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 شــن نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين 
هجومــا حــادًا علــى محمــود عبــاس وحكوماته 
المتعاقبة، منددين بسياســات السلطة االجرامية 
القاضية بقطع رواتب األسرى والشهداء والجرحى 
الفقيــرة  والعائــالت  العمومييــن  والموظفيــن 
والمســتورة، جاءت تصريحات النواب خالل جلسة 
برلمانية خاصــة عقدها التشــريعي صباح أمس 
األربعــاء بمقــره، وناقشــوا خاللها لجنــة الرقابة 
العامة وحقوق اإلنســان والحريــات العامة حول:" 
جرائم عباس وحكوماته بحق الشــهداء واألسرى 
والموظفين العموميين في قطاع غزة وتداعياتها".

بالمجلــس  البرلمانيــة  البحــوث  وحــدة  عقــدت 
التشــريعي، ورشــة عمل بعنــوان:" المســؤولية 
الوطنية في ظل إجراءات سلطة رام اهلل األحادية". 
وذلك في ظل ازدياد حدة اإلجراءات التي تقوم بها 
السلطة في رام اهلل، تجاه قطاع غزة خالل األشهر 
األخيرة الماضية، واقدام السلطة على قطع رواتب 
الموظفين والجرحى واألسرى وغيرهم من مختلف 

فئات المجتمع الفلسطيني.
وحضر الورشــة النائب عن كتلة التغيير واإلصالح 
البرلمانيــة صالح البردويــل، والنائــب عن كتلة 
فتح البرلمانية أشــرف جمعة، إلى جانب مجموعة 
من المحللين السياســيين والكتــاب وقادة العمل 
الوطني، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية في 

قطاع غزة. 
مــن طرفهما اتهــم النائبــان البردويــل وجمعة، 
الســلطة بمحــاوالت تجويــع وتركيــع غــزة عبر 
جرائمهــا المرتكبة بحق أســر الشــهداء والجرحى 
وقطع رواتــب الموظفين في غــزة، في حين دعا 
المشــاركون بالورشــة لعزل الســلطة سياســيًا 

بــدوره دعا النائب األول لرئيس المجلس الدكتور 
أحمــد بحــر، الــكل الفلســطيني لتشــكيل لجنة 
مختصة إلعــداد الئحــة اتهام لمحاكمــة محمود 
عبــاس شــعبيًا على مــا ارتكبه مــن جرائم بحق 

شعبنا.
ودعــا النــواب للجــوء للقضــاء الختصــام عباس 
وحكومته غير الشرعية فيما يرتكبونه من جرائم 
بحق شعبنا، فيما أفاد التقرير أن عباس وحكومته 
حرموا "16,918" أســرة فقيــرة من مخصصاتهم 

االجتماعية منذ العام 2014م.
وأكد النــواب أثنــاء مداخالتهــم وتعقيبهم على 

وتجريم سياسة محمود عباس، المعادية للمقاومة 
ولغزة. 

 وطالب المشاركون بضرورة الضغط على سلطة 
رام اهلل مــن أجل التوقف عن الخطــوات األحادية 
التــي تتخذها بشــكل منفرد ومســتمر بحق غزة 

وأهلها وموظفيها والتي طالت مخصصات الفئات 
الفقيــرة وأســر الشــهداء، داعيــن لالتفــاق على 
اســتراتيجية وطنية شــاملة ومتكاملة من شأنها 
محاصــرة إجــراءات الســلطة واضعــاف تأثيراتها 

السلبية على قطاع غزة. 

التقريــر أن عباس يحارب االنســان الفلســطيني 
ويُضر بالثــروة القومية للوطن ويســعى لفصل 

غزة عن الضفة.
فيما أكــد التقرير فــي توصياته علــى أن رواتب 
والجرحــى  الشــهداء  ومخصصــات  الموظفيــن 
واألســرى هو حق ثابت وشرعي وقانوني، كفلته 
القوانين والتشريعات الفلسطينية، وغير مسموح 

المساس به بتاتًا.
ودعا لضرورة التصدي إلجراءات عباس اإلجرامية 
على مستوى الكل الوطني من خالل تشكيل لجنة 
طوارئ وطنية تضم فصائل العمل الوطني كافة 

لمواجهة هذه السياسات.
ومخاطبــة جامعة الدول العربية وكافة الوســطاء 
الموظفيــن  حقــوق  إلعــادة  العاجــل  للتدخــل 
ومخصصات الشهداء واألسرى والجرحى، وضمان 

عدم اخضاعها لالبتزاز.
وشــجع التقريــر كل الجهــات المختصــة للجــوء 
للقضاء الختصام عباس وحكومته غير الشــرعية 
فيمــا يرتكبونــه من جرائــم بحق أبناء الشــعب 

الفلسطيني.

نواب وشخصيات سياسية يدعون لمحاربة إجراءات السلطة بحق غزة 
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الزهار يرعى صلحا عشائريا بمدينة رفح 

زار رئيــس كتلــة التغيير واالصــالح البرلمانية 
الدكتــور محمود الزهار، المستشــفى الميداني 
األردني مناســبة مرور10 ســنوات على إقامته 
بمدينة غزة، وقدم الشكر لطاقم العاملين فيه 

لما يقدموه من خدمات طبية ألبناء قطاع غزة.
وأكد الزهــار، أن طواقم المستشــفى لم تدخر 
جهــدًا في تقديــم الخدمــة الطبيــة للمواطن 
الفلســطيني بالقطاع على مدار عشــر سنوات 

ويرعى صلًحا عشائرًيا 
وعلــى صعيــد أخر رعــى النائب الزهــار، صلح 
عشــائري بين عائلة أبو رتيمة وعائلة العفيفي 
بمدينة رفح، على خلفية حادث السير الذي أودى 
بحيــاة الطفلة ســندس أبو رتيمــة، حيث عفت 
عائلــة الطفلة الفقيدة عن الســائق المتســبب 

بالحادث. 
كمــا رعى الزهــار، صلحًــا عشــائريًا أخر بين 

متتالية وصفها بسنوات العطاء والتفاني. 
مــن جانبه شــكر مديــر المستشــفى، الدكتور 
الزهار على زيارته، مؤكدًا على متانة العالقات 
األخوة بين الشعبين الشقيقين، ومنوهًا إلى أن 
المملكة األردنية تسعى لخدمة الشعب والقضية 
الفلســطينية ســواء كان ذلــك علــى الصعيــد 

السياسي أو االغاثي والطبي.   

عائلتين وقع بينهما شجار ومناوشات قبل أشهر 
أدت لوقوع إصابات في صفوف شباب العائلتين، 
وتمــت المســامحة بيــن أوليــاء المصابين في 

مشهد تصالحي وأخوي مهيب. 
وفي كلمته شــكر الزهار، العائالت على كرمها 
العربــي واإلســالمي األصيــل، واصًفــا العفــو 
والصفــح بأخــالق الكبــار والكــرام ومن شــيم 

عائالت فلسطين الكريمة. 

حسن يوسف: التطبيع العربي مع االحتالل يشرعن جرائمه
أكد النائب في المجلس التشــريعي 
عن محافظة رام اهلل، حسن يوسف، 
أنــه من المحظــور والمحرم تطبيع 
الحكومــات العربيــة مــع االحتالل، 
لجرائمــه  شــرعنة  ذلــك  معتبــرًا 
المستمرة ضد أبناء شعبنا، واعتداء 
صارخًــا وكبيرًا على حقــوق األمة 

وثوابتها.
وقال يوســف، في تصريح صحفي، 
إنه من المؤســف التوجه بمثل هذه 
الخطــوات التي ال تعــود على أمتنا 

واإلســالمية التي ترفض التطبيع مع 
االحتالل.

والعربية  الشــعوب اإلســالمية  ودعا 
إلى االســتمرار في رفــض التطبيع، 
واستعمال كل وســائلها المتاحة من 
إعــالم ومنابــر ومــدارس ومناهــج 
تعليميــة للتحذير من خطوة التطبيع 

مع االحتالل.
واعتبر التطبيع مــع االحتالل جريمة 
الفلســطيني؛  ومذبحة بحق شــعبنا 
األول  الدفــاع  خــط  يُعتبــر  الــذي 

وعلى شــعبنا الفلسطيني إال بالضرر 
الكبير جدًا.

ولفت إلى أنه ال يجوز إعفاء الســلطة 
البــاب  فتحــت  التــي  الفلســطينية 
للتطبيــع من خــالل أوســلو وكامب 
ديفيــد وغيرهــا، وشــجعت األنظمة 
الكيــان  باتجــاه  للهرولــة  العربيــة 

الصهيوني.
وأضاف يوسف، إننا نحن الفلسطينيين 
نقــف إجــالاًل وإكبــارًا لقطاع واســع 
العربية  الشــعوب والحكومــات  مــن 

للدفــاع عن القضية الفلســطينية، 
داعيًــا برلمانــات الــدول المطبعة 
مــع االحتــالل لممارســة الضغوط 
السياســية علــى حكوماتهم ألجل 

قطع عالقاتهم مع االحتالل.
 منوهًــا فــي الوقت ذاتــه لضرورة 
البدء بإجراءات سن مشاريع قوانين 
والتطبيــع معــه  االحتــالل  تجــرم 
تمهيدًا لمحاكمة المطبعين ســواء 
كانوا سياسيين أو شخصيات رسمية 

أو مؤسسات أهلية أو غير ذلك.

