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البرلمان البريطاني يناقش 
سبل تخفيف وانهاء معاناة 

الفلسطينيين

التشريعي يعقد اليوم جلسة طارئة 
رفضًا لقرار أمريكا نقل سفارتها للقدس 

يعقــد المجلــس التشــريعي اليوم جلســة طارئة 
وخاصــة رفضًا لتوجهــات اإلدارة األمريكية الرامية 
لنقل ســفارتها للقدس المحتلة، معتبــرًا أن ذلك 
بمثابة تمهيد واضح لالعتراف السياسي األمريكي 

بالمجلــس التشــريعي تقريــر لها حــول المخاطر 
السياســية المترتبة على هذه التوجهات الخطيرة، 
هذا وعت رئاسة المجلس التشريعي نواب المجلس 
كافة لحضور الجلســة التي تعقد بمقر التشــريعي 

بالقدس كعاصمــة للكيان الصهيونــي األمر الذي 
يرفضه كل أحــرار العالم وفي مقدمتهم الشــعب 

الفلسطيني. 
ومــن المقــرر أن تعــرض لجنة القــدس واألقصى 

فــي مدينة غــزة، ومن المتوقــع أن يناقش النواب 
أيضا آليات وســبل رفض القرار األمريكي وعواقبه 
الخطيــرة علــى الواقــع السياســي الفلســطيني 

والعربي.

"بحر": حسب القانون األساسي حكومة 
"الحمد اهلل" ليست شرعية  

النائب  أكــد أحمــد بحــر 
األول لرئيــس المجلــس 
التشــريعي أنه ال شرعية 
اهلل"،  "الحمــد  لحكومــة 
حســب القانون األساسي 
الفلســطيني، وقــال في 
تصريح صحفي مقتضب 
أصدره يــوم أمس األول، 
إنــه حســب المــادة "66" 
مــن القانــون األساســي 
الفلسطيني والمادة "79" 
فقرة "4"، ال يجوز لرئيس 
الــوزراء أو ألي من الوزراء 
ممارسة مهام منصبه إال 
بعد الحصــول على الثقة 

من المجلس التشريعي.
وذكر أن حكومــة "الحمد 

اهلل" خالفــت اتفاقيــات التوافــق الوطنــي عــام 2014م، 2017م 
ولــم تقم بمهامهــا التي كلفــت بها، ولــم تعرض علــى المجلس 

شــهر  بعــد  التشــريعي 
2014م،  اتفــاق  حســب 
مؤكدًا أنها عملت عكس 
الشــعب  فحاصرت  ذلــك 
الفلسطيني وقطعت عنه 
الدواء والكهرباء والرواتب.
وشدد "بحر" في تصريحه 
علــى أن حكومــة "الحمد 
بامتيــاز  عنصريــة  اهلل" 
وال  شــرعية  ال  وهــي 
أنهــا  طالمــا  قانونيــة، 
لــم تنــل ثقــة المجلس 
داعيًــا  التشــريعي، 
للتوجه  الحكومــة  رئيس 
للتشــريعي لنيــل الثقة، 
منوهًــا أن ذلــك يجعــل 
شــرعية  حكومــة  منهــا 
ويفتح الباب أمام المجلس التشــريعي لممارســة الرقابة على أداء 

السلطة التنفيذية وفًقا للقانون. 

النائب "األشقر": 

ال عودة للفلتان األمني

أكد النائب إســماعيل األشــقر أن األجهزة األمنية في غزة هي أجهزة مهنية تتميز بالنزاهة 
والشــفافية، والكل الوطني يشــهد لهــا بذلك، منوها إلــى أن حكومة "الحمــد اهلل" لم تقم 
بواجباتهــا تجاه قطاع غزة، مطالبا وزيــر الداخلية أن يتواصل مع أجهزته في قطاع غزة وأن 
يقوم بإصدار األوامر والتعليمات لهم للمحافظة على الحالية األمنية في القطاع والتي صنعت 
بأيدي ضباط وأفراد خدموا الوطن على مدار السنوت الماضية في ظل ظروف صعبة تعرض 

05لها قطاع غزة، "البرلمان" التقت "األشقر" وأعدت الحوار التالي: 
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أكــد د. أحمد بحر، أن القرار األمريكي بنقل الســفارة 
األمريكيــة إلى القدس سيشــعل األرض تحت أقدام 

الصهاينة وقطعان المستوطنين.
وقــال فــي بيان صحفــي أصــدره يوم أمــس األول، 
أن قــرار النقل واالعتــراف بالقــدس عاصمة للكيان 
الصهيوني الغاشــم، من شــأنه أن يقود األوضاع في 
المنطقة نحو االنفجار المحتم وينذر بتطورات خطيرة 

تهدد األمن واالستقرار في المنطقة بأسرها.
واعتبر "بحر" أي قرار أمريكي بهذا الخصوص بمثابة 
إعالن حرب على شــعبنا وقضيتنا، ومحاولة أمريكية 
لتصفية حقوقنا وثوابتنا الوطنيــة، مؤكدًا أن اإلدارة 

عقــد البرلمــان البريطانــي بالتعــاون مــع منتــدى 
التواصــل األوروبــي الفلســطيني، نــدوة بمناســبة 
الذكرى األربعين لليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلســطيني تحت عنوان:" كيف ننهي سبعون عامًا 
مــن الظلم واالحتــالل"، وقد اســتضاف نائب رئيس 
المجموعة البرلمانية للصداقة مع فلســطين النائب 
تومي شيبارد الندوة داخل المبنى الرئيسي للبرلمان، 
بحضــور ومشــاركة العديد من النواب فــي البرلمان 
البريطانــي والمهتميــن بالقضية الفلســطينية كان 
في مقدمتهــم: البارونة جيني تونــغ، عضو مجلس 
اللــوردات البريطانــي، والدكتــورة غــادة الكرمــي، 
وهــي كاتبة وأكاديمية فلســطينية، ورئيس الحملة 
البريطانيــة للتضامن مع فلســطين "هيــو النينغ"، 
وســعادة سفير فلســطين لدى بريطانيا البروفيسور 
مانويل حساسيان، باإلضافة لرئيس منتدى التواصل 

األوروبي الفلسطيني زاهر بيراوي.
وأكــد المتحدثون خــالل الندوة علــى أهمية حمالت 
التضامن الدولي وأهمية الجهود الشعبية والمؤسسات 
التضامنية فــي العالم لنصرة الحقوق الفلســطينية 
ولكنهــم أجمعوا على أن ذلك لوحده ليس هو الهدف 
مــن وراء يوم التضامن وال هــو الطريق الوحيد الذي 
يمكــن أن يحقق للفلســطينيين حريتهم ويعيد لهم 
حقوقهم األساســية وعلى رأســها حقهم في العودة 

المقدس فــي القدس والذود عنها فــي وجه األخطار 
والتحديــات التــي تســتهدفها، والعمل علــى تفعيل 
وتطوير انتفاضة القدس عبر عمليات مقاومة نوعية 

قادرة على لجم وردع االحتالل.
وطالب الدول العربية واإلســالمية وشعوبها الكريمة 
وكل أحــرار العالــم المحبيــن لفلســطين والقــدس 
والمناصرين لشعبنا في وجه االحتالل الصهيوني، إلى 
تحمل مســؤولياتهم الدينية والسياســية واألخالقية 
والقانونية واإلنسانية تكثيف الضغوط على اإلدارات 
األمريكية لثنيها عن التوجيهات والقرارات والسياسات 

العدائية لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأما عن دورها في مســاءلة الحكومة فقد أشارت أنها 
تقوم بشــكل متكرر بمســاءلة الحكومة حول جوانب 
المعانــاة الفلســطينية وحــول الخطــوات التي على 
الحكومة اتخاذها لتخفيف ذلــك إال أن الحكومة تكرر 
إجاباتها الدبلوماسية الروتينية التي ال تقدم وال تؤخر.

وفيمــا يتعلــق بتأثيــر اللوبــي اإلســرائيلي علــى 
السياســيين البريطانييــن قالت البارونــة تونغ أنها 
تطالب بتغيير نظام االنتخابات الذي يسمح باستمرار 
هــذا التأثير عبــر نظــام التبرعات للمرشــحين في 

االنتخابات البرلمانية.
بريطانيــا  فــي  فلســطين  ســفير  انتقــد  وبــدوره 
البروفيسور مانويل حساسيان ازدواجية المعايير في 
الغرب عندما يتعلق األمر بممارســات دولة االحتالل 
المخالفــة للقوانيــن الدولية. مؤكدا أنــه ال يمكن أن 
يتحقق الســالم في الشرق األوســط بدون حل عادل 
للقضية الفلسطينية. وألقى حساسيان بالالئمة على 
دولــة االحتــالل وداعميها في الغــرب وخاصة اإلدارة 

األمريكية في فشل فكرة حل الدولتين حتى اآلن.
وقد اختتمت الندوة بالتذكير بما قاله الزعيم الجنوب 
إفريقــي الراحل نيلســون مانديال عــام 1997 خالل 
احتفــاالت دولته بيــوم التضامن الدولــي، حيث قال 
“بــأن حريــة العالــم ســتبقى منقوصة ما لــم ينعم 

الفلسطينيون بالحرية”.

األمريكيــة الحالية قــد تمادت في فجورهــا وعدائها 
لشــعبنا وقضيتنا إلى مســتويات خطيــرة لم تبلغها 

اإلدارات األمريكية السابقة.
وأوضــح أن اإلدارة األمريكيــة والكيــان الصهيونــي 
أصبحــا وجهان لعملة واحدة، مشــيرًا إلــى أن اإلدارة 
األمريكية ســقطت في الحضــن الصهيوني بالكامل 
وانتقلت بشــكل تام إلى خندق العداء الكامل لشعبنا 
الفلســطيني وحقوقــه المشــروعة غيــر الخاضعــة 

للمساومة واالبتزاز السياسي بأي حال من األحوال.
ودعا "بحر" شــعبنا الفلسطيني بكافة قواه وفصائله 
وشــرائحه المجتمعية إلى النفير العام لحماية حقهم 

وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.
وافتتــح الندوة النائــب تومي شــيبارد بالتأكيد على 
أهمية مثل هذه الندوات في التوعية والتأثير، وعلى 
أهميــة الفعاليات التضامنية حول العالم مشــيرًا إلى 
قــرار الجمعيــة العامة لألمــم المتحدة لعــام 1977 
الخــاص باعتمــاد هذا اليــوم للتضامــن العالمي مع 

الشعب الفلسطيني.
 بــدوره تحــدث زاهــر بيــراوي مركــزًا علــى أهمية 
الفعاليــات التضامنيــة التــي تقــوم بهــا المنظمات 
المؤيدة للحقوق الفلســطينية في الغرب وخاصة في 
بريطانيا، وموضحــًا أنه يكفي لمعرفة حجم تأثيرها 
على دولة االحتالل بمتابعة ما تقوله مراكز الدراسات 
االستراتيجية في القدس وتل أبيب والتي تحذر دائما 
من خطــر تراجع التأييــد الغربي لها بســبب حركات 
التضامن وحــركات المقاطعة. كما تطرق بيراوي إلى 
أهــم التحديات التي تواجه المنظمات التضامنية في 

الغرب وخاصة في بريطانيا.
 أما البارونة جيني تونغ فقد قالت إن الظلم الذي يقع 
على الفلســطينيون ال يمكن احتمالــه وأنه ال يمكن 
مسامحة من يساهمون في استمرار هذا الظلم وهذه 
المعاناة. ولمحت إلى دور حكومتها في اســتمرار هذه 
المعاناة بســبب عدم اعترافها بالدولة الفلســطينية 

رغم توصية البرلمان بذلك.

التشريعي: نقل السفارة األمريكية للقدس سيشعل األرض تحت أقدام الصهاينة

البرلمان البريطاني يناقش تحديات الحركة التضامنية والدور 
المطلوب إلنهاء معاناة الفلسطينيين

"إعالن حرب على شعبنا ومحاولة أمريكية لتصفية حقوقنا"

النائب البرغوثي: 
أي اتفاق تسوية 

يفرط بالقدس مصيره 
الفشل

قــال النائب في المجلس التشــريعي مصطفى 
البرغوثــي:" إنــه ال يوجــد ولــن يوجــد قائد أو 
مسؤول فلسطيني يمكن أن يتجرأ على التخلي 
عن مدينة القدس كعاصمة لفلسطين، وإن من 
يتجرأ على مجرد التلميح بإمكانية ذلك التخلي، 
ضمــن أي اتفــاق أو مشــروع سياســي قــادم، 
ســيوصم بالخيانة من قبل كل الفلســطينيين 
والعرب المســلمين، وأن أي اتفاق تسوية يفرط 

بالقدس محكوم عليه بالفشل". 
وأضــاف البرغوثي في تصريــح صحفي أصدره 
مؤخــرًا أن مــن أخطر ما يتســرب عــن مالمح 
ما يســمى بصفقة القــرن التي يقــال إن فريق 
التفــاوض األمريكــي يعدهــا، اســتثناء القدس 
من الحلــول المقترحة، وااللتفــاف على اإلجماع 
الفلســطيني والعربي والدولــي بكونها عاصمة 

لدولة فلسطين المنشودة. 
وأشــار البرغوثــي أن تلــك التســريبات تترافق 
مع التصاعد الهســتيري ألنشــطة االســتيطان 
التهديدية في القدس، وقرارات التطهير العرقي 
للتجمعات الســكانية الفلســطينية فيما يسمى 
منطقة )E1( مثل جبل البابا والتجمعات البدوية 
المطلة على األغوار، والهــدف التطويق الكامل 
للقدس وفصلها عن محيطها في الضفة الغربية.
وبيــن أن ما يشــجع بعض المروجيــن الغربيين 
لشطب موضوع القدس من البنيان الفلسطيني 
األوهــام التــي ترافقت مــع تمركز مؤسســات 
السلطة الفلســطينية في مدينة رام اهلل بسبب 
منعها من التواجد في القدس، والتوسع العمراني 

واالستهالكي المبالغ فيه في تلك المدينة.
وقــال البرغوثي:" لكن أصحاب تلــك األوهام ال 
يدركون مــا الذي تعنيــه مدينــة القدس ليس 
فقــط لثالثة عشــر مليون فلســطيني، بل وما 
تعنيــه ألكثر من ثالثمئة مليون عربي وما يزيد 
عــن مليار وســتمائة مليون مســلم، وما تعنيه 
لمليارين ومئتي مليون مســيحي، بل وما تعنيه 
كمدينة تاريخية مقدسة لكل البشرية بملياراتها 

السبعة".
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3 أخبار ومقاالت

أمريكا وجريمة العصر 
لــم يكن قرار الرئيس األمريكي دونالــد ترمب باالعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني 
ونقل الســفارة األمريكية إليها أمرا مفاجئا في ظل الهوان الفلســطيني والعربي واإلســالمي 

الراهن الذي أفضى إلى سياسات أمريكية عنصرية معادية لحقوقنا وثوابتنا الوطنية.
لــم تضع الواليات المتحدة في اعتباراتها حيــن اعترفت بالقدس عاصمة للكيان وأعلنت 
نقل سفارتها إليها، أنها ترتكب جريمة سياسية بحق األمن والسلم الدولي، وكذلك جريمة 
قانونية بحق القوانين والمواثيق الدولية التي أقرت بالقدس مدينة محتلة ال يجوز تغيير 
واقعهــا ومعالمها، بل إن الوقاحــة األمريكية بلغت مداها حين جاهــر الرئيس األمريكي 
باالتصــال بالكثير من قــادة وزعمــاء العالم ليبلغهم قــراره بخصوص االعتــراف ونقل 

السفارة، دون أي اعتبارات سياسية أو دبلوماسية أو قانونية.
وأيا يكن األمر، فإن القرار األمريكي بخصوص االعتراف ونقل السفارة سيفتح أبواب جهنم 
على المنطقة بأســرها، وســنكون أمام فصل جديد من فصول الحروب الدينية والتطرف 
واإلرهــاب الذي يتغذى على الدعــم األمريكي الالمحدود لالحتالل الصهيوني، وســيكون 
من الصعب أمام ترمب الذي فتح بوابة الشــر والظلم والعدوان عبر قراره العدواني األخير 
أن ينــأى بنفســه عن الدوامــة المظلمة واألتون القاتل الذي أنشــأه ورعــاه ودفع القضية 

الفلسطينية لالكتواء بناره، ليكتشف أنه سيكون من أوائل ضحاياه بإذن اهلل.
لســنا قلقين على القدس ومقدســاتها وأهلها الصامدين، فالقدس ومقدساتها لن تضيع 
مــا دام نور حبهــا يتأجج في قلوب أبناء شــعبنا وأمتنا، ولن تقوى كل سياســات االحتالل 
العنصرية وإجراءاته التهويدية ومؤامراته العدوانية في ٍإســقاط القدس ومقدســاتها من 

أجندة حقوقنا وثوابت قضيتنا حتى يأذن اهلل بالتحرير والخالص بإذنه تعالى.
ومع ذلك فإن الواجب الشــرعي والوطني يقتضي منا جميعا كفلســطينيين العمل الفوري 
والعاجل من أجل مواجهة القرار األمريكي وتحدياته الخطيرة على قضيتنا الوطنية وقدسنا 
الحبيبــة، وعمــل كل ما من شــأنه فضح جرائم االحتالل وممارســاته الهادفــة إلي تهويد 
المدينة المقدسة واقتالع أهلها، والدفع باتجاه أوسع حملة تحشيد لمواجهة القرار األمريكي 

العدواني الجديد، وتكثيف حمالت التضامن الدولي مع شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة.
إن الحاجة تبدو أكثر ما تكون مساســا إلى بلورة موقف عربي وإســالمي موحد يقضي بإدانة القرار 
األمريكي الخاص بالقدس ونقل السفارة الذي ينتهك الحقوق الفلسطينية ويخالف نصوص القوانين 
والمواثيق والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واالستعداد التخاذ خطوات سياسية في 
االتجاه المضاد للسياسات والمواقف األميركية، فمتى سيتحرك العرب إن لم يتحركوا لنصرة القدس 

وأهلها يذودوا عن حياض مقدساتها التي تتعرض اليوم إلى أخطر لحظة في تاريخها؟! 
إن المسؤولية الوطنية الفلسطينية والعربية واإلسالمية إزاء االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة 
للكيــان الصهيونــي ونقل الســفارة األمريكية إليها وشــرعنة ودعم االســتيطان وتهويد القدس 
والمســجد األقصى وطمس الحقوق والثوابت الفلســطينية، تفرض جملة مــن اإلجراءات الواجب 
اتخاذها من أجل التصدي لجموح الموقف األميركي العنصري والعدواني، وذلك على النحو التالي:

أوال: تدشــين موقف فلسطيني موحد في إطار إســتراتيجية وطنية فلسطينية متوافق عليها 
بهــدف مواجهة المواقف األميركية العدائية إزاء نقل الســفارة واالســتيطان والتهويد وغيرها 
بشــكل موحد، ولن يتأتى ذلك إال عبر إنهاء االنقســام الفلســطيني الداخلي وتحقيق التوافق 

الوطني حسب اتفاقات المصالحة التي تم توقيعها سابقا بكل أمانة ودون أي اجتزاء أو تأخير.
ثانيا: التوافق على برنامج وطني كفاحي لمواجهة االحتالل وإشــغاله واســتنزاف مقدراته، بحيث 
تقــع المقاومة منه فــي القلب والصميم، ألن المقاومة قادرة على اســتنهاض الطاقات الشــعبية 
والفصائليــة الفلســطينية، فضال عن قدرتها علــى إيالم االحتالل وفضــح مخططاته العنصرية 

