
w w w . p l c . p s

A L  -  P  R  L  M  A  N
صحيفة نصف شهرية تصدر عن  /

الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني

السنة الحادية عشر - العدد )272(
07 ذي الحجة 1440 هـ  - 08 أغسطس/ آب 2019 م

الخميس
02

اللجنة االقتصادية 
تلتقي رؤساء اتحادات 

الصناعات الوطنية
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نواب: رجل العزائم ربى جياًل على حب 
الجهاد والعمل المقاوم

في وداع الشيخ المجاهد أحمد نمر

ودعت جماهير قطاع غــزة أحد أبرز رجاالتها 
األبــرار في جنــازة مهيبة حاشــدة شــهدتها 
مدينة خان يونس منتصف األســبوع الجاري، 
لتشــييع جثمــان الشــيخ أحمــد نمــر حمدان 
بحضــور الفــت من قيــادات العمــل الوطني 
واالســالمي والفصائــل المختلفة ومشــاركة 

جماهيرية واسعة.
وألقى إســماعيل هنية، رئيس حركة حماس 
كلمــة مؤثــرة خــالل الجنــازة قــال فيهــا:" 
إننــا نودع اليــوم واحــدًا من أعمــدة وقواعد 
وأصول تأســيس مشــروعنا الوطنــي، ومن 
البقية الباقية التي أسســت لمشــروع حماس 

والمقاومة".
وأشــار هنيــة إلــى أن الشــيخ حمــدان، كان 
مــن أشــجع الرجــال وأعظــم قامــات الوطن 
التي حملت هم فلســطين وأعــدت جياًل من 
الرجــال لمقارعة االحتالل، مشــيرًا لتمســك 
الراحل بحق العودة والثوابت الوطنية، والفتًا 

لمشاركاته في مسيرات العودة رغم مرضه.
 في حين ودع رئيــس كتلة التغيير واإلصالح 
النائب محمود الزهار، الراحل بقوله:" إنه من 
الصعب علينا أن نقف لتوديع الشيخ، وقد كنا 

نطمــع أن نكــون وإياه على بوابات المســجد 
األقصى حين تحريره". 

وأضــاف الزهار في كلمتــه": إذا ذكرت معاني 
الحريــة والحــق، برز اســم الشــيح أحمد نمر 
حمــدان، الــذي يُذكــر بالشــهداء والمبعدين 

وبالعزيمة والقوة وتاريخ فلسطين.
إلــى ذلــك اســتذكر النائــب األول لرئيــس 
المجلــس التشــريعي أحمد بحر، فــي كلمته 

مواقــف جمعتــه مــع الراحــل عبــر عشــرات 
السنوات، الفتًا إلى أنه عاصره في حقل العمل 
الدعوي واالجتماعي ورافقه أثناء رحلة االبعاد 

إلى مرج الزهور عام "1992".
ووصفــه بأنه رجــل العزائم الــذي ربى جياًل 
على حب الجهــاد والمقاومة، مؤكــدًا أنه كان 
صوتًا للحق وخطيبًا مفوهًا طلق اللسان وقوي 

الحجة وثوري الفكر. 

لجنتا التربية والقانونية تناقشــان مشــروع 
قانون التعليم العالي
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تقارير وأخبار 2

اللجنة االقتصادية تلتقي رؤساء اتحادات الصناعات الوطنية 
ناقشت معهم هموم ومعوقات المنتجات المحلية 

اللجنــة االقتصاديــة خالل  عقــدت 
األســبوع المنصــرم عــدة لقــاءات 
منفصلــة مــع رؤســاء عــدد مــن 
االتحادات العامة للصناعات الوطنية 
والمحلية ومنها: اتحــاد الصناعات 
الغذائيــة، والدوائيــة، والخشــبية، 
والنســيج في  المالبــس  وصناعــة 
قطاع غــزة، وذلــك بحضــور رئيس 
اللجنــة االقتصاديــة فــي المجلس 
التشــريعي النائــب عاطــف عدوان، 

وُكاًل من أعضاء اللجنة النواب: سالم 
ســالمه، يوســف الشــرافي، وجميلة 

الشنطي.
وتأتي اللقاءات المذكور في ســياق 
متابعــة اللجنة للقطاعــات اإلنتاجية 
الفلسطينية وتشجيعًا منها للمنتجات 
المحلية التــي تعتبرها اللجنة بمثابة 
رافعــة أساســية لالقتصــاد الوطني، 
"البرلمــان" تابعــت لقــاءات اللجنــة 

وأعدت التقرير التالي: 

اتحاد الصناعات الغذائية
هــذا والتقــت اللجنة مع رئيــس االتحاد العام 
للصناعــات الغذائية، تيســير الصفدي رافقه 

عدد من أعضاء مجلس إدارة االتحاد.
بدوره بيــنّ الصفــدي، أن قطــاع الصناعات 
الغذائيــة هو من أكبر القطاعات اإلنتاجية في 
قطاع غزة ولديه القدرة على تغطية الســوق 
المحلى بكافة المنتجات الغذائية، ولفت إلى أن 
القطاع الغذائي تعرض إلى تدمير ممنهج من 

قبل العدو اإلسرائيلي خالل الحروب السابقة.
وحذر الصفدي، من سياســة إغراق األســواق 
بالســلع األجنبيــة المتوفر بديــل محلي لها، 
مطالبًا بمنع اســتيراد تلك المنتجات واعتماد 
سياســة تشــجيع وتطوير الصناعة المحلية، 
ورفع جميع الضرائب المفروضة على المصانع 

والمواد الخام الداخلة في الصناعات الغذائية.
اتحاد صناعة المالبس والنسيج

اتحاد الصناعات الدوائية 
كما التقت اللجنة برئيس االتحاد العام لصناعة 
األدوية في قطاع غزة، الدكتور خليل األسطل، 
الــذي لفــت أن االحتــالل قد فــرض العديد من 
المعوقات أمــام قطاع الصناعــات الدوائية في 
مقدمتها إعاقة ادخال المواد الخام للمصانع في 

غزة. 
وأوضــح أن مصانع األدوية في قطاع غزة تعمل 
فقط بـ "%30" من طاقتها اإلنتاجية وال يســمح 
االحتالل بتصديــر المنتج لألســواق الخارجية، 
مطالبــًا جهــات االختصاص بدعم هــذا القطاع 
وضمان حصة تسويقية أكبر في السوق المحلي.

اتحاد الصناعات الخشبية 
إلى ذلــك عقدت اللجنة لقاء مــع رئيس االتحاد 
العام للصناعات الخشــبية وضاح بسيسو، الذي 
بيــنّ أن قطاع الصناعات الخشــبية كان يصدر 
قبل الحصار لألســواق الخارجية منتجات بقيمة 

وفي لقاء أخر اجتمعت اللجنة مع رئيس وأعضاء 
االتحاد العام لصناعة المالبس والنسيج، وناقش 
الحضور مشكالت ومعوقات عمل االتحاد ومدى 
مساهمته في دعم وتطوير الصناعات المحلية. 
من ناحيته بينّ رئيس االتحاد زياد أبو عودة، أن 
صناعة المالبس والنسيج من الصناعات الرائدة 
في قطاع غــزة، ويمتلك العاملــون فيه خبرات 
فنية عالية ويتمتع المنتج بقدرة على المنافسة 

في األسواق المحلية واإلقليمية.
وطالــب أبــو عــودة، بتطبيــق سياســة إحالل 
الــواردات فــي بعــض المنتوجــات النســيجية 
التي لها بديل محلى، وتســهيل حركة استيراد 
المواد الخــام وادخالها من المعابــر دون تأخير، 
وانشاء مركز تدريب وتطوير متخصص لقطاع 
المالبس والنســيج، وانشــاء مختبر متخصص 
لفحص األقمشــة والخيــوط التي يتــم انتاجها 
محليًا، وتقنين اســتيراد الســلع التــي لها بديل 

محلي. 

"3" مليــون دوالر وقــد توقفــت تمامــًا بفعل 
السياسة اإلسرائيلية الهادفة لتدمير القطاعات 

اإلنتاجية الوطنية. 
ونوه بسيســو، أن ما نســبته "%85" من انتاج 
القطاع كان يصدر للســوق الخارجي، و"15%" 
فقط لألســواق المحلية، مطالبًا بمنح المنتج 

المحلي فرصة للنهوض. 
وفــي نهايــة سلســلة اللقــاءات أشــار رئيس 
وأعضــاء اللجنة االقتصاديــة لدعمهم للمنتج 
المحلي مشــددين علــى حــرص اللجنة على 
تطويــر المنتجــات الوطنيــة، ومؤكديــن أنها 
تتمتــع بجــودة عاليــة ويمكن لهــا أن تنافس 
الســلع األجنبيــة إذا تــم تصديرها لألســواق 

الخارجية.
ولفــت النــواب لجهــود اللجنــة لــدى جهــات 
االختصــاص الرســمية وغير الرســمية بهدف 
منح المنتجات المحلية فرصة أكبر في السوق 

المحلي واعتماد سياسة إحالل الواردات. 

خالل ورشة عمل مشتركة

عقدت لجنتا التربية والداخلية ورشة عمل حول 
سبل النهوض بواقع الخدمات الصحية بمرافق 
ومستشــفيات وزارة الصحــة والخدمات الطبية 

العسكرية، وآليات التعاون المقترحة. 
وحضــر الجلســة ُكاًل مــن النــوب: إســماعيل 
األشقر، خميس النجار، مروان أبو راس، يوسف 
الشــرافي، ســالم ســالمة، ويونس أبــو دقة، 
ووكيل وزارة الصحة يوســف أبو الريش، ومدير 
الخدمات الطبية العسكرية محمد صالح، وعدد 

من أركان وزارتي الصحة والداخلية.
بدوره أوضح النائب األشقر، أن الجلسة ناقشت 

سبل النهوض بواقع الخدمات الصحية وتفعيل 
آليات التعاون المشــترك بين مؤسســات وزارة 
الصحــة والخدمــات الطبيــة العســكرية.  من 
ناحيتــه أشــار وكيــل وزارة الصحــة للعالقــة 
الوثيقة الســائدة بين الوزارة والخدمات الطبية 
العســكرية، منوهًا أنها تأتي فــي إطار العالقة 
التكامليــة وبهــدف تحســين الخدمــة الصحية 

المقدمة للمواطنين.
مــن جانبه لفــت مدير عــام الخدمــات الطبية 
العســكرية إلى أنهــم تميزوا بتقديــم الخدمة 
الصحية للعاملين باألجهزة األمنية والعسكرية 

وعائالتهــم فــي ظــل محدوديــة اإلمكانــات 
اللوجســتية وقلة عدد الكادر الطبي.  بدورهم 
أكد النواب على ضرورة التكامل التام بين وزارة 
الصحة والخدمات الطبية العسكرية والتنسيق 
بينهما خاصة فــي ظل الحصــار وازدياد أعداد 

المرضى المحتاجين لتلقي الخدمة الصحية.
وأوصــى النــواب بضــرورة االســتغالل األمثل 
لجميــع اإلمكانــات والطاقــات الموجــودة فــي 
جميع المرافق الصحية ســواء بوزارة الصحة أو 
الخدمات الطبية العسكرية وعموم المؤسسات 

الصحية التابعة لوزارة الداخلية. 

لجنتا التربية والداخلية تناقشان سبل التعاون بين مستشفيات 
وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية

لجنة القدس تندد بعزم 
المستوطنين اقتحام 

األقصى يوم عيد األضحى
نــددت لجنــة القــدس واألقصــى بالمجلس التشــريعي 
بدعوات المســتوطنين الصهاينة القتحــام األقصى في 
ذكرى ما يســمى بـ "خــراب الهيكل"، والــذي يوافق يوم 
األحــد القادم وهو أول أيام عيــد األضحى المبارك، األمر 
الــذي اعتبرته اللجنة تعدٍّ صارخ على المســجد األقصى 

وحرمته.
وقالــت اللجنة في بيان صحفي أصدرته مؤخرًا:" تواصل 
لجنة القدس واألقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني 
متابعتها لما يحدث في المسجد األقصى المبارك ومدينة 
القدس من اعتداءات صهيونية مستمرة، ومحاوالت حثيثة 
لتفريغ البلدة المقدســة من أهلها في سياســة غطرسة 

واضحة لتغيير معالم المدينة وتركيبتها السكانية".
وحــذرت اللجنــة فــي بيانها مــن مواصلــة المغتصبون 
الصهاينة تهديداتهم بالحشــد داخل ســاحات المســجد 
األقصى المبــارك، مؤكدة أن هذه الدعوات تعتبر فجاجة 
صهيونية، واستهتار بمشاعر ماليين المسلمين في بقاع 
األرض، وهو أمر ناجم عن حالة االنبطاح المذل والتطبيع 

المخزي الذي تقوده بعض األنظمة العربية الفاسدة.
ودعــا البيان أهل الضفة والقدس والداخل المحتل لشــد 
الرحال إلى المسجد األقصى في أول أيام العيد، واعتباره 
يومًــا لدحــر المســتوطنين وإبطــال فكرتهــم، مهيبة 
بالمقاومــة الفلســطينية لتثبيت معادلــة جديدة تحفظ 

المقدسات، وتقطع كل يد تمتد إليها بسوء.
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أخبار ومقاالت

الالجئون الفلســطينيون فــي لبنان في 
مواجهة ظلم ذوي القربى وصفقة القرن

منــذ أن وقعت النكبــة األولى عــام 1948م كالكارثة على رؤوس أبناء شــعبنا، 
وتسببت في تهجير مئات اآلالف من األسر الفلسطينية التي تشردت داخل الوطن 
وفي ديار اللجوء والشتات، كان واضحًا تمامًا أن الالجئين هم األكثر معاناة واألشد 
ألمًا ونزفًا من بين أبناء شــعبنا، وأن المؤامرات لن تنفك تنصبّ على رؤوســهم 
تباعــًا لتصفية قضيتهم وتحويلها إلى ملف حزين حافل بالقصص والذكريات ال 

غير.
على مدار العقود الماضية كانت قضية الالجئين في بؤرة االســتهداف اإلقليمي 
والدولي، إذ تقاطرت المشــاريع والطروحات والمبادرات السياســية حول القضية 

الفلسطينية، والتي كان إلغاء حقوق الالجئين بندها األول ومحورها الرئيسي.
وفــي الوقت الذي تناثــرت فيــه التصريحات والمواقــف واإلعالنات السياســية 
واإلعالمية األمريكية حول صفقة القرن بدا جليًا أن المؤامرة هذه المرة أشد فتكًا 
وقوة من ســابقاتها وأن هناك الكثير من المتآمرين والمتواطئين الذين شــرعوا 
في شــحذ سيوفهم لالنقضاض على الالجئين واإلجهاز على حقهم الشرعي في 

العودة، المضمخ بدمائهم ودماء آبائهم وأطفالهم ونسائهم.
مــن هنا يمكــن إدراج القــرارات واإلجراءات الظالمــة التي اتخذهــا وزير العمل 
اللبناني كميل أبو سليمان بحق الالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان ضمن 
هذا الســياق التآمري الذي يحاول ضرب أسس وجوهر القضية الفلسطينية عبر 
تصفيــة قضية الالجئين وإلغاء حق العودة، وهو ما يعنــي، عمليًا، إعادة تركيب 

مشهد الصراع الفلسطيني والعربي مع االحتالل على أسس وقواعد جديدة.
وال ريب أن ذلك كله يشــكل حلقة في مسلسل صفقة القرن التي تم شراء ذمم 

بعض األنظمة والمسؤولين العرب بهدف تمريرها وإنجاحها.
وليس غريبًا أن يحمل وزير العمل اللبناني لواء هذه المهمة الجائرة ضد الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان، فهذا الوزير ينتمي إلى حزب القوات اللبنانية ذات التاريخ 
السيء في التعامل مع شعبنا الفلسطيني ومع الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
ومع ذلك فإن الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني وشرائحه المختلفة والكثير من 
الجهات السياسية والحزبية الوازنة والقوى والشرائح الشعبية في لبنان، ترفض 
هذه القــرارات واإلجراءات ضد الالجئين الفلســطينيين وتحاول إيقافها، وتدعم 
حراك الالجئين الفلسطينيين في المخيمات بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم ويوفر 

