التغييــر واإلصــاح :قطــع مكافآت
نواب الضفة استمرار لنهج االنقالب
على الشرعية وابتزاز سياسي رخيص
وتكريــس لســرقة الســلطة للقرار
السياسي والمال الوطني.
نشرة شهرية دورية تصدر عن الدائرة اإلعالمية يف كتلة التغيير واإلصالح  -العدد ( )35الثالثاء  11يوليو 2017م 17 ،شوال 1438هـ
عباس يسعى إلفشال تفاهمات القاهرة عبر مناورات ال نصدقها

د.الزهار :تفاهمات “حماس دحالن” تركزت على تفعيل التشريعي واملصالحة املجتمعية ومشاريع الفقراء
أكد رئيس كتلة التغيير واإلصــاح البرملانية د .محمود
الزهار أن التفاهمات التي أجرتها حركة حماس مع النائب
محمد دحالن تركزت على ثالثة قضايا تتمثل في تفعيل
اجمللس التشريعي وإجناز ملف املصاحلة اجملتمعية ،وتفعيل
جلنة التكافل الوطني اإلسالمي ومشاريع الفقراء.
وكشــف د .الزهار عن عقد جلسة مشــتركة مع نواب
من كتلة فتح البرملانية احملســوبة على دحالن ستناقش
القضايا الثالثة.
وقال د.الزهار في تصريحــات خاصة لصحيفة «التغيير
واالصــاح من حق النــواب أن يأتوا ليخدمــوا القضية
الفلسطينية من خالل التشريعيات « .
وأوضح د.الزهار أنه مت االتفاق على ملف املصاحلة اجملتمعية
والذي يقضي بتعويض األهالي الذين قتلوا أبنائهم خالل
املواجهات مع األجهزة األمنيــة التي كان يقودها دحالن
بغزة عام  ، 2007من خالل دفع «الد ّيات « .
وأشار د .الزهار أن املصاحلة اجملتمعية مت االتفاق عليها في
عام  2011بني كافة الفصائل الفلســطينية ،مضيفا ً «
محمود عباس ال يريد للمصاحلة اجملتمعية أن تتم».
وأضاف د.الزهار أنه مت االتفاق على تقدمي مشاريع صغيرة
لألســر الفقيرة لتكــون مصدر دخل مســتمر يكفي
حاجتها وذلك بتخصيص مبالغ مالية من عدة دول عربية.
في ســياق آخر أكد د.الزهار أن حركة حماس حتافظ على
عالقات متوازنة ومتساوية مع كافة الدولة العربية دون

الدخول في احملاور  ،بل وترفض ذلك بشدة وتؤكد أنها ال تقف
في لعبة احملاور ،موضحا ً أن اقتناع الدول العربية برؤية حركة
حماس نتج عنه التقارب مع مصر.
ومتنى د.الزهار أن يســتكمل التقارب بــن حماس ومصر،
مؤكدا ً أن حماس على مسافة واحدة ومتساوية من جميع
األطراف.
وأوضح د.الزهار أن التقارب احلمساوي املصري هو خطوة في
االطار املرحلي لتصبــح عالقة دائمة بعيدا ً عن االختالفات
السياسية لتبقى مصالح الشارع الفلسطيني واملصري
متوازنة.
وبني د .الزهار أن حالة التوافق احلالية شاركت فيها العديد
مــن األطراف مبا فيها الســيد محمد دحــان ،موضحا ً أن
ً
زعيمــا لغزة يتم من خالل االنتخابات
قضية تعيني دحالن
 ،مضيفــا ً  »:ما قيل عن تعينــات ألي طرف لم يتم طرحه
على احلركة «.
وأشــار النائب د .الزهار أن من يحــدد من يكون زعيما ً لغزة
وهو الشعب الفلسطيني من خالل االنتخابات ،منوها ً إلى
أن حركة فتح ال متتلك اآلن أن تشــارك في انتخابات ألنها
متأكدة بعدم فوزها.
وشدد د.الزهار أن عباس يسعى إلفشال تفاهمات القاهرة
من خالل مناورات ال نصدقها ،مذكرا ً بأن عباس هو املسئول
عن قتل األطفــال بعد منع التحويالت الطبية واألدوية عن
قطاع غزة وقطع رواتب املوظفني.

