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إرهاب أعمى
وحــذر د. أحمد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الفلسطيني االحتالل 
الصهيوني من تداعيات حملته الباغية ضد 
أهلنا في فلسطين المحتلة عام 48، والتي 
بلغــت ذروتهــا بحظــر الحركة اإلســالمية 
فــي الداخــل المحتــل ومداهمــة مكاتبها 
ومؤسســاتها واســتدعاء قادتهــا ومصادرة 

ممتلكاتها.
وأكــد أن اإلجــراءات التــي اتخذهــا الكيان 
الصهيونــي ضــد الحركــة اإلســالمية في 
الداخــل، لــن تفلح فــي إجهــاض انتفاضة 
القــدس أو كســر إرادة أهلنــا فــي الداخل، 
داعيــاً الجماهير الفلســطينية فــي الداخل 
المحتل لمزيد من الثبات والصمود وتطوير 
العمل الكفاحي ومواصلــة االنتفاضة على 
إرهابــه  ومواجهــة  الصهيونــي  االحتــالل 

األعمى ومخططاته العنصرية.
ولفت بحر إلي أن اإلجراءات القمعية المتخذة 
ضد الحركة اإلســالمية في الداخل وقادتها 
ومكاتبها ومؤسســاتها لــن تزيد الحركة إال 
قوة وتمســكاً بحقوق أبناء شــعبها ودفاعاً 
عن األرض والشــعب والمقدســات، مؤكداً 
أن حركــة متجذرة في القلــوب وفي الوعي 

أشد األذى والضرر داخلياً وخارجياً، ما ينبغي 
العمــل على تعزيزه واالشــادة بكل الجهود 
الرامية إلى تحقيقه في مختلف دول العالم.

وشــدد بحر على ضــرورة مواجهــة الحملة 
الصهيونيــة المضادة التي قام بها االحتالل 
واللوبــي الصهيونــي في القــارة األوروبية 
بهدف عرقلة قــرار االتحــاد األوروبي حول 
وســم منتجات المســتوطنات الصهيونية، 
مؤكداً أن النضال االقتصادي يشكل سالحاً 
فعاالً جنباً إلى جنب مع كافة أشكال النضال 

األخرى العسكرية والسياسية والثقافية.
"الكابينت" قرارات فاشلة

إلــى ذلــك أكــد بحــر أن قــرارات المجلس 
للشــئون  المصغــر  الصهيونــي  الــوزاري 
السياسية واألمنية " الكابينت" األخيرة التي 
اتخــذت لمواجهــة انتفاضة القــدس ولدت 

ميتة وال قيمة لها.
وأشار أن حكومة االحتالل فشلت ذريعاً في 
مواجهة انتفاضة شعبنا ومقاومته الباسلة، 
مؤكداً أن قــرارات " الكابنيت" األخيرة تعبر 
عــن مــدى اإلفــالس واالنهــزام واالنهيار 
الداخلي الصهيوني علــى مختلف األرصدة 

والمستويات.

الجمعي والوطني الفلسطيني ال يمكن ألي 
قوة في األرض أو أي إجراءات مهما كانت أن 
تنــال منها أو تمنعها من أداء واجبها الديني 
والوطني واألخالقي واإلنســاني في نصرة 
شــعبها مهما كانــت الظــروف ومهما بلغت 

المحن والتضحيات.
وأوضــح بحــر ان الحركــة اإلســالمية في 
الداخــل المحتــل كانــت دومــاً فــي بــؤرة 
االســتهداف الصهيونــي، مشــيراً ألن هذه 
اإلجراءات والحمالت ليست األولي في تاريخ 
الحركة اإلســالمية، بل ســبقها الكثير من 
اإلجراءات والحمالت التي باءت كلها بالخيبة 

التامة والفشل الذريع بفضل اهللا
سالح فعال 

كمــا دعا بحــر فــي بيان أخــر إلــى تعزيز 
مقاطعة المنتوجات الصهيونية التي تصنع 
داخل المستوطنات وتوسعيها بحيث تشمل 

مختلف دول العالم.
وأشــاد بحملة المقاطعة التي تجتاح الدول 
األوروبية وخصوصاً قــرار االتحاد األوروبي 
بوضع عالمة على منتجات المســتوطنات، 
داعياً إل عدم االقتصار على القارة األوروبية 
وتطويــر آليــات الحملة بما يضمن ســعتها 
وانتشارها في كافة دول وأقطار المعمورة.

وثمن بحر الســعي الحثيث والجهــد الدؤوب 
الذي تــواله الناشــطين المناصرين للقضية 
الفلســطينية فــي القــارة األوروبية بوســم 
منتجات المستوطنات الصهيونية بشكل تام.

وأوضح بحر أن الجهد االقتصادي الرامي إلى 
عزل ومحاصرة الكيان الصهيوني اقتصادياً 
يشكل خطراً كبيراً على االحتالل ويوقع به 

وشــدد بحــر علــى أن انتفاضــة القــدس 
مســتمرة وماضية فــي طريقها بــكل ثقة 
وعنفوان وإباء واقتــدار، مؤكداً أن االحتالل 
ســوف يدفع ثمن جرائمه بحق أبناء شعبنا 
ولن يهدأ لنا بال حتى ينعم شــعبنا بالنصر 

والتحرير والحرية واالستقالل بإذن اهللا.
سقوط أخالقي

في ســياق مواز أعتبر بحــر تصريحات جون 
كيري وزير الخارجيــة األمريكي بمثابة ضوء 
أخضــر لمزيد مــن العــدوان الصهيوني ضد 
شــعبنا، مؤكداً أن التبرير األمريكي للجرائم 
الصهيونيــة يثبــت مجــدداً مــدى الســقوط 
لــإلدارة  السياســي واألخالقــي واإلنســاني 
األمريكية إزاء تعاملها مع القضية الفلسطينية 

والحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأشــار ألن إدانة كيــري للمقاومة ووصمها 
باإلرهــاب يجب أن تشــكل مدعــاة لموقف 
فلسطيني رسمي تبادر به السلطة، ويقوم 
على أساس إعادة النظر في طبيعة العالقة 
مع اإلدارة األمريكية والضغط عليها وصوالً 
إلى اتخاذها لموقف سياســي متــوازن إزاء 
الصراع مــع االحتالل والموقــف من حقوق 

شعبنا ومقاومته الباسلة.

أشادت بحملة مقاطعة المنتجات الصهيونية دولياً
رئاجئ الاحرغسغ تتثر اقتاقل طظ تثاسغات تمطاه ضث الترضئ ا�جقطغئ شغ الثاخض

أشادت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني في تصريحات صحفية سابقة بحملة 
مقاطعة منتجات الكيان الصهيوني دوليا واعتبرت النضال االقتصادي ســالح فعال 
يمكن أن يشق طريقه نحو عزل ومقاطعة االحتالل، كما حذرت الكيان الصهيوني 

مــن تداعيات إجراءاته غير القانونية ضد الحركة االســالمية في الداخل، وشــددت 
علــى أنها لــن تفلح في كســر إرادة الحركة لكونهــا متجذرة في قلــوب أبناء 

فلسطين في الداخل المحتل. 

أبــرق د. أحمــد بحــر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشريعي ببرقية 
تهنئــة لرئيــس البرلمــان التركــي 
الجديــد الســيد إســماعيل كهرمان 
بمناســبة توليــه رئاســة البرلمــان 
التركــي، متمنيا له حيــاة برلمانية 
حافلــة باإلنجازات فــي خدمة بالده 

وقضايا العالم اإلسالمي.
وتقدم بحر في برقيته باســم نواب 
أبناء  التشــريعي وعمــوم  المجلس 
الفلســطيني من كهرمان  الشــعب 
باحــر التهاني والتبريــكات بانتخابه 
رئيســا للبرلمان التركي كمرشــح 
عــن حزب العدالــة والتنمية، معربا 
عن أملــه بــأن يوفق كهرمــان في 
واألمــة  التركــي  الشــعب  خدمــة 
اإلسالمية، وفي مقدمة ذلك القضية 

الفلسطينية. 
كما هنئ بحر في برقية ثانية رئيسة 
المجلس الوطني االتحادي االماراتي 

السيدة أمل القبيسي بمناسبة توليها 
رئاسة برلمان بالدها، آمالً بأن توفق 
القبيســي فــي خدمة أبناء الشــعب 

االماراتي، وعموم الشــعوب العربية 
واإلســالمية، ودعــا بحر القبيســي 
لمزيد مــن الجهــود البرلمانية نحو 

خدمة القضايا العربية المشتركة. 
البرلمان العماني

وفي سياق متصل أبرق بحر برسالة 

لرئيــس مجلس الشــورى العماني 
الشــيخ خالــد بــن هــالل المعولي 
مهنئًــا بمناســبة تجديــد الثقــة به 
وإعــادة انتخابــه رئيســا لمجلــس 
شــورى بــالده، مؤكــدا أن التجربة 
الديمقراطية العمانية باتت نموذجا 
مهما ورائدا مــن بين تجارب الوطن 
أن  معتبــرا  واإلســالمي،  العربــي 
ســلطنة عمان تسعى نحو تكريس 

حياة سياسية وبرلمانية راشدة. 
ودعــا بحــر فــي رســالته لتواصل 
وتكاتف الجهــود البرلمانية العربية 
واإلســالمية فــي إطــار موحــد بما 
يكفل انتاج أعمــال برلمانية بالغة 
التأثير وقــادرة على تغييــر الواقع 
والظروف السياســية فــي المنطقة 
العربيــة بهــدف االنتصــار للحــق، 
االهتمــام  ذات  القضايــا  وخدمــة 
القضية  رأســها  المشــترك وعلــى 

الفلسطينية. 