النائب األسطل يستقبل المراقب 
العام لوزارة الداخلية برفح

عبــر النائــب يونس األســطل، عــن تقديره 
مكتــب  الداخليــة وخصوصــًا  وزارة  لجهــود 
المراقــب العام لوزارة الداخلية، مشــددًا على 
أهمية الرقابة على العمــل اإلداري واألجهزة 
األمنية والشــرطية والدور المنوط بالمراقب 
العام لمتابعة شــكاوى المواطنين وتجاوزات 
األجهــزة األمنيــة وإعطــاء كل ذي حــق حقه 
وتحقيق العدالة والمســاواة، جاءت تصريحات 
األسطل، لدى استقباله المراقب العام لوزارة 
الداخلية بمحافظة رفح العقيد محمود حسين.
وناقش النائب األســطل، مــع ضيفه، أماكن 
التوقيف المؤقت بمراكز الشــرطة بمحافظة 
رفح، ومراعاة خصوصيات الموقوفين، وكذلك 
طالــب األســطل، بالعمل علــى توفير نقطة 
طبية لتقديم الخدمة الطبية للموقوفين حال 

الضرورة. 
مــن جانبه أوضــح العقيــد محمود حســين، 
الجهــود التي يبذلهــا مكتب المراقــب العام، 

مؤكــدًا أن الرقابــة هــي الركــن األهــم في 
متابعة ســير العمــل اإلداري وعــدم التجاوز 
للقوانين، مشــددًا على ســير العمل حســب 
النظــام والقانــون لتحقيق منظومــة العدل 

وصون الحقوق.
وتحدث العقيد حســين، عــن حاجة المناطق 
الشرقية لمركز شرطة يخدم المناطق البعيدة 
عن مركز البلد ويخفف عن المواطنين ويكون 
قريب لتلبية رغبــات المواطنين أثناء الحاجة 

إلى أي خدمات تقدمها الشرطة.
وفــي الختــام تــم االتفــاق علــى عقــد لقاء 
موســع لألجهزة األمنية بالمحافظة للوقوف 
المهمــة  واالحتياجــات  المتطلبــات  علــى 
لتســيير األعمال ومناقشــة بعض التجاوزات 
واإلشــكاليات التــي تحــدث، ليتــم تجاوزها 
المناســبة  واآلليــات  بالطــرق  ومعالجتهــا 
للوصــول إلــى التكاملية والتميــز في العمل 

الشرطي.

لجنة القدس تناقش أولوياتها الرقابية والتشريعية 

عقدت لجنة القدس بالمجلس التشريعي، ورشة عمل بهدف 
تحديــد األولويات الرقابية والتشــريعية للجنــة خالل العام 
2019م، وذلــك بحضور النائبين أحمــد أبو حلبية، وخميس 
النجــار، وبمشــاركة أعضــاء وحدات القــدس في الــوزارات 

والمؤسسات الحكومية.
واستعرض المشاركون األولويات الرقابية والتشريعية للجنة 
وسُــبل تطويرها بما يتناســب مع واقع مدينــة القدس وما 

تتعرض له من جرائم صهيونية ومؤامرات أمريكية ودولية.
وناقش الحضور التهويد المســتمر الذي تتعرض له القدس 

المحتلة والتضييق على رواد المســجد األقصــى واإلجراءات 
المتخذة داخــل القدس، باإلضافة لتقييــم أداء اللجنة خالل 

الفترة السابقة.
وطالــب المجتمعــون بتخصيص يوم من كل عــام للقدس، 
وتنظيم العديــد من األنشــطة والمشــاريع الهادفة لتعزيز 

الثقافة المقدسية.
وأوصــى المشــاركون بتفعيل وحــدات القــدس العاملة في 
الــوزارات، باإلضافــة لمخاطبــة البرلمانــات الدوليــة بهدف 

إطالعهم على ما تتعرض له القدس وأهلها من مضايقات.

زار المستشفى األردني
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أخبار ومقاالت

مؤتمر وارسو.. خيانة عظمى واستسالم لالحتالل
ذال شــك أن مؤتمر وارســو األخير الذي جاهر فيه بعض مســؤولي األنظمة العربية 
بلقاءات تطبيعية مكشــوفة مع قادة الكيان الصهيوني، تحمل نذر خطر قادم يتهدد 
قضيتنا الوطنيــة وتراجعا بيّنا عن القيــم والمبادئ العروبيــة األصيلة التي تجرّم 

وتحرّم التطبيع مع االحتالل. 
إن الحديث عن ممارســة التطبيع مع االحتالل هو حديث عن خيانة عظمى وجريمة 
سياســية وقانونية وأخالقية وإنســانية كبرى مكتملة األركان، وتجســيد للمخطط 
الغاشم المسمى "صفقة القرن" الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بتواطؤ 
وتآمــر من بعــض الدول العربيــة التي ارتضت لنفســها أن تكــون أداة رخيصة في 

مواجهة حقوق وتطلعات وكرامة شعبنا وأمتنا. 
إن الحقيقة المرة أن أحدا من أرباب ودعاة التطبيع في المنطقة العربية واإلسالمية لم 
يكن ليجرؤ على المجاهرة بسوء صنيعه على المأل لوال اتفاق أوسلو الذي منح هؤالء 
المبــرر والذريعة على طبق من ذهب لتجاهل حقائق السياســة والتاريخ والجغرافيا 
واالرتماء في أحضان الكيان الصهيوني، دون أي اعتبار لعقود الصراع وفصول المحن 

والمعاناة التي طالت أبناء شعبنا منذ النكبة األولى عام 1948م وحتى اليوم.
لقد كان توقيع اتفاق أوسلو نذير سوء على شعبنا وقضيتنا، فقد وجد في ذلك دعاة 
التطبيع  فرصتهم المثلى إلنفاذ أجندتهم الخبيثة التي ال تمت لمصالح شعبنا وأمتنا 
بصلــة، ودفع شــعبنا جراء ذلــك –وال زال- ثمنا باهظا وجد تجســيداته في األرض 
التي تســرق يوما بعد يوم، واالستيطان الذي يستشري بشكل خطير صباح مساء، 
والتهويد الذي يطال القدس والمقدســات، والحصار والعدوان المفروض على قطاع 
غزة والذي يقتل األطفال والنســاء والشيوخ في ظل تواطؤ إقليمي ودولي ال يخفى 

على أحد. 
هل تناســى المطبعون مع االحتالل ما يتعرض له شــعبنا الفلســطيني من هجمة 
صهيونية شرسة ومخططات عنصرية تطال القدس والمسجد األقصى والمقدسات 
اإلســالمية والمســيحية، وحملة تهويدية واستيطانية مســعورة ترمي إلى مصادرة 
األرض الفلســطينية، فضــال عن حصار قطاع غزة المســتمر منذ اثني عشــر عاما 
وممارســات القمع واإلرهاب اليومــي واإلعدامات الميدانية وألــوان العقاب الجماعي 
التي تســتهدف تصفية القضية الفلسطينية وملفاتها األساسية، وعلى رأسها قضايا 

القدس والالجئين واألرض، والتنكر للحقوق والثوابت الفلسطينية؟!
هل غاب عن هؤالء أن وضع القضية الفلسطينية على رأس األجندة العربية والدولية 
خالل المرحلة المقبلة، والدفع باتجاه تحشيد كل الطاقات اإلقليمية والدولية من أجل 
فضح ومواجهة اإلرهاب والمخططات الصهيونية على األرض الفلســطينية والعمل 
على رفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء معاناة أهله الصامدين تنفيذا لقرارات الجامعة 

العربية بهذا الخصوص، تشكل رأس األولويات القومية العربية في هذه المرحلة؟!
فــي المقابل، يجب أن نعترف بمرارة وأســف بالغين أن الموقف العربي واإلســالمي 
الرســمي حيال االحتالل الصهيوني ومســألة التطبيع معه بائس للغاية، وال يحصد 
منه الفلسطينيون سوى الخطابات والشعارات، وهكذا تجد الدولة العبرية نفسها في 
حال غير مسبوق من األريحية والنشوة التي تعينها على استكمال باقي مخططاتها 

وجرائمها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني دون حساب أو عقاب.
إن مــن المؤكد أن هؤالء المطبعين مع االحتالل لم يعوا التاريخ الذي أودى بالظلمة 
وأنظمتهم الفاجرة وقذف بهم في مجاهله المنسية، ولم يفقهوا معنى السرّ الحيّ 
إلرادة شــعبنا الفلسطيني األبي والشــعوب العربية واإلسالمية العزيزة التي تختزن 
في كوامنها العزة والكرامة والحرية على مدار التاريخ، ولن تلبث أن تنتفض في وجه 
قاتليهــا وجالديها الذين اصطفوا في خندق االحتالل الصهيوني، وتســقط ألويتهم 
وراياتهم الهشة، وتمزق أوراق ومشاريع تآمرهم وخيانتهم واستعالئهم شر ممزق، 
فالهوان الرســمي الــذي رعته وغّذته بعــض األنظمة العربية ال شــك يُخفي وراءه 

شعوبًا حية قادرة على قلب الطاولة وتغيير الموازين في اللحظة المناسبة.
مــن هنا، فإن هــؤالء المطبعون مدعــوون اليــوم لمراجعة مواقفهم وسياســاتهم 
المختلفــة تجاه شــعبنا وقضيته الوطنية، والتالحم مع آماله وتطلعاته المشــروعة، 
ولجــم نهجهــم السياســي الراهن الــذي يقودهم إلــى االرتماء في أحضــان الكيان 
الصهيوني، وإعادة تصحيح اتجاه بوصلتهم تجاه أعداء األمة، كي ينجوا من األخطار 
والتحديات المحدقة، وتسير السفينة الفلسطينية والعربية واإلسالمية إلى برّ األمان.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

نواب خان يونس يستقبلون رئيس بلدية خزاعة 

النائب شهاب يحمل االحتالل 
المسؤولية الكاملة عن استشهاد األسير بارود

النائب طافش: سياسة 
الباب الدوار مأساة مركبة ألهالي الضفة

اســتقبل النــواب: يونــس األســطل، خميس النجــار، يحيى 
العبادســة، ويونس أبو دقة، رئيس بلدية خزاعة شــحدة أبو 
روك، وناقشوا معه سبُل خدمة المواطنين في نفوذ بلديته، 
وخاصة آليات تشغيل مبنى العيادات الصحية الجديد، بصورة 
تخدم ســكان المنطقة، في ظل الظروف المالية الصعبة التي 
تعاني منها المؤسسات الرسمية في قطاع غزة نتيجة الحصار.

