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ماجد أحمد أبو مراد

ما زال السيد أبو مازن يواصل سياساته وإجراءاته وخطواته السياسية العبثية 
التي ال جدوى منها والمتعلقة باستجداء المفاوضات واللقاءات مع قيادات العدو 

الصهيوني والمسئولين في الحكومة اإلسرائيلية الحالية المتطرفة. 
وبنظرة متفحصة للخطاب الذي ألقاه في الجمعية العامة لألمم المتحدة الدورة 
"76" المنعقدة في مدينة نيويورك األمريكية بتاريخ 24 أيلول 2021م؛ نجده 
خطابًا مليء باالســتجداء ومحاولة استمالة العواطف وهذه هي حيلة الضعيف 

التي لن تلد نتائج البتة. 
إن تغنــي أبو مازن باتفاقية الســام وتبادل االعتراف مــع دولة الكيان والتي 
تمــت في العام 1993م والمعرفة باتفاق أوســلو، لن يوفــر له تعاطف العالم 
وال اســتثارة الرأي العام العالمي أو استمالته نحو الحق الفلسطيني وذلك ألن 
العالم ال يسمع سوى صوت األقوياء ولن يلتفت لصرخات الضحايا والمكلومين 
والمظلومين طالما أنهم ال يتمتعون بأسباب القوة التي فرط بها أبو مازن عن 

سبق إصرار وتقصد. 
على الســيد أبو مازن أن يعلم علم القين أن قادة دولة االحتال لن يشــعروا 
بالحــرج من رفض الشــرعية الدولية والضرب بعرض الحائــط بكل قراراتها 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية وهم لن يدخروا جهدًا في التغول على الحقوق 
الفلسطينية وإضعاف كل المحاوالت الرامية للسام معهم؛ وبالتالي ال بد من 
الرجوع للشــعب الفلســطيني والتحصن بمقاومته وليس استجداء المنظمات 

على اختاف ألوانها ومعتقداتها فإن ذلك لن يجدي نفعًا. 
استجداء اللقاءات 

ظهــر علــى العلن في اآلونة األخيرة وبشــكل فج لقاءات الســيد أبو مازن مع 
أقطاب إســرائيلية عديدة في مقدمتها اليســار اإلســرائيلي وكذلك لقاءه مع 
وزراء فــي الحكومة الصهيونية من حزب "ميرتس" اإلســرائيلي، واســتجداءه 
اللقاء مع وزيرة داخلية االحتال "إيليت شــاكيد" التي رفضت طلبه بســخرية 
عبــر تغريدة لهــا بتويتر قائلــة:" لن يحدث.. لــن أقابله" كيــف ال وهي التي 

تحتفظ بتوجهات وآراء غاية في التطرف تجاه شعبنا وقضيتنا. 
وهنا تجدر اإلشارة إلى محاوالت أبو مازن اللقاء مع رئيس الحكومة الصهيونية 
الحاليــة "نيفتالي بينت" الذي يرفض مقابلتــه منذ توليه مهام منصبه؛ متى 
يعيّ أبو مازن أن تلك االستجداءات هي بمثابة إهانة بالغة للشعب والمجتمع 
الفلسطيني وتنكر واضح لتضحيات شعبنا وهو أمر ال يقبله أي حر غيور على 

مصلحة الشعب الفلسطيني. 
وكان أبــو مــازن قد التقى وزير جيــش االحتال "بيني غانتــس" في رام اهلل 
وبحث معه دعم الســلطة ماليًا وتقويتها اقتصاديًا، باإلضافة لمناقشــة قدرة 

السلطة على الحكم والسيطرة وهي مصلحة صهيونية بحتة. 
والتحليل األرجح أن أبو مازن سيستمر بهذه السياسات العبثية وغير المجدية 
رغم رفض العديد من األوســاط اإلسرائيلية لقاءه مهما فعل؛ أعتقد جازمًا أن 
أبو مازن يعلم أن كل قيادات إسرائيل ال تريد السام مع شعبنا وال ترغب به 

وخاصة بعد المواقف السياسية المبهمة لإلدارة األمريكية الحالية. 
الحل المناسب

في ظل تراجع الموقف الفلســطيني الرســمي وتقهقر قيادة السلطة وتخلي 
الحكومــة الصهيونيــة عن كل الحلول السياســية المطروحــة منذ زمن وفي 
مقدمة ذلك حل الدولتين؛ فإن الحل المناســب للحالة الفلســطينية هو رحيل 
قيادة السلطة عن المشهد السياســي واالعتراف للشعب الفلسطيني بفشلها 
في تحقيق طموحات وآمال شــعبنا وإرساء سفينته على بر األمان، وممكن أن 
يتم ذلك بطريقة ديمقراطية وعبر إجراء انتخابات عامة تكون نزيهة وشفافة 
تضمن تكافؤ الفرص أمام القوى السياسية والفصائل الفلسطينية، وبالتالي 

إعادة األمانة للشعب الفلسطيني ليقول كلمته.. نأمل ذلك

لجنة التربية تتطلع على إجراءات وجهوزية وزارة 
الصحة في التعامل مع موجات كورونا

زارت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة فــي 
المجلس التشــريعي وزارة الصحة، لاطاع على 
خططها في متابعة تطور جائحة كورنا في قطاع 
غــزة، وضــم وفــد اللجنة النــواب: عبــد الرحمن 
الجمــل، وخميــس النجــار، وهدى نعيم، وســالم 
سامة، ويوسف الشــرافي، ومحمد شهاب، وكان 
في اســتقبالهم وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو 
الريــش، والوكيل المســاعد د. مدحت محيســن، 
الوكيل المســاعد أسامة قاسم، وعدد من المدراء 

بالوزارة.  العاميين 
وشكر النائب الجمل؛ وزارة الصحة على جهودهم 
المبذولــة في مواجهة جائحــة كورونا وتطوراتها 
خــال الفتــرة الماضيــة، مبينًا أن هــدف الزيارة 
االطــاع على خطــة وإجــراءات الــوزارة الحالية 
والمستقبلية في ظل ازدياد حاالت وفيات كورنا.

من جانبه، أوضح أبو الريش، سياســة وزارته في 
التعامــل مع هــذه الموجة، واالختافــات المتبعة 

هنــأ د. أحمد بحر رئيــس المجلس 
النائب األسيرة  التشريعي باإلنابة، 
المحررة خالدة جرارة باإلفراج عنها 
مــن ســجون االحتال، وذلــك بعد 
اســتمرت  والتي  انتهاء محكوميتها 
لمــدة ســنتين متتاليتيــن قضتهــا 

متنقلة بين السجون.
وثمن بحر؛ خال اتصال هاتفي مع 
النائب جرار صمودهــا وتضحياتها 
القضيــة  خدمــة  فــي  المســتمرة 
الفلســطينية، مبينــًا أنهــا نموذجًا 
وطنيــًا مناضــًا ثبتت فــي أصعب 

الظــروف لمقاومة االحتــال ورفــض اجراءاته بحق 
القيادات الفلسطينية.

وشــدد أن االحتال لن ينجح في عزل نواب المجلس 
التشــريعي عــن المجتمع الفلســطيني، مؤكــدًا أن 

عن الموجات الســابقة، مشــيرًا لتطور المنظومة 
الصحيــة وأنهــا أصبحــت مؤهلة بشــكل أفضل 
عــن الســابق خاصة مــع توفــر التطعيــم، الفتًا 
إلــى أن نســبة التطعيم جيدة حيــث وصل أعداد 
المطعميــن إلى أكثر من 400 ألــف مواطن تلقوا 
الجرعــة األولــى، محــذرًا من االشــاعات واألخبار 

المضللة حول مخاطر التطعيم. 
وأكد على جهوزية واســتعداد مستشفيات الوزارة 
المختلفــة للتعامل مع كل حــاالت الطوارئ، الفتًا 
إلى أن الوزارة ضاعفت القدرة السريرية من 350 

إلى400 سرير في الموجة الثالثة.
وقــال أبــو الريــش:" إن الوضع الحالــي في قمة 
الموجــة الثالثــة من جائحــة كورونــا، وال يتوقع 
نزول العدد في المســتقبل القريب"، مشــيرًا إلى 
أن الموجــة الرابعــة علــى األبــواب محــذرا منها 
خصوصــًا مع وصولها فــي فصل الشــتاء ووجود 

الموسمية. االنفلونزا 

قضية األسرى في سجون االحتال 
النواب ســتبقي  وخاصــة األســرى 
على ســلم أولويــات عمل المجلس 
ينالوا  الوطنيــة حتــى  التشــريعي 

حريتهم.
الجدير ذكــره أن جــرار البالغة من 
قــد تعرّضــت  "58" عامــًا  العمــر 
لاعتقــال ســابقًا أكثــر مــن مرّة 
بيــن  عديــدة  ســنوات  وقضــت 
اعتقــاالت إدارية وأحــكام مختلفة، 
هــذا وفقدت جــرار، ابنتها الشــابة 
ســهى جرار قبل شهرين من موعد 
االفــراج عنهــا ورفضت ســلطات االحتــال حينذاك 
اإلفراج عنها لوداعها والمشاركة في تشييع جثمانها، 
فيمــا فقــدت والدها الــذي توفي وهي في ســجون 

االحتال عام 2017م.

