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ماجد أحمد أبو مراد

طلبتنــا وأبناؤنا فــي الثانوية العامة يتألقون في مشــهد رائع يتكــرر كل عام، 
ينعمون يوم النتيجة بثمرة جهدهم وجهادهم ومثابرتهم طيلة العام الدراســي 
الذي بذلوا فيه الكثير من السهر والتعب من أجل لحظة ظهور النتائج التي كانت 

على مستوى محافظات الوطن مشرفة بال أي شك وال أدنى ريب. 
نجاحــات باهرة حققها الطلبة خلفها معلميــن أصحاب جدارة وإخالص باإلضافة 
لحرص ملحوظ من األهالي وأولياء األمور قابله ساعات دراسية طويلة من قبل 
الطلبة أنفسهم، ما أريد التركيز عليه في هذه السطور هو براعة وابداع الكثير 
مــن الطلبة وتحصيلهم ألعلى الدرجات وهو أمر مثير للفخر بقدرات الطلبة من 
أبناء هذا الوطن العزيز، بمعنى أنه ليدينا من القدرات والكفاءات ما يؤهل جيل 
الشــباب للنهضة والقيادة على مختلف المســتويات ومن الواجب االهتمام بهم 
جميعًا وإتاحة الفرصة أمامهم إلكمال دراســتهم وتســهيل مشوارهم العلمي، 

ولعلي هنا ألفت عناية المسئولين لبعض األمور والموضوعات المهمة. 
الرؤيا الوطنية

لســنا بحاجة لنباهة زائدة لنعلم أننا ال نملك أي رؤيا وطنية من شــأنها توجيه 
الطلبــة وذويهم نحــو التخصصات المطلوبــة والتي يفترض أنــه تمثل أولوية 
للوطن والمواطن على حدٍ ســواء، وهنا نجد الطلبــة يغرقون في بحر لجي من 

الحيرة ال يستطيعون معها حسم خياراتهم بسهولة نحو التخصص المثل. 
وهــذا كله بســبب غياب التوجيه الرســمي لهــم وهو أمر ناتج عــن عدم وجود 
مؤسسة وطنية تخصصية تعنى بالتخطيط المستقبلي واالستراتيجي تبحث عن 
المجاالت المطلوبة وتوجه الطلبة نحوها، لو أوجدنا مثل هذه المؤسسة أو الهيئة 
لوفرنــا الكثير من الجهد والوقت على الطلبة ويســرنا عليهم اختيار التخصص 

األمثل.
والســؤال لمــاذا ال يتم تدشــين مثل هذه المؤسســة على مســتوى محافظات 
الوطن؟ لتكون عونًا لنا وألبنائنا الطلبة خاصة أننا أمام العشرات من المؤسسات 
أو الهيئات الحكومية غير المجدية وطنيًا وعلميًا بالشكل المطلوب والمؤثر، أم أن 

التخطيط االستراتيجي ال يحظى بأهمية في حياتنا! وهذه مأساة.          
المنح والمساعدات

توفيــر المنــح والهبــات والمســاعدات وخاصة للطلبــة المعوزين هــو أمر بالغ 
األهمية وخاصة للفقراء منهم، إذ أنهم لو تركوا يجابهوا مأساة الفقر بمفردهم 
لما اســتطاعوا -أغلب الظن- اكمال دراســتهم وبالتالي أضاعوا جهد "12" سنة 

دراسية هباًء منثورًا.
وهنا تجدر اإلشارة لملف غاية في األهمية وهو فساد مستشري في سفاراتنا في 
الخارج التي تشرف على جلب وتوزيع المنح الدراسية في كل عام عبر التواصل 
مع جامعات الدول الصديقة والشــقيقة، ويشــوب إدارة هذا الملف شــبهة فساد 
عارمة تقع مسئوليته على المسئولين والسفراء والقناصل والملحقين الثقافيين. 
هناك مــن قال ببيع بعض تلك المنــح، وأخرين أثبتوا واقعة شــراء ذمم داخل 
الســفارات بهدف الحصول واالســتحواذ على منحة هنا أو غنيمة دراســية هناك 
مــع ترك الفقراء والمحتاجين لتلك المنح دون أي أمل بالحصول عليها! وبالتالي 
إضاعة فرصة تلقي التعليــم من بين أيديهم ودفعهم لمتاهات الزمن مع تمتع 

أخرين -ربما ال يستحقون- بتلك الهبات والمنح.  
وأخيرًا

ال بد من استمرار الرعاية وخاصة للطلبة المتفوقين حتى إلى ما بعد التخرج من 
الجامعــات والدراســات العليا ليكونوا لبنة صالحة ومعــول بناء في صرح الوطن 
العزيز، وال يخفى على أحد أن أهم أســباب النجاح ونهضة األمم وتطورها ورقي 
المجتمعــات هو االهتمام بالعلمــاء وإيجاد الخبراء في المجــاالت المختلفة لبناء 

األوطان وتشييد ثورة عمرانها.
 آمل لشعبنا وأمتنا السيادة والريادة واستاذية العالم

زارت وفــود عــدة من نواب المجلس التشــريعي، عددًا من 
أوائــل الطلبة المتفوقين فــي الثانوية العامــة؛ لتهنئتهم 

بالنجاح والتفوق في مختلف محافظات قطاع غزة.
وتأتي الزيــارات تقديــرًا لجهود الطلبــة المتفوقين، الذي 
يعكــس قدرة وإصرار الطالب والطالبات الدائم على تجاوز 
التحديــات والصعــاب التــي فرضها االحتالل اإلســرائيلي، 
والذي تزامن هذا العام مع ظروف استثنائية فرضتها جائحة 

كورونا، "البرلمان" تابعت الزيارات وأعدت التقرير التالي: 
محافظة الشمال

وقال النائب يوســف الشرافي خالل زيارته للمتفوقين في 
شــمال قطاع غزة "إن هذا يوم فرح للشــعب الفلســطيني 
جميعًا في الوطن والشــتات، فبرغم الحصــار يأبى طالبنا 
األعــزاء إال التفوق والتميز فــي الثانوية العامة حيث حققوا 

أعلى الدرجات والمعدالت".
مــن جانبه، حيا النائب محمد شــهاب الطــالب المتفوقين، 
وقال:" نجاحكم فخر لفلســطين، واســتمرار لطريق إعداد 

جيل التحرير".
كمــا دعا النائب فتحي حماد الطلبة إلى المضي في طريق 
التفــوق والنجاح؛ لنيــل أعلى الدرجات، قائاًل:" معًا وســويًا 
لنعــزز وجود العلمــاء وذوي القدرات العاليــة في مقاومتنا 

الفلسطينية".
محافظة غزة

أما النائب محمد فرج الغــول فقد زار بيوت المتفوقين في 
محافظــة غزة، حيــث أكد على ضــرورة أن يواصلــوا الجد 
واالجتهاد في الحياة الجامعية ليكونوا بذلك عناصر مفيدة 

لمجتمعهم وقضيتهم.
بدوره؛ عبــر النائب د. أحمد أبو حلبية عــن فخره واعتزازه 

بإنجاز المتفوقين، مؤكدًا أن هذا التفوق يعد الخطوة األولى 
لخدمــة وطنهم وقضيتهم، وإفشــال مخططــات االحتالل 

الرامية إليجاد جيل جاهل.
المحافظة الوسطى 

أمــا النائب عبــد الرحمن الجمــل، فهنأ الطلبــة الناجحين 
عامة والمتفوقين خاصة، مشــيدًا بالجهد الذي بذلوه رغم 
الصعوبــات التــي مروا بها خــالل العام الدراســي الماضي 
خاصــة جائحــة كورونــا، راجيًا لهــم مســتقباًل أفضل في 

دراستهم الجامعية وحياتهم العملية.
مــن جهته، أكد النائب د. ســالم ســالمة على ضــرورة أن 
يضاعــف المتفوقون الجد واالجتهاد، خاصة وأن فلســطين 
باتت اليــوم بأمس الحاجــة لكفاءات في شــتى المجاالت، 

تمهيدًا لتحرير فلسطين وبناء مستقبل أفضل.
محافظة خان يونس

إلى ذلك هنأ النائبان يونس األســطل ويحيى العبادســة، 
الطلبة المتفوقين بمحافظة خان يونس خالل جولة زيارات 
انطلقــت بُعيد اعــالن النتائج، متمنين لهــم دوام التقدم 
والنجاح فــي حياتهم العلميــة والعمليــة والجامعية، فيما 
شــارك النائب يونس أبو دقة في مهرجان تكريمي للطلبة 
المتفوقيــن نظمتــه مديرية التربية والتعليم بشــرق خان 

يونس. 
مــن ناحيتهــم رحــب الطلبــة المتفوقين وذويهــم بوفود 
النواب، حيث أعرب الطلبة عن بالغ ســعادتهم وتقديرهم 
لزيارة النواب لهم فــي بيوتهم، مؤكدين على أن نجاحهم 
وتفوقهــم هو بمثابــة تحدي لالحتالل وللظــروف الصعبة 
التي يعيشها شعبنا، ومعربين عن إصرارهم على مواصلة 

مشوار اإلنجازات العلمية والحياة الجامعية. 