دعاهم لتكثيف الجهود لخدمة القضية الفلسطينية  
د. بتر غعظأ رئغسئ الئرلمان اقطاراتغ ورئغسغ الئرلماظغظ الارضغ والسماظغ

خالد بن هالل المعوليأمل القبيسي إسماعيل كهرمان
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كلمـة البرلمان
د. أحمد محمد بحر

زيارة كيري.. تسويق الوهم والسراب
ال ريــب أن زيارة جون كيري وزير الخارجية األمريكي لمناطق الســلطة والكيان 
الصهيوني تهدف إلى إقناع السلطة الفلسطينية ودولة الكيان باتخاذ خطوات من 
شأنها الحفاظ على االســتقرار ومنع انهيار السلطة، وإجهاض انتفاضة القدس، 

دون أية بادرة حقيقية إلنصاف الفلسطينيين وتلبية حقوقهم المشروعة. 
تأتي جولة كيري للمنطقة الذي لم يكلف نفســه بزيارة المنطقة سابقا بالرغم 
من الحروب المجنونة التي شنت على شعبنا، وخصوصا حرب العصف المأكول،  
وبالرغــم من كل عمليــات القتل واإلجرام والتوســع االســتيطاني واالنتهاكات 
الصهيونية ضد القــدس واألقصى، إلنقاذ الكيان الصهيوني من أزمته الخطيرة 
الراهنة، فضال عن الضغط على السلطة كي تقمع انتفاضة القدس، متجاهالً أن 
االحتالل يشــكل ذروة التحريض واإلرهاب، وذلك مقابل إقامة برامج ومشاريع 
اقتصاديــة مثــل (3G) الذي وافقت ســلطات االحتالل على تنفيــذه في الضفة 
الغربية فقط، وتنفيذ إقامة المنطقة السياحية في البحر الميت، وإقامة منطقة 

صناعية وغيرها، وإصدار تصاريح للعمال والتجار وما شابه ذلك.
إن أســوأ ما يمكن أن يحدث أن يتم تناســي أنّ السلطة الفلسطينية تحولت إلى 
سلطة بال سلطة، وأن قوات االحتالل منذ العام 2002 استباحت مناطق السلطة 
المصنفة (أ) بشــكل كامل، بحيث تعتقل من تشــاء وتفعل ما تشــاء، إذ لم يعد 
هناك أي معنى للســلطة التي باتت بعد إعالن فشل المفاوضات أكثر عبئا على 
الشــعب الفلســطيني وبرنامجه الوطني، األمر الذي يوجب وبشكل أكثر إلحاحا 
الكف عن التهديدات اللفظية التي تطلقها السلطة بوقف االلتزامات الفلسطينية 
المترتبة على "اتفاق أوســلو"، واالنتقال من فورها إلى وضع خطة عملية تهدف 
إلى إعادة النظر في طبيعة الســلطة وشــكلها ووظائفهــا والتزاماتها، في إطار 
تنفيذ رؤية شــاملة وخارطة طريق كاملة، تبدأ بإعادة القضية الفلسطينية إلى 
طبيعتها األصلية بوصفها قضية تحرر وطنــي، والعمل على إعادة بناء وتوحيد 
الحركة الوطنية والتمثيل الفلســطيني ومؤسسات منظمة التحرير على أسس 
جديدة قادرة على حشد مختلف ألوان الطيف السياسي في مجرى الكفاح الشعبي 

لتحقيق األهداف الوطنية .
ولعل أخطر ما يمكن أن يحدث يكمن في تعاطي الســلطة مع ما يطرحه كيري 
كبديل عن فتح الطريق لوضع إســتراتيجية جديدة ومختلفة، قادرة على فرض 
واقع كفاحي جديــد يهدف إلى إنهاء االحتالل وإعادة ترتيب البيت الفلســطيني 
الداخلي وإعادة هيكلة النظام السياســي الفلسطيني بما يتناسب مع المعطيات 

والظروف الراهنة التي أوجدتها االنتفاضة الحالية.
كان مــن المفترض أن يأتي كيــري في ظل وجود حاضنة سياســية وتنظيمية 
واقتصاديــة وفكرية لالنتفاضة، تضع أهدافا ووســائل وطنية، وتشــكل قيادة 
موحدة تتسع لكل أطياف العمل الوطني الفلسطيني بهدف توحيد كل الطاقات 
والجهود الفلســطينية في إطــار مواجهة االحتالل وتحقيق برنامج االســتقالل 

الوطني.
كان مــن المفتــرض أن يأتي كيري بعد عقد اإلطار القيــادي المؤقت للمنظمة، 
بما يضمــن إحياءها وتفعيلها، وتشــكيل حكومــة وحدة وطنية، والشــروع في 
إعادة توحيد مؤسســات الســلطة في الضفة وقطاع غزة، واعتماد إســتراتيجية 
موحدة تســتخدم جميع أشكال العمل السياســي والكفاحي، خصوصا المقاومة 
واالنتفاضة والمقاطعة، واستخدام المؤسسات الدولية، خصوصا محكمة العدل 
الدولية ومحكمة الجنايات، والقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، واللجوء إلى 
ل بحكم شــبح  الجمعيــة العامة لألمم المتحدة، وليس إلى مجلس األمن المعطّ
"الفيتو" األمريكي الذي يخيم عليه إزاء أي قرار يســتهدف إنصاف الفلسطينيين 

وقضيتهم الوطنية.
لو حدث كل ذلك، لكان كيري وغيره من المهيمنين والمتحكمين بالقرار الدولي 
ســيتعاملون مع السلطة بشــكل آخر، وليس باستخفاف واســتهتار كما نالحظ 
اليوم من خالل تقديم مسكنات موضعية وإبر تخدير، وعبر الحرص على إعطاء 
األولويــة لتوفيــر أمن االحتالل، وبــذل الجهود من أجل وقــف انتفاضة القدس، 
بدالً من العمل الجاد على إنهاء االحتالل وإجبار الصهاينة على الرضوخ للحقوق 

الفلسطينية المشروعة.
جولة كيري فاشــلة كمــا كل الجهود اإلقليميــة والدولية التــي تناصر االحتالل 
الصهيوني على حســاب الحق الفلسطيني الخالد.. ولن يطول اليوم الذي يهوي 
به صنم االحتالل وهياكله الفارغة ذات األســماء الكبيرة، وينعم شعبنا بالحرية 

واالستقالل بإذن اهللا.

