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نواب التغيير واإلصالح 
يواصلون مهامهم بكل 

همة ويتفقدون مؤسسات 
حكومية ومقرات أمنية

التشريعي: "صفقة ترامب" تصفية للقضية وتحسين لصورة االحتالل

البرلمان العربي يطالب بموقف دولي حازم 
02إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي

لجنة الداخلية تناقش مشكالت المواطنين 
مع وكيل الحكم المحلي ورئيسي بلديتي 

03غزة وجباليا

نائبان مــن الضفة الغربيــة: ال بد من تحدي 
إجــراءات االحتــالل واالعتــكاف بالمســجد 

03األقصى

أكــد نــواب المجلــس التشــريعي رفضهــم لــكل 
تفاصيــل ما بات يعــرف "بصفقة القــرن" وكل ما 
يصــدر عنها وفــي مقدمة ذلك "ورشــة البحرين"، 
مؤكديــن أنهــا أي الصفقة تنطوي علــى تجاوزات 
خطيــرة جــدًا لمبادئ القانــون الدولــي التي أقرت 
حقــوق الشــعب الفلســطيني وعلــى رأســها حق 
العودة وتقرير المصير، داعين الستراتيجية وطنية 

لمواجهة تلك الصفقة.
فــي حين دعــا النائــب األول لرئيس التشــريعي، 

مشــاريع مقترحــة للتوطين واعتبرهــا تهدف إلى 
إنهاء قضية الالجئين وشــطب حق العودة، موصيًا 
بتكثيف الجهود الدبلوماسية لرفض صفقة ترامب، 
وتفعيــل دور المقاطعة والرفــض العلني للتطبيع 
مع االحتالل بشكل مطلق وإدانه أي جهود في هذا 

االتجاه بغض النظر عن المبررات المصاغة لذلك.
مــن ناحيتهــم شــدد النــواب أثنــاء مداخالتهــم 
وتعليقاتهم علــى التقرير إلى أن اإلدارة األمريكية 
الحاليــة هــي األشــد عــداًء لشــعبنا، مؤكدين أن 

أحمد بحر، في مستهل الجلسة لعقد مؤتمر وطني 
فلســطيني فــي قطاع غــزة بالتزامن مــع مؤتمر 

البحرين، لمواجهة الصفقة واالعالن عن بطالنها.
بدوره أشــار رئيس اللجنة القانونية النائب محمد 
فــرج الغــول، في تقريــر لجنتــه الذي تــاله أثناء 
الجلســة على أن الصفقة تهــدف لتصفية القضية 
الفلسطينية وتحسين صورة االحتالل، منوهًا إلى 

أن إجراءاتها قد بدأت بالفعل. 
هذا ورفــض التقرير، فكرة الوطــن البديل، أو أية 

صفقــة ترامب باطلة وال تلزمنا وكل ما ينتج عنها 
مرفوض.

ودعا النواب لمناهضة مؤتمــر البحرين، والعتماد 
اســتراتيجية وطنيــة يشــارك فيها الــكل الوطني 
لرفــض الصفقــة ومقاومــة تطبيقها علــى أرض 
الواقــع، وفي نهاية الجلســة أقر النــواب باإلجماع 

تقرير اللجنة القانونية.

040506

بحر: ندعو لعقد مؤتمر وطني في غزة بالتزامن مع مؤتمر 
البحرين لمواجهة صفقة ترامب 

االحتالل يفرج عن النائب ناصر عبد الجواد
أفرجت سلطات االحتالل اإلســرائيلي، منتصف األسبوع 
الجاري، عن النائب في المجلس التشريعي عن محافظة 
سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، ناصر عبد الجواد، بعد 
أن أمضى 18 شهرًا قضاها متنقاًل بين سجون االحتالل. 
وكانــت قوات االحتالل قد اختطفت عبد الجواد في األول 
مــن يناير 2018، بعــد مداهمة منزله ببلــدة دير بلوط 
غرب ســلفيت، وأصدرت محكمة ســالم العسكرية بحقه 
حكمًا بالســجن الفعلي لمدة عام ونصــف، وغرامة مالية 

بقيمة 2000 شيقل.
وجاء اختطاف عبد الجواد، بعد أســبوعين من عودته إلى 
أرض الوطــن، بعــد حصوله علــى درجة الدكتــوراه في 

الشريعة االسالمية من جامعة الماليا بماليزيا.
ومــن الجدير ذكره أن النائب عبد الجواد، البالغ من العمر 
"50" عامــًا، قد أمضى في ســجون االحتالل أكثر من 18 

عامًا على فترات متفرقة.
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أخبار 2

بحر: قرار ادانة BDS اصطفافًا لجانب االحتالل وتأييدًا للرواية الصهيونية المزيفة
أبرق لرئيس البرلمان األلماني محتجا

المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  أبــرق 
التشــريعي، أحمــد بحــر، ببرقيــة عاجلة 
لرئيس البرلمــان األلماني "البوندســتاغ" 
السيد/ فولفانغ شويبله، محتجًا على قرار 
البرلمــان األلمانــي القاضــي بإدانة حركة 
المقاطعــة الفلســطينية BDS لالحتــالل 
الوطنيــة  اللجنــة  واعتبــار  االســرائيلي 
الفلســطينية لمقاطعة االحتــالل معادية 

التشــريعي  المجلــس  أن  البرقيــة  وأكــدت 
الفلســطيني، يرى في قــرار البرلمان األلماني 
)البوندســتاغ( بحق حركة المقاطعة لالحتالل 
BDS مخالفة ســافرة لقواعــد القانون الدولي، 
منوهــًا إلــى حــرص BDS على االنســجام مع 
القانون الدولي، داعيًا البرلمان األلماني للتراجع 

عن هذا القرار. 
انصاف الضحية ومحاكمة الجالد

للســامية، ومنــع عملهــا فــي ألمانيا وســحب 
التمويــل من المشــاريع التي تدعــم مقاطعة 
االحتالل، معبرًا عن بالغ استياءه من هذا القرار 
الــذي اعتبره حكمًا جائــرًا واصطفافًا مخاًل إلى 
جانب االحتالل اإلسرائيلي والرواية الصهيونية 
المزيفــة التــي تعمــد الــى تصديــر التضليل 

واألكاذيب. 
مخالفة سافرة للقانون الدولي

الشــعب  إن  بالقــول:"  برقيتــه  بحــر  وختــم 
الفلســطيني، يتوقــع مــن البرلمــان االلماني 
الوقــوف مــع الحقــوق الوطنية الفلســطينية 
والتصــدي لجرائــم االحتالل اإلســرائيلي التي 
تشــكل جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد 
اإلنســانية، ودعم حق شــعبنا الفلسطيني في 
مشــواره العــادل نحو تحقيق الحريــة والعدالة 
االستقالل الوطني أسوة بباقي شعوب العالم".

النائــب عــدوان: تصنيــف حركة 
BDS كمعادية للسامية انحياز 

لالحتالل
أدان النائب عاطــف عدوان، تصنيف 
المقاطعــة  ألمانيــا حركــة  برلمــان 
للمنتجــات الصهيونيــة BDS بأنهــا 
حركة معادية للســامية، معتبرًا ذلك 
انحيازًا لدولة الكيان الصهيوني التي 
ترتكــب جرائم بشــعة بحق شــعبنا 

الفلسطيني.
وقــال النائــب عــدوان فــي تصريح 
صحفي:"واضــح أن هذا القرار خطير 
جــدًا وخاصــة أنــه يدافع عــن جهة 

مجرمة هي دولة االحتالل".
وأكــد أن هــذا التصنيف يعــد ضربة 
لحقوق االنســان وللقانــون الدولي، 
مثمنًا جهود BDS  لمقاطعة االحتالل 

الصهيونــي، ومعتبــرًا  إياهــا حركة 
استشعرت ضرورة  الدفاع عن حقوق 
المظلوميــن مؤكــدا أن الحركــة لها 
اعتبارهــا واحترامهــا وتواجدها في 

المجتمع الدولي.

البرلمان العربي يطالب بموقف دولي 
حازم إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي

طالــب رئيــس البرلمــان 
السلمي،  مشعل  العربي، 
بتحمل  الدولــي  المجتمع 
واتخــاذ  مســؤولياته 
موقف دولــي حازم إلنهاء 
اإلســرائيلي  االحتــالل 
وتمكيــن  لفلســطين، 
من  الفلســطيني  الشعب 
حقه فــي العــودة وإقامة 
المستقلة  الوطنية  دولته 
وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد الســلمي، فــي بيان 
له علــى ضــرورة تكاتف 
الدولــي لرفــع  المجتمــع 
الشــعب  عــن  الُظلــم 

الفلســطيني باتخــاذ خطــوات عاجلــة وجادة 
وفاعلــة علــى أرض الواقــع لتوفيــر الحمايــة 
الدولية لــه، ووقــف القوانيــن العنصرية التي 
تصدرهــا الكنيســت اإلســرائيلية، وتشــرعن 
الجرائم البشعة والمستمرة بحق الفلسطينيين.
وشــدد على أن قوة االحتالل )إســرائيل( ومُنذ 
احتاللها لألراضــي العربية في العــام 1948م 
مستمرة في سياسة الغطرسة وتحدي المجتمع 
الدولي، من خالل ممارسات الترهيب والتهجير 

والقتــل والتطهير العرقي 
بحق الشعب الفلسطيني، 
ضاربة بعرض الحائط كل 

قرارات الشرعية الدولية.
"إســرائيل"  أن  واعتبــر 
صــارخ  بشــكل  تنتهــك 
المتحــدة  األمــم  ميثــاق 
والمعاهدات  واالتفاقيــات 
والمبادئ الدولية وتمارس 
مــرأى  علــى  جرائمهــا 

ومسمع العالم.
الســلمي، تضامن  وجــدد 
مــع  العربــي  البرلمــان 
الشــعب الفلســطيني في 
كافة األراضي الفلسطينية 
المحتلة، ووقوفه الكامل ضد كافة الممارســات 
العدوانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأكــد مواصلة جهود البرلمان في تنفيذ خطط 
عملــه نُصرة لقضية العرب األولى فلســطين، 
وتمكينًــا للشــعب الفلســطيني مــن حقه في 
إقامة دولته الوطنية المســتقلة، وفًقا لقرارات 
الشــرعية الدولية ومبادرة السالم العربية على 
حــدود الرابــع مــن يونيــو 1967م وعاصمتها 

القدس.

النائب أبو حلبية: سياسات االحتالل 
في القدس لن تغيير الوجه اإلسالمية للمدينة

أكد رئيــس لجنة القــدس واألقصى 
بالتشــريعي النائب أحمد أبو حلبية، 
أن سياســات االحتالل في القدس لن 
تغير من الوجه اإلســالمية والضاري 
للمدينة المقدســة، جاءت تصريحات 
أبــو حلبيــة، لــدى مشــاركته بيــوم 
دراســي بعنوان:" القدس بين الحق 
اإلسالمي والتزييف اليهودي"، والذي 
تم تنظيمه بإشــراف دائــرة القدس 
في حركة حماس وبالتعاون مع وزارة 
األوقاف بمدينة رفح، بمشاركة لفيف 
مــن الشــخصيات االعتباريــة وعلى 

رأسهم النائب يونس األسطل. 
وأشــاد أبو حلبيــة، بتضحيــات أبناء 
مدينة القدس المحتلة وما يواجهونه 
من عقوبات ومخططات تهدف لتغيير 
ثقافتهم العربية واإٍلسالمية، مشيرًا 

أن العدو الصهيوني يســعى لتحقيق 
أهدافه من خالل االقتحامات اليومية 
للمســجد  المســتوطنين  لقطعــان 
األقصى ومالحقة الحراس ومصادرة 
األراضــي المقدســة وهــدم المنازل 

ومنع المرابطين من دخول المســجد 
ومحاولــة فــرض التقســيم المكاني 

وخصوصا في مصلى باب الرحمة.
مؤكدًا على أهمية العمل على تفعيل 
االعــالم المرئي وشــبكات التواصل 
االجتماعــي وفضــح جرائــم العــدو 
الصهيوني للكشف عن مخططاتهم 
اإلجــراءات  وبيــان  ومواجهتــه، 
القانوني  الدعم  الصهيونية وتقديم 
ومالحقــة مجرمي الحــرب من خالل 
رفــع القضايا ضدهم فــي المحاكم 

الدولية.
داعيًا إلى نشــر الوعــي والثقافة عن 
أهميــة ومكانــة المســجد األقصــى 
ودعــم صمود أهالــي القدس ألنهم 
يعــدون الصف األول فــي الدفاع عن 

المسجد األقصى المبارك.

النائب سالمة يشارك بتكريم العاملين 
بمركز شرطة النصيرات

شارك النائب سالم سالمة، في لقاء التكريّم الذي 
نظمه مركز شــرطة النصيرات بعنــوان:" عالقة 

الشرطة بالمجتمع المدني".
بحضور قائد قوى األمن اللــواء توفيق أبو نعيم، 
وبمشــاركة العديــد من أفــراد وضبــاط األجهزة 
األمنيــة والمخاتيــر والوجهــاء وشــخصيات مــن 

المجتمع المحلي.
وأثنى النائب ســالمة، على جهــود أفراد وضباط 
الشرطة الذين يســعون دائما لخدمة المواطنين 
والســهر على راحتهم، مشــيدًا بتضحيــات رجال 
الشــرطة فــي ســبيل خدمــة وراحــة المواطنين 
ليعيشــوا بكرامــة. وأكــد على ضــرورة محافظة 

الشــرطة الفلســطينية على العالقة القوية بينها 
وبيــن المجتمــع، فتكاثــف الجهود بين الشــرطة 
والمجتمع يــؤدي إلى رقــي المجتمع وتماســكه، 
مشيرًا ألهمية دور رجال اإلصالح في الحفاظ على 

سالمة العالقات بين أفراد المجتمع. 
بدوره أشــاد أبو نعيم، بدور الشرطة الفلسطينية 
في حفظ أمن المجتمع وحماية المنشآت الوطنية 
على الرغم من قلــة اإلمكانيات المادية المتوفرة 
لدى المؤسسة األمنية والشرطية في قطاع غزة، 
منوهًا إلى أن األجهزة األمنية تبذل أقصى الجهود 
مــن أجل خدمة المواطــن والمحافظة على حياته 

وممتلكاته.   
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أخبار ومقاالت

لنتوحد جميعًا في مواجهة مؤتمر البحرين
تبــدو إدارة ترامــب على عجلة من أمرهــا اليوم، إذ أن الفرصة الذهبيــة تتراقص بقوة أمام 
أعينهــا اليوم إلنجاز الكثير من أهدافها االســتراتيجية ومصالحها الخبيثة بخصوص القضية 

الفلسطينية بشكل خاص، والقضايا العربية واإلسالمية بشكل عام.
وســط الضعف والهزال العربي الجامح تتحــرك إدارة ترامب بكل صلف ووقاحة وفجور ابتغاء 
إعــادة ترتيــب األوراق وإعادة تشــكيل تفاصيل ومركبات المشــهد السياســي في المنطقة 
العربية واإلسالمية بما يتوافق مع أهدافها العنصرية القديمة التي تضع دعم وتسييد الكيان 

الصهيوني وتطبيع وجوده في المنطقة في العمق والصميم.
منذ فترة، تتوالى األحاديث والتصريحات الصادرة عن إدارة ترامب حول صفقة القرن، وتتواتر 
األنبــاء عن معالمها ومحاورها الرئيســية التي يتصدرها تصفيــة قضيتي الالجئين والقدس 
وضم الضفة الغربية إلى دولة الكيان وتحويل ما تبقى من أراض فلسطينية مبعثرة إلى كيان 

هزيل تحت حكم ذاتي مسخ وفق الرؤية الصهيونية واألمريكية.
وهــا هي إدارة ترامب هذه األيام تحاول تنفيذ الشــق االقتصادي مــن صفقة القرن كقاعدة 
لتنفيذ الشــق السياســي فيها عبر اإلعالن عن المؤتمر االقتصادي في البحرين نهاية شــهر 
يونيو القادم بهدف تقديم رشاوى مالية واقتصادية كبيرة لشراء ذمم بعض األنظمة العربية 
لتمريــر صفقة القرن التــي تجعل من تصفية قضيتــي الالجئين والقدس البنــد األول فيها 
وفق أهداف ســوداء ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وجودنا الوطني في نهاية 

المطاف.
لقد مرت على شعبنا الفلسطيني الكثير من المشاريع والصفقات المشبوهة التي حاولت 
وأد قضيتنا العادلة إال أنها تحطمت على صخرة وعي وصمود شعبنا، وستتحطم صفقة 
القرن كما تحطمت ســابقاتها من المشاريع والصفقات، وسيفشل مؤتمر البحرين بإذن 
اهلل، وســيعود ترامب وأذنابه من المشــاركين فيها بخفي حنين إن شــاء اهلل، ولن ينالوا 

سوى احتقار الشعوب ولعنة التاريخ.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نرفض مؤتمر البحرين ونرفض أي مؤتمر أو مشروع أو 
آلية ذات عالقة بصفقة القرن، وسنسعى إلى إفشالها وإسقاطها بكل السبل والوسائل المتاحة.