نـواب يهنئـون متفوقي التوجيهي 
ويدعونـهم لالجتـهاد فـــي الحيــاة الجامعية 

خالل زيارتهم في بيوتهم 

النائب يوسف الشرافي لدى تكريمه أحد المتفوقين في محافظة الشمال

النائبان أبوحلبية والغول والقيادي نسيم ياسين يهنئون الداعية هاني العلي بتفوق كريمته 
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نواب يطالبون 
بتحرك دولي عاجل 

لحماية األسرى

المجلس التشريعي يعتمد الهيكلية المعدلة لديوان الرقابة المالية واإلدارية

دعا القائــم بأعمال رئيــس المجلس 
التشــريعي النائــب الدكتــور محمود 
الزهــار، إلتاحــة الفرصــة أمــام جيل 
الشباب للمشــاركة في صناعة القرار 
الوطنــي، جــاءت تصريحــات الزهــار 
لــدى لقــاءه بفريــق مبــادرة "شــباب 
سياســي واعد" التابع لمنتدى الشباب 
الحضاري، بمقر التشريعي في مدينة 
غزة ضمن لقاء سياســي تناول خالله 
دور التشــريعي واللجنة السياسية في 
تفعيل ودعم دور الشباب في المجتمع. 
وأكد الزهار، على أهمية دعم الشباب 

وتنمية قدراتهم القيادية ومساندتهم 
في الوصول إلى أهدافهم وتطلعاتهم، 
بدورهــم  القيــام  مــن  وتمكينهــم 
فــي المشــاركة بصنع القرار ورســم 
المســتقبل، معرجًا خالل حديثه على 
المصطلحــات السياســية وتعريفاتها 
ومفاهيمهــا المختلفــة، ومشــيرًا إلى 
أهميــة المتابعــة االخباريــة وضرورة 
حصــول الشــباب علــى المعلومــات 
الموثوقــة والمعروفة،  من مصادرها 
مشــددًا على ضرورة تمتع السياســي 

برؤية مستقبلية استشرافية.

وفــي نهايــة اللقــاء ناقــش الفريــق 
مجموعــة مــن التســاؤالت المختلفة 
فــي  الشــباب  بقضايــا  والمتعلقــة 
المجتمــع. الجديــر ذكــره أن مبــادرة 
"شــباب سياســي واعــد" تأتي ضمن 
مشــروع البركة في الشــباب برعاية 
ويهــدف  والرياضــة  الشــباب  وزارة 
لتأهيــل كادر شــبابي، وتفعيــل دور 
الشــباب فــي المشــاركة السياســية 
بقطاع غزة، ورفع مســتوى قدراتهم 
ومهاراتهم في مجال التفكير والتحليل 

وتقدير المواقف السياسية.

دعا لدور للشباب في صناعة القرار 
د. الزهار يلتقي بمبادرة "شباب سياسي واعد"

اعتمــد المجلــس التشــريعي الهيكليــة المعدلة 
لديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة مــع األخــذ 
بالتعديــالت حســب األصــول، وذلك في جلســة 
خاصة عقدها التشــريعي بمقره فــي مدينة غزة 
نهايــة األســبوع المنصــرم وبعد تــداول ونقاش 

معمق أجراه النواب. 

وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي 
النائــب محمــد فــرج الغــول:" إن ديــوان الرقابة 
الماليــة واإلداريــة تقدم للمجلــس بطلب اعتماد 
هيكليته المعدلة حســب األصــول والقانون، وقد 
تــدارس المجلس الطلب من خالل لجنتي الرقابة 

والقانونية وصواًل لجلسة االقرار".

وأوضــح النائب الغــول في تصريــح صحفي، أن 
اللجنتيــن عقدتا لقاءات متعددة وراجعت رئاســة 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية في جلسات استماع 

خاصة للوصول ألفضل التعديالت المقترحة.
وأكد الغول، أنه وبعد التثبت من انسجام تعديالت 
الهيكلية مع القانون ومع الدور الرقابي للمجلس، 

وانطالقًا من قناعة لجان المجلس بضرورة تعزيز 
الرقابــة الماليــة واإلدارية بما يضمن الشــفافية 
والنزاهــة وتفعيــاًل للــدور الرقابــي للتشــريعي 
وتجويــدًا للعمــل الحكومــي بصــورة أكثــر دقة 
وتطور، فإنه تــم اعتماد الهيكليــة المعدلة وفق 

األصول. 

تقرير

د. بحر يرحب بقرار
 الكونغرس التشيلي مقاطعة 

منتجات المستوطنات
رحبت رئاســة المجلس التشريعي 
بقرار الكونغرس التشــيلي الصادر 
مؤخرًا والقاضــي بمطالبة الرئيس 
منتجــات  بمقاطعــة  التشــيلي 

المستوطنات الصهيونية. 
وجــاء فــي تصريح أصــدره رئيس 
المجلــس باإلنابــة الدكتــور أحمد 
بحر:" إننــا نثمن قــرار الكونغرس 
التشــيلي وندعــو باقــي برلمانات 
العالــم للســير علــى ذات النهــج 
والمنتجــات  البضائــع  ومقاطعــة 
المســتوطنات  فــي  المصنعــة 
غيــر  لكونهــا  نظــرا  الصهيونيــة 

شرعية بموجب القوانين الدولية وقرارات مجلس األمن بالخصوص". 
وأضــاف التصريح:" إننا ننظر بعين الرضى والتشــجيع لتطبيق القانون الدولي 
علــى نحو منفرد مــن قبل الدول في ظل امتناع المجتمــع الدولي عن التحرك 

الجماعي لتطبيقه وإيقاف التغول الصهيوني على الحقوق الفلسطينية".
وحثت رئاســة المجلس برلمانات وحكومات ودول العالم للحذو حذو الكونغرس 
التشــيلي فــي مســاعيها نحــو تصنيــف ووســم المنتجــات المصنعــة داخل 

المستوطنات لتعريفها في األسواق العالمية حتى يسهل مقاطعتها. 
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تقارير وأخبار 2

شاركت في توزيع أسمدة زراعية.. اللجنة االقتصادية تلتقي وكيل وزارة األوقاف 

لجنة الداخلية تستمع لوكيل وزارة الداخلية 

التقت اللجنة االقتصاديــة بوكيل وزارة األوقاف 
الدكتــور عبــد الهــادي األغــا، بحضــور النواب: 
عاطف عدوان، ســالم سالمة، وجميلة الشنطي، 
وناقشــوا معه واقع أموال الوقف وســبل إدارتها 
واســتثمارها وآليــات التصــرف بها مــن الناحية 

الشرعية والقانونية. 
بــدوره رحــب النائــب عــدوان، بوكيل الــوزارة 
والوفــد المرافق له، مؤكدًا على أهمية وضرورة 
اســتثمار أمالك الوقــف واســتغاللها وفق خطة 
عمــل متكاملة وممنهجة تحقــق الفائدة لجميع 

األطراف.
بدوره أوضح األغا، أن أموال الوقف تتنوع ما بين 
أراضي زراعية وعقارات ومباني سكنية ومحالت 
تجارية، مشيرًا إلى أن وزارته حصرت جميع هذه 
األمــوال وحددت موقعها وفــق نظم المعلومات 
الجغرافيــة، وبصــدد إنشــاء برنامج محوســب 
متكامل لجميع أموال وعقارات وممتلكات الوقف.
وبيــن أن وزارته تولي اهتمامًا كبيرًا الســتثمار 
أمــوال الوقــف وتحقيــق أكبــر فائــدة ممكنــة 
للمجتمع الفلسطيني، الفتًا للتواصل مع أصحاب 
رؤوس األموال للمشــاركة في إنشــاء المشاريع 

االستراتيجية خاصة في المواقع التجارية.
وتشارك في توزيع أسمدة على  المزارعين  
إلــى ذلــك شــاركت اللجنــة مــع وزارة الزراعة 

