
w w w . p l c . p s

A L  -  P  R  L  M  A  N
صحيفة نصف شهرية تصدر عن  /

 الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني

السنة العاشرة - العدد )245(

06 ذو القعدة 1439 هـ  - 19 يوليو / تموز 2018 م

الخميس
03

اللجنة االقتصادية تبحث 
مشكلتي الكهرباء 

وتلوث مياه البحر

التشريعي يناقش أحداث الخان األحمر ويصفها بالكارثة 
ويدعو العالم لنصرة شعبنا وعزل االحتالل

اللجنة القانونية تناقش مشروع قانون العقوبات 
والتدابير البديلة

عقد المجلس التشــريعي بمقره أمس جلسة خاصة 
لمناقشــة أحــداث الخــان األحمــر، واســتمع النواب 
خالل الجلســة لتقرير لجنة القــدس واألقصى حول 
مستجدات األحداث بالقدس ومحيطها، وشدد النواب 
على أن ما يجري بالخان األحمر بمثابة كارثة، داعين 

أحــرار العالــم لمحاربــة االحتــالل وعزله سياســيًا 
ومحاكمة قادته الرتكابهم جرائم حرب بحق شعبنا 
ومقدساتنا وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك. 
هذا وأوصت لجنــة القدس في تقريرها باســتمرار 
المواجهــة البطوليــة إلحبــاط مخطــط الصهاينــة 

الهادفة لترحيل أهلنا بالخان األحمر، والعمل إلحباط 
مخططات االحتالل. 

وطالــب التقريــر البرلمانــات واالتحــادات والكتــل 
البرلمانية برفــض التطبيع مع االحتالل الصهيوني 
والضغط على حكوماتهــم وحكامهم لوقف الهرولة 

نحو التطبيع، والعمل على مساندة أهلنا المقدسيين 
في القــدس وبلداتهــا وتعزيز صمودهــم في وجه 

المحتل الغاصب ومقاومتهم له.

عقــدت اللجنــة القانونية بالمجلس التشــريعي، ورشــة 
عمل لمناقشة مقترح مشــروع قانون العقوبات والتدابير 
البديلــة، بحضــور النائــب محمــد شــهاب، وأميــن عــام 
المجلس التشــريعي نافذ المدهون، ومشــاركة مجموعة 
من المختصيــن والخبــراء القانونييــن، وممثلين الجهات 
الرسمية المعنية ومنهم، وكيل وزارة العدل محمد النحال، 
والمستشــار القانونــي بــوزارة الداخليــة أحمــد عطا هلل، 
وممثلين عن القضاء العسكري، واإلدارة العامة للسجون. 

واستعرض الحاضرون نصوص المشــروع المقترح وأهم 
األســباب الموجبة لــه، وبينت اللجنــة القانونيــة أن هذا 
المشروع يتوافق مع السياسة العامة للمجلس التشريعي 
الراميــة إلــى تطويــر التشــريعات وتحديثهــا ومواكبــة 

المستجدات الحديثة.
وقالــت اللجنة في بيــان أصدرته:" بالرغم مــن الجوانب 
اإليجابيــة العديــدة فــي قانــون العقوبات الفلســطيني، 
وقانون مراكز اإلصالح والتأهيل وقانون الصلح الجزائي، 
إال أن التجربــة العملية والتطبيــق الفعلي ألحكام القانون 
يُظهر بعض الثغرات والســلبيات، األمر الذي اقتضي من 
المُشــرّع التدخل لتنظيم سياســة تشريعية تنسجم مع 

الواقع والبيئة المحيطة آخذًا بما أوصت به بعض الدراسات 
التي أشــارت الى ذلك في توصياتها، وبما أخذت به بعض 
التشريعات في البلدان المجاورة ال سيما المشرع البحريني 

الذي أفرد قانونا خاصا بالعقوبات والتدابير البديلة". 
وأوضحت اللجنة أن المشروع المقترح يسهم في التخفيف 
مــن التكدس داخــل الســجون الفلســطينية، إضافة الى 
اسهامه المباشــر في تخفيض النفقات الخاصة بالسجون 
والنزالء فيها، كما يُسهم المشروع المقترح في االستفادة 

من الطاقــات الشــبابية والتخصصات العلميــة والحرفية 
لــدى النزالء، باإلضافة إلســهامه في إعــادة ادماج النزالء 
والمجرميــن في المجتمــع مع تعزيــز دور الرقابة األمنية 

على تحركاتهم والحد من التصرفات االجرامية.
وبينــت اللجنة أن المشــروع المقترح يضمــن جبر الضرر 
حيث ال يمكن للمحكوم عليه االستفادة من المزايا الواردة 
في مشروع القانون إال بعد أن يكون قد قام بإصالح الضرر 

الناشئ عن جريمته.
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التشــريعي  رئاســـــــة 
البرلمان  رئيــس  تهنئ 
التركي بمناسبة توليه 

مهام منصبه
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رئاســــــــة ونــواب 
يهنئــون  التشــريعي 
المتفوقيــن  الطلبــة 

بالثانوية العامة
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أبــرق د. أحمد بحر، النائــب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني ببرقيــة عاجلــة لرئيس 
البرلمــان التركي بن علي يلدريــم، مهنًئا بانتخابه 
رئيســا لبرلمان بــالده، واصًفا االنتخابــات التركية 

األخيرة بالعرس الديمقراطي. 
وجاء فــي البرقية:" يطيب لنا في رئاســة المجلس 
التشــريعي الفلســطيني أن نتقــدم مــن معاليكم 
بالتهنئــة الحارة بمناســبة فوزكم فــي االنتخابات 
البرلمانية وتقلدكم رئاســة البرلمــان التركي، في 
عــرس ديمقراطــي مهيب شــهد بنزاهتــه العالم 

أجمع".
وأكــد بحــر، علــى أن شــعبنا الفلســطيني بكافة 
قواه يشــاطر تركيا الفرح والســرور بنجاح العملية 
الديمقراطية واالنجاز االنتخابي األخير، مشــيرًا أن 
االنتخابات التركية ستسهم في تحقيق المزيد من 
االســتقرار السياســي واالقتصادي واالجتماعي في 
الجمهورية التركية، وســتفتح اآلفــاق أمام النهضة 
االقتصادية الكبرى خالل المرحلة المقبلة بإذن اهلل.
وأضاف بقوله:" وإننــا على ثقة أن البرلمان التركي 
تحت قيادتكم الرشيدة ســوف يمدّ أواصر التعاون 
الجــاد وجســور التواصــل المثمــر مــع البرلمــان 
الفلسطيني، ويضع القضية الفلسطينية والمخاطر 
والتحديــات التــي تتعــرض فــي ظــل المؤامــرات 
الصهيونية واألمريكية ومعاناة شعبنا الفلسطيني 

وخصوصًا شــعبنا المحاصر في قطــاع غزة، ضمن 
سلم أولوياته وأجنداته خالل المرحلة القادمة".

وختم بحر، برقيته منوهًا إلى أن شعبنا على يقين 
أن الدبلوماســية التركيــة سياســيًا وبرلمانيــًا في 
ظل نتائج االنتخابات التركية األخيرة ســوف تترك 
بصماتها المؤثرة على القضايا العربية واإلسالمية 

والدولية وخاصة القضية الفلسطينية.  

بحر يهنئ يلدريم ويدعوه لمد أواصر 
التعاون مع فلسطين

البرغوثي: قصف االحتالل لغزة جريمة 
حرب يجب معاقبة إسرائيل عليها

قــال النائــب مصطفــى البرغوثــي:" إن القصــف 
اإلسرائيلي على قطاع غزة، وقتل األطفال األبرياء 
جريمة حرب، يجب أن تعاقب عليها إسرائيل بموجب 

القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني".
وأشار البرغوثي في تصريح صحفي "للبرلمان"، إلى أن 
القصف اإلسرائيلي لن ينال من عزيمة وإرادة الشعب 
الفلســطيني في نيل الحرية واالستقالل، ولن يكسر 
عزيمة المقاومة الشــعبية التي تتجســد في مسيرات 

العودة في القطاع وفي الضفة الغربية المحتلة.
وطالب البرغوثي المجتمع الدولي، بلجم إسرائيل، 
وإجبارها على االلتــزام بالقانــون الدولي وقوانين 
ومعاهــدات واتفاقيــات حقــوق اإلنســان الدولية، 
منوهًا إلــى أن دولة الكيان تنتهك هذه االتفاقيات 
والمعاهدات بشكل يومي عبر اعتداءاتها المتكررة 

على األطفال والنساء والمدنيين العزل.
وأكــد علــى ضــرورة مقاطعــة إســرائيل، وفرض 
عقوبــات عليها، حتــى ترتدع، كما جــرى مع نظام 
الفصل والتمييز العنصري في جنوب أفريقيا، داعيًا 
كل أحرار العالم لمحاصرة الســفارات اإلســرائيلية 
والتظاهــر علــى أبوابهــا وفض سياســات حكومة 
االحتالل بحق شــعبنا، مطالبًــا البرلمانات العربية 

واإلسالمية والدولية للعمل على طرد الدبلوماسيين 
الصهاينة مــن المنتديــات والممثليــات البرلمانية 

العالمية. 

 كشــف النائــب فــي 
التشــريعي  المجلس 
الفلســطيني جمــال 
أن  الخضــري، 
اإلسرائيلي  االحتالل 
حظــر مؤخــرا أكثــر 
1000 صنف من  من 
الســلع والبضائع من 
إلــى قطاع  الدخــول 
غزة عبــر معبر كرم 

أبو سالم.
الخضــري  وقــال 
وهــو نائب مســتقل 
التشريعي  بالمجلس 
اللجنــة  ورئيــس 
لمواجهــة  الشــعبية 
الحصــار في تصريح 
صحفي:" إن االحتالل 

شــرع بخطة عملية لخنق قطاع غــزة وإحداث 
شــلل كامل لمــا تبقي من أنشــطة اقتصادية 

فيه". 
ونبه إلــى أن إجراءات إســرائيل الجديدة تهدد 
بمزيد من االرتفاع القياسي في معدالت الفقر 
والبطالة في صفوف ســكان قطــاع غزة الذين 

يزيد عددهم عن مليوني نسمة.
وأفــاد بأنه بموجب تلــك اإلجــراءات تم حظر 
دخول أكثر ألــف صنف من البضائع للقطاعين 
التجاري والصناعي بما يشــمل كل أنواع مواد 
الخام ومــواد البناء وحتى القمــاش والمالبس 

واألجهزة الكهربائية.
وذكر أن المســتلزمات األساسية للسكان باتت 
مهــددة بشــدة في أســواق قطــاع غــزة التي 

تشــهد تصاعــدا في 
شــح كميات البضائع 
الكثير  ومهددة بنفاد 
مــن األصنــاف خالل 

أيام.
ونبّه إلى أن إجراءات 
أصابــت  إســرائيل 
عمل غالبية المصانع 
غــزة  قطــاع  فــي 
والعشــرات  بالشــلل 
أبوابها  أغلقــت  منها 
أكثــر  إلــى  لتنضــم 
منشــأة   500 مــن 
اقتصادية أغلقت في 

األعوام األخيرة.
ولفت إلى أن سلطات 
تحتجــز  االحتــالل 
أكثر من ألف شــاحنة 
للقطاعيــن الصناعــي والتجاري فــي غزة جزء 
منها عالق في الموانئ اإلســرائيلية ويتم دفع 
رسوما ضريبية عليها وهو ما يكبد المستوردين 

المحليين خسائر مالية كبيرة.
وقــال الخضري:" إن مــا يتم إدخالــه من مواد 
تموينية وغذائية إلــى قطاع غزة حاليا يتراجع 
اإلقبــال عليها في أســواق غزة بســبب ضعف 
الحركة التجارية خاصة أن نحو 80 % من سكان 

القطاع يعيشون تحت خط الفقر". 
ودعا إلى تحرك فلســطيني وعربي وإســالمي 
ودولــي عاجل نحو معالجة األزمات الناتجة عن 
حصار غزة عبر رفع قيود إسرائيل على المعابر 
والعمل على مشــروعات اقتصادية تهدف إلى 

تخفيف أزمات القطاع.

الخضري: االحتالل يحظر ألف سلعة 
من دخول غزة

النائب مبارك يستنكر اعتداء أمن 
الضفة على طلبة جامعة النجاح

أســتنكر النائب أحمد 
مبــارك، مــا تعــرض 
الكتلــة  طــالب  لــه 
اإلسالمية في جامعة 
الوطنيــة  النجــاح 
الغربيــة  بالضفــة 
اعتداء  مــن  المحتلة، 
آثــم على يــد طالب 
الشــبيبة  مــن حركة 
وبدعم  الجامعــة  في 
أمن  مــن  ومســاعدة 
هذه  واصًفا  الجامعة، 
تمت  بأنه  االعتداءات 
وسط تجاهل وتواطؤ 
وانحياز من قبل إدارة 
الجامعة ومن األجهزة 
األمنية وفي مقدمتها 
جهــاز الشــرطة الذي 

مــن المفترض أنــه يحافظ علــى األمن ويمنع 
االعتداء على المواطنين.

وأكد مبارك، أن االعتداءات األثمة أســفرت عن 
وقــوع عــدة إصابات فــي صفوف أبنــاء الكتلة 
اإلســالمية، بواســطة آالت حادة، فــي حين لم 
تستجيب الشرطة لشــكاوى الطالب وأهاليهم 
حتــى بالحضــور للمستشــفى وأخذ إفــادة من 
المصابيــن، هذا باإلضافة إلى حمالت االعتقال 
المسعورة وغير المســبوقة في صفوف الطلبة 
في بيرزيت والخليل والنجــاح وخضوري والتي 
تستهدف ترويع الطالب وتعطيلهم عن الدراسة 
ومعاقبتهــم على ممارســتهم العمل الطالبي 

المشــروع متماهيــة 
إجــراءات  مــع  بذلك 
بحــق  االحتــالل 

طالبنا.
مبــارك،  وتوجــه 
الشــرفاء  كل  إلــى 
واألحرار والمؤسسات 
الحقوقيــة لضــرورة 
رفع الصوت من أجل 
وقف هــذه اإلجراءات 
الظالمة بحق طالبنا، 
قائاًل:" هذا زمن ضاع 
عندمــا  الحــق  فيــه 
أصبــح القاضــي هو 
الجالد وأصبح الناس 
فيه أضيع من األيتام 

على موائد اللئام".
الطلبة  أبناءنــا  ودعا 
إلى تغليب روح الحوار واألخــوة والوحدة وعدم 
اللجــوء إلــى أســاليب البلطجــة والزعرنة التي 
ال تليق وال تشــرف من ينســب نفســه للحركة 
الطالبية الفلســطينية، مهيبًا بــإدارة الجامعة 
وكل مسؤول إلى معاقبة المسؤولين عن إسالة 

وسفك دماء الطلبة في جامعة النجاح.
ودعــا لإلفــراج الفوري عــن كافــة المعتقلين 
السياســيين وخاصة الطالب منهم وعدم جعل 
الطلبة ضحيــة للخالفات السياســية والحزبية 
التي من المفروض أن تحل بالحوار ال بممارسة 
الضغــوط بعقوبــات ظالمــة مثــل االعتقــال 

والمالحقة أو الحصار.
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3 أخبار ومقاالت

غزة شوكة في حلق االحتالل
ال ينفــك االحتالل الصهيوني وحلفاؤه اإلقليميين والدوليين عن محاوالته الدائمة 
لتركيع شــعبنا وإجبــاره على القبــول بالمخططــات والمبادرات السياســية التي 
تستهدف تصفية القضية الوطنية، وتمهيد الطريق أمام دمج االحتالل في النسيج 
السياســي واالجتماعي واالقتصادي العربي ضمــن مخططات التطبيع اآلثم الذي 

يرمي إلى تحول الكيان إلى جزء طبيعي من بنية وكينونة المنطقة العربية. 
باألمس كشّر االحتالل عن أنياب الحقد واإلرهاب عندما أقدم على قصف مناطق 
متعددة في قطاع غزة واستهدف مبنى المكتبة الوطنية وقتل الطفلين الشهيدين 
أنس كحيل ولؤي النمرة، وأطلق تهديداته العسكرية الجوفاء التي ما فتئ يتبجح 
بها بين الفينة واألخرة، ردًا على إطالق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي 
أقضت مضاجع المغتصبين الصهاينة في منطقة الغالف الحدودي مع قطاع غزة، 

وأحرقت الحقول واألحراش التي زرعوها ونبتت على أرضنا المغتصبة. 
بموازاة ذلك، تنشــط جهــودا إقليمية ودولية تتوالها األمــم المتحدة بعض دول 
اإلقليم بهدف نزع الفتيل الذي شارف على االنفجار بين المقاومة واالحتالل، ويكثر 
الحديــث عن مبادرات إنســانية ترمي إلــى تخفيف الحصار والمعانــاة عن أهالي، 
القطــاع، فيما تســتمر الجهود المصرية فــي محاولة للتقريب بيــن حركتي فتح 

وحماس ووضع أسس واقعية لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية. 
إننــا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكــد أن تهديدات االحتــالل وقادته 
السياسيين والعسكريين بضرب غزة وأهلها ال تخيف أصغر طفل فلسطيني، ولن 
تكسر إرادة شعبنا ومقاومتنا الباسلة، ولن تفلح في فرض وقائع ومعادالت جديدة، 
ألن توازن الردع وتكريس معادلة الرد الفوري عبر القصف بالقصف، وعدم التهاون 
في الدفاع عن أبناء شعبنا يشكل أحد أبجديات التكتيك العسكري والميداني الذي 

أنجزته المقاومة على مدار األسابيع األخيرة. 

من هنا نشــطت الدبلوماســية الدولية التي تصدرتها األمم المتحدة خالل األيام 
الماضيــة بهدف احتواء الوضــع اآليل إلى االنفجار وتدشــين قواعد جديدة للبنية 
التحتية وإقامة مشــروعات إنسانية واقتصادية هامة، ولكن ذلك اصطدم برفض 
صهيوني ناجم عن اعتبارات سياسية وأسباب داخلية، ورفضت آخر من قبل سلطة 
رام اهلل التــي تبــذل قصارى جهدهــا إلبقاء غزة تحت طائلة الحصــار والعقوبات، 

وتحرص على عدم التخفيف من معاناة أهلها بأي حال من األحوال. 
في ضوء ذلك تحاول الدبلوماســية المصرية التقاط زمام الموقف وإحداث اختراق 
جوهري في هذا الملف بما يلبي مصالحها االستراتيجية وأهدافها الحيوية، ما حملها 
على إعادة إحياء الحوار الفلســطيني الداخلي ومحاولة جمع كلمة الفلســطينيين 

وتوحيد صفهم الداخلي لمواجهة التحديات التي تتربص بقضيتهم الوطنية.
إننا في المجلس التشــريعي نرحــب بالجهد المصري المثابــر لتحقيق المصالحة 
الفلســطينية الداخلية، وندعو ســلطة رام اهلل وحركة فتح لإلرتقاء إلى مســتوى 
خطــورة التحديات التــي تحملها المرحلــة ونبذ فكــر الهيمنة والتفــرد واالقصاء 
وإعالء قيم الشــراكة والتوافق الوطني كي نتمكن جميعا من مواجهة المخططات 
الصهيونيــة واألمريكية التي تســتهدف تصفية قضيتنا وإلغــاء وجودنا الوطني، 
وقطــع الطريق أمام األدوات العربية التي تحاول العبث في القضية الفلســطينية 

وفتح باب تطبيع عالقاتها اآلثمة مع االحتالل.
وفــي كل االحول، ومهما يكن من أمر، فإن موقفنا في المجلس التشــريعي الذي 
يشــاركنا فيه كافة قوى وشــرائح شــعبنا، يكمن في عزل أي دعم أو مســاعدات 
إنسانية أو إغاثية أو اقتصادية أو بنيوية عن أي طابع سياسي، ورفض ربطها بأي 
ثمن سياســي، ألن الحقوق والثوابت الوطنية ال يمكن مقايضتها بأثمان وأجندات 

سياسية بائسة ورخيصة بأي حال من األحوال.
وختامًا... فإن غزة، بأهلها الصامدين ومقاومتها الباسلة، سوف تبقى عصية على 
اختراق أو انكســار، ولن تعطي الدنية فــي دينها وحقوقها وثوابتها تحت أي ظرف 
كان، ولن تسمح للعدو الصهيوني يومًا بالتغول عليها واستباحة أبنائها ومقدراتها 
وســترد له الصــاع بمثله، ندًا بند، وردًا برد، وســتظل وفية لشــهدائها وأســراها 
وجرحاها وكل أبنائها الذين يدفعون ضريبة الكرامة والحرية واالنتصار حتى يأتي 

اهلل بالفرج والخالص، وتتحرر أرضنا المقدسة من رجس ودنس االحتالل.
ن َيُكوَن َقِريًبا"

َ
"َوَيُقوُلوَن َمَتٰى ُهو ُقْل َعَسٰى أ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

اللجنة االقتصادية تبحث 
مشكلتي الكهرباء وتلوث مياه البحر

نواب محافظة خانيونس يفتتحون مركز شرطة معن

أزمة الكهرباء
إلى ذلك عقدت اللجنة اجتماعًا مع مختصين 
في مجال الطاقة الكهربائية لمناقشة بعض 
األفــكار لحــل مشــكلة الكهربــاء، حيث تم 
مناقشــة فكرة توليد الطاقة من خالل البحر 
باستخدام المياه وحركات األمواج، وقد حضر 
اللقاء خبراء ومستشــارين في مجال الطاقة 
البديلة باإلضافة لنائب رئيس سلطة الطاقة. 
بدوره قدم االستشــاري في مجال الهندســة 
الكهربائيــة المهنــدس ماهر مدوخ، شــرحًا 
وافيًــا حول فكــرة توليد الطاقة باســتخدام 
حركة أمــواج البحر، موضحًا أن بعض الدول 
تســتخدم هذه التقنية منذ ســنوات عديدة، 
منوهًــا إلى أن هــذه الفكرة يمكــن أن ترى 
النــور لدينــا فــي قطاع غــزة لكنهــا بحاجة 
لتجارب وسلسلة أبحاث علمية، ولفت مدوخ، 
إلــى أنه فــي حال تــم تطبيق هــذه الفكرة 

فيمكن لها أن توفر أكثر من 20 ميجا وات في 
المرحلة االولي.

وفــى نهايــة اللقــاء طلــب رئيــس اللجنــة 
النائب  التشــريعي  االقتصاديــة بالمجلــس 
عاطــف عــدوان، مــن المختصيــن والخبراء 
الحاضريــن تطويــر الفكرة، وإجــراء البحوث 
الالزمــة لنجاحهــا، ومن ثــم التقــدم للجنة 
بدراسة شاملة حول الفكرة، ومدى موائمتها 
للواقع في غزة، باإلضافة إلمكانية تطبيقها 

وتنفيذها على أرض الواقع.
تلوث مياه البحر

وفي سياق منفصل عقدت اللجنة االقتصادية 
اجتماعًا مع رئيس ســلطة البيئة، المهندس 
كنعان عبيد، وبحثت معه مشكلة تلوث مياه 
البحــر، وأســبابها وآليــات ومقترحــات لحلها 
أو التخفيــف من آثارها الســلبية على الحياة 

البحرية.  

ودار نقاش حول عدة أفكار من شأنها تخفيف 
األزمــة، وخاصة مشــكلة ضخ ميــاه الصرف 
الصحي في البحر دون معالجة، ودعا الحضور 
لتزويــد البلديــات بالكهربــاء الالزمــة حتى 
تتمكن من تشغيل محطات المعالجة بشكل 
مستمر، باإلضافة لضخ مياه الصرف الصحي 
بعد معالجتها على عمق "400م" داخل البحر 
بواســطة أنابيب خاصــة يتــم اعدادها لهذا 

الغرض بالتحديد. 
وفــى النهايــة اللقاء تــم االتفــاق على عقد 
لقــاءات مع كافة الجهــات المختصة من أجل 
وضــع رؤية لحــل هــذه المشــكلة، وتكليف 
الجهــات الرســمية والمعنيــة بالتواصل مع 
المؤسسات الدولية المهتمة بالبيئة وسالمة 
جودتها وبحــث إمكانية تقديم المســاعدات 
الماليــة واللوجســتية الكفيلــة بحــل هــذه 

المشكلة أو التخفيف من آثارها السلبية. 

شــارك نواب كتلة التغيير واإلصالح في 
محافظة خــان يونــس، بافتتــاح مركز 
شــرطة منطقــة معــن، وكان ُكاًل مــن 
النواب: صالح البردويل، خميس النجار، 
ويونس األسطل، بمشاركة وكيل وزارة 
الداخلية اللــواء توفيق أبو نعيم، ومدير 
عام الشــرطة الفلسطينية اللواء تيسير 
البطــش، قــد حضــروا حفــل االفتتــاح 
وأشــادوا بدور الشرطة الفلسطينية في 
حفــظ أمــن المواطــن والمحافظة على 

استقرار الحالة األمنية في قطاع غزة.
بــدوره أكد اللــواء أبو نعيــم، أن افتتاح 
المركــز يأتي في ظــل الظروف الصعبة 

التي تعاني منها المؤسســات الحكومية 
فــي قطاع غــزة، إال أن حاجــة المنطقة 
واتساع الرقعة الجغرافية لمحافظة خان 
يونــس تطلبت منا العمــل بجد من كل 
الجهات المعنوية وصــواًل للحظة افتتاح 
هــذا المركــز، منوهًــا إلــى أن المركز 
ســيخدم منطقة معــن، وجــورة اللوت، 

وهما منطقتان مكتظتان بالسكان.
من ناحيتهم ثمن النواب جهود الشرطة 
الفلســطينية في توفير األمن واستمرار 
حالــة األمــان، والمحافظــة علــى األمن 
الشــخصي والمجتمعي، على الرغم من 
قلــة اإلمكانيــات الماليــة واللوجســتية 

المتوفر لدى جهاز الشرطة الفلسطينية، 
لتولــي  للمســارعة  الحكومــة  داعيــن 
مهامها في قطاع غــزة وتزويد الوزارات 
والمؤسسات الحكومية بما يلزمها لتقوم 

بمهامها على أكمل وجه. 
مــن طرفه أشــار مديــر عام الشــرطة 
الفلســطينية اللواء تيسير البطش، في 
كلمــة له، أن جهاز الشــرطة قد خصص 
طاقم كامل للعمل في المركز على مدار 
الساعة، داعيًا طاقم العاملين فيه لبذل 
أقصى الجهود مــن أجل خدمة المواطن 
الفلســطيني وتوفير األمــن للمواطنين 

والمؤسسات الوطنية بالمحافظة.

عقدت اللجنة االقتصادية بالمجلس التشريعي 
جلســتين منفصلتيــن بحثــت خاللهمــا أزمــة 
الكهربــاء فــي قطاع غــزة، ومشــكلة تلوث 
ميــاه البحر، وذلك بحضور خبراء ومستشــارين 

الحاضريــن  وأجــرى  ومهتميــن،  ومختصيــن 
مناقشــات معمقــة حول الســبُل والوســائل 
الكفيلة بتخفيــف األزمتين، "البرلمــان" تابعت 

الجلستين وأعدت التقرير التالي: 
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تقرير مصور

رئاسة ونواب التشريعي يهنئون الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة

قدم وفد من نواب المجلس التشريعي التهنئة للطلبة المتفوقين 
بامتحانــات الثانوية العامــة ولذويهم، وقد نظــم النواب زيارات 
لبيــوت الطلبة علــى مدار عدة أيام، شــملت الزيــارات محافظات 
القطــاع كافــة، حيث تمنــى النواب للطلبــة مزيدًا مــن التقدم 

والنجاح، مؤكدين على أن مســيرة النصر والتمكين تمر عبر بوابة 
التفوق والعلــم والعمل، معبرين عن أملهــم بأن يكرس الطلبة 
المتفوقون علمهــم وعقولهم لخدمة ديننا وشــعبنا وقضيتنا 

العادلة، "البرلمان" تابعت تلك الزيارات وأعدت التقرير التالي: 

محافظة غزة
هنأ وفد من نواب التشــريعي ضــم ُكاًل من: النائب 
األول لرئيس المجلس أحمــد بحر، أحمد أبو حلبية، 
وهدى نعيم، رافقهــم مدير التربية والتعليم بغرب 
غــزة، عبــد القــادر أبو علــي، طــالب محافظة غزة 
المتفوقين بالثانوية العامة، وأشــاد النواب بالجهود 
التي بذلها الطلبة والتي أهلتهم للحصول على أعلى 
الدرجات على مستوى قطاع غزة ومحافظات الوطن.

وعبــر وفد النواب عن فخرهم بما حققه الطلبة من 
نتائــج، معتبرين ذلك داللة علــى عظيم انتمائهم 
لوطنهــم، وإصرارهــم علــى التحصيــل العلمــي، 
وتحديهم للحصــار الذي طال مناحــي الحياة كافة، 

وقهرهم للظروف الصعبة التي يعانيها قطاع غزة.

خان يونس
إلــى ذلك نظم نواب محافظــة خان يونس، خميس 
النجــار، ويونــس األســطل، رافقهم مديــر التربية 
والتعليــم في المحافظــة عبد الرحيم الفــرا، جولة 
زيــارات على بيوت المتفوقيــن بالمحافظة مهنئين 

األهالي بتفوق أبنائهم. 
وشــملت الزيارات بيت الطالبة األولــى على الوطن 
فــي الفرع األدبي رانية صالح العباســي، والحاصلة 
على معدل %99.4، والخامســة على مستوى قطاع 
غــزة الطالبة، أماني ماهر أبو صبحة، الحاصلة على 
معدل %99 في الفرع العلمي، وكذلك الطالبة إيمان 
فريد أبو زيادة، الحاصلة على معدل 98.9 في الفرع 

األدبي.
وتمنى الوفد الزائر للطلبة المتفوقين حياة جامعية 
يحذوهــا األمل بالتفوق والنجاح، مع أملهم بانفكاك 
قريب للحصار يمكنهم من تحقيق آمالهم واالنطالق 
بكل حرية في طريق السعي لطلب العلم وتحصيل 

العلوم النافعة للدين والوطن.

المحافظة الوسطى
وفي ســياق متصل هنــأ النائبــان عــن المحافظة 
الوســطى، ســالم ســالمه، وعبد الرحمــن الجمل، 
أوائل الثانوية العامة بالمحافظة، وعبر النائبان عن 
سعادتهما بتفوق أبناء محافظتهم وتحقيقهم ألعلى 
الدرجات، وشــملت الزيارة بيوت عــدد من الطالبات 
المتفوقــات ومنهــم الطالبة، هال عبد الحي ســليم 
قاســم، الحاصلة على المرتبة الثانية على مستوى 
القطاع بمعــدل %99.3، والطالبة يقين عبد الرؤوف 
أبو مخدة، الحاصلة على معدل %99، والطالبة أنسام 
خالــد محمد النجار، الخامســة علــى القطاع بمعدل 
%99، والطالــب رامي معين الســنوار، الحاصل على 

معدل 99.4%.
وتمنى النائبان ألوائل الطلبة االســتمرار في طريق 
التفوق والنجاح وخاصة أثناء مشوارهم في الدراسة 
الجامعيــة، مناشــدين الــدول الصديقة والشــقيقة 
بتوفير منح دراســية للطلبة المتفوقين خاصة في 
ظــل الظروف بالغــة الصعوبة التي يعانيها شــعبنا 

الفلسطيني.
هــذا وكان ذوي الطلبــة المتفوقيــن في اســتقبال 
وفود النواب، مرحبين بهم وشــاكرين لهم زيارتهم 
ومعبرين عــن أملهم بمســتقبل أفضــل ألبنائهم 
وللوطن وعموم أبناء الشــعب الفلســطيني في كل 
أماكــن تواجده، ودعا ذوي الطلبة الجهات الرســمية 
لتوفير فرص جيدة ألبنائهم الطلبة سيما المتفوقين 
منهم، مناشــدين أصدقاء الشــعب الفلسطيني في 
كل مــكان للعمل على فتح أفاق أوســع أمام الطلبة 
الفلسطينيين وخاصة في المجاالت العلمية الحديثة 
والدقيقــة حتى يتمكــن أبناء فلســطين من خدمة 

وطنهم وقضايا األمة العربية واإلسالمية.
ونــوه ذوي الطلبة إلى أن أبنائهم المتفوقون لديهم 
القدرة على دراســة المجاالت العلمية والتكنولوجية 
المهمــة والحديثــة والتــي من شــأنها رفعــة البالد 
والوطــن والقضيــة، معبرين عــن تمنياتهم لطلبة 
فلســطين كافة بالتفــوق والنجــاح وتحقيق أفضل 

وأعلى الدرجات. 
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تصعيد خطير
  بدوره أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
أحمد بحر، في كلمة له في مســتهل الجلســة على 
أن الساحة الفلسطينية تشهد اليوم تصعيدًا خطيرًا 
فــي السياســات الصهيونيــة العنصريــة وحمالت 
القمع المنهجية التي تستهدف الوجود الفلسطيني 
وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، وخصوصًا في 
منطقــة القدس وضواحيها، وذلــك في إطار الحرب 
الشرســة إلنهاء قضيتي القدس والالجئين وتمرير 
المخطط األمريكي-الصهيوني المسمى بـــ "صفقة 

القرن".
ونــدد بحــر، بممارســة االحتــالل ألبشــع مظاهر 
التهجير واالســتئصال الفاشي بحق أهلنا في الخان 

األحمر، منوهًا إلــى أن االحتالل ال يتورع عن انفاذ 
مخططاتــه العنصرية التي تُصنــف ضمن جرائم 
الحــرب وجرائــم اإلبــادة والجرائم ضد اإلنســانية 
حسب منطوق القواعد الحقوقية والقوانين الدولية، 
وذلك بالتوازي مع سياســاتها اإلجرامية تجاه قطاع 

غزة وأهله الصامدين.

نحو االنفجار
وأشار بحر، إلى أن سلطات االحتالل تقود المنطقة 
مجــددا نحو االنفجــار الذي ســتدفع ثمنه وتتحمل 
إجراءاتهــا  بفعــل  الكارثيــة  وتداعياتــه  نتائجــه 
وسياســاتها الخطيرة التــي أقدمت عليهــا مؤخرا، 
والتي تمثلت في التصعيد العســكري وزيادة وتيرة 
القصف والتدمير وقتل األطفال المتعمد ومن بينهم 

الطفلين لؤي كحيل وأمير النمرة، وتشديد الحصار 
علــى المعابر ومنــع إدخــال البضائــع والكثير من 
األصناف الهامة والضرورية، منددًا بإطالق قيادات 
العدو التهديدات الرعناء الجبانة، مطالبًا الســلطة 
فــي رام اهلل بوقف التنســيق األمني مــع االحتالل 
ورفــع العقوبات اإلجرامية التي تفرضها على قطاع 

غزة.
ودعا شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية 
وغزة والداخل الفلسطيني المحتل وفي كافة أماكن 
تواجــده إلــى النفيــر العــام لمواجهــة المخططات 
الصهيونية واألمريكية، وإفشــال حمــالت التهويد 
واالستيطان المســعورة ومن بينها حمالت التهجير 

والتطهير واإلبادة الجماعية في الخان األحمر.
وطالب بتطوير آفاق المقاومة الشعبية الواسعة ضد 

االحتالل في كافة نقاط التماس والمواجهة، مؤكدًا 
أن مســيرات العودة التي قدمت عشــرات الشــهداء 

وآالف الجرحى مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
ووجــه بحــر، التحية ألهلنــا الصامدين فــي الخان 
األحمر، مؤكدًا أن شــعبنا سيظل متمسك بحقوقه 
وثوابته الوطنية، ولن نقايض الحقوق الفلسطينية 

الخالدة بأثمان سياسية رخيصة.

تقرير لجنة القدس حول أحداث 
الخان األحمر 

إلى ذلك تال رئيس لجنــة القدس واألقصى النائب 
أحمــد أبو حلبية تقرير لجنته حول أخر مســتجدات 
مدينة القدس، مشــيرًا لمواصلة العدو الصهيوني 
سياسته المتغطرسة وشراسة عدوانه وجرائم حربه 

بحر: نشهد تصعيدًا خطيرًا في السياسات الصهيونية العنصرية 
التي تستهدف الوجود الفلسطيني 

النواب: صمود أهلنا بالخان األحمر سيفشل كل مخططات وأحالم العدو
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على المسجد األقصى المبارك وعلى القدس وأهلها 
ومقدساتها ومعالمها.

وأكد أبو حلبية، إلى أن جرافات العدو ما زالت تُعمِل 
هدمًا للمئات من منازل أهلنا المقدسيين ومنشآتهم 
السكنية والزراعية والتجارية والصناعية في بلدات 
القــدس وقراهــا، محذرًا مــن قيام العدو الغاشــم 
بإزالة قرى بأكملها وذلك لفرض التهويد الجغرافي 
والســكاني في المدينة المقدســة وطمس معالمها 
وآثارهــا، الفتًا علــى أن الحاخامــون والمغتصبون 
يعملون على تزويــر التاريخ والحقائق بادعاء وجود 

الهيكل المزعوم مكان المسجد األقصى.

تكثيف االقتحامات
وندد بتصعيد العدو الصهيوني وتكثيفه لالقتحامات 
لباحات وســاحات المسجد األقصى المبارك، منوهًا 
إلى تضاعفت هذه االقتحامات منذ بداية هذا العام 
2018م حتى نهاية شــهر يونيو )حزيران( الماضي، 
حيث بلــغ عدد المقتحمين في هذه الفترة أكثر من 
)22500( مــن الحاخاميــن والمغتصبين الصهاينة، 
علمًا بــأن هذا العدد من المقتحميــن يعد أكثر من 
أربعة أضعاف عدد المقتحمين الصهاينة في الفترة 

نفسها من العام الماضي 2017م.
وحذر التقرير من مشــاركة الشــخصيات السياسية 
فــي هــذه  الحكومــة  ووزراء  الكنيســت  وأعضــاء 
االقتحامات، الفتًا لتصريح وزير الزراعة الصهيوني 
أثنــاء اقتحامه الذي قال فيه:" ال بد من بناء الهيكل 
المزعوم مكان المسجد األقصى"، ومنددًا بتصريح 
عضو الكنيســت الصهيوني "غليــك" أثناء اقتحامه 
للمســجد األقصى المبــارك مؤخرا بقولــه: "قريبًا 

سنرفع العلم اإلسرائيلي على جبل الهيكل".

تدنيس المقدسات
هذا وندد التقرير بتدنيس العدو للمقدسات الدينية 
واســتيالئه على جــزء هام من مقبرة بــاب الرحمة 
اإلسالمية الواقعة شــرق المسجد األقصى المبارك 
إلقامة حديقة تلمودية ومركز للشرطة الصهيونية 
ومحطــة للقطــار الهوائــي )التلفريــك( لتســهيل 
وصول المغتصبين الصهاينة لهذه المنطقة وإقامة 
صلواتهم وشعائرهم التلمودية باتجاه مصّلى قبة 

الصخرة المشرًفة.
 ولفــت إلى أن االحتالل قد اســتولى علــى المبنى 
الموجود غرب باب الرحمة مباشــرة، وذلك في إطار 
تخطيطه لفتح باب الرحمة المغلق منذ عهد صالح 
الديــن األيوبي ليكون هو المدخــل الرئيس باتجاه 

مسجد قبة الصخرة.

اعتداءات وجرائم
وأشــار التقرير لقيــام العدو الصهيونــي بمصادرة 
)12000( دونــم مــن أراضــي أهلنــا المقدســيين 

والتواجــد فــي االعتصامات الحاشــدة والمشــاركة 
بفعالية في مواجهة العدوان الصهيوني.

ثالثــًا: ندعــو أبنــاء شــعبنا كافة إلعــالن رفضهم 
لمخططــات االحتــالل وإجرامهــم بحــق أهلنا في 
القــدس، وذلــك مــن خالل إظهــار غضبهــم على 
جميع نقاط التمــاس مع االحتالل الصهيوني، حتى 
يندحر العدو الغاصب عن أرضنا كافة، كما نطالبهم 

باالستمرار في مسيرات الغضب والعودة الكبرى.
رابعًا: نرفض ونستنكر بشدة المخطط الصهيوني 
لتهجيــر أهالــي قريــة الخــان األحمر مــن أرضهم 
ومنازلهم ومضاربهم، كما نستنكر اعتداءات العدو 
الصهيوني على الرجال والنساء واألطفال من هؤالء 
األهل الكــرام، ونعدّ هذه االنتهــاكات الصهيونية 
جرائم حرب ضد اإلنســانية وتطهيرًا عرقيًا إلخالء 
القــدس مــن أهلها األصلييــن، وإحــالل الغاصبين 

الصهاينة مكانهم.
خامســًا: نســتهجن االعتــداءات الصهيونيــة على 
المقدســات اإلســالمية والمســيحية فــي القدس، 
وعلى أهلنا المقدســيين، ونؤكــد على أن المقاومة 
بجميع وسائلها حقّ مشروع لتحرير هذه المقدسات 
وحاضنتهــا مدينة القدس من المحتــّل الصهيوني 

الغاصب.
سادســًا: نطالــب البرلمانــات العربية واإلســالمية 
والدوليــة واالتحادات والكتل البرلمانية فيها بوقفة 
جادة وصادقــة مع الحقّ الفلســطيني في القدس 
كلها، والتأكيد على أنّها العاصمة األبدية لفلسطين 
والشعب الفلسطيني كما نصّت على ذلك القوانين 
والمواثيــق الدولية، كمــا نطالب هــذه البرلمانات 
واالتحــادات والكتل البرلمانيــة برفض التطبيع مع 
االحتــالل الصهيونــي والضغــط علــى حكوماتهم 
وحكامهــم لوقف الهرولة نحو هذا التطبيع، والعمل 
على مساندة أهلنا المقدسيين في القدس وبلداتها 
وتعزيــز صمودهــم فــي وجــه المحتــل الغاصــب 

ومقاومتهم له.
سابعًا: نســتنكر الصمت والتآمر اإلقليمي والدولي 
والهرولــة للتطبيع مع الكيــان الصهيوني الغاصب 
الــذي يمّثــل عاماًل مشــجعًا لالحتــالل الصهيوني 
لالســتمرار في تنفيذ مخططاته االســتيطانية في 
القدس وتنفيذ أطماعه التهويدية بحقّ المقدسات 
اإلســالمية والمســيحية خصوصًا المسجد األقصى 

المبارك. 

مداخالت النواب
من ناحيته طالب النائب محمود الزهار، في معرض 
تعليقــه علــى التقريــر، بإدانة وتجريم ممارســات 
السلطة الفلســطينية في رام اهلل، وتواطؤها على 
منجزات الشــعب الفلســطيني واضعافها لمقومات 
صمود أهلنا بالخان األحمر، منددًا بصمتها وصمت 

قياداتها عن جرائم االحتالل بالخان األحمر. 
ودعــا الزهــار، كل أحــرار العالم للقيــام بواجبهم 

فــي بلدات الطــور والزعيّــم وشــعفاط والعيزرية 
والعيســاوية قبل نحو 6 ســنوات إلقامة العديد من 
المغتصبــات الصهيونية والحدائق التلمودية ضمن 
مشــروع )E1( الذي ســيقيم تواصــاًل جغرافيًا بين 
المغتصبات الصهيونية في غربي القدس مع تجمّع 
مغتصبــات "معاليه أودوميــم" المقامة في منطقة 

الخان األحمر. 
وندد بتجريف منازل ومزارع قبيلة الجهالين وقرية 
الخــان األحمــر وغيرهم في قرية أبو نــوار الواقعة 
شــرق بلدة شــعفاط وتهجّير أهلها، الفتًــا إلى أن 
هؤالء البدو تم تهجيرهــم في عام النكبة 1948م 
مــن قرية "تل عراض" الواقعــة بين مدينة الخليل 
ومدينة بئر السبع، ثم سكنوا في قرية الخان األحمر 
وقرية أبو نوار شــرق شــعفاط منذ أكثــر من )70( 

عامًا.

بسالة وصمود
ولفــت أبــو حلبية فــي تقريــره، إلــى أن أهلنا في 
الخــان األحمر قد واجهوا العــدوان الصهيوني بقوة 
وبسالة وشــجاعة وصمود، واعتصموا في منازلهم 
ومضاربهــم وما زالوا في هــذه المواجهة وفي هذا 
االعتصــام، مســتنكرًا ما قامت به قوات الشــرطة 
والجيــش الصهيونيــة باالعتــداء بعنــف بالضرب 
المبــرح على الرجــال واألطفال والنســاء، وســحل 
العديد من هؤالء النســوة بقلــة أدب بعد أن نزعوا 

الحجاب عنهن.
واســتنكر إصرار العدو الصهيونــي على ترحيلهم، 
وتجهيزه كرافانات بالقــرب من مكبّ النفايات في 
بلــدة أبو ديس لنقل أهلنا بالخــان األحمر إلى هذه 
الكرافانــات، داعيًا كل األحــرار لمواجهة قوية لهذا 

المخطط الصهيوني الخطير بحقهم.

التوصيات
هذا وأوصى التقرير بما يلي: 

أواًل: توجيــه التحيــة ألهلنــا مــن قبيلــة الجهالين 
وغيرهــم ممــن صمــدوا ببســالة وشــجاعة فــي 
مواجهة العدوان الصهيوني الغاشــم على منازلهم 
ومضاربهم وأحواشــهم فــي قريتهم قريــة الخان 
األحمــر، والدعــوة الســتمرار المواجهــة البطولية 
إلحباط مخطــط الصهاينة لترحيلهــم وتهجيرهم 
مــن أرضهم وديارهم بشــتى الوســائل، ومن َثمّ 
إحباط ما يخطط له العــدو الصهيوني في المرحلة 
القادمة لتنفيذ مخططه لترحيل أهلنا المقدســيين 
في حي وادي حلوة وحي البستان وغيرها من أحياء 
بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد األقصى المبارك 

إلقامة ما يسمى مدينة الملك داوود.
ثانيًا: نطالب أهلنا في القدس واألرض المحتلة عام 
1948م والضفة الفلسطينية وكل من يستطيع إلى 
شد الرحال والنفير لنصرة أهلنا من قبيلة الجهالين 

والدفــاع عن شــعبنا ومحاربة مخططــات االحتالل 
الراميــة لتهويــد القدس ومصــادرة أراضــي أهلنا 
بالقرى المحيطة بالمدينة المقدســة، كما دعا دول 

العالم لتجريم التعاون األمني.

وطالب الزهار، الدول العربية واإلسالمية التي تقيم 
عالقــات مع العدو الصهيونــي بقطع تلك العالقات 
فورًا وتجريم االحتالل وممارساته وجرائمه تمهيدًا 
لعزله دوليًا ومحاكمة قياداته بالمحاكم الدولية لما 

يرتكبوه من جرائم بحق شعبنا. 

جرائم حرب
بــدوره دعا النائب محمد فرج الغول، إلى ضرورة أن 
تقوم الســلطة بواجباتها بإحالة جرائم الحرب التي 
يرتكبهــا االحتالل الــى محكمة الجنايــات الدولية، 
منوهًــا إلى أن عــدم إحالة الســلطة لتلك الجرائم 

للمحاكم الدولية يعتبر شراكة مع االحتالل في هذه 
الجرائم، داعيًا كل أحرار العالم للعمل على حماية 
أهالــي الخان األحمــر وعموم مدينــة القدس التي 
تتعــرض لمخططات صهيونيــة لتهويدها وطمس 

معالمها اإلسالمية. 
وأكــد الغــول، أن كل محــاوالت االحتــالل الراميــة 
لتزوير التاريخ لن تفلــح ولن يكتب لها النجاح، وأن 
شــعبنا متمســك بأرضه ومقدســاته ولــن يفرض 
بثوابته الوطنية مهما طال الزمان، مشددًا على أن 
تنازل أي شــخص أو جهة أو هيئة محلية أو إقليمية 
أو دولية، عن حقوق شــعبنا لن يكــون له أي اعتبار 

سياسي مطلًقا.  

أبو حلبية: نطالب البرلمانات العربية والدولية برفض التطبيع 
مع االحتالل
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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

عنق الزجاجة
غزة تعيش حالة متردية جدًا من حيث األوضاع االقتصاد والسياسية، ال يكاد 
يســلم قطاع من القطاعات الحيويــة والخدمية من األزمة التي باتت تضرب 

جذورها في كل الجهات والمستويات والقطاعات والفئات كافة.
هــذه الحالة المتراجعة يومًا بعد يوم ترتب عليهــا وجود جيش من البطالة 
معظمهم من الشــباب المؤهليــن علميًا وحملت شــهادات عليا غير أنهم ال 
يجــدون أي فرصة عمل في وطنهم، األمر الــذي حمل البعض منهم للبحث 
عن فرصة عمل وحياة خارج البالد، والحقيقة أن هذا أمر طبيعي وليس عيبًا 

كما يحاول البعض تصويره. 
اإلجــراءات األخيــرة المتخذة من قبل االحتــالل والقاضية بتشــديد الحصار 
ومنع كم هائل من السلع والبضائع من دخول قطاع غزة، ومن ضمنها سلع 
أساســية ومهمة لحياة المواطن اليومية، باإلضافــة إلغالق معبر رفح البري 
لفترات طويلــة، وغير ذلك من اإلجراءات تضع غزة في عنق الزجاجة وتدفع 

بها نحو االنفجار في وجه العدو أو االنهيار االقتصادي التام.
حالــة التضييق التي نعانيها في قطاع غزة يبدو أنه تســير باتجاه التشــديد 
وليس االنفراج، ألن أصل المشكلة سياسي وكل الحلول المقترحة هي حلول 
اغاثية أو ترقيعية ال تسمن وال تغني من جوع طالما أنها ال تُبنى على قاعدة 

الحلول السياسية الجذري. 
سياســة العقــاب الجماعي التــي باتت سياســة عامة لدى الســلطة في رام 
اهلل، أصبحت تنذر بكارثة وطنية، فالســلطة تعاقب موظفيها الذين التزموا 
بقراراتها اإلدارية، وتعاقب ذويهم وتحارب المؤسسات الصحية واالجتماعية 
وتمنع الســيولة النقدية من الدخول للبالد، وتحاصر حركة األموال من وإلى 
غــزة، وهــي بذلك تنتظــر لحظة االنهيار دون أن تحســب حســاب لمليوني 
فلسطيني يعيشون القهر في جزء من فلسطين العزيزة، بل وتعمل إلضعاف 

مقومات الصمود والبقاء. 
كنا في الســابق نقول:" إن فريق رام اهلل لديه مشــكلة متجذرة مع حماس"، 
غيــر أننــا أصبحنا اليوم على يقين أن فريق رام اهلل لديه مشــكلة كبيرة مع 
حمــاس، وجزء كبير من فتح، وكذلك مع معظم فئات الشــعب الفلســطيني 
سواء هنا في غزة أو الضفة أو الشتات، أصبح هذا الفريق يعمل وفًقا ألجندات 
خارجيــة ال تمت للوطنية بأي صلة، وعلينا جميعا الســعي من أجل تخليص 
شــعبنا من ظلمات هؤالء األقزام الذين يحاربون أطفالنا في أرزاقهم وقوت 

يومهم. 
لعــل عنق الزجاجة التي تمــر به غزة أصبح عنقا ضيقا للغاية، حيث يشــتد 
الخناق يوما بعــد يوم، ولحظة بعد لحظة، وتتكالب علينا المؤامرات من كل 
فــج عميق، قيــادات وحكومات وزعامــات..، تحث الخطى نحــو محاربة غزة 
والتضييق على أهلها، كله لتحقيق أهداف سياسية دنيئة في مقدمتها فصل 
القطاع عن بقية فلســطين المحتلة، وتهيئة األجواء السياســية والجغرافية 
والمالية لتوســيع غــزة وجعلها نواة لدويلة فلســطينية صغيرة يتم تصفية 

القضية عبرها. 
إن الخــروج من هذا المأزق السياســي بال شــك، يجــب أن يُبنى على حلول 
سياســية وليــس إغاثيــة أو غير ذلك، ومــن الحلول الواجبة بــل الملحة هو 
الوحــدة الوطنية التي ينبغــي إنجازها على عجل، ومن ثــم العمل مع الكل 
الوطنــي إلخــراج المفرطيــن والمطبعين مــن الحظيرة الوطنيــة ونبذهم 
واقصائهم واخراجهم بالكلية من الســاحة السياســية، ألنهم باختصار خبث 
وطني وسياسي واجتماعي علينا التخلص منه والسعي نحو تقديم المصلحة 

الوطنية العليا لشعبنا دون وجود هؤالء في الحلبة السياسية الفلسطينية.
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

د.بحر لدى مشاركته بحفل تخريج فوج من ضباط وزارة الداخلية

رحــب المجلس التشــريعي، بقــرار مجلس 
الشــيوخ اإليرلندي بمقاطعة المستوطنات 
االســرائيلية، ومعاقبــة كل مــن يســتورد 
أو يقــدم لهــا أي خدمات، وتجريــم كل من 
يشــارك أو يســاعد على اســتغالل الموارد 

الطبيعية في األراضي الفلسطينية.
ودعت رئاسة المجلس في تصريح صحفي 
ألن  العالــم  برلمانــات  مؤخــرًا،  أصدرتــه 
تحذو حــذو إيرلنــدا في مقاطعــة االحتالل 
اإلســرائيلي وعزلــه، والوقــوف إلــى جانب 
الشعب الفلســطيني ودعم حقوقه وعدالة 

قضيته.
وشــكرت رئاسة التشريعي، مجلس الشيوخ 
اإليرلندي على قــراره، الذي تم بالرغم من 

رفــض الحكومــة للمقتــرح، وضغطها على 
بعض أعضاء المجلس وحرصها الشديد على 

عدم نجاح التصويت لصالح المقترح.
ووصــف التصريــح هــذه الخطــو بالمهمة 
فــي تجريم ســلوك االحتــالل وسياســاته 
االســتيطانية، والتأكيــد على حق الشــعب 

الفلسطيني في أرضه.
وتقدمت رئاسة المجلس التشريعي بخالص 
الشــكر والتقديــر لعضــو مجلس الشــيوخ 
المســتقّلة فرانسيس  السيناتور  اإليرلندي 
بــالك، على تقدمهــا بمقترح القــرار وعلى 
تصميمها للخروج بموافقة مجلس الشــيوخ 
)الســيناد( ومدافعتهــا عنــه حتــى اللحظة 
األخيرة التي توجت بفوز المقترح بالتصويت. 

التشريعي يرحب بقرار مجلس الشيوخ اإليرلندي 
مقاطعة المستوطنات ويدعو برلمانات العالم لتحذو حذوه

شــارك النائب يونس األســطل، بحفل تكريم الطلبــة المتفوقين 
بالثانويــة العامة من محافظة خان يونس، في حفل رعته الجامعة 
اإلســالمية فرع الجنوب، بحضور الطلبة وذويهم، وأشاد األسطل، 
بالمتفوقيــن المحتفى بهم، ناصحــًا إياهم باســتمرار بذل الجهد 
في المرحلة الجامعية اســتعدادًا لتحمل أعبــاء الحياة العملية وبناء 

مستقبل فلسطيني زاهر.
إلــى ذلك زار النائب األســطل، مخيمــات "راج على بــالدي" والتي 
تقيمهــا حركة حماس في محافظة خان يونس، وتســتوعب 2450 
مشــارك من المراحل الدراســية اإلعدادية والثانوية في 20 مخيم 

موزعين على مختلف المناطق.

وأبدى األســطل، ارتياحه للمجهود الكبير الذي يقوم به المشرفين 
علــى المخيمات، من أجل ملئ وقت فراغ المشــاركين بما ينفعهم 
وينمــي لديهــم المواهب، مشــيدًا بتعليــم المشــاركين في تلك 
المخيمــات مهارات متنوعة من شــأنها مســاعدتهم علــى التفوق 

والنجاح العلمي والعملي. 
وأثنــى على الــروح المعنوية العالية للمشــاركين فــي المخيمات، 
قائاًل:" لقد لمســنا همتهم العالية واستيعابهم للمفاهيم الوطنية 
التي تلقوها والتي تعتمد على تحرير أرض فلســطين وبناء كرامة 
وعزة الشــعب الفلسطيني، وإنني أشــكر لهم تفاعلهم مع مختلف 

الفقرات التعليمية والترفيهية". 

النائب األسطل يحتفي بالطلبة 
المتفوقين ويزور مخيمات "راجع على بالدي"