إن على إدارة ترامب والكيان الصهيوني، وكل من يتواطأ أو يتحالف معهما، أن يدركوا جميعًا 
أن حقوقنــا وثوابتنا الوطنية المشــروعة لن توضع في خانة المســاومة ومربــع االبتزاز بأي 
حال من األحوال، ولن نقبل مقايضة حقوقنا وثوابتنا وحريتنا بالمال بالسياســي والرشــاوى 
االقتصادية، وال مكان لألثمان واألجندات السياسية الخاصة في إطار عملنا الوطني التحرري 
وصراعنا المســتمر مع االحتالل لنيل حقوقنا وتحرير أرضنا ومقدساتنا، ففلسطين مقدسة، 
قداســة الدين واإلنســانية والتاريخ والحضارة، وهي أكبر من كل هــذه الترهات والهرطقات 

السياسية واالقتصادية الساقطة.
مــن هنا نؤكد أنه قد آن اآلوان كي تتشــكل جبهة صلبة وعريضة مــن كل القوى الحية في 
شعبنا وأمتنا لمواجهة التغول األمريكي والصهيوني على حقوقنا وثوابتنا الوطنية، والتصدي 
للهجمة الشرسة التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية، ورفع الظلم والمعاناة التاريخية عن 

شعبنا، وكسر حلقات الحصار والتجويع التي تحاول إخضاع غزة وتركيع أهلها الصامدين.
وال ريب أن وحدة الموقف والصف الفلســطيني الداخلي تشــكل حجر األساس لتوحيد وتعزيز 
الموقف والصف العربي واإلســالمي، وقطع الطريق على بعض األنظمة العربية التي ارتمت 
في أحضان اإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني، وهو ما يســتدعي من السلطة الفلسطينية 
العمل على تطوير موقفها الراهن الرافض لصفقة القرن الذي نثمنه ونقدره، والشروع بقوة 
في حل األزمة الفلسطينية الداخلية وإنهاء االنقسام عبر النزول عند مبادئ الشراكة الوطنية 
وتطبيق اتفاقات الوحــدة والمصالحة ورفع العقوبات الجماعية الالإنســانية المفروضة على 

أهالي القطاع، ومراجعة عالقاتها واتفاقاتها السياسية واألمنية واالقتصادية مع االحتالل.
وختامًا.. فإن وحدة شــعبنا ومقاومته الباسلة -التي تعتبر مســيرات العودة وفك الحصار أحد 
أشــكالها وتجلياتها- تشكل الضمانة األهم والوســيلة المثلى إلحباط وإفشال صفقة القرن، 
وقلــب الطاولة في وجه الصهاينــة واألمريكان وأذنابهم المتآمرين، وخلــط األوراق في وجه 
السياســة األمريكية والصهيونية التي اعتقدت- وهمًا وســذاجة- أن شعبنا قد استكان لألمر 
الواقع وقبل مقايضة حقوقه الوطنية بفتات هزيل تحت غطاء إنساني، فما وجدوا من شعبنا 
ومقاومتنا إال كل العزم واإلصرار على التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية رغم كل اإلغراءات 
وألوان التهديد والوعيد والضغوط المختلفة، وسوف تستمر مقاومتنا في طريقها المبارك حتى 

تحقيق النصر والحرية واالستقالل الوطني بإذن اهلل.
"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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لجنة الداخلية تستمع لوكيل 
الحكم المحلي ورئيسي بلديتي غزة وجباليا

بحضور رئيس المجلس باإلنابة

نائبان: ال بد من تحدي إجراءات 
االحتالل واالعتكاف بالمسجد األقصى

عقــدت لجنة الداخليــة واألمن والحكــم المحلي في 
المجلس التشــريعي، جلســة اســتماع لوكيل وزارة 
الحكم المحلي المهندس إبراهيم رضوان، ورئيســي 
بلديتي غــزة وجباليــا، بحضور الدكتــور أحمد بحر، 
النائب األول لرئيــس المجلس، ومقرر اللجنة النائب 
مروان أبــو راس، ورئيــس اللجنة القانونيــة النائب 

محمد فرج الغول.
بدوره أشــار بحر، أن اللقاء يأتي لمناقشة العديد من 
القضايا التي تهم المجتمع ومنها: "األكشاك المُقامة 
على الســاحل، وتلزيم األسواق، والباعة المتجولين، 
وضريبة المنازل"، وكيفيــة تعامل البلديات مع هذه 
القضايــا، مؤكدًا ضرورة العمل علــى تجويد الخدمة 
المُقدمــة للمواطــن وكذلــك التخفيــف عنــه بكل 

الوسائل. 
من جانبه قال النائب محمد فرج الغول، إن مشــكلة 

تلزيــم األســواق تتمثل فــي آليات تطبيــق القانون 
واللوائــح التفســيرية وليــس فــي القانــون ذاتــه، 
داعيــًا البلديــات لتوضيح حــدود المكان الــذي يتم 
تلزيمه بشــكل دقيق، حتى ال يتغــول المتلزم على 

المستفيدين من األسواق.
مــن ناحيته قــال وكيل الحكــم المحلــي المهندس 
إبراهيــم رضوان، أنه وجــه البلديــات للموازنة بين 
احتياجــات المواطنيــن والقانــون مــع تقديــم مبدأ 
التخفيف عن المواطنين وخدمتهم، موضحًا أن وزارته 
والبلديات ال يدخران جهدًا من شأنه خدمة المواطن. 

وفــي نهاية اللقاء أوصى الحضــور بضرورة عقد لقاء 
موسع يضم كل الجهات ذات االختصاص بما في ذلك 
اللجنة المركزية لحماية الشاطئ، بهدف وضع الحلول 
العملية المناسبة لهذه المشكالت واالتفاق على آليات 
ووسائل من شأنها الخفيف عن المواطنين وخدمتهم.  

دعــا نائبان من نــواب الضفــة الغربية في 
تصريحات صحفية لتحــدي إجراءات االحتالل 
وشــد الرحــال للمســجد األقصــى المبارك 
واالعتــكاف فيه، ورفض إجــراءات االحتالل 
الهادفــة لمنــع المصليــن مــن الوصــول 

للمســجد األقصى، داعين المجتمع الدولي 
للقيام بمهامــه وواجباته اإلنســانية في 
حماية مقدســاتنا اإلســالمية والمسيحية 
فــي المدينة المقدســة، "البرلمان" تابعت 

تصريحي النائبين وأعدت التقرير التالي: 

النائب خالد طافش
 بــدوره دعــا النائب 
عــن محافظــة بيت 
لحــم خالــد طافش، 
فــي  لالعتــكاف 
األقصــى  المســجد 
وخاصــة  المبــارك، 
فــي العشــر األواخر 
من رمضان، وتحدي 
االحتــالل  إجــراءات 
مــن  يحــاول  الــذي 
خاللهــا فــرض واقع 

جديد على المصلين في األقصى.
وأكــد طافش، على حق الفلســطينيين بالتواجد في 
األقصى متى شــاءوا، منوهًا أنــه ال يحق ألي كان أن 
يمنعهم من الصالة واالعتكاف في مسجدهم، منددًا 
باعتــداءات االحتالل على المعتكفيــن في األقصى؛ 

واستمرار االقتحامات اليومية لألقصى وباحاته. 