عقــدت لجنة الداخلية واألمــن والحكم المحلي 
النائــب  برئاســة  التشــريعي  المجلــس  فــي 
إسماعيل األشقر، جلســة استماع لوكيل وزارة 
الداخلية واألمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم 
وأركان الوزارة، وبحضور كال من النواب مروان 
أبو راس مقرر اللجنة، وســالم سالمة، ويونس 

أبو دقة، ومحمد فرج الغول.
واســتعرض اللــواء أبــو نعيم صــورة األوضاع 
األمنية في قطــاع غزة، وكيفيــة تعامل وزارة 
الداخليــة مع جائحة كورونا، مشــيرًا لمجموعة 
مــن اإلجــراءات التي تــم اتخاذها بعــد حريق 
النصيــرات مــن قبــل جهــاز الدفــاع المدنــي 

واألجهزة المختصة.
وأوضح مدراء األجهزة المختلفة بالوزارة أوضاع 
األخوة المنتســبين الجدد وآلية توزيعهم على 
األجهزة األمنية وفــق الحاجة، الفتين إلى أهم 

المشاكل والصعوبات التي تواجه عملهم.
مــن جانبه، أكد النائب األشــقر حــرص اللجنة 
على المتابعة المستمرة ألوضاع وزارة الداخلية 

بتوزيع أسمدة كيميائية "لمزارعي الخضروات"، 
أصحاب الدفيئات الزراعية والحقول المفتوحة، 
والتي جاءت ضمــن منحة لجنة المتابعة العمل 
الحكومي دعمــًا لقطاع الزراعة في ظل جائحة 
كورونــا والتــي بلغــت قيمتهــا مليــون دوالر، 

بحضور لفيف من المسئولين والمزارعين.
وأكد رئيس اللجنة النائب عاطف عدوان، حرص 
لجنته والمجلس التشــريعي على دعم المزارع 
الفلســطيني، والعمــل مــن أجل تأميــن حياة 
كريمة له وألسرته وذويه باإلضافة لرفع قدرته 
على اإلنتــاج من حيث الكميــة والجودة وتعدد 

واالســتماع لســير وأداء عمل األجهــزة األمنية 
المختلفة، مشــيدًا بالــدور الــذي تلعبه لحفظ 
األمن واألمان ألبناء شعبنا على أكثر من جبهة 

رغم قلة اإلمكانيات.
وتعقد اجتماعًا دوريًا 

المنتجات والمحاصيل.
مــن جهته، شــدد النائب ســالم ســالمة، على 
أهميــة دور المــزارع فــي توفيــر احتياجــات 
المواطنيــن من المنتجــات الزراعيــة واللحوم 
الحيوانيــة، مشــيدًا بجهود المــزارع في توفير 
األمن الغذائي للمجتمع في ظل جائحة كورونا، 
معتبــرا المــزارع خــط الدفــاع األول لســالمة 
المجتمــع، شــاكرًا للعامليــن بــوزارة الزارعــة 
جهدهــم المتواصل في دعــم القطاع الزراعي 

رغم المعيقات والصعوبات.
بــدوره، أعلــن وكيــل وزارة الزراعــة الدكتــور 

إلى ذلك عقدت اللجنة اجتماعًا دوريًا لمناقشــة 
العديــد من القضايــا والشــكاوى المحالة إليها، 
وذلك بحضور النواب: إسماعيل األشقر، مروان 
أبوراس، ســالم سالمة، يونس أبو دقة ومحمد 

فرج الغول.

إبراهيــم القدرة، عن البدء بتوزيع الجزء الثاني 
من منحة لجنة متابعة العمل الحكومي، مؤكدًا 
أن وزارتــه حققت اكتفاًء ذاتيًا فــي العديد من 
المنتجات والمحاصيل الزراعية على الرغم من 

الحصار.
يشــار إلى أن المنحة المقدمة من لجنة متابعة 
العمل الحكومي تم تقسيمها الي جزئيين األول 
بمبلغ "400" ألف دوالر، وتم تخصيصها لتوزيع 
األعالف على مربي الدواجن، فيما تم تخصيص 
مبلــغ "600" ألف دوالر أخرى لمســاعدة قطاع 

االنتاج النباتي في قطاع غزة.

وأقرت اللجنة خالل االجتماع مراسلة العديد من 
الجهــات المختصة لمتابعة الشــكاوى والقضايا 
المختلفة، وأكد النائب األشقر، نية لجنته على 
عقد لقاءات دورية مــع وزارة الداخلية وأركانها 

والوزارات ذات الصلة بعمل اللجنة. 

النائب عبد الرحمن الجمل يشارك في طابور أركان شرطة الحراسات وأمن المؤسسات 
شــارك النائب عــن كتلــة التغييــر واالصالح 
البرلمانيــة الدكتــور عبــد الرحمــن الجمــل 
فــي طابــور أركان شــرطة الحراســات وأمن 
المؤسســات فــي مدينــة دير البلــح، بحضور 
مدير شــرطة المحافظة الوسطى العميد إياد 
ســلمان ومدير دائرة شــرطة الحراسات وأمن 
العقيــد  الوســطى  بالمحافظــة  المؤسســات 
كامل صباح، ومدير هيئة التوجيه السياســي 

والمعنوي بالمحافظة المقدم محمد جبر. 
بــدوره أشــاد النائــب عبــد الرحمــن الجمل، 
بدور منتســبي جهاز الشــرطة في حفظ أمن 
للمؤسســات  الحمايــة  وتوفيــر  المواطنيــن 

الوطنية الرســمية واألهلية، الفتًا لتمتع رجال 
الشــرطة بالتقاني واإلخــالص واتقان العمل 
وأداء المهــام الوطنية، مطالبًا الجميع االلتزام 
باألنظمــة والقوانين الشــرطية المعمول بها 
وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والمؤسسات.
بدوره حث مدير شــرطة الوسطى العميد إياد 
ســلمان الجميع على اســتنهاض الهمم وأخذ 
كل وسائل الحيطة والحذر واالنتباه الجيد لكل 
مــا يدور حولنــا في المنطقــة وأماكن العمل، 
وفي نهايــة طابــور األركان تــم تكريم عدد 
من الضباط واألفراد لحســن أدائهم وســرعة 

استجابتهم لألوامر الصادرة إليهم.
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أخبار ومقاالت

شرف المقاومة ال يلوثه أذناب االحتالل
ثمة هجمة إعالمية غاشمة تستهدف المقاومة الفلسطينية هذه األيام، وفي مقدمتها كتائب 
الشهيد عز الدين القســام، بموازاة الهجمة الصهيونية الشرسة التي تستهدف ضم جزء كبير 
من أراضي الضفة الغربية وتطبيق صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الوجود 

الوطني الفلسطيني.
لكن هــذه الهجمة اإلعالميــة التي ترافق الهجمــة الصهيونية الميدانية علــى األرض تتدثر 
برداء عربي بغيض هذه المرة، وتحاول تشويه صورة شرف وجمال المقاومة الفلسطينية في 
أعين الشــعب الفلسطيني والشعوب العربية واإلســالمية، بهدف خلط األوراق وزعزعة الصف 
الفلسطيني الداخلي، وإفقاد الفلسطينيين الثقة بمقاومتهم الباسلة، وتهيئة المسرح السياسي 

والميداني، داخليا وخارجيا، لتطبيق مخطط الضم خالل األيام القادمة.
لــم تتوقف ماكنة الدعاية الصهيونية عن محاولة تشــويه المقاومــة في يوم من األيام، فهذا 
نهج الصهاينة وديدنهم المعروف، لكن النهج الصهيوني اكتسى هذه المرة بلباس عربي عبر 
توظيف وســائل إعالم عربية معروفة بمعاداتها للمقاومــة وخصوصًا قناتي العربية والحدث، 
ودفعها لتصدير تقارير وبرامج إعالمية تضخّ سيال من األكاذيب واالفتراءات التي تعمل على 
تشويه المقاومة والتبخيس من قدرها ودورها وإمكانياتها، وإظهارها بمظهر الجهة المخترقة 

المكشوفة لالحتالل بما ال يجيزه الصواب أو يؤكده الواقع بأي حال من األحوال. 
إن أصل القصة وأسّ القضية يكمن في النجاحات األمنية واالستخبارية التي حققتها المقاومة 
الفلسطينية في الفترات األخيرة، وهو ما آلم الصهاينة كثيرا، فالصراع بين المقاومة واالحتالل 
هو صراع اســتخباري شــرس وخفي في المقــام األول رغم فارق القــدرة واإلمكانيات المادية 

