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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

المركزي.. ماذا بعد؟؟
وأخيرًا عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد طول غياب 
وانتظار جلسته في مدينة رام اهلل المحتلة، هذا المجلس الذي تقرر تشكيله 
في الدورة الحادية عشــر للمجلس الوطني الفلســطيني من العام 1973م، 
بهدف معاونة اللجنة التنفيذية فــي تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار 
التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلســطينية بيــن دورتي المجلس، 
واألصــل أن يجتمــع المجلس المركزي مرة كل شــهرين علــى األقل بدعوة 

رسمية وخطية من رئيسه. 
وبعيــدًا عن التفاصيل فإن ظروف انعقاد المجلس المذكور من حيث المكان 
والزمــان والبيان الختامي لم تكن بمســتوى التحديات الجســام التي تواجه 
القضية الفلســطينية، فمن حيث الزمان: جاءت الجلســة متأخرة جدًا أي بعد 
مضي أكثر من شــهر على قرار اإلدارة األمريكية بشــأن القدس، ومن حيث 
المــكان: فإن مدينة رام اهلل ترزح تحــت االحتالل وليس بمقدور المجتمعون 
فيها أن يتخذوا قرارات من العيار الثقيل ضد االحتالل الذي سمح لهم بتنظيم 

هذه التظاهرة السياسية إذا صح التعبير. 
أما على صعيد البيان الختامي فقد جاء مخيبًا لآلمال والطموحات الوطنية، أو 
على األقل بيان ختامي فضفاض وغير واقعي وال يمكن تطبيقه، وإنني هنا 
أتســاءل عن اآلليات المراد استخدامها لتطبيق قرار المجلس المركزي بوقف 

التنسيق األمني بكافة أشكاله؟، كما جاء في بيان المجلس. 
أمــا االنفكاك مــن عالقة التبعيــة االقتصادية التي كرســها اتفــاق باريس 
االقتصادي، بهدف تحقيق استقالل االقتصاد الوطني، فال أعلم وسيلة معينة 
للوصــول إلى هذا التوصية وتطبيقها!! والحقيقــة التي من الواجب قولها إن 
المجلس المركزي كان قد اتخذ قرارات ســابقة بشــأن وقف التنسيق األمني 
مع االحتالل، ثم ما لبث أن أعلن الســيد الرئيس أبو مازن عن قدســية هذا 

التنسيق، على الرغم من رفض مكونات شعبنا كافة لهذا األمر.
كان المأمول من جلســة المجلس المركزي أن تأتــي بقرارات كبيرة وتحمل 
دالالت وطنية من شــأنها لملمة شتات شــعبنا، وتجميع قواه الحية والفاعلة 
من أجل قضيتنا الوطنية التي باتت تتآكل يومًا بعد يوم، ومن أجل القدس، 
واألقصى، واألسرى، غير أن خيبة األمل تأبى أن تغادر هؤالء الذين ال يعملون 
إال من أجل ذواتهم وأنفسهم وأبناءهم!! في حين أن الوطن يتآمر عليه البعيد 

والقريب وهم في سباتهم غارقون. 
ربما يتســاءل البعــض لماذا لم يبحث المركزي في جلســته القضايا الكبرى 
مثل: سحب االعتراف بدولة الكيان التي تتنصل من جميع االتفاقيات المبرمة 
صباح مســاء؟ ولماذا لم يقرر المجلس العودة للكفاح المسلح لتحرير الوطن 
واالنعتــاق مــن االحتــالل البغيض؟ ولماذا لــم يطرح جدوى عملية الســالم 
المســتمرة منذ عقديــن من الزمان أو يزيد دون أن تحقق أي فائدة للشــعب 
والوطن والقضية؟ كلها تساؤالت كبيرة لم تنتج جلسة المركزي إجابة واحدة 

شافية لهذه التساؤالت أو واحدة منها على األقل!! 
أخشــى ما أخشــاه أن تســعى رئاســة المجلس الوطني أو رئاســة الســلطة 
للتنصل أيضًا من القرارات ســالفة الذكر على الرغم من كونها قرارات غير 
ملزمة وليست قابلة للتطبيق!! يبقى السؤال قائم إلى متى ستبقى السلطة 
الفلســطينية تقامر وتغامر بأهداف ومســتقبل الشــعب الفلسطيني؟؟ على 
العقــالء من قيــادات هذا الشــعب أن يتحركوا فلم يعد في نفوســنا أي ثقة 

بقيادة المركزي وال المجتمعون فيه.   
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

زار وفد برلماني برئاســة الدكتور أحمد بحر 
النائــب األول لرئيــس المجلس التشــريعي 
عائلــة الشــهيد النائب ســعيد صيــام وزير 
الداخليــة األســبق وذلك بمناســبة الذكرى 
التاســعة الستشــهاده، وضم الوفد ُكاًل من 
النــواب: إســماعيل األشــقر، جمــال نصار، 
أحمد أبو حلبية، محمد الغول، سالم سالمة، 
وجمال نصــار، وكان وجهاء من عائلة صيام 
وأبناء الشــهيد في استقبال الوفد البرلماني 
شــاكرين لهــم مبادرتهــم بزيــارة العائلة 
ومؤكديــن على أنهــم يســيرون على درب 
الشــهيد القائد "صيام" الذي ال تغيب سيرته 

في أساط عائلته وبين محبيه.
وتأتي الزيارة وفاءًا للشــهيد القائد وتخليدًا 
لذكــراه العطرة، واســتذكر النــواب مواقف 
عديدة جمعتهم مع الشــهيد الذي كان مثااًل 

يُحتذى في كل دروب الخير والعطاء ومقاومة 
االحتالل، والذي تقدم بشعبه وجنده وضحى 
بروحه فــي ســبيل اهلل ثم الوطــن، ليكون 

بذلك أول نائب ووزير شهيد في العالم.
من ناحيته أشاد "بحر" خالل الزيارة بمناقب 
الشــهيد النائب القائد سعيد صيام الذي قاد 
معركة الفرقان من وســط الميدان الذي لم 
يتغيب عنه ولو للحظــة واحدة، وضرب أروع 
األمثلــة على المســتوى المهنــي والقيادي، 
وأشــرف على إدارة األزمة أثناء العدوان بكل 
ثقــة وحكمــة واقتــدار، وكان يقــود العمل 
بكافة أقسام الوزارة وأجهزتها بشكل يومي 
ومتواصل، مؤكدًا أنــه زرع في نفوس أبناء 
األجهزة األمنية عقيدة أمنية سليمة ووطنية 
من شــأنها أن تحافظ على سالمة المواطن 

ومؤسساته، وتحمي ظهر المقاومة.

وقال:" إن الشــهيد صيام قدّم كل ما يملك 
من طاقة وجهد لخدمة أبناء وطنه في السلم 
والحرب، واســتمر في عمله كوزير للداخلية 
أثناء العدوان حتى لقي اهلل شهيدًا وهو األمر 
الذي كان يتمناه ويسعى إليه منذ عقود من 

الزمن". 
وأكد النواب المشــاركون بالزيــارة أن الوزير 
"صيام" كانت له بصمات واضحة فيما يتعلق 
بتصحيح مســار األجهزة األمنيــة وعقيدتها 
على ُأســس مهنيــة ووطنية وعلــى قاعدة 
حماية المواطن والمحافظة على المكتسبات 
الوطنية، مشــيدين بــدوره الوطني وجهده 
وجهاده، ومؤكديــن على أنه لم يدخر جهدًا 
فــي ســبيل رفعــة الوطــن وتعزيــز صمود 
المواطنيــن وحمايتهم من تغوالت االحتالل 

وأعوانه. 