النائب فتحي القرعاوي 
أهاب  ناحيتــه  مــن 
فتحــي  النائــب 
القرعــاوي، بكل من 
يســتطيع الوصــول 
األقصــى  للمســجد 
اعمــاره  بضــرورة 
ورفض  باالعتــكاف 
العــدو  إجــراءات 
الصهيونــي، مبينــًا 
أن شعبنا ينوب عن 
اإلســالمية  األمــة 

كافة في حماية المسجد األقصى المبارك. 
ولفت القرعــاوي، إلى أن االحتالل يصر على إشــعار 
الجميع أن هذا المكان هو إرثه ومن مقدســاته، فيما 
يُظهــر للعالم أن صالة الفلســطينيين في األقصى 
هــي كــرم ومنة منــه، داعيــًا المعتكفيــن لمقاومة 

اقتحامات المستوطنين وجنود االحتالل.  
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تقرير

بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس

التشريعي يعقد جلسة خاصة بعنوان: صفقة "ترامب" جريمة لتصفية القضية الفلسطينية وانتهاك للقوانين الدولية

ندعــو لعقد مؤتمر وطنــي في غزة بالتزامن مع ورشــة 
البحرين لمواجهة صفقة ترامب

بحر: 

أكد نــواب المجلس التشــريعي رفضهم 
لــكل تفاصيــل مــا بــات يعــرف "بصفقة 
القــرن" وكل ما يصدر عنها وفي مقدمة 
ذلك "ورشــة البحرين"، مؤكديــن أنها أي 
الصفقة تنطوي على تجاوزات خطيرة جدًا 
لمبادئ القانون الدولي التي أقرت حقوق 

الشــعب الفلســطيني وعلى رأســها حق 
العودة وتقرير المصير، داعين الستراتيجية 

وطنية لمواجهة تلك الصفقة.
هذا ودعا النائب األول لرئيس التشــريعي، 
أحمــد بحر، في مســتهل الجلســة لعقد 
مؤتمر وطني فلســطيني في قطاع غزة 

بالتزامن مــع مؤتمر البحريــن، لمواجهة 
الصفقة واالعالن عن بطالنها.

فيمــا اعتبــر النــواب أن اإلدارة األمريكية 
الحالية بمثابة األشد عداًء لشعبنا واألكثر 
قربــا ودعمًا لالحتــالل، "البرلمــان" تابعت 

الجلسة وأعدت التقرير التالي: 

عقود من اآلالم واألوجاع
بــدوره أشــار النائــب األول لرئيــس المجلس 
التشــريعي الدكتــور أحمد بحر، في مســتهل 
الجلســة لمعاناة شــعبنا التي اســتمرت عقودًا 
طويلــة مــن اآلالم واألوجــاع بفعــل االحتالل 
والعــدوان والحصــار، وأضــاف بقولــه:" عاصر 
شــعبنا خالل هذه العقود الكثير من المشاريع 
والصفقات المشــبوهة التي حاولت وأد قضيته 
العادلــة، إال أنهــا تحطمت جميعــًا على صخرة 

وعي وصمود شعبنا".
وقال:" لقد حاولت إدارة ترامب مدعومة بتواطؤ 
بعــض األنظمة العربية لألســف تنفيذ الشــق 
السياسي من صفقة القرن إال أنها واجهت رفضًا 
ومقاومة فلسطينية شرسة، فتعثرت خطواتها 
وارتبكت حساباتها وها هي تحاول تنفيذ الشق 
االقتصادي من الصفقة كأرضية وقاعدة لتنفيذ 
الشــق السياســي لها عبر اإلعالن عن المؤتمر 
االقتصــادي فــي البحريــن أواخر شــهر يونيو 

البحرين، داعيًا إياها لتطبيــق اتفاقات الوحدة 
ورفــع العقوبــات الجائــرة عــن أهالــي قطاع 
غزة، واإلعالن عن إنهاء االتفاقيات السياســية 

واألمنية واالقتصادية مع االحتالل.
مؤتمر وطني بالتزامن

ودعــا إلــى عقــد مؤتمــر وطنــي فــي قطــاع 
غــزة بالتزامــن مع مؤتمــر البحريــن بحضور 
الفصائل الفلســطينية والمؤسسات والنقابات 
والشــخصيات على أن تكــون أجنــدة المؤتمر 
مناقشــة الوحــدة الوطنيــة وتأكيد التمســك 
بالثوابت الفلسطينية واإلعالن عن استراتيجية 

وطنية لمواجهة صفقة ترامب.
تقرير اللجنــة القانونية بعنــوان: صفقة "ترامب" 
جريمــة لتصفية القضيــة الفلســطينية وانتهاك 

للقوانين الدولية
 هذا وقدم رئيس اللجنة القانونية النائب محمد 
فــرج الغول، تقرير لجنته حول "صفقة ترامب" 

القادم التي سترســم اآلليــات العملية لتطبيق 
صفقة القرن في جانبها االقتصادي".

مؤتمر البحرين مرفوض
وأكد بحر، رفض الشــعب الفلسطيني لمؤتمر 
البحرين، ودعا الكل الوطني الفلســطيني إلى 
مقاطعته وإعالن البراءة منــه جملًة وتفصياًل، 
التــي ستســتضيف  البحريــن  داعيــًا مملكــة 
المؤتمــر وبعض األنظمــة العربية التي أعلنت 
عن مشــاركتها فيه إلى اإلعــالن عن إلغاء هذا 
المؤتمــر الــذي يهــدف إلــى تصفيــة القضية 

الفلسطينية. 
وأكد أن الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية 
لن تخضــع للمســاومة واالبتــزاز والمقايضة، 
منوهــًا أن وحدة الصف والموقف الفلســطيني 
الداخلي يشــكل حجر األســاس لتوحيد وتعزيز 

الموقف والصف العربي واإلسالمي.
وثمــن بحــر، موقــف الســلطة الفلســطينية 
الرافــض لصفقــة القرن وعدم حضــور مؤتمر 

مؤكــدًا رفض اللجنة للصفقة التــي قال:" إنها 
تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وتحسين 

صورة االحتالل".
جريمة خطيرة

واعتبر الغــول في تقريــره، أن صفقة ترامب، 
تعد جريمة خطيرة وســابقة تاريخية لم يعهد 
المجتمع الدولي مثلها على مدار السنين، مؤكدا 
أنها انتهاك صــارخ للقانون الدولي واالتفاقيات 
والقــرارات والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة، 
ومنوهــًا أنها تعــرض األمن والســلم الدوليين 
للخطــر، وتهدد العالقات بيــن الدول من خالل 
فرض حلول ظالمة على الشــعب الفلسطيني، 
وبإرادة منفردة منحازة لالحتالل، واستنادًا إلى 
معيار القوة وسياسة فرض األمر الواقع، وليس 

لمعايير القانون الدولي والعدالة الدولية.
صفقة صهيوأمريكية

ووصف الغول صفقة ترامب، بالصهيوأمريكية 
بامتيــاز، مشــيرًا إلــى أنها تهدف إلــى تصفية 
القضية الفلسطينية؛ وتكريس سيادة االحتالل 
الصهيونيــة علــى الضفــة الغربيــة والقــدس 
والقطــاع وكل فلســطين التاريخيــة، وفرض 
السيادة الصهيونية على أجزاء من أقاليم الدول 

العربية.
وأشــار إلى أن الصفقة لم تعــد حديثا إعالميا، 
بل أصبحــت خطوات عمليــة اتخذتهــا اإلدارة 
االمريكيــة، ونفذتها علــى أرض الواقع، منددًا 
بإجــراءات تنفيذها المتمثلة بتجســد االعتراف 
الصهيونيــة  بالســيادة  الظالــم  األمريكــي 
علــى القــدس، واعتبارهــا عاصمــة لالحتالل 
الصهيونــي، ونقل ســفارة الواليــات المتحدة 

األمريكية إليها.
عالمات وإشارات بدء تنفيذ الصفقة

وأورد التقرير عدة عالمات واشارات توحي ببدء 
اإلدارة األمريكية بتنفيذ الصفقة ومنها ما يلي: 
1.وقــف المســاهمة األمريكيــة فــي ميزانية 

اإلدارة األمريكية الحالية هي األشد عداًء لشعبنا وصفقة 
ترامب باطلة وال تلزمنا وكل ما ينتج عنها مرفوض 

النواب:
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تقرير

بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس

التشريعي يعقد جلسة خاصة بعنوان: صفقة "ترامب" جريمة لتصفية القضية الفلسطينية وانتهاك للقوانين الدولية

الصفقة بدأت فعال وهــي تهدف لتصفية القضية برمتها 
وتحسين صورة االحتالل

الغول:

وكالة غوث وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين 
"األونــروا"، ووقف تمويل المشــارع اإلنســانية 
التــي تنفذها الواليات المتحــدة األمريكية في 

فلسطين المحتلة.
2.اعتــراف أمريكيا بالســيادة الصهيونية على 
الجوالن السوري المحتل، وتُسارعها في تهيئة 
األجــواء اإلقليميــة لقبــول الصفقــة من خالل 
محاولة تحســين صــورة االحتــالل والدفع في 
اتجاه تطبيــع الدول العربية واإلســالمية على 