والتكنولوجية بين الطرفين. 
يخطــئ من يظن أن الصــراع الدائر بين المقاومة، التي تتصدرها كتائب القســام، واالحتالل 
الصهيوني هو صراع حربي يتصل بأشــكال الحرب والعدوان المعروفة ميدانيا فحسب، بل إن 
الصراع الحربي الذي يلتهب به الميدان يشكل نتاجا للصراع االستخباري القائم بين الطرفين، 
والذي تعمل فيه العقول واألدمغة وما تســخره من وســائل وأدوات، بشكل خفي للغاية بما ال 
يمكن إدراك خطورته وتحســس قيمته إال ألصحاب الشأن وأهل الوعي األمني الرفيع، وهو ما 
يتجسد في حجم الفشل واإلخفاق الذي منيت به أهم وحدات النخبة في جيش االحتالل وكيف 
اســتطاع المجاهدون الصادقون كشــفها والتصدي لها وفك طالسمها وحل ألغازها، باإلضافة 
إلى الضربات الموجعة التي تلقاها االحتالل في األشــهر األخيرة من خالل اكتشاف مخططاته 
وأســاليب عمله األمني واالســتخباري، وضبط واكتشــاف العديد من العناصر المرتبطة التي 

خططت إلرباك الجبهة الداخلية وتفجير األمن واالستقرار الداخلي مؤخرا.
لقد أثبتت المقاومة أنها على قدر األمانة والمسؤولية الوطنية المناطة بها، وأنها تشكل الدرع 
المتيــن والصرح الفوالذي الذي يتصدى لمكر وخبث األعداء ويتحدى مؤامراتهم ومخططاتهم 
األمنية واالســتخبارية والعســكرية، وأعادت تأصيل طبيعة وقواعد الصراع مع االحتالل الذي 
ال يفقه ســوى لغة القوة وال يحســن التعامل معه إال بمنطق المواجهة الشــاملة على مختلف 

األصعدة والمستويات.
من هنا، يمكن تفسير الفزع الصهيوني الكبير الناجم عن السقوط الحاد لألسطورة االستخبارية 
الصهيونيــة والصفعات المدوية المتالحقة للمنظومة األمنية واالســتخبارية الصهيونية التي 
بنت أمجادها في طول وعرض العالم على دقة وقوة العمل األمني واالستخباري، وهذا ما دفع 

االحتالل لتجنيد طاقات حلفائه العرب بغية المس بالمقاومة واإلساءة إليها وتقزيم إنجازاتها.
إننا نراهن على وعي شــعبنا الفلســطيني وشعوبنا العربية واإلســالمية في مواجهة حمالت 
التضليل والتشــويه التي تحاول اختراق جبهتنا الفلســطينية الداخلية التي تشــكل المقاومة 
درعها الواقي وحصنها الحصين، وتتوســل باألكاذيب واألباطيل لتشــويه صورة المقاومة في 
أعين الجماهير العربية والمسلمة، وهو ما يدعونا لدعوة كل القوى الحية في األمة وشخصياتها 
وقادرة الرأي فيها وشــرائحها المختلفة إلى لفظ كل أذناب االحتالل وذبابه اإلعالمي، والعمل 
علــى لجمهــم ومقاطعتهم ومحاســبتهم علــى جرائمهم اإلعالميــة التي تنتهــك كل القيم 

األخالقية وتتناقض مع كل مبادئ وأخالقيات المهنة وقوانينها المعروفة.
وختامــا.. فإن هذه األزالم واألنصاب اإلعالمية ستتســاقط كما تســاقطت من قبل، وكل من 
يلتحــف بالباطل ويتدثر به فهــو إلى زوال، وســينال العمالء عقابهم والســاقطون جزاءهم، 
وســتبقى المقاومة الفلسطينية عنوان الشرف والبطولة واإلباء والعزة والكرامة لألمة جمعاء، 
ولــن يضيرهــا أذى الصغار وافتراءات المتآمرين في ظل نبل أهدافها ســالمة غياتها ووضوح 

طريقها الذي يقودها نحو تحرير األرض واإلنسان الفلسطيني عن قريب بإذن اهلل.
"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

أشاد بصبرهم وتضحياتهم.. النائب الشرافي 
يزور عددًا من جرحى مسيرات العودة

زار النائب الدكتور يوســف الشرافي عددًا من جرحى 
مســيرات العودة وكســر الحصار، وذلك ضمن حملة 
وطنية واسعة تهدف لزيارة كل جرحى في قطاع غزة 
ممن بُتِرت أطرافهم أثناء مشاركاتهم في مسيرات 
العودة وكسر الحصار، مشيدًا بصبرهم وتضحياتهم 

من أجل الوطن.
وأوضح النائب الشرافي، أن هذه الحملة تأتي امتدادًا 
لعشرات المشاريع التي نفذها النواب مع اللجنة العليا 
لجرحى المسيرات خالل المرحلة الماضية وهي تأتي 
فــي إطار تفقــد الجرحى والوقوف علــى احتياجاتهم 
وتوفيــر مــا يلزمهم من أجــل التغلب علــى اإلصابة 
واالندماج في المجتمع، مبينًا أن حملة الزيارات القت 

تجاوبًا مجتمعيًا كبيرًا وواسعًا.

 وتطــرق النائب الشــرافي، إلى مشــاريع أخرى تنفذ 
خدمة للجرحــى من بينها مشــاريع ترميــم المنازل 
ومواءمتهــا مع حــاالت الجرحى، وكفاالتهــم وتوفير 
مخصصاتهم ومساعداتهم بشــكل شهري، وغيرها 
مــن المشــاريع، الفتــًا إلتمــام جهــات االختصــاص 
بالجرحــى كل مســتلزمات مشــروع إجــراء العمليات 
الجراحية المعقدة التي يحتاجها الجرحى سواء داخليًا 

أو خارجيًا باإلضافة لتغطيتها بالكامل.
من جهتهــم أعرب الجرحــى وذويهم عــن ترحيبهم 
بالزيارة وارتياحهم لها مقدمين شرحًا حول معاناتهم 
واحتياجاتهــم اليوميــة، شــاكرين للنــواب وجهــات 
االختصاص االهتمام بهم ومساعدتهم بهدف التغلب 

على مشكالت ومعاناة الحياة اليومية.

اللجنة القانونية تستقبل 
وفدًا من هيئة القضاء العسكري

اســتقبلت اللجنة القانونية في المجلس التشــريعي 
وفــدًا من هيئــة القضاء العســكري بمقــر المجلس 
بمدينــة غزة مؤخــرًا، وكان اســتقباله رئيس اللجنة 
القانونيــة النائب محمــد فرج الغــول، وعضو اللجنة 
النائب يونس األسطل، فيما ترأس وفد الهيئة رئيس 
القضاء العســكري العميــد أيمن نوفــل، رافقه عدد 
من القضاة العســكريين وأعضــاء النيابة ولفيف من 

المسئولين والعاملين بالهيئة. 
ووضع رئيــس الهيئــة؛ اللجنة القانونيــة في صورة 
األوضاع في الهيئة وســبل العمل وتطويره بما يقدم 
أفضــل خدمة ممكنــة للمجتمع الفلســطيني خاصة 
فيما يتعلق باستتباب األمن وحفظ السلم المجتمعي 
والمحافظة على العدالة والمساواة بين المتخاصمين.

وعرض على اللجنة القانونية مجموعة من اإلشكاالت 
والمعوقات التي تواجه هيئة القضاء العسكري خاصة 

فيما يتعلق ببعض مواد القوانين ذات العالقة بأعمال 
الهيئة والتي تحتاج لتعديل وفــق القانون واألصول، 
وبالتعاون مع المجلس التشــريعي والجهات الرسمية 

ذات العالقة.
وأشــادت اللجنة القانونية بعمــل وأداء هيئة القضاء 
العســكري وانجازاتها المختلفة، مؤكدة أنها مستعدة 
دومــًا للتعــاون مع كل الجهات لتطويــر عمل القضاء 
بشــكل عام في فلسطين خاصة فيما يتعلق بتطوير 
القوانين لتتناســب مــع الحالة القائمــة التي يمر بها 
المجتمــع الفلســطيني وبمــا يضمن نزاهــة القضاء 

وسيادة القانون. 
وشــددت اللجنة على ضــرورة التزام جميــع الجهات 
باإلجــراءات القانونيــة الســليمة لعمليــات التوقيف 
والتحقيق والمحاكمات، مؤكدة على ضرورة االهتمام 

بالمساواة في األحكام المتعلقة بالقضايا المختلفة.
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تقرير وأخبار

بعد إصابة األسير أبو وعر.. نواب يحذرون من تفشي "كورونا" بين األسرى في سجون االحتالل 

د. الزهار يهنئ الناجحين في الثانوية العامة، ويؤكد أن مستقبل الوطن أمانة بين أيديهم