وإجراءاته القمعية.
ثالثا: تشكيل فريق عمل قانوني فلسطيني وعربي وإسالمي رفيع المستوى يتولى إعداد وتهيئة 
الملفات الخاصــة بجرائم الحرب الصهيونيــة واالنتهاكات األمريكية للقانــون الدولي والقانون 
الدولــي اإلنســاني، ومن بينها قضيــة االعتراف بالقدس ونقل الســفارة وغيرهــا من الجرائم 
واالنتهــاكات، والعمل على رفعهــا إلى المجموعة العربية واإلســالمية فــي المنظمات الدولية 

لتقديمها بشكل رسمي أمام محكمة الجنايات الدولية والمحافل الدولية واألممية المختلفة.
وختاما.. فإن تحرير القدس والوطن الفلسطيني لن يتحقق باألماني واألحالم وال بالشعارات 
والتصريحــات، بل عبر حركــة مقاومة وطنية فاعلة تؤلم االحتالل ودبلوماســية سياســية 
ضاغطــة تكون قــادرة على عزل االحتــالل ومحاصرة سياســاته في المنظمــات والمحافل 
الدولية، وكلنا ثقة وأمل أن شعبنا بفصائله المقاومة وشرائحه المجتمعية قادر على االرتقاء 
إلى مســتوى المرحلة وتحدياتها الجســام، وحماية القدس وأهلها ومقدســاتها والدفاع عن 

حقوقه وثوابته الوطنية مهما كلف األمر وبلغت التضحيات.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

تفقــد النائبــان عــن محافظة غــزة مــروان أبــو راس، وجمال 
نصار مركز شــرطة التفاح والدرج وذلك ضمــن حملة الزيارات 
التي ينظمانها للمؤسســات األمنية والشــرطية في قطاع غزة 
لالطمئنــان على ســير العمل والوقوف على ســالمة اإلجراءات 
المتخذة بشكل يومي، وكان في استقبالهم مدير المركز المقدم 

محمد شرافي وعدد من الضباط ورؤساء األقسام بالمركز.
وأشــاد النائبان بجهــود المراكز الشــرطية واألجهــزة األمنية 
وعملهــا المتواصــل فــي خدمة أبنــاء شــعبهم والحفاظ على 
أمن مجتمعنا من الجرائم، وحماية المؤسســات والشــخصيات 
والمكتسبات الوطنية، وناقش النائبان مع مدير المركز العديد 
مــن القضايا واألفكار التي تهتم بعمل المراكز الشــرطية في 
بســطها لألمن ورد الحقوق ألصحابها ووجوب المحافظة عليها 

تحقيقًا للعدالة وتطبيقا للقانون. 
وأكــد النائبان على أن المجلس التشــريعي يقف ســندًا ودعمًا 

حســن  النائــب  أكــد 
اإلدارة  أن  يوســف 
الحالية هي  األمريكيــة 
التفكيــر  صهيونيــة 
مقدمتها  وفي  واالنتماء 
األمريكــي  الرئيــس 
ترامــب"  "دونالــد 
بالتطــرف  الموصــوف 
الموضوعيــة،  وعــدم 
فــي  "يوســف"  وشــدد 
تصريــح صحفي خاص 
أن  علــى  "بالبرلمــان" 
تجاه  األمريكية  الرؤيــة 
القــدس ســتواجه بكل 
رفض وقوة من الشعب 
أحرار  وكل  الفلسطيني 

العالم. 
اإلدارة  نيــة  وحــول 
األمريكية نقل سفارتها 
النائــب  قــال  للقــدس 

يوســف:" هــذا يؤكد صــدق رؤيتنــا أن أمريــكا لن تلعــب دور 
النزيــه والعادل، فهي منحــازة بالكامل لالحتالل االســرائيلي، 
بــل إن "ترامب" وادارته قــد تقدموا وتخطو رقاب المحتلين في 
فرض وقائع على األرض من شــأنها تزوير التاريخ وحرف مسار 

للمؤسســات األمنية في البــالد طالما أنها ملتزمــة بالقانون، 
منوهين على الستمرار التشريعي بممارسة مهامه في مراقبة 

أداء السلطة التنفيذية ومؤسساتها كافة.
بدوره رحب مدير المركز بالنائبين وشكر لهما حرصهما الدائم 
على تفقد المراكز الشرطية مثمنًا جهدهما وعطائهما ألبنائهم 
في األجهزة األمنيــة مقدرًا لهما تواصلهمــا الدائم مع مراكز 
الشرطة، وأطلع "الشــرافي" النائبان على أهم االنجازات التي 
حققهــا المركز في حل العديد من شــكاوى المواطنين وأعداد 
الموقوفيــن من الذمم المالية، منوهًا علــى أن مركزه ينظم 

العديد من البرامج النوعية للنزالء.
وفــى ختام اللقاء شــكر مديــر المركز النائبان علــى زيارتهما 
الطيبــة والتواصل الدائم بما يحقق المصلحــة العامة وتجول 
النائبان في أقســام المركــز لالطمئنان على أفراد الشــرطة، 

وتفقد النزالء.

الجغرافيــا وخاصــة فــي 
مدينة القدس الشريف".

وشــدد أن "ترامــب" هــو 
وريث التطرف الصهيوني 
وتتماها أحالمه السياسية 
إلــى حد  الصهاينــة  مــع 
كبير جدًا، منوهًا إلى أن 
الرد  ليكــون  ذلك يدفعنا 
الفلسطيني ابتداًء برفض 
عمليًــا  الخطــوة  هــذه 
بتشــكيل حكومــة وحدة 
فلســطينية تضــم الكل 

الفلسطيني.
أحــرار  "يوســف"  ودعــا 
لالصطفــاف  العالــم 
مــع الحــق الفلســطيني 
ومناصرة حقنا في القدس 
ورفــض  وفلســطيني 
السياســية  التطلعــات 
األمريكيــة  لــإلدارة 
ومحاربتها بكل السبل والوسائل، مؤكدًا أن الموقف نية أمريكا 
نقل سفارتها للقدس تمثل استهداف ألرضنا ومقدساتنا وثوابت 
شــعبنا، مشــددًا على أن الوحدة الوطنية هي الطريق األسلم 

واألنجح لقطع الطريق على كل من يستنزف حقوقنا وأرضنا.

نائبان يتفقدان مركز شرطة التفاح والدرج

النائب حسن يوسف: 
"ترامب" صهيوني الفكر واالنتماء
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أخبار

نواب الوسطى 
يتفقدون شرطة حفظ 
النظام والتدخل في 

وادي غزة
 تفقــد وفد من نــواب كتلة التغييــر واالصالح 
البرلمانيــة فــي المحافظــة الوســطى حاجــز 
شــرطة حفظ النظام والتدخل فــي وادي غزة، 
وضــم الوفــد ُكاًل من النواب: ســالم ســالمة، 
وعبــد الرحمن الجمــل، رافقهم بعــض وجهاء 
المحافظة، وكان في اســتقبالهم ضباط وأفراد 

الشرطة المناوبين بالحاجز. 
أثنى وفد النواب على جهود الشرطة في حفظ 
النظام وتوفير األمن للمواطنين، ووقفوا على 
تفاصيل حادث االعتــداء الذي وقع مؤخرًا عند 
ذات الحاجز ونتائجه ومالبساته مطالبين أفراد 
الشــرطة بأخذ الحيطة والحذر واالســتعدادات 
األمنيــة الالزمــة لحمايتهــم مــن أي اعتــداء، 
ومؤكديــن فــي الوقت ذاتــه علــى أن ظاهرة 
التطرف هي مساءلة طارئة وليست أصيلة في 
مجتمعنا، ومنوهين أنها ظاهرة انتشرت حديًثا 
في العديد من البلدان العربية واإلسالمية غير 
أن فلســطين هي األقل حًظا من انتشــار هذه 

الظاهرة المقيتة.
ومــن جانبهم أطلع افراد الشــرطة وفد النواب 
على تداعيــات حادثة االعتداء عليهم ونتائجه، 
مؤكديــن علــى أن زمالئهــم تحلــو بالصبــر 
والحكمــة وأقصى درجات ضبــط النفس، ولم 
يقوموا بقتل المعتدي رغم قدرتهم على ذلك، 
غيــر أنهم فضلــوا القاء القبض عليــه واحالته 
اإلجــراءات  الســتكمال  االختصــاص  لجهــات 

القانونية بحقه.  

د. "بحر" يشيد بدور جمعية الشابات المسلمات
 في إيجاد جيل من الحافظات للقرآن الكريم

أشــاد الدكتــور أحمــد 
بحر بالدور المهم الذي 
الشابات  جمعية  تلعبه 
المســلمات فــي قطاع 
فيمــا  وخاصــة  غــزة 
يتعلــق بإيجــاد جيــل 
الحافظات  من األخوات 
الكريــم،  للقــرآن 
منوهًــا إلــى أن المرأة 
تقــوم  الفلســطينية 
بــدور مهم فــي تربية 
والجيل  والبنات  األبناء 
الذيــن هــم  الصاعــد 
بمثابة قادة المستقبل، 
جــاء ذلك خــالل حفل 
لحافظــات  تكريــم 
القــران نظمته جمعية 
المســلمات  الشــابات 
بمدينة غــزة، بحضور 
كوكبة مــن الحفاظات 
والعديــد  وذويهــن، 
مــن الدعــاة والعلمــاء 
والوجهــاء مــن قطــاع 

غزة.
وشــدد "بحــر" في كلمتــه أن حركة حمــاس أوجدت 
والمواطــن  الوطــن  تخــدم  مؤسســات وجمعيــات 
الفلسطيني، وتعمل على نشر ثقافة القرآن الكريم 
بين أبناء الجيل وتعده ليكون جيل النصر والتحرير، 
منوهًا الســتمرار حركة حماس في انجاز المصالحة 
الوطنية، ومشددًا على عدم التخلي عن الموظفين 
بالوظيفة العمومية الذين خدموا الشعب الفلسطيني 
على مدار ســنوات االنقســام البغيــض، مؤكدًا نية 

حماس في المضي قدمًا نحو تحقيق المصالحة من 
أجل بناء استراتيجية وطنية لتحرير فلسطين.

