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لجنة الداخلية 
تلتقي اللواء 

أبو نعيم

وفد كتلة التغيير واإلصالح يبحث 
مع الرئيس اللبناني المستجدات السياسية وأوضاع الالجئين

التقى وفد كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية يوم 
أمــس األول برئيس الجهوريــة اللبنانية العماد 
ميشــال عون في القصر الجمهــوري بالعاصمة 
اللبنانية بيروت، وبحث معه مستجدات القضية 
الفلســطينية وأوضاع الالجئين فــي المخيمات 
الفلسطينية بلبنان، وضم الوفد النواب: محمود 
الزهــار، مــروان أبــو راس، محمد فــرج الغول، 
ومشير المصري، وبمشاركة ممثل حركة حماس 

في لبنان علي بركة، والقيادي أسامة حمدان. 

بــدوه اســتعرض الزهــار، مســتجدات القضية 
الفلســطينية وما تتعــرض له مدينــة القدس 
والمسجد األقصى من تهويد في ظل التحديات 
الخطيــرة وعلى رأســها صفقة القرن، مشــيرًا 

لحصار غزة وما نجم عنه من معاناة. 
للعمــل  اللبنانــي  الرئيــس  الزهــار،  ودعــا 
علــى تحســين الظــروف المعيشــية لالجئيــن 
الفلســطينيين في لبنان، مثمنــًا دور لبنان في 

دعم وإسناد القضية الفلسطينية.

من جانبه رحب رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عــون بالوفد البرلماني في لبنان، مؤكدًا موقف 
بالده الثابت تجاه فلســطين، قائــال:" لم أترك 
مناسبة عربية أو أوروبية أو أممية أو دبلوماسية 
إال وتحدثت عن القضية الفلسطينية والقدس".

وأشــار الرئيس عون إلى تحذيراته المســتمرة 
في اجتماعات جامعه الدول العربية من إجراءات 
تهويد القدس وصفقة القرن، مؤكدًا أن القدس 
ال يمكن أن تكون عاصمة لليهود، مشددًا على 

ضرورة اتخاذ الجامعة العربية مواقف عملية إزاء 
االنتهاكات اإلســرائيلية في فلســطين، منددًا 
بمحاوالت التطبيع مع االحتالل ورافضًا زيارات 

قادة االحتالل للدول العربية. 
وجدد العماد عون تأكيده على مواصلة التأييد والتضامن 

اللبناني مع فلسطين في كل المحافل الدولية. 
وفي ختام الزيارة شكر وفد النواب الرئيس عون 
على حسن االستقبال ومواقفه الداعمة للقضية 
الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والعربية.

التشريعي يندد بمحاوالت أمريكيا إدانة المقاومة

ندد المجلس التشــريعي الفلســطيني بمشــروع 
القرار األمريكي الهــادف إلدانة حماس والمقاومة 
الفلسطينية في األمم المتحدة، معتبرين الواليات 
المتحــدة بمثابــة عدو لشــعبنا وتعمــل من أجل 
خدمة الكيان، جاء ذلك خالل جلسة رسمية عقدها 
المجلس التشــريعي بمقره فــي مدينة غزة قبل 

يوم واحد من عرض المشروع األمريكي للتصويت 
في األمم المتحدة، وذلك بحضور نواب من كتلتي 
التغييــر واإلصــالح فتــح البرلمانيتين، واســتمع 
النــواب خالل الجلســة لتقرير اللجنة السياســية 
حول مشــروع القرار المذكــور، والذي تاله النائب 
خليل الحية وأكد فيه على رفض شــعبنا لمشروع 

القرار والتمسك بحق المقاومة الذي كفله القانون 
الدولي، وتم في نهاية الجلسة إقرار تقرير اللجنة 
السياســة بإجماع النواب الحاضريــن، "البرلمان" 

تابعت الجلسة وأعدت التقرير التالي:  

حماس في الذكرى الـ 31 

االقتصاديــة  اللجنــة 
قــرار  أســباب  تبحــث 
منــع  الزراعــة  وزارة 
دخــول األبقــار فــوق 

02"3" سنوات

من المحلية إلى 
العالمية

06 0405

03بقلم : د. أحمد بحر



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

13 ديسمبر / كانون األول 2018 م العــدد
)255( A L  -  P  R  L  M  A  N

أخبار 2

بحر يهاتف والد سهى جبارة ويدين اعتقال أمن السلطة لها ويطالب باإلفراج عنها  

اللجنة االقتصادية تستمع لوكيل الزراعة حول قرار منع دخول األبقار فوق ثالث سنوات

النائب األسطل يلتقي شرطة الجامعات 
بمحافظة خانيونس

لجنة الداخلية تلتقي اللواء أبو نعيم 
وتشيد باالستقرار األمني بالقطاع

دان النائب األول لرئيس التشــريعي أحمد بحر، 
اعتقــال أجهزة أمن الســلطة للناشــطة ســهى 
جبارة، منذ شهر في ظروف صحية سيئة للغاية.

وأكد بحر، خالل اتصال هاتفي مع والد األســيرة 
جبــارة دعــم ومســاندة المجلــس التشــريعي 
لألســيرة، مؤكدًا أنها تدفــع ضريبة الدفاع عن 
الوطن، وأن اعتقالها يشكل نقطة شديدة السواد 

في سجل أجهزة أمن السلطة.

وأكــد أن اعتقال فتاة فلســطينية بــدون أي تهمة 
يُعــد خروجا عــن الدين وعــادات وأعراف شــعبنا 
الفلســطيني، وانتهــاك خطيــر لحرية الشــخصية 
وحرية الرأي والتعبير، مناشدا المؤسسات الحقوقية 
بالضفــة الغربية للضغــط على الســلطة والعمل 
الفــوري لإلفراج عنها، وخاصــة أن ظروف اعتقالها 
غيــر قانونيــة وتتنافــى مع األعــراف اإلنســانية 

والقانون الفلسطيني.

بــدوره تقــدم والــد األســيرة بالشــكر للمجلــس 
التشــريعي وأحمد بحر، على مبادرته باالتصال به 
والتعبير عــن التعاطف مع العائلــة المكلومة جراء 
اعتقال ابنتهم سها، داعيا الكل الوطني والفصائل 
الفلســطينية للعمل من أجل االفراج الفوري عنها، 
ومؤكدًا أنها لم ترتكب أي جرم يدينها وأن ظروف 
اعتقالها سيئة، ولم يتم التعامل معها وفقًا للقانون، 

ومنوها لعدم سالمة إجراءات اعتقالها مطلقا.  

التقت اللجنة االقتصاديــة مع وكيل وزارة الزراعة 
إبراهيم القدرة، بحضور مدراء الدوائر في الوزارة، 
وناقشــت معهم قرار الوزارة القاضي بمنع ادخال 
األبقــار التي تبلــغ من العمر ثالث ســنوات فأكثر 

ألسواق قطاع غزة. 
وعُقــد اللقــاء بمقر المجلــس التشــريعي مطلع 
األسبوع الجاري، وحضره رئيس اللجنة االقتصادية 
النائــب عاطــف عــدوان، وُكاًل من النواب: ســالم 

سالمة، جمال نصار، وجميلة الشنطي.
بدوره لفــت النائب عــدوان، إلــى أن لجنته تلقت 
شكوى من بعض تجار األبقار والمواشي في قطاع 
غزة مفادها أن وزارة الزراعة منعتهم من استيراد 
األبقار البالغة فوق سن الثالث سنوات، مستفسرًا 

عن حقيقة القرار وأسبابه.
غير صالحة

بدوره أكــد وكيل وزارة الزراعــة الدكتور إبراهيم 
القــدرة، صــدور القرار المذكــور، منوهًــا إلى أن 
األبقــار التي تســتورد مــن الخــارج وعمرها فوق 
"3" ســنوات هي أبقار هزيلــة ومريضه وال تصلح 

التقــى النائــب يونس األســطل، مع أفــراد جهاز 
شــرطة الجامعــات بمحافظة خانيونــس، وألقى 
كلمة فــي طابور األركان الذي حضــره مدير عام 
شــرطة الجامعات العقيد مهدي الشوبكي، ومدير 
شرطة الجامعات بالمنطقة الجنوبية العقيد عمار 
العصــار، وكذلك وفــد من مكتب هيئــة التوجيه 
السياسي والمعنوي بخانيونس ضم الرائد حمادة 
األغــا، والرائد باســل عواد، والمــالزم أول محمد 

األسطل.
وأشاد النائب األسطل في كلمته بالدور الذي تقوم 
به الشرطة الفلسطينية بصورة عامة في حراسة 
الوطــن، مشــيرًا أن ذلــك الرباط يحفــظ الجبهة 
الداخلية ويمنح المقاومة الظهير المناسب للعمل 
في مقارعة العدو الصهيوني، مؤكدًا أن لشــرطة 
الجامعــات دور بارز في توفير األمن في الجامعات 
األمر الذي اعتبر يصــب في خدمة الوطن وحماية 

أشــاد رئيس لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي في 
المجلس التشــريعي النائب إســماعيل األشــقر، بحالة 
االستقرار األمني في قطاع غزة، مؤكدًا أن غزة ستبقى 
واحــة لألمن واألمان واالســتقرار الذي يتمتــع به أبناء 

شعبنا في قطاع غزة.
جــاءت تصريحــات األشــقر، خــالل لقاء عقدتــه لجنة 
الداخلية واألمن والحكم المحلي بالتشــريعي مع وكيل 
وزارة الداخليــة ومديــر عام قوى األمــن الداخلي اللواء 
توفيــق أبــو نعيم، بحضــور النائبان ســالم ســالمة، 
ويونــس أبو دقــة، ومشــاركة رئيــس هيئــة القضاء 

العسكري العميد ناصر سلمان.
وأشاد النواب أثناء اللقاء بجهود وزارة الداخلية وأجهزتها 
والعامليــن فيها بالحفاظ على الحالــة األمنية بالقطاع 
والمحافظة على أمن المواطنين والمؤسسات الوطنية 
واألهلية، مؤكدين أن وزارة الداخلية تبذل في ســبيل 
ذلك جهود كبيــرة وهي محل تقديــر الفصائل والكل 

لالستهالك اآلدمي، منوهًا إلى أن بعضها قد نفق 
على معبر كرم أبو سالم قبل دخولها للقطاع.