طالبوا بتحرك دولي عاجل لحماية األسرى

خالل حفل لتكريم أوائل الطلبة نظمته التربية والتعليم

حذر بعض نواب المجلس التشــريعي 
مــن تفشــي فيــروس "كورونــا" بين 
أســرانا في ســجون االحتــالل، جاءت 
تلك التصريحات بعد اإلعالن عن إصابة 
األســير المريض كمال أبو وعر والذي 
يقبع في سجن "جلبوع" منذ اعتقاله 
ســنة 2003م ويقضي حكمًا بالسجن 
"6" مؤبــدات و"50" عامــًا، "البرلمان" 
اســتطلعت أراء النــواب حول خطورة 
األوضاع الصحية في السجون وأعدت 

التقرير التالي: 

النائب ناصر عبد الجواد

بدوره قال النائب في المجلس التشــريعي عن 
محافظة ســلفيت بالضفة الغربيــة المحتلة د. 
ناصــر عبد الجواد:" إنه مع انتشــار وباء كورونا 
زادت المخــاوف علــى األســرى مــن المخاطــر 
الناجمــة عن ذلك خصوصًا بعد إصابة األســير 
المريض بالســرطان كمال أبو وعــر )46 عامًا( 

من جنين بفيروس كورونا".

البرلمان على نسخة منه- االحتالل المسؤولية 
الكاملة عن حياة األسرى، مؤكدة أن ما يمارس 
بحقهم هو جريمة تخالف بشــكل واضح كافة 

القوانين والمواثيق الدولية.

ودعت المؤسســات الحقوقية المحلية والدولية 
للتحــرك بشــكل عاجــل لحماية األســرى في 
سجون االحتالل، مســتنكرة التقصير والصمت 
الدولــي تجاه تجــاوزات االحتــالل بحق الحركة 

األسيرة.
وطالبت نعيم بموقف رســمي فاعل من خالل 
تحــرك سياســي ودبلوماســي فــي المحافــل 
الدوليــة لفضــح انتهــاكات االحتــالل بحقهم، 
واالســتفادة من كافة مكونات وطاقات الشعب 

أكــد النائــب عبــد الجــواد في تصريــح خاص 
بصحيفة البرلمان، أن حاالت المرض والوفيات 
في ســجون االحتالل بســبب االهمــال الطبي 
ازدادت وتيرتها في األيام األخيرة ما لم نشهده 

بالسنوات السابقة.
وطالب بالضغط على االحتالل لتجنب وقوع أي 
كارثة صحية بين األسرى، ألن انتشار الفيروس 
في الســجون أخطر من انتشاره خارجه ألسباب 
كثيرة منها االزدحام في غرف األسرى وصعوبة 
التباعد، وضعف المناعة لدى األسرى الناتج عن 

سوء التغذية والضغط النفسي.
ودعــا كافة المســتويات الشــعبية والرســمية 
والفصائليــة فــي الضفة الغربيــة وقطاع غزة 
والقــدس المحتلة والفلســطينيون في الداخل 
والخارج خاصة في الدول التي لها عالقات قوية 
مــع االحتالل، بتكثيف الفعاليــات واالحتجاجات 
لوقــف المخاطر التي تهــدد األســرى، مقترحًا 
تشكيل لجان خاصة إليجاد الخطوات المناسبة 
لذلك في كل موقع والتي تشكل ضغطا حقيقيًا 

على كيان االحتالل.
النائب هدى نعيم

من جانبها، أدانت النائب هدى نعيم، سياســة 
اإلهمال الطبــي التي يمارســها االحتالل بحق 
األسرى، مشــيرة إلى أن إصابة األسير أبو وعر 
بفيــروس كورونــا اســتمرار لجريمــة اإلهمال 

الطبي التي يمارسها االحتالل.
وحملت النائب نعيم، -في تصريح لها تحصلت 

الفلســطيني، ومناصريه اإلقليميين والدوليين 
نصرة لألسرى.

النائب ياسر منصور

بــدوره، أوضــح النائب عــن محافظــة نابلس 
ياســر منصور، أن سياسة اإلهمال الطبي التي 
تمارســها ســلطات االحتالل تجاه األسرى هي 
سياســة قديمة حديثــة، تهدف لإلضــرار بهم 
والضغط عليهم، مبينًا أنها سياسة اإلذالل في 
كل ممارســات مصلحة الســجون تجاه األسرى 

لذلك نجد زيادة في أعداد األسرى المرضى.
وشــدد النائب منصور، فــي تصريحات خاصة 
للبرلمان، على ضرورة تفعيل كافة المستويات 
القانونية والحقوقية والمؤسسات الدولية التي 
تعنى بحقوق األســرى، داعيًا لتحرك جماهيري 
وفصائلي ورســمي وشــعبي إلبقــاء قضيتهم 
حية وملفهم حاضر فــي كل المحافل الوطنية 

واإلقليمية والدولية.
ودعــا المجتمــع الدولي لتشــكيل لجان صحية 
دوليــة محايــدة لتطلع على األوضــاع الصحية 
لألســرى في مختلف سجون االحتالل والضغط 
مــن أجــل ضمــان تقديــم الخدمــات الصحية 
العاجلــة للمرضى منهــم أو االفراج عنهم قبل 
فوات األوان، محذرًا من خطورة تفشي "كورونا" 
في صفــوف األســرى داخل الســجون، مضيفًا 
بالنظر لالكتظاظ وسياسة اإلهمال الطبي فإن 
تســجيل حاالت اإلصابة بكورونا في الســجون 

سيكون أمرًا مقلقًا للغاية. 

قال القائم بأعمال رئيس المجلس التشــريعي 
النائــب محمود الزهــار:" إن الطلبة المتفوقين 
فــي الثانوية العامة مســؤولون عن مســتقبل 
الوطن حيث ســيكونون حراســه وصناع مجده 

وتقدمه"، مبرقًا بالتهنئة للمتفوقين وذويهم.
جاءت تصريحات الزهار، في كلمة ألقاها بحفل 
نظمتــه وزارة التربية والتعليــم لتكريم أوائل 
الثانويــة العامة بعنوان "مســتقبلنا بوحدتنا"، 
شارك فيه كوكبة من نواب التشريعي، ورئيس 
لجنــة متابعة العمل الحكومــي الدكتور محمد 
عوض، ووكيــل وزارة التربية والتعليم الدكتور 

زياد ثابت والطلبة المتفوقين وذويهم. 
 وقال الزهــار:" إننا اليوم نكــرّم الذين حققوا 
هــذا االنتصــار فــي ظــروف ماديــة وصحيــة 
وإنســانية صعبة، وعدوانٍ متكرٍر، فاستطاعوا 
أن يجتازوا صعوبة الظروف ويحققوا التفوق، أن 

مســتقبلهم، ليكونوا قادة المســتقبل ويحرروا 
أرضهم ومقدساتهم".

هذا التميز يســتدعي من جميع الطلبة، النجاح 
في اختيــار تخصصاتهم والتفــوق والتميز في 

وأشــار في رســالته للطلبة إلى أن الوطن يريد 
منهم الطبيب والمعلم والمهندس والمتخصص 
فــي كل مجــاالت العلــوم وأصحاب الرســاالت 

السامية والنافعة، لخدمة شعبهم العظيم.
وأشــاد الزهار بجهــود وزارة ومديريات التعليم 
الذين وصفهــم بأنهم عملوا على مــدار العام 
متحدين كل الصعــاب ومتخطين كل العقبات، 
مثمنــًا دور المعلميــن ومدراء المــدراس الذين 
وقفــوا مع أبنــاء هــذا الوطن فأصبحــوا اليوم 
شركاء في هذا االنتصار، رغم التحديات المالية 
واإلدارية الصعبة التي يعيشونها كباقي شرائح 

المجتمع الفلسطيني.
وأكــد أن هــذا الموقــف المتكرر فــي كل عام 
يجعلنــا أكثــر اطمئنانــًا على مســتقبل وطننا 
وأرضنا وشــعبنا وعقيدتنا ومقدســاتنا، مباركًا 

للطلبة وعائالتهم بتحقيق هذا اإلنجاز.

