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اجمللس التشريعي يرفض مشروع السلطة املقدم جمللس األمن الدولي ويدعو عباس لوقف املراهنات السياسية 
اخلاسرة والشروع الفوري يف تطبيق اتفاقيات املصاحلة الوطنية ويطالب الفصائل بالرد على تنازالته اخلطرية 

لجنة القدس بالتشريعي تلتقي وزير
 العدل وتتفق على إصدار كتاب بقوانين القدس

حذر المجلس التشريعي الفلسطيني من انفجار األوضاع 
الراهنة في قطاع غزة بسبب استمرار األوضاع الكارثية 
الناجمة عن الحصار وعدم الوفــاء بملف إعادة اإلعمار 
وعدم تطبيق اتفاقات المصالحة الوطنية، داعيا الســيد 
محمود عباس إلى وقف المراهنات السياســية الخاسرة 
وتفعيــل المقاومة بكافة أشــكالها والعمل على تطبيق 

اتفاقات المصالحة الوطنية.
وأكد المجلس التشــريعي – خالل جلسة خاصة عقدها 
األربعاء )28 يناير( بهدف مناقشة تقرير اللجنة السياسية 
بالمجلس حول المشروع المقدم لمجلس األمن من قبل 
الســلطة إلنهاء االحتالل- أن المشروع يشكل استمرارًا 
لمسلســل التنازالت المجانية للسيد عباس، داعيا القوى 
والفصائــل الوطنية لبحــث البدائل للــرد على هذه 
التنازالت الخطيرة. وشــدد أعضاء المجلس التشريعي 
على أن المشــروع عبارة عن كارثة أكبر من أوسلو 
ويفرط بالقدس وحق عودة الالجئين، مشــيرين إلى أن 
نية السلطة تقديم مشــروع قرار جديد لمجلس األمن 
يشكل استنساخا للفشل وتكريسا للتفرد بالقرار السياسي 
الفلسطيني بالنظر ألن المشــروع الجديد من المتوقع 

أن يكون أكثــر تهاونًا بالثوابت 
الفلسطينية وذلك بغية استرضاء 
والواليــات  الدوليــة  الجهــات 

المتحدة والكيان الصهيوني.

التقت لجنة القــدس واألقصى في 
المجلس التشــريعي بوزير العدل 
ســليم الســقا، أمس، حيــث اتفق 
خاص  كتاب  اصدار  على  الطرفان 
بكافة القوانين التاريخية المتعلقة 

بالقدس والمسجد األقصى.
وأكد مقرر لجنة القدس د. يوسف 
أبــو حلبيــة أن اللقاء مــع وزير 
العدل يأتي في اطــار تفعيل البعد 
القانوني المتعلــق بقضية القدس 
من خالل رصد وتوثيق االنتهاكات 
الصهيونية بحق المدينة والمقدسات 
القانوني،  البعــد  على  والتركيز 
وكذلك العمل على تفعيل وحدة 

القدس في وزارة العدل.
مــن ناحيته رحب وزيــر العدل د. 
سليم الســقا بنواب التشريعي في 

الوزارة، مؤكــدا على وجوب التعاون بين 
المجلــس التشــريعي ووزارة العدل في 
المرحلة القادمة، ومشــيرا في الوقت ذاته 
إلى أهمية القدس كقضية محورية تجتمع 

عليها كل األطياف الفلسطينية.
ولفــت الوزير خالل لقــاءه بالنواب إلى 
الجهود التي تبذلها حكومة التوافق في اطار 
دعم مدينة القدس وأهلها، ورصد دعم مادي 
ومؤسســاتها،  للمدينة  متواصل  ومعنوي 
وذلك فــي إطار المحافظــة على الوجه 
مواجهة  في  للمدينة  واإلســالمي  العربي 

الهجمة الصهيونية عليها.
الســقا أن وزارته ســتعمل في  وأكــد 
المرحلة القادمة على رصد كافة الجوانب 
القدس، وتقدم  بمدينة  المتعلقة  القانونية 
يتعلق  فيما  للحكومة  والمشــورة  النصح 
للمدينة  الصهيونية  االنتهــاكات  بقضايا 
والمقدســات، وما يمكن فعله تجاه تقديم 
دعاوى في المحاكــم الدولية لوقف هذه 

االعتداءات.
واقتــرح النائب أبو حلبية علــى الوزير 
البدء بتجميع قاعدة بيانات لكافة القوانين 
لثبيت  الجهــد  وبذل  بالقــدس،  الخاصة 

تأصيل تاريخي قانوني للحق الفلســطيني 
واالسالمي في مدينة القدس وطباعته في 
كتاب خاص، وقد أبــدى الوزير موافقته 
المبدئية على المقترح والبدء في تشــكيل 

لجنة لمتابعة هذا الموضوع.
الثانية للجنة القدس  وتعتبر هذه الزيارة 
واألقصى برئاســة مقرر اللجنة د. يوسف 
أبو حلبية وعضوهــا د. خميس النجار مع 
وزراء من حكومة التوافق الوطني، في اطار 
تفعيل قضية القدس بالتعاون مع الوزارات 
الحكوميــة، وقد كانت الزيــارة األولى 

لوزيرة المرأة هيفاء األغا.
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اللجنة االقتصادية تعقد جلسات استماع 
لوكيل وزارة االقتصاد ولسلطة الطاقة 

والهيئة العامة للبترول 
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نواب الضفة ينتقــدون أداء األجهزة 
عن  المســئولية  ويحملونها  األمنية 

اختطاف مواطنين من رام اهلل 
وطوباس 

3
لجنة الرقابة العامة تلتقي مع ممثلين 

عن الالجئين القادمين من سوريا
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د. بحر: مطالبة اتحاد البرلمانات اإلسالمية بمحاسبة إسرائيل نتاج تواصل التشريعي مع برلمانات العالم
أكد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس 
التشريعي باإلنابة أن مطالبة اجتماع اتحاد 
"إسرائيل"  بمحاسبة  اإلسالمية  البرلمانات 
على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني جاء 
نتيجة الجهد المتواصل للمجلس التشريعي 

مع تلك البرلمانات واالتحادات.
وثمــن د. بحــر التوصيات الــواردة في 

على قطاع غزة إلى المجلس التشــريعي، 
والذي تم ترجمته إلــى اللغة االنجليزية 
وإرساله إلى االتحادات والبرلمانات العربية 

والدولية.
مشددًا على أن خطوة البرلمانات اإلسالمية 
هي خطوة أولى، ونتوقــع أن تكون هناك 
قرارات وتوصيات من البرلمانات واالتحادات 

البيان الختامــي الجتماع اتحاد البرلمانات 
اإلسالمية باســطنبول والمتعقلة بالقضية 
الفلســطينية، مشــيرا إلى أنها جاءت في 
إطار الرسائل التي وجهتها رئاسة المجلس 
التشــريعي الفلســطيني لهذه البرلمانات 
واالتحادات، والتي كان أخرها التقرير الذي 
قدمته اللجنة االقتصادية حول آثار الحصار 

األخرى، وهذا يؤكــد أن قضيتنا إذا ما تم 
تعميمها بشــكل جيد والتواصل مع الجهات 
المختصة، سنكون أمام تحقيق مكاسب تجاه 
تبني قضايا الشــعب الفلســطيني من قبل 
اتحادات وبرلمانــات عربية ودولية أخرى 
والبدء بتحريك دعاوى ضد االحتالل بسب 

جرائمه.

وأضاف: "نتمنــى أن تقوم كافة االتحادات 
البرلمانية الدولية والعربية بأخذ قرارات 
و توصيات في ذات اإلطار، بحيث تساعد هذه 
البرلمانات المجلس التشريعي الفلسطيني، 
الفلســطينية على محاســبة  والســلطة 
ومالحقــة االحتالل علــى جرائمه بحق 

الشعب الفلسطيني".

وجه لهم دعوة لزيارة غزة

التشريعي يثمن مواقف برلمانيين أوروبيين 
بتعليق اتفاقية الشراكة بين أوروبا وإسرائيل

ثمــن الدكتور أحمد بحــر رئيس المجلس 
التشريعي باإلنابة مواقف ثالثة وستين نائبا 
في البرلمان األوروبي طالبوا بتعليق اتفاقية 
الشــراكة بين االتحــاد األوروبــي ودولة 

االحتالل.
مؤكدًا أن مطالبة النواب األوروبيين خطوة 
على طريق محاسبة الكيان على جرائمه بحق 
الشــعب الفلسطيني، مشــيرا إلى أن تقارير 
المنظمــات الحقوقية المحليــة واالقليمية 
والدولية كافة تؤكد انتهاك دولة االحتالل 
للقانون الدولي اإلنســاني، وارتكابها لجرائم 

حرب في غزة.
ودعا بحر هؤالء البرلمانيين لزيارة المجلس 
التشريعي الفلسطيني من أجل توطيد العالقة، 
واســتضافتهم في جلســة خاصة لمناقشــة 
تداعيات الحصار واألبعــاد القانونية لحصار 
قطاع غــزة، وانتهاكات االحتــالل لحقوق 

المواطنين الفلسطينيين.

ودعــا المنتديــات واالتحــادات البرلمانية 
الدولية بأن يكون لها مواقف مشابهة لخطوة 
البرلمانييــن األوروبيين من أجل مســاعدة 
الشــعب الفلســطيني للخالص من االحتالل 

العنصري.
وطالب بحر البرلمان األوروبي باتخاذ كافة 
الخطوات التي من شــأنها وقــف انتهاكات 
على  وإجباره  الدولــي،  للقانــون  االحتالل 
احترام حقوق اإلنســان، والكف على ممارسة 
سياســة العقاب الجماعي تجــاه المواطنين 

الفلسطينيين.
من الجدير ذكره أن ثالثة وســتين نائبا من 
ينتمون ألكبر خمســة  األوروبي  البرلمان 
أحزاب فــي أوروبا، طالبوا ممثلة السياســة 
الخارجية فيديركا موغريني بتعليق اتفاقية 
الشراكة بين أوروبا و"إســرائيل"، الرتكاب 
األخيــرة مجازر في غــزة أودت بحياة 2300 

فلسطيني الصيف الماضي.