حياة كريمة لهم في ظل الظروف القاسية والمعاناة الكبرى التي يعيشونها.
لقد أثبت الالجئون الفلســطينيون في لبنان وقوى وأحزاب وشــخصيات وشرائح 
شــعبية لبنانية، أنهم يشــكلون -بحــق- الطليعة األبية التي تتصــدى لمؤامرة 
تصفية قضية الالجئين الفلســطينيين وتمثل، عمليا، خط الدفاع األول عن حق 
العــودة، وما الفعاليات القوية وردود الفعل المؤثرة التي بادر بها الالجئون عقب 
اتخــاذ اإلجراءات الظالمــة، إال برهانًا أكيدًا على مدى روح العــزم واإلصرار التي 
تتوقــد في نفــوس الالجئين ولن تنطفــئ إال بإلغاء هذه اإلجــراءات وإنصافهم 

وحفظ حقوقهم وكرامتهم بإذن اهلل.
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نوجه التحية للشــعب اللبناني وقواه 
وأحزابه وشــخصياته التي تقف بجانب شــعبنا الفلســطيني في مخيمات اللجوء 
علــى أرض لبنان العزيزة ضد قرار وزير العمل اللبناني، وسيســتمر الشــعبان: 
الفلســطيني واللبناني في الحراك الشعبي االحتجاجي الواسع حتى يتراجع وزير 
العمل اللبناني عن قراراته الجائرة وتصان كرامة وحقوق الالجئين الفلسطينيين 

في المخيمات.  
وأخيــرا.. فــإن العالقــات اللبنانية – الفلســطينية كانت وســتبقى متجذرة على 
الدوام، وستظل أكبر من كل المحاوالت التي تحاول إحداث الشرخ والوقيعة بين 
الشــعبين: الفلســطيني واللبناني، وسيشكل الفلســطينيون في لبنان في كل 
المراحل واألوقات الدرع الواقي والسياج المتين لحفظ وتكريس األمن واالستقرار 

في لبنان بإذن اهلل.
ُ َغالِبٌ عََلى َأمِْرهِ وََلكِنَّ َأْكَثرَ النَّاِس َل يَعَْلمُوَن " " وَاللَّ
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لجنتا التربية والقانونية 
تناقشان مشروع قانون التعليم العالي

د. بحر يهاتف لمى خاطر 
مهنئًا باإلفراج عنها من سجون االحتالل

خالل اجتماع مشترك 

ندد بإجراءات االحتالل بحق األطفال والنساء 

ناقشت لجنتا التربية والقانونية بالمجلس التشريعي في 
اجتماع لهما مشروع قانون التعليم العالي. 

وحضر الجلسة كاًل من النواب: محمد فرج الغول، خميس 
النجار، يوســف الشرافي، يونس األسطل، سالم سالمة، 
محمد شــهاب، ومشــير المصري، باإلضافة لوكيل وزارة 
التعليم أيمن اليازوري، وعدد من القانونين والمختصين.

بدوره أوضــح النائب الغول، أن االجتمــاع يأتي في إطار 
اســتكمال الجهود المبذولة حول مشــروع قانون التعليم 
العالي لمناقشة المواد والنصوص المرغوب في تعديلها 

أو إضافتها بهدف إعادة الصياغة وفق األصول. 
من ناحيته نوه النائب يوســف الشرافي، أن لجنة التربية 
كانت قــد ناقشــت المقترحــات المقدمة حول مشــروع 

القانون وخُلصت إلى عدة تعديالت واضافات مقترحة. 

األسباب الموجبة للتعديل
من طرفه بيــنّ وكيل وزارة التعليم أيمــن اليازوري، أن 
لــدى وزارته أســباب ومبــررات دعتها القتــراح تعديالت 
واضافات بهــدف تعديل قانون التعليــم العالي رقم 11 

لسنة 1998م. 
 ومنهــا التطورات والحداثة التي طرأت على المؤسســات 
التعليمية ومنظومــة التعليم المهني والتقني، باإلضافة 
إلى قصــور القانون في بعض الجوانــب الضرورية التي 

تنظم عمل مؤسسات التعليم العالي ومتابعتها.
وفي نهاية الجلسة أكد رئيس اللجنة القانونية أن لجنته 
ســتقوم بإعادة صياغة مشــروع القانون حسب األصول 
القانونيــة ومن ثم تقديمه للمجلس التشــريعي إلقراره 

عبر المراحل التشريعية المعروفة. 

هاتف الدكتور أحمــد بحر، الكاتبة 
مهنئــًا  خاطــر،  لمــى  والناشــطة 
باإلفراج عنها من سجون االحتالل 
بعــد اعتقال دام "13" شــهرًا على 

التوالي.  
وتمنى بحــر للكاتبة خاطــر، حياة 
ســعيدة وســط عائلتها بعيدا عن 
ســجون االحتالل وظلم الســجان، 
مؤكــدًا أن االحتــالل يتجــاوز كل 
باختطافــه  الحمــراء  الخطــوط 
واعتقاله لحرائر فلسطين ويضرب 
بعــرض الحائــط بــكل القوانيــن 
اإلنســانية  واالتفاقيــات  الدوليــة 
والمعاهــدات التــي ترعــى حقوق 

المرأة وتنص على مكانتها. 
ويهاتف ذوي أطفال مقدســيين اســتدعاهم االحتالل 

للتحقيق 
كما هاتف والد الطفل المقدسي محمد عليان البالغ من العمر 4 سنوات 

والذي استدعاه االحتالل للتحقيق مؤخرًا. 
ونــدد بحر، أثنــاء المكالمــة بإجــراءات االحتالل بحق أطفــال القدس 
واعتبرهــا جريمة ضــد الطفولة، داعيــًا المؤسســات الدولية المهتمة 
بحقوق األطفال لممارسة دورها في حماية والدفاع عن أطفال القدس 

الذيــن يتعرضون لهجمة صهيونية غير مســبوقة. وفي ذات الســياق 
ندد بحر، باســتدعاء االحتالل للطفل المقدسي قيس عبيد، الذي سلم 

االحتالل أمر استدعاء لوالده بغرض التحقيق. 
وأهاب بالمنظمات األممية المهتمة بحقوق المرأة والطفل لفضح جرائم 
االحتالل بحق نســاء وأطفال فلسطين واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو 
حماية هاتين الشــريحتين في المجتمع الفلســطيني، معتبرًا إجراءات 
االحتالل بحقهم بمثابة خرق للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني 

وتجاوز لالتفاقيات التي نصت على حقوق المرأة والطفل.



08 أغسطس/آب 2019 م4 العــدد
)272( A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

تقرير

التشريعي: قرارات محمود عباس ضد السلطة القضائية باطلة
تصرفــات "عبــاس" تغول خطير علــى القيم الوطنية 

والنظام السياسي الفلسطيني

بحر:

أكد نواب المجلس التشريعي أن محمود 
عباس يمارس دور التغول على السلطة 
القضائيــة من خــالل إجــراءات وقرارات 

باطلة.
جاءت تصريحات النواب خالل جلسة خاصة 

عقدها التشــريعي بمقــره صباح أمس 
األربعــاء بحضــور نواب مــن كتلي فتح 

وحماس البرلمانيتين.
"البرلمان" تابعت وقائع الجلسة وأعدت 

التقرير التالي: 

تجاوز لكل الحدود
 بــدوره أكــد النائــب األول لرئيــس المجلــس 
التشــريعي أحمد بحر، في مستهل الجلسة أن 
محمود عبــاس يأبى إال أن يتجــاوز كل الحدود 
واألعــراف الوطنية وأن يُمعن في ذبح القانون 

والدستور الفلسطيني.
 وندد بحر، بإجراءات "عباس" بحق الســلطتين 
التشــريعية والقضائيــة مؤكــدًا أنهــا إجراءات 
وقرارات باطلة، ومنوهًا أن حّل المجلس األعلى 
للقضــاء وعــزل القضــاة والتالعب فــي تغيير 
وتشــكيل الهيئــات القضائية، يشــكل جريمة 

وطنية وسياسية وقانونية وأخالقية. 
واعتبر تصرفات "عبــاس" بمثابة تغواًل خطيرًا 
السياســي  والنظــام  الوطنيــة  القيــم  علــى 
الفلسطيني، واســتمرارًا لنهج الهيمنة والتفرد 
والدكتاتوريــة الــذي يدير به "عباس" شــؤون 