النائب نعيم :حرمان أسرى حماس من الزيارة سلوك إجرامي
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نواب التغيري واإلصالح يكرمّون الطلبة املتفوقني

نواب :خطاب هنية شمولي قوي يرسم توجهات حماس القادمة ويرفض
مشاريع تصفية القضية الفلسطينية
أجمــع نــواب كتلــة التغيير
واالصــاح أن خطــاب رئيــس
املكتب السياسي حلركة حماس
إســماعيل هنية جاء كخطاب
وطني شــمولي جامع يسلط
الضوء علــي أولويــات احلركة
للمرحلــة املقبلــة ويدلل على
مرحلة انفتاح حماس علي احمليط
الداخلي و اخلارجي إسالميا ً دوليا ً
وعربيا َ ويرســم معالم الطريق
الســتراتيجية حركــة حماس
للعمل الوطني املشترك.
وقــال النائب مشــير املصري:
« خطــاب هنية وطني شــامل
عبر عــن الرؤية االســتراتيجية
حلركة حماس في املرحلة املقبلة
على صعيد العالقات االســتراتيجية الوطنية في ظــل ووجود تطور ايجابي مع
حركة اجلهاد االسالمي واجلبهة الشعبية لترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة
املقاومة»
وأوضح النائب املصري أن اخلطاب تبني سياسة االنفتاح على جميع دول العالم.
وأشار النائب املصري أن خطاب هنية اعتمد استراتيجية املقاومة والتحرر والرفض
لصفقــة القرن ،مؤكدا ً ان حماس متتلك زمام املبــادرة واحلكمة الوطنية العالية
إلدارة معركة سياسية كما تدير معركتها العسكرية.
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من جهته أشــار النائب يحيى
العبادســة الــي أن خطــاب
هنيــة رســم معالــم الطريق
االســتراتيجية للعمل الوطني
الفلسطيني املشترك موضحا ً
معان
أن كلمــة هنية شــملت
ٍ
واضحــة من أجل اســتنهاض
املشــروع التحــرري مــن جديد
ببرنامــج وطنــي قائــم على
الشراكة مع الكل الوطني ووضع
اســتراتيجية للتحــرر الوطني
بعيــدا ً عــن التنســيق األمني
واملصالح احلزبية الضيقة.
وقال النائب العبادســة« :تطرق
خطــاب هنيــة الــي الثوابت
الفلسطينية وكان وفيا ً لكل من

وقف مع القضية الفلسطينية «.
ومــن جانبه أكد النائــب د .عاطف عدوان أن خطاب هنيــة جاء مبضامني وطنية
جامعة للكل الوطني على قاعدة التمسك باحلقوق والثوابت الفلسطينية.
وقــال النائب عدوان »:خطاب هنية تضمن رؤية حركــة حماس جتاه كل القضايا
الوطنية الفلسطينية وشملت تأكيدا ً على املقاومة وضرورة رفع احلصار عن غزة.
وأشار د .عدوان أن اخلطاب شمل أولويات احلركة للمرحلة املقبلة إضافة إلى الدعوة
لصياغة استراتيجية وطنية موحدة تستند إلى القواسم الوطنية املشتركة.

االحتالل يختطف النائب بدر
ويفرج عن النائبني الزبون وطافش
اختطفت سلطات االحتالل النائب محمد ماهر بدر من محافظة اخلليل،
وأفرجت عن النائبني عن محافظة بيت حلم أنور الزبون وخالد طافش بعد
قضاء كل منهما مدة “ ”6شهور إدارياً...