واتفــق النواب مع رئيــس البلدية على ضمان تشــغيل 
مبنى العيادات بأقرب فرصة ممكنة، وذلك ألجل تقديم 
الخدمة لسكان خزاعة، وهي منطقة حدودية عانت مرارًا 

جراء ممارسات قوات االحتالل الصهيوني.
وتعد بلديــة خزاعة من أكثــر البلديات نشــاطًا، ومن 

الجديــر ذكــره أن خزاعــة تعرضــت خالل حــرب عام 
2014م لتدمير واسع في البنية التحتية وهدم االحتالل 

العديد من المنازل والمرافق العامة فيها. 
النائب نعيم تلتقي رئيس نيابة دير البلح

إلى ذلك التقت النائب هدى نعيم، رئيس نيابة دير البلح 
نهاد الرمالوي، وأثنت على جهود النيابة العامة بالمنطقة 
الوسطى في حل مشــاكل المواطنين ومتابعتها، بدوره 
شــدد الرمــالوي، علــى تكريــس اإلمكانيــات كافة من 
أجل خدمة المواطنين، شــاكرًا للنائــب نعيم، جهودها 
واهتمامها بقضايا المواطنين والعمل من أجل خدمتهم 

ووضع الحلول المناسبة لمشكالتهم. 

حمــل النائــب محمــد شــهاب، االحتــالل 
المســؤولية الكاملة عن جريمة استشهاد 
الشــهيد فــارس بــارود 51 عامــًا، نتيجة 
سياســة االهمال الطبي وهو معتقل منذ 
عــام 1991 وأمضى في ســجون االحتالل 
28 عامــًا، مؤكدًا أن هــذه الجريمة تضاف 
إلى سلســلة جرائم االحتــالل المتواصلة 

بحق الحركة األسيرة.
وقال النائب شــهاب فــي تصريح صحفي 
أصــدره فــور استشــهاد األســير بــارود:" 

االحتالل يتحمل المسؤولية كاملة عن استشهاد األسير بارود 
وهــذه جريمــة صهيونية تســتوجب مالحقة قــادة االحتالل 
أمام المحاكــم الدولية وتجريم دولة االحتالل على ســلوكها 

الالإنساني".
وطالــب المؤسســات الدوليــة والحقوقية 
بتوفيــر الحمايــة لألســرى فــي ســجون 
االحتــالل وتجنيبهــم كل أعمــال العنــف 
واالعتداءات التي تقوم بها قوات االحتالل 
وضمــان تلقي األســرى المرضــى العناية 

الطبية وإيقاف سياسة االهمال الطبي.
إلى ذلك دعا النائب شــهاب، إلعادة رواتب 
األســرى التــي هــي حــق لهــم، موصيــًا 
بضــرورة أن تبقــى قضيــة األســرى من 
القضايا المُجمع عليها من الكل الوطني، وأن يتم إزالة الظلم 
الذي وقع على األســرى جراء قطع ســلطة عبــاس لرواتبهم 

وإعادتها باعتبارها حق أصيل لهم ولعائالتهم.

أكــد النائب في المجلس التشــريعي عن 
محافظــة بيت لحم، خالــد طافش، أن ما 
يجري فــي الضفة الغربية مــن اعتقاالت 
سياســية وما يعقبها من تســليم الشباب 
لالحتــالل؛ يمثل مأســاة مركبــة ألهالي 
الضفة الغربيــة المحتلة، الذيــن يعانون 
أشــد المعاناة المزدوجة سواء من سياسة 
االعتقال السياســي الموجعة أو انتهاكات 
االحتالل، مشددا على أن هذه األوجاع هي 
ضريبة الثبات على هذه األرض المباركة.

وقال طافش: "نحن نعيش مأساة االعتقال السياسي منذ ربع 
قرن وهي مأساة مقرفة تشمئز لها األبدان".

وأشــار العتقال السلطة للشاب موسى الخطيب، الذي غيبته 
األجهزة األمنية في ســجونها بسبب انتماءه السياسي، وقال 
النائــب طافش:" أن الخطيب ليــس األول ولن يكون األخير"، 

الفتا أن ذلك يعطينا مؤشــرا واضحا على 
أن السلطة ال تملك أمر نفسها وهي تقبع 

تحت االحتالل.
الفصائــل  صــوت  أن  طافــش،  وألمــح 
ومؤسســات حقوق اإلنســان خافــت جدا، 
حيــث أن دورهــم ال يتعــدى االســتنكار 
والتعليقات الباهتة وهذا شــيء ال يسمن 
وال يغنــي من جــوع، داعيًا المؤسســات 
الحقوقية المحليــة والدولية لموقف أكثر 

حزمًا.
ودعــا الســلطة الفلســطينية لتــرك المواطن الفلســطيني 
للدفاع عن نفسه، وهو ســيحتمل اعتقال االحتالل له، لكنه 
حتمــا ال يحتمل أن يزج به في ســجون الســلطة على خلفية 
سياسية ونظرًا النتمائه السياسي، منوهًا لضرورة انهاء ملف 

االعتقال السياسي مرة واحدة وإلى األبد. 

بحثوا سبل خدمة المواطنين

دعا إلعادة رواتب األسرى 
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تقرير

التشريعي: سنلجأ للقضاء الختصام عباس وحكومته غير الشرعية فيما يرتكبونه من جرائم بحق شعبنا

بحر: ندعو إلعداد الئحة اتهام لمحاكمة محمود عباس شــعبيًا 
على ما ارتكبه من جرائم بحق شعبنا

شن نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين هجوما حادًا على محمود عباس 
وحكوماتــه المتعاقبة، منددين بسياســات الســلطة االجراميــة القاضية بقطع 
رواتب األســرى والشــهداء والجرحى والموظفين العموميين والعائالت الفقيرة 
والمستورة، جاءت تصريحات النواب خالل جلسة برلمانية خاصة عقدها التشريعي 
صبــاح أمــس األربعاء بمقره، وناقشــوا خاللهــا لجنة الرقابــة العامة وحقوق 
اإلنسان والحريات العامة حول:" جرائم عباس وحكوماته بحق الشهداء واألسرى 

والموظفين العموميين في قطاع غزة وتداعياتها".
بــدوره دعا النائــب األول لرئيس المجلس الدكتور أحمد بحر، الكل الفلســطيني 
لتشــكيل لجنة مختصة إلعداد الئحة اتهام لمحاكمة محمود عباس شعبيًا على 
ما ارتكبه من جرائم بحق شعبنا، "البرلمان" تابعت الجلسة وأعدت التقرير التالي: 

اعتداء آثم
إلى ذلك استهل النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د. 
أحمد بحر، الجلسة باستنكار العدوان الصهيوني واقتحامه 
للمســجد األقصى واالعتــداء على المصليــن وإغالق باب 
الرحمــة، مطالبًــا األمتيــن العربيــة واإلســالمية بتحمل 

مسؤولياتهم الدينية والتاريخية تجاه المسجد األقصى.
تطبيع ُمجرم

واتهم بحر، ســلطة المقاطعة في رام اهلل بتشجيع بعض 
قادة الــدول العربية بالتطبيــع مع االحتــالل، منددًا بزج 
المناضلين في الســجون وذبح الحريــات العامة والخاصة 

وانتهاك القوانين والمحرمات الوطنية. 
جرائم قبيحة

ووصف بحر، سياسة قطع الرواتب بجريمة ومجزرة أقدمت 
عليها الســلطة بحق آالف الموظفين واألســرى المحررين 

والجرحى وعوائل الشهداء واألسرى في سجون االحتالل.
وأكد أن مجزرة الرواتب تشــكل جريمــة وطنية وقانونية 
وأخالقيــة وإنســانية واقتصاديــة، وتعبير عــن اإلفالس 
السياســي للســلطة وســعيها إلخضاع قطاع غزة وتركيع 

أهله الصامدين ومحاربتهم في أرزاقهم وقوت أطفالهم.
تطبيق صفقة القرن

وشــدد بحر، على أن الســلطة تفتح الباب على مصراعيه 
لتطبيــق خطــة صفقــة القــرن واالنفصــال السياســي 

والجغرافي الكامل لقطاع غزة عن الضفة الغربية.
ودعا كل القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية والشخصيات 
ومنظمات المجتمع المدني والشرائح الشعبية لوقفة جادة 
وحقيقية في وجه جرائم محمود عباس وســلطته، واتخاذ 
كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لحماية شــعبنا وموظفيه 
وعوائل الشهداء واألسرى من التغول الخطير الذي تمارسه 

سلطة المقاطعة على أرزاقهم وقوت أطفالهم. 
الئحة اتهام

وفــي نهاية كلمته دعا بحر، الكل الفلســطيني لتشــكيل 
لجنة مختصة إلعداد الئحة اتهام لمحاكمة محمود عباس 

شعبيًا على ما ارتكبه من جرائم بحق شعبنا.

