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الزهار :ندعو
الشعوب العربية
للتعبير عن موقفها
الرافض للصفقة

بحر :صفقة القرن مرفوضة وفاشلة
ومن يحاول نزع سالحنا ستنزع المقاومة روحه

تقرير

خالل مؤتمر صحفي بحضور "رضوان والسراج"

لجنة الداخلية تبارك مشروع تطوير الواجهة البحرية لمدينة غزة

بارك مقرر لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي
بالمجلــس التشــريعي النائب مــروان أبو راس،
توجهــات بلدية غــزة القاضية بتطويــر الواجهة
البحرية للمدينة من خالل مشروع تطويري واعد
ومتكامل ،مثنياً على جميــع الخطوات المقترحة
لتنفيذ المشــروع ،وشــاكراً للبلدية جهودها في
تنظيم شــوارع وشاطئ المدينة ،وعملها الدؤوب
للحفاظ على غزة جميلــة ،داعيًا الجميع للتعاون
مــع البلدية لمواصلــة عملية التطويــر واالرتقاء
بواقع المدينة ،مشــددًا بالقــول ":إن مخططات
البلديــة جــاءت بالتوافــق التام مع لجنــة الحكم
المحلي وبناء على دراسات وتقارير تمت دراستها
بعناية".
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته لجنة األمن
والداخلية والحكم المحلي في المجلس التشريعي
بمدينة غزة ،بحضور النواب :إســماعيل األشقر،
مروان أبو راس ،ومحمد فرج الغول ،وبمشــاركة

وكيل وزارة الحكم المحلــي م .إبراهيم رضوان،
ورئيس بلدية غزة د .يحيى السراج.

مشروع تطوير الواجهة البحرية

بــدوره أعلن رئيس بلدية غزة د .يحيى الســراج،
عن إطــاق مشــروع تطويــر الواجهــة البحرية
لمدينــة غــزة ،بمــا يحقــق رغبــات واحتياجــات
المواطنيــن ويخلق فــرص عمل جديــد ،مؤكدًا
أن اإلجراءات العملية ســتبدأ مطلع الشهر القادم
بنشر اإلعالنات في الصحف المحلية.
وأوضــح الســراج ،أن المشــروع يلبــي احتياجات
المواطنين ويخلق فرص عمل لهم ويتغلب على
االشــكاليات الناتجة عن عدم وجود نظام يضبط
وينظــم الواجهة البحريــة لســاحل مدينة غزة،
مبيناً أن المشــروع ســيقدّم  6نماذج بمستويات
مختلفة ومســاحات متنوعة تراعي المستثمرين
والمواطنيــن وتضمن اســتفادة المصطافين من
فصــل الصيف ،والتمتــع بالواجهــة البحرية ،بما

يتناسب مع أوضاعهم وظروفهم المختلفة.

صورة حضارية

مــن جهتــه ،شــكر وكيــل وزارة الحكــم المحلي
إبراهيــم رضــوان ،بلدية غــزة على اإلجــراءات
التــي اتخذتها لتنظيم المدينــة ،بما يحقق راحة
المواطنين ،ويراعي الظروف االقتصادية الصعبة،
مشيرًا إلى عملية تنظيم الشوارع واألسواق.
وأوضح رضوان ،أن تنظيم الواجهة البحرية لغزة
قضيــة مهمــة وتهدف لعكــس صــورة حضارية
لشعبنا ،مؤكداً ســعي وزارته لخلق فرص عمل،
ومنوهاً أن المشــروع المقترح سيوفّر المزيد من
فرص العمل للمواطنين.
ودعــا بلدية غزة لالعتمــاد على أنظمة تخفيفية
في الســنة األولى من انطالق المشــروع لمراعاة
الحاجة المتزايدة لفــرص العمل من المواطنين،
مؤكدًا مباركة وزارته للمشروع ،أم ً
ال من الجميع
التعاون إلنجاحه.
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استقبلوا المحررين "سعد والمطوق"

نواب الشمال يزورون جرحى الشلل
ويلتقون محافظ الشرطة ويشاركون بلقاء مجتمعي
اســتقبل نواب محافظة الشــمال المحررين
محمد ســعد ،ومعاذ المطوق ،فور االفراج
عنهما بعد اعتقال في ســجون االحتالل دام

" "13ســنة ،كما زار النواب جرحى مســيرات
العــودة الذيــن أصيبــوا بالشــلل ،والتقــوا
العاملين بالمستشفى اإلندونيسي ،وشاركوا

النائب محمد شهاب يشارك بافتتاح الفصل الدراسي الثاني

بلقــاء مجتمعــي نظمتــه مديريــة تعليم
الشــمال" ،البرلمــان" تابعت أنشــطة النواب
وأعدت التقرير التالي:

النائب يوسف الشرافي لدى زيارته أحد جرحى مسيرات العودة

" "13سنة.
النائــب الشــرافي يشــارك بلقــاء
جرحى الشلل
اإلندونيسي
اعتقال
قد
كانا
والمطوق"
"سعد
أن
ذكره
هــذا وزار النائــب يوســف الشــرافي ،رافقــه الجدير
وعمال
مهندسي
المصري،
مشــير
النائب
وزار
مجتمعي
عدد من المســئولين ،جرحى مســيرات العودة أثنــاء اجتياح مخيــم جباليا في العــام 2007م
المستشفى اإلندونيسي وفريق العمل الخاص من ناحيته شارك النائب يوسف الشرافي ،بلقاء

بمحافظــة الشــمال والذيــن أصيبوا بالشــلل،
مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار الوفاء للجرحى
والمتابعــة الدورية لهم وبغرض تفقد أحوالهم
والوقوف علــى مســتجدات أوضاعهم الصحية
والنفســية ،واســتمع الشــرافي لشــرح عــن
مشكالتهم ومعاناتهم ووعد بتلبية احتياجاتهم
المختلفة الســيما موائمة وترميم منازلهم بما
يتناســب مع أوضاعهم الصحية ،بدورهم عبر
الجرحى وذويهم عن بالغ امتنانهم وشــكرهم
وسعادتهم بالزيارة.

ويســتقبلون المحرريــن "ســعد
والمطوق"

إلى ذلك شــارك النائبان فتحي حماد ،ويوســف
الشــرافي ،فــي عــرس اســتقبال األســيرين
المحررين محمد موسى سعد " "42عاماً ،ومعاذ
عبد الرحمــن المطوق "31" ،عامــاً ،من مدينة
جباليــا وذلــك فور اإلفــراج عنهما من ســجون
االحتــال الخميــس الماضي بعــد اعتقال دام

وقضيا مدة محكوميتهما متنقلين بين ســجون
االحتــال إلى أن تم االفــراج عنهما مؤخراً من
سجن نفحة الصحراوي.

النائب شهاب يفتتح الفصل الدراسي
الثاني

وعلى صعيد أخر شــارك النائب محمد شــهاب،
بافتتاح الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي
 ،2019/2020وذلــك خــال حفــات افتتــاح
الفصل الجديد التي أقيمت بعدد من المدارس
الثانويــة بالمحافظــة بحضــور مديــر التربية
والتعليم في شــمال غزة نبيل العرابيد ،وعدد
من مديري الدوائر واألقسام بالمديرية ،بدوره
تمنى النائب شــهاب ،في كلمــات منفصلة له،
مزيــداً مــن التقدم والنجــاح والتميــز للطلبة،
وحثهم على مزيدٍ من الجد واالجتهاد ،لتحقيق
اآلمال والطموحات وخدمة الوطن والقضية.

النائــب المصري يزور المستشــفى

النائب فتحي حماد يتوسط المحررين محمد سعد ومعاذ المطوق
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بتوســعة المستشــفى وإنشــاء قســم "الفشل
الكلوي" الذي سيخدم سكان الشمال ،مؤكداً أنه
سيخفف كثيراً من معاناة مرضى الفشل الكلوي
الذين يحتاجون للغسيل الكلوي اسبوعياً ،شاكراً
إندونيسيا حكومة وشعباً على ما يقدمونه من
أجل خدمة شعبنا وقضيتنا.

النائبان األشــقر والمصــري يلتقيان
محافظ شرطة الشمال

والتقــى النائبان إســماعيل األشــقر ،ومشــير
المصري ،محافظ شــرطة شــمال غــزة العقيد
مصطفى الرزاينة ،وناقشــا معه الوضع األمني
بالمحافظــة واإلجراءات األمنيــة المتبعة خالل
الطوارئ ،مؤكدين على استمرار العمل من أجل
سيادة القانون وحماية الجبهة الداخلية.
بــدوره اســتعرض الرزاينــة ،إنجــازات مراكــز
الشــرطة بالمحافظــة خــال العــام 2019م،
منوهاً الحتياجات المراكز من الكوادر الشرطية
واالمدادات اللوجستية.