التغيري واإلصالح تشيد بمناقب
الراحلة النائب الشوا
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أشــاد رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرملانية د .محمود الزهار مبناقب الراحلة
النائب راوية الشوا في خدمة الوطن واملواطن والقضية الفلسطينية  ،مشيرا ً
إلى أنها شكلت عنوانا ً للعمل الوطني..،

2

برملانيون يوصون بتقديم الدعم القانوني
ملالحقة قادة االحتالل
أوصي برملانيون بتشكيل جلنة من أعضاء البرملانات في العالم للضغط
على حكوماتهم لوقف تشــريعات االحتالل العنصرية ،وتقدمي الدعم
القانوني من أجل مالحقة ومقاضاة قادة االحتالل...

نواب كتلة التغيري واإلصالح عمل برملاني وإجتماعي وجهد ونشاط متواصل لخدمة املواطن الفلسطيني
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التغيري واإلصالح تشيد بمناقب الراحلة النائب الشوا
ودورها يف خدمة الوطن والقضية
أشــاد رئيس كتلة
التغييــر واإلصالح
البرملانية د .محمود
الزهــار مبناقــب
الراحلــة النائــب
راويــة الشــوا في
خدمــة الوطــن
واملواطن والقضية
الفلســطينية ،
مشــير ًة إلــى أنها
شــكلت عنوانــا ً
للعمــل الوطنــي،
وخدمة شعبها في
اجملاالت السياسية
و ا لثقا فيــة
واالجتماعية.
وأكــد د.الزهار في
كلمة كتلة التغيير
واالصالح خالل حفل
تأبني نظمه اجمللس
التشــريعي أن احلديث عن الراحلة “الشــوا” يحتاج لســاعات طويلة،
مؤك ًدا أن من يلتقيها كان يشعر أنه أمام قامة وطنية وقيمة اعتبارية
كبيرة ،مشــددًا على أنها كانت عبارة عن نبته صاحلة من عائلة أصلها
طيب ،وأسرة محترمة.
واســتذكر “الزهار” املواقف الوطنية لوالدها املرحوم احلاج رشاد الشوا،

منو ًها لدوره الريادي
في خدمــة الوطن
والشعب والقضية،
وقــال ”:عندمــا
انتفــض األطباء في
وجه االحتــال عام
“ ”1981وأراد االحتالل
أن يهجرهــم قصرا ً
ليحافظ على حالة
متدنية من املستوى
الصحــي في قطاع
غــزة ،كان ال بــد
لألطبــاء من اللجوء
إلى ركــن وطني بارز
فكان اللقــاء الذي
جمع كل النســيج
الوطنــي آن ذاك في
بيــت احلاج رشــاد
الشــوا ،وفــي هذا
اللقاء مت اتخاذ قرارات

وطنية ذات عالقة بإضراب األطباء”.
وأكد “الزهار” إلى أن الراحلة الشوا كانت مبثابة شخصية كرمية عظيمة
تســتطيع أن تفرض احترامهــا على اجلميع حتــى وإن اختلفت معها
في بعض القضايا ،مشــيرًا إلى أنها كانت شــمعة تضيء مجتمعنا
الفلسطيني ،وتستحوذ على احترام وثقة الفقراء واألغنياء في آن واحد.