تقريــر لجنــة الرقابة العامــة وحقوق 
اإلنسان والحريات العامة حول: 

واألســرى  الشــهداء  بحــق  وحكوماتــه  عبــاس  جرائــم 
والموظفين العموميين في قطاع غزة وتداعياتها

إلى ذلــك تلت مقرر لجنــة الرقابة بالمجلس التشــريعي 
النائــب هدى نعيــم، تقرير لجنة الرقابة حــول الموضوع 
أعاله، مؤكدًة حرص اللجنة على توثيق وفضح السياسات 
واإلجراءات اإلجرامية التي تنتهجها حكومة عباس وبتواطؤ 
وصمت دولي مريب منذ العام 2007م وحتى تاريخه بحق 

الموظفين العموميين من أبناء قطاع غزة.
وأكدت مخالفة تلك اإلجراءات والسياسات القوانين المحلية 
والدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، وفي مقدمتها القانون 
األساســي الفلسطيني ال سيما المادة "9" التي كفلت عدم 
التمييــز بين المواطنين، وقانون الخدمة في قوى األمن ال 
ســيما المواد من "17" إلى "22" والمواد "174" إلى "177" 

التي كفلت حماية حقوق الموظفين العموميين.
ونــوه التقرير إلى أن أخــر جرائم عبــاس وحكومته كانت 
عبارة عن قطع رواتب "5038" مســتفيدًا، شــملت شرائح 
جديدة كاألسرى في سجون االحتالل، واألسرى المحررين، 

والجرحى، وأسر الشهداء، وجاء التقرير على النحو التالي:
أهداف السياسات واإلجراءات اإلجرامية

وأوضــح التقرير األهــداف الحقيقيــة الكامنــة خلف هذه 
اإلجراءات على النحو التالي: 

1. خلق أزمات معيشــية وخدمية في القطاع وتوفير بيئة 
متوتــرة بهدف إخضاع القطاع وتركيعه لمخططات عباس 

المشبوهة.
2. خنق قطاع غزة ماليًا واقتصاديًا بهدف تصفية القضية 
الفلســطينية وتمريــر صفقــة القرن وفصــل الضفة عن 

القطاع.
3. ضــرب اقتصاد غزة من خالل تقليص الرواتب واألجور، 
التي تمثل المحــرك األول والرئيس لالقتصاد، ما أدى إلى 

تراجع السيولة النقدية في القطاع بنسبة 70%.
4. ضرب مشروع المقاومة في غزة وزعزعة أمنه وصموده.

5. توظيف متطلبات المجتمع الدولي ومعايير المؤسســات 
الدولية القاضية بضرورة تخفيض اإلنفاق على بند الرواتب 
واألجــور في موازنة الســلطة -التي بلغــت %70 من حجم 
الموازنة العامة- في فرض مزيد من العقوبات على قطاع 
غــزة، فقد اقتصر تخفيض هذا البنــد في تقليص رواتب 
موظفي قطاع غزة فقــط، حيث انخفضت رواتب موظفي 
القطاع من "56" مليون دوالر عام 2007م إلى "22" مليون 

دوالر فقط في العام 2019م، وما زال التقليص مستمرًا.
6. تخفيــض نســبة الدين العــام المحلــي المتراكم على 
الســلطة لصالح هيئــة التأمين والمعاشــات والبالغ "1.6" 
مليــار دوالر، وذلك من خالل تحويل اآلالف من الموظفين 
العمومييــن في القطــاع إلــى التقاعد المالــي، من خالل 
تســديد مســتحقات المتقاعدين من مخصصات الموازنة 

العامة وليست من موازنة هيئة التامين والمعاشات.  
7. ضرب المشــروع الوطني التحرري الذي تُعتبر شريحة 
الشــهداء واألســرى والجرحى أهم مقوماته، والتماهي مع 
االحتالل الصهيوني في قمع األســرى واألسرى المحررين 
مــن خــالل وقــف رواتبهــم ومخصصاتهم، واالســتجابة 
لطلباته في وقف مخصصات الشــهداء بذريعة أنها تذهب 

لإلرهاب واإلرهابيين.    
مساهمات دولية

وأوضــح التقرير أنــه وعلى الرغم مــن أن االتحاد األوربي 
يســاهم بمبلــغ "48" مليون دوالر شــهريا لدعــم رواتب 
موظفي وزارتي الصحة والتعليم، فضاًل عن المســاهمات 
الكبيــرة للمجتمع الدولــي والمؤسســات الدولية في دعم 
الموازنــة العامــة بشــكل عــام وموازنــة وزارة التنميــة 
االجتماعية بشكل خاص، إال أن عباس وسلطته يمارسون 
الجرائــم والعقوبات بحق الموظفين، وســرد التقرير أهم 
العقوبــات التي طالــت الوظيفــة العموميــة والموظفين 

العموميين في قطاع غزة على النحو التالي:
اإلجــراءات اإلجرامية بحــق الموظفين من العــام 2007م 

حتى العام 2014م

1. إصــدار أوامر عقب أحداث يونيو 2007م لكافة موظفي 
القطاع العام في قطاع غزة بترك أماكن عملهم والجلوس 
في بيوتهم مــع ضمان تلقي رواتبهــم، ومن يخالف هذه 

األوامر سيتم حجب راتبه، وذلك خالفًا للقانون.
2. بلغ عــدد الموظفين المقطوعة رواتبهــم ما بين العام 
2008-2007م حوالــي "5421" موظفــًا، منهــم "2500" 
موظفــًا مدنيًا، بقــي منهم على رأس عملهــم حتى العام 
2019م عــدد "1980" موظــف، منهــم "2921" موظفــًا 

عسكريًا.
3. قطع مكافآت أعضاء المجلس التشريعي من نواب كتلة 
التغييــر واإلصالح وبعــض النواب المســتقلين منذ العام 

2007م.
4. حرمان أبناء شعبنا في قطاع غزة من حقه الطبيعي في 

الوظيفة العمومية منذ العام 2007م.
5. توقــف وزارات رام اهلل منذ العام 2008م عن اســتقبال 
أي طلبــات للموظفين الذين علــى رأس عملهم ينتج عنه 

تعديل الحالة الوظيفية.
6. توقــف ديــوان الموظفين العام فــي رام اهلل منذ العام 
المســتحقة  ترقياتهــم  الموظفيــن  منــح  عــن  2008م 

والمنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
7. قطع رواتب "509" موظفًا عسكريًا ما بين العام 2009م 

والعام 2013م.
8. قرار حكومــة رام اهلل في العام 2012م بوقف العالوات 
االشرافية عن أكثر من "4500" موظف ممن كانت تصرف 

لهم.
9. قرار حكومة رام اهلل في العام 2012م بوقف صرف بدل 

المواصالت عن أكثر من "15000" موظف.
اإلجراءات اإلجرامية بحق الموظفين بعد اتفاق 

الشاطئ 2014م
1. االستمرار في حرمان أبناء غزة من حقهم الطبيعي في 
الوظيفــة العمومية واقتصار إعــالن الوظائف العامة على 
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تقرير

التشريعي: سنلجأ للقضاء الختصام عباس وحكومته غير الشرعية فيما يرتكبونه من جرائم بحق شعبنا

نعيــم: عبــاس وحكومته حرمــوا "16,918" أســرة فقيرة من 
مخصصاتهم االجتماعية منذ العام 2014م 

أبناء الضفة فقط، وذلك خالفًا ألحكام القانون األساســي، 
حتــى وصــل األمر إلى تراجــع عدد موظفي الســلطة في 
قطــاع غزة مــن "67" ألــف موظف إلى أقل مــن "50" ألف 
موظــف، قابَل ذلــك ارتفاع في عــدد الوظائف في الضفة 
بواقع "30" ألف فرصة توظيف؛ ليصل عدد الموظفين من 

أبناء الضفة إلى "100" ألف موظف.
2. قطــع مكافئــات بعــض نــواب حركــة فتــح "التيــار 
اإلصالحي"، واالستمرار بقطع مكافئات نواب كتلة التغيير 

واإلصالح وبعض المستقلين.
3. قيــام حكومــة رام اهلل فــي العــام 2017م بخصــم ما 
متوســطه أكثر من %30 من إجمالي الراتب الذي يتقاضاه 

الموظفين.
4. قيــام حكومة رام اهلل في مايو من العام 2017م بإحالة 
ما مجموعه "5125" موظًفا إلى ما يسمى بالتقاعد المالي، 

حيث يصرف لهم ما متوسطه %50 من الراتب فقط.
5. أقدمــت حكومــة رام اهلل في فبراير مــن العام 2018م 
على إحالة "847" موظف إلى التقاعد المبكر، منهم "511" 

موظف من وزارة التربية والتعليم العالي.
6. قيام حكومة رام اهلل في شــهر إبريل من العام 2018م 
باقتصــار صرف مــا قيمته %50 مــن الراتب فقــط لكافة 

الموظفين العمومين في قطاع غزة.
7. اســتمرار حكومة رام اهلل بإحالــة المزيد من الموظفين 
المدنييــن والعســكريين إلى التقاعد المبكــر، حتى وصل 
العــدد اإلجمالــي بحلول العــام 2019م إلى مــا يزيد عن 

"18.000" موظف.
8. قطــع رواتب عدد "162" موظفًا عســكريًا ما بين العام 

2014م والعام 2018م.
9. انخفاض بند الرواتب واألجور الخاص بموظفي قطاع 
غزة في الموازنة العامة من "56" مليون دوالر في العام 
2007م إلــى "22" مليون دوالر فقط في العام 2019م، 
في المقابل فإن مكتب الرئيس يســتنزف مبالغ ضخمة 
تصل الــى ما نســبته %2.1 من حجــم الموازنة الكلية 

للســلطة، حيث بلغت نفقات مكتــب الرئيس والمكاتب 
األخــرى، فــي العــام 2018م وفــق الحســاب الختامي 

كالتالي:
•  نفقــات مكتب الرئيــس "52.6" مليــون دوالر، منها "4" 

مليون دوالر لبند السفريات فقط.
• نفقات مجلس الوزراء "9" مليون دوالر.

• نفقات مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية "115" مليون 
دوالر.

10. قطعــت حكومــة رام اهلل فــي مطلع فبرايــر 2019م 
رواتب "5038" موظف، تفاصيلهم وفق الجدول أدناه:

اإلجراءات اإلجرامية بحق األســرى والجرحى وأســر 
الشهداء

1. قطعت الحكومة في يونيو 2017م رواتب "250" أسيرًا 
محررًا من صفقة وفاء األحرار المنتمين لحركة حماس.

