وانهــاء  المصالحــة 
وانهــاء  االنقســام، 
كراعية  أمريكا  دور 
الســالم  لعمليــة 
ألنها لم تعد نزيهة 
وســيطا  وليســت 
وقــال:"  محترمًــا. 

االعتــراف األمريكــي بالقــدس عاصمة إلســرائيل 
يعتبر نهاية مرحلة سياســية وبداية معركة وطنية 
وقانونية وال ينبغي لها أن تتوقف قبل اســقاط هذا 
القــرار األمريكي ألنــه يهدم القانــون الدولي وهو 

انتهاك صارخ لحقوقنا الفلسطينية".
مضيًفــا:" نحن فــي لحظــات مفصلية فــي تاريخ 
شعبنا الفلسطيني ومن العبث أن نطالب األصدقاء 
واألشقاء أن يقفوا مع القدس ونحن أصاًل منقسمين، 
علينا أن نكون يد بيد ورغم تحفظاتنا على القيادة 
الحالية ورغم المرارة التي نعيش بها فإننا ســنضع 
جميع اختالفاتنا مع الرئيس عباس ونتعهد بتوفير 
ما أمكننا من وســائل الدعم له إذا اختار فعليا انهاء 

هذا القرار األمريكي المدمر".
وأقترح "جمعة" تشــكيل لجنة برلمانية من أعضاء 
المجلس التشــريعي تكــون في حالــة انعقاد دائم 
لمتابعــة تداعيات القــرار مع القيادة الفلســطينية 
والكتــل البرلمانية والفصائــل والبرلمانات العربية 

والدولية.
إرهاب دولة

أما النائب إسماعيل 
األشــقر فقد وصف 
إرهاب  بأنــه  القرار 
دولة تمارسه أمريكا 
وهو يعتبــر جريمة 
حــرب وجريمة ضد 
اإلنســانية، ويجــب 
المســلمين  علــى 
يكونــوا  أن  كافــة 
على قدر المسؤولية 
الدينيــة والحقيقية 
وأن ينتفضوا نصرة 
وعقيدتهم  لدينهم 

وشــرفهم وكرامتهــم داعيــًا لمحاصــرة اإلرهــاب 
األمريكي من خالل ربيع عربي.

وقــال:" إن اإلجــراءات التــي قامــت بهــا الســلطة 
الفلســطينية تجاه هذه الجريمة غير كافية، ويجب 
على الســلطة إتمام المصالحة بشكل سريع ودون 
تلكؤ، ووقف التنســيق األمني واطالق يد المقاومة 

لالنتصار للقدس".
مناشدًا كتائب شهداء األقصى وكتائب القسام وكل 

لشرقية وغربية ألنها جوهر قضيتنا العادلة، مشددًا 
أن ما قام به المجرم ترامب يكشف مدى العداء الذي 
تمارسه الواليات المتحدة تجاه ما يسمى بالشرعية 

الدولية ومحاوالت طمس الهوية العربية للقدس.
وقال:" إنه تطور خطير جدا ال يمكن الســكوت عليه 
وال بد من عمل عربي إســالمي جماعــي وإجراءات 
على أرض الواقع للوقوف في وجه االجرام األمريكي 

والتصدي له".
وكّذب "الشــرافي" مزاعم الصهيونيــة واألمريكان 
الذين يروجون أن المسجد األقصى مبني على جبل 
الهيــكل، موضحًا أن التاريخ والجغرافيا ومعتقداتنا 
الدينية تنفي مزاعمهم الباطلة، مؤكدًا أن األقصى 
قد بني بعد المســجد الحرام بأربعين سنة، محرمًا 
التفريط باألقصــى والقدس ومعتبــرا ذلك بمثابة 

تفريط بالمدينة المنورة ومكة المكرمة. 
ووجه "الشــرافي" خطابه لفصائل منظمة التحرير 
قائــاًل:" يجب أن يكون لكم دور حقيقي في ســحب 
االعتــراف بالعــدو الصهيونــي، ويجــب أن يرافــق 
ذلــك تحرك عربي واســالمي عاجــل للضغط على 
الحكومــات والحكام التخــاذ مواقف عملية وواضحة 

تصل للمقاطعة الشاملة لالحتالل".
اعتداء على كل األديان

أمــا النائــب عاطف 
عــدوان فقــد أعتبر 
القرار بمثابة اعتداء 
األديــان  كل  علــى 
مطالبًا  الســماوية، 
العربية  الحكومــات 
الســفراء  بطــرد 
األمريكيين وتجميد 
العالقة مع الواليات 
وســحب  المتحــدة، 
األموال العربية من 
األمريكية،  البنــوك 

