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لجنة التربية تستمع 
لوكيل وزارة التعليم 

حول األوضاع التعليمية

المجلس التشريعي ينزع األهلية السياسية عن عباس ويدعو لمحاكمته 

06 0405

عقد المجلس التشــريعي أمس األربعاء بمقره 
فــي مدينة غــزة جلســة خاصة ناقــش خاللها 
نــزع األهليــة السياســية عن محمــود عباس، 
واســتمع للنواب لتقرير اللجنة السياســية الذي 
تاله مقرر اللجنة النائب صالح البردويل، وسرد 
فيه مخالفــات "عباس" القانونية والدســتورية 

والوطنيــة، وأدلى النواب بتصريحات أكدوا فيها 
انتهاء والية "عباس" الدســتورية، منوهين إلى 
أنــه بمثابــة مغتصب للســلطة منــذ يناير من 
العام 2009م، ودعا النواب للسعي الفوري نحو 
محاكمة "عباس" شعبيا وقضائيا نظرًا لفقدانه 
األهلية السياســية وإلضراره بمصالح الشــعب 

الفلسطيني العليا.
الدوليــة  المؤسســات  كافــة  التقريــر  وناشــد 
واإلقليمية والعربية بتحمل المسؤولية الكاملة 
عن االســتمرار في التعامل مــع محمود عباس 

بصفته رئيسًا للشعب الفلسطيني.
وفــي نهاية الجلســة أقــر النواب نــزع األهلية 

القانونية والدســتورية عنــه، باإلضافة للعمل 
على تجريــده من منصبه وتحويــل صالحياته 
لرئيــس المجلــس التشــريعي عمــاًل بأحــكام 

القانون والدستور الفلسطيني.

االحتالل يصدر حكمًا 
بالسجن ضد النائب ناصر عبد الجواد

النائب نجاة أبو بكر: الذين يتحدثون 
عن عقوبات على غزة ليسوا فلسطينيين

محكمــة  أصــدرت 
االحتالل "اإلسرائيلي"، 
األول  أمــس  يــوم 
حكمًا ضد النائب في 
المجلس التشــريعي 
ناصــر  الفلســطيني 
عبد الجواد بالســجن 
شــهرًا،   18 مــدة 
إضافًة لغرامة المالية 
 2000 وقدرهــا 

شيكل. 
يذكــر أن عبد الجواد 
العمــر  مــن  يبلــغ 
"50" عامــا، وهو من 

بلدة ديــر بلوط بمحافظة ســلفيت، وكان 
قــد اعتقل فــي األول من ينايــر من العام 
المنصــرم 2018، ولم يمضــي آنذاك على 
عودته للوطن سوى أســبوعين، حيث نال 

درجــة الدكتوراه من 
إحــدى الجامعات في 
ماليزيــا، وهو أســير 
محــرر أمضــى فــي 
ما  االحتالل  ســجون 
يزيد عــن "16" عامًا 

على فترات متفرقة.
الدائــرة  وذكــرت 
بالمجلس  اإلعالمية 
فــي  التشــريعي 
صحفــي،  تصريــح 
أن االحتــالل يتعمــد 
نــواب  اســتهداف 
المجلس التشــريعي 
بشــكل مســتمر ومتواصل، وذلــك بهدف 
تغييب رموز الشــعب الفلسطيني وقيادته 
الوطنية، وتقليل تأثيرهم ودورهم الفاعل 

في الشارع الفلسطيني.

رفضــت نجــاة أبــو بكــر النائب 
بالمجلس التشــريعي عن حركة 
التي تنتهجها  "العدوانيــة"  فتح، 
الســلطة ضد قطاع غزة والضفة 
المحتلة، مستنكرة تلويح قيادات 
فتحاويــة بفرض عقوبات جديدة 

على قطاع غزة.
الذيــن  كل  بكــر:"  أبــو  وقالــت 
يتحدثــون عــن عقوبــات علــى 
اإلنســان فــي غــزة ال يجــوز أن 
مضيفة:  فلســطينيين"،  يكونوا 
"أنــا ال أفرق بين غزة والضفة وال 

بين إنسان وإنسان".
وتابعت: "غــزة الجريحة والضفة 
التــي أصابهــا مــا أصابهــا وكل 

األشــواك التي يتم زراعتها بالضفــة وغزة ال تؤهل 
الشعب الفلســطيني لالصطفاف نحو عملية تحرير 

فلسطين".

وذكــرت النائب عن حركة فتح، 
"نحــن بحاجــة الى ســاللة من 
النسور لنتخلص من العصافير، 
ولهــؤالء المفرطين في كبرهم 
عليهــم أن يحســنوا خاتمتهــم 
ألن حســن الختام هو الحســاب 

الختامي لإلنسان".
رفضهــا  بكــر  أبــو  وأكــدت 
لتصريحــات قــادة فتــح لغزة، 
قائلــة: "ال أؤمن بهذه العدوانية 
مــن فتح تجــاه غزة واالنســان 

الفلسطيني متعب ومرهق".
وصدرت خــالل األيــام األخيرة 
تصريحات لقيادات من السلطة 
ومنظمة التحرير تحمل تهديدا 
ووعيــدا لقطاع غزة وحركة حمــاس، وكانت قيادات 
فلسطينية وازنة في الداخل والخارج قد رفضت تلك 

التصريحات.
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أخبار 2

نواب الوسطى يكرمون مدير التعليم ويستقبلون مدير العمل بالمحافظة

"الوفاء لرجل العطاء"
هذا وشارك النائبان: عبد الرحمن الجمل، وسالم 
ســالمة، بحضور وكيــل وزارة التربية والتعليم 
زياد ثابت، وبمشــاركة العديد من الشــخصيات 
االعتباريــة والتربويــة، بحفل نظمتــه مديرية 
التربية والتعليم بعنوان: "الوفاء لرجل العطاء" 
تكريما لمدير التعليم السابق بالمحافظة، علي 

أبو حسب اهلل. 
بدوره أثنى النائب سالمه، في كلمته على جهود 
مديريــة التربيــة والتعليم ومديرها الســابق، 

مســتذكرًا أهم اإلنجازات التي قام بها االستاذ 
علي أبو حسب اهلل خالل فترة إدارته للمديرية، 
مشــيدًا بفضل العلم والعلماء وما أعده اهلل من 

أجر عظيم للمعلمين والمتعلمين.
وفي نهاية الحفل تم تكريم األســتاذ أبو حسب 
اهلل علــى جهوده في االرتقــاء بمديرية التعليم 

في المحافظة.
تفقد الحواجز الشرطية

وفي ســياق آخر تفقد نواب المحافظة الحواجز 
الشرطية خالل جولة ليلية، بحضور قيادة حركة 

حماس وقيادة األجهزة الشرطية في المحافظة، 
وذلك بهدف االطالع على أوضاع الحواجز وشحن 
همم ضباط وأفراد الشــرطة فيها ومعرفة أهم 

المعيقات التي تعترض العمل.
وأكــد النــواب على الــدور الهام الــذي تقوم به 
الشــرطة لخدمة شعبنا الفلســطيني، مثمنين 
الجهود الكبيرة ألفراد وضباط الشرطة في حفظ 

األمن واألمان وحماية المؤسسات الوطنية.
بدورها شــكرت قيادة الشرطة وفد النواب على 
اهتمامهــم وحرصهم على خدمة أبناء شــعبنا 

وتخفيف معاناتهم.

ويستقبلون مدير العمل بالمحافظة
إلى ذلك اســتقبل النائبان: ســالم سالمة وعبد 
الرحمن الجمل، مدير مديرية العمل بالمحافظة 
أيمن كريم، وناقش النائبان معه قضايا وهموم 
تخص المواطنين، مثمنين جهود المديرية في 

خدمة المواطنين خاصة العمال منهم.
بدوره شرح أيمن كريم، أهم إنجازات المديرية 
وأبرز ما تقدمه من خدمات وبرامج للمواطنين، 
مؤكدا حرصه الشــديد على عمــل كل ما يلزم 

لخدمة المتعطلين عن العمل بالمحافظة.