د. بحر يهاتف النائب جرار مهنئًا باإلفراج عنها 
من سجون االحتالل بعد سنتين من اختطافها
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يحمــل  أوروبــي  برلمانــي 
االحتــال المســؤلية عن حياة 

األسرى المضربين عن الطعام

التشريعي يوجه سؤااًل لوكيل وزارة التربية والتعليم حول 
تقليص حصص التربية اإلسالمية

والقضايــا  التربيــة  لجنــة  مقــرر  وجــه 
االجتماعيــة بالمجلــس التشــريعي النائب 
يوســف الشــرافي؛ ســؤااًل برلمانيًا لوكيل 
وزارة التربية والتعليــم د. زياد ثابت؛ حول 
تقليص حصص مادة التربية اإلسامية في 
المدارس الحكوميــة بذريعة جائحة كورونا 
وقلــة اإلحداثيــات الوظيفيــة، وذلــك أثناء 

جلسة عقدها التشــريعي بمقره يوم أمس 
األول.

وأوضح النائب يوسف الشرافي؛ في معرض 
ســؤاله أنه تم سابقًا إرســال خطابًا لوزارة 
التربيــة والتعليــم حــول تقليص حصص 
التربيــة واإلســامية، والتــي بدورها ردت 
بعــدد مــن المســوغات تحتــاج لمزيد من 

أشــاد رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة 
الفلســطيني،  بالمعلــم  بحــر  أحمــد  د. 
الوطنيــة  الثقافــة  تعزيــز  فــي  ودوره 
شــعبنا. أبنــاء  نفــوس  فــي  واإلســامية 

وقال د. بحــر في تصريــح صحفي أصدره 
بمناســبة اليــوم العالمــي للمعلــم الــذي 
يوافــق الخامس مــن أكتوبــر:" إن المعلم 
المكافــح  للمعلــم  نموذجــًا  الفلســطيني 
صعوبــة  رغــم  يعمــل  الــذي  والمثابــر 
الظــروف مــن أجل غــرس القيــم الوطنية 
متخطيــًا  األجيــال،  فــي  واإلســامية 

التوضيــح األمــر الــذي اســتدعى أن يكون 
هناك سؤااًل برلمانيًا.

فيمــا أورد وكيــل وزارة التربية والتعليم د. 
زياد ثابت عدد مــن التوضيحات والمبررات 
لتقليــص حصــص التربية اإلســامية من 
بينها جائحة كورونا، وقلة الكوادر البشرية 
المتاحة بالــوزارة، منوهــًا أن التقليص تم 

عليــه". المفروضــة  العقبــات  كل  بذلــك 
وأضاف بحر:" إن المعلم الفلسطيني يعاني 
بســبب الحصار المفروض على قطاع غزة، 
وتداعيــات ذلــك خاصــة اقتصاديــًا إال أن 
ذلك لم يكن يومًا عائقًا في تأدية رســالته 
واألخاقــي". الدينــي  وواجبــه  الســامية 
وأشــاد بإصــرار المعلم الفلســطيني على 
اإلبــداع والتميــز األمر الــذي أدى لحصول 
العديــد منهــم علــى جوائــز عالميــة في 
شــتى التخصصات، كما أنهم حجزوا مواقع 
متقدمة بين معلمي العالــم األكثر إبداعًا.

بشــكل مدروس وطال عدد من المواد ولم 
يقتصر على مادة التربية اإلسامية. 

مــن ناحيتــه علــق النائــب الشــرافي؛ في 
معــرض رده على إجابــات د. ثابت بقوله:" 
إن المصوغــات التي ســاقتها وزارة التربية 
تقليــص  الســؤال حــول  والتعليــم علــى 

6الحصص كانت غير مقنعة". البقية

د. بحر يشيد بدور المعلم الفلسطيني في تعزيز الثقافة الوطنية واإلسالمية وبناء جيل التحرير

تواصــل  الداخليــة  لجنــة 
مهامهــا عــر سلســلة مــن 
الزيارات واللقــاءات الرقابية 

املتعددة
02

يقــر  التشــريعي  املجلــس 
األســرى  قانــون  مشــروع 
بالقراءة  املعــدل  واملحرريــن 

األوىل
04

لجنة شؤون الالجئني تبحث 
مع وكيــل وزارة األوقاف دور 
وزارتــه يف تفعيــل قضيــة 

الالجئني
05

النائب حسن خريشة يرفض 
إجراء االنتخابات املحلية يف 
الضفــة ويعترهــا قفزة يف 

الهواء
06

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

وشدد على أهمية دور المعلم في إنشاء جيل 
واعي يكون جيًا لتحرير فلســطين وكنس 
االحتــال عــن أرضــه، مؤكــدًا "أن المعلم 
الفلســطيني فهم هــذه المعادلــة ويعمل 
مــن أجل تحقيقهــا بإيجاد جيــل التحرير".
وأكد د. بحر على ضرورة االهتمام بالمعلم 
كل  توفيــر  علــى  والعمــل  الفلســطيني، 
مقومات الصمود، من أجل ضمان استمراره 
في تأدية واجبه ورســالته الســامية كونها 
اللبنــة األولــى فــي تأســيس مجتمع قوي 
ومتين والخطوة األولى نحو النصر والتحرير. 
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لجنة الداخلية تلتقي وكيلي وزارتي الداخلية والحكم المحلي 
وتطلع على استعداد البلديات للشتاء

أطلعت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي 
بالمجلــس التشــريعي علــى حجــم العمل 
واإلنجــازات في وزارة الداخلية وأجهزتها في 
اآلونة األخيــرة؛ وذلك أثناء لقــاء جمع نواب 
اللجنة مع وكيل الوزارة اللواء ناصر مصلح، 
ومســاعده مدير عــام قوى األمــن الداخلي 
اللــواء محمود أبو وطفة؛ وضــم وفد اللجنة 
مقررهــا النائب مروان أبــو راس، وأعضائها 
النواب: ســالم ســامة، ومحمد فرج الغول، 

ويونس أبو دقة، وجميلة الشنطي. 
وثمن مقــرر اللجنة النائب د. أبــو راس أداء 
الداخليــة وأجهزتهــا كافــة، مشــيدًا  وزارة 
بحالــة االســتقرار األمنــي في قطــاع غزة، 
الفتًا لحرص التشــريعي على االطاع على 
حجم العمــل واإلنجــازات للــوزارة، والعمل 
على تذليل كل العقبات لضمان سير العمل 
بالوجه القانوني والذي يحقق األمن والسلم 

المجتمعي.
هــذا واســتمع النــواب لشــرح مفصــل عن 
أوضــاع الــوزارة وأجهزتها اســتعرضه اللواء 
مصلــح؛ مبينًا حجــم الجهــود المبذولة من 
مختلــف أجهزة الوزارة خاصــة حفظ النظام 
ومكافحة المخــدرات وهندســة المتفجرات 
والمرور والنجدة والمعابــر والحدود وغيرها 
بهدف حماية المواطنين والسهر على أمنهم 

وراحتهم.

مــن ناحيته؛ أوضــح اللواء أبــو وطفة جهود 
الــوزارة في تحصين الجبهــة الداخلية على 
كافــة الصعــد، ســيما فــي ظل اســتهداف 
المجتمع الفلســطيني من قبــل االحتال أو 
جهات تهــدف لزعزعــة األمن واالســتقرار، 
مشددًا على أن هناك تنسيق عالي بين كل 

األجهزة األمنية مما جود العمل. 
وتلتقي وكيل وزارة الحكم المحلي

وفــي ســياق منفصــل زارت اللجنــة وكيل 
وزارة الحكم المحلي م. ســمير مطير، وضم 
وفد اللجنــة مقررها النائب مروان أبو راس، 
وأعضاؤها النواب: محمد فرج الغول، وسالم 
سامة، ويونس أبو دقة، وجميلة الشنطي؛ 
وأشــادوا بمتابعــة الــوزارة لعمــل بلديــات 
القطــاع، وجهودهــا فــي تذليــل العقبــات 
أمامها، وأشــار النائب أبو راس، إلى ضرورة 
االهتمام بالبلديــات كونها تقدم الكثير من 
الخدمــات الضرورية للمواطن الفلســطيني 

الذي يستحق الخدمة والتقدير. 
مــن ناحيته؛ اســتعرض م. مطيــر إنجازات 
الوزارة، وجهودها الهادفة لتحسين وتجويد 
العمل فــي البلديات، مبينًا أن الوزارة تعكف 
علــى عدة برامج مــن بينها ربــط البلديات 
بنظام الكتروني واحد لسرعة العمل وتقديم 
خدمات أفضــل بأقصر وقت ممكن، وتطرق 
إلى شــراكة الوزارة والبلديات مع مؤسسات 

بحثت معهما مستجدات العمل ومعوقاته

المجتمــع المدني، مشــيرًا إلــى أن البلديات 
بحاجة للدعم والتطوير.