ومقاطعة األســواق العربيــة للبضائــع األمريكية، 
وإلغاء العقود االقتصادية والمالية مع أمريكا، وعدم 

استقبال ترامب في العواصم العربية واالسالمية. 
وقال:" يجب أن تعلم أمريكا أن قرار ترامب قد أضر 
بها وبكل انســان عربي ومســلم وألب كل الشعوب 
على أمريكا:"، داعيًا الشــعوب العربية واإلسالمية 
لفــرض حصار حقيقي علــى الســفارات األمريكية 
واســتمرار المظاهــرات الرافضة لهــذا القرار حتى 

التراجع عنه. 
قرار مجنون

النائب  بدوره وصف 
راس  أبــو  مــروان 
القــرار بالمجنــون، 
مؤكــدًا أنــه خطوة 
طريــق  علــى 
االســتعالء  نهايــة 
وشــدد  الصهيوني، 
أن هــذا األمــر مــا 
لــوال  ليحــدث  كان 
حالة الــذل والهوان 
التــي تعانيها األمة 
العربية واإلسالمية، 
الــذي  واالنبطــاح 

تعيشه قياداتنا العربية واإلسالمية.
وقــال:" إن هذا اإلعــالن المجنون ليــس هو نهاية 
الدنيــا ولن يكون ســببا مــن أســباب التمليك لهذه 
العصابــات ألرضنا، وعليه ندعــو كافة القوى الحية 
في شــعبنا العتباره منطلقا لثــورة جديدة عنوانها 

فصائل شــعبنا الفلســطيني للثأر للقدس وخاصة 
بالضفــة الغربيــة، والتوافق مع الفصائل لســحب 
االعتراف مــن الكيان الصهيوني مــن قبل منظمة 

التحرير وإلغاء اتفاقية أوسلو بشكل نهائي.
أخطر من بلفور

اعتبــرت  بدورهــا 
جميلــة  النائــب 
هــذا  الشــنطي 
من  أخطر  اإلعــالن 
ألن  بلفــور  وعــد 
القدس هــي روحنا 
ولذلــك  وعقيدتنــا 
يجــب علــى العالم 
الدفــاع  اإلســالمي 
القضية  على هــذه 
مشــددة  والعقيدة، 
أن شعبنا لن يتخلى 
عن القدس حتى لو 

تخلى عنها كل العالم.
وأكدت أن القرار جاء ليعيد القدس الى الصدارة بعد 
أن انشغلت األمة بأمور أخرى، وقالت:" نقول للعالم 
إن القدس أكبر من أن يغير أي قرار هويتها العربية 
وهي عصية على أي محاولة لتهويدها وهذا اإلعالن 

لن يعطي أي شرعية لالحتالل".
ودعت أهلنا في القدس ألوسع هبة لنصرة القدس، 
مبرقة بالتحية لكل الجماهير العربية واإلســالمية 
التي هبت لالحتجاج على قرار "ترامب" الذي وصفته 

بالجنون وعدم الواقعية واالنحياز لالحتالل. 
رأس الحربة

أمــا النائــب هــدى 
نعيم فقد قالت": ال 
زلنا كفلســطينيين 
رأس  نشــكل 
الحربــة في معركة 
الدفــاع عــن أرضنا 
ومقدساتنا وال يجب 
أن نعــول على أحد، 
ونحــن علــى يقين 
ترامــب  قــرار  أن 
لــن يغير مــن واقع 
وقدســيتها  القدس 

ومكانتها". 
لقيــادة  الفلســطيني  الشــعب  قيــادات  ودعــت 
المظاهرات واالحتجاجات الشعبية حتى تعود أمريكا 
عــن قرارهــا، منوهة إلــى أن الرد يجــب أن يكون 
في مســتوى الحدث وليــس أقل منه ألن شــعوبنا 
تنتظر منا المزيد من القرارات والتوجهات الصادقة 

لمحاربة أمريكا والكيان وليس المهادنة والتطبيع. 
وخيرت السلطة بين اإلعالن عن انتهاء أوسلو ووقف 
التنسيق األمني ورفع القبضة األمنية عن المقاومة، 

عــن  الرحيــل  أو 
السياسي  المشــهد 
الســلطة  وتــرك 
لمــن يحافــظ على 
المقدســات ويحمي 

