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نواب القدس يهنئون 
سفير منظمة التعاون 

اإلسالمي 

الزعارير يدعو السلطة إلغالق 
ملف المضربين عن الطعام

التشريعي يزور أهالي الشهداء 
ويستقبل وفودًا رسمية 

وشعبية مهنئة بالعيد

التشريعي: قرار الخارجية األمريكية بحق النائب حماد سابقة خطيرة وانحياز لالحتالل
قــال د. أحمــد بحــر النائــب األول 
لرئيــس المجلــس التشــريعي: إن 
قــرار الخارجية األمريكيــة القاضي 
بــإدراج اســم النائب فتحــي حماد 
الدولــي  اإلرهــاب  قائمــة  ضمــن 
يعــد ســابقة خطيــرة ضــد نــواب 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني 
وبشــكل  ديمقراطيــًا  المنتخبيــن 
حــر ونزيه، معتبــرًا أن القــرار يأتي 
ضمن السياسة األمريكية المنحازة 
لإلجرام الصهيوني، وُيشكل انتهاكًا 
خطيــرًا لقواعــد القانــون الدولــي، 
واألعــراف واالتفاقيــات البرلمانيــة 
الدوليــة، والحصانة البرلمانية التي 
من المفترض أن يتمتع بها النواب. 
جــاءت أقــوال بحــر خــال وقفــة 
تضامنيــة نظمهــا التشــريعي مــع 
النائــب حماد أمام بيته في شــمال 
قطاع غزة، بحضور لفيف من نواب 
التشــريعي وبمشــاركة جماهيريــة 
كبيرة، وطالب بحر اإلدارة األمريكية 
بالتراجع عن هذا القرار الذي اعتبره 

د. بحر: تأجيل االنتخابات المحلية قرار 
سياسي وخطوة نحو إلغاءها

لجنة التربية تستمع ألعضاء مجلس جامعة األقصى 
وتؤكد حرصها على استمرار المسيرة التعليمية

عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
جلسة اســتماع لعدد من أعضاء مجلس 
جامعــة األقصــى الحكوميــة حــول واقع 
الجامعة في ظل القرارات األخيرة الصادرة 
عــن وزارة التعليــم فــي رام اهلل والتــي 
تنعكــس ســلبًا علــى الطلبة والمســيرة 
التعليمية داخل الجامعة، وحضر الجلســة 
التي ترأســها النائب عبــد الرحمن الجمل 
ُكًا مــن النــواب: خميس النجار، ســالم 
سامة، يوسف الشــرافي، محمد شهاب، 

يحيى العبادسة، وهدى نعيم. 
من ناحيتهم قّدم أعضاء مجلس الجامعة 
مبادرة لحل األزمة تتمثل بتكليف الوزير 
لقائم بأعمال رئيس للجامعة لمدة ثاث 
شــهور بحد أقصى ويتم تسهيل مهامه، 
ومــن ثــم حــث الطلبــة علــى االلتحاق 
بالجامعــة في جميــع تخصصاتها وبيان 
تاريخها وإعــادة رواتب جميــع العاملين 
والحفــاظ علــى  المقطوعــة رواتبهــم، 
الحقــوق الماليــة واألكاديميــة واإلدارية 
للعامليــن كافــة، وصــواًل لمرحلة تعيين 
رئيــس للجامعــة بتوافــق كل األطــراف 
والقوانيــن  األنظمــة  المعنيــة وحســب 

المعمول بها. 

علــى  الجامعــة  لجنــة  أعضــاء  وشــدد 
تراجــع الوزارة فــي رام اهلل عن القرارات 
واإلجــراءات التي تــم اتخاذها بخصوص 
العاملين في الجامعة الذين تم تعيينهم 
منــذ العــام 2011 م وحتــى تاريخه مع 
الحفاظ على حقوقهم وتسوية أوضاعهم 
بمــا يحفــظ حقوقهــم المكتســبة وبمــا 
يتوافق مع النظام الفلسطيني المعمول 
به في ديوان الموظفين العام وتســوية 

أوضــاع موظفــي العقود وظيفيــًا وماليًا 
واداريًا حسب األصول والقانون.  

مــن جانبهــم أكد أعضــاء لجنــة التربية 
حرصهم الشــديد على اســتمرار المسيرة 
التعليمية في جامعة االقصى وعبروا عن 
دعمهم ومســاندتهم ألي مبــادرات من 
شــأنها إيجاد حلول خاقة لهذه المشكلة 
والحفاظ على مسيرة الجامعة ومستقبل 

أبنائنا الطلبة.
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قــال د. أحمد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي: إن قــرار الخارجية 
األمريكيــة القاضي بإدراج اســم النائب 
فتحي حماد ضمن قائمة اإلرهاب الدولي 
يعد ســابقة خطيرة ضد نــواب المجلس 
المنتخبيــن  الفلســطيني  التشــريعي 
ديمقراطيًا وبشكل حر ونزيه، معتبرًا أن 
القرار يأتــي ضمن السياســة األمريكية 
المنحــازة لإلجرام الصهيوني، وُيشــكل 
انتهــاكًا خطيرًا لقواعــد القانون الدولي، 
واألعراف واالتفاقيات البرلمانية الدولية، 
والحصانة البرلمانية التي من المفترض 

أن يتمتع بها النواب. 
جــاءت أقوال بحر خــال وقفة تضامنية 
نظمها التشــريعي مع النائب حماد أمام 
بيتــه في شــمال قطــاع غــزة، بحضور 
لفيف من نواب التشــريعي وبمشــاركة 
جماهيريــة كبيــرة، وطالب بحــر اإلدارة 
األمريكية بالتراجع عن هــذا القرار الذي 
اعتبــره بمثابــة تهديــد لألمن والســلم 
الدوليين ومخالفة واضحة لميثاق األمم 

المتحدة والعاقات بين الدول. 
وأكــد أن النائب حمــاد منتخب من قبل 
الشــعب الفلســطيني في انتخابات حرة 
ونزيهة شهد لها العالم أجمع في 2006م 

طالــــب النائــــب باســــم الزعارير، 
الســلطة بكل مستوياتها السياسية 
واألمنيــة باإلفــراج عــن المعتقلين 
وكل  الطعــام،  عــن  المضربيــن 
لديهــا،  السياســيين  المعتقليــن 
داعيــًا في تصريــح صحفي أصدره 
أمس إلغاق هــذا الملف بالكامل، 
واالنحيــاز لحقــوق شــعبنا والدفاع 
عنــه وحمايته من جنــود االحتال 

ومستوطنيه. 
وأوضح أن عدم اســتجابة السلطة 
للمطالــب الشــعبية التــي تنــادي 
باإلفراج عن المضربين عن الطعام 
في سجونها يعد إمعاًنا منها في قهر 
الشــعب، والضــرب بحقوقه عرض 
الحائــط، والتــي أهمهــا حقــه في 
الحريــة، وهو ما يفســر تنامي حالة 
الغضــب تجاه الســلطة فــي اآلونة 

األخيرة. 
وأردف "إن هذه الممارسات التي لم 
تتوقف منذ ســنوات تدلل على أن 

بمــا فيهــم الرئيــس األمريكي الســابق 
جيمي كارتر وأن إدراج اسمه في قائمة 
اإلرهــاب األمريكــي يعــد جريمــة كبرى 
واعتداء على الشعب الفلسطيني برمته، 

المجحف بحــق النائب حمــاد معتبرًا أنه 
يأتــي فــي الوقــت التــي تقــوم اإلدارة 
األمريكية بدعم المؤسســة العســكرية 
الصهيونيــة اإلرهابيــة بمبلــغ 38 مليار 

منوهًا ألن حماد يقوم بواجبه في الدفاع 
عــن حقــوق وثوابــت أبناء شــعبه التي 
أقرتها كافة القرارات والمواثيق الدولية.

وانتقــد بحــر قــرار الخارجيــة األمريكية 

دوالر يتــم تكريســها لتدميــر الشــعب 
الفلسطيني وشعوب المنطقة.

ودعــا الخارجية األمريكية لتصنيف قادة 
االحتــال العســكريين والمدنيين الذين 
أســروا وقتلوا وحرقوا األطفال والنســاء 
بــدم بــارد وقامــوا بإعدامــات ميدانية 
أمام العالم بأســره ودنســوا المقدسات 
اإلســامية والمســيحية وشــنوا ثــاث 
حروب على قطاع غزة هذه هي المعايير 
الحقيقيــة لتصنيف اإلرهــاب وليس من 

يقوم بخدمة شعبه.
وطالــب اإلدارة األمريكيــة بالتراجع عن 
هذا القــرار الــذي يهدد األمن والســلم 
الدولييــن خافًا لميثــاق األمم المتحدة 
والعاقات بين الدول، داعيًا البرلمانيين 
فــي العالــم ومنظمات حقوق اإلنســان 
برفــع  الجائــر  القــرار  لهــذا  للتصــدي 
دعاوى أمام الجهــات القضائية الدولية 

واألمريكية المختصة.
كمــا طالب الشــعب الفلســطيني األبي 
المجاهــدة للتصــدي  الحــرة  وفصائلــه 
لهذا القرار الجائر بكل الوســائل المتاحة 
ودعم انتفاضة القدس المجيدة لمواجهة 
الجرائــم  الصهيونــي ووقــف  اإلرهــاب 

اليومية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. 

السلطة هي ســلطة وظيفية، وأن 
االعتقــال السياســي يخــدم أجندة 
سياسية وأمنية احتالية ضد إرادة 
شــعبنا، وهــي مــا زالت تنظــر إلى 
التنسيق األمني باعتباره مقدســــا 
وال نيــة لديهــا لانفــكاك عنه، بل 
تريــد بذلــك أن ترســــل لاحتال 
رســــالة مفادهــا أن الســلطة مــا 
زالت علــى عهدها معــه، والتزامها 
بأمنــه رغم مــا يقال فــي اإلعام 
عن قطيعة تفاوضية بين الطرفين 
وتنكر حكومة االحتال لكل شــيء 

له عاقة بالمعاهدات واالتفاقات."
ولفــت الــى أن أجهزة الســلطة في 
الضفــة مــا زالــت تواصــل اعتقال 
العشــرات مــن الشــباب والكــوادر 
والنخب المثقفــة واألكاديميين من 
خيــرة أبناء الضفــة الغربية المحتلة 

وترفض االفراج عنهم. 
إلى ذلك اعتبر الزعارير أن شــــهداء 
بدمائهــــم  رووا  الذيــــن  شــعبنا 

الطاهــرة تراب األرض المباركة في 
اليومين الماضييــــن قــــد جــددوا 
العهد مع شــعبهم ومــع انتفاضــة 
وكانــوا  المتواصلــة،  القــــدس 
شــــاهدين على جرائــم االحتــال 

المتمثلــة بالحكــم باإلعــدام بحق 
شبابنا.

وأكــد أن "شــعبنا هو من يســتحق 
التقديــر والشــــكر النحيــازه لنهــج 
المقاومة، وتقديمــه ألبنائه وبناته 

شــهداء في سبيل الحرية والخاص 
مــن ظلــم االحتــال، واســتمراره 
فــي انتفاضــة القــدس رغــم كل 

المحاوالت والمؤامرات لوأدها".
وتابــع "إن اإلعدامــات التي ينفذها 
االحتال بحق شــبابنا لهي شاهدة 
علــى حالــة الخــذالن التــي يتمثل 
بهــا المســــتوى الرســــمي العربي 
تخــــاذل  وعلــــى  واإلســامي، 
الســــلطة بالصمــت علــى هــــذه 
فــي  اســــتمرارها  عبــر  الجرائــم، 
التنســيق األمني الذي ســاهم في 
تغــول االحتال وجرأتــه على أبناء 

شعبنا".
وشــدد على أن شــعبنا عرف طريقه 
وانحــاز إلى نهج المقاومــة، ولفظ 
نهج التســــوية واالنبطــاح، ولذلك 
فإن الثقة بهذا الشــعب كبيــرة وأنه 
لن يمــــرر أي مؤامرة، ولن يغفــــر 
للمتخاذليــن والمتآمرين مهما طال 

الزمن أو ُقصر. 

التشريعي: 
نطالب اإلدارة األمريكية بالتراجع عن قرار إدراج 

النائب حمـاد على قائمـة اإلرهـاب

النائب الزعارير يدعو السلطة إلغالق ملف المضربين عن الطعام
الشهداء جددوا االنتفاضة
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كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

النائب فتحي حماد .. يمثل إرادة الشعب الفلسطيني
ليــس غريبًا على اإلدارة األمريكية التي أبدعت في تدمير كل مقومات القوة 
والتقدم في أمتنا العربية واإلسامية على مدار العقود الماضية، ان تتخذ قرارًا 
عبــر وزارة خارجيتها بإدراج النائب في المجلس التشــريعي األخ فتحي حماد 

ضمن قائمة اإلرهاب الدولية.
فالواقع أن هذه القائمة، وما تحويه من أسماء لشخصيات وجماعات ومؤسسات 
ودول، هــي نتاج للرؤية األمريكية األحادية التــي ترى العالم وقضاياه بعين 
واحــدة، وال تنظر إليــه إال بمنظار مصلحتها الخاصة المجردة من كل األخاق 

والقيم اإلنسانية والممتهنة لكل القوانين والمواثيق الدولية واإلنسانية.
لقــد تناســت اإلدارة األمريكيــة أن األخ فتحــي حماد هو نائــب في المجلس 
التشــريعي ومنتخب ديمقراطيًا وبشــكل مباشر من الشــعب الفلسطيني في 
انتخابيــات حــرة ونزيهة شــهد لهــا العالم أجمع، وأشــرفت عليها شــخصيات 
ومؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية، وعلى رأسها الرئيس األمريكي السابق 
جيمي كارتر، وأن دوره الوطني ووظيفته البرلمانية تنحصر فحسب في خدمة 
أبناء شعبه والدفاع عن حقوقه وثوابته ومصالحه الوطنية دون أي شيء آخر.

ولعــل األكثــر إثارة للغضــب والغرابة أن هــذا القرار األمريكي قــد جاء عقب 
أيــام قليلة من الدعم العســكري األمريكــي الهائل للكيــان الصهيوني الذي 
بلغت قيمته 38مليار دوالر، وذلك دون ادني اعتبار لســلوك وممارســات ها 
الكيان ضد شــعبنا الفلسطيني التي تم تصنيفها كجرائم حرب وجرائم إبادة 
وجرائم ضد اإلنسانية وفق المواثيق واألعراف الدولية وقواعد القانون الدولي 

واإلنساني.
وهكذا تبدو المفارقة اوضح ما تكون حين تعمد اإلدارة األمريكية إلى مكافأة 
المحتل المعتدي المجرم الذي مارس وال يزال القتل والعربدة وســفك الدماء، 
والزالت الحروب الثاثة األخيرة شاهدة على حجم وحشية االحتال ضد أهلنا 
وأبناء شــعبنا، فيمــا الزالت عمليات االســتيطان المســعورة وحمات تهويد 
القدس والجهود الرامية إلى تقسيم المسجد األقصى زمانيًا ومكانيًا، شاهدة 
علــى طبيعة وعقلية الكيان الذي لم تجــد اإلدارة األمريكية أي غضاضة في 
ضخ عشــرات المليارات في قنوات دعمه العســكرية، فــي ذات األوقات الذي 
تضع فيه شــخصية وطنية لم تزد ســوى أنها دافعت عن حقوق شعبها ولم 
يثبــت ضدها أي نوع مخالفة من أي شــكل كان في قائمة اإلرهاب الدولي ، 
تنصيف منحرف، ومعايير مفضوحة، تشكل أساس رؤية وعمل وتقييم اإلدارة 
األمريكيــة، وانحياز كامل لإلجرام الصهيوني، وانتهاك ســافر لقواعد القانون 
الدولي واإلنســاني وكل األعراف والمواثيق واالتفاقيــات الدولية والبرلمانية 
التي تمنع معاقبة الضحية ومكافأة المعتدي، دون أن يصدر عن المؤسسات 

الحقوقية والمنظمات الدولية واألممية أي موقف رشيد لألسف الشديد.
إن هذا القرار األمريكي إذ يعيد التأكيد مجددًا  على طبيعة العاقة العضوية 
التحالفيــة بين اإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني، وأنهما يبحران في قارب 
واحد وينتهجان سياســة واحدة ضد شعبنا الفلسطيني وشعوب أمتنا العربية 
واإلســامية، فإنه يحمل في اآلن ذاته رســالة تخويف وإرهاب لكل القيادات 
الفلســطينية التي تدافــع عن حقوق وثوابت ومصالح شــعبها، ومــادروا أن 
شــعبنا الذي أنجب الشــهداء العظام أمثال الشــيخ أحمد ياســين وعبد العزيز 
الرنتيسي وياسر عرفات وفتحي الشقاقي وأبو على مصطفى، عصّي على كل 
هذه المحاوالت البائسة الصغيرة التي عجز االحتال نفسه عن تحقيقها بكل 

وسائل القهر والعنف واإلرهاب طيلة العقود الماضية.
إننــا فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني نتطلع إلــى دور فاعــل تبدده 
البرلمانات العربية واإلسامية والدولية واالتحادات البرلمانية المختلفة بهدف 
إلــزام االحتــال الصهيوني باحتــرام األعــراف والمواثيق البرلمانيــة الدولية 
واحترام ميثاق األمم المتحدة وقواعد القانون الدولي واإلنســاني، وذلك عبر 
بلورة حراك برلماني مؤثر يستهدف الضغط على المنظمات الدولية والمجتمع 
الدولــي الذين يقفــون موقف متفرج أمام جرائم االحتــال التي تمارس ضد 

أبناء شعبنا الفلسطيني صباح مساء.
وختامــًا... فــإن أدنــى مراتب الشــرف والكرامة التي يجــب أن تتحقق في أي 
جــد أو قــرار دولي بخصــوص القضية الفلســطينية تكمن فــي تقديم قادة 
االحتال إلى المحاكم الدولية المختصة لمحاكمتهم كمجرمي حرب، وإال فإن 
الشــعارات المرفوعة حول ما يســمى العدالة الدولية واحترام حقوق اإلنسان 
وحرية الشعوب وما يسمى القانون الدولي واإلنساني، ستبقى حبرًا على ورق 

وكلمات تذروها رياح السياسة القذرة ومصالحها العفنة ليس أكثر. 

3 أخبار ومقاالت

في رسالة وجهها لرئيس البرلمان
د. بحر يشيد بالئحة البرلمان التونسي 

الداعمة للقضية الفلسطينية

أشــاد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني باعتماد 
مجلس نواب الشــعب التونســي الئحة 
متعلقــة بدعــم القضية الفلســطينية، 
ونصرة الشــعب الفلسطيني في نضاله 
المشــروع مــن أجــل تحقيــق أهدافــه 
وحقوقــه الوطنية، ورفضه االســتيطان 
واالعتقــال والحصار الغاشــم على غزة 

واختطاف نواب الشعب الفلسطيني.
وأكــد بحــر فــي رســالة وجههــا يــوم 
نــواب  مجلــس  لرئيــس  األول  أمــس 
الشــعب التونســي محمــد الناصــر، أن 
اعتماد مجلســه لهــذه الائحة يشــكل 

هنأ النائبــان أحمد عطون، ومحمد طوطح، 
رافقهما وزير القدس السابق خالد أبو عرفة، 
سفير ممثلية منظمة التعاون اإلسامي لدى 
فلســطين أحمــد الرويضي بمناســبة توليه 
مهام منصبه متمنين له التوفيق والســداد 
فــي خدمة القضية والشــعب الفلســطيني، 
وآملين بإقامة طيبة للسفير وطاقم العاملين 

معه في فلسطين بين أهلهم وشعبهم.  
جاء ذلك لدى زيارتهم مؤخرًا لمقر الممثلية 

خطــوة هامة في ســبيل إعــادة تفعيل 
القضية الفلســطينية على المســتويات 
أن  إلــى  مشــيرًا  والدوليــة،  اإلقليميــة 
دعــوة مجلس نواب الشــعب التونســي 
للرئاســة والحكومة التونسية الستثمار 
عاقاتهما الدولية من أجل تفعيل بنود 
هــذه الائحــة تشــكل خطوة أساســية 
على طريق إعادة القضية الفلســطينية 
بملفاتهــا المختلفة إلى ســلم األولويات 

اإلقليمية والدولية.
وأشــار ألصالــة الموقف التونســي في 
خدمــة القضيــة الفلســطينية تاريخيــًا 
علــى مــدار العقــود الماضيــة، برلمانــًا 

بمدينــة رام اهلل في الضفــة المحتلة، حيث 
كان الســفير الرويضي وطاقم الممثلية في 
اســتقبالهم، بــدوره ثمــن الرويضــي زيارة 
النــواب وتهنئتهــم لــه معبرًا عــن أمله في 
تقديم أكبــر قدر ممكن مــن الدعم المالي 
واللوجســتي لمدن الضفــة الغربية المحتلة 
وفي مقدمتها مدينة القدس وأهلها، منددًا 
بمــا يمارســه االحتال من إجــراءات قمعية 

وخطط تهدف لتهويد المدينة.

وحكومًة وشعبًا، مضيفًا أن ذلك يجسد 
بحق عمــق العاقات الدينيــة والقومية 
والتاريخيــة والوجدانيــة بين الشــعبين 

الشقيقين الفلسطيني والتونسي.
ودعــا البرلمانــات العربية واإلســامية 
إلــى تبنــي معانــاة شــعبنا  والدوليــة 
االحتــال  عــن  الناجمــة  الفلســطيني 
وفضــح الجرائم الصهيونيــة المتواصلة 
بحــق أرضنــا ومقدســاتنا، وبــذل كل 
الجهود الممكنة من أجل كســر الحصار 
المفروض على قطاع غزة وإطاق صراح 
نواب الشــعب الفلســطيني المختطفين 

في سجون االحتال.

من ناحيتهم أشاد النواب بالدور الذي تقوم 
بــه الممثليــة في خدمة شــعبنا، شــاكرين 
للســفير توجهاتــه الحســنة تجــاه القضايــا 
السياســية الفلســطينية، مقدمين له شرحًا 
وافيــًا حــول الواقــع السياســي واعتــداءات 
االحتــال على مــدن وقــرى وأهالي الضفة 
الغربيــة، ومنددين باإلجــراءات الصهيونية 
االحتالية بحق مدينة القدس والمقدســات 

اإلسامية والمسيحية فيها.   

نواب القدس يهنئون سفير منظمة 
التعاون اإلسالمي 



الخميس 22 سبتمبر/أيلول 42016 العــدد
)197(

A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

تقرير

التشريعي يزور أهالي الشهداء ويستقبل وفودًا رسمية وشعبية مهنئة بالعيد
زار وفــد برلماني تقدمــه الدكتور أحمــد بحر النائب 
األول لرئيس المجلس التشــريعي عدد من بيوت وأسر 
الشهداء صبيحة يوم عيد األضحى المبارك لتهنئتهم 
بالعيــد، وبــدأت الجولة بزيارة منزل الشــيخ الشــهيد 
أحمــد ياســين، حيــث كان عدد مــن وجهــاء العائلة 
باإلضافــة ألبنــاء الشــيخ في اســتقبال وفــد النواب، 
وشملت الجولة ايضًا عدد من منازل الشهداء والقادة 

كان مــن بينهم ســعيد صيام وزير الداخلية األســبق، 
خنساء فلســطين النائب أم نضال فرحات، عائلة النائب 
جمال ســكيك، المرحوم محمد حسن شمعة، د. عبد 
العزيز الرنتيســي، الشهيد إسماعيل أبو شنب، ومنزل 

أحمد الجعبري.
وقّدم وفد النــواب التهنئة لذوي الشــهداء األبطال 
بمناســبة العيــد مؤكدين على ســيرهم على خطى 

الشــهداء القادة، ومعبرين عن أملهم بعودة العيد 
القــادم وقد تحررت بالدنا من دنس اليهود، بدورهم 
شــكر ذوي الشــهداء وفــد نــواب التشــريعي على 
وفائهم لشهداء شعبنا معتبرين الزيارة لمسة وفاء 

لنضال وجهاد شعبنا ضد المحتل.  
إلى ذلك استقبلت رئاسة التشريعي عدًدا من الوفود 
الرسمية والشعبية وقادة القوى والفصائل اإلسالمية 

د. بحر لدى استقباله النائب فتحي حماد ولفيف من المخاتير والوجهاء

معايدة عائلة المرحوم الشيخ محمد حسن شمعةزيارة عائلة الشهيد القائد أحمد الجعبريزيارة عائلة الشهيد د. عبد العزيز الرنتيسي

زيارة قيادة جهاز األمن والحماية
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تقرير

التشريعي يزور أهالي الشهداء ويستقبل وفودًا رسمية وشعبية مهنئة بالعيد
والوطنية العاملة على الساحة الفلسطينية، باإلضافة 
لوزراء سابقين ووكالء الوزارات الذين قّدموا التهنئة 

بالعيد متمنين لشعبنا التحرير واالنعتاق من االحتالل.
وفي ذات السياق هنأ د. بحر األمتين العربية واالسالمية 
بحلول العيد متمنيًا لشــعوبنا العربية واإلســالمية أن 
تنعم بالعيد في ظل أجــواء األمان والطمأنينة بعيدًا 
عن المنغّصات والتدخالت الخارجية التي تفسد عالقات 

الشعوب وتعكر صفاء األجواء األخوية.    
ووجه رســالة خاصة لألســرى بمناســبة العيــد قائال:" 
أســرانا أنتم رمز عزتنــا، وتحريركم أمانة في أعناقنا، 
ولن ننســاكم، وســيأتي العيد القادم وأنتم بين أبناء 
شعبكم تتنســمون عبق الحرية إن شاء اهلل". وأضاف 
"أن الشــعب الفلســطيني وخاصــة حركــة حماس لن 
يتوانيــا عن العمل مــن أجل تحرير األســرى، وأن هذه 

القضية تحتل سّلم األولويات الوطنية".
كمــا وجه نــداء إلى جامعة الــدول العربيــة واألمة 
العربية واالســالمية حكومات وشعوبًا مطالبًا إياهم 
بتحّمل مســئولياتهم تجاه قضية فلســطين وتحديدًا 
مدينة القــدس المحتلة التي تتعــرض ألعمال تهويد 
متواصلة واستيطانًا ال يتوقف، مؤكدًا أن القدس أمانة 

في أعناق قادة األمة العربية واالسالمية.

استقبال وكيل وزارة العدل واألمين العام لحركة األحرار استقبال قيادات وزارة الداخلية واألمن الوطني

وفد تركي ووزراء سابقين يهنون بالعيد

زيارة عائلة الشهيد إسماعيل أبو شنبمعايدة عائلة الشهيد سعيد صياممعايدة عائلة المرحوم الشيخ محمد حسن شمعة
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أدعياء الديمقراطية
النائــب ســالم ســامة علــق علــى القرار 
بقولــه:" أن أمريــكا هــي راعيــة االرهاب 
العالمــي، وقــرار خارجيتهــا بحــق النائب 
حماد يأســف له كل حر وعاقل في العالم، 
وهو يأتي في إطار محاربة شــعبنا ودعم 
االحتال واالنحيــاز للمصالح الصهيونية، 
وإرغام شــعبنا علــى التخلي عــن ثوابته 

ومقدساته وحق العودة". 
وأكد أن نواب التشــريعي وعلى رأســهم 
حمــاد الــذي وضعتــه أمريكا علــى قائمة 
االرهاب العالمي ســيبقون داعمين للحق 
الفلســطيني ومدافعيــن مخلصيــن عــن 
شــعبنا وقضيتــه، منوهــًا ألن األمريــكان 
هم مــن أســس اإلرهاب وهــم من قتل 
األطفال والنســاء حول العالم العربي في 
حــروب طاحنة بحجج واهيــة، ثم يّدعون 
الديمقراطيــة وهــم أكثر النــاس خرقًا لها 

واستهزاًء بها.
وانتقد تزويــد أمريكا لاحتــال بمليارات 
الدوالرات ليقتــل أطفالنا في دعم واضح 
لإلرهــاب الصهيوني فــي حين أنها تصف 

من يدافع عن عرضه وأرضه باإلرهاب. 

اإلرهاب بعينه 
ومن جانبه قال النائب مروان أبو راس إن 
ممارســات أمريكا هــي اإلرهاب بعينه وال 
يخفى على أحد دورها المنحاز تماًما لصالح 
االحتــال الذي يمــارس االرهــاب بجميع 
صــوره عبر قتل الفلســطينيين وطردهم 

من بيوتهم وتدنيس مقدساتهم.
واعتبــر أبــو راس القــرار بمثابــة القضاء 
علــى كل مــا ُتــروج لــه أمريكا مــن قيم 

تقرير6

نــواب: الواليات المتحدة راعية اإلرهاب في 
العالم وقرارتها ظالمة ومنحازة لالحتالل

قــرار الخارجية األمريكية األخير القاضي بإدراج النائب فتحي حماد على الئحة "اإلرهاب األجنبي" لم 
يشكل صدمة ألحد ألننا تعودنا على انحياز اإلدارة األمريكية لالحتالل ومحاربتها للحق الفلسطيني 
على مدار عقود عدة، النائب حماد الذي قلل من أهمية القرار بقوله:" ال يرهبنا وال يثنينا عن خدمة 
أبنــاء شــعبنا والدفاع عن حقوقه العادلة مهمــا كلفنا ذلك من ثمن"، حول هــذا القرار "البرلمان" 

استطلعت أراء بعض نواب التشريعي وأعدت التقرير التالي:    

ديمقراطيــة زائفــة، موضحًا بــأن النائب 
حماد منتخب ديمقراطيًا وأن القرار أسقط 
القنــاع عــن الوجوه الســافرة التــي تزعم 

دعمها وايمانها بالديمقراطية، مشــددًا أن 
شعبنا وفي مقدمته النائب حماد يدافعون 
عــن حقوقهم ومقدســاتهم التي ســلبها 

االحتال. 
وأوضح بأن ما جرى بحق النائب حماد هو 
االرهــاب بعينه وبمثابة االجهاز التام على 
كل الدعاوى الديمقراطية وحقوق االنسان 
التــي يدعيها الغــرب ويحــاول أن يروجها 

ويسوق لها زورًا وبهتانًا.

قرار غير قانوني

مــن ناحيته أكد النائــب محمد فرج الغول 
أن القرار ال عاقــة له بالقانون وال بالحق 

الشــعب الفلسطيني لذا فهي وثيقة شرف 
له ألنــه يدافع عن أبناء شــعبه واإلرهاب 
الحقيقــي هــو االحتــال وأعوانــه ومــن 
سانده، مطالبًا الخارجية األمريكية بالرجوع 

عن القرار.  
واســتدرك األشــقر بالقــول:" كان األجدر 
الجرائــم  تديــن  أن  األمريكيــة  بــاإلدارة 
البشــرية التي ارتكبها قــادة االحتال ضد 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني ســواء كانوا 
قادة عســكريين أو سياســيين، باإلضافة 
إلدانة انتهاكات االحتال بحق المقدسات 

اإلسامية والمسيحية". 

تدخل سافر 
بدورها قالت النائب سميرة الحايقة تعليقًا 
علــى القــرار:" إن ادراج حمــاد وهو نائب 
منتخب من قبل الشعب الفلسطيني على 
قوائم اإلرهــاب هو تعبير حقيقي وواضح 
ومكشــوف عن سياســة أمريــكا المنحازة 
لاحتــال، وهــي اصطفاف بجــوار الجاد 
ضــد الضحية، حقًا إن أمريكا تتجاوز القيم 
اإلنســانية وتتدخــل في ســيادة القانون 
الفلســطيني بشــكل سافر وتتســاوق مع 
جرائم االحتال بحــق غزة وأهلها وعموم 

أبناء الشعب الفلسطيني". 
وأوضحــت الحايقــة أن النائب حماد لديه 
حصانــه اكتســبها مــن شــرعية القانــون 

الفلسطيني وشــرعية االنتخابات وشرعية 
الشعب الفلســطيني الذي انتخبه، وامريكا 
زّجت بساســتها فيمــا ال يخصها وال يعنيها 
مــن أجــل الدفــاع عــن ابنتهــا المدللــة 

"إسرائيل".

والعــدل، وهــو قرار ظالــم جائــر ومنحاز 
انحيــاًزا كامًا لاحتــال الصهيوني، وهو 
عبــارة عــن ضوء أخضــر لاحتــال حتى 
يرتكــب المزيــد مــن الجرائم بحــق أبناء 

الشعب الفلسطيني. 
وقــال الغــول:" االرهــاب الحقيقــي هــو 
الذيــن  وقادتــه  الصهيونــي  االحتــال 
يمارســون المجــازر اليومية بحق شــعبنا، 
والقانــون  الدولــي  القانــون  وينتهكــون 
الدولي اإلنســاني، والــذي يدعم االحتال 
بالمال أو الساح هو اإلرهابي من الناحية 

القانونية والسياسية".
ورفــض الغــول القــرار ودعــا الخارجيــة 
األمريكيــة للتراجع عنــه إذا أرادت صيانة 

القيم الديمقراطية وحقوق االنسان. 

وثيقة شرف 

ومن جانبه قال النائب إسماعيل األشقر:" 
للنائــب  األمريكيــة  الخارجيــة  ادراج  إن 
فتحي حماد علــى قائمة االرهاب األجنبي 
هــو تعدي صــارخ علــى ممثلي الشــعب 
الفلسطيني الذين يفترض أنهم يتمتعون 

بحصانة برلمانية ودبلوماسية". 
وأكــد أن االعتــداء علــى البرلمانيين هو 
اعتداء على الشــعب الفلســطيني بأسره، 
وأشــار ألن القــرار يعبر عن عــدم احترام 
أمريــكا للديمقراطية والقانون االنســاني 
والدولي وتدخل صارخ في شؤون األخرين 
وكل ذلــك مــن أجــل عيــون االحتــال 

اإلسرائيلي. 
وقــال األشــقر:" إن حماد هو أحــد الرجال 
المدافعين عن قضيته وعن ثوابت وحقوق 

انحياز أعمى 
أمــا النائــب عــن محافظة القــدس أحمد 
عطون فقد اعتبر أن القرار يأتي في سياق 
انســجام الموقف األمريكي مــع االحتال، 
ويعبر عن االنحياز األمريكي األعمى لصالح 
االحتــال، وهــو رعاية حقيقيــة لإلرهاب 
الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني، مؤكدًا 
أن شــعبنا ال يستمد شرعيته من االحتال 
وال مــن القرارات األمريكية بل يســتمدها 
من الدفاع عن حقوقه وأرضه ومقدساته.  
وأشــار ألن شعبنا مســتمر في الدفاع عن 
قضايــاه العادلة التي كفلتها كل المواثيق 
الدولية واألعراف اإلنســانية، ومستمر في 
مقاومة االحتال اإلســرائيلي ومســانديه 

وفي مقدمتهم اإلدارة األمريكية. 
ونوه ألن القرار ضــد األخ النائب فتحي 
حمــاد هو قــرار ظالم ال يمــت ال للقيم 
وال المواثيــق بأيــة صلــة، مشــيرًا ألن 
حماد يكتسب شرعيته كما بقية إخوانه 
النــواب من الشــعب الفلســطيني الذي 
أعطــاه هذه الثقــة من خــال انتخابه 
كنائب عن الشعب ومدافع عن قضاياه 

العادلة. 
وشــدد على أن "حماد" صاحب باع طويل 
في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن 
حقوق شــعبه، داعيًا لمحاســبة ومحاكمة 
العســكريين  قادتــه  ووضــع  االحتــال 
والسياســيين على قائمة اإلرهاب الدولي 
ألنهم يمارسون اإلرهاب بحق شعبنا ليل 

نهار. 
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قالت النائب في المجلس التشريعي عن 
حركــة فتح، الدكتورة نجــاة أبو بكر، إن 
الفســاد المستشــري في وحــدة العاج 
بالخــارج بــوزارة الصحــة، حولهــا الــى 
"مافيا" حقيقية يقودها أشخاص نافذين 
بالوزارة، محملة وزير الصحة مســئولية 
كل ما يجري، مضيفة أن مسئولة وحدة 
العاج بالخارج، أميرة الهندي تدعي أنها 
تمارس الشــفافية ولكنها فعًا تمارسها 
علــى الفقــراء والبســطاء والمحاصرين 
في قطاع غزة، وغابت شــفافيتها حينما 
قامــت بتحويل أحد أقربــاء وزير الصحة 
الى مستشفى داخل الخط األخضر على 
الرغــم أن كل مــا كان يعانــي منه هو 

"الحكة" وفقًا لتصريحات أبو بكر.
وأكدت أبو بكــر في تصريحات إعامية 
أدلــت بهــا مؤخــرًا أن ملــف التحويات 
الطبيــة تــم اســتغاله بشــكل ســيئ 
جــدًا، رغــم أن هــذه السياســة هددت 
بناء المستشــفيات وعملــت على تهجير 
األداء  مســتويات  وتقليــل  الخبــرات 
عندهم، كمــا أن هذه السياســة تكلف 
وبــداًل  الشــواكل  مليــارات  الســلطة 
مــن ممارســة الــدور الوطنــي المنوط 
بالوزيــر بتوفير المستشــفيات والخبرات 
وســد حاجــة المجتمع المحلــي بالمراكز 
المتخصصــة الطبية، استســهل عملية 
التحويــات للخــارج، األمر الــذي تحول 
الــى "بزنــس" والوحيدون الــذي دفعوا 
الثمن في هــذا الموضوع مرضى قطاع 
غــزة ، الذين توفى منهــم المئات تحت 
حجة ممارسة الشفافية من قبل مسئولة 

العاج بالخارج أميرة الهندي .
وأضافــت النائــب ابــو بكــر أن الوزيــر 
و"أميرته" الهندي، حــاوال تضليل الرأي 
العام، بمسرحية مكشوفة، وأن حديثهم 
عــن تقليــل ملفــات العــاج بالخــارج 
واالكتفــاء الذاتي غير صحيح، والصحيح 
أن التحويــات الطبيــة قلــت من حيث 
العدد ولكنها زادت تكلفة، مما استدعى 
وفد مــن الممولين وتحديــدًا األمريكان 
للتدخل حيث قاموا بتشكيل لجنة ثاثية 
وتأكــد لديهم فعًا أن عــدد التحويات 

أقل ولكن تكاليفها عالية جدًا.
وأشــارت أبــو بكر الى أن عمــل "مافيا" 
التحويات الطبية مجهز ومرتب ومقول 
بالشــكل الذي تبدو فيــه أنها تحويات 
مطالبــة  وهميــة،  وليســت  حقيقيــة 
بضرورة تشــكيل لجنــة تقصي حقائق، 
دون أن يكــون فيهــا وزيــر الصحــة وال 
أميــرة الهنــدي، للوقوف علــى الحقائق 
التي يندى لها الجبين، ومحاسبة كل من 
له عاقــة بالمتاجرة في أمراض الناس، 
وخاصة مرضى قطــاع غزة المحاصرون 

منذ عشر سنوات.
وســألت النائب أبو بكر الوزير، أال يكفي 
قطــاع غــزة ما يتعــرض له مــن حصار 
الســفر  ومنــع  اســرائيلية،  واعتــداءات 
وتقيّيــد حريــة الحركــة والتنقــل، حتى 

نزيــد معاناتهم وقتل مرضاهم باســم 
الشــفافية، وعــدم تأميــن التحويــات 
الطبية الكافية للمرضى بالشــكل الذي 
يؤمــن لهــم عاجــًا محترمــًا، واالبتعاد 
عن المماطلة والتســويف، وخلق "تجار" 

الموت لكي يعبثوا بمصائر المرضى.
وحملــت ابو بكر وزير الصحة جواد عواد 
وأميرة الهندي مسئولية المرضى الذين 
قضوا نحبهم وهم ينتظرون تحوياتهم 
الطبيــة لتلقــي العاج في خــارج قطاع 

غزة.
وختمت ابــو بكر بقولها ال بد من تنحية 
قطاع غزة ومرضاهم عن أساليب العبث، 
بالتحويــات الطبية، وحان الوقت لقول 
الحقيقة، لكــي ننتهي من مافيا الخراب، 

وإنهاء تجارتهم بأرواح المرضى.

"ضحايا غزة في رقبة الوزير وأميرة الهندي"
 النائب أبو بكر تكشف عن "مافيا" التحويالت الطبية 

أكد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الفلســطيني أن 
قــرار محكمة العــدل العليا في الضفة 
الغربيــة بتأجيــل النظــر فــي قضيــة 
االنتخابــات المحلية هو قرار سياســي 
وخطــوة نحو إلغــاء االنتخابــات التي 
يفترض إجراؤها في الثامن من شــهر 

أكتوبر القادم. 
وأشار بحر في بيان صحفي اليوم إلى 
أن السلطة الفلســطينية في رام اهلل 
تتخوف من إجــراء االنتخابات المحلية 
خشــية من نتائجها المتوقعة، مشددا 

علــى أن إجــراء االنتخابــات يشــكل 
اســتحقاقا وطنيــا ودســتوريا ينبغي 
عدم التاعب به بأي حال من األحوال. 
ولفت بحر إلى ضرورة تكريس االلتزام 
بالقانون والقيم واللوائح الدســتورية 
في الحياة الوطنية الفلســطينية وفي 
إطار النظام السياســي الفلســطيني، 
مؤكدا أن التاعب الحاصل في قضية 
االنتخابات المحلية ال يخدم المصلحة 
الوطنية العليا وال يدفع باتجاه ترتيب 
البيت الفلسطيني الداخلي على أسس 
ســليمة خال المرحلــة المقبلة. ودعا 

بحر الســلطة في رام اهلل وحركة فتح 
إلى تغييــر نهجها الراهن في التعاطي 
مع مجمل الوضع الفلسطيني الداخلي، 
والمبادرة إلــى إنجاح جولة المصالحة 
الوطنية المرتقبة في الدوحة، والتوافق 
على إرساء استراتيجية وطنية موحدة 
لترتيــب البيــت الفلســطيني الداخلي 
علــى أســس ســليمة والوقــوف صفا 
موحــدا في وجه االحتال ومخططاته 
العنصريــة وإجراءاتــه القمعيــة على 
أرضنا ومقدســاتنا وضــد أهلنا وأبناء 

شعبنا.

بقلم النائب/ 
مصطفى البرغوثي

من المهم إجراء االنتخابات البلدية في موعدها
 نأمل أال يتعامل أحد باســتخفاف مع قضية اجراء االنتخابات البلدية الفلسطينية في 

موعدها.
فهذه االنتخابات، إن جرت في موعدها سيكون لها مدلول عظيم في تكريس تقاليد 

الممارسة الديمقراطية.
وهي ستكون أول انتخابات تجري في الضفة والقطاع بشكل موحد منذ عام 2006، 
ويمكن أن تفتح الطريق الجراء االنتخابات الرئاســية والتشريعية وللمجلس الوطني، 

والتي طال انتظارها بعد أن مر على موعدها سنوات.
وهي تمثل اثباتا على امكانية الممارسة الديمقراطية رغم االنقسام، وكأسلوب فعال 

ومثالي إلنهائه واستعادة وحدة النظام السياسي.
 وســتعطي هذه االنتخابات فرصة للشــعب المغيب عن صنع القــرار الختيار قياداته 

المحلية، وتكريس مبدأ مساءلة المسؤولين أمام الشعب.
ومن شأن االنتخابات المحلية أن تكون فرصة لعزل ومحاصرة العناصر المتناقضة مع 
المشروع الوطني التحرري، ولتكرار مأثرة انتخابات عام 1976 في اسقاط المتعاونين 

مع أعداء شعبنا.
وستســاهم االنتخابــات فــي تعزيز وتمكين الشــعب الفلســطيني بمجالــس حيوية 

متجددة، أقدر على مواجهة مخططات االستيطان وتحديات االحتال.
كما أنها تمثل وســيلة مباشــرة لتأكيد استقالية القرار الوطني الفلسطيني في وجه 
ضغــوط االحتــال وأي أطراف خارجية تريد أن تحرم شــعبنا من حقه في ممارســة 
الديمقراطيــة، ومن تميزه بالتعددية السياســية، لتغدو التعدديــة عنصر قوة وليس 

عنصر ضعف مرافق لانقسام.
ومع بالغ االحترام لمحكمة العدل العليا وأعضاءها فان قراراها بوقف العملية االنتخابية 
حتى 2016-9-21 م، بحجة النظر في اعتراضات مقدمة لم يكن مقنعا، لثاثة اسباب:
أواًل: ان التذرع بأن االنتخابات لن تجري في القدس كســبب إللغائها يتجاهل أن كل 
االنتخابات البلدية الســابقة في أعوام 2006وحتى 2008 و2012 لم تجر في مدينة 
القــدس وإن كانت كما االنتخابــات الحالية جرت في معظم القرى والبلدات المحيطة 

بها.
ثانيًا: إننا قد اقترحنا مثل كثيرين، منذ أسابيع إجراء انتخابات بالتوافق لمدينة القدس 
العربيــة، وما زال ذلك ممكنا، كشــكل من أشــكال المقاومة الشــعبية وبحيث يعاد 

تشكيل أمانة القدس لتكون هيئة فاعلة لحماية عروبتها.
وبــدل وقف االنتخابات كان بإمكان المحكمة اصدار قــرار بإجراء هذه االنتخابات في 

القدس العربية أيضا وبالصيغة القابلة عمليا للتطبيق.
وثالثًا: ان مسالة صاحية محاكم البداية واختاف طبيعتها في غزة عن الضفة كانت 
حاضــرة في ذهن وخطــاب لجنة االنتخابات المركزية منــذ البداية، ومعروفة للجميع 

ومشمولة ضمنًا بميثاق الشرف الذي وقع من قبل كل األطراف.
وان كانــت بعض القرارات قد بالغت في شــطب بعــض القوائم، علما بأن جزءا منها 
شــطب بقرار لجنة االنتخابات المركزية حســب القانون، فمن الممكن حصر مشــكلة 
االنتخابات في تلك المواقع وايجاد حلول عادلة لها دون أن تؤدي مشــكلة خمســة 

مواقع الى الغاء االنتخابات في 422 مدينة وقرية وبلدة بكاملها.
إننا نأمل من محكمة العدل العليا، أن تراعي كافة االعتبارات الوطنية والديمقراطية، 
وأن تحتــرم جهــد مئات اآلالف ممن شــاركوا فيها حتى اآلن، وأن تســمح في قرارها 
النهائــي باســتئناف العملية االنتخابيــة واجــراء االنتخابات في موعدهــا، خاصة أن 
الحجتين المطروحتين كسبب لتعطيل االنتخابات هي قضايا سياسية خالصة، وليست 

مسائل قانونية.
ولنتذكر أن اجراء االنتخابات سيوجه ضربة قوية لