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التشريعي: سياسات حكومة 
"الحمد اهلل" تشــكل خطرًا 

على القضية الفلسطينية

بحر يستقبل الوفد األمني المصري ويشيد برعاية مصر للمصالحة

07 التفاصيل

اســتقبل د. أحمــد بحــر، اليــوم بمكتبــه الوفــد األمني 
المصــري، وأشــاد برعايــة جمهوريــة مصــر العربيــة 
للمصالحة الفلسطينية، ودعا لتظافر كل الجهود من أجل 
اتمامها، وصواًل إلنهاء االنقســام وإعادة اللحمة لجناحي 

الوطن.
بدوره قــدّم رئيس الوفد األمني المصري اللواء ســامح 
نبيل، شرحًا وافيًا عن جهوده والوفد المرافق له والرامية 
إلتمام المصالحة، موضحًا أنه يبذل أقصى الجهود إلنهاء 
االنقسام والوصول لبر األمان على حد قوله، منوهًا إلى 

أن الشــعب المصري كله يدعم توجهات الدولة المصرية 
الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. 

وشــدد اللــواء ســامح علــى أن بــالده تولــي اهتمامًــا 
بالغًــا للقضية الفلســطينية، مضيًفــا أن األمن القومي 
الفلسطيني هو بمثابة أمن قومي مصري، وأنه ال يوجد 
بيــت مصري ال يحمّل الهمّ الفلســطيني، الفتًا إلى أن 
جمهورية مصــر العربية مصرّة على تجاوز كل العقبات 
واالنتصــار على كل التحديات حتــى الوصول للمصالحة 

الوطنية. 

مــن ناحيته رحب "بحر" بالوفد، وشــكر لهم جهود مصر 
في رعايــة المصالحة، معبرًا عن أمله بإنهاء االنقســام 
والوصول لمصالحة حقيقية، مضيًفا أن المصالحة عبارة 

عن مصلحة وطنية، وضرورة سياسية.
واســتعرض "بحــر" معانــاة قطاع غــزة جراء االنقســام 
ونتيجة لسياســات حكومة "الحمد اهلل"، داعيًا لبذل كل 
الجهــود من أجــل الخروج من حالــة االنقســام، منوهًا 
لسلســلة اإلجراءات التي اتخذتها حمــاس من أجل دعم 
جهود مصــر إلتمام المصالحة، مســتدرًكا أنــه كان من 

الواجب على السلطة وحركة فتح أن تقابل ذلك بإجراءات 
مماثلة األمر الذي لم يحدث حتى اللحظة.

وشــدد على وقوف التشــريعي مع الوفــد المصري حتى 
يتمكن مــن إتمام مهمتــه التي اعتبرهــا مهمة تحظى 
باحتــرام الشــعب الفلســطيني، وأبدى "بحر" اســتعداد 
التشــريعي لمواصلة الجهود وتذليــل أي عقبة تعترض 
مهمــة الوفد األمنــي المصــري، داعيًــا رام اهلل وقيادة 
السلطة لتقديم التضحيات من أجل المصالحة على غرار 

ما فعلته حركة حماس. 

عقدت رئاســة المجلــس التشــريعي، يوم أمــس مؤتمرًا 
صحفيــًا أكدت خالله أن إقــرار حكومة "الحمد اهلل" لموازنة 
عام 2018م، يعتبر بمثابة فســاد مالي وسياســي وانتهاك 
ألبســط القواعد القانونية والدســتورية وأحــكام القانون 
األساســي، ونــوه أحمد بحــر في مؤتمــره إلى ممارســات 
وصفها بغيــر األخالقية، وغير القانونية تمارســها حكومة 
"الحمد اهلل"، منددًا بنهج التفرد السياسي من قبل "محمود 
عباس، المتمثل بمصادقة األخير على الموازنة دون عرضها 
على التشــريعي وفًقا لألصول، ومؤكدًا أن الحكومة تجبي 
شهريًا من قطاع غزة مبلغ "100" مليون دوالر وذلك وفًقا 
لبيانات الســنة المالية للعام "2017م"، مطالبًا "الحمد اهلل" 
بالرحيل الفوري نظرًا لمخالفاته الدستورية التي اعتبرها 

تشكل إضرارًا بالغة بالمصالحة الوطنية. 
وطالــب الوفــد األمني المصــري المتواجد فــي قطاع غزة 
بالتدخــل العاجل لــدى حكومة الحمــد اهلل بضرورة عرض 
الموازنة على المجلس التشــريعي إلقرارها وفقًا للقانون، 
معتبــرًا أن إجــراءات حكومة الحمــد اهلل، تشــكل تهديدًا 
واضحًا لكل مساعي المصالحة التي تقودها مصر الشقيقة.

تقرير

ردًا على إقرار 
موازنة 2018م

بحر: الحمد اهلل يتحمل المسؤولية الشخصية عن المخالفات والجرائم 
السياسية والمالية وعليه االستقالة والرحيل
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القرعاوي: االعتقال السياسي طعنة 
في خاصرة الشعب الفلسطيني

أكــد النائب في المجلس التشــريعي عن محافظة 
طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، فتحي القرعاوي، 
أن االعتقال السياســي يشــكل طعنة في خاصرة 
الشــعب الفلســطيني، مبينا أن أغلــب المعتقلين 

السياسيين هم أسرى محررون.
وأوضح القرعاوي في تصريح صحفي، أن السلطة 
الفلسطينية رفضت االستجابة لكثير من النداءات 
لوقف سياســية االعتقال واالســتدعاء على خلفية 

سياسية على الرغم تواصل حوارات المصالحة.
السياســيين فــي  المعتقليــن  أن بعــض  وأشــار 
ســجون السلطة الفلســطينية قد أعلنوا إضرابهم 
عــن الطعام بعدمــا فقدوا النصير مــن المنظمات 

الحقوقية.وشدد النائب القرعاوي على ضرورة التواصل مع الحكومة وإرسال رسائل لها، 
واســتمرار الضغوطات واالعتصامات من قبل أهالي المعتقلين السياســيين، واالتصال 
بالمؤسســات اإلنســانية لتقوم بدورهــا، مطالبًا أجهزة الســلطة الفلســطينية بوقف 
التنسيق األمني مع االحتالل ووقف تقديم مصلحة االحتالل على المصلحة الفلسطينية.

النائب أبوراس: نقل السفارة األمريكية للقدس إعادة استنساخ 
لنكبة الشعب الفلسطيني 

أكــد النائــب مــروان أبــوراس، أن خطــوة نقــل 
الســفارة األميركية للقدس، لــن تمنح االحتالل 
أي شــرعية أو تغيــر حقيقــة أن احتــالل أرض 
فلسطين، واصًفا ذلك بخطوة استفزازية لمشاعر 
العرب والمســلمين، معتبرًا تزامن نقل الســفارة 
األمريكية مع ذكرى النكبة بمثابة اعادة استنساخ 

لنكبة الشعب الفلسطيني.
وقــال النائــب أبو راس فــي تصريــح اعالمي:" 
الرئيس األمريكي يريد أن يجدد هذه النكبة على 
الشعب الفلســطيني باعتماد هذا التاريخ تاريخًا 

تشــارك االحتالل في الحصار 
والقتــل والحروب، معتبــرًا أن 
الواليــات المتحدة تزيد معاناة 
الشــعب الفلسطيني، موضحًا 
أن الواليــات المتحــدة تتحدي 
مشــاعر المســلمين أجمعيــن 
ولن تحصد جراء هذا الفعل إال 
مزيد من الكراهية المقيتة من 
واإلسالمية  العربية  الشــعوب 

وأحرار العالم.