الوطن. 
القدس موحدة

أكــد  ناحيتــه  مــن 
يوســف  النائــب 
الشرافي أن القدس 
يقبــل  وال  موحــدة 
تقســيمها  شــعبنا 

هذا اإلعالن األسود".
ودعا لتوحيد كل الجهود الفلسطينية لمواجهة 
الحلف الشــيطاني، مضيًفــا أن ترامب يريد أن 
يمحو تاريخ الماضي والحاضر ويؤســس لهذه 
الدولة اللقيطة، مشددًا أن أمريكا لن تستطيع 
أن تجعــل من بنــي صهيون أصحــاب حق في 

أرضنا المقدسة. 
ودعــا علماء االمــة اإلســالمية الــى انتفاضة 
عارمة شــعارها القران والسنة، منوهًا إلى أن 
ترامــب يحارب فينا الدين والعقيدة ويزعم أننا 

متطرفون ويحث على تطرف اليهود.
رئيس أرعن

النائب  ووصــف 
أبــو  يونــس 
الرئيــس  دقــة 
يكــي  مر أل ا
باألرعــن الــذي 
مــن  يعــرف  ال 
شــيء،  التاريخ 
علــى  مشــددًا 
القــرار  أن 
انتهــاك  يمثــل 
لقرارات  خطيــر 
المتحدة  األمــم 

ومجلــس األمــن الدولــي، مشــددًا أن تهويد 
القدس أمــر ال يملكه أحد، مؤكــدًا أن القدس 
ســتبقى عربية وإســالمية مها حــدث.  وقال:" 
إن القرار األمريكي يخالف الحقوق المشــروعة 
لشعبنا الفلســطيني ويحول دون تمكيننا من 
حــق تقرير المصيــر، ويعتبر حالــة من حاالت 
انتهــاك القانــون الدولــي، والقانــون الدولــي 
اإلنســاني، داعيــًا لإللغــاء القــرار ووقفه بكل 

السبل والطرق واآلليات المتاحة. 
تفجير الطاقات

النائــب  ودعــا 
يونس االسطل 
ي  ر و لضــر
الطاقات  تفجير 
بيــة  لعر ا
في  واإلسالمية 
أبنــاء  نفــوس 
األمة،  وشــباب 
هم  ر ســتنفا ا و
عــن  للدفــاع 
س  لقــد ا
 ، فلســطين و

داعيًــا أحــرار العالــم لمناهضــة قــرار ترامب 
العنصري، ألنه قرار ســيصب الزيــت على النار 
على حد وصفه. وقال:" إن تحرير فلسطيني يبدو 
أنــه لن يتم على يد العــرب وحدهم لذلك أدعو 
كل األحــرار للو قوف مع فلســطيني، وإنني أرى 
أن الزعماء العرب قد بدت البغضاء من أفواههم 
وما تخفــي صدورهم أكبر، لذلــك ال أرى فيهم 
الخير وال الرشاد لألمة". ودعا المقاومة للتصعيد 
فــي الضفة الغربية والقدس وعموم فلســطين 
حتــى اجبار االحتــالل واألمريــكان بالتراجع عن 
القرار البغيض، مضيًفا أن الجريمة التي ترتكب 
بحقنا فــي غزة عبر الضغط مــن خالل الحصار 
ومنع الحاجات اإلنسانية ألشغالنا بلقمة العيش 
وابعادنا عن قضية فلســطين وبيــت المقدس، 
منوهًــا أن الحل فــي تصعيــد المقاومة وعدم 

المراهنة على السلطة الفلسطينية.

مـــــــداخــــــــالت       النــــــــــــــــــواب
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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

القوة فوق القانون
لألســف الشــديد باتت القوة هي التي تحكــم العالم، وتتحكــم في العالقات 
البينيــة، ولم يعد للقانون الدولي أي قوة مؤثرة وخاصة إذا تعلق األمر بحقوق 
األمم والشــعوب الضعيفة، أو إذا تعلق األمر بالكيان الغاصب والدولة اللقيطة 
"إســرائيل"، شــريعة الغاب أصبحت هي الســائدة في عالم ملــيء بالفوضى 

واالحتكام للقوة. 
كما أنه لم يعد هناك أهمية كبرى للمؤسســات الدولية كمجلس األمن وغيره 
من المؤسســات، وليــس أدل على ذلك من تكرار اســتخدام الواليات المتحدة 
األمريكية لحق النقض "الفيتو" لدى طرح أو مناقشة أي قانون من شأنه نصرة 
الضعفاء أو احقاق الحق الفلســطيني كما حدث باألمس عندما عارضت أمريكا 