مجتمعي بعنوان" :إنجاز تجاوز اإلمكان" ،والذي
أقامتــه مديرية التربيــة والتعليم في شــمال
غزة ،واســتعرضت خاللــه إنجازاتهــا التربوية
والمجتمعية التي حققتها خالل الفصل الدراسي
األول ،وذلــك بحضــور وكيــل وزارة التربيــة
والتعليــم الدكتــور زياد ثابــت ،ومدير مديرية
التعليم وعدد من رؤســاء البلديــات ونخبة من
أســاتذة الجامعات وممثلي المؤسسات المحلية
وشــخصيات رسمية وشــعبية ووجهاء ومخاتير
من المحافظة.
وفــي كلمة له أشــاد النائب الشــرافي ،بجهود
مديريــة تعليــم الشــمال في تحقــق عدد من
النجاحــات الفتــاً إلــى أن االهتمــام بالتعليــم
يؤســس لجيل متعلــم وواعي ،موجهاً رســالة
ألولياء األمــور والمجتمع بدعم التعليم ،مؤكداً
أن تربية األجيال رســالة عظيمة تقودنا للعزة
والكرامة والرقي والتقدم والتحرير.

النائب مشير المصري يلتقي طاقم العاملين بالمستشفى اإلندونيسي
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تفقدوا مستشفى األقصى وبلدية الزوايدة

نواب الوسطى يستقبلون مدير
شرطة المحافظة ويشاركون بلقاء مجتمعي
واصــل نــواب المحافظــة الوســطى
بالمجلــس التشــريعي أعمالهــم
ومهامهم المختلفة خالل األيام القليلة
الماضيــة حيــث نظمــوا زيــارة تفقدية
لمستشــفى شــهداء األقصــى ،وأخرى
لبلدية الزوايدة ،ووقفوا خالل الزيارتين

على الخدمات المقدمة للمواطنين ،في
حين اســتقبلوا مدير شرطة المحافظة،
واطلعــوا خــال اللقــاء معــه علــى
األوضاع الشرطية واألمنية بالمحافظة،
"البرلمان" تابعت تلك األنشــطة وأعدت
التقرير التالي:

النائبان الجمل ونعيم يستقبالن مدير شرطة المحافظة الوسطى

مستشفى األقصى

هــذا وتفقــد النائب عبــد الرحمــن الجمــل ،والنائب
هدى نعيم ،مستشــفى شــهداء األقصــى ،وكان في
استقبالهما مدير المستشــفى الدكتور كمال خطاب،
المدير االداري وائل ســلوم ،حيث أثنى النائبان على
جهــود إدارة المشــفى فــي تقديم الخدمــات الطبية
للمواطنيــن ،مؤكديــن أن زيارتهمــا تأتــي في إطار
الوقوف على األوضاع الصحية واالطالع على اإلنجازات
ومعرفة أهم معيقات العمل بالمشــفى ،بدوره شرح
خطاب إنجازات المشفى خالل العام المنصرم موضحاً
الحاجة الملحة لمزيد من الكوادر الطبية واإلمكانيات
اللوجستية الالزمة الستمرار العمل بالمشفى.

ويستقبلون مدير الشرطة

إلى ذلك اســتقبل النائبــان "الجمل ،ونعيــم" ،مدير
شرطة المحافظة الوسطى العقيد إياد سلمان ،وأعربا
عن تقديرهما لجهود الشــرطة في حماية المواطنين
والمحافظــة علــى ممتلكاتهم ،بــدوره أوضح العقيد
ســلمان ،أهم المشــكالت التــي تعاني منها شــرطة
المحافظة ،مناشداً بمزيد من الجهود لتخصيص قطة

أرض مناســبة لمركز شــرطة الزوايدة ،في حين وعد
النائبــان بالتواصل مع جهات االختصاص ومناقشــة
األمر معهم.

بلدية الزوايدة

بــدوره تفقــد النائب "الجمــل" بلدية الزوايــدة وكان
في اســتقباله رئيس البلدية أيمن أبو ســويرح ،الذي
أطلعــه على المشــاريع الحيوية التي تشــرف البلدية
على تنفيذها ،شارحاً اســتعدادات البلدية والخدمات
التي تقدمها للمواطنين على مدار العام وخاصة أثناء
المنخفضات الجوية.

لقاء مجتمعي لمديرية التعليم

مــن ناحيتــه شــارك النائــب ســالم ســامة ،باللقاء
المجتمعي الــذي نظمتــه مديرية التربيــة والتعليم
بالمحافظة الوســطى بحضور وكيــل الوزارة الدكتور
زياد ثابت وعدد من رؤســاء البلديات والوجهاء وخبراء
التربيــة بالمحافظة ،مثمناً جهود المديرية بالتواصل
مــع الجماهير والنخــب ومؤسســات المجتمع المدني
لبحث ســبل االرتقاء بالعملية التعليمية ،داعياً لمزيد
من البرامج الثقافية والتربوية الالزمة لنهضة الجيل.

النائب سالم سالمة ووكيل وزارة التعليم لدى مشاركتهما بلقاء مجتمعي نظمته مديرية تعليم الوسطى

كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

لنتوحد جميعا إلفشال صفقة القرن

يواجه شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة تحديا بالغ الخطورة إثر إعالن ترمب وإدارته العنصرية عن مؤامرة
"صفقة القرن" التي تستهدف اإلجهاز على قضيتنا وتصفية حقوقنا وثوابتنا المشروعة وإغالق ملف الصراع
وفتح بوابات التطبيع أمام االحتالل في المنطقة العربية.
لقد تجرأ ترمب وإدارته العنصرية على استباحة حقوق وحرمات شعبنا الفلسطيني وثوابته الوطنية ،وتجاوز
كل المحرمات والخطوط الحمراء السياســية واألخالقية واإلنســانية ،وأطلق العنــان لتهديداته الرعناء ضد
شعبنا العظيم ومقاومته الباسلة ضمن صفقته المشؤومة.
من هنا فقد عقد المجلس التشريعي الفلسطيني يوم أمس جلسة تاريخية إلفشال صفقة القرن ومواجهة
محاوالت ترمب ونتنياهو وأدواتهم في المنطقة شطب القضية الفلسطينية وطيّ صفحتها إلى األبد وإعادة
رسم تفاصيل وبنية المشهد السياسي والجغرافي في المنطقة.
لقد كانت جلسة التشريعي باألمس جلسة تاريخية بمشاركة كتلتي حماس وفتح البرلمانيتين والعديد من
الشــخصيات الوطنية والقيادات الفصائلية ،وعبرت عن نبض وضمير شــعبنا وحقوقه وثوابته المشــروعة،
وجسدت روح التحدي والغضب والعزم واإلصرار على مواجهة هذه الصفقة المشؤومة حتى إسقاطها بالتمام
والكمال ،والدفاع عن شعبنا وقضيتنا وأرضنا وقدسنا ومقدساتنا ،وعملت على تحشيد كل الجهود الوطنية
الفلسطينية من أجل إحياء العمل الوطني الجماعي من جديد ،وتفجير مكامن القوة وطاقات النضال والكفاح
والمقاومة في نفوس أبناء شــعبنا من أجل حماية قضيتنا العادلة ومشــروعنا الوطني الفلســطيني الكبير
والذود عن حقوقنا وثوابتنا المشــروعة بكل الســبل والوســائل المتاحة مهما كانت التحديات ومهما بلغت
التضحيات.
إن إعالن ما يسمى "صفقة القرن" بما تتضمنه من تماهٍ تام مع رؤى ومواقف وسياسات االحتالل الصهيوني،
ومحاولة لتصفية حقوقنا وثوابتنا المشروعة التي أقرتها كل الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية،
يشكل حربا مفتوحة على شعبنا الفلسطيني بكافة شرائحه وفصائله وتالوينه الفكرية والسياسية ،وإيذانا
ببدء مرحلة جديدة من التآمر المكشــوف والتخطيط المفضوح لضرب واســتهداف مقدراتنا الوطنية ،وعلى
رأســها تهويد القــدس ومحاصرة وطرد أهلهــا الصامدين وطمــس تراثها وهويتها الفلســطينية والعربية
واإلسالمية والسيطرة على مقدساتها وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك ،وتصفية حق عودة الالجئين،
وسلب ومصادرة أراضي الضفة الغربية وتحويل ما تبقى منها إلى جيتوهات وكانتونات متناثرة.
لقد آن األوان كي يعلن شعبنا الفلسطيني البطل في داخل فلسطين والشتات النفير العام لمواجهة مؤامرة
صفقة القرن ،بحيث يتم تفعيل كل أشكال وأدوات ومناشط الفعل الوطني والجهد الكفاحي المقاوم بهدف
إسقاط الصفقة وإحباط المؤامرة وكسر المخطط األمريكي – الصهيوني.
إن االســتحقاق األهم الذي ينتظره شــعبنا يتمثل في ضرورة التئام الكل الوطني الفلسطيني في إطار لقاء
وطني جامع على مستوى األمناء العامين للقوى والفصائل الوطنية واإلسالمية والشخصيات الشعبية وقادة
الرأي والمجتمع بهدف إرســاء اســتراتيجية وطنية موحدة تفضي إلى بلورة برنامج وطني شــامل ،سياسيا
وكفاحيا ،واســتعادة الوحدة الوطنية والتوافق الداخلي وإنهاء االنقســام بين شــقي الوطن ،بهدف مواجهة
وإســقاط صفقة القرن واالســتجابة للتحديات المتعاظمة التي تواجهها قضيتنا الوطنية ،وحماية مشروعنا
الوطني ،وصوال إلى مرحلة التحرير الشامل وإنجاز الحرية واالستقالل الوطني بإذن اهلل.
ومن هنا فإننا نبارك اللقاء الوحدوي المشترك الذي عقد ليلة أمس األول برام اهلل بحضور ممثلين عن القوى
والفصائل الفلســطينية المختلفة ،ونرى في االتصال الهاتفي بين الســيد محمود عبــاس (أبو مازن) واألخ
إســماعيل هنية خطوة أولى نحو تفعيل آليات العمل الوطني المشــترك ،وننتظر من السلطة الفلسطينية،
وعلى رأســها الســيد أبو مازن ،في هــذه اللحظة التاريخية اتخــاذ قرارات تاريخية بوقف العمل بالتنســيق
والتعــاون األمني مع االحتالل فورا وســحب االعتراف بالكيان الصهيوني ،ودعم المقاومة الشــاملة وإطالق
يدهــا في وجه االحتالل ،وندعــو األخ أبو مازن لزيارة غزة والعمل على ترتيب البيت الفلســطيني الداخلي
وتفعيل سبل العمل الكفاحي في مواجهة االحتالل وصفقة القرن.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني ،وفي ظل التحوالت التاريخية الفارقة التي تشهدها قضيتنا الوطنية
والمنطقــة ،ندعــو الحكومات العربية واإلســامية وقادة األمة إلــى تحمل مســؤولياتهم الدينية والقومية
والسياســية واألخالقية واإلنســانية في الدفاع عن فلسطين وحماية شعبها ومقدســاتها ،وعدم المشاركة
في مؤامرة صفقة القرن تحت أي شــكل من األشــكال ،واتخاذ مواقف وإجراءات عملية ضاغطة في مواجهة
االحتالل الصهيوني وإدارة ترمب ،وفي مقدمتها وقف وتجريم كل أشكال التطبيع واالتصال مع االحتالل.
ومــن هنا فإننا ندين موافقة بعــض األنظمة العربية على صفقة القرن وحضور ممثليها للمؤتمر الصحفي
لترمب ونتنياهو ،ونعتبر ذلك طعنة في خاصرة شعبنا واستخفافا بقيم وثوابت األمة.
وختاما ..فإننا نؤكد أن ســاح المقاومة سيبقى مشرعا في وجه االحتالل وعصيا على كل أشكال المساومة
واالبتزاز بأي حال من األحوال ،وأن شــعبنا الفلســطيني ومقاومته الباسلة قادرون على إفشال صفقة القرن
وإحباط المؤامرة األمريكية /الصهيونية لتصفية حقوقنا وثوابتنا الوطنية ،ومواصلة مسيرة التحرر الوطني
حتى إنجاز الحرية واالستقالل والعودة بإذن اهلل.
نص ُر َمن َي َ
" َي ْو َم ِئ ٍذ َي ْف َر ُح ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
يم "
الر ِح ُ
الل َي ُ
اء َو ُه َو ا ْل َع ِزي ُز َّ
ون ِب َن ْص ِر َّ ِ
ش ُ
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التـشـريـعـي :صفقــة القـرن لـن ت
بحر:

النواب

"ترامب ونتنياهو" إلى زوال والصفقة تماهٍ صفقة مجرمة ومرفو
بالمرصاد ومصيرها ال
تام مع االحتالل ولن يكتب لها النجاح
رفضــت رئاســة المجلــس التشــريعي
ونواب كافة ما يعرف بـ"صفقة القرن"
رفضــ ًا قاطعــ ًا ،داعيــن لــرص الصفوف
وتظافــر الجهــود الوطنيــة إلفشــال
الصفقة التي وصفوها بأنها أمريكية
الوجه صهيونية العمق.
جاء ذلك خالل جلسة عقدها التشريعي
بمقــره في مدينة غــزة أمس األربعاء
بحضور نواب مــن كتلتي حماس وفتح
البرلمانيتين ونواب مســتقلين ،وأوصى
النواب بدعم صمود الشعب الفلسطيني
واللجــوء الفــوري إلجــراء االنتخابــات
التشريعية والرئاســية تمهيدًا لتوحيد
جهود الشعب الفلسطيني في افشال
الصفقــة" ،البرلمــان" تابعت الجلســة
وأعدت التقرير التالي:
هجمة بشعة

هــذا واســتهل د .أحمــد بحر الجلســة بوصفه
"صفقــة القــرن" بأنها أكبر وأبشــع وأشــرس
هجمة في تاريخ قضيتنا ،مندداً بتكالب اإلدارة
األمريكيــة والكيان الصهيونــي وحلفاؤهم في
المنطقــة والعالم على شــعبنا الفلســطيني،
ومؤكــداً أن التشــريعي يعقد جلســة تاريخية
بحضــور نــواب كتلتي حمــاس وفتــح والنواب
المســتقلين والفصائــل الفلســطينية رفضــاً
للصفقة.

تما ٍه تام

وشــدد بحر ،على أن ما يســمى "صفقة القرن"
تضمنت تماهٍ تام مع رؤى ومواقف وسياســات
االحتــال الصهيونــي ،وهي محاولــة لتصفية
حقوقنــا وثوابتنا المشــروعة التــي أقرتها كل
الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية.
ونــوه إلــى أن "الصفقة" تشــكل حربا مفتوحة
على شــعبنا ،وإيذانــا ببدء مرحلــة جديدة من
التآمر المكشــوف والتخطيط المفضوح لضرب
واستهداف مقدراتنا الوطنية ،رافضاً نزع سالح
المقاومة.

نفير عام

ودعــا إلى النفير العام فــي كل مكان لمواجهة
صفقــة العــار ولنصــرة القــدس وفلســطين،

كمــا دعا لعقد لقــاء وطني فــوري جامع بهدف
إرســاء اســتراتيجية وطنية موحدة تفضي إلى
بلورة برنامج وطني شــامل ،سياسيا وكفاحيا،
واســتعادة الوحــدة الوطنيــة لنقــف صفــاً في
مواجهة المؤامرة.

خطوات مقدرة

وقــدر بحر ،االتصــال الهاتفي الــذي جرى بين
السيد محمود عباس (أبو مازن) ورئيس حركة
حماس إسماعيل هنية ،معتبراً إياه خطوة أولى
نحو تجســيد العمل الوحدوي المشــترك ،داعياً
للبناء على هذه الخطوة واستكمالها عبر ترتيب
اللقاء الوطني الجامع بأسرع وقت ممكن بهدف
إفشــال صفقة القرن ،مهيباً بالســلطة والسيد
"عباس" لوقف التنســيق األمني مــع االحتالل
وسحب االعتراف بإسرائيل وإطالق يد المقاومة
في الضفة.

