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وفد برلماني يزور عائلة الشهيد النائب "سعيد صيام"
في ذكرى استشهاده

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

majedplc@hotmail.com

العنجهية األمريكية والتراجع العربي

زار وفد من نواب المجلس التشــريعي عائلة الشهيد النائب
سعيد صيام وزير الداخلية األسبق وذلك في الذكرى الثامنة
الستشــهاده ،وكان جمع مــن وجهاء العائلة في اســتقبال
النواب ،مرحبين بهم وشاكرين لهم وفاءهم للنائب الشهيد.
وتأتــي الزيارة وفا ًء وتخلي ًدا لســيرة الشــهيد "صيام" الذي
كان مثا ًال رائ ًعا للقيادة والتفاني في خدمة شعبه وقضيته،
وأشــار النــواب أثناء الزيارة إلى أن النائب الشــهيد كان قد
تقــدم شــعبه وجنده وضحــى بروحــه في ســبيل اهلل ثم
الوطن ،ليكون بذلك أول نائب ووزير يقضي شهي ًدا.
وشــارك فــي الزيــارة ُك ًال مــن النــواب :أحمد بحــر ،خليل

الحية ،إســماعيل األشقر ،وسالم ســامة ،وأشادوا بمناقب
الشــهيد النائب ســعيد صيام الذي قــاد معركة الفرقان من
قلــب الميــدان واســتمر في ذلك إلــى أن لقي اهلل شــهي ًدا
وهو على رأس عمله .وأشــار النــواب خالل الزيارة إلى أن
الشــهيد صيام قــ ّدم كل ما يملك من طاقــة وجهد لخدمة
أبناء وطنه في الســلم والحــرب ،وأدار وزارة الداخلية بكل
اقتدار ومســئولية خاصة أثناء العدوان الذي شنه االحتالل
علــى القطــاع ،مبينّيــن أن الوزير صيام كان لــه دور كبير
في تصحيح عقيدة األجهزة األمنية والشــرطية في القطاع
وفرض حالة أمنية فريدة من نوعها.

لدى استقباله مخيم نسائي

النائب المصري يشيد بقوة المقاومة وتجهيزاتها
والقوانين التي سنها التشريعي بهدف حمايتها
قال النائب مشير المصري ":أن قوة المقاومة وتصاعدها
اليــوم كان بفضــل وجــود حركــة حماس فــي الحكم
وحماية ظهرها ،وإقرار المجلس التشريعي لقانون حماية
المقاومــة باإلضافــة الى العديد مــن القوانين الوطنية
التي سنها التشريعي منذ انتخابه في العام 2006م".
وأشــار النائب المصري لدى استقبال مخيم نسائي إلى
أن المجلس التشريعي شكل بوابة التحول في الخارطة
السياسية الفلســطينية ،وأن فوز حماس في التشريعي
هــو الذي صنع هذا التحول ،الفتــاً إلى أن تجربة حركة
حمــاس في الحكم تشــكل التجربة االولــى لفوز حركة
اســامية بأغلبيــة برلمانية وتشــكيلها حكومة لوحدها
دون االستعانة باألخرين.
وبيــن أن أعضــاء المجلس التشــريعي يعتبــروا بمثابة
أعضــاء في المجلس الوطني الفلســطيني ،بينما تعتبر
هيئة رئاسة المجلس التشريعي ،ورؤساء اللجان أعضاء
فــي المجلــس المركــزي لمنظمــة التحرير وذلــك وفقاً
للقانون.
كما اســتعرض أهم أعمال التشــريعي وانجازاته خالل
الفتــرة الماضية ،والتحديات التي واجهها خالل مســيرة

العمل والعطاء ،وعلى راسها اختطاف النواب في الضفة
الغربيــة مــن قبل االحتــال واغالق مقــر المجلس في
رام اهلل من قبل الســلطة ،في تســاوق تام مع سياسة
االحتالل ومحاوالته إلفشــال التجربــة البرلمانية لحركة
مؤكدا أن المجلس اســتمر بعمله وقام بســن
حمــاس،
ً
القوانين ومارس الرقابة على الحكومة ،وأق ّر الموازنات
الســنوية إضافــة لمتابعــة شــكاوى المواطنين ووضع
الحلول المناسبة لها.

مدير التحرير
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ماجد أحمد أبو مراد

العقليــة األمريكية تعاني من العنجهية والتصلــب ،واإلدارات األمريكية المتعاقبة
تعشــق إراقة الدم المسلم ،وتســخر من العروبة ،أمريكا تزداد تطرفًا وراديكالية
وغرور واســتخفاف باألخرين من غير األمريكان وخاصــة الجنس العربي ،الرئيس
األمريكــي الجديــد " دونالــد ترامــب" تتمثل بــه كل هذه العنجهية والغطرســة،
باإلضافة لكونه صاحب أفكار صارخة يفصح عنها دون دبلوماسية.
المستشــرف للمســتقبل القريــب يــرى أن أمريكا مســتمرة في غ ّيها تجــاه العرب
تماما كما هي مستمرة في شيطنة
والمســلمين وتجاهلها للحقوق الفلســطينيةً ،
األمة العربية والمسلمة أينما تواجدت ،صحيح إن العادة درجت على عدم مقدرة
الرؤساء والزعماء على تنفيذ كل وعودهم االنتخابية ،غير أننا اليوم أمام نموذج
قد يكون مختلف نسبياً لعدة أسباب ،منها العداء الشديد الذي يكنه "ترامب" للعرب
والمسلمين ،وارتباطه الوثيق باليهود ودولة الكيان وغير ذلك من األسباب.
أغلب الظن أن أمريكا "ترامب" ماضية نحو تحقيق المصالح اليهودية ،ونحو خلق
واقــع أكثر أمناً لليهود ،وغالباً أنه ســيعمل على تحقيق بعض الوعود االنتخابية
وخاصة فيما يتعلق بعالقات بالده مع الدول العربية ،التي غال ًبا ستشــهد تضييقًا
أمريك ًيا ،كما أن المسلمين األمريكان سيكون لهم ً
تشدد رئيس بالدهم
حظا من ّ
المغرور بقوة الســاح األمريكي ،وال أســتبعد أن يتضرر عدد كبير من األمريكيين
جراء سياساته ،وقد بدى ذلك وضحاً بمرسومه األول فيما يتعلق بالرعاية الصحية
األولية أو ما يعرف في المجتمع األمريكي بـ "أوباما كير".
"ترامب" رجل أعمال ،فشل في كثير من األحيان في حياته االقتصادية والتجارية،
غير أنه ســرعان ما كانت تمتد له األيدي األثمة لتنقذه من فشــله وافالســه ،فال
أســتغرب أن تنعكس سياســاته على بالده سلباً أحياناً غير أننا سنشهد محاوالت
دول صديقــة ألمريكا تحســين األوضــاع والتدخل للتغطية على فشــله ،هذا هو
الواقــع مع مزيد األســف ،نحن أمة ال نعرف األخذ بزمــام المبادرة ،لكننا نتقن فن
التبعية بتصرفاتنا وقراراتنا السياسية وغيرها من القرارات.
يقابل هذا الغرور والعنجهية األمريكي تراجع عربي على األصعدة المختلفة ،الفكري
منها والسياســي ،المعرفي واالقتصادي وال سيما العسكري ،بل إن الوطن العربي
هرما يعاني من الهزل والضعف والتشتّتُ ،يقاتل بعضه البعض األخر،
بات
ً
جسدا ً
وال يعــرف القاتل فيما قُتــل ،أمريكا "ترامب" تعرف نقــاط الضعف العربي ،وتعي
جيدا أنها تسيطر على األموال والمقدرات العربية وتحتفظ بها في بنوكها وبنوك
ً
أصدقاءها ،لذا لن تكون مرغمة للنزول عند الرغبة العربية في كثير من األحيان.
"ترامب" قادم ليزيد من حالة الضعف العربي ،وليعزز من قوة الصهاينة في دولة
الكيــان اللقيط ،فهل نفهم نحن العــرب المعادلة ونهرع نحو تعزيز وحدتنا ورص
صفوفنا قبل أن تباغتنا السياسية األمريكية الجديد والتي أتوقع أن تكون مجنونة
أحياناً تجاهنا ،علينا كعرب ومســلمين أن نفهــم أن أمريكا ال تقيم وزنًا لصداقة
الضعفاء ،وخاصة في عهد "ترامب" فإن لم نكن على قدر المســئولية فلن تتردد
اإلدارة األمريكية الجديد من غزونا أكثر وقتالنا بشكل أعنف من غزواتها السابقة
ضد األمة العربية والدول اإلسالمية.
متــى تفيق أمتي مــن غفوتها وتعي أن التشــرذم يغري األعــداء ،والقُطرية
واألحادية تؤدي للضعف وإن ظن البعض فيها قوة ،متى يفهم قادة أمتنا أنه
لن يحترمنا أحد طالما أننا متفرقين وضعفاء وغير متحدين ،الواليات المتحدة
تتكون من " "50والية ومنطقة اتحاد ّية ،ويبلغ تعدادها ّ
األمريكية ّ
الســكاني
ّ
الســكان،
أكثر من " "321مليون نســمة ،وهي ثالث أكبر دولة من حيث عدد
في حين تبلغ مساحتها اإلجمالية قرابة " "10مليون متر مربع لتكون بذلك رابع
أكبر دولة من حيث المســاحة الك ّلية ،ومع ذلك نجدهم متحدين ،بينما نحن
غيــر ذلك ،متى تفكر دولنا وقادتنا في التقــارب والوحدة واالنضمام لبعضنا
قبل أن تتغول علينا األمم األخرى؟.

تحرير ومتابعة

سكرتير التحرير

حسام علي أبو جحجوح

نــزار حسن أبو جزر

تصدر عن :الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني
info.plc@gov.ps

palplc

plcmedia

plc.gaza

plc.gov.ps

+ 970 8 2827037

+ 970 8 2829016
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التشريعي يستنكر
اختطاف االحتالل للنائب
"مبارك"

w w w . p l c . p s

نقل السفارة األمريكية إلى القدس سيفجر المنطقة

التشريعي يعقد جلسة لمناقشة االنتهاكات الصهيونية في المدينة المقدسة

د .بحــر:
حكــم ترامــب بــداية
النهــاية ألمريكا

اعـــالن
يعلــن المجلــس التشــريعي الفلســطيني وانطالقا من
حرصه على تســهيل الوصول للقوانيــن واالطالع عليها
فإننا نحيطكم علم ًا بأن الموقع االلكتروني للمجلس أصبح
يتيح لكم إمكانية االطالع وتحميل القوانين الفلسطينية
الصادرة خــال الفتــرة (1994م-2016م) وذلك من عبر
ايقونة القوانين الفلسطينية على الموقع

www.plc.ps/ar

النائب أبو حلبية:
يهود القدس وعلينا
االحتالل ّ
مواجهة مخططاته

د .بحر :عباس يجني  100مليون دوالر شهر ًيا
03
من قوت غزة ويستمر في حصارها
خالل العـام المنصـرم
المجــلس التشريعـي عقــد  17جلسة و  120اجتماعـًا
06
وإتخذ  24قرارًا ونفذ  29زيارة ميدانية

أخبار
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ندد بهدم "أم الحيران"
د .بحر يؤدي صالة الجنازة على الشهيد "األغا" ويهنئ أسير محرر

أدى النائب األول لرئيس المجلس أحمد بحر ،رافقه
النائب يونس األسطل صالة الجنازة على الشهيد
يوسف عصام األغا ،والذي استشهد إثر انهيار نفق
للمقاومة مؤخ ًرا ،وانطلق موكب الجنازة من مسجد
أهل السنة وسط مدينة خان يونس ،بحضور ذوي
الشــهيد ورفاقه ،ومشاركة واسعة من المواطنين
وعناصر وقيادات المقاومة بالمحافظة.
وأكد "بحر" في كلمة له أن طريق الجهاد واإلعداد
سيتواصل حتى دحر االحتالل وتحرير كامل التراب
الوطني الفلسطيني ،مبرقًا بالتحية لعائلة الشهيد
ولكتائب القســام التي عمل الشــهيد في صفوفها

مــن أجل حماية أبناء شــعبنا ومواجهة مخططات
الكيان الصهيوني.

تهنئة المحرر "أبو زيد"

من جهة أخرى ،زار نواب التشــريعي األسير المحرر
"فــراس أحمد أبو زيــد" من رفح وقدمــوا التهنئة
له ولذويه بمناســبة تحرره من ســجون االحتالل،
مؤكدين أن الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية
واإلسالمية يبذلون أقصى ما يستطيعون من أجل
إطالق ســراح األسرى من سجون االحتالل ،داعين
لضــرورة الضغــط على االحتــال بكل الوســائل

المتاحة لتبييض السجون.

"أم الحيران" صمود اسطوري

إلــى ذلك نــدد بحر في تصريــح صحفي مقتضب
أصدره المكتب اإلعالمي للتشريعي بهدم االحتالل
لقريــة "أم الحيــران" البدوية في النقــب المحتل،
معتبــراً هدمها إجراءات عنصريــة بحق المواطنين
الفلسطينيين في الداخل المحتل ،معتب ًرا أن اقتحام
القريــة بقــوة غاشــمة مكونــة من ألفي شــرطي
مدججين بالســاح ومزودين بأحدث التقنيات هو
بمثابة اســتخدام مفرط للقوة ،األمر الذي يشــكل

ً
انتهاكا للقانون الدولي.
وأكــد أن االحتالل يســعي للفصل العنصري بحق
المواطنيــن أصحاب األرض الحقيقيين واقتالعهم
مــن أرضهــم وأرض أجدادهــم التــي رواهــا
الفلسطينيين بدمائهم عبر األجيال.
وأبرق بحر بالتحية للجماهير التي تصدت لالحتالل
مشــيدا بصمودهــم
فــي قريــة "أم الحيــران"،
ً
األســطوري ضــد سياســة االحتــال الغاشــمة
والمرفوضة من الناحية الوطنية والقانونية ،مهي ًبا
بالمؤسســات الحقوقيــة والدولية للتصــدي لهذه
اإلجراءات الباطلة.

التشريعي يستنكر اختطاف االحتالل للنائب "مبارك"
وتحويـــله لالعتقــال االداري
اســتنكرت رئاســة المجلس التشــريعي
اختطــاف االحتــال اإلســرائيلي للنائب
أحمــد مبارك من منزلــه بمدينة البيرة،
ومن ثم أصدرت محكمة االحتالل بحقه
أمراً باالعتقال اإلداري لمدة " "6شهور.
بــدوره أجرى أحمد بحــر اتصال هاتفي
مع زوجــة النائــب مبارك وأكــد خالله
أن االحتــال كيــان عدوانــي عنصــري
يســتهدف شــعبنا والديمقراطيــة
الفلســطينية ،التــي تجلــت فــي أبهى
صورهــا فــي انتخابــات تشــريعية
وديمقراطية شهد العالم بنزاهتها.
ولفت إلى أن جميــع محاوالت االحتالل
ومعاونيــه لــن تنجــح فــي افشــال
عمــل المجلــس التشــريعي والتجربــة
مؤكــدا أن
الديمقراطيــة الفلســطينية،
ً
المجلس سيستمر في عمله وأداء واجبه
بمــا يخدم أبنــاء شــعبنا الفلســطيني
وقضيته العادلة.

حصانة منتهكة

وأكد بحــر أن االحتالل ينتهك الحصانة
البرلمانية التي يتمتع بها النواب ويضرب

" "55عام منذ انتخابه خمس مرات ،حيث
أمضــى ما يزيــد عن  8ســنوات متفرقة
داخــل الســجون ،وباعتقالــه يرتفع عدد
النــواب الفلســطينيين المختطفيــن في
الســجون اإلســرائيلية إلى ســبعة نواب
وهم( :حســن يوســف ،محمد أبــو طير،
أحمــد ســعدات ،عــزام ســلهب ،مــروان
البرغوثــي ،محمد جمال النتشــة ،وأحمد
مبارك).

بعــرض الحائط بــكل القيــم والمعايير
الدوليــة التــي تنــص علــى حمايتهم،
داعيــاً لوضع حــد لممارســات االحتالل
التي تتناقض مع مبادئ حقوق االنسان
والقانون الدولي.
وطالــب بمحاكمــة قــادة االحتــال
باعتبارهــم مجرمــي حــرب ،داع ًيــا
البرلمانــات العالميــة للتدخــل العاجــل
والفوري إلطالق سراح جميع أسرانا في
سجون االحتالل وفي مقدمتهم النواب.

مداهمة واقتحام

سياسة حمقاء

تصريحا
من ناحيتهم أصدر نواب الضفة
ً
صحف ًيــا اســتنكروا فيــه اقــدام قــوات
االحتــال الصهيونــي ،منصــف الشــهر
الجــاري ،علــى اختطاف النائــب مبارك
بعــد اقتحام منزله والعبــث بمحتوياته،
معتبرين أن " هذه االعتقاالت سياســة
حمقــاء ولــن تغيــر شــيئاً مــن معادلة
الصمود على الثوابت".
وأكد النواب على أن سياسة االعتقاالت
التــي يمارســها االحتــال بحــق النواب
لــن تنجح في كســر إرادتهــم وأنها لن

تزيدهــم ســوى اصــراراً علــى اكمــال
الطريق للوصول للحلم المنشود والدولة
المستقلة ذات السيادة والحدود.
وقــال النواب " :إن ممارســات االحتالل
واعتقاالتــه لنــواب المجلــس سياســية
بالدرجة األولى وتهدف لتغييب القيادات
الشــرعية عــن الســاحة الفلســطينية
وطمس معالم المشروع الوطني ،واهماً
أنه بذلك يســتطيع أن يمرر مخططاته
ومشاريعه التي تهدف لتهويد فلسطين".
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صمت مقيت

وناشــد النــواب البرلمانــات العربيــة
والدوليــة بضرورة الخــروج عن صمتها
المســتغرب والمقيــت تجــاه سياســة
االحتــال فــي االراضــي الفلســطينية
المحتلــة واســتهداف نــواب الشــرعية،
مؤكديــن أن االحتــال بــات ينتهــك
القوانين واألعراف الدولية دون محاسب
أو مراقب.
وكان االحتالل قــد اعتقل النائب مبارك

والجدير ذكــره أن قوة كبيرة من جيش
االحتــال كانت قــد داهمت فجــر ليلة
أمس األول منزل النائب إبراهيم دحبور
بالضفــة المحتلــة وعبثــت بمحتوياته
ونكلــت بأفــراد العائلة قبــل أن تغادر
ّ
المنزل دون اعتقال أحد ،ومن المالحظ
أن قوات االحتالل نشــطت فــي اآلونة
األخيــرة بمداهمــة بيوت بعــض نواب
الضفة بهــدف البحث عنهــم والضغط
علــى أســرهم ،ومصــادرة بعــض
محتويــات البيوت من أجهزة حواســيب
وهواتف محمولة.

 26يناير /كانون ثاني  2017م

العــدد
()206

أخبار ومقاالت

رئاسة التشريعي تشارك نقابة المحاسبين
بتكــريم أســر الشهـــداء
شــارك الدكتــور أحمد بحــر بالحفل الذي
أقامتــه نقابــة المحاســبين والمدققيــن
بمقرها بمدينة غزة لتكريم اســر الشهداء
المحاســبين ،بحضور النقيــب ولفيف من
المحاسبين وذوي الشهداء ،وأشاد بحر في
كلمة له بدور النقابة في خدمة أعضاءها
ومنتسبيها وعموم المحاسبين والمدققين
الفلسطينيين.
وأشــار إلى أن لجــان التشــريعي تمارس
دورها بانتظام من حيث الرقابة البرلمانية
والزيارات الميدانية للمؤسسات الحكومية
والهيئــات المحلية ،الفتًا إلى أن مشــاكل
قطــاع غزة االقتصادية لن تســتمر طوي ً
ال
بال حلول.
وثمن "بحر" صمود شعبنا ومقاومته التي
أفشــلت العدوان تلو األخر على قطاع غزة
وشــكلت حاضنة قويــة للمقاومــة ،مبرقًا
بالتحية لذوي الشهداء وخاصة المحاسبين
مؤكدا أن االحتــال ومعاونيه لن
منهــم،
ً
ينالوا من إرادة شعبنا وثقته بالمقاومة.
وأشار إلى أن المؤامرات المتتالية والحروب
على قطاع غزة كانت بســبب تمسك غزة
بمقاومة االحتالل وتوجيه ســاحها نحوه
فقــط باإلضافة لدعمها للمقاومــة ،داع ًيا
للتمســك بالثوابت الوطنية والعمل الجاد
من أجل تحرير أسرانا من سجون االحتالل.
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كلمـة البرلمان
د .أحمد محمد بحر

حكم ترمب ..بداية النهاية للعربدة األمريكية

بحر :عباس يجني  100مليون دوالر شهر ًيا
من قوت غزة ويستمر في حصارها

قال الدكتور أحمد بحر ":إن رئيس ســلطة
رام اهلل محمــود عبــاس يجني  100مليون
دوالر شــهر ًيا من قوت غزة وأبناءها ،بينما
يســتمر فــي حصارهــا" .وأكد خــال ندوة
سياسية بعنوان "مشروع المقاومة وأزمات
غــزة" ،نظمتهــا حركــة األحرار فــي مقرها
بمدينة غزة أن حماس جاهزة لتسليم كافة
وزارات غزة لحكومة "الحمد اهلل" فو ًرا ،ملفتًا
أن األخيرة غيــر جاهزة لذلك بنا ًء على قرار
سياسي من رئيس السلطة محمود عباس.
وأشــار إلــى أن جميع المؤامــرات واألزمات
المفتعلــة لحصــار غــزة وخنــق مقاومتهــا
واضعافهــا لــن تفلــح بفضل صبــر وإرادة
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وصمــود شــعبنا والتفافــه حــول المقاومة
مؤكدا
في ثالث حــروب خاضها قطاع غزة،
ً
أن المقاومــة حق كفلتــه القوانين الدولية،
مشــدداً علــى أن الوحــدة الوطنيــة هــي
مشروع استراتيجي لدى حركة حماس على
أســاس الثوابت وحماية المقاومة لمواجهة
االحتالل موحديــن خاصة أمــام انتهاكاته
اليومية في القدس والضفة.
وأكد أن شــعبنا على موعد مع صفقة وفاء
األحــرار " "2وســتكون أقوى من ســابقتها،
داع ًيا أمتنــا للتوحد أمام سياســة "ترامب"
مشــددا
العنصرية ضد العرب والمســلمين،
ً
واحــدا أمــام
علــى ضــرورة وقوفنــا صفًــا
ً