وجه الخصوص معه.
3.دعــوة اإلدارة األمريكيــة إلــى عقــد مؤتمر 
اقتصادي في دولة البحرين لمناقشــة الســالم 
االقتصادي، والذي يهدف إلى حرف البوصلة عن 

القضية الفلسطينية.
وأكــد التقريــر أن الصفقة تهــدف إلى تصفية 
القضيــة الفلســطينية والنيــل مــن الثوابــت 
الشــعب  لحقــوق  والتنكــر  الفلســطينية، 
الفلســطيني في إقامة دولته المســتقلة على 

المستويات التالية:
مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين

يعد قــرار الواليــات المتحدة القــدس عاصمة 
لالحتــالل الصهيونــي ونقــل ســفارتها إليها، 
انتهــاكًا صارخــًا للقوانيــن والقــرارات الدولية 
وعلى رأســها قــرار مجلــس األمن رقــم 478 
الصادر بتاريخ 20 آب / أغسطس 1980؛ والذي 
نــص على عــدم االعتراف بالقانون األساســي 
الصهيوني بشــأن القــدس، إضافــة إلى دعوة 

الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها.
ونوه التقرير إلى تأكيــد الجمعية العامة لألمم 
المتحــدة وكذلــك مجلــس األمن؛ علــى عدم 
مشــروعية إجراءات االحتالل اإلجرامية الرامية 
إلى تغيير واقع مدينة القدس؛ بما فيها عمليات 
االســتيطان داخــل المدينــة، مشــيرًا لتأكيــد 
محكمة العدل الدولية في رأيها االستشــاري أن 
جدار الفصل العنصري واالستيطان الصهيوني 
فــي األراضي الفلســطينية المحتلــة بما فيها 
القدس هــو انتهــاك صــارخ للقانــون الدولي 
والقانــون الدولي اإلنســاني والقانــون الدولي 

لحقوق االنسان.
حق عودة الالجئين والتزامات األونروا

 واعتبــر الغول، أن وقف المســاهمة األمريكية 
فــي ميزانية وكالة غــوث وتشــغيل الالجئين 
الفلســطينيين "األونــروا"، ووقف المســاعدات 
المقدمة للفلسطينيين، ووقف تمويل المشارع 
اإلنســانية التــي تنفذهــا الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة في فلســطين المحتلــة أحد جرائم 
صفقــة ترامــب الرامية إلــى إلغاء حــق العودة 
لالجئين الفلسطينيين تمهيدًا لتصفية القضية 

)190( والذي يؤكد على السيادة الدائمة للشعب 
الفلســطيني على األراضي المحتلة ومواردها 

الطبيعية.
التوصيــات

إلى ذلك أوى التقرير بعدة توصيات جاءت على 
النحو التالي: 

1.الشــروع فــي تدشــين حملة دولية واســعة 
لفضــح اآلثــار الكارثية التي ســتخلفها الخطة 

الصهيوأمريكية المعروفة بـ "صفقة ترامب". 
2.الطلب رســميًا وعبر الممثليات الدبلوماسية 
الفلسطينية والعربية من كافة الدول بضرورة 
اعالنها الصريح رفض ومناهضة صفقة ترامب 

المشؤومة.
3.الطلــب مــن منظمــة التحريــر والفصائــل 
الفلســطينية بتشــكيل ائتالف عالمي لرفض 

ومناهضة الصفقة. 
4.إصــدار وثيقــة وطنيــة تعبــر عــن االجماع 
الفلســطيني؛ برفــض التعاطي مــع الصفقة، 
واعتبــار كل مــن يتعامــل معهــا بأنــه خــارج 
عن الصف الوطنــي ومرتكبًا لجريمــة الخيانة 

العظمي.
5.التأكيــد على رفــض فكرة الوطــن البديل؛ 
وتكثيــف الجهــود فــي الدبلوماســية لرفــض 

الصفقة.
العلنــي  والرفــض  المقاطعــة  6.تفعيــل دور 
للتطبيــع مع االحتــالل ورفض مؤتمــر ترامب 
االقتصــادي المزمع عقده الشــهر القــادم في 

البحرين.
7.مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق 

الفلسطينية.
وشــدد أن وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن 
)األونروا( قد ُأسست بموجب قرار الجمعية العام 
لألمــم المتحدة رقم 302 لســنة 1949، والتي 
أكدت على اســتمرارها تقديم اإلغاثة لالجئين 
مع مراعاة المادة )11( فــي القرار االممي رقم 
194 والتي نصت علــى حق العودة والتعويض 

لالجئين الفلسطينيين.
االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة

وأضــاف التقريــر:" أن تصريحات المســؤولين 
األمريكيين العلنية والسرية حول صفقة ترامب 
الرامية إلى شرعنه االستيطان وبسط السيادة 
الصهيونية على األراضي الفلسطينية المحتلة 
انتهــاكٌ صــارخٌ للقوانيــن الدوليــة والحقوق 
الفلســطينية الثابتة وانتهاك للرأي االستشاري 

لمحكمة العدل الدولية". 
وأشــار لعشــرات القــرارات األمميــة على عدم 
مشــروعية االســتيطان، وبطالن ما يخلفه من 
إجــراءات تســتهدف تغيير واقع المــدن والقرى 

الفلسطينية المحتلة.
التسهيالت االقتصادية

وأعتبر التقرير أن كل ما تقترحه صفقة ترامب 
المشــؤومة من تســهيالت اقتصادية بما فيها 
مؤتمــر البحرين المزمع عقده قريبًا وتســهيل 
حركة البضائــع وربط الضفــة الغربية بقطاع 
غزة ما هي إال )رشوة سياسية( لتمرير الصفقة.
وأشــار لقرار الجمعيــة العامة لألمــم المتحدة 
عام 1997 في دورتها الحادية والخمسون رقم 

المواثيق واالتفاقيات الدولية التي تكفل الحق 
الفلسطيني بالعودة والتعويض، وإجبار الكيان 
الصهيوني على ضرورة إنهاء احتالله لفلسطين 
وتطبيــق قــرارات األمــم المتحــدة المتعلقــة 

باالحتالل الصهيوني والمناطق المحتلة.
8.توجيه رســائل إلى األمــم المتحدة ولالتحاد 
واألوروبيــة  العربيــة  والبرلمانــات  االوروبــي 
والمجتمــع الدولــي، إلحاطتهــم بما آلــت اليه 
أوضاع الفلســطينيين في أرضنــا المحتلة في 
٤٨ والضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غزة، 
وفي مخيمات الشــتات بســبب جرائم االحتالل 

وانتهاكاته للقوانين الدولية.
9.تقديــم المســاعدة لــكل مــن يلحقــه ضرر 
مــن صفقة ترامب للتوجه إلــى القضاء الدولي 
للمطالبة بتحميــل ترامب والعــدو الصهيوني 
المسؤولية الكاملة عن تلك االضرار، وإلزامهم 
بالتعويض وذلك اســتنادا للقوانين والمواثيق 

والقرارات الدولية.
للشــعب  باالنحيــاز  الســلطة  10.مطالبــة 
الفلســطيني وتحقيــق الوحــدة الفلســطينية 
واتخاذ خطوات جدية وعملية وموحدة للتصدي 
لصفقــة ترامــب، واإللغــاء الفــوري للتنســيق 
األمني، والغاء اتفاقيات أوسلو؛ وإنهاء اجراءاتها 

االجرامية الظالمة في حصارها لقطاع غزة.
11.مطالبــة البرلمانييــن والحقوقييــن كافــة 
بســرعة التحرك والعمل على مالحقة االحتالل 
الصهيونــي وتحريك الدعــاوى القضائية ضده 
ومحاسبته على إخالله بالتزاماته تجاه اإلقليم 

المحتل وما اقترفه من جرائم ضد اإلنسانية.
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تقرير 6

مداخالت النواب
النائب رجائي بركة

بدوره أشــار النائب عن كتلة فتــح البرلمانية، 
رجائــي بركة، أن صفقة القــرن لم تكن األولى 
فــي تاريــخ الشــعب الفلســطيني، معربًا عن 
اعتقاده بأنها لن تكون األخيرة، مشــيرًا إلى أن 
القضية الفلسطينية مرت بصفقات ومؤامرات 
عديــدة، منها: وعــد بلفور، والهجــرة، ومؤتمر 
مدريد، واتفاقيات أوســلو، وغيرهــا، مؤكدًا أن 