نواب التغيري واإلصالح يكرّمون أوائل الطلبة املتفوقني يف محافظات
القطاع

النائب نعيم :قرار حرمان االحتالل أسرى
حماس من الزيارة سلوك إجرامي

وصفت النائب هدي نعيم تطبيق االحتالل قرار حرمان أسرى حماس
من زيارة ذويهم بالسلوك اإلجرامي الالإنساني ،والذي يهدف ملمارسة
الضغوط على حركة حماس ،مؤكدا ً أن مثل هذا القرار يعد سلوكا ً
منافيا ً للقيم اإلنسانية.
وقالت النائب نعيم فــي تصريح صحفي خاص بصحيفة “التغيير
واالصالح “أن ســلوك االحتالل بحرمان أسرى حماس من زيارة ذويهم
ســلوك منافي للقيم االنســانية ويأتي ضمــن محاولة االحتالل
الضغط على حركة حماس لتقدمي تنازالت في أي صفقة قادمة”.
وأضافت  ”:أســرى حماس وذويهم يدركون هــدف االحتالل من هذه
املمارسات الإلنسانية التي لن تنال من ارادتهم وصمودهم “.
وأكدت النائب نعيم أن دولة االحتالل بهذا الســلوك اإلجرامي جتاه
األســرى تدلل علي جتاوزها لكل القوانني والتشريعات التي ضمنت
حقوق األســرى  ،مشــير ًة الي أن الصمت الدولي جتــاه االنتهاكات
الصهيونية في قضية األســرى شــجع دولة اإلحتالل علي ممارسة
املزيد من اجلرائم واالنتهاكات.
واســتهجنت النائب نعيم صمت مؤسســات حقوق اإلنسان جتاه
االنتهاكات الصهيونية بحق األسرى  ،مؤكد ًة أن زيارة أهالي األسرى
ألبنائهم في الســجون حق منصــوص عليه في القانــون الدولي
واالنساني.
وأوضحت النائب نعيم أن األلم الذي يعيشه أسرانا سيعوض سعاد ًة
عنــد اإلفراج عنهم خالل صفقة مشــرفة  ،موضح ًة أن الشــعب
الفلسطيني واألسرى يقفون خلف خيار املقاومة .

اإلحتالل يختطف النائب بدر ..و يفرج عن
النائبني الزبون وطافش

كرم نواب كتلة التغيير واإلصالح في محافظات مختلفة من قطاع غزة أوائل
الطلبة خالل مهرجانات نظمتها الكتلة اإلسالمية.
ففي محافظة شــمال غزة كرم النواب (  ) 570من أوائل الطلبة في منتجع
بيسان في مدينة بيت الهيا في شمال قطاع غزة.
وأكد النواب على تفاؤلهم باجليل الناشــئ ومدى وعيه في مقاومة االحتالل
وبناء اجملتمع وقيادة املراحل املقبلة على طريق التحرير.
وعبر النــواب عن تهانيهم للطالب املتفوقــن وعالئالتهم على اجلهود التي
بذلوها وصوال ً للحظة التفوق.
وفي محافظة الوسطى شــارك النائبان عبد الرحمن اجلمل ومشير املصري
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في حفل تكرمي أوائــل الطالبات من املرحلة اإلعداديــة والثانوية في مخيم
النصيرات.
وأشاد النائب اجلمل باجلهود التي تبذلها الكتلة االسالمية في إحتضان أبنائنا
الطالب والطالبات مــن خالل برامجها التربوية والدينيــة والتثقيفية التي
ترتقي بهم.
كما شــاركت النائب هدى نعيم في تكرمي أوائل الطالبات في مخيم البريج ،
وأثنــت على جهود الطلبة املتفوقني الذين بذلوا وقتا ً وجهدا ً حتى نالوا أعلى
الدرجات.
وعبر النواب عن سعادتهم بالطلبة املتفوقني متمنني لهم التقدم والنجاح.

اختطفــت قوات اإلحتالل الصهيوني قبل أكثر من أســبوع النائب
محمد ماهر بدر ( 52عا ًما) بعد اقتحام منزله في مدينة اخلليل.
وأفرجت سلطات اإلحتالل خالل الشهر احلالي عن النائبني عن كتلة
التغيير واإلصالح عن محافظة بيت حلم حلم أنور الزبون وخالد طافش
بعد قضاء كل منهما مدة “ ”6شهور إدارياً.
يذكر أن سلطات اإلحتالل ال زالت تختطف سبعة نواب وهم :النائب
أحمد عطون والنائب حسن يوسف ،والنائب محمد الطل ،والنائب
عزام ســلهب ،،والنائب أحمد مبارك والنائب محمد جمال النتشة،
والنائــب إبراهيم دحبــور  ،باإلضافة إلى النائب محمــد ماهر بدر
ليصبح عدد النواب اخملتطفني ثمانية.
كما وأفرجت خالل شــهر يونيو عن النائبني محمد أبو طير والنائب
سميرة احلاليقة بعد اعتقالهم اداريا في سجون االحتالل في اعتداء
على احلصانة البرملانية للنواب املنتخبني.
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نــواب محافظــة شــمال غــزة يتفقــدون نقاط نواب محافظة خانيونس يس ّلمون أربعة منازل
املرابطني لي ً
ألسر فقرية
ال