الوطن. 
وأكد بحر، أن قرار عباس بحق المجلس األعلى 
للقضــاء باطل قانونيــًا ودســتوريًا، وأن إعادة 
تشــكيله للمجلــس وللمؤسســات القضائيــة 
تشكل مخالفة صريحة وانتهاكًا فاضحًا للقانون 

األساسي الفلسطيني.
ودعــا الــكل الوطنــي والمنظمــات الحقوقية 
ومؤسســات المجتمع المدني، إلــى وقفة جادة 
ومسؤولة لوضع خطة استراتيجية وطنية تقوم 
علــى الشــراكة ووحــدة الموقف والدعــوة إلى 
انتخابات رئاســية وتشــريعية ومجلس وطني 
لمواجهــة الموقف الخطير الــذي يهدف لتدمير 
المشــروع الوطنــي وهــدم النظام السياســي 

الفلسطيني.
تقرير اللجنة القانونية قرارات محمود 

عباس ضد السلطة القضائية 
من ناحيته تال رئيــس اللجنة القانونية النائب 
محمد فــرج الغــول، تقريــر لجنته مؤكــدًا أن 
محمود عباس يسعى لتدمير السلطة القضائية 
بعــد انقالبــه علــى الســلطة التشــريعية في 
الضفة الغربية، منددًا باعتداء عباس وسلطته 
التنفيذيــة على مبــدأ الفصل بين الســلطات، 

بمهام تخدم اجندته المشبوهة.
4.تدخله الســافر في القضــاء، واجباره للقضاة 
على تنفيــذ سياســاته بالتنســيق األمني من 
خالل مالحقــة المقاومة ومحاكمــة المقاومين 
وحمايــة االحتــالل الصهيوني ومنــع محاكمة 
العمــالء وتركهــم يعيثون فســادا وتدميرا في 
المجتمع الفلســطيني خدمــة لالحتالل وتحت 

حماية سلطة التنسيق األمني في رام اهلل.
انتهاك القانون األساسي

وأشــار التقرير لتعمد "عباس" انتهاك القوانين 
الفلســطينية بشــكل صارخ ال ســيما القانون 
األساســي الفلســطيني وتعديالتــه، وقانــون 
السلطة القضائية، حيث خالف بقراراته األخيرة، 
المادة )97( من القانون األساســي والتي تنص 
علــى اســتقالل الســلطة القضائيــة، وكذلك 
المــادة )98( من ذات القانون والتي أكدت أنه ال 
سلطان عليهم وال يجوز ألي سلطة التدخل في 
القضاء أو في شؤون العدالة، إضافة إلى انتهاك 
ومخالفة المــادة )100( من القانون األساســي 

الفلسطيني.
مخالفة أحكام القانون الدولي

وأكــد التقريــر أن العديد من قــرارات "عباس" 
تعتبــر مخالفات واضحــة للمواثيــق والقرارات 
الدوليــة، األمــر الــذي ينطــوي علــى اخــالل 
بالتزامــات فلســطين الدولية وبخاصــة العهد 
الدولي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية 
والمبادئ العامة لألمم المتحدة بشأن استقالل 

السلطة القضائية.
النتائج

وخُلص التقرير للنتائج التالي: 
1.اغتصاب عباس جميع الســلطات وممارسته 
لسياســة الهيمنة والتفرد بالقرارات المصيرية 
للشعب الفلســطيني رغم انتهاء واليته بتاريخ 

.9/1/2009
2.تقويــض عبــاس لبنيــة النظام السياســي 
الفلسطيني من خالل هدمه لمبدأ الفصل بين 

السلطات.
الفلســطيني  األساســي  القانــون  3.مخالفــة 
والقوانيــن الوطنيــة كافــة، وكذلــك مخالفته 
للمواثيق واألعــراف الدولية، وضرب النظامين 

القانونيين الوطني والدولي بعرض الحائط.
4.كل ما يصــدر عن عباس من اعمال وقرارات 

بقانون تعتبر كأن لم تكن وبحكم المنعدم.
التوصيات
هذا وأوصى التقرير بما يلي: 

1.التأكيــد علــى توصيــات وقــرارات المجلس 
الواليــة  انتهــاء  الســابقة بشــأن  التشــريعي 
الدســتورية لعباس منــذ 9/1/2009م والعمل 

ومبدأ اســتقالل القضاء وقد جــاء التقرير على 
النحو التالي: 

تقويض عباس للنظام السياســي الفلسطيني 
واالنقالب على الشرعية الدستورية

وأكــد التقريــر أن "عباس" مســتمر باغتصاب 
الســلطة التنفيذية ومهام الرئاســة واالنقالب 
على السلطة التشــريعية والقضائية واالمعان 
منوهــًا  الوطنيــة،  المؤسســات  تدميــر  فــي 
والهيمنــة  التفــرد  قمــة  تمثــل  اجراءاتــه  أن 
والدكتاتوريــة التي تؤكد علــى انقالبه الكامل 
على الشــرعية الدســتورية والنظام السياسي 

الفلسطيني. 
االنقــالب علــى المجلس التشــريعي 

الفلسطيني
انتهــاء  "عبــاس" ومنــذ  أن  التقريــر  وأضــاف 
واليتــه بتاريــخ 9/1/2009م عمــد الى تدمير 
المؤسســات الوطنيــة العليــا، وانقلــب علــى 
المجلــس التشــريعي، وتآمر مــع االحتالل في 
اختطاف النواب ومنعهم من ممارســة مهامهم 

البرلمانية.
وأكــد أن "عباس" عمــد الى محاولته الفاشــلة 
لإلجهــاز علــى المجلــس التشــريعي بإيعــازه 
للمحكمــة الدســتورية غير الشــرعية بإصدار 

قراره السياسي بحل المجلس التشريعي.
تدمير السلطة القضائية

وأورد التقريــر أمثلــة على محــاوالت "عباس" 
الرامية لتدمير السلطة القضائية ومنها: 

1.تشكيله ما يسمى بالمحكمة الدستورية "غير 
الشرعية" خالفا للقانون األساسي الفلسطيني.

2.تدخل "عباس" الســافر في تعيينات القضاة 
وأعضــاء النيابة من خالل اجبــار القاضي على 
التوقيع مسبقا عند التعيين على ورقة استقالته 
غير محــددة التاريخ البتــزازه بتنفيذ ما يملى 

عليه وإال االستقالة جاهزة. 
3.انقضاضه على رأس السلطة القضائية وذلك 
بإصدار قرارين بقانون رقم 16ورقم 17 بشأن 
حل المجلس األعلى للقضاء، وإدخال تعديالت 
غير شرعية وغير دستورية في قانون السلطة 
وتشكيله مجلسًا انتقاليًّا غير شرعي وتكليفه 

على تنفيذها وفقا للقانون األساسي والقوانين 
ذات الصلة.

2.اعتبــار كل ما صــدر عن عباس بعــد تاريخ 
9/1/2009م ومــا يصدر عنه بما فيه القرارين 
بقانون رقم 16، ورقم 17 لسنة 2019م بشأن 
السلطة القضائية منعدما قانونا وكأن لم يكن.
3.التأكيد علــى أن صاحب الصالحية الحصرية 
بوضــع التشــريعات أو تعديلهــا أو إلغائهــا هو 
المجلس التشريعي وحده وفقا لإلجراءات التي 

حددتها القوانين ذات العالقة.
4.الدعــوة لعــدم تنفيذ مــا ورد فــي القرارين 
القضــاة  ومطالبــة  ســابقا،  اليهمــا  المشــار 
والمحامين والمؤسسات والجمهور الفلسطيني 
السيما في المحافظات الشمالية للتصدي لهذه 

الغطرسة بحق السلطة القضائية.
5.دعوة الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ موقف 
حاسم من تصرفات عباس التي تقوض وتهدم 

النظام السياسي الفلسطيني. 
6.مخاطبة المؤسســات الحقوقيــة والمنظمات 
الدولية كافة التي تعنى بحقوق االنسان بشأن 
اغتصــاب عبــاس للســلطة واخاللــه بالمبادئ 

الوطنية الدستورية ومبادئ القانون الدولي.
7.مخاطبــة البرلمانات العربيــة وجامعة الدول 
العربية بعدم شــرعية عباس وانتهــاء واليته، 

وعدم جواز تعديه على السلطة القضائية.
8.الدعوة لتشــكيل حكومة وحــدة وطنية وفق 
القانون تعمل على معالجة اثار االنقسام وإنقاذ 
ما يمكــن إنقــاذه، والتحضير إلجــراء انتخابات 

تشريعية رئاسية ومجلس وطني متزامنة.