وتعقد ورشة عمل لالطالع على 
استعدادات البلديات للشتاء

هذا وعقــدت اللجنة ورشــة عمــل بحضور 
رؤســاء البلديــات الخمس الكبــرى، ووكيل 
وزارة الحكم المحلي م. ســمير مطير، وذلك 
بهــدف الوقوف علــى اســتعدادات البلديات 
الســتقبال فصل الشــتاء القادم خاصة بعد 
تضرر أجــزاء كبيرة من البنــى التحتية بعد 

العدوان األخير على قطاع غزة. 
بدوره، بين وكيــل وزارة الحكم المحلي، أن 
وزارته أصــدرت تعليمات للهيئــات المحلية 
للبدء باالســتعداد لفصل الشــتاء من خال 
تنظيــف مصارف األمطــار وبــرك التجميع، 
وتشــكيل لجــان طــوارئ داخلية، واشــراك 
المجتمع المحلي ضمن حملة االســتعدادات 

للشتاء.
جهودهــم  البلديــات  رؤســاء  واســتعرض 
المبذولة خال الفترة الماضية رغم الحصار 
وقلة اإلمكانيات والموارد المتاحة، وخططهم 
الســتقبال فصــل الشــتاء، في ظــل البنى 
التحتية المدمرة، الفتين إلى الصعوبات التي 
تواجهها البلدية أثناء محــاوالت إعادة إعمار 
البنــى التحتية وفــي مقدمتها قلــة مصادر 

الدعم والتمويل.

وتزور مقر وحواجز اإلدارة العامة لمكافحة 
المخدرات

وزار مقرر اللجنة النائب مروان أبو راس؛ مقر 
اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرطة، 
وتفقــد عددًا من الحواجــز والكمائن التابعة 
لها، وكان في اســتقباله مدير اإلدارة العميد 
أحمــد القــدرة ولفيــف مــن كبــار الضباط 

العاملين فيها. 
وشــرح العميد القدرة، طبيعة وآليات وأدوات 
عملهم، مشــيرًا إلــى وجود إنجــازات كبيرة 
لإلدارة، وموضحًا بعض االحتياجات الازمة 
الســتمرار العمل بالوجه األمثل خاصة رفد 

اإلدارة بكوادر جديدة ومعدات.
من ناحيته أشاد د. أبو راس بعمل وانجازات 
المكافحــة، مؤكدًا أنهم يبذلــون جهد كبير 
ومقدر لكنهــم يحتاجون لمزيــد من الدعم 
واالســناد، مؤكدًا أن المجلس التشريعي لن 
يأُل جهدًا في توفير كل الدعم لإلدارة العامة 
لمكافحــة المخدرات ســواء من خال ســن 
القوانين والتشريعات أو غير ذلك بما يحقق 

حماية المجتمع من آفة المخدرات الخطيرة.
ثــم زار النائب أبو راس؛ عــددًا من الحواجز 
والكمائــن التابعة لإلدارة، مشــيدًا بعملهم 
ومؤكدًا على أنهم يقفون على ثغر مهم في 
حماية المجتمع الفلسطيني، من المتربصين 

به خاصة االحتال الصهيوني.

النائب أبو دقة: دعوة الصهاينة المتطرفين لتصفية أسرى نفق الحرية دليل 
على العقلية االجرامية لالحتالل

علــق النائب يونــس أبو دقة؛ علــى دعوة 
رئيس حــزب القوة الصهيونيــة "ايتمار بن 
جبير" لتصفية أســرى نفق الحرية بقوله:" 
هذا دليــل جديد علــى العقليــة اإلجرامية 
لاحتــال وسياســاته الــا إنســانية تجاه 

األسرى الفلسطينيين". 
وقــال النائب أبو دقة في تصريح صحفي:" 
أســرى فلسطين في ســجون االحتال هم 
رمــوز وطنيــة يدافعــون عــن وطنهم ضد 
االحتال ومقاومة شعبنا لاحتال هي حق 

مكفول في القوانين الدولية".
وأضــاف:" إن ســلوك االحتال الا إنســاني 

دعا لتكثيف الجهود لتحرير األسرى

األبطال  أســرانا  تجاهه 
هــو جريمــة تــدل على 
االجراميــة  العقليــة 
ومخالفــة  لاحتــال 
للقوانييــن  صارخــة 
الدولية والقانون الدولي 

اإلنساني". 
أبــو دقة  النائب  وأشــار 
أن أســرى نفــق الحرية 
حريتهم  النتزاع  ناضلوا 
مــن المحتل، مســتنكرا 
االجرامــي  التعامــل 

مــن االحتــال ضدهــم 
واعتدائه عليهم بطريقة 
وحشــية وهمجيــة األمر 
العقلية  الذي يدلل على 

اإلرهابية لاحتال.
وأكد أن المكان الطبيعي 
لألسرى أن يعيشوا أحرار 
وذويهــم  أهلهــم  بيــن 
زنازيــن  فــي  وليــس 
العنصريــة،  االحتــال 
مطالبــًا المجتمع الدولي 
وأحــرار العالــم للتحرك 

العاجــل مــن أجل قضيــة األســرى العادلة 
والعمل مــن أجل إطاق ســراحهم ونيلهم 
حريتهــم، مــع ضــرورة توقــف العالم عن 
سياســة الكيــل بمكيالين فــي التعامل مع 

ملف األسرى.
ودعا النائب أبو دقــة كل القوى والفصائل 
الفلســطينية لتكثيف الجهود لتحرير أسرانا 
من سجون االحتال، داعيًا الستمرار الجهود 
والفعاليــات اليومية لفضح جرائم االحتال 
بحق أســرانا سواء كان ذلك اعاميًا وكذلك 
فــي المحافــل الدوليــة وكشــف عنصرية 

االحتال واجرامه. 

جانب من لقاء لجنة الداخلية مع وكيل وزارة الحكم المحلي بحضور رئيس بلدية غزةلجنة الداخلية لدى اجتماعها مع وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح ومساعده اللواء محمود أبو وطفة
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أسرانا األبطال المقاومة ستحرركم رغم أنف االحتالل
ابتــداء، ال يســعني إال أن أزجــي بأعطر التحية واإلجال واإلكبار إلى كافة أســرانا البواســل في 
ســجون االحتــال ومعتقاته، وإلى نــواب الشــعب الفلســطيني المختطفين من كافــة الكتل 
والقوائم البرلمانية، لنقول لهم جميعا: أنتم رمز عزتنا وكرامتنا، بصمودكم وثباتكم على الحق 
وإصراركم على ثوابت شــعبكم وأمتكم تدفعون ضريبة العزة والكرامة واالنتصار، وعهدكم بنا 
ونحــن علــى العهد، أال يهدأ لنا بــال، وأال يغمض لنا جفن، إال بتحريركم جميعا من األســر بإذن 

اهلل تعالى، في صفقة تبادل مشرفة على غرار صفقة وفاء األحرار، وما ذلك على اهلل بعزيز.
لقد جســدت صفقة "وفاء األحرار" حالة فريدة اســتطاعت قهر االحتال في نهاية المطاف، ودحر 
كبريائــه المصطنــع رغم كل أشــكال الضغــط والتخويف واإلرهــاب التي اســتخدمها ضد غزة 
ومقاومتها وأهلها الصامدين، وقدمت نموذجا وطنيا رفيعا في شموليتها الفصائلية التي أدرجت 
ضمــن قوائمها أســرى ينتمون إلى كل فصائــل العمل الوطني واإلســامي، فضا عن تنوعها 
الجغرافي الذي اشــتمل على إدراج أســرى يتبعون لمختلف المناطق الجغرافية في غزة والضفة 

والقدس والـ 48 والخارج، ما منح الصفقة زخما هائا وقيمة استراتيجية با حدود.
لقــد أبدعت المقاومة في إدارة ملف شــاليط، وها هــي تمارس ذات اإلبــداع وأكثر فيما يخص 
الملــف الصحي بالجنديين الصهيونيين )هدار جولدن وشــاؤول آرون( اللذيــن يعتبرهما الكيان 
مفقودين، فضا عن اإلدارة السياسية والدبلوماسية الحكيمة لكل ما يتعلق بملف الصفقة بعيدا 

عن تحريف ومبالغات وشطحات وسائل اإلعام.
لقــد أكــدت كتائب القســام أن كل معلومة في هذا الملــف لها ثمن واجب الدفــع صهيونيا، وال 
زالــت تتعامل مع الملف بكثير من الهدوء والنفــس طويل، ولم تتحدث أو تفصح مطلقا عن أية 

تفاصيل بخصوص الجنود األسرى إال بدفع الثمن.
فــوق ذلــك، أدخلت الكتائــب الحرب النفســية في ثنايــا ملف الجنــود بهدف تحريــك المجتمع 
الصهيونــي، وإحراج القيادتين: السياســية والعســكرية داخل الكيان، وأكدت أنهــا لن تعقد أية 
صفقــة تبادل جديدة قبــل التزام االحتال باالتفاقيات الســابقة، وخصوصا منــع إعادة اعتقال 

األسرى المحررين.
فــي المقابل، تحــاول حكومة االحتال اإليهــام بأنها ال تبدو في عجلة من أمرهــا إزاء الصفقة، 
انطاقا من أن صفقة شاليط "وفاء األحرار" أهانت الدولة العبرية وألحقت بها خسائر اسراتيجية 

فادحة.
وال شــك أن حكومــة االحتال تبــدو مقيدة باعتبــارات حزبية مرتبطة بمدى اســتقرار االئتاف 
الحكومي الضيق والمحدود داخل الكيان، فضا عن اعتبارات سياســية ال ترغب في منح حماس 
والمقاومة أي إنجاز أو مكسب يُحسب لها في إطار الصراع مع االحتال وتعزيز وضعها الداخلي.