تفقد وفــد من نواب كتلة التغييــر واالصالح مبحافظة
شــمال غزة عدة نقاط للمرابطني على احلدود الشمالية
لقطاع غزة بحضور النائب األول لرئيس اجمللس التشريعي
د .أحمد بحر والنائب فتحي حماد والنائب د .عاطف عدوان
والنائب د .محمد شهاب مبشاركة د .عماد الشنطي وعدد
من قيادة حركة حماس وقيادة كتائب القسام باحملافظة.
أكد النائب د .عاطف عدوان علي الدور العظيم للمقاومة
الفلســطينية وعلي رأســها كتائب القســام مشيرا ً
جلهادها املشــرف ضد االحتالل ودفاعها عن أبناء شعبنا

في وجه االعتداءات الصهيونية.
من جهته أوضح د .أحمد بحر أن الشعب الفلسطيني
متمسك بخيار املقاومة والشــهادة ،وأن كل املشاريع
املعاديــة للمقاومة ســتنهار أمــام إصرار شــعبنا
الفلســطيني على التمســك بثوابته وفي مقدمتها
حقه في املقاومة.
كما وأشــاد النائب د .شــهاب باملرابطني على الثغور
مؤكدا ً أن مجاهدي كتائب القســام ماضون نحو حترير
القدس وفلسطني.

شــارك وفد من نواب محافظة خــان يونس بالتعاون مع
وزارة الشؤون االجتماعية في مراسم تسليم أربعة منازل
مت انشاؤها ألســر فقيرة عبر متويل من الهيئة العمانية
لألعمال اخليرية بحضور وكيل وزارة الشؤون االجتماعية
د .يوســف إبراهيم والنائب أ .يحيى العبادسة والنائب أ.
يونس أبو دقة ومت تســليم املنازل ،في أجواء من السعادة
التي ظهرت على وجوه أفراد تلك األسر الفقيرة.
وأكد النائب أبو دقة على ضرورة بذل اجلهود من مختلف
اجلهات اخليرية بالتعاون مع الشؤون االجتماعية للعمل

على إيواء األسر الفقيرة مثمنا ً جهودهم السابقة في
دعم صمود أبناء شعبنا.
وأشار النائب العبادسة إلى أن هذا العمل يشكل رافعة
للمجتمع من خالل توفير املأوى لهذه األسر مبا يحفظ
اجملتمــع ويخفف وطــأة احلصار ،داعيــا ً أصحاب رؤوس
األموال ملزيد من الدعم ملثل هذه املشاريع اإلغاثية.
وفي اخلتام شــكر وكيل الوزارة د .يوسف إبراهيم وفد
النواب على جهدهم املتواصل فــي دعم جهود وزارته
للتخفيف من وطأة احلصار وتبعاته على سكان القطاع.

النائب ســامة يشــارك يف مراسم الصلح بني
عائلتي الخالدي وأبو كويك
النائــب الغول يســتقبل وفدي لجنتي زكاة الشــاطئ
َّ
سلموا( )5منازل مرمَّمَة ألسر فقيرة

ويتفقد مركزًا للشرطة

شــارك النائب د .سالم ســامة في مراسم الصلح بني
عائلتي اخلالدي وأبو كويك في مخيم البريج بحضور قيادة
حركة حماس في احملافظة الوســطي وعدد من الوجهاء
واخملاتير وأفراد من عائالت املنطقة.
وأثنى النائب سالمة على جهود عائلتي اخلالدي وأبو كويك
في إجناز هذا الصلح.