جديدًا لنقل ســفارته إلى القدس التي هي تعتبر 
من األراضي المغتصبة من فلسطين هذا الفعل 
الذي تمارسه أمريكا ما هو اال استخفاف بمشاعر 

الشعب الفلسطيني". 
وأضــاف النائــب أبــو راس:" غــن نقل الســفارة 
األمريكيــة للقــدس يعد انتهاكًا لحقوق الشــعب 
الفلســطيني ودعــم للعربــدة الصهيونية على 

الشعب الفلسطيني". 
وأكــد أن االدارة االمريكيــة بانحيازهــا للكيــان 
الصهيونــي ونقلهــا لســفارتها لمدينــة القدس 

النائب نصار يستقبل مدير مؤسسة فور شباب
استقبل النائب عن محافظة غزة، جمال 
نصار، بمكتبــه يوم أمــس األول، مدير 
مؤسســة فور شــباب فــي مدينــة غزة 
أشــرف أبو ديــة، ورحب نصار باألســتاذ 
أبــو ديــة مثمنًا جهــد وعطاء مؤسســة 
فــور شــباب علــى مســتوى محافظات 
القطــاع وما تقدمه مــن برامج متنوعة 
لفئة الشــباب والشابات المتطوعين في 

المجاالت االنسانية كافة.
واســتعرض النائب نصار مشــروع أفقر 
فقراء غزة وما يقدمه المشروع للعائالت 
المســتورة ولــذوي االحتياجــات الخاصة 
ولكبار الســن على مستوى المحافظات، 
مشيدًا بفريق المتطوعات الالتي يعملن 
إلنجاح المشروع، داعيَا جميع المؤسسات 
والهيئــات الخيرية وأهــل الخير والعطاء 
للتفاعل مع المشــروع وتقديــم الدعم 
المــادي بمــا يســاعد ويخــدم أكبر عدد 

ممكن من هذه األسر المستورة.
ومن جانبــه أثنــى مدير مؤسســة فور 
شباب أشرف أبو دية على فكرة المشروع 
وعلــى القائمين عليه مرحبــًا بالتواصل 

والتعاون المشــترك مع نــواب المجلس 
التشريعي، مؤكدًا على دعمه للمشاريع 
االنســانية التــي تقوم بها حملــة "أفقر 

الفقراء".

النائب عبد الجواد يتعرض لتهديد 
وتعذيب قاسي

ما زالت قوات االحتالل تختطف 
النائب في المجلس التشــريعي 
عن محافظة ســلفيت د. ناصر 
عبــد الجــواد، البالغ مــن العمر 
"50" عامــًا، في مركــز تحقيق 
الجلمــة قــرب حيفا منــذ بداية 
العــام الجــاري، دون توجيه أي 
اتهــام رســمي له، حيــث تقوم 
محكمة خاصــة بتمديد توقيفه 
كل عدة أيــام دون الســماح له 

بلقاء محاميه.
المختطف  النائب  وأفادت عائلة 
ناصر عبد الجــواد، أنها تمكنت 
مــن مشــاهدته عــن بعــد في 
إحدى محاكم التمديد حيث أبلَغ 

بنفسه القاضي بأنه يتعرض لضغط وتهديد وتعذيب 
قاسي منذ اعتقاله، بتاريخ 1/1/2018م، وأضاف عبد 
الجواد، أنه يتم حرمانه من النوم أليام متواصلة، وأنه 
يعانــي من ظــروف صحية صعبة اســتدعت نقله إلى 

المستشفى للعالج.
وعلمت العائلة أنه جرى في وقت ســابق نقل النائب" 

عبد الجواد" إلى حاجز بيت حانون 
لتهديده باإلبعــاد إلى غزة، وذلك 
إمعانًا في الضغــط عليه، قبل أن 
تعيده قــوات االحتــالل إلى "بتاح 
تكفا" لتســتأنف مجريات التحقيق 

معه مرة أخرى.
االحتــالل  العائلــة،  وحمّلــت   
المسؤولية الكاملة عن حياة النائب 
وسالمته، يذكر أنه جرى اختطاف 
النائب من بيته قبل شهرين، بعد 
فترة وجيزة من عودته إلى الوطن 
إثــر غيــاب دام خمــس ســنوات 
وحصولــه على شــهادة الدكتوراه 
الثانية بامتياز من كبرى الجامعات 
الماليزية، وهو ومــا زال مختطًفا 

في سجون االحتالل على الرغم من عدم ثبوت ادانته. 
من جانبهم ناشــد نواب المجلس التشــريعي بالضفة، 
المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية وبرلمانات العالم 
وكذلك المؤسســات اإلعالمية المختلفــة بإثارة قضيته 
والتدخل العاجل لوقف هذه اإلجراءات التعســفية بحقه 

وضمان االفراج عنه. 

البرغوثي: موازنة الحكومة تستطيع تحمل 
أعباء المصالحة واستيعاب الموظفين

أكــد النائــب فــي المجلــس 
مصطفــى  التشــريعي 
الموازنــة  إن  البرغوثــي، 
المالية لحكومة التوافق للعام 
تحمــل  تســتطيع  2018م، 
الوطنية،  المصالحــة  أعبــاء 
واســتيعاب الموظفين الذين 

لم يُستوعبوا حتى اآلن.
وذكر في تصريحات صحفية 
عقــب عــرض وزيــر المالية 
الموازنــة  بشــاره،  شــكري 
على جــزء مــن نــواب كتلة 
فتــح البرلمانيــة وثالثة من 
أعضاء أخرين مــن المجلس 
التشــريعي بــرام اهلل، بعيدًا 

عــن التشــريعي بغــزة، أن الموازنــة ُأقرّت من 
الحكومة والرئيس فقط، والتشريعي لم يقر أي 

شيء ال أعضاء وال كتل وال مجموعات.
وأكــد أن مــن حضر مــن النواب لــم يّطلع على 
الموازنــة كاملــة، بل عرضت عليهم سياســات 
مالية، وكان النقاش الرئيسي هل يمكن للموازنة 

الموظفيــن  تســتوعب  أن 
الذيــن لم يســتوعبوا حتى 
اآلن، والجواب كان نعم، وأن 
الموازنة ال تشكل عقبة في 
الوطنية  المصالحــة  طريق 
أعبائها،  تحمل  وتســتطيع 
إذا كان هنــاك نيــة صادقة 

لتحقيقها.
المســاعدات  إن  وقــال:" 
تأتــي  التــي  الخارجيــة 
الســنة  حســب  للســلطة، 
الماضية ال تتجاوز %16 من 
الســلطة، في حين  موازنة 
يدفع بقية الموازنة الشعب 
الفلســطيني مــن ضرائبه، 
أما حصة المســاعدات األمريكية ال تتعدى 12% 

وهي ال تشكل تأثيرًا كبيرًا عليها كما يشاع.
ودعا "البرغوثي" رئاســة السلطة للمضي قدمًا 
نحو إتمــام المصالحة الوطنيــة وعدم الخضوع 
للجهــات الدولية التي تطالب الســلطة بالتخلي 

عن مسار المصالحة. 
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3 أخبار ومقاالت

حكومة فاقدة للشرعية عليها أن ترحل
لقد فشــلت حكومة رامي الحمد اهلل تماما في أداء واجباتها الوطنية المتوافق عليها ضمن 
اتفاقات المصالحة، ولم تضطلع بمســؤولياتها تجــاه تقديم الخدمات الالزمة ألهالي غزة، 
بل وفرضت العقوبات بحقهم، ومارســت التمييز ضد الموظفين واعتبرتهم غير شرعيين، 

ومارست عملها طيلة المرحلة الماضية بشكل غير قانوني وغير دستوري.
إن أحكام القانون األساســي الفلسطيني تنص على أنه ال يمكن بأي حال من األحوال ألية 
حكومة جرى تشكيلها أن تباشر أيّ من مهامها أو أعمالها الدستورية، ولو ليوم واحد أو حتى 
ساعة واحدة، دون الحصول على الثقة من المجلس التشريعي أوال، ما يعني أن أداء الحكومة 
اليمين أمام رئيس السلطة الفلسطينية دون الحصول على ثقة المجلس التشريعي يجعلها 
حكومــة غير دســتورية ويجعل أي إجــراء أو عمل يصــدر عنها أو عن أي مــن وزرائها غير 
دستوري، وفي مقدمة ذلك القرارات االستراتيجية كإقرار الموازنة العامة وفرض العقوبات 
والحصار على قطاع غزة وأهله الصامدين، ما يشكل فسادا سياسيا وماليا وانتهاكا ألبسط 

القواعد الدستورية وأحكام القانون األساسي. 
لــذا، ليس غريبــا على حكومة الحمد اهلل المضيّ في أجندتهــا الخاصة التي تحمل إضرارا 
كبيرا بالمصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، وإصرارها على التنكر 
لكل تفاهمات واتفاقات المصالحة الوطنية، ومواصلة فرض العقوبات والحصار على قطاع 
غزة، وإتيان كل ما من شأنه تعميق االنقسام في الساحة الفلسطينية، والنأي بنفسها عن 
أي جهــد وطنــي مخلص باتجاه توحيد الصف الفلســطيني الداخلي فــي مواجهة االحتالل 