شارك نواب كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية بالمحافظة الوسطى في 
حفل تكريــم نظمته مديريــة التربية والتعليــم بالمحافظة لمديرها 
الســابق تكريمًــا لجهــوده، فيمــا اســتقبلوا مدير مديريــة العمل 

بالمحافظــة وبحثوا معــه قضايا تخص المواطنيــن، وتفقدوا الحواجز 
الشرطية خالل جولة ليلية شملت أحياء ومخيمات المحافظة، "البرلمان" 

تابعت تلك األنشطة وأعدت التقرير التالي: 

برلمانيون عراقيون ينفون 
مزاعم "إسرائيل" بزيارتهم لها

وزارة  زعــم  عراقيــون  برلمانيــون  نفــى 
الخارجية اإلسرائيلية بأنهم زاروا "إسرائيل" 
ســرًا ضمن ثالثة وفود في العام الماضي، 
وكانت الخارجية اإلســرائيلية قالت في بيان 
لهــا إن "3 وفود برلمانيــة من العراق ضمت 
15 شــخصًا زارت "إســرائيل" خــالل العام 
الماضــي، دون الكشــف عــن هويــة أعضاء 
الوفود، واكتفت بالقول إنه "ضم شخصيات 

سنية وشيعية". 
وتعقيبــًا علــى ذلــك قــال تحالــف "القــرار 
العراقي" في بيان له إنه ردًا على التصريحات 
الصهيونيــة التــي أفــادت أن مجموعــة من 
النواب أو من يمثلهم زاروا إسرائيل:" إن هذا 
النعيــق الصهيوني ليــس إال كذبة لن تنال 

من الموقف الوطني والقومي المشرف".

وأضاف التحالف:" هذه فرية مكشوفة تهدف 
للنيل مــن العرق ونوابــه وبرلمانه العريق، 
غيــر أنها لــن تزيده إال إصــرارا على موقفه 
المبدئي من قضية فلسطين وحقوق شعبها 
المغتصبــة". ونفــى ائتالف "دولــة القانون" 
الزيــارة المزعومــة، وقــال االئتــالف الــذي 
يتزعمــه رئيــس الــوزراء العراقي األســبق 
نوري المالكي في بيان:" إن الثوابت الوطنية 
والدينيــة واألخالقيــة لنا معروفــة للجميع، 
وبالتأكيد لــم ولن نفكر يوما بزيــارة العدو 
الصهيوني المجــرم".  وتابــع:" انطالًقا من 
ثوابتنا الوطنيــة والدينية واألخالقية وحتى 
القانونية نرفض مجرد التفكير يوما بزيارة 
الكيــان الصهيوني المجرم المنبــوذ عالميًا 

والملطخة أيديه بدماء األبرياء". 

لجنة التربية تناقش واقع المؤسسات الصحية
دعت لتجاوز اآلثار الكارثية للحصار

عقــدت لجنــة التربيــة والقضايا 
االجتماعية اجتماعًا ناقشــت فيه 
واقع األوضاع الصحية والتعليمية 
الحصــار  اســتمرار  ظــل  فــي 
المفروض على قطاع غزة واآلثار 
الكارثيــة المترتبــة على قطاعي 

الصحة والتعليم.
وحضــر االجتماع كل مــن النواب: 
عبــد الرحمــن الجمــل، خميــس 
النجار، يحيى العبادســة، يوســف 

إلــى ذلــك ناقــش النــواب تقرير 
ديــوان الرقابة الماليــة واإلدارية 
التنميــة حــول  بــوزارة  الخــاص 
وبعــد  العمانــي،  المشــروع 
المــداوالت والمناقشــات أوصــى 
النواب بتشــكيل لجنة خاصة من 
لجنتــي التربية والرقابة لدراســة 
التقرير وعقد اللقــاءات المطلوبة 
مع الجهــات ذات العالقة وأصحاب 

االختصاص.

الشرافي، سالم ســالمة، ومحمد 
شهاب.

وناقشــت اللجنــة ملــف موظفــو 
العقود بقطاعي الصحة والتعليم، 
اإلجــراءات  لبــدء  النــواب  ولفــت 
النواب  لتثبيتهم، ودعــا  الالزمــة 
لبذل كل الجهود المطلوبة لتقديم 
الخدمــة للمتطوعيــن العامليــن 
والطوارئ بوزارة  بمجال اإلسعاف 

الصحة بغية تعزيز صمودهم. 

  األمانة العامة تطلق منظومة شئون الموظفين الخاصة بالمجلس التشريعي
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أخبار ومقاالت

عباس.. فاقد لألهلية 
ويتوجب محاكمته دستوريا ووطنيا

ليــس غريبا أن ينحو محمود عباس منحى الوطنيا والإنســانيا تجاه غزة وأهلهــا الصامدين ومقاومتها 
الباسلة، وأن يصبّ عليها جام حقده ونار سياساته التي تتلظى بسعير الباطل ونوازع االنتقام.

فقد سلك عباس منذ اللحظة األولى لتولي مقاليد رئاسة السلطة مسلكا خطيرا بعيدا عن القيم الوطنية 
والمبادئ األخالقية واالعتبارات اإلنسانية، وأدمن على تبني أجندات خاصة تتقاطع مع مصالح االحتالل 

وتضر بالقضية الفلسطينية ومشروع التحرر الوطني الفلسطيني.
لقد تعاون الكّل الوطني الفلسطيني من أجل حماية شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية إثر استشهاد 
الرئيس ياسر عرفات، ومنحت القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية محمود عباس الفرصة كاملة عقب 
توليه مقاليد الرئاســة بهدف دعم صمود شعبنا وتعزيز مشــروعه الوطني والتصدي لالحتالل الغاشم 
ومشــاريعه العدوانية ومخططاته التوسعية، وأعلنت مشاركتها الفاعلة في إعادة بناء النظام السياسي 
الفلسطيني واستعدادها لالنخراط في االنتخابات التشريعية من أجل خلق وحدة حال وطنية وسياسية 
ومجتمعية قادرة على النهوض بالقضية الفلسطينية في وجه التحديات وتحصين الجبهة الفلسطينية 

الداخلية من أخطار الفرقة والتشتت وويالت التناحر واالنقسام.
لكــن محمود عباس اتخذ مواقف سياســية وميدانيــة معادية للمقاومة عبر مالحقتهــا ميدانيا وتفعيل 
التعاون األمني مع االحتالل، وانقلب على نتائج االنتخابات التشريعية، وأعطى الضوء األخضر النطالق 
الفلتان األمني واســتخدام العنف من أجل إخراج حركة حماس من الحكم والمشــهد الوطني، وتســبب 
في حدوث االنقســام البغيض، وأسهم إســهاما كبيرا ومباشرا في فرض الحصار على غزة وأهلها، ومار 

التحريض عليها بهدف زيادة معاناة أهلها وحملهم على رفع راية الركوع واالستسالم.
إن تمادي محمود عباس في سلوكه العدواني تجاه غزة، وتوسيعه دائرة العقوبات العنصرية ضد أهلها، 
وقطع رواتب الموظفين واألســرى المحررين، سحب موظفي معبر رفح بهدف إغالقه وتحويل غزة إلى 
ســجن كبير، والتهديد بقطع إمدادات الدواء والوقود والكهرباء، تمهيدا لتمرير صفقة القرن، واستعمال 
لغة التخوين واتهام الغالبية الســاحقة من غزة وأهلها بالجاسوســية والتشكيك في وطنيتهم، كل ذلك 
يجعل عباس في واد، وشــعبنا وقضيتنا وحقوقنا وثوابتنا الوطنية فــي واد آخر تماما، ويحيله إلى أكبر 

خطر وتهديد يواجه شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نرى في محمود عباس رجال فاقدا لألهلية القانونية والدستورية، 
واألهلية السياسية والوطنية، واألهلية اإلنسانية واألخالقية، ما يتوجب الدفع باتجاه تحريك دعاوى أمام 
المحاكم القضائية المختصة التخاذ المقتضى القانوني والدستوري بحقه قبل أن يودي بشعبنا وقضيتنا 

