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الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني
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اللجنة االقتصادية تتدارس الواقع
االقتصادي لقطاع غزة وتوصي بتعزيز القطاع اإلنتاجي

عقــدت اللجنــة االقتصاديــة فــي المجلــس
التشــريعي يوم أمس ورشــة عمل حول الواقع
االقتصادي لقطاع غزة في ظل تشديد االحتالل
وسلطة رام اهلل للحصار المفروض على القطاع.
وشــارك فــي الورشــة ُك ًل من النــواب :عاطف
عــدوان ،ســالم ســامة ،يوســف الشــرافي،
وجميلة الشــنطي ،وحضرها عدد مــن الخبراء

والمختصين في الشأن االقتصادي.
بدوره رحب النائب عدوان ،بالحضور ،مؤكدًا أن
قطــاع غزة يمر بأزمــة اقتصادية خانقة نتيجة
تشــديد الحصار وفرض العقوبات من ســلطة
رام اهلل ،ممــا أدى لتراجع القوة الشــرائية لدى
المواطنين وانخفاض السيولة النقدية ،وكذلك
انخفاض العمل في القطاعات اإلنتاجية.

وناقش الحضور أزمة نقص الســيولة النقدية،
وعدم ادخال المــواد الخام للمصانــع المحلية،
والمعيقــات المفروضة على التحويالت المالية،
وغير ذلك من الهموم االقتصادية.
وأصــى المشــاركون بالورشــة ضــرورة تبني
اســتراتيجية تقوم على دعم القطاع اإلنتاجي
وتوفير الحماية للسلع المحلية ومعالجة نقص

الســيولة ،وعدم ادخال السلع الكمالية التي لها
بديل في السوق المحلى.
كمــا أوصــى المشــاركون بتوثيــق العالقة مع
جمهوريــة مصــر العربيــة وفتح آفــاق التبادل
التجــاري معها لتشــمل المواد الخــام التي من
شأنها تنشيط وتعزيز القطاع اإلنتاجي.

بحر يثمن موقف رئيس االتحاد البرلماني العربي المجلس التشريعي يصادق على
الرافض للتطبيع مع االحتالل ويدعوه لزيارة غزة تعيين خمسة قضاة صلح جدد
أبــرق النائــب األول لرئيــس
المجلس التشــريعي الفلسطيني
د .أحمد بحر ،صباح أمس األربعاء
برســالة عاجلــة لرئيــس اتحــاد
البرلمــان العربــي ،المهنــدس
عاطف الطراونة ،ثمن فيها موقفه
الرافــض للتطبيع مــع االحتالل،
مؤكــدًا أن القضية الفلســطينية
تُشــكل القضية المركزية لألمة
جمعاء ،وأن االحتــال الصهيوني
إنما هو العدو األول لألمة العربية
واإلسالمية.
وهنأ بحر ،فــي برقيته المهندس
الطراونة ،بمناســبة توليه رئاسة
اتحــاد البرلمــان العربــي ،معربا
عــن ايمانــه بالعمــل البرلمانــي
العربي المشترك ،قائ ً
الُ ":كلنا ثقة في قدرتكم على الوفاء
باســتحقاقات هذا الموقــع الهام في ظــل التحديات التي
تواجهها األمة العربية ومتطلبات نهوضها واستقرارها".
وثمــن موقف البرلمــان العربــي الداعم لقضايــا وحقوق
شــعبنا الفلســطيني ،وأضاف لقــد ظهر الموقــف العربي
األصيــل المتمثــل برفض قبول االحتــال والدعوة لوقف

صــادق المجلــس التشــريعي
الفلســطيني في جلسته الخاصة
التــي عقدهــا بمقره يــوم أمس
األربعــاء الموافــق  07مــارس
2019م على قرار تعيين خمســة
مــن قضــاة الصلــح الجــدد ،جاء
ذلــك بعــد أن اجتــازوا االختبارات
واالمتحانات المطلوبة منهم وبعد
تنســيبهم مــن المجلــس األعلى
للقضــاء ووفقــاً لقانون الســلطة
القضائية.

كافة أشــكال التطبيــع والتقارب العربي مــع دولة الكيان،
وذلك أثناء االجتماع األخيــر للبرلمان العربي المنعقد في
العاصمة األردنية الشقيقة عمان.
وجاء في ختام برقية بحر ":وإننا باسم شعبنا الفلسطيني،
نتشــرف بدعوتكــم لزيــارة المجلــس التشــريعي بغزة،
الطالعكــم على أشــكال المعاناة التي يعانيهــا أهلنا في
قطاع غزة الصامد".

واعتبــر خبــراء قانونيــون أن
المصادقة على تعينهم سيساهم
فــي إيجاد حلول جزئية لمشــكلة
تكــدس القضايا المنظــورة أمام
القضاء الفلسطيني.
ومن الجدير ذكره أن هذه الخطوة
تأتي فــي إطــار تطويــر وتعزيز
منظومــة العدالة في فلســطين
وبهدف التســهيل علــى المواطن
للوصــول إلــى قاضيــه الطبيعي
ووفقًا لمبدأ سيادة القانون

لجنــة التربية تطالــب باعتماد خطــة وطنية
لمواجهة سياسة قطع الرواتب
04
رئاســة ونواب التشــريعي يتقدمــون وفود
المشاركين بمسيرات العودة
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أخبار

دعا لمساندة حقيقية لهم ..النائب طافش :األسرى
يخوضون أقسى مالحم التاريخ في سجون االحتالل
أكــد النائــب فــي المجلــس
التشــريعي عــن محافظــة
بيت لحــم خالد طافــش ،أن
األســرى في سجون االحتالل
يخوضــون أقســى مالحــم
التاريخ ،موضحــا أن الصراع
بينهــم وبيــن ســجانيهم
مســتمر بدون كلــل أو ملل،
في ظــل تفنــن الســجانين
في وســائل التضيــق عليهم
وإبعادهم عن واقع شعبهم.
وأضاف طافــش أن االحتالل
لــن يســتطيع النيــل مــن
عزيمتهم ،رغم أنه يقيدهم فــي زنازينه المغلقة،
الفتــا أن االحتــال يحســب لخطــوات األســرى
التصعيديــة ألف حســاب ،وأنه ســيدفع الثمن غاليا
على كل سياسته اإلجرامية والمسيئة لألسرى داخل
السجون.
وشــدد على ضرورة مساندة أســرانا وعدم تركهم
وحدهم في الميدان ،داعيا شــعبنا الفلســطيني أال
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يتــرك أبنــاءه األحــرار لقمة
ســائغة لسياســة االحتــال،
التــي تريــد أن تســتخدمهم
كبازار انتخابي لخدمة أجندات
أحزاب صهيونية.
وناشــد طافــش ،الفصائــل
الفلسطينية بضرورة التكاتف
والتالحــم للخــروج بقــرارات
وحدويــة تخدم األســرى في
الســجون ،بمــا يشــكل لهم
دعمــا معنويا عاليا ويزيد من
تحديهم وصمودهم في وجه
السجان.
وطالب األمة العربية واإلســامية وشــعوبها الحرة
بالوقوف وقفة جــادة بجانب األســرى ومتطلباتهم
وحقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم كل القوانين
واألعراف ،مشددًا على ضرورة المتابعة الجدية من
كل الجهات الدولية والحقوقية وعلى رأسها الصليب
األحمر لكافة قضايا األسرى سجون االحتالل.
ووصــف النائب طافش ،األســرى بالعــرق النابض
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طالب بتفعيل المقاومة في الضفة

النائب عدوان :اغتيال االحتالل لشابين في
الضفة انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية
دعا النائب عاطف عدوان،
لتفعيــل المقاومــة فــي
الضفــة رداً علــى اجــرام
العــدو الصهيونــي والذي
كان آخره اغتيال شــابين
فلسطينيين غرب مدينة
رام اهلل ،مشــددًا أن
مواجهة سياســة االحتالل
ال تتم إال من خالل المزيد
من عمليات المقاومة ضد
قوات االحتالل الصهيوني
فــي الضفــة الغربيــة
المحتلة.
وقال عــدوان في تصريح صحفي أدره مؤخرًا":
إن جريمــة اغتيــال االحتالل لشــابين من قرب
قريــة كفــر نعمة هو اجــرام صهيونــي ودليل
واضــح علــي تنكــر االحتــال لــكل القوانيــن
والمواثيق واالتفاقيات والتفاهمات الدولية".