"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"

تفقــد مقرر لجنة الداخليــة واألمن والحكم 
المحلي بالمجلس التشريعي النائب مروان 
أبو راس عدد من بلديات القطاع لالطمئنان 
على جــدول أعمــال البلديات جــراء موجة 
االمطار التي ســقطت مؤخرا على عدد من 

مناطق القطاع.
كمــا تفقد النائب أبــو راس من خالل زيارة 
ميدانيــة قام بها منطقة حي النفق وكذلك 
بركة الشــيخ رضوان المخصصة لتصريف 
مياه األمطار، مؤكدا أن منســوب المياه في 

أشــادت النائب جميلة الشــنطي بالدور 
البــارز والقوي للمرأة الفلســطينية في 
انتفاضــة القــدس، موضحــة أن المرأة 
تقف فــي الصفوف األولــى في مقاومة 
إمــا  ومواجهتــه  ومقارعتــه  االحتــالل 

بنفسها أو ولدها أو بنتها.
وأكــدت الشــنطي أن دماء الشــهيدات 
اللواتي استشهدن في انتفاضة القدس 
ما هــي إال نبراس علــى طريق تحرير 
القــدس وفلســطين، ولــن يذهب هذا 

الدم الطاهر هدر.
وقالت إن ما يميز هذه االنتفاضة الدور 
البــارز التــي تخوضــه المــرأة خاللها، 
مبينة أن عدد الشــهيدات بلغ ثلث عدد 
شــهداء االنتفاضــة منــذ انطالقها من 
باحات المســجد األقصى المبارك، حيث 
المرابطــات ومواقفهن فــي الدفاع عن 

القدس واألقصى.
وأشــارت إلــى أن االنتفاضــة أحدثــت 

زار وفــد من نواب محافظــة غزة مدير هيئة 
المعابــر والحــدود العميــد محمد عــزام في 
مكتبه بمدينة غزة، وضم الوفد الزائر النواب 
أحمــد أبو حلبية، مروان أبو راس، محمد فرج 
الغــول، وجمال نصار، وكان في اســتقبالهم 
مدير عام هيئــة المعابر، ومديــر التخطيط 
بالهيئة، ولفيــف من المســئولين والعاملين 

بهيئة المعابر والحدود.
بدوره رحب العميد عزام بالوفد الزائر مثمناً 
جهودهــم المبذولــة في خدمة أبناء شــعبنا 
الفلســطيني، وتواصلهم المباشــر مع كافة 
المؤسســات الحكومية بهــدف االطالع على 
ســير العمل فيها، واطلع عــزام الوفد الزائر 
على كيفية عمــل هيئة المعابــر وخصوصاً 
في معبر بيت حانون، ومعبر كرم أبو ســالم، 
واألوضاع المأســاوية جــراء إغالق معبر رفح 

البري.
مؤكداً أن أعداد المسجلين للسفر عن طريق 
معبــر رفــح أعــداد ضخمــة ومعظمهم من 
ذوي الحاجات الخاصــة كالمرضى، والطالب، 

تغيرا جذريا للواقع الفلســطيني بعد 
صمود الضفة الغربية وقطاع غزة أمام 
اعتداءات االحتــالل، موضحة أن الكيان 
اإلسرائيلي واألنظمة الخيانة التي تدور 
في فلكه لن تســتطيع تغيير المعادلة 

وأصحاب اإلقامات..، مطالباً الجميع بتحريك 
ملــف معبر رفــح البــري المغلق منــذ فترة 

طويلة.
واستعرض خالل حديثه آلية العمل في معبر 
كــرم أبو ســالم ومــا يحتاجه مــن إمكانيات 
لتجهيــز أرضيــة للمعبــر، مضيفــاً أن هيئة 
المعابر قامــت بوضع العديد من المشــاريع 

والخطط الالزمة لتجهيزه.

البركة مطمئنا.
وقــال:" تــم التواصــل مــع رؤســاء عــدة 
بلديــات منها غزة وديــر البلح وخان يونس 
واالطمئنان على االضــرار المتوقعة نتيجة 
المنخفــض الجــوي وســيل األمطــار التي 

تساقطت على قطاع غزة". 
ولفت إلى أن اســتعدادات البلديات جيد وال 
داعى للقلق، منوها ألن بلدية غزة من أكثر 
المناطــق عرضة لكميات األمطــار، منوها 

ألن األمور تحت السيطرة وفق تعبيره. 

القائمــة على األرض، مشــددة على أن 
االنتفاضــة متواصلــة بشــباب وفتيات 
فلســطين فــي القدس والضفــة وغزة 

وأراضي الـ48 رفضا لالحتالل.
وأضافت الشنطي أن المرأة الفلسطينية 
أخذت دورها كامالً في هذه االنتفاضة، 
علــى  االعتــداءات  توالــت  أن  بعــد 
وضربهــن  بإبعادهــن  المرابطــات 
واعتقالهــن، مبرقة بالتحية الحارة لكل 

الشهداء والشهيدات.
وحــول إقــدام الفتيــات علــى تنفيــذ 
العمليات، أوضحت الشــنطي أن المرأة 
جــزء مــن هــذا المجتمــع تعانــي من 
والظلــم واالجرام،  والحصــار  االحتالل 
ويمنعها مــن التحرك بحريــة ويوقفها 
ويفتشــها، فتكون فــي داخلهــن حالة 
من الغضــب والغيط على االحتالل، وال 
غرابة مــن المــرأة أن تقدم بــكل قوة 

وبكل شجاعة لالنتقام من االحتالل.

ومن جانبهم ثمن وفد النواب الجهود المبذولة 
مــن كافة العامليــن في المعابــر الحدودية، 
متمنياً لهم أداًء مميزاً خالل المرحلة الجديدة، 
وتطرق النواب خالل حديثهم للمشاكل التي 
يعانــي منهــا المواطنين جراء إغــالق معبر 
رفح، مؤكديــن على عملهــم المتواصل مع 
الجهــات كافة بهدف حريك ملــف المعبر من 

أجل التخفيف عن أبناء شعبنا.

الظائإ أبع راس غافصث طظطصئ الظفص وغاعاخض 
طع سثد طظ بطثغات الصطاع

النائب الشنطي:
المرأة الفطسطغظغئ صثطئ دوًرا بطعلًغا باظافاضئ الصثس

ظعاب غجة غطاصعن طثغر عغؤئ المسابر والتثود
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دعــا د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني حركة فتح 
للوحدة الفلســطينية وتطبيق االتفاقيات 
الوطنيــة الموقعــة بالقاهرة عــام 2005، 
وكذلــك اتفاق الشــاطئ، وذلــك كضرورة 
ملحــة لتوحيد صفــوف شــعبنا نحو دعم 

االنتفاضة ومواجهة االحتالل الصهيوني.
جاءت تصريحات بحر في كلمته التي ألقاها 
خالل وقفة تضامنية مع األســرى نظمتها 
حركة حماس بمشاركة نواب من المجلس 
التشــريعي في ذكرى استشهاد القادة عز 
الدين القسام واحمد الجعبري وعماد عقل، 
وذلــك امام مقــر اللجنــة الدولية للصليب 

األحمر بغزة. 
وأضــاف بحــر أن زيــارة كيــري لــرام اهللا 
محاولة جديدة إلجهــاض انتفاضة القدس 
وســتبوء بالفشــل أمام صمود شعبنا في 
الضفة الغربية، مؤكدا على ضرورة نصرة 
االنتفاضة الفلســطينية واســتمرارها في 
الضفة الغربية، مثمنا هبة شــعبنا في كل 

مكان وخاصــة منفذي العمليــات البطولة 
بجميع أشــكالها وأنواعها، كما شــدد على 
ضرورة وقف التنسيق األمني بين األجهزة 
األمنية فــي الضفــة الغربيــة واالحتالل، 
والــذي يعد مــن أكبر معيقــات المصالحة 

الوطنية.
وحيــا الرئيس محمد مرســي على مواقفه 

الداعمة للقضية الفلسطينية.
وأكــد أن المجلــس التشــريعي يقــف مع 
األســرى وأنهــم قضيتــه األولــى وقضية 
شــعبنا ومقامتــه التــي تعمــل بــكل مــا 
تســتطيع إلخراجهم من سجون االحتالل، 
وقــال:" صفقــة وفاء األحرار 2 ليســت عنا 

ببعيد".
وأشــار إلى أننا ماضون على درب الشهداء 
عز الدين القســام واحمد الجعبري لتحرير 
فلســطين، درب المقاومــة والجهاد، ولفت 
أن أول رد كان علــى اغتيــال القائــد أحمد 
الجعبــري تمثل بضرب تل ابيب بصواريخ 

المقاومة الفلسطينية.