الصهيوني ومخططاته العنصرية وممارساته القمعية.
لقد تناســت السلطة الفلســطينية وحركة فتح أن الحكمة والمســؤولية الوطنية الوطنية 
تقتضي تعزيز التمســك بالقانون األساسي الفلســطيني ودوام العمل به كحكم ومرجعية 
في إطار القضايا والملفات السياســية المختلفــة، وأن أول وأهم الواجبات الوطنية تقتضي 
العمل على تفعيل عمل المجلس التشريعي بشكل موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
بحيث يتولى أداء مهامه وممارسة مســؤولياته البرلمانية وفقا للقانون، ويتفرغ لألولويات 

الملحة التي تنتظرها ساحتنا الوطنية.
كما تناســت الســلطة وفتح أن التوافق الوطني المطلوب يحتاج إلــى طوق حماية قانونية 
ودســتورية لضمــان عدم حرف البوصلة الوطنية عن مســارها الصحيــح، وتثبيت االلتزام 
بالقيم والمبادئ القانونية التي تنتظم الحال والمسار الفلسطيني، وتنضج التجربة الوطنية 
وتمنحها الرشد المطلوب وإكسير النجاح في خضم العواصف والتحديات التي تحيط بها من 

كل حدب وصوب.
فــال معنى ألي قرار يصدر عن حكومة الحمــد اهلل، وال قيمة ألي إجراء يصدر عنها ما دامت 
هذه الحكومة فاقدة للشرعية، وما دامت هذه القرارات بعيدة عن مصادقة وإقرار المجلس 

التشريعي، وال غطاء دستوري ألي حكومة ال تحظى بثقة ومصادقة المجلس التشريعي.
ينبغي أن تدرك السلطة وفتح أن نزولنا على ساحة التوافق الوطني ال يعني إغفال القانون 
األساســي الفلسطيني الذي يشكل الناظم األساس للحياة السياسية الفلسطينية وللنظام 
السياســي الفلســطيني، وال يعني ترك المصير الوطني لشــعبنا وقضيتنا لفئة عابثة غير 
آبهة بكل القيم والمبادئ واألخالق والقوانين، وال تتورع عن انتهاك كل المحرمات الوطنية.

من هنا فإننا نحمل حكومة الحمد اهلل المســؤولية الكاملة عن كافة المخالفات واالنتهاكات 
والجرائم السياســية واإلدارية التي اقترفتها بحق أبناء شــعبنا طيلة العقد الماضي، ونؤكد 
على ضرورة إعادة تفعيل المجلس التشــريعي كأحد أهم األولويات ضمن األجندة الوطنية 
المطروحة باعتباره المؤسسة األكثر أهمية في إطار مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني 
ككل، والجهــة األســاس التي تكفل الرقابة علــى أداء الحكومة وتقويم عمل مؤسســاتها 

المختلفة وضمان تطبيق القوانين وأحكام الدستور.
وختامــا.. فإننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني إذ ندين النهج الخطير والسياســات 
اإلجرامية الال وطنية لحكومة الحمد اهلل الال شرعية، فإننا ندعو الكل الوطني الفلسطيني 
لوقفة جادة وحقيقية في وجه الســلطة وسياســاتها المنافية لكل مــا هو وطني وأخالقي 

وإنساني.
كما نؤكد في الوقت نفســه أن المجلس التشــريعي يعبّر عن ضمير الشــعب الفلسطيني 
الحــيّ، ويمثل أحد أهم المظالت الجامعة لكل الفلســطينيين، ويشــكل ضمانة أساســية 
إلنجاح جهود التوافق الوطني وتطبيق ملفات المصالحة الوطنية الداخلية، وأنه قد آن األوان 
كي يلتئم المجلس التشــريعي من جديــد في الضفة وغزة حتى يأخــذ دوره الحقيقي في 
حماية شــعبنا ومصالحه وقضاياه الكبرى، والعمل على تطوير نظامنا السياسي ومواجهة 

المخططات والمؤامرات التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

النائب الجمل يستقبل مدير مركز شرطة 
النصيرات ويبحث قضايا المواطنين

"بحر" يخاطب رئيس البرلمان اإليرلندي 
ويدعوه لزيارة قطاع غزة لالطالع على 

األزمة االنسانية

استقبل النائب عبد الرحمن الجمل، بمكتبه يوم أمس األول، مدير 
مركز شــرطة النصيرات، المقدم إسماعيل نوفل، رافقه طاقم من 
الضباط العاملين بالمركز، وبحث النائب "الجمل" معهم قضايا تهم 
المواطنين بالمحافظة الوسطى، وشكر لهم جهودهم المبذولة من 
أجل خدمة المواطن، مثمنًا دورهم المهم في حفظ األمن واألمان 

لمجتمعنا الفلسطيني.

بــدوره أوضح مدير مركز شــرطة النصيرات المقــدم نوفل، جهود 
مركــزه في خدمــة المواطنيــن، مؤكدًا أنهــم ال يألــون جهدًا في 
ســبيل راحة المواطن، على الرغم من قلة اإلمكانيات اللوجستية، 
وانعدام الموازنات المالية، مشــددًا على خلو المجتمع الفلسطيني 
من الجريمــة المنظمة، ووعــد "نوفل" ببحث القضايــا المطروحة 
ومتابعتها والعمل على وضع الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة. 

أبرق د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، 
ببرقية عاجلة لرئيس البرلمان اإليرلندي دعاه فيها لزيارة 
قطاع غــزة بهدف االطالع علــى تردي الوضع اإلنســاني، 
والبرلمــان  "بحــر" شــكره للجمهوريــة والشــعب  وقــدم 
االيرلندي لدورهم المناصر لشــعبنا وقضيتنا الفلسطينية 
العادلة، مقدرًا المواقف السياســية اليرلندا الداعمة للحق 

الفلسطيني. 
وجاء في البرقية:" تعلمون ما يعانيه شــعبنا في قطاع غزة 
من حصار ظالم مفروض علينا منذ أكثر من عشــر سنوات 

فــي تنكر واضح لنتائج االنتخابــات البرلمانية التي أجريت 
فــي يناير من العام 2006م وشــهد العالــم كله بنزاهتها، 
لقــد أصبح قطــاع غزة يعيــش مأســاة إنســانية حقيقية 
طالت كل مناحي الحياة وتأثر بها مليوني فلسطيني حتى 
باتــت حياتهم مهددة بفعل الحصــار واألمراض واعتداءات 

االحتالل".
وختــم "بحر" برقيتــه بدعوة رئيــس البرلمــان اإليرلندي 
لترأس وفــد برلماني وزيارة قطاع غــزة ليطلعوا على آثار 

الحصار والمأساة اإلنسانية في غزة. 
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تقرير

عقد التشــريعي نهاية األســبوع المنصرم جلســة خاصة اســتمع 
النــواب خاللها لتقرير اللجنة السياســية حول المخاطر السياســية 
لقرارات حكومة "الحمد اهلل" على القضية الفلسطينية، ودعا نواب 
المجلس التشريعي أثناء الجلسة، الكتل والقوائم البرلمانية كافة 

التشريعي: حكومة "الحمد اهلل" تجاوزت كل الخطوط الحمراء وعليها الرحيل فورًا

بحر: الحكومة باطلة ألنها فاقدة 
للشرعيات الدستورية والقانونية، والوطنية، 

واإلنسانية واألخالقية

النواب: حكومة "الحمد اهلل" تمارس سياسات عنصرية وتفرض على غزة إجراءات عقابية مرفوضة وطنيا

تجاوزت الخطوط الحمراء
بدوره افتتح أحمد بحر النائب األول لرئيس التشريعي 
الجلســة بقولــه:" لقــد تجــاوزت حكومة الحمــد اهلل، 
كل الخطــوط الحمــراء من خالل مواقفها وسياســاتها 
العدائية واإلجرامية تجاه قطاع غزة وأهله الصامدين، 
وتحولت إلى حكومة اســتبدادية عنصرية تتعمّد قتل 
أبناء شــعبها في غزة عبر خنقهم وحصارهم ومنعهم 
من السفر والدواء والكهرباء والغذاء واألرزاق وحرمانهم 