مسؤوليات مهمة

كما دعا بحــر ،الحكومات العربية واإلســامية
والبرلمانــات واالتحــادات البرلمانية وشــعوب
األمة إلى تحمل مسؤولياتهم الدينية والقومية
والسياســية واألخالقية واإلنســانية في الدفاع
عــن فلســطين وحماية شــعبها ومقدســاتها،
واتخــاذ مواقــف وإجراءات عمليــة ضاغطة في
مواجهــة االحتــال الصهيونــي وإدارة ترامب،
وفي مقدمتها وقف وتجريم كل أشكال التطبيع
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واالتصــال مــع االحتــال ،وإعــادة النظــر في
عالقاتها السياسية مع اإلدارة األمريكية ،وقيام
الدول العربية التي ترتبط بعالقات دبلوماسية
مع االحتالل بقطع هذه العالقات.

ألم عميق

وقال بحر ":لقد آلمنا كثيرا انزالق بعض األنظمة
العربيــة وســيرها ضمــن الركــب األمريكي/
الصهيوني عبــر موافقتها علــى صفقة القرن
وحضورهــا مؤتمــر ترامب ونتنياهــو ،وهو ما
يشــكل طعنة نجالء في صدر شعبنا وقضيتنا،
وانسالخا عن ثوابت األمة تجاه العدو الصهيوني
وإجرامه البشع بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

مقاومة باسلة

ودعا شعبنا ومقاومته الباسلة للرد على صفقة
القرن وعرابيها عبر كل أشكال المقاومة والعمل
الشــعبي والجماهيــري بمــا يليق بفلســطين
وحقوقهــا وثوابتهــا ومقدســاتها ومكانتهــا
وأهميتهــا وحضورها كقضية كبــرى ذات بعد
عقــدي ووطني وسياســي وقانونــي وأخالقي
وإنساني ،وأن يلقنوا كل من تطاول وتجرأ على
المســاس بحقوقنا وثوابتنا ومقدساتنا دروسا
عظيمــة يشــهدها التاريخ والعالــم أجمع ،فيد
المقاومة طويلة تصــل إلى أبعد مدى لكل من
تسول له نفسه بالعبث بمقدساتنا وحقوقنا.

ساقطة ال محالة

وفي ختــام حديثه ثمن بحر ،الهبة الجماهيرية
الرافض لصفقة ترامب ،مؤكداً أنها ســاقطة ال
محالة ،كما ســقطت كل المؤامرات الســابقة،
مشــددًا على أن ترامب ونتنياهو سيسقطان،
ومضيفاً بالقول ":إن الذي يحاول أن ينزع سالح
المقاومة ســتنزع المقاومة بإذن اهلل روحه ولو
كان ترامب أو نتنياهو".

تقرير اللجنة السياسية
حــول اآلثار المترتبــة على "صفقة القرن" وســبل
مواجهتها

بــدوره تال رئيس اللجنة السياســية بالمجلس
التشــريعي النائــب محمــود الزهــار ،تقريــر
أن ثوابتَنا
لجنته على مســامع النواب ،مؤكــداً ّ
ً
ســلعة لفوز حــزب يهوديٍّ
وعقيدتَنــا ليســت
أن من
حزب يهوديٍّ آخر ،ومشــددًا على ّ
علــى ٍ
يدفعون أموالهم لحل المشكلة الصهيونية على
حساب قضيتنا وحقوقنا الخالدة فإنهم يدفعون
مصيرهم ومســتقبل شــعوبهم إلى هالكهم
وزوال مُ ْلكهــم ،وقد جــاءت وقائع التقرير على
النحو التالي:

الخلفية الفكرية لمخطط ترامب

وشــدد الزهــار فــي تقريــره أن إدارة ترامــب
ومستشاريه يتبنون الرؤيا اليمينية الصهيونية
بشــكل تــام ،منوهــاً أنهــم ينتمــون للتيــار

 30يناير/كانون ثاني  2020م

العــدد
()284

تقرير

5

AL - P R L M A N

تمـر وشعبنــا موحد في رفضهــا

ب:

الزهار:

وضة وشعبنا لها
لفشل واالندثار

كل من يساند "ترامب" ويدعم صفقته سيدفع
مستقبله السياسي ثمن ًا لمواقفه الهزيلة
تَطابُــق "صفقــة القــرن" مــع الرؤيــة اليمينية
الصهيونية

المسيحي الصهيوني الذي يمثل أتباعه الداعم
األكبر للرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وأضاف التقرير ":لقد شــهد التاريخ المســيحي
طــرداً لليهــود أكثــر من مائــة مرة مــن أوربا
وحدها ،بينما تَعامَل المسلمون معهم باحترام
حقوقهم كاملة".
وأشــار إلــى أن الهــدف المشــترك بيــن التيار
المســيحي الصهيونــي والتيــار اليهــودي
الصهيوني أن كال التيارّيْن يهدفان إلى فرض
ســيادة يهوديــة علــى كامل أرض فلســطين
وأن
بدعــوى أنّهــا أرض اليهــود الموعــودةّ ،
تحقيق هذا الهدف ســيؤدي إلى تعميم البركة
اإللهية على كل العالم.
إن مخطــط تصفيــة القضية
وقــال الزهــارّ ":
الفلســطينية المعروف إعالميا باســم "صفقة
القرن" والذي تحــاول اإلدارة األمريكية الحالية
فرضه على المنطقة العربية إنما يمثل جريمة
"سايكس-بيكو" جديدة تهدف إدارة ترامب من
ٍ
ٍ
سياســي في
تغيير جغرافي
خاللــه إلى إحداث
ّ
ٍ
المنطقــة لصالــح المشــروع الصهيوني ،وهو
مخطــط يتنكر بشــكل كامل لحقوق الشــعب
الفلسطيني ،ويتجاوز القانون الدولي ،وقرارات
الشــرعية الدوليــة ،ويحاول معالجة المشــكلة
الفلسطينية ضمن مشاريع اقتصادية إنسانية
مزعومــة ،بعيداً عــن األبعاد السياســية وحق
تقرير المصير".

إن مخطــط ترامــب لتصفيــة القضية
وقــالّ ":
الفلسطينية هو تطبيق عملي مع تَصَوّر آراء
ومواقــف اقترحها بنيامين نتنياهــو في كتابه
"السالم الدائم" الذي أصدره عام 1999م".
أن هذا المخطط الصهيوني األمريكي
وأشار إلى ّ
ال يختلف كثيراً عن "تفاهمات أولمرت-عباس"
التي تســربت بنودها لوســائل اإلعالم ســنة
2006م.
واســتدرك الزهار فــي تقريره قائــ ً
إن حالة
اّ ":
التشــرذم والترهل العربي واإلســامي ،وتآمر
بعــض األنظمة العربية الفاســدة المُســتبدة
التي عملــت على بث الطائفيــة والعرقية بين
أبناء األمة الواحدة ،وحرصت على قطع الطريق
أفعال شعبيةٍ عربيةٍ مناهضةٍ
على أيّة ردودِ
ٍ
ً
عاصمة
لقرار ترامب باالعتراف بمدينة القدس
لالحتالل ،ونقل الســفارة األمريكيــة إليها ،لم
تتجــاوز بعض مواقفها الرســمية الصمت دون
اتخاذ إجراءات سياســية فاعلــة لمواجهة القرار
األمريكي ،بل ذهب بعضها إلى الصمت الكامل
الذي وفّر بيئة للمشروع الصهيوني وللمسيحية
الصهيونية التي سعت إلى استغالل هذه البيئة
في تصفية القضية الفلسطينية".

مخاطــر تنفيــذ مخطــط ترامــب علــى القضية
الفلسطينية

وعــدد التقريــر مخاطر الصفقة علــى القضية
بالنقاط التالية:
.1الحفاظ على االحتالل وتوســيع االســتيطان
في فلســطين من خالل ضم مناطق "ج" التي
تمثل أكثر من  60%من مساحة الضفة الغربية
المحتلة.
ُ
.2تشــكيل حلفٍ عربيٍّ يهــودي يتزعمه كيان
االحتالل الصهيوني.
.3تصفية القضية الفلســطينية وهضم حقوق
الشــعب الفلســطيني في أرضه وفي مقدمتها
حق العودة.
.4توطيــن الالجئين الفلســطينيين في أماكن
تواجدهم ،وخاصة في المخيمات الفلســطينية
المُقامة فــي البلــدان العربيــة األردن ولبنان
وسوريا.
تمويل عربي خليجي لتغطية تكاليف
.5توفير
ٍ
تصفية القضية الفلسطينية.
.6تأمينُ بيئة عربية داعمة للمشروع االحتاللي
االستيطاني.
.7توفير دعم سياسي واقتصادي عربي ودولي
لدولة االحتالل بزعم أنها ســاحة الديمقراطية
والقوة األكبر في منطقة الشرق األوسط.

.8ممارسة الضغوطات السياسية واالقتصادية
على شــعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعبين
الفلسطيني واألردني للقبول بجريمة ترامب.
.9إقامة تجمعات فلسطينية منعزلة ومنفصلة
سياسيا عن بعضها البعض في القدس والضفة
وغزة.
.10إنهــاء إقامــة دولة فلســطينية مســتقلة،
والعمــل علــى دمــج االحتــال اليهــودي في
المنطقــة العربية كي يصبــح القوة األولى في
المنطقة.

سبل مواجهة مخطط تصفية القضية

أما بالنســبة لســبل مواجهة الصفقة فقد حدد
التقرير اآلليات التالية:
.1إعــادة ترتيب البيت الفلســطيني بما يكفل
تحقيق وحدة فلسطينية تتجاوز اتفاقية أوسلو
وتبعاتهــا االقتصاديــة واألمنيــة التــي كبَّ َلت
الشعب الفلسطيني.
.2رفــض التنــازل عــن شــبر واحد مــن أرض
فلســطين والثبات على الحقوق الفلســطينية
وفي مقدمتها حق العودة مهما كانت الضغوط
واألثمان.
.3إيقاف التنســيق األمني مــع جيش االحتالل،
وتفعيل المقاومة في كل األرض الفلســطينية
بكافة أشكالها.
.4دعــم صمــود المواطن الفلســطيني بكافة
أشكال الدعم المعروفة.
.5إيقاف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها
السلطة الفلسطينية ضد أبناء غزة.
.6االحتكام لرأي الشارع الفلسطيني من خالل
عقد انتخابات فلسطينية شاملة.

التوصيات

.1التأكيــد علــى ثوابتنــا الراســخة ،وحقنا في
الحيــاة علــى أرضنــا كل أرضنــا ،وممارســة

عقيدتنا ،والعبادة في مساجدنا ،والحفاظ على
مقدساتنا ،ال نفرط بأيٍّ منها مهما ك ّلفنا ذلك.
.2إدانة االنحياز األمريكي السافر الذي تمارسه
إدارة ترامب لصالح دعم المشــروع الصهيوني
في فلســطين ،وتعتبــره عدواناً مباشــراً على
حقوق الشعب الفلســطيني ،واألمتين العربية
واإلسالمية ،ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية،
ولجميع القرارات األمميــة التي أكدت حقنا في
تقرير المصير ونَيْل الحرية واالستقالل.
.3إن من يســاند ترامب في صفقتــه الجريمة
ســيدفع ثمنها من مستقبله السياسي واألمني
والمصير.
.4ننصــح الجهات العربيــة وغيرها بعدم دعم
المشــروع الصهيوني في فلسطين ،مُخالفين
تعاليم ربهم تعالى ،ومُضَحّين بمستقبلهم.
.5دعــوة برلمانات واتحــادات العالــم واالتحاد
الدولي للبرلمانات الدولية وبخاصة (برلمانيون
مــن أجــل القــدس) إلــى اإلعالن عــن رفضها
وإدانتهــا لصفقــة القــرن ،وإدانــة دعــم هــذا
المشــروع بــأيّ صــورة مــن الصــور ،واتخاذ
القرارات المناسبة التي تكفل إجهاض ومواجهة
هذا المخطط اإلجرامي األمريكي.
.6دعوة الشــعوب العربية للتعبير عن موقفها
الرافض لصفقة تصفية القضية الفلسطينية.
.7دعوة المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية
والدوليــة للوقــوف عنــد مســؤولياتها وفضح
مخالفــة هــذا المخطــط للمواثيــق والقوانين
الدولية وكافــة القرارات األمميــة ذات العالقة
بالقضية الفلسطينية.
ً
وثيقة من وثائق المجلس
.8اعتبار هذا التقرير
التشريعي الفلسطيني ،وإرساله إلى االتحادات
البرلمانية وكافة البرلمانات العربية واإلسالمية
والدولية.

على السلطة االحتكام لرأي
الشارع الفلسطيني والبدء
بإجراءات تنظيم انتخابات
فلسطينية شاملة
w w w . p l c . p s
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النواب :شعبنا بحاجة لقرارات وطنية جريئة والوقوف صف ًا واحدًا في مواجهة الصفقة
النائب رجائي بركة

بدوره أكد النائب عــن كتلة فتح رجائي بركة،
أنــه ال وقت للكلمات والخطــب الهادرة وال وقت
للتراشقات والخصومات وتبادل االتهامات.
وأضاف ":األمر بحاجــة إلى خطوات فاعلة على
األرض ،وعلينــا أن نكــون جميعا موحدين ضد
صفقــة القــرن واالنصهار في بوتقــة الوطن".
وأكــد أن طريقة عرض الصفقة فيها اســتهتار
بكل عربي ومسلم ،مناشداً العرب والمسلمين
االستفاقة من سباتهم العميق.

النائب جميلة الشنطي

أما النائب جميلة الشــنطي ،فقد أشارت إلى أن
صفقة القرن ليســت صفقة بين طرفين ،وانما
غطرســة أمريكية ومحاولة لفــرض أمر واقع،
وأضافت "الجديد هو طرحها الجرأة واالستفزاز
لمشــاعر العرب والمســلمين مع تواطؤ بعض
األنظمة العربية".
وأكدت على ضرورة توحيد صفنا الفلســطيني
في إطار وطني واســع ودعم مشروع المقاومة
المستهدف باألساس من صفقة القرن ،ومضت
تقــول" :الوجــود الصهيونــي حالة اســتثنائية
مؤقتــة في تاريخنا ولن يبــق قويا لألبد وامتنا
العربية واالسالمية لن تبق ضعيفة لألبد".

الظالمــة ضد غــزة ،وإعــادة تفعيــل منظمات
التحرير والمجلس التشريعي الفلسطيني".
وأكــد أن المؤامرات التي تســتهدف شــعبنا ال
يمكــن أن نتصــدى لهــا دون انهــاء االنقســام
واالتفاق على برنامج وطني موحد.

النائب أشرف جمعة

بــدوره لفت النائب أشــرف جمعــة ،أن الصفقة
تضعنا أمــام لحظة تاريخية فارقــة في تاريخ
قضيتنــا الفلســطينية ،داعيــاً الــكل الوطني
ليكونوا على قدر المسؤولية.
وأكد علــى ضرورة عمــل خارطة طريــق تبدأ
بحــوار وطني شــامل تنهي االنقســام وصوال
للوحدة وتنفيذ قرارات المجلس الوطني والتي
أهمها وقف التنسيق األمني.
وطالــب التشــريعي أن يعتبر نفســه في حالة
انعقاد دائم لمتابعــة مجريات األحداث القادمة
وتشكيل لجنة للتواصل مع البرلمانات العربية
والدوليــة والســعي لتشــكل جبهــة عريضــة
من البرلمانييــن على مســتوى العالم رافضة
للصفقة.

النائب إسماعيل األشقر

قــال النائب إســماعيل األشــقر ،إنــه من غير
المســتغرب انحياز أمريكا لإلرهاب الصهيوني

النائب يوسف الشرافي

مــن ناحيته قال النائب يوســف الشــرافي ":إن
شــعبنا الذي أفشــل كل الصفقات والمؤامرات
على مر تاريخ القضية الفلســطينية سيفشــل
الصفقة وســيعود الالجئين ،وسنحرر األقصى
وســتعود القــدس عاصمــة موحــدة لدولــة
فلسطين".
ودعا الشرافي لتوســيع المقاومة الفلسطينية
لتشــمل جميــع األراضــي الفلســطينية ،ألنها
السبيل الوحيد لتحرير فلسطين ،قائ ً
ال ":ما أخذ
بالقوة ال يسترد إال بالقوة".

النائب إبراهيم المصدر

من طرفــه لفت النائب إبراهيــم المصدر ،إلى
أن الصفقة تعرض على شعبنا كنتونات مجزأة
على أجزاء من فلسطين التاريخية بدون سيادة
وســاح وبــدون القدس ،مؤكــداً أنــه ال يوجد
فلسطيني حر يقبل بهذا األمر.
وبيــن المصــدر ،أن الرفض ال يشــكل أرضية
للتعامل مع االحتالل دون فعل واستنفار ويجب
العمل واإلرادة والدعم الشــعبي وبناء القدرات
الذاتية وتوحيد الجهود الفلســطينية ،مضيفاً":
أمامنا أوقات صعبة ال تقبل التسويف والتشرذم
الفلسطيني".

النائب محمد فرج الغول

أكد النائب محمد فرج الغول ،أن الصفقة وصفة
لتصفية القضية وهي بمثابة اعالن حرب على
شعبنا تفوق الحرب العسكرية ،مطالباً البرلمان
العربــي بتجريم التطبيع مــع االحتالل ورفض
الصفقة بشكل علني ورسمي وموحد.
وشدد على ضرورة وقف فوري للتنسيق األمني
ومحاكمة من يقوم بــه باعتباره خيانة عظمى
يســتدعي أشــد العقوبات لمن يقوم به ،الفتاً
إلى أن ترامب شــريك لالحتالل الصهيوني في
ارتكاب جريمة حرب جديدة تستوجب المالحقة
والمحاكمة.

النائب ماجد أبو شمالة

أمــا النائب ماجد أبو شــمالة ،فقد نــوه إلى أننا
بحاجة إلى قرارات من شــأنها أن تعيد االعتبار
لقضيتنــا ،وقال" :كنــت أتوقع حضــور عباس
لغزة ،وليس إرسال وفود ،وعلينا نبذ الخالفات
واتخاذ قرارات جريئة وعلى رأسها وقف القرارات

صفقــة القرن ال تتم بتصريحــات وخطب ،إنما
بالفعــل السياســي الضاغــط علــى االحتالل،
داعية للتحلل من أوسلو التي ضيعت قضيتنا.
ونوهــت أن ومواجهــة الصفقة تتــم من خالل
المقاومــة بكافة أشــكالها ،وتابعــت "مطلوب
برنامــج وطني متكامل متجــاوز كل الخالفات
السياســية والكيان السياســي الفلسطيني لم
يعد له أي مقومات سوى أنه مقاول لالحتالل".

تلفــت النائــب عاطف عــدوان ،إلــى أن ترامب
يعيدنا إلى المقولة القديمة وهي" من ال يملك
أعطى لمن ال يستحق".
وقــال" :علينا أن نبذل جهدا كبيرا ألن المخاطر
كبيرة وعلى المســتوى الداخلــي علينا العودة
للوحدة الوطنية وانهاء االنقسام وعلى المقاومة
أن تأخــذ دورها في كل مكان من فلســطين".
داعياً الشــعوب العربية واإلســامية لمقاطعة
المنتجات االمريكية.

إلى ذلك لفت النائب المستقل جمال الخضري،
أن معظــم بنــود صفقة القرن كانــت معلومة
وجــزء منها كان مطبق علــى أرض الواقع مثل
نقــل الســفارة األمريكيــة للقــدس واعتبارها
موحدة عاصمة لالحتالل وتوســعة االستيطان
وضم الجوالن.
وأشار إلى أن المواجهة الحقيقية للصفقة تكمن
فــي الوحــدة الوطنية الفلســطينية والتي هي
البوابة األساســية لمواجهة الصفقة ،داعياً "أبو
مــازن" لإلعالن الفــوري عن تشــكيل حكومة
طوارئ فلســطينية تضم كل القــوى الوطنية
واإلســامية بحيث تكون حكومة جامعة وعقد
اإلطــار القيــادي للمنظمــة وتفعيــل المجلس
التشــريعي في الضفة والبدء بإجــراء انتخابات
شاملة.

النائب يحيى العبادسة

النائب جمال الخضري

النواب :الصفقة بداية لنهاية
وزوال الكيان الصهيوني وهي
فرصة ذهبية لتوحيد الموقف
الفلسطيني
فمنذ احتالل فلســطين وشعبنا يقتل بالسالح
األمريكــي ،الفتاً إلــى أن الصفقة تتطلب عمل
وطني ودبلوماسي كبير ،داعياً لوقف التنسيق
األمنــي الخيانــي والســماح لفصائــل شــعبنا
بمقاومة االحتالل وقطعان مستوطنيه.
وأكد على أن المجلس التشريعي هو الشرعية
الوحيدة التي بقيت لشــعبنا الفلسطيني مهيباً
بـ"عبــاس" أن يكــون علــى قــدر المســؤولية
التاريخية وينهي االنقسام ويوقف الجرائم ضد
غزة واالجتماع باإلطار القيادي في غزة.

النائب نعيمة الشيخ علي

قالــت النائــب نعيمــة الشــيخ علي ،إننــا أمام
لحظة فارقة في تاريخ شــعبنا وقضيتنا توجب
علينا التخلــي عما يفرقنا والعــودة لما يوحدنا
للدفاع عن شعبنا مقدساته وجميعنا مسؤولون
والمســؤولية األولــى علــى تقــع علــى عاتق
"عباس".
وقالت إن شعبنا اليوم بانتظار قرارات حاسمة،
وعلينا أن نخرج للعالم بمواقف حاسمة ،وعلينا
اإلعالن عــن قيام دولتنــا وفق قــرارات األمم
المتحدة كدولة تحت االحتالل بعيدا عن افرازات
أوسلو.

النائب هدى نعيم

النائب هــدى نعيم ،شــددت علــى أن موجهة
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النائب سالم سالمة

من ناحيته قال النائب سالم سالمة ،إن ترامب
أعلــن ضــم المســتوطنات للكيــان والقــدس
موحدة لالحتــال واعترف بهــا عاصمة للدولة
الصهيونية ،ويطالبنا أن نعترف بدولة يهودية،
وهــي مطالــب صهيونية وقــع عليهــا ترامب
تطبيقاً لوعد بلفور .
وأكد أن الرد القــوي والناجع ضد الصهاينة هو
وحدة شــعبنا وتفعيــل المقاومة التــي أجبرت
االحتالل على الهروب من القطاع عام 2005م.

النائب مشير المصري

من طرفــه اعتبر النائب مشــير المصــري ،أن
اإلدارة األمريكية من خالل إعالنها تكشــف عن
تمثيلها للكيان بشكل فعلي ،وأن كل محاوالت
تســويقها على أنها وســيط للتســوية إنما هو
وهم وسراب.
وتابــع "ال صــوت يعلــو فــوق صــوت الثــورة
ومواجهــة صفقة القرن" ،مشــددا على ضرورة
تجنب كل الخالفات الداخلية ،مطالبا الســلطة
بترجمة قراراتها بالتحلل من أوسلو والمسارعة
في عقد اللقاء الوطني للتوافق على وضع رؤية
استراتيجية وطنية.

النائب عاطف عدوان

النائب يحيى العبادســة ،أشــار إلــى أن أمريكا
تعمــل لتهويد كامــل األرض من خــال وهم
التســوية والســام فــي فلســطين والشــرق
األوســط ،وطالــب التشــريعي بإعــان أمريكا
وطنا قوميا للهنود الحمر نظراً ألنهم األصحاب
الشرعيين ألرض أمريكا.
وشــدد علــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي كل
المســار السياســي للســلطة ومنظمة التحرير
الفلســطينية ،مؤكــدا أن التنــازالت ال يمكــن
أن توصلنــا إلــى حقــوق ،وبيــن أن المطلــوب
فلســطينيا انعقاد اإلطار القيــادي المؤقت في
غزة فورا ووضع اســتراتيجيات معركة الشعب
الفلسطيني للتحرر من االحتالل.

النائب يونس االسطل

من ناحيته أثني النائب يونس األســطل ،على
توصيــات التقريــر التــي أكــدت علــى ضرورة
الوحدة الوطنية ،داعياً الكل الوطني لالنطالق
من العقيدة اإلســامية لمواجهة صفقة القرن،
ومؤكداً أن فلسطين هي أرض عربية وإسالمية
وال وجود تاريخياً لليهود فيها.

النائب أحمد أبو حلبية

أمــا النائب أحمد أبــو حلبية ،فقد أشــار إلى أن
القــدس موحدة هي عاصمة أبدية لفلســطين
وأنهــا واقعة تحت االحتــال ويجب العمل على
تحريرها بكافة أشكال المقاومة ،وأكد على حق
العودة للمهجرين من الفلسطينيين إلى قراهم
ومدنهــم التي هجروا منهــا وكذلك تعويضهم
عن الخسائر التي لحقت بهم.

النائب مروان أبو راس

طالــب النائب مروان أبــو راس ،محمود عباس
بإلغاء كافة اإلجراءات عن غزة ،وتعجيل إجراءات
الوحدة الوطنية ووقف فوري للتنسيق األمني،
وقــال ":إن الوقــت للعمــل وليــس للمناظرات
والخطابات".