األسير المصاب بكورونا كمال أبو وعر
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تقارير

نائبان يطالبان بإفشال مخططات تهويد األقصى 
ومحاولة فرض واقع جديد 

نائبان: تمديد عباس حالة الطوارئ 
للمرة الرابعة غير دستوري وانتهاك للقانون

أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي 
النائــب محمد فرج الغول، أن رئيس ســلطة رام اهلل 
محمود عباس ينتهك القانون األساسي الفلسطيني 
والقوانيــن ذات الصلة بتمديده للمــرة الرابعة حالة 
الطوارئ بشــكل غير دســتوري، داعيًا إليقافه عند 

حده ومحاسبته. 
وأوضــح النائــب الغــول -فــي تصريح لــه حصلت 
البرلمان على نســخة منه- أن عباس منتهي الوالية 
والشــرعية منذ التاسع من يناير 2009 وهو ال يملك 
هــذه الصالحية، مشــيرا إلى أن أي رئيس شــرعي 
ال يملــك تمديــد حالــة الطــوارئ دون عرضها على 
المجلس التشريعي وبشروط مشددة حسب القانون 

األساسي الفلسطيني.
القانــون  التشــريعي حســب  المجلــس  أن  وشــدد 
األساســي هو المؤسســة الرســمية والشرعية حتى 
يأتي مجلس منتخب جديد يؤدي القســم القانونية، 
مطالبًا بضرورة تجديد الشرعيات بانتخابات جديدة 
ســريعة إلنقاذ النظام السياســي الفلســطيني بدءًا 

بالمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة.

بالقانــون أو حتى مؤسســات أو مرجعية دســتورية، 
فهناك استفراد بالقرار الفلسطيني من قبل عباس، 
ولــم يلتزم بالقانون األساســي، الذي ينص على أن 

استفراد بالقرار الفلسطيني
مــن جانبه، قــال النائب عن محافظــة الخليل نايف 
الرجوب، إنه ليس هناك في الضفة الغربية ما يسمى 

مدة الرئاســة هــي فقط "4" ســنوات، وبالتالي فهو 
منتهي الصالحية والشــرعية منذ عشــر سنوات وال 
يملك اصدار مراســيم وال قــرارات بقانون وال يملك 

كذلك أن يفرض حالة الطوارئ.
وأضاف الرجوب أن القانون األساســي الفلسطيني ال 
يسمح بتمديد حالة الطوارئ بعد الشهر األول، وليس 
من حق الرئيس التمديد لعدة أشــهر للمرة الرابعة، 
مؤكــدا أن كل مــا يصدر عــن الرئيــس عباس من 

قرارات بقوة القانون غير شرعي مطلقًا.
وتابع أن اســتمرار جائحة كورونا والظروف التي تمر 
بهــا محافظــات الوطن مــن عزل وتباعــد اجتماعي 
لمنــع انتقال المرض، هو الســبب األســاس اللتزام 
المواطنين بقرار تمديد حالة الطوارئ وليس لمجرد 

االلتزام بقرار عباس. 
ودعا الرجوب، إلجراء انتخابات تشــريعية ورئاســية 
ومجلــس وطني بشــكل متزامن في أقــرب فرصة 
ممكنــة للتجديــد الشــرعيات والخــروج مــن حالــة 
االنقسام والبدء الفوري بتوحيد المؤسسات الوطنية 

في جناحي الوطن. 

محذرين من 
تقسيمه زمانيا 

ومكانيا
طالــب النائب باســم الزعاريــر، أهالي القدس 
والداخل المحتل بالتكاتف والوقوف ســدًا منيعًا 
فــي وجه مخططــات تهويد المســجد األقصى 
وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، داعيًا كل من يستطيع 
الوصول لألقصى أن يكثر من زيارته، والتواجد 

فيه دون انقطاع، والرباط بين جنباته.
وأشــار النائب الزعارير إلــى أن االحتالل يندفع 
بمؤسســاته ومســتوطنيه نحو السيطرة على 
مقدسات المسلمين وتهويدها، ويولي لها الدعم 
المتواصــل، الفتــًا إلــى أن العرب والمســلمين 
يتعاملون مع قضية القدس والمقدسات "بشيء 
مــن الوهــن، دون تحرك حقيقــي للدفاع عنها 
ســوى من قبل أهالي القدس ومناطق الداخل 

الفلسطيني المحتل".
وبين الزعاريــر، أنه رغم القمع وتعرض أهالي 
القدس لشــتى أنواع البطش وقــرارات اإلبعاد 
المتكــررة، فقــد حققــوا إنجــازات وانتصارات 
مختلفة، ولديهم االســتعداد الدائم للدفاع عن 
المقدســات، مبينًا أن الصمت على ممارســات 
االحتالل بحق المقدســات، يــدرج ضمن دائرة 

الخيانة والتآمر.
وشدد على ضرورة أن يبقى مصلى باب الرحمة 
مفتوحا، وأن يتم منع المســتوطنين وشــرطة 
االحتالل مــن اقتحام المســجد األقصى، داعيًا 
كل من لديه إيمان بالقضية الفلسطينية ولديه 
ضميــر حــي أن يقدم الســند والدعــم الكافي 

لصمود أهلنا في القدس وفلسطين المحتلة.
وكانت ســلطات االحتالل أبلغت دائرة األوقاف 
اإلســالمية بقــرار تجديــد إغالق مســجد باب 
الرحمــة، والــذي يأتي في مســاٍع إســرائيلية 
لتحقيــق أهــداف سياســية خاصة بـــ "اليمين 

المتطرف".
ويقــع بــاب الرحمة فــي الناحية الشــرقية من 

في حين يمنع المقدسيون من الصالة فيه.
وشــدد النائب عطون على أن هــذه اإلجراءات 
محاولــة لفرض واقع جديد علــى األمة العربية 
واإلســالمية، مشــيرًا إلــى أن االحتالل يرســل 
رســائل واضحة للفلسطينيين وغيرهم؛ أنه ال 
ســيادة سياســية ألحد على القدس، وال سيادة 

دينية للمملكة األردنية على المسجد األقصى.

المســجد األقصــى، وأعــادت دائــرة األوقــاف 
اإلســالمية بالقدس فتحه أمام المصلين، بعد 
هبّــة شــعبية نهاية شــهر فبرايــر 2019 بعد 

إغالق قسري استمر 10 سنوات.
ومنــذ إعــادة فتح بــاب مصلــى بــاب الرحمة 
تالحــق شــرطة االحتــالل المصليــن وحراس 
المســجد، وأصدرت عشــرات أوامر اإلبعاد عن 
األقصــى لمصليــن تواجــدوا بالمصلــى، فيما 
أطلقت ما تسمى جماعة "طالب ألجل الهيكل" 
اإلســرائيلية حملة تهويدة تحــت عنوان "جبل 

الهيكل بأيدينا".
النائب أحمد عطون

بدوره، أكــد النائب المقدســي المُبعد للضفة 
المحتلــة أحمــد عطون وجود "شــبه تقســيم 
مكاني" للقدس والمســجد األقصى، من خالل 
اليومية للمســتوطنين، والســماح  االقتحامات 
لهم بأداء طقوس تلمودية في مناطق محددة، 

وبيــن عطــون أن االحتــالل ال يتعامــل بردود 
الفعل لتمرير مخططاته وإجراءاته في القدس، 
وإنما وفق خطط تهويدية مُعدة مســبقًا، لكنه 
يســتغل الفرص والواقع العربي والفلسطيني 
لفــرض أكبــر قــدر ممكن مــن الوقائــع على 

األرض.
واعتبر أن مسلســل اإلبعاد عن القدس للرموز 
الدينية والوطنية والشبابية والنساء واألطفال، 
جزء من الحرب التي يشــنها ضــد المدينة؛ من 
أجل إيجاد خلل في ميــزان الديموغرافيا فيها، 
موضحًا أن االحتالل يعتبر أن المعركة الحاسمة 
في القدس، هي معركة الوجود والصمود، لكنه 
لم ينجــح فيها نتيجــة الزيــادة الطبيعة بعدد 
السكان الفلســطينيين في القدس، إلى جانب 

التصدي أهل المدينة لهذه المخططات.
هذا وتواصل شــرطة االحتــالل فرض قيودها 
على دخول المصلين الفلســطينيين للمســجد 
األقصــى، وتدقــق فــي هوياتهــم، وتحتجــز 
بعضهم عند بواباته الخارجية، ويشهد المسجد 
يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المســتوطنين 
وأذرع االحتالل المختلفة، وتزداد وتيرتها خالل 

فترة األعياد اليهودية.