من أبسط حقوقهم اإلنسانية".
مؤكــدًا أن "الحمــد اهلل" يجعــل من تصرفاتــه قربانًا 
لمنســق عمليات االحتالل في الضفة، وخدمة مجانية 
علَّ أســياده من قادة االحتالل يرضون عنه، مستذكرًا 

األية الكريمة:
" َوَلــن َتْرَضى َعنَك اْلَيُهوُد َوَل النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع 

ِملََّتُهْم"
وندد "بحر" بالخطاب األخير "لعباس" في األمم المتحدة 
ووصفــه بأنــه بيعٌ للوهــم وال يلبي الحــد األدنى من 

طموحات وتطلعات شعبنا الفلسطيني.
وأشــار إلى أن ممارســات الحمد اهلل التضليلية لشعبنا 
أنه قبــل أيام عــرض الموازنة العامــة للحكومة على 
مجموعة من النواب ال يتجاوز عددهم العشــرة منهم، 
بعض نــواب كتلة فتح البرلمانية، وثالثة أعضاء فقط 
مــن المجلس، األمــر الذي اعتبره "بحر" ممارســة غير 
دســتورية وســلوك فاضــح ينتهك القانون األساســي 

الفلسطيني وكل القيم واألخالقيات الوطنية.
ونوه إلــى أن ذلك يأتي على الرغم من تواجد رئاســة 
التشــريعي بالضفة ممثلة برئيــس المجلس د. عزيز 
دويك، وأمين الســر د. محمود الرمحي، والنائب الثاني 
د. حسن خريشــة، وأكثر من مائة وعشــرين نائبًا في 

الضفة وغزة ال علم لهم بذلك.
حكومة فاقدة للشرعية

وأكد أن حكومة الحمد اهلل باطلة ألنها فاقدة للشرعية 
الدســتورية والقانونيــة، وفاقدة للشــرعية الوطنية، 
باإلضافــة لفقدانها للشــرعية اإلنســانية واألخالقية، 
مشــددًا أنهــا أصبحت عبئــًا على مشــروعنا الوطني 
وخطرًا كبيرًا على شــعبنا وقضيتنا ومقاومتنا، مؤكدًا 

على ضرورة رحيلها عن المشهد السياسي فورًا. 
وطالب جميع القوى والفصائل والشــخصيات الوطنية 
والحقوقيــة  المجتمعيــة  والمنظمــات  والمؤسســات 
والنقابات والشرائح الجماهيرية لتشكيل حكومة انقاذ 
وطني تقوم على الثوابت الفلســطينية حماية للوطن 

وتحريرًا للمؤسسات.
تقرير اللجنة السياسية

ثم تال رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي 
النائــب محمــود الزهــار، تقرير لجنته حــول المخاطر 
السياســية لقرارات حكومة "الحمــد اهلل" على القضية 

الفلسطينية وجاء التقرير على النحو التالي: 
الوضع القانوني للحكومة 

وجــاء فــي التقريــر أن جميــع اإلشــكاالت السياســية 
واالجتماعيــة غير القانونية التي تُفرض في الســاحة 
الفلســطينية هــذه األيــام تولــدت نتيجــة المخالفــة 
الدســتورية الواضحة والصريحة ألحكام المادة )79/4( 
من القانون األساســي، والتي تنص على أنه:" ال يجوز 
لرئيس الوزراء أو ألي من الوزراء ممارسة مهام منصبه 

إال بعد الحصول على الثقة المجلس التشريعي".
ولفت الزهار في تقريره إلى أن تشكيل حكومة ببرنامج 
وزاري وسياســة عامــة دون العــرض علــى المجلــس 
التشــريعي، والحصول على الثقة منه، حتى وإن جاءت 
بتوافق فصائلي؛ فهي منعدمــة الوجود القانوني، وال 

يجــوز لها ممارســة أية مهام، كمــا وأن جميع القرارات 
الصــادرة عــن هــذه الحكومة والتــي تعتبر جــزًء من 

سياستها العامة تقع باطلة بطالنًا مطلقًا، على اعتبار 
أن كل مــا بُني علــى باطٍل فهو باطــل، بما في ذلك 
القــرارات الخاصة بقطع الرواتب عــن آالف الموظفين 
العمومييــن في القطــاع، والخصم بنســبة %30 على 
رواتب موظفي السلطة في القطاع، والقرارات الخاصة 
بإنهاء خدمــة اآلالف منهم أيضًا، وتخلي الســلطة عن 
التزاماتها تجاه المرضى والجرحى في القطاع الصحي 

عمومًا، وفي بقية المرافق الحيوية األساسية.
وشــدد التقرير على أن اســتئثار حكومــة "الحمد اهلل" 
بالمال العام والتحكم فيه دون أن يكتسب صفة رئيس 
الحكومة من الناحية الدستورية، هو اعتداٌء على المال 
العــام، واغتصاب لســلطةٍ سياســيةٍ يُعاقــبُ عليها 
بالسجن لمدة سبع ســنوات على األقل بموجب قانون 

العقوبات الفلسطيني.
مخاطر سياسات الحكومة 

وقال الزهار في تقريره:" لقد تم تشكيل هذه الحكومة 
فــي إبريل 2014م على أنهــا حكومة توافٍق فصائلي، 

إاّل أن السياسات التي انتهجتها خالفت مفهوم التوافق، 
حيث اعتمدت منهج االنصياع التام لسياسة حركة فتح 
ورئيسها، ومناصبة الخصومة السياسية تجاه المقاومة 
الفلســطينية، حتــى أضحــت حكومة رئيس الســلطة 
المنتهــي واليته منذ عــام 2009م، بــداًل من حكومة 
التوافق، ممــا جعلها محل خالفٍ سياســٍي عميٍق بين 
القوى الفلسطينية على الســاحة، وقد حدد هذا النهج 
السياسات التي اتبعتها الحكومة في العالقات الداخلية 

والخارجية على النحو التالي". 
العالقة مع االحتالل 

رغم سياســات االحتالل القمعية، وتنكــره لالتفاقيات 
الدولية وتجاهلها المتعمد لحقوق الشعب الفلسطيني، 
واالســتمرار في حصار قطاع غزة، إال أن حكومة الحمد 
اهلل ما زالت متمســكة بالتنسيق األمني نهجًا للتعامل 
مع االحتالل، حتى أضحــت األجهزة األمنية في الضفة 
حارسًا أمنيًا للمستوطنين، وأضحت سياسة الباب الدوار 
معانــاًة يومية ألبناء الشــعب الفلســطيني في الضفة 

علــى الوســيط المصــري إلزام 
حركة فتح وحكومة الحمد اهلل 

بتنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة
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تقرير

لعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة انقاذ وطني، مؤكدين 
على ضــرورة رحيــل حكومة "الحمــد اهلل" ومغادرتها للمشــهد 
السياســي فورًا وذلك نتيجة تقصيرها في أداء واجباتها الوطنية 

تجاه قطاع غزة، "البرلمان" تابعت الجلسة وأعدت التقرير التالي: 

التشريعي: حكومة "الحمد اهلل" تجاوزت كل الخطوط الحمراء وعليها الرحيل فورًا

الزهار: أدعو النواب كافة لتحمل المسئولية 
القانونية واألخالقية وعقد جلسة طارئة 
لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني

النواب: حكومة "الحمد اهلل" تمارس سياسات عنصرية وتفرض على غزة إجراءات عقابية مرفوضة وطنيا

المحتلة، كما عملت حكومة الحمد اهلل على قتل الروح 
الوطنية ألهلنا في الضفة المحتلة من خالل مالحقتها 
المتواصلة ألي شــكل من أشــكال مقاومــة االحتالل، 
وكرســت التبعية االقتصادية المطلقــة لالحتالل عبر 
التزامها التام باتفاقية باريس االقتصادية، على الرغم 
مــن تنكر االحتالل لالســتحقاقات المترتبــة عليه في 