وأضــاف أن االحتــال
يتعامــل
الصهيونــي
بقــوة النار مــع المدنيين
العزل ليزيد مــن جرائمه
المســتمرة بحق الشــعب
الفلســطيني ،مســتنكرًا
اســتمرار التنسيق األمني
مــع االحتــال فــي ظــل
اســتمرار جرائم االحتالل
الصهيونــي ضد شــعبنا،
وموضحــاً أن اســتمرار
ســلطة رام اهلل بالتنسيق
األمنــي مع االحتــال جرأ
االحتالل على مثل هذه الجرائم.
واعتبر عدوان ،هذه الجرائم التي تمارس يومياً
ضد شعبنا تستوجب االدانة الدولية من مختلف
أحــرار العالــم ،داعيــاً لوقــف هذه االعتــداءات
الخطيرة على أبناء شعبنا.

النائب نعيم تناقش قضايا المواطنين مع وكيلي وزارتي األشغال واالقتصاد
ناقشــت النائــب هــدى نعيــم ،عــدد مــن قضايا
المواطنيــن مــع وكيــل وزارة االشــغال العامــة
واالســكان المهندس ناجي ســرحان ،ووكيل وزارة
االقتصــاد د .أيمــن عابــد ،وذلــك خــال زيارتين
منفصلتين لهما.

زيارة وكيل االسكان

وأثنــت النائــب نعيم ،خــال لقاءها مع ســرحان،
في مكتبه بمدينة غزة على جهود وزارة اإلســكان
في مســاعدة المواطنين المتضررين من الحروب

والمحتاجين الى مأوى وأيضا الذين تحتاج بيوتهم
إلى ترميم ،مشــيرة لبعض القضايــا التي تتعلق
بمشاريع اإلسكان ســواء للمواطنين الذين تحتاج
بيوتهم إلى ترميــم أو المواطنين الذين يحتاجون
لبناء مساكن جديدة.
بدوره ذكر وكيل وزارة األشغال ناجي سرحان ،أهم
اإلنجازات التي قامت بها الوزارة خاصة في مشاريع
اإلســكان ،موضحاً أنه تم انجاز أكثــر من ""9300
وحدة ســكنية لمختلف الفئــات المحتاجة ،شــاكرا
النائب نعيــم ،علــى اهتمامها ومتابعتهــا لقضايا

دوليا
دعا لمالحقة االحتالل ً

النائب شهاب يدعو
لتحسين أوضاع األسرى في سجون االحتالل
دعا النائب محمد شــهاب،
للتدخــل العاجــل بهــدف
تحســين أوضــاع األســرى
الفلســطينيين في سجون
االحتــال ،مشــيراً أن
االنتهاكات المستمرة بحق
األســرى هي جرائم يجب
مالحقة االحتالل عليها في
المحافل الدولية.
وقــال النائــب شــهاب،
فــي تصريــح صحفــي
أصــدره مؤخــراً ":يجــب
علــى المؤسســات الدولية
االضطــاع بمســؤوليتها كاملــة تجــاه األســرى
الفلســطينيين بموجب القانون الدولي اإلنساني
وايقاف االعتداءات الصهيونية بحق أسرانا".
وأضاف ":األسرى والشــهداء خيرة أبناء فلسطين

وقدمــوا عمرهــم دفاعــاً
عن األرض المحتلة ويجب
التصــدي لالنتهــاكات
بحقهــم
الصهيونيــة
والوقوف دون فرض المزيد
من القيود على أسرانا بما
يتناقض مع اتفاقية جنيف
الرابعة لعــام 1949والتي
نصــت على حمايــة حقوق
األســرى وتوفيــر ســبُل
الحياة الكريمة لهم".
ودعــا النائــب شــهاب،
لمواجهة القرارات الظالمة
واالنتهــاكات التــي يقوم بهــا االحتــال ،مطالباً
بمالحقة االحتالل في المحاكم الدولية ومقاضاة
قادته المجرمين بالمحاكم الدولية لما يرتكبونه
من جرائم بحق شعبنا ومقدساتنا.
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المواطنين ،مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به نواب
المجلس التشريعي لخدمة المواطنين الفلسطيني.

زيارة وكيل االقتصاد

وفي الســياق التقت نعيم ،وكيــل وزارة االقتصاد
أيمن عابد ،في مكتبه بمدينة غزة ،وناقشــت معه
عــددًا من قضايا المواطنين الخاصة ،وبحثت معه
سبُل معالجة مشــكالت المواطنين ومساعدتهم،
من ناحيتــه تبنى عابد ،القضايا المطروحة وتعهد
بمتابعتها واالهتمام بها.

البرغوثي يندد بإعدام االحتالل
للشهيدين أمير دراج ،ويوسف عنقاوي
دان النائــب مصطفــى
البرغوثــي ،مــا ارتكبتــه
قــوات االحتالل من إطالق
للنــار على مركبــة مدنية
فلســطينية ممــا أدى الى
استشهاد الشهيدين ،أمير
دراج ،ويوســف عنقــاوي
وإصابــة هيثــم جمعــة
بجروح خطيرة ،وجميعهم
مــن قــرى قضــاء رام اهلل
وهم ال يتجاوزون العشرين
من أعمارهم.
وقــال البرغوثــي ،فــي
تصريح صحفي لــه ،إن جنود االحتالل ارتكبوا
عملية إعدام الشــهيدين "دراج ،وعنقاوي ،بدم
بــارد ،ومؤكدًا أن الشــبان تعرضــوا في بداية
األمر لحادث سير ســببه وجود عربات االحتالل
المفاجئ أثناء اقتحامها لبلدة كفر نعمة.
وندد البرغوثــي ،باالعتقاالت التعســفية التي
تجريها قوات االحتالل بشــكل يومي في مدن

وقــرى الضفــة الغربيــة
المحتلة ،مستذكرًا جرائم
واعداماتــه
االحتــال
الميدانيــة التــي اقترفهــا
االحتــال بحق الشــهداء،
حمدان العارضة البالغ من
العمر ســتين عامــاً وجرى
إعدامــه فــي قلــب مدينة
البيرة ،والشــهيدة المسنة
ثروت الشــعراوي والبالغة
مــن العمــر " "73عاما من
مدينة الخليل ،وغيرها من
االعدامــات التــي ترتكبها
قوات االحتالل في مــدن وقرى الضفة الغربية
المحتلة.
واعتبر البرغوثي ،تلك التصرفــات واإلجراءات
بمثابة جرائم حرب باتت نهجا لجيش االحتالل
ضد المدنيين الفلســطينيين ،داعيًا الســلطة
للبدء الفــوري ودون تردد في إجراءات محاكمة
قادة جيش االحتالل في المحاكم الدولية.
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أخبار ومقاالت

القدس تندد باعتداءات االحتالل على
َلجنة
ِ
ِّ
والمصلين فيه
المسجد األقصى
عقــدت لجنة القــدس واألقصى بالمجلس الصهيونية لســاحاته ،واغالق باب الرحمة
التشــريعي مؤتمــر صحفــي حــول تطور بالسالســل واألقفــال" ،البرلمــان" تابعت
األحداث في المسجد األقصى واالقتحامات المؤتمر وأعدت التقرير التالي:

تصعيد خطير

هــذا ووصف رئيــس لجنة القــدس واألقصــى بالمجلس
التشريعي النائب الدكتور أحمد أبو حلبية ،خالل المؤتمر،
مــا جرى عند باب الرحمة بالتصعيــد الخطير ،منوهًا إلى
أن االحتالل يســعى لتهويد المسجد وتقسيمه ،مؤكدًا أن
اغــاق قوات االحتــال لباب الرحمة بالسالســل واألقفال
الحديديــة جاء ســعيًا لفرض أمر واقــع وتمهيدًا لتطبيق
التقسيم المكاني في المسجد األقصى المبارك.
وأشاد أبو حلبية ،بهبة المقدسيون وخلع البوابة الحديدية
التــي وضعها االحتالل علــى باب الرحمــة ،مبرقًا بالتحية
ألهــل القــدس والمرابطيــن والمرابطــات فــي ســاحات
األقصــى ،ومؤكــدًا فشــل مخططــات االحتــال بفرض
التقسيم المكاني.
وطالب البرلمانات العربية واإلســامية والدولية بمواجهة

مــا يقــوم بــه العــدو الصهيوني مــن جرائم حــرب بحق
اإلنسان الفلسطيني المنتفض نصرة ودفاعاً عن المسجد
األقصى المبارك ،داعيا للضغط على الحكومات ألجل دعم
الحــقّ الفلســطيني ووقف التطبيع المخــزي مع االحتالل
الصهيوني.

سلطة التآمر والعار

ووصف أبو حلبية الســلطة فــي الضفة الغربيــة المحتلة
بســلطة التآمر والعار ،مطالبًا أجهزتها األمنية بكف يدها
الغليظــة عــن المقاومين ،ومنــددًا بعدم قيام الســلطة
بواجبها في مالحقة ومقاضاة العدو الصهيوني وقادته في
المحاكم الدولية.
ودعا الفصائل الفلســطينية لالســتمرار باستخدام أدوات
المقاومــة الممكنــة في القــدس والضفة وغــزة والداخل
الفلسطيني حتى دحر المحتل عن أرضنا وقدسنا وأقصانا.

لجنة الداخلية واألمن تتفقد هيئة القضاء العسكري

زارت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكم المحلــي بالمجلس
التشــريعي ،هيئة القضاء العسكري ،والتقت رئيس الهيئة
العميد ناصر ســليمان ،وقضاة المحاكم العسكرية ورؤساء
النيابــات ،ووكالء النيابة ،وضم وفد اللجنة ُك ً
ال من النواب:
إسماعيل األشقر ،سالم سالمة ،وجميلة الشنطي.
بــدوره أثنــى النائب األشــقر ،على دور القضاء العســكري
فــي محاربة الجريمة في قطاع غــزة ،وخاصة فيما يتعلق
بالتخابــر مع االحتــال واالتجار بالمخــدرات والممنوعات،
ومعالجة ملف التطرف الفكري ،مشددًا أن األحكام الصادرة
عن هيئة القضاء العسكري رادعة للمجرمين ،وترتب عليها
انخفاض مســتوى الجريمة واالتجار بالممنوعات إلى أدنى
مستوى.

من جانبه أثنى العميد سليمان ،على لجنة الداخلية واألمن
والحكــم المحلي بالمجلــس التشــريعي ،لمتابعتها لهيئة
القضــاء العســكري والعمل مــع الجهات المختلفــة لتلبية
االحتياجــات الضرورية لعمل الهيئة ،التــي قال إنها تعاني
قلة اإلمكانيات.
وأشــار أنهــم يواصلــون الليل بالنهــار من أجــل الحد من
الجريمــة ،ومعاقبــة المجرمين الذين يعيثون فســادًا في
غزة ،وذلك من خالل األحكام الرادعة.
مــن ناحيتهما أكد عضــوي اللجنة النائب ســامة والنائب
جميلة الشــنطي ،على أنهما ســيبذالن أقصى الجهود من
أجل توفير احتياجات الهيئة وتذليل العقبات أمام مسيرتها
القضائية الرائدة.
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كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

المرأة الفلسطينية ..ذاكرة وطن خلدها التاريخ

ماذا عسى القلم أن يفيض بمداده ،مدحا وإشادة وتقديرا ،للمرأة الفلسطينية ودورها
الوطني في يوم المرأة العالمي؟!
إن يوم المرأة العالمي يشكل فرصة ذهبية للتنويه إلى حال المرأة في اإلسالم والفكر
اإلســامي ومدى األهمية والتكريــم والتقدير والرفعة التي أوالها اإلســام للمرأة،
مقارنــة بحــال المرأة لدى الغرب وغير المســلمين بشــرائعهم المحرفة ومناهجهم
الوضعية.
فالمرأة في اإلسالم طاهرة عفيفة ،ذات قيمة عالية وكيان معنوي رفيع ،فيما المرأة
لدى اآلخرين ال تعدو كونها سلعة تباع وتشترى وال تتجاوز قيمتها أن تكون مستودعا
رخيصا للنزوات والغرائز والشهوات البهيمية ال أكثر.
لقد شكلت المرأة الفلسطينية نموذجا عزّ نظيره في العصر الحديث ،وتركت بصمات
بالغة العمق والداللة والرمزية في مسيرة جهاد شعبنا وتضحياته وسعيه لنيل الحرية
واالستقالل الوطني من نير االحتالل الصهيوني الغاشم.
للمرأة الفلســطينية المجاهــدة والمقاومة التي كســرت إرادة االحتالل ومرغت أنفه
فــي تــراب الهزيمة والعار ،شــأن كبير في الوجدان الشــعبي الفلســطيني والعربي
واإلســامي ،فقــد صنعت تاريخ وأمجاد شــعبها جنبا إلى جنب مــع الرجل في كافة
المحطات الوطنية والكفاحية الفلســطينية ،وباتت تشكل حالة إلهام وتأسّ واقتداء
لجيل كامل في الفتيات والنســاء في شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية،
وإن ما جادت به حياتها من فداء وعطاء وتضحيات قدمتها في إطار المقاومة والكفاح
نصرة لفلسطين والمقدسات ،أحرى أن يكتب بماء الذهب ويدوّن بمداد من نور في
ســجل الخالدين والعظماء من أبناء شــعبنا وأمتنا ،وال يمكن أن ينسى أو تغفل عنه
ذاكرة الفلسطينيين بأي حال من األحوال.
لقــد أبــرزت االنتفاضــات المتعاقبــة ومراحل العمــل المقــاوم والعمل السياســي
والبرلمانــي واالجتماعي ،في تاريخ شــعبنا طاقات نســائية هائلة وضعت بموجبها
المرأة الفلسطينية في مكانها الذي تستحق ،وأكدت على جدارتها في المشاركة في
المسيرة النضالية والكفاحية والسياسية الفلسطينية ،وأهليتها الكاملة لحمل وتحمل
األعباء والمســئوليات الوطنية في إطار مســيرة التحرر والبناء الوطني الفلسطيني،
كاالستشهادية ريم الرياشي وبقية االستشهاديات والمجاهدات والمناضالت اللواتي
استشــهد بعضهن وأســر البعض اآلخر ومنهن من ال زلن ينتظــرن على طريق ذات
المقاومة والتحرير.
من الذي لم يشــهد الدور الرائع واألعمال المتميزة التي قدمتها المرأة الفلســطينية
لخدمة شــعبنا وقضيته الوطنية في مختلف المجاالت ،ومن الذي لم ير المرحومة أم
نضال فرحات خنساء فلسطين وغيرها من الخنساوات ونساء فلسطين وهن يشعلن
فينا روح الجهاد والتضحية وحب الشــهادة والفداء ،ويغرسن ذلك في نفوس أبنائهن
حتى غدوا رجاال أشــداء ومجاهدين أفذاذ وعمالقة في ســاح الوغــى ومقارعة العدو
الصهيوني الغاشــم ،وأضحوا نماذج مضيئة في ميادين التضحية والفداء التي أذلت
ناصية االحتالل وأعجزت نخبته السياسية والعسكرية وقواته الباغية طيلة المراحل
الماضية.
وفي المجال الديني والتربوي والدعوي جســدت المرأة الفلســطينية عبر العديد من
األخوات والكوادر النســائية الفذة أنموذج الداعية القدوة التي أفنت ذاتها في ســبيل
دينها وعقيدتها اإلســامية ،ووصلت الليل بالنهار في ســبيل تربية الجيل النسائي
على موائد القرآن وحِ َلق الذكر ،وأفاضت بأخالقها العالية وإيمانها العميق روح األمل
والبشر والتفاؤل في قلوب الناس والمجتمع المحيط.
وهكــذا ،فإن المرأة الفلســطينية تحولت إلى منارة كبرى تشــعّ بالخيــر والنور في
فضائنا الفلســطيني والعربي واإلســامي وعنصر إلهام واقتداء لكل نســاء شــعبنا
وأمتنا ،وستبقى أمّا لكل الشهداء والفقراء والمجاهدين والمناضلين من أبناء شعبنا،
وســيذكر شعبنا وأمتنا المرأة الفلسطينية بكل الفخر والعرفان واالعتزاز ،وسيسجل
اسمها في سجل الشرفاء النبالء والصابرين الصامدين.
وختاما ..فإن شــعبا أنجب المجاهدات والمناضالت والخنساوات والداعيات والمربيات
والسياســيات والبرلمانيات الفاضالت ال يمكن أن يهزم في أي وقت من األوقات ،وإن
واقعــه سيشــهد انتقالة حقيقية من نصــر إلى نصر –بــإذن اهلل -مهما بلغت المحن
ومهما كانت التضحيات.
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لجنة التربية تستمع لوكيل وزارة التعليم
ونناقش معه مالحظات حول قانون رقم  11لسنة 1998م

عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة
بالمجلــس التشــريعي جلســة اســتماع لوكيل
مســاعد وزارة التعليــم العالــي الدكتــور أيمــن
اليازوري ،رافقه عدد من المسئولين والقانونين
والمختصيــن مــن الــوزارة ،وحضر الجلســة كل
من مقرر اللجنة النائــب خميس النجار ،وأعضاء
اللجنة النواب :يوســف الشرافي ،وسالم سالمة،
ومحمد شــهاب ،ويونس أبو دقة ،وناقش النواب
مع وفــد التعليم قانون التعليــم العالي رقم 11
لسنة 1998م ،واستمعوا لمالحظات وفد الوزارة

حول القانون المذكور.
بدوره أوضح النائب يوسف الشرافي ،أن الجلسة
تأتــي في إطــار مناقشــة ومتابعــة االحتياجات
التشــريعية والقانونية المرغــوب في تعديلها أو
إضافتها من قبل الوزارات والمؤسسات المختصة.
من ناحيته أشار اليازوري ،إلى األسباب التي دعت
الوزارة للمبادرة بتقديم مقترحات لتعديل قانون
التعليــم العالــي رقــم  11لســنة 1998م ومنها
الفترة الزمنية التــي ولد فيها القانون وهي قبل
أكثر من  20عامًا حيث ولد في ســياقات مختلفة

عن الواقــع الحالــي ،خاصة في ظــل التطورات
الموجــودة ومــا واكبتــه الحداثة ومنها تشــكيل
هيئة االعتماد والجــودة ومجلس التعليم العالي
ومجلس البحث العلمي إضافة إلى تقوية وتفعيل
منظومة التعليم المهني والتقني هذا باإلضافة
إلى قصور القانون في بعض الجوانب الضرورية
التي تنظم عمل مؤسسات التعليم العالي وآليات
متابعتها.
وناقشــت اللجنة األســباب والمبــررات الموجبة
للتعديالت واإلضافات المقترحة من قبل الوزارة

على نصوص ومواد القانون.
ونــوه أعضــاء اللجنــة ،إلــى أنهــم ســيقومون
بدراســة المقترحات المقدمة من الوزارة حســب
األصــول ومــن ثم اتخــاذ القرار المناســب حول
تقديم مشــروع قانــون معدل لقانــون التعليم
العالي للمجلس التشريعي إلقراره عبر المراحل
التشريعية وفقاً ألحكام النظام الداخلي للمجلس
التشريعي وذلك من أجل النهوض بواقع التعليم
العالي والبحث العلمي في مؤسســاتنا التعليمية
نحو أفضل المستويات.

لجنة التربية تطالب بتشكيل خلية أزمة
واعتماد خطة وطنية لمواجهة سياسة قطع الرواتب

طالبــت لجنــة التربيــة بالمجلــس التشــريعي
الفلســطيني بتشــكيل خلية أزمة واعتماد خطة
وطنيــة شــاملة لمواجهــة سياســة قطــع رواتب
المواطنين في قطاع غزة.
ودعت اللجنة خالل اجتماع لها بمقر التشــريعي،
الــوزارات والمؤسســات المعنيــة لمواجهــة هذه
السياســة وانعكاســاتها االجتماعية واالقتصادية
واألمنية والصحية والتعليمية الســلبية على حياة
المواطنين كافة في القطاع.
وحضــر االجتماع كل مــن رئيس اللجنــة النائب
عبد الرحمن الجمل ،ومقرر اللجنة النائب خميس
النجــار ،وأعضــاء اللجنة النواب :يونــس أبو دقة،
ويوسف الشرافي ،وســالم سالمة ،ومحمد شهاب

وهدى نعيم.

آثار سلبية

وناقشــت اللجنة سياســة قطع الرواتــب وأثارها
السلبية على الخدمات الصحية والمسيرة التعليمية
وعلى أسر الشــهداء واألسرى والجرحى وعلى كل
فئــات المجتمع من قبل الســلطة بــرام اهلل هذا
باإلضافة إلــى وقف تمويل العديــد من الخدمات
والمشاريع الحيوية التي من شأنها تخفيف أزمات
الحياة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة.
بدورهــم عبــر أعضــاء اللجنــة عن اســتغرابهم
واستنكارهم لهذه السياســة التي وصفوها بأنها
مؤامرة وسياســة ممنهجة تمارســها السلطة في
رام اهلل منــذ انتخابــات عــام 2006م حتى يومنا
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هذا ضد أبناء قطاع غزة خالفاً للقوانين اإلنسانية
واألعراف الدولية.
مــن ناحيتــه أشــار رئيــس اللجنــة النائــب عبد
الرحمــن الجمل ،الــى مخاطر وتداعيات سياســة
قطع الرواتب ووقف تمويل عدد من الخدمات في
قطاع غزة من قبل سلطة رام اهلل ،مؤكداً أن هذه
اإلجــراءات العقابية والقمعية والتعســفية تهدف
لخنــق قطاع غزة وخلــق أزمات معيشــية وزيادة
معاناة المواطنين.

مقترحات مشاريع

الــى ذلك ناقشــت اللجنــة األولويات التشــريعية
المقدمة من عدد من الوزارات بما فيها مقترحات
مشــروع قانون معــدل لقانــون التعليــم العالي

ومقترحات لمسودة مشــروع قانون اآلثار المقدم
من وزارة الســياحة واآلثــار والمالحظات المقدمة
مــن وزارة العمل على قانون العمل الفلســطيني
رقــم ( )7لســنة  2000م باإلضافــة للمقترحــات
التشريعية المقدمة من وزارة الثقافة.
وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة ســتقوم بمناقشــة
المقترحــات المقدمة ودراســتها حســب ُ
األصول
التشريعية ووفقاً ألحكام النظام الداخلي للمجلس
التشريعي.
كما ناقشــت اللجنة عدد من ردود الوزارات وعدد
مــن شــكاوى المواطنيــن وأصــدرت التوصيــات
الالزمة بشأنها للمعنيين في الوزارات والمؤسسات
الحكومية طبقًا للقانون والنظام.
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لجنتا التربية والرقابة تلتقيان النائب العام

التقت لجنة التربية والقضايا االجتماعية ،ولجنة
الرقابــة العامة وحقوق االنســان ،في المجلس
التشــريعي ،مــع النائــب العــام الفلســطيني
المستشــار ضياء الدين المدهون ،وذلك مطلع
األســبوع الجاري بمقر المجلس التشريعي في
مدينــة غــزة ،وبحضــور ُك ً
ال من النــواب :عبد
الرحمن الجمل ،يحيى العبادسة ،خميس النجار،
يوسف الشرافي ،محمد شهاب ،وهدى نعيم.