سياساته وقراراته التي بدأها بنقل السفارة
األمريكية إلى القدس المحتلة.
وشــدد على أن المواقــف المعلنة للرئيس
األمريكي الجديد وسياساته العنصرية تجاه
االسالم واالمة العربية واإلسالمية ،واألمم
األخــرى ،تشــكل بدايــة النهايــة ألمريــكا،
وانهيار ســطوتها ونفوذها في العالم كله،
الفتًا إلــى أن حكم "ترامــب" يفضح الوجه
الحقيقــي ألمريــكا ،وسياســاتها العدوانية
وممارســاتها العنصرية تجاه شعوب العالم
المســتضعفة ،مشــي ًرا إلــى أن المؤامــرة
مستمرة على شــعبنا في قطاع غزة بسبب
موقفه من المقاومة واحتضانه لها.
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ال شك أن فوز دونالد ترمب برئاسة الواليات المتحدة األمريكية يفرض على شعبنا وقضيتنا
الكثير من التحديات في ظل المواقف الهوجاء والسياسات العنصرية التي جاهر بها ترمب خالل
الفترة الماضية ،وكشف بموجبها عن برنامج عمله على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي،
واتجاهاته التنفيذية تجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص وقضايا العالم بشكل عام.
لقد أماط ترمب اللثام عن مجموعة من الخطوات والقرارات التي تنتظر التنفيذ خالل المرحلة
القادمة ،وأخطرها الدعم المطلق لالســتيطان الصهيونــي وتهويد القدس ومحاربة اإلرهاب
الفلسطيني كما يزعم ،ونقل السفارة األمريكية من تل الربيع إلى القدس ،مع ما يحمله ذلك
من دالالت سياسية عميقة ال تخفى على أحد.
ولعل إطاللة سريعة على الفريق الرئاسي الذي اختاره ترمب خالل فترته الرئاسية تكشف عن
طبيعة المرحلة القادمة ،وحقيقة التوجهات والسياسات األمريكية الجديدة ذات الصلة بالقضية
الفلسطينية ،ومستوى العنجهية والعنصرية الكامنة فيها حتى النخاع.
من هنا فإن على الكل الوطني الفلســطيني أن يدرك أننا أمام حقائق سياسية جديدة ،وأن
التعامل مع مجريات األحداث والوقائع السياســية بذات المنطق القديم هو ضرب من ضروب
العبث والفجور ،وأن الضرورة الوطنية تقتضي اليوم االرتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية
العظمــى التي تملي على الجميع تحييد كل الصغائر والخالفات الحزبية جانبا ،وبلورة برنامج
عمل وطني شــامل يكفل التصدي لألخطار والتحديات القادمة في ظل االنتشــاء واالحتفاء
الصهيوني الهائل ببلوغ ترمب مقاليد الرئاسة األمريكية.
ال مجال للتراخي أو القصور بعد اليوم ،وليس من الحكمة الوطنية االستمرار على ذات النهج
المصلحي المنغلق الذي يغلب على الســلوك والمواقف الفصائليــة تجاه المتغيرات اإلقليمية
والدولية وانعكاســاتها السلبية المتوقعة على شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية ،ما يعني
أننا ،كفلســطينيين ،أمام اســتحقاقات وطنية بالغة الخطورة ينبغــي التعامل معها دون أي
تباطؤ أو تأخير خالل المرحلة القادمة.
ينبغي أن ُيصار إلى عقد لقاء وطني عاجل لبحث المخاطر المترتبة على شعبنا وقضيتنا جراء
فــوز ترمــب الذي يقع تجاوز كل الخطوط الحمراء ضمن برنامج عمله خالل المرحلة القادمة،
وأن تتبلــور رؤى وآليــات عمل واضحة قادرة على مواجهة كل التبعات والتداعيات الســلبية
الناجمــة عن فوز ترمب ،وحماية القضية الفلســطينية من التغــول الصهيوني المتوقع الذي
يلقى اليوم دعما أمريكيا غير مسبوق.
وما يؤســف له أن الوعي الفلســطيني الرسمي والفصائلي والشــعبي لألبعاد والمخاطر التي
يمثلها فوز ترمب لم يرتق إلى مســتوى مغادرة الفكرة المحتبسة في العقول إلى حيز العمل
والتنفيــذ علــى أرض الواقــع ،بل إن أحدا لم يبــادر إلى بلورة أي فكــرة عملية لجمع الكلمة
والموقف الفلسطيني في مواجهة ترمب وسياساته العنصرية.
ولعــل األكثــر قلقــا أن ينعكس فــوز ترمب على موقف الســلطة الفلســطينية بشــكل أكثر
حــدة وخطــورة خالل الفترة المقبلــة ،وأن يؤدي الضغط األمريكي المركز على الســلطة إلى
انكفائهــا عن مواقفها الحالية إلى مواقف أكثر تنــازال وانهزامية ،وخصوصا في مجال تطوير
آليات التنســيق والتعاون األمني مع االحتالل ،ومحاربة انتفاضة القدس ،ومالحقة المقاومة
والمقاوميــن في الضفة الغربية ،وتكريس أدوات االنقســام الوطني في الواقع الفلســطيني
الداخلي.
وقــد علمتنــا التجــارب أن الرهان على مواقف الســلطة الفلســطينية هو رهان خاســر بكل
المقاييس ،وأن الســلطة ال يعول عليها ،فيما يخص مواجهة االحتالل ومخططاته العنصرية
وإجراءاته القمعية والتصدي للمواقف والسياسات الدولية المعادية لشعبنا وقضيتنا ،من قريب
أو من بعيد.
من هنا فإننا نحتاج إلى انتفاضة في الفعل والعمل الوطني الفلسطيني لضمان حماية الوطن
والشعب والقضية من األخطار والتحديات القادمة ،وأن يعمل الجميع على توفير كل أشكال
الدعم واإلسناد ألبناء شعبنا لمواجهة اإلرهاب الصهيوني الراهن والمخططات العنصرية التي
تنوي حكومة االحتالل تنفيذها خالل المرحلة القادمة على قاعدة الدعم األمريكي المفتوح.
إن تطويــر أدوات وآليــات انتفاضة القدس ،وإطالق يد المقاومة في الضفة الغربية ،وتفعيل
البعد الشــعبي والجماهيــري في العمل والجهــد الكفاحي لمواجهة االحتالل ،بمــوازاة الدعم
السياســي والمالي والمعنوي واإلعالمي العربي واإلســامي لشعبنا ،يشــكل جانبا مهما من
الجهود المبذولة الحتواء اآلثار السلبية المترتبة على حكم ترمب وسياساته العنصرية.
فوق ذلك ،يفترض أن يتشــكل فريق فلســطيني وعربي وإســامي يتولى تنســيق الجهود
والمواقف لتفعيل القرارات الدولية واألممية ذات الصلة بإنصاف القضية الفلســطينية وإدانة
االحتالل وسياساته اإلجرامية بحق شعبنا.
وختامــا ..فإننــا علــى ثقــة مطلقة بــأن اهلل ناصر شــعبنا وكافيه فــي وجــه كل المؤامرات
والمخططات التي تتربص به دوائر االســتهداف ،وأن أحدا ال يملك وقف أو تعطيل وعد اهلل
لعبــاده بالنصــر والتمكين ،فالنصر قريب بإذن اهلل وما حكم ترمــب إال بداية النهاية للعربدة
األمريكية ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
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نقــل السفــارة األمريكيــة إلى القــدس سيفج

التشريعــي يعقد جلســة خاصـة ويناقش اال
بحر يدعوا القوى الفلسطينية لبلورة برنامج
وطني مشترك لدعم القدس وأهلها
عقد المجلس التشريعي جلسة خاصة أمس األربعاء بمقره ناقش خاللها النواب تقرير لجنة القدس واألقصى
حول االنتهاكات الصهيونية في مدينة القدس خالل العام 2016م المنصرم ،مؤكدين على ضرورة حشــد
وتوظيف طاقات األمة من أجل اســتنقاذ القدس وتحرير المســجد األقصى المبارك ،ومشــددين على أن
إجراءات االحتالل بالقدس ستبوء بالفشل.

بــدوره افتتح أحمــد بحر النائــب األول
لرئيــس المجلــس الجلســة محــذ ًرا من
المخططــات العنصريــة التــي أقرتهــا
حكومة االحتــال الصهيوني ،والقاضية
ببناء آالف الوحدات السكنية في المدينة
المقدسة وضواحيها.
وحــذر مــن الدعــم المفتــوح والغطــاء
الكامل الــذي منحه الرئيــس األمريكي
الجديــد لحكومة االحتــال ،معتب ًرا ذلك
واضحــا الســتهداف القــدس
تمهيــدا
ً
ً
والمسجد األقصى وسائر أرضنا المحتلة
عبر انفاذ مشاريع التهويد االجرامية.

مرحلة خطيرة

وأشار بحر إلى أن عزم اإلدارة األمريكية
الجديد على نقل سفارتها من تل الربيع
إلى القــدس واصفًا الخطــوة بأنها ذات
دالالت ورمزيات سياسية عميقة ،تعني
أن مرحلــة جديــدة وخطيرة تستشــرق
أحــوال وظــروف وأوضــاع المدينــة
المقدســة فــي ظــل مجاهــرة اإلرادة
األمريكيــة الجديدة بمخالفتهــا للقانون
الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي
لحقوق اإلنسان وتنكرها لقرارات مجلس
األمن والجمعية العامــة لألمم المتحدة
التي أكــدت في أكثر من قــرار على أن
القدس عربية إسالمية.

برنامج مشترك

ودعــا "بحــر" كل القــوى الفلســطينية
لالرتقــاء إلــى مســتوى المســؤولية
الوطنيــة وتحييــد كل الخالفــات جانبا
ًوالعمــل علــى بلــورة برنامــج وطنــي
مشــترك للتصدي لألخطــار والتحديات
التي تواجه القدس وأهلها ،داع ًيا لوقف
التنســيق األمني الذي تمارسه السلطة
مع االحتالل ،وإطالق يــد المقاومة في
مشــددا على
الضفــة الغربيــة المحتلة،
ً
أن القدس أمانة فــي أعناق قادة األمة

العربية واإلسالمية ،وعليهم الدفاع عنها
ودعم أهلها بكل الوسائل المتاحة.

تقرير لجنة القدس

بدوره تال رئيس لجنة القدس واألقصى
بالمجلس التشــريعي النائــب أحمد أبو
أن ما تتعرض
حلبية تقرير لجنته
مؤكدا ّ
ً
المقدسة ومسجدها األقصى
له المدينة
ّ
تعد
صهيونية
واعتداءات
انتهــاكات
من
ّ
جرائــم حــرب دوليــة ،تســتهدف وجود
المقدسيين وهويتهم.

االنتهاكات ّ
بحق األقصى

أشــار التقرير إلــى أن العدو قــد اقتحم
المســجد األقصى خالل العام المنصرم
أكثر من ( )730مرة ،ووصل عدد هؤالء
المقتحميــن الصهاينــة نحــو (،)18000
وتم إبعاد ( )280فلسطينياً عن المسجد
األقصى المبارك لفترات متفاوتة وصلت
إلــى  6أشــهر ،باإلضافة إلغــاق بلدية
االحتالل مبنى “خدمات صحية” ،يضم
 80وحــدة صحية من الحمامات وأماكن
الوضــوء ،وخصصت ســلطات االحتالل
نحــو مليــون شــيقل لحفر أنفــاق تحت
أساسات المسجد األقصى.

االعتداءات على اآلثار

منعت ســلطات االحتالل دفــن الموتى
في الجزء الشــمالي الشــرقي من مقبرة
باب الرحمة اإلسالمية ،بحجة أن األرض
مصــادرة ،وأقامــت علــى هــذا الجــزء
من المقبــرة حديقة تلموديــة بعد رفع
جثاميــن ( )30صحابياً وهــدم قبورهم
قبل نحــو ( )4أعوام ،كمــا قامت بلدية
االحتــال بهدم قبــور جديــدة في هذا
الجزء من المقبــرة من أجل بناء كنيس
صهيوني مكان هذه القبور التاريخية.

