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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

قصف الجبهات
يبدو دونالد ترامــب، وهو الرئيس الخامس واألربعون للواليــات المتحدة األمريكية، "كالثور 
الهائج" الذي يثيــر الرعب في صفوف المتفرجين والمتابعيــن لمعاركه ومنازالته ومغامراته 
المتهورة، وعلى الرغم من كونه جاوز السبعين من عمره غير أنه لم يغادر بعد مربع المراهقة 
والصبيانية بشتى أنواعها وفي مقدمتها السياسية، "ترامب" ومنذ قدومه للبيت األبيض أخذ 
يقصف كل الجبهات المحيطة به، فهو ال يرحم أحد حتى طواقم العاملين معه والمستشارين، 

في هذا المقال نسلط الضوء على بعض مراهناته ومراهقاته التي يبدو أنها ال حصر لها.
عدو العرب

حساباته السياسية ال تخلو من االعتبارات التجارية البحتة بما في ذلك معايير الربح والخسارة 
الماديــة، فكل األمور لديــه خاضعة لهذا االعتبار، ويتصرف ويتعامل كأنه تاجر أو رجل أعمال 
وليس رئيس دولة، وهذا يبدو واضحًا في عالقاته مع األمة والدول العربية وخاصة الخليجية، 
فهو دائم المطالبة بأموال تلك الدول وثرواتها، بل ويعلن جهارًا أنهم ســيمولون مشــاريعه 
وطموحاته المتعلقة بالشرق األوسط والقضية الفلسطينية وما يسمى "بصفقة القرن"، ويردد 
دائمًا بأن أمريكا لن تخسر شيء ولن تتكلف دوالرًا واحدًا جراء تلك المشاريع بل أموال الخليج 
وخزائنه هي البديل، خالصة القول أنه ليس إال عدو للعرب شعوبًا وحكومات وال ينظر سوى 

ألموالهم وخيرات بالدهم. 
القدس والسفارة

ومن مغامراته المتهورة أيضا قرار نقل السفارة األمريكية للقدس، واالعتراف بالقدس عاصمة 
موحدة "لدولة إسرائيل" هذا المشروع الذي لطالما رحلته وأجلته اإلدارات األمريكية المتعاقبة 
نظرًا لخطورته وحساســية الموقف مع العرب والمسلمين، جاء "ترامب" األهوج ليلبي أقصى 
طموح للدولة اليهودية بجرة قلم، هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على الصعيد الوطني 
الفلســطيني واإلقليمي، ومن شأنه أن يفتح أبواب الصراع على مصراعيها مع االحتالل، وهو 
أمــر لن تغفره األجيال الفلســطينية المتعاقبة، ويكشــف في طياته عن اعتقــادات "ترامب" 
اليهوديــة، ودعمه غيــر المتناهي لدولتهم اللقيطة، وكيانهم المســخ، غير أنــه ال يدري أنه 
بذلك يعجل بانهيــار صرحهم الموهوم وبنيانهم المزعوم على يد أبناء وأحرار األمة العربية 
واإلسالمية الذين يكادون يتفجرون غيًظا من عنجهيته وبطش وعنصرية الكيان الصهيوني.  

االتفاق اإليراني
وفي إطار عنجهيته وغطرســته جاء إعالنه الرسمي بانسحاب الواليات المتحدة األمريكية من 
االتفاق النووي مع إيران، والتوقيع على مرسوم يقضي بإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن 
الجمهورية اإليرانية بموجب االتفاق المذكور، وكذلك تعهده بفرض عقوبات قاسية ضد إيران 

ونظامها ومؤسساتها الرسمية. 
كل هذه التصرفات والقرارات توحي وتؤكد بأن من يسكن البيت األبيض يضمر العداء الشديد 
للعرب والمسلمين وال يريد لهم نهضة وال عزة، بل يسخر طاقات بالده والدول المتعاونة معه 
لتطويق المنطقة العربية ومحاصرتها حتى ال يجرأ أحد على رفع رأسه، وتبقى القوة والمنعة 
ألمريكا فقط، ليوفر بذلك حماية غير عادية للدولة اليهودية المقيتة ونزالئها األقذار واألشرار.

معضلة وحلول
وفــي الختــام فإن ترامب وأمريكا وإســرائيل ومن دار في فلكهــم، جميعهم يمثلون معضلة 
وتحدي أمام الدول العربية واإلســالمية وكل أحرار العالم، وبالتحديد أمام طموحات الشــعب 
الفلســطيني الهادف لنيل حريته واســتقالله والعودة ألرضه وبــالده، وعليه فإن الحل يكمن 
بالوحدة والتراص والتكامل بين كل األحرار وعشــاق االســتقالل، لنواجــه بذلك إمبراطورية 
الفساد واالستكبار العالمي، ال بد من الشروع الفوري ببناء قوة موحدة تضم أكبر قدر ممكن 
من مخلصين األمة وأحرارها وحكوماتها، تعمل على تراكم القوة غير التقليدية، عبر التصنيع 
العسكري واالعداد النفسي والجماهيري والرسمي، قبل أن تطغى علينا القوى الظالمة وتميل 
علينــا ميلــة واحدة فال تبقي منا شــيء وال تذر، لو صنعنا قوة حقيقية لخــاب ظن القوم بنا، 
وخافنا كل األعداء وحســبوا لنا ألف حســاب، قد يقول قائل:" بأن هذا األمر مستحيل"، ونقول 

بأنه سهل ممتنع، آمل أن تتحقق تلك األمنيات.

plc.ps info.plc@gov.ps + 970 8 2827037 + 970 8 2829016 plc.gaza plc_pal plc.pal palplc

majedplc@hotmail.com

تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

شــارك نواب المجلس التشريعي بتشييع 
شهداء كتائب القسام الستة الذين ارتقوا 
مؤخرًا بالمحافظة الوسطى، وندد النواب 
لدى مشــاركتهم فــي جنازات الشــهداء 
بحماقــات االحتــالل، داعيــن للقصاص 
لدمــاء الشــهداء واالنتقام مــن االحتالل، 
النــواب  مشــاركات  تابعــت  "البرلمــان" 
بالجنــازات وتقديــم واجب العــزاء لذوي 

الشهداء وأعدت التقرير التالي: 
يد المقاومة طويلة وستصل للمحتل

إلى ذلــك أكد أحمــد بحر، خالل تشــييع 
الشهيد محمود القيشاوي، أن يد المقاومة 
طويلة وســتصل لالحتــالل الذي يتحمل 
المســئولية الكاملة عــن عمليته الجبانة 
التــي أدت الــى استشــهاد كوكبــة مــن 
المقاومين وســط قطاع غزة، مســتنكرًا 

عملية االغتيال، ومؤكدًا أن دماء الشهداء 
لن تذهب هدرا.

وأشــار إلــى أن طريــق الجهــاد واإلعداد 
ســيتواصل حتــى دحر االحتــالل وتحرير 
وخروج األسرى من سجون االحتالل، ملفتا 
إلــى أن فصائــل المقاومة الفلســطينية 
وفي مقدمتها كتائب القســام تعمل ليل 
نهــار من أجــل الدفــاع عن أبناء شــعبنا 

الفلسطيني ومواجهة بطش االحتالل.
صراع األدمغة

مــن ناحيته شــدد النائب محمــود الزهار 
في كلمته أثناء الجنازة على أن الشــهداء 
الستة مضوا لدى مواصلتهم طريق صراع 
األدمغــة مــع االحتــالل، منوهًــا إلى أن 
الغلبة في نهاية المطاف ستكون لشعبنا 

وقضيتنا مهما طال الزمن. 

إلى ذلك ألقى النائبان يوســف الشرافي، 
ومحمد فرج الغــول، كلمتين منفصلتين 
أثناء جنــازات الشــهداء، مبرقين بالتحية 
الفلســطيني،  الشــعب  شــهداء  لــكل 
ومؤكديــن علــى أن شــعبنا ســيواصل 

الطريق حتى النصر والتحرير. 
واجب العزاء 

وفي ذات السياق قدم وفد برلماني واجب 
العــزاء لعوائل الشــهداء، وعبر الوفد عن 
اعتزازه بالشــهداء الذين سطروا أسطورة 
للشــعب  وقدمــوا  والصمــود،  التصــدي 
الفلســطيني نموذجــا رائعا فــي العطاء، 
الوســطى  المنطقــة  مــن  وكان وجهــاء 
وعائــالت الشــهداء في اســتقبال النواب 
الذين تجولــوا على بيوت عزاء الشــهداء 

الستة. 