خالل وقفة تضامنية مع األسرى والشهداء
د. بتر دسا ترضئ شاح قتارام وتطئغص اقتفاصغات العذظغئ المعصسئ بالصاعرة والحاذأ 

نظــم نــواب المجلــس التشــريعي 
في محافظــة خان يونــس اجتماعاً 
ضم ممثلين عــن الفصائل والقوى 
الوطنية واإلســالمية لتدارس سبل 
تطويــر انتفاضة القــدس ودعمها، 
وحضر االجتماع الذي اتســم بالروح 
الوطنيــة العاليــة النائبــان يونــس 

األسطل، ويحيى العبادسة.
وأكــد النائب العبادســة فــي بداية 
اللقــاء علــى أن المقاومــة وهدفها 
األســمى المتمثل بتحرير فلسطين 
يوحد عموم أبناء الشعب وفصائله، 
وشــدد علــى ضــرورة وضــع القوى 
والفصائــل تصــورات عمليــة حول 
دعم انتفاضة القــدس وإيجاد آليات 

لدعم صمود الشعب الفلسطيني.
وأكــد العبادســة على قناعتــه بأن 
حركة فتح هي حركــة تحرر وطني 
تمثل حجــراً مهماً في بنــاء المكون 
الفلســطيني، وأشــار إلــى أن حركة 
فتح ضعيفة دون فصائل المقاومة، 
ضعيفــة  المقاومــة  فصائــل  وأن 

بدونها.
وفي مداخلته أكد ممثل حركة الجهاد 
اإلســالمي تميم بركــه على أهمية 
إنجاز المصالحة الفلسطينية وتوحيد 
فــي مواجهــة  الفلســطيني  الــكل 
طغيان االحتالل االسرائيلي، مشيرا 
لضرورة تكاتف الجميع لدعم أهالي 
مدينــة القــدس الذيــن يتعرضون 

ألشد أنواع القهر واإلذالل على يد المحتل.
وأشــار ممثل حزب الشــعب الفلســطيني 
عطــا أبو رزق لرفض حزبه توجه الشــباب 
واألطفــال نحــو الحــدود الشــرقية نظــراً 
لمــا يمثله ذلك مــن إهدار لدماء الشــباب 
الفلســطيني دون إحداث ضــرر في جانب 

االحتالل اإلسرائيلي.
الوطنيــة  المبــادرة  أعــرب ممثــل  بــدور 
الفلسطينية إسماعيل أبو جزر عن خشيته 
مــن االلتفاف علــى االنتفاضــة وإخمادها، 
داعياً الجميع للوقوف عند مسؤولياته تجاه 
انتفاضة الشعب الفلسطيني ودعم صمود 
أهالي الضفة والقــدس والتكاتف من أجل 

ضمان استمراريتها.
من جهتــه رفض ممثــل الجبهــة العربية 
الفلســطينية خليــل جرغــون أي تدخــل 
تنظيمي فصائلي مباشــر فــي االنتفاضة 
فــي المرحلة الحالية، مؤكــداً على ضرورة 
اســتمرار الجماهيــر فــي قطاع غــزة في 
التحــرك وإســناد أهالــي الضفــة بشــكل 

جماهيري.
من ناحيته نوه ممثل حركــة األحرار رامي 
الفــرا إلى أن المطلوب مــن قطاع غزة هو 
اإلسناد السياسي واإلعالمي، والتواصل مع 
العالم عبر نواب الشعب المنتخبين إلظهار 
معاناة الشــعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن 

الشــعب وطبيعة الميدان هما من يحددان 
طبيعة االنتفاضة وتطورها دون أن تتدخل 
فصائل المقاومة بإدارتها بصورة مباشرة، 

وذلك لضمان استمراريتها.
وفــي مداخلته أثنى ممثل لجــان المقاومة 
الشــعبية محمد أبو نصيرة على االنتفاضة 
التــي تطــورت مــن حيــث األداء النوعــي 
الســلمي والمســلح، مشــيرا لضــرورة أن 
تحقق االنتفاضــة أهدافها بســرعة، وهذا 
يتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤولياته، 
والضغط على االحتالل في مختلف الساحات 
مــن خــالل العمــل الميدانــي فــي الضفة 
والقــدس، والعمــل السياســي واإلعالمــي 

وتثقيف المجتمع حول أهمية االنتفاضة.
أما ممثل سرايا القائد الشهيد عمر أبو ستة 
التابعة لكتائب الشهيد أحمد أبو الريش فقد 
قال:" أن االحتالل ال يفهم إال لغة القوة، وأن 
الكتائب تتبنى كل ما يتفق عليه المستوى 
السياســي لفصائل المقاومة، مشدداً على 
ضرورة بذل التنازالت من طرفي االنقسام 
لتحقيــق المصالحــة، فيها يمكــن للجميع 
التحرك ضمن إطــار واحد لدعم االنتفاضة 

بشتى الطرق.
ونوه مســؤول العالقات العامــة في حركة 
حمــاس بمحافظة خان يونس كمال النجار 
إلى أن الجميــع اآلن يحتاج المصالحة ليس 

ظعاب خان غعظج غطاصعن طمبطغظ سظ الفخائض والصعى العذظغئ وا�جقطغئ
لتدارس سبل دعم االنتفاضة
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لنعيش االزدهــار وتخفيــف الحصار 
بصــورة أساســية، وإنمــا الحاجة لها 
تكمــن اآلن الســتعادة حقوقنــا من 

خالل االنتفاضة.
وختم النائب يونس األسطل االجتماع 
بمداخلة شاملة أشــار خاللها لبعض 
اآليــات القرآنيــة التــي تعــزز فكرة 
اســتخدام القوة في مجابهة االحتالل 
اإلســرائيلي، وتدل على أنه ال يمكن 
انتزاع أبســط حقوقنا مــن االحتالل 

دون استخدام ما نملك من قوة.
وفــي نهايــة االجتمــاع أكــد ممثلــو 
الفصائــل على ضــرورة العمل على 
تثقيف الشــباب وحثهم على استثمار 
طاقاتهم وأرواحهم في ســبيل دعم 
االنتفاضة والمشــاركة في فعالياتها 
المختلفــة، دون إهــدار أرواحهم عبر 
التوجه لنقاط التماس الشــرقية، ألن 
االحتالل يقتنص منهم من يريد دون 

أن يحدثوا النكاية فيه.
واتفــق المجتمعون علــى أن هذه 
االنتفاضة تشــكل رافعــة الزمات 
ويمكنها  الفلســطينية،  الســلطة 
أن تشــكل مخرجــاً لهــا مــن نفق 
التنســيق األمني الــذي تلوثت به 
نتيجة التفاقيات أوسلو المشؤومة، 
كمــا اتفقــوا علــى تنظيــم لقــاء 
آخــر لتــدارس أهــداف االنتفاضة 
المرحلية واالســتراتيجية، وســبل 

تحقيقها.

ظعاب خان غعظج غطاصعن طمبطغظ سظ الفخائض والصعى العذظغئ وا�جقطغئ

أكد النائب المستشــار محمد فرج الغول أن 
قرار االحتــالل الصهيوني بحظــر الحركة 
اإلسالمية في الداخل المحتل يمثل جريمة 
دولية وإنسانية بحق الفلسطينيين عموماً 
وبحق الحركة اإلسالمية خصوصاً وإرهاب 

دولة منظم.
وشــدد النائب الغــول بأن هذا قــرار يؤكد 
فشــل االحتــالل فــي اجهــاض انتفاضــة 
القدس وتخبطه في مواجهتها، مشيراً إلى 
أن االحتــالل يلجأ ألســاليب تعتبــر بمثابة 
جرائم حرب للقضاء علــى هذه االنتفاضة 
وآخرهــا حظــر الحركة اإلســالمية واغالق 
مؤسســاتها واالعتقــاالت المســتمرة بحق 

عناصرها.
ونوه النائب الغول بأن القرار يمثل جريمة 
ضــد اإلنســانية وجريمــة إبــادة جماعيــة 
ســواء بصــورة جزيئــة أو كليــة، موضحــا 
بأنه سياســية لتكميم األفواه ومنع التنقل 
واغــالق المؤسســات الخيرية واإلنســانية 

جريمــة دوليــة ومناقــض لــكل القوانين 
والشرائع الدولية.