النواب: عباس يتغول على السلطة القضائية ويتفرد بقرارات خاطئة  
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التشريعي: قرارات محمود عباس ضد السلطة القضائية باطلة
عباس يغتصب جميع السلطات ويمارس سياسة الهيمنة 

والتفرد بالقرارات المصيرية رغم انتهاء واليته

الغول: 

مداخالت النواب 
النائب أشرف جمعة

أكد النائب أشــرف 
أزمة  وجود  جمعة، 
دســتورية حقيقة، 
لــن يتــم حلهــا إال 
بالعــودة للقانــون 
وقانون  األساســي 
السلطة القضائية.

وبيــن أن محمــود 
اســتخدام  عباس، 
المــادة رقــم "43" 
القانــون  مــن 

األساسي بصورة خاطئة وخطيرة على الدستور 
بمجمله، مؤكدًا تغول الســلطة التنفيذية على 

باقي السلطات. 
وشــدد على ضرورة اســتعادة الوحدة الوطنية، 
من خالل اجراء انتخابات رئاســية وتشــريعية 
شــاملة حتى يكون ذلك بمثابة ســبيل إليجاد 

السلطات الثالثة وتفعيل مبدأ الفصل بينها.
النائب إبراهيم المصدر

قــال النائــب إبراهيــم المصــدر، إن القانــون 
األساسي للسلطة ينص على مبدأ الفصل بين 
الســلطات، وهذا المبدأ معمــول به في معظم 
دســاتير دول العالم ألنهــا تمنع تغول وهيمنة 
ســلطة على أخــرى ويحمــي الحريــات العامة 

والخاصة ويحقق العدالة والسلم األهلي.
واســتنكر اصــدار رئيس الســلطة قــرار بحل 

الجبــري والمغتصب للســلطة بعصا التســلط 
وســيف األجهــزة األمنيــة واالبتــزازات المالية 

واالعالم المضلل.
وقال: "إما الشــراكة الحقيقــة رغم ما فيها من 
المرونة السياســية، وإما تصعيد ضد االحتالل 
وأدواته التي تسهر سلطة عباس على حراسته 

وأمنه". 
وأكد أن التشــبث بالقانون األساسي والقوانين 
الدوليــة ال يفيدنــا كثيــرا فمعركتنــا ليســت 
قانونية، وإنما أمنية سياسية عسكرية بامتياز، 
وعبــاس ليس أكثــر من خادم أميــن لالحتالل 
مقابــل مصالح شــخصية لــه وألبنائه وبعض 

جوقته.
النائب سالم سالمة

أشــار النائب سالم 
أن  إلــى  ســالمة، 
منتهــي  عبــاس 
الواليــة وهو يقوم 
إجراميــة  بأعمــال 
الشــعب  ضــد 
لفلســطيني  ا
دولته  قيــام  وضد 
وقــد  المســتقلة 
عرفــات  ســماه 

كرزاي فلسطين. 
ونوه إلــى أنه أي "عباس" مصمــم على تدمير 
كل مقــدرات شــعبنا وهــو يغتصــب منصــب 
الرئاســة منذ 2009 حتــى االن، ومنع المجلس 
التشريعي في الضفة من القيام بمهامه لينفرد 
بالســلطة التنفيذيــة بــدون مراقب، وشــكل 
محكمة دستورية غير شرعية ومن ثم أجبرهم 
على االستقالة، مطالبًا بتقديم عباس للمحاكم 

الفلسطينية.
النائب مروان أبو راس

النائــب  أشــار 
راس  أبــو  مــروان 
أن إجــراءات عباس 
إجرامية في تدمير 
النظام السياســي، 
وهــو دليــل علــى 
والهيمنــة  التفــرد 
 ، يــة ر تو كتا لد ا و
الحقيقي  والهــدف 
النظــام  نســف 
السياســي وتدمير 

حلم الدولة بتدمير أركانها.
وتابع "انقالب عباس على المجلس في الضفة، 
وحــل مجلس القضــاء هو أخطــر تنفيذ عملي 
لصفقة القرن المشؤومة التي تريد انهاء فكرة 

القضــاء  مجلــس 
وإعــادة  األعلــى 
تشــكل المحاكــم 
ســن  وخفــض 
للقضاة،  التقاعــد 
ملفتــا أنها قرارات 
لــم تعــرض على 
المجلــس األعلى، 
"القانون  وأضــاف 
األساســي المعدل 
ال   2003 لعــام 

يخول بتاتا رئيس السلطة حل المجلس األعلى 
للقضاء حيث أن هذه القوانين تؤكد اســتقالل 

السلطة القضائية".
ولفت إلــى أن قرار محمود عبــاس اعتداء على 
المبادئ والدســتور، واعتداء صارخ على القضاء 
وهدم ما تبق من استقاللية السلطة القضائية، 

وهو قرار غير دستوري ويعتبر منعدما. 
النائب يونس األسطل

يونس  النائب  أكد 
األســطل أننا أمام 
اســتبداد  ظاهــرة 
يغلب عليها معادلة 
فرعــون "ال أريكم 
ولــم  أرى"  مــا  إال 
يتصدى  مــن  يجد 
لــه فتمــادى فــي 
التفــرد والطغيان، 
الحكم  فترة  وهذه 

الدولة، وعباس يدمر المشروع السياسي كامال 
ويضــع اللبنــات األساســية الكبيــرة في خطة 
ترامــب في تدمير حلــم الدولة وإنهــاء النظام 

الساسي الفلسطيني". 
ولفــت إلى أن عباس أخطر الناس على القضية 
الفلسطينية والمشــروع الوطني وإقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة.
النائب إسماعيل األشقر

أما النائب إسماعيل 
األشقر، فقد أكد أن 
على  انقلب  عباس 
االتفاقيات  جميــع 
لفلســطينية  ا
الفصائــل  بيــن 
ورفــض الشــراكة 
ودمــج  الوطنيــة 
مؤسســات الشعب 
لفلســطيني  ا
سياســة  ومــارس 

الموظفيــن  وفصــل  النــاس  أرزاق  قطــع 
الحكوميين، وقطع رواتب أسر الشهداء األسرى 

والجرحى.
ومضى يقول "شــارك عبــاس في حصار قطاع 
غــزة وقطــع الــدواء والكهرباء مما تســبب في 

جرائم قتل مرضانا".
وأكد أن عباس يشــكل خطر على شــعبنا بكل 
مكوناتــه من خــالل تدمير النظام السياســي 
انتخابــات شــاملة  إلــى  الفلســطيني، داعيــا 
وتشكيل قيادة سياســية منتخبة تمثل شعبنا 
وقضيته العادلة، وطالــب حركة فتح بالضغط 

على عباس للذهاب النتخابات شاملة.
النائب عاطف عدوان

بدوره قــال النائب 
إن  عدوان:"  عاطف 
بحل  عبــاس  قيام 
المجلس التشريعي 
مــا  خــالل  مــن 
ســماها المحكمــة 
غيــر  الدســتورية 
وثــم  القانونيــة، 
حل مجلس القضاء 
حتى ال يتم العودة 
ألي  شــكل  بــأي 

سلطة سوى السلطة التنفيذية.
وتابع "أصبح القرار فقط من السلطة التنفيذية 
المنتهية الوالية وهو حكم تســلطي استبدادي 
بقوة السالح والمال والفساد والتنسيق األمني، 
وهذه حالة التفرد لم تحصل في تاريخ الشعوب 

الفلسطيني سوى في مرحلة محمود عباس".