شعبنا سيفشل كل مؤامرة تحاك ضده. 
وحذر مــن أهــداف الصفقــة المتمثلــة برأيه، 
بتفرقة الشــعوب وشــرذمتها واقتتالها، منوهًا 
إلى أن بالخطب والشــعارات لن تجدي نفعًا في 
مواجهة الصفقة، وداعيًا إلنهاء االنقسام وإنجاز 

الوحدة الوطنية كاستراتيجية تحدي للصفقة. 
النائب إبراهيم المصدر

أمــا إبراهيــم المصــدر، النائب عــن كتلة فتح 
البرلمانية، فقد شــدد على أن مؤتمر البحرين 
تم اإلعداد لــه وترتيب أوراقــه ومخرجاته من 
خالل الدوائر الصهيونية العالمية يهدف ضرب 
ثوابــت شــعبنا، ملفتــًا إلــى أن اغــالق مكتب 
المنظمة في واشطن، وشطب قضية الالجئين، 
وقرار القــدس عاصمة لالحتالل جاءت كتمهيد 

للصفقة.
وأشــار إلــى أن مــا حــدث فــي األمــة العربية 
واإلســالمية مــن صراعــات إقليميــة وداخلية 
بفعل أمريكا والصهيونية يهدف لضرب إمكانية 
العــرب في مقاومة مشــاريع تصفيــة القضية 
الفلســطينية، وعــزل فلســطين عــن بعدها 
العربي واإلســالمي وتصوير القضية على أنها 

عبء على األنظمة العربية.
وأشــار إلى أن المشــروع الصهيوني لن يتوقف 
عنــد حــدوده الحاليــة، مؤكــدًا أن مــن يحضر 
المؤتمــر مــن الفلســطينيين هــو خــارج عن 
االجماع الوطني، داعيًا إلنهاء االنقسام وتحقيق 
الشــراكة واستنهاض طاقات شــعبنا لمواجهة 

صفقة القرن.
النائب إسماعيل األشقر

مــن ناحيته قــال النائب إســماعيل األشــقر:" 
إن صفقــة القرن تعني شــطب القضية وإنهاء 
الصــراع مع االحتالل الــذي ارتكب أكبر جريمة 

في التاريخ وطرد شعبنا من أرضه". 
وأكــد أن الصفقــة تهدف لشــطب حــق العودة 

وشــطب القدس واعتبارها عاصمــة الحتالل، 
باإلضافــة العتبار دولة اإلرهــاب دولة طبيعية 
في المنطقة، وإلزام جميع دول العالم والعربية 
واإلسالمية باالعتراف بوجودها والتعامل معها.
وحذر من تقســيم الوطــن العربــي وتجزئته، 
ليصبح شــرق أوســط جديد مليء بالصراعات 
العرقية، للحفاظ على الكيان، مطالبًا التشريعي 
باعتبار كل من يتعامل مع الصفقة خائن خيانة 

عظمى يجب تطبيق القانون عليه.
النائب يونس االسطل

مــن طرفه حــذر النائب يونس األســطل، من 

تفضيل الخيار االقتصادي على الخيار العسكري 
في معالجة أمريكيا للقضية الفلسطينية، مؤكدًا 
أن المال األمريكي والمال السياسي بشكل عام 

لن يحمل لالحتالل األمن وال الرفاهية. 
وشــدد على أن حقيقــة ما يجري مــن تصفية 
للقضية فــي ظل وعود اقتصاديــة لن تتحقق 
وهــي تحقيــق لرؤيــة نتنياهــو فــي الســالم 

االقتصادي.
وتساءل: أليس فرض الحصار من قبل السلطة 
علــى غزة تماهيا مع صفقــة القرن؟ أليس هو 
أســوء جزء من صفقة القــرن؟ والتعاون األمني 

واعتباره مقدس أليس جزء من صفقة القرن؟
وأكــد على ضرورة الحراك فــي الضفة الغربية 
الستنســاخ تجربة غــزة في كنــس االحتالل، 
وضرورة تكريس المقاومــة في غزة وتكريس 

ظاهرة الغرفة المشتركة للمقاومة.
النائب مشير المصري

أمــا النائب مشــير المصــري، فقد نــوه إلى أن 

القضية الفلســطينية تمر بمرحلة خطيرة أمام 
صفقــة القرن، مؤكــدًا أن وحدة شــعبنا صمام 
األمان، ووحــدة الموقف الفلســطيني الرافض 
لصفقــة القــرن يحتــاج لترجمة عبــر خطوات 
عملية للتمســك بالثوابت ومواجهــة االحتالل 

ومشروعه االحتاللي بكل قوة.
وأشــار إلى أن رفــض ســلطة رام اهلل لصفقة 
القرن ال يرتقي مع اســتمرار التنســيق األمني 
الذي يجب أن يتوقف تطبيقا للقرارات الوطنية.
ولفت إلى أن ورشــة البحريــن االقتصادية هي 
طعنة في خاصرة عدالــة قضيتنا، وفي الوقت 
الذي نحيــي فيه الموقــف الشــعبي البحريني 
الرافــض، لندعــو الموقــف الرســمي التراجع 
عن هذه االســتضافة التي تشكل عار تاريخي 

وتعارض مع المواقف العربية.
النائبة هدى نعيم

بدورهــا قالت النائب هدى نعيــم:" إن أي قرار 

أو اتفاق يتجاوز حقوق شــعبنا مصيره الفشــل 
الذريع، ألننا نحن الفلسطينيون مشكلتنا ليست 
اقتصادية، بل مشكلة وطن وحرية وكرامة، وأن 
كل تحركات أمريكا ستفشــل حتما أمام صمود 

شعبنا في أرضه والتمسك بحقوقه".
وأشــارت إلى أن األخطر في مؤتمر المنامة هو 
الوجه السياسي من خالل تجاوز شعبنا وقيادته 
وااللتفاف على قضيتنا وثوابتنا، وتابعت "الدول 
العربيــة التي تهــرول للتطبيع ظانــة أن ذلك 
يثبت اســتقرار لبلدانهم نقول لهم إن هذا هو 

بداية خصام في المنطقة".
ولفتــت إلى أن الموقف الفلســطيني الرســمي 
ال يوجــد لــه أي رصيــد علــى أرض الواقع من 
خالل ممارســات السلطة ضد المقاومة وحصار 
غــزة والتصميــم علــى االنقســام، وإن اإلدارة 
الفلسطينية كل مواقفها باهتة، ويجب تشكيل 

جبهة وطنية لمواجهة صفقة القرن.
النائب محمود الزهار

بدوره قدّر رئيس كتلة التغيير واإلصالح النائب 

محمود الزهار، موقف الدول التي ال تعترف بنقل 
الســفارة األمريكية إلى القــدس، والتي تقاطع 
الســفارة، ودعا لتفعيل المقاومة بكل الوسائل 
المشروعة ضد االحتالل، على المستوى العربي 

واإلســالمي وفي مقدمته الشعب الفلسطيني 
وكل أحــرار العالــم المتعاطفيــن مــع قضيتنا 

العادلة.
وشــدد علــى ضــرورة التواصل المســتمر مع 
البرلمانات الدولية اإلســالمية والعربية لتوحيد 

الموقف ضد هذه الجريمة.
النائب خليل الحية

مــن ناحيتــه أكــد النائب خليــل الحيــة، أن أي 

مشــروع يستهدف القضية وتصفيتها لن ينجح 
طالما لم يشــارك فيه الفلسطينيون، ويقفون 
موحدون فــي مواجته، وتابع "فــي كل مرحلة 
يتم اســتهداف القضية يتم مواجهتها موحدين 
تســقط، أما المشاريع التي نجحت جزئيا شارك 
فيها بعض الفلسطينيين مثل أوسلو وغيرها".