النائــب عطــون: إبعــاد االحتــال للرمــوز الدينيــة 
والوطنية والشبابية عن القدس جزء من الحرب التي 
يشنها بهدف إيجاد خلل في الميزان الديموغرافي

النائب/ محمد فرج الغول

النائب/ باسم الزعارير

النائب/ نايف الرجوب

النائب/ أحمد عطون
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تقارير 6

أدانا جريمة اغتيال المحرر جبر القيق وطالبا بإنفاذ القانون بحق الجناة

النائبان األشقر والحية.. يدعوان لاللتزام باإلجماع الوطني 
بخصوص ملفات االنتفاضة األولى حفظًا لألمن والسلم المجتمعي

أثارت جريمة قتل األســير المحــرر العقيد جبر 
القيق في رفــح جنوب قطاع غــزة، ردود فعل 
رافضــة، ومطالبــات باتخــاذ أقصــى درجــات 
العقوبة بحــق الجناة، رافضين ســعي البعض 
نحو عودة بقطاع غزة إلى مربع الفلتان األمني 

وتجاهل سلطتي القانون والقضاء.
النائبان إسماعيل األشــقر، وخليل الحية، أكدا 
في تصريحات خاصــة "للبرلمان" على ضرورة 
االلتــزام باإلجماع الوطنــي فيما يختص بكثير 
من الملفات المرتبطة باإلنتفاضة األولى، والتي 
من شأنها تفســيخ المجتمع وإثارة النعرات في 

حال تم فتحها والتحقيق فيها مجددًا.

 تصب في مصلحة االحتالل 
فــي هــذا اإلطــار؛ اعتبر رئيــس لجنــة األمن 
المجلــس  فــي  المحلــي  والحكــم  والداخليــة 
التشــريعي النائــب إســماعيل األشــقر، مقتل 
األســير المحــرر جبر القيــق، جريمــة مكتمل 
األركان، وإنه من غير المســموح أن تحدث مثل 
هذه الجرائم في قطاع غزة مهما كانت الدوافع.

وقال األشقر:" هذا مساس بالمقاومة، ومساس 
بالحالــة األمنيــة المســتتبة فــي قطــاع غزة، 

والمستفيد من مثل هذه الجرائم هو االحتالل 
وأعداء الشــعب الفلســطيني"، مؤكــدًا أن غزة 
تنعــم باألمن واألمان والهــدوء وهذه نعمة لن 

نتخلى عنها. 
وأكــد أن المجلــس طالــب الجهــات المختصة 
بالقبــض على المجرميــن وتقديمهم للعدالة، 

كما طالب القضاء بإنزال أقصى درجات العقوبة 

على اعتبارهم خارجين عن القانون.
ووصف النائب األشقر ملف التصفيات وما جرى 
في االنتفاضة األولى بالملف الشــائك، وإنه تم 
إغالقه بتوافق وطني شــامل، مؤكدًا أن إعادة 
فتحــه خطأ فادح يصب فــي مصلحة االحتالل، 

لذا ال يمكن القبول بإعادة فتحه.
وبين أن التوافــق الذي جرى إلغالق هذا الملف 
هــو باعتبار كافة القتلى شــهداء، حيث يصرف 
مخصصــات لهم مــن منظمــة التحريــر وفق 

ذلك، مشــددا على ضرورة أن تقف كل شرائح 
المجتمع في مواجهة محاولة البعض إعادة فتح 
هذا الملف، أو إعادة الفلتان األمني لقطاع غزة.

ال للمساس بالمقاومة
بــدوره؛ وأكــد النائب في المجلس التشــريعي 
خليل الحيــة، على أنه لن يُســمح ألي كان أن 
يمــس بالمقاومــة، وأن يُؤخذ القانــون باليد، 
داعيــا األجهزة األمنية في قطــاع غزة لتكثيف 
جهودها للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة 

فورًا.
وقــال الحية -في تصريح حصلــت البرلمان على 
نســخة منــه-:" ال مــكان فــي بلدنــا إال للقانون 
والمقاومة، ولن نسمح ألي كان أن يمس المقاومة 

ال بأجســادها أو ســمعتها أو أبطالهــا؛ فالقضــاء 
ســيأخذ مجراه"، مضيفًا "لــو كان هناك حق؛ فال 
يجوز أخذه باليد؛ ونعتبــر االعتداء على مقاومينا 

جريمة واعتداء آثم على كل الحركة المناضلة".
وجدد الحية، إدانته لما وصفه بالفعل اإلجرامي 
التعسفي، والصورة البشعة التي قتل بها المحرر 
القيق"؛ مؤكدًا على أن المارقين والخارجين على 
الصف الوطني والقانوني سينالون عقابهم بال 

شك؛ "فال سيادة إال للقانون".

النائــب إســماعيل األشــقر: مقتل األســير 
المحرر جبر القيق، جريمة مكتمل األركان 

وتصب في مصلحة االحتال

النائــب خليل الحية: لن يســمح ألي كان أن 
يمس بالمقاومة، وأن يأخذ القانون باليد، 

وسنقدم الجناة للعدالة

النائبان عبدالرحمن الجمل وهدى نعيم لدى 
مشاركتهما بتكريم أوائل الثانوية بالوسطى

النائب محمد فرج الغول أثناء تكريمه طالبة 
متفوقة من ذوي اإلحتياجات الخاصة

النائب/ خليل الحيةالنائب/ إسماعيل األشقر
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7تقرير وأخبار

مواقف برلمانية دولية

طالــب مجلس الشــيوخ التشــيلي الحكومــة التشــيلية، باتخاذ قــرار لمقاطعــة البضائع 
اإلسرائيلية، وخاصة الصادرة من المستوطنات.

وعبر مجلس الشيوخ التشيلي عن استيائه من سياسات االحتالل بحق األرض الفلسطينية، 
خاصة خطــة الضم، وأكد المجلس على ضرورة أن تتخذ الحكومة التشــيلية قرارات على 
ضوء توصيته لها بمنع دخول منتجات المســتوطنات اإلســرائيلية لدولة تشيلي، والعمل 

على عزلها دوليًا.

قال النائب األردني ســعود أبو محفوظ إن األردن بات في عين الخطر، وأن االحتالل يريد 
اآلن تنفيذ مشــروع "إســرائيل الكبرى"، مؤكدا أن األردن سيقف في مواجهة أي تهديد له 
ولفلســطين، مضيفًا أن االحتالل يريد للفلسطيني أن يحيا الجئًا في وطنه، وأن ثمن ذلك 

سيدفعه العالم كله وهو أمر مرفوض تمامًا.
بــدوره؛ قــال النائب األردنــي خليل عطيــة:" إن األردن ال يمكن أن يقبــل الضم والتهويد 
وصفقــة القرن، وأن الملك قد حذر من صدام مســلح مع االحتــالل نتيجة الضم، مبينًا أن 

المملكة تتواصل مع كل زعماء العالم، لشرح خطورة قرار الضم".

أطلقــت الرابطة اإلقليمية لدول المشــرق العربــي المنبثقة عن رابطــة برلمانيون ألجل 
القدس، مذكرة مفتوحة إلى قادة العالم وشعوبه أعلنت فيها رفضها وتصديها ألي محاولة 

تستهدف أراضي الضفة الغربية وغور األردن.
وأكدت الرابطة أن ضم األراضي الفلسطينية في الضفة يمثل انتهاكًا خطيرًا لميثاق األمم 
المتحــدة واتفاقيات جنيف ويتعارض مع المعايير الدوليــة القائمة، داعية المجتمع الدولي 

لفرض إجراءات صارمة ضد االحتالل.

وقــال رئيــس رابطة برلمانيون ألجل القدس الشــيخ حميد بن عبــداهلل األحمر:" إن 
الرابطة لن تتوانَى عن القيام بواجبها في تحويل القوّة العظيمة للنواب والبرلمانيين 

إلى درع حصينة لحماية القدس والمقدّسات وحقوق الشعب الفلسطيني".
وأضــاف "نقف ضد خّطة الضم، ونتطّلع إلى دور رائــد مميز للنواب للوقوف في وجه 
عجلة التطبيــع باعتبارها منافية لألخــالق والقيم والمصالح السياســيّة والقوميّة 

وتمثل مكافأة للمعتدي".