هدم منازل المقدسيين

إلــى ذلــك أشــار التقرير إلــى أن بلدية

االحتــال فــي القــدس واصلــت هــدم
منــازل أهلنا المقدســيين ،حيث هدمت
خــال العــام المنصــرم ( )149عقــاراً
ومنشأه منها ( )28منشأه زراعية ،و()25
مح ً
ال تجارياً.
فــي حين ســلمت الســلطات الصهيونية
( )71عائلــة من أهالي حــي بطن الهوى
اخطارات لهدم منازلهــم ،ووزعت بلدية
االحتــال أوامر هــدم إداريــة بحق ()26
شقة ســكنية في بلدة العيساوية شمال
القــدس المحتلــة ،واســتولت علــى ()3
دونمات في حي الشيخ جراح ،و( )3منازل
بادعاء ملكيتها لمغتصبين صهاينة.

النشاط االستيطاني

كما صادقت بلديــة االحتالل الصهيونية
في القــدس علــى بنــاء ( )19000وحدة
اســتيطانية جديــدة فــي المغتصبــات
الصهيونيــة في القــدس ،وصادقت على
إقامة “مشــروع وجه القدس” التهويدي
الذي ســيقام على مســاحة ( )211دونماً
سيشــتمل علــى مراكز تجارية وســياحية
وفنــادق وأماكن ترفيه عامــة ،باإلضافة
لمصادقتها على "مشــروع بيت الجوهرة”
التهويدي الذي سيقام على مساحة ()184
دونما قرب المسجد األقصى ،وحذر التقرير
ً
من مشــروع تطوير القطــار الخفيف الذي
تســمى مدينــة تل أبيــب غرباً
يصــل ما
ّ
ومجمع مغتصبات معاليه أدميم شرقاً.

مضايقات واعتداءات

هذا وأوضح التقرير أن أهلنا المقدسيون
يتعرضون يوميــاً لمزيد من المضايقات
واالعتــداءات المتكــررة مــن قبــل
قــوات االحتــال الصهيونيــة وقطعان
مســتوطنيه؛ وتتمثل هــذه المضايقات
واالعتــداءات فــي منعهــم مــن التنقل
والحركــة وممارســة حقوقهــم المدنية
وحقوقهم الشــرعية وحقهم في الصالة
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بالمسجد األقصى المبارك ،وقد بلغ عدد
هذه االعتداءات أكثر من ( )550اعتداء،
وقــد كان من هذه االعتــداءات اإلعدام
بدم بارد ( )24شهيداً ،وإصابة أكثر من
( )2500مواطناً مقدسياً.

التوصيات

إلى ذلك طالب التقرير الفصائل والشعب
الفلســطيني بتفعيــل المقاومــة ودعم
اســتمرار انتفاضة القدس ،وتقديم كل
دعم الزم الســتمرارها ،وضرورة العمل
الفوري مــن أجل إنهاء حالة االنقســام
وإتمام المصالحة.
كما أوصى التقرير بما يلي:
أو ً
ال :دعا السلطة الفلسطينية إلى وقف
التعــاون األمنــي والكــف عــن مالحقة
المقاومين ،ورفع قضية القدس وجرائم
الحرب الصهيونية أمام محكمة الجنايات
الدوليــة ،وتفعيــل القــرارات الدوليــة
الخاصة بالقدس.
ثانيــاً :طالــب التقريــر المعنييــن بتعزيــز
الوجود الفلسطيني في مدينة القدس من
خالل وضع اســتراتيجية فلسطينية عربية
إســامية لمواجهــة اســتراتيجية التهويد
واالستئصال الصهيونية ودعم الرباط في
األقصى وتعزيز صمود المقدسيين.
ثالثاً :دعا جامعة الدول العربية ومنظمة
التعــاون اإلســامي بالقيــام بالواجــب
المطلوب منهما نصرة للقدس واألقصى
والمقدســات ،وطالــب القــادة العــرب
ّ
والمســلمين بتنفيذ قرارات مؤتمراتهم
المنعقدة سابقاً في سرت ،والدوحة.
رابعــاً :دعــا إلــى تكوين جبهــة دولية
مــن مؤسســات حقوقيــة ومنظمــات
دولية للدفاع عن القدس ومقدســاتها،
والتصــدي للهجمــة والمخططــات
الصهيونيــة المخالفــة لالتفاقيــات
والقوانين والمواثيــق الدولية ومالحقة
مجرمــي الحرب الصهاينة فــي المحافل

والمحاكم الدولية.
خامســاً :طالــب البرلمانــات بالعمــل
الجــاد إلنقاذ القدس مــن جرائم الحرب
الصهيونيــة وفــي مقدمتهــا التهويــد
الصهيونــي وطمــس معالمنــا وآثارنــا
ومقدساتنا اإلسالمية والمسيحية فيها.
سادســا :دعــا التقريــر المؤسســات
ً
اإلعالمية إلبراز قضايا القدس واألقصى
واألخطــار التــي تتهددهمــا ،وفضــح
االنتهاكات الصهيونية.
ســابعاً :طالــب األميــن العــام الجديــد
لألمم المتحدة بضــرورة توفير الحماية
القانونيــة والعمليــة لمدينــة القــدس
ومقدســاتها وبحث االنتهــاكات وجرائم
الحرب التي يقترفها االحتالل الصهيوني
وقادته ّ
بحق القدس.

مداخالت النواب

بدوره قــال النائب محمد فــرج الغول":
إن الجرائــم التي يقــدم عليها االحتالل
فــي مدينة القدس تعتبــر جرائم حرب،
وجرائــم ضد اإلنســانية وعــدوان على
مشــددا على ضرورة
القدس واألقصى،
ً
اتخاذ خطوات عملية لمواجهة االحتالل
مــن النواحــي القانونيــة والعســكرية
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جـــر المنطقـــة

النتهاكــات الصهيونية في المدينة المقدسة
يهود القدس وعلينا مواجهة
أبو حلبية :االحتالل ّ
مخططاته بكل الس ُبل والوسائل المتاحة.

وكلها أعمال إرهابية مدانة".
وناشد شــعبنا في القدس والضفة
الغربية تكثيف تواجدهم في المسجد
األقصى المبارك والدفاع عنه أمام
االحتــال وقطعــان مســتوطنيه،
داعياً للتوضيــح للبرلمانات العربية
أن القــدس كالضفــة هــي أرض
محتلة يجب الدفاع عنها بكل قوة.

غاية الفساد

واألمريــكان للحديث عن نقل الســفارة
األميركية لمدينة القدس المحتلة.
وقــال ":مجــرد الحديــث عــن نقــل
السفارة االمريكية هي ضربة قاسمة
لمشــروع التســوية التــي تغنــى به
البعض وقسم فلسطين وتخلى عن
 78%من أرض فلســطين من خالل
واألمنية والسياسية".
وأكد الغول أن اإلدارة االمريكية شريكة
لالحتــال فــي جرائمه ضد شــعبنا من
خــال دعمهــا لــه ،مشــدداً أن أرض
فلسطين كلها من حقنا ،ومطالباً بالعمل
علــى إزالــة االحتــال عــن كل أرضنــا
التاريخية.

مخططات فاشلة

مــن ناحيته أكد النائب مشــير المصري
أن العدو الصهيوني يسير وفق مخطط
ممنهج للوصول الى حلمه بهدم المسجد
األقصى وبناء هيكله المزعوم من خالل
الحفريات وطرد ســكان القدس ،مشــي ًرا
إلى أن المؤامرة التي تحاك ضد األقصى
دون أن تتحــرك االمــة جــرأ اليهــود

التطبيع مع االحتالل.

معلومات خطيرة

أمــا النائــب عاطف عــدوان فقــال ":إن
تقريــر لجنــة القدس واألقصى يشــمل
علــى معلومــات خطيــرة فــي ســلوك
االحتــال بتهويــد القــدس وصبغتهــا
منوها إلى
بصبغة يهودية بشكل تام".
ً
أن السلطة الفلسطينية ال تقوم بما هو
مطلوب منها تجاه القدس ،وهذا يشجع

عل ســلم أولوياتها وتقدمــه على كل
شــيء وهذا يؤكــد مــدى التواطؤ على
القــدس ،فالســلطة تحاصر غــزة ،وأبو
مازن صامــت تجاه مدينة القدس ،وهو
يضــع عقبــات كبيــرة أمــام المصالحة
واالنقســام يضعــف جبهــة شــعبنا في
مواجهة االحتالل".
وطالــب الســلطة الفلســطينية بوقــف
اتصاالتهــا مــع العدو اإلســرائيلي حتى
يتوقف االســتيطان والعدوان المســتمر
على أبناء شعبنا.