ولفت إلى أن الرد علــى صفقة القرن يأتي من 
خالل الوحــدة الوطنية القائمة على الشــراكة 
الشــعب  مؤسســات  بنــاء  إلعــادة  الحقيقيــة 
الفلســطيني واالتفاق على استراتيجية وطنية 
شاملة، واالتفاق على رؤية وطنية بشكل سريع 
لمواجهة صفقة القرن تحت شعار لن تمر هذه 

الصفقة.
وشــدد على ضرورة إطالق يــد المقاومة ورفع 
يــد األجهزة األمنيــة عن المقاومــة في الضفة 
الغربية، داعيا الفلسطينيين جميعا للزحف نحو 

القدس وحمايتها من التهويد.
وأوصــى بإضافــة بند فــي توصيــات التقرير 
بمطالبة مكونات الشعب وخاصة السلطة برفع 
دعاوى ضــد اإلدارة االمريكية وكل من ينخرط 
بصفقــة القــرن ألنــه يعــارض كل القــرارات 

األممية الخاصة بقضيتنا الفلسطينية.
النائب أحمد أبو حلبية

وأخيــرًا أشــار النائب أحمــد أبو حلبيــة، إلى أن 
صفقة ترامب تهدف لالعتراف الرسمي والعلني 
للكيان كدولة بين الدول العربية واإلســالمية، 
وشــدد على ضرورة العمل على انهاء االنقسام 

الفلسطيني وتحقيق الوحدة والشراكة.
وقال:" علينا أن نقف موحدين أمام هذه الصفقة 
المشــبوهة التي من شــأنها تصفيــة القضية 
وإعادتنا للخلف عشــرات السنوات، وإنني أدعو 

لتفعيل المقاومة بالضفة الغربية المحتلة". 
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أخبار

واصل نواب التشــريعي ممارســة أدوارهم الرقابية واالجتماعية، عبر 
العديــد من األنشــطة حيث تفقــدوا عدد من المؤسســات والهيئات 
الحكومية، وشاركوا في حفالت تخريج دورات تدريبية لألجهزة األمنية، 

وزاروا بلديات ومراكز أمنية وشرطية، مطلعين بذلك على االستعدادات 
والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، "البرلمان" تابعت فعاليات 

النواب وأعدت التقرير التالي: 

7

تفقدوا مؤسسات حكومية.. بهمة وإصرار يواصل نواب التشريعي أعمالهم

حفل تخريج لألجهزة األمنية بالوسطى
هذا وشارك النائبان سالم سالمة، وعبد الرحمن 
الجمل، بحفــل تخريــج أقامته هيئــة التوجيه 
السياســي والمعنــوي بالمحافظــة الوســطى، 
لكوكبــة من أفراد وضباط مــن األجهزة األمنية 
تخرجــوا مــن دورات تدريبيــة متنوعــة، منها: 
"دورات في أحكام تالوة وتجويد القرآن الكريم، 
وأخري فقهية"، وذلك بحضور مدير عام شرطة 
المحافظة الوسطى العقيد إسماعيل أبو راشد، 
ونائــب رئيس هيئة التوجيه السياســي العقيد 
محمــد الجريســي، ومــدراء األجهــزة األمنيــة 

والشرطية بالمحافظة.
بدورهمــا أثنــى النائبــان علــى جهــود هيئــة 
التوجيه السياسي والمعنوي في تقديم البرامج 
المتنوعة التي تهدف إلى االرتقاء بأفراد وضباط 

األجهزة األمنية. 
ويزرون عائلة المغدور الحمالوي

كمــا زار نواب الوســطى: ســالم ســالمة، عبد 
الرحمن الجمــل، وهدى نعيم، عائلــة المغدور 
محمود رشــاد الحمــالوي، في مخيــم المغازي، 
والذي تم اختطافه من قبل األجهزة األمنية في 
الضفــة الغربية ومن ثم الغدر بــه وقتله، ومن 
الجدير ذكره أنــه كان يبلغ من العمر "30" عامًا 
حيــن وفاته، وهو المعيل الوحيــد لعائلته التي 

تعاني أوضاعًا معيشية صعبة للغاية بعد رحيله. 
استقبال وفد من األمن والحماية

إلى ذلك اســتقبل النائب يونس األسطل، وفدا 
من جهاز األمن والحماية بمحافظة خان يونس، 
ممثــاًل بالرائد غســان مقداد والرائــد أحمد أبو 
حجاج، شــاكرًا للجهــاز جهوده الكبيــرة الهادفة 
لضمان اســتمرار حالــة األمن واألمــان، مؤكدًا 
على الدور الوطني الكبير للجهاز في ظل وزارة 
الداخلية التي ترعى المقاومة وتوفر لها األجواء 

المريحة للعمل.
ويلتقي بالشرطة النسائية

وفي سياق منفصل التقى النائب األسطل، بوفد 
من الشــرطة النســائية بخان يونس، واســتمع 
لشرح مفصل حول عملهن واإلنجازات التي تم 
تحقيقهــا منذ بداية العام الجــاري، مؤكدًا على 
أهمية عمل الشــرطة النسائية في إطار أسلمة 

العمل األمني والشرطي. 
وُيكّرم المتطوعين من الطواقم 

الطبية
كمــا كــرَّم النائــب األســطل، المتطوعين من 
الطواقــم الطبيــة العاملين في مخيــم العودة 
بخان يونــس، والبالغ عددهــم "90" متطوعًا، 
منوهًا أن دورهم يتكامل مع المقاومة بشــقيها 

الشعبي والعسكري، منددًا باستهداف العدو لهم 
أكثر من مرة. 

النائب العبادسة يلتقي بأركان وزارة 
الداخلية

شــارك النائب يحيى العبادســة في اللقاء الذي 
نظمتــه هيئــة التوجيــه السياســي والمعنوي 
بمحافظة خــان يونس، لكوكبة من قادة العمل 
بــوزارة الداخلية في المحافظة، شــاكرًا للهيئة 
دورها في نشر الوعي األمني والتثقيف الوطني 

لمختلف القطاعات الرسمية والمجتمعية.
وأشــاد العبادســة، بإنجازات المؤسسة األمنية 
رغم الظروف الصعبــة التي تعانيها البالد وفي 
مقدمــة ذلك األزمــة المالية، منوهــًا إلى حالة 
األمــن واألمــان الســائد فــي قطاع غــزة تعود 
لعقيدة األجهزة األمنية التي صيغت على أساس 
وطنــي مقــاوم، مؤكــدًا على أهميــة تحصين 

الجبهة الداخلية للصمود في وجه المؤامرات. 
النائبان األسطل والعبادسة يزوران 

بلدية رفح
وعلى صعيد أخر، زار النائبان: يونس األسطل، 
ويحيى العبادســة، بلدية رفح والتقيا رئيســها 
صبحي أبو رضوان، وناقشا معه مشكلتي المياه 
والكهرباء بالمنطقة الشــرقية مــن المحافظة، 

حيث استمع النائبان من رئيس البلدية لخطته 
لمعالجــة األزمتيــن المذكورتيــن، مؤكــدًا أن 
البلديــة تعمل علــى مدار الســاعة ألجل تلبية 
احتياجــات المواطنين ووضع الحلول المناســبة 

لمشكالتهم المختلفة. 
وقــام النائبــان بجولــة ميدانية تفقــدا خاللها 
مشــاريع البلديــة المنفــذة والمشــاريع الجاري 
العمل على تنفيذها، حيث أكد رئيس البلدية أن 
المشاريع المذكورة سيكون لها انعكاس إيجابي 
على حياة المواطنين، وشملت الجولة الميدانية 
ُكاًل من: " خزان المياه الجديد، والخزان التركي، 
ومشروع حقن مياه األمطار في الخزان الجوفي، 
ومشــروع الطاقة الشمســية، ومحطة المعالجة 

للصرف الصحي".
نواب غزة يتفقدون شرطة الشاطئ

هذا وتفقــد النائبان: أحمد أبــو حلبية، ومحمد 
فــرج الغــول، مركــز شــرطة الشــاطئ، وكان 
فــي اســتقبالهم مديــر المركز الرائــد/ طلعت 
جــودة، وعدد من الضباط ومدراء األقســام في 
المركز، وأشــاد النائبان بعمل وانجازات طواقم 
العاملين بالمركز، شــاكرين لهم حرصهم على 
توفير األمن واألمان وحماية المجتمع بإتباعهم 
اإلجــراءات القانونية الصحيحــة، والتخفيف عن 

المواطنين بتحقيق العدل والمساواة بينهم. 