وحتدث النائب ســامة عن العفو والصفح وتقدم بالشكر
لرجال اإلصالح على جهودهم اجلبارة في اإلصالح بني الناس
ومواصلة الليل بالنهار لتحقيق الصلح.
وأشاد النائب سالمة بسمعة العائلتني الكرميتني اخلالدي
وأبو كويك مشيرا ً ألهمية الصلح بني العائالت وفضله في
بناء اجملتمع وتعزيز متاسك وصمود أبنائه.

النائب األسطل يلتقى نخب ًا مجتمعية برفح
إلتقى النائب د .يونس األســطل نخبا ً مجتمعية من
مؤسسات اجملتمع احمللي وضباط وجنود اللواء اجلنوبي
بجهاز األمن الوطني وعــدد من أفراد األجهزة األمنية
وشخصيات اعتبارية مختلفة.
وركز اللقاء علــى واقع القضية الفلســطينية في
ظل التحديات التي متر بها ،وســلط الضوء تداعيات
اإلجراءات األخيرة التي قامت بها السلطة الفلسطنية
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واالحتالل في تشديد احلصار على قطاع غزة.
وتخلــل اللقاء جملة كبيرة من التســاؤالت في ظل
الواقع الصعب الذي يعيشــه قطاع غزة نتيجية هذه
الظروف.
واستعرض النائب األسطل أهم وأبرز البدائل واخليارات
للتغلــب ومواجهــة التحديات والظــروف الصعبة
والتضييق املقصود على قطاع غزة.

اســتقبل النائب عن كتلة التغيير واإلصالح أ .محمد
فرج الغول رئيس جلنة زكاة الشــاطئ الشمالي د .عبد
املنعــم لبد ونائب رئيس جلنة الشــاطئ اجلنوبي أ .نور
الدين عقيالن لإلطالع على مجريات عملهم.
ورحــب النائب الغــول بالوفد الزائر مثمنــا ً جهدهم
وعطائهم فــي خدمة أبناء شــعبنا الفلســطيني
وتفقدهم أحوال العوائل املســتورة في منطقة غرب
غزة.
وأكد الوفــد الزائر على جهوزية جلــان الزكاة العاملة
خلدمة أبناء شــعبهم ،واعدين باستمرار التواصل مع
نواب كتلة التغيير واالصالح باجمللس التشريعي وتقدمي
ما ميكن من احتياجات ملتابعة أوضاع العائالت املستورة
ودعم صمودهم.
وتنــاول اللقاء العديــد من االقتراحــات واألفكار التي
ستساهم في التخفيف عن كاهل األسر املستورة في
منطقة غرب غزة.

في ســياق أخر تفقد النائب محمــد فرج الغول مركز
شرطة الشاطئ ،مبشــاركة القيادي في حركة حماس
د .نسيم ياســن ،ورئيس جلنة زكاة الشاطئ الشمالي
والنصر د .عبد املنعم لبد ،وكان في اســتقبالهم مدير
املركز العقيد طارق البغدادي وعدد من الضباط ومدراء
األقسام في املركز.
وأثني النائب الغول على عمل مراكز الشرطة وحرصها
على توفير األمن واألمان وحماية اجملتمع من الفســاد،
وتأهيلهــا للموقوفني والنزالء من خــال برامج تربوية
تقيمها إدارة املركز مؤكــدا ً دعمه املتواصل ألبنائه في
جهاز الشــرطة باعتبارهم العني الساهرة التي حتمي
الوطن واملواطنني.
ومن جانبه شكر العقيد البغدادي النائب الغول والوفد
املرافق له على حضوره الكرمي وتفقــده ألحوال النزالء
وتنــاول طعام االفطار برفقتهم مشــيرا ً ألهمية هذه
الزيارات ودورها الكبير في رفع الروح املعنوية.
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يدٌ تبني  ..ويدٌ تقاوم

خالل ندوة برملانية

برملانيون يوصون بتقديم الدعم القانوني ملالحقة قادة اإلحتالل يف املحاكم الدولية
وأدان النائب الغول حالة الصمت الدولي وعدم محاســبة
االحتالل على تشريعاته العنصرية التي ترسخ االضطهاد
ضد الفلســطينيني ،داعيــا ً لضرورة اســتثمار عضوية
فلســطني في احملافل الدولية لفضح تشريعات االحتالل
العنصرية مؤكدا ً علي عدم شــرعية االحتالل وأن ما بني
علي باطل فهو باطل.