وأشــاد بمواقــف الفصائل الفلســطينية المشــرف 
والداعم للمصالحة، ملفتًا إلى أن قيادة حركة حماس 
تواصل الليل بالنهار من أجل انجاز المصالحة وتذليل 
جميــع العقبــات التي تقــف أمامها، مؤكدا تمســك 

"حماس" باتفاقية القاهرة 2001 بكافة بنودها.
ونــدد "بحر" بقرارات حكومة "الحمد اهلل" المتضاربة 
والتــي مــن شــأنها خلــط األوراق واربــاك الموقف 

الوطني، داعيًا لوقفة وطنية وجماهيرية وفصائلية 
إلنجاح المصالحة وضمان عدم التراجع عنها.

وقــال "بحــر": ونحــن في ذكرى تقســم فلســطين 
نؤكد أن فلسطين ستبق موحدة وعاصمتها القدس 
الشــريف، ولن تمر عليها صفقة القــرن التي تهدف 
لمساعدة وخدمة االحتالل وتحقيق أهدافه الكبرى، 
وانهاء القضية الفلســطينية، والتطبيــع الكامل مع 
جميع الدول العربية وصناعة حياة دافئة بين الكيان 

والحكومات العربية".

النائب الجمل يستقبل مدير الشئون 
االجتماعية في المحافظة الوسطى

استقبل النائب د. عبد الرحمن الجمل مدير مديرية 
الشــئون االجتماعية في المحافظة الوســطى وائل 
الخوري، وذلك مطلع األســبوع الجاري بمكتب نواب 
كتلــة التغيير واالصــالح في المحافظة الوســطي، 
وأثنــى "الجمل" على جهــود مديرية الشــئون في 
خدمــة المواطنين من خــالل المشــاريع االغاثية، 
مثمنــًا جهود المديرية لخدمتها الحاالت اإلنســانية 

والفقراء بالمحافظة.
وناقــش النائــب "الجمل" مــع "الخــوري" عدد من 
الحــاالت التــي قطعت مســاعدتهم وبعض طلبات 

المواطنين المتعلقة بالخدمات التي تقدمها مديرية 
الشــؤن االجتماعيــة للمواطنين وآليات االســتفادة 
منها، مشــددًا أن األوضــاع االقتصاديــة المتردية 
التي تمر بها البالد جعلت آالف األســر تعيش تحت 
خط الفقر، داعيًا لتظافر الجهود من أجل خدمتهم 

والتخفيف من معاناتهم. 
وبدوره شكر "الخوري" النائب "الجمل" على اهتمامه 
ومتابعته لقضايــا المواطنين، واعدًا بمتابعة كافة 
القضايــا التــي تمت مناقشــتها من أجل مســاعدة 

أصحابها وفق االمكانيات المتاحة.

"بحر" يهنئ النائب عمر عبد الرازق 
باإلفراج عنه من سجون االحتالل

هاتف الدكتور أحمد بحر، النائب عمر عبد الرازق من 
مدينة سلفيت شمال الضفة المحتلة، مهنًئا باإلفراج 
عنه من ســجون االحتالل بعد قضائه أربعة شــهور 
في االعتقال اإلداري، متمنيًا له حياة طيبة وهانئة 

في كنف اسرته التي غيبه االحتالل عنها طوياًل. 
وأشــاد "بحر" أثناء مكالمته الهاتفية مع النائب عبد 
الرازق بصمود النواب في ســجون االحتالل، مؤكدًا 
أنهم يمثلون الشــرعية الفلسطينية، ومنوهًا أنهم 
ال زالــوا صامدين ويرفضون كافة أســاليب االبتزاز 
والمســاومة التي تمارســها ضدهم إدارة الســجون 

واألجهزة القمع الصهيونية.
ودعا برلمانات العالم ومؤسســات حقوق االنســان 
للضغط على االحتالل من أجــل تأمين اإلفراج عن 
باقي المختطفين من النواب، مؤكدًا أن اختطافهم 
مخالــف للقوانيــن الدوليــة والحصانــة البرلمانية، 
ومحاولــة بائســة لالعتــداء على الحياة السياســية 

والتجربة البرلمانية لشعبنا الفلسطيني.
وأضاف إن صمود النواب هو جزء أساسي من صمود 
الشــعب الفلســطيني، ودليــل على حســن اختيار 
الشــعب الفلســطيني لممثليه الذين يقتسمون مع 
شــعبنا المعاناة ويشــاركونهم في األسر والصمود 

والتضحية.

نقل  جانبــه  من 
عبــد  النائــب 
تحيــات  الــرازق 
فــي  األســرى 
االحتالل  سجون 
النواب  وخاصــة 
وأوضح  منهــم، 
يتعرضون  أنهم 
واالذالل  للمهانة 
مــن قبــل إدارة 
الســجون التي ال 
أبســط  تراعــي 
حقوق االنســان، 

مؤكــدًا أنهــم يتمتعــون بمعنويات عاليــة وصمود 
أسطوري رغم كل محاوالت السجان للنيل منهم. 

ونقل "عبد الرازق" عن األســرى دعوتهم المستمرة 
لعموم أبناء الشــعب الفلســطيني وقياداته خاصة، 
لــرص الصفــوف والســعي نحــو الوحــدة الوطنية 
لمواجهــة االحتالل اإلســرائيلي، مشــددًا على أن 
أســرانا في ســجون االحتالل ينظــرون يعين األمل 
والتفاؤل للمبادرات التي تهدف لجمع شــمل الشعب 

الفلسطيني ويتمنون لها النجاح.
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العودة للفلتان األمني تتحمل مسئوليته 
حكومة رامي الحمد اهلل ورئيس السلطة محمود عباس

رئيس لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي النائب "األشقر" في حديث خاص "للبرلمان"

وأكــد النائب "األشــقر" أن حكومة الوفــاق الوطني 
لــم تقم بمهامها التي من أجلهــا تم التوافق عليها 
وطنيًا، وأن وزير الداخلية لــم يتواصل مع وزارته، 
بأي شــكل مــن األشــكال، ملفتًــا إلى أن الــوزارة 
بحاجة الى امدادات لوجستية ومالية بقرار حكومي، 
مشــددًا على ضــرورة تطبيــق الشــق األمني في 

اتفاقية القاهرة 2001م.
وطالــب وزير الداخليــة رام الحمــد اهلل أن يتواصل 
بأجهزتــه في قطاع غزة وأن يقــوم بإصدار األوامر 
والتعليمــات لهــم للمحافظة على الحاليــة األمنية 
في القطاع والتــي صنعت بأيدي ضباطها وأفرادها 
الذين خدموا الوطن على مدار السنوت الماضية في 
ظل ظروف صعبة تعرض لها القطاع لثالث حروب، 

مع شح اإلمكانيات والموارد المادية.
وحذر مــن احداث أي فراغ أمني بعــد اخالء المعابر 
من عناصر وزارة الداخلية بغزة، وتســلمها من قبل 
حكومة الحمد اهلل، وتابع:" ال يعقل أن تكون المعابر 
مع االحتــالل والجانب المصري خاليــة من األجهزة 
األمنيــة التي لها عالقة مباشــرة بالوضــع الداخلي 
للقطاع، فنخشــى أن يدخل عمالء أو مشبوهين أو 
أصحاب الملفــات الجنائية للقطــاع ويخرجون دون 
رقيب وال حسيب، محمّاًل المسئولية لحكومة الوفاق 

الوطني.
وقــال:" الفراغ األمني األخطر يكمــن في أن الفترة 
التــي نعيشــها اآلن هي فتــرة رمادية تنشــط فها 
أجهــزة المخابــرات اإلســرائيلية واإلقليمية التي ال 
تريد الخير لشــعبنا وترغب بالعودة للفلتان األمني 
وتســتهدف أبناء شعبنا الفلســطيني، وإنني أحمّل 
حكومة رامي الحمد اهلل شــخصيا هذه المسئولية، 

وكذلك رئيس السلطة محمود عباس".
ولفت النائب "األشقر" أن األجهزة األمنية في قطاع 
غزة تقــوم بمهامها علــى أفضل وجــه، مؤكدًا أن 
تلك األجهــزة هي نظامية ومهنيــة، وحصلت على 

ثقتهــا من المجلس التشــريعي، وتطبــق النظرية 
األمنية بأن األمن مســئولية جماعية وتحافظ على 
ممتلكات الناس وتُطبق القانون"، وتابع:" واألجهزة 
األمنية وعلى راسها اللواء توفيق أبو نعيم تقوم بما 
هو مطلوب منها، ونحن فــي لجنة الداخلية نراقب 

الوضع األمني وتطوراته عن كثب".
مسئولية جماعية

وأكد أن األمن مسئولية جماعية ومسئولية حكومة 
الوفاق بالدرجة األولى ثم األجهزة األمنية القائمة، 
ثم مســئولية الفصائل وعلى رأســها حماس وفتح 

والكل الوطني الفلسطيني.
وفيمــا يتعلــق بدمج األجهــزة األمنية قــال النائب 
األشــقر:" ليــس من صالحيــات حكومــة الوفاق إال 
أن تطبق اتفاقية القاهــرة 2011 بتفاصيلها، حيث 
تســمح االتفاقيــة بالشــق األمني بتشــكيل لجنة 
اســتيعاب من ضبــاط مهنيين بقرار مــن الرئيس 
عبــاس، وبتوافق فلســطيني تقوم ببنــاء وهيكلة 
األجهــزة األمنيــة في غــزة والضفة، ثم اســتيعاب 
3000 مــن األجهــزة األمنيــة الســابقة فــي األمن 
الوطني والشرطة والدفاع المدني، ثم يزداد العدد 
تدريجيــا وفــق آلية يتــم التوافق عليهــا بين فتح 
وحمــاس وتتحــدث عن الضمــان الوظيفــي لكافة 
المنتســبين ســواء باالســتمرار في العمل أو النقل 