النائبان األسطل والعبادسة لدى تفقدهما مشاريع حيوية لبلدية رفح 

النائبان أبو حلبية والغول يكرمان مدير مركز الشاطئ والعاملين فيهالنائب األسطل لدى اجتماعه مع قيادات الشرطة النسائية 
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مدير التحرير
ماجد أحمد أبو مراد

تحرير ومتابعة
حسام علي جحجوح 

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  

المجلس التشريعي الفلسطيني

plc.ps info@plc.ps + 970 8 2827037 + 970 8 2827027 plc.pal plc_pal plc.pal palplc

تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

ولدت ميتة

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

عاصر شــعبنا الفلســطيني مؤامرات تكاد ال تحصى على مدار عشــرات الســنوات، غير أن 
الثابت الوحيد هو فشل كل مؤامرة من شأنها انتقاص حقوق الشعب الفلسطيني، أو تصفية 

القضية الفلسطينية العادلة. 
وأشــير هنــا للصفقة التي تدبرهــا إدارة ترامب، وهي اإلدارة األشــد عداًء على الشــعب 
والقضية الفلســطيني على مدار التاريخ، وهي األكثر التصاقًا بمصالح العدو الصهيوني، 
إنهــا ما بات يعرف بصفقة القرن أو صفقة ترامب، والتــي يراد لها أن تعمل على تصفية 
القضيــة وتوطين الالجئيــن واغراق المجتمعات العربية بالمشــاكل والهمــوم واالقتتال 

الداخلي حتى ال يتمكن أحد من نصرة فلسطين. 
ومن وقائع التاريخ المعاصر والحديث يمكننا الحكم بفشل تلك المؤامرة والخطة األمريكية السوداء 
قياسًا على مؤامرات سابقة كفكرة الوطن البديل، ومحاوالت توطين الالجئين في البلدان التي يقيموا 

فيها، واغرائهم بالمال ومنحهم االمتيازات األخرى كالتجنيس وغير ذلك. 
ومن مفرزات صفقة القرن البائســة مؤتمر البحرين أو ورشــة البحرين المزمــع عقدها نهاية يونيو 
القــادم في العاصمة المنامة، وقد أعدت لها الدوائر الصهيونية العالمية بغطاء أمريكي والتعاون مع 
بعض األنظمة العربية، وهي بمثابة رشــوه اقتصادية ومالية للمطبعين ومناهضي الحرية للشعب 

الفلسطيني. 
إن هذه الرشوة لن يكتب لها النجاح، وسيوسم ويوصف كل المشاركين فيها بالخيانة العظمى لحقوق 

الشعب الفلسطيني، والمطلوب إلفشال الخطة األمريكية ما يلي: 
أواًل: على صعيد مملكة البحرين:

على المملكة أن تعلن اعتذارها عن اســتضافة المؤتمر أو الورشــة األمريكيــة، وأنها لن تكون يومًا 
من األيام طعنة غادرة في خاصرة فلســطين، وعليهم االســتناد للموقف والمزاج الشعبي البحريني 
المتعاظم يوما بعد يوم والرافض للفكرة التطبيع مع االحتالل، ولصفقة القرن، وهو في ذات الوقت 

مناصر وبشدة للشعب واألرض الفلسطينية. 
ثانيًا: على صعيد الوطن العربي والعالم اإلسالمي: 

إن المواقف الشعبية في العالمين العربي واإلسالمي تنسجمان مع مزاج الشعب الفلسطيني الرافض 
لالحتالل والتطبيع معه، وعلى الحكومات واألنظمة أن تتبنى هذه المواقف وتدعمها وتحتج بها لدى 
الحكومات الغربية والمجتمع الدولي، وبالتالي التنصل من مساندة المواقف األمريكية التي ال ترغب 
بها شــعوب المنطقة عماًل بقواعد ومفاهيم الديمقراطية واالحتكام للشــعوب وهي قيم تتغنى بها 

أمريكيا والقارة األوروبية. 
ثالثًا: على صعيد السلطة الفلسطينية: 

إن خطوة واحدة فقط من الســلطة الفلســطينية يمكن أن تقلب الطاولة بشــكل دراماتيكي عجيب، 
وبــل ويمكن لها أن تقلب ظهر المجّن، وتحمل حكومــات العالم المختلفة للتراجع عن دعم الخطوة 
األمريكية، وهذه الخطوة هي الضغط على عصب االحتالل بإنهاء التنسيق األمني وغض الطرف عن 
المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، إنها خطوة بمثابة السحر الذي بمقدوره أن يبطل عمل السحرة 
الراغبين باإلضرار بالشعب والوطن والقضية الفلسطينية، فهل تفعلها السلطة وتفاجئ الدنيا كلها؟. 

رابعًا: على صعيد العمل الدبلوماسي: 
إننا هنا نتحدث عن أكثر من "100" سفارة وقنصلية للسلطة الفلسطينية منتشرة في بقاع المعمورة، 
لو قامت هذه الســفارات بحمالت دبلوماســية نشــطة لتعرية الصفقة لقلنا إن افشالها بات مساءلة 
وقت ليس إال، غير أنهم لن يفعلوا هذا أغلب الظن، وذلك الرتباطهم بمصالح مختلفة ومترامية مع 

األطراف كافة بما في ذلك االحتالل واإلدارة األمريكية. 
وأخيرًا:  علينا تفعيل خيار العمل الشــعبي، فلو حاصرت الشــعوب ســفارات الواليات المتحدة في 
المنطقة العربية على األقل، وال بأس أن يمتد ذلك للقارة األوروبية لفكرت أمريكيا بالتراجع الفوري، 
ولكنهــا يغريها موقف منافق هنا أو موقف مشــجع هناك، يبقى أن نقــول: إن صفقتهم ولدت ميتة، 
وســتمضي كما مضى غيرها من المؤامرات، وتبقى فلسطين عربية وإسالمية وليس لالحتالل فيها 

أي حق. 
َوَما َذِلَك َعَلى اللَِّه ِبَعِزيٍز

عقــدت اللجنة االقتصاديــة في المجلس التشــريعي، 
ورشة عمل حول الواقع االقتصادي لقطاع غزة، بحضور 
النواب: عاطف عدوان، ســالم سالمة، يوسف الشرافي، 
وجميلــة الشــنطي، وبمشــاركة خبــراء وأكاديميــون 

ومختصون في االقتصاد. 
وناقــش الحضــور أزمات القطــاع االقتصاديــة ومنها: 
الحصــار والعقوبــات، األمــر الــذي أدى لتراجــع القوة 
الشــرائية لدى المواطنين وانخفاض السيولة النقدية، 
وتدنــي مســتويات العمــل فــي القطاعــات اإلنتاجية 
واالنشائية، وعدم ادخال المواد الخام للمصانع المحلية 

والقيود المفروضة على تحويل األموال للقطاع. 
وأوصــت الورشــة بتبنــي اســتراتيجية دعــم القطاع 
اإلنتاجي، وتوفير الحماية للسلع المحلية، وعدم ادخال 
الســلع الكمالية التــي لها بديــل في الســوق المحلى 
الستنزافها مبالغ طائلة من األموال، وفتح آفاق التبادل 

التجاري مع جمهورية مصر العربية. 
لقاء مدير عام هيئة البترول

إلــى ذلك التقت اللجنــة مع مدير عام هيئــة البترول، 
محمد شعت، وناقشت معه دور الهيئة في عدالة توزيع 
الكميــات المتوفرة من البترول والوقــود وغاز الطهي، 
باإلضافة لدورها الرئيسي في دورة الحياة االقتصادية 

في القطاع.
بــدوره أطلع شــعت، النواب على ســير العمــل بالهيئة 
وآليات توزيع الوقود علــى المحطات، وكميات المخزون 
وكيفية التصرف بها في حــاالت الطوارئ، مبينًا أن لدى 
الهيئة نظام صارم فــي التوزيع قائم على مبدأ العدالة 
بين جميع التجار والمحطات وفق األنظمة واللوائح التي 
تحددهــا الهيئة وبما يحقــق المصلحة العامــة، مؤكدًا 
أنهم يعملون بشفافية وعدالة ودون تمييز بين أصحاب 
المحطــات والتجــار ورجــال األعمــال العامليــن بقطاع 
الوقود، ومشــيرًا إلــى أن الهيئة تعمل على جبر النقص 

في الكميات من خالل استيراد الوقود المصري. 
سياسة االستيراد والتصدير

هــذا وناقشــت اللجنة، سياســات االســتيراد والتصدير 
وخاصة للمنتجــات الزراعية، وأكد النــواب على ضرورة 
تصدير بعــض المنتجــات المحلية لألســواق الخارجية 
لمــا لذلك من أهميــة وأثر إيجابي في تحريك النشــاط 
االقتصادي وإنعاش األسواق المحلية، مع المحافظة على 

األسعار المحلية لتكون في متناول يد المواطنين. 
كما ناقش الحضور سياسة إحالل الواردات، داعين لدعم 
المنتجــات المحلية األمر الذي ينعكس ايجابًا على زيادة 

نسبة التشغيل والحد من البطالة في قطاع غزة. 

اللجنة االقتصادية تناقشت أوضاع األسواق 
وسياسات االستيراد والتصدير وتلتقي هيئة البترول 

اللجنــة القانونية و هيئة الــزكاة تعقدان ورشــة عمل بعنوان: 
"تطبيق اإلقرار الزكوي"