نواب التشريعي: دماء شهداء القسام لن 
تذهب هدرًا

ويواسون والد ونجل أحد شهداء حادثة الزوايدة

نواب لدى أدائهم صالة الجنازة على الشهيد/ محمود القيشاوي
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الخميس
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التشريعي يندد 
بإلغاء إقامة النواب 

المقدسيين

المشاركون بالمؤتمر الشعبي الفلسطيني: مخرجات 
المجلس الوطني ال تمثل شعبنا

شارك نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، بالمؤتمر 
الشعبي الوطني الذي نظمته قوى وفصائل ومؤسسات 
فلســطينية مؤخــرًا بمركز رشــاد الشــوا بمدينة غزة، 
بمشاركة واسعة من الشخصيات والفصائل ومؤسسات 
مجتمــع مدني وأعضاء فــي المجلس الوطنــي وعموم 
المواطنيــن الفلســطينيين، وندد النــواب في كلماتهم 
بعقــد المجلس الوطني في مدينــة رام اهلل تحت حراب 
االحتــالل، مؤكديــن أن عقده بصيغتــه الحالية ال يلبي 
أدنــى طموحات الشــعب الفلســطيني، وأن مخرجاته ال 
تمثل شــعبنا، داعين كل الجهــات المعنية لرفض تلك 
المخرجــات والضغــط على قيادة الســلطة ألجــل البدء 

الفــوري بإصالح منظمــة التحرير لتكــون عنوانًا للكل 
الفلسطيني. 

"غير ملزمة للشعب الفلسطيني"
بدوره أكــد النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
الدكتــور أحمد بحر، في كلمة له، على أن عقد المجلس 
الوطنــي فــي رام اهلل خــارج عــن اإلجمــاع الوطنــي، 
واصفــًا جلســة المجلس الوطنــي غبيــر قانونية وغير 
ملزمة لشــعبنا الفلســطيني، مطالبًا بمالحقة السلطة 
الفلسطينية وعلى رأســها محمود عباس قضائيًا نظرًا 

لتسببهم بتعميق االنقسام.

"ال شرعية له"
مــن جانبه، اعتبــر الدكتور محمود الزهــار رئيس كتلة 
التغييــر واإلصالح البرلمانية، أنه "ال شــرعية" للمجلس 
الوطنــي الفلســطيني، قائــاًل فــي كلمته:" ال شــرعية 
لمجلس ينعقد بدعوة ممن تنازل عن %80 من األراضي 

الفلسطينية، ولم تجدد شرعيته باالنتخابات".
وأضاف: "ال شــرعية لمجلس ينعقد ممن يقسم القدس 
إلــى شــرقية وغربية، وبدعــوة ممن وصف التجســس 
بالمقدس، ويحرم الشعب الفلسطيني من قوته ووسائل 
تعليمه، وممن انقلب بالســالح على شــرعية المجلس 

التشريعي في 2007".

"المطلوب مجلًسا وطنًيا موحًدا"
من ناحيتها أوضحت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن الهدف 
من عقد المؤتمر الشعبي هو التأكيد على أن المشاركين 
يريدون مجلسًا وطنيًا يمثل الكل الفلسطيني والتأكيد 

على موقف هذه المكونات المجتمعية.
وأشارت إلى أن رسالة المؤتمر، هي رسالة وحدة وطنية 
بأن فلسطين تحتاج الجميع في ظل المؤامرات الموجودة 
وخاصة "صفقة القرن"، والتأكيد على التمسك بالثوابت 
وحق العودة، واحترام دماء الشــهداء واألسرى، والخروج 
بموقف فلســطيني موحد أمام السياســات اإلسرائيلية 

واألمريكية التي تريد تصفية القضية.

المجلــس  التشــريعي: 
باطــل ويفتقر  الوطني 

لإلجماع الفلسطيني
05-04

تلتقــي  التربيــة  لجنــة 
مؤسسات وطنية وتناقش 

مشكالت الشباب
02

جريمة ستعجل القصاص من الصهاينة

النائب األسطل يحمل االحتالل الصهيوني المسؤولية 
عن جريمة تفجير الزوايدة

حمل النائب يونس األســطل، االحتالل الصهيوني 
المســؤولية الكاملــة عن جريمــة تفجيــر الزوايدة 
وسط قطاع غزة والتي أدت الرتقاء ستة شهداء من 
مجاهدي كتائب الشــهيد عز الدين القسام، مشيرًا 

أن هذه الجريمة ستعجل القصاص من الصهاينة. 
 وقال األســطل فــي تصريح صحفي أصــدره فور 
وقع حادثة الزوايــدة:" إننا أمام حرب مفتوحة بيننا 
وبيــن العدو الصهيوني وال شــك أن الصــراع بيننا 
وبيــن الصهاينة صراع عقول، ومن مظاهر ذلك أن 
الصهاينة يتجسسون علينا بواسطة أجهزة مفخخة 
بحيث متى تم اكتشــافها يقوم االحتالل بتفجيرها 

بمن يحاول تفكيكها". 
وأشــار أن الشــهداء رحمهــم اهلل قد ذهبــوا للجنة 
وختم اهلل لهم بخاتمة السعادة وأنه مهما قدمنا من 
شــهداء ســيكونون أقل ألف مرة ومرة من الضحايا 
الذيــن يمكن لالحتالل أن يقتلهم ما لم يكن هناك 
مقاومــة وإعداد، مطالبــا أبناء المقاومــة واألجنحة 
العســكرية واألجهــزة األمنيــة أن يأخــذوا حذرهم 
من هــذا االحتالل الغادر الماكــر الذي ال يتورع عن 
ارتكاب الجرائم وال ينضبــط ال بأخالق وال بقانون، 
مؤكــدًا أن االحتــالل هو الجريمة الكبــرى وما وراء 

ذلك هو من تبعاته.
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تقارير وأخبار2

لجنة التربية تناقش مشكالت الشباب مع االتحاد العام للمؤسسات الشبابية 
ناقشت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
بالمجلس التشــريعي، مشــكالت وقضايا 
تخص فئة الشباب الفلسطيني، مع االتحاد 
العامة للمؤسسات الشبابية في فلسطين، 
وجمعية تيســير الزواج والتنمية، بحضور 
النواب: عبد الرحمن الجمل، سالم سالمة، 
جمال نصار، وهدى نعيم، واستمع النواب 
لشــرح مفصل حول مشــاكل الشباب في 
ظل األوضاع والظروف المعيشية الصعبة 
التي تمــر بها هذه الشــريحة المهمة في 

المجتمع الفلسطيني.
بدورهــا أوضحــت مديرة جمعية تيســير 
الزواج، أميرة مطر، الخدمات التي تقدمها 
جمعيتها للشــباب الفلســطيني، مشــيرة 
إلــى أن الجمعية تلعب دور الوســيط بين 
ذوي الشباب والشابات من جهة، ومقدمي 
متطلبــات الزواج وأصحاب الشــركات من 
جهة أخــرى، وذلــك بهــدف التخفيف من 
نفقــات الزواج ولتقســيط ثمــن الخدمات 

والسلع التي يحصل عليها المستفيدون.
وتقدمــت مطــر، بمبــادرة للتخفيــف من 
تكاليــف الــزواج بمــا فيها تقليــل المهور 
واقترحــت تشــكيل ائتــالف مكــون مــن 

بالترويــج لفكــرة تخفيف نفقــات الزواج 
والمهور.

واقترحت تشــكيل صندوق داعم للشباب 
الراغبيــن بالــزواج، والعمل علــى احداث 

الشــباب وذوي العالقــة للخــروج بمعايير 
ارشــادية للتخفيــف مــن نفقات الــزواج، 
المترتبــة عليــه، مطالبة  والمصروفــات 
جميع المؤسســات والشــخصيات المعنية 

تغيير فكري وسلوكي ملموس على أرض 
الواقع ونشر ثقافة تشجيع وتيسير الزواج، 
منوهــة إلــى أن ذلك يســاهم في حماية 

المجتمع وتحصينه. 

مــن ناحيتهــم دعا النــواب المؤسســات 
الرســمية واألهلية لدعم قطاع الشــباب 
وتيسير أمور الزواج، داعين ووزارة األوقاف 
الموضــوع  لتنــاول  المســاجد  وخطبــاء 
والمســاهمة في نشــر هــذه الثقافة في 
أوســاط المجتمع الفلســطيني والشــارع 
الغــزي علــى وجــه التحديــد، وتــدارس 
الحضور عقد ورشــة عمل، يحضرها كل 
المؤسســات ذات العالقــة، بمــا في ذلك 
األوقــاف،  ووزارات،  الشــرعي،  القضــاء 
الثقافــة، االعــالم، شــئون الطلبــة فــي 
الجامعات، مؤسســات المجتمــع المدني، 
والشــركات الخاصة، لتدارس هذه األفكار 
وإمكانية الترويج لها ليأخذ الكل دوره في 

تيسير الزواج.
مــن جانبــه أكــد رئيــس لجنــة التربيــة 
النائــب عبد الرحمن الجمــل، على أهمية 
شــريحة الشــباب في المجتمــع وضرورة 
التخفيــف عنها، ووضع الحلول المناســبة 
لمشــكالتهم، من خالل تضافر جهود كل 
مكونات المجتمع، برعاية ودعم المجلس 
التشريعي، إلنجاح مبادرات تشجيع الزواج 

والتخفيف من أعباءه.