رئاسة ونواب التشريعي يزورون عائلة الشهيد 
النائب سعيد صيام في الذكرى التاسعة الستشهاده
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الخميس
02

التشريعي يبدي استعداده 
للتعاون مع النقابات الفلسطينية 

لتطوير العمل النقابي

التفاصيل

"بحر" يشارك بحفل للتوجيه 
السياســي والمعنوي بخان 

02يونس 

غــزة  محافظــة  نــواب 
يلتقــون اللــواء توفيق 

03أبو نعيم 

التشريعي يشيد بدور دار 
والســنة  الكريم  القران 
في رعاية مسيرة للقرآن 

07الكريم

التشريعي يناقش فساد حكومة "الحمد اهلل" ويدعو لرحيلها 
بسبب فسادها المالي واالداري والسياسي 

النائب "المصري" تقييم مخرجات المركزي يتعلق بمدى تنفيذها

0407 - التفاصيل

 أكــد النائب مشــير المصــري أن تقييــم مخرجات 
المجلس المركزي يتعلق بمدى تنفيذها على أرض 
الواقع، منوهًا أن تلك القرارات أمام اختبار حقيقي 
لتنفيذهــا وقبولهــا من الســلطة التنفيذية، جاءت 
تصريحــات "المصري" خالل المســيرة االحتجاجية 
التــي نظمتهــا حركــة األحــرار الفلســطينية أمام 
المجلس التشــريعي الفلسطيني لتقييم مخرجات 

المجلس المركزي الفلسطيني.
 وقــال المصري:" طالبنا بإعادة تشــكيل المجلس 
المركزي كي يكون ممثاًل عن الشعب الفلسطيني 
لكنهم مصرون على ســرقة القرار الوطني وسرقة 

الوطن والعبث بمقدراته ومنجزاته".
وأشــار المصــري إلى أن تنفيــذ القــرارات يتطلب 
وضــع اســتراتيجية فلســطينية موحــدة لمواجهة 

التحديــات التــي تعصــف بالقضية الفلســطينية، 
داعيًــا الفصائل والقــوى السياســية الحية التخاذ 
مواقف أكثر حزمًا لمواجهة "عباس" وفريقه الذين 
يتخــذون مــن التطبيع مــع االحتالل منهــاج حياة 
لهم، ويمارســون الكــذب والتضليل على الشــعب 
الفلســطيني ويصادرون ثروات الوطــن ومقدراته 

لصالح عائالتهم وأبناءهم.
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أكد استعداد المجلس للتعاون مع النقابات الفلسطينية من أجل تطوير أداء العمل النقابي

د. بحر: المجلس التشريعي أقر قانون النقابات الفلسطيني الموحد
أشــار الدكتــور أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس 
المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أن المجلس أقر 
قانون النقابات الفلســطيني الموحد رقم )2( لسنه 
2013م, موضحا أن القانون يضمن احكاما متطورة 
وعصرية تنســجم مــع المعايير الوطنيــة والدولية 

للعمل النقابي.
وأكــد "بحر" خــالل كلمة له فــي المؤتمــر النقابي 
الســادس، والــذي عقد مؤخــرًا بفنــدق الكومودور 
بغــزة، اســتعداد المجلــس للتعــاون مــع النقابات 
الفلســطينية من أجــل تطوير أداء العمــل النقابي 
الذي يشــكل عنصر حماية وضمانة لحقوق وحريات 
ومصالح النقابات وأعضائها المنتسبين لديها, وقال 
"نحــن جاهزون للنقــاش والتعاون الفــوري لما فيه 
خدمة الحركة النقابية الفلسطينية ومصلحة شعبنا 
الفلســطيني وجاهــزون أليــة تعديالت تشــريعية 
تســاهم في تطوير عمل المؤسســات النقابية في 

فلسطين".
مكون أساسي

وأشار إلى أن األطر والنقابات الفلسطينية تشكل روح 
العمل الوطني وجوهر العمل المهني الفلســطيني، 
وهي مكون أساســي من مكونات النظام السياسي 
الفلسطيني، مما يجعل أمر بحث مشكالتها والنقاش 
الدائم في سبيل اســتنهاضها وتفعيلها وتطويرها 

أمرا بالغ الوجوب واإللحاح وطنيا.
وقــال "لقد اضطلعت الحركة النقابية الفلســطينية 

وخاصــة األطــر النقابيــة النســوية بــدور مهم في 
حماية أعضائها والدفاع عــن مطالبهم االقتصادية 
واالجتماعيــة, وناضلــت من أجل تشــريعات خاصة 
بحمايــة حقوقهــم, كمــا نهضت بدور أساســي في 
الصــراع مــع االحتــالل الصهيوني عبر المشــاركة 
الفاعلة في مختلف انتفاضات وثورات شعبينا والتي 
قدمــت مئات الشــهداء والجرحى واألســرى وخاصة 
خــالل انتفاضة القــدس المجيدة بعد قــرار ترامب 

اعالن القدس عاصمة للكيان الصهيوني".

ولفت إلى إن مؤسســات العمل النقابي الفلسطيني 
التي اشتهرت بفاعليتها في النضال الوطني والعمل 
السياسي ينبغي أن ال تضعف من حساباتها النشاط 
النقابــي والعمل المجتمعي التنمــوي, والعمل على 
تحقيــق انجازات نقابية فعلية علــى األرض , وتابع 
" نحــن بحاجة الى نقابات تعني بالشــؤون الوطنية 
بقدر اهتمامها بتطــور ادائها المهنــي والدفاع عن 

حقوق أعضائها و االرتقاء بهم نقابيا".
أداء ديمقراطي

وطالب "بحر" الحركة النقابية تقديم أداء ديمقراطي 
عصري يعتمد على المهنية والشفافية واالستقاللية, 
و أن تكون متحررة من السطوة الحزبية و السياسية 
و الســلطوية على أدائهــا وتوجهاتها وتمويلها حتى 
تكــون قادرة على نقد الواقع و األداء الراهن, ووضع 
ما لديها من مطالــب نقابية على أجندته دون خوف 

أو وجل.
وشدد على أن شعبنا يحتاج اليوم إلى مبادرة وطنية 
رائــدة لرأب الصدع والخــالص من حالة الضعف في 
األطر النقابية و المهنية والعمل على توحيد الجسم 
النقابــي ليقوم بــدوره المنوط به كمكــون رئيس 
في النظام السياســي الفلسطيني, وتالفي كل آثار 
االنقســام البغيض التي ألفت بظاللها السلبية على 

كل منظومة العمل النقابي.
الوحدة الوطنية

وأكــد أن الطريــق األمثــل لصياغة نظام سياســي 
فلســطيني قوي وقادر على تحقيق آمال وطموحات 
شــعبنا في التحرر و العودة واالستقالل ال يمكن أن 
يكــون إال عبــر بوابة الوحدة الوطنيــة وعلى قاعدة 
الشــراكة الفلســطينية الحقة, وإبداء أقصى أشكال 
التعاون والتنسيق في بناء جميع مقومات ومكونات 

الكيان الوطني الفلسطيني.
وطالب النقابات الفلســطينية أن يكون لها دور هام 
في تحقيــق الوحدة الوطنية على قاعدة الشــراكة، 

والثوابت الفلسطينية وانهاء االنقسام.