ومن الجدير ذكــره أن اللقاء جاء بهدف االطالع
على ســير العمل في النيابــة العامة ،والوقوف
على طبيعة اإلجراءات التي تتخذها النيابة من
أجل ضمان إحقاق الحقوق وتعزيز مبدأ ســيادة
القانون.
بــدوره عــرض المستشــار النائــب العــام،
اإلنجــازات التي حققتهــا النيابــة العامة خالل
العــام المنصرم ،منوهًا إلــى أن النيابة العامة

والمرافق القضائيــة األخرى ،مؤكدين مواصلة
العمــل من أجل أن يعم العــدل في ربوع البالد
ومن أجــل مبدأ ســيادة القانون ،وناقشــوا مع
النائب العــام بعض القضايا التي تشــكل رأي
عام فــي المجتمع الفلســطيني ،في حين قدم
المستشــار المدهــون العديد مــن التوضيحات
والردود واالجابات التي من شأنها إزالة الغموض
عن القضايا المطروحة.

وطواقــم العاملين فيها ال يدخــرون جهدًا في
سبيل خدمة المواطن والمحافظة على الحقوق
العامة ،مثمنًا دور السلطة التشريعية وتعاونها
مع المؤسسات الرســمية في البالد بما يضمن
ويكفــل خدمــة المواطنيــن والعمل مــن أجل
التخفيف من معاناتهم اليومية.
مــن ناحيتهم عبر نــواب المجلس التشــريعي
عن دعمهم وتأييدهم لمؤسسة النيابة العامة

لجنة الداخلية واألمن تتفقد جهاز األمن الداخلي
قامــت لجنة الداخليــة واألمن والحكــم المحلي في
المجلس التشريعي ،بزيارة تفقدية لمقر جهاز األمن
الداخلي بغزة ،وذلك فــي إطار حملة زيارات تجريها
اللجنة بهدف زيارة وتفقد األجهزة األمنية في قطاع
غزة واالطالع على سير العمل في مقراتها.

وضم وفد اللجنة النائبان إســماعيل األشقر ،وسالم
ســامة ،وكان في استقبالهما مدير عام جهاز األمن
الداخلــي وعــدد مــن المســئولين ومــدراء اإلدارات
والدوائر بالجهاز.
وناقــش الطرفــان األوضــاع األمنيــة فــي القطاع

والقضايــا التــي تهم الجهاز بشــكل خــاص ،بدوره
اســتعرض مدير عام الجهاز الخطة الســنوية للعام
 2019واأللويــات التي تم اعــداد الخطة بناء عليها،
منوهًا إلــى كونها خطة قابلــة للتطوير والتحديث
وفقًا للمستجدات األمنية في البالد وبما تمليه الحالة

األمنية الميدانية في الوطن.
من جهته ثمن النائب األشــقر ،جهود الجهاز وخاصة
فيمــا يتعلق بمكافحــة العمالة ومحاربــة المخربين
والمضريــن بأمن الوطن ومقدراته ،وأكد دعم لجنة
األمن والداخلية للجهاز على كافة المستويات.

بحر يبرق لرئيس مجلس النواب
طالب بمحاكمة قادة االحتالل ..التشريعي يشيد
بالتقرير األممي حول جرائم االحتالل بحق المدنيين المصري معزيا بضحايا حادثة القطار

أشادت رئاسة المجلس التشريعي بالتقرير األممي
تجــاه جرائــم االحتالل بحــق األطفــال والمدنيين
المشــاركين في مســيرات العودة ،والــذي أقر أنها
ترتقــي لجرائم حــرب ،جاء ذلك خــال تصريحات
صحفيــة أدلى بهــا النائب األول لرئيــس المجلس
التشــريعي ،داعيًــا للبنــاء علــى التقريــر األممي
المذكور.
وطالبت رئاســة المجلس فــي تصريحاتها بضرورة
العمــل علــى كل األصعدة مــن أجل جلــب واقتياد
قــادة دولة االحتــال الصهيوني للمحاكــم الدولية،
ومحكمة الجنايات الدوليــة ،ومحاكمتهم بموجب ما
يرتكبونه من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني وعلى
وجه الخصــوص المشــاركين في مســيرات العودة

والتظاهرات الســلمية الجارية عند حدود القطاع مع
أرضنا المحتلة عام 1948م.
وأهابت رئاسة المجلس التشــريعي بالدول العربية
واإلســامية الصديقة والشــقيقة وأحرار العالم من
أجل مساعدة شعبنا من الناحية السياسية والقضائية
والقانونيــة بما يمهد لجلب قــادة االحتالل للمحاكم
الدولية ،داعيًة مؤسسات حقوق االنسان والمنظمات
الحقوقيــة الدولية لفضح ممارســات االحتالل بحق
شعبنا وتجاوزات جيش االحتالل وانتهاكه للمعاهدات
الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي اإلنســاني،
وكذلــك العمل علــى فتح المجال أمــام المتضررين
من أبناء شــعبنا من سياســات االحتالل لرفع دعاوي
قضائية ضد االحتالل وقادته.

أبــرق النائــب األول لرئيــس المجلــس
التشــريعي د .أحمد بحــر ،ببرقية عاجلة
لرئيس مجلس النــواب المصري الدكتور
علــي عبد العــال ،معزيًــا بضحايا حادثة
محطة رمسيس للقطارات.
وقــال بحــر فــي برقيتــه ":تلقينــا ببالغ
الحــزن واألســف نبــأ حادثة القطــار في
مدينــة القاهــرة ،وإننــا باســم رئاســة
المجلس التشــريعي وعموم أبناء الشعب
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الفلســطيني نبعــث لمعاليكــم وألســر
الضحايــا بأحــرّ التعازي وأصدق مشــاعر
المواساة بهذا الحدث المؤلم".
وتمنى بحر ،الرحمــة للضحايا ،داعيًا اهلل
تبــارك وتعالــى أن يُلهم ذويهــم الصبر
والسلوان ،وأن يمنّ بالشفاء العاجل على
الجرحى والمصابين ،وأن يحفظ جمهورية
مصر العربية والشــعب المصري الشقيق
من كل مكروه.

AL - P R L M A N

6

العــدد
()261

أخبار وتقارير

 07مارس  /آذار  2019م

رئاسة ونواب التشريعي يهنئون المفرج عنهم من السجون المصرية

قدّم النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي
د .أحمــد بحر ،التهنئة لألســرى األربعــة المفرج
عنهم من الســجون المصرية ،الفتًا إلى أن انهاء
قضية هؤالء األسرى يشكل بداية مرحلة جديدة
مــن العالقات المصرية الفلســطينية ،داعيًا إلى
ضرورة االفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين
من ســجون البلدان العربية كافة وكذلك سجون
االحتالل الصهيوني.