النواب: عباس يتغول على السلطة القضائية ويتفرد بقرارات خاطئة  
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أكــد نواب أن مشــاريع االحتــالل التهويدية في القــدس وعموم 
األراضي الفلسطينية لن يكتب لها النجاح وسيكون مصيرها الفشل 
الذريع، منوهين إلى أن شعبنا لن يفرط بالقدس مهما كان الثمن.
جــاءت تصريحــات النــواب أثنــاء جلســة خاصة عقدهــا المجلس 
التشريعي األســبوع المنصرم بمقره في مدينة غزة بحضور نواب 

عن كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين.
واســتمع النواب لتقرير أعدته لجنة القدس واألقصى بالتشــريعي 
حول جرائم االحتالل بقرية وادي الحمص الواقعة بصور باهر جنوب 
شــرق القدس المحتلة. "البرلمان" تابعت الجلســة وأعدت التقرير 

التالي:

تهجير جماعي وترحيل قسري

بدوره أشار رئيس المجلس باإلنابة أحمد بحر، 
فــي كلمته االفتتاحية لهدم مــا يزيد عن مائة 
منزل وشقة ســكنية في واد الحمص بالقدس 
المحتلــة، واصفًا ذلــك بالمجــزرة الكبرى التي 
تعيــد إلى الذاكرة مشــاهد التهجيــر الجماعي 

والرحيل القسري لشعبنا عام 1948م. 
ونوه إلى أن تلك الجرائم التي يرتكبها االحتالل 
تأتي في ســياق تطبيق صفقة القرن، وخطوة 
عمليــة باتجــاه تحقيــق المشــروع األمريكــي 
الصهيونــي الذي يســتهدف تصفيــة القضية 

الفلسطينية.
وندد بحر، باستمرار التنسيق األمني مستنكرًا 
زيارة اللواء الضميري لمقهى في تل أبيب أثناء 

اعتداء االحتالل على صور باهر.
شعارات ال رصيد لها من الواقع

مقدســيًا، مؤكدًا أن هذه الجريمة جاءت ضمن 
خطــة صهيونية لهــدم "100" منــزل كمرحلة 
أولى يتبعها هدم ما ال يقل عن "20000" منزل 
من منازل الحي بهدف تفريغ مدينة القدس من 

أهلها. 
التوصيات

وسطر التقرير التوصيات التالية: 
1. مطالبة المقدســيين بمزيد من الثبات على 
أرضهم ومواجهة جميع المخططات الصهيونية 
الهادفة لتغيير الواقع الســكاني والجغرافي في 

المدينة المقدسة.
2. مطالبــة فصائــل المقاومــة الفلســطينية 
االحتــالل  لمخططــات  مقاومتهــا  بتفعيــل 
التهويديــة في القدس، والعمل الجاد نحو إنهاء 
االنقســام وإتمــام المصالحة لتوحيــد الجهود 

لنصرة القدس.
3. طالب التقرير السلطة الوطنية الفلسطينية 
بوضــع الموازنــات والميزانيــات لدعم القدس 
التعــاون  وقــف  لســرعة  باإلضافــة  وأهلهــا، 
والتنسيق األمني مع العدو الصهيوني وإطالق 

يد المقاومة لتدافع عن القدس وأهلها.
4. مطالبــة البرلمانــات اإلســالمية والعربيــة 
والدوليــة وجامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة 
التعــاون اإلســالمي بتفعيل وتنفيــذ القرارات 
الصادرة بحــق مدينة القــدس، ومنها: تفعيل 

صندوق دعم القدس.

وشــدد بحر، على أن نصرة القــدس والتصدي 
للمخطــط الصهيوني الذي يســتهدف تاريخها 
وحاضرهــا ومســتقبلها ال يتأتى عبــر الكلمات 
والشــعارات والبيانــات التي ال رصيــد لها على 
أرض الواقــع بــل تحتــاج إلــى وقفــة عربيــة 
وإسالمية جادة سياسيًا وقانونيًا وماليًا لنصرتها 

ودعم صمود أهلها.
لن نفرط بالقدس

وأشــار إلى أن شعبنا وأمتنا العربية واإلسالمية 
لن يفرضوا في القدس مهما كان الثمن، محماًل 

االحتالل المسؤولية الكاملة عن جرائمه. 
تقرير لجنة القدس واألقصى

حول اعتداءات االحتالل على وادي الحمص
مــن ناحيته تال رئيس لجنــة القدس واألقصى 
بالتشــريعي النائــب أحمــد أبو حلبيــة، تقرير 
لجنتــه، منــددًا باقتحامات االحتالل للمســجد 
األقصــى، واالعتداءات الصهيونية على القدس 
منوهــًا أنهــا تهــدف لطمــس معالــم المدينة 
المقدســة وتهجيــر أهلهــا في تطهيــر عرقي 

واضح المعالم.
واســتنكر أبو حلبية استخدام الواليات المتحدة 
األمريكية حق النقض "الفيتو" لمنع إصدار قرار 
من مجلس األمن يدين عمليات الهدم في قرية 

وادي الحمص. 
ولفت إلى أن االحتالل هدم مؤخرًا "10" بنايات 
تضم "75" شــقة ســكنية يقطنها نحو "350" 

5. دعــا المنظمات الدوليــة ورابطة برلمانيون 
ألجل القدس للعمل على فضح جرائم االحتالل 
بحــق القــدس وأهلها فــي المحافــل الدولية، 
وإيصال معاناة أهل القدس لكل العالم، والعمل 
على رفع القضايا القانونية والجنائية بحق قادة 

االحتالل ورموزه في المحاكم الدولية.
6. دعا أحرار العالــم لدعم صمود أهل القدس 
وافشــال مخططات االحتــالل الرامية لطمس 

المعالم اإلسالمية وتزوير التاريخ. 

مداخالت ومناقشات النواب

النائب إبراهيم المصدر

بدوره استهجن النائب عن كتلة فتح البرلمانية 
إبراهيــم المصدر، مبرر االحتــالل لهدم منازل 
المواطنيــن المقدســيين فــي وادي الحمص، 
وقــال:" إن حجــة االحتالل هي وجــود منازلهم 
بالقرب مــن جدار الفصل، وهــو عذر أقبح من 

التشريعي: كل المشاريع الصهيــــــــــــونية التهويدية مصيرها الفشل  بحث جرائم االحتالل 
بوادي الحمص

ندعو الســلطة لســحب االعتــراف باالحتــالل ووقف فوري 
نواب: للتنسيق األمني وإطالق يد المقاومة بالضفة الغربية
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ذنب".
 وأكد أن الجدار الذي يمر باألراضي الفلسطينية 
يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته حسب 
قرار محكمــة الجنايات الدوليــة، مطالبا جميع 
الدول عدم االعتراف بالوضع الناشــئ عن بناء 
الجدار، وأضاف مخاطبا السلطة في رام اهلل " إن 
سياسة المراوحة في المكان والتهديد والوعيد 

وتشكيل اللجان ال تجدي نفعا". 
وطالــب الســلطة بالتوجــه الفــوري للجمعية 
العامة لألمــم المتحدة لتشــكيل لجنة تحقيق 
دولية وتفعيل جميع القــرارات الدولية الخاصة 
بفلســطين ســعيًا إلدانة االحتالل في مجلس 

األمن.
النائب أشرف جمعة

مــن ناحيتــه طالــب النائــب عــن كتلــة فتح 
البرلمانيــة أشــرف جمعــة، الكل الفلســطيني 
بالوحــدة الوطنيــة وانهــاء االنقســام، داعيــًا 
المنظمــات الدوليــة للتفاعــل اإليجابــي مــع 
مطالب شعبنا العادلة بخصوص القدس واتخاذ 

القرارات الالزمة لوقف ممارسات االحتالل.
وشــدد على ضرورة إنشاء صندوق مالي لدعم 
أهلنا في القــدس، داعيًا المجلس التشــريعي 
لتنفيذ ذلك وأن تكون البداية من غزة ثم دعوة 

المسلمين للمشاركة في تفعيل الصندوق.
النائب إسماعيل األشقر

أما النائب إســماعيل األشــقر، فقد طالب االمة 
العربية واإلسالمية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي 
بتحمل مســؤوليتهم تجاه القدس وما تتعرض 
له مــن تغيير المعالــم الحضارية واإلنســانية 
واالسالمية، ملفتا إلى أن عملية التهويد تسير 

على قدم وساق.
وطالب حركة فتــح وخاصة في الضفة الغربية 
بإعــادة إحياء كتائب شــهداء األقصــى لتلتحم 
مــع المقاومة المســلحة وتفعــل عملياتها ضد 

االحتالل.
ووجــه رســالة لالحتالل أكــد فيهــا أن القدس 
فلســطينية عربيــة إســالمية وهــي عاصمة 
فلســطين األبدية طــال الزمــان أم قصر، وأن 
الحقوق لن تســقط بالتقادم وســنعيد للقدس 