وقــال النائب الغول :" رغــم كل اإلجراءات 
الصهيونيــة الفاشــلة لن تســتطيع إيقاف 

االنتفاضة، موضحا بأن االنتفاضة تجاوزت 
مرحلة االحتواء وستبقى مستمرة وستنجح 
في تحقيــق أهدافها، مبينا بــأن االحتالل 

بهذا القرار يحفر قبره بيده.
وأكد النائب الغول بأن االحتالل سيفشــل 
في أهدافه في حظر الحركة الفلسطينية، 
موضحا بأن الحركة ســتتعاظم واالحتالل 

إلى زوال.  
وطالب النائب الغول المؤسسات الحقوقية 
وممارســة  االحتــالل  معاقبــة  والدوليــة 
إجراءات عملية على األرض لمحاكمة قادة 
االحتــالل الصهيونــي علــى جرامــه بحق 
الشــعب الفلســطيني، موضحا بــأن ترك 
االحتالل وقادته بــدون عقاب يجرئه على 

ارتكاب جرائم جديدة.
العربيــة  الــدول  الغــول  النائــب  ودعــا 
واإلســالمية لدعــم االنتفاضة فــي جميع 
النواحــي، مطالباً العلمــاء بالتحرك لنصرة 

القضية الفلسطينية

 تزــر الترضئ ا�جــقطغئ جرغمئ دولغئ وإظســاظغئ 
تساثسغ تترك دولغ لمتاضمئ صادة اقتاقل

النائب الغول:

اســتبعد النائب في المجلس التشريعي الفلســطيني بالضفة فتحي 
قرعاوي، أن يتم تطبيق قرار إغالق مساجد الضفة، في الوقت الراهن. 
وكان عضو الكنيست (اإلسرائيلي) والعضو في حزب "البيت اليهودي" 
بتسلئيل سموتريتش، قد دعا إلى إغالق المساجد في الضفة المحتلة، 

زاعما أنها "أرضا خصبة للتحريض على العنف".
وقال قرعاوي: "مســاجد الضفة تخضع لمراقبة شــديدة من الســلطة 
الفلسطينية واسرائيل لذلك من غير المتوقع اغالقها"، مشيراً إلى أن 
ســلطة رام اهللا تفرض على األئمة والخطبــاء تعليمات خاصة تتعلق 

بخطبة يوم الجمعة وما سيلقونه في المساجد. 
واعتبــر أن تلــك الدعــوات تأتــي في اطــار "التحريض على الشــعب 
واالنتفاضة واألئمة". وأكد أن االحتالل يحاول التخلص من المســاجد 
واألئمة تحت حجج "غير صحيحة"، مشيراً إلى أنه يستدعي أي إمام لم 

يلتزم بالتعليمات الخاصة بالخطبة. 
ــب قرعاوي، على ادعاء ســموتريتش، أن معظــم العمليات التي  وعقّ
تنفذ ضد االحتالل هي نتيجة الكلمات العاطفية في المســاجد، قائالً 
" الشــباب الفلســطيني بدأ باالنتفاضة بســبب االحباط التي يعيشه 
بعد فشــل المفاوضات بين االحتالل والسلطة، ونتيجة الضغط الواقع 

عليه". 
وأوضــح أن ما يجري اآلن فــي الضفة لم يكن مجرد ردة فعل، بل أنها 

ثورة وتزداد يوما بعد يوم.

النائب قرعاوي:
صــرار إغــقق المســاجث "تترغخ 

سطى اقظافاضئ والحسإ"

عقدت لجنــة القدس واألقصــى بالمجلس 
التشريعي برئاســة النائب أحمد أبو حلبية، 
اجتماعــاً دوريا لها ناقشــت خالله األوضاع 
األخيــرة فــي القــدس والمســجد األقصى 
المبــارك، وأحــداث انتفاضة القــدس، كما 
ناقشت الخطة اللجنة السنوية للعام القادم. 
وأوصــت اللجنــة فــي اجتماعهــا بضرورة 
اســتمرار وتصعيد انتفاضــة القدس بهدف 
بتقســيم  االحتــالل  لمحــاوالت  التصــدي 
المســجد األقصى زمانيا ومكانيا، وضرورة 
دعــم صمــود أهلنــا لتعزيــز انتفاضتهــم 
واســتمرارها في الضفــة الغربية والقدس 

المحتلة.
ووجهت التحية لشباب انتفاضة القدس في 
أرجاء فلســطين كافة خاصة بالذكر شباب 
وشــابات مدينــة القــدس المحتلــة، الذين 

قال النائب في المجلس التشــريعي 
خليل الحية، إن االحتالل بممارساته 
الشــعب  يشــغل  لــن  وانتهاكاتــه 
الفلســطيني عــن حقــه، مبينــا أن 
بشــكل  أكــدت  القــدس  انتفاضــة 
واضح على أن الشــعب الفلســطيني 
ال يســتكين وال يليــن، "واالنتفاضــة 
لن تهدأ حتى يطــرد االحتالل وتحرر 

فلسطين".. 
وأكــد الحيــة فــي مهرجــان بذكرى 
استشــهاد عز الدين القســام والقائد 
العام لكتائب القســام الشــهيد أحمد 

الجعبري بغزة صبــاح اإلثنين، أنه ال 
صــوت يعلو فوق صــوت االنتفاضة، 
"وشــعبنا ينتفض ويوقع بدم أبنائه 
وأطفاله انتفاضة جديدة تقول للعالم 

أجمع انه ال يمكن أن يستكين". 
وأضــاف: "طلبنــا واحــد، أن يرحــل 
االحتــالل، وفي ســبيل هــذا الطلب 
الشــهداء  نقــدم  أن  يضيرنــا  ال 
واألبنــاء واألمــوال، وهــدم البيــوت 
وقلع األشــجار، واالعتقال، فالشــعب 
الفلســطيني يعرف معركته ووجهته 

جيدا، وال مجال للمراهنة عليه". 

فجــروا هذه االنتفاضــة المباركة، ودعتهم 
باالســتمرار في هذه االنتفاضــة لمواجهة 
المحتــل الغاصــب لألراضــي والمقدســات 

اإلسالمية.
بــدوره طالب رئيس اللجنة النائب أحمد أبو 
حلبية باستمرار مقاومة الشعب الفلسطيني 
في مدينــة القــدس وغيرهــا للمخططات 
اإلســرائيلية الداعيــة للتقســيم المكانــي 

والزماني للمسجد األقصى المبارك.
ومــن ناحيتــه طالب النائب خميــس النجار 
المسلمين وأحرار العالم بالدفاع عن أقدس 
مقدسات المســلمين في بالد الشام وقبلة 
المسلمين األولى المسجد األقصى المبارك، 
لتهويدهــا  يســعون  اليهــود  منوهــا ألن 
وطمس معالمها اإلسالمية والعربية مقابل 

إظهار معالم يهودية مصطنعة.

يتخبــط   االحتــالل  أن  إلــى  وأشــار 
فــي قراراتــه، ويعلــن عــن حقيقته 
بارتكابــه مزيــد مــن الجرائــم بحق 
الشــعب الفلســطيني، باإلضافة إلى 
إجراءاته المشددة في مدينة الخليل 
التي لم يفلح في كبح جماح شــبابها 

المنتفض. 
ولفــت الحية إلــى أن االحتــالل الذي 
يدعي الديمقراطية كشف عن وجهه 
الحقيقــي بعد قــراره حظــر الحركة 
اإلسالمية في الداخل المحتل، بحجة 

أنها تحرض على (إسرائيل).

لةظئ الصثس وافصخى تثسع لثسط اظافاضئ الصثس

الظائإ التغئ: اقظافاضئ لظ تعثأ تاى ُغطرد اقتاقل
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في البداية، ما تعليقكم 
على تصريحات وزير الخارجية 

األمريكية جون كيري بأن 
االنتفاضة الفلسطينية هي 

عبارة عن عمليات إرهابية 
مدانة؟

هذه هي الرؤية األمريكية الحقيقية 
لمقاومة الشعب الفلسطيني، وكيري 
يعبر عن الموقف األمريكي الرسمي 
من الموضوع الفلســطيني بشــكل 
عام، وعالقة ذلك بالعدو الصهيوني، 
ألن اإلسرائيليون بالنسبة لألمريكان 
هم عبارة عن خط أحمر، وأي مساس 
بهم مــن خالل انتفاضــة أو مقاومة 
يشــيطنه ويعتبــره عمــال إرهابيا، 
ونحن بدورنا نستنكر ما قاله كيري، 
ونؤكد علــى حق شــعبنا بالمقاومة 
بأشــكالها كافة، ونؤيد سعي شعبنا 
نحو االستقالل والحرية، نحن باقون 

واالحتالل حتما إلى زوال.
المفاوضيــن  كبيــر  وصــف 
عريقــات  صائــب  الفلســطينيين 
اجتمــاع الرئيس محمــود عباس مع 
وزير الخارجية األمريكي جون كيري 
بالدقيــق والجــدي وأنــه ناقش كل 
شــيء، برأيكم إلى مــاذا خلص هذا 