2. قلصــت الحكومة في مارس 2018 ما نســبته %50 من 
مخصصــات األســرى المتواجديــن في ســجون االحتالل 
الصهيونــي مــن أبناء قطاع غــزة )من جميــع الفصائل(، 

والبالغ عددهم "314" أسير.
3. قلصــت الحكومــة في مــارس 2018م ما نســبته 50% 
من رواتب جميع األســرى المحرريــن )من جميع الفصائل 
الفلســطينية(، المتواجدين في قطاع غزة والبالغ عددهم 

"800" أسيرًا محررًا.
4. قطعت الحكومة في فبراير 2019 رواتب أسرى حركتي 
حماس والجهاد اإلسالمي المتواجدين في سجون االحتالل 

الصهيوني والبالغ عددهم "118" أسير.
5. قطعــت الحكومة فــي فبراير 2019م رواتب األســرى 
المحرريــن من حركتي حماس والجهاد اإلســالمي، والبالغ 

عددهم ما يزيد عن "310" محررًا.
6. إقــدام الحكومــة في فبراير 2019م علــى قطع رواتب 

"2,790" من أسر الشهداء والجرحى.
اإلجراءات اإلجرامية بحق األسر الفقيرة 

1. إقــدام حكومة الحمد اهلل على حرمان "16,918" أســرة 
فقيرة من مخصصاتها على بند الشــئون االجتماعية منذ 

العام 2014م وحتى تاريخه.
انعكاسات وتداعيات اإلجراءات اإلجرامية

أ: األبعاد السياسية: 
1. خلق بيئة سياسية مواتية لتصفية القضية الفلسطينية 

وتمرير ما يعرف بصفقة العصر.

2. ضرب وحدة شعبنا وتعزيز االنقسام الفلسطيني وإطالة 
أمده، وفصل أجزاء الوطن عن بعضه بعضًا.

3. التنكــر لكافــة اتفاقيــات المصالحة المبرمة، ال ســيما 
المتعلقة بالمحافظة على حقوق الموظفين.

4. ضرب المبادئ والقيم التي قام على أساســها المشروع 
الوطني الفلســطيني التحرري جراء اإلجــراءات اإلجرامية 
بحق األســرى والشــهداء، وتوجيه طعنة في ظهر األسرى 
والجرحــى وذوي الشــهداء، والتماهــي مــع االحتــالل في 

قمعهم وسلب حقوقهم.
ب: األبعاد االقتصادية: 

1. ارتفــاع مؤشــر الفقــر في قطــاع غزة مع نهايــة العام 
2018م ليصل إلى نسبة 80%.

2. ارتفــاع مؤشــر البطالة في قطاع غزة مــع نهاية العام 
2018م ليصل إلى نسبة 54%.

3. تراجــع مؤشــر دورة االعمال في نهايــة 2018م بــ 30 
نقطة سالبة من أصل )100( نقطة موجبة.

4. تراجــع الناتج المحلي لقطاع غزة خــالل العام 2018م 
بنســبة %9، وتراجع الحركة االقتصاديــة عمومًا، وإفالس 
العديد مــن رجــال األعمال، وإحجــام المســتثمرين على 

االستثمار في قطاع غزة.
5. ارتفاع نســبة من يعانون من انعدام األمن الغذائي في 

قطاع غزة إلى 69%.
6. تراجع حجم الســيولة النقدية في قطاع غزة بمتوسط 
شــهري يتراوح ما بين "40-37" مليون دوالر، أي ما يعادل 

"480-454" مليون دوالر سنويا.
7. تخفيض القوة الشــرائية في قطــاع غزة جراء نقص 
السيولة النقدية، بعد الخصومات المفروضة على رواتب 
الموظفين، وما سبقه من إجراءات ناعمة تمثلت باإليعاز 
للبنوك العاملة في القطاع باتباع سياســة انفتاحية في 
منح القروض االســتهالكية للموظفين، حيث بلغ نسبة 

الموظفين المقترضين من البنوك 80%. 
8. تقليــص دورة المــال "الخــاص والعــام" إلــى أدنــى 
مســتوياتها نتيجة انخفاض رواتب الموظفين من "56" 

مليون دوالر إلى "22" مليون دوالر فقط.
9. ارتفاع نسبة الشــيكات المرجعة من %6 الى %13 مع 

نهاية العام 2018م.
ج: األبعاد االجتماعية: 

1. زعزعة األمن واالستقرار وإرباك الحياة العامة وارتفاع 

مؤشرات الجريمة.
2. انتهاك الحقوق التعليمية لطلبة قطاع غزة جراء قطع 
رواتــب موظفي قطاع التعليم، والتــي كان آخرها قطع 

رواتب "393" معلمًا في وزارة التربية والتعليم.
3. انتهــاك الحقــوق العالجية لمرضى قطــاع غزة جراء 
قطع رواتب موظفــي قطاع الصحة، والتــي كان آخرها 
قطــع رواتب "262" موظفًا من الكــوادر الصحية بوزارة 

الصحة.
4. تعريــض "100" ألــف مواطــن ألوامر حبــس نتيجة 

المديونية المتراكمة عليهم.

التوصيات
هذا وأوصى التقرير بما يلي:    

1. التأكيد على أن رواتب الموظفين ومخصصات الشهداء 
والجرحــى واألســرى هو حــق ثابت وشــرعي وقانوني، 
كفلته القوانين والتشريعات الفلسطينية، وغير مسموح 

المساس به بتاتًا.
2. التأكيد على أن عباس مغتصب لمنصب الرئيس، وأن 
هذه اإلجــراءات اإلجرامية بحق الموظفيــن العموميين 
ال زالت مســتمرة رغم التحذيــرات الحقوقية والقانونية 

بانتهاء واليته.
3. ضــرورة التصــدي لهــذه اإلجــراءات اإلجراميــة على 
مســتوى الكل الوطني من خالل تشــكيل لجنة طوارئ 
وطنية تضم فصائل العمل الوطني كافة لمواجهة هذه 

السياسات اإلجرامية.
4. قيــام المجلس التشــريعي بدراســة قانــون الخدمة 
المدنيــة رقم )4( لســنة 1998م واللوائــح المنظمة له 
ال ســيما ما يتعلــق بفئــات الموظفين وســلم الرواتب، 

وتعديله بما يحقق العدالة االجتماعية.
5. تشــكيل لجنة حكومية من الوزارات المختصة، تعمل 
علــى إعادة هيكلــة العمــل اإلداري الحكومي في قطاع 
غزة، وذلك في إطــار مواجهة هذه اإلجراءات اإلجرامية، 

واتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهتها.
6. تبني رؤية إعالمية واضحة وموجهة لفضح اإلجراءات 

اإلجرامية المتخذة من قبل عباس وحكومته.
7. دعوة األطراف المتضررة للجوء إلى الجهات القضائية 
المختصة ورفع دعاوى لدى المحاكم المحلية واإلقليمية 

والدولية ضد عباس وحكومته.
8. تعزيــز التحركات الشــعبية لمواجهة هــذه اإلجراءات 

اإلجرامية.
9. مخاطبة جامعة الدول العربية وكافة الوسطاء للتدخل 
العاجــل إلعادة حقوق الموظفين ومخصصات الشــهداء 

واألسرى والجرحى، وضمان عدم اخضاعها لالبتزاز.
10. مخاطبة المؤسســات الدوليــة واإلقليمية والمحلية 
التي تعنى بحقوق اإلنســان لوضعها في صورة األوضاع 
اإلنسانية، والجرائم المرتكبة من عباس وحكوماته بحق 

الموظفين العموميين.
11. لجــوء المجلــس التشــريعي إلى القضــاء الختصام 
عباس وحكومته غير الشرعية فيما يرتكبونه من جرائم 

بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
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تقرير 6

النواب: عباس يحارب االنسان الفلسطيني وأضر بالثروة القومية للوطن ويسعى لفصل غزة عن الضفة

النائب رجائي بركة

قــال النائب عن كتلة فتح البرلمانية 
رجائــي بركــة:" إن سياســات عباس 
حاربت وقوضت االنسان الفلسطيني 
والذي هــو بمثابــة الثــروة القومية 
الفلســطينية، ألننــا ال نملــك موارد 
طبيعــة وكل ما نملكه هو االنســان 

الفلسطيني".
وأشــار إلــى أن عبــاس وحكوماتــه 
االنســان  تدمــر  علــى  مصريــن 
الفلســطيني وقتل الحيــاة والطموح 
في نفســه، من خالل فرض إجراءات 
عقابية وقطع رواتــب وحصار وقطع 

كهرباء.
ولفت أن الهدف هو أن يبق االنســان 
بال قيمــة وأهلية واهتمــام وطموح، 
وهذا كله يندرج تحت جرائم في حق 
االنسان الفلسطيني، داعيا المجتمع 
الدولــي للتنبــه لما يقــوم به عباس 
بحق االنسان الفلسطيني في قطاع 

غزة.
ومضــى يقــول: "خــاب من ظــن أنه 
سيقتل االنســان الفلسطيني، وال بد 
مــن الكل الفلســطيني أن يقف أمام 

مسؤولياته". 
النائب يوسف الشرافي

بدوره أشــار النائب يوسف الشرافي، 
إلــى أن المجلس التشــريعي يناقش 
تقريرا يتعلق بإجرام عباس وسلطته 
بحــق شــعبنا، مؤكــدًا أن إجــراءات 
الشــهداء  رواتــب  بتقطــع  عبــاس 
والجرحــى تهــدف إلى إضعــاف روح 

المقاومة.
الســلطة  فــي  المجرميــن  وقــال:" 
يتباكــون علــى خصم العــدو رواتب 
الشهداء واألسرى من المقاصة، وهم 
من ســبق العــدو في سياســة قطع 

الرواتب". 
وطالب بإنشاء صندوق وطني ترعاه 
الفصائل ويدعمه أحرار العالم خاص 
بالشهداء والجرحى واألسرى، مطالبًا 
بخطــوات عمليــة لمحاكمــة عباس 

نظرًا الغتصابه للسلطة. 
النائب يونس األسطل

أمــا النائــب يونــس األســطل، فقد 

المانحة تقدم المســاعدات للشــعب 
الفلســطيني، وبالتالي ليس من حق 
أحد أن يمنع المساعدات واألموال عن 
أحد، مســتذكرًا وصية الشهيد ياسر 
عرفات باســتمرار الرواتــب، وأنه لم 