مشروع قرار لمجلس األمن حول القدس وقرار "ترامب" األخير.
أمريكا أصبحت تتحكم في العالم كله وتُغلب مصالحها وغاياتها وتسعى بكل 
قوة لتحقيق أهدافها ولو على حساب مصلحة الشعوب األخرى أو لو تطلب األمر 
الولــوغ في دماء الفقراء والضعفاء من البشــر، لم يعُــد هناك قيم وال أخالق، 
ســقطت العدالة والمســاوة في العالقات الدولية وأصبحنــا نحتكم فقط للغة 
المصالح ومنطق القوة، وأصبح القوي في هذا العالم يأكل الضعيف وال يترك 

له مجااًل للحياة أو المناورة السياسية.
أمريــكا اليوم تتصرف على أنها رئيســة العالم وال تقيــم وزنًا ألحد مهما كان، 
وتحشر نفسها وتدُس أنفها في كل صغيرة وكبيرة في العالم مصادرة بذلك 
حقوق الدول والشعوب في اتخاذ القرارات التي تتناسب مع مكانتها ومصالحها 
القومية والسياســية، بل وتتســلط أمريكا على العالم العربي وتســطو على 
مقدراته المالية والنفطية وتسلبنا قوت أطفالنا وزعماءنا لها يصفقون لألسف!. 
أمريكا بطلة القوة في العالم فهي تبطش بالشعوب والحكومات والحكام على 
حدٍ ســواء وذلك كله بدافع الســيطرة وحب التملك وتهميش األخرين، تجدها 
تســطو على مقدراتنا وتســيطر على أموالنا وتصادر حقوقنــا كافة، والحكام 
العرب مســلوبي اإلرادة مكتوفي األيدي ال يستطيعون أن يحركوا ساكنًا أمام 

"الغول" األمريكي القادم من بالده للتحكم في مقدرات األمة العربية. 
إذا كانت القدس بما تملكه من مكانة دينية وعقائدية في نفوس المســلمين 
لــم تحرك القادة العرب للدفــاع عنها حينما تغول عليها "العم ســام" ووهبها 
لصالح إســرائيل وهو ما أصفه بأقبح قرار فــي التاريخ، فمتى يتحرك هؤالء؟ 
ومتى ينتصروا لمقدسات أمتهم؟ فعاًل حق ألمريكا أن تمارس سياسة العربدة 
والتطــرف فــي كل العالم ألنها لم تجد من يردعهــا وال من يقف في طريقها، 
لذلــك كله أصبحت أمريــكا تدوس بأقــدام قوتها كل القوانيــن بما في ذلك 
القوانين الدولية واإلنســانية والمعاهــدات والمواثيق والبروتوكوالت المرعية 

بين األمم والدول والشعوب. 
منطق القوة هذا واضح وبارز في أزمة مسلمي الروهينغا البالغ عددهم قرابة 
"1.1" مليون مســلم ويســومونهم البوذيون ســوء العذاب ال لشيء إال ألنهم 
ضعفاء ومسلمون، ذات المنطق "منطق القوة" تتعامل به أمريكي مع المسجد 
األقصــى والمدينة المقدســة ومســرى النبــي محمد صلي اهلل عليه وســلم، 
وتحاكــي "بلفور" المشــؤوم لتمنح القدس كهدية لدولة الكيان، إنها شــريعة 

الغاب وألال منطق!.   
حيال ذلك مطلوب من األمة العربية واإلسالمية أن تتحد لتُشكل قوة في زمن 
ال يعرف سوى منطق القوة، مطلوب منا أن نتوحد ونراكم قواتنا فوق بضعها 
ليخشانا العالم الذي بات ال يؤمن إال بالقوة والنفوذ، إن منطقتنا العربية تتمتع 
بموقع جغرافي جيد واســتراتيجي للغاية، ولديها من المقدرات المالية والقوى 
البشــرية ما يؤهلها لســيادة الدنيا لو توحدت وشــدت أزر بعضها بعض، نحن 
بحاجة لمنطق الوحــدة واالتحاد لنجابه به منطق القــوة والعربدة األمريكية، 

فهل يفعلها العرب والمسلمون ويتحدوا قبل فوات األوان؟.
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