نواب التغيير واالصالح يهنئون
إلى ذلك زار وفد من نواب كتلة التغيير واإلصالح
البرلمانيــة ،الشــبان األربعة المفــرج عنهم من
سجون جمهورية مصر العربية لتهنئتهم بمناسبة
اإلفراج عنهم وعودتهم ألهلهم وذويهم.
وضــم الوفــد ُك ً
ال من النــواب :أحمد أبــو حلبية،
ومحمد فرج الغول ،ومشــير المصري ،وإسماعيل
األشــقر ،ويوســف الشــرافي ،ويونس أبــو دقة،

نواب التشريعي
يهنئون األسير المحرر إياد أبو هاشم

قدم نواب المجلس التشــريعي التهنئة لألسير
المحــرر من ســجون االحتالل إيــاد محمود أبو
هاشم ،من محافظة رفح ،ويبلغ من العمر ()43
عامــا وذلك بعــد خروجه من ســجون االحتالل
التــي قضى فيها مدة محكوميتــه البالغة ()22
عاماً.
وشــدد النواب لــدى تقديمهم التهنئــة لعائلة
األســير أن قضيــة األســرى تحتــل قمة ســلم
األولويات لدى المجلس التشريعي الفلسطيني
 ،مناشــدين المنظمات الحقوقية المحلية منها
والدولية للعمل من أجل الضغط على اإلحتالل
لإلفراج عن األســرى أو علــى األقل معاملتهم
معاملة حســنة وفقا لما تنص عليــه القوانين
الدولية.

يذكــر أن قــوات االحتــال اعتقلت أبو هاشــم
بتاريــخ 13/02/1997م بعــد تنفيــذه لعملية
طعن ألحد الجنود اإلســرائيليين في معبر رفح
الحدودي؛ وأصدرت المحكمة االسرائيلية بحقه
حكماً بالسجن الفعلي ( )16عاماً ،بتهمة محاولة
قتل جندي اســرائيلي واالنتمــاء لحركة الجهاد
اإلســامي في فلســطين؛ وفي نفس الســنة
قامــت بمضاعفــة الحكم ســتة ســنوات أخرى
ليصبــح حكمه ( )22عامــاً ،وذلك بعــد أن قام
األسير إياد بضرب شرطي اسرائيلي ،في سجن
نفحة لمعاملته الســيئة لألسرى أثناء التفتيش
للغرفة التــي كان يقبع بها ،وأفرجت ســلطات
االحتالل عنه يوم الجمعة الماضي.
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ويونــس األســطل .وأعــرب النــواب عــن أملهم
بتحرير بقية أسرى شعبنا من سجون االحتالل.
ومن الجدير ذكره أن الشبان األربعة وهم ":ياسر
زنــون ،وحســين الزبــدة ،وعبد اهلل أبــو الجبين،
وعبد الدايم أبو لبدة" ،كانوا قد اختطفوا على يد
مسلحون مجهولون في  19أغسطس  ،2015بعد
مداهمة حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين،
علــى بعد  300متــر من معبر رفــح البري ،على

الحدود بين قطــاع غزة ومصر ،بينمــا كانوا في
طريقهم إلى مطار القاهرة الدولي.
هذا ووصل وصل الشــبان األربعة إلى قطاع غزة
عبر معبر رفح البري ،مساء يوم الخميس الماضي
الموافق  28فبراير أي بعد ثالث ســنوات ونصف
مــن اختطافهــم ،وجاء االفــراج عنهــم على إثر
جهود كبيرة بذلتها قيادة "حماس" برئاسة رئيس
المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

بمناسبة اليوم العالمي

النائب الجمل :الدفاع المدني يناضل
إلنقاذ المواطنين رغم قلة اإلمكانات

شــارك النائــب عــن كتلــة التغييــر واإلصالح
البرلمانيــة فــي المحافظــة الوســطى ،عبــد
الرحمن الجمل ،بالحفل الذي نظمه جهاز الدفاع
المدنــي بالمحافظة بمناســبة اليــوم العالمي
للدفــاع المدني ،وذلك بحضور قيــادات الجهاز
ومسئولين وممثلين عن الفصائل والمؤسسات
الرسمية واألهلية.
وأشاد النائب الجمل ،خالل كلمته بجهود رجال
الدفاع المدني في خدمة المجتمع الفلسطيني،
واصفًــا تلك الجهــود بالبطــوالت ،مضيفًا ":إن
رجال الدفاع المدني ال يترددون أبدًا في تقديم
أي خدمة للمواطنين الذين يتعرضون للمخاطر
الناجمة عن الحرائــق أو المنخفضات الجوية أو
غيرها من الكوارث البيئية والطبيعية".
وعبــر عن فخره واعتزازه برجال الدفاع المدني
لمــا يبذلونه من جهد من أجــل خدمة المجتمع

والمواطــن الفلســطيني ،منوهًا إلــى أن جهاز
الدفــاع المدني يعاني من قلــة الموارد المالية
والبشرية ،قائ ً
ال ":إن الحصار المطبق على قطاع
غزة أدى إلــى تهالك أجهزة وســيارات ومعدات
جهــاز الدفاع المدني ،وإنني أدعو المؤسســات
الدولية التي تعنى بتطوير المجتمعات المدنية
للمبــادرة لمســاعدة الجهــاز وتحديــث آلياتــه
وسياراته وأدواته".
وندد النائب الجمل ،بتخلي حكومة "الحمد اهلل"
عن مســئولياتها تجاه قطاع غزة بشــكل عام
وعن جهــاز الدفاع المدني علــى وجه التحديد،
داعيًا المنظمات الدولية الراغبة في مســاعدة
قطاع غزة لتوجيه مساعداتها العينية والنقدية
للمؤسســات الرســمية في القطــاع كالبلديات
والدفاع المدني وغيره من مؤسســات المجتمع
الفلسطيني.
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رئاسة ونواب التشريعي يتقدمون وفود المشاركين بمسيرات العودة

مــع كل يــوم جمعــة مــن كل أســبوع تتجدد
مســيرات العودة الكبرى وكســر الحصار والتي
يشــارك فيها أبنــاء قطاع غــزة بكثافة عددية
كلل وال ّ
هائلة ودون ّ
ملل ،بينما تواصل رئاسة
المجلــس التشــريعي ونوابــه تقدم الحشــود
الزاحفــة لمخيمات العودة الواقعة شــرق قطاع
غــزة على مقربــة من الحــدود مع فلســطين
المحتلــة" ،البرلمــان" رافقــت النــواب لــدى
مشــاركتهم في تلك المسيرات وأعدت التقرير
التالي:

جمعة باب الرحمة

إلى ذلك شارك نواب المجلس بمسيرات الجمعة
األخيرة التي حملت اســم جمعة بــاب الرحمة،
حيــث ألقى النواب كلمات متفرقة أمام حشــود
المتظاهرين ،مؤكدين أن خروج عشرات اآلالف
من الجماهير في جمعة باب الرحمة هو بمثابة
رسالة دعم واسناد لشعبنا في القدس والضفة
المحتلة.
وأكد النواب في كلماتهم أن القدس هي قضية
المســلمين األولى ،وال يمكــن ألحد التخلي عن
الدفاع عنها ونصرتها ،مشــددين أن غزة تأتي
فــي مقدمــة المــدن الفلســطينية المنتفضة
دفاعًــا عن القــدس وباب الرحمــة ،ومنوهين

إلى أن مســيرات العودة ستبق سدا منيعا أمام
المؤامرات والصفقات الدولية المشبوهة.

تبيض السجون

هذا وناشــد النــواب فــي تصريحاتهــم قيادة
المقاومة في قطاع غزة الستمرار العمل من أجل
تبيض السجون وإخراج أسرانا كافة من سجون
االحتــال ،منوهين إلى أن شــعبنا لن يســاوم
على حقوقه وثوابته وفي مقدمتها حق العيش
بحرية وكرامــة ،وتحرير األرض والمقدســات،
وحق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم
التي هجرهم االحتالل منها.