عمل إرهابي

اتفاق أوسلو الهزيل".
وشــدد علــى أن مخططات العــدو في
القــدس ســيكون مصيرهــا الفشــل ال
محالــة ،الفتاً إلــى أن الرد األبلــغ عرب ًيا
علــى النوايــا األمريكية بنقل الســفارة
للقــدس وقــف محــاوالت التطبيــع مع
العدو الصهيوني حيث شهدنا في اآلونة
األخيرة هرولة بعض الدول العربية نحو

من يفكــر بنقل الســفارة للقدس حيث
تشــجع نقل الســفارات األخــرى لمدينة
القدس.
وتابــع ":الســلطة ال يهمهــا مــا يحدث
بمدينة القدس وتبقي التنسيق األمني
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النائب سالم ســامة أشار على أن
ما تقوم به الحكومة الصهيونية من
سحب هويات وهدم بيوت هو عمل
إرهابــي ،فالهويــة حق لــكل أبناء
شــعبنا وهذا اعتداء على االنســان
الفلسطيني خاصة المقدسي.
وتابــع ":هنــاك اعتقــال لألطفــال
القصــر بالمئات وابعاد النســاء عن
بيوتهن ،ومحاوالت العدو الصهيوني
منع االذان في القدس ،مرتكزًا على
الكثير من بالدنــا العربية المجاورة
في محاوالت الحكومات منع االذان

بــدوره قــال النائــب يونــس
األســطل ":إذا تعطــل الجهــاد
تســلط المجرمون علــى األديان
والمعابــد وهدموهــا ،وهــذا هو
غايــة الفســاد ،إن اهلل أخبرنا أن

بنــي إســرائيل سيفســدون فــي
األرض مرتيــن ولكنــه دلنا على
الطريق الذي نسوء فيه وجوههم
وندخــل المســجد" ،مستشــهداً
ن
بقــول اهلل تبــارك وتعالــى" ِإ َّ
ي َأ ْق َو ُم
َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن َي ْه ِدي ِل َّلتِي ِه َ
َو ُي َب ِّ
َ
ُ
ّ
ْ
ون
ين َي ْع َمل َ
ِين ال ِذ َ
شــ ُر ا ْل ُمؤ ِمن َ
َ
َ
َ
َ
ــم أ ْجــ ًرا ك ِبي ًرا"
ــات أ َّ
ِح ِ
الصال َ
ن ل ُه ْ
َّ
مضيفاً بقوله إن معني هذه اآلية
أن القــران يهــدي ألقــوم الطرق
لتتبير علو بني إسرائيل والتمكن
مــن دخــول المســجد األقصــى
ويكــون هذا عبر صناعة عباد هلل
ذوي باس شديد.
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 115جلسة إستماع لمسؤولين حكوميين
المجــلس التشريعـي عقــد  17جلسة و  120اجتماعـًا
وإتخذ  24قرار ًا ونفذ  29زيارة ميدانية خالل العام المنصرم
غزة – المكتب اإلعالمي للتشريعي:
أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني تقريره اإلعالمي ألبرز أنشطة وفعاليات الرئاسة والنواب واللجان واإلدارات خالل عام .2016
وقالت اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة  ،إن المجلس عقد  17جلسة و  120اجتماع ًا وإتخذ  24قرار ًا ونفذ  29زيارة ميدانية وعقد 115
جلسة إستماع لمسؤولين حكوميين  ،و ناقش ( )15خمسة عشر تقرير ًا خالل الجلسات التي تم عقدها خالل العام المنصرم .
رئاسة التشريعي

وذكر التقرير أن رئاســة المجلس التشريعي
إســتقبلت خالل العام المنصــرم العديد من
الوفود والشــخصيات الدبلوماســية  ،أبرزها
رئيس اللجنــة القطرية إلعمار غزة الســفير
محمد العمادي  ،وسفير جنوب افريقيا السيد
أشــرف ســليمان  ،ووفد من اللجنة الوطنية
لمتابعــة التقريــر االممي بخصــوص الحرب
األخيرة على غزة  ،ووفد المستشفى الميداني
األردني برئاسة عقيد ركن فارس الهروط.

رسائل برلمانية

وجهــت رئاســة المجلس عدد من الرســائل
البرلمانيــة لعــدد مــن البرلمانــات الدوليــة
والعربية  ،أبرزها رسالة برلمانية من النائب
األول لرئيــس المجلس التشــريعي د .أحمد
بحــر لكل مــن الســيد مارتن شــولز رئيس
البرلمــان األوربي ،والســيد كلــود بارتولون
رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية " البرلمان
الفرنســي" للمطالبــة بتراجــع فرنســا عــن
قرارهــا بحظر بث قناة األقصــى الفضائية ،
ورســالة برلمانية من النائــب األول لرئيس
المجلس التشــريعي د .أحمد بحر للبرلمانات
العالم كافة باللغتين اإلنجليزية والفرنســية
والبرلمانــات العربية إحتجاجاً على تشــكيل
المحكمــة الدســتورية  ،وتوجيــه دعــوات
برلمانيــة لألعضــاء فــي االتحــاد البرلماني
الدولي والبرلمانات العربية ورئيس البرلمان
التركــي حــول مطالبــة رئاســة المجلــس
التشريعي إدانة قرار الواليات المتحدة إدراج
النائــب فتحــي حماد علــى قائمــة اإلرهاب
األمريكيــة ،وقد تلقــت اإلدارة بعض الردود
البرلمانية بالخصوص  ،ورسالة لألمين العام
لألمــم المتحدة (بان كي مون) لوضع حصار
غزة على ســلم األولويات  ،ورســالة لرئيس
مجلــس النواب التونســي لإلشــادة باعتماد
مجلس النواب التونسي الئحة لدعم القضية
الفلسطينية .

القضايا الوطنية والمحلية

رئاسة المجلس انجزت وتفاعلت مع عدد من
القضايا الوطنية والمحلية وشاركت بالعديد
مــن األنشــطة والفعاليات الوطنيــة  ،أهمها
الفعاليــات التضامنية مع النواب المختطفين
 ،وأنشــطة الــوزارات والهيئــات المحليــة ،
وإعتصامات وفعاليات األسرى وزيارة األسرى
المحررين وتشــييع الشــهداء وزيــارة بيوت
عزائهــم  ،زيارة عوائــل المختطفين األربعة
فــي الســجون المصريــة مع وفــد برلماني ،
ومشــاركة القوى والفصائل في فعالية يوم
األرض  ،ومشــاركة الصحفييــن والمحامين
والنساء والشباب والطالب وذوى اإلحتياجات

في قضية األرض رقم (.)88

الخاصــة والعمــال واأليتــام فــي فعالياتهم
المختلفــة  ،وعقدت مؤتمر صحفي لرئاســة
ونــواب المجلس التشــريعي تضامناً مع
سفينة زيتونة في ميناء غزة  ،واستقبلت
وفود من وتجمع الشــخصيات المستقلة
و الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان
 ،ووقعــت رئاســة المجلــس إتفاقيــة
تعاون مع كلية الشريعة والقانون
بالجامعة اإلسالمية .

الزيارات الميدانية

األمانة العامة

عقدت اللجنة اإلدارية برئاسة
األمين العام للمجلس الدكتور نافذ
المدهــون ( )19اجتماع لمتابعة الوضع
اإلداري المالي والفني الخاص بالمجلس،
وعقدت لجنة صياغة التشريعات برئاسة
األمين العام ( )12اجتماع خالل العام.
والتقــى األميــن العام بمجلــس القضاء
الفلســطيني لمتابعــة شــكاوى المواطنيــن
لــدى المجلــس التشــريعي  ،كمــا والتقــى
بوكيل وزارة األوقاف لمتابعة شــكاوى حول
جمعية المعاقين  ،وشارك بعدد من اللقاءات
والورش والدورات.
وأجــرى األمين العام العديد من اللقاءات مع
القنــوات الفضائية والمؤسســات اإلعالمية
بلغــت ( )84لقاء  ،كما وشــارك األمين العام
بإنجاز العديــد من القوانين بصفته رئيســاً
للجنــة صياغــة التشــريعات والمستشــار
القانوني لرئيس المجلس التشريعي ،أبرزها
( قانــون الســجل العدلــي  ،قانــون الفصل
المنازعات اإلدارية  ،قانون تنظيم الرســوم
العامــة  ،قانــون اللجنة االداريــة الحكومية
 ،قانــون معدل لقانــون حماية المســتهلك
 ،قانــون الصلــح الجزائــي  ،مشــروع قانون
معــدل لقانــون تمليــك الطبقات والشــقق
والمحالت  ،مشروع قانون حظر التعدي على
األموال الخاصة المملوكة للدولة واالشخاص
االعتبارية  ،مشروع قانون السلطة القضائية
المعدل  ،مشــروع قانون حقــوق المعوقين
المعدل  ،مشروع قانون الوقف ).

األمانة العامة المساعدة

عقــدت األمانــة العامــة المســاعدة ()16
اجتمــاع لمتابعــة الوضــع اإلداري الخــاص
بالمجلــس خــال العــام  ،وأعــدت الخطــة
التشــغيلية للمجلس التشــريعي لعام 2016
 ،وأعــدت التقريــر الربعــي األول والنصــف
سنوي والســنوي و 12تقرير شهري إلدارات
المجلس.
كما وشاركت بعدد من ورش العمل ونظمت
عدد من الزيارات أبرزها ألســامة سعد نائب
األمين العام لمجلــس الوزراء ولوكيل وزارة

التربيــة والتعليــم د .زياد ثابت  ،لمناقشــة
االحتياجــات الوظيفيــة للمجلس التشــريعي
ومناقشــة ســبل التعاون المشترك وتطبيق
القوانين التي أقرها المجلس التشريعي.

جلسات المجلس

عقد المجلس التشريعي خالل العام المنصرم
الذي استمرت فيه الدورة غير العادية الرابعة
سبعة عشــر اجتماعاً بواقع ( )17سبعة عشر
يوم عمل  ،و ناقش ( )15خمسة عشر تقريراً
خالل الجلسات التي تم عقدهما خالل العام
.
وبلــغ عدد القــرارات التي اتخذهــا المجلس
التشــريعي خالل العام ( )24أربعة وعشرين
قــراراً حــول التقارير التي تم مناقشــتها من
قبل المجلس التشريعي.
وناقش المجلس ( )10عشرة مشاريع قوانين
بالمناقشــة العامة والقراءة األولــى والقراءة
الثانية .

اللجان وجلسات اإلستماع

عقدت لجان المجلس ( )120مائة وعشرون
اجتماعــاً خالل العام  ،وعقدت ( )115مائة
وخمســة عشر جلسة اســتماع خالل العام
على النحو التالــي :قطاع التعليم (، )17
قطاع األمن ( ، )23قطاع الصحة والقضايا
االجتماعيــة ( ، )29قطاع حقوق االنســان
( ، )12قطــاع االقتصاد الوطنــي والمالية
( ، )16قطــاع الحكــم المحلــي والخدمات
( ، )10قطــاع العدالة والقضــاء والنقابات
( ، )4كمــا وقد عقــدت اللجنــة البرلمانية
الخاصة عدد ( )4جلسات استماع للمناقشة
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نفــذت لجــان المجلــس ( )29تســعة
وعشــرون زيــارة ميدانية خــال العام
بهدف المتابعة الميدانية لعمل الوزارات
واالطــاع على أبــرز المعيقــات التي
تواجه عمل الوزارات ميدانياً.
واعــدت اللجــان ( )79تســعة
وســبعون تقريــراً خــال
العــام لمتابعــة أعمــال
الــوزارات والهيئات الحكومية
ولمناقشــة المواضيــع التــي تهم
الوطن والمواطن.
وعقــدت ( )15خمســة عشــر ورشــة
عمل ناقشــت خاللها مشاريع القوانين
المطروحة على جدول أعمال المجلس
التشــريعي مــع الــوزارات الحكوميــة
والمجتمع المدني.
وتقدمت لجان المجلس التشــريعي بدراسة
واعداد ( )22اثنين وعشــرون مشروع قانون
خالل العام لعرضها على المجلس التشريعي،
ووردت الى لجان المجلس خالل العام ()405
شكوى.

اإلعالم والعالقات العامة

أشــرفت الدائــرة اإلعالميــة بــاإلدارة العامة
لإلعــام والعالقات العامة علــى تنظيم ()3
مؤتمــرات صحفية لرئاســة المجلس تناولت
مختلف األحداث على الســاحة الفلســطينية،
وأصــدرت ( )55بيانــاً صحفيــاً خــال العــام
غطت معظم األحداث الجارية على الســاحة
الفلسطينية والدولية واإلقليمية ،ونشرت()30
تصريحاً صحفياً مقتضباً على لســان رئاســة
المجلس التشــريعي ونوابــه ،ووزعت ()464
خبــر صحفــي خــال العــام تناولــت معظم
أنشطة وفعاليات رئاسة المجلس التشريعي
ونوابه ولجانه المختلفة ،وغطت إعالمياً ()6
وقفتــا تضامنيــة نظمها المجلس أو شــارك
فيها نواب ورئاسة التشريعي.
كمــا وعملت على التنســيق والترتيب إلجراء
العديــد مــن المقابالت واللقــاءات الصحفية
والتلفزيونيــة واإلذاعيــة مــع د .أحمــد بحر
والنــواب واألمين العام للمجلس التشــريعي
لصالــح العديد مــن الفضائيــات واإلذاعات
والوسائل اإلعالمية األخرى.
وأصــدرت الدائــرة  25عــدد مــن صحيفــة
البرلمــان ( ، )179-204وأعــدت ( )30تقرير
وحوار صحفي مع نواب المجلس التشريعي ،
وأطلقت بالتعاون مع إذاعة الرأي الحكومية
برنامــج تحــت قبــة البرلمــان  ،وتــم تنفيذ
 9حلقــات مــن برنامــج تحت قبــة البرنامج

واســتضافت النواب المجلــس للحديث حول
قضايا عدة.
وعملت دائرة العالقات العامة على التنسيق
لعقد اللقاءات والجلسات البرلمانية وإستقبال
المســؤولين وكبــار الشــخصيات وتوجيــه
رســائل برلمانية لرؤســاء البرلمانات الدولية
والعربية باسم رئاسة المجلس .
كمــا قامــت الدائــرة بتنظيــم سلســلة من
النشــاطات والفعاليــات الخاصــة بموظفــي
المجلس
وقامت دائرة البروتوكول بالتنسيق لزيارات
وفعاليــات الرئاســة والنواب فــي الفعاليات
واألنشــطة المختلفــة ســواء البرلمانيــة أو
الوطنية أو المجتمعية .

الشؤون القانونية والبحوث

قامــت اإلدارة العامــة للشــؤون القانونيــة
بتقديــم الرأي واإلفــادة القانونية إلى نواب
المجلــس ولجانه وإداراته وللعامة من خارج
المجلــس بشــأن مســائل تتعلــق بشــؤون
قضائية أو هيئات محلية أو مالية واقتصادية
ودستورية وكذلك جزائية وإجرائية .
وأعــدت العديــد مــن الدراســات القانونية
والتقاريــر وأوراق عمل  ،حول تقييم القرار
رقــم ( )38لســنة  2015بشــأن تراخيــص
مالعــب كــرة القــدم الخماســية والصاالت
المغلقــة فــي محافظات غــزة  ،ومالحظات
حــول الفصــل الرابــع مــن نظــام تحديــد
الشــروط التنظيميــة للمبانــي والمنشــآت
الواقعــة ضمن مخيمات الالجئيــن  ،واعداد
دليل النائب في العمل البرلماني  ،ودراسة
حول شــغور موقع الرئاسة والسيناريوهات
المقترحة .
وشــاركت اإلدارة في حضور اجتماعات لجنة
صياغــة التشــريعات  ،والعديــد مــن ورش
العمــل المتعلقة بالعمــل البرلمانــي والبعد
القانوني  ،وشــاركت فــي إعداد العديد من
مشاريع القوانين واألنظمة .

الشؤون اإلدارية والمالية

وشــاركت اإلدارة العامــة للشــؤون اإلدارية
والماليــة فــي رســم السياســات الماليــة
واإلداريــة ،إعــداد الخطــط والموازنــات،
ومراقبة تنفيذ جميع األمور المالية واإلدارية
الخاصة بالمجلس والنواب.
وعملــت دائــرة تكنولوجيــا المعلومات على
إطالق الموقــع اإللكتروني الجديد للمجلس،
وأعدت دائــرة الموارد البشــرية ( )15تقريراً
خالل العام .
وبلــغ عدد األرشــيف الــوارد إلــى المجلس
التشــريعي ( )428رســالة ،كما بلغ األرشيف
الصادر عن المجلس ( )600رسالة .
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العــدد
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أخبار ومقاالت

خالل افتتاح مسجد النور المحمدي
د .بحر يدعو األمتين العربية واالسالمية لتحمل
مسئولياتهما تجاه اعمار غزة
افتتــح الدكتــور "أحمــد بحر" مســجد
النور المحمدي ،بحي الشــيخ رضوان
فــي مدينة غزة ،بعد إعــادة بناءه إثر
قصفــه عــام 2008م ،وحضــر الحفل
عــدد كبيــر من وجهــاء وشــخصيات
وقيــادات حركة "حماس" ،وجمع غفير
من المواطنين.
وطالــب بحــر خــال أول خطبــة
جمعــة تقــام بالمســجد بعــد اعماره
األمتيــن العربية واالســامية لتحمل
مســئولياتهما تجاه اعادة اعمار قطاع
غزة ،وقال ":إن افتتاح المســجد الذي
قصفــه االحتالل فــي حــرب الفرقان
دليل على أن شــعبنا صامد وصاحب
إرادة وعزيمــة قويــة لن تليــن ،وإن
هدم المساجد ال يهدم الروح المعنوية
للشــعب الفلســطيني وال ينــزع مــن
نفوســنا الرغبــة فــي إعــادة بنائهــا
وتطويرها والصالة فيها ،وبل وجعلها
مراكــز ثقافية ودينيــة كما كانت في
عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم".
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بقلم النائب:
مصطفى البرغوثي

غـزة  ...معاناة يصعب وصفها

ولفــت إلــى أن اعادة اعمار المســجد
يأتي في ظالل الذكرى الثامنة لحرب
الفرقــان التي فشــل فيهــا العدو في
تحقيق أهدافه كافة ،معتب ًرا أن إعادة
افتتــاح المســجد هــو انتصــار جديد
لشــعينا على آلــة الهــدم الصهيونية
المجرمة.
وأكد أن قطاع غزة سيبقى مدافعا عن

المسجد األقصى ومســاجد فلسطين
كافــة ،وقــدم "بحــر" الشــكر لألمــة
ً
حكومــة ،وبرلمانًا ،وشــعباً،
الماليزية
وللمؤسســات الخيريــة الماليزية على
الدعــم الســخي الذي قدمــوه إلعادة
بناء المسجد ،مشي ًرا أن لماليزيا أيادي
بيضاء في الكثيــر من مفاصل العمل
الخيري والتنموي في قطاع غزة.

األمانة العامة للتشريعي تناقش مشروع
قانون "الوقف الجديد" مع وزارة األوقاف

ناقش المجلس التشــريعي ممثــ ً
ا بأمينه
العــام د .نافــذ المدهــون ،ومديــر عــام
اإلدارة القانونيــة أمجــد األغــا ،مــع وزارة
األوقاف ممثلة بالمستشار القانوني للوزارة
زاهــد النواتي ،والمســاعد القانوني رمزي
الشافعي ،مشروع قانون الوقف الجديد.
بدورهــا ثمنــت وزارة األوقــاف المشــروع
الجديــد ،مبدية بعــض المالحظــات التي
ســيتم األخــذ بهــا ،مثمنــة دور المجلس
التشــريعي الفلســطيني فــي مجــاراة
التطــورات والوقائــع الجديــدة وتطويــر
القوانين لتصبح أكثر حيوية للعمل بها في
ظل المتغيرات الجديدة.
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ولفتــت الــوزارة أن قانون الوقــف الجديد
ســيكون أكثر عدالة مــن القوانين القائمة
ألخذه بالتطورات الجديدة في التعامل مع
أمالك الوقف التابعة لوزارة األوقاف ،مبينة
أن هناك حاجــة ملحــة وضرورية إلصدار
قانــون جديــد حيــث أن القانــون القديم
والمعمــول بــه حال ًيــا ال يلبــي احتياجــات
المرحلة الحالية.
بدوره أكد أمين عام المجلس التشريعي د.
نافذ المدهون أن التشريعي بصدد اصدار
قانون جديد لتنظيــم أمالك الوقف وإلغاء
منوها إلى أن هذا اللقاء
القوانين السابقة،
ً
يأتي في سياق التنسيق الدائم والمتواصل

بين المجلس التشــريعي والــوزارات كافة
بشــأن اصدار وتحديث القوانيــن القائمة،
ومواكبة للتطورات المســتجدة ،ومن أجل
مواكبة مصالح المواطنين وخدمتهم.
والجدير ذكره أنه يتم اصدار القوانين وفق
خطة عمل استراتيجية للمجلس التشريعي
على مســتوى اللجان ،وأنشــطة المجلس
الرقابيــة والتشــريعية ،حيــث أن طبيعــة
الحالة السياســية تســتلزم معالجة قضايا
المواطنين بمساحة من المرونة والشفافية
وفق مبدأ ســيادة القانون ،واحترام تنفيذ
أحــكام المحاكــم وتعزيــز دور القضــاء
ومؤسسات العدالة.
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جاءت أزمة الكهرباء األخيرة في قطاع غزة لتشــد االنتباه لمعاناة أهله
يوما ،وهنا نورد بعض الحقائــق التي يجهلها البعض
التــي لم تنســى ً
ويتجاهلها آخرون.
مســاحة القطــاع ال تتجــاوز ( )362كــم ،ويعيش فيه حوالــي مليوني
فلسطيني مما يجعله واحداً من أشد مناطق العالم اكتظاظاً بالسكان،
أكثر من  70%منهم من الالجئين الذين هجروا من وطنهم عام .1948
غير أن المســاحة الفعلية المتاحة أقل من ذلك ،حيث تقتطع إســرائيل
( )87كم ،أي ربع مســاحة القطاع وتعتبرها مناطق عازلة يتعرض من
يصلها لخطر القتل من جيش االحتالل ،ويعيش قطاع غزة حالة حصار
خانق فرضته اسرائيل منذ عام 2006م ،وأوقح األكاذيب االسرائيلية ما
تدعيه بأنها انسحبت من قطاع غزة عام 2005م.
فهي لم تنسحب بل أعادت االنتشار لتخفف عن نفسها عبء السيطرة
علــى أرض جعلتها المقاومة جحيماً لجيشــها ،ولتزيل عن كاهلها عبء
المسؤولية عن حياة سكانه أمام المجتمع الدولي.
وفعلياً أنشــأت اســرائيل نوعاً جديــداً من االحتالل األقــل كلفة ،فهي
تســيطر على المعابر وتتحكم بــكل ما يدخل ويخرج منهــا ،وطائراتها
تحلــق على مدار الســاعة فــي أجواء غــزة وصواريخهــا جاهزة لقصف
أي مــكان فــي أي لحظة ،وســفنها تطبق على بحر غزة ،وال يســتطيع
الصيــادون الدخول الى عمــق يتجاوز ثالثة الى ســتة أميال ،في مياه
معظمها ملوثة.
وال يمر أســبوع دون أن يتعرض صيــاد للقنص واإلصابة أو االعتقال،
وأبشــع ما حدث األســبوع الماضي كان ســحق طراد اسرائيلي للصياد
الفلســطيني محمد الهســي وقاربه ،فاختفى جثمانه في غياهب البحر
شهيدا بال جثمان.
واضطرت عائلته المفجوعة أن تشيع جنازته
ً
وللعلــم فإن ( )96بالمئة من مياه غزة غير صالحة للشــرب إما بســبب
التلــوث أو الملوحــة .ومنذ عقود تحشــر إســرائيل المصــدر الطبيعي
ألحــواض المياه في غزة مــن أمطار جبال الخليل بســدود بنتها تحت
األرض .وقد اســتنزفت المســتوطنات اإلســرائيلية مياه القطاع لســت
وثالثين عاماً حتى أرهقتها ،فرحلت وتركتها خراباً.
نجحــت فــي أن أصل الى غزة خالل الحربين اإلســرائيليتين األخيرتين
عليه عام  2012و 2014فرأيت مجازر وأهوال ارتكبها جيش ما يسمى
بالدولــة "الديمقراطية" إســرائيل ،يعجز اللســان عــن وصفها .رؤوس
أطفال مقطعة وأشــاء نســاء ممزقة ،وقذائف تبخــر األعضاء الداخلية
لجســم االنســان ،ودمار طال حتى شــبكات المياه والكهرباء والمجاري
التي تتدفق ملوثة بحر غزة.
لو أن جيشاً آخر في العالم قتل  590طف ً
ال بهذه الوحشية خالل العدوان
األخيــر لقامت الدنيا ولم تقعد .لكن ذلك لــم يحدث الن القاتل جيش
إسرائيل والقتلى أطفال فلسطين.
فــي غزة أكثر من  70%من الخريجين والخريجــات يعانون من البطالة،
يضاف لهذه المعاناة انخفاض مدة توفر الكهرباء أحياناً من ثمان ساعات
يومياً ألقل من أربع ساعات.
ولكــم أن تتخيلوا معاناة امرأة تحــاول جاهدة وهي تتخبط في فقرها
أن تحافظ على سالمة طعام أطفالها بال كهرباء وبال ثالجات ،كما لكم
أن تتخيلوا كيف يدير طبيباً مستشــفاه وعملياتــه الجراحية بال انتظام
للطاقة الكهربائية.
ولكم أن تتخيلوا حجم التلوث الذي تحدثه آالف الماتورات الصغيرة التي
يضطر الناس لشــرائها ،مقتطعين من قوت يومهم ثمن السوالر الذي
يغذيها ،كل هذا وبئر غاز يخص فلسطين يجثم على مسافة صغيرة في
بحــر غزة وتكفي طاقتــه لتزويد غزة بكل ما تحتاجه من كهرباء وطاقة
وأكثر ،لكننا محرومين من الوصول إليه من قبل حراب االحتالل.
لــن يزول هذا الظلم إال بــزوال االحتالل الذي ظــن البعض خاط ًئا أنه
اختفى ،ولن نزيل هذا االحتالل إن لم ننه خالفاتنا وانقساماتنا الداخلية
وصراعاتنا التي يتفرج المحتلون عليها ويستمتعون بها.
إن لم تكن كل هذه الحقائق كافية لتؤثر في الساســة ،فلربما
يؤثر فيهــم أنين أطفال يفقدون حياتهــم كل يوم في خضم
هذه المعانــاة.