لجهات أخرى أو التقاعد الوظيفي.
وحذر النائب األشــقر من أن تقاعس حكومة الوفاق 
عن تطبيق اتفاقية 2011 يحملها المسئولية كاملة 
عن الفراغ الذي قد ينتج عن عدم تطبيق االتفاقية 

في الشق األمني.
ليست ظاهرة

وفيمــا يتعلق ببعض العمليــات الفردية التي يقوم 
بها أصحاب الفكر المنحرف ضد أبناء األجهزة األمنية 
أكد النائب األشــقر أنها ليست ظاهرة وال يمكن أن 
ترقى لمستوى ظاهرة، وتابع يقول:" أصحاب الفكر 

المنحــرف والتطرف الفكــري وباء أصــاب المنطقة 
وُغــذي بطريقــة منحرفــة جــدًا فكريًــا وثقافيًا، 
واألجهزة األمنية بغــزة تتعامل وفق خطة للتنظير 
الفكــري والثقافي وفــق القانون الفلســطيني في 
التعامل مع حاالت االنحــراف الفكري وفق ما تقرره 

المحاكم بحق هؤالء".
واعتبر أن أهلنا في قطاع غزة يتســمون بالوسطي 
والمحافظــة على المبادئ ونحــن بيئة غير مالئمة 
لهذا الفكر المنحرف، وشعبنا يتسم بالدين الوسطي 
وعاداتــه وتقاليــده لن تســمح للمنحرفيــن النمو 

واالنتشار في مجتمعنا الفلسطيني. 
وناشــد جميع اآلباء واالمهات والعوائل أن يتيقظوا 
من انجــراف أبنائهم تجاه هذا الفكر المنحرف الذي 
هو خطــر على الدين والمجتمع والعائالت أنفســها 
وعلــى الكل الوطنــي الفلســطيني، وبالتالي ال بد 
مــن التكاتف مــع األجهزة األمنية فــي وأد أي فكرة 
ممكــن أن تخــرج فــي أي بيت مــن بيوت شــعبنا 
الفلســطيني، ونطمئــن شــعبنا الفلســطيني أنها 
حاالت فردية وليســت ظاهرة كمــا عليه الحال في 

بعض المجتمعات اإلسالمية. 
محاولة فاشلة وآثمة

وحول آخر التطورات في قضية محاولة اغتيال اللواء 
توفيــق أبو نعيــم، قال إن األجهــزة األمنية مازالت 
تبحث وتحقق في القضية من خالل لجان مختصة، 
مؤكدًا أـــن الهــدف من اغتيال اللــواء أبو نعيم هو 
ضرب المنظومة األمنية التي يشــرف عليها، وألنه 
يمثل رأس الهرم األمني في قطاع غزة، وأن الهدف 
األخر هو المس بهيبة ومكانة األجهزة األمنية التي 
يتفاخــر شــعبنا بمنظومتهــا األمنية المتماســكة، 
وكذلــك جر قطاع غزة مــرة ثانية الى مربع الفلتان 
األمني والثغرات والمشــاكل والفلتان القانوني في 
العهد الســابق، وصاحــب المصلحــة الحصرية في 

تحقيق هذه األهداف هو االحتالل الصهيوني.

وفيمــا يتعلق بعقيــدة األجهزة األمنيــة بعد الدمج 
وفق اتفاق المصالحة قال النائب األشــقر "األجهزة 
األمنيــة التــي بنيت على قاعــدة العقيــدة األمنية 
الوطنية هي األجهزة التــي قامت بعملها خالل 11 
عــام في قطاع غــزة واألجهزة األمنيــة في القطاع 
ملتزمــة حرفا ونصا بمــا ورد في اتفاقيــة القاهرة 
2001 لشــق األمنــي التي تتحدث اننــا نعيش في 
مرحلة تحرر وطني فلسطيني وأن إعطاء معلومات 
للعــدو عن المواطــن والمقاومة الفلســطينية هي 
خيانــة وطنية يعاقب عليها القانون، مؤكدا  تحريم 
االعتقال السياســي وعلى األجهــزة األمنية احترام 
حق شعبنا في المقاومة ضد االحتالل ولفت إلى أن 
األجهزة األمنية مسائلة أمام المجلس، وتابع  "ونحن 
نلتزم ما بجاء في اتفاقيــة القاهرة، وعلى االخرين 
بــدال من محاربة األجهزة االمنية المهنية في قطاع 
غزة االلتزام بتلك العقيدة التي نصت علها اتفاقية 

القاهرة 2011. 

شــدد رئيس لجنــة الداخلية واألمن والحكــم المحلي في 
المجلس التشريعي النائب إسماعيل األشقر على أن جميع 
مكونات شعبنا الفلســطيني لن تقبل بأي حال من األحوال 
بالعودة إلى الفلتان األمني، مهما كانت األسباب، ومهما 
كانت المبررات، مؤكدًا أن األمن مسئولية جماعية يستفيد 

منها الجميع أو يخسر فيها الجميع.
قال النائب "األشقر" في حديث خاص "للبرلمان" أن األجهزة 
األمنيــة في غــزة هي أجهــزة مهنيــة تتميــز بالنزاهة 
والشفافية، والكل يشــهد لها بالعمل من أجل االستقرار 
األمني والمحافظة على ممتلــكات المواطنين وأمنهم، 
وتطبيــق النظــام والقانون فــي منطقة مليئــة بالحروب 
والنزاعــات والتوتــرات، وهــذا يحســب لــوزارة الداخلية، 
وبالتالي ال بد من المحافظة على ما صنعته وزارة الداخلية 
خالل األعوام السابقة من خالل ضرورة الحفاظ على الوزارة 
ومنتســبيها ضباط وأفــراد ألن األمن الــذي يتمتع به أهل 
قطــاع غزة ال يقــدر بثمن، ولــن نقبل بالعــودة إلى حالة 

الفلتان األمني التي كانت سائدة قبل عام 2007.

          التحقيق مازال 
جاري في محاولة 
اغتيال اللواء أبو 

نعيم والهدف ضرب 
المنظومة األمنية

، ،



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

07 ديسمبر/كانون أول 2017 م العــدد
)229(

A L  -  P  R  L  M  A  N
أخبار6

لماذا المصالحة؟

عقد مؤخرًا في القاهرة اجتماع المصالحة الموسع والذي ضم جميع القوى السياسية 
الفلســطينية، وهو األمر الذي مثل فرصة ذهبية ونادرة الســتعادة الوحدة الوطنية 
الفلســطينية المفقــودة، وإذا تحققــت الوحدة فإن أهم هدف للمصالحة ســيتحقق 
وهو تقوية البنيان التحرري الفلســطيني وتعظيم قدرته في وجه محاوالت تصفية 

القضية الوطنية الفلسطينية.
وســيمثل ذلك مدخال لتعديل ميزان القوى المختل لصالح الشعب الفلسطيني ضد 
االحتــالل ومنظومة "األبارتهايــد" العنصرية، والتقدم على طريــق تحقيق الحرية 
والتحرر واالســتقالل، ومن شــأن ذلك تحقيق الهدف الثاني وهو اســتعادة الشــعب 
الفلسطيني للديموقراطية المفقودة، وحقه الطبيعي في انتخاب ممثليه وقادته، وما 
يعنيه ذلك من استعادة مبدأ الفصل بين السلطات واعادة وجود مجلس تشريعي، أو 
برلمان دولة، قوي وفعّال، وتكريس اســتقالل القضاء وإعادة بناء النظام السياسي 
الفلســطيني بما يضمن ديموقراطيته وشرعيته التمثيلية وفتح الطريق لسياسات 
اقتصاديــة واجتماعية تركز علــى دعم الصمود الوطني علــى األرض في مواجهة 

االستعمار االستيطاني والحركة الصهيونية.
وإذا ُأنجزت المصالحة فســنكون كفلســطينيين قادرين على تقديم نموذج متقدم 
لكل المحيط العربي بإرســاء مبدأ الشــراكة والتشــارك، والتعددية السياسية على 
ُأســس ديموقراطيــة، وبما يُلغــي مذهب حكم الحــزب الواحد، أو الفــرد الواحد، أو 

المجموعة الواحدة.
بل ســنكون قادريــن على تقديم نمــوذج راق في بنــاء جبهة وطنيــة موحدة ضد 
االحتالل والتمييز العنصري، تتعرز قوتها باستيعابها للتنوع السياسي في إطار قيادة 

وطنية موحدة تكون مسؤولة وقادرة على تحقيق وحدة القرار السياسي والكفاحي.
 وما ســيقربنا من تحقيق هــذه االهداف، هو عدم تضييع الوقــت في نقاش ما تم 
التوقيع عليه في اتفاق المصالحة عام 2011م، ولعل المدخل الفعّال والمثمر يكمن 
قبل كل شيء في قبول مبدأين وهما: القبول بمبدأ ونهج الشراكة كأساس للعالقات 
الوطنية الفلسطينية وللنظام السياسي، وااللتقاء على أساس برنامج وطني كفاحي 
إلنهاء االحتالل ونظام "األبارتهايد" العنصري ولتحقيق أهداف الشــعب الفلسطيني 

في الحرية واالستقالل وتحقيق حق العودة. 
وأن اللقــاءات إذا تمــت علــى أســاس رفض التنازل عــن الحقوق الوطنية للشــعب 
الفلســطيني بــكل مكوناتــه، والتصدي للضغوط التي تســتهدف تدجين الســاحة 
الفلســطينية للتعاطي مع مشاريع مشــبوهة باالنحياز إلسرائيل، والمس بالثوابت 
الفلســطينية كالحــق فــي الحرية والســيادة، أو مكانــة القدس كعاصمة للشــعب 

الفلسطيني أو بحقوق الالجئين الفلسطينيين المهجرين قسرا من وطنهم.
ولتحقيق ما ذكر، يجب علينا أن نبادر بتشــكيل حكومة وحدة وطنية قوية، وتحديد 
موعــدًا قريبًا إلجــراء االنتخابات الديموقراطيــة الرئاســية والبرلمانية وللمجلس 
الوطنــي )حيثما أمكن ذلــك(، ووضع آلية النضواء كافة القــوى في منظمة التحرير 
الفلســطينية وعقــد مجلس وطني توحيــدي يضم الجميع ويضع أســس ومكونات 

استراتيجية وطنية فلسطينية مشتركة وموحدة.
غير أن التقدم في هذا الطريــق النبيل، يتطلب أيضا عددا من اإلجراءات المرافقة، 
وفــي مقدمتها الغــاء كل اإلجراءات التي ســبق أن اتخذت تجاه قطــاع غزة وخاصة 
مــا يتعلق بالكهربــاء، واالطالق الفوري لعمــل لجنة الحريات لضمــان حرية العمل 
السياسي واالجتماعي لكل الفلســطينيين دون تمييز وتحريم كل أشكال االعتقال 
السياســي، واإلســراع في معالجة كافة قضايا المصالحة المجتمعية. ويشــمل ذلك 
التوافق على آليــات عمل أجهزة األمن الداخلي التي يجب أن تكون محايدة بالكامل 
عن الفئوية الحزبية والفصائلية في كافة األماكن، واإلســراع في تفعيل عمل معبر 

رفح لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
ومن بالغ األهمية تجنب كل ما قد يفهم على أنه استهداف لحق الشعب الفلسطيني 

في مقاومة االحتالل والدفاع عن النفس في مواجهة اعتداءاته. 
ســيراقب الشعب الفلســطيني ما ســيحدث في األيام القليلة القادمة، وسيحاول أن 
يغلب شعور التفاؤل على الذكريات المؤلمة لتجارب فاشلة سابقة، ومن واجب الجميع 
بذل كل طاقاتهم كي ال يخيبوا آمال الشعب الفلسطيني، ويستجيبوا لتفاؤله القلق 

والمشوب بالحذر. 
وســتراقب أطــراف خارجية كثيرة ما ســيحدث، بعضها دول وشــعوب صديقة تريد 
للفلسطينيين أن يخرجوا من محنة االنقسام الذي عاشوه، وبعضها أطراف وحكومات 
معاديــة تريد قتــل الوحــدة والمصالحة فــي مهدها خدمــة ألهداف العــدو األكبر 

للمصالحة وهو حكومة إسرائيل.
أمامنــا فرصة كبرى يجــب اســتثمارها، ويمكن اســتثمارها، إن أبقى قــادة القوى 
والفصائل في أذهانهم صورة ومســتقبل أطفال فلســطين وهــذا ما نأمله ويتمناه 

شعبنا الفلسطيني البطل.

  بقلم النائب/ مصطفى البرغوثي

النائب "الجمل" يدين مخطط االحتالل بتهجير سكان جبل 
البابا شرقي القدس

أدان النائــب عن كتلــة التغييــر واالصالح 
البرلمانيــة د. عبــد الرحمن الجمل مخطط 
االحتــالل بتهجيــر أهالي مدينــة القدس، 
معتبــرًا توزيع االحتالل ألوامر بإخالء بيوت 
للفلســطينيين البــدو في جبــل البابا قرب 
العيزرية شرق القدس جريمة يجب مالحقة 
االحتــالل عليهــا ومحاكمتــه فــي محكمة 

الجنايات الدولية.
وقال النائب الجمل في تصريح له مؤخرًا:" 
إن قيــام االحتــالل بتوزيع اخطــارات هدم 
ألهلنــا في جبــل البابــا بالقــدس جريمة 
باعتداءاته على شــعبنا الفلسطيني وهدم جديــدة تضــاف لســجل االحتالل األســود 

منازل المواطنين".
ودعا كل أبناء شــعبنا أن يقفــوا أمام هذه 
المؤامــرة التــي ينتهجهــا االحتــالل بحق 
ســكان القــدس، معتبــرًا أن مــا يمارســه 
االحتــالل من جرائــم تأتي نتيجة لشــعور 
دولــة االحتــالل أنها فــوق القانــون، داعيًا 
الســلطة الفلســطينية لضــرورة مواجهــة 
االحتــالل ومالحقته في محكمــة الجنايات 
الدولية ومختلــف المحافل الدولية، مطالبًا 
الفصائــل الوطنيــة واالســالمية بضرورة 
الوحدة الوطنية لمواجهــة جرائم االحتالل 

التي يرتكبها صباح مساء بحق شعبنا.

النائب نصار يستقبل 
وفدًا من وزارة االتصاالت 

الفلسطينية
اســتقبل النائب جمــال نصار 
وفــدًا مــن وزارة االتصــاالت 
الفلســطينية، وناقش معهم 
بعــض شــكاوى المواطنيــن 
الواردة لمكتبــه والتي تتصل 
الوفد  الــوزارة، وضــم  بعمل 
ُكاًل من: مدير عام الترخيص 
م. زيــاد الشــيخ ديــب، مدير 
وحدة الشكاوى محمد السباح، 
ومدير وحدة الشؤون القانونية 
محمد بربــخ، ورحــب النائب 
"نصــار" بالوفد الزائــر مثمنًا 

جهدهم وعطائهم في خدمة أبناء شــعبهم الفلسطيني رغم 
قلة االمكانيات المتاحة، والحصار والحروب التي شنها االحتالل 
ودمّرت البنية التحتية لالتصاالت، منوهًا إلى أنه وعلى الرغم 
من ذلك كله والمعوقات األخرى إال أن الوزارة أنجزت العديد من 
اإلنجــازات، معبرًا عن اعتزازه الكبيــر وتقديره البالغ لألعمال 

الوزارة وإنجازاتها التي حققتها في المرحلة األخيرة.
واتفــق النائــب "نصار" مع وفــد الــوزارة على إيجــاد الحلول 
المناسبة للمواطنين الذين تقدموا بالشكاوى في قضايا تخص 
عمــل الوزارة، مــن جانبهم تقدم وفد الوزارة بالشــكر للنائب 
"نصــار" لتواصله الدائــم وحرصه على مصلحــة المواطنين، 
واعدين بإيجاد الحلول المناسبة للشكاوى المقدمة وفي أسرع 

وقت ممكن. 

دعا النائب عن كتلة التغيير واالصالح يونس 
أبــو دقة لنضال شــامل ضد مســار التطبيع 
العربي مــع دولة االحتالل معتبرًا مســارعة 
بعــض الدولــة العربيــة للتطبيع مــع دولة 
االحتالل في الســر والعلن جريمــة يجب أن 

تتوقف فورًا.
وقــال النائب أبــو دقة فــي تصريح اعالمي 
صــدر مؤخــرًا:" ال بد من أن نخــوض نضااًل 
شــاماًل ضد المســار التطبيعي مع االحتالل 
الصهيوني الذي يمــارس عدوانه وانتهاكاته 

بحق شعبنا الفلسطيني".
واعتبر التطبيع الرســمي العربي في بعض 
الــدول العربية يهدف لتثبيــت أقدام الحكام 
العــرب علــي كرســي الحكــم علــي الرغم 
مــن الرفض الشــعبي العربــي للتطبيع مع 
االحتــالل، موضحًا أن هنالــك بعض الدول 

العربية تغازل االحتالل والغرب وتساعدهم 
بالحرب علي االسالم من خالل بوابة التطبيع 
وتبنــي شــعار التخلي عن العــادات القديمة 
ولكن فــي الحقيقة هم يقفوا مع مصالحهم 
من خالل االســتعانة بدولة االحتالل لتثبيت 

حكمهم.
ودعــا "أبو دقة" البرلمانــات العربية لتجريم 
التطبيــع مــع دولــة االحتالل الــذي يمارس 
اجرامــه المســتمر وانتهاكاته بحق الشــعب 
الفلســطيني معتبــرًا التطبيع مــع االحتالل 
تنكر لدماء الشــهداء التي ســالت على تراب 

فلسطين.
مستنكرًا تصريحات سفير دولة االحتالل في 
األمم المتحدة داني دانون الذي تفاخر بإجراء 
دولة االحتالل لحوارات مع اثنتي عشرة دولة 
عربية وإسالمية، وإقامة مبادرات واتفاقيات 

تعاون مشترك بين تلك الدول ودولة الكيان، 
منوهًــا على أن ذلك يحدث حاليًا في الغرف 
المغلقة، غير أنه من غير المستبعد أن يحدث 

بشكل علني في المستقبل القريب. 

النائب شهاب: التنكيل باألسرى 
القاصرين تجاوز للقانون الدولي 

ومبادئ حقوق االنسان

النائب "أبو دقة" يدعو لنضال شامل ضد مسار التطبيع العربي

التغييــر  كتلــة  عــن  النائــب  أدان 
واالصالح البرلمانية د. محمد شهاب 
الفلســطينيين  األســرى  تعــرض 
القاصرين في سجون االحتالل للقمع 
والتعذيب واالذالل من قبل االحتالل، 
معتبرًا ذلك جريمة بحق االنســانية 
الدولــي  للقانــون  واضــح  وتجــاوز 

ومبادئ حقوق االنسان.
وقــال النائــب شــهاب فــي تصريح 
صحفي أصدره مؤخــرًا:" أن تعرض 
األسرى القاصرين لإلذالل والتنكيل 
في ســجون االحتالل ظاهرة خطيرة 
ومالحقــة  فــورًا  إيقافهــا  ينبغــي 

السجانين في المحافل الدولية".
وأكــد على ضــرورة توفيــر الحماية 
لألطفال األســرى مبينًا أن االحتالل 
بحــق  همجيــة  سياســة  يمــارس 
القاصرين، وال يعامل األســري وفق 
االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنســان، 
داعيًا المؤسســات الدولية لمالحقة 
االحتــالل على جرائمه بحق األطفال 
القاصرين وضــرورة التدخل والعمل 

سريعًا من أجل االفراج عنهم.