قدسيتها وسيرحل اإلرهاب الصهيوني عنها. 
النائب محمود الزهار

من جهتــه اســتغرب النائــب محمــود الزهار، 

يبق منها إاّل الذل والمهانة، وإن اعتداء االحتالل 
على كل مناطق السلطة يعني أنها ال تقيم وزنا 
لمعاهدة أو اتفاق، وهم نقدو كل ما وقعوا عليه 

وال يحترمون أي اتفاقات".
وأشــار إلى أن هدم "75" شقة في لحظة واحدة 
جريمــة في نظــر القانــون الدولــي، ويجب أن 
يقدم الصهاينة لمحكمــة الجرائم الدولية، وإن 
تمادي الصهاينة في هدم المساكن في القدس 
واالعتــداء علــى مقابــر المســلمين دون رادع 
يشــجع على مزيد مــن الهدم لتهويــد القدس 

وتغيير معالمها.
ودعا فريق أوســلو لســحب االعتراف باالحتالل 
ووقــف فــوري للتنســيق األمنــي الذي شــجع 
االحتالل على الهدم وإطالق يد المقاومة للعمل 

في كافة األراضي الفلسطينية.
ونوه أن التطبيع مع الحكومات الرســمية شجع 
االحتــالل على مزيد مــن االعتداءات، مشــددا 
على ضرورة وقف التطبيع العربي مع االحتالل.

النائب مروان أبو راس

بــدوره لفــت النائب مــروان أبــو راس، إلى أن 
ســلوك بعض الدول العربية التطبيعي شــجع 
االحتالل للقيام بجرائمه بأبشع صورة من منع 
الصــالة بالمســجد االبراهيمي وهــدم البيوت 
وتوسيع االستيطان، منوهًا إلى أن من يمارس 
التطبيع ويسعى لتنفيذ صفقة القرن هو شريك 

كامل مع االحتالل في جرائمه.
واســتغرب من صمت العلماء قائال: " إن العلماء 
لم نســمع لهم صوتا وال اســتنكارا، أين علماء 
األزهر والخليج والسودان والشام والعراق لماذا 
لم يقولوا كلمتهم في هــذه المرحلة الخطيرة 

من مراحل قضيتنا العادلة". 
وطالب الــدول العربية بالوقف الفوري للتطبيع 
وورشات التآمر على فلسطين ومطالبة العلماء 
للقيام بدورهــم الريادي وتفعيل الــرأي العام 

العربي والحشد لنصرة القدس.
النائب محمد فرج الغول

تصريح الســلطة في رام اهلل بوقف التعاون مع 
االحتالل، مطالبا بإلغاء ما تم االتفاق عليه من 

أوسلو حتى اللحظة وليس وقفه فقط.
وشــدد علــى ضــرورة وقــف وإلغاء التنســيق 
األمنــي ودعوة الشــعوب العربية واإلســالمية 
إلى أخــذ دورها الحقيقي في التصدي للجريمة 

الصهيونية بحق القدس.
وناشــد جميع أحرار العلم للعمل على إفشــال 
صفقــة القــرن فــي المحافــل الدوليــة، كمــا 
حمّــل المطبعين العــرب مســؤولية ما يجري 
في فلســطين والمقدســات اإلســالمية، داعيا 
الــدول العربيــة لتعامــل أفضل مــع الالجئين 

الفلسطينيين.
النائب خليل الحية

حــذر النائب خليل الحية مــن أن االحتالل يريد 
حسم قضية القدس تطبيقا لخطته المعروفة بـ 

"2020" الهادفة لتهويد القدس وتهجير أهلها.
وقال: "محكمة الهــاي الدولية قررت أن الجدار 
ليس شــرعيا وال قانونيــا واالحتالل يجعل منه 
أمرًا واقعا، ويتعامل علــى أنه فوق المنظومة 

الدولية والقانون الدولي".
وطالب الحيــة، الفصائل والســلطة والمنظمة 
بأن يكون الــرد العملي الوطني تحقيق الوحدة 
الوطنية القائمة على الشــراكة للوصول لحالة 
وطنية عامة لمواجهــة كل التحديات، مبينا أن 
الوقت لم يعد يسعف للمراوغة ووضع الشروط.
وطالب المجلس بمخاطبــة البرلمانات الدولية 
إلعالمهــم بجريمة أمريــكا مصــادرة الحقوق 
الدوليــة والقفز علــى القانون اإلنســاني، كما 
طالب السلطة واألجهزة األمنية برفع يدها عن 
المقاومة فــي الضفة لتكون هي الرد الحقيقي 

في وجه االحتالل.
النائب سالم سالمة

قال النائب سالم سالمة:" إن معاهدة أوسلو لم 

أكد النائب محمد فرج الغول، أن جرائم االحتالل 
المتكررة بصورة شبه يومية بحق القدس هي 
جريمــة حرب مركبة ومســتمرة تحتــاج لوقفة 

جادة للجم االحتالل.
وقــال:" إن عــدم مالحقــة االحتــالل وقادتــه 
كمجرمي حرب يجرئ االحتالل الرتكاب المزيد 
من الجرائم األمر الذي يستوجب سرعة اللجوء 

للمحاكم الدولية".
ودعا أحرار العالم للتدخل العاجل إلنقاذ شعبنا 
ومقدســاته مــن جرائــم االحتــالل المتكررة، 
وتشــكيل لجنــة برلمانية لمتابعــة التوصيات 
ووضعهــا للتنفيذ، كما أوصــى بترجمة التقرير 
واعتباره وثيقة صادرة عن المجلس التشريعي 

الفلسطيني. 
النائب عاطف عدوان

أكد النائب عاطــف عدوان، على أن حق االقامة 
والمعيشــة حقــوق ثابتة لكل مواطن وانســان 
على وجــه األرض، مبينــا أن االحتــالل انتهك 
هذا الحق اإلنساني والدولي بإجراءاته المتخذة 
في القدس وفلسطين، مطالبًا منظمات حقوق 
االنســان ومنظمــة العفو الدوليــة للعمل على 
معاقبة قادة االحتالل على جرائمه ورفع دعاوى 

ضدهم.
وأثنى على مقترح النائب أشرف جمعة القاضي 
بإنشــاء صنــدوق القــدس ويبدأ من غــزة ثم 

ينطلق نحو العالم.

التشريعي: كل المشاريع الصهيــــــــــــونية التهويدية مصيرها الفشل 

بحــر: شــعبنا وأمتنا لــن يفرطوا 
باألقصى مهمــا كان الثمن، واالحتالل 

يتحمل مسؤولية جرائمه في القدس
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مدير التحرير
ماجد أحمد أبو مراد

تحرير ومتابعة
حسام علي جحجوح 

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  

المجلس التشريعي الفلسطيني

plc.ps info@plc.ps + 970 8 2827037 + 970 8 2827027 plc.pal plc_pal plc.pal palplc

تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

في القدس باقون

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

شعبنا متشــبث بحقوقه الوطنية وهو أكثر تمسكًا بمقدســاته اإلسالمية والمسجد 
األقصــى على وجه الخصــوص، مهما فعل االحتالل من مخططــات لتهويد القدس 

وطمس معالمها اإلسالمية وتاريخها العربي فلن يفلح في ذلك.
إن كل المؤامــرات التي يحيكها االحتالل في القدس والمســجد األقصى المبارك لن 
تفلح ولن يكتب لها النجاح ألن التاريخ واضح وثابت بأنه ليس لليهود فيها أي حق أو 

تاريخ على مدار العصور السابقة. 
األهم من هذا وذلك أن شعبنا متمسك بحقه وقدسه ويحميها بالدم ويفديها بالروح 
ويبــذل في ســبيلها كل غالي ونفيــس، القدس مخضبة بدماء الشــهداء وقاتل من 
أجلها األولياء وارتفع في سبيلها األبطال فكانوا على خطى صالح الدين األيوبي في 

دفاعهم عن حمى القدس والمسجد األقصى المبارك. 
وادي الحمص وما يجري فيها دليل على أن كل مخططات االحتالل ستفضي إلى فشل 
ذريع، كذلك سياســة التهويد وتغيير أسماء الشــوارع ومسميات األحياء واالقتحامات 
التي يمارسها الصهاينة صباح مساء بحق المسجد األقصى وساحاته وباحاته كلها لن 