وأشار إلى أن جميع األبقار التي يتم استيرادها من 

االحتالل يتــم حجزها في المحجر الطبي من أجل 
فحصها من خالل الطواقم الفنية البيطرية التابعة 

للوزارة والتي تتمتع بالخبرة والكفاءة العالية.

ونوه أن جميع التقارير الفنية الصادرة عن الطواقم 
المختصة أكــدت أن األبقار المذكــورة والتي تبلغ 
من العمر "3" ســنوات فأكثر ال تصلح لالستهالك 
اآلدمي وتعاني من هزال شديد وحالة صحية سيئة 
للغاية، وبناًء عليه تم اصدار القرار للمحافظة على 

صحة المواطنين. 
إجراءات ومتابعات

هذا وأكد الوكيل أن الــوزارة أبلغت قرارها لجميع 
التجــار الذين وقعــوا علــى تعهد بعدم اســتيراد 
األبقار المذكورة، منوهًا إلى أن أي مخالف يتحمل 
النتائج القانونيــة المترتبة على مخالفته، مؤكدًا 
أن الطواقــم الفنية المختصة قامــت بإعدام عدد 
من األبقار المخالفة للشروط الصحية، حفاظا على 

صحة وسالمه المواطنين.
مــن جانبهــم شــكر النــواب وزارة الزراعــة على 
جهودهــا الهادفــة للحفــاظ على الصحــة العامة 
وســالمة المواطنين، مؤكدين ضرورة االســتمرار 
علــى هذا النهــج واعــالم التجار بضــرورة التقيد 

بالمواصفات الفنية الصادرة عن الوزارة.

المواطن.
ونــوه إلــى أن اليقظــة واالنتباه لدى رجــل األمن 
هي التي تســقط مؤامرات العدو، وتكشــف عبث 
المتربصيــن بأمن المجتمع، مبشــرًا بــأن النصر 
حليف الشعب الفلســطيني، بفضل صبره وثباته، 

والتفافه حول مقاومته.
مــن ناحيته توجــه مدير عــام شــرطة الجامعات 
بالشكر للنائب األسطل على زيارته وتفقده لألفراد 
العامليــن بإدارة أمــن الجامعات، مهيبًــا باألفراد 
والضباط وصف الضباط والعاملين كافة لمضاعفة 
جهودهم الهادفة لخدمة طلبة فلسطين، والعمل 
الدائم مــن أجل حماية الجامعات والمحافظة على 
أمنها كمؤسســات وطنية رائــدة ومعتبرة، مؤكدًا 
اســتعداد اإلدارة العامــة ألمن الجامعــات بالعمل 
الدائــم لخدمة الطالب الفلســطيني الــذي يعتبر 

محط اهتمام وفخر المجتمع. 

الوطني.
وناقشت اللجنة مع اللواء أبو نعيم األحكام التي صدرت 
مؤخرًا بحق متعاونين مــع االحتالل، وطبيعة الجرائم 
والجنايــات التي ارتكبهــا المتهمون، باإلضافة لســير 
المحاكمــات والتأكد من ســالمة اإلجــراءات القانونية 

المتبعة.
من ناحية أخرى اطلعت اللجنة على ما تقوم به األجهزة 
األمنية بعد حادثة خانيونــس واالحتياطات واإلجراءات 
والخطة األمنية في معالجة هذا الحدث األمني الخطير.

ووضــع أبو نعيم لجنة الداخلية فــي صورة ما تقوم به 
الــوزارة في الحفاظ على الســلم األهلــي والممتلكات 
العامــة والخاصــة، مؤكــدًا أن الــوزارة تبــذل جهــود 
كبيرة وجبــارة للحفاظ على الوضــع األمني في قطاع 
غــزة، منوهًا إلى أن االحتالل مســتمر فــي محاوالته 
التخريبية الرامية للنيل من أمن المواطنين والمقاومة 
الفلسطينية األمر الذي تحاربه الوزارة بكل حزم وقوة.
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كلمة البرلمان

حماس في الذكرى الـ 31 
من المحلية إلى العالمية

إن الحديث عن حركة المقاومة اإلســالمية "حماس" 
في ذكرى انطالقتها الـ 31 أشــبه ما يكون بالحديث 
عن بحــر زاخــر بــدرر الجهــاد والتضحيــة والعطاء 
ويواقيــت العمــل الــدؤوب لخدمــة الديــن والوطن 
والقضيــة، كونه يحــوي في أعماقه ســفرا متكامال 
مــن األحداث والقضايا العظــام التي حفل بها تاريخ 
الحركة وســيرتها العطرة التي مثلت فتحا نوعيا في 
تاريخ شــعبنا الفلســطيني وتحوال هائال في مسار 

القضية الفلسطينية والعمل الوطني الفلسطيني.
بين يــدي الذكــرى العطرة النطالقــة حماس وقفة 
الزمــة وضرورية للوقوف على الرحيــق العذب الذي 
بثته ونشرت شذاه حماس في عمق وثنايا وتفاصيل 
واقعنا الفلســطيني طيلة األعوام الـــ 31 الماضية، 
والعروج على أهــم المحطات والتحديات التي تواجه 
الحركــة فــي مشــوارها الوطنــي العريق وســعيها 
الميمون نحو تكريس الحقوق والثوابت الفلسطينية 
فــي ظــل مشــاريع التصفيــة واالســتهداف التــي 
تتولى كبرها اإلدارة األمريكيــة والكيان الصهيوني 

وحلفاؤهما اإلقليميين والدوليين.
لقــد انطلقــت حركة حمــاس كحركة تحــرر وطني 
فلســطيني ذات مرجعية إســالمية، وقدمت حماس 
خطابــا إســالميا معتــدال وجد صــداه الواســع لدى 
واإلســالمية،  والعربيــة  الفلســطينية  الجماهيــر 
وشــيّدت تزاوجا رائعــا وحالة رفيعة من االنســجام 
والتكامل بين المفاهيم الدينية والمفاهيم الوطنية 
ما أوجد أرضية صلبة وقاعدة راســخة مّكنت الحركة 
مــن بناء جيل فريــد يحمل الفكر العقائــدي والروح 
اإليمانية مع الروح الوطنية والنََّفس الثوري، وهو ما 
تجلى في االضطالع بعبء الوطن والقضية وتحمل 
المشاق والمكاره وبذل التضحيات في مشوار الجهاد 

والمقاومة والعمل الوطني.
وحين نتحدث عن حماس فإننا نطرق بابا يفضي إلى 
دوائر واســعة من العمل الجهــادي المقاوم، والعمل 
السياســي الرصيــن، والعمــل التربــوي والدعــوي، 
والعمل االجتماعي المنظم، والعمل الوطني الشعبي 
الواسع، فقد أبدعت في المجال العسكري كما الميدان 
السياســي والميدان التربوي والدعوي واالجتماعي، 
وكان لها بصمة فاعلة في حركة ومســارات األحداث 
السياســية مــن خــالل تجربتهــا الحاكمة فــي إطار 

مشروع التحرير الشامل لألرض والمقدسات.
إن الحقيقــة األولــى التــي ينبغي توخيهــا في هذا 
المضمــار أن حمــاس لــم تكــن وليــدة االنتفاضــة 
المباركة األولى التي ســميت بـ "انتفاضة الحجارة"، 
وإنما كانــت نتاجا طبيعيــا لمراحل العمــل الدعوي 
والجهــادي اإلســالمي الــذي اضطلعــت بــه جماعة 
اإلخوان المســلمين منذ أربعينيــات القرن الماضي، 
وامتدادا حقيقيا لكل الجهود الفلســطينية والعربية 
واإلســالمية، المخلصــة والصادقــة، التــي رفعــت 
رايــة الجهــاد والمقاومــة وذادت عن حياض شــعبنا 
الفلســطيني وقضيتــه العادلــة منــذ مطلــع القرن 

الماضي وحتى اليوم.
منذ البداية حملت حماس العبء األســاس النتفاضة 
الحجارة، وترافق نزولها للميدان وصدور بيانها األول 
مع اللحظــات األولى لالنتفاضــة وتصعيد فعالياتها 
وإشــعال جذوة االحتجاجات في الشارع الفلسطيني، 

حيث خــرج إلى الواقع ذلك الجيــل المتميز من أبناء 
وكوادر الحركة الذين أعدتهم تربويا ودعويا ومعنويا 
لهــذه اللحظــة التاريخيــة الفارقة من كفــاح وجهاد 
شــعبنا، فكانوا عنــوان االنتفاضة ووقودهــا الدافع 

وسدنتها الميامين.
على المستوى الجهادي، لقد أحدث العمل العسكري 
المقــاوم لحماس دويا هائال في المجتمع الصهيوني 
وحطم النظريــة األمنية لالحتالل وأربك حســاباته 
السياسية والعسكرية واألمنية في كل مراحل العمل 