النائبة سميرة الحاليقة: نرفض أي 
مقترح لحل البرلمان الفلسطيني 

أو نقل صالحياته
رفضت النائبة في المجلس التشريعي عن 
محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 
ســميرة الحاليقــة، أي مقترحــات لحــل 
التشريعي أو تفويض "المجلس المركزي" 
التابع لمنظمة التحرير بصالحياته، جاءت 
تصريحــات الحاليقــة، ردا على مقترحات 
طفت على الســطح مؤخرًا وطالبت بنقل 
إلــى  الفلســطيني  البرلمــان  صالحيــات 
المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير 
الفلســطينية، في محاولــة لتهميش دور 

التشريعي أو الغاءه بالكلية.
وشــددت البرلمانيــة الحاليقــة، على أن 
القانون األساسي الفلسطيني ال يخول أي 
جهة بإنهاء صالحيات المجلس التشريعي، 
كونه جــاء عبــر انتخابــات حــرة ونزيهة 
واعتــرف العالم كله بنتائجها، منوهة إلى 
أن صالحيات المجلس التشــريعي القائم 
تنتهي حين اجراء انتخابــات جديدة يأتي 

عبرها نواب ومجلس جديد. 
وتابعــت:" نحــن نواب التشــريعي نصبح 
تلقائيا أعضاء في المجلس الوطني، ولكن 
مقاطعتنــا الجتماعه األخيــر المنعقد في 
رام اهلل، تجعلنــا فــي حل مــن أي قرارات 
تم اتخاذها في هذه الجلسة التي ال تمثل 

مكونات الشعب الفلسطيني كافة". 
وكانت عضــو اللجنــة المركزيــة لحركة 
"فتح" دالل سالمة، صرحت بأن المجلس 
المجلــس  لتفويــض  يســعى  الوطنــي 
المركزي لالضطالع بصالحيات المجلس 

التشريعي.
وأشــارت ســالمة فــي تصريحاتهــا، إلى 
أن حركــة فتــح تتوجــه نحــو دعــم هذا 
المقترح فــي إطار إعــادة تأهيل وتفعيل 
أنهــا  إال  التحريــر،  منظمــة  مؤسســات 

اســتدركت بأن األمر لم يتم حســمه بعد 
وهو محط نقاشــات معمقة، الفتة إلى أن 
المجلــس المركزي، هيئــة دائمة منبثقة 
عن المجلــس الوطني، وهــو أعلى هيئة 
تشــريعية تمثيلية للشــعب الفلسطيني، 

على حد وصفها. 
ومن الجدير ذكره أن السلطة في رام اهلل 
تعمدت تعطيل المجلس التشــريعي منذ 
أحداث االنقســام الفلســطيني صيف عام 
2007، ومنعت نواب الضفة من غير حركة 
فتــح مــن ممارســة أعمالهــم البرلمانية 
التشــريعي  أبــواب  وأغلقــت  والنيابيــة 
أمامهم، وأتاحت بذلك الفرصة أمام بعض 
نواب حركة فتح في الضفة الذين يدعون 
زورًا أنهــم يمثلون المجلس التشــريعي، 
النــواب،  زمالئهــم  صالحيــات  لســلب 
والتحدث باســم المجلس التشريعي على 
الرغم من كونهم أقلية فيه وال يمثلون أي 
أغلبية برلمانية، األمر الذي ترفضه بقية 

الكتل والقوائم البرلمانية الفلسطينية. 

نائبان يدعوان الستراتيجية 
موحدة لمواجهة تهويد القدس

دعا النائبان في المجلس التشريعي من 
الضفة الغربية المحتلــة، أحمد عطون، 
وخالــد طافــش، الســتراتيجية موحدة 
لمواجهــة مؤامرات ومخططــات تهويد 
مدينة القدس، وذلك عبر توحيد الجهود 
واإلســالمية،  والعربيــة  الفلســطينية 
واالتفــاق على خطة شــاملة تقف األمة 
مــن خاللها صًفــا واحدًا بهدف افشــال 
التهويديــة بحق  االحتــالل  مخططــات 
مدينــة القــدس المحتلة، داعيــن أحرار 
العالــم كافة لالنخــراط في هذه الخطة 
والعمــل على انجاحهــا، وأوضح النائبان 
فــي تصريحــات منفصلــة أن االحتالل 
ماضــي في تهويــد المدينة المقدســة، 
"البرلمــان" تابعــت تلــك التصريحــات 

وأعدت التقرير التالي: 
القــدس  واقــع  عطــون:  النائــب 

يستدعي خطة طارئة
بــدوره قــال النائــب أحمد عطــون:" إن 
واقع المدينة المقدســة يســتدعي فورًا 
خطــة طــوارئ إلنقاذ مــا يمكــن إنقاذه 
مــن المدينة ومقدســاتها التي تتعرض 

للتهويد صباح مساء".
ودعــا أبناء شــعبنا في الضفــة والداخل 
إلــى تكثيــف تواجدهــم فــي المســجد 
األقصى، عشية اســتعدادات مجموعات 
من مستوطني االحتالل تنفيذ اقتحامات 
واســعة للحرم القدسي تزامنًا مع ذكرى 

النكبة.
وحذر عطون، مــن خطورة ما يجري في 
مدينة القدس المحتلة، حيث باتت وتيرة 
التهويد والســيطرة واإلحالل أســرع من 
أي وقــت ســابق، متهمًا الســلطة بعدم 
بــذل الجهــد الكافــي والمطلــوب فــي 
نصــرة المدينــة وتعزيز صمــود أهلها 

المقدسيين.

وحول سحب هويات من نواب مقدسيين 
ووزيــر ســابق، قــال عطــون:" إن قرار 
االحتالل بسحب حق اإلقامة في القدس 
مــن نــواب المدينــة ووزيرها الســابق 
ســيكون مصيــره إلــى مزابــل التاريخ، 
كوننــا أصحــاب األرض األصليين وهم 

المحتلين القتلة".
وأضاف أن االحتالل يظن واهمًا بأن هذه 
اإلجراءات ستمكنه من إفراغ القدس من 
الفاعلين في مواجهة مشروعه االحتاللي 
التهويدي، مؤكدا بأن شعبنا لديه القدرة 
الدائمة على مفاجأة االحتالل في أشكال 
التحدي لمخططاته والصمود في وجهها.
النائب طافش: نصرة القدس واجب 

عربي واسالمي 
مــن ناحيتــه أكــد النائب عــن محافظة 
بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، خالد 
طافــش، علــى أن نصــرة القــدس هي 
بمثابــة واجــب عربي واســالمي، داعيًا 
الكل الفلســطيني إلحيــاء الذكرى الـ70 
للنكبــة بكافــة الوســائل، وذلــك أمام 
إصرار اإلدارة األمريكية وضع الملح على 
الجرح الفلسطيني، وعزمها نقل السفارة 

األمريكيــة للقــدس، موضحــا أن علــى 
الفلسطينيين أن يواجهوا ذلك بوحدتهم 
مواجهــة  فــي  المترابــط  وبصفهــم 
المشــروع الصهيونــي األمريكــي الذي 

يهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
ونــدد طافــش، بمحــاوالت ومخططات 
العدو الصهيوني الرامية لتهويد القدس 
وطمس التاريخ اإلســالمي في المدينة، 
داعيــا الفلســطينيين لعــدم الرضــوخ 
للضغوطــات الدولية التــي تجبرنا على 
السير في دهاليز وأنفاق مظلمة هدفها 
الذهاب بالقضية الفلســطينية إلى طي 
النســيان، مطالبا الشــعب الفلسطيني 
الــذي اعتبره المحــور األســاس والرقم 
الفلســطينية  القضيــة  فــي  الصعــب 
بمواجهة المخرز اإلســرائيلي األمريكي 
التآمــري ليحــول دون تهويــد القــدس 

وتصفية القضية الفلسطينية.
وشــدد طافش علــى ضــرورة أن تترك 
للســلطة،  التابعــة  األمنيــة  األجهــزة 
الفلســطينيين للتعبيــر عــن غضبهــم 
بحرية وعدم مالحقتهــم، داعيا القيادة 

الفلسطينية لتحمل مسئولياتها.
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3 أخبار ومقاالت

مليونية العودة .. تدشين لمرحلة تاريخية جديدة 
بين يدي شــهر مايو/أيار الجاري حدثين منفصلين في تاريخ شــعبنا وقضيتنا، وينبغي أن 
نُفــرد لهما األهمية الكاملــة في ظل التحديات والمؤامرات التــي تحاول العصف بقضيتنا 