يمنع الراتب عن أحد".
وأكد أن عباس جزء من صفقة القرن 
وال تفسير إلجراءاته غير ذلك، ولفت 
إلى أن قطع الرواتب لن يقتصر على 
شــهداء وأسرى وجرحى القطاع فقط 
بل سيشمل الضفة والقدس المحتلة.
ودعا لمخاطبة جميــع الدول المانحة 
والتأكــد عليهم أن األمــوال المقدمة 

لعباس، ال تذهب لمستحقيها. 
ودعــا المجلــس التشــريعي لتوجيه 
رســائل لجميــع البرلمانــات العربية 
والدوليــة لوقــف اإلجــراءات الظالمة 

بحق شعبنا. 
النائب أحمد أبو حلبية

أمــا النائب أحمد أبــو حلبية فقد أكد 
أن مشاركة محمود عباس، للعدو في 
تضييق الخناق وتشديد الحصار على 
شعبنا ومالحقة المقاومة في الضفة 
انتهــاك صــارخ للقانــون األساســي 
الغتصــاب  واســتمراره  للســلطة، 
الســلطة مع حكوماته غير الشرعية 

يشكل امتداد لجرائمه.
وشدد النائب أبو حلبية، على ضرورة 
ســرعة إجــراءات المحاكمــة لعباس 
وحكوماته التي أجرمت بحق شــعبنا 

الفلسطيني.
النائب عاطف عدوان

بــدوره أكد النائــب عاطف عــدوان، 
أن جرائــم عبــاس أكبر مــن أن يتم 
حصرهــا في تقرير واحد وهي طالت 
جميع مجاالت شعبنا، وقال " أصدرنا 
الكثير من البيانات ولقد مل شــعبنا 
مــن كثــرة التقاريــر، ونحتــاج إلــى 
مواجهة مباشرة مع عباس وحاشيته 
من خالل اعداد الئحة اتهام وتقديمها 

للمحاكم الفلسطينية والدولية".
النائب محمود الزهار

أكــد النائب محمود الزهــار، على أن 
مــا يقوم بــه عباس جرائم وليســت 

أشــار إلى أن 
ت  ا ء ا جــر إل ا
ميــة  ا جر ال ا
صــور  وكل 
ل  شــكا أ و
ة  صــر لمحا ا
بهــا  صحا أ
إال  ليــس 
يحقق  أدوات 

اهلل بهم قدره فــي عباده المؤمنين، 
داعيًا لضرورة توزيع الثروة المتوفرة 

على الجميع بالتساوي. 
ونــوه إلــى أن أفضــل الطــرق لحل 
مشكلتنا المالية هو تصعيد المقاومة 
ضــد االحتــالل، مســتدرًكا بالقول:" 
يجب أن يكون مصير أموال الســلطة 
فــي غــزة كمصيــر قوافــل قريش 
األولــى". منــددًا بسياســة التطبيع 
مع االحتالل ومضيًفــا أن المطبعين 

العرب يتعلقون بالمركب الغارق. 
النائب إسماعيل األشقر

ناحيته  مــن 
لفــت النائب 
عيل  ســما إ
إلى  األشــقر 
جرائــم  أن 
س  عبــا
وفريقــه في 
المقاطعة لن 
تتوقــف عند 
قطع الرواتب 

عن الموظفين واألســرى والشــهداء 
والجرحى وســرقة مستحقات القطاع 
وقطع الكهربــاء وعدم تزويد القطاع 
باألدويــة وتشــديد الحصــار بكافــة 

أشكاله.
وأكــد أن جميــع المعلومــات األمنية 
الخاصة تتحدث عــن أن عباس همه 
األكبــر االنتقــام مــن غــزة وأهلهــا 
اقليمــا متمردا  وتدميرهــا وجعلهــا 
األرض  شــياطين  كل  الســتجالب 

لمحاربتها.
وطالــب بتوقيع رســالة مــن النواب 
وقيادات شــعبنا وفصائله وارســالها 
للبرلمانــات والمحاكــم الدولية تفيد 
بأن عباس أصبح خطرا على شعبنا. 

النائب ماجد أبو شمالة
طرفــه  مــن 
النائب  قــال 
أبــو  ماجــد 
إن  شــمالة، 
ن  نــو لقا ا
لفلسطيني  ا
يحمي حقوق 
ظفيــن  لمو ا
وأن ما يحدث 
عــن  خــارج 

القانــون وهــذه تجاوزات ال تســقط 
بالتقــادم وهــي حقــوق يســتوجب 
مالحقة كل من ارتكب الجرائم بحق 

شعبنا وموظفيه.
وقــال: "ال خــالف أن الســلطة هــي 
ملــك للشــعب، والمال المقــدم من 
السلطة من عائدات الضرائب والدول 

 ، ت بــا عقو
وقال "أرى أن 
ارســال  يتم 
إلى  التقريــر 
كل منظمات 
ق  حقــو
ن  نســا ال ا
والبرلمانــات 
ليــة  و لد ا

إلدراك مــا يجري في هذا المكان من 
جرائم عباس والعمل على محاكمته 

على جرائمه".
النائب سالم سالمة

ناحيته  مــن 
لفــت النائب 
لم  ســا
ســالمة، إلى 
الــذي  أن 
يقبل العيش 
تحــت أحذية 
ء  ا عــد أل ا
يقبــل  لــن 
بعزة  العيش 

وكرامة، موضحًــا أن محمود عباس 
يعاقــب من قدم روحــه ودمه وعمره 

للقضية بقطع رواتبهم.
وقــال "العــدو لم يســتطع أن يوقف 
مســيرة التعليــم والقضــاء والصحة 
حتــى أثنــاء احتاللــه، ولكــن عباس 
وحكوماتــه االجراميــة عملــت على 

تعطيل التعليم والصحة".
إلــى أن عبــاس تجــاوز كل  وأشــار 
لخطــوط الحمراء واســتخدم ســالح 
قطع الرواتب لكل من خالف سياساته 
حتــى من بعض الفصائــل المنتمية 
لمنظمــة التحرير، وقامــت حكومات 
عبــاس بإجبار مــن لم يقطــع راتبه 

على التقاعد المبكر.
النائب صالح البردويل

هذا وأوصى النائب صالح البردويل، 
يتــم  وثيقــة  التقريــر  يكــون  بــأن 
اعتمادها وارسالها للجهات المختلفة، 
كما ناشد أبناء شعبنا وجميع فصائله 
وقواه الحية للخروج مطالبين برحيل 
عباس فورًا وخاصة أثناء تواجده في 

أي محفل دولي.
ودعــا جاليــات شــعبنا فــي أوروبــا 
للتظاهــر أمــام ســفارات وتعريتــه 
وتعريــة سياســاته أمــام المانحين، 
ومخاطبــة المجتمع الدولــي بفحوى 
ممارســات عبــاس االجراميــة التــي 
اعتبرها تهدف لعدم االســتقرار في 

المنطقة. 

النائب أشرف جمعة
ناحيته  مــن 
النائب  دعــا 
كتلــة  عــن 

فتــح 
نيــة  لما لبر ا
أشرف جمعة، 
ء  نشــا إل
ق  و صنــد
طنــي  و
عــة  للمقطو

رواتبهــم، وأوصــى بتشــكيل لجنة 
المجلــس  نــواب  مــن  برلمانيــة 
التشــريعي لمتابعــة جرائــم عباس 
علــى الصعيــد الحقوقــي والدولــي 

وجهات االختصاص. 
النائب إبراهيم المصدر

النائــب  أمــا 
كتلــة  عــن 

فتــح 
نيــة  لما لبر ا
هيــم  ا بر إ
 ، ر لمصــد ا
فقد أكد على 
حقــوق  أن 
الشهداء  أسر 
ى  ســر أل ا و

والمحرريــن التي مســتها اإلجراءات 
االجراميــة هــي حق فــردي وعام ال 
يجــوز ألحــد التالعــب فيــه، وأقترح 
إصــدار قانون من التشــريعي يوثق 
الحقوق لدى الدوائر المختصة وإلزام 
أي حكومــة شــرعية قادمــة بدفــع 

المستحقات ألصحابها.
النائب محمد فرج الغول

من طرفه شــدد النائــب محمد فرج 
الغول، على أن قيام عباس بإجراءاته 
ضد غــزة هي تنفيــذ عملي لصفقة 
القــرن، مؤكــدا علــى ضــرورة إبراز 
خيانة عبــاس لوصية أبو عمار بعدم 

المساس برواتب الموظفين.
ولفــت إلــى أن االعتداء علــى حقوق 
الموظفيــن فــي القطاع هــو اعتداء 
على المشــروع الوطني الفلسطيني 
كلــه، وأوصى بإضافة مــواد قانونية 
مــن القانون الدولــي بجانب القانون 
الفلســطيني توضح وتثبــت تجريم 
الموظفيــن  بحقــوق  المســاس 

العموميين.
وأكــد النائــب الغول، على تشــكيل 
لجنة برلمانية كخطوة عملية لتقديم 
الئحة اتهام ومحاكمة عملية رسمية 
لعبــاس وفريقــه بموجــب القوانين 

الفلسطينية.
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عقــدت وحــدة البحوث البرلمانية بالمجلس التشــريعي، ورشــة عمل بعنوان:" المســؤولية 
الوطنية في ظل إجراءات ســلطة رام اهلل األحادية". وذلك في ظل ازدياد حدة اإلجراءات التي 
تقوم بها السلطة في رام اهلل، تجاه قطاع غزة خالل األشهر األخيرة الماضية، واقدام السلطة 
على قطع رواتب الموظفين والجرحى واألسرى وغيرهم من مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.
وحضر الورشة النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية صالح البردويل، والنائب عن كتلة 
فتــح البرلمانية أشــرف جمعة، إلى جانب مجموعة من المحللين السياســيين والكتاب وقادة 

العمل الوطني، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. 