الكفاحي الفلسطيني.
بدأ جهاد حماس من رشق الحجارة وإشعال اإلطارات 
والفعاليات الشعبية المختلفة إبان االنتفاضة األولى، 
ثم تطور أيما تطور إثر تأســيس كتائب الشهيد عز 
الدين القســام الجناح العســكري للحركة، وشــهدت 
ساحة الكفاح والمقاومة أســاليب وأدوات جديدة من 
أدوات المقاومــة مثــل الضرب بالســكاكين ومن ثم 
العمليــات االستشــهادية وخطــف الجنــود وعمليات 
الدهــس وإطــالق الصواريخ، وخصوصــا إثر اندالع 
انتفاضــة األقصى عام 2000 وانتفاضة القدس عام 
2015، وصوال إلى الضربات الموجعة عبر اســتخدام 
صواريــخ الكورنيت إبان جولة التصعيد األخيرة التي 
أذلــت ناصيــة االحتالل وبثــت الرعب فــي المجتمع 
الصهيونــي، وليــس آخــرا تفعيل المخــزون الثوري 
والطاقــات الجماهيريــة من خالل مســيرات العودة 
وفك الحصار التي انطلقت نهاية شــهر مارس/ آذار 
الماضي، والتي شــكلت رافعة للقضية الفلسطينية 
على المســتوى الدولي ووحدت الشعب الفلسطيني 
وأربكت الكيــان الصهيوني أمنيا وسياســيا، إقليميا 

ودوليا.
وبالرغم من شدة القمع والبطش الصهيوني وقسوة 
الضربات وأشــكال العدوان التي تلقتها الحركة على 
يد االحتــالل طيلة األعــوام الـ 31 الماضيــة إال أنها 
تجــاوزت كل المحن والصعوبات التي واجهتها بكثير 
مــن الجلد والعزم والمصابرة التي حمل لواءها طراز 
خاص مــن القيــادات والرجــال األفذاذ الذيــن أفنوا 
ذواتهم وضحوا بحياتهم في ســبيل تحرير وطنهم 
ومقدســاتهم ورفعــة شــعبهم وقضيتهــم، وعلــى 
رأســهم الشيخ الشهيد اإلمام أحمد ياسين والدكتور 
الرنتيسي والمهندس إســماعيل أبو شنب والدكتور 
إبراهيــم المقادمة والشــيخين جمال ســليم وجمال 
منصور والشيخين سعيد صيام ونزار ريان والشهيد 
أحمد الجعبري وغيرهــم الكثير من قادة وأبناء هذه 

الحركة العظيمة المجاهدة.
على المســتوى السياســي، قدمت الحركــة نموذجا 
راقيا من العمل السياسي الملتزم بالقيم والضوابط 
الوطنيــة، والمحافــظ علــى حقوق وثوابت شــعبنا، 
وكانت المرونة والدينامية السياسية التي تمتعت بها 
حماس موضع إشادة وإعجاب وتقدير الكثيرين الذي 
رأوا فــي الحركة أمل شــعبنا وأمتنا بعــد االنهيارات 
المتالحقة التي أصابت الســاحة الفلســطينية جراء 
توقيع اتفاق أوســلو وملحقاته األمنية واالقتصادية، 
فلســطينية  كأداة  الفلســطينية  الســلطة  ونشــأة 
وظيفيــة لحفظ األمن الصهيوني ومالحقة المقاومة 
واعتقــال واغتيــال كوادرها وضــرب وتفكيك بناها 

التحتية عبر التنسيق والتعاون األمني مع االحتالل. 

وعبــرت الوثيقة السياســية التــي أصدرتهــا قيادة 
حماس عام 2016 عن عمق الوعي السياســي الذي 
بلغتــه الحركة، ومــدى قدرتها علــى مواكبة حركة 
الواقع السياسي المحيط، فلسطينيا وعربيا وإسالميا 
ودوليا، وبراعتها في امتصاص حدة الضغوط وتجاوز 
األعاصيــر التي حاولت اقتالعها أو المســاس بها في 

مراحل زمنية مختلفة.
فقد اشتملت الوثيقة على رؤية شاملة تناولت العديد 
مــن المبــادئ والمفاهيم والمنطلقــات ذات العالقة 
بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وصراعه مع 
االحتالل، فضال عن نظــرة الحركة للقضايا العربية 
واإلســالمية والدولية، وعالقاتها الداخلية والخارجية 
فــي ظل المتغيرات العاصفة التــي تعصف باإلقليم 

والعالم.
إن تطور الفكر السياسي لحماس وحكمتها ومرونتها 
فــي إدارة دفــة العمــل السياســي وإعمالهــا فقــه 
األولويــات والموازنات ضمــن مواقفها وسياســاتها 
العامة، اســتطاع االنتقال بها بسالســة وانســيابية 
ويسر بين المراحل الزمنية المختلفة، وتكييف حالها 
وأوضاعها ومســارها وفق مقتضيات الواقع، ما حقق 
أفضل المنافع والمكاسب لشعبنا وقضيتنا،  ومنحها 
القدرة علــى االلتفاف على المؤامــرات والمخططات 
المتعاقبــة التي ما انفكت في محاوالتها المســعورة 
لوأد القضية الفلسطينية وطمس وجودها وقضاياها 

الكبرى. 
وعلى مستوى تجربة الحكم، استطاعت حماس رغم 
تعقيــدات الحصــار وموجات الحروب والعــدوان التي 
شــنها االحتالل على شــعبنا، وخصوصــا في قطاع 
غــزة، ومجمــل الظروف االســتثنائية التي عاشــتها 
القضية الفلســطينية، أن تقدم تجربة حاكمة فعالة 
تمكنــت خاللها من الحفاظ علــى برنامجها المقاوم 
وتطــوره الالفت في قطاع غزة وأثبتت قدرة واضحة 
على إدارة مصالح وشؤون شعبنا سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وتوفير حدود معقولة من مقومات الصمود 

واحتياجات الناس والجماهير. 
وعلــى المســتوى الوطنــي والعالقــات الفصائلية، 
انخرطــت حمــاس فــي صلــب النظــام السياســي 
الديمقراطيــة  التجربــة  وخاضــت  الفلســطيني، 
عبــر االنتخابــات التشــريعية عــام 2006 وفــازت 
باألغلبية البرلمانية، وتمكنت من تشكيل الحكومة 
الفلســطينية العاشــرة وحكومــة الوحــدة الوطنية 
الحادية عشرة، إال أن خصومها انقلبوا عليها وحاولوا 
إقصاءها عن مشهد الحكم، ليحدث ما يحدث في غزة 
من أحداث االنقسام البغيض عام 2007 وتبدأ بعده 
سلسلة طويلة من الحوارات الوطنية التي فشلت في 
تحقيق أهدافها حتى اليوم رغم االتفاقات المتعددة 

التي تم توقيعها في القاهرة والدوحة وغزة.
وال زالــت حماس تمد يدهــا إلخوانها في حركة فتح 
مــن أجل تحقيق الوحــدة الوطنية وإنهاء االنقســام 
والتفرغ لمواجهة االحتــالل الصهيوني وتغوله على 
القدس والمقدســات وابتالعه لألرض الفلســطينية 
بصف فلسطيني موحد واستراتيجية وطنية جامعة، 
إال أن حركــة فتــح تنقلــب في كل مرة علــى ما تم 
االتفــاق عليــه، وال تبدي أي اتجــاه أو موقف إيجابي 
لتحقيــق التوافــق والوحــدة على أســاس الشــراكة 

الوطنية، وتســتمر في فرض عقوباتها الالإنسانية 
على غزة وأهلها الصامدين.

على المستوى الخارجي، انسجمت حماس مع مواقفها 
المبدئية ومبادئها األخالقية، ودفعت أثمانا مضاعفة 
نتيجــة وقوفهــا الطبيعي كحركــة مقاومة وكحركة 
شعبية مع حق شعوب المنطقة في الحرية، والتعبير 
عن نفســها من خالل نظام سياسي يعكس إرادتها 
الحقيقيــة، بعيدا عــن التدخل الخارجي واالســتبداد 

السياسي.
لقــد واجهــت حمــاس –وال زالــت- حروبــا شرســة 
ومخططات غاشمة تحاول حصار جهادها ومشروعها 
السياســي والوطني التحــرري من طــرف األبعدين 
واألقربين على الســواء، لكنهــا تجاوزت ذلك بفضل 
اهلل كمــا تجــاوزت الحــروب والمخططــات الماضية، 
ولــن تتمكــن عواصف الضغــط والحصار من كســر 
عزيمتها وتوهين يقينها وثنيها عن مواصلة التمسك 
بالحقوق والثوابت الفلســطينية والدفاع عن مصالح 
ومكتســبات شعبها مهما كانت الظروف ومهما بلغت 

التحديات.
وبالرغم من خطابها اإلســالمي المعتدل وســلوكها 
الوطنــي القويم ومرونتها السياســية العالية والنأي 
بنفســها عــن أي عمــل خــارج الدائــرة الجغرافيــة 
الفلســطينية فقد قامــت اإلدارة األمريكية بوضعها 
جهــارا ضمن قائمــة المنظمات اإلرهابيــة، وحاولت 
إدانتهــا وتجريــم مقاومتهــا عبــر اســتصدار قــرار 
مــن الجمعيــة العامــة األمــم المتحــدة الخميــس 
الماضــي، إال أن محاولتهــا بــاءت بالفشــل الذريــع، 
وهــذا مــا يوحــي بعدالــة القضيــة الفلســطينية 
وانتصار اإلرادة الفلســطينية المقاتلة، ويبرز الوجه 
تجــاه  األمريكيــة  للسياســة  والعنصــري  الفاشــي 
شــعبنا الفلسطيني وشــراكتها المباشرة في جرائم 
االحتالل ودعم عدوانه واســتيطانه وتهويده ألرضنا 
ومقدســاتنا، ويميط اللثام عن زيف الكثير من وجوه 
النفاق والكــذب والتضليل في أوروبــا ودول اإلقليم 
على وجه الخصوص، وهذا ما يؤكد على األثر الدولي 

للحركة.
وختاما.. لقد تجــاوزت حماس -التي باتت اليوم أكثر 
نضجا وتطورا في مختلف المجاالت أكثر من أي وقت 
مضى- الحدود المحلية واإلقليمية لتبلغ آفاق العالمية 
وتتحــول إلى رقم صعب ضمن المعادلة السياســية 
الراهنــة بما تمثلــه من قــوة صلبة وراســخة على 
الساحة الفلســطينية ودرعا متينا في وجه محاوالت 

استهداف وتصفية وتذويب القضية الفلسطينية.
ولن يطــول الوقت طويال حتى ينجلــي ليل الحصار 
بــإذن اهلل وتتقدم فيه جحافــل المؤمنين الصادقين 
نحو القــدس، فاتحيــن مهللين مكبرين، ويســوؤوا 
وجــوه الصهاينــة ويتبــروا ما علــوا تتبيــرا، ويعود 
الالجئــون الفلســطينيون المهجــرون إلــى ديارهم 
العزيزة، ويومئذ يفــرح المؤمنون بنصر اهلل، ينصر 

من يشاء وهو العزيز الحكيم.