خالد البطش

من جهته شدد القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي
خالد البطــش ،في كلمته نيابــة عن الفصائل
الفلسطينية على ضرورة مواجهة صفقة القرن
بشكل جماعي وموحد.
وقــال ":إن ما حصل من ترامب هو حلقة أخرى
من حلقــات الصراع مــع المحتــل الصهيوني،
ولكن هذه المرة أمريكا دخلت على خط الصراع
مباشرة".
وتابــع "مطلوب على المســتوى الوطني إعالن
انهــاء االنقســام واســتعادة الوحــدة الوطنية
وانعقاد اإلطار القيادي المؤقت لألمناء العاميين
إلعــادة ترتيــب البيــت الفلســطيني الداخلي
وإعادة االعتبار للمشــروع الوطني الذي مزقته
اتفاقية أوسلو".
وطالب األمة العربية واإلسالمية بقطع عالقاتها
مع واشنطن وسحب السفراء مع الدولة الراعية
لإلرهاب ووقف النشاط التجاري واالقتصادي مع
أمريكا.
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استمعت لوكيلي المالية والتعليم ..لجنة الرقابة تلتقي مجلس إدارة مدينة حمد

اســتمع رئيــس لجنــة الرقابــة النائــب يحيى
العبادسة ،بحضور عضوي اللجنة النائبان عبد
الرحمن الجمل ،ويونس أبو دقة ،لشكوى رئيس
وأعضاء مجلــس إدارة مدينة حمــد ،بمحافظة
خان يونــس ،وذلك لدى لقاءهــم مؤخراً بمقر
المجلس التشريعي.
بــدوره أوضــح رئيــس مجلــس إدارة مدينــة
حمد ،نضــال الرنتيســي ،أو األوضــاع المادية
لسكان المدينة متردية للغاية ،منوهاً أنه بادر
بالتواصل مــع اللجنة ومعقد اللقاء معها بهدف

نقل معانــاة ســكان المدينة للتشــريعي ،من
ناحيته طالب أمين ســر مجلــس إدارة المدينة
محمد اليعقوبي ،بإعادة تقييم أســعار الشقق
والعمــل علــى تخفيض األســعار نظراً لســوء
أوضاع المواطنين المســتفيدين من المشروع،
باإلضافــة لوقف خصم األقســاط لحيــن إعادة
التقييم ،كمــا طالب بتحســين الخدمات داخل
المدينــة وتوفيــر المرافق العامــة من مدارس
ومراكز صحية ومركز شرطة.
بدوره طالــب رئيس اللجنة النائب العبادســة،

اللجنة االقتصادية تطلع
على الخطة السنوية لوزارة االقتصاد

التقت اللجنــة االقتصادية مع وكيل
وزارة االقتصــاد الوطنــي رشــدي
وادي ،وناقشت معه الخطة السنوية
للوزارة ،وحضر اللقــاء رئيس اللجنة
االقتصاديــة بالتشــريعي النائــب
عاطــف عــدوان ،وك ً
ال مــن أعضــاء
اللجنة النواب :ســالم سالمة ،يوسف
الشرافي ،وجميلة الشنطي.
بدوره أشــار وادي ،الهتمــام وزارته
باالقتصــاد الوطنــي واالرتقــاء
بــه ،شــارحاً معالــم خطــة الــوزارة
السنوية ،موضحاً أن االرتقاء بالعمل
االقتصادي اإلنتاجي من أهم ُ
األسس

التــي تقوم عليها الخطــة ،باإلضافة
لحماية المستهلك وتعزيز المنتجات
المحليــة وتشــجيع سياســة إحــال
الــواردات ،وزيادة أعداد المفتشــين
والمراقبيــن علــى األســواق بهــدف
ضمان ســامة المنتجات والتأكد من
مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.
من ناحيتهم شدد النواب على ضرورة
العمل بكل السبُل الممكنة من أجل
تعزيز صمود المواطن الفلســطيني
وحماية االقتصاد والمنشآت اإلنتاجية
وإتاحــة فرصــة أكبــر من األســواق
المحلية أمام المنتجات الوطنية.

مجلــس إدارة المدينــة برفع شــكوى مكتوبة
للجنة ،منوهاً أنه ســيعمل علــى وضع الحلول
المناسبة لمشكالت سكان المدينة بالتعاون مع
جهات االختصاص.

االستماع لوكيلي المالية والتعليم

إلى ذلك اجتمعت اللجنة مع وكيل وزارة المالية
عوني الباشــا ،ووكيل وزارة التعليم زياد ثابت،
بحضور ُك ً
ال من النواب :يحيى العبادســة ،عبد
الرحمن الجمل ،عاطف عدوان ،يونس أبو دقة،
وهــدى نعيــم ،وبحث الحضور بعــض القضايا

المالية المتعلقة بوزارة التربية والتعليم العالي
ال سيما إيرادات ونفقات الوزارة ،والقوانين التي
تحكم توريدها للخزينة المركزية.
كما بحث المجتمعون عالقة الموازنات الدورية
بجودة العمليــة التعليمية واســتمراريتها وفقاً
لألصول ،فيمــا أوضح ُك ً
ال من الباشــا ،وثابت،
الحــدو المهنيــة واللوائــح القانونيــة الناظمة
للعمل والتعــاون بين الوزارتيــن ،وتم االتفاق
على عدة آليات تضمن تقديم المالية للموازنات
المطلوبة للتعليم وفقاً للقانون واألصول.

لجنة التربية تتفقد المستشفى اإلندونيسي

تفقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا
االجتماعيــة بالمجلــس التشــريعي
المستشــفى اإلندونيسي ،وضم وفد
اللجنــة النواب :عبــد الرحمن الجمل،
خميس النجار ،يوسف الشرافي ،سالم
ســامة ،ومحمــد شــهاب ،وكان في
اســتقبالهم مدير عام المستشفيات
بوزارة الصحة د .عبد الســام صباح،
ومدير المستشــفى اإلندونيســي د.
شــوقي إبراهيم ســالم ،وعــدد من
الطواقم الطبية واإلدارية بالمشفى.
بــدوره أوضــح مســئول الملــف
الصحــي النائــب خميس النجــار ،أن
الزيــارة تأتــي للوقوف علــى أوضاع
المستشــفيات وتلمــس احتياجاتهــا
ســعياً لتجويــد الخدمــات الصحيــة

المقدمــة للمواطنيــن ،وقــدم مدير
المستشــفى توضيحاً بشأن الخدمات
واالختصاصات واالمكانيات المتوفرة،
منوهــاً أن المشــفى يقــدم الخدمــة
لســكان منطقة شــمال غــزة والبالغ
عددهم " "400ألف نسمة.
مــن جانبــه لفــت مديــر عــام
المستشــفيات بــوزارة الصحــة ،أن
الوزارة تســعى لتطوير المستشــفى
اإلندونيســي وتزويــده بمشــاريع
وتجهيزات واضافــات جديدة ليصبح
مشفى مركزي على مستوى محافظة
الشــمال ويقــدم خدمــات تخصصية
شاملة.
بدورهــم أكــد أعضــاء اللجنــة على
ضرورة االســتغالل األمثــل للطاقات
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واإلمكانــات الموجــودة والتكامــل
الشامل ما بين مؤسسات ومستشفيات
وزارة الصحــة والمؤسســات الطبيــة
األهلية والرسمية األخرى كالخدمات
الطبيــة العســكرية ،والعمــل علــى
توفير األجهــزة والتجهيزات والكوادر
الطبية الالزمة للمستشفيات.
ودعــا النــواب لالهتمــام بتوفيــر
التجهيــزات الالزمة لمرضى الفشــل
الكلــوي والتخفيــف مــن معاناتهم،
مؤكديــن أن اللجنــة االجتماعيــة
تســعى لــدى جهــات االختصــاص
لتذليــل العقبات وتســريع االجراءات
لتوفيــر أفضــل الخدمــات الصحيــة
الرئيسية والتشخيصية والتخصصية
للمواطنين في المستشفى.
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خالل أداء اليمين القانونية للقضاة الشرعيين الجدد

د .بحر :التشريعي حافظ على التماسك المجتمعي
وسهل التقاضي أمام المحاكم الشرعية

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

عدوان مباشر

أكد د .أحمد بحر ،أن المجلس التشريعي يبذل جهوداً كبير ًة من
أجل سن التشريعات التي تُسهل أمور التقاضي أمام المحاكم
الشــرعية ،وتحافــظ علــى التماســك المجتمعــي ،منوهاً أن
المجلس يعكف على إقرار مشروعي قانون أصول المحاكمات
الشــرعية ،والتنفيذ الشــرعي ،بالقــراءات المختلفــة تمهيداً
إلصدارهما رســمياً والعمل بهما قريباً ،وذلك خدمة للمواطن
الفلسطيني وبهدف الوصول إلى العدالة المنشودة.
جــاءت تصريحــات بحر ،خــال أداء اليميــن القانونية للقضاة
الشرعيين الجدد ،حيث أكد على دعم القضاء الشرعي والقضاة
الشرعيين من خالل سن القوانين والتشريعات المناسبة.