رئاسة التشريعي: قرار المحكمة المصرية 
ال قيمة له ومخالف لقواعد القانون الدولي

أكد د. أحمد بحر  رئيس المجلس الفلسطيني 
باإلنابــة، أن قرار محكمــة القاهرة لألمور 
المســتعجلة بــإدراج كتائب القســام ضمن 
المنظمات االرهابيــة، ال قيمة له من الناحية 
القانونيــة ومخالف ألبســط قواعد القانون 

الدولي.
وقال بحر في تصريح صحفي صدر مؤخرًا أن 
القرار يعتبر انتهــاك ألحكام القانون الدولي 
التي تشرع للشعوب المحتلة مقاومة االحتالل، 
ومخالفــة صريحة لقواعــد القانون الدولي 
االنساني الذي يعتبر أن المقاومة حق مشروع 
القرارات  المحتلة وهذا ما اكدته  للشــعوب 
األمن والجمعية  الصادرة عن مجلس  األممية 
العامة لألمم المتحدة بخصوص حق الشــعب 
الفلسطيني في مقاومة االحتالل وحق تقرير 
بامتياز  سياســي  القرار  "أن  المصير.وأضاف 
ويتنافى مع أبسط القوانين المصرية ومع كل 

الشرائع والقوانين الدولية".
ودعــا بحر الســلطات المصرية إلــى إلغاء 
وسحب القرار فورًا كونه يسيء إلى العالقات 
المصرية ويؤثر جوهريًا على  الفلســطينية 
مســتقبل العالقــات األخوية بين الشــعبين 

الشقيقين المصري والفلسطيني.
وأشــار بحر إلى أن هذا القرار يتســاوق مع 
شــّن  الذي  الصهيوني  االحتــالل  مخططات 
حروبًا مسعورة طيلة السنوات الماضية ابتغاء 
محاصــرة وتدمير وتفكيــك ُبنى وتجفيف 
منابع كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، 
مؤكدًا أن هذا القرار لن يؤثر مطلقًا على إرادة 

واالستشهاد  النضال  وروح  والمقاومة  الجهاد 
لدى كتائب القســام والمقاومة الفلسطينية 

حتى تحقيق النصر ودحر االحتالل بإذن اهلل. 
ولفــت بحــر إلــى أن زّج كتائب القســام 
المصري  الشأن  الفلســطينية في  والمقاومة 
الداخلي ال يعبر عن حكمة قومية في مواجهة 
األزمات التي تعصف بالوضع المصري الداخلي، 
مشــددًا على ضرورة إبداء االحترام والتقدير 
الكامل لكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية 
لدورهــا الفاعل في إطــار مقاومة االحتالل 
وإنجاز الحرية واالستقالل لشعبنا الفلسطيني 
ومواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف 

األمة جمعاء. 
ودعا بحر السلطات المصرية إلى االلتفات إلى 
الجرائم الصهيونية التي ترتكب بحق شــعبنا 
الفلسطيني والعمل على إدانتها ومواجهتها بكل 
والسياسات  التوجهات  ودعم  الممكنة  الوسائل 
الرامية إلــى محاكمة قــادة االحتالل أمام 
المحاكــم الدولية، وخصوصًا في ظل جرائم 
الحرب التــي ارتكبها االحتــالل خالل حرب 
العصــف المأكول مؤخرًا، بــداًل من توجيه 
القســام  إلى كتائب  المفبركة  االتهامــات 
والمقاومــة الفلســطينية وادارجهــا ضمن 

المنظمات اإلرهابية. 
وأضاف بحر أنه ال يمكن بحال مقارنة كتائب 
القســام والمقاومة الفلســطينية التي تقاوم 
االحتــالل وتدافع عن شــرف وكرامة األمة 
جمعاء باالحتــالل الصهيوني الــذي يرتكب 

المجازر ويمارس القتل صباح مساء. 

خالل كلمة ألقاها بحفل تخريج الضباط

بحر يشيد بجهود الداخلية في غزة وينتقد أداء األجهزة األمنية في رام اهلل
أشــاد الدكتور أحمد بحــر رئيس المجلس 
التشــريعي باإلنابــة بــأداء وزارة الداخلية 
اإلســالمية  العقيدة  ترســيخ  في  وجهودها 
الجنــود والضبــاط، جاءت  الســليمة لدى 
تصريحات بحر خالل حفــل تخريج أقامته 
وزارة الداخلية في غزة لتكريم 800 ضابط بعد 
اختتامهم لــدورات في تالوة وتجويد القران 
الكريم، بحضور وكيل وزارة الداخلية كامل 
األمنية والشرطية  األجهزة  أبو ماضي وقادة 

في غزة.
وأكــد بحــر أن وزارة الداخلية تعتمد على 
المنهج اإلســالمي في تأدية المهام الشرطية، 
مــن خالل إعطاء عــدد مــن دورات التالوة 
والتجويد التأهيليــة والعليا ودروس الثقافة 
اإلسالمية، مشيرا إلى أن تلك الجهود ترتقي 
بأفراد وزارة الداخلية وتعزز انتمائهم للدين 

والوطن.
وتســاءل بحر:" في أي وزارة في العالم يتم 
افتتاح مركز للقران الكريم ويتم تعليم أفراد 
وزارة الداخلية تعاليم دينهم..؟ ، هذا النموذج 
الفريــد الذي تؤصل لــه وزارة الداخلية في 
غزة، يعمل علــى بناء جيل قوي ومتين يقهر 

االحتالل ويحرر األرض ويبني الوطن".
وأشــار بحر إلى أن الحصار المفروض على 
الشعب الفلســطيني، والتضييق المتواصل في 
المعابر والكهربــاء والرواتب واالعمار، إنما 

يأتي ألن شــعب فلسطين يتمســك بالدين 
ويدعم  التنازل  ويرفض  والثوابت،  والعقيدة 

المقاومة.
ووجه بحر حديثه للرئيــس محمود عباس 
ورئيس وزراء حكومــة الوفاق رامي الحمد 
هلل قائــال:" ليس الطريق الســترداد الحقوق 
وإنهــاء االحتــالل التوجه لمجلــس األمن، 
وتقديم مشاريع فاشــلة تفرط بحق العودة 
وبالمقدســات، بل تكون ببنــاء أجهزة أمنية 

شرطية على عقيدة إيمانية صحيحة".
منوها إلى أن التنســيق األمني الذي تقوم به 

األجهزة األمنية في رام اهلل هو تبادل وظيفي 
مع االحتــالل، وال يمت للعقيــدة واالنتماء 
للوطن بشيء، مشددا على أن االتفاقيات الهزيلة 
مع االحتالل مثل أوســلو لم تجلب للشــعب 
وتمخض  والدمار،  الخراب  سوى  الفلسطيني 

عنها بناء أجهزة أمنية تالحق المقاومة.
من جهته أشــار وكيــل وزارة الداخلية في 
غزة كامل أبــو ماضي إلى أن الوزارة تعتمد 
على المنهج اإلســالمي في تأصيل عمل رجل 
الشرطة، مؤكدا أن أبناء وزارة الداخلية من 

الشرطة واألمن هم خدم للشعب الفلسطيني.

خالل استقباله النائب األردني الدوايمة

د. بحر: غزة على حافة االنفجار في ظل تأخر االعمار

أكد  الدكتور احمد بحر رئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني باإلنابة  أن غزة على 
حافة انفجار في ظل تأخر االعمار وتشديد 

الحصار على القطاع.
وقال بحر خالل اســتقبال النائب األردني 
إن األوضــاع في قطاع  الدوايمــة  محمد 
االنفجار والغليان بســبب  غزة تتجه نحو 
والدولية وبعض  اإلســرائيلية  العراقيــل 
األطراف المحلية  إلعــادة االعمار، مطالبا 

الجهات الدولية والمعنيــة بتدارك األمور 
واألوضــاع في قطاع غزة قبل الوصول إلى 

هذه المرحلة.
وأشــار بحر إلى أن األوضاع في قطاع غزة 
قاســية جدا في ظل إغالق المعابر وتصاعد 
أزمة الكهرباء، مطالبا عباس برفع يده عن 
الجهود المبذولة إلعادة اعمار القطاع وحل 

األزمات العديدة التي يعاني منها القطاع.
من جهته استعرض النائب الدوايمة الجهود 

االقليمية واألردنية المبذولة من اجل إعادة 
اعمار القطاع، مشــيرا إلى أنه تم تشــكيل 
الهيئــة العربية لإلغاثــة والتنمية  لدعم 

الشعب الفلسطيني.
وشــدد على ضرورة تفعيــل دور القطاع 
الخاص الفلسطيني في المشاركة بالتخلص 
من األزمات التي يمر بها القطاع، مستعرضا 
الجهود المبذولة إلنشاء مستشفى جديد في 

محافظة رفح.
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كلمة البرلمان

ال يمكن -بحال- وصف قرار محكمة األمور المســتعجلة في مصر حول 
إدراج كتائب القسام ضمن المنظمات اإلرهابية إال كونه أخطر وأظلم 
قرار اتخذ بحق أشــرف وأنبل ظاهرة عرفها العالــم وعرفها التاريخ 

الحديث.
ال يستطيع، أيا كان، تشــويه دور وقدر ومكانة المقاومة الفلسطينية، 
وعلى رأسها كتائب القســام،  واإلساءة إليها، فالدور المحوري والجهد 
المشرق الذي تضطلع به المقاومة الفلسطينية الباسلة في إطار مقاومة 
االحتالل الصهيوني ومجابهة مشروعه الغاشم على أرضنا الفلسطينية ال 
يخفى على أحــد، وال ينكره إال جاهل جهول أو حاقد حقود أعمى بصره 

وبصيرته عن رؤية الحق المبين.
لقد ُصدمنا في رئاســة المجلس التشريعي الفلسطيني، كما ُصدم كل 
أبناء شــعبنا وأمتنا، لهذا القرار الجائر الذي يشكل إساءة بالغة للعالقات 
الفلسطينية – المصرية، وخطرا داهما على مستقبل التواصل األخوي بين 
الشعبين الشقيقين: المصري والفلسطيني، عدا عن كونه قرارا سياسيا 
بامتياز، وانتهاكا فاضحا لكل قواعد ومعايير القانون الدولي الذي يكفل 

للشعوب حق مقاومة االحتالل بكل الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة.
بين يدي ما حدث مقارنة بين قرار محكمة األمور المستعجلة المصرية 
ضد كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وبين قرار االتحاد األوروبي 
الذي رفع حركة حماس من قائمة المنظمات اإلرهابية مؤخرا، وها هنا 
يصعب تصديق قيام محكمة بلسان عربي وعضوية عربية بإدانة وتشويه 
المقاومة الفلسطينية وبين االتحاد األوروبي الذي ال يرتبط مع المنطقة 

العربية بصالت الدين والتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك!
إن قرار المحكمــة المصرية بإدانة كتائب القســام واعتبارها منظمة 
إرهابية هو إدانة وتشويه وإســاءة للمقاومة الفلسطينية ككل، ولكافة 
فئات وشرائح وقطاعات وتيارات أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية 
واإلسالمية، إذ أن كتائب القســام حين تقارع العدو الصهيوني وتواجه 
المشــروع الصهيوني العنصري فإنها تفعل ذلك نيابة عن األمة جمعاء 
كونهــا رأس الحربة ومقدمة ركب المقاوميــن والمتصدين للهيمنة 

والعدوان الصهيوني الذي يستهدف المنطقة العربية واإلسالمية قاطبة.
ولعل أسوأ ما حمله القرار المصري أنه يتجاهل كافة األدلة والبراهين 
والشــواهد القطعية التي أكدت جميعها على ســالمة وبراءة كتائب 
القســام من أي تفاصيل ذات عالقة بالشأن المصري الداخلي، وخصوصا 
أن قيادات حركة حماس التقت مــرات عديدة بقيادات جهاز المخابرات 
المصري واستفســرت منها عن أسباب الحملة الظالمة التي تشنها بعض 
وسائل اإلعالم المصرية ضد حركة حماس وكتائب القسام، وما يثار من 
أسماء لبعض القادة والكوادر التابعة للمقاومة، فما كان منها إال الرد بأن 
ذلك كله محض فبركات إعالمية ال أكثر وأن حماس بريئة من تلك 
االتهامات، وأن التحريض اإلعالمي ال يمكن أن يشــوه الحقيقة أو يؤثر 
على طبيعة العالقات الرسمية والشعبية بين الشعبين الشقيقين: المصري 

والفلسطيني.
إننا في رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، وباسم شعبنا الفلسطيني، 
وانطالقا من موقعنا الفلســطيني وواجبنا الوطني تجاه شعبنا ووطننا 
وقضيتنا، ندعو السلطات المصرية إلى إلغاء وسحب قرار محكمة األمور 
المستعجلة فورا، والعمل على معالجة كافة اآلثار والتداعيات المترتبة 
عليه، والمبادرة إلى تصحيح مسار العالقة الخاطئة مع قطاع غزة وحركة 
حماس عبر رؤية متوازنة تعتمد على االلتحام مع قيم وثوابت األمة بديال 

عن التساوق مع رؤى ومخططات وسياسات االحتالل الصهيوني.
لقد بلغت معاناة شعبنا الفلسطيني جراء الحصار المفروض منذ ثماني 
سنوات مبلغا يستعصي على الوصف والتشخيص، وال يخفى أن استمرار 
إغالق معبر رفح يشكل حلقة من أهم وأخطر حلقات الحصار بما ال يمكن 

تفهمه أو تجّرعه أو تبريره بأي حال من األحوال.
فهل نشــهد حكمة مصرية جامعة في التعامل مع الملف الفلســطيني، 
وخصوصا ملف العالقة مع قطاع غزة، بما يتجاوز عن كل اإلشــكاليات 
القائمــة ومن بينها قــرار محكمة األمور المســتعجلة األخير، وذلك 
استجابة لمصلحة الشعبين وهذا ما نتمناه، أم أن السياسة المصرية سوف 
تبقى على ما هي عليه بما يحمله ذلك من مخاطر كبرى تمس حاضر 

ومستقبل األمة جمعاء؟! 

د. أحمد محمد بحر

حمكمة األمور 
املستعجلة ... 

متقلبة ومتساوقة

لجنة الرقابة العامة تعقد اجتماعًا 
مع هيئة التنسيق المشتركة لالجئين السوريين

عقدت لجنة الرقابة العامة وحقوق اإلنســان 
التشــريعي اجتماع مــع ممثلين  بالمجلس 
عــن هيئة التنســيق المشــتركة لالجئين 
السوريين في قطاع غزة لالستماع لمشاكلهم 
ومناقشتها والعمل على حلها، وذلك بحضور 
رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، والنواب 

هدى نعيم، وعبد الرحمن الجمل.
وافتتح النائب العبادسة اللقاء مرحبًا بأعضاء 
هيئة التنسيق المشتركة لالجئين من الدول 
العربية في غزة ال سيما ســوريا، معربًا عن 
تضامنه مع معاناة األخوة الالجئين والسوريين 
من أصول  فلسطينية الذين هاجروا إلي غزة 
عقب األحداث التي دارت في ســوريا وبعض 

البلدان العربية.  
من جهته اســتعرض رئيس هيئة التنســيق 
عاطف العماوي أهم المشاكل التي يعاني منها 
الالجئين العرب في قطاع غزة، والمتمثلة في 
السفر،  الصحي، وجوازات  والتأمين  الســكن 

والرسوم الجامعية.

مبينــًا أن غزة هي البوابة التي فتحت ذراعيها 
 )385( تعدادها  عائــالت  واحتضنت  المكلومة 
عائلة من ســوريا وليبيا واليمن بعد استنفاذ 

سبل اللجوء إلي أي مكان آخر.
واســتهجن العماوي تعامل الوكالة مع هذا 
الملف قائال:" مازالــت وكالة الغوث تعاملنا 
على أننا الجئين من ســوريا وتــارة تعاملنا 
كالجئيــن من غزة بهــدف التهرب من دفع 
مســتحقاتنا المالية، حيث أن كافة الالجئين 
القادميــن قدموا أوراقهــم للوكالة بهدف 
التوظيف بحكم انهم خريجين جامعات إال أنه 
لم يتم توظيف أحــد وبقيت األمور كماهي 
الوكالة  أن  الوعــود، ونؤكــد  إطار  تحت 
تتعامل معنا بالدرجة األولي من خالل منطلق 

سياسي".
وأضاف العمــاوي هناك 50 عائلة غادرت غزة 
ومنهــا من ماتــت في عرض البحــر، ولقد 
أصبحنا مادة دسمة للبحث واإلعالم لكن دون 
نتيجة إيجابية، وبالرغم من ذلك نشكر كل 

من قدم لنا أي مســاعدة وعلي رأسهم رئيس 
الوزراء السابق إسماعيل هنية الذي قدم منحة  
ماليــة لكل بقيمــة 500 دوالر لكل عائلة من 
عائالت ســوريا وألف دوالر لكل عائلة قادمة 
من ليبيا، ولكن في فترة الحرب وجدنا أنفسنا 
لوحدنــا ونحن نعيش االن فــي حالة انعدام 

الوزن".
كما طالبت عضو هيئة التنسيق دولت المصري 
تمكين فرد من كل أسرة في فرصة عمل ثابتة 
سواء كانت وظيفة أو عقد عمل دائم وتأمين 
الطالب  ومساعدة  المذكورة،  للعائالت  سكن 
التعليمية  الجامعيين في إكمال مســيرتهم 
بالمساهمة في رسومهم الدراسية، والحصول 
على تأمين صحي يكفل رعاية جيدة لألســر 

الالجئة.
من جهتها وعدت النائب هدى نعيم بالعمل على 
حل مشــاكلهم من خالل تجزئتها في ملفات 
والتوجه لجهات االختصــاص في كل ملف 

لإلسراع في العمل واإلنجاز.

اعتبروه تصعيدًا خطيرًا

نواب الضفة يحملون األجهزة األمنية
 مسئولية اختطاف مواطنين من الضفة

دان نــواب الضفة الغربية بشــدة عمليات 
الخطف التي حدثت مؤخرًا بحق المواطنين 
ناجح عاصي من رام اهلل، ونادر صوافطة من 
محافظة طوباس على يد بعض المتنفذين 
في األجهزة األمنية، معتبرين هذا التصرف 
تصعيدًا خطيرًا يهدد النســيج االجتماعي 
والوحدة الوطنية ويثير الفتنة ويفســح 
المجال للعابثيــن بأمن الوطن والمجتمع 
أن يمارســوا دورهم في الفساد بين فئات 

المجتمع الفلسطيني وفصائله.
وحمل النواب الســلطة وأجهزتها األمنية 
المواطنين  حماية  عن  الكاملة  المسؤولية 
المختطفين، مطالبين بوضع حد للعابثين 
بأمن المجتمع من داخل األجهزة األمنية، 
وأشار النواب ألن أبو مازن هو من يتحمل 
المسؤولية عن كل تصرفات أبناء األجهزة 
األمنيــة الذين يروعــون المواطنين في 

الضفة. 

وأهاب النواب بكل الجهات والشــخصيات 
المســئولة لوضع حد لكل هــذه الجرائم 
التي ترتكب بحق أبناء شعبنا والكشف عن 
للعدالة،  وتقديمهم  الجرائم  هذه  مرتكبي 
داعين المؤسســات الحقوقيــة والفصائل 
المجتمع  ومؤسسات  واإلسالمية  الوطنية 
المدنــي أن تعلــي صوتها لوقــف هذه 
الممارســات الغريبة والشــاذة عن أخالق 

شعبنا.
زيارة الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان

إلــى ذلك زار وفد مــن أعضاء المجلس 
التشريعي بالضفة الهيئة المستقلة لحقوق 
اإلنســان في مدينــة رام اهلل، وكان في 
اســتقبالهم رئيس الهيئــة د. أحمد حرب، 

والسيدة رندة سنيورة، والمحامي غاندي.
حيــث تم بحث موضــوع االنتهاكات في 
األراضي الفلســطينية، وأكد النواب على 
اإلنســان  احترام حقوق  أهمية وضرورة 

ســواء كان بالضفة أو غــزة، وتم تناول 
موضوع قضيــة طالب جامعــة بيرزيت 
المعتصمين داخل الحرم الجامعي ألكثر 
من أربعين يومًا، وجــاء اعتصامهم رفضًا 
لالعتقال السياسي وحق الطالب في إكمال 
دراستهم بسبب مالحقتهم من قبل األجهزة 
األمنية، وضرورة تحــرك الهيئة للدفاع 
عنهــم وزيارتهم واالســتماع لهم، كما 
طرح النواب قضية اختطاف الســيد ناجح 
عاصي في رام اهلل والســيد نادر صوافطة 
في طوباس، وضــرورة متابعة هذا الملف 
وكشف الجناة ومتابعة األمر مع الجهات 

المختصة.
 وتناول وفد النــواب المكون من )د.أيمن 
عطون(  وأحمد  محمد طوطــح،  دراغمة، 
أخر المستجدات على الساحة الفلسطينية 
وخاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان 

وانتهاكاتها.  
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اجمللس التشريعي يدعو عباس لوقف املراهنات السياسية اخلاسرة وتطبيق اتفاقيات املصاحلة الوطنية 

ح��ذر اجملل��س التش��ريعي الفلس��طيين م��ن انفج��ار 
األوض��اع الراهن��ة يف قط��اع غ��زة بس��بب اس��تمرار 
وع��دم  احلص��ار  ع��ن  النامج��ة  الكارثي��ة  األوض��اع 
الوف��اء مبل��ف إعادة اإلعم��ار وعدم تطبي��ق اتفاقات 
املصاحل��ة الوطنية، داعيا الس��يد حمم��ود عباس إىل 
وقف املراهنات السياس��ية اخلاس��رة وتفعيل املقاومة 
بكافة أش��كاهلا والعمل على تطبيق اتفاقات املصاحلة 

الوطنية.
وأك��د اجملل��س التش��ريعي -خ��ال جلس��ة خاص��ة 
عقده��ا األربع��اء )28 يناير( بهدف مناقش��ة تقرير 

اللجنة السياسية باجمللس حول املشروع املقدم جمللس 
األم��ن من قبل الس��لطة إلنهاء االحتال- أن املش��روع 
يش��كل اس��تمرارًا ملسلس��ل التنازالت اجملانية للس��يد 
عب��اس، داعي��ا الق��وى والفصائ��ل الوطني��ة لبح��ث 

البدائل للرد على هذه التنازالت اخلطرية.
وشدد التش��ريعي على أن املشروع عبارة عن كارثة 
أك��ر م��ن أوس��لو ويف��رط بالق��دس وح��ق ع��ودة 
الاجئ��ن، مش��ريا إىل أن تقديم مش��روع قرار جديد 
جملل��س األمن يش��كل استنس��اخا للفش��ل وتكريس��ا 

للتفرد بالقرار السياسي الفلسطيين.

وبال وخسران
دعا الدكتور أحمد بحر رئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني 
باإلنابــة محمــود عباس إلى 
السياسية  مســيرته  مراجعة 
أشكال  كل  ووقف  والوطنية، 
الخاسرة  السياسية  المراهنات 
سوى  لشــعبنا  تجلب  ال  التي 

الوبال والخسران.
جــاءت تصريحات بحر خالل 
جلســة للمجلس التشــريعي 

عقدت مؤخرًا لمناقشة تقرير اللجنة السياسية بشأن 
توجه الســلطة لمجلس األمن الســتصدار قرار إنهاء 
االحتالل، ودعا بحر قيادة الســلطة إلى وقف التنسيق 
األمني فورًا، والعمل علــى تطبيق اتفاقات المصالحة 
الوطنية، وإعادة تفعيل المجلس التشريعي في الضفة 
والقطاع، والمســارعة لعقد اجتماعات اإلطار القيادي 
المؤقت لمنظمة التحرير الفلســطينية والدعوة إلى 

االنتخابات التشريعية والرئاسية.
مطالبًا حكومــة التوافق الوطني بالقيام بكل الواجبات 
المناطة بها حســب اتفاقات المصالحة الوطنية، وعلى 
رأسها الشــروع في ملف إعادة اإلعمار في قطاع غزة، 
ووقف التمييز العنصري بحــق الموظفين ومنحهم 

حقوقهم كاملة حسب القانون.
محذرًا من أن اســتمرار األوضاع الكارثية في قطاع 
غزة، واإلصرار على مواصلة النهج المشــين لمحمود 
عباس والسلطة الفلسطينية، ما من شأنه أن يؤدي إلى 
انهيار النظام السياســي الفلســطيني بالكامل، ويدفع 
األوضاع الفلسطينية نحو االنفجار بما ال ُتحمد عقباه.

ولفت بحر إلــى أن محمود عباس وقيادة حركة فتح 
لم تلتزم بأي من هذه االتفاقيات سوى تشكيل حكومة 
التوافق الوطني التي تم تفريغها من محتواها الوطني 
من خالل تنصلها مــن التزاماتها الوطنية واألخالقية 
واإلنسانية تجاه قطاع غزة وأهله الصامدين وتمييزها 
العنصري بين موظفي حكومة غزة السابقة والموظفين 
التابعيــن لحكومة رام اهلل، وتنكرهــا ألهم واجباتها 
المتعلقة بالتنفيذ واإلشراف على ملف إعادة إعمار ما 
دمره االحتالل خــالل العدوان الصهيوني األخير على 

القطاع.
وأكد بحر أن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني 
قررت استئناف جلسات المجلس، متسلحة بثقة ودعم 

التحرير  منظمة  بتحول 
إلى أجهــزة تعاون أمني 
وأسرهم  المقاومين  ضد 
مشــددًا  ومؤسســاتهم، 
علــى أن الذين اعتقلتهم 
ســلطة عباس فــي عام 
2014م بلغ »2014« معتقاًل، 
اعتقــال   )1064( منهــم 
 ،)636( واستدعاء  سياسي، 
المقاومة  واعتداءات على 
 )307( بلغــت  والشــعب 
حادثة، وتم تمديد اعتقال 
ولقد  حالة،   )106( إداري 

بلغت االعتداءات في ظل حكومة التوافق )1221( حالة.
فساد مستشري

وشــدد الزهار على أن السيد عباس مستمر في فساده 
فهو يعلن إصراره على حصــار غزة وتعطيل اإلعمار 
وإغالق معبر رفح، منوهًا ألنــه قام مؤخرًا بمصادرة 
 UNDP المساعدات التي جاءت من السعودية لمؤسسة
مدعيًا لســلطته انجازًا لم تقم بــه، وامتنع عن دعوة 
اإلطار المؤقت لمنظمــة التحرير، وذهب في خطوات 

انفرادية مدمرة كان آخرها هذا المشروع الفاشل.
معبــرًا عن أن هــذه الخطوة جاءت فــي ظل انتصار 
المشروع البديل وهو المقاومة، وبداًل من االستفادة من 
آثارها على العدو يقوم بإنكارها بل وتجريمها بحجم 
ما صنعه العدوان الصهيونــي من قتل ودمار وحصار 

وإنكار الحقيقة الساطعة وهي » انتصار المقاومة«.
مراهنات خاسرة

وأضاف الزهار في تقرير لجنته أن السيد عباس كان 
قد ذهب إلى مجلس األمن وهو يعلم أنه لن يحصل على 
قرار إيجابي، بل كان الهدف عــدم إحراج أمريكا إذا 
استخدمت الفيتو، مستطردًا بالقول:« إن موقف أمريكا 
عنده أهم من مصالح الشعب الفلسطيني صاحب األرض 

والقرار«.
مشــددًا على أن عباس ال زال يلعب في إطار المراهنات 
على األحزاب اإلســرائيلية، مراهنًا على نجاح اليسار 
الذي أســس الكيان وشــن كل الحروب على العرب، 
مســتنكرًا المراهقة السياسية لعباس وفريقه بقوله:« 
وال يزال يظن الســيد عباس أن خطواته السياسية قد 
تعطــى دورًا أكبر لألوروبيين على حســاب أمريكا 

بتبنيه الورقة األوروبية«.

شعبنا الفلســطيني الذي حّملنا المسئولية، وبنصوص 
القانون األساسي الفلسطيني التي تمنحنا الحق الكامل 
في العمل البرلماني وأداء المهام البرلمانية المنصوص 

عليها حسب القانون والدستور.
ولفت إلى أن نواب المجلس التشــريعي الفلســطيني 
ينطلقون من أرضيــة الحفاظ على الحقوق والثوابت 
الوطنيــة الفلســطينية، وحماية برنامــج المقاومة 
والتحرير،  وقال »فما انتخبنا شــعبنا إال على برنامج 
المقاومة ودحــر االحتالل، وقد دفع النــواب وأبناء 
شــعبنا الفلسطيني في ســبيل ذلك أثمانا باهظة من 
دمائهم وأرواحهم وبيوتهم ومقدراتهم إبان الحروب 
الصهيونية الغاشــمة التي ُصّبت على قطاع غزة خالل 

السنوات الماضية«.
تقرير اللجنة السياسية

بدوره استعرض رئيس اللجنة 
محمود  النائــب  السياســية 
حول  لجنته  تقريــر  الزهار 
عباس  محمود  السيد  مشروع 
الستصدار قرار إنهاء االحتالل 
من مجلس األمــن، ملفتًا ألن 
في  يأتي  المذكور  المشروع 
بين  الخالفات  توســيع  إطار 
مكونات الحالة الوطنية والتي 

نشأت داخل الساحة الفلسطينية جراء نكوص أبو مازن 
وفريقــه عن تنفيذ ما تم االتفــاق عليه بين الفصائل 
الفلســطينية، وفشــل حكومة التوافق في تحقيق أي 
مهمة من مهامهــا، واصررها على تعطيل إعمار قطاع 

غزة وعدم تأدية واجبها تجاه الموظفين الشرعيين.
مشــيرًا ألن هذا المشــروع جاء ليراكــم التنازالت 
المجانية دون موافقة أو تفويض من الشعب الفلسطيني 
في الداخــل والخارج، وفي ظل تفســخ حركة فتح 
وانفضاض بعض الفصائل عنها ولم يبق ســوى أسماء 

فصائل ال قواعد لها على األرض.
خطوات مرتبكة

وأشــار الزهار في تقرير لجنته إلى أن السيد عباس 
ذهب إلى مجلس األمن في واحدة من خطواته المرتبكة 
وقفزاته السياسية العشوائية إلخراجه من حرج فشل 
مفاوضات كيري التي اســتمرت لمــدة عامين، دون 
إحراز أي نتيجة، وفي ظل مسلسل تنازالت ال متناهية 
بدأ بأوســلو ولــم يتوقف حتى بعد تشــكيل حكومة 
الوفاق، ملفتًا ألن الســلطة انحدرت بالقضية الوطنية 

نتائج التقرير
وخلص التقرير إلى أن مشــروع عباس لدى مجلس 
األمن يتضمن فــي طياته نتائج خطيــرة ذكر منها 
التنازل عن كل ما قدمته القرارات األممية الســابقة، 
والتي رفضها الشعب أيضًا والتي كان فيها العديد من 
القضايا الهامة المتعلقة باألرض، وحق العودة، وتجريم 

الجدار وغيره، رغم أنها لم تحقق شيئًا في الواقع.
باإلضافة لكون المشروع ُيبقى على الكتل االستيطانية 
الصهيونية الكبرى في الضفة والقدس تحت السيطرة 
الصهيونية، موضحًا أن مشــروع القرار يعترف ألول 
مرة أن لليهــود حقًا في القدس األمر الذي لم يعتمده 
حلفاء الكيان حتــى اليوم، وهذا انقالب على ما وافقت 
عليــه منظمة التحرير بقبولها قرار)242( باســترداد 
الجزء الشــرقي من القــدس التي تــم احتاللها عام 
1967م، ويفتح الباب أمــام عاصمة وهمية في ضواحي 
القدس، محذرًا من إلغاء المشــروع لحق العودة إلى 
األرض المحتلة عــام 1948م، ومن النتائج التي توصل 
لها التقرير أن مشروع القرار يعطي مزيدًا من الوقت 
للعدو الصهيوني لتكريس تمدده االستيطاني، واستكمال 
تمزيق الضفــة الغربية، وتهويد القدس، واســتمرار 
التعاون األمني، لمنع تصاعد برنامج المقاومة، البديل 

األصيل عن برنامج التفاوض والتعاون األمني.
التوصيات

وأوصى الزهار أعضاء المجلس التشريعي برفض هذا 
المشروع رفضًا تامًا، واعتباره خطوة تنازل إضافية من 
منظمة التحرير التي يقودها الســيد عباس، داعيًا إلى 
ضرورة تفعيل البرامــج البديلة والتي هي حق جميع 
الشعوب المحتلة بكل وسائل المقاومة لطرد االحتالل 

د. بحر: استمرار األوضاع الكارثية في غزة سيؤدي النهيار
 النظام السياسي بالكامل ويدفع نحو االنفجار بما ال تُحمد عقباه
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اجمللس التشريعي يدعو عباس لوقف املراهنات السياسية اخلاسرة وتطبيق اتفاقيات املصاحلة الوطنية 

واســترداد األرض والمقدســات، حتى عودة أصحاب 
األرض الشرعيين.

مشددًا على ضرورة الدعوة لعقد مؤتمرات شعبية في 
غزة والضفة والقدس، والشــتات للتمسك بالثوابت، 
ورفض هذه التنازالت، ومخاطبــة الجامعة العربية، 
االنحياز،  اإلســالمي، ودول عــدم  التعاون  ومنظمة 
والمؤسسات الدولية والحقوقية في العالم بنتائج هذه 
المؤتمرات والتجمعات الشعبية، مناديًا بضرورة تداعي 
الفصائل الفلسطينية والقوى الشعبية لالجتماع للبحث 

في البدائل للرد على هذه التنازالت الخطيرة.
مداخالت النواب 
كرزاي فلسطني

إســماعيل  النائب  قال  بدوره 
األشــقر أنه بــات واضحًا أن 
الرئيس عباس أضحى يشــكل 
خطرًا على القضية والشــعب 
الفلســطيني، الذي قدم مئات 
والجرحى  الشهداء  من  اآلالف 
نيل  أجــل  من  والمعتقليــن 
الحرية واالســتقالل؛ فالسيد 

عباس قَزم هذه القضية العادلة لتضيع الحقوق والثوابت 
التي أصبحت في عهده متغيرات يفاوض عليها.

مشــيرًا ألن عباس تخلــى عن القدس وحــق العودة 
والالجئين, كما تخلى عن ثلثي فلسطين, وقسم الشعب 
الفلســطيني وزرع الفتنة والفرقة بين أبنائه وتآمر 
على الرئيس ياســر عرفات للتخلص منه, وهو متهم 
رئيســي في هذه القضية ألن عرفات اعتبره كرزاي 

فلسطين.

الدولية أن تعطيها ما تأكله وما تشربه وما تعيش من 
ورائه، دون أن يقوم هو بأي دور إلغاثة أهلها.

معربًا عن اعتقاده بأن الرؤســاء يسقطون عن عرش 
الرئاســة بأقل من هذه الجرائم التي يرتكبها عباس، 
ومؤكدًا بأنه ُيمارس خيانة عظمى ال يجوز الســكوت 
عليها. مطالبًا بأن يتضمــن التقرير خطة جماهيرية 
وفصائلية شــاملة لعزل هذا الرئيس المزعوم ونزع 
جميع صالحياتــه. ألن جميع مخططاتــه وقراراته 
وتوصياته وكل ما يفعله هــذا الرجل هو عبارة عن 
طعنات في قلب الشــعب الفلســطيني الذي يزعم أنه 
رئيس له, مشــددًا على أن جميع الفصائل السياســية 
التابعة لمنظمة التحرير ما عدا قلة بســيطة من أبناء 
فتح ممن يؤيدونه يعارضون أي خطوة يتخذها عباس 
في إطار العمل السياسي المشبوه كتلك الخطوة التي 

تناولها التقرير. 
كارثة أكرب من أوسلو

من جانبهــا قالت النائب هدى 
نعيــم أن مشــروع عبــاس 
المقــدم لمجلــس األمن هو 
كارثة أكبر من أوسلو التي 
الفلســطيني  االقتصاد  هدمت 
من خــالل ربطــه باالقتصاد 
إلى  شعبنا  وحولت  الصهيوني 
معربة  الفقراء،  من  مجموعة 
عن اعتقادهــا أن هناك طرفًا 

أخر يشارك في الجرائم وهي المعارضة الفلسطينية 
المنتمية للمنظمة الفلسطينية؛ حيث تكتفي بالصراخ 
ضد أوســلو وضد كل االتفاقيات المذلة التي ضيعت 
الحق الفلسطيني وتكتفي باالختباء خلف هذا الصراخ 
علــى أنه الفعل الوطنــي المطلوب منهــا وتجد في 

االنقسام شماعة للهروب من مسئولياتها. 
مضيفة أن السلطة قد حلت منظمة التحرير وورثتها 
فلم يتبق فيها ســوى هيكل ضعيف يجيره عباس ومن 
حوله لسلب شرعية كاذبة لشخصه ولسياساته، ونادت 
نعيم بحل السلطة الفلســطينية بهدف إعادة اللحمة 
للشــعب الفلســطيني وإعادة بناء الهوية الفلسطينية 
والمشروع الوطني على أسس فلسطينية ووطنية ونزع 
ورقة التوت التي تغطي االحتالل وأعوانه, ألن السلطة 
هي عبارة عن أســوأ وأخطر إفرازات أوسلو, وتشكيل 

بداًل منها قيادة قوية يلتف حولها شعبنا الفلسطيني.
رئيس غري شرعي

ولدى تعليقهــا على التقرير 
قالت النائب جميلة الشــنطي 
أن األكثر إجرامًا في مشروع 
عباس هــو تعليق اســتكمال 
الحصول على عضوية محكمة 
الجنايــات الدوليــة في حال 
إقرار مجلس األمن للمشروع 
الذي يســاوى بيــن الضحية 
أن  الشنطي  وأضافت  والجالد، 

عباس كعادته يستفرد بالقرار ويتغول على  اإلجماع 
الفلسطيني دون مشاورة احد. 

مضيفة أيه يلهث وراء الشــرعية الدولية ظنًا منه أنها 
تمثل له غطاء وحماية لمواجهة شعبه ومعارضيه, وال 
يريد أن يفهم أن الشرعية الدولية ال تمنح حقوقًا ألحد 
وال يعول شعبنا الفلسطيني عليها ألنها كانت سببًا في 

ضياع حقوقنا التاريخية. 

الحديث عن  ملفتــًا ألن 
يطول  عبــاس  خيانــة 
ويطول وخيانته أصبحت 
فإنني  لذلــك  واضحة 
ُأناشد المجلس التشريعي 
الممثل الشرعي الحقيقي 
الفلســطيني  للشــعب 
خطوات  واتخاذ  للتوحد 
حقيقيــة وجــادة لنزع 
الشرعية الوطنية وليست 
القانونيــة ألن عباس قد 
انتهت واليته الشــرعية، 
تمثيــل  مــن  ومنعــه 
شــعبنا فــي أي محفل 
خطرًا  واعتبــاره  دولي 
القضية  على  استراتيجيًا 

الفلسطينية. 
يجب محاكمته

النائب  قــال  ناحيته  من 
عاطف عدوان إن محمود عباس قد تنازل عن أشــياء 
كثيرة في المرحلة التي كان فيها رئيســًا للوزراء 
ثم أصبح رئيســًا للســلطة ومع ذلك لم يحقق شيئًا 
للقضية الفلسطينية, منوهًا ألن أجهزته األمنية ال توفر 
الحماية للشعب الفلسطيني, ولكنها وجدت لحماية أمن 
العدو وبتمويــل من الواليات المتحدة األمريكية التي 
أنفقت عليها حتى هــذه اللحظة أكثر من 150 مليون 

دوالر أمريكي تدريبًا وتجهيزًا وإعدادًا.
مشددًا على أن عباس ومن معه من قادة فتح ومن بعض 
المرتزقة ممن يلتصقون به كانوا وما زالوا جزءًا من 
حصار غزة، محماًل إياه المسئولية عن أزمة الكهرباء 
والنقص في كمية الوقود، مضيفًا بالقول:« إن حرمان 
موظفي غزة من حقوقهم في المالية هو جريمة ُتضاف 
لســجل عباس الذي ال ندري كيف سيدافع عن نفسه 

أمام اهلل عز وجل«.
مطالبًا أعضاء المجلس التشــريعي الموقر المسارعة 
لتشــكيل لجنة حقوقية فلسطينية لتقديم هذا الرجل 
للمحاكمــة فلقــد كان وال زال عار على الشــعب 

الفلسطيني. 
خيانة عظمى

أما النائب مروان أبو راس فقد 
ذكر لدى تعليقه على التقرير 
أن عباس يتعامل مع غزة على 
أنها شــيء آخر كأنها ليست 
جزء من فلســطين، ويتباكى 
دومًا بقوله أنها منطقة منكوبة 
يتفطر قلبه عليها حسرة على 
جوع أبنائها لذا على المؤسسات 

رافضة أن يبقى الرئيس المنتهية شــرعيته جاثم على 
صدر الشــعب الفلســطيني، قائلة:« فليغرب وليرحل 
وليترك القضية لمن يدافع عنهــا بالدم وليذهب هو 

وأمثاله إلى حيث يليق بهم«.
داعية لإلعالن عن عقوبة ضد الرئيس غير الشــرعي 
والمجرم بحق الشــعب الفلسطيني, موصية بضرورة  
صياغــة مشــروع قرار بديــل عن مشــروع عباس 
يحظى بإجماع وطني بما يتفق مع الثوابت والحقوق 

الفلسطينية.
الخيانة وجهة نظر

النائب سالم سالمة  ثمن  فيما 
العدوان  في  المقاومة  انتصار 
من  لالســتفادة  داعيًا  األخير 
هذا النصر بداًل من التآمر على 
الشــعب والقضية والمقاومة 
من خــالل مشــروع القرار، 
واصفــًا المفاوضــات بالنهج 
مستشهدًا  والخياني  الفاشــل 
بما قالــه أبو إياد خلف رحمه 

اهلل حينما قال:« قد يأتي يوم تكون فيه الخيانة وجهة 
نظر«. محذرًا من سلسلة تنازالت سوف تلحق بمشروع 

عباس المقدم لمجلس األمن. 
وأضاف سالمة بأن األضرار التي لحقت بقضيتنا على 
يد سلطة أوسلو والتنسيق األمني كانت أكثر إيالمًا 
وفتكًا من إجراءات االحتالل وسياساته، مشددًا على أن 
الســلطة قفزت عن كل قرارات هيئة األمم المتحدة  
مما افقدنا أوراقًا غالية كنا نشهرها في وجه الصهاينة 

مما جعلهم يستمرون في االستيطان. 
مطالبًا بقيام جبهة إسالمية وطنية تكشف الغطاء عن 
عباس وزمرته وذويهم لتقول للعالم أنه لم يعد رئيسا 
للشعب الفلسطيني بل هو خارج عن االجتماع الوطني، 
تمهيدًا لمحاكمته وكل من شارك في لقاءات التنازل 
منذ ما قبل أوسلو، وفي ختام كلمته دعا سالمة إلشعال 
المقاومة في الضفة الغربية األمر الذي سيعجل برحيل 

عباس قبل الصهاينة وفق ما قال. 
مقامرة سياسية

أما النائب مشير المصري فقد 
حمل عباس وفريقه مسؤولية 
وتصفية  التنــازالت  منهــج 
أن لحظة  القضية، محذرًا من 
الفلســطينية  للعدالة  امتثاله 
والشعبية قد باتت قاب قوسين 
أو أدنــى، مشــددًا على أن أي 
اتفــاق ينتقص مــن الحقوق 
شــعبنا،  يمثل  ال  والثوابــت 

وسنعتبره كأنه لم يكن، مشيرًا لحالة الرفض الوطني 
واالحتقان الشــعبي العام حيال التحركات السياسية 
لعباس وتجاوزاته الخطيرة للمؤسســات الشرعية بما 
في ذلك المجلس التشــريعي الفلســطيني وفصائل 

الشعب.
قائاًل أن عودة عباس لمجلس األمن تارة أخرى بمشروع 
جديد سيعتبر إصرار على استنساخ الفشل واالستمرار 
بسياســة التفرد بالقرار السياســي الفلسطيني وهو 
ما يحمل مخاطر كبيــرة، ألنه من المتوقع أن يكون 
مشــروع القرار الجديد أكثر تنازاًل لمحاولة إرضاء 
أمريكا لتمريره وهو ما سيكون بمثابة مقامرة سياسية 

حقيقة.

د. الزهار رئيس اللجنة السياسية بالتشريعي يؤكد أن مشروع عباس
 عبارة عن قفزة سياسية عشوائية ويدعو لتفعيل المقاومة بكافة أشكالها



تقاريرالعدد )155(6

     النواب: املشروع عبارة عن كارثـــة 
أكبـــر من أوســلو ويفرط بالقـــدس 

وحـق عـودة الالجئيـــن 

ودعا عباس لمصارحة الشــعب الفلســطيني بفشــل 
المشــروع السياســي بدل من هذه المكابرة، وطالبه 
بالعودة للمربع الوطني والحضن الشعبي للتوافق على 
إستراتيجية وطنية موحدة قائمة على قاعدة التمسك 

بالحقوق والثوابت الوطنية.
وصمة عار

إلى ذلك قال النائب يوســف 
الشــرافي أن محمــود عباس 
تاريخ  يمثل وصمة عــار في 
القضية الفلسطينية، ألنه يعمل 
جاهدا للقضاء التام على ثوابت 
هذا الشــعب، ويؤكد في كل 
يوم عدم إيمانه بالمقاومة بل 
ويتباهى أنه لــم يطلق طلقة 
واحدة بحياته ويفتخر أنه لم 

يســمح ألهل الضفة بالتضامن مع غزة خالل العدوان 
األخير عليها، وأضاف الشرافي إن عباس يتمعر وجهه 
غضبا عنــد اختطاف ثالثة مــن الصهاينة، أما اآلالف 
المؤلفة من األسرى في سجون االحتالل فهم ال يمثلون 

شيء بالنسبة له. 
منوهًا ألن عبــاس قصد أن يقول للشــعب من خالل 
تصريحاته التي جــاءت بعد االنتصــار في معركة 
العصف المأكول أن المقاومة لن تنجز لكم التحرير 
ولن توصلكم إلى مرادكم، مضيفًا ألنه يسعى لمعاقبة 

الشعب الفلسطيني الحتضانه للمقاومة. 
 وأكد الشــرافي على أن عباس ال يحــارب فئة دون 
األخرى في غــزة، بل هو يعلن الحــرب على كل ما 
يمت لغزة بأي صلة، ويناصب كافة الشرفاء وفصائل 
المقاومة العداء الشديد، منوهًا لموازنة السلطة التي ال 
تشــتمل على تنمية غزة, ومشيرًا لقيام السلطة بقطع 

رواتب المتقاعدون في قطاع غزة. 
 مناديًا الفصائل الفلسطينية باتخاذ موقف واضح لنزع 
الشــرعية عن هذا الرجل المنتهى الشرعية القانونية 

أصاًل.
مشروع هابط

بدوره أعرب النائب محمد فرج 
الغول عــن اعتقاده أن ارتكاب 
ومجازره  االحتالل جرائمــه 
ضد الشعب الفلسطيني الهدف 
منه تمرير مثل هذه المشاريع 
التــي تصــب فــي مصلحة 
االحتالل الصهيوني واالعتراف 
بــه، واصفًا إياه بالمشــروع 
الهابط. مؤكــدًا بأنه لم يأتي 

في التاريخ الفلســطيني زعيم أو مسئول تجرأ على 
تقديم مثل هذا المشــروع الذي يعتقد بأنه األسوأ في 
تاريخ القضية الفلسطينية، وهو أقل مما أقره المجتمع 
الدولي فــي قراراته الدولية المتكررة على الرغم من 

رفضنا لتلك القرارات لكونها ال تعيد الحق لشعبنا.
وأشــار الغول إلى أن اإلجراءات التي تتخذها السلطة 
في معظمها مشبوهة ســواء التنسيق األمني والتباطؤ 
في مالحقة االحتالل أو المشاركة الكاملة في حصار 
قطاع غزة أو مالحقة المقاومة أو غير ذلك. واستهجن 
الغــول من  تجاهــل مقدم هذا المشــروع للمجلس 
التشريعي صاحب الوالية الحصرية لمناقشة مثل هذه 
المشاريع قبل تقديمها للجهات الدولية وذلك بهدف 
تعطيل التشريعي سواء من خالل التنسيق مع االحتالل 
الختطاف النواب، أو بإغالق أبوابه أمام النواب ومنعهم 

من دخوله لممارسة مهامهم المشروعة. 
ودعا لتحميل عباس وفريقه المســؤولية الكاملة عن 
هذه المشــاريع المشــبوهة واعتباره مطلوبا للعدالة 
الفلسطينية لمحاسبته على اغتصابه السلطة وما يتبعها 
من تصرفات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني وقضيتنا، 
ولفت لضــرورة دعــوة النواب لاللتحاق بجلســات 
التشريعي وتنبيههم ألن استمرار تعطيل التشريعي من 

شأنه أن يسهل تمرير مثل هذه المشاريع .
محذرًا من أن المشــروع القادم الذي سيعرض مجددًا 

وهي تمثل أكثر من 65% من مساحة الضفة ثم جاءت 
االتفاقيات الالحقة أســوء من أوســلو وانتهى األمر 
مؤخــرا باالعتراف بيهودية الدولــة كما أن توريط 
الشــعب الفلســطيني في مديونية أكثر من خمس 
مليارات يعني أن هذا المبلغ هو ثمن فلســطيني وثمن 
ثوابت الشــعب الفلسطيني ولعل األسوأ من كل ذلك 
هو المقايضة فيه من خالل تكميم األفواه، واســتخدام 
فرق الفن والرقص ونشر الخمور والمخدرات وصاالت 
القمار في الضفة تهيئة للتطبيع مع االحتالل ونسيان 

الوطن. 
ونوه األســطل ألن المقاومة هي الطريق لحل أزماتنا 
والتخلــص من واقعنا الكارثي، ألنهــا هي التي تورث 
الصهاينة واالحتالل قناعة بأن التنســيق مع السلطة 
لن يشــفع لهم وهــم يفقدون األمن عبــر المقاومة 
المتصاعدة إن شاء اهلل وقد استطاعت المقاومة في غزة 
أن تقلب النظرية الصهيونية األمنية رأســا على عقب 
وصار جيش الصهاينــة جيش دفاع بالفعل حين طوق 
نفسه بالجدار والقباب الحديدية وما إلى ذلك وكما 
أن المقاومة هي أفضل السبل إلنهاء أزماتنا االقتصادية 
فإن الصحابة يوم أحــد بايعوا على المقاومة والجهاد 
وهم محرمون ووعدهم اهلل بغنائم كثيرة باختصار إن 
هذا التقرير وهذه المداخالت التي أثني على الغالبية 
العظمى منها تأتي في إطار أن مجاهدة المنافقين وهو 

واجب شرعي.

وثيقة فردية
فقد  النائب جمــال نصار  أما 
على  مداخلتــه  فــي  أكــد 
اعتبار  علــى  القرار  خطورة 
أنه دعا لالعتــراف باالحتالل 
والتخلي عن الحقوق والثوابت 
باإلضافــة  الفلســطينية، 
إلــى أنه يدعــو للتطبيع مع 
المفاوضات  وتمديد  االحتالل 
المقاومة  علــى  والتحريض 

إقليميــا ودوليًا تمهيدًا للقضاء عليها، ودعا إلى اعتبار 
القرار المقدم إلى من قبــل الرئيس وثيقة فردية ال 
تمثل الشعب الفلسطيني، منوهًا لضرورة تشكيل لجنة 
برلمانية من رؤســاء اللجان السياسية والقانونية في 
المجلس التشريعي للوقوف على مخاطر القرار بشكل 

أعمق ومن ثم توضيح األمر لعموم المواطنين.
مطالبًا بتشكيل فريق عمل من السياسيين والقانونين 
والخبراء لدراســة المشــاريع والقــرارات التي من 
المفترض أنها تعبر من وجهة نظر الشعب الفلسطيني 
قبل التوجه بها ألي جهة دولية، بما يضمن حقوق شعبنا 

بداًل من إضاعتها على يد تجار السياسة. 
تفكيك القضية

من جهته قال النائب يحي العبادسة إن منظمة التحرير 
قادتنا ألزمة كبيــرة وعظيمة،  الفاشــلة  وقياداتها 

على مجلس األمن ســيكون أسوء فهناك نوايا لتعديله 
ليكون مقبوال لــدى أمريكا واالحتــالل الصهيوني، 
مضيفًا ضرورة مراسلة البرلمانات الدولية وتحذيرها 

من خطورة التعاطي مع مثل هذه المشاريع.
االحتالل املستفيد األول

أمــا النائــب محمد شــهاب 
فقــد أكــد أن  االحتالل هو 
المســتفيد األول واألخير من 
مثل هذه المشاريع التي تقدم 
تنازالت مجانية وتجعل لليهود 
حق في القدس، محذرًا من أن 
أي مشروع قادم سيكون أكثر 
تنازاًل، وبالتالي لن يســتطيع 
نقطة  إلى  الرجوع  المفاوض 

أخرى أقوى من الحالية علــى كل ما فيها من تنازل 
ورفض شعبي وخيانة واضحة. 

وشدد على أن هذا المشروع سيكون بعده ضغط كبير 
للعــودة إلى المفاوضات المذلة وإشــغال الرأي العام 
بدورة مفاوضات عقيمة مذلة لــن تؤتي ثمارها، مع 
علمنا بأن االحتالل هو المســتفيد بــأن ُأعطى مجال 
بوجود قرار واضح ســيقدم مباشرة إلقراره بمشروع 
يهودية دولة االحتــالل, ويترتب عليه هجرة وتهويد 
وتهديد البقية الباقية من الفلسطينيين حجرًا وشجرًا، 

كذلك المشروع مجرد من أي ضمانة تلزم االحتالل 
الصهيوني.

وأضاف أن أي قيادة فلســطينية وطنية اتجاه أي قرار 
أو مشروع عليها أن ال تســتفرد بالقرار وال تستثنى 
أحدا من قيادات وفصائل الشــعب خاصة ممن يخالفها 
الرأي, بل عليها استشــارة الجميــع في هذه المرحلة 
العصيبة. مشــددًا لضرورة أن يكف عباس وزمرته عن 
هذه المشــاريع، ومعلنًا بأن شعبنا سيقف وقفة واحدة 
إلسقاط هذا الرجل وكل من يقف وراء هذه المشاريع .

واجب شرعي
من جهته أشــار النائب يونس 
األســطل في مداخلته إلى أن 
سوف  المشاريع  هذه  أصحاب 
قريبا  النــدم  أشــد  يندمون 
مستشــهدًا بقــول اهلل تبارك 
ِذيَن  وتعالــي )َأَلْم َتَر ِإَلــى الَّ
ِذيَن  َناَفُقوا َيُقوُلوَن إِلِْخَواِنِهُم الَّ
َكَفُروا ِمْن َأْهــِل اْلِكَتاِب َلِئْن 

ُأْخِرْجُتْم َلَنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َواَل ُنِطيُع ِفيُكْم َأَحًدا َأَبًدا َوِإْن 
ُهْم َلَكاِذُبوَن( ُ َيْشَهُد ِإنَّ ُكْم َواهللَّ ُقوِتْلُتْم َلَنْنُصَرنَّ

مؤكدًا أن هذا المشــروع هو حلقة في سلســلة من 
التنازالت التي لم تبدأ بأوسلو حينما تنازل المفاوض 
عن أراضي فلسطينية ووافق على تقسيمها إلى مناطق 
)A- B- C(  وأن تكون السيادة في المنطقة c للصهاينة 

مشــروع  بتحول  تتلخــص 
مشروع  إلى  الوطني  التحرر 
ســلطة، هذه السلطة أصبحت 
تتقلص إلى أن تحولت لوكالة 
أمنيــة تعمل وفقًا لشــروط 

االحتالل ورؤيته.
تحديدًا  عبــاس  أن  مضيفــًا 
يقوم بعملية تفكيك ممنهجة 

للحركــة الوطنيــة الفلســطينية وعملية تفكيك 
للقضية الفلســطينية بل الذي يســتمع لحديث عزام 
األحمــد باألمس يتضح له أن  هنــاك عملية ممنهجة 
لتصفية الخصوم السياسيين ألنه يتنصل من كل ما تم 
التوقيع عليه في اتفاقيات المصالحة في داخل الساحة 

الفلسطينية.
مطالبًا باتخاذ قرارات مهمة متمثلة بإعالن قطاع غزة 
منطقة متحــررة من االحتالل ومن اتفاقية أوســلو 
وإجراء انتخابــات عامة إليجاد إطــار وطني إلدارة 
القطاع باعتباره منطقة محررة ويشكل نواة مشروع 

لتحرير بقية األرض الفلسطينية المحتلة. 
ودعا العبادســة لعقد مؤتمرات وطنيــة جامعة يتم 
إعدادها على أعلى مستوى في غزة وفي الضفة الغربية 
وفي الشتات من أجل انتخاب قيادة وطنية تتولى مهمة 
إعادة بناء منظمة، واعتبار حكومة الوفاق باطلة وغير 
شــرعية وأن يقدم وزراء هــذه الحكومة للمحاكمة 
باعتبــار أنهم منتحلون لصفاتهــم ولم يحصلوا على 

الشرعية القانونية من هذا المجلس.
مطالبًا جميع الدول العربيــة وأحرار العالم بتمكين 
الشعب الفلسطيني من تحرير أرضه وتقرير مصيره 
ألن هذه المهمة ليست ســهل, قائاًل:« لنا حوالي تسع 
ســنوات من يوم تولينا هذا المجلس ونحن ندور في 
حلقة مفرغة دون أن نقدم مشروع بديل يبلور سياسيا 

لكي يجمع الصف الفلسطيني ويوحده.
انتخابات عامة

الحية  خليل  النائب  ثمن  فيما 
ودعا  السياسية  اللجنة  تقرير 
وترجمته  صياغتــه  إلعــادة 
نطاق،  أوســع  على  وتعميمه 
وإيصاله للمؤسســات الدولية 
ليعلم  العربية  الدول  وجامعة 
العالم أن هذا المشروع ال يمثل 
الشعب الفلســطيني، موضحًا 
للسعي لجعل التقرير مذكرة 

تاريخية تقدم لألمم المتحدة ولكافة البرلمانات وتعمم 
على قطاعاتنا السياســية والفكرية وطالب الجامعات 

والمدارس ليتم تشكيل موقف تاريخي واضح.
وشدد الحية على أن المخرج الحقيقي للحالة الوطنية 
هو الذهاب إلى االنتخابات العامة، للخروج من الحالة 
الفلسطينية المتردية بســبب إجراءات محمود عباس 

المتسلطة وسياساته المتهورة. 
سلطة عميلة

خميس  النائب  شــكر  بدوره 
على  السياسية  اللجنة  النجار 
تقريرها الذي قــال أنه يبين 
والجوانب  الحقائــق  بعــض 
الجميع  ألن  مشيرًا  الخطيرة, 
يعلم بأن بعض الدول العربية 
والسلطة الفلسطينية إنما هم 
وكالء أمريــكا وأوروبا وتم 
إيجادهم بهدف خدمة إسرائيل، 

مضيفًا بأن من يعتقد أن السلطة تقوم في يوم من األيام 
بدور وطني فهو ساذج ألنها وجدت في األصل لحماية 
إســرائيل بمعنى أنها أي السلطة مشروع أمني وليس 

وطني.
وتســاءل النجار قائاًل:« هل السياسيين اإلسرائيليين 
أغبياء لهذه الدرجة ليحضروا سياســيين فلسطينيين 
يدقوا أول مسمار في نعش دولتهم وكيانهم المزعوم؟ 

فالبد أن يكون لنا موقف«.

تقرير اللجنة السياسية يدعو القوى والفصائل لبحث البدائل للرد على هذه التنازالت الخطيرة

النواب يعتربون تقديم مشروع قرار جديد ملجلس األمن استنساخا للفشل وتكريسا للتفرد بالقرار السياسي 
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اللجنة االقتصادية تعقد جلسة 
استماع لنائب رئيس سلطة الطاقة 

جلسة  االقتصادية  اللجنة  عقدت 
استماع لنائب رئيس سلطة الطاقة 
فتحي الشيخ خليل بمقر المجلس 
التشريعي بحضور رئيس اللجنة 
والنائبين،  عدوان،  عاطف  النائب 

يوسف الشرافي، وسالم سالمة.
وبين النائب عدوان أن الجلســة 
لنائب  لالســتماع  بهدف  جاءت 
رئيــس ســلطة الطاقــة حول 
مشــاكل الكهرباء وعدم انتظام 
الموجودة  والخالفات  البرنامج، 
بين رئيس الســلطة ونائبه فيما 
المحطة  ســوالر  بكفاية  يتعلق 
المفتــرض أنه يغطــي برنامج 
8 ســاعات، كما أن الجلسة من 
شــأنها البحث في آفاق الحلول 

المقترحة لتجاوز األزمة األكثر تأثيرًا 
على المواطنين وفئات المجتمع كافة.

و فيمــا يتعلق بالبرنامج أكد الشــيخ 
خليل عدم انتظامــه خاصة في غزة، أما 
بقية المناطق فالبرنامج استقر على )8( 
ساعات، منوهًا وهذه المدة قد تتغير بعد 
ما يقرب من شــهر، أمــا برنامج مدينة 
غزة فقد يســتمر عدة أيام بشــكل غير 
منتظم، ثم تقوم شركة التوزيع بالعمل 
البرنامج بحيث يكون واضح  على تثبيت 

لجميع سكان المدينة.
بدوره قال النائب عدوان أنه:" فيما يتعلق 
وكتاتنة  خليل  الشــيخ  بين  بالخالفات 
رئيس الســلطة برام اهلل هناك مناكفات 
سياسية حيث أن مشاكل الكهرباء انعكست 
على مصداقية المعلومات المقدمة من رام 

اهلل إلى غزة وبالمناسبة فهي غير دقيقة".
أما حــول كمية الكهرباء ســواء تلك 
الواردة إلى قطاع غــزة، أو المولدة من 
الوحيدة فيه، والتي تناولتها  الشــركة 
مؤخرًا بعض البيانات الصحفية الصادرة 
عن بعــض الفصائل والمؤسســات فهي 
مخالفة للحقائق وليســت صحيحة الن 
الخــط )161( غير موجــود على أرض 

الواقع.
وأشــار النائب عدوان لوجود دراســات 
وخطط ســيتم تنفيذها حتى نهاية العام 
كمــا ذكر نائب رئيس ســلطة الطاقة 
ومنها تركيب العداد الذكي، وقد قامت 
الشــركة بعمل تطبيــق تجريبي على 
منطقة محددة في أحــدى أحياء مدينة 
غزة، مشيرًا ألن تلك التجربة قد تكللت 
بالنجاح وبالتالي ســيتم تعميم التجربة 

ونقلها ألحياء أخرى في القريب العاجل، 
مشــددًا على أن الخطط الموضوعة لدى 
السلطة تشير إلى انه في القريب سيكون 
هنــاك اضاءة لمعظم ســكان قطاع غزة 
لحين نشر العدادات الذكية في محافظات 

القطاع كافة.
وأضاف "هــذه العدادات ســتعطي جزء 
من الكهرباء الســتخدام االضاءة وبعض 
االجهــزة الكهربائيــة قليلــة الجهــد 
الخطة يحتاج  الكهربائي،وتطبيق هــذه 
لبعض الشــهور القليلة، وبعد نجاح هذا 
النظام في تل الهوى سيتم تطبيقه في بيت 

حانون والشجاعية".
الطاقة  النائب عدوان أن ســلطة  وأكد 
في غزة تبذل جهدا كبيرا للخروج من 
ابداعية تعمل  االزمة، وهناك حلول  هذه 

السلطة على تنفيذها.

اللجنة االقتصادية تعقد جلستي استماع لنائب مدير عام الهيئة العامة للبترول ولوكيل وزارة االقتصاد

عقدت اللجنة االقتصادية بالمجلس التشــريعي 
جلســتي اســتماع لنائب مدير عام الهيئة العامة 
للبترول أحمد الشنطي، ولوكيل وزارة االقتصاد 
حاتم عويضة، وقد ترأس الجلستين رئيس اللجنة 
االقتصادية النائب عاطف عدوان وحضرها أعضاء 
اللجنة النواب، ســالم ســالمة، يوسف الشرافي، 
ويونس األسطل، وذلك يوم أمس بمقر المجلس 
التشــريعي، وقد عقدت الجلســة األولى بهدف 
مناقشــة أزمة نقص غاز الطهــي في محافظات 
القطاع. بينما ناقشــت الجلســة الثانية ارتفاع 
األســعار ودور دائرة حماية المستهلك بوزارة 

االقتصاد. 
وافتتح النائــب عدوان الجلســة األولى مرحبا 
بالشــنطي ومعبرا عن ضــرورة العمل الفوري 
بغية إيصال الغاز لكل بيت فلســطيني، متسائال 
حول سبب تعبئة 6 كيلو للمواطنين بديال عن 12 
كيلو، كما تساءل عن سبب األزمة الحالية للغاز 

في قطاع غزة.
وتســاءل عدوان عن من يقــف وراء هذه األزمة 
وكيفية الخروج منها، واإلجراءات التي اتخذتها 
الهيئــة لزيادة الكميــة، وهل من إجــراءات أو 
الغاز  استخدام  الهيئة لمواجهة  اتخذتها  تعليمات 

من قبل أصحاب سيارات األجرة.
بدوره أوضح الشنطي أن سبب األزمة هو تقليص 
الكمية التي تأتي من المعبر، فأصبحت بدل دخول 
12ســيارة تقلصت إلى 8 ســيارات وهذا هو سبب 
شــح الغاز في هذه الفترة، وقال الشنطي: "لجأنا 
وبالتوافق مع الجهات المعنية إلى حل سريع وهو 
أن يتم تعبأة 6 كيلو لألنبوبة الواحدة بداًل من 12 
ليصل الغاز إلى جميع المواطنين وقمنا بحمالت 
تفتيشية على الســيارات واستطعنا تقليص نسبة 

للشــركات والمحال التجارية، كما تساءل عن 
واقع االستيراد والتصدير وخاصة بأن لدينا سلع 
تصدر مثــل الورد والتوت األرضــي والبندورة 

والبطاطا.
 في حين وجه النائبين يوســف الشرافي ويونس 
األسطل تساؤالت حول مراقبة الموازين وخاصة 
لدى بائعي الدواجن، مستفســرين عن اإلجراءات 
التي تتخذها وزارة االقتصاد نحو البضائع والمواد 
الغذائية الفاسدة والتي قد تبلغ العديد من األطنان 

وكيفية التعامل معها.
بدوره أوضــح  عويضة أن الوزارة في الســابق 
كانت ال تتبع سياسة توحيد األسعار ولكنها بدأت 
منذ فترة توحيد األســعار وبدأت بتوحيد سعر 
ربطة الخبز، وســعر كيس الطحين، واألسمنت 

والحصمة، وغيرها من مواد البناء.
 منوهــًا أنه فــي الكثير من الســلع من يتحكم 
باألســعار منطقة البيع بحيث يختلف السعر من 
مكان آلخر لما يدفع التاجــر من إيجار للمحل 
لذلك تجد التباين من منطقة ألخرى لذلك ال 
نستطيع ضبطها بشكل كامل، مضيفا " وضعنا حد 
للتالعب بأسعار كرتونة البيض بحيث ال تتجاوز 
10-11 شــيكل لكــن في ظــل المنخفض الجوى 
وزيــادة الطلب ونقص الكميــة حيث أدى ذلك 
الرتفاع السعر ليصل إلى 16-18 شيكل للكرتونة 
الواحدة ولكن بعد ذلك قمنا بضبطها بالتوافق مع 

المزارعين ووزارة الزراعة والموزعين.
ولفت عويضــة ألن وزارته وطواقــم العاملين 
بهــا ال يدخرون جهدا بغية حماية المســتهلك 
ضبط األسعار واستقرارها، منوهًا ألنهم يبذلون 
أقصى ما يســتطيعون من جهد لخدمة المواطن 

الفلسطيني.  

مســتخدمي الغاز من السائقين األمر الذي مكننا 
من توزيع 200 ألف أنبوبة على المواطنين نتيجة 

لذلك التقليص".
ونوه الشــنطي ألن الحملة التي نظمتها شرطة 
المــرور خالل الشــهرين الماضيين بمحافظات 
القطاع لم تحقــق النتائج المرجوة منها، ولكنها 
قلصت الكمية المســتخدمة للسيارات إلي حد ما 

ولم تنهى األزمة. 
مشــيرًا ألن أيام المنخفض الجوى الذي ضرب 

البالد مؤخرًا لم تدخل القطاع ســوى سيارتين 
يوميًا وتم تخصيصها للمخابز والمنشآت الحيوية 
للحفاظ على استمرار عملها، معبرًا عن أمله بأن 
تقوم الســلطة بزيادة نصيب قطاع غزة من الغاز 
بتزويد الكمية المرسلة لتصل لعشرين سيارة بداًل 

من ثمانية سيارات للتغلب على األزمة الحالية.
االستماع لوكيل وزارة االقتصاد

إلى ذلك عقدت اللجنة االقتصادية جلسة استماع  
لوكيل وزارة االقتصاد حاتم عويضة لمناقشــة 

ارتفاع األســعار ودور دائرة حماية المستهلك. 
ووجه رئيس اللجنة التساؤالت للمهندس عويضة 
حول الوضع االقتصادي وعدم اســتقرار األسعار 
لبعض السلع األساسية بشكل متدرج وعدم عودتها 
لسعرها الرئيسي بعد انخفاض سعر المواد الخام، 
كما تساءل حول تقصير دائرة حماية المستهلك 
بدورها وخاصة في التباين في األســعار للسلعة 
الواحــدة بين منطقة وأخــرى، ووصول العديد 
من الشــكاوى على ســوء معاملة مدير الدائرة 

لجنة الداخلية واالمن والحكم المحلي
 تعقد جلسة استماع لنائب رئيس سلطة المياه

عقدت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي في 
المجلس التشريعي  جلســة استماع لنائب رئيس 
ســلطة المياه مازن البنا وذلــك بمقر المجلس 
بحضور رئيس اللجنة النائب إســماعيل األشقر، 
وأعضاء اللجنة النائبين: سالم سالمة، ومروان أبو 

راس.
افتتح النائب األشقر الجلسة ملفتا إلى أهمية قضية 
المياه في غزة والتي تهم جميع شــرائح المجتمع 
وتعد من ابســط وأهم مقومات الحياة اإلنسانية، 
مطالبا سلطة المياه وضع اللجنة في صورة الوضع 

المائي في قطاع غزة.
مــن جانبه أكد البنا على ضــرورة وضع حلول 
عمليــة لهذه االزمــة الخطيرة والتــي يجب أن 
يتداعى لها الجميــع، محذرًا من أن القطاع يعاني 
عجزًا سنويًا في المياه يبلغ حوالي 200 مليون متر 
مكعب، ملفتا إلى هبوط مستمر في منسوب المياه 

الجوفية والذي بدوره يؤدي إلى اندفاع مياه البحر 
باتجاه المياه الجوفية ويسبب ملوحتها.

وأضاف البنا أن الخلل يكمــن في التعدي الجائر 
علــى مصادر المياه من قبــل المحتل الصهيوني، 
مبينًا أن هناك مشــاريع مستقبلية لعمل محطات 
تحلية مياه البحر، لكنهــا تصطدم بواقع التكلفة 
المالية الباهظة وعدم وجــود مصادر تمويل من 
قبل المانحين، مؤكدا أن سلطة المياه لديها خطة 
لالستفادة من مياه االمطار على مستوى محافظات 

قطاع غزة.
وفي ختام اللقاء شكر النائب األشقر سلطة المياه 
مؤكدا على ضرورة تنظيم  ورشــة عمل برعاية 
المجلس التشــريعي تشــارك بها كل األطراف 
المعنية والخبراء والمختصيــن في هذا المجال 
لمناقشة هذه القضية الخطيرة ووضع التصورات 

والحلول المناسبة لمعالجتها.
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ماجد اأحمد اأبو مراد

ال يعذب بالنار إال الجبار
تصرف شديد الوحشية ومشــهد يمزق القلوب، 
وفعل يندى له جبين اإلنســانية، ونهاية مأساوية 
تلك التي كانت بانتظار الطيــار األردني معاذ 
الكساســبة على يد تنظيم الدولة، فأي إنسان هذا 
الذي أعطي الضوء األخضر لهذه الفعلة القبيحة 
والجريمة النكراء، وأي قلب هذا الذي نفذ الجرم 
الكبير بحق إنسان األصل أنه يتمتع بحقوق األسير 

كاملة غير منقوصة، وهو يدين بدين اإلسالم.
األدهــى واألمــر أن الجريمة الكبــرى هذه قد 
ارتكبها من يقول أنه مسلم، وهم يسوقون أنفسهم 
وتنظيمهم على أنه جهة إسالمية وذو مرجعيات 
دينية، إنهم يطيلون اللحى، ويصلون كما نصلى، 
ويعتقدون أنهم على حق، لكنهم يقتلون األبرياء 
وغير األبرياء دون الحاجة ألي مســوغ ديني أو 
شرعي لذلك، ويعكســون من حيث يدرون أو ال 

يدرون صورة قبيحة عن اإلسالم.   
نحن هنا ال يمكن لنا أن نقر فعاًل كهذا ألنه اعتداء 
وحشي يعكس همجية فاعليه بالدرجة األولى وال 
يعكس سماحة ديننا العظيم، وال يمثل هذا التصرف 
الغبي سياسيًا واجتماعيًا هدى النبي محمد صلي 
اهلل عليه وســلم وهو نبي الرحمة الذي حمل قيم 
اإلنســانية والعدالة، وجاء بالسماحة للمسلمين 
وغير المســلمين، ) َوَمــا َأْرَســْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة 

ِلْلَعاَلِميَن(.
اإلرهاب الممارس من قبل داعش وتحديدًا عملية 
قتل الطيار األردني حرقًا ليست من الدين وال من 
اإلسالم في شــيء، فقد جاء في صحيح البخاري 
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال بعثنا رســول 
اهلل صلي اهلل عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم 
فالنا وفالنا لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار، 
ثم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حين أردنا 
الخروج إني كنت قــد أمرتكم أن تحرقوا فالنا 
وفالنــا بالنار وإن النار ال يعــذب بها إال اهلل فإن 

وجدتموهما فاقتلوهما. 
أي أنــه تراجع صلى اهلل عليه وســلم عن قراره 
القاضي بحرق الرجلين بالنــار واكتفى بقرار 
قتلهما بالطرق التي أقرها اإلســالم دون تعنيف 
وال تمثيل وال تشــويه كيف ال وهو نبي الرحمة 
الذي روى عنه ابن عباس أنه قال صلي عليه وسلم 
»ال تعذبوا بعــذاب اهلل عز وجل« أي ال تقتلوا من 

يستحق القتل حرقًا بالنار.
بــل وأكثر من ذلك فقد تألــم النبي صلى اهلل 
عليه وســلم إلحراق بيت للنمل كما جاء عن ابن 
مسعود قال كنا مع النبي صلي عليه وسلم فمررنا 
على قرية نمل قد أحرقت فغضب النبي وقال إنه 
ال ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب اهلل عز وجل، حتى 
النمل في شريعتنا ال يحرق، فال أدرى كيف أقدم 
هؤالء القتلة الجاهلون بقواعد ومفاهيم وقيم دين 
اإلسالم العظيم دين الســماحة على فعلتهم غير 

اإلنسانية مطلقًا.  
إن هؤالء يشوهن اإلسالم ويلحقون األذى بسمعة 
المســلمين في كل العالم، فعلى أصحاب الفقه 
والسادة العلماء والمؤسسات العلمية والدينية في 
العالم اإلســالمي أن يأخذوا دورهم الريادي في 
توضيح قيمنا وأخالقيات إسالمنا وسماحته حتى 
ال تبقى ســمعتنا مرهونة بتصرفات من ال رحمة 
في قلوبهم، وعلى العالم اإلسالمي أن يجد طريقة 

مناسبة للتعامل مع هذا اإلرهاب المذموم.

اِلُموَن ا َيْعَمُل الظَّ َ َغاِفاًل َعمَّ َواَل َتْحَسَبنَّ اهللَّ

لجنة التربية والقضايا االجتماعية تعقد جلسة استماع لرئيس ديوان الموظفين العام المستشار محمد عابد

ابنه وزوج ابنته معتقلون أيضا

النائب قفيشة صاحب أطول اعتقال إداري، 
وابنته: لم أعش مع أبي سوى ثالث سنوات

النائب قفيشة هو أحد نواب المجلس التشريعي 
الفلســطيني عن محافظة الخليــل ومن نواب 
كتلة التغيير واإلصالح المختطفين في سجون 
االحتالل، وهو صاحب أطــول اعتقال اداري في 
ســجون االحتالل، لديه من البنات ســتة ومن 
البنين اثنــان، أحدهما معتقل معه في ســجن 
عوفر، باإلضافة لزوج ابنته المعتقل أيضا، وقد 
بلغ مجموع ما قضاه النائب قفيشــة في سجون 
االحتالل حتى اآلن 141 شهرا، حسب ما صرح به 

مدير مركز أحرار لحقوق االنسان.
وقد تعرض قفيشة لتسعة اعتقاالت متتالية لدى 
االحتــالل باإلضافة إلبعاده مدة ثمانية أشــهر 
لمرج الزهور عــام 1992، ومنــذ ذلك الوقت 
يتعامل االحتالل بطريقــة انتقامية مع النائب 
قفيشة، ويحاول بشتى الوسائل استنزاف طاقاته 
وقدراته من خالل إبقائه رهن االعتقال اإلداري 

دون أن يكون هناك أي تهمة يوجهها له.
تقول زوجة النائب قفيشــة خالل اتصال أجرته 
معها صحيفــة البرلمان أن االعتقــال األخير 
لزوجها كان في شــهر فبراير من العام 2013، 
عندما أقدمت قوات االحتالل على اقتحام المنزل 

في منتصف الليل، مشيرة إلى أن زوجها لم يمكث 
في المنزل ســوى أربعة أشهر بعد اعتقاله قبل 
األخير، وما لبثت قوات االحتالل أن اختطفته مرة 
أخرى، وهو معتقل حتى االن وقد تم التمديد له 
أربعة مرات إداريا، مدة كل حكم منها ستة أشهر.

أما ابنتــه آالء 14 عاما، فأكدت أنها لم تعش مع 
أبيها ســوى ثالث ســنوات أو أربع على أقصى 
تقدير، وقضت معظم طفولتها في غيابه، اضافة 
إلى أنه ال يتم السماح لها بزيارة والدها، ولم تره 

منذ اعتقاله األخير في بداية عام 2013.
النائب قفيشــة هو واحد من أكثر من عشرين 
نائبا مختطفين في ســجون االحتالل منذ فوز 
حركة حماس في االنتخابات التشــريعية عام 
التي تنتهجها سلطات  التعذيب  2006، وسياســة 
االحتــالل فــي التعامل مــع نواب الشــرعية 
الفلسطينية، واختطافهم من بين عائالتهم قصرا، 
وتغييبهم لسنوات في السجون، هو أحد األساليب 
التي يمارســها االحتالل، لثني هؤالء النواب عن 
القيام بواجبهم تجاه أبناء شــعبهم، ومنعهم من 
أداء دورهم البرلماني والتشــريعي وللحد من 
بعرض  ضاربه  والشعبية،  االجتماعية  أنشطتهم 

الحائط الحصانة الدبلوماسية التي من المفترض 
أن النواب يتمتعوا بها.

ومن الجدير ذكره أن نواب الشعب الفلسطيني 
المعتقلون في سجون االحتالل، يعتبرون سابقة 
غير معهودة، إذا أنه ال يجرؤ أي نظام في العالم 
على اعتقال نواب منتخبين ديمقراطيا ويتمتعون 
بالحصانة البرلمانية، إال أن االحتالل يعتبر نفسه 
دولة فوق القانــون، ويمارس جرائمه بعيدا عن 

المحاسبة والمساءلة.
وكانت العديد من المؤسسات البرلمانية الدولية 
قد طالبــت باإلفراج عن النواب الفلســطينيين 
المعتقليــن فــورا والتوقف عن اســتهدافهم 
ومالحقتهــم، إال أن هذه النــداءات لم تلق أي 
استجابة حتى اآلن، ألن االحتالل يصم آذانه عن 
االستجابة لنداءات المؤسسات الحقوقية الدولية 

منها والمحلية.

"بعد أن أنجبــت أول ابنتني كان أول 
اعتقال ألبو أنس، ومن بعدها توالت 
ســنوات االعتقــال واالفــراج، وكرب 
حياتهــم  وقضــوا  واألوالد  البنــات 
ومناسباتهم معظم الوقت يف غياب 
أبيهم، لــم يكن موجودا لدى دخول 
بعضهم املدرسة، ولم يكن موجودا 

يف التوجيهــي والجامعة، ولم يكن 
البنــات، ويف  موجــودا يف خطبــة 
زواج إحداهــن، وهــو لم يــر أحفاده 
أبدا، واآلن زوجي وابني وزوج ابنتي 
معتقلــون"، هــذا مــا صدحــت بــه 
زوجة النائب املختطف يف ســجون 

االحتالل حاتم قفيشة.