هــذا وأدار الورشــة مدير وحدة البحــوث البرلمانية بالمجلس التشــريعي إبراهيم المصري، 
الــذي بدوره عرض سلســلة إجراءات الســلطة بحق غزة، موضحًا مخاطــر آحادية التصرفات 
والقرارات التي تتخذها السلطة بشكل منفرد، من جانبهم طالب الحضور بضرورة وضع حلول 
اســتراتيجية يتم التفاهم االتفــاق عليها من الكل الوطني بهدف محاربة إجراءات الســلطة، 
وحملهــا على التوقف الفوري عن اتخاذ مزيد من اإلجراءات، داعين لعزل الســلطة سياســيًا 
وتجريم سياســة محمود عباس، المعادية للمقاومة ولغزة، "البرلمان" تابعت الورشة وأعدت 

التقرير التالي:   

نائبان: السلطة ليست جادة بالمصالحة وغير معنية بهموم غزة
محللون وسياسيون يدعون لبناء استراتيجية وطنية لمحاربة إجراءات السلطة بحق غزة وتخفيف آثارها

خالل ورشة عقدها التشريعي

أوسلو بداية األزمات
بــدوره أكــد النائــب صــالح البردويــل، أن اإلجراءات 
األحادية بدأت منذ اتفاق أوسلو وليست وليدة اللحظة، 
مشــيرًا إلى أن فريق منظمة التحرير وحركة فتح قد 
بادر وسعى لعقد اتفاق أوســلو، وفًقا ألجندات حزبية 
وشــخصية ضيقة ومقيتة وال تنســجم مــع تطلعات 
الشعب الفلســطيني، مضيًفا ومن هنا بدأت المأساة 

السياسية واإلجراءات األحادية. 
وشدد على أن حركة فتح كانت تعيش أزمات سياسية 
وأرادت الخروج من هذه األزمات على حســاب الشعب 
الفلســطيني، وذلك عبر جره وإلزامه باتفاق سياسي 
ســيء، مؤكدًا أن اإلجراءات المستمرة من سلطة رام 
اهلل بحق الشعب الفلســطيني تؤشر على عدم جدية 
حركة فتح فــي المصالحة وفق اتفاق وطني شــامل 

وجامع للكل الفلسطيني.
وأشــار البردويل، أن إجراءات السلطة األحادية عززت 
االنقسام الفلســطيني وزادت من حدته وعمقت آثاره 
االقتصادية والنفســية واالجتماعيــة في نفوس أبناء 
الشعب الفلســطيني، داعيًا إلى ضرورة إعادة هيكلة 
منظمة التحرير على أساس الشراكة الوطنية، ووفًقا 

دون اســتثناء. وأوضح أن الســلطة تســعى منذ فترة 
للتخلص من غزة والتحلل من التزاماتها تجاه موظفي 
غزة ووزاراتها ومؤسســاتها الرســمية فيها، مضيًفا:" 
لقد بــدا ذلك واضحًا من خالل المســاس بالمحرمات 
الوطنية مثــل رواتب األســرى والمحررين، والجرحى 
والشــهداء األبطــال، األمــر الــذي يرفضــه الشــعب 

الفلسطيني كاماًل وبكل فئاته وفصائله ومكوناته". 

لمفاهيم وطنية شــاملة، وضرورة التخلص من اتفاق 
أوسلو بشكل كامل.

إجراءات ال مبرر لها
من جانبه قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشــرف 
جمعة، إن إجراءات السلطة األحادية ال مبرر لها بتاتًا، 
وهــي مرفوضة مــن الناحيــة القانونيــة واألخالقية 
واإلنســانية، ألنها تؤثر سالبًا على الكل الفلسطيني 

 وندد جمعة، بقطع الســلطة المساعدات عن وزارتي 
الصحــة والتعليــم وتعمدهــا الحــاق الضــرر بهاذين 
القطاعيــن المهمين في حياة المواطن الفلســطيني، 
مشــيرًا إلى أن ذلك بدأ في العــام 2017م وهو كان 
بمثابة مؤشر خطير ينذر بكل الكوارث الوطنية التي 
أنزلتها الســلطة على رؤوس أهل غزة دون وجه حق، 
مشددًا على أن السلطة تسعى منذ فترة لفصل غزة 

سياسيًا والتخلي عنها. 
استراتيجية وطنية

وفي نهاية الورشة طالب المشاركون بضرورة الضغط 
علــى ســلطة رام اهلل من أجل التوقــف عن الخطوات 
األحادية التي تتخذها بشــكل منفرد ومســتمر بحق 
غزة وأهلها وموظفيها والتي طالت مخصصات الفئات 
الفقيرة وأســر الشــهداء. فــي حين دعت شــخصيات 
سياســية حضرت الورشــة لالتفاق على استراتيجية 
وطنية شــاملة ومتكاملة من شأنها محاصرة إجراءات 
الســلطة واضعاف تأثيراتها السلبية على قطاع غزة، 
وخاصــة الفئــات الفقيرة التــي أضرت بها الســلطة، 
مؤكدين على ضرورة عدم المســاس بحقوق ورواتب 

األسرى والمحررين والجرحى وكذلك الشهداء.  

دعا لهبة شعبية لوقف المهزلة لمناقشة خطة وزارة الداخلية للعام 2019م

بحر: مجزرة الرواتب تطبيق لصفقة 
القرن في فصل الضفة عن غزة

لجنة الداخلية تلتقي مدير عام قوى األمن 

دعا النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
أحمد بحر، إلى هبة شــعبية فلســطينية في 
وجه مجزرة الرواتب التي ارتكبتها سلطة رام 
اهلل بحق آالف الموظفين وبحق أهالي الشهداء 

والجرحى واألسرى في سجون االحتالل.
وأكــد بحــر، أن الرواتــب حق وليــس منّة أو 
تكرمًــا من ســلطة رام اهلل، مشــددا على أن 
الراتب يشــكل أقل الواجب وجهد المقل تجاه 
أبناء شــعبنا الذيــن ضحوا بحياتهــم وزهرة 
شــبابهم وأفنوا أعمارهم في مشــوار الكفاح 
والنضــال والمقاومــة في مواجهــة االحتالل 

الصهيوني.
ووصف قطع الرواتب بأنها جريمة كبرى تعبر 
عــن ســلوك وضيع وسياســة خسيســة تنبع 
من قلوب ســوداء تجردت مــن القيم الوطنية 
واألخالقية واإلنســانية وأدمنت الحرص على 
رضــا االحتــالل الصهيوني وتلبيــة مصالحه 
الكبرى واإلســاءة إلى المصالح الوطنية العليا 
لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، مشددًا 
على أن مجزرة الرواتب تطبيق لصفقة القرن 

في فصل الضفة عن غزة.
واعتبــر بحــر، قطــع الرواتــب جريمــة ضــد 
اإلنســانية وفــق مقيــاس العدالــة وحســب 
كل الشــرائع الســماوية والقوانيــن األرضية 
وانتهاكا خطيرا لحقوق اإلنسان وفق المواثيق 
والقوانين الدولية واإلنســانية، داعيا المجتمع 
الدولــي والمنظمــات األمميــة والمؤسســات 
الحقوقيــة لوقف هذه المهزلــة التي ترتكبها 
السلطة بحق أبناء شعبها واالنسجام مع قيم 
العدالــة وقواعــد القانون الدولي واإلنســاني 

الذي تتشدق به صباح مساء.
وأكــد أن الصمت عن مجزرة الرواتب يشــكل 
تواطؤا ومشاركة للســلطة في خيانتها لدماء 
الشهداء والجرحى وعذابات األسرى ولمسيرة 
النضال والكفاح الوطني الفلسطيني، مشددا 
على أن شعبنا لن ينسى أو يغفر ألولئك الذين 
حاربــوه في رزقه وقــوت أطفاله وتركوه نهبا 
للجوع والمرض وفريســة بين أنياب الحصار، 
وأنه ســوف يقتص ويحاكم هؤالء النفر مهما 

طال الزمن.

عقــدت لجنة الداخليــة في المجلس التشــريعي، 
لقاء مع مدير عام قوى األمن في قطاع غزة اللواء 
توفيق أبو نعيم، وناقشت معه الخطة التشغيلية 
لوزارة الداخلية بالشقين المدني والعسكري للعام 

2019م.
وحضر الجلسة رئيس لجنة الداخلية واألمن النائب 
إسماعيل األشقر، باإلضافة لُكاًل من النواب: سالم 
ســالمة، يونس أبو دقة، وجميلة الشنطي، وذلك 
بحضور عدد من قادة األجهزة األمنية والمسئولين 

بوزارة الداخلية واألمن الوطني.
بدوره قال اللواء أبو نعيم، إن وزارة الداخلية واألمن 
والوطني تسعى من خالل خطتها التشغيلية للعام 
الجاري للحفــاظ على أمن المجتمع الفلســطيني 
وحماية حرياتــه العامة، وحماية الوطن والمواطن 
مــن المخاطــر الداخليــة والتهديــدات الخارجية، 
وتقديم الخدمات المدنية وتنظيم العمل األهلي، 
في بيئة مؤسســاتية تواكب التطور بالتكامل مع 

الجهات المختصة.
وأشار أبو نعيم، إلى أن رؤية وزارة الداخلية تهدف 
للوصــول ألعلــى حاالت األمــن وحمايــة الحريات 
العامة والتميز في تقديــم الخدمات المدنية لكل 
المواطنيــن دون اســتثناء، موضحًــا أن الغايــات 
واألهــداف الرئيســية للوزارة خالل العــام الجاري 

"2019م" تســعى لتعزيــز األمــن والنظــام العام 
في المجتمع الفلســطيني، وتحصيــن الوطن من 
المخاطر الداخلية والتهديــدات الخارجية، وتعزيز 

مبادئ ومفاهيم القانون والحريات العامة.
ونوه إلى أن الوزارة تســعى بــكل جد نحو تطوير 
الخدمــات المدينــة المقدمة للجمهــور، واالرتقاء 
بمستوى األداء المؤسســي، ومواكبة التكنولوجيا 
وتوظيفهــا في شــتى مجــاالت العمــل، والتعاون 

والتكامل مع الجهات المختصة.
وبيــن اللواء أبو نعيم، أن الخطــة تتطلع لالرتقاء 
بإدارة الموارد البشرية في وزارة الداخلية، وتطوير 
األنظمة المعلوماتية والعمل على تعزيز منظومة 

الصلــح العشــائري، وتعزيز التنســيق والتواصل 
مع الجمهــور، واالرتقاء بالخدمات المقدمة للنزالء 
وذويهم، ونشــر ثقافة احتــرام الحريــات العامة، 
ومكافحــة الجريمــة والحد مــن آثارهــا، وتمكين 
المجتمع المدني ومتابعة تطوير وتجويد خدماته.