هذه االتفاقية.
العالقة مع القطاع 

تعاملت حكومة الحمد اهلل منذ تشكيلها وفقًا التفاقية 
2011م مــع قطاع غزة وكأنه كياٌن معــادٍ وليس جزًء 
أصياًل من األرض الفلســطينية، حيــث انتهجت جملة 
من السياسات العقابية اإلجرامية الجماعية تجاه مجمل 
أبناء القطاع على اختالف توجهاتهم السياســية، األمر 
الــذي يعتبر مخالفة واضحة للقانــون الدولي والقانون 
الدولي اإلنساني، ومخالفة لنصوص القانون األساسي 
الفلســطيني والقوانيــن ذات الصلــة، والتي تصل إلى 
درجة ارتكاب جريمة الحرب والخيانة الوطنية العظمى، 

وقد تمثلت السياسات العقابية على النحو التالي:
سياسات مالية واقتصادية

 عملــت الحكومــة على حرمان قطاع غــزة من نصيبه 
في الموازنة العامة، وتجفيف الســيولة النقدية، وقطع 
رواتب آالف من موظفي السلطة في القطاع، وتقليص 
رواتب موظفي الســلطة بنسبة %30، وإحالة جزٍء كبيٍر 
منهم للتقاعد القصري. وإعــادة فرض الضرائب على 
تجــار قطاع غزة وزيادة نســبها في بعــض القطاعات 
ممــا ســبب اإلثقال علــى كاهل الســكان وضاعف من 

معاناتهم.
سياسات اجتماعية

تعمــدت الحكومة تقليص كميــات الكهرباء عن قطاع 
غــزة، ووقــف التحويــالت الطبيــة لمرضــى القطــاع، 
وعــدم تحويل مســتلزمات وزارة الصحة مــن األدوية 
والمســتهلكات الطبية، وعدم قيام الحكومة بواجباتها 
المناطة بها تجاه السعي لفتح معبر رفح للتخفيف من 
معاناة ســكان القطاع، ورفض اعتماد شهادات عشرات 

األالف مــن الخرجين من جامعات القطاع التي أنشــئت 
بعد عام 2007م.

هذه السياسات اإلجرامية التي يسميها رئيس السلطة 
وحكومته باإلجراءات العقابية؛ أدت إلى ارتفاع مؤشرات 
الفقر والبطالة في قطاع غزة، األمر الذي انعكس سلبًا 

وبشكٍل مباشٍر على أهالي القطاع.
صفقة القرن

رغــم أن هــذه الصفقــة المشــئومة التي أعلــن عنها 
الرئيــس األمريكــي دونالد ترامب لم تُنشــر بشــكٍل 
رســمي، إال أن مؤشــراتها الحقيقية قد بــدت واضحة 
للشــعب الفلســطيني، والتــي تمثلت بقــرار االعتراف 
بمدينة القدس عاصمة لالحتالل الصهيوني، وتقليص 
الدعــم األمريكــي لوكالة غــوث وتشــغيل الالجئين، 
والســعي إلنهاء خدماتها، وكذلك ما يشاع حول تبادل 
أراضي وســكان مع االحتالل داخل فلسطين وخارجها، 
ما يعني عمليًا القفز على ثوابت القضية الفلســطينية 
المتمثلة بحق كل إنسان فلسطيني على كل شبر من 
أرض فلســطين، والحفــاظ على عقيدته ومقدســاته 
اإلسالمية؛ وصواًل إلى إنهائها والتطبيع العربي الكامل 

مع االحتالل.
وفــي ظــل هــذه المخاطــر فقــد تجاهلــت الســلطة 
الفلســطينية وحكومتها التشــاور مع القوى والفصائل 
الفلســطينية فــي كيفيــة التصــدي لهــذا المخطــط 
التصفــوي للقضيــة الفلســطينية، وبداًل مــن التحلل 
مــن اتفاقية أوســلو والتخلي عن التنســيق األمني مع 
االحتالل والعمل على إنهاء االنقســام، سعت الحكومة 
عبــر سياســاتها إلــى الضغــط االقتصادي علــى أبناء 
الشــعب الفلســطيني للقبول اضطرارًا بهذه الصفقة، 
ونبذ فكــرة المقاومــة بحثًا عــن لقمة العيــش، األمر 

الذي يخدم المشــروع االستعماري االستيطاني للكيان 
الصهيوني في كل فلسطين.

التوصيات
إلى ذلك أوصى التقرير باعتماد القرارات التالية: 

1. اعتبار حكومة الحمد اهلل حكومة غير شــرعية، حيث 
لم يصادق عليها من المجلس التشريعي وفقًا لما نص 
عليه القانون األساسي الفلسطيني وكذلك بنود اتفاق 

الفصائل الفلسطينية.
2. الطلــب من النائــب العام فتح تحقيق رســمي في 
الفســاد الموجه إلى رئيس الحكومــة رامي الحمد اهلل 
نفســه والفريق العامل معه النتحالهم صفة الحكومة 
والــوزارة، وقيامهم بالتصــرف في المال العــام خالفًا 

للقانون األساسي واألصول.
3. دعــوة جميــع أعضاء المجلس التشــريعي من كافة 
الكتــل والقوائــم البرلمانيــة إلــى تحمل المســئولية 
القانونية واألخالقية أمام أبناء شــعبهم، وعقد جلســة 
طارئة لمناقشــة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكيفية 
الرقابة عليها، وذلك منعًا الستشــراء حالة الفساد التي 

تمارسها حكومة الحمد اهلل. 
4. دعــوة األطــراف ذات العالقــة إلــى إبالغ الوســيط 
المصري بصورة حازمة عن موقف المجلس التشريعي؛ 
من أجــل إلزام حركة فتح وحكومــة الحمد اهلل بتنفيذ 

بنود اتفاقيات المصالحة.
5. دعوة القوى الفلسطينية واألطر الوطنية الفاعلة لتقول 

رأيها صراحة في الجهة المعطلة لالتفاقيات المذكورة. 
وفــي نهايــة الجلســة أقــر النــواب التقريــر باإلجماع، 
مؤكديــن في تعليقاتهــم ومالحظاتهم علــى ضرورة 
رحيل حكومة "الحمد اهلل" ومغادرتها للمشهد السياسي 
فورًا ألنها تمارس سياســات عنصرية بحق قطاع غزة 
وأهله وتفرض عليهم إجراءات عقابية ليســت مقبولة 

من الناحية الوطنية واألخالقية. 

الحكومــة حرمــت القطــاع مــن 
نصيبــه بالموازنــة العامــة ممــا 

ضاعف من معاناة أهالي القطاع. 

06تعليقات النواب
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حكومة غير شرعية
بــدوره أكــد النائــب أحمــد أبــو حلبيــة، أن حكومة 

"الحمــد اهلل"، تمارس التضليــل اإلعالمي والحصار 
السياســي واالقتصــادي ضد قطاع غــزة، باإلضافة 
لكونها تتســاوق مع االحتالل عبر التنســيق األمني 
في الضفة الغربية، حتى باتــت توصف بأنها وكيل 
لحمايــة وضمان أمــن جنود االحتالل ومســتوطنيه 
في مدن الضفة المحتلة. مســتدرًكا بأنها لكل هذه 
االعتبارات ليست شرعية وال قانونية، داعيًا لرحيلها 

عن المشهد السياسي فورًا.
وشــدد لضرورة العمل ســريعًا من أجل إيجاد بديل 
عــن الحكومة التي لم تعد تتمتع بثقة الشــارع، بل 

وعملت على تشديد حصار غزة.   
ال خير فيها

من ناحيته شــدد النائب إســماعيل األشقر على أن 

حكومــة الحمد اهلل غير قانونيــة وغير وطنية وهي 
جــزء من منظومة تدمير شــعبنا، منوهًــا إلى أنها 
تعمل لخدمة االحتالل دون ملل، حتى أصبحت هي 
واالحتالل وجهان لعملة واحدة، الفتًا إلى أن حكومة 
بهــذه المواصفــات ال خيــر فيها وال أمــل يرجى من 

وزرائها.
وأضاف:" فهي حكومة تهدّد المتضامنين مع شعبنا، 
وتمنــع محــاوالت تزويــد غزة بــأي إغاثة إنســانية 
وطبية، وهــي تتربص بأهــل غزة ليرفعــوا الراية 

البيضاء ويستسلموا لالحتالل". 
وطالــب بطرد الحكومة ومالحقتها قانونيا وشــعبيا 
وعقد محاكمات لها بشــكل ســريع، كما ناشد جميع 

الفصائل لتشكيل حكومة انقاذ. 
وشــدد علــى ضــرورة ســحب االعتــراف الفصائلي 
بشرعية عباس، إن لم ينصاع لتشكيل حكومة انقاذ 
وطني ومخاطبــة جامعة الدول العربية بذلك، داعيا 
المجلــس التشــريعي للقيام بمســئولياته الوطنية 

والتشريعية تجاه أي حكومة قادمة. 
معادية للمقاومة

أما النائب يوسف الشرافي، فقد أشار إلى أن الحكومة 
تعلن العداء التام للمقاومة، وأنها تشكل مع السلطة 
خطرا حقيقيــًا على القضية، وتابــع:" إن من صدّع 
رؤوسنا في التمكين في غزة، إنما يقصدون تمكين 
"ليبرلمــان، ومردخاي، من غــزة، وأين التمكين في 
الضفة وهم يعملون تحت االحتالل ويعيدون الجنود 

ويسلمونهم".