د. أحمد محمد بحر
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تقرير

التشريعي يندد بمشروع القرار األمريكي إلدانة حماس والمقاومة الفلسطينية

بحر :  الحراك األمريكــي إلدانــة املقاومة يعرب عــن النازية 
والفاشية السياسية الكامنة يف املواقف األمريكية تجاه شعبنا

ندد المجلس التشــريعي الفلسطيني بمشروع القرار األمريكي الهادف 
إلدانة حمــاس والمقاومة الفلســطينية في األمم المتحــدة، معتبرين 
الواليــات المتحــدة بمثابة عدو لشــعبنا وتعمل من أجــل خدمة الكيان، 
جاء ذلك خالل جلســة رســمية عقدها المجلس التشــريعي بمقره في 
مدينــة غزة قبل يوم واحد من عرض المشــروع األمريكي للتصويت في 
األمــم المتحــدة، وذلك بحضور نــواب من كتلتي التغييــر واإلصالح فتح 
البرلمانيتين، واســتمع النواب خالل الجلسة لتقرير اللجنة السياسية حول 
مشــروع القرار المذكور، والذي تاله النائب خليــل الحية وأكد فيه على 
رفض شعبنا لمشروع القرار والتمسك بحق المقاومة الذي كفله القانون 
الدولــي، وتم في نهاية الجلســة إقرار تقرير اللجنة السياســة بإجماع 

النواب الحاضرين، "البرلمان" تابعت الجلسة وأعدت التقرير التالي:   

أمريكا منحازة لالحتالل ومعادية لشــعبنا وتحاول إجبار بعض 
الدول للسري يف ركبها ومناصرة سياساتها الظاملة النواب: 

نازية سياسية
بدوره قــال النائــب األول لرئيــس المجلس 
التشريعي د. أحمد بحر، في مستهل الجلسة:" 
إن أمريكيا تمادت بغيها وعدوانها على شعبنا 
ومقاومته الباســلة، وسعت لتمرير مشروعها 
القاضــي بإدانة المقاومة الفلســطينية أمام 
الجمعيــة العامة لألمم المتحدة، مع ما يعنيه 
ذلــك مــن دالالت خطيرة وتداعيــات عميقة 

تطال قضيتنا".
وأضــاف بحــر، إن الحــراك األمريكــي إلدانة 
المقاومة يعبر عن النازية والفاشية السياسية 
الكامنة في المواقف السياسية األمريكية تجاه 
شــعبنا، مؤكدا أن مشــروع القرار األمريكي 
يشكل تهديدًا خطيرًا ومباشرًا لألمن والسلم 
الدوليين، واألمن واالستقرار اإلقليمي بشكل 
خاص، كما يشــكل إعالن حرب ضد شــعبنا 

الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
دبلوماسية برلمانية

وأشــار إلــى أنه راســل المؤسســات األممية 
والحقوقيــة الدوليــة واألميــن العــام لألمم 
العموميــة،  الجمعيــة  ورئيــس  المتحــدة 
والحكومــات والبرلمانــات والــدول األوروبية 
والمندوبيــن الدائميــن فــي األمــم المتحدة 
والجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي، 
وغيرها من المؤسســات األمميــة والدولية، 
وأوضح لهم تجاوزات االحتالل وعدوانه األخير 
على شعبنا الذي استمر ما بين "13-11" من 
شــهر نوفمبر المنصرم، والذي شن االحتالل 
خاللها "150" غارة جوية أدت إلى استشــهاد 
"14" مواطنًا وإصابة أكثر من ثالثين وقصف 
وتدمير "1252" بيتًا ومنشــأة مدنية وأراضي 

األمريكــي المقدم إلى الجمعية العامة لألمم 
المتحدة يهدف إلى إدانة حركة حماس وقوى 
المقاومة الفلسطينية بسبب مقاومة االحتالل 
االسرائيلي، مؤكدًا أن القرار يتجاهل قرارات 
الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن الدولــي 
الخاصة بشــرعية المقاومة الفلسطينية ضد 

االحتالل اإلسرائيلي. 
ونــدد التقريــر بقيــام إدارة ترامــب، بتبني 
القضيــة  لتصفيــة  اإلســرائيلية  الرؤيــة 
الفلسطينية، واتخاذها سلسلة قرارات مثلت 
اعتداًء صارخا على الحقوق الفلسطينية، بما 
في ذلك وضع بعض قــادة حركات المقاومة 
علــى قائمة اإلرهــاب األمريكيــة، واعترافها 
بالقــدس المحتلــة عاصمة لدولــة االحتالل 
ونقل ســفارتها إليها ضاربــة بعرض الحائط 
ميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي 
التــي تجرم احتــالل أراضي اآلخريــن بالقوة 

المسلحة. 
وأكــد التقريــر أن أمريــكا تُخالــف قــرارات 

زراعية.
واعتبر ذلك كله بمثابة انتهاكًا صارخًا لقواعد 
القانــون الدولــي وكافة المواثيــق واألعراف 

الدولية. 
طائلة المسئولية

وحمّل بحر، األمم المتحدة واإلدارة األمريكية 
واالتحاد األوروبي وكل الدول التي ستتعاطى 
مــع مشــروع القــرار األمريكي المســؤولية 
السياســية والقانونية واألخالقية واإلنسانية 
مــن كافــة التداعيــات التي ســتترتب على 

مشروع القرار خالل المرحلة القادمة.
ودعــا لالســتمرار في دعم مســيرات العودة 
وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافنا المنشودة، 
مهيبًــا بأحــرار العالم للتعبيــر عن غضبهم 
ورفضهم واستنكارهم للمساعي والتوجهات 

األمريكية إلدانة المقاومة الفلسطينية. 
تقرير اللجنة السياســية حول مشروع القرار 
األمريكي بإدانة المقاومة لدى األمم المتحدة

بــدوره تال النائب خليل الحيــة تقرير اللجنة 
السياسية الذي جاء على النحو التالي: 

خلفية مشروع القرار 
االمريكيــة  اإلدارة  أن  التقريــر  أوضــح 
برئاســة ترامــب تواصل مواقفهــا المعادية 
للفلســطينيين، بــدءًا باالعتــراف بالقــدس 
عاصمــة إلســرائيل، مــرورًا بنقل الســفارة 
األمريكيــة إليها، وصــواًل الــي تقليص جزء 
كبير من موازنــة األونروا، وانتهــاء بالجهود 
الدبلوماسية التي تبذلها في الجمعية العامة 
لألمم المتحدة إلدانة حماس وقوى المقاومة 

الفلسطينية.
وأضاف الحية في تقريره، أن مشــروع القرار 

الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن 
بشــأن األرض المحتلــة ومنهــا على ســبيل 
المثال ال الحصر القرار رقم 2253 الصادر عام 
1967م، وقرار مجلس األمن رقم 478 لسنة 
1980م، وغيــر ذلك مــن القــرارات األممية 
والدوليــة التي تخص القضية الفلســطينية 
وتناصر الحق الفلسطيني، وتشرعن مقاومة 

االحتالل. 
دوافع أمريكا الستصدار القرار

وأوضح التقرير أن الواليات المتحدة تسعى من 
خالل طرح مشــروع القرار إلى تحشيد أممي 
ضــد المقاومــة الفلســطينية، باإلضافة إلى 
إدانة المقاومة وإظهار دولة االحتالل كضحية 
وليس محتل مغتصب لألرض، وإرهاب الرأي 
العام العالمي الداعم للقضية الفلســطينية، 
ومحاولة فاشلة لتطويع بعض الدول وجعلها 
تسير في الهوى األمريكي وسياسات "ترامب" 

العدائية للشعب الفلسطيني. 
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تقرير

التشريعي يندد بمشروع القرار األمريكي إلدانة حماس والمقاومة الفلسطينية

الحية:  أمريكا تسعى ملنح االحتالل الضوء األخضر ملواصلة 
حصاره واعتداءاته يف غزة دون معارضة دولية

أمريكا منحازة لالحتالل ومعادية لشــعبنا وتحاول إجبار بعض 
الدول للسري يف ركبها ومناصرة سياساتها الظاملة

مخالفة القرار للقانون الدولي
وشــدد النائــب الحية فــي تقريــره، على أن 
القرار يُخالف القوانيــن الدولية، ويندرج في 
سياق سياسة فرض األمر الواقع وكسر هيبة 
المنظمة الدولية في محاولة لفرض األجندة 
األمريكيــة عليهــا، واصًفا النهــج األمريكي 
لتســييس  الهادفــة  والعربــدة  بالبلطجــة 
المنظمــة الدولية وفرض الرؤيــة األمريكية 
عليها وعلى الدول األعضاء بالجمعية العامة. 
ونــدد بالتجاهــل المُتعمّد العتــداءات دولة 
االحتــالل اإلســرائيل المتواصلــة على غزة، 
والتصعيــد الصهيوني األخير الــذي أدى إلى 
مقتل ســبعة مواطنين فلسطينيين واصابة 
آخرين وتدمير 1252 وحدة ســكنية بشــكل 
كلــي أو جزئــي، واســتهدفت وتدمير مقرات 

إعالمية من بينها قناة األقصى الفضائية. 
ورفــض التقريــر مطالبــة مشــروع القــرار 
األمريكــي بإيقاف أنشــطة مســيرات العودة 
المناهضة لدولة االحتالل، وتغافله عمدًا عن 