أوصي برملانيون بتشــكيل جلنة من أعضــاء البرملانات في
العالم للضغط على حكوماتهم لوقف تشريعات االحتالل
العنصريــة ،وتقدمي الدعــم القانوني مــن أجل مالحقة
ومقاضاة قــادة االحتالل في احملاكــم الدولية الرتكابهم
جرائم حرب ،مؤكدين على ضرورة تشــكيل جلنة قانونية
مدعومة من الســلطة جتمع خبراء فــي القانون الدولي
وحقوق االنســان ،جاء ذلك خالل ندوة بعنوان (تشــريعات
االحتــال الصهيوني .األبعاد وســبل املواجهة) نظمتها
رابطة برملانون ألجا القدس مبشاركة برملانيني فلسطينيني
وعرب وقادة فصائل وكتاب ومحللني سياسيني وممثلني عن
الطائفة املسيحية.
وعبر النواب املشــاركني في الندوة عن رفضهم لعنصرية
وتشريعات االحتالل التي تستهدف الشعب الفلسطيني
وضــرورة مواجهتها من خالل احملافــل الدولية واحلقوقية
لفضــح السياســة الصهيونية وقوانينهــا العنصرية
مؤكدين على ضرورة تشكيل هيئة وطنية مهمتها إعداد
برنامج وطني لتعزيز مواجهة التطبيع ومقاطعة االحتالل
بالتعاون مع القوي الشعبية والدولية للمساهمة في فضح
تشريعات االحتالل العنصرية.

تحديات كبيرة

فضح اإلحتالل

من جهتــه طالب النائب د.أحمد أبو حلبية برفع دعاوي قانونية باســم
الكتل املتضامنة مع الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات دولة االحتالل

في مدينة القدس مؤكدا ً على ضرورة دعم صمود أهالي مدينة القدس.
من جانبه أشار النائب محمد فرج الغول أن االحتالل يحاول تشكيل غطاء
قانوني لشرعنة وجوده وتغطية انتهاكاته حلقوق الشعب الفلسطيني من
خالل تكريس وجتنيد أدوات دولة االحتالل من خالل حكومة االحتالل وقراراتها
والكنيست وقوانينه وتشريعاته.

من جهته أكد النائب مشــير املصري أنه بعد مرور نصف
قرن على احتالل املســجد األقصى فان مدينة القدس متر
اآلن مبرحلــة خطيرة من التحديات واملؤامرات ا لصهيونية
التي تهدف لتهويد كامل للمدينة املقدسة.
ودعا النائب املصري لضرورة التواصل مع البرملانات الدولية
والعمل على مواجهة تشريعات االحتالل العنصرية بحق
شعبنا الفلسطيني.
من جانبــه أكد د .أحمد بحر النائــب األول لرئيس اجمللس
التشريعي الفلسطيني أن شــعبنا سيبقي صامدا ً في
مواجهة اإلحتالل وتشــريعاته العنصرية التي بدأت منذ
احتالل فلســطني وتهجير ســكانها األبرياء بهــدف توطني الصهاينة
الدخالء موضحا ً أن الكنيســت الصهيوني ســن العديــد من القوانني
العنصرية التي تستهدف الشعب الفلسطيني منها قانون األراضي الذي
يشــرع سرقة أراضي الفلسطينيني واالســتيالء عليها وقانون املواطنة
وقانون خصم رواتب الشهداء واألسري.