نحو الهاوية.
فعلى المستوى القانوني والدستوري، انتهت والية محمود عباس يوم 9 يناير عام 2009 وبقي حتى هذه 
اللحظة مغتصبا للســلطة بحكم القانون والدستور، وأصدر اآلالف من القرارات والمراسيم بغير حسيب 
أو رقيب، وتولى تشــكيل المحاكم وتعيين القضاة، وتغول على السلطة التشريعية والسلطات األخرى، 
وجعــل من نفســه دكتاتورا ال يحكم إال وفق أهوائه الشــخصية ونوازعه المصلحيــة التي تتناقض مع 

مصالح شعبنا ومقتضيات حقوقه وثوابته الوطنية.
وعلى المســتوى السياســي والوطني، اســتمرأ محمود عبــاس تقديم التنــازالت السياســية المجانية 
لالحتالل، وحارب المقاومة والحق المقاومين، وعمل على تفعيل وتطوير التنسيق األمني مع االحتالل، 
وتفاخر بمدى وحجم التعاون األمني الخياني أمام وسائل اإلعالم وفي لقاءاته المتواترة مع قادة األجهزة 
األمنية الصهيونية، وأسهم بشكل مباشر وفعال في تفتيت النسيج االجتماعي الفلسطيني، وعمل على 
نبذ الشراكة والوحدة الوطنية وحرص على تكريس االنقسام واالنفصال بين شّقي الوطن الفلسطيني 

بهدف تمرير صفقة القرن وإنجاح المخططات الصهيونية واألمريكية لضرب شعبنا وتصفية قضيتنا.
وعلى المســتوى اإلنســاني واألخالقي، لم يتورع محمود عباس عن إلحاق األذى بشعبنا وزيادة معاناته 
عبر المشــاركة المباشــرة في فرض الحصار الظالــم والعقوبات اإلجرامية التــي طالت مختلف مناحي 
ومرافق الحياة اإلنســانية والمعيشية داخل القطاع، وشــارفت بإيصال األوضاع المعيشية واالجتماعية 

واالقتصادية والصحية والبيئية إلى حد الكارثة واالنفجار.
كل ذلــك يجعل من محمود عباس فاقدا لألهلية الكاملة لالســتمرار في منصبه واغتصابه للســلطة، 
ويجعــل منــه مجرما يتحدى إرادة شــعبنا ويعــادي حقوقه وتطلعاتــه الوطنية، ويتماهــى مع مصالح 
ومخططات االحتالل، ويفرض على الكل الوطني الفلســطيني سرعة مواجهته والتصدي له قبل فوات 

األوان.
وختامــا.. فإننا نؤكد أننا نقف اليوم أمام مفترق طرق خطير، وعلينا جميعا، قوى وفصائل وشــخصيات 
وطنية ومنظمات مجتمع مدني وشرائح شعبية، أن نتحمل مسؤولياتنا الكبرى أمام النهج الكارثي الذي 

يقوده عباس وخيانته للوطن والقضية وللحقوق والثوابت الوطنية. 

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

النائبان أبو راس والغول يزوران مقر هيئة 
IHH التركية بإسطنبول

زار النائبــان مروان أبــو راس، ومحمد فرج الغول، المقر 
الرئيســي لهيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقوق اإلنســان 
والحريات التركية في إســطنبول، وكان في استقبالهم 
رئيس الهيئة الســيد بوالنــد، ورئيس فرعهــا في غزة 
السيد محمد كايا "أبو متين"، ورافق النائبان في زيارتهما 
ممثل حركة حماس في الجمهورية التركية جهاد يغمور. 
وأشــاد النائبــان بجهــود الهيئة الكبيــرة في دعم 
الشــعب الفلســطيني في القدس والضفــة وغزة 
ودعم صمودهــم في ظل اإلجــراءات الصهيونية 
والحصار المتواصل على قطاع غزة، داعين الهيئة 
لتنفيذ المزيد من المشــاريع اإلنســانية في قطاع 
غــزة الســتنقاذه من انهيــار محتمــل وخاصة في 

القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبلديات. 
وأكــد النائبان أن حصــار قطاع غزة قد أثر ســلبًا على 
الوضــع اإلنســاني، حتى أصــاب كل مناحــي الحياة في 
غزة، ســواء اإلنسانية أو االقتصادية والتعليمية وغيرها 
مــن القطاعات كالبلديات ومشــاريعها الدائمة والهادفة 

لخدمة المواطنين. 
مــن جانبه رحب رئيــس الهيئة بالنائبين، واســتعرض 
جهود الهيئة في خدمة الشــعب والقضية الفلسطينية، 
منوهًا لوجود مكاتب للهيئة في الضفة والقطاع تعمل 
لخدمــة أبنــاء الشــعب الفلســطيني، واعــدًا بمزيد من 
المشاريع والمساعدات للتخفيف من معاناة شعبنا عمومًا 

وأهل قطاع غزة خصوصًا.

بحثا األوضاع اإلنسانية بغزة

النائب الجمل يتفقد مركز اإلصالح 
والتأهيل بالوسطى

تفقد النائب عبد الرحمن الجمــل، مركز التأهيل واإلصالح 
بالمحافظة الوســطى، وأشاد بدور إدارة المركز القائم على 
إصــالح وتأهيل الموقوفيــن، جاء ذلك خــالل زيارة نظمها 
النائب الجمــل للمقر الرئيس للمركــز والواقع مدينة بدير 
البلح، وكان في اســتقباله المدير العام الرائد إياد الهباش، 

ولفيف من الضباط وضباط الصف العاملين بالمركز. 
بــدوره رحــب الهبــاش، بالنائب الجمــل، وقدم بيــن يديه 
شــرحًا عن طبيعــة األعمال والمهــام الملقــى على عاتق 
طاقم العاملين معه، منوهًا النعدام الموازنات التشــغيلية 
المخصصة للمركز، وموضحا بعض اإلنجازات التي استطاع 

مركزه تحقيقها خالل العام المنصرم. 
مــن ناحيته شــكر النائب الجمــل، مدير المركــز والضباط 
واألفــراد العامليــن فيــه، مشــيدًا بدورهــم فــي رعايــة 
الموقوفين وتزويدهم بالمعلومات والفنون الحياتية الالزمة 
لدمجهم في المجتمع الفلســطيني ليصبحــوا معاول بناء، 
وبغية تحويلهم لعناصر نافعة لدينهم وشعبهم وقضيتهم.

وشــدد الجمــل، في كلمة لــه ألقاهــا أثناء طابــور األركان 
الخــاص بضباط وأفــراد المركز على ضــرورة العمل الجاد 
والمســتمر من أجل خدمة الموقوفين، شــاكرًا كل الجهود 

المبذولة بهدف اصالحهم وتوعيتهم.
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تقرير

التشريعي: نسعى ملحاكمة عباس قضائيًا لخيانته لشعبنا واغتصابه للسلطة 

بحر:  محمود عباس فقد أهليته الدســتورية والسياســية وال 
يجوز له اإلستمرار يف منصب رئاسة السلطة 

عقد المجلس التشــريعي أمس األربعــاء بمقره في مدينة 
غزة جلســة خاصة ناقش خاللها نزع األهلية السياســية عن 
محمود عباس، واستمع النواب لتقرير اللجنة السياسية الذي 
تاله مقرر اللجنة النائب صالح البردويل، وسرد فيه مخالفات 
"عبــاس" القانونية والدســتورية والوطنيــة، وأدلى النواب 
بتصريحات أكــدوا فيها انتهاء والية "عباس" الدســتورية، 
منوهين إلى أنه بمثابة مغتصب للسلطة منذ يناير من العام 

2009م، "البرلمان" تابعت الجلسة وأعدت التقرير التالي: 

عباس منزوع األهلية القانونية ويجب اعتقاله ومحاكمته على 
جرائمه بحق شعبنا  النواب: 

عدوان ال محدود
بــدوره أشــار النائــب األول لرئيــس المجلس 
التشــريعي الدكتور أحمد بحــر، في كلمته إلى 
تمادى محمــود عباس كثيرًا فــي عدوانه على 

حقوقنا ومقدراتنا ومؤسساتنا الوطنية. 
وأضاف بحــر:" لقد تطاول عبــاس على اإلرادة 
الشــعبية الفلســطينية عبر قرار حل المجلس 
التشــريعي، مســتندًا إلى قرار غير دســتوري 

صادر عن محكمة غير دستورية".
ووصــف إجراءات عباس بالمذبحة بحق القانون 
األساسي والدستور الفلسطيني، وتهدف لتدمير 
بنية النظام السياســي الفلســطيني والتمهيد 
لتنفيذ المخطط األمريكي اإلسرائيلي لتصفية 
قضيتنا الوطنية واإلجهاز على حقوقنا وثوابتنا 

المشروعة.
وأكــد بحــر، أن عباس فقــد أهليتــه القانونية 
والدســتورية والوطنية واألخالقية واإلنســانية 
لالستمرار في منصب رئاسة السلطة الوطنية 

الفلسطينية على المستويات الثالثة التالية: 
المستوى القانوني

انتهت والية عباس الرئاسية حسب المادة )36( 
من القانون األساســي في يوم 9يناير/2009، 

وأصبح منذ ذلك التاريخ مغتصبًا للسلطة.
المستوى الوطني

إن التنــازالت السياســية المجانية التي يقدمها 
عباس لالحتالل واستخفافه بالحقوق والثوابت 
الوطنية، وتفاخره بالتنسيق الخياني والتعاون 
األمنــي مــع االحتــالل، كل ذلــك يجعــل من 
عباس فاقدًا لألهلية الوطنية، سياســيًا وأمنيًا 

واجتماعيًا، وال مبرر لالستمرار في منصبه.
المستوى األخالقي

وعلى المستوى األخالقي واإلنساني قال بحر:" 
فقد بلغ إجــرام عباس مداه عبر فرض الحصار 
الخانــق والعقوبــات الجماعية غير اإلنســانية 

ونوه التقرير إلى أن تلك المخالفات كفيلة بنزع 
أهليته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، 
من خــالل دعوى يقدمها المجلس التشــريعي 
للمحكمــة العليــا بصفتهــا تتولى مؤقتــًا كل 
المهــام المســندة للمحكمة الدســتورية العليا 
وفقا ألحكام المادة )104( من القانون األساسي 

وتعديالته. 
وطالــب التقرير بنــزع األهلية السياســية عن 
محمــود عبــاس، وتقديمــه للمحاكمــة لنيــل 
عقابــه على ما ارتكبه من جرائم ضد الشــعب 
الفلســطيني والقضيــة الفلســطينية، وســرد 
والقانونيــة  الدســتورية  المخالفــات  التقريــر 

والوطنية لعباس على النحو التالي:

على غزة وأهلهــا الصامدين وعبر قطع رواتب 
الشهداء واألسرى ومنع الدواء والكهرباء". 

 واعتبر سحب عباس موظفي السلطة من معبر 
رفــح خطوة خطيرة لفصل القطاع عن الوطن، 
وتمهيدًا لتمرير صفقة القرن، مؤكدًا أنه فاقدًا 
لألهليــة األخالقيــة واإلنســانية والدســتورية 

ويكون مانعًا له من االستمرار في منصبه.
وطالــب بحــر، منظمات حقوق اإلنســان وعلى 
رأسها األمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة 
التعاون اإلســالمي والدول العربية واإلسالمية 
والدوليــة وبرلماناتهــا وأحرار العالــم أن يكون 
لهم موقف واضح من عدم جواز استمرار عباس 
في اغتصاب السلطة ومن عدم تمثيله للشعب 

الفلسطيني وفقًا للقانون األساسي.
وناشــد الشــقيقة مصر أن توقف هذا التدهور 
الخطير فــي المشــروع الوطني الفلســطيني 

بسبب سياسات عباس التعسفية.
وطالب بحر، الفصائل الفلسطينية والمؤسسات 
األهلية والشخصيات الوطنية الباسلة، أن تدعو 
الجتماع موســع لتشــكيل جبهة انقــاذ وطني 
للخــروج برؤية اســتراتيجية إلنقاذ المشــروع 

الوطني الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الطعن بفقدان محمود عباس 
األهلية الدســتورية والسياسية داعيا المجلس 

التشريعي التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

تقريــر اللجنة السياســية حــول نزع 
األهلية السياسية عن محمود عباس 

بدوره تال مقرر اللجنة السياســية النائب صالح 
البردويــل، تقريــر لجنتــه مؤكــدًا أن محمود 
عباس قد ارتكب جملة من المخالفات الوطنية 
والدســتورية والقانونيــة واألمنية واإلنســانية 
التي أضرت بشكل كبير وخطير على المشروع 

الوطني الفلسطيني.

انتهاء الوالية الدستورية والقانونية
أفــاد التقرير أن الوالية الدســتورية والقانونية 
لمحمود عباس انتهت منذ العام 2009م، ورغم 
ذلــك لــم يعلن عــن انتخابات رئاســية جديدة 
واســتمر في اغتصاب الســلطة، خالفًا ألحكام 
المــادة )36( من القانون األساســي التي نصت 
على: "مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية 
هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه 
لمدة رئاســية ثانيــة، على أال يشــغل منصب 

الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين".

المساس بوحدة األرض الشعب
اعتبر التقرير أن سياســات عباس مست بوحدة 
األرض والشــعب مــن خــالل التمييــز الواضح 
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تقرير

التشريعي: نسعى ملحاكمة عباس قضائيًا لخيانته لشعبنا واغتصابه للسلطة 

البردويل:  علينا تحريك الدعاوى الدستورية أمام الجهات 
املختصة نظرًا النتهاء والية محمود عباس وفقدان أهليته 

عباس منزوع األهلية القانونية ويجب اعتقاله ومحاكمته على 
جرائمه بحق شعبنا 

بيــن أبناء غزة الضفــة، والتمييز بين أبناء فتح 
وأبنــاء الشــعب والفصائــل األخــرى مــن جهة 
ثانيــة، أمر يخالف نص المــادة )9( من القانون 
األساسي وتعديالته والتي تنص على التالي:" 
الفلســطينيون أمام القانون والقضاء ســواء ال 
تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو 

الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة".

التنازل عن الثوابت
وندد التقرير بتنازل السلطة عن ثوابت الشعب 
الفلســطيني، رافضًــا تحويــل حقوقنــا لمادة 
للتفاهم مع العدو الغاصب، كما ورد في موافقة 
"عبــاس" على نــص المبادرة العربيــة وهو ما 
صــدر عنه مــن تصريحات بعد ذلــك. وهو أمر 

كفيلة فقط بنــزع أهلية "عبــاس" للقيادة بل 
لمحاكمتــه وفق قانون العقوبــات الثوري لعام 

1979 المعمول به في فلسطين. 

التحريض الصريح لقتل المقاومين
واستشــهد التقرير بقــول "عبــاس": "كل من 
يطلق الصواريخ أطلقوا النار على رأسه"، معتبر 
ذلــك بمثابة جريمــة بنص قوانيــن العقوبات 
المطبقة في فلسطين، باإلضافة لتخوين جزء 

كبير من أبناء شعبنا في قطاع غزة. 

قطع رواتب الموظفين
 اعتبــر التقرير أن قطع رواتــب الموظفين من 
أبناء غــزة وتجويــع أطفالهم وتخريــب البنية 
الصحية والنفســية وهو جريمــة تعاقب عليها 
القوانيــن الفلســطينية وهــي جريمــة مركبة 
وفقــًا ألحكام القانون األساســي الفلســطيني 

وتعديالته المختلفة. 

سرقة أموال قطاع غزة
وأفــاد التقريــر أن "عبــاس" يســرق األمــوال 
المخصصة لقطاع غــزة والتي تجمع من طرف 
العــدو الصهيوني تحت بند الضريبة المضافة، 
وحرمــان القطاع من أبســط حقوقــه وانفاقها 
على الضفة وعلى جيوب مسئولي السلطة في 
الضفة خالفــًا ألحكام قانــون الموازنة وقانون 

الكسب غير المشروع. 

التحريض ضد سالح المقاومة
ونــدد التقرير بتحريض الســلطة ضد ســالح 
المقاومــة في مخيمات لبنــان األمر الذي يؤدي 
الى زيادة االحتقان، خالفًا لما نص عليه النظام 

األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

إنشاء ما يسمى بالمحكمة الدستورية
ورفض التقرير إنشاء المحكمة الدستورية دون 
الرجــوع إلى القــوى والفصائل األخــرى، ودون 
الرجــوع ألخذ الثقــة من المجلس التشــريعي، 
وذلك بهدف السيطرة على القضاء الفلسطيني، 
والســتخدامها فــي تنفيــذ قــرارات سياســية 

خطيرة.
واعتبــار هذا تراجعًا واضحــًا من محمود عباس 
عن اليمين الدســتورية التي حلفها عند تسلمه 
رئاسة السلطة في العام 2005م والتي جاء فيها 
أنه ســوف يرعى مصالح الشــعب الفلسطيني 
ويحتــرم النظــام الدســتوري والقانونــي في 

فلسطين.

يخالف قواعــد القانون الدولي وقــرارات األمم 
المتحــدة وخاصة القــرار 194 كمــا أنه مخالف 
لكافــة القوانين الفلســطينية وخاصــة قانون 
العقوبات الثوري لسنة 1979 كما ويتناقض مع 

مبادئ ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية.

محاربة المقاومة المسلحة
ونص التقريــر علــى أن كل القوانين األرضية 
والســماوية ضمنت شــرعية المقاومة، غير أن 
ســلطة رام اهلل قد حاربتها من خالل التنسيق 
والتعاون األمني مع االحتالل األمر الذي أدى إلى 
جرائم االعتقال واألســر والقتل لكثير من أبناء 

ومقاتلي شعبنا.
ووصف التقرير هذه الممارســات بأنها ليســت 

مخالفة التوافق الوطني
 وسرد التقرير مخالفات عباس للتوافق الوطني 

في عدد من االتفاقات على النحو التالي:
اتفاق 2005 -اتفاق الشــاطئ في العام 2014 
- اتفــاق القاهرة 2011  - اتفاق بيروت وغيرها 

من االتفاقيات الوطنية. 

عدم تقديم الحكومة لنيل الثقة
واعتبر البردويل أن إصــرار "عباس" على عدم 
عــرض الحكومة على التشــريعي لنيــل الثقة 
خالفًا ألحكام المادة )65( من القانون األساسي 
الفلســطيني وتعديالته وخالفًا لم تم التوافق 

عليه فلسطينيًا. 
التعدي على الدستور

من خالل اصدار قرار بإلغاء المجلس التشريعي، 
مــع العلــم أن المجلس التشــريعي هو صاحب 
الوالية على نفســه، وهنــاك آلية معتمدة لحل 
المجلس التشريعي، والتحضير النتخابات جدية 

وانتخاب مجلس جديد يحل محل القديم.

التوصيات
إلى ذلك أوصى التقرير بما يلي: 

1.اعتبار الســيد/ محمود عباس منتهي الوالية 
وفاقد لألهلية الدستورية والقانونية والسياسية 
والوطنيــة واألخالقية ويجــب أن يقف فورًا عن 
ممارســة مهامــه كرئيــس للســلطة الوطنية 
وتســليم رئاسة الســلطة وفقًا ألحكام القانون 
األساسي على اعتبار أن منصب الرئاسة شاغر 

وفقًا للقانون األساسي الفلسطيني.
2.في حال اســتمرار محمود عباس بممارســة 
المجلــس  مهامــه كرئيــس للســلطة يقــوم 
التشــريعي بتحريك الدعوى الدســتورية أمام 
الجهــات القضائيــة المختلفة للطعــن بانتهاء 
والية محمود عباس وفقــدان أهليته القانونية 

والدستورية والوطنية والسياسية.
3.مناشدة كافة المؤسسات الدولية واإلقليمية 
والعربيــة بتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن 
االســتمرار فــي التعامــل مــع محمــود عباس 

بصفته رئيسًا للشعب الفلسطيني.
واالتحــادات  البرلمانــات  كافــة  4.مناشــدة 
البرلمانيــة اإلقليمية والدوليــة لوقف التعامل 
مــع كافة الوفود البرلمانية المشــكلة من قبل 

محمود عباس.
5.مناشدة كافة الفصائل الفلسطينية للتعاون 
مع المجلــس التشــريعي والجهــات التنفيذية 
والقضائية المختلفة من أجل التحضير وتهيئة 
األجواء إلجــراء انتخابات رئاســية وتشــريعية 

والمجلس الوطني.
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تقرير 6

النائب يونس االسطل

بــدوره قال النائب يونس األســطل:" إننا نقف 
اليــوم أمــام نموذج قــد بغى علينــا بارتباطه 
باالحتــالل"، مؤكــدًا على ضرورة االســتمرار 
في تحريــك المقاومة في الضفة الغربية فهي 
كفيلــة بإســقاط المشــروع الخيانــي، منوهًا 
لضرورة الســعي نحــو اجراء محاكمة شــعبية 

فصائلية لعباس.
ودعــا كل المتضرريــن مــن سياســاته لرفــع 
شكاوى في الحاكم المحلية والدولية لمحاكمته، 
مشــددًا علــى ضــرورة المضــي في سياســة 
اصطفــاف شــعبنا وفصائلــه حــول المقاومة 
والتحرير، وتحريك العالم العربي واإلســالمي 

ضده وضد سياسته.
النائب مروان أبو راس

من ناحيته أشــار النائب مران أبو راس، إلى أن 
محمود عباس اســتخدم منظمــة التحرير في 
معاقبــة معارضيه مــن الفصائل، واســتخدام 
المال ضــد الجبهــة الشــعبية والديمقراطية، 
مضيًفا:" مــا يجري االن مــن قطع مخصصات 
الجبهتين دليل على اســتخدامه المال لمعاقبة 

معارضيه سياسيا".
ولف إلى أن عباس يســتخدم أمــوال الضرائب 
ألغــراض حزبيــة فيقطــع الرواتــب ويقطــع 
مخصصات أهالي الشهداء واألسرى المحررين، 
فيتصــرف بأمــوال شــعبنا كيفما شــاء، وهذه 

الجرائم كافية لكي يعزل ويحاكم.
ومضى يقــول فــي مداخلته المصــورة نظرًا 
لوجــوده خــارج البــالد: "عباس يعتبر نفســه 
جزء من المشــروع الصهيوني فهو يمنع نواب 

المجلس في الضفة من ممارسة مهامهم". 
النائب إسماعيل األشقر

قال النائب إســماعيل األشــقر، إن ممارســات 
محمود عبــاس تؤكد أنه مجــرم ولص وخائن 
وصهيونــي وعميــل لالحتالل وفاســق، وكل 
هــذه الصفــات كفيلــة أن تنزع عنــه األهلية، 
داعيًا التشــريعي لجمــع مليــون توقيع ممن 
تضرروا من عباس وسياساته، وارسالها لجميع 
مؤسســات العالم وعلى رأسها األمم المتحدة، 
ومحكمــة الجنايات الدولية العتقاله ومحاكمته 

على جرائمه.
النائب سالم سالمة

مــن طرفــه أشــار النائب ســالم ســالمة، أن 
محمود عباس رضي بتقســم الضفة الغربية، 
وبتبــادل أراضيهــا بأراضينا المحتلــةـ ويفاخر 
بعمالته وتنســيقه األمنــي ويصفه بالمقدس، 
مطالبــا بمحاكمتــه على جرائمــه ومنها قطع 
رواتب الموظفين والشهداء واألسرى والجرحى 
والمشــاركة في حصار قطاع غــزة تماهيا مع 

االحتالل.
وأشار إلى أن تغول عباس على السلطات الثالثة 
واجبار السلطة التنفيذية على تنفيذ مخططه 
الخبيث ضــد المجاهدين في الضفة وتســليم 
األجهزة األمنية خاليا المجاهدين سابقا وعدم 
معرفة عباس بالقانون الفلسطيني يخولنا أن 

ننزع عنه األهلية.
وأكد علــى أن المقاومة فــي الضفة هي الحل 
الناجح، مطالبا بتطبيق قانون العقوبات الثوري 
الفلســطيني علــى محمــود عبــاس باعتباره 

مرتكبا لجريمة الخيانة العظمة.
النائب مشير المصري

أكد النائب مشــير المصري أن رئيس السلطة 
منتهــي الوالية بات خطر علــى القضية وعدو 
لشــعبنا، فهو خطر علــى المقاومة ومشــروع 
التحريــر وعلــى الوحــدة الوطنيــة والنســيج 

المجتمعي.
عبــر  كان  المقاومــة  علــى  خطــره  وتابــع:" 
تفاخره بالتنســيق األمني ووصفــه بالعمليات 
االستشــهادية بالحقيرة والصواريــخ بالعبثية 
وتفاخره على قدرتــه باإلطاحة بالمقاومة في 

الضفة الغربية وتبجحه بالبحث عن شاليط".
وأكــد أن عباس خطر على النســيج المجتمعي 
ألنه سن عدد من القوانين غير الدستورية التي 
تثقل شــعبنا في الضفة مثل قانــون الضمان 

االجتماعــي وضريبــة الدخــل واســتهداف ذوو 
الشــهداء والجرحى بوقف مخصصات بعضهم 
وفق رؤية حزبية ضيقة، وسرقة ضرائب أموال 
شــعبنا والعقوبــات االجرامية على غــزة الذي 

مازال يتوعد بمزيد من العقوبات.
النائب خليل الحية

أكد النائب خليل الحية أن الشعب الفلسطيني 
أمام ظاهرة خطيرة تمثلت في اغتصاب عباس 
للسلطة بعد انتهاء واليته الدستورية فلم يعد 
أهال للقاء في منصبه ال قانونيا وال دستوريا وال 

وطنيا وال أخالقيا.
ولفت النائب الحية، إلى أن عباس قام بتعطيل 
المجلس قصدا وطلب من أجهزته بعدم السماح 
لرئيس المجلس بدخــول المجلس في الضفة 
الغربية، مشددا على أن تعطيل المجلس جناية 
يحاكــم عليها عبــاس الذي اختطف الســلطة 

والمنظمة.
وتابــع يقــول " اعتــدى عبــاس علــى النظام 
األساســي وطلب بنــزع الحصانــة على بعض 
نــواب المجلــس في ســابقة خطيــرة واعتدى 
على المجلس من خالل المحكمة الدســتورية 

وبالتالي هو معتدي على الدستور". 
وشــدد الحية علــى أن عبــاس انتهــت واليته 
بكل المقاييس واليوم له 14 عاما في رئاســة 
الســلطة وحقه الدســتوري أن يكــون دورتين 
متتاليتين فهو مغتصب للســلطة، ولم يعد له 
حق ممارســة مهامه وهو يحــاول اليوم التفرد 

واالقصاء لكل مكونات المجلس. 
ودعا المجلس التشريعي أن يذهب لرفع دعوى 
قضائية أمــام المحكمة الدســتورية لمحاكمة 
عبــاس والبــدء بتوقيــع عريضة تبــدأ بنواب 
المجلــس لتكون وثيقة تاريخيــة لعزل عباس 

دوليا وشعبيا.
النائب يوسف الشرافي

طالب النائب يوســف الشــرافي بنــزع األهلية 
السياســية والوطنيــة عن عباس فهــو ارتكب 
الخيانــة العظمة وفــق القانون الثــوري، وتابع 
" عباس ليــس منتهي الوالية فحســب، ولكن 
مغتصب للســلطة، اجرام عباس بحق القانون 
الفلسطيني واالتفاقيات الوطنية وعدم احترام 

إرادة الشعب.
وندد الشرافي بتفاخر عباس بالتنسيق الخياني 

للوطن والثــورة الوطنية، مؤكدا أن من يعيش 
تحــت بســاطير االحتــالل ال يمكــن أن يكون 
رئيس ألعظم شــعوب األرض"، مشــددا على 
ضرورة نزع األهلية عنه ألنه مغتصب للسلطة. 
وأكد علــى اعتبار الدكتور عزيز دويك رئيســا 
للســلطة الوطنية لمدة 60 يومــا يدعو خاللها 

إلجراء االنتخابات.
النائب عاطف عدوان

أمــا النائــب عاطف عــدوان، فقد أشــار إلى أن 
جرائــم محمود عباس، متعددة ومنها مطالبته 
بإطالق ســراح أسرى العدو، مع إهماله ألسرانا 
في ســجون االحتالل، وقيامه بمصادرة ســالح 
المقاومــة في الضفة الغربيــة، ومزاودته على 
نتنياهــو في ذلــك، باإلضافــة لمحاصرة غزة 
وحرمهــا من المــال العــام واعالنه المســتمر 

للتعاطف مع العدو وقبوله بصفقة القرن.
النائب أحمد أبو حلبية

بدوره أشار النائب أحمد أبو حلبية، لعدم أهلية 
محمــود عبــاس والتأكيــد على اعتبــار عباس 
منتهي الواليــة منــذ9/1/2009ـ والطعن في 
اســتمراره برئاســة الســلطة لفقدانه األهلية 

القانونية والدستورية والوطنية. 
النائب خميس النجار

أمــا النائب خميــس النجــار، فقد رفــع الكرت 
األحمــر فــي وجــه عبــاس معلنًــا طــرده من 
الحيــاة السياســية، قائــاًل:" ال نتشــرف بــأن 
يكــون عباس موجــود في أي مؤسســة تمثل 
الشعب الفلســطيني". وأضاف المزاج الشعبي 
الفلســطيني ال يرغب ببقــاء عباس في مكانه 
بتاتًا، داعيا لوقفه وطرده فورًا بل ومحاكمته.

مداخالت النواب
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7أخبار

لجنة التربية تستمع لوكيل وزارة التعليم حول األوضاع التعليمية

نائبان ينددان بحمالت االعتقال السياسي في الضفة الغربية

عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعية 
بالمجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزارة 
التربيــة والتعليم د. زياد ثابــت، حول األوضاع 
التعليمية فــي مديريات التربيــة والتعليم في 
قطاع غزة، وذلك بحضور رئيس اللجنة النائب 
عبــد الرحمن الجمل، والنــواب: خميس النجار، 
يوسف الشرافي، سالم سالمة، يونس أبو دقة، 
ومحمد شــهاب، في حين رافــق وكيل التعليم 

عدد من المدراء العامين بالوزارة. 
إمكانيات محدودة

 بــدوره اســتعرض وكيــل التعليــم د. زيــاد 
ثابت، األوضاع الصعبة التي تمر بها المســيرة 

التعليميــة على مســتوى المناطق والمشــاكل 
التــي تواجههــا المديريات في ظــل محدودية 
والكــوادر  والماليــة  التعليميــة  اإلمكانيــات 

التعليمية في المدارس.
وأضاف إن النقص في المســتلزمات المدرسية 
وعجز الموازنة التشــغيلية، باإلضافة لمشكلة 
الرواتب وانعكاساتها السلبية على المدرسين، 
لها تداعياتها على المدرسين والطلبة والمسيرة 
التعليمية بشــكل عام، موضحًا اإلجراءات التي 
قامــت بها الــوزارة في ســبيل المحافظة على 
اســتقرار المســيرة التعليمية وعــدم انهيارها 
ومنهــا ملــيء الشــواغر الوظيفيــة والكــوادر 
التعليميــة من خــالل قوائم الدور لــدى ديوان 

الموظفين.
خطة طموحة

واستعرض ثابت، خطة الوزارة المركزية للعام 
2019 م لمواجهة أي ظروف طارئة في ســبيل 
استقرار المســيرة التعليمية، الفتًا لوجود عدد 
من المشاريع والمدارس المراد إنشائها بتمويل 

من الدول المانحة.
ونوه للخطط والبرامج واألنشــطة التي تعكف 
الوزارة على تنفيذها من خالل المديريات أثناء 
العام الدراســي الحالي ومنها المتعلقة بتعريف 
الطلبة بواجباتهم الدينية والثقافية والوطنية، 
مشــيرًا إلى مشــروع تقديم الخدمــة للطلبة 

المرضى داخل أماكن اقامتهم في المستشفيات 
واالهتمــام بمرضى الكلى ومرضى الســرطان 
مــن الطلبة ومتابعــة تعليمهم في المشــافي 

للتخفيف عنهم والوقوف إلى جانبهم. 
بدورهم شدد أعضاء لجنة التربية على ضرورة 
التركيز على الجوانــب التربوية للطلبة والقيم 
النبيلــة النابعــة مــن الدين ومبادئ الشــريعة 
االسالمية وتوعية األجيال من االنحراف الفكري 
والثقافــي والعمــل علــى مكافئــة المعلميــن 
المتميزين وشــكر النائب الجمل، وكيل الوزارة 
وطواقــم العاملين فيها علــى الجهود المبذولة 
من أجل تطوير العمل والنهوض بواقع المسيرة 

التعليمية.

االفراج الفوري 
بــدوره أكــد النائب فــي المجلس التشــريعي 
عــن محافظــة طولكرم ريــاض رداد، أن حملة 
االعتقــاالت التي تشــنها األجهــزة األمنية في 
الضفــة ضــد األهالي مســتهجنة، قائــاًل :"إننا 
بأمس الحاجة لرص الصفــوف وتوحيد القلوب 

لمواجهة المخاطر المحيطة بقضيتنا".
وأردف النائب رداد في تصريح صحفي، "يكفينا 
كشــعب فلســطيني ما يقوم بــه االحتالل من 

اعتقاالت يومية تطال العشرات من أبنائنا".
وطالــب النائب في التشــريعي األجهزة األمنية 
بأن تقوم بدورها الحقيقي في حماية المواطن 
الفلســطيني مــن بطــش االحتــالل واإلفراج 
الفوري عــن المعتقلين السياســيين كافة في 

السياســية والمؤسســات الحقوقية كافــة إزاء 
حمالت االعتقال السياســي التي تنفذها أجهزة 

أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة.
وعبــر القرعــاوي في تصريح صحفــي له، عن 
أســفه لتضخيم أطراف سياســية -لم يسمِّها- 
ومؤسســات حقوقية ألي حادثة تقع في قطاع 
غزة، مقابل صمتها "صمــت أهل القبور" على 

حاالت تحدث يوميًّا في الضفة.
وأبدى استغرابه الشديد من إنكار بعض قيادات 
الســلطة حــدوث اعتقــاالت سياســية، ووصف 
البعض اآلخــر تلك االعتقــاالت بأنها "مصلحة 
وطنيــة"، متســائاًل: "أين تكمــن المصلحة في 
اعتقــال أناس في ثلث الليل األخير، وترويعهم 

زنازينهــا، ال أن تقــوم بــدور االحتالل نفســه 
باعتقال الشرفاء من هذا الشعب.

مــن  والمختصــة  المعنيــة  الجهــات  وطالــب 
الحقوقييــن والقانونيين بالتدخــل العاجل من 
أجل اإلفراج عن جميع المعتقلين السياســيين، 
والعمــل على تجنيب شــعبنا ويــالت االعتقال 
السياســي الذي يؤرق عشــرات بل مئات األسر 

الفلسطينية.
النائب القرعــاوي ينتقد "الصمــت المخجل" إزاء 

االعتقاالت في الضفة
من ناحيته انتقد النائب في المجلس التشريعي 
فتحي القرعاوي "الصمت المخجل" من األطراف 

وترويع ذويهم؟".
وقال القرعاوي: إّن ممارسة االعتقال السياسي 
في مدن الضفة الغربية خالل توقف األنشــطة 
السياســية تمامًا "يعزز القناعة بأن المالحقات 
األمنية للنشــطاء والكــوادر تتم على أســاس 

التزامات سابقة أقرها اتفاق أوسلو األمني".
وأشار إلى أّن االحتالل اإلسرائيلي ووفًقا للوقائع 
الحية، يضخم الوضع األمني في الضفة بادعاء 
أنه على وشــك االنفجار، والخــروج بانتفاضات 
جديــدة من شــأنها أن تغيــر الواقــع، موضحًا 
أن الســلطة تتحــرك علــى أســاس التحذيرات 
اإلســرائيلية بشــن حمالت االعتقال السياسي 
بين صفوف الشبان واألسرى المحررين وطلبة 

الجامعات.
وشــدد القرعاوي على أّن االعتقاالت السياسية 
فــي مجملهــا "ال يمكن أن تصب فــي مصلحة 
الوطن أو المواطن"، بل من شأنها زيادة الشرخ 
في صفوف الفلسطيني الداخلي، وفقدان األمل 
المنشــود بالتحرر"، مطالبًا الســلطة بالتوقف 
فورًا عن حملتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وتنفذ أجهزة السلطة بالضفة الغربية اعتقاالت 
يومية تطــال العشــرات مــن المواطنين على 
خلفيــة انتماءاتهم السياســية، حيث إن معظم 
المعتقلين مــن عناصر حركتي حماس والجهاد 
اإلســالمي، وتؤكد فصائــل أن تلك االعتقاالت 
"نهــج إقصائي تمارســه الســلطة فــي غياب 
القانون، والتفــرد بالقرار السياســي، ورفضها 

الرأي اآلخر".

ندد نائبان مــن نواب الضفــة الغربية 
بما تقوم به أجهزة أمن الســلطة من 
اعتقــاالت سياســية بحــق المواطنين 
الشرفاء، داعين في تصريحات منفصلة 
المعتقليــن  عــن  االفــراج  لضــرورة 
الممكنــة،  بالســرعة  السياســيين 
"البرلمــان" تابعــت تلــك التصريحــات 

وأعدت التقرير التالي:  

النائب / فتحي القرعاويالنائب / رياض رداد
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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

باي باي

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

شــارك النائبان مروان أبــو راس، ومحمد فــرج الغول، 
بمؤتمر دولــي بعنــوان:" الحياة العلميــة بالقدس في 
العهــد العثمانــي" عقدته جامعــة الفاتح بإســطنبول 
بالتعاون مع هيئة علماء فلســطين فــي الخارج وبلدية 

اسطنبول واستمر يوميين متتاليين. 
بدوره استعرض النائب أبو راس، في كلمة له ألقاها في 
مستهل الجلســة االفتتاحية للمؤتمر، تطورات األحداث 
في القدس وانتهاكات االحتالل الصهيوني المســتمرة 
في ظل اســتمرار التهويد ومحاوالت التقسيم الزماني 
والمكاني للمســجد األقصى، موضحًا حجم االعتداءات 
الكبيرة التي يتعرض لها ســكان المدينة ورواد المسجد 
األقصى، مبرًقا بالشكر لمنظمي المؤتمر، ودولة تركيا 

رئيسًا وحكومًة وشعبًا.
مــن ناحيته قدم النائب محمد فــرج الغول، عدة مداخالت 
خالل جلســات المؤتمــر المختلفة بين فيهــا حجم جرائم 
الحــرب واالنتهــاكات الصهيونية للقانــون الدولي وحقوق 
االنسان الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس، داعيًا إلى 
استغالل القرارات الدولية التي تدين االحتالل الصهيوني.

ونــوه الغــول، إلى الــرأي االستشــاري لمحكمــة العدل 
الدولية بخصوص الجدار حول القدس وغيرها وتجريمه 
باعتباره نوع من أنواع جرائم الفصل العنصري، مشيرًا 
لقرار اليونســكو الذي أدان اعتــداء االحتالل على األثار 
االسالمية والمسيحية في فلسطين والقدس على وجه 

الخصوص.
إلى ذلك التقى النائبان على هامش المؤتمر بالعديد من 
النواب والبرلمانيين والشــخصيات العلمية واألكاديمية 
والعلماء والخبراء والمختصين في القضية الفلسطينية 
وتاريخ مدينة القدس علــى وجه الخصوص، باإلضافة 
للعديد من الشــخصيات الفلسطينية الفاعلة المشاركة 
فــي المؤتمر، داعييــن الجميع للعمل من أجل إفشــال 
المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. 

ومــن الجديــر ذكره أنه مــن المقرر أن يبحــث المؤتمر 
على مدار يومين 30 ورقــة بحثية حول أوضاع التعليم 
والقضاء واألوقاف وغيرها من المجاالت العلمية بمدينة 
القدس في العهد العثمانــي، وما تعرض له ذلك اإلرث 

من اعتداءات على يد االحتالل الصهيوني.

خالل مؤتمر دولي في تركيا

النائبان أبو راس والغول يستعرضان تطورات 
األحداث في القدس وانتهاكات االحتالل

هنــأ وفد من نــواب خان يونــس، بلدية خزاعة بمناســبة 
حصولهــا علــى المرتبة األولــى على مســتوى محافظات 
الوطن في النزاهة والشفافية ضمن المسابقة التي عقدها 
االئتــالف من أجل النزاهة والمســاءلة "أمــان"، ضم الوفد 
ُكاًل مــن النــواب: يونس األســطل، خميس النجــار، يحيى 
العبادســة، ويونس أبو دقة، وكان في اســتقبالهم رئيس 
البلدية شــحدة أبو روك، بحضور عدد من أعضاء المجلس 

البلدي.
بدوره رحب رئيس البلدية بالنواب وقدم عرضًا موسعًا حول 
اإلنجازات التي حققتها البلدية خالل الفترة السابقة خاصة 
في مجال البنية التحتية ومشاريع إعادة اإلعمار المختلفة، 
موضحًا أن مشاريع بلديته المقرر أن تنطلق األعمال فيها 

قريبًا ستصل قيمتها إلى 3.2 مليون دوالر أمريكي. 
كما قدم رئيس البلدية شــرحًا حول المعايير التي طبقتها 
مؤسســة أمان -المانحة للجائزة-، مشــيرا إلــى أن البلدية 
حصلــت على الترتيب األول من بيــن 80 بلدية من الضفة 
والقطــاع، رغم الظروف االســتثنائية التــي عانتها البلدية 
منذ سنوات بسبب العدوان الصهيوني سنة 2014م واآلثار 

السلبية للحصار المفروض على القطاع.
مــن ناحيتهم ثمــن النــواب الجهود التــي بذلتهــا البلدية 
فــي تخطي آثار العــدوان الصهيوني على قطــاع غزة عام 
2014 حيــث كانت منطقة خزاعة مــن المناطق المنكوبة، 
وشــكر الوفد للبلدية جهودها التــي بذلت من أجل االرتقاء 

بالمستوى المعيشي للسكان.

نواب خان يونس يهنئون بلدية 
خزاعة لفوزها بجائزة النزاهة والشفافية

وأخيــرًا وصلنــا لمرحلــة غير مســبوقة من الرفــض الشــعبي والفصائلي 
والرســمي وغير الرسمي الستمرار "أبي مازن" في منصبه كرئيس للسلطة 
الفلسطينية، بل إن الرغبة الجماهيرية تزداد يومًا بعد يوم لطرده وما ذلك 
لشــيء إال ألنه لم يعد يحظى بثقة أي فلسطيني األطفال منهم قبل الكبار 
عــالوة على المفكرين والسياســيين وقادة الفكر والرأي، في هذه الســطور 

نسرد بعضًا من األسباب والمشاهد الهادفة لعزله وطرده. 
1. حينما تخرج المســيرات الشــعبية والعفوية في كل أنحــاء البالد مطالبة 
بإســقاطه ورحيله فإنه لم يعد صالحًا للقيام بأعباء منصب رئيس السلطة 

بتاتًا حتى ولو ليوم واحد وال ساعة واحدة. 
2. حينمــا يقف نائب في المجلس التشــريعي منتخب ديمقراطيًا وفق إرادة 
الشعب ويرفع الكرت األحمر في وجه محمود عباس، ويعلن رحيله بل وطرده 
من الحياة السياســية بشــكل فــوري ونهائي فإن ذلك يعــد أكبر دليل على 

رفضه. 
3. حينما يعقد المجلس التشــريعي "برلمان فلسطين" جلسة رسمية يعلن 
خاللها نزع األهلية السياســية عــن الرجل وبإجماع النــواب الحاضرين فإن 
ذلك بمثابة ضوء أخضر لخلعه واســقاطه من الناحية الدستورية والقانونية 

والوطنية واألخالقية. 
4. إن تفاخــر أبو مــازن المتكرر بأنــه يدعم االحتالل ويشــفق على جنوده 
ويرغــب بإعادة األســرى منهم ويعمل مــن أجل حياة أفضــل للمحتل على 
أرضنــا، وتبجحه ألكثر من مرة بأنه يتفق مع قيادات االحتالل نســبة "99%" 
فإن ذلك بمثابة العار الوطني الذي يرســمه هذا الرجل على جبين نفســه، 

وشعبنا ال يقبل بهذا البتة. 
5. سياســاته القــذرة الراميــة لتركيع الشــعب ومحاصرته وقطعــه رواتب 
الموظفين واألســرى وغيرهم من مختلف فئات شــعبنا كلها أمور تصب في 

خانة عداءه للشعب والوطن والقضية.
6. عالوة على لغته الهابطة في كثير من المحطات والمواقف وال سيما وصفه 
لجزء كبير من أبناء شــعبه بالجاسوســية، وتفتيت حركة فتح وشــق الصف 
الوطني وامتطاء منظمة التحرير وتسخيرها لمصالح حزبية وعائلية مقيتة 

وضيقة، كل ذلك يحمل المؤسسات الرسمية لخلعه ورفضه. 
لعلنــا ال نســتطيع أن نحصي أفعال وأقــوال وتصرفــات وتصريحات الرجل 
المذكــور والتي من شــأنها عزله، غير أننا نرى بأم أعيننــا عدم الرغبة فيه 
والرفض الشــعبي لسياســاته المقيتة، حتى وصل األمر بنواب وبرلمانيين 
ومســئولين وقادة فصائــل للدعوة لمحاكمته قضائيا أمــام القضاء المحلي 
والمحاكم الدولية على ما اقترفه من جرائم بحق شــعبنا ووطننا وقضيتنا، 

وإلضراره بالمصالح الوطنية العليا وتغليب مصلحة االحتالل. 
وهنا أرى أنه ال مجال وال مناص أمام الرجل ســوى الرحيل الفوري والعاجل 
عن سدة الحكم ومغادرة عالم السياسة قبل أن يُجبر على ذلك دون رحمة، 
وحينها سيكون مصيره أســوأ بكثير من مصير أقرانه وزمالءه الراحلين عن 
كرســي الحكم والرئاســة قصرًا، أولئك الذي رفضتهم شعوبهم وخلعتهم 

فمنهم من مات وآخرون يعيشون في المنافي.
أبــو مازن، األصلح لك المغــادرة الطوعية، فإنه في هذه الحالة قد تســقط 
المطالبات الرسمية والشعبية بمحاكمتك، غير أن ذلك لن يشطب اسمك من 
سجالت العار الوطني والخروج عن رغبات الشعب، لسان حال شعبنا يقول:" 
توارى عن األنظار بالســرعة الممكنة وإلى ال رجعة غير مأسوف عليك ودون 

أدنى ندامة". 