وحتى إنجاز الصفقة فإنه ينبغي على المقاومة االســتمرار في توظيف الحرب النفسية في إطار 
الملف الخاص بصفقة التبادل بهدف تفعيل واستثارة الرأي العام الصهيوني كي يصبح أكثر ثقا 
وضغطــا على حكومته، وعدم الموافقة على إبعاد أي أســرى تحت أي ظرف من الظروف، وعدم 
الركــون إلى عنصر الزمــن لخدمة موقف المقاومة تجــاه الصفقة، والدفع باتجــاه إيجاد وبلورة 
صيغــة ما تكفل إحداث اختــراق نوعي وحقيقي فــي ملف الصفقة، بهدف كســر جمود الموقف 
الصهيوني الرسمي، وضمان تحريك الشارع الصهيوني للبدء في مفاوضات جادة إلتمام الصفقة 
في أسرع وقت ممكن، والعمل على عدم إطالة أمد تنفيذ الصفقة كما يريد االحتال والوسطاء، 

أي إنجازها دفعة واحدة وليس على مرحلتين مثل صفقة "وفاء األحرار".
إننــا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكد لشــعبنا وللعالم أجمع أننا ســوف نبقى األكثر 
اهتماما وتفاعا مع قضية األســرى، واألشد حرصا على رعاية كل الفعاليات الوطنية التضامنية 
مع األسرى، وأن المجلس التشريعي لن يتوانى عن تحمل مسئولياته في نصرة إخواننا األسرى 

ورفع الظلم والمعاناة التي يكابدونها حتى ينالوا الحرية ويظفروا بالفرج والخاص بإذن اهلل.
وكلنا ثقة أن المرحلة القادمة ســوف تشــهد إنجاز صفقة وفاء األحرار 2 التي تشرق فيها شمس 
الحرية على أســرانا البواســل وينكسر فيها قيد السجن والســجان بإذن اهلل، آملين أن يكتب اهلل 

التوفيق للجهود المبذولة من قبل األشقاء في جمهورية مصر العربية. 
فصبرا صبرا يا أســرانا األبطال في ســجون االحتــال فإن الفرج قريب، وصبــرا صبرا يا أهالي 
األســرى فإن موعدنا مع الفجر آت ال محالة بإذن اهلل، وصبرا صبرا يا أبناء شــعبنا فإن ليل األسر 

الحالك إلى زوال بإذن اهلل.
ُقوُلوَن َمَتٰ ُهَو ۖ ُقْل َعَسٰى َأن َيُكوَن َقرِيًبا" "َويـَ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

اللجنة االقتصادية تعقد اجتماعًا دوريًا 
وتستمع لوكيل وزارة المالية

رئاسة المجلس التشريعي تكرم الموظفين 
المتميزين للعام 2020م

بحثــت اللجنــة االقتصاديــة خال اجتمــاع دوري 
عقدته مؤخرًا عدد من الملفات والقضايا بحضور 
رئيس اللجنة النائب يحيى العبادســة، وأعضائها 
النواب: سالم سامة، ويوسف الشرافي، ويونس 

أبو دقة، وهدى نعيم.
ومن ضمــن الموضوعــات التي ناقشــتها اللجنة 
تقريــر ديوان الرقابــة الماليــة واإلدارية الخاص 
بالتســوية المالية والفنية ألعمال مشــروع إنشاء 

مخزن للوقود المصري غرب معبر رفح البري.
كما بحثــت اللجنــة التقريــر القانونــي والتقرير 
الفنــي المبدئيان على مســودة النظــام المقترح 
لترخيــص وإنشــاء محطات الغــاز المعــدل لعام 

.2021

كــرم رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة د. أحمد 
بحــر، الحاصلين علــى درجة التميــز من موظفي 
المجلس التشريعي لعام 2020، وذلك عمًا بنص 
المــادة "37" من قانون الخدمــة المدنية رقم "4" 
لسنة 1998 والتي تتعلق بتكريم الموظف الحاصل 
على مرتبة ممتاز في تقرير كفاءة األداء السنوي.

المجلــس  عــام  أميــن  التكريــم  حفــل  وحضــر 
التشــريعي ثروت البيك، واألمين المســاعد عامر 
الغصيــن، واإلدارة العليــا باإلضافــة للموظفيــن 
المُكرميــن، وأكد بحــر؛ خال الحفل الــذي أقيم 
بقاعة التشريفات بمقر المجلس، على أن موظفي 
المجلــس التشــريعي جميعــًا متفانــون ويعــدوا 
نماذجــًا في العطــاء، مشــيدًا بــأداء العاملين في 
المجلس كافــة، وخاصــة المكرميــن المتميزين.

وقــال بحــر:" إن المجلــس التشــريعي بموظفيه 
الفلســطيني  المجتمــع  رفعــة  فــي  يســاهم 
وتطويــر األداء القانونــي والسياســي والشــعبي 
والــذي  لنــا  األســمى  الهــدف  وإن  بالمجتمــع، 

وتطرقت اللجنة في اجتماعها لعدد من الشــكاوى 
الواردة إليها من جهات مختلفة، كما بحثت تقارير 
ديــوان الرقابة المالية واإلداريــة حول أداء وزارة 

االقتصاد الوطني خال األشهر األخيرة.
وتستمع لوكيل وزارة المالية

وفي سياق منفصل استمعت اللجنة لوكيل وزارة 
المالية عوني الباشــا، وناقشت معه تقارير ديوان 
الرقابــة المالية واإلدارية حول أداء وزارته، وذلك 
بحضــور رئيس وأعضــاء اللجنــة ُكًا من النواب: 
يحيى العبادسة، ويوسف الشرافي، وهدى نعيم، 
وسالم سامة، ويونس أبو دقة، وعاطف عدوان، 
واستمع النواب خال الجلســة لردود وتوضيحات 

وكيل الوزارة بالخصوص. 

علــى أساســه نقيــم العمــل هــو مــاذا قدمنــا 
لمجتمعنــا ووطنا مــن خال مواقعنــا الوظيفية".

مــن جهته؛ هنأ األمين العام للمجلس التشــريعي 
ثروت البيك الموظفين المتميزين المكرمين، داعيًا 
كل الموظفيــن فــي المجلس إلى االســتمرار في 
تقديم كل الجهد الممكن خدمة لوطننا وشــعبنا.

وأوضح البيك؛ أن المجلس التشريعي هو مؤسسة 
سيادية وسيبقى كذلك رغم كل المحاوالت لتغييبه 
أو مهاجمتــه، ولكن ذلك لم يمنــع الموظفين في 
المجلــس من القيام بواجبهــم على أتم وجه، وأن 
موظفي المجلس كلهــم أبدعوا وكلهم متميزون.

ودعــا البيــك الموظفين إلى االســتمرار في تقدم 
كل الجهــد الممكــن مــن أجــل االرتقــاء بعمــل 
المجلــس التشــريعي والقيــام بالمهــام المناطة 
واالبــداع  التميــز  مــن  بالمزيــد  مطالبــًا  بهــم، 
حتــى تحقيــق رؤيــة المجلــس التشــريعي على 
الصعيــد الوطنــي والعمــل الرقابــي وغيــر ذلك 
مــن المهــام المنوطــة بالبرلمــان الفلســطيني.
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النائب أبو حلبية يدين تصاعد عدوان 
وجرائم االحتالل في القدس والضفة 

أدان النائــب أحمــد أبــو 
لجنــة  رئيــس  حلبيــة 
القــدس واألقصــى في 
التشــريعي؛  المجلــس 
تصاعد عــدوان وجرائم 
االحتــال فــي القــدس 
والضفــة الغربيــة وغزة 
ارتقــى  والتــي  مؤخــرًا 
شــهداء  ثاثــة  خالهــا 
هم: محمد عمار بمخيم 
البريج، وعاء زيود غرب 
خزيمية  وإســراء  جنين، 

قرب باب السلسلة.
وقال أبــو حلبية في تصريــح صحفي:" إن 
تصاعــد عــدوان االحتــال وجرائمــه ضد 
المســجد األقصــى ومقدساتنـــــا يكشــف 
الوجــه الحقيقي لاحتال الــذي قام بحجة 
األعيــاد الصهيونية بإقامــة طقوس وأعياد 
داخل ســاحات المســجد األقصــى المبارك 
تخللهــا نفخ فــي البــوق وتقديــم قرابين 

دعا العرب والمسلمين لدعم المقاومة

نباتيــة وغيــر ذلــك من 
الطقوس". 