التي تقمع تطلعها إلى الحرية واالستقالل".
اآلثار المترتبة على القرار

هذا وأوضــح التقريــر أن التصويــت لصالح 
مشــروع القرار سوف يترتب عليه الكثير من 

اآلثار الخطيرة وأهمها ما يلي: 
1.المســاواة بيــن اعتــداءات دولــة االحتالل 
ضــد المدنيين الفلســطينيين في غزة وبين 
المقاومــة الفلســطينية التــي تدافــع وفق 
المبــادئ والقوانيــن الدوليــة عــن الشــعب 
الفلسطيني األعزل الذي يرزح تحت االحتالل.
2.يمنــح القرار األممي -حال صــدوره- دولة 
االحتالل الضوء األخضــر لمواصلة حصارها 

واعتداءاتها في غزة دون معارضة دولية.
3.التمهيــد لشــرعنة جرائم االحتــالل بحق 
قــادة المقاومــة السياســيين والعســكريين 
ويمنح االحتالل مسوغا قانونيًا الستهدافهم 

باالعتقال أو االغتيال الحقا.
4.إصــدار القرار ضد المقاومة الفلســطينية 
قد يعيق الجهود األوروبية المســتقبلية ذات 

العالقة في الشأن الفلسطيني.
5.إدانــة حركــة حماس قــد يقيــد مقاومتها 
العسكرية حال تم طرح حلول سياسية دولية 

مستقبلية في قطاع غزة.
6.توفيــر غطاًء أمميــًا لدولــة االحتالل حال 
قــررت احتــالل غــزة بهــدف إنهــاء القدرات 

العسكرية للمقاومة.
7.تقديم دعما كبيــرا لدولة االحتالل إليجاد 

حكم بديل عن حركة حماس في غزة. 
8.وسم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية 
باإلرهاب يشــكل دعما معنويا كبيــرًا لدولة 
االحتالل كونــه يجرم النضال الفلســطيني 
المتواصل منذ ســبعة عقــود ماضية بهدف 

نيل الحرية واالستقالل. 
9.اضعــاف الدعم العربــي والدولي المناصر 

للقضية الفلسطينية في المستقبل.
التوصيات

وكافــة  اهلل  رام  فــي  الســلطة  1.مطالبــة 
الفصائل الفلســطينية للعمل من أجل حشد 
الجهود وبالتعاون مع كافة الدول والحكومات 
والبرلمانــات واألحــزاب في العالــم من اجل 
احبــاط التصويت علــى هذا القرار وافشــال 

الجهود االمريكية واإلسرائيلية لتمريره.
2.التوجــه لألميــن العــام لألمــم المتحــدة 
التصــدي  العموميــة  الجمعيــة  ورئيســة 
للمحاوالت األمريكية واإلسرائيلية لتسييس 
المنظمة األممية وحــرف البوصلة من خالل 
هذه المحــاوالت عن قــرارات األمم المتحدة 
الســابقة بتحديد يوم كل عام للتضامن مع 

الشعب الفلسطيني.
3.التوجه لألمين العام لألمم المتحدة وكافة 

جريمة الحصار المتواصل الذي تفرضه دولة 
االحتالل منذ اثنتي عشرة عاما على مليوني 
فلســطيني أعزل في غزة، وهي جريمة ضد 
اإلنسانية وتخالف بشكل واضح ميثاق األمم 

المتحدة ومبادئ القانون الدولي اإلنساني.
مشروعية المقاومة

وأشــار التقرير إلى أن المقاومة الفلسطينية 
تحظــى بمشــروعية قانونية وفًقــا لقرارات 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، كما أن 
قواعد القانون الدولي اإلنساني أسهمت في 
تدعيم المراكز القانونيــة لحركات المقاومة 
والتحرر الوطني ضد االحتالل، وإسباغ صفة 
المشــروعية على أعمالها المســلحة وصوال 

ها في تقرير المصير. لِحَقِّ
باإلضافة لقــرار األمم المتحــدة رقم 2621 
الصــادر فــي 12 تشــرين أول / أكتوبر عام 
1970م والــذي نــص علــى: "حق الشــعوب 
المستعمَرة في الكفاح بكل الطرق الضرورية 
التي فــي متناولها ضد الدول االســتعمارية 

مســاعديه لتشــكيل لجنــة تحقيــق اممية 
حول جرائم االحتالل خــالل التصعيد األخير 
قبــل التصويت على مشــروع القــرار لوضع 
كافة الدول األعضاء فــي األمم المتحدة في 
صورة االعتداءات اإلسرائيلية على المدنيين 

والمؤسسات المدنية واإلعالمية.
واالتحــادات  العالــم  برلمانــات  4.مخاطبــة 
البرلمانية الدوليــة واإلقليمية للضغط على 
حكوماتها مــن أجل التصويت ضد مشــروع 
القــرار لما ينطــوي عليه هذا المشــروع من 
مخاطــر تمــسّ األمــن والســلم الدولِيَّين 
ويشــّكل مخالفــة صريحــة وواضحــة لكافة 
المواثيق والقرارات الدولية الخاصة بشرعية 

مقاومة االحتالل واالستعمار أينما وجد.
العــدوان  بإدانــة  العالــم  دول  5.مطالبــة 
اإلسرائيلي المســتمر على شعبنا، والمتمثل 
في استمرار االحتالل، وتهويد مدينة القدس 
والتغييــر الديمو جرافي للمدينة المقدســة، 
وسرقة األراضي وبناء الجدار الفاصل، وهدم 
البيــوت، والتهجير القصري للفلســطينيين، 
والحصــار المأســاوي المفــروض على قطاع 

غزة.
6.مخاطبة كافة المؤسسات الدولية واالممية 
للتأكيــد علــى أن حركــة حمــاس وحــركات 
المقاومــة الفلســطينية هي حــركات تحرر 
وطني فلسطيني، تسعى بكل السبل لدفاع 
عن شــعبها حتــى ينــال حقوقه األساســية 
المنصــوص عليها في االتفاقيــات المواثيق 
الصادرة عن األمم المتحدة، وحقنا في الدفاع 
يأتي في ســياق الدفاع المشروع عن الشعب 
الفلســطيني المحتل، وهو الحق الذي أقرته 
المــادة )51( من ميثاق األمــم المتحدة، التي 
تمثل قاعدة متينة لمشــروعية كفاح الشعب 

الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني.
7.تشــكيل لجنــة برلمانيــة دائمــة تعنــي 
بحث المجتمع الدولي للعمل بكل الوســائل 
القانونية والدبلوماســية واحيانًا العســكرية 
المشــروعة إلنهاء هــذا االحتــالل البغيض، 
ومساعدة الشــعب الفلسطيني على تحقيق 
أهدافه بالحرية واالســتقالل، ليمارس دوره 
فــي االســهام الفاعــل الســتقرار ونهضــة 

المنطقة، بل ومناطق العالم أجمع.
8.مطالبــة كافــة فصائــل العمــل الوطني 
للضغــط علــى حركة فتــح من أجــل إتمام 
المصالحة وانهاء االنقســام مــن اجل التفرغ 
لمواجهة التحديــات المخاطر التصفوية التي 

تتعرض لها القضية الفلسطينية.
9.ترجمــة هــذا التقريــر للغــة اإلنجليزيــة 
وتوزيعه على كافة برلمانات وحكومات دول 
العالم وكذلك توزيعه على كافة المؤسسات 

األممية اليوم وفور االنتهاء من الجلسة.
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تقرير 6

مداخالت النواب في جلسة مشروع القرار األمريكي إلدانة المقاومة
النائب حسن خريشة
بدره قال النائب الثاني 
المجلــس  لرئيــس 
حســن  التشــريعي 
اإلدارة  إن  خريشــة:" 
األمريكية تسعة إلدانة 
المقاومــة وحماس عبر 
المتحدة،  األمــم  منبــر 
في حيــن أن إســرائيل 

تمــارس إرهــاب دولــة منظــم دون أن يعتــرض 
أحــد عليهــا وال على أفعالهــا القبيحــة والمنافية 

لالنسانية".
ولفت إلــى أن أمريكا كانت متأكدة أن ردود الفعل 
العربيــة واإلقليمية في أكبــر أحوالها لفظية ولن 
تجرؤ على اتخاذ أي خطوات عملية ضدها، مطالبًا 
شــعبنا وفصائلــه الوقــوف أمــام القــرار وتوحيد 
الموقف الفلسطيني والتأكيد على رفض الخطوة 

والوقوف بوجهها.
وأشار النائب خريشــة، إلى أن المطلوب من خلف 
مشــروع القرار األمريكي ليــس فصيل أو تنظيم 
بعينه بــل كل الشــعب الفلســطيني ومقاومته، 
مشــددًا علــى ضرورة وقــف التراشــق اإلعالمي 
وتوحيــد خطواتنــا ضد مشــروع األمريكي بإدانة 

المقاومة.
النائب إسماعيل األشقر

من ناحيته أكــد النائب 
األشــقر،  إســماعيل 
شــجب نواب التشريعي 
للشــعب  كممثليــن 
على  األمريكي  العدوان 
مقاومتنا، منوهًا إلى أن 
شعبنا من أكثر الشعوب 
التي عانت من االحتالل 
بوقــوع  تســبب  الــذي 

مئات االالف من الشــهداء والجرحــى والمعتقلين 
وماليين المهجرين.

وأكــد أن االحتالل هــو اإلرهاب الحقيقي حســب 
القانــون الدولــي، واإلرهابي األكبر مــن يقدم له 
المــال والســالح والدعــم السياســي واإلعالمي، 
انحيازهــا  االمريكيــة مســئولية  اإلدارة  محمــاًل 
لالحتالل، الفتًا إلى أن الموافقة على المشروع هو 
تنكر للقانون الدولي الــذي يحمى حركات التحرر 
الوطني أينما وجدت، مطالبًا السلطة بعدم التردد 
فــي اللجوء للمحاكــم الدولية وفتــح ملف جرائم 

االحتالل أمامها. 
النائب إبراهيم المصدر

من جهتــه أكــد النائب 
عن كتلة فتح البرلمانية 
المصــدر، أن  إبراهيــم 
مشــروع القرار ال يهدف 
إلدانة حماس والمقاومة 
فقط بل إلى هدم مبدأ 
المقاومــة وحقنــا فــي 
وهذا  االحتالل،  مقاومة 

يتعــارض مع المــادة رقم "51" مــن ميثاق األمم 
المتحــدة والتي تنص على حــق الدول في الدفاع 

عن نفسها إذا تعرضت لعدوان مسلح.
وأكد أن مشــروع القــرار األمريكــي يتعارض مع 
تعريــف األمــم المتحــدة للقضيــة الفلســطينية 
كقضية شعب يناضل ضد االحتالل بهدف الحرية 
واالســتقالل، مشــددًا أن مشــروع القرار يضرب 

قرارات ومؤسسات األمم المتحدة في مقتل.
وأشــار المصــدر، إلــى أن ســجل التاريــخ حافــل 
بجرائم وإرهاب دولة االحتالل بحق المدنيين من 
شــعبنا والدول العربية المجاورة، مطالبًا مندوب 

المقاومــةـ  أشــكال 
لــكل  إدانــة  ويشــكل 
التي  العربية  الجيــوش 
االحتالل  قاومــت هــذا 
الصــراع  مــدار  علــى 

العربي اإلسرائيلي.
يتطلــب  كان  وقــال:" 
الدبلوماســية  تقوم  أن 
بخطوات  الفلســطينية 

كبيرة جــدًا، رغم شــكرنا لممثل فلســطين في 
األمــم المتحــدة لكن نحــن نُــدرك بــأن غالبية 
القرارات التي سُجلت لصالح القضية كانت تُطبخ 
من خــالل المجموعات المختلفة وهذا ســجل لنا 
العديد من القرارات لصالح القضية الفلسطينية".

وأضــاف "كان األجــدر بنــا جمــع مجموعــة عدم 
االنحياز ومجموعة التعاون اإلسالمي والمجموعات 
المساندة في األمم المتحدة للوقوف أمام مشروع 
القرار الخطير، ودبلوماسيتنا الفلسطينية فاشلة 
أدت بنــا أن نصبح في موقع المدافع وليس موقع 
الهجوم، وقضيتنــا عادلة تحتاج لمحامين بارعين 
قادرين على تجنيد كل دول العالم لصالح القضية 

الفلسطينية".
ودعا الدبلوماسية الفلسطينية للقيام بالعديد من 
الخطوات، وكسب أي جولة في األمم المتحدة ألن 
مواقف الدول مع القضية وحق شــعبنا في تقرير 

مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة".
النائب هدى نعيم

النائب  قالــت  بدورهــا 
هدى نعيم:" إن االجرام 
بحاجــة  األمريكــي 
دبلوماســي  لموقــف 
قــوي وفاعل، مشــددة 
علــى فضــح الجرائــم 
أمــام  اإلســرائيلية 
األمميــة  المجموعــات 
والدولية، وكشــف زيف 

من يدعي اإلنسانية والعدالة".
وتابعــت "الســفارات الفلســطينية إن لــم تتابع 
القضية فعلى البرلمان الفلسطيني أن يقوم بدور 
الســفارات في مواجهــة القــرار األمريكي وفضح 

جرائم االحتالل في كل المحافل الدولية".
واشارت إلى أننا بحاجة لمواقف دولية وسلوك على 
األرض ينهي أبشــع وأســوأ احتالل شهده العالم، 
معبرة عن شــكرها لحمالت المقاطعة التي عزلت 
االحتــالل وجعلته يبحث عن قــرارات أممية تعيد 
الكذبة الكبيرة التي بنا عليها دولته بأنه الضحية.

النائب يونس االسطل
من طرفه وصف النائب 
يونس األسطل، اإلدارة 
بفرعــون  األمريكيــة 
العصــر، مشــددًا على 
هــي  سياســتها  أن 
سياسة فرعونية مقيتة 
تستخف بمن حولها من 
األمم والشعوب والدول 

وتحاول تجيير المؤسسات األممية لصالح االحتالل 
وضد المستضعفين في األرض. 

وأشــار إلى أن أمريكيا تســير على خطى فرعون 
الذي زعم أنه رب المصرييــن األعلى، لذا نجد أن 
أمريكيــا تدعي أنها رب البشــرية عبر سياســاتها 
الغبــراء والمقيتة في المنطقــة العربية وتحديدا 
فيمــا يتعلق بفلســطين، الفتًا إلى أن سياســات 
أمريكيــا يتم تنفيذها بواســطة العربدة الدولية، 
معبرًا عن استبشــاره بمجمل تلك السياسة التي 
قال إنها ســتودي بأمريكيا إلــى الهاوية في نهاية 

المطاف. 

فلسطين في األمم المتحدة بفضح جرائم االحتالل 
بحق شعبنا والشعوب العربية، وداعيًا األمم المتحدة 
لعدم الخضوع للهيمنة األمريكية على حســاب قيم 

الحق والعدالة واإلنسانية.
النائب عاطف عدوان
أما النائــب عاطف عدوان، 
فقد أشــار في مداخلته أن 
تمثل  المتحــدة  الواليــات 
ســيدة اإلجــرام العالمــي، 
وترتكب كل جرائمها تحت 
مُســمى العدالة والقانون، 
الفتًــا الرتكابهــا جرائــم 
بحق اإلنسانية في الحرب 

العالمية الثانية أدت لقتل ما يزيد عن "50" فردًا من 
البشرية.

ولفــت إلــى أن أمريكا توفــر مظلة وغطــاء لجرائم 
االحتالل بحق شعبنا، منوهًا إلى أن االحتالل ارتكب 
أكثــر من "50" مذبحة ضد شــعبنا فقــط قبل العام 

1948م، وما زالت جرائمها مستمرة حتى االن. 
وأشار إلى أن إسرائيل تســتبيح الدماء الفلسطينية 
بالتكنولوجيــا والمــال والغطــاء األمريكــي، وتابع " 
إسرائيل دمرت مئات البيوت السكنية خالل هجماتها 
األخيرة ضد قطاع غزة، وقتلت آالف الشهداء وصادرت 
أراضي الضفة أمــام المجتمع الدولي الذي لم يحرك 
ساكنًا أمام الجرائم وهي تشجع االحتالل اليوم من 
خالل مشــروع قانونها إلدانة المقاومة الفلسطينية 

وهي مخالفة ألبسط قوانين األمم المتحدة".
النائب يوسف الشرافي

مــن طرفــه أكــد النائــب 
أن  الشــرافي،  يوســف 
األمريكيــة  الخطــوة 
اإلجراميــة تعكــس انحياز 
واضــح  أمريكــي  ودعــم 
لالحتــالل  ومفضــوح 
واصطفاف مــع القتلة ضد 

شعبنا األعزل. 
وقال إن هذه الخطوة تعكس موقف أمريكا الحقيقي 
مــن المقاومــة الفلســطينية، رغم أنها حــق كفلته 
المواثيق الدولية، ولكن مشروعها يمثل إعالن حرب 
على القوانين والمواثيق الدولية، وقد أعلنت الحرب 
على شــعبنا منــذ نقل ســفارتها للقــدس المحتلة، 
واليــوم تريد تجريم شــعبنا الذي يناضــل من أجل 

حقوقه المشروعة. 
ولفــت إلــى أن التطبيع العلني العربــي مع االحتالل 
ومصافحة قادته يشكل تساوق مفضوح مع المشروع 
اإلجرامي، مشــيدا بكل المواقــف الدولية الحرة التي 
تقف بجانب شعبنا، ودعم مقاومته، مطالبًا بالوقوف 

بشكل عملي للمشروع المعادي لحق شعبنا.
النائب أشرف جمعة

بــدوره ثمــن النائــب عن 
كتلة فتح البرلمانية أشرف 
الموقــف  جمعــة، توحيــد 
وجــه  فــي  الفلســطيني 
مشــروع القــرار األمريكي 
الهادف إلى إدانة المقاومة 
الفلســطينية، مؤكــدًا أن 
مكفــول  حــق  المقاومــة 
الدولي  القانــون  من حيث 

وال يمكن لشــعبنا أن يتخلى عنها مهــا بلغ الضغط 
األمريكي.

وأشــار جمعــة، إلى أن المقاومة تســري بنا مســرى 
الــدم في العروق ولن تنتهي إال بزوال االحتالل، وأن 
كل رجل وطفل ومرأة وشــاب هم عنــوان المقاومة 
التي ستســتمر حتى تحرير القــدس وعموم األرض 

الفلسطينية. 

النائب يونس أبو دقة
أشــار النائــب يونــس أبو 
دقة، إلى أن مشروع القرار 
لألمم  المقــدم  األمريكي 
المتحدة سيكون األول من 
نوعه الذي يدين المقاومة 
في الجمعيــة العامة فيم 
لــو تم تمــرره، مؤكدًا أن 
المقاومــة بــكل أنواعهــا 
وأشكالها هي حق للشعب 

الفلســطيني، وهي حــق مكفول بالقانــون الدولي، 
وحمــاس وكل حركات التحرر تســعى بكل الســبل 

للدفاع عن شعبها لنيل حقوقه األساسية.
وأوضــح أن هــذا الحق أقرتــه المادة رقــم "51" من 

ميثاق األمم المتحدة، معتبرًا أن مشروع القرار 
ســيمنح الضــوء األخضر لالحتــالل الرتــكاب مزيد 
مــن الجرائم بحق شــعبنا، وقال: "القــرارات الدولية 
تنطبق على أعمال المقاومة في فلســطين وتعطي 
غطاء شــرعي دولي لمقاومتنا الفلسطينية، وأمريكا 
واالحتالل يسعيان خلق التباس متعمد بين المقاومة 

واإلرهاب". 
النائب أحمد أبو حلبية
أبــو  أحمــد  النائــب  أكــد 
دول  جميــع  أن  حلبيــة، 
العالم تم تحررها بأشكال 
المقاومة المسلحة وغيرها 
من أشــكال المقاومة بما 
فيها أمريكا، وطالب الدول 
العربية واإلسالمية بإنهاء 
مــع  والتطبيــع  الهرولــة 
الكيان الصهيوني وهو ما 

يشجع أمريكا باتخاذ قرارات أخرى ضد شعبنا.
وشــدد أبو حلبية، على ضرورة تفعيل سالح اإلعالم 
بــكل أنواعــه وتحشــيده لصالــح قضيتنــا وفضح 
القــرارات األمريكيــة واالنتهــاكات الصهيونية بحق 
شعبنا الفلسطيني وتبيان أن القرار األمريكي مخالف 

لألعراف الدولية.
النائب سالم سالمة

مــن ناحيته أشــار النائب 
أن  إلــى  ســالمة،  ســالم 
األمريكي  القرار  مشــروع 
مخالف لألعراف اإلنسانية 
للكيــان  انحيــاز  وهــو 
وعدوان على شــعبنا، وله 
تأثير خطيــر على قضية 
شــعبنا وحقنا في األرض 
المقدســة وال ســيما فــي 

ظل ما يسمى صفقة القرن التي تعد لها أمريكا. 
وقــال:" على الرغــم من وجود األمــم المتحدة على 
أرض الواليــات المتحدة، إال أن أمريكا ورئيســها هم 
أول ما ينقــض بنيانها وميثاقهــا وقراراتها". منددًا 

بدعم أمريكا إلجراءات االحتالل في القدس. 
ولفــت إلــى أن أي قرار يُديــن المقاومــة في األمم 
المتحدة هي إدانة لشــعبنا الفلسطيني كله، وإدانة 

لكل حركات التحرر في العالم.
وأوضــح أن أمريــكا تغطى على انتهــاكات االحتالل 
المســتمرة بحق شــعبنا، داعيًا لالستمرار بمقاطعة 
الكيان وعــدم االنجرار خلف التطبيع، معتبرًا أمريكا 

شريكا بالعدوان الصهيوني ضد شعبنا.
النائب ماجد أبو شمالة

أما النائب عن كتلة فتح البرلمانية ماجد أبو شمالة، 
فقــد اعتبر أن مشــروع القرار األمريكــي ليس إدانة 
لحماس والجهاد فحســب بل يشــكل إدانــة لنضال 
الشعب الفلسطيني ولكل الفصائل والقوى الوطنية 
التــي آمنت بحق شــعبنا في مقاومــة االحتالل بكل 
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تخللها توقيع مذكرة تفاهم ولقاء رئاسة البرلمان..
وفد كتلة التغيير واإلصالح يختتم زيارته لجنوب أفريقيا ولبنان

االجتماع مع رئيس كتلة الحزب الوطني
وعقــد الوفد فــور وصوله لجنوب أفريقيــا اجتماعًا 
مع برئيس كتلة الحزب الوطني جاكســون ماثيمبو 
بمقر البرلمان الواقع بمدينة كيب تاون، وبحث معه 
آخر مســتجدات القضية الفلســطينية، وما تتعرض 
له مدينــة القــدس والضفة الغربية من اســتيطان 

وتهويد. 
بدوره رحــب ماثيمبو بالوفــد مؤكدًا انحيــاز دولته 
لحرية الشعب الفلســطيني وانعتاقه من االحتالل، 
معبرًا عن رفض حزبه وكتلته البرلمانية لإلجراءات 
الصهيونية ضد شعبنا، ومؤكدًا قرار حزبه القاضي 
بالسعي لتقليص التمثيل الدبلوماسي مع االحتالل 

وصواًل لقطع العالقات معه بالكامل.
مــن جهته عبر الزهــار، عن شــكره وتقديره لكتلة 
الحزب الحاكم على دعوتهم لكتلة التغيير واإلصالح 
البرلمانيــة لزيــارة جنــوب أفريقيا، وشــرح األبعاد 
السياســية التي تمر بها القضية الفلســطينية، وما 
تتعــرض له مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة 
مــن تهويــد واســتيطان، وجرائــم االحتــالل ضــد 

مسيرات العودة واستمرار حصار غزة.
لقاء رئاسة البرلمان 

هــذا والتقــى الوفد مــع رئاســة البرلمــان الجنوب 
أفريقي ممثاًل برئيس برلمان المحافظات الســيدة 
ثاندي موديس، ونائب رئيس مجلس النواب السيد 
ليشيسا سينولي، وناقش الوفد معهم سبل التعاون 

البرلماني المشترك.
مــن ناحيته أكد وفد النواب أن تجربة جنوب أفريقيا 
تجربــة ملهمــة لــكل شــعوب العالم علــى طريق 
التخلص من العنصرية واالستبداد، مثمنين اجراءات 
البرلمــان الهادفــة لتخفيض التمثيل الدبلوماســي 
لالحتالل وتسهيل دخول الفلسطينيين لدولة جنوب 

أفريقيا.
بدورها أكدت موديس، على وقوف البرلمان الجنوب 
أفريقي مع الشــعب الفلســطيني، مشــيرة إلى دور 

البرلمــان في دعم القضية الفلســطينية، مشــددة 
على أن جنوب أفريقيا لن تتخلى عن دعم فلسطين. 

زيارة القضاء االسالمي 
إلى ذلك زار الوفد مجلس القضاء اإلسالمي، والتقى 
رئيس المجلــس الدكتور/ عرفــان إبراهيم، بدوره 
أعــرب النائــب مــروان أبــو راس عن تقديــره لدور 
مجلس القضاء االســالمي ومواقفــه االيجابية تجاه 
القضية الفلســطينية، مؤكدًا على ضرورة التحرك 
مــع الجموع االســالمية فــي جنوب أفريقيــا لدعم 
قضية فلســطين. كمــا وزار الوفــد البرلماني حملة 
التضامن PSC والتقى ممثلين عن الجاليات العربية 
واإلســالمية في البالد، باإلضافة لزيارتهم لمتحف 
فلســطين في مدينة كيب تاون والذي توثق تاريخ 

القضية الفلسطينية.
توقيع مذكرة تفاهم 

وفي ذات اإلطار وقع الوفد مذكرة تفاهم مع الكتلة 
البرلمانيــة الحاكمــة في جنــوب أفريقيــا، وأوضح 
النائب مشــير المصــري أن المذكــرة الموقعة بين 
الجانبين أكدت على دعم القضية الفلســطينية في 
المحافل الدولية سياســيًا ودبلوماسيًا والعمل على 

تعزيز صمود شعبنا في وجه االحتالل.  
وأكد أن المذكرة أشارت لرفض دولة جنوب أفريقيا 

لالحتــالل الصهيونــي العنصري وتجريــم عدوانه 
وعزله دوليًا، مبينًا أن المذكرة أكدت على اســتمرار 
الزيــارات المتبادلــة لالطــالع على أبعــاد القضية 
الفلســطينية وتطوراتهــا وبحثــت ســبل تحشــيد 
الرأي العــام الدولي الرافض لالحتــالل الصهيوني 

ومقاطعته. 
لقاء وزيرة األعمال ومستشار وزير 

الخارجية
وفي ســياق متصل التقى الوفد مــع وزيرة األعمال 
في حكومــة جنوب أفريقيا لويندا زولو، ومستشــار 
وزيــر الخارجية زيــن دانجو، وعدد من المســؤولين 
الحكوميين، وبحثــوا معهم العالقــات الثنائية بين 
البلديــن، ودعوهم التخاذ المزيد من الخطوات نحو 
مقاطعة الكيــان وصاًل لعزلــه ونبذ ممثليــه دوليًا، 
ودعا أعضاء الوزيرة والمســئولين بجنــوب أفريقيا 
لضرورة التحرك لمواجهة محاوالت تصفية القضية 

الفلسطينية وافشال ما تسمى بصفقة القرن. 
زيارة لبنان

إلى ذلك وصل الوفد إلى لبنان وعقد سلسلة لقاءات 
سياســية مــع مســئولين ووزراء وبرلمانيين وبحث 
معهم تطورات القضية الفلسطينية، ومن أهم تلك 

اللقاءات ما يلي: 

رئيس الحكومة اللبنانية
والتقــى الوفــد برئيــس الحكومــة اللبنانيــة ســعد 
الحريــري، الذي أكــد رفض لبنــان إلدانــة المقاومة 
الفلســطينية فــي األمــم المتحــدة، وأشــار لمتابعة 
حكومته ألوضاع الالجئين الفلسطينيين وسعيها لحل 
مشاكلهم، كاشفًا عن مشروع ألماني بقيمة 21 مليون 

دوالر لتطوير مخيم نهر البارد. 
بــدوره طالــب الزهــار، بتحســين ظــروف الالجئين 
الفلســطينيين في المخيمات، مؤكدًا على رفض أية 

مشاريع لتوطين الفلسطينيين.
الحزب التقدمي االشتراكي

هذا والتقى الوفد مع رئيس الحزب التقدمي االشتراكي 
وليد جنبالط، ومدير األمن العام اللبناني اللواء عباس 
إبراهيــم، واألميــن العام للجماعة اإلســالمية، وعدد 
من البرلمانيين ورؤســاء الكتل البرلمانية في لبنان، 
باإلضافــة لسلســلة طويلة مــن اللقاءات السياســية 
المثمــرة والتي بحث خاللها الوفد التخفيف من معاناة 
الالجئين الفلســطينيين في لبنان وســبُل خدمتهم 
وتحســين ظروفهــم الحياتيــة والمعيشــية، كما زار 
الوفد المخيمات الفلســطينية وأطلع على أوضاعهم، 
ودعا الوفــد الحكومة اللبنانية لمســاعدتهم وتعزيز 

صمودهم إلى حين عودتهم لفلسطين. 

اختتم وفد كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية زيارته لجمهورية جنوب أفريقيا، 
تخللها لقاء مع رئاســة البرلمان، ورؤســاء الكتل البرلمانية، وزيارة مجلس 
القضاء اإلســالمي، ومتحف فلســطين، والجاليات العربية واإلسالمية، وزيارة 
ســجن المناضل نيلســون مانديال، باإلضافة لتوقيع مذكرة تفاهم مع كتلة 
األغلبية البرلمانية الحاكمة، والتقى الوفد مع وزيرة األعمال، ومستشار وزير 

الخارجية، وعدد من المسؤولين بدولة جنوب أفريقيا.
يذكر أن الزيارة جاءت بدعوة رســمية مــن كتلة الحزب الوطني في البرلمان 

الجنوب أفريقي، هذا وتــرأس الوفد رئيس كتلة التغيير واالصالح البرلمانية 
النائــب محمود الزهــار، وضم في عضويته ُكاًل من النــواب: مروان أبو راس، 
محمد فرج الغول، ومشير المصري، رافقهم مدير عام كتلة التغيير واالصالح 

م. محمد رضوان.
وغادر الوفد جنوب أفريقيا بعد زيارة ناجحة متوجهين إلى لبنان حيث عقدوا 
لقــاءات واجتماعات مع مســئولين حكوميين وبرلمانييــن، "البرلمان" تابعت 

الجولة وأعدت التقرير التالي: 
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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

سقوط مدوي

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

شــهدنا في اآلونة األخير فشل الواليات المتحدة األمريكية في الجمعية العامة لألمم 
المتحــدة فيما يتعلق بمشــروع قرارهــا المزعوم والتي كانت تهدف مــن خالله إدانة 
المقاومة الفلسطينية في أكبر منظمة أممية، إن رفض مشروع القرار من قبل الدول 
األعضاء وعلى الرغم من أنه ال يحمل في طياته انتصار اســتراتيجي لنا، إال أنه مثل 
ألمريكا والحلفاء والشــركاء إصابة في مقتل ما كان األمريكان على األقل يتوقعونه، 
غير أنها عناية اهلل بشعبنا ومقاومتنا ثم إرادة بعض الدول الصديقة الراغبة في التحرر 

من سلطان "العم سام" ورفض هيمنته عليها وعلى قراراتها وتوجهاتها السياسية. 
المطلوب هو البناء على هذا الموقف والتقدم به أكثر فأكثر نحو انصاف مقاومتنا التي 
كفلها القانون الدولي حينما أتاح لألمم والشــعوب المحتلة بمقاومة محتلها والســعي 
للتخلص منه ونيل الحرية واالســتقالل، وهنا يقع على عاتق الســلطة الفلســطينية 
األخذ بزمام المبادرة والقيام بحمالت دبلوماســية نشــطة لشكر الدول التي اصطفت 
معنــا في األمم المتحدة، والســعي نحو تقــارب أكبر مع الدول األخــرى والتأثير على 
قراراتهــا السياســية واقناعهــا بشــرعية مقاومتنا وحقوق شــعبنا الراغــب بالحرية 
واالستقالل واالنعتاق من المحتل، فإذا لم تفعل السلطة هذا فعلي المخلصين تولي 

األمر والسعي إليجاد بديل عنها.      

مقاومة تتقدم
وعلى صعيد أخر نشــهد في فلســطين تقدم ملحوظ للمقاومــة بأنواعها المختلفة، 
فها هي الضفة الغربية المحتلة تســير على خطى غزة األبية وتتســبب بألم وصداع 
دائــم لالحتالل عبر تنفيذ عمليات فدائية جبارة في شــوارع القدس والضفة الغربية 
المحتلتين، إن نقل فكرة المقاومة وتفعيلها في كل فلسطين والضفة الغربية تحديدًا 
له مدلوالت عظيمة في قاموس االحتالل الذي بات متيقنًا بأنه إلى زوال، وأن المقاومة 

أصبحت تؤثر عليه على نحو استراتيجي. 
وهنا ننصح األحرار بالضفة الغربية بتصعيد المقاومة الشعبية والمسلحة سواء بشكل 
فــردي أو جماعــي، منظم أو غير منظــم، المهم في النهاية هو إيــذاء االحتالل ورفع 

فاتورة بقاءه جاثمًا على أرضنا المباركة. 
وفي ذات الســياق أخذت فكرة مقاومة االحتالل على الطريقة الغزية باالنتشــار، وها 
نحــن اليوم نراها واقعًا في الجنوب اللبناني، حيث المقاومة هناك أصبح لديها أنفاق 
يصلح تســميتها بالهجومية أو االســتراتيجية، كما تظهر توجهات قيادية بنقل فكرة 
المقاومة الجماهيرية والشــعبية على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان في تقليد 
جيد ومحمود لمســيرات غزة التي أرهقت وأزعجت المحتل، فإلى األمام أيتها الســيدة 

المصونة مقاومتنا البطلة. 
غٍد مشرق

فلســطين بانتظار غدٍ مشــرق بإذن اهلل، يحمل في طياته غروب شمس االستسالم 
ومشاريعه الفاشلة ووأد اتفاقية أوسلو القبيحة التي أضرت بفلسطين وشعبنا ومكنت 
االحتالل من األرض واالقتصاد واالنســان الفلسطيني وجعلت منه رهينة في قبضة 

االحتالل. 
فلســطين تســتحق قيادة أفضل من تلــك القابعة في مقاطعة الــذل والهوان، قيادة 
تحتــرم توجهات ورغبات شــعبها الذي يعشــق المقاومة ويفديهــا بالغالي والنفيس، 
إن طريــق الخالص مــن االحتالل والقيادة غير المرغوب بها هــو مقاومة االثنين معا 
واضعافهما بشــكل متســاوي عبر مقاومة األول وتعرية مواقــف الثاني في المحافل 
الدولية ولدى األصدقاء واألشقاء وأحرار العالم، وصواًل لغدٍ تشرق فيه شمس التخلص 
مــن تجار الوطن والقضية، واالنعتاق من االحتــالل والظفر بالحرية، وأظن هذا اليوم 

لم يعد بعيدا.   
لجنة التربية والقضايا االجتماعية تناقش أولويات عملها للسنة القادمة 

التقــت اللجنــة االقتصادية في المجلس التشــريعي، 
مع وكيل زارة الزراعــة إبراهيم القدرة، وممثلين عن 
الجمعيــات التعاونية لمزارعي الفراولــة، وذلك مطلع 
األســبوع الجاري بمقر التشــريعي، وبحضور النواب: 
عاطف عدوان، ســالم ســالمة، جمال نصــار، وجميلة 
الشــنطي، وناقشت معهم الســبُل المقترحة لتفعيل 
آليات تســويق وتصديــر التــوت األرضــي "الفراولة" 
باإلضافة لضمان اســتمرار جودة المنتــج الذي يعتبر 

مفخرة المنتجات الزراعية الفلسطينية.
التسويق والتصدير

وناقش المجتمعون اإلشــكاالت التي تواجه تســويق 
الفراولــة بالداخل وتصديرها للخــارج، مؤكدين على 
ضــرورة تذليــل كل العقبــات التي قد تعيــق عملية 
التصديــر، وبــدوره أوضح ممثل الجمعيــات التعاونية 
لمنتجــي ومصــدري "الفراولــة" جهــاد الكفارنــة، أن 
الجمعيــات تقوم بدور ريــادي من أجــل ضمان جودة 
المنتــج من خالل توريــد مدخالت اإلنتــاج ذات جوده 

عالية وإنشاء محطات فحص لضمان سالمه المنتج.
وذكــر أن الجمعيــات التعاونية هي التي تشــرف على 
تصدير وتسويق الفراولة، ويتم ذلك من خاللها حيث 
تقــوم بجمع الفراولة مــن المزارعيــن وتعبئتها وفق 
المواصفــات العالمية، منوهًا لدخول تجار الخضروات 
على خــط تصديــر الفراولة إلــى األســواق الخارجية 

وشــرائهم من المزارعين مباشــرة، األمــر الذي تولد 
عنه إشــكالية في مراعاة معاييــر الجودة التي تضعها 
الجمعيــات التعاونية، مؤكدًا حل هذه اإلشــكالية عبر 
إلــزام المصدريــن كافــة بمعايير وشــروط التصدير 

لألسواق الخارجية. 
جودة عالية

هذا وأشــاد المجتمعــون بالجــودة العاليــة للفراولة، 
مؤكدين رغبة األسواق الخارجية باستيرادها، مطالبين 
وزارة الزراعة بوضع آلية لمنع الشــراء المباشر للتجار 
من المزارعين مــن أجل ضمان جودة المنتج والحفاظ 

على عالمة الجودة للتوت الغزي. 
بــدروه أشــاد وكيــل وزارة الزراعة الدكتــور إبراهيم 
القدرة، بجهود الجمعيــات التعاونية لمزارعي الفراولة 
خــالل الســنوات الماضية من خالل تطوير وتحســين 
المنتج ليطابق المواصفــات والمعايير الدولية، مبينًا 
أن وزارتــه تعطى الحــق الطبيعي في حريــة التجارة 
والتســويق لجميع التجار وفًقا للمعايير والشروط التي 

تضعها اللجان الفنية والمهنية بالوزارة.
بدورهم شــكر النــواب الحضــور كافة إلســهاماتهم 
ومشــاركاتهم الرامية للمحافظة علــى جودة المنتج، 
مؤكدين على الدور الرئيسي لوزارة الزراعة في رعاية 
اإلنتاج المحلى وتطويره بما يخدم المزارع والمستهلك 

الفلسطيني.

اللجنة االقتصادية تلتقي 
وكيل الزراعة ومزارعي الفراولة 

ناقشت معهم آليات التسويق والتصدير