مــن جهته بــارك رئيس اللجنــة القانونية النائــب محمد فرج
الغــول ،للقضاة الجدد أداء اليميــن القانونية ،ملفتا أن األصل
في الدول اإلســامية بما فيها فلســطين هو القضاء الشرعي
والذي كان مُختصاً في السابق بنظر كافة القضايا ومن بعده
جاء القضاء النظامي والعسكري وغيره.
ولفــت إلى أن القوانين التي أقرها المجلس التشــريعي كانت
جميعهــا داعمة ومســاندة لتطبيق الشــريعة اإلســامية ،وال
يوجــد فيهــا أي بند يخالــف ذلك ،مشــددا علــى أن المجلس
يسعى الستكمال إقرار القوانين التي يحتاجها القضاء الشرعي
الفلسطيني.

لجنة الصياغة والقضاء الشرعي يناقشان مشروع
قانون أصول المحاكمات الشرعية
ناقشت لجنة صياغة التشريعات في المجلس التشريعي مع
ممثل المجلس األعلى للقضاء الشرعي القاضي عمر نوفل،
مشــروع قانون أصول المحاكمات الشــرعية تمهيدا لقراءته
بالقــراءة األولــى وفق األصــول ،وذلك خالل لقــاء تم عقده
مؤخراً بمقر المجلس التشريعي في مدينة غزة.
بــدوره أوضح رئيس لجنــة صياغة التشــريعات وأمين عام
المجلس التشريعي د .نافذ المدهون ،أنه وبعد االطالع على
مواد وبنود مشروع القانون سجل أعضاء اللجنة مجموعة من
المالحظات التي ستعمل لجنة الصياغة على األخذ بها بعين
االعتبار خالل اعداد ودراســة مشــروع القانــون فيما يتعلق

باختصاص المحاكم الشــرعية والتأكد من رفع التعارض ما
بين اختصاصات القضاء الشرعي والقضاء النظامي.
ولفــت المدهــون ،إلــى أن اللقاء يأتــي في إطــار األولويات
التشــريعية للعــام  2020وذلــك للتخفيــف عــن المواطــن
إجــراءات التقاضي أمام القضاء الشــرعي فــي ظل األوضاع
الماليــة الصعبة التي يعاني منهــا المواطنين ،آخذين بعين
االعتبار تفعيل دائرة االرشــاد االســرى في المجلس األعلى
للقضــاء الشــرعي للقيام بدورها في الحفاظ على تماســك
المجتمع وحل النزاعات المتعلقة باألحول الشخصية واألسر
الفلسطينية وخاصة األزواج الشابة.

مرة تلو األخرى تتعمد اإلدارات األمريكية المتعاقبة وخاصة اإلدارة الحالية مصادرة حقوق
شــعبنا والتنكر له ،كان أخر تلك المحاوالت البائسة اإلعالن األخير للرئيس األمريكي أو
ما بات يعرف بـ"صفقة القرن" ،وهي عدوان مباشر على شعبنا وحقوقه ومقدراته وسطو
على اإلرث التاريخي لشــعبنا ومحاولة لطمس الحقائق والشــواهد التاريخية كافة التي
تشهد بعروبة وإسالمية هذه األرض المباركة ،كما تشهد من ناحية أخرى بأن اليهود ال
حق لهم فيها بأي حال من األحوال ،ولكنها "العربدة" األمريكية والغطرسة الصهيونية.
هذه الصفقة التي صيغت بأيدي أمريكية وعقول صهيونية ال شــك أنها راعت المصالح
اإلســرائيلية واألطماع اليمينية في دولة الكيان ،وبالتالي ال يمكن لشعبنا أن يقبل بها،
لقد مرت القضية الفلسطينية بمواقف حرجة ومنعطفات خطيرة غير أن نفراً واحداً من
شعبنا لم يعترف بشرعية االحتالل وال بأي حق له على أرضنا ،حتى أولئك الذين انخرطوا
في مفاوضات مباشرة مع االحتالل إنهم يؤمنون في قرارة أنفسهم بأنه ال حق لالحتالل
على أرضنا.

جهل

الصفقة وبنودها وموادها كافة كلها تثبت جهل "راعي البقر" األمريكي بطبيعة شعبنا
ومدى تمســكه بحقوقــه وتضحياته من أجل ثوابته الوطنية الراســخة رســوخ الجبال،
الغطرســة والعنجهية األمريكية أنســت "ترامب" وفريقه أن القضية الفلســطينية هي
عقيدة لدى مســلمي األرض قاطبــة وأن واحد منهم لن يتخلــى عنها بغض النظر عن
المواقف السياسية لألنظمة الرسمية.
بــل إنهــم ربما ال يقــرأون التاريخ ولو تصفحــوه أو زعموا ذلك ،ببســاطة لقد تعرضت
القضية الفلســطينية لمؤامرات كثيرة وزالزل كبيرة غير أنها لن تســقط ولن يكتب لها
االندثار رغم كل األطماع المحيطة بها.
وربما يجهلون أو يتجاهلون أن أوروبا والتاريخ المســيحي قد شهد طرداً لليهود أكثر من
مائة مرة من أوروبا وحدها ،بينما تَعامَل المسلمون معهم في حينه باحترام ومنحهم
كامل حقوقهم اإلنسانية.

انحياز

إن كل الــذي نراه من تصرفات وتصريحات أمريكيــة تعبر عن االنحياز األمريكي للعدو
الصهيونــي بشــكل كامل ،بل إن ما يجــري يوضح رغبة عارمة لــدى اإلدارة األمريكية
بتقديم الخدمات السياسية لالحتالل وتبني مواقفه ووجهات نظره الظالمة تجاه الصراع
العربي اإلسرائيلي.
إن مســئولو اإلدارة األمريكية الحاليــة يؤمنون بمعتقدات التيار المســيحي الصهيوني
الذيــن يمثلون الجزء األكبر من داعمــي الرئيس األمريكي الحالــي "ترامب" هذا التيار
يُؤمــن بضرورة عودة الشــعب اليهودي إلى أرضه الموعودة المزعومة في فلســطين،
وإقامة كيانٍ يهوديٍّ فيها تمهيداً للعودة الثانية للمســيح وتأسيسه لمملكة األلف عام،
وهي أســطور ٌة ترتبط باليهودية الصهيونية وتعتقــد بوجوب دعم األمم لليهودية في
أكبر فرية في التاريخ وأحقر عملية تزوير وتضليل للبشرية جمعاء.

س ُبل المواجهة

ال شك أن هذه المؤامرة الكبرى تتطلب من شعبنا توحيد الموقف السياسي الفلسطيني
الرافــض لصفقة القرن وهو أمر مهم وضروري إلفشــال الصفقة المزعومة ،وهنا ننوه
لضرورة المسارعة إلعادة ترتيب البيت الفلسطيني بما يكفل تحقيق وحدة فلسطينية
تتجــاوز اتفاقية أوســلو وتبعاتهــا االقتصادية واألمنيــة التي كبَّ َلت شــعبنا وحدت من
طموحاته وقزمت آماله بالحرية واالستقالل واالنعتاق من المحتل.
ومن آليات المواجهة المقترحة التوقف الفوري عن ممارسة التنسيق األمني مع االحتالل
في الضفة الغربية المحتلة ،ومبادرة الســلطة برام اهلل لرفع يدها الثقيلة عن المقاومة
بكل أشكالها والسماح ألبطال الضفة بالتحرك الحر ضد االحتالل وجيشه ومستوطنيه.
ومن الواجب أيضًا دعم صمود المواطنين واجبار الســلطة لوقف سياســاتها العنصرية
بحــق أبناء غزة ،وبدأ العمل الفوري نحو تجديد الشــرعيات من خــال إجراء االنتخابات
العامة بالسرعة الممكنة.

اللجنة القانونية تلتقي رئيسي بلدية النصيرات وسلطة األراضي
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