ســلطات  أن  وأوضــح 
االحتــال تصاعــد مــن 
لألراضــي  مصادرتهــا 
أجل  مــن  الفلســطينية 
المغتصبــات  توســعة 
القائمــة،  الصهيونيــة 
تصريحــات  مدينــًا 
المتطرفــة  الصهيونيــة 
التــي  شــكايد"  "ايليــت 
مــن  للمزيــد  دعــت 
مصادرة األراضي وزيادة 

بناء المستوطنات.
وثمـــن النائب أبو حلبية؛ ما يقوم به شباب 
المقاومــة األبطــال مــن عمليــات بطولية 
ضــد االحتــال ومغتصبيــه، داعيــًا العرب 
والمسلميـــن إلى تقديــم الدعم للمقاومة 
تحريــر  نحــو  الســير  مواصلـــــة  بهــدف 

فلسطين والقدس. 

اللجنة القانونية تلتقي االئتالف األهلي 
للمطالبة بتعديل قانون األحوال الشخصية

لجنة الالجئين تلتقي برئيس الهيئة 
العامة للشباب والثقافة

المجلس التشريعي يقر مشروع قانون 
األسرى والمحررين المعدل بالقراءة األولى

التقــت اللجنــة القانونية باالئتــاف األهلي 
للمطالبة بتعديل قانون األحوال الشخصية، 
واســتمع رئيــس اللجنة النائــب محمد فرج 
الغــول إلى مطالب االئتــاف بتعديل قانون 
األحوال الشــخصية والتي تتلخص في ثاث 
نقاط هي: رفع ســن حضانــة األطفال لام 
وســريانه علــى المطلقات أســوة باألرامل، 
ورفع ســن الزواج ليكــون 18 عامــًا، وإقرار 

قانون الخلع.
وأوضح النائب الغــول، إن المواضيع الثاثة 
تــم التطرق لهــا عدة مــرات والتشــاور مع 
المجلس األعلى للقضاء الشرعي فيها، مبينًا 
أنــه جرى االتفــاق على أال يتــم تعديل كل 
بند على حــدة، ألن ذلك قد يشــوه القانون 
ويتســبب فــي ترقيعــه، إنما جــرى االتفاق 
على تعديل قانون األحوال الشخصية جملة 
واحدة أو عمل قانون أحوال شــخصية جديد 

يوائم الواقع االجتماعي.
وأكد أنه يجري حاليًا العمل على إقرار قانون 
التنفيذ الشرعي، حيث تم اقراره بالمناقشة 

بحثــت لجنــة شــؤون الاجئيــن التعــاون 
المشــترك في تســليط الضوء على قضية 
الاجئيــن والملفات المتعلقــة بهم، وذلك 
أثنــاء لقــاء عقدتــه مؤخــرًا مع وفــدًا من 
الهيئــة العامة للشــباب والثقافــة، بحضور 
رئيــس وأعضــاء اللجنــة النــواب: عاطــف 
عدوان، ويوسف الشــرافي، وسالم سامة، 
وكان علــى رأس وفد الهيئة رئيســها أحمد 
محيســن، رافقه مدير عام الشباب بالهيئة 
أحمــد العقيلي، ومدير عــام العمل األهلي 
واآلداب ســامي أبــو وطفــة، ومديــر عــام 
الفنــون والتــراث عاطف عســقول، ومدير 

مكتب الوكيل عاء الدين العاوور.
وأشــاد النائب عدوان؛ بجهود وعمل الهيئة 
خاصــة فيما يتعلــق بتســليط الضوء على 
قضيــة الاجئيــن والملفــات الخاصة بهم، 
مؤكدًا على ضرورة استمرار االهتمام بهذه 
القضيــة على اعتبــار أنها العمــود الفقري 
للقضية الفلسطينية، منوهًا أن اللقاء يأتي 
ضمــن خطة اللجنــة االلتقــاء والتعاون مع 

أقــر المجلس التشــريعي بالقــراءة األولى 
مشــروع القانــون المعدل لقانون األســرى 
 ،2004 لســنة   )19( رقــم  والمحرريــن 
ومشــروع قانون إلغــاء فقرات مــن قانون 

البلديات رقم )1( لسنة 1934.
وقال رئيس اللجنة القانونية بالتشــريعي 
النائــب محمــد فرج الغــول:" إن مشــروع 
القانون المعدل لقانون األسرى والمحررين 
يهــدف إلى إضافة مادة جديــدة تحدد الحد 
األقصى لخصم ضريبة الدخل من الرواتب 
الســنوية لألســرى فــي ســجون االحتال 

الصهيوني".
وأكد أن هــذا التعديل القانوني يأتي دعمًا 

العامــة والقــراءة األولــى، وبانتظــار إقراره 
بالقراءة الثانية ليكون نافذًا، ومن ثم سيتم 
العمل على تعديل قانون األحوال الشخصية 

أو إعداد قانون جديد.
وتعقد اجتماعًا دوريًا

وفي ســياق منفصل عقدت اللجنة اجتماعًا 
دوريًا بحثت خاله عدد من الملفات ومشاريع 
القوانين الجديدة، ومشاريع معدلة لقوانين 
أخــرى، وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة 
النواب: محمد فرج الغول، ومشير المصري، 

ومروان أبو راس، ومحمد شهاب.
واتفقت اللجنــة خال االجتمــاع على إحالة 
مشروع قانون هيئة تصفية التركات لإلدارة 
العامــة للشــؤون القانونيــة فــي المجلس 
التشــريعي إلعداده للمناقشة العامة حسب 

األصول.
وناقشــت اللجنة عقد ورشــة عمل لمشروع 
قانــون معدل لقانــون التقاعــد العام خال 
الفتــرة المقبلــة، وإشــراك كل الجهات ذات 
العاقة في صياغة مشروع القانون المعدل.

كل الجهــات ذات العاقــة من أجل االرتقاء 
بقضية الاجئين وإعادتها للواجهة.

للشــباب  العامــة  الهيئــة  عــدوان؛  ودعــا 
والثقافة لتســليط الضوء أكثر على قضية 
الاجئيــن، وإعداد برامــج عديدة ومتنوعة 
ســواء ثقافيــة أو فكريــة أو فنيــة ترســخ 
القضيــة في عقول وقلوب مختلف شــرائح 
المجتمع الفلسطيني خاصة فئتي األطفال 
والشــباب، مؤكدًا اســتعداد لجنتــه لتذليل 
العقبات والتعاون من أجل تســليط الضوء 
علــى الاجئيــن وقضاياهــم، ودعــم كل 
المشــاريع التي تســاعد في بقاء قضيتهم 
علــى ســلم األولويــات وحاضــرة فــي كل 

الميادين.
من جهته؛ اســتعرض رئيس الهيئة العامة 
للشــباب والثقافــة جهــود وبرامــج هيئته 
لتسليط الضوء على القضايا الوطنية كافة 
وخاصــة قضيــة الاجئين، مؤكــدًا حرص 
الهيئة على التعاون مع كل الجهات المعنية 

بهدف خدمة القضايا الوطنية.

ألســرانا البواســل فــي ســجون االحتال، 
وتعزيزًا لصمودهم وتقديــرًا لهم، ووقوفًا 
مع ذويهــم لتأميــن الحيــاة الكريمة لهم، 
معبــرًا عــن أملــه فــي أن يجــد األســرى 
طريقهم للحرية قريبًا ليكونوا بين أهلهم 

وذويهم.
وأوضــح النائــب الغــول أن تعديــل قانون 
البلديات رقم )1( لســنة 1934، يهدف إلى 
إلغاء ضريبة اإلشــغال التي تفرضها بعض 
البلديات سنويًا على االنتفاع من العقارات، 
ومبرر اإللغاء أن هذه الضريبة تنطوي على 
عور قانونــي ألنها تفرض بشــكل مزدوج 

على ملكية العقار وكذلك على االنتفاع.
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ضمن الجهود الدبلوماسية البرلمانية 

اللجنة القانونية بالتشريعي تستقبل رئيس هيئة القضاء العسكري

د. بحر يفتتح مقر أكاديمية القرآن الكريم والسنة اإللكترونية العالمية

اســتقبل رئيــس اللجنــة القانونيــة فــي 
المجلــس التشــريعي النائــب محمــد فرج 
الغول، رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء 
ناصر سليمان، رافقه نائب رئيس المحكمة 
العليا فضل الجديلي، بحضور مقرر اللجنة 

القانونية النائب مشير المصري.
إنجــازات  الغــول ألبــرز  النائــب  واســتمع 
القضاء العســكري خال الفتــرة الماضية، 
مؤكدًا على أهمية ســرعة الجهاز في انجاز 
القضايا المطروحة أمام القضاء العســكري 
وخاصــة تلك التي تمــس األمن المجتمعي 