تثني شعبنا عن المطالبة بحقه التاريخي في القدس وفلسطين. 
والحقيقــة التي يجب قولها ونشــرها على نطاق واســع هي أن حُمّــى التطبيع مع 
االحتالل التي يمارســها البعض من العالم العربي واإلسالمي سواء على شكل أفراد 
أو مؤسســات أو حتى أنظمــة وحكومات، هي أكثــر ما يؤذي القــدس وأهلها، لذلك 
وجدناهم ســدًا منيعــًا أمام محــاوالت التطبيع ورفضوا زيــارات المطبعين للقدس 

والمسجد األقصى. 
االحتالل يخشــى بأس القدس وأهلها ويعلم كبرائهم أنهــم ليس لهم فيها أي حق 
لذلك تجدهم يســارعون نحو تطبيع موهوم لعلهــم يزيفوا بذلك وعي األجيال في 
حالة من الترهل العربي والتراجع اإلســالمي في أخذ الدور الريادي نحو معالي األمة 

ونهضة شعوبها. 
شعبنا متجذر بأرضه ومتمسك بقدسه مهما غال الثمن ومهما طال الزمن، ومهما عال 
صوت المطبعين والمرجفين في المدينة، وسيأتي اليوم الذي يسقط فيه هؤالء وكل 

من تعاون أو ساند المحتلين للقدس وفلسطين. 
وللمحافظــة على القــدس فإنه ينبغي أن تبذل األمة كل ما بوســعها من أجل دعم 
صمود القدس وأهلها، وهنا يجب أن نحافظ على مؤسسات القدس الوطنية بمختلف 
تخصصاتها وأشــكالها وألوانها، كما يتوجب على الســلطة بالضفــة الغربية حماية 
التراث المقدسي وإال فال خير في سلطة ال تحافظ على إرث األنبياء وقبلة المسلمين 

األولى. 
إن الصهاينة وغالتهم ومتطرفيهم كلهم على قلب رجل واحد يعملون من أجل تهويد 
القدس والمســجد األقصى المبارك وهو أمر لن يكون طالما هناك شــبل فلسطيني 
يؤمــن بحقه في وطنه، ومن هنا كانت فكرة اســتنهاض األمة لحماية القدس على 

اعتبار أنها ليست ملكًا للفلسطينيين وحدهم بل هي لكل أجيال المسلمين. 
ومــن األفكار الخالقــة والمهمة لدعــم القدس فكرة إنشــاء صنــدوق قومي عربي 
واســالمي يخصص لحماية القدس والمقدسات واألقصى حتى ال يظن جاهل أن أمة 
المليار قد تخلت أو تخاذلت عن حماية مســجدها ومســرى نبيها، ألن األثرياء اليهود 
يفعلون مثل هذا ويسخرون أموالهم لخدمة مخططاتهم القذرة وآمالهم وطموحاتهم 

في تهويد القدس وطمس معالمها اإلسالمية. 
لن يحُلم االحتالل بعمر أطول في فلسطين طالما أننا نرضع أبنائنا حب هذا الوطن 

ونوقد في نفوسهم جذوة الجهاد من أجل تحريره وإعادته ألحضان شعبه. 
على االحتالل أن يفهم أن بقاءه على أرضنا واســتمرار احتالل بالدنا بات مستحياًل، 
ونحن وهم في سراع مع الزمن وسنبقى كذلك حتى يوم التحرير الموعود وما ذلك 

على اهلل بعزيز.  

لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي 
تزور بلديات محافظة رفح

اطلعت على المعوقات وأشادت باإلنجازات

زارت لجنــة الداخلية واألمــن والحكم المحلي 
بالمجلس التشــريعي بلديــات محافظة رفح، 
وناقشت مع رؤســاء البلديات معوقات العمل 
واإلنجــازات المتحققة خالل النصــف األول من 
العــام الجــاري، باإلضافة للوقــوف على أهم 

المشكالت التي تعانيها البلديات. 

وشــارك بالزيــارة مقــرر اللجنة النائــب مروان 
أبــو راس، والنائب جميلة الشــنطي، وكان في 
استقبالهم نائب رئيس بلدية رفح فؤاد النحال، 
رئيس بلدية الشوكة منصور بريك، رئيس بلدية 
النصر محمد عاشــور، "البرلمــان" تابعت وقائع 

الزيارة وأعدت التقرير التالي:

بلدية رفح
 بــدوره أوضح نائب رئيــس بلدية رفح فــؤاد النحال، أن 
مساحة نفوذ بلديته تقدر بنحو "33" ألف كيلو ويبلغ تعداد 

سكانها "220" ألف نسمة.
وبيــنّ أن بلديتــه قامت بإنشــاء خزانات ميــاه إلى جانب 
ملعب بلــدي حديث، باإلضافة إلنشــاء منطقــة صناعية 
حرفية على مســاحة "100" دونم، وأنجزت البلدية صيانة 
وتعبيد عدة شوارع، وأجرت عمليات صيانة دورية ألحواض 
الصرف الصحي، مع تزويدها بألواح طاقة شمسية، منوهًا 

إلى أن البلدية تبذل جهود مضنة لتجاوز األزمة المالية.
بلدية الشوكة

مــن جانبه بينّ رئيس بلدية الشــوكة منصور بريك، أن 
مســاحة الشــوكة تبلغ )22( ألف دونم معظمهــا زراعية، 
في حين يبلغ تعداد ســكانها "17" ألف نسمة، منوهًا إلى 
مقر البلدية الرئيــس كان قد تعرض للتدمير الكامل في 
حرب عام 2014م، مشــيرًا أن جميع المعدات واالمكانيات 
الخاصــة بالبلدية تم تدميرها تمامًا واســتمرت محاوالت 
البلدية حتى تمكنت من إعادة البناء واقتناء معدات جديدة.  

مشكالت ومعوقات
واســتعرض بريك، أهم مشــاكل البلديــة وفي مقدمتها 
عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين بسبب قلة الموارد 
الماليــة، باإلضافــة ألزمة الميــاه التي بلغت أشــدها في 
األعــوام 2017م 2018-م، الفتًا إلــى أن الفترة المذكورة 
لم يكن يتوفر آبار في الشــوكة وكان يتم نقل المياه من 

خارج نفوذ البلدية. 

وأضاف أن البلدية تسعى لنقل تصنيفها لدى وزارة الحكم 
المحلــي من فئــة "ج" إلى فئــة "ب" حيــث أن البلدية قد 

استوفت الشروط الخاصة بذلك. 
وفي ذات الســياق لفت بريك، إلى إنجازات بلديته وأهمها 
تنفيذ مشاريع مؤقتة آنية ومتوسطة المدى واستراتيجية، 
موضحًا أنه تم إنشــاء خزانات للمياه إلــى جانب حفر آبار 
مياه جديدة، وتدشــين محطة تحليــة جديدة تنتج "250" 

كوب يوميًا.
بلدية النصر

بــدور أوضح رئيس بلدية النصر محمد عاشــور، أن نفوذ 
بلديتــه ينحصر فــي مســاحة "5" كيلو متــر، ويبلغ عدد 
سكانها "12" ألف نسمة، وتصنف فئة "ج" لدى وزارة الحكم 
المحلي، مؤكدًا أن معظم مناطقها زراعية، وأن البلدية قد 
نفذت عدة مشــاريع في قطاعي الطرق والمياه، مبينًا أن 
البلديــة تعاني من أزمة رواتب وأن المجلس البلدي يبذل 
أقصى الجهود من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه األزمة.

مشكالت وحلول
من ناحيته أشــار مقرر اللجنة النائب مروان أبو راس، إلى 
أن لجنتــه تمــارس مهامها بالمراقبة علــى أداء البلديات، 
كما تســعى لوضع وإيجاد الحلول المناسبة عبر التواصل 
مع جهات االختصاص، شــاكرًا لرؤســاء البلديات وطواقم 
العامليــن فيها جهودهم في تجــاوز األزمات التي تعصف 
ببلدياتهم، ومشــيدًا بتطويــر منظومة العمــل ببلديات 
محافظة رفح على صعيد العمل اليومي وتحسين الخدمة 

المُقدمة للمواطن.