وتصفية وجودنا وكياننا الوطني.
في الرابع عشر من الشهر الجاري من المزمع نقل السفارة األمريكية إلى القدس بعد اعتراف 
ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، في ذات الوقت الذي تنطلق فيه مليونية العودة 
في ذكرى النكبة نحو األســالك الزائلة للرد علــى قرارات ترامب وتكريس القدس عاصمة 
أبدية لدولتنا الفلســطينية بعد تحرير كامل ترابنا الوطني والتأكيد على حق أبناء شــعبنا 

في العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها داخل فلسطين المحتلة عام 1948م.
ألجل ذلك فإن الرابع عشــر من هذا الشهر يُشكل نقطة فارقة في تاريخ شعبنا وقضيتنا 
وتحواًل استراتيجيًا في مسار الصراع مع االحتالل، وما قبل الرابع عشر من مايو لن يكون، 

بالتأكيد ما بعده، حقائق ونتائج وتداعيات.
 لقــد بلغ الفجور السياســي واألمريكي مداه عبر قرار نقل الســفارة األمريكية إلى القدس 
واالعتــراف بها عاصمة لدولة الكيان، بتواطؤ كامل من بعض الدول العربية وصمت غريب 
للبعض اآلخر، بموازاة ُلهاث غاشم لبعض الدول العربية لتكريس آليات التطبيع مع الكيان 
الصهيوني، ومحاولة تسويق صفقة القرن األمريكية التي تستهدف تصفية قضيتي القدس 

والالجئين وتحولنا إلى كيان هزيل مقطع األوصال تابع لإلرادة واإلمالءات الصهيونية.
لقــد تغاضــى العالم عن جرائم االحتــالل، وعجز المجتمع الدولي عن التصدي لسياســات 
وقرارات ترامب بحق القدس وقضايانا الوطنية، وسمح باستمرار الحصار الظالم على قطاع 
غزة وتداعياته الكارثية، ولم يعد أمام شــعبنا ســوى خيار المواجهة الذي يتجسد أوضح ما 
يكون اليوم في مسيرات العودة الكبرى التي أرقت االحتالل وأقضت مضاجعه، وأسهمت في 

تغيير قواعد اللعبة وقلب الطاولة في وجه االحتالل. 
إن الحراك الشعبي الهادر الذي يتوّج بمليونية العودة يوم االثنين المقبل هو خيار شعبي 
وطني ذو أبعاد اســتراتيجية بعيدة المدى، إذ أن أهدافه ال تتعلق بكسر الحصار المفروض 
علــى أهمية ذلــك، وإنما تتعداه إلى التأســيس لتطبيــق مفاعيل قرار العــودة إلى ديارنا 
السليبة وتدشين القواعد الراسخة واألرضية الصلبة إلنقاذ حق العودة يوم االثنين القادم، 
تؤكد بكل جالء على مدى فعالية الحراك الشــعبي المتعاظم وقدرته على ارباك االحتالل 
والتشــويش الحاد على مخططاتــه العنصرية وإجراءاته القمعية وإعــادة االعتبار لحقوقنا 

وثوابتنا الوطنية المشروعة إقليميًا ودوليًا.
ومنــذ انطــالق الحراك الشــعبي ضمن مســيرات العودة لــم تتوقف المحــاوالت والجهود 
اإلقليمية والدوليــة الرامية إلنقاذ االحتالل من ورطته الكبرى أمام جحافل المؤمنين بحق 
العودة والمدافعين عن قدسهم وحقوقهم المشروعة، إال أن شعبنا ومقاومتنا واجهت هذه 
الجهود والمحاوالت بكل قوة وثبات، ولم تزدد في مواجهتها إال إيمانًا وعزمًا ومضاًء وإصرارًا 

على المضيّ في هذا الخيار حتى النهاية.
إننا في المجلس التشريعي نرى بأم أعيننا سقوط وتهافت القرارات والسياسات األمريكية 
التي تهدد األمن والسلم الدوليين وتقود األوضاع نحو االنفجار أمام إصرار وعنفوان وشموخ 
شعبنا، ونعاين بأعين الواقع الفشل والتراجع الصهيوني واالستراتيجي أمام الهبة الشعبة 
الفلسطينية التي يحاول االحتماء والتغطية وتصدير األزمة عبر سياسة الهروب إلى األمام 
واستدعاء التصعيد العسكري سواء ضد قطاع غزة عبر إطالق النار والقصف واالغتياالت، أو 

ضد سوريا ولبنان كما حدث في األيام الماضية.
نســتعد اليوم لتدشين مرحلة تاريخية جديدة في حياة شعبنا وقضتينا تشكل أهم حلقات 
مشــروعنا الوطني التحرري، ولن يضيرنا في ذلك تآمر القريب والبعيد، فقد انطلق المارد 

الشعبي الفلسطيني، ولن يوقف مسيرته أحد حتى تحقيق أهدافنا في التحرر والعودة.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني إذ نبرق بالتحية الخاصة إلى أبناء شعبنا في كافة 
أماكــن تواجده، فإننا ندعوه إلى النفير العام يوم االثنين القادم، والخروج شــيبا وشــبابا، 
كبارًا وصغارًا، شيوخا وشبابا ونساًء وأطفاال، في مليونية العودة نحو األسالك الزائلة، فقد 
دنت ساعة الحسم، واقترب ميقات التحرير بإذن اهلل، ولن يصدّنا أو يحدّ من زحفنا الواثق 
إجرام وتهديدات االحتالل أو ضغوط وابتزاز القوى الغاشمة التي ما انحازت يومًا إلى حقوق 
شــعبنا وانشغلت بالدفاع عن االحتالل وتخليصه من مأزقه االستراتيجي في كل المحافل 

اإلقليمية والدولية.
واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

التشريعي يبحث مع النائب العام 
تعزيز التعاون المشترك في التشريعات الجزائية 

بحث المجلس التشريعي مع النائب العام، 
سبُل تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق 
بالتشريعات الجزائية، جاء ذلك خالل زيارة 
قــام بها مؤخــرًا وفــد مــن اإلدارة العامة 
للشؤون القانونية في المجلس التشريعي، 
للنائــب العــام، وتقــدم وفــد التشــريعي 
األميــن العــام للمجلــس، الدكتــور نافــذ 
المدهــون، ومدير اإلدارة العامة للشــؤون 
القانونيــة، أمجــد األغــا، باإلضافــة لُكاًل 
مــن المستشــارين، مثقال عجــور، وعمار 
نجم، واســتقبل النائب العــام ضياء الدين 
المدهون، الوفد بمكتبــه، بحضور رئيس 
المكتب الفني للنيابة العامة األستاذ حسام 

دكة.
تكامل وانسجام

بــدوره أكــد نافــذ المدهــون، أن عالقــة 
المجلس التشريعي بالنيابة العامة تتسم 
بالتكاملية واالنســجام، موضحًا أن الهدف 

من الزيــارة هو تعزيز التنســيق والتعاون 
المشترك في مجال التشــريعات الجزائية 
ومعالجــة شــكاوى المواطنيــن، مشــيدًا 
بسياسة الباب المفتوح التي تتبناها النيابة 
العامة منذ قرابة العام والتي حققت رضى 

واسع لدى شرائح المجتمع كافة. 
عالقة متميزة

من جهتــه أكد النائب العــام على العالقة 
المميــزة مع المجلس التشــريعي؛ وأشــاد 
بحِزمــة التشــريعات الجزائيــة األخيرة ال 
ســيما قانون الصلح الجزائي الذي ساهم 
في الحد من تكدس القضايا والشكاوى لدى 
النيابة العامة ومرافــق القضاء المختلفة، 
والمؤثــرات  المخــدرات  لقانــون  مشــيرًا 
العقلية ودوره في زجر المجرمين بعقوبات 
رادعة من شــأنها الحد من ظاهرة تعاطي 
المخــدرات أو االتجــار بها، والتــي وصفها 

بالخطيرة على أمن المجتمع الفلسطيني.

أزمة عامة
كما ســلط النائب العام الضوء على إجراءات 
النيابــة العامــة فــي التعاطي مع إشــكالية 
الشيكات المُرجعة في ظل األزمة االقتصادية 
ودور النيابة في ضبط هذه الظاهرة بإصدار 
تعليمات إجرائية تراعي اتاحة المجال لطرفي 
العالقة للتســوية وتوفيــق األوضاع بينهما، 
وذلــك نظرًا ألن قطاع غــزة يعاني من أزمة 
اقتصاديــة ومالية عامة ألقــت بظاللها على 
شرائح عديدة من أبناء المجتمع الفلسطيني.
واتفق الطرفان يف نهايــة اللقاء عىل تعزيز 

التواصل املشرتك من خالل تشكيل لجنة 

مشــرتكة من املجلس الترشيعي والنيابة 

العامــة، ملراجعــة الترشيعــات الجزائية التي 

تثري إشكاليات عملية وتستدعي التعديل، 

كذلك تّم االتفاق عــى آلية فعالة للرد عىل 

شكاوى املواطنني بهدف التخفيف عنهم 

وتقديم الخدمة لهم.  