فــي  االحتــالل  قــوات  أن  وأوضــح 
الســجون صعّدت بشــكل كبير من 
اجراءاتها التعســفية بحــق األطفال 
األســري حيــث يتعرضــون لالعتداء 
بالضــرب المبــرح حيــن االعتقــال، 
اضافــة لممارســة مختلــف أشــكال 
التعذيب والضغط النفسي والجسدي 
بحقهم، مشــددًا أن تلــك اإلجراءات 
توجب محاكمة االحتالل في المحاكم 

الدولية.

دعا لمحاكمة االحتالل في الجنايات الدولية
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خالل مؤتمر صحفي حول االنتهاكات الصهيونية في القدس المحتلة

النائب أبو حلبية يدعو األمة اإلسالمية
 لمواجهة انتهاكات االحتالل بحق المدينة المقدسة

أكــد رئيــس لجنة القــدس واألقصى فــي المجلس 
الحــق  أن  حلبيــة  أبــو  أحمــد  النائــب  التشــريعي 
الفلســطيني المتمثل بتحرير األرض وإقامة الدولة 
المستقلة وعاصمتها القدس هو حق ثابت لشعبنا ال 
يُســاوم عليه، وقد نصت المواثيق واألعراف الدولية 
على هــذا الحق، داعيًا خالل مؤتمــر صحفي عقده 
بمقر المجلس التشــريعي بغزة األمة االســالمية أن 
تجمــع كلمتها وتوحد صفها فــي مواجهة عدو األمة 
الواحد وهو العدو الصهيونــي الذي يغتصب األرض 
والمقدســات، مشــيرًا إلــى أن التطبيــع مــع العدو 
الصهيوني سرًا كان أو جهرًا، محرم ومجرَّم وطنيًا 

وعربيًا وإسالميًا ودوليًا، وعرفيًا وشرعيًا.
ودعــا الشــعوب العربية واإلســالمية إلــى أن يهبوا 
لنصــرة القــدس واألقصــى المبــارك؛ ألن الضعــف 
والصمت العربي واإلسالمي والدولي عن االنتهاكات 
الصهيونية بحق المســجد األقصى وحاضنته مدينة 
القــدس سيرسِّــخ واقعًــا يتحكــم فيــه االحتــالل 
الصهيوني بالمسجد األقصى والقدس بشكل يجعل 

جهود استعادته في غاية الصعوبة.
واستعرض النائب أبو حلبية خالل مؤتمره الصحفي 
انتهاكات االحتالل الصهيوني بحق المدينة المقدسة، 
وتابع:" يواصل االحتالل تنفيذ سياساته ومخططاته 
التهويدية تجاه القدس والمسجد األقصى من خالل 
المشاريع االستيطانية واإلجراءات األمنية التعسفية 
بحق أهلها المقدســيين وممتلكاتهم، وتتزايد هذه 
الحملة الصهيونية الشرســة وتتســارع وتيرتها في 
تهويــد القــدس في ظــل هرولــة العــرب للتطبيع 
المُحــرَّم مــع العدو الصهيونــي وتآمــٍر دولي على 

القدس وفلسطين".
 االقتحامات الصهيونية لألقصى

وحذر "أبو حلبية" مــن مواصلة قطعان المغتصبين 
الصهاينــة اقتحاماتهم للمســجد األقصــى المبارك 

النقاب عنها مؤخرًا وتقضي بهدم أكثر من "22000" 
منزل من منازل أهلنا في القدس.

سرطان االستيطان
ونــوه إلــى أن االحتالل الصهيوني ينشــر ســرطان 
االســتيطان على نطاق واســع في القدس من خالل 
مصادرة آالف الدونمات من أهلنا المقدسيين إلقامة 
مغتصبــات صهيونيــة جديدة وتوســيع المغتصبات 
القائمــة ببنــاء آالف الوحدات الســكنية للمغتصبين 
الصهاينة؛ مشــيرًا إلعالن االحتالل الصهيوني عن 
عزمه لبناء نحو "20000" وحدة سكنية في مغتصبات 
شــرقي القدس، كما صادق على بناء "1281" وحدة 
اســتيطانية جديدة موزعة على مستوطنات معاليه 
أدوميم شرق مدينة القدس ورامات شلومو وراموت 
شمال القدس، كما منح تراخيص لبناء "176" وحدة 
اســتيطانية في البؤرة االستيطانية في جبل المكبر 
جنوب شرق القدس لتتحول إلى البؤرة االستيطانية 

األكبر في قلب األحياء الفلسطينية في القدس.
مشاريع تهويدية 

وأشار "أبو حلبية" في مؤتمره إلى أن االحتالل يتخذ 
إجراءات وينفذ مشــايع في القدس من شأنها تهويد 
المدينة وطمس معالمها اإلسالمية وتاريخها العربي 

ومن هذه المشاريع ما يلي: 
1.افتتاح ســلطات االحتالل كنيسًا يهوديًا في بلدة 
سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك بحضور وزير 
وأعضاء كنيست وحاخامات، باإلضافة إلقامة "300" 
مغتصب صهيوني كنيســًا يهوديًا أخر في حي بطن 
الهوى في "عقار أبو ناب" الذي سيطر عليه االحتالل 

عام 2015م.
2.محاولة هدم مقبرة الشــهداء التــي تعتبر امتدادًا 
للمقبرة اليوســفية في باب األسباط وهو أحد أبواب 
القدس القديمة، وذلك بهدف إقامة حدائق ومسارات 

تلمودية.

بشكل يومي، وممارستهم طقوسهم التلمودية على 
أبواب المســجد األقصى وفي ســاحاته، الفتًا إلى أن 
عــدد المقتحمين خالل الســنة الماضية 2016م بلغ 
)23661( مغتصــب وفــي هذا العــام 2017م وصل 

ألكثر من )25000( مغتصب.
هدم المنازل وتهجير السكان

وأشــار إلى أن االحتالل الصهيوني هدم في الشهور 
الثالثة األخيرة "40" منزاًل ومنشــأة سكنية وتجارية 
وزراعيــة ألهلنا المقدســيين في القــدس المحتلة، 
كما قام بإخطــار ما يزيد عن "279" منشــأة ومنزاًل 
بالهدم تحت حجج مختلفة، وقد بلغ مجمل ما هدمته 
ســلطات االحتالل خالل الفتــرة الممتدة من احتالل 
العدو الصهيوني لشــرقي القدس عــام 1967م إلى 
هذا العام 2017م أكثر من خمسة آالف منزل في هذا 
القســم من القدس، مما أدى إلى تشــريد "35000" 
مقدسي وخسائر اقتصادية بلغت نحو "10" مليارات 

دوالر وفقًا آلخر الدراسات.
وأضــاف أن ادعــاءات االحتــالل لقرارتــه بالهدم قد 
تنوعت ما بين: الهدم بأوامر عسكرية وبلغت نسبتها 
"%48"، والهــدم لمعاقبة أهل القدس وهي بنســبة 
"%6" والهــدم بأوامــر إدارية وكانت نســبتها "20%"، 
والهــدم لمجرد الهدم ودون ســبب معــروف "24%"، 
ويأتي البناء دون ترخيــص الذي يضطر إليه غالبية 
المقدسيين كنتيجة لعدم منحهم تراخيص للبناء من 
قبل االحتالل الصهيوني ألســباب سياســية ولتغيير 
المعادلة الديمغرافية الســكانية في القدس لصالح 
المغتصبيــن الصهاينة، ومن أخطر مخططات الهدم 
مؤخرًا ما تم اإلعالن عن نية العدو الصهيوني هدم 
مضارب بدو القدس في منطقة جبل البابا للشــروع 
في إقامة تجمــع مغتصبات E1، وذلــك بهدف خلق 
تواصل جغرافي مع تجمع مغتصبات معاليه أدوميم 
شرق القدس، محذرًا من مخططات لالحتالل كشف 

للبطريركيــة  تابعــة  عقــارات  ثالثــة  3.تســريب 
األرثوذكســية لصالــح جمعية "عطيــرت كوهانيم" 
االســتيطانية في الحي المســيحي تشــمل فندقين 
من أضخم المباني في القدس القديمة ما سيســمح 
للجمعية االســتيطانية بتوســيع نشــاطها بشــكل 
كبيــر وتهديد المبانــي العربية المحيطــة بها، وقد 
سبقها تســريب مئات الدونمات التابعة للبطريركية 
األرثوذكســية إلى جمعيــات اســتيطانية صهيونية 

أخرى.
4.مصادقة وزير الحرب الصهيوني ليبرمان على قرار 
إخالء تجمع "الخــان األحمر" شــرقي القدس، بزعم 
عــدم امتالك ســكانه تراخيــص بنــاء قانونية رغم 
أن البلدة تحظى بدعم مباشــر مــن منظمات دولية 

واالتحاد األوروبي.
العائــالت  عشــرات  لطــرد  تهويــدي  5.مخطــط 
الفلســطينية مــن حي الشــيخ جراح وســط القدس 
المحتلــة بهــدف إقامــة حــي اســتيطاني ضخم تم 
تجميــده قبل ســنوات، وأعــادت ســلطات االحتالل 
العمل به والبــدء بهدم المنازل الفلســطينية خالل 

شهر أغسطس من هذا العام 2017م.
اعتقال المقدسيين

إلى ذلك أشــار "أبو حلبية" إلى أن ســلطات االحتالل 
أقدمــت علــى اعتقــال أكثــر مــن "240" مقدســيًا 
ومقدسية منهم "70" طفاًل تقل أعمارهم عن "18" 
عام، ومن ضمن أشــهر هؤالء المعتقلين النائب في 
المجلــس التشــريعي عن مدينة القــدس محمد أبو 
طير، وشــيخ األقصى الشــيخ رائد صالح، مشــيرًا 
علــى أن عمليــات االعتقــال هدفت إلــى التضييق 
على المرابطيــن والمرابطات في األقصى فطالتهم 
االعتقــاالت وكان منهــم: الشــيخ رائد فتحــي، ود. 
موسى البسيط، والمرابطات: خديجة خويص وسحر 

النتشة وهنادي الحلواني.
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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

إال القدس 
القدس مهوى أفئدة المؤمنين في مشارق األرض ومغاربها، وألنها كذلك نبدأ 
دون مقدمات، فبعد أن قضى االحتالل على معظم ما تبقى من األثار العربية 
والمعالم اإلســالمية في معظم أنحاء المدينة المقدســة، يأتي الدور الدولي 
المتآمــر علــى األرض والوطن والقضيــة ليدوس قطار السياســة المجنونة 

بقيادة "دونالد ترامب" أحالم المسلمين في المدينة المقدسة. 
اإلدارة األمريكيــة الحالية وهي األشــد تطرًفا وعنصريــة وتصريحاتها تجاه 
القضايا العربية واإلســالمية تتســم دومًا بالتشدد وعدم الموضوعية، وفي 
هذا اإلطار تأتي النية األمريكية السيئة تجاه القدس، واالعتراف بها كعاصمة 
للكيان الصهيوني، بما في ذلك نقل مقر الســفارة األمريكية إليها وهو قرار 

لم يتجرأ على تنفيذه كل الرؤساء السابقين للواليات المتحدة األمريكية.
ونحن هنا لســنا في إطار الســرد التاريخي لإلجراءات األمريكية بحق شعبنا 
وقضيتنا وقدســنا، فهذه قضية مُسلم بها والدنيا بأســرها تعلم أن أمريكا 
تناصــر العدو الصهيوني علينا، ولكننا نتوقف عنــد ما هو مطلوب منا نحن 
الفلسطينيون تجاه المؤامرات الدولية على القدس واألطماع الصهيوني فيها. 
أواًل: على الســيد رئيس السلطة المســارعة نحو المصالحة الوطنية والعمل 
على تحقيق الوحدة بأسرع وقت ممكن وإرساء معالم الوحدة وإنهاء االنقسام 

فورًا، لنواجه كل المؤامرات ونحن متوحدين غير متفرقين. 
ثانيًا: اإلجراءات االنتقامية أو العقوبات المفروضة على غزة –سمها ما شئت- 
يجب أن تتوقف فورًا، وعلى السيد رئيس السلطة الخروج بخطاب للعالم كله 

يعلن فيه انهاء تلك العقوبات ووأدها إلى األبد. 
ثالثًا: المبادرة وفي ذات الخطاب لإلعالن عن القدس كل القدس هي عاصمة 
للدولــة الفلســطينية، وأننا لم نعد مقتنعين بأن القدس مقســمة "شــرقية 
وغربي" بل هي مدينة واحدة موحدة وهي مقدسة لدينا وعاصمتنا األبدية. 
رابعــًا: على الحكومــة بكافة أركانهــا ووزرائها التوجه فــورًا إلى قطاع غزة 
وتســلم مهامها دون تباطء وال تســويف، والشــروع بتوحيد الجهاز اإلداري، 
ولملمة شمل الشعب الفلسطيني وانهاء ظواهر التفرقة بين جناحي الوطن. 
خامسًا: على المستوى الشعبي علينا بالبدء بمواجهة ميدانية شعبية واسعة 
النطاق ضد الكيان الصهيوني في القدس والضفة الغربية المحتلة وفي كل 
مكان يتواجد فيه االحتالل على أرضنا المقدسة، لنقول لالحتالل وأعوانه أننا 

هنا باقون والقدس ليس لكم فيها أي حظ وال نصيب.
سادسًا: على المستوى العربي ال بد وأن نبرق لكل العرب والمسلمين برسالة 
عاجلــة مفادها أن االعتداء علــى القدس إنما هو اعتداء علــى الكل العربي 
والمســلمين كافة ومن أوجب الواجبات أن نتصدى ألمريكا وقراراتها الهادفة 
للنيل منا ومن مسرى نبينا، وبمقدور الحكومات العربية واإلسالمية أن تفعل 
أوراق الضغــط المتوفــرة لديها وهي كثيرة ومؤثرة في ســبيل ايقاف "العم 
سام" عن التصرف بمقدراتنا ومقدساتنا كما يشاء وفي أي وقت يشاء ولصالح 

أعداءنا وأعداء أمتنا العربية واإلسالمية.
وأخيرًا: إذا علم العدو الصهيوني أن جنوده في الميدان ســيدفعوا ثمن تهور 
السياســية األمريكيــة الراميــة لخدمة بني صهيــون فــإن حكومتهم حتمًا 
ستســعى هي ومن ذات نفسها لتسويف القرار أو تأجيله إلى أجل بعيد، وفي 
مقابــل ذلك لو علمــت اإلدارة األمريكيــة أن مصالحها فــي األرض العربية 
واإلسالمية ستكون مهددة بشــكل فعلي وحقيقي فإنها حتما ستلجأ لتغيير 
وجهــات نظرها، وتبديل قراراتها السياســية أو التوقف عنهــا وربما الغاءها، 
لذلك كلــه وجب االنتقال مــن مربع الحديــث اإلعالمي واالســتنكار الناعم 
إلى مربع الخشونة السياســية والتصادم الشعبي مع كل أعداء الوطن أعداء 
القدس، لنستنقذ مسرى نبينا من التهديد والوعيد والمخاطر المحيطة به.      
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

عقــدت لجنة الداخليــة واألمن والحكــم المحلي 
جلسة اســتماع لمدير قوى األمن الداخلي اللواء 
توفيق أبو نعيم، وعدد من قادة األجهزة األمنية، 
بحضور رئيس اللجنة النائب إســماعيل األشقر 
وأعضائها النواب: سالم سالمة، مروان أبو راس، 
يونــس أبــو دقة، وذلــك يوم أمــس األول بمقر 
المجلس التشريعي بغزة، واستمع النواب لشرح 
تفصيلي حــول األوضاع األمنية فــي قطاع غزة 

من اللواء أبو نعيم وقادة األجهزة األمنية.
بــدوره شــدد رئيــس لجنــة الداخليــة النائــب 
إســماعيل األشــقر خــالل افتتاح الجلســة على 

ضرورة تطبيق الشــق األمني في اتفاق القاهرة 
2011 بكافــة بنوده، مؤكدًا أن األمن مســئولية 
جماعية ويتحمل مســئوليتها بشكل مباشر وزير 
الداخليــة، مطالبًا بدمج ودعــم األجهزة األمنية 
بغــزة لتميزهــا فــي أداء مهامها وحفــظ األمن 
وتوفيــر األمــان للمواطنين كافة، ولمؤسســات 
وشــخصيات ومكونات المجتمع الفلسطيني دون 

استثناء.
من جانه شــدد مقــرر اللجنة النائب مــروان أبو 
راس على ضرورة اســتمرار وزارة الداخلية بغزة 
بكافة أجهزتها األمنية بتوفير األمن للقطاع كما 

كان في عهده السابق، وكذلك تأمين الحدود من 
العابثين.

بدوره اســتعرض اللواء أبــو نعيم الوضع األمني 
العام في قطاع غزة في ظل المتغيرات الجديدة، 
وعدد من القضايــا ذات الصلة، ملفتا أن األجهزة 
األمنيــة مازالت تمارس دورها فــي حفظ األمن 
الداخلــي، وحماية الجبهة الداخلية والحفاظ على 
الممتلــكات العامــة والخاصــة، منوهًــا على أن 
وزارته تعمل في ظل أزمة احتياجات وقلة االمداد 
اللوجستي، وانعدام الميزانيات التشغيلية، وعلى 

الرغم من ذلك هناك إنجازات مهمة.  

أكدت النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم 
أن المرأة الفلسطينية هي بمثابة اسطورة وطنية 
يفتخر بهــا الكل الفلســطيني، مبرقــة بالتحية 
للمرأة الفلســطينية فــي كل مواقعهــا وأماكن 
تواجدهــا، ومؤكدة وقوف الســلطة التشــريعية 
بجانــب المــرأة، ورفضهــا لكافة أشــكال العنف 
بحقهــا، جاء ذلــك خالل وقفة نظمتها مؤسســة 
الثقافة والفكر الحر في مقر المجلس التشريعي 
لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور أطر نســوية 
ومؤسسات مهتمة بشــأن المرأة، باإلضافة لعدد 

كبير من النساء الفلسطينيات.
وأوضحــت النائــب "نعيــم" أن أحد أهم أســباب 
العنــف ضــد المــرأة هــو تعاطــي الترامــادول 
والعقــارات المخــدرة، مطالبة بضرورة تشــديد 
الرقابة علــى األنفاق الحدودية مــع قطاع غزة، 
ومعرفة تفاصيل كل منتــج يدخل عبر الحدود، 
والحد مــن تهريب العقــارات المخــدرة واألدوية 

المشبوهة.
وقالت:" إن شــعبنا بحاجة لكل فرد في المجتمع، 

وال بد من الحفاظ على حياة أبناء شــعبنا والعمل 
علــى ابعادهم عــن المخدرات، لــذا نحن بحاجة 
ماســة لحمالت توعوية تهــدف إلبعاد الجيل عن 
المخدرات والمواد الســامة وتحذريهم منها ومن 

مخاطرها".
وطالبت بوضع خطة انقاذ وطني لشبابنا من وحل 
المخدرات والترمادول، موضحة أن المخدرات هي 

حرب تم شنها على أبناء شعبنا من قبل االحتالل 
الصهيوني إلسقاط شبابنا في العمالة، ودفعهم 
الرتــكاب الجرائم والعنف دون وعــي، مؤكدة أن 
المجلس أقر العديد من القوانين التي من شأنها 
مكافحة المخدرات، وتشديد العقوبات للمتعاطين 
والمروجين وذلك بهدف حفظ المجتمع وتخليص 

أبناءه من هذه اآلفة الخطيرة. 

لجنة األمن والداخلية: يجب تطبيق الشق األمني 
في اتفاقية 2011 بكافة بنوده

النائب نعيم: المرأة الفلسطينية اسطورة نفتخر بها 

استمعت لمدير قوى األمن الداخلي

خالل وقفة لمناهضة العنف ضد المرأة