افتتــح رئيــس المجلــس التشــريعي باإلنابة د. 
أحمد بحر، مقر أكاديمية القرآن الكريم والســنة 
اإللكترونيــة العالمية، التابعة لدار القرآن الكريم 

والسنة.
وقــال بحر في حفل االفتتاح:" إن المشــاركة في 
أي نشــاط يتعلق بالقرآن الكريــم يثلج الصدور، 
وأشــعر بالفخر والعزة والكرامة، خاصة أن قطاع 
غــزة بات أيقونة ومفخرة في العالم ككل بأعداد 

الحفظة لكاب اهلل وبعلوم القرآن".
وأشــاد بعمل األكاديميــة العالمية التي تنشــط 
اليــوم فــي نحــو 80 دولة حــول العام، وبســبل 

والرأي العام.
وبيــن اللــواء مصلــح؛ أن هيئــة القضــاء 
العســكري تعمل بشــكل متواصل للحفاظ 
على أمن الوطن والمواطــن وفق القانون، 
مشــيرًا إلــى أنهــم ســيتلفون كميــة من 
المخدرات خــال الفترة القادمة في مؤتمر 

صحفي.
وأوضح مصلح أن القضاء العسكري ال يدخر 
جهــدًا في معالجة القضايــا المنظورة أمام 
محاكمه بهدف حماية الشــعب الفلسطيني 

ومعاقبة المخالفين وفقًا ألحكام القانون.

وآليات العمــل فيها وبكوادرهــا العاملين واصفًا 
إياهم بالمؤهلين.

مــن جهته؛ اســتعرض رئيس مجلــس إدارة دار 
القــرآن الكريم والســنة النائب د. عبــد الرحمن 
الجمــل جهود وبرامج وانجازات الدار واألكاديمية 
العالمية، موضحًا أن األكاديمية انطلقت بالعمل 
منذ عام 2015، حيث بلغ مجمل حفظة كتاب اهلل 
والدارســين باألكاديمية 20.000 خريج وخريجة 
مــن نحو 80 دولة؛ شــاكرًا كل الجهــات الداعمة 
لألكاديميــة كمؤسســتي يــدي بشــاك وطريق 

الحياة التركيتين، وهيئة الزكاة الفلسطينية.

لجنة الالجئين تلتقي وكيل وزارة األوقاف وتبحث معه سبل توعية المواطنين بقضية الالجئين 

د. بحر يشيد بدعوة حزب العمال البريطاني لمعاقبة االحتالل ويهاتف رئيس الشورى 
العماني ويشيد بموقف العراق الرافض للتطبيع 

رحب د. أحمد بحر بإقرار مؤتمر حزب العمال 
البريطانــي؛ االقتــراح الخــاص بفلســطين 
والــذي ينص على اســتخدام العقوبات ضد 
االحتــال الصهيوني، ويدعــو إلى االعتراف 
الفــوري بدولــة فلســطين، ويديــن النكبة 
المستمرة في فلســطين، وهجوم االحتال 
على المسجد األقصى، والتهجير القسري في 

حي الشيخ جراح، والحرب على قطاع غزة.
وقــال بحر في رســالة بعثهــا لرئيس لجنة 
أصدقــاء فلســطين والشــرق األوســط في 
حــزب العمــال البريطانــي والنائــب جولي 
إليوت:" إن هذا التصويــت التاريخي الداعم 
للحق الفلسطيني يؤكد التزام حزب العمال 
بالقانون الدولي وحقوق االنسان، ويأتي في 
الوقت الــذي يرتكب فيه االحتال سلســلة 

من االنتهــاكات واالعتداءات الجســيمة ضد 
األبرياء، واالستيطان غير القانوني، وعمليات 
اإلخــاء القســري للفلســطينيين، والحصار 
الجائر المفروض علــى قطاع غزة منذ أكثر 

من 14 عامًا".
وطالــب بحــر؛ قيادة حــزب العمــال بتنفيذ 
االقتــراح وااللتــزام بــه، معربًا عــن تقدير 
لدعــم  الفلســطيني  الشــعب  وامتنــان 
الحــزب العمال للحريــة والنضــال والعدالة 

الفلسطينية.
ويهاتف رئيس مجلس الشورى الُعماني

هــذا وهاتف بحــر؛ رئيس مجلس الشــورى 
العُماني خالــد المعولي، معربًا عن تضامن 
الشــعب الفلســطيني مع الشــعب العماني 
الشــقيق في مواجهة إعصار "شاهين" الذي 

تعرضت له ســلطنة عُمــان مؤخــرًا، داعيًا 
اهلل أن يحفظ ســلطنة عُمان قيادة وبرلمانًا 
وشــعبًا، وأن يرحــم الضحايــا ويتغمدهــم 

بواسع رحمته.
مــن جهته؛ شــكر رئيــس مجلس الشــورى 
العُماني خالد المعولي، د. بحر على اتصاله 
وتضامن الشــعب الفلســطيني مــع عُمان، 
مؤكدًا على العاقة الوثيقة والتاريخية التي 
تربط الشعب العُماني بالشعب الفلسطيني 

وقضيته العادلة.
ويشيد بموقف العراق الرافض للتطبيع 

مع االحتالل
إلى ذلك أشــاد بحــر؛ بموقف العراق شــعبًا 
ورئاســة وحكومة وبرلمانــًا الرافض قطعيًا 
التطبيــع مــع االحتــال، مؤكــدًا أن موقف 

العراق بكل مكوناتــه يعبر عن نبض األمة 
وســامة العقيــدة ومتانــة الموقــف تجــاه 

القضية الفلسطينية.
ودعــا بحــر في بيــان صحفي إلى اســتمرار 
العراق بتشــكيل ســد منيع أمــام محاوالت 
إلــى مســتنقع  البعــض إرغامــه الدخــول 
التطبيــع، الذي لم ولن يجلــب إال العار على 

داخليه.
الشــعب  أدرك  لطالمــا  بحــر:"  د.  وقــال 
الفلسطيني أن العراق شعبًا وقيادًة إلى جانب 
الحق الفلسطيني، وأنه صخرة تتحطم عليها 
كل المؤامرات، لذا أدعو العراق إلى االستمرار 
في هذا النهج والسياســة"، مطالبًا األنظمة 
العربية واإلســامية والعالــم أن تحذو حذو 
العراق في رفــض التطبيع وماحقة دعاته.

التقت لجنة الاجئين مع وكيل وزارة األوقاف 
والشــؤون الدينية عبد الهادي األغا، وبحثت 
معــه دور الــوزارة فــي توعيــة المواطنين 
بقضيــة الاجئيــن، وكذلــك دور الخطبــاء 
والوعاظ في التوعية والتنويه على القضايا 
الوطنيــة الكبــرى، وذلــك بحضــور رئيس 
وأعضاء اللجنة النواب: عاطف عدوان، وسالم 
سامة، وأحمد أبو حلبية، ويوسف الشرافي.

مــن جانبــه اســتعرض األغــا؛ دور وزارتــه 
في دعــم الثوابت والقضايــا الوطنية مثل: 
الاجئين واألسرى والقدس وغيرها، مشيرًا 
إلى األنشطة والبرامج والفعاليات التي تقوم 
بها الوزارة لتوعية المواطنين بهذه القضايا 

المهمة.
وأكد أن قضية الاجئين هي قضية أساسية 
في الصراع مع االحتال ولها بعد إنســاني، 
الفتــًا إلى أنه يجــب اثارة المجتمــع العربي 
والدولــي حول القضايا الفلســطينية، داعيًا 

إلنشاء وزارة مختصة بالثوابت الوطنية.
بدوره، طالب النائب ســامة؛ وزارة األوقاف 
بزيادة االهتمام بقضيــة الاجئين والتأكيد 
علــى الوعــاظ بالتركيز علــى القضية أثناء 
خطب الجمعة والدروس في المساجد، وشدد 
المجتمعــون على دور اإلعــام في التوعية 
بقضية الاجئيــن وبقية القضايــا والهموم 

الوطنية األخرى.
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وجه النائب د. يوســف الشرافي مقرر لجنة 
التربية والقضايا االجتماعية بالمجلس سؤااًل 
برلمانيــًا لوكيل وزارة التربيــة والتعليم د. 
زياد ثابت حول تقليص حصص مادة التربية 
اإلســامية في المدارس الحكومية بذريعة 
جائحة كورونا وقلــة اإلحداثيات الوظيفية.
وقال الشرافي في سؤاله:" إن لجنة التربية 
أرســلت خطابًا لوزارة التربية والتعليم حول 
تقليص حصص التربية واإلسامية، والتي 
بدورهــا ردت بعــدد من المســوغات والتي 
تحتــاج لتوضيــح األمــر الذي اســتدعى أن 
يكون هناك سؤااًل برلمانيًا لوكيل الوزارة".
علــى  رده  معــرض  فــي  ثابــت؛  وأوضــح 
الســؤال أن العــام الدراســي تأخر بســبب 
فترتيــن  وجــود  وأن  كورونــا،  جائحــة 
دراســيتين يحتاج لوقت لتعقيــم المدارس 
بيــن الفترتيــن ال تقــل عــن 45 دقيقــة، 
األمــر الــذي دفــع لتقليــص عــدد حصص 
الدراســة في كل فترة من 6 إلى 5 حصص.