النائب القرعاوي: نراهن على صمود
 ومقاومة شعبنا في المرحلة المقبلة

أكد النائب في المجلس التشــريعي عن 
محافظة طولكــرم، فتحي القرعاوي، أن 
مســيرات العــودة بدأت تــؤرق االحتالل 
)اإلســرائيلي( والقوى المساندة له، الفتا 
إلــى أن الرهــان ســيكون علــى صمود 
الشــارع الفلســطيني، ومقاومة شــعبنا 
فــي المرحلــة المقبلــة، داعيًــا الــكل 
الفلســطيني للخــروج والمشــاركة في 
مســيرات العــودة الكبــرى، وخاصة في 
ذكــرى النكبــة، جــاء ذلك فــي تصريح 
صحفي أصدره "القرعاوي" مؤخرًا، ونوه 
فيه إلــى أن الواجب الوطني يحتم علينا 
خوض معركة التحدي والصمود في وجه 
المؤامــرة األمريكية، مضيًفا أن الصمود 
والمقاومة الشعبية يشكالن رقما صعبا 

في المعادلة السياسية.
وأوضح القرعاوي، أن ذكرى النكبة تأتي 
في ظــل صمت دولــي وإقليمــي كبير، 
موضحــا أننا كفلســطينيين لم نســمع 

ردة فعل حاســمة على موقــف الواليات 
المتحدة من نقل سفارتها للقدس، وهو 
ما يعــد تنكرا لنضاالت شــعبنا وكفاحه 

السترداد حقوقه.
وأضــاف:" الفلســطيني يتلقــى بصدره 
العاري الهجمة اإلســرائيلية المســنودة 
أمريكيا في ظل قلة الحيلة، فهو ال يملك 
إال الصمود والثبات في مواجهة المؤامرة، 
واإلدارة األمريكيــة ال تقيــم اعتبــارا ال 
للعرب وال للســلطة، وهــي ماضية في 

تنفيذ ما تريد".
تكــون  أن  القرعــاوي، لضــرورة  ودعــا 
للفلســطينيين كلمتهــم فــي المرحلة 
عــن  اإلعــالن  مجــرد  ألن  المقبلــة، 
مســاندة أهل غزة والوقــوف معهم في 
الشــعبية وحــده ســيربك  مســيراتهم 
االحتالل، وســيضغط على كل األطراف 
بما فيها دولــة الكيان، مشــددا على أن 
المرحلة القادمــة خاصة ما بعد 15 مايو 

ســيكون تأثيرها إيجابيا علــى القضية 
الفلسطينية، وسيشكل ضغط رغم أنف 

اإلدارة األمريكية.
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تقرير

 التشريعي: "الوطني" بهيئته الحالية ال يمثل شعبنا ومخرجاته باطلة وال تلزم أحد

عقد المجلس التشريعي مؤخرًا بمقره جلسة خاصة 
بحضور نواب حركة فتح، واستمع النواب خالل الجلسة 
لتقرير اللجنة القانونية حول جلسة المجلس الوطني 
التي عقدت بمدينة رام اهلل نهاية الشهر المنصرم، 
وشــدد النواب أثناء مداخالتهم على بطالن الجلسة 

هشــة  صيغتــه  "الوطنــي"  بحــر: 
وتركيبته منقوصة وكرّس سياسة 

التفرد والهيمنة واإلقصاء

نواب: عباس يختطف "الوطني" ويهيمن على القرار الفلسطيني ويسعى لفصل غزة عن الضفة 

تآمر دولي
وفــي مســتهل كلمتــه االفتتاحية للجلســة أكد أحمد 
بحــر، النائــب األول لرئيــس التشــريعي، أن القضية 
الفلســطينية تتعرض لتآمــر دولي وتواطــؤ إقليمي 
لتصفيتها، مشــددًا علــى أن عقد المجلــس الوطني 
بصيغتــه الهشــة وتركيبتــه المنقوصــة يعتبر ضربا 
للموقــف والصــف الوطنــي، وتوهينا لعرى النســيج 
الوطنــي واالجتماعــي، وتكريســا لسياســة التفــرد 

والهيمنة واإلقصاء. 
االنقالب على التفاهمات

وأشــار بحر، إلى أن عباس قد أسقط تفاهمات بيروت، 
التــي نصــت على تشــكيل لجنــة تحضيريــة تتولى 
الترتيب لعقد مجلس وطني وحدوي ذي برنامج وطني 
جامع، مؤكدًا أنه انقلــب على اتفاقات المصالحة ولم 

يستجيب لنداءات التأجيل. 
وقال:" لقد اسُــتخدم المجلس الوطني طيلة المراحل 
الزمنيــة الماضيــة كديكــور تجميلي وأداةٍ سياســية 
طيّعــة لتمرير سياســات ذات طابع فــردي دكتاتوري 
وســمت حزبــي ضيــق يصــب لألســف فــي مصلحة 

االحتالل".
الشخصية األخطر على القضية

ووصف بحر، محمود عباس بالشــخصية األخطر على 
القضية الفلســطينية، مشيرًا أنه يقود أخطر مشروع 
انهزامي في تاريخ شــعبنا، مؤكدًا أن جلسة الوطني 
غير قانونية وليست وطنية، بل إنها ستقودنا إلى مزيد 

من الوبال والتراجع والتنازل واالنهزام واالنقسام.
واعتبــر كافة ما يترتب على هذه الجلســة من قرارات 
وما يصدر عنهــا من مخرجات باطلة وطنيــًا وقانونيًا 

وأخالقيًا وسياسيًا وغيرُ ملزمة لشعبنا وفصائله.
تقرير اللجنة القانونية 

بــدوره تال رئيس اللجنة القانونيــة النائب محمد فرج 
الغــول، تقريــر لجنتــه، مؤكــدُا أن جلســة المجلس 
الوطني تأتي في إطار المخالفات الصريحة والواضحة 
للنظــام األساســي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 
وللوائح واألنظمة المعمول بها لدى مؤسسات الشعب 

الفلسطيني.
واعتبر الغــول، عقــد المجلس الوطنــي بمثابة خرق 
التفاقــات مكــة والقاهــرة ولوثيقة الوفــاق الوطني، 
وتجاوزًا لكل التفاهمــات المعلنة والمتفق عليها بين 
الفصائــل، منــددًا بعقده فــي الضفــة الغربية تحت 
حراب االحتالل، ومعتبرًا ذلك ســابقة خطيرة وتحديا 

لتوجهات غالبية القوى الوطنية. 
مشاريع تصفوية

رغبة  وأكــد  االنفصالــي، 
أعضــاءه بفصــل الضفــة 
عن غــزة وبقيــة الوطن، 
الوطني  رئاســتي  محذرًا 
تهيئــة  مــن  والســلطة 
األجواء والمناخات لتسهيل 

صفقة القرن.
وأكــد أن الوطني ال يمثل 
ومخرجاتــه  نفســه  إال 

ال تلــزم أحد، مناشــدا الــكل الوطني للوقــوف في وجه 
الخاطفين لمؤسســات الشعب الفلســطيني، ومؤكدا أن 
حماس تريد لمنظمــة التحرير أن تكون بيتا جامعا لكل 

محــذرا  الفلســطينيين، 
كل األطــراف المعنية من 
مخرجــات  مــع  التعامــل 

جلسة الوطني. 
غير شرعي

من ناحيتها أشارت النائبة 
أن  إلــى  نعيــم،  هــدى 
مشــروعنا الوطني يواجه 

وأشــار إلى أن عقد الوطني، فــي الوقت الذي يتم فيه 
التسويق لمشــاريع تصفوية إنما يأتي في إطار سعي 
المشــاركين فيه إلعــادة صياغــة النظام السياســي 
المقاوم وتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، 
مشــددًا علــى أن إعــادة هيكلــة مؤسســات منظمة 
التحرير بشكل غير شــرعيٍّ يفقدها شرعية التمثيل 
للكل الفلسطيني ويختزلها في إطار الحزبية الضيقة. 

وأكــد الغول فــي تقريره، أن بعض قيــادات المنظمة 
تســعى من خــالل جلســة الوطني لخطف الشــرعية 
من المؤسســات المنتخبــة، والهيمنة علــى المجلس 
التشريعي، منددًا بسياسة ملئ الشواغر في المجلس 
الوطنــي التي ينتهجهــا القائمون عليــه، واصًفا ذلك 
بالخضوع ألهواء حزبية اقصائية تخدم سياسة الحزب 

الواحد.التوصيات
إلى ذلك أوصى التقرير بما يلي: 

1. التأكيــد على بطالن عقد الجلســة، التي جاءت بعد 
طول غياب أو تغييب للمجلــس، ورفض تكرار تجربة 
اجتمــاع غــزة ســنة 1996م الذي عقد لمجــرد تمرير 

تعديل الميثاق الوطني.
2. رفض عقد اجتماعات المجلس الوطني في رام اهلل 

تحت حراب االحتالل. 
3. اعتبــار إنهاء االنقســام وتحصيــن الجبهة الداخلية 
أولويــة في مواجهة المشــاريع والمخططــات الرامية 

لتصفية القضية. 
4. التأكيــد على التمييز وعــدم الخلط بين دور ومهام 
المجلس التشــريعي المُنتخب وفقًا للقانون األساسي 
لســنة 2003 وتعديالتــه، ودور ووظيفــة المجلــس 

الوطني وفقا للنظام األساسي لمنظمة التحرير. 
5. عــدم التعاطــي أو االعتــراف بــأي من القــرارات أو 
المخرجــات الصادرة عن اجتماع المجلس الوطني ألنه 

ال يمثل األغلبية.
6. تحميل القائمون على هذا االجتماع غير الشــرعي 
المســئولية عن إضاعــة الفرصــة التاريخية لتصحيح 
المســار بإنهــاء االنقســام وإعــادة االعتبــار لمنظمة 

التحرير.
7. التأكيد على عدم شرعية سياسة ملئ الشواغر التي 

انتهجها القائمون على المجلس الوطني. 

مجلس انفصالي
بــدوره اســتنكر النائــب خليــل الحيــة، تســلط عباس 
علــى القــرار الفلســطيني، ووصف الوطنــي بالمجلس 

مخاطر كبيرة بسبب الفئة الفاســدة في رام اهلل، الذين 
ســاعدوا االحتــالل في حصــر الوجود الفلســطيني في 
أضيق بقعة جغرافية، واســقاط حق شعبنا في القدس، 
وشــطب حق العودة، بينما قيادة فتح منشغلة بمعاقبة 

شعبنا بغزة واالنتقام منه. 
وأكدت أن الفئة المســيطرة على منظمة التحرير تدفع 
غــزة نحو الهاوية، وهي ماضية في طريقها االنفصالي، 
وتواصل االدعاء بأنها حامية المشروع الوطني، مطالبة 
بإعــالن افتقــار عبــاس للشــرعية السياســية، معتبرة 

المجلس الوطني غير شرعي. 
ليست أخالقية

إســماعيل  النائــب  أمــا 
األشــقر، فقــد اعتبــر أن 
واالقصاء  التفرد  سياســة 
القضيــة  وســرقة 
الفلسطينية والمتاجرة بها 
باتت سمة فريق رام اهلل، 
ووصــف محمــود عبــاس 

بأنه أضعف القضية الفلســطينية ودمر ما بناه الشهداء 
واألســرى والجرحى عبر عشــرات الســنين مــن العطاء 

مداخالت النواب
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تقرير

 التشريعي: "الوطني" بهيئته الحالية ال يمثل شعبنا ومخرجاته باطلة وال تلزم أحد

المذكورة، مطالبين بمالحقة المشــاركين فيها من 
الناحيــة القانونية، ومؤكدين أن األغلبية السياســية 
تغيبت عــن هذه الجلســة، األمــر الــذي يعني عدم 
تمثيلها لشــعبنا وفصائلــه ومؤسســاته، "البرلمان" 

تابعت الجلسة وأعدت التقرير التالي: 

نواب: عباس يختطف "الوطني" ويهيمن على القرار الفلسطيني ويسعى لفصل غزة عن الضفة 

الغــول: قيــادات بمنظمــة التحرير 
تسعى لخطف الشرعية من المجلس 

التشريعي والهيمنة عليه 

والمعاناة.
ووصف الجلســة بأنها غير وطنية وليست أخالقية ألنها 
تعقد تحت حراب االحتــالل وبعيدا عن التوافق الوطني 
ومخرجات بيــروت، داعيًــا كل فصائل شــعبنا للتوحد 
ووضــع حد للتغول الذي يمارســه عبــاس على القضية 

الفلسطينية.
مناقًضا لالتفاقيات الوطنية

من طرفــه اعتبــر النائب 
ســالم ســالمة، أن جلسة 
الوطنــي بمثابــة ضــرب 
للوحدة الوطنية، الفتًا إلى 
أن أسماء الحضور مرتبطة 
بالمزاج الصهيوني، منددًا 
باستمرار سلطة المقاطعة 
الوطني،  بالقــرار  بالتفرد 
األمــر الــذي يزيــد الحالة 

الفلسطينية تعقيدا وانقساما.
وأكد ســالمة، أن سمت سلطة رام اهلل هو نقض العهود 
والعمــل بعيدا عــن التفاهمــات الوطنيــة والفصائلية، 
مطالبا بمحاكمة المشاركين في الجلسة ألنهم ترسا في 

فاقد للشرعية واالجماع
مــن ناحيتــه أكــد النائب محمــود الزهــار، أن المجلس 

الشــرعية  فاقد  الوطنــي 
ألنه  الوطنــي،  واالجمــاع 
انعقد بدعــوة ممن تنازل 
األرض  مــن   80% عــن 
زال  ومــا  الفلســطينية، 
التــي  المقاومــة  يحــارب 
تهدف الــى إزاحة االحتالل 

عن أرضنا المحتلة.
بقولــه:"  الزهــار  وتابــع 

مجلس ال شرعية له ألنه يتم بدعوة ممن وصف التعاون 
األمني بالمقدس، وهو يحاصر شعبنا ويحاربه في دوائه 

وقوته وتعليمه وحقوقه اإلنسانية".
وأكــد عــدم التــزام شــعبنا بقــرارات الوطنــي، محمال 
المشاركين فيه المســئولية الوطنية عن حقوق شعينا، 
ومشــددًا على ضرورة محاكمة كل من شــارك في هذا 

المؤتمر المشئوم.
هيكل عظمي

النائــب  وصــف  بــدوره 
يونس األسطل، المجلس 
بالهيــكل  الوطنــي 
العظمي، منــددًا باحتكار 
للقرار  التحريــر  منظمــة 
الفلسطيني منذ 50 عاما، 

متســائاًل بقوله:" من الذي استشــير في اتفاقية أوسلو 
التي تنازلت لالحتالل على %78 من فلسطين التاريخية 

وقبلت بالتفاوض على بقية األرض". 
وأوصى باعتبار السلطة جزء من االحتالل والتعامل معها 
على هذا األســاس، الفتا إلى أن االحتالل صنع السلطة 
عندما عجز عن إيقاف االنتفاضة األولى، ليكون التنسيق 
األمني جوهر عملها، منددا بتماهي السلطة مع االحتالل 

وخاصة فيما يتعلق بحصار غزة. 
األغلبية ترفض 

حمــل  ناحيتــه  مــن 
النائب مــروان أبو راس، 
انعقاد  عــن  المســئولية 
المجلس لرئيســه سليم 
تحسب  وقال:"  الزعنون، 
عليــه كل هــذه األخطاء 
وهــو رئيــس المجلــس 
وهــو االن ينســاق نحــو 
محمود عباس، متســائال 

كــم بلغــت من العمــر كي تحــارب شــعبك وتتجنب 

هدم القضية الفلسطينية، متسائال بقوله:" كيف نواجه 
صفقــة القرن؟ أين الوطنية فــي عقد المجلس الوطني 

في ظل رفض شعبنا لذلك؟ 
صفقات مشبوهة 

النائب عاطف عدوان،  أما 
فقــد حــذر مــن صفقات 
السلطة  مشبوهة تسعى 
تصفية  بهــدف  لتنفيذها 
القضيــة، مؤكــدًا عــدم 
جلسة  بمخرجات  اعترافه 
إياهــا  واصفــا  الوطنــي، 
صفقــة  تمريــر  بجلســة 

القــرن، ملفتــا إلــى أن الوطني يعقد في ظل اســتفراد 
عباس بالقرار السياسي، واستمراه في حصار غزة، األمر 

الذي وصفه بغير الوطني. 
واعتبر أن الجلســة تؤدي الى مزيد من تمزيق النســيج 
الفلســطيني، وال يوجــد أي توافــق سياســي لعقدها، 
مشــيرًا أن الســلطة تســتقوي على شــعبنا بإسرائيل 
وبعــض الدول العربية، وهو ما وصفه بوصمة عار على 

جبين الداعمين والمشاركين بالمؤتمر. 

محاربة العدو؟".
ولفت أن الجاليات والمؤسسات الفلسطينية، وعدد من 
أبناء حركة فتح، واللجان الشعبية، جميعهم يرفضون 
جلسة الوطني ويعتبرونها جزء من االنقسام، مشيرًا 
إلــى أن "109" مــن أعضــاء الوطني طالبــوا بتأجيل 
الجلســة غير أن رئاسة المجلس رفضت وأصرت على 

عقدها بهذا الشكل المشوه. 
تضييع الحقوق

يوســف  النائــب  أمــا 
قــال:"  فقــد  الشــرافي 
طويلــة  ســنوات  بعــد 
مــن تعطيــل المجلــس 
اليوم  يستجلب  واهماله، 
مــن  جديــدة  لترتيبــات 
شأنها تقديم مزيدًا من 
التنازالت وتضييع المزيد 

من الحقوق باسم مجلس انفصالي ال يمثل الوطن".
وتســاءل بقوله:" إن منظمــة التحرير وضعت بثالجة 
الموتــى بعد انتخابات عام 96، وســمحوا لها بالخروج 
بعــد انتخابــات 2006 لالنقــالب عــل نتائــج تلــك 

االنتخابات". 
وأكد أن دماء مســيرة العودة تفرض على شعبنا عقد 
مجلس وطني شــامل للكل الفلســطيني ال أن يكون 
شــاهد زور على بيع القضية وقطع مرتبات الشــهداء 

واألسرى.
رؤية جديدة

النائــب  أكــد  بــدوره 
يحيــى العبادســة، على 
المنظمة  تفعيل  ضرورة 
كمؤسسة وطنية شاملة 
للكل الفلســطيني، بعد 
وضع رؤية جديدة لتجديد 
ومؤسســاتها،  هياكلهــا 
الفصائل  دخــول  وبعــد 

والقــوى المهمة داخــل صرحها، مؤكــدا أن المجلس 
الوطني ال يملك نصاب سياسي وال وطني وال عددي. 
وأشــار إلى أن عقــد الوطني يأتي في ظل اســتمرار 
الدكتاتوريــة واالقصــاء واالحتــكام ألشــخاص ولــم 
يحتكموا للقانون، مؤكــدا أن كل قرارات أبو مازن بال 
ســند قانوني أو دســتوري بل بلطجة ورؤية عصابات 

وليس أشخاص يحترمون القانون.
محمــاًل أبــو مــازن شــخصيا المســئولية القانونيــة 
واألخالقية والوطنية عن افشــال المصالحة واستمرار 
االنقسام، محذرا من دوره في التحضير لصفقة القرن.
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التشريعي: إلغاء إقامة النواب المقدسيين 
"انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية والقوانين والمواثيق الدولية"

أكــد د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني، أن قرار حكومــة االحتالل 
بإلغاء إقامة النواب المقدسيين ووزير القدس السابق، 

انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية والقوانين الدولية.
وقال بحر، في بيان صحافي أصدره المكتب اإلعالمي 
للتشريعي، إن القرار يشكل جريمة سياسية وقانونية 
تعبــر عن أجلى صــور العنصرية الصهيونية وأبشــع 
مظاهــر التطهيــر السياســي والعرقي بحق شــعبنا 
األصــول  المنتخبــة حســب  وقيادتــه  الفلســطيني 

الديمقراطية.
واعتبر، أن القرار الصهيوني بحق النواب المقدسيين 
ووزير القدس الســابق يشــكل حلقة ضمن سلســلة 
التشــريعات والقوانيــن والقــرارات الصهيونيــة التي 
تســتهدف تصفيــة الوجود الفلســطيني فــي مدينة 
القدس وتفريغ المدينة المقدسة من أهلها الشرعيين 

وطمس هويتها الفلسطينية والعربية واإلسالمية.
وأشــار بحر، إلى أن هذا القرار يشــكل مخالفة سافرة 
للحصانــة البرلمانيــة لنــواب المجلــس التشــريعي 

وانتهــاكا صريحا للقوانيــن والمواثيــق الدولية التي 
تجرّم المساس بالنواب المنتخبين من قبل شعوبهم 
وتمنحهم حصانة وحقوقا ال يمكن إنكارها أو االلتفاف 

عليها بأي حال من األحوال.
ودعا الشــعب الفلســطيني بكل توجهاته في الضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة واألراضــي المحتلة عــام 48 
للوقــوف بجانب النواب المقدســيين ضــد مخططات 
االحتالل الراميــة إللغاء إقامتهم فــي مدينة القدس 

وإبعادهم من أرضهم.

وطالب الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس 
لهبة جماهيرية ومســيرات غاضبة لوقــف هذا القرار 

الجائر.
واستغرب بحر، موقف المنظمات الدولية والمؤسسات 
الحقوقيــة الصامت علــى الجريمــة الصهيونية بحق 
النواب المقدسيين وأبناء شعبنا في المدينة المقدسة، 
داعيــًا المجتمع الدولي إلى التدخــل للوقوف في وجه 
الجرائــم الصهيونيــة التــي ترتكب يوميا ضــد أبناء 
شعبنا في القدس وسائر أرضنا الفلسطينية المحتلة. 

المجلس التشريعي يناقش اآلثار القانونية المترتبة عن 
انتهاء مدة التمديد القانوني لعقود اإليجار القديمة

عقدت اإلدارة العامة للشــؤون القانونية في 
المجلس التشــريعي، ورشــة عمل لمناقشة 
اآلثــار القانونيــة والواقعيــة النتهــاء مُــدة 
التمديــد القانونــي الممنوحــة لمســتأجري 
العقارات التجارية وفقا لقانون إيجار العقارات 
رقم )5( لسنة 2013م، بمشاركة ممثلين عن 
نقابة المحاميــن، والغرفة التجارية، وجمعية 
رجــال األعمــال، وســلطة األراضــي، ووزارة 
الحكم المحلي، ومستشــارين قانونيين في 
البلديات والوزارات المعنية، باإلضافة لكوكبة 
من األكاديميين القانونيين المهتمين بالشأن 

القانوني.
بــدوره أشــار مديــر اإلدارة العامة للشــؤون 
القانونية بالمجلس التشــريعي، أمجد األغا، 
أن الورشة تهدف لمناقشة اآلثار المترتبة عن 
انتهاء االمتداد القانوني بتاريخ 18/9/2018، 
والتي اســتمرت خمسة سنوات اســتنادا إلى 

نــص الفقرة )1( مــن المادة )8( مــن قانون 
إيجــار العقارات رقم )5( لســنة 2013؛ حيث 
كان الهــدف من منــح هذه المــدة االنتقالية 
هو إتاحة المجال للمستأجر لتوفيق أوضاعه 
مع المالك للعقــار التجــاري، والحيلولة دون 
وقوع المســتأجر في حــرج أو إرباك العالقات 
اإليجاريــة وما قد يترتب علــى ذلك من آثار 
سلبية، ومن ناحية أخرى يهدف حكم االمتداد 
إلى حماية المســتأجر مــن ردة فعل المؤجر 
الســريعة التي قد تنتج عــن تطبيق أحكام 
هــذا القانون والمتمثلة في إخالء المســتأجر 

من المأجور بشكل تعسفي.
ونوه األغا، إلى أن الورشــة ناقشــت إجراءات 
إنهاء العالقــة اإليجارية للعقود القديمة بعد 
تاريخ 18/9/2018، واالســتثناءات القانونية 
النتهاء العقود القديمة بعد مضي الســنوات 
الخمــس المذكــورة بالقانــون، والبحث في 

كيفيــة الحيلولــة دون تعســف المالــك في 
فرض بدل أجرة ينطوي على مغاالة في ظل 
الظروف االقتصادية المتردية في قطاع غزة.
وفــي ذات الســياق؛ اســتعرض وزيــر العدل 
األسبق المستشار سليم السقا، في مداخلته 
األطوار التــي مرّ بها قانون إيجــار العقارات 
وعــرض  للقانــون  األساســية  والتوجهــات 
للصعوبــات العملية التــي تعترض تطبيقه، 
منوهًا إلى أن البيئة التشــريعية والقانونية 
يجــب أن تحــرص دومًا علــى مراعاة حقوق 

المواطنين وجعلهم سواء أمام القانون.
وفــي نهايــة الورشــة اتفــق الحضــور على 
تصدير مذكرة بمُخرجات الورشة وتعميمها 
على الجهات ذات العالقة للعمل بمقتضى ما 
جاء بها، مشــددين على مبدأ سيادة القانون، 
ومشــيدين بحرص التشريعات على مصلحة 

المواطن.

ناقشت معه عدة قضايا .. لجنة 
الداخلية واألمن والحكم المحلي 

تلتقي رئيس بلدية غزة 

التقت لجنة األمن والداخلية والحكم المحلي 
في المجلس التشــريعي، برئيس بلدية غزة 
نزار حجــازي، بحضور رئيــس اللجنة النائب 
إســماعيل األشقر، والنائبان مروان أبو راس، 
ويونس أبو دقة، وذلك مؤخرًا بمقر المجلس 
في مدينة غزة، وناقشــت معه عــدة قضايا 
مهمــة تمثلت بمشــاكل المواطنين الناجمة 
عــن ملوحــة المياه في عــدد مــن المناطق 
السكنية، وبعض الشــوارع الرئيسة التي لم 
يكتمل العمل بها، إلــى جانب عالقة البلدية 

بوزارة الحكم المحلي.
من جهته أوضح رئيس البلدية أن العديد من 
المشــاريع متوقفة بسبب اســتمرار الحصار 
المفروض على قطاع غــزة، وأزمة الكهرباء، 
وتوقــف التمويــل لكافة المشــاريع الحيوية 
فــي جميع البلديات، ولفت إلى أن المشــاريع 
التطويريــة للبلديــات مرتبطــة بقــرار من 

وزير الحكم المحلي فــي رام اهلل، منوهًا أن 
األخيــر ال يتواصل مــع بلديــات القطاع، وال 
يرغب بالتخفيف من أزماتها المتراكمة نتيجة 
الحصــار والظــروف المترديــة التــي يعانيها 

المواطن في قطاع غزة.
من جهتها شكرت لجنة األمن والحكم المحلي 
بلدية غزة على جهودها في خدمة المواطنين 
رغم نقص االمداد وقلة اإلمكانيات المادية، 
داعية وزارة الحكم المحلي في رام اهلل للقيام 
بدورهــا ومهامها والشــروع الفوري في دعم 
مشــاريع البلديات ســيما أن تلك المشــاريع 
ذات بعــد انســاني مهــم، كما دعــت اللجنة 
المؤسسات اإلنسانية المحلية منها والدولية 
لدعم مشــاريع البلديــات وتزويدها بالوقود 
الــالزم لتشــغيل محطــات الصــرف الصحي 
للحيلولة دون حدوث مكرهات صحية ومزيد 

من األزمات اإلنسانية في قطاع غزة.

النائب /أحمد عطونالوزير السابق/ خالد أبو عرفهالنائب / محمد طوطحالنائب / محمد أبوطير
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النائب أبو حلبية يدين اقرار 
الكنيست الصهيوني قانون 

خصم رواتب األسرى والشهداء

د. بحر: قانون خصم رواتب األسرى 
وأسر الشهداء جريمة سياسية 

وأخالقية وإنسانية بامتياز

واصلــت رئاســة المجلــس التشــريعي 
والنواب كافة مشــاركاتهم في مسيرات 
العــودة الكبرى، وتفقــد النواب مخيمات 
العــودة المنتشــرة علــى طــول الحدود 
الشــرقية لقطاع غزة، "البرلمان" تابعت 
تحركات وأنشطة النواب وأعدت التقرير 

التالي: 
المسيرات مستمرة بعد 15 مايو 
وقــال النائــب األول أحمــد بحــر، خالل 
خطــاب ألقــاه فــي مخيم العودة شــرق 
مدينة غزة إن مســيرات العودة مستمرة 
بعــد 15 مايو، وحتى فك الحصار وعودة 

الالجئين الى قراهم ومدنهم.
الفعــال  الجماهيــري  الحــراك  وثمــن 
والمستمر منذ ما يزيد عن الشهر، ملفتا 
أن اســتمرار تلك الفعاليــات وتصاعدها 
يؤكــد ايمــان شــعبنا بحقه فــي العودة 
وتقرير المصيــر، مطالبا منظمات األمم 
المتحدة بتمكين شــعبنا من العودة الى 

مدنه التي هُجر منها.
االحتــالل  غطرســة  أن  إلــى  وأشــار 

واســتخدامه القــوة المفرطــة المخالفة 
للقوانين الدولية واإلنســانية جاء بدعم 

أمريكــي لتلــك الجرائم، مشــددًا على 
ضــرورة تقديم قــادة االحتالل لمحكمة 

الجنايــات الدولية لما ارتكبوه من جرائم 
بحق متظاهرين ســلميين في مسيرات 

العودة الكبرى.
مقاومة مستعدة

وأكــد أن المقاومة الفلســطينية تقف من 
خلف تلك المســيرات السلمية وتراقب ردة 
فعل االحتالل عليها، وستعمل على حماية 
تلك المســيرات مــن عنجهيــة االحتالل، 
وســتتحرك في الوقــت المناســب، بحيث 
تحافظ على أرواح أبناء شعبنا المشاركين 
في تلك المسيرات، ومضى يقول:" سيكون 

للمقاومة رد فعل قوي يردع االحتالل".
وأكد أن حق العودة هو حق وطني مقدس 
ال يخضع مطلقًا للمساومة أو االبتزاز، داعيًا 
شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده 
إلى المشاركة الواســعة في فعاليات "14، 
15" مايو الجاري والــذي يوافق الذكرى الـ 
"70" للنكبــة، مؤكــدًا أن تلــك الفعاليات 
واالحتــالل،  لترامــب  تحديــًا  ستشــكل 
وســتكون والنواة األولى لمشــروع العودة 
إلــى أراضينــا المحتلــة عــام 48، وكســر 
الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة. 

"انتهاك للحقوق السيادية الفلسطينية والقوانين دعا لمالحقة االحتالل في المحاكم الدولية
الدولية واإلنسانية"

دان النائــب أحمــد أبو حلبية، اقرار الكنيســت 
الصهيونــي قانــون خصــم رواتــب األســرى 
والشــهداء الفلســطينيين من أموال الضرائب 
التــي تنقلهــا دولــة االحتــالل إلــى الجانــب 
الفلســطيني، مشــيرًا أن هذا القانــون بمثابة 

قرصنة على أموال شعبنا الفلسطيني.
وقال أبو حلبية، في تصريح صحفي صدر عنه 
مؤخرًا:" هذا القانــون الصهيوني هو نوع من 
أنــواع القرصنــة وإنزال العقوبة على الشــعب 
الفلسطيني، وهو جريمة جديدة تضاف لجرائم 

االحتالل الصهيوني بحق شعبنا".
وأضاف:" األسرى والشهداء الذين قدموا زهرات 
شــبابهم وأرواحهــم فداء للقدس وفلســطين 

اعتبــر د. أحمــد بحــر النائــب األول 
التشــريعي  المجلــس  لرئيــس 
يســمى  مــا  إقــرار  الفلســطيني 
الكنيست الصهيوني بالقراءة األولى 
لمشــروع قانــون تخصــم بموجبــه 
مخصصات األســرى وأســر الشهداء 
الفلســطينية،  الضرائب  أمــوال  من 
جريمة صهيونية سياســية وأخالقية 

وإنسانية بامتياز.
وأكد بحــر في بيان صحفــي أصدره 
يجســد  القانــون  هــذا  أن  أمــس، 
العنصرية الصهيونية ويكشــف مدى 
األحقاد ونــوازع اإلرهاب التي تعتمل 
فــي صــدور الصهاينــة ضد أســرانا 
وشهدائنا األبطال وأسرهم الكريمة، 

مشيرا إلى أن هذا القانون يشكل انتهاكا سافرا 
للحقــوق الســيادية الفلســطينية والمواثيــق 

والقوانين الدولية واإلنسانية.
وشدد على أن دولة الكيان الصهيوني هي دولة 
إرهابيــة عنصرية تحكمها جــواذب االنحطاط 
والفجور والفاشــية وال يقودها ويعيش فيها إال 
الصهاينة المجرمين الذين ال يعيشون إال على 
القتل والبغي والظلم وانتهاك كل القيم الدينية 

واألخالقية وكل القوانين والمواثيق الدولية.
والشــهداء  األســرى  أن  إلــى  بحــر،  وأشــار 
الفلســطينيين يشــكلون رأس وطليعة نضال 
وكفاح شــعبنا في وجه االحتــالل الصهيوني، 

ودفاعــًا عــن األرض المباركة ومن ثــم العدو 
الصهيوني يعاقــب ذويهم من خــالل اقتطاع 

مخصصاتهم".
ودعــا النائب أبــو حلبية، لمواجهة هــذا القرار 
الصهيوني الظالــم، مطالبًا برفع هذه القضية 
لمحكمة الجنايات الدولية ولغيرها من المحاكم 
المختصة ومالحقة ومقاضاة هؤالء المجرمين 
الصهاينة الذين يرتكبون الجرائم بحق شعبنا 

ومقدساتنا.
وأوضح أنه ال بد من تفعيل هذه القضية وعدم 
الركون لالستنكارات من هنا أو هناك وال بد أن 
يكــون رد عملي وفعلي على هذا القانون الذي 

اعتبره قرصنة وسرقة ألموال أبناء شعبنا.

مؤكدا أن شــعبنا ومقاومته الباسلة لن يتخلوا 
عن أســراهم األبطال وأســر وعوائل الشهداء 
الكــرام وســيتصدون بــكل قــوة للمحــاوالت 
الصهيونيــة للنيــل منهــم أو االنتقــاص مــن 

حقوقهم.
ودعا المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية 
واألمميــة إلى التصــدي لهذا القانون الغاشــم 
وفضح اإلجرام والعنصرية الكامنة فيه والعمل 
على إبطال العمل به، مؤكدا على ضرورة تجنيد 
الــرأي العام العالمــي في مواجهة السياســات 
الصهيونيــة المناوئــة لــكل القيــم األخالقية 

والمبادئ اإلنسانية والقوانين الدولية. 