أعرب برلمانيون عرب عن رفضهم لخطة الضم وذلك خالل لقاء تواصلي نظمته الرابطة 
اإلقليمية لدول المشــرق العربي، المنبثقة عن رابطة "برلمانيون ألجل القدس" والمنعقد 

."Zoom" عبر برنامج
بدوره قال عضو مجلس الشــورى القطري صقــر المريخي، إن مواقف قطر واضحة وثابتة 
لدعم القضية الفلسطينية ورافضة للسياسة االستيطانية اإلسرائيلية وخطواتها في ضم 

األراضي الفلسطينية.
من جانبه؛ دعا البرلماني الكويتي أســامة شــاهين، البرلمانيين إلى ضرورة تبني مواقف 

حازمة لدعم الحق الفلسطيني ورفض المخططات الظالمية.
بدوره؛ قال البرلماني اللبناني حسن عز الدين:" إن فلسطين ثابتا من ثوابتنا، ولبنان نذرت 
نفســها لتكون مع فلسطين وسنبقى داعمين ومناضلين إلى أن ينال الشعب الفلسطيني 

حقوق في إقامة دولته".
كما أعلــن البرلماني العراقي؛ عاشــور كربونــي، رفضه للخطوات اإلســرائيلية القاضية 
بضــم أجزاء من الضفة الغربية وغور األردن وتداعياتهــا، داعيًا إلى ضرورة التصدي لهذه 

الخطوات. 
واعتبر البرلماني البحريني ناصر الفضالة، أن خطة الضم جريمة بحق الشعب الفلسطيني، 
مؤكــدًا أن هناك حركة شــعبية تمثلها القوى الحية المطالبــة بالحرية والرافضة للتطبيع 

ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

أشاد أمين عام االتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، بدور المجالس البرلمانات العربية 
وجهودها في فضح الممارسات اإلسرائيلية في المحافل البرلمانية الدولية واإلقليمية كافة، 
وقال الشوابكة:" ما من قضية تعرضت النعدام العدالة أكثر من القضية الفلسطينية، وما 

من شعب تعرض للظلم والويالت والتنكيل أكثر من الشعب الفلسطيني".

اقتــرح عضو البرلمان األوروبي "مانو بينيدا"، 4 تدابيــر يمكن اتخاذها للمقاطعة وفرض 
عقوبات على االحتالل، نصرة لعدالة قضية فلسطين.

وأوضــح "بينيــدا" أن اقتراحاته هي إلغاء اتفاقيات الشــراكة مع االحتالل، ومنع مشــاركة 
الكيانــات والجامعات اإلســرائيلية في البرامــج األوروبية، وحظر بيع األســلحة لالحتالل، 
وفرض عقوبات دولية على االحتالل، داعيًا العالم لرفع صوته في وجه االحتالل وأن يرسل 

رسائله الواضحة بأنه لن يتسامح مع جريمة الضم.

مجلس الشيوخ التشيلي يدعو لمقاطعة منتجات المستوطنات

بسبب الضم األردن في عين الخطر

الرابطة اإلقليمية لدول المشرق العربي ترفض جريمة الضم

برلمانيون ألجل القدس تسخر طاقاتها لرفض الضم

برلمانيون عرب يؤكدون رفضهم لجريمة الضم

االتحاد البرلماني العربي: جريمة الضم تهدد األمن والسلم الدولي

برلماني أوروبي يقدم اقتراحات لعزل االحتالل

الحكومة تفتح األسواق الشعبية

د. بحر يدعو إلجبار االحتالل إنفاذ االتفاقات والمعاهدات 
الدولية التي تخص باألسرىلمواجهة مشروع الضم

لجنة القدس تدعو لشد الرحال لألقصى والدفاع عنه 

بتوصية من التشريعي

نعى الشهيد األسير الغرابلي

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في 
قطاع غزة عن فتح األســواق الشــعبية 
بدايــة مــن مطلــع األســبوع الجــاري، 
وذلــك بناًء علــى توصية مــن المجلس 

التشريعي.
وأكــد المجلــس خــالل مناقشــاته مــع 
الجهات والمؤسسات والوزارات الحكومية 
المختصة على فتح األسواق مع ضرورة 
التأكد مــن االلتزام بإجراءات الســالمة 
والوقايــة التي أوصت بهــا وزارة الصحة 
الفلســطينية، الســيما التباعــد وارتداء 
الكمامات، فيما ستقوم شرطة البلديات 

بمتابعة مدى االلتزام بتلك اإلجراءات. 

نعــى رئيــس المجلــس التشــريعي 
باإلنابــة الدكتور أحمد بحر الشــهيد 
األســير ســعدي الغرابلي من قطاع 
غــزة، الــذي استشــهد مؤخــرًا بعد 
قضاء "26" سنة في سجون االحتالل 
نتيجــة االهمال الطبي التي ينتهجها 
داخــل ســجونه، محمــاًل  االحتــالل 
االحتالل المســؤولية عن استشهاده، 
ومطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق دولية 
للوقــوف علــى مســببات وفاته ومن 
ثم فضــح ممارســات االحتالل بحق 

األسرى. 
وأكد بحر في تصريح له، أن االحتالل 
يخالف القوانين والمعاهدات الدولية 

دعــت لجنــة القــدس واألقصــى في 
المجلس التشريعي أهلنا في القدس 
واألرض المحتلــة عــام 1948 للنفير 
العام وشــد الرحال للمســجد األقصى 
العــدوان  ومواجهــة  عنــه  للدفــاع 
مــن  عليــه  المتواصــل  الصهيونــي 

المغتصبين الصهاينة.
وحذرت اللجنة من الدعوات المستمرة 
لتدنيس األقصى من قبل المتطرفين 
الصهاينة، والتي كان آخرها من منظمة 
"هار إيل" الصهيونية الخبيثة بتنظيم 
اقتحام واسع لألقصى، مشيرة الى أنها 
تتابع الدعوات الصهيونية المســتمرة 

القتحام المقدسات اإلسالمية.

وكان المجلس التشــريعي قد اســتقبل 
في وقتٍ ســابق وفدًا مــن ممثلي تجار 
األسواق الشــعبية "أصحاب البسطات"، 
حيث كان في استقبالهم القائم بأعمال 
رئيس المجلس النائب د. محمود الزهار، 
ورئيــس لجنة الرقابة وحقوق اإلنســان 

النائب يحيى العبادسة.
وأكــد القائــم بأعمال رئيــس المجلس 
أثناء اللقاء على أهمية دراســة وتطوير 
اإلجراءات وضوابط العمل في األســواق 
الشعبية، مشددًا على ضرورة أن تتكاتف 
الجهــود بيــن البلديــات ووزارة الحكــم 
المحلي وأصحاب البســطات لخلق بيئة 

في احتجاز األســرى، ويضرب عرض 
الحائط المعاهدات والمواثيق الدولية 

خطورة قرار الضم على القدس
إلى ذلك حّذر النائــب أحمد أبو حلبية 
رئيس لجنة القــدس من خطورة قرار 
الضمّ اإلسرائيلي على مدينة القدس 
المحتلة، مضيفًا في تصريح صحفي، 
أن االحتــالل يســعى لتنفيــذ مخطط 
القــدس الكبرى على مســاحة تقدر بـ 

"600" كيلومتر مربع.
وأشــار أبــو حلبيــة إلــى أن االحتالل 
يســعى أيضًا للســيطرة على القدس 
ديمغرافيــًا وليــس فقــط جغرافيــًا، 
ويعمل إلحالل نحو مليوني مستوطن 
فــي مســاحة القــدس الكبــرى، وفي 
المقابــل لــن يســمح أن يزيــد عــدد 

عمــل صحيــة ومنضبطة وســليمة في 
األسواق الشعبية.

من جهته، شــدد النائب العبادســة على 
الصحية  باإلجــراءات  االلتــزام  ضــرورة 
واالهتمام بسالمة العاملين في األسواق 

الشعبية وجمهور الزبائن.
من طرفهــم؛ أكد وفد ممثلي األســواق 
الشعبية لدى لقاءهم مع القائم بأعمال 
التجــار  اســتعداد  التشــريعي  رئيــس 
والعاملين في األسواق الشعبية االلتزام 
بإجراءات الســالمة الصحيــة، والتعاون 
التــام مــع البلديات وشــرطتها من أجل 

حفظ األمن والصحة في األسواق.

التــي تنــادي بحقــوق األســرى، في 
للقانون  مخالفة واضحــة وصريحــة 
الدولــي وللقانون الدولي اإلنســاني، 
داعيــًا إلجبــار االحتــالل علــى انفاذ 
الدوليــة  والمعاهــدات  االتفاقــات 

الخاصة باألسرى.
ودعا بحر برلمانات العالم ومؤسسات 
حقوق اإلنسان للعمل من أجل حماية 
األســرى الفلســطينيين في سجون 
االحتــالل وإلــزام االحتــالل باإلفراج 
عنهم، من خالل وضع اســتراتيجية 
تقــوم علــى الضغط علــى االحتالل 
وعزلــه دوليــا حتــى يرضــخ لكافة 

االتفاقات والمعاهدات الدولية.

الســكان الفلســطينيين بالقدس عن 
.10%

األسير الشهيد/ سعدي الغرابلي 

النائب/ أحمد أبوحلبية

النائبان محمود الزهار  ويحيى العبادسة لدى لقائهما ممثلي تجار األسواق الشعبية