المتبادل وليــس على قاعدة التبعيــة، وقال:" يجب 
أن تنتهي نغمة التمكين، ألن العالقة عالقة شراكة 

وليس تبعية". 

قــال البردويــل": أنا أشــفق على الحمــد اهلل ألنه ال 
يملك من أمره شيئا، وعليه أن يحترم نفسه ويغادر، 
وال يرضــى أن يكــون أداة صغيرة في يــد غيره من 
المسئولين، ومن يتحمل الوزر األكبر عباس وحركة 
فتــح، اللذيــن وقعــا كل االتفاقيــات، وربطا مصير 

السلطة ربًطا مباشرًا مع االحتالل واألمريكان".
ُخّدام لليهود

بــدوره شــدد النائــب يونس األســطل، أن ســلوك 
الحكومــة وقيــادة الســلطة يعتبــر بمثابــة تقديم 

خدمات مجانية لالحتالل، ودون مقابل، واصًفا إياهم 
بالمنافقين، ألنهم يُصرّون على خدمة اليهود، في 
حين يبخلون على شــعبهم، منوهًا أن البخل ظاهر 
في صفاتهم وأخالقهم، لذا تجدهم يمنعون الرواتب 

عن الموظفين ويقلصون رواتب أخرين.  
واعتبر "األســطل" ما نحن فيه من البأساء والضراء، 
إنما هو سنة من سنن اهلل سبحانه وتعالى، الهادفة 
لزيادة االيمان باهلل والتسليم بقضائه، داعيًا عموم 

أبناء شعبنا للتوجه إلى اهلل وطلب الفرج منه.
وأوصى بضــرورة توجيه كل الســهام ألبــي مازن، 
على اعتبار أنه مســئول مســئولية مباشرة عن كل 
مشــكالت وأزمات شعبنا، في حين أن "الحمد اهلل" ال 

يملك من أمره شيء.
حكومة متهمة 

أمــا النائــب عاطف عــدوان، فقد دعا فــي مداخلته 

لضــرورة انجــاز الئحــة اتهــام وتوجيههــا لرئيس 
الحكومة والوزراء كافة ألنهم خانوا األمانة المناطة 

ومضى يقــول:" حكومة تمــارس التضليل والكذب 
السياسي وتخلق األزمات في غزة في تساوق واضح 
مــع االحتالل للوصول الــى المقاومة لتمرير صفقة 

القــرن هي حكومة ليس لها عالقــة بالوفاق ويجب 
أن ترحل".

ووصف "الشــرافي" الحكومة بأنها عار على شــعبنا 
ومتآمرة على قــوت الفقراء والعمال، وتعمل النهيار 

الخدمات الصحية والتعليمية في قطاع غزة. 
مغتصبة للسلطة 

من طرفــه نــوه النائب محمد فــرج الغــول إلى أن 

الحكومــة حينما شُــكلت مــن عباس وهــو منتهي 
الوالية، كان لها مهمــات محددة منها: فتح المعابر، 
وتحقيــق المصالحــة، والتحضيــر لالنتخابــات، مع 
التأكيد في حينه على أنها ســتعرض على المجلس 
بعد شــهر من تشــكيلها لنيل الثقــة، األمر الذي لم 

يحدث. 
وشدد على أن الحكومة لم تلتزم بالقانون األساسي 
الفلسطيني، ولم تنفذ أي من بنود التوافق الوطني، 
وقامت بالتنسيق مع االحتالل بعكس ما تم االتفاق 
عليه، وبالتالي فهي مغتصبة للسلطة وتنتحل صفة 
حكومــة وتحرض المصريين إلغــالق المعبر، وبدال 
من إعادة االعمــار صادرت أمــوال االعمار وارتكبت 
جرائم بحق القطاع ومنها تقليص الكهرباء، وتشديد 
الحصار، ومنع الدواء، ومحاربة الفقراء في أرزاقهم. 

وأكــد أن الحكومــة منعــت الموظفين الشــرعيين 
مــن تقاضــي رواتبهــم، ووصفها بحكومــة الفصل 
العنصري، ألنها قامت بالتحريض على غزة، وعمقت 
االنقســام، وحاربــت جهــود المصالحــة، وأصــدرت 
تشــريعات باطلة، وتعدت على صالحيات وســيادة 
التشريعي، في حين أنها امتنعت عن تنفيذ القوانين 

الصادرة من المجلس التشريعي. 
شراكة وليس تبعية

أمــا النائــب صــالح البردويــل، فقد شــدد على أنه 
ليس الحكومة وحدها الفاقدة للشــرعية، بل جميع 
مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية كذلك، 
منوهًــا أن المجلــس الوطني، واللجنــة التنفيذية، 
وغيرهمــا من مؤسســات المنظمــة جميعها انتهت 

شرعياتها وبحاجة لتجديد تلك الشرعيات. 
ودعــا لمراجعة كل الشــرعيات مع فصائــل العمل 
الوطني واإلسالمي، مشــددًا على ضرورة أن تقوم 
العالقات الوطنية على أســاس الشــراكة واالحترام 

بهم، ولم يفعلوا لشــعبنا سوى مزيدًا من المعاناة، 
متهمًــا الحكومة بالتضيق على الفقــراء ومحاصرة 
أبناء القطاع، والعمل على انهيار القطاع االقتصادي 

في غزة، وغيره من القطاعات الحيوية األخرى. 
ودعا عدوان الجهات والمحافل القضائية لالستعداد 
لمقاضــاة رئيس الحكومــة ووزرائهــا بتهمة خيانة 
األمانة، واإلساءة للشعب وللقضية الفلسطينية عبر 
تأليب الجهات الدولية على غزة وتشــديد حصارها، 
واالمتنــاع عــن اتخــاذ أي اجــراء أو قرار من شــأنه 
مســاعدة القطاع، أو استنقاذ مؤسســاته الخدمية، 
سواء التعليمية أو الصحية أو غيرها من المؤسسات.

الكشف عن المعرقل
من ناحيته شــكر النائب مروان أبو راس، جمهورية 

مصــر العربية إلدخــال البضائع لقطــاع غزة، مفلتا 
لحاجــة القطــاع إلى المزيــد، مطالبًا مصر بكشــف 
المعرقل التفاقيات المصالحة، وتابع:" لم تكن هناك 
أي عقبات الســتالم حكومة الحمــد اهلل، أي وزارة أو 
معبر، أو مؤسسة، ولكنهم يتحججوا بأعذار واهية". 

ودعــا حمــاس والفصائــل إلنهــاء ما أســماه مهزلة 
المصالحة، مستدرًكا أن "عباس" يريد أن يذل ويقتل 
شــعب غزة من خالل خطة واضحة وعلنية وليســت 
ســرية، الفتًا إلــى أن المصالحة لم تجلب لشــعبنا 
انفراجــه واحدة بل زادت مــن معاناته، فهي لم تأت 
بدواء وال صحة وال تعليم بل زادت الكوارث اإلضافية 

وعمقت المشكالت. 
ونــوه إلــى أن الحكومة عبــارة عن منفــذة لألوامر 
الملقــاة من قبــل عباس، الذي يذهب للمؤسســات 
الدوليــة ويحثها علــى محاصرة قطاع غــزة، داعيًا 
حماس والفصائل ليعملوا معًا حتى رحيل الحكومة. 