فــي  الــوزارة  احتيــاج  أن  ثابــت  د.  وبيــن 
العــام الدراســي الماضــي مــن الموظفين 
كان 1070 معلمــًا ولــم يتــم رفد الــوزارة 
إال بـــ 500 معلــم، وأمــا العــام الدراســي 
الحالــي فحاجــة الــوزارة 1021 معلمــًا تم 
رفــد الــوزارة فقــط بـــ 500 معلــم، األمر 
الحصــص. تقليــص  باتجــاه  دفــع  الــذي 

اعتبر د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس 
المجلس التشــريعي، أن قــرار حكومة رام 
اهلل إجــراء االنتخابات المحليــة في الضفة 
المحتلــة على مرحلتيــن، محاولة للتغطية 
السياســية،  االنتخابــات  تعطيــل  علــى 
إجــراء  وأهميــة  ضــرورة  علــى  مؤكــدًا 
االنتخابات بكل مســتوياتها بشكل دوري.
"إجــراء  إن  خريشــة  النائــب  وقــال 
رســائل  إرســال  هــو  االنتخابــات  هــذه 
للمجتمــع الدولــي الــذي يضغــط إلجــراء 
االنتخابــات حتى تبــدو الســلطة حريصة 
مــا  الديمقراطيــة،  العمليــة  علــى 
االنتخابــات". فــي  عــدم جديتهــا  يؤكــد 
وأضاف أن هــذه قفزة في الهواء، ومحاولة 
للتغطية علــى تعطيل االنتخابات، وإللهاء 

تفقــد النائب يونــس األســطل؛ معبر رفح 
التجــاري وكان في اســتقباله مدير شــرطة 

النائب الشرافي يسأل وكيل وزارة التعليم عن أسباب تقليص حصص التربية اإلسالمية

النائب خريشة: االنتخابات المحلية محاولة للتغطية على تعطيل التشريعية

النائب األسطل يتفقد بمعبر رفح ويزور مقر المباحث العامة

وقال:" تم توحيد عدد الحصص لكل الصفوف 
من األول حتى الثاني عشــر بواقع 30 حصة 
أســبوعيًا، وكان التقليص في المواد التي ال 
يشــترط فيها التعليم التراكمــي، كالتربية 
والتربية  االجتماعيــة،  والمواد  اإلســامية، 
الفنيــة، والرياضة واللغة اإلنجليزية، واللغة 
العربية، وفق آلية معينة وحســب الصفوف 
بمــا ال يزيــد عــن حصــة دراســية واحدة".

زيــادة  فــي  ســاهم  "التقليــص  وأضــاف 
دقائــق الدراســة حيــث تــم تثبيــت مــدة 
الحصــة الدراســية بـ45 دقيقــة، وليس 40 
دقيقــة، ليكون مجمــل الدقائق الدراســية 
ســبعين  بزيــادة  دقيقــة   1350 أســبوعيًا 

يجــري  عمــا  األنظــار  وحــرف  المواطــن 
المنطقــة. فــي  تحــركات سياســية  مــن 

وأوضح أنه ال ينظر بجدية لهذه االنتخابات 
“ج”  المصنفــة  المجالــس  تخــص  ألنهــا 
وهــذه المجالــس عبارة عن قــرى صغيرة 
منهــا  الواحــدة  ســكان  عــدد  يتجــاوز  ال 
8آالف شــخص، واالنتخابات فيها ال تجري 
إال مــن خــال توافــق عشــائري عائلــي.

وتابــع أن معظــم هــذه المجالــس يتــم 
باألســاس تعيينهــا حتى بعــد االنتخابات 
مقــاس  علــى  النتائــج  تــأت  لــم  إذا 
بــأن تكــون األولويــة  الســلطة، مطالبــًا 
الرئاســية  إلجــراء االنتخابات السياســية، 
والتشــريعية والمجلــس الوطنــي باعتبار 
أن المشــكلة األساسية التي تواجه الشعب 

دقيقــة عــن قبــل التقليــص، عــاوة عن 
تقليص الحصص ســاعد في تخفيض 630 
معلمــًا كانــت الــوزارة بحاجة ملحــة لهم".

وقــال د. ثابت "نعمل على تجــاوز تقليص 
الحصــص بالتركيــز على قيــم الدين بكل 
المباحــث، ودفعنــا باتجــاه تعزيــز القيــم 
كل  فــي  والديــن  والســلوك  واألخــاق 
المباحــث، وأطلقنــا مســابقات كمســابقة 
ومســابقات  والوطــن،  اهلل  نحــو  الواجــب 
قرآنيــة وفــي الســيرة النبويــة وغيرهــا".
وأشــار إلــى أن التربيــة والتعليــم أطلقــت 
برنامجًا مــن أجل تعزيز القيم اإلســامية، 
وذلك مــن خال التعاون مــع وزارة األوقاف 

الفلســطيني اآلن هــي غياب الشــرعيات.
االنتخابــات  إجــراء  مــع  “نحــن  وقــال: 
أزمــة شــرعيات،  نعيــش  خاصــة ونحــن 
مــن  تكــون  أن  يجــب  البدايــة  لكــن 
العكــس”. وليــس  ألســفل،  أعلــى 
وأكد النائب خريشــة على ضرورة أال يترك 
قــرار االنتخابــات لمــزاج طرف مــا، وإنما 
ضمــن توافق وطنــي فلســطيني والعمل 
باالنتخابــات  البــدء  علــى  جــدي  بشــكل 
مشــيرًا  المحليــة،  وليســت  السياســية 
تجربــة عــام 2016 عندمــا تــم تعطيــل 
االنتخابــات المحلية عن طريــق المحاكم.
ولفــت إلى أن “تجزئــة االنتخابات المحلية 
علــى مرحلتيــن، دليــل على أن الســلطة 
تحكمهــا المزاجيــة، وهــو مــا أكــد عليــه 

والشؤون الدينية ودار القرآن الكريم والسنة 
وغيرهــا مــن المؤسســات، منوهــًا إلى أنه 
يجري التركيــز على األنشــطة الامنهجية 
خــال  مــن  والقيــم  الديــن  تعزيــز  فــي 
اســتضافة دعاة بالمدارس وإطاق حمات.

ولفــت إلــى أن الــوزارة أطلقــت برنامجــًا 
أســبوعيًا لزرع القيم اإلسامية بالمدارس، 
حيث بدأ األســبوع الحالي بأســبوع تعظيم 
الذات اإللهيــة، وسيســتمر بموضوع جديد 
كل أســبوع حتــى نهايــة العام الدراســي، 
مشــيرًا لوجود لجــان تتابع كل األنشــطة.

بــدوره؛ علــق النائب د. يوســف الشــرافي 
مقدم السؤال على رد وكيل الوزارة بقوله:" 
إن المصوغــات التي ســاقتها وزارة التربية 
والتعليــم في معــرض ردها على الســؤال 
حول تقليــص الحصص كانت غير مقنعة".
إن  قالــت  الــوزارة  أن  الشــرافي  د.  وبيــن 
ســبب التقليص هو بحجة قلــة اإلحداثيات 
الوظيفيــة واحتياجها لفتــرة زمنية لتعقيم 
المدارس بيــن الفترتين، موضحــًا أنه كان 
باســتطاعة الــوزارة اإلبقــاء علــى جميــع 
الحصــص مع خصم خمــس دقائق من كل 
حصة وصواًل للمقصود، معتبرًا أن التقليص 
يؤثر ســلبًا على تعزيز القيــم في المجتمع 
الفلســطيني، ويؤثــر ســلبًا علــى خريجي 
الكليات الشرعية وعلى المنتسبين لها بداية.

معبــر رفــح البــري الرائــد هيثم موســى؛ 
وعدد من الضباط العاملين بالمعبر، وأطلع 

على حركة دخول الشــاحنات وســير العمل 
والتفتيش منعًا لتهريب الممنوعات.