من ناحيته أشاد النائب األشقر، بجهود ودور وزارة 
الداخلية في الحفاظ على الجبهة الداخلية وسالمة 
وأمــن المواطنيــن، وخدمة أبناء شــعبنا رغم كل 

المعيقات التي تواجههم.
وطالب األشــقر، بدعم وزارة الداخلية بغزة لتقوم 
بأداء مهامها على خيــر ما يرام في ظل التحديات 

والمخاطر الكبيرة التي تواجه قطاع غزة.
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ماجد أحمد أبو مراد

عقدت لجنة الرقابــة وحقوق اإلنســان والحريات العامة 
بالمجلس التشــريعي، ورشــة عمل بعنوان: "سياســات 
السلطة الفلســطينية المتعلقة بقطع رواتب الموظفين 
العموميين وانعكاســاتها" وذلك بعد إجراءات سلطة رام 
اهلل بقطــع رواتب آالف الموظفين فــي قطاع غزة خالل 

األشهر األخيرة الماضية.
وحضــر الورشــة رئيــس لجنــة الرقابــة النائــب يحيى 
العبادســة، والنائبان: عبد الرحمن الجمل، وهدى نعيم، 
باإلضافة لوكيــل وزارة المالية يوســف الكيالي، ووكيل 
وزارة األســرى بهــاء المدهون، إلى جانــب مجموعة من 

الخبراء والمختصين واالقتصاديين.

واســتعرض المشــاركون في الورشــة جملة السياسات 
واإلجــراءات اإلجرامية المتخذة من قبل عباس وحكومته 
في رام اهلل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 
والتي كان أخرهــا قطع رواتب "5038" موظًفا بالوظيفة 

العامة منهم "2790" من أسر الشهداء والجرحى. 
وناقش المشــاركون التداعيات السياســية واالقتصادية 
واالجتماعيــة الخطيــرة الناجمــة عــن سياســة قطــع 
رواتــب الموظفين، مؤكدين على ضــرورة مواجهة هذه 
السياسات وفضح ممارســات السلطة بالتوافق الوطني، 
داعين لسياسة وطنية جامعة ضد قطع رواتب الموظفين 

ومحاربة المواطنين بأرزاقهم وقوت أبنائهم.

التقــت لجنــة الداخلية واألمــن والحكم المحلــي بالمجلس 
التشريعي، مع وكيل وزارة السياحة واآلثار، الدكتور إبراهيم 
جابــر، والوكيــل المســاعد الدكتــور محمد خلــة، بحضور 
ممثلين عن بلدية غزة وناقشت معهم واقع الموروث األثري 

والمواقع المصنفة تصنيًفا أثريًا في قطاع غزة. 
وحضر الجلســة رئيــس لجنــة الداخلية النائب إســماعيل 
األشــقر، وأعضــاء اللجنة النائــب يونس أبو دقــة، والنائب 

جميلة الشنطي.
وناقش النواب مع الحضور شكوى المواطنين الذين يملكون 
أراضي مصنفــة تصنيًفا أثريًا، وإمكانيــة إقامة بناء بيوت 

خاصة على تلك األراضي. 
وأوصت اللجنة بضرورة المحافظــة على األماكن المصنفة 
تصنيًفــا أثريًــا من ناحية ومــن ناحية أخــرى مراعاة حاجة 
المواطنين المُلحة للبناء تلبية الحتياجات الزيادة السكانية، 
مشددين على محافظة الجهات والمؤسسات الرسمية على 

حقوق مالكي البيوت والمواقع األثرية.
وأوصــت اللجنة في نهاية الجلســة بضــرورة إدراج األماكن 
األثريــة في صحيفة الوقائع الفلســطينية إلــى جانب عدم 
الســماح للمواطنين بمخالفة إجراءات وزارة السياحة واألثار 

في حالة الترميم أو إعادة البناء.

لجنة الرقابة تدعو لسياسة 
وطنية جامعة ضد قطع رواتب الموظفين 

لجنة الداخلية تلتقي بوزارة السياحة وبلدية غزة 

القدس قبلتنا األولى ومســرى نبينا ومعراجه نحو الســماء تتعرض ألشد حملة تهويد 
من قبل أخس شعوب األرض شّذاذ األفاق، وفي هذه األثناء وبينما نسطر كلمات هذا 
المقال تشــتعل المدينة المقدســة واالحتالل يُصعد من هجماته الوحشــية عند باب 
الرحمة ويعتدي على المرابطات في المســجد األقصى، ساحة حرب حقيقية تدور بين 
المدافعين عن األقصى وهم عُزّل إال من االيمان باهلل ثم عدالة قضيتهم، وبين أعداء 

اإلنسانية من ناحية أخرى وهم اليهود المحتلين. 
بينمــا ال يُقيــم أعدائنا ألمتنا أي وزن على الرغم مــن أن تعدادنا تجاوز المليار، ولمن 
يسأل عن السبب فحتمًا سيجده صادمًا، إذ أن عدونا ال يرى فينا سوى غثاء وهذا شيء 

مؤلم، فمتى تستيقظي يا أمتني!!؟؟    
أخطاء قاتلة

إلى ذلك تقوم سلطتنا المُبجلة ال رعاها اهلل، بأكبر حمالت في تاريخها بهدف تقويض 
قوى شــعبنا وإنهاك قدرته علــى الصمود والتحدي، فها هي تضرب كل الشــرفاء في 
الضفة الغربية بســيف االعتقال السياسي حتى ال يرفع أحد رأسه، بينما تمارس أفظع 
وأبشع سياساتها في غزة متمثلة بقطع رواتب الموظفين بالوظيفة العمومية، معقبة 

جراء ذلك أسوء العواقب من الناحية االقتصادية والسياسية واالجتماعية والخدمية. 
وهنــا حدث وال حرج عن تداعيــات تقليص الميزانيات المخصصــة لغزة، وخفض بند 
الرواتب واألجور الخاص بموظفي قطاع غزة في الموازنة العامة من "56" مليون دوالر 
فــي العام 2007م إلى "22" مليون دوالر فقط في العام الجاري 2019م، إلى غير ذلك 
من إجراءات وسياســات قذرة طالت األسر الفقيرة، التي أقدمت حكومة الحمد اهلل على 
حرمان "16,918" أسرة منها من مخصصاتها الدورية، على من كونها في األصل تأتي 

كتبرعات وهبات ومساعدات خارجية.
تمنيات دنيئة

ما زال قيادات سلطة أوسلو يعبرون عن تمنياتهم الخسيسة والدنيئة تجاه غزة التي ال 
يخفون رغبتهم بخنقها، فهذا الصهيوني المعروف "ايدي كوهين"، يفضحهم باألمس 
عبــر قناة الجزيــرة، حيث أفاد بأن أبو مــازن طالب من "نتنياهو" قبل شــهرين ضرب 
غــزة بالصواريخ، بينما تمنى عزام األحمــد، أن لو تمكن أن يقطع الهواء عن غزة، إلى 
تهديدات ال تكاد تحصى أو تنتهي ضد غزة وأهلها، حيال هذا الحقد الدفين فإن التاريخ 
يثبت أن هؤالء ليســوا قادة وال يســتحقون أي لقب وطني، وعليه من الواجب الوطني 

تجاوزهم على األقل سياسيًا إن لم يكم تغيبهم عن الساحة تمامًا وبأي شكل كان. 
سجون تغلي

وفي خضم هذه األحداث الســاخنة ال يمكن أن ننســى أســرانا داخل سجون االحتالل، 
الذيــن ينــكل بهم العــدو أيمّا تنكيــل، ويقتلهم بسياســة اإلهمال الطبــي، والعزل 
االنفرادي، والمنع من الزيــارات ولقاء األهل واألحبة، إلى غير ذلك من إجراءات قمعية 
مخالفة للقانون الدولي واإلنساني، واالتفاقيات الدولية التي تنص على حماية األسرى 
وصون حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية، غليان السجون ينذر بكارثة كبرى وثورة سجون 

ضد االحتالل، وهي لم تعد بعيدة وعلى االحتالل أن يفهم ذلك جيدًا.  
تطبيع ُمجّرم

إن االنفتــاح العربي الرســمي على االحتالل وقياداته العفنــة واللهث خلف التطبيع مع 
الدولة اللقيطة والكيان المســخ، ال يعبر عن توجهات الشــارع العربي واإلسالمي مهما 
بالغ الزعماء والشخصيات الرسمية في ذلك، يبقى االحتالل احتالل وعدو ليس له عندنا 

سوى السيف والبندقية حتى دحره عن أرضنا وتطهير مقدساتنا من دنسه.
وأمام كل ما تراه عيناك من األهوال وكآبة المنظر وضعف الحال وقلة الحيلة السياسية، 
فإن ذلك كله عبارة عن مخاض عسير لوالدة انتصارنا على الباطل وعودة أمتنا لجادة 

الصواب، قد يستغرق ذلك وقتًا غير أنه آتٍ ال محالة بإذن اهلل،" فال تيأسوا".  

دعت للمحافظة على المواقع األثرية