محاكمة قادة االحتالل

بــدوره طالب النائــب األول لرئيــس المجلس
التشــريعي أحمد بحر ،خالل كلمــة القاها لدى
مشاركته بمسيرات العودة شرق مخيم البريج،
مجلــس األمــن إلدانة االحتــال واســتخدامه
للقــوة المفرطة بحق المتظاهريــن المدنيين،
داعيًــا للعمل من أجل محاكمــة قادة االحتالل
فــي محكمــة الجنايات الدولية علــى جرائمهم
التي ارتكبوها بحق المشــاركين في مســيرات
العودة ،وكذلك جرائمهم بحق أهلنا في القدس
والضفة الغربية المحتلة.

التغيير واالصالح تشيد بقرار االتحاد البرلماني
دعا إلى ترجمتها على أرض الواقع
العربي الداعي لوقف التطبيع
د .بحر يشيد بقرارات االتحاد البرلماني
العربي الداعمة للشعب الفلسطيني
وحقوقه المشروعة
أشــاد النائــب األول لرئيــس المجلــس
التشريعي الفلسطيني أحمد بحر ،بالقرارات
الصــادرة عــن االتحــاد البرلمانــي العربي
خالل مؤتمره التاسع والعشرين الذي انعقد
مؤخــرًا في العاصمة األردنية عمان ،مؤكدا
ان هــذه القرارات تعتبر خطــوة في االتجاه
الصحيــح وتحتــاج إلى ترجمــة عملية على
أرض الواقع.
وأكد بحر ،في تصريح صحفي أصدره عقب
انتهاء أعمــال المؤتمر البرلمانــي المذكور،
أن البيان الختامي للمؤتمر الذي دعا لنصرة
شعبنا الفلســطيني وتعزيز صموده والدفاع
عن قضاياه الكبرى وفــي مقدمتها قضيتي
القدس والالجئين ،يعبر عن مسؤولية قومية
عاليــة ويجســد االلتفاف البرلمانــي العربي
حول حقوق وثوابت شعبنا وقضيته العادلة.
وثمن رفــض المؤتمر للتطبيع مع االحتالل
والدعــوة لمحاربة كل أشــكال التطبيع مع
االحتالل وسبُل وآليات وطرق االتصال معه،
داعيا االتحاد البرلماني العربي والبرلمانات
العربيــة التخــاذ مواقف جريئــة ومفصلية
في مواجهة بعض الزمر السياسية العربية
المنفلتة من كل القيــم واألخالق والمبادئ

والتــي ارتضــت االصطفــاف فــي خنــدق
االحتالل على حســاب الشــعب الفلسطيني
وحقوقه التاريخية المشروعة عبر مجاهرتها
بالتطبيع العلني المشؤوم مع قادة االحتالل
في المحافل والمنتديات االقليمية والدولية.
واعتبر بحر ،رفض االتحاد البرلماني العربي
لصفقــة القرن ومشــاريع تصفيــة القضية
الفلســطينية قرارا ســليما وخطــوة مهمة
تحتــاج إلى بلــورة آليــات عمليــة ضاغطة
علــى الحكومات واألنظمة العربية كي تقف
بصالبة فــي مواجهة صفقة القــرن وتمنع
أي محاولة من هذا النظــام أو ذاك الختراق
جــدار الموقــف العربــي األصيــل الداعــم
للفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.
وأعرب عــن ترحيــب المجلس التشــريعي
بقــرار المؤتمــر حــول ضــرورة تحقيــق
المصالحة الفلســطينية والسعي إلنجاحها،
مؤكدا أن المجلس التشريعي على استعداد
تــام لدعــم جهــود المصالحــة ورعاية كل
مســعى مخلص يرمي إلى تحقيق التوافق
الوطني الفلســطيني بهدف تخفيف معاناة
شــعبنا وإنهاء أزمته الداخليــة وتوحيد قواه
في مواجهة التحديات والمخاطر الراهنة.

تثمنــت كتلــة التغييــر واالصــاح قــرار االتحاد
البرلمان العربي الداعي لوقف التطبيع مع الكيان
الصهيونــي مســتهجنة بعض األصــوات العربية
الالهثة خلف الكيان.
وأعربــت الكتلــة في تصريــح لها عــن تقديرها
لالتحــاد البرلمان العربي والذي دعا في جلســته
األخيــرة المنعقدة في عمــان والتي حملت عنوان
"القدس العاصمة األبدية لدولة فلســطين" لوقف
التطبيع مع الكيــان الصهيوني باعتبــاره جريمة
بحق القضية الفلسطينية.
وأكــدت الكتلة أن هــذا الموقف لهذه المؤسســة
العربية الجامعة يعبر عن نبض الشعوب العربية
الرافضــة للتطبيع مع العــدو الصهيوني باعتباره

يشــكل تســاوق مع االحتالل وشــرعنة لجرائمه
بحق شــعبنا الفلســطيني في الوقت الذي تؤكد
فيــه البرلمانات العربية على موقفها الصريح من
جريمة التطبيع مع العدو الصهيوني.
واســتهجنت الكتلــة بعــض األصــوات األخــرى
التي تحاول شــرعنة التطبيــع والبحث عن مظلة
لــه ،داعية لضــرورة التعقــل واالنحيــاز للقضية
الفلســطينية ألنه ال مجاملة على حساب القدس
واألرض المقدسة.
وأضافــت الكتلة في بيانهــا أن الموقف البرلماني
الجامع ينبغي أن يشــكل ضغطاً على كل الجهات
المطبعــة مع العدو الصهيوني للجمها ولوضع حد
لمحاوالت الهرولة والتطبيع مع العدو الصهيوني.

عضو في البرلمان العربي" :إسرائيل"
العدو الرئيس لألمة وألحرار العالم
أكد عضو البرلمان العربي عن العراق ظافر العاني ،أن
"التطبيع مع إسرائيل يجد رفضًا عربيا شعبيا كبيرًا
ويعتبــر انقالبا على المبــادرة العربية للســام التي
تفترض أن تقوم إسرائيل بعدة خطوات قبل أن يكون
هناك ثمة تطبيع معها أو إلغاء لقرارات المقاطعة".
وقــال العاني ،في تصريــح ":إن بعض الدول العربية
من واقع حياتها السياسية اتخذت قرار التطبيع لكنها
ال تعبــر عن الجامعة العربيــة والبرلمان العربي الذي
أكد موقفه من القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن هناك محاولة الستبدال العدو الصهيوني
بإيران ،منوهًا إلى أن إيران لديها مواقف سلبية تجاه
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األمــة العربيــة لكن هــذا ال يدعو علــى اإلطالق إلى
تجاهل الخصم الرئيسي والعدو اللدود ألمتنا.
وأضــاف" :خالل األســابيع الماضية شــهدنا عددا من
اللقــاءات جــرت بيــن مســؤولين إســرائيليين وقادة
ومســؤولين فــي الــدول العربيــة وبعــض هــؤالء
المسئولين العرب ســاقوا مبررات للقاءاتهم غير أنها
مبررات غير مقبولة على االطالق".
وأكــد أن التطبيــع ليــس عاديــا ويصطدم بــاإلرادة
الشــعبية العربيــة التــي ال تــزال تنظــر إلســرائيل
باعتبارها عدوا رئيســيا لألمة العربيــة ولذلك تراها
تجري بشكل سري ألنها ليست في مصلحة العرب.
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االحتالل يفرج عن نائبين ويمدد اعتقال ثالث
آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

الشعوب ترفض التطبيع
النائب /خالدة جرار

النائب /إبراهيم دحبور

أفرجــت ســلطات االحتــال مؤخرًا عــن النائب
إبراهيم دحبــور ،بعد انتهــاء التحقيق معه،
كمــا أفرجت عن النائب خالدة جــرار ،بعد ""20
شــهرًا فــي االعتقــال اإلداري ،ليبقــى فــي
ســجون االحتالل " "7نواب يقضون فترات حكم

النائب /محمد أبو جحيشة

مختلفة ،فيما جددت اعتقال النائب محمد أبو
جحيشة ،لمدة أربعة أشهر وذلك للمرة الثانية
علــى التوالــي" ،البرلمان" تابعــت ملف النواب
المختطفيــن في ســجون االحتــال والمُفرج
عنهم وأعدت التقرير التالي:
وأدلــت جــرار ،فور االفــراج عنهــا بتصريحــات صحفية
شددت فيها على ضرورة دعم وإسناد األسرى في سجون
االحتالل وخصوصاً األســيرات اللواتي يتعرضن لظروف
اعتقــال صعبة ،وهجمــة إســرائيلية متواصلــة ،داعية
لتحويــل يوم المرأة العالمي الــذي يصادف يوم غدًا إلى
يــوم للوفاء للمناضــات الفلســطينيات اللواتي قدّمن
أغلى ما يملكن من أجل الوطن.