واستمع النائب األسطل؛ لشرح مفصل حول 
عمل أفــراد مكافحة المخــدرات في المعبر 
وجهدهــا في ضبط الكثير مــن الممنوعات 
التــي يحاول االحتــال وأعوانه تهريبها من 

خال البضائع.
وأشــاد بعمل شــرطة معبر رفح في ضبط 
دخــول البضاعــة وتيســير مرورهــا وفــق 
إجــراءات األمن والســامة، واطلع على أبرز 
اإلنجــازات والمعوقــات التــي يعانــي منها 

الجهاز.
ودعــا إلى أن يتحلــى العاملون فــي المعبر 
بالمسؤولية والتفاني في العمل، ألنهم على 

ثغر من ثغور الوطــن للمحافظة على أمنه 
وسامته، ويجب أن يقدموا الغالي والنفيس 
ليحافظــوا على وطنهم وشــعبهم والبد أن 
يتحلــوا بالضوابــط الشــرعية واألخاقيــة 

لرجل األمن الفلسطيني.
وفي ســياق آخر؛ زار النائب األسطل مباحث 
رفــح، وعقد لقــاء حواريًا مع أفــراد وضباط 
الجهاز، حيث اســتقبله مدير الجهاز المقدم 
مجــدي عبد العــال وضباط وأفــراد الجهاز، 
كما شــارك في تخريج دورة لضباط الجهاز 
ضمــن برنامج "إنجاز"، مؤكــدًا على أهمية 
الجبهة الداخلية لحماية ظهر المقاومة ودور 
الشرطي في استجاب النصر والتمكين من 

خال قيامه بواجبه الديني والوطني.

وزيــر الحكم المحلي الذي قال إنه ســيتم 
بعــد المرحلة األولى تقييــم التجربة وبناء 
النتائــج تعديل قانــون االنتخابات”. على 

وكيل وزارة التعليم د. زياد ثابتالنائب د.يوسف الشرافي
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النائب الجمل يستقبل وفدًا من جامعة اإلسراء

النائبان العبادسة واألسطل يزوران بلدية 
رفح وشرطة البلديات

لجنة صياغة التشريعات لدى مناقشتها مشروع قانون معدل 
لقانون تنظيم الزكاة، ومشروع قانون معدل ألحكام قانون 

المخدرات والمؤثرات العقلية

النائبان سالمة ونعيم يلتقيان رئيس بلدية البريج

استقبل النائب في المجلس التشريعي عبد 
الرحمــن الجمل؛ وفدًا من جامعة اإلســراء، 
ممثــًا برئيــس لجنة الرقابة فــي الجامعة 
الدكتــور أحمــد شــرف، ورئيــس الوحــدة 
الصحيــة في الجامعــة د. وائل الحســاينة، 
وذلك في مكتب نواب كتلة التغير واإلصاح 

في المحافظة الوسطى.
وثمن النائب الجمل دور وأداء جامعة اإلسراء 
وتميزهــا بين الجامعات الفلســطينية رغم 

ويونــس  العبادســة  يحيــى  النائبــان  زار 
األســطل بلدية رفح، وكان في استقبالهما 
رئيــس البلديــة د. أحمد الصوفــي، ونائبه 
محمــد الدهليــز، وعضو المجلــس البلدي 

رباب عاشور.
وأشــاد النائبــان بجهــود رئيــس البلديــة 
وأعضــاء المجلــس البلــدي فــي معالجــة 
مشــاكل وقضايــا المواطنيــن بالمحافظة 
واالســتجابة الســريعة التي يلمسها النواب 
فــي تعامل البلدية مع القضايا والشــكاوى 
التي تصل إلى مكتب النواب في المحافظة.
واطلــع النائبان علــى آليات عمــل البلدية 
خال الفتــرة المنصرمة، وأبرز المشــاريع 
القائمــة والتــي يجري تنفيذهــا من تعبيد 
للشــوارع وإنشــاء الميادين وإنارة الشريط 
المروريــة  الحركــة  وتنظيــم  الســاحلي 
عبر شــق طرق بديلــة للحركــة المرورية، 
وكذلك تنظيم الشــارع العام من البسطات 
والعشــوائيات، وناقــش النائبــان موضوع 
البنــاء في مخيمات الاجئيــن بمدينة رفح 

التقى النائبان ســالم ســامة وهدى نعيم، 
برئيــس بلدية البريج أيمن دويك وناقشــا 
معه قضايا ومشــاكل المواطنين وذلك في 
لقــاء جمعهم مؤخرًا في مكتــب نواب كتلة 

التغيير واإلصاح بالمحافظة الوسطى. 
وأشــاد النائب ســامة؛ بالجهود المستمرة 
التــي تبذلهــا بلديــة البريج بهــدف خدمة 
المواطنين من خال المشــاريع الخدماتية 
التي تقدمهــا لهم، رغم الظــروف الصعبة 

والحصار الذي يعاني منه قطاع غزة.
مــن جانبهــا، طرحــت النائــب نعيم بعض 
القضايــا التــي تتعلــق بالمواطنيــن وتــم 

االتفاق على ايجاد الحلول المناسبة لها. 

حداثة إنشــائها مشيدًا بدورها في المجتمع 
ومكانتها العلمية وتميزها األكاديمي.

مــن جانبــه، اســتعرض الحســاينة أهــم 
إنجــازات الجامعــة علــى مســتوى الوطــن 
وتميزهــا، وأبــرز المعيقات التــي واجهتها 
خال الفترة الســابقة، شاكرًا النائب الجمل 
علــى اهتمامه بقضايــا التعليــم الجامعي 

وهموم الجامعات الفلسطينية. 

والسلطة الممنوحة لعمل البلدية داخلها.
ويزوران شرطة البلديات

وفــي ذات الســياق؛ زار النائبان العبادســة 
واألسطل مقر شرطة البلديات بالمحافظة 
وكان في استقبالهما المقدم محمد عاشور 

ولفيف من ضباط.
وأشــاد النائبان بجهود شرطة البلديات في 
تنظيم حركة السير والمحافظة على األمن 

في األسواق.
واســتمع النائبان إلنجازات شرطة البلديات 
وكذلك بعض المعوقات التي يعانون منها، 
ودار نقاش حول آلية عمل شرطة البلديات 
في إزالة العشــوائيات والبسطات المخالفة 

من الشوارع العامة.
أوضح المقدم عاشور؛ أن العمل في شرطة 
البلديــات يكون وفــق آلية محــددة وتنفذ 
خالهــا اإلجــراءات القانونيــة، ويتم عمل 
حلــول بديلــة لهــذه البســطات، وذلك لما 
تسببه من أذى للمشــاة وللحركة المرورية 

على الشوارع العامة بالمدينة.

وناقــش الحضور حاجة المنطقة الوســطى 
إلى مدارس جديدة نظرًا الزدحام المدارس 
الحالية بأعــداد كبيرة مــن الطلبة، الفتين 
إلــى أن مديريــة التربيــة والتعليــم فــي 
المحافظــة الوســطى كانــت قــد تقدمــت 
بطلب لنواب المحافظة الوسطى للمساعدة 
في زيادة عدد المدارس بالمحافظة لتدارك 

أزمة االزدحام واالكتظاظ بالمدارس. 
بدوره، أكد رئيس بلدية البريج على متابعة 
البلديــة للقضايــا المطروحــة والعمل على 
ايجاد الحلول المناسبة والسريعة لها، شاكرًا 
نواب المجلس التشريعي على حرصهم في 

متابعة قضايا وهموم المواطنين.

برلماني أوروبي: االحتالل يتحمل مسؤولية 
تدهور أوضاع األسرى المضربين عن الطعام

قال العضو في البرلمان 
األوروبي، عن المجموعة 
بينيدا،  مانو  اليســارية، 
ســبعة  إضــراب  حــول 
أسرى فلســطينيين عن 
اعتقالهم  الطعام ب عد 
لــه:  بيــان  فــي  إداريــًا 
للغاية بشأن  "إنني قلق 
أســرى  ســبعة  حيــاة 
مضربين  فلســطينيين 
عــن الطعــام ألكثر من 
شــهرين منذ أن رفضت 
االحتــال  ســلطات 

االستجابة لمطالبهم وإنهاء اعتقالهم". 
وأضــاف "بينيــدا" تقع على عاتق ســلطات 
االحتــال مســؤولية ضمان عــدم اإلضرار 
بصحة هؤالء األســرى، وعليها التحرك على 

الفور إلنهاء اعتقالهم. 
وذّكــر بموقف االتحــاد األوروبي الراســخ، 
والذي يدعو االحتــال إلى االحترام الكامل 
للقانون اإلنساني الدولي، وكذلك التزاماته 

في مجال حقوق اإلنسان 
تجاه  الدولية  والمعاييــر 
جميع األســرى في ضوء 

اتفاقية جنيف الرابعة.
وأشــار إلــى أّن األســرى 
الطعام  عــن  المضربين 
االعتقــال  رهــن  هــم 
حرمــوا  وقــد  اإلداري، 
من حقهم فــي محاكمة 
مؤكــدًا  وحــرّة،  عادلــة 
أنــه مــن الضــروري أن 
االحتال  تضع ســلطات 
االعتقال  لممارســة  حدًا 
اإلداري الممنهــج بمــا يتماشــى مع موقف 
االتحاد األوروبي المتمثل بـ"ضد اســتخدام 
توجيــه  دون  اإلداري  لاعتقــال  االحتــال 

اتهامات رسمية".
ودعــا دائــرة العمــل الخارجــي األوروبــي 
جميــع  اســتخدام  إلــى  بوريــل  وجوزيــف 
الوســائل الدبلوماســية المتاحــة له لدعم 

األسرى المضربين عن الطعام.

عضو البرلمان األوروبي مانو بينيدا