مبادرة وطنية
مــن ناحيتها قالت النائب هدى نعيم:" إن اســتمرار 

شعبنا وفصائله في تضييع الوقت وشجب ممارسات 
الحمد اهلل لن يغير من واقعنا شــيء وهم ال يقبلون 
بشــراكتنا إال إذا ســرنا معهــم في ركب التنســيق 

األمني ومحاربة المقاومة وهذا لن يكون". 
ودعت القوى الوطنية الجتماع عاجل يخرج بمبادرة 
وطنية جريئة، من شــأنها انقاذ المشــروع الوطني، 
وشــددت علــى ضــرورة أن يقــوم الــكل الوطنــي 
بمسئولياته، شــاكرة للمجلس التشريعي مبادراته 
الدائمة لرأب الصدع الوطني وتقريب وجهات النظر. 

مــداخــــالت الـنـــواب
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بحر: إقرار حكومة "الحمد اهلل" لموازنة 2018م فساد سياسي ومالي
وانتهاك ألبسط القواعد الدستورية وأحكام القانون األساسي

خالل مؤتمر صحفي

اعتبرت رئاسة المجلس التشريعي، أن إقرار حكومة 
"الحمــد اهلل" لموازنة عام 2018م، بمثابة فســاد 
مالي وسياسي وانتهاك ألبسط القواعد القانونية 
والدســتورية وأحكام القانون األساســي، وشــدد 
النائب األول لرئيس التشــريعي أثناء مؤتمر صحفي 
عقــده أمس، على أن الحكومة تجبي شــهريًا من 
قطاع غزة مبلــغ "100" مليــون دوالر وذلك وفًقا 
لبيانــات الســنة الماليــة للعــام "2017م"، مطالبًا 
"الحمــد اهلل" بالرحيــل الفــوري نظــرًا لمخالفاته 
الدســتورية التــي اعتبرها تشــكل إضــرارًا بالغة 
بالمصالحــة الوطنيــة، "البرلمان" تابعــت المؤتمر 
الصحفي لرئاسة المجلس التشريعي وأعدت التقرير 

التالي:  

سابقة خطيرة
وقــال أحمــد بحــر، النائــب األول لرئيــس المجلــس 
التشــريعي في مؤتمره:" أقــرت حكومة الحمد اهلل يوم 
الثالثاء الموافــق 27/2/2018 الموازنة العامة للســنة 
الماليــة 2018 في ســابقة خطيرة في تاريخ الســلطة 
الوطنية الفلسطينية، مشددًا على أن الموازنة يجب أن 
تعتمد من قبل السلطة التشريعية في الدولة، وتصدر 
عــن المجلــس التشــريعي بقانون وفي جلســة خاصة 

يعقدها المجلس لهذا الغرض".
وأعتبــر "بحــر" أن الحكومــة تمعن فــي مخالفة أحكام 
القانون األساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس 
التشريعي، منددًا بنهج التفرد الذي تمارسه حركة فتح 
ورئيســها محمود عبــاس، والمتمثــل بمصادقة األخير 

على الموازنة دون عرضها على المجلس التشريعي. 
ضد المصالحة

ووصــف بحر، أســلوب عمــل الحكومة بغيــر القانوني 

الطبيعــي وحصتــه المفترضــة فــي الموازنــة العامة 
والمقدرة بنسبة %40، منوهًا أن ما صرفته على قطاع 

غزة في العام 2017م لم يتجاوز %19 فقط.
وأشــار إلى أن حكومة الحمد اهلل تجبي من القطاع مبلغ 
)100 مليون دوالر( شــهريًا وفق بيانات الســنة المالية 

للعام 2017م.
مالحقة قانونية

وعبر عن احتفاظ المجلس التشريعي بحقه في المالحقة 
القضائية لهــذا العمل الالقانونــي، مطالبًا األخوة في 
الوفــد األمني المصري المتواجد فــي قطاع غزة والذي 
يرعــى المصالحة بالتدخل العاجل لــدى حكومة الحمد 

والالأخالقــي، باإلضافــة لكونــه ال يخــدم المصالحــة 
وانما يعمق االنقســام، ويشكل فســادًا سياسيًا وماليًا، 
يستوجب المحاسبة والمساءلة بل والمالحقة القضائية 
الجزائية للقائمين على هذا العمل االجرامي بحق أبناء 

شعبنا.
وتســاءل "بحر" بقولــه:" كيف يتم إقــرار الموازنة دون 
األخــذ باالعتبار الحقــوق الوظيفية ألكثر مــن أربعين 
ألف موظف يعملون في قطاع غزة، وكيف تقر الموازنة 
بدون موازنات تشــغيلية ورأسمالية للوزارات في قطاع 

غزة بحجة عدم التمكين".
وأكــد أن حكومة الحمد اهلل تحرم قطــاع غزة من حقه 

اهلل بضرورة عرض الموازنة للسنة المالية 2018م على 
المجلس التشريعي إلقرارها وفقًا للقانون.

وحذر حكومة الحمد اهلل من خطورة هذه الخطوات التي 
وصفها بالالدستورية واالجرامية، وتنال من حقوق أبناء 
شعبنا للعيش بكرامة، ومن وحدتنا الوطنية، واعتبرها 
تشــكل تهديدًا واضحًا لــكل مســاعي المصالحة التي 

تقوم بها مصر الشقيقة.
وحمّل بحــر، رئيس الحكومة المســؤولية الشــخصية 
عن هذه المخالفات والجرائم السياســية والمالية بحق 
أبناء شعبنا، وطالبه باسم شــعبنا باالستقالة والرحيل 

الفوري.

ليست للتفاوض
بدوره أكد النائب مروان أبو راس، أن قضية فلسطين والقدس 
غيــر قابلة للتفاوض أو التفريط أو التنازل عنها رغم المخاطر 
والتحديــات التي تواجــه القضية الفلســطينية، مشــددًا بأن 
القدس ســتبقى على رأس أولويات شــعبنا، ومشيرًا لضرورة 
قيام الحكومات العربية واإلسالمية بواجبها تجاه دعم القدس 

ونصرتها.
القدس محتلة

مــن جانبه أوضــح النائب محمود الزهار رئيــس كتلة التغيير 
واإلصــالح، أن القــدس جــزء مــن االســالم، وعاصمــة أبدية 
لفلســطين وال يمكن التنازل عنها، وال يمكن لقرار سياسي أن 
يغير معالمها اإلســالمية، مضيًفا بأن قــرار "ترامب" ال يمكن 
أن ينتــزع القــدس منا لتصبح عاصمة لكيان سياســي أجنبي 

استعماري. 
وأضاف النائب الزهار بأن ما يخطط للقدس ســيخلق حالة من 
االنقســام بين الشعوب العربية وحكامها، مؤكدًا بأن المنطقة 

لن تشهد هدوء ما زالت القدس محتلة.
وبيــن أن أي حــل للمنطقة ســيعطي فرصــة لزيــادة النفوذ 
الصهيوني لتدمير امكانيات االمة وســيؤدي لهجرة المسلمين 

والفلســطينيين العــرب، موضحــاً بأن أي ثــورة إصالحية في 
الدول العربية سينهض بمشروع تحرير القدس. 

هجمة شرسة
من جهته، استعرض النائب أحمد أبو حلبية مقر لجنة القدس 
في المجلس التشــريعي االجراءات التهويدية المستمرة بحق 
القدس واألقصى، موضحًا بأن القدس تتعرض لهجة شرســة 
يحــاول خالل االحتالل طمس المعالم االســالمية في القدس 

واستحداث تاريخ يهودي مزيف فيها.
وطالــب النائب أبو حلبية أهــل القدس لمواجهــة االعتداءات 
المســتمرة الصهيونية بالصمود وتحدي االحتالل، داعيًا أحرار 
العرب والمسلمين بتقديم الدعم بكافة أشكاله للمرابطين في 

المسجد األقصى. 
ودعا النائب جمعة لتشكيل لجنة فصائلية ووضع آليات لتوحيد 
الجهود الفلســطينية لمواجهــة القرار األمريكي، مشــيرًا بأن 
فعاليات نصرة القدس يجب أن تكون حاضرة في كافة األوقات 
وبشــكل موحد أنها قضية تخص الكل الفلسطيني. كما أشار 
النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس 
التشــريعي بأن نظم عدة خطوات لتحصين القدس كعاصمة 
لفلســطين األبدية من خالل إصدار عــدة قوانين وهي قانون 
تحريم وتجريم التنازل عن القدس وقانون الصندوق الوطني 

لدعم القدس وقانون تحصين القدس كعاصمة لفلسطين. 
ال تنازل وال تقسيم

وتخلل الندوة العديد من المداخالت أوصت بعدم جواز التنازل 
عــن القــدس أو عن أي جزء منها شــرقيها وغربيهــا وأنها من 
الثوابــت التــي ال تتغير ألنها جزء من عقيــدة األمة، فهي غير 

قابلة للقسمة وغير قابلة للتأجيل أو التفاوض أو التأويل وأنها 
أمانــة األمة العربية واإلســالمية، داعين لتوحيــد كل الجهود 
حتى تحرير القدس من العدوان والتدنيس واالقتحامات ودعم 
صمــود أهلها الفلســطينيون ونبذ التنســيق األمني البغيض 
وايقــاف مالحقة المقاومــة واطالق يدها حتــي نصل لهزيمة 

الكيان الصهيوني في فلسطين.