االجتماع؟
أوال يجب أن ندقق بتصريحات السيد 
صائــب عريقــات، إنه نفــس الرجل 
الــذي قــال بــأن اإلدارة األمريكيــة 
أنهت حــل الدولتيــن، وكيــري قال 
بأن االنتفاضة هي إرهاب، وبالتالي 
تصريحات الســيد صائب عريقات ال 
تعكس الحقيقية وال الواقع، وأعتقد 
أنــه ال أمل فــي إعــادة المفاوضات، 
كيري جاء بشــيء واضــح وهو ادانة 
الفلســطينيين ومــن ثــم محاولــة 
التهدئة، وكما يقــول نتنياهو دائما 
دم  أن هناك عصا وجزرة والعصا تقَ
لقتل الشعب الفلســطيني، والجزرة 
هي اغــراءات اقتصاديــة مالية لمن 
في هذه الســلطة من أجل ممارسة 
ضغــوط علــى االنتفاضة مــن أجل 

وأدها أو انهاءها.
مطلوب من الســيد صائب عريقات 
أال يمارس أي عملية تضليل للشعب 
الفلســطيني ألن شعبنا واعي وقادر 
على فهم الواقع السياسي والدولي، 
واالنتفاضــة مســتمرة بعكــس مــا 
يتمنــى ويجتهــد البعض مــن أجل 
ا بالقــول:" نعم  ايقافهــا، مســتدركً
هناك أطراف إقليمية ودولية تحاول 

أعتقــد أن الواقــع الفلســطيني قــد تغير 
بالفعــل بعــد (60) يومــا من عمــر هذه 
االنتفاضة، مــن حيث عالقــة المحتل مع 
الشــعب الفلســطيني فقد عــادت عالقة 
تصادميــة وهــذا هــو الوضــع الطبيعــي 
بيننــا وبيــن االحتالل، وهنــاك رعب لدى 
اإلســرائيليين  أن  حتــى  المســتوطنين، 
اعترفــوا بأنهم يخوضوا حــرب وجود االن 
في مناطق القدس، وعبروا عن ذلك بحظر 
الحركة اإلســالمية فــي الداخــل المحتل 
أيضــا، فاالنتفاضــة غيــرت الواقــع نحــو 

األفضل بالنسبة لنا كشعب فلسطيني.
النــواب  مــن  مطلــوب  أنــه  وأعتقــد 
أن  اســتثناء  دون  جميعــا  الفلســطينيين 
يكونــوا علــى مســتوى هــذه االنتفاضة، 
وهناك عــدد من النواب طالبــوا المجلس 
التشــريعي باالنعقــاد وأنــا منهــم، لكن 
االخريــن مــن النواب لــم يتلقــوا الدعوة 
بجديــة باعتبــار أنهــم ال يريــدون احراج 
صاحــب القــرار بتعطيل عمــل المجلس 

التشريعي.
االنتفاضة أوجدت وحدة وطنية فلسطينية 
فــي الميــدان، ورايــات كافــة الفصائــل 
موجودة، ومعظم الشــهداء الذي استهدوا 
هم ينتمون لفصائل، وأعتقد ان االنتفاضة 

وتســعى للتآمر على االنتفاضة والتخلص 
منها خدمة لالحتالل وأعوانه.

هذه هي الزيارة الثانية لوزير 
الخارجية األمريكي كيري للمنطقة 
في فترة قصيرة، برأيك هل يمكن 

أن تنجح محاوالت كيري في احتواء 
االنتفاضة؟

ال أعتقــد أن أي محــاوالت أمريكيــة يمكن 
أن تنجــح في احتــواء االنتفاضــة، باعتبار 
مكشــوفا  عــدوا  أصبحــت  األمريكــي  أن 
لــكل الشــعب الفلســطيني بالــذات بعــد 
التصريحــات األخيــرة التي تديــن عمليات 
المقاومة وتصفهــا باإلرهــاب، األمر الذي 
يفهم في سياق معاداة الشعب الفلسطيني 
واالنحياز الواضح للعدو الصهيوني وحماية 

مصالحه األمنية واالستراتيجية.
الفلســطينيين هم شــباب  والمنتفضين 
المــادي  ووضعهــم  الســن  فــي  صغــار 
واالقتصــادي ممتاز ومــن المتفوقين في 
دراســتهم، وال يعبروا عــن حالة يأس بل 
عن حالة مقاومة ورفض وانهاء لالحتالل، 
وهؤالء هم ضمير الشــعب الفلســطيني، 
بهــذه  كيــري  عنهــم  يتحــدث  وعندمــا 
الطريقة، فلن ينجح بأي حال من األحوال 

في احتواء االنتفاضة.
وبالتالــي ال كيــري وال عبــاس لهم عالقة 
بهذه االنتفاضة ويريدان وأدها، والشــعب 
الفلســطيني كله مستمر بانتفاضة بغض 
النظــر عما يحــاك مــن مؤامــرات داخلية 
وخارجية أو تعاون أطراف متعددة، ألن هذه 
االنتفاضة لم تبدأ بقرار من هؤالء وبالتالي 

لن تتوقف بقرار منهم.
فــي  الســابقة  تجاربنــا  مــن  تعلمنــا 
االنتفاضة الثانيــة عندما اجتمع األمريكان 
واإلســرائيليين وبعــض العــرب في مصر 
واتخــذوا قرار بوقــف االنتفاضــة، التاريخ 
ال يعــود للــوراء ولن يســتطيع أحــد وقف 
يراهــن  لــن  شــعبنا  ألن  االنتفاضــة، 
علــى األطــراف الدوليــة وال علــى الجهود 
الدبلوماسية بقدر مراهنته على المقاومة 
الرامية لطرد االحتالل من أرضنا المباركة.

برأيك هل أحداث االنتفاضة الدائرة 
في األراضي الفلسطينية قادرة 

على تغيير حالة الجمود في الوضع 
الفلسطيني الداخلي، أو من جهة 

أخرى حث أعضاء المجلس التشريعي 
على االجتماع في جلسة متكاملة 

للمجلس تحت قبة البرلمان؟

أثرت بالموضوع الداخلي البسيط 
على مســتوى القيادات الوســطية 
مســتوى  علــى  أمــا  والصغــرى، 
القيادات التــي تصنع القرار أعتقد 
أنــه ما زال هنــاك مخــاوف وحالة 
تردد نابعة من عدم ثقتها باآلخر، 
بمعنــى أن حركة حمــاس والجهاد 
اإلســالمي يريــدون من الســلطة 
التزام بعدم اعتقال عناصرهم اذا 
ما دخلــوا هذه االنتفاضة بشــكل 
مكشــوف، وأيضــا الســلطة تريد 
مــن حمــاس والجهــاد اإلســالمي 
أال تنقلــب هــذه االنتفاضــة ضد 
الســلطة، وبالتالي الكل يخاف من 
الــكل، والثقة بين األطــراف كافة 

غير متوفرة حتى اللحظة.
لكــن مطلوب مــن الجميــع اليوم 
االنخراط باالنتفاضة وهذا لن يتم 
اال باستعادة السياسيين المقاومين 
الشــرفاء وإعادتهم لســدة الحكم 
والقرار والتأثيــر، حتى ال يفوتهم 
القطــار، والقطار يمشــي باالتجاه 
الصحيح حتى اللحظة، ومن يتخلى 
عن هذه االنتفاضة الزمن سيتخلى 

عنه، وسيصبح وراء التاريخ.

النائب حسن خريشة لـ "البرلمان": 
اظافاضئ الصثس أوجثت وتثة وذظغئ شطسطغظغئ شغ المغثان

سئاس لغج له سقصئ 
باقظافاضئ وغرغثان 

وأدعا 

اقظافاضئ غغرت العاصع 
وعظاك تالئ تردد 

وسثم بصئ بغظ افذراف 
الفطسطغظغئ

ال يخفــى على أحد محاوالت أطراف إقليمية ودولية تســعى الحتواء انتفاضة القدس، 
بــل والتآمر عليها إليقافها ووأدها في المهد، ومــا جوالت وزير الخارجية األمريكي 

جــون كيري عن ذلك ببعيد، "البرلمان" حاورت النائب الثاني لرئيس المجلس التشــريعي 
الفلسطيني د. حسن خريشة وناقشت معه ملفات عديدة وأعدت التقرير التالي:
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أكــد النائــب عــدوان أن المجلــس 
أمــس  يــوم  ناقــش  التشــريعي 
األربعاء عدد من بنود مشروع قرار 
تخصيــص أراضي حكومــة لصالح 
مشاريع االسكان، على أن يستكمل 
المناقشــة األســبوع القادم تمهيدا 