أشاد بجهود جنوب أفريقيا

قطعت مكافآت نواب حماس بغزة منذ 2007م

د .الزهار يستقبل سفري جنوب أفريقيا ويؤكد أن اتهام حماس باإلرهاب لن يضعفها

أكد رئيس كتلة التغيير واإلصــاح البرملانية د .محمود الزهار أن الهجمة
الكبيرة على حركة حماس واتهامها باإلرهاب لن يضعفها بل ســيزيدها
قوة ،مشــددا ً أن ال انحراف عن بوصلة حركــة حماس مبقاومة اإلحتالل وأن
عدوها واحد هو االحتالل اإلسرائيلي.
وشــدد د .الزهــار خــال لقائه بســفير جنــوب أفريقيا لدى الســلطة
الفلســطينية أشرف ســليمان أنه ال أحد يلزم حركة حماس بوقف ومنع
مقاومة االحتالل ،مشــيرا ً أن قوة املقاومة الفلسطينية تأتي من مساندة
الشعوب العربية لها.
وجدد د .الزهار تأكيده أن حركة حماس لن تتنازل عن شــبر واحد من أرض
فلسطني التاريخية ولن تعترف بإسرائيل ،مضيفا ً  ”:نعمل على انتهاء وزوال
االحتالل الصهيوني عن أرضينا احملتلة منذ عام 1948م”.
وأشــاد د .الزهار بجهــود جمهورية جنــوب أفريقيا فــي دعم القضية
الفلسطينية ،موضحا ً أن جنوب أفريقيا عانت مما تعانيه فلسطني.

وأضــاف د .الزهار ”:املصاحلــة يجب أن تتم في إطار تنفيــذ بنود اتفاقيات
املصاحلة املوقعة مسبقا ً >”
من جانبه أكد السفير ســليمان أن جنوب أفريقيا ستواصل جهودها في
ملف املصاحلة الفلسطينية ،مشيرا ً إلى اللقاء الذي عقد مؤخرا ً في مدينة
كيب تــاون بحضور حركتي حماس وفتح والفصائل ،موضحا ً أن هناك عدة
لقاءات في الضفة وغزة إلمتام هذا امللف وعقد لقاء آخر خالل الفترة القادمة.
وأوضح السفير ســليمان أن جنوب أفريقيا تعمل على مساندة الشعب
الفلسطيني ومساعدته في تقدمي العديد من املشاريع اإلنسانية.
وفي ختام اللقاء طالب د .الزهار الســفير مبواصلــة جهود دعم القضية
الفلسطينية والعمل على دعم وإسناد قطاع غزة احملاصر بتنفيذ مشاريع
اقتصادية وإنســانية وخاصة في اجلانب الصحــي والتعليمي في القطاع
والعمل على فتح معبر رفح.

المحرر المسئول

شرحبيل الغريب
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هيئة التحرير والمتابعة

التغيري واإلصالح :قطع السلطة
مكافآت نواب الضفة سرقة للقرار
السياسي واملال الوطني

أكدت كتلة التغيير واإلصالح أن قطع مكافآت نواب الضفة هو استمرار
لنهج االنقالب على الشــرعية واالبتزاز السياســي الرخيص وتكريس
لسرقة السلطة الفلسطينية للقرار السياسي واملال الوطني وهو إجراء
مخالف للقانون يجب التصدي له.
مــن جهته أكد النائب عن كتلة التغيير واالصــاح نايف الرجوب أن قرار
قطع رواتب  37نائبا ً في اجمللس التشــريعي بالضفة الغربية يأتي ضمن
سياسة العقاب التي ينتهجها الرئيس عباس واحلكومة ضد نواب حركة
“حماس” بالضفة ،مؤكدا ً أنه مخالف للقانون ويجب التصدي له.
وقال النائب الرجوب ”:إن وزارة املالية في رام اهلل أبلغتنا بشــكل رسمي
بأنه لن تكون لكم مكافآت هذا الشهر بنا ًء على قرار من احلكومة”.
وجاءت هذه اإلجــراءات بعد تهديد الرئيس محمود عباس باتخاذ إجراءات
غير مسبوقة.
يشار إلى أن السلطة الفلســطينية قطعت رواتب نواب كتلة التغيير
واالصالح في غزة منذ عام  ،2007ومازالت مقطوعة حتي اليوم.

حسن ماضي  -محمد شاهين  -محمود عياش
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