عقدت لجنة التربيــة والقضايا االجتماعية 
بالمجلــس التشــريعي لقــاء مع عــدد من 
رؤســاء وممثلوا مؤسســات التعليم العالي 
الحاصلة علــى تراخيص من وزارة التعليم 
العالي خالل فترة النقسام، وذلك بناء على 
طلــب تلك المؤسســات، وذلــك يوم أمس 
األول فــي مقر المجلس التشــريعي بغزة، 
بحضــور رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن 
الجمل، وأعضائها النــواب: خميس النجار، 
ســالم ســالمة، يوسف الشــرافي، ومحمد 

شهاب. 
واســتمعت اللجنــة مــن رؤســاء وممثلــوا 
المؤسســات التعليمية لشــرح حــول واقع 
وظــروف هــذه المؤسســات وأوضاعها في 

ظل مجريات المصالحة الفلسطينية، وأضح 
رؤساء وممثلوا المؤسسات أن مؤسساتهم 
وبرامجهــا منحــت تراخيــص واعتمــادات 
مــن وزارة التعليــم العالي وفقــًا لألصول 
والمعاييــر المهنية والتعليميــة والقانونية 
وهي ترتقــي بأعلى المســتويات العلمية 
واالكاديمية علــى صعيد منظومة التعليم 
العالــي فــي فلســطين والعالــم الخارجي 
ولديها عــدد كبير من الخريجيــن والطلبة 

الملتحقين بمقاعد الدراسة.
وثمن رؤساء وممثلوا المؤسسات التعليمية 
المصالحــة  إلتمــام  المبذولــة  الجهــود 
الفلســطينية وتمنوا أال تكــون المصالحة 
الفلسطينية سيف مسلط على أعناق هذه 

المؤسســات، مؤكدين حرصهم على جودة 
التعليــم ومخرجاتــه واســتعدادهم لتلبية 
وتنفيــذ أي متطلبــات أو معاييــر تطلبهــا 
الوزارة في سبيل االرتقاء بالمستوى العلمي 

لتلك المؤسسات وبرامجها التعليمية.
مــن جانبــه أكــد رئيــس اللجنــة دعمــه 
ومســاندته لهــذه المؤسســات، وأوضح أن 
موقــف المجلــس التشــريعي داعــم لهذه 
المؤسســات التــي جــاءت وفقــًا للقانــون 
األساســي وقانون التعليم العالي، ومنحت 
تراخيــص واعتمــادات من الــوزارة وهيئة 
االعتماد والجودة وفقــًا لألصول والقانون، 
داعيًــا للبناء علــى هذه الجهــود المبذولة 

واستكمالها.

أبرق أحمد بحر أمس برســالة عاجلة لرئيس 
مجلــس الشــورى القطري أحمد بــن عبداهلل 
بــن زايــد آل محمــود مهنًئا باليــوم الوطني 
لدولة قطر، جاء فيها:" باسم رئاسة المجلس 
التشريعي الفلسطيني نهديكم أطيب التحيات 
وأعطرها، ونتمنى لكم موفور الصحة العافية 
ويســعدنا أن نتقدم إلــى معاليكم وإلى دولة 
قطر الشقيقة، أميرًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، 
بأحر التهاني بمناســبة إحيــاء اليوم الوطني 
لدولة قطر، داعين اهلل أن ينعم عليكم بمزيد 
مــن األمن واألمــان والرخاء واالســتقرار، وأن 
يحفظكم من كيد الكائدين، ويديمكم ســندًا 
وذخــرًا لقضايا أمتكم، وفــي مقدمتها قضية 

األمة المركزية، القضية الفلسطينية".
وناشــد "بحر" فــي برقيته دولة قطــر لبذل 
قصارى الجهد واســتفراغ الوســع في سبيل 

التصدي لقــرار ترامب إزاء القــدس، والعمل 
على إبطاله لكونه يمس أحد أقدس مقدسات 

أمتنا.
وأكدت البرقية أن شــعبنا الفلســطيني يرى 
فــي دولــة قطــر الشــقيقة، أميــرًا وحكومة 

وبرلمانًا وشــعبًا، رافعة مهمة لنصرة القضية 
الفلســطينية في مختلف المجــاالت وعنصر 
دعم وإسناد حيوي للقدس وأهلها الصامدين 
في مواجهة المخططات الســوداء واإلجراءات 

الحاقدة التي تحاك للقدس.

لجنة التربية تلتقي رؤساء مؤسسات التعليم 
العالي في قطاع غزة

"بحر" يهنئ رئيس البرلمان القطري بمناسبة 
اليوم الوطني