نواب وقادة فصائل يدعون لحماية القدس وسحب 
االعتراف باالحتالل والتصدي لقرار "ترامب" بكل الوسائل

خــالل نــدوة بعنوان" 
القدس بين الشريعة 

والقانون "
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دماء على القارب
ليس هناك مكان آمــن من بطش االحتالل في قطاع غزة، وأيضًا ال يوجد 
مهنــة إال وطالهــا الحصــار، أو دمرها العدوان، في هذه الســطور نســلط 
األضواء على مهنة الصيد قبالة ســواحل قطــاع غزة، هذه المهنة ينطبق 
عليها المثل الشــعبي الفلسطيني القائل:" لقمة مغمسة بالدم"، من كثرة 

اعتداءات البحرية الصهيونية على قوارب الصيادين الغزييّن. 
وإن كانــت رحلــة ركــوب البحر في كثير مــن دول العالم يمارســها الهواة 
بغرض الترفيهية والسياحة، غير أنها في غزة غير ذلك تمامًا، فهي رحلة 
نحو المجهول، ومهنة تحوطها المخاطر والدماء بفعل االحتالل وممارساته 

واعتداءاته المتكررة على الصيادين العُزّل.
ومن المعلوم أن قوات االحتالل تفرض حصارًا بحريًا على قطاع غزة منذ 
سنوات طويلة، وهو ما ألحق أضرارا كبيرة بالصيادين ومهنة الصيد، وخّلف 
ظروًفا معيشية صعبة جدًا على مزاولي المهنة، سواء على صعيد حياتهم 

اليومية، أو عملهم في الصيد، أو مصادر دخلهم.
ومن أشــكال هذا الحصار الذي تمارسه دولة الكيان، فرض الطوق البحري 
علــى القطاع، بمعنــى اغالق البحر فــي وجه قوارب الصيــد ومنعهم من 
اإلبحار، وأحيانًا مفاجأة الصياديــن ومهاجمتهم بصورة فجائية في عرض 
البحر، إلى جانب اعتقالهم والتعدي عليهم بالضرب واإلهانة، وإطالق النار 
المتعمّد عليهم في عرض البحر، وإتالف أو ســحب شــباك الصيد، إضافة 
الحتجازهم واستجوابهم وإخافتهم، ومصادرة قواربهم وأمتعتهم الخاصة 

بالصيد.
وحول المساحة المسموح للصيادين اإلبحار فيها فهي تتراوح ما بين "3-6" 
ميــل بحري، وفــي أفضل الظروف "9" ميل، هذا الظــروف بالغة الصعوبة 
تجعل من "4000" صياد في محافظات غزة يعيشــون حياة الفقر والحاجة، 

والبطالة المقنعة. 
لقــد قضى عشــرات الصيادين بين مصــاب، أو معتقل، أو شــهيد، نتيجة 
اعتداءات بحرية االحتالل عليهم، كان أخر هذه االعتداءات، ما حدث في بحر 
شمال غزة يوم أمس األول ضد قارب صيد كان على متنه ثالثة صيادين، 
أصيب أثنين منهم وما زال مصير الثالث مجهول، غير أن المعلوم فقط هو 
أن االحتالل قد اعتقله من عرض البحر وهو مصاب وحالته خطيرة كما أفاد 

زمالئه على متن القارب ذاته.
وحيال هذه الهجمات المتكررة وغير المتناهية يطفو للسطح سؤال جريء 
عن وســائل وأساليب الحماية المفترض اتخاذها لحماية هؤالء الصيادين، 
والجهة المســئول عن ذلك، والحقيقة المُرّة التي ينبغي االعتراف بها هو 
أن االتفاقيــات "الفضفاضة" الموقعة بين الســلطة والكيان أفضت بنا إلى 
هذا الحال، فلم ترسم تلك االتفاقيات الحدود البحرية، بل واألدهى واألمر 

أنها جعلت لالحتالل مسئولية أمنية واسعة في بحر غزة.
الواجب الوطني واألخالقي األن يفرض على الســلطة ايجاد وسائل حماية 
لهؤالء الصيادين حتى لو أفضى األمر لالستعانة بالقانون الدولي، أو قانون 
المالحــة الدولية، لتوفير حمايــة دولية وقانونية، من شــأنها إيقاف تغول 

االحتالل على قوارب صيدنا. 
ماذا لو طلبت السلطة من مجلس األمن مثاًل حقها بحرية الصيد والمالحة 
فــي الحــدود البحريــة اإلقليمية، أو ترســيم حــدود بحريــة معينة يكون 
للصياديــن حرية تامة للتحرك فيها دون منغصــات االحتالل، آمل أن تجد 
هذه الدعوة آذان صاغية، وتتحرك الجهات المعنية لتوفير حماية لشريحة 

من أبناء شعبنا تنهشها البحرية الصهيونية صباح مساء.  
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

عقدت لجنة الداخلية واألمن جلسة استماع 
لمدير جهــاز األمن والحماية العميد بهجت 
أبو ســلطان، بمشــاركة عدد مــن قيادات 
الجهــاز، وبحضــور رئيس لجنــة الداخلية 
النائب إســماعيل األشــقر، ومقــرر اللجنة 
النائب مروان أبو راس، والنائب يونس أبو 

دقة.

واستعرض العميد أبو سلطان، مهام جهازه 
في ظل المصالحة الوطنية الفلســطينية، 
موضحًــا طبيعــة العقبات التــي تعترض 
عمــل الجهــاز، والخطــة المســتقبلية في 

تامين الشخصيات والوفود والمؤسسات.
مــن جهتــه ثمــن رئيــس اللجنــة النائب 
إسماعيل األشقر الجهد الكبير الذي يبذله 

جهــاز األمن والحمايــة من خــالل قيادته 
وضباطــه وجنــوده فــي خلق حالــة أمنية 
مســتقرة، بالتوازي مع عمل باقي األجهزة 
األمنية والشرطية التابعة لوزارة الداخلية، 
الفتًــا إلى ضــرورة مســاندة ودعــم هذا 
الجهاز الحســاس والذي يعمل على تأمين 
الشخصيات الهامة والوفود الزائرة للقطاع.

لجنة الداخلية واألمن تستمع لمدير جهاز األمن والحماية

افتتحت دائرة الموارد البشــرية بالمجلس 
التشــريعي أمس دورة تدريبيــة بعنوان:" 
مهارات التشبيك وبناء العالقات واالتصال 
مــن  مجموعــة  بمشــاركة  المؤسســي"، 
موظفي المستويات اإلشرافية بالتشريعي. 
وتهدف الدورة التدريبية إلى تنمية معارف 

المشاركين باأُلسس المنهجية التي يقوم 
عليها التشــبيك وبناء العالقــات، واآلليات 
المستخدمة لتعزيز هذه العالقات، وتعزيز 
مهاراتهــم في تحقيق االتصــاالت الفعالة 
وبنــاء الشــبكات التــي من شــأنها تطوير 

العمل. 

وتأتي الــدورة المذكورة فــي إطار تطوير 
قــدرات المشــاركين وصقــل مهاراتهــم 
اإلداريــة ليتمكنوا من ممارســة أعمالهم 
اليومية بشــكل أكثــر فعالية، وهي ضمن 
برنامــج تدريبــي متكامــل تشــرف على 
تنفيذه دائرة الموارد البشرية بالتشريعي.   

التشريعي ينظم دورة تدريبية لموظفيه