خالل حفل للتوجيه السياسي والمعنوي بخان يونس

"بحر": التخاذل العربي الرسمي شجع "ترامب" 
على سياساته المعادية للعرب والمسلمين 

أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
أحمــد بحر، أن التخــاذل العربي في القضايا 
العربية واالســالمية هو الذي شــجع ترامب 

إلعالن قراره المشؤوم.
 وحــذر مــن خطــورة التطبيــع مــع الكيان 
اإلســرائيلي الذي تمارســه الــدول العربية، 
معتبــرًا التطبيع الــذي يجري مع اســرائيل 
خيانة عظمى للقضية الفلســطينية، داعيًا 
السلطة أن تعلن أمام العالم سحب اعترافها 

بإسرائيل.

وثمــن "بحر" خــالل الحفــل الســنوي الذي 
نظمتــه هيئة التوجيه السياســي والمعنوي 
فــي مدينــة خــان يونــس، دور الهيئــة في 
التثقيــف ونشــر الوعــي والحــس الوطنــي 
واالعداد المعنــوي والفكري والثقافي لرجال 
األمــن الفلســطيني علــى أصــول العقيدة 
األمنية الســليمة التي ال تنسق مع االحتالل 
أو تعتــرف بــه، وتعزز صمــود المقاومة في 

قطاع غزة.
وأشاد بدور وزارة الداخلية وكل الوزارات في 

خدمة أبناء شــعبنا بقطاع غــزة، مثمنًا دور 
التوجيه السياســي والمعنوي فــي مواصلة 
حمالت الوعــي واالعداد والتخطيط لالرتقاء 
بعناصــر األجهزة األمنية، مبينًــا أن الوزارة 
قدمت وزيرها وقادتها والمئات من عناصرها 

شهداء دفاعًا عن الوطن والمواطن.
 وأضاف:" قــدر اهلل أن يتزامن هذا اليوم مع 
ذكــرى استشــهاد يحيى عياش الـــ 22، هذا 
الرجــل المناضل الذي أتعــب االحتالل وكان 

اسطورة في المقاومة".

النائــب "أبو حلبيــة": قرار 
"ترامب" حفــز العدو على 
بناء المســتوطنات بهدف 

تهويد القدس 
شارك النائب عن كتلة التغيير واإلصالح 
أحمد أبو حلبية في الندوة الثقافية التي 
نظمتهــا وزارة الثقافة بعنوان:" القدس 
وقــرار ترامــب" وذلــك بحضــور وكيل 
وزارة الثقافة أنــور البرعاوي ولفيف من 
الشخصيات االعتبارية والسياسية وعدد 
من المهتمين والمحللين واالعالمين في 
قطــاع غــزة، الذين حذروا مــن خطورة 

القرار األمريكي بشأن القدس.  
بدوره أكد "أبو حلبية" خالل كلمته على 
خطورة قرار الرئيــس األمريكي ترامب 
ومــا تتعرض لــه القضية الفلســطينية 
مــن تصفية وانحياز أمريكي للمشــروع 
الصهيوني، منوهًا أن اإلدارة األمريكية 
لم تعد نخفي عداءها للعرب والمسلمين 
وأنهــا باتــت تدعــم وتشــجع اإلرهاب 

الصهيوني علنًا ودون تردد.
وأشار أن القرار األمريكي بشأن القدس 
أعطى للعدو الصهيونــي حافزًا جديدًا 
ليســتمر فــي بنــاء مزيد مــن الوحدات 
االســتيطانية الجديــدة، والمضي قدمًا 
نحــو ضــم مجموعــة مــن المغتصبات 
الصهيونيــة مــن أجــل تهويــد مدينة 

القِدس بشكل كامل. 
وطالــب النائــب "أبــو حلبيــة" بضرورة 
استمرار واســتثمار الوقفات التضامنية 
والتضامــن  الشــعبية  والمســيرات 
الدولي للمطالبة بكافة حقوق الشــعب 
الفلســطيني وعلى رأسها عاصمة دولة 

فلسطين مدينة القدس الشريف.
مؤكــدًا أن القانــون الدولــي قــد كفــل 
للشــعوب المحتلــة بمقاومــة االحتالل 
بكل السبُل والطرق والوسائل، ومذكرًا 
بمشروعية الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا 

من الناحية الدينية والوطنية. 
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3 تقارير ومقاالت

قرارات المركزي... حبر على ورق
انفضت جلسات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي انعقدت على مدار يومين، 
وبدا جليًا أن ما حذرنا منه قبل انعقاد الجلسات قد وقع بالفعل، وأن الشعارات البراقة التي أطلقها 
قادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح قبل انعقاد المجلس قد ذهبت أدراج الرياح، ولم يكن لها 

من الواقع حظ ونصيب.
لقد أكدنا في المجلس التشــريعي الفلســطيني منذ البداية على ضــرورة التحضير الجيد قبل 
انعقاد جلســات المجلس المركزي، وشــددنا على حتمية تهيئة األرضية المناسبة وبناء القاعدة 
الصلبة إلنجاح الجلسات، ونقلها من مربع الوعود والشعارات المجردة إلى مربع العمل والتطبيق 
الفعلي على أرض الواقع عبر بعض الخطوات واإلجراءات الهامة، إال أن رئاســة الســلطة وقيادة 

فتح تجاهلتها تمامًا وضربت بها عرض الحائط.
على المســتوى اإلجرائي لم يكن مــن الحكمة والعقل والمنطق الوطني والسياســي أن تنعقد 
جلســات المجلــس المركزي على أســاس ترتيب أحادي مــن قبل حركة فتح، وأن يتم اســتثناء 
الحركات الوطنية واإلســالمية الفاعلة واألساسية، وفي مقدمتها حركة حماس، من المشاورات 
والتجهيزات التي سبقت عقد الجلسات، فما جرى شكل تكريسًا للنزعة األحادية والهيمنة الحزبية 

واألساليب الدكتاتورية، وتنكرًا لمبادئ وأصول الشراكة الوطنية.
وعلى المستوى السياسي فإن انعقاد جلسات المركزي بشكل رتيب دون أن يسبقها اتخاذ قرارات 
جادة وحقيقية أضعف فاعلية الجلســات وأفقدها جزءًا كبيرًا مــن قوتها الدافعة، وجعلها رهينة 
ألجندة وتصورات البعض الذين ســعوا حثيثًا لخفض ســقف القرارات وتقييد مخرجات الجلسات 
بما ال يخرج عن الســياقات السياســية الحاكمة لمسار السلطة وتوجهاتها أو يقود باتجاه الخروج 
من أسر المواقف والسياسات واالتفاقيات التي أوردت شعبنا وقضيتنا المهالك على مدار المراحل 

الماضية.
لقد وجهنا في رئاســة المجلس التشــريعي رســالة هامة لرئاسة الســلطة الفلسطينية وقيادة 
حركــة فتــح قبل انعقاد جلســات المجلس المركزي بعــدة أيام دعوناهم فيها إلــى إلغاء اتفاق 
أوسلو وســحب االعتراف بالكيان الصهيوني كشرط أساسي وضمانة ألزمة إلنجاح الجلسات، إال 
أن قيادة الســلطة وحركــة فتح أقامت أذنًا من طين وأذنًا من عجين، وأشــاحت بوجهها عن كل 
النداءات الصادقة والدعوات الوطنية المخلصة التي طالبتها بالتحضير الجيد والتهيئة الســليمة 
إلنجاح الجلســات، واســتثمار اللحظة التاريخية الراهنة التخاذ قرارات مصيرية لمواجهة التغول 

الصهيوني واألمريكي على أرضنا وشعبنا وقضيتنا.
من هنا فإننا لم نفاجأ بطبيعة القرارات والمخرجات الصادرة عن جلسات المركزي، والتي لم ترق 
إلى مستوى الحد األدنى لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تتربص بقضيتنا الوطنية، 
واعتمــدت على إصدار قرارات ذات صفة عمومية فضفاضة يســهل االلتفاف عليها والتهرب من 
استحقاقاتها، بل إن التوصية األهم المتعلقة بتعليق االعتراف بالكيان الصهيوني تم رفعها إلى 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كي يتخذ قرارًا بشأنها خالل المرحلة القادمة.
ما يجري اليوم ال يعدو كونه مناورة سياسية يمارسها رئيس السلطة محمود عباس المتصاص 
الغضبة الشــعبية الفلســطينية، ومحاولة الظهــور بمظهر المعاند المتحدي لــإدارة األمريكية 

واالحتالل الصهيوني، دون اتخاذ أي قرارات فعلية أو إجراءات حقيقية على أرض الواقع.
إن القرارات الصادرة عن جلســات المجلس المركزي تبدو اليوم بال أي قيمة سياســية أو وطنية 
بحكم بقائها في إطاراتها النظرية البحتة وعدم ترجمتها إلى وقائع سياســية عملية قادرة على 

مواجهة مخططات االحتالل وقرارات اإلدارة األمريكية.
وإذا كان عبــاس وفتح جادين في توجهاتهم السياســية والوطنية فلمــاذا يقفون موقف العداء 
مــن غزة وأهلها الصامدين؟! ولماذا يحجمــون ويمتنعون عن تطبيق اتفاق المصالحة مع حركة 
حماس؟! ولماذا يســتمرون في فرض العقوبات الجماعية واإلجراءات القمعية الالإنســانية على 

أهالي القطاع؟!
لقد فشل المجلس المركزي لمنظمة التحرير فشاًل ذريعًا في االرتقاء لمستوى خطورة المرحلة 
الراهنــة وتحدياتها العظام، وعجز عن بلورة أي رؤية وطنيــة لمواجهة المخططات والمؤامرات 
الصهيونيــة واألمريكية، وخيّب آمال شــعبنا في الخروج من نفق المرحلــة الراهنة إلى مرحلة 

وطنية أكثر قوة ورحابة واتساعًا.
وختامًا.. فإننا نؤكد أننا ســنظل على عهد الوحدة الوطنية وميثاقها الغليظ رغم حمالت الخداع 
والتضليل واالبتزاز واالفتراء التي تمارسها حكومة الحمد اهلل التي ارتضت لنفسها أن تكون أداة 
طيّعة وبوقًا نشــازًا لعباس وزمرته، وأننا ســنظل رافعين للواء المقاومــة والجهاد حتى تحرير 

األرض والمقدسات من نير االحتالل الغاشم مهما كانت التضحيات.
ِ ِبعِزيٍز  وَما َذلكَ عَلى اهللَّ

َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو  ُقْل َعَسى َأن َيُكوَن َقِريًبا

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

التقى نواب المجلس التشريعي في محافظة غزة مؤخرًا مع 
مديــر عام قوى األمن ووكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو 
نعيم وناقشوا معه بعض القضايا األمنية والشرطية المهمة 
التي تخص عمل المؤسسة األمنية والشرطية في قطاع غزة.
وتقدم الوفد النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي أحمد 
بحر، بمشاركة ُكاًل من النواب: رئيس كتلة التغيير واإلصالح 
البرلمانيــة محمــود الزهار، أحمــد أبو حلبية، جمــال نصار، 

مروان أبو راس، ومحمد فرج الغول.
وناقش الطرفان العديد من القضايا التي تخص عمل األجهزة 
األمنية والشرطية مشيدين بالجهود المبذولة من قبل وزارة 
الداخلية وحفظها ألمن المواطنين وحماية المجتمع، والعمل 

على محاربة الجريمة وفرض القانون.
وأكد النواب علــى ضرورة التواصل والتعاون المشــترك من 
أجل حل مشاكل المواطنين ومتابعة الحالة األمنية في قطاع 

غزة.
من جانبه اطلع اللواء أبو نعيم النواب على األوضاع األمنية، 
موضحًــا أن وزارته قد وضعت للعديــد من الخطط الجديدة 
للحفاظ على ما تم بنائه من مؤسسات أمنية وأفراد شرطية، 
مرحبًا بالتواصل مع نواب المجلس التشريعي، ومؤكدًا على 
متابعــة القضايــا التي تم طرحها من قبــل النواب من خالل 
الزيارات الميدانية، ومتابعة شكاوي المواطنين والعمل على 

حلها وتذليل العقبات.

ناقشوا قضايا أمنية وشرطية

نواب محافظة غزة يلتقون اللواء توفيق أبو نعيم 

النائب الغول: قوانين الكنيست باطلة لبطالن 
االحتالل ألن ما بني على باطل فهو باطل

أكــد النائــب محمد فــرج الغــول رئيس 
اللجنة القانونية في المجلس التشريعي 
أن القوانيــن التــي يصدرها الكنيســت 
الصهيوني باطلة لبطالن االحتالل أصاًل، 
موضحًا أن ما بني على باطل فهو باطل، 
ومشيرًا للقرارين األخيرين الذين أقرهما 
االحتالل الصهيونــي بالقراءة التمهيدية 
لمشــروع قانون اعدام األســري والقراءة 

الثانية والثالثة لقانون القدس الموحدة.
واعتبر هــذه القــرارات باطلة وعنصرية 
القواعــد  ألبســط  ومخالفــة  بامتيــاز 

والقوانين والمواثيق الدولية وهي ليست 
شــرعية حتى لو وافق عليها الكنيســت 
الباطل باإلجماع لبطالن االحتالل نفسه.

وناشــد النائب الغــول المجتمــع الدولي 
العالــم  وأحــرار  المتحــدة  واألمــم 
والمؤسســات الحقوقية باتخاذ االجراءات 
الكفيلة بإنقاذ الشــعب الفلسطيني من 
جرائم االحتــالل الصهيونــي ومالحقته 
وتقديمه كمجرم حرب عنصري لمحكمة 
الجنايــات الدوليــة مطالبــًا بإجباره على 

انهاء احتالله لفلسطين كل فلسطين.

لجنة التربية والقضايا اإلجتماعية لدى اجتماعها مع وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت
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تقرير

ناقش فساد حكومة "الحمد اهلل" 
التشريعي: رئاسة السلطة والحكومة تمارسان فساد مالي واداري وسياسي

بحر: تمســك الســلطة بأوســلو واتفاقية باريس 
االقتصاديــة واســتمرار التنســيق األمني يشــكل 

فسادًا سياسيًا وأمنيًا بامتياز.

النواب: ال حاجة لنا بحكومة ترعى الفساد وتمارس التمييز العنصري بين أبناء الشعب الواحد

عقد المجلس التشريعي أمس بمقره جلسة خاصة ناقش فيها تقرير لجنة 
الرقابة حول سياسات حكومة "الحمد اهلل" تجاه قطاع غزة وتداعياتها 
على الواقع الفلسطيني، وأكد التقرير أن حكومة "الحمد اهلل" تمارس 
الفســاد المالي والسياسي وتتعامل مع قطاع غزة على قاعدة التمييز 
العنصــري، ودعا النواب لرحيــل الحكومة لعدم نيلها ثقة التشــريعي، 
وألنها تمارس إجراءات وسياســات عقابية مشبوهة من شأنها اضعاف 
قطاع غــزة وتقويض صمود المواطنين، ووصــف التقرير تلك اإلجراءات 
بأنها ترقى وفق القانون الدولي اإلنســاني إلى جرائم ضد اإلنســانية، 

"البرلمان" تابعت وقائع الجلسة وأعدت التقرير التالي:   

بدوره أشــاد أحمد بحر في كلمته االفتتاحية بالمؤتمر 
الدولــي الذي نظمه األزهر الشــريف لنصــرة القدس 
وأهلها الصامدين، مثمنًا الدور الهام الذي يضطلع به 
األزهر لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن شعبنا 
الفلسطيني، داعيًا كل المؤسسات الدينية والمنظمات 
الحقوقية والدولية واألممية والمجتمع الدولي للوقوف 
فــي وجــه المؤامــرة الصهيونيــة واألمريكيــة التــي 

تستهدف تصفية قضية شعبنا.
وأكد "بحر" أن العديد من المؤسسات والجهات الدولية 
والمحلية أصدرت تقارير رقابية أكدت فيها أن الفســاد 
قد تفشــى واستشرى بشــكل خطير في كافة أعمال 
ومؤسسات السلطة الفلسطينية بسبب غياب الرقابة 
البرلمانية على الحكومة، محذرًا من اســتمرار رئاسة 
الســلطة في توفر الغطــاء السياســي للحكومة التي 
أهدرت سياساتها الكثير من األموال العامة والمقدرات 

الوطنية. 
فساد سياسي

وشــدد على أن استمرار الســلطة في التمسك باتفاق 
أوســلو واتفاقية باريس االقتصادية ومســار التسوية 
والمؤامــرات  المخططــات  ظــل  فــي  والمفاوضــات 
الصهيوني واألمريكية، يشكل فسادًا سياسيًا، رافضًا 
اســتمرار الســلطة في تنســيقها وتعاونها األمني مع 

االحتالل معتبرًا ذلك فسادًا أمنيًا بامتياز.
وحمّــل "بحــر" الســيد محمــود عبــاس المســؤولية 
الكاملــة عن فســاد الســلطة وانهيار الحالــة الوطنية 
الراهنة، داعيًا الكل الفلســطيني للعمل على ترتيب 
البيت الفلســطيني الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية 

الفلسطينية، وإرساء استراتيجية وطنية موحدة. 
واستنكر االتهامات التي وجهها "عباس" للنائب محمود 
الزهار، وأضاف:" هذا االتهام ال يجوز شرعًا وال سياسيًا 
وال دبلوماســيًا وال أخالقيــًا أن يصدر من رئيس حركة 

فتح محمود عباس وقد ناهز الثمانين". 
تقرير لجنة الرقابة

مــن ناحيتــه تال رئيــس لجنــة الرقابة فــي المجلس 
التشريعي النائب يحيى العبادســة تقرير لجنته الذي 
ســلط الضوء على الواقع االقتصادي والمالي المتردي 
بســبب السياســات واإلجراءات العقابية الظالمة التي 

اتخذتهــا وال زالت حكومة الحمــد اهلل ضد قطاع غزة، 
والتي تصل وفق القانون الدولي اإلنساني إلى جرائم 

ضد اإلنسانية.
أهداف التقرير

وذكر "العبادسة" أن تقرير لجنته يهدف إلى التالي:
1( وضع جميع مكونات الشــعب الفلسطيني وفصائله 
ونخبه أمام الحقائق وتداعياتها لقيامهم بمسئولياتهم 
الوطنية، ودفعهم التخاذ مواقف حازمة وضاغطة على 
عباس وحكومته لوقــف اإلجراءات العقابية المفروضة 

على قطاع غزة وإنصافه.
2( وضع الجهات المحلية واإلقليمية والدولية كافة في 
صورة المشهد اإلنســاني واالقتصادي الكارثي لقطاع 
غزة جراء السياسات والممارسات العقابية الظالمة التي 

انتهجتها حكومة الوفاق منذ تشكيلها.
3(  وضــع اإلخوة في جمهورية مصر العربية بصفتهم 
الراعــي والضامــن التفــاق المصالحــة فــي صــورة 
السياســات واإلجراءات العقابيــة التمييزية والعدوانية 
ضــد قطاع غــزة علــى الرغم مــن الجهــود المبذولة 

والمستمرة من طرفهم إلتمام المصالحة.
الواقع االقتصادي في قطاع غزة ومؤشرات انهياره

ورصد التقرير أهم مؤشــرات االنهيار االقتصادي في 
قطاع غزة على النحو التالي: 

1( معدالت البطالة: حيث ارتفعت معدالت البطالة في 
قطاع غزة فترة حكومة الحمد اهلل بشكل قياسي وغير 

مسبوق وصلت إلى ما يقارب من 60-70%. 
2( معــدالت الفقــر: ارتفعت معــدالت الفقر في قطاع 
غزة نتيجة ممارسات وسياسات حكومة الحمد اهلل إلى 
ما يقارب من %80 وذلك نتيجة دخول فئات جديدة من 

الموظفين لشريحة الفقراء.
3( السيولة النقدية: تناقصت معدالت السيولة النقدية 
المتداولــة في قطاع غزة، مــا أدى إلى انخفاض القوة 
الشــرائية، ترتب عليــه انخفاض في حجــم الواردات 

والحركة التجارية في األسواق.
4( الشــيكات المرجعــة: أشــار التقريــر إلــى أن عــدد 

الشيكات المرجعة بلغ حوالي )60( ألف شيك مرجع.
5( الخدمــات الحكومية: أوضح التقريــر أن قطاع غزة 
شــهد في ظل إدارة حكومة الحمــد اهلل تراجعًا وتدنيًا 

واضحــًا فــي مســتوى الخدمــات الحكوميــة المقدمة 
للموطنيــن، ال ســيما فــي مرافــق وزارتــي الصحــة 

والتعليم. 
6( حركــة المعابــر: أوضح التقرير أن عدد الشــاحنات 
الواردة إلــى قطاع غزة انخفض بمعــدل النصف )من 
750 إلــى 350 شــاحنة تقريبًا( خالل األشــهر القليلة 
الماضية بســبب انخفاض القوة الشــرائية لدى سكان 

القطاع.
السياسات واإلجراءات المالية واالقتصادية

ولفت العبادســة فــي تقريره إلــى أن الحكومة اتبعت 
سياسات وإجراءات مالية واقتصادية أضرت بقطاع غزة 

ومنها:

1( تقليــص دورة المــال )الخــاص والعــام( إلى أدنى 
مستوياتها وصواًل إلى ندرة المال.

2( تحويل كامل عائدات قطاع غزة المالية إلى حساب 
الســلطة في رام اهلل والتي مــن أهمها ضريبة القيمة 
المضافة )المقاصة(، والتي تقدر مســاهمة قطاع غزة 
فيهــا )100( مليون دوالر شــهريًا، والذي يفوق فاتورة 

احتياجات قطاع غزة بالكامل.
3( إجبار تجار قطاع غزة لفتح مشــتغل مرخص صادر 
عــن رام اهلل، وذلــك بهدف تســجيل كامــل وارداتهم 
على كود رام اهلل بداًل من غزة إلظهار ضعف مساهمة 
القطــاع مــن واردات المقاصــة أمام الجهــات المحلية 

والدولية.
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تقرير

ناقش فساد حكومة "الحمد اهلل" 
التشريعي: رئاسة السلطة والحكومة تمارسان فساد مالي واداري وسياسي

بحر: تمســك الســلطة بأوســلو واتفاقية باريس 
االقتصاديــة واســتمرار التنســيق األمني يشــكل 

فسادًا سياسيًا وأمنيًا بامتياز.

العبادســة: حكومة "الحمد اهلل" مارست سياسات 
وإجــراءات ماليــة واقتصادية أضــرت بقطاع غزة 

ومواطنيه

النواب: ال حاجة لنا بحكومة ترعى الفساد وتمارس التمييز العنصري بين أبناء الشعب الواحد

4( اســتبعاد قطاع غــزة من مخصصــات الصرف في 
نفقات الموازنة العامة للســلطة الفلسطينية ال سيما 
النفقــات التشــغيلية والتطويريــة ومشــاريع البنيــة 

التحتية ورواتب الموظفين.
5( فــرض قيــود على حركة تــداول العملــة من قبل 
ســلطة النقد الفلســطينية على البنــوك العاملة في 

قطاع غزة ال سيما على مؤسسات العمل الخيري.
6( إنهاء عمل الهيئات والشركات العامة في قطاع غزة.

السياسات واإلجراءات اإلدارية
1( حرمــان أبنــاء شــعبنا في قطاع غزة مــن حقه في 

الوظيفة العمومية طوال سنوات االنقسام.
2( حرمان القطاع من حقه في خدمات الكهرباء، وتلكؤ 

حكومة الحمد اهلل في إعادة الــ 50 ميجا وات التي يزود 
االحتالل بهــا غزة حتى حصلت علــى ضمانات بنكية 

بتحمل غزة لثمن هذه الكميات.
3( عــدم اعتــراف حكومــة "الحمــد اهلل" بالجامعــات 
والمؤسســات التعليمية التي ُأنشــأت في القطاع فترة 
االنقســام، وعــدم تصديق شــهادات خريجيهــا البالغ 

عددهم ما يزيد عن )23( ألف خريج تقريبًا. 
4( ضعف األداء الرقابي على المعابر مما أدى إلى عدم 
مطابقــة البضائع الواردة إلى غــزة لمواصفات الجودة 
المعتمدة فلســطينيا، وتضرر المنتــج المحلي وصغار 
التجــار والمزارعين، وهروب المســتثمرين من قطاع 
غزة في مجال الصناعــة لعدم وجود حماية للمنتجات 

المصنعة محليًا.
5( تعمــد وزراء حكومة الحمد اهلل بتجاهل مؤسســات 
الوزارة العاملة في قطاع غزة، وتواصل الوزارة في رام 
اهلل مع الجهات التنفيذية الدنيا أو المواطنين مباشرة. 

سحب السيولة النقدية من القطاع
وأوضــح التقريــر أن الحكومــة اتخــذت جملــة مــن 
السياسات المالية واالقتصادية الرامية لسحب السيولة 
النقدية من قطاع غزة بهدف إفقاره ماليًا وإغراقه في 
العديد من األزمات االقتصادية المتتالية، وقد اتسمت 
هذه السياسات بإجراءات ناعمة تارة وخشنة تارة أخرى 

ومنها:
1( ســحب الســيولة النقدية المتداولة في السوق من 

القطاع.
2( تخفيــض القــوة الشــرائية في أســواق قطاع غزة 
بنســبة تصل إلى %30 مما أثر وبشــكل مباشــر على 

الحركة التجارية في أسواق القطاع.
3( التمهيد للخطوة التالية المتمثلة بحســم 30-40% 

من رواتب موظفي السلطة.
4( إحالة جميع موظفي السلطة ماليًا إلى التقاعد، ومن 
يعمل منهم مع الحكومة في غزة بقي على رأس عمله 

دون حصوله على كامل حقوقه المالية.
5( اتبــاع ممارســات وإجراءات مالية ضد المؤسســات 
الدولية والخيرية والتي تقدم المساعدات ألبناء قطاع 

غزة لثنيها عن القيام بدورها.  
وأضاف التقريــر:" هذه اإلجراءات باإلضافة إلى حرمان 
أبناء قطاع غزة من الوظيفة العمومية أدى إلى تقليص 
فاتورة رواتب موظفي السلطة في القطاع بقيمة )35( 

مليون دوالر تقريبًا".
إدارة حكومية فاسدة لملف اإلعمار

أدى قبــول حكومة الحمــد اهلل ممثلة بوزير الشــئون 
المدنية حســين الشــيخ باآللية الدولية إلعــادة إعمار 
قطاع غزة )GRM( والتي رفضها غالبية الفلسطينيين، 
لمفاقمة معاناة من تضرروا جراء عدوان العام 2014م، 
واستشــراء الفســاد في هذا الملف، فحسب ما جاء في 
آخــر تقرير للبنك الدولي فإن نســبة ما تم تلبيته من 
إجمالــي احتياجات التعافي لخمســة قطاعــات تأثرت 
بعدوان 2014م ال تتجاوز %17، أما على صعيد القطاع 

االقتصــادي فهو مغيب كليًا عن عمليــة إعادة اإلعمار 
وهذا أيضا يصب في ذات الهدف المتمثل بتدمير قطاع 

غزة اقتصاديًا.
التوصيات

وجاءت توصيات التقرير على النحو التالي:
1( إعــالن قطــاع غزة منطقــة منكوبة واتخــاذ كافة 
اإلجراءات القانونية والماليــة واإلدارية التي تقتضيها 

الحالة.
2( قيــام المؤسســات الحقوقيــة والوطنيــة بتحمــل 
مســئولياتها تجــاه كل الحالــة ورفــع تقارير بشــأنها 

للجهات ذات العالقة.
3( تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تقوم بالتحقيق في 
اإلجــراءات الحكوميــة العقابية بحق أبنــاء قطاع غزة 

ومؤسساته.
4( فتح ملفات الفساد المتعددة والمتعلقة بالموازنات 
التشــغيلية والرأســمالية الخاصة بالدوائــر الحكومية 

وغير الحكومية في قطاع غزة.
5( التحقيق بملف العالج بالخارج والتمييز المتبع بحق 

المرضى، وكذلك ملف إعمار قطاع غزة.
6( اعتبار حكومة الحمد اهلل حكومة غير شرعية، حيث 
لم يصادق عليهــا من المجلس التشــريعي، ولم يتم 
الرقابــة عليها، وتشــكيل حكومة إنقــاذ وطني تضم 
كافــة الفصائل الفلســطينية وفق اتفــاق المصالحة 

2011م.
7( دعــوة جميع أعضاء المجلس التشــريعي من كافة 
الكتــل والقوائــم البرلمانية إلــى تحمل المســئولية 
القانونية واألخالقية أمام أبناء شــعبهم، وعقد جلسة 
طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكيفية 
الرقابة عليها، وذلك منعًا الستشراء حالة الفساد التي 

تمارسها حكومة الحمد اهلل. 
8( الطلــب مــن النائب العــام فتح تحقيق رســمي في 
الفساد الموجه الى الحمد اهلل نفسه والفريق العامل معه 
النتحالهم صفــة الحكومة والوزارة، وقيامهم بالتصرف 

في المال العام خالفًا للقانون األساسي واألصول.
9( دعوة البنوك إلى تأجيل اســترداد أقساط القروض 
المترتبــة على المواطنين لفترة ســتة أشــهر مراعاة 

لمعاناة المقترضين.



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

18 يناير/كانون الثاني 2018 م العــدد
)232(

A L  -  P  R  L  M  A  N
تقرير6

ليست حكومة وفاق

بدوره قــال النائب عاطف عدوان إن سياســة 
حكومــة "الحمــد اهلل" قــد عجلــت باالنهيــار 
االقتصادي فــي قطاع غــزة، وأدت إلى زيادة 
البطالة في صفــوف الخريجين، منددًا بكذب 
للحقائــق، وتالعبــه  وتزويــره  "الحمــد اهلل" 
باألرقــام واالحصائيات، مستشــهدًا باالدعاء 
الباطــل كما أســماه وهــو أن الحكومة أنفقت 
"16" مليار دوالر على قطاع غزة، وأشار إلى أن 
مديونيــة الحكومة بلغت "8" مليار دوالر، غير 
أن ذلك تــم دون معرفــة أو موافقة المجلس 

التشريعي.
وشدد "عدوان" على أن سياسة حكومة "الحمد 
اهلل" ال تصب في نهج المصالحة الفلسطينية 
وانهاء االنقســام، منددًا بتصريحات الحكومة 
التي صدرت يوم الثالثاء عقب اجتماع الحكومة 
األسبوعي، وواصًفا إياها بأنها حكومة انشقاق 

وليست حكومة توافق.
حكومة تتساوق مع االحتالل

أما النائب مصير المصري فقد قال:" إن تقرير 
لجنة الرقابة العامة والحريات وحقوق االنسان 
أثبت تورط حكومة الحمد اهلل في حصار قطاع 
غزة وتشــديد أزماته الخانقة، وتلك الحكومة 
متورطــة فــي االصطفــاف لجانــب االحتالل 
والتساوق مع سياساته، وبيان الحكومة األخير 
وتضليــل الحقائــق جاءت متســاوقة مع وزير 

الحرب الصهيوني ليبرمان".
واستنكر "المصري" الخطاب التوتيري لعباس 
أمــام المجلــس المركــزي والذي مــارس فيه 
التطــاول علــى قــادة المقامــة والترحم على 
قــادة االحتالل، وتابع:"عبــاس يتاجر بالوطن 
لمصالحه الذاتية ومصالح أبنائه، وشتان بين 
مــا يقدم أبناؤه للوطن وبين من يقدم الوطن 

من هذه الحكومة أكثر من االحتالل".

وأوصــى النائــب "األشــقر" حركــة حمــاس وجميع 
الفصائــل برفض الحكومــة والتوافق على حكومة 
وحدة مشكلة من الفصائل تكون مسئولة عن شعبنا 

وتنال الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني.
ابتالءات ومبشرات

أما النائب يونس األسطل فقد أشار إلى أن ما يعانيه 
شــعبنا اليوم من أزمــات ينطوي علــى المزيد من 
المبشــرات أولها أن المكر السيئ ال يحيق إال بأهله، 
ولفــت إلى رعاية اهلل ألرض فلســطيني بقوله:" إن 
اهلل تكفل بهذه األرض أن تبق بها طائفة منصورة 
يجاهدون في ســبيل اهلل وال يخافون في اهلل لومة 
الئم، وإن الزلزلة واالبتالء هي مبشرات قرب النصر 

من اهلل عز وجل". 
وأشار إلى أن التآمر علينا محليا وإقليميا ودوليا يُثبت 
أن قطاع غزة يواجه غزوة أشبه بغزوة األحزاب، التي 
أريد لها أن تســتأصل اإلســالم في المدينة وكانت 
سبب انتقال الصحابة من مرحلة الضعف الى مرحلة 

القوة والفتح. 
وشدد "األسطل" أن هذه األنواع من االبتالءات هي 
أخر ما نعانيه، وكل حماقة تجاه قطاع غزة ستكون 
هي المخرج لنا وتدشــن مرحلــة جديدة من النصر 
والتمكين، داعيًا لالستمرار في االعداد وبناء القوة. 

احتكار الوطن 
بدوره أشــار النائب مــروان أبو راس إلــى أن فريق 
رام اهلل يحتكر الوطن ويختزل مقدراته ويســتحوذ 
بهــا لصالح عائالت وأشــخاص متنفذيــن، منوهًا 
إلى أن نجل "عباس" يحتكر قطاع كبير من الســلع 
والبضائــع، داعيًــا لمعاقبة كل من يثبــت تورطه 

بممارسات غير قانونية. 
  ودعا "أبو راس" لتتبع أكاذيب الحكومة والرد عليها 
بشــكل منطقي وعلمي، مشــيرًا لتعمّد الحكومة 

ألبنائه".
ولفت إلى أن حكومة الحمد اهلل أخر من يتحدث عن 
القانون ألنها لم تمنح الثقة من المجلس التشريعي، 

وهي تتهرب من االستحقاق القانوني.
وأكد أن حكومة "الحمد اهلل" تمارس الرذيلة األمنية 
من خالل التخابر والتنســيق األمني وترتكب جريم 
وطنيــة بمحاصرة غــزة، وخلق األزمــات في وجهه 
كالكهربــاء والتحويالت واالعمــار والموظفين وفي 

مفارقة غربية وتساوق واضح مع االحتالل.
ووصــف الحكومــة بأنها تمارس الدجل السياســي، 
وتســمم أجواء المصالحة، وتقلب الحقائق وتتهرب 
من تحمل مسئولياتها تجاه شعبنا على أرض غزة، 
أن حكومــة تفتقــد للشــرعية القانونيــة واألهلية 
الوطنيــة والســمات األخالقيــة، منوهًا أن شــعبنا 

يستحق حكومة أفضل.
وشــدد على ضرورة رحيل الحكومة فورًا باعتبارها 
حكومة حزبية وغير وطنية، واســتبدالها من خالل 
تشــكيل حكومــة وطنية تتحمل مســئولية الوطن 

والمواطن، وتواجه التحديات التي تمر بها قضيتنا.
حكومة ليست شرعية

مــن ناحيتــه قال النائــب محمد فــرج الغــول:" إن 
األســاس لعدم شــرعية هذه الحكومة أنها حكومة 
عباس وال تمثل الشــعب الفلســطيني، ويأتي عدم 
شرعية الحكومة من جانبين األول دستوري والثاني 

الجانب الوطني".
وأكــد النائب الغــول أن حكومة الحمــد اهلل تمارس 
جريمة ضد شــعبنا في قطاع غزة، ومازالت تمارس 
التنسيق األمني، وتقوم بتشديد الحصار على قطاع 
غــزةـ موصيًا لجنة الرقابة بالتنســيق مــع اللجان 
االقتصاديــة والماليــة والقانونية لتوســعة التقرير 

قبل نشره. 
وأكد علــى أن حكومة الحمد اهلل بناء على اتفاقيات 
القاهــرة هي حكومة انجــاز مهمات، حيــث أوكلت 
اليها مهمات إلنجازها منها توحيد مؤسسات الوطن 
والتمهيــد النتخابات شــاملة، وهي لم تنجز شــيء 
منها بل مارســت عكس ذلك، وعلمــت على زيادة 
االنقســام بدل توحيد المؤسسات وشددت الحصار 

بدل ازالته.
حكومة نفاق

مــن طرفه أعتبــر النائب إســماعيل األشــقر أن ما 
يســمى حكومة الوفــاق هي حكومة غير شــرعية 
لعدم نيلها ثقة المجلس، وليست حكومة وفاق ألنها 
أصبحت حكومة نفاق، وليســت حكومة وطنية الن 

الوطن منهم براء.
وتابــع يقــول:" لماذا يتــم اســتقبالهم بقطاع غزة 
على أنهم حكومــة انقاذ، إنهم عصابة مجرمة هي 
واالحتــالل وجهــان لعملــة واحدة وهــي حلقة من 
حلقات الحصار والمؤامرة على قضيتنا، ونحن نعاني 

رفع سعر السوالر القادم من الضفة، وأضاف:" أموال 
خزينة الســلطة بعد المصالحة ال نعرف عنها شيء، 
في التشــخيص الدقيق ال يوجد حكومة بل عباس 

يدير كل شيء في غزة والضفة".

وتحــدث النائب أبــو راس عن عدم قيــام الحكومة 
بواجباتها في القطاع، وخاصــة تجاه وزارة الصحة، 
وعــدم تزويــد المستشــفيات باألدويــة والمعدات 
والوظائــف الالزمة الســتمرارها بعملها على أكمل 
وجه، معتبرًا أن تمييز الحكومة بين الضفة والقطاع 

هو أكبر جريمة تمارسها بحق شعبنا. 
وأوصى بوضع خطة برلمانية ودبلوماسية وإعالمية 
لفضح سياســة الحكومة وكشــف ممارســاتها ضد 

قطاع غزة.
لن تسقط القالع

بــدوره قال النائــب محمود الزهــار:" إن قطاع غزة 
تعــرض لـــ 4 حــروب شــنها االحتالل عليــه، بدأت 
منذ العام 2006، ولم تســقط غزة وستبق صامدة 
وتواجه التحديــات والمؤامرات، ولن يركع الشــعب 

الفلسطيني لغير اهلل تبارك وتعالى" 
وأكد أن سياســة السلطة تجاه غزة إجرامية وليست 
عقابية وسياســة تقليصات االونروا جاءت للتساوق 
مــع االحتالل، مطالبًا بإعداد دراســة تفصيلية عن 
بيع األراضي الفلســطينية للمســتوطنين واليهود، 
األمــر الذي تــم تحت ســمع الحكومــة وبمباركتها 
وبمشــاركة قيــادات في الســلطة، وذلــك تمهيدًا 
لتقديم هؤالء الجناة للمحاكم الوطنية ومحاكمتهم 
وفًقــا للقانــون الفلســطيني الــذي يجــرم الخيانة 

والتعامل مع االحتالل. 
االستنكار ال يكفي

من ناحيته كشف النائب أحمد أبو حلبية عن محاولة 
من المخابرات الفلســطينية لوقف الهبة الشــبابية 
الداعمــة للقــدس والمناصــرة للمســجد األقصى، 
منتقــدًا عــدم تحريــك الحكومــة لملــف األقصى 

مداخالت النواب
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7 تقرير وأخبار

التشريعي يشارك بحفل نظمته دار القران الكريم 
والسنة لتخرج 700حافظ للقرآن الكريم

النائب الجمل: لن نترك سبيال لرفع الحصار عن أهلنا 
في قطاع غزة

والمؤامرات، واستبشــر خيرًا بقرب تحرير المســجد 
األقصى المبارك قريبًا، داعيًا العالم كله لمشــاهدة 
أهل فلســطين وهم يصنعون المعجزات بحفظهم 
للقــرآن الكريم وحفظهم للســنة النبويــة المطهرة 
وتعلمهم أحكام التالوة والتجويد واهتمامهم بالسند 

المتصل للنبي صلى اهلل عليه وسلم. 
وهنــأ دار القــرآن الكريم بهــذا اإلنجــاز الكبير الذي 
وصفه باإلنجاز العظيم، مبرًقا بأســمى آيات الشــكر 

شــارك النائــب األول لرئيــس المجلــس، أحمد بحر 
بحفــل نظمته دار القرآن الكريم والســنة يوم أمس 
األول لتخريج فوج "حفاظ المســرى" والبالغ عددهم 
"700" حافــظ للقرآن الكريــم كاماًل، بحضور رئيس 
دار القــرآن النائــب الدكتــور عبــد الرحمــن الجمل 
وأعضــاء مجلــس إدارة الــدار ولفيــف مــن الوجهاء 

والعلماء والحفظة وذويهم .
وبدوره أشاد "بحر" بهذا االنجاز الكبير في ظل الحصار 

والتقدير لكل من ساهم في صناعة هذا الجيل .
من ناحيته هنأ النائب عبد الرحمن الجمل في كلمة 
له الحفظة وذويهم بهذا الحفظ لكتاب اهلل، ودعا اهلل 
أن يلبسهم تاج الوقار، واستعرض "الجمل" انجازات 
الدار خالل عام 2017 م، منوهًا أنها خرجت أكثر من 
40000 طالب درسوا علوم القراءات وأكثر من 2000 
حافظ للقرآن الكريم، مبرًقا بالشــكر والعرفان لكل 

الداعمين لمسيرة القرآن الكريم. 

والطاقم اإلداري، وتحدث "الجمل" عن قدسية أرض 
الشــام وفلسطين والمســجد األقصى وأهميتها في 

القرآن والسنة.
 وقــال النائــب الجمــل:" إن حجــم المؤامــرة علــى 
قطــاع غزة كبير وخطير من قبــل األعداء الصهاينة 
وغيرهــم، ويجب علينا مواجهــة المؤامرات بصبرنا 
وثباتنا وتحملنا الصعاب ورص صفوفنا وتكاثفنا مع 

 أكــد النائب عــن كتلة التغيير واإلصــالح البرلمانية 
عبد الرحمن الجمل أن حركة حماس لن تترك طريقا، 
إال ســوف تسلكه لرفع الحصار عن قطاع غزة، جاءت 
تصريحــات "الجمل" خالل كلمته أمــام طابور أركان 
لشــرطة المرور في مدينة دير البلح بحضور المقدم 
ســلمان أبو مغصيب مدير شــرطة المــرور والنقيب 
ياســر نجم مدير هيئة التوجيه السياسي والمعنوي 

بعضنا البعض".
وأشــار الى حجم المحنــة التي تعرض لهــا قطاعنا 
الحبيب خالل معركة الفرقان، موضحًا أنه رغم حجم 
األلــم تحملنــا وصبرنــا وواجهنا بكل قــوة ولم ولن 
نهــزم، موصيًا ضباط وأفراد شــرطة المرور التحلي 
بالصبر والثبات وحسن الخلق، والمعاملة الرحيمة مع 

المواطنين.

وجرائــم االحتــالل بحــق االنســان واألثــار 
والمقدسات في المحاكم الدولية واالقتصار 

على االســتنكار، مبديًا اســتغرابه الشــديد 
من هــذه التصرفات التي ال تتفق مع مبادئ 

الشعب الفلسطيني المجاهد.
ودعــا النائب أبــو حلبية لدعم صمــود أبناء 
شعبنا في القدس، الفتًا إلى أن وزير شئون 
القــدس لم يحرك ســاكنا، ولــم يعمل على 
اعتماد أي موازنات لدعم القدس والمســجد 
األقصــى فــي حيــن يســخر الصهاينة كل 
امكانياتهــم الماديــة واللوجســتية لتهويد 
القــدس وطمــس معالمها العربيــة وأثارها 

االسالمية.
سرطان يجب استئصاله

أما النائب ســالم ســالمة فقد أوضــح أن ما 
تقــوم بــه حكومة "الحمــد اهلل" إنمــا يعتبر 
تــواطء مــع االحتــالل، منــددًا بمــا وصفه 
باألفعــال القبيحة كتشــديد الحصــار ومنع 
توريد األدوات الطبية واألدوية للقطاع بهدف 
دفــع المؤسســات الصحية والقطــاع الطبي 

لالنهيار الدراماتيكي. 
وطالب "ســالمة" بمحاكمة عباس وحكومته 
التــي أصبحــت أداة لالحتــالل للضغط على 
شــعبنا ومالحقة المقاومة في الضفة وجعل 
أجهزة أمن الســلطة تعمل لصالح االحتالل 

الصهيوني.
غــدة  وحكومتــه  عبــاس  أصبــح  وتابــع:" 
سرطانية تحتاج الستئصال، وشعبنا متمسك 
بحق العودة وتمسك بدولة فلسطين كاملة 

وعاصمتها األبدية القدس الشريف".

مداخالت النواب