إلقراره.
أهداف المشروع

أن  إلــى  عــدوان  النائــب  وأشــار   
المشــروع يهدف إلى توفير السكن 
المناسب لكافة المواطنين والسيما 
ذوي الدخــل المحدود، ويعد مقترح 
مشــروع اإلســكان حالً إلشــكالية 
ازديــاد عدد الســكان مقابل شــح 
المســاكن وعدم كفايتهــا في ظل 
غالء أســعار األراضي وعــدم توفر 
الدخــل  لــذوي  الكافيــة  األمــوال 

المحدود لشراء أراضي أو شقق.
ولــف إلــى أن المشــروع المقتــرح 
القطــاع  تشــغيل  فــي  يســاهم 
الخاص وتوفير فرص عمل لأليدي 
العاملة، وبالتالــي الحد من ظاهرة 
البطالــة نتيجة تحريك قطاع البناء 
واإلسكان، ويحقق المشروع المقترح 
والمعيشــي  المالــي  االســتقرار 
لموظفي القطــاع العام بتمكينهم 
مــن االســتفادة من مســتحقاتهم 
المالية المتراكمة لدى السلطة في 
تسديد أقساط المشاريع االسكانية 
المديونيــات  وســداد  المقترحــة، 
المتراكمة عليهم للجهات الرسمية، 
تنشــيط  المشــروع  يدعــم  كمــا 
قطاع اإلســكان والخدمات وتفعيل 
المشاريع اإلنشائية والعمرانية في 

قطاع غزة.
الركائز األساسية للمشروع

بالركائز األساســية  يتعلــق  وفيما 
للمشــروع المقتــرح بيــن النائــب 
عــدوان أنــه يســتهدف تخصيص 
أراضــي حكومية إلقامــة مجمعات 
ســكنية كبيــرة يســتفيد منها أي 
الشــروط  لديــه  تتوافــر  مواطــن 
المطلوبة لالستفادة من المشروع، 
وقال "تثمــن األراضي المخصصة 
وفقاً لســعر المثل وقت التعاقد مع 
المستفيد" ويسدد المستفيد ثمن 
األرض المخصصــة وفقــاً للتقدير 
التي تعتمده اللجنة العليا لألراضي.

 وأضــاف:" تنتقــل ملكيــة االرض 
المخصصــة إلــى المســتفيد بعــد 
سداد كامل الثمن وتسجل ملكيتها 

مرسوم دستوري
تطرقــت المــادة (13) من هذا مرســوم 
دســتور فلســطين لســنة 1922م، الــي 
موضــوع التصــرف باألراضــي الحكومية 
والتــي تنــص على مــا يلــي: "للمندوب 
الســامي أن يهــب أو يؤجر أيــة أرض من 
األراضــي العمومية أو أي معدن أو منجم، 
وله أن يأذن بإشــغال مثــل هذه األراضي 
بصفــة مؤقتة وبالشــروط وللمــدد التي 
يراهــا مالئمــة على أن تراعــى في ذلك 
أحكام القانون ويشترط في ذلك أن تجري 
كل هبة كهذه أو كل إيجار أو تصرف كهذا 
وفقاً لمرسوم أو تشريع أو قانون معمول 
بــه اآلن فــي فلســطين أو ســيعمل بــه 
فيمــا بعد أو وفقاً لمــا قد يصدر للمندوب 

السامي من التعليمات".
بعد اقتصادي ووطني

 ولفــت النائب عدوان أن شــعبنا يعاني 
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشــها 
أبنــاء قطــاع غزة مــن تداعيــات ثالثة 
حــروب أدت إلــى تدمير البنيــة التحية 
وعــدد كبيــر مــن األبــراج  والوحــدات 
الســكنية الخاصة، مما أدى الى تشــرد 
عدد كبير مــن المواطنين وفتح مراكز 
االيواء، وتفاقمت المشكلة عندما فرض 

باسم المســتفيد أو المستفيدين، ويكون 
االستفادة من مشروع اإلســكان اختياريا 
لديهــم  الذيــن  للموظفيــن  بالنســبة 
مستحقات مالية في ذمة الخزينة العامة".
رصيــد  احتســاب  يتــم  أنــه  وأوضــح 
متأخــرات الموظفين حتــى تاريخ أقصاه 
31/12/2015 أو التاريــخ الــذي تحــدده 

الجهات المختصة. 
ولفت أنــه يتم تســوية الحقــوق المالية 
المحليــة  الهيئــات  وحقــوق  الحكوميــة 
مــن  األخــرى  الحكوميــة  والهيئــات 
المســتحقات المالية للموظف وذلك قبل 

االستفادة من مشاريع اإلسكان.
وقال:" يجوز جمع قيمة متأخرات الموظف 
مــع صلــة القرابــة مــن الدرجــة األولى 
والثانيــة إضافة إلــى الزوجــة، كما يجوز 
تســوية أراضي األقساط من المستحقات 

بدالً من منحهم أراضي جديدة".
  وكشف بأن المستفيدون بوضع اليد على 
أراضــي حكومية يتم تســوية أوضاعهم 
مع ســلطة األراضي قبل االســتفادة من 
المشروع وفقا لألصول، وتحدد اإلجراءات 
المشــروع  تنفيــذ  لمراحــل  التفصيليــة 
بموجب نظام يصدر عن سلطة األراضي 

واللجنة العليا.

المسوغات القانونية للمشروع
وأشــار عــدوان ألن القانون منــح اللجنة 
العليا لألراضي الحكومية المنشأة بموجب 
القانــون صالحيــة التصــرف باألراضــي 
الحكوميــة بكافة أنــواع التصرفات حيث 
أكدت المادتين (2،3) من قانون االراضي 
العمومية رقــم 6 لســنة 1942م:" يجوز 
لرئيــس ســلطة االراضــي التوقيع على 
قــرارات التخصيــص والتأجيــر والمبادلة 
واالنتفاع واالســتمالك والتثمين وتسوية 
التعديــات وأراضــي المحلــول والمندوب 
واالقســاط والتصرف بالزوائد التنظيمية 
في االراضي الحكومية على ان يراعى في 
ذلك جميع االنظمة والمعايير والمحددات 
المقرة من قبل للجنة المشــكلة بموجب 
المــادة (2) مــن القانــون رقم (2) لســنة 

2015م. 
القانون المدني

أجازت الفقرة (1) مــن المادة (1108) من 
القانون المدنــي للدولة حق التصرف في 
االراضــي الحكومية المملوكــة لها حيث 
نصــت على مــا يلــي: " يجــوز للدولة أن 
تبيح حق التصرف في األراضي المملوكة 
لهــا لمن يرغب بالشــرائط التي يفرضها 

القانون".

االحتــالل حصــارا مشــددا على 
قطاع غــزة حظر بموجبه ادخال 
مواد البناء حتى وقت متأخر من 
العام 2014م، حيــث بدأ ادخال 
بعــض مــواد البناء وفــق نظم 
رقابية مشــددة أعاقــت التطور 
العمراني وتســببت فــي ارتفاع 
غيــر مســبوق فــي اإليجــارات 
وخاصة دور الســكن، ويأتي هذا 
المشــروع اســتكماال لمشــاريع 
اإلسكان السابقة التي خصصت 
زمــن اإلدارة المصريــة لقطــاع 
غــزة وزمــن الســلطة الوطنية 

الفلسطينية .
 وقال:" لذلك ارتأت اللجان الثالث 
أن تقــدم للمجلــس التشــريعي 
تقريرها بشأن تخصيص أراضي 
التي ســوف  لمشــاريع اإلســكان 
تســاهم بالتأكيد في حل مشكلة 
الضائقة الســكانية التي يعيشها 
الشباب الفلســطيني وخاصة في 
قطاع غزة، لمناقشته وإقراره وفقا 
لألصول علما بان هذه المشــاريع 
المواطنين  سوف تخصص لكافة 

في قطاع غزة".

النائب عاطف عدوان في حوار خاص لـ "البرلمان": 
تثخغص أراضغ لمحارغع ا�جضان غساعط شغ تض طحضطئ الدائصئ السضاظغئ فقف افجر 

المحروع المصارح غساعط شغ تعشغر شرص سمض 
شغ الصطاع الثاص وتحشغض افغثي الساططئ والتث 

طظ ظاعرة الئطالئ

المسافغثون بعضع الغث سطى أراض تضعطغئ غاط 
تسعغئ أوضاسعط طع جططئ افراضغ صئض اقجافادة 

طظ المحروع وشصا لفخعل

طحروع الصرار غساعثف تثخغص أراضغ تضعطغئ 
�صاطئ طةمسات جضظغئ ضئغرة غسافغث طظعا أي 

طعاذظ تاعاشر لثغه الحروط المططعبئ لقجافادة 
طظ المحروع

الاحرغسغ ظاصح سثد طظ بظعد طحروع الصرار غغر أن 
اصراره طططع افجئعع الصادم

"البرلمان" حاورت رئيس اللجنة االقتصادية بالمجلس التشريعي النائب عاطف 
عدوان، حول تقرير اللجان القانونية واالقتصادية والموازنة والشؤون المالية 

الخاص بمشروع قرار تخصيص اراضي حكومية لصالح مشاريع اإلسكان وأعدت 
الحوار التالي:



تخثر سظ: 
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سكرتير التحريرهيئة التحريرمدير التحرير
ظــجار تسظ أبع ججرتسام سطغ أبع جتةعح -  طتمث سطغئ التماغثةطاجث أتمث أبع طراد

الثائرة ا�سقطغئ شغ  المةطج الاحرغسغ الفطسطغظغ
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آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

روسيا بوتين.. ورطة ثالثية األبعاد
يحاول فالديمير بوتين الرئيس الحالي لجمهورية روسيا االتحادية استعادة مجد 
أمته المفقود منذ انهيار وتفكك االتحاد السوفيتي السابق في ديسمبر من العام 
1991م، بوتيــن ابن "63" عاما والمعروف بعناده وذكاءه السياســي، ولعبه على 
المتناقضات، واهتمامه باقتصاد بالده، يسعى إلعادة المجد السياسي والعسكري 
لالتحاد السوفيتي، لكن يبدو أنها محاوالت غير ذات جدوى، ولن يبلغ بوتين شيء 
مــن مجد أمته التائه طالما تمــارس قوات بالده الظلم والعربدة بقوة الســالح، 
ويصــدر اإلرهاب ويقتل األبرياء، ليســتقر بــه الحال في ورطــة ثالثية األبعاد 

نعرض بعض تفاصيلها فيما يلي بنوع من االختصار.
سوريا نموذجا

  لقــد ورط بوتيــن بــالده فــي الحــرب الدائــرة رحاها في ســوريا فــي محاولة 
منه لمســاعدة نظام االســتبداد والظلم واالجرام ممثالً ببشــار األســد ونظامه 
الدمــوي، إن دالئل تورط بوتين في ســوريا عديدة ومتعــددة، ربما أبرزها قيام 
القوات الروســية بتوجيه ضرباتها الجوية لقوى المعارضة السورية التي توصف 
بالمعتدلة، األمر الذي أجبر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف على القول 
إن العملية العســكرية الروسية في ســوريا تهدف للتغلب على متشددي تنظيم 
الدولة اإلســالمية، أي أنها حملة تأتي في إطار مواجهة ومكافحة اإلرهاب، وهي 

محاولة لتبرئة بالده من دماء األبرياء المدنيين من النساء واألطفال في سوريا. 
الطائرة المنكوبة

ومــا زاد الطيــن بلة والمريض علــة –كما يقولون- ســقوط أو إســقاط الطائرة 
الروسية في األجواء المصرية، الطائرة المنكوبة هي مدنية تقل على متنها سياح 
روس قضى الموت عليهم جميعا، األمر الذي شكل صدمة كبرى لبوتين ونظامه 
وعموم الشعب الروسي، وأظهر الجمهورية االتحادية بمظهر بالد غير قادرة على 
حماية مواطنيها خارج حدودها الجغرافية، وهي انتكاســة بالمعنى الحقيقي في 
قاموس الدول الكبرى، وبالنســبة لروسيا أشد وأنكى ألنها تسعى نحو العالمية، 
وتحاول مزاحمة أمريكا على قيادة العالم، فكيف بها ال تقوى على حماية سياحها 

ورعاياها في الخارج. 
وبالتالي زادت ورطة بوتين على الحلبة الدولية وتأزمت سياســته الخارجية أكثر 
فأكثــر فوق تأزمها في ســوريا وتلطخ أيدي جيشــها بدماء األبريــاء، ومعارضي 

النظام القاتل.    
وأخيرا تركيا

أمــا حادثة إســقاط القوات التركية أمــس األول للطائرة الحربية الروســية وهي 
تحلــق فوق األجــواء التركية فهي أخر ورطات بوتين، الــذي لم يرغب باالعتراف 
بأن تركيا بلد الكبار، وعليه أن يراجع نفســه وسياســته جيــدا قبل أن يلعب مع 
الكبــار، تركيــا أرادت توجيه رســالة قوية لروســيا مفادها أنها غيــر راضية عن 
مساعدة روسيا لنظام قاتل يجثم على األرض السورية وعلى صدور أهلها، تركيا 
قالت من خالل إسقاط الطائرة الروسية أنها لن تتهاون مع مقاتالت حربية تقتل 
األطفال والنســاء، ولن تســكت كذلك على انتهاك مجالها الجوي، غير أنها تعمل 
ا للمعايير الدولية والقانون الدولي، لذا حذّرت  ا لمبادئ االشتباك الجوي، ووفقً وفقً
الطائرة الروسية مرارا قبل أن تسقطها، كان بمقدور المقاتالت التركية أن تجبر 
الطائرة الروسية على مغادرة أجواء بالدها، غير أن القيادة القوية في تركيا أردت 

غير ذلك، فقالت كلمتها من خالل النيران وليس من خالل االستجداء. 
خالصة القول لن يصل بوتين ببالده إلى أي مجد، وسيبقى يراوح مكانه دون أن 
يبلغ تحقيق آمال أمته، وطموحاته ســائرة به نحو التقزيم والتراجع، وليس نحو 

التطور والتقدم، وهكذا لن يفلح في بالده ولن يصلح أمر حلفاءه. 
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زار د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس 
المجلس التشريعي، األســير المحرر أحمد 
صبحي حلــس من حي الشــجاعية شــرق 
مدينــة غــزة وقــدم لــه ولذويــه التهنئــة 
بمناســبة االفراج عنه من سجون االحتالل 
بعد فترة اعتقال دامت ســبع سنوات تنقل 

خاللها بين العديد من السجون.
وثمــن بحــر الــدور البطولي لألســرى في 

ســجون االحتالل وقدموه من تضحيات في 
ســبيل الحرية واالستقالل، مشــيرا ألنهم 
ضحــوا بزهــرات أعمارهم خلــف القضبان 
من أجــل تحرير الوطن، وكضريبة لإليمان 

بالمقاومة كطريق لتحرير فلسطين.
وناشــد جميــع الفصائــل بالعمل الســريع 
على تحرير األســرى من كافــة التنظيمات 
وتبييض الســجون، وضــرورة العمل على 

عقدت دائرة الموارد البشرية في المجلس التشريعي دروة بعنوان 
التحليــل االحصائي اســتفاد منها عدد من موظفي التشــريعي 

بهدف صقل مهاراتهم واكسابهم مهارات بحثية متعددة. 
وأوضح مســؤول ملف التدريــب في دائرة الموارد البشــرية في 
المجلس التشــريعي يوســف القبطي، أن الدورة هدفت لتمكين 
الموظفين المشــاركين فيها من معرفة خطوات تصميم البحث 
العلمــي الميداني، األمر الذي ينعكس ايجابا على إجراء األبحاث 
الميدانيــة والدراســات العلميــة التــي تجريهــا دوائــر المجلس 

انجاز صفقة وفاء األحرار "2".
وأكــد علــى أن قضيــة األســرى هــي في 
أعلى ســلم أولويــات المجلس التشــريعي 
الفلســطيني، ملفتــا أن المجلــس خاطب 
العديــد مــن البرلمانــات الدوليــة بشــأن 
قضيتهــم، ودعا إلى ضــرورة الضغط على 
االحتالل من اجل االفــراج عنهم وتبييض 

السجون من األسرى كافة.

التشريعي ولجانه المختلفة.
بــدوره حضر األمين العام المســاعد للشــؤون االدارية والمالية 
بالمجلس التشريعي ثروة البيك حفل اختتام الدورة وأثنى على 
مدربها عائــد الربعي، وقدم له شــهادة تقديــر ودرع تكريمي 
تقديــرا لجهــوده المميزة، ودعــا طاقم العاملين بالتشــريعي 
لالســتفادة من سلســلة الدورات التدريبية التــي تعتزم دائرة 
الموارد البشــرية عقدها خالل المرحلــة القادمة بهدف تطوير 

قدرات طاقم العاملين االداريين بالتشريعي.

د. بتر غعظأ افجغر المترر أتمث تطج با�شراج 
طظ جةعن اقتاقل

الاحرغسغ غسصث دورة تثرغئغئ لمعظفغه 