االفراج عن النائب دحبور

هــذا وأفرجت قــوات االحتالل مؤخــرًا عــن النائب في
المجلس التشــريعي إبراهيــم دحبور ،من بلــدة عرابة
الواقعــة جنــوب مدينــة جنين شــمال الضفــة الغربية
المحتلة ،وذلك بعد ثالثة أســابيع من اعتقاله والتحقيق
معه.
ومــن الجدير ذكــره أن قــوات االحتالل اعتقلــت دحبور
تمديد اعتقال النائب أبو جحيشة
مطلع شهر فبراير المنصرم ،وذلك عقب مداهمة منزله
ومصــادرة بعض محتوياتــه ،وكان النائــب "دحبور" قد فيمــا مددت ســلطات االحتــال االعتقــال اإلداري بحق
النائب محمد أبو جحيشة ،ولمدة أربعة أشهر وذلك للمرة
أمضى " "8سنوات في سجون االحتالل.
الثانية على التوالي ،ومــن الجدير بالذكر أن االحتالل ما
االفراج عن النائب جرار
إلى ذلك أفرجت سلطات االحتالل يوم الخميس الماضي زال يواصل اختطاف سبعة من نواب المجلس التشريعي
عــن النائب فــي المجلس التشــريعي خالدة جــرار ،بعد وهم ":أحمد سعدات ،أمين عام الجبهة الشعبية ،ومروان
البرغوثــي ،القيــادي في حركة فتح ،باإلضافة لخمســة
مكوثها " "20شهرًا في االعتقال اإلداري.
وتعتبر جرار ،سياســية فلســطينية ،وقياديــة بارزة في نــواب مــن كتلــة التغييــر واإلصــاح وهم ،ناصــر عبد
الجبهة الشــعبية ،ونائب في المجلس التشــريعي ،وهي الجواد ،محمد أبو جحيشــة ،أحمد عطون ،ياسر منصور،
وإسماعيل الطل".
أسيرة محررة قضت سنوات في سجون االحتالل.

اللجنة القانونية لدى اجتماعها مع كوكبة من رجال األعمال
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بعــد مضي ســبعة عقود على إقامة الكيان المســخ والدولــة اللقيطة ،ما زالت
الشــعوب العربيــة واإلســامية ترفض التطبيع مــع قيادة ومؤسســات الكيان
َ
قرابة
الصهيونــي ،المجتمعــات العربيــة واألمة العربيــة التي يقــدّر تعدادها
دولة َ
أربعمئةِ مليون نســمة تقريبــاً ،ويتوزّعون في اثنتين وعشــرين ً
تُك ِّون
جميعها ما يعرف باسم الوطن العربي ،غالبهم والسواد األعظم منهم يرفضون
التطبيع مع االحتالل في معاكسة واضحة لمواقف بعض القادة السياسيين من
األمة العربية.
كذلك هو حال الشــعوب اإلســامية التــي فاق تعدادها المليــار ونصف المليار
مســلم ،موزعين على " "57دولة مســلمة منضوية جميعهــا تحت لواء منظمة
التعــاون اإلســامي ،فــي غالبهم يرفضــون التطبيع مــع االحتــال أيضا ،بل
إننــي أســتطيع القول بأريحية تامة إن العالم اإلســامي الممتد على مســاحة
32,000,000كــم ،يرفض من الناحية الشــعبية قبول "إســرائيل" كدولة مثل
بقية الدول األخرى.
فال يغرنكم تقلب المواقف الرســمية والسياسية في البالد العربية واإلسالمية
فإن الحكام واألنظمة ال تعبر بالضرورة عن توجهات وتطلعات ورغبات الشعوب
الحرة ،وهنا ال غرابة أن تجد بعض الحكام أو قائد هنا أو مســئول هناك يحاول
التطبيع مع االحتالل ،غير أنه ال يعكس بذلك توجهات شــعبه ،وتبرير ذلك من
الناحية السياسية أنهم يســعون لضمان مستقبلهم السياسي أو بقائهم ألكبر
فترة في الحكم أو يرســم بعضهم عبر محــاوالت التطبيع للوصول للحكم في
بالده.
ومــن باب أولى فإن المثقفين والطبقة المتعلمة من الشــعوب هي في مقدمة
رافضي التطبيع مع الكيان ،وقد رأينا نماذج من فئات عربية وإسالمية مختلفة
كالفنانين والرياضيين واألكاديميين ورجال أعمال وغير ذلك من مختلف الفئات
ترفض التطبيع بكل أشكاله وأنواعه وألوانه ،بل رأينا من ينسحب من بطوالت
أو مناظــرات حينمــا يظهر في مقابلهــم أي صهيوني أو يهودي إســرائيلي في
بعض األحيان.
بل إن النساء العربيات أخذن دورهن في مقاومة التطبيع ورفضه والتحذير منه
وإقصاء المطبعين واللواتي ينظرن للتطبيع من النســاء ،وهذا الشاعر والكاتب
الجزائــري الطيب الصياد يحدثنا في قصيدة له بعنوان ":عربيات" والتي خطها
وسطرها دعما منه لحملة "عربيات ضد التطبيع" فيقول في صدر قصيدته:
إن كان فخرُ القدس ُ
قبل َّ
مذكرًا … بالقائدِ المتوكل األيو ِبي
فالفخرُ هذا اليومَ أضحى بالمها … أنثى يحوز فؤادُها مرغوبي
هي ٌ
الطوب
مرأة حملتْ بطرْف يمينها … حجرًا وصاحت :يا رجال
ِ
ُ
وثقوب
فاهتزَّ من صيحاتِها جيش العدى … يختال بين حجارةٍ
ِ
وقديمــا قــص علينا التاريخ الفلســطيني ســير رائعــة لكتاب وفقهــاء وعلماء
وأدباء حاربــوا التطبيع وقاوموا محاوالت اليهود الرامية لشــراء األرض العربية
في فلســطين ،فهذا المفتي الحاج أمين الحســيني ،يتجول ويطوف قرى ومدن
فلسطين محرضًا على قتال العدو ومرغبًا في ذلك ،وناشرًا ثقافة عدم قبول
المحتل وعصاباتــه اإلجرامية المقاتلة ،بل ومحرمًا من الناحية الشــرعية بيع
األرض لليهــود أو التطبيع معهم من الناحية السياســية أو االقتصادية أو حتى
االجتماعية.
دعــاة التطبيــع مهما بلغــوا لن يســتطيعوا إقناع الشــارع العربــي بأفكارهم
وثقافتهم المنحرفة والخارجة عن سياقات الثقافات العربية واإلسالمية ،عاج ً
ال
أم آج ً
ال سيزول هؤالء من الوسط المجتمعي ولن يذكرهم التاريخ بخير ،وتبقى
أمتنــا رافضة لقبــول االحتالل أو التقارب معه ،ومصير االحتــال إلى زوال ولن
تنفعه جوقة المطبعين مهما بلغ عددهم وهم بالتـأكيد قلة قليلة.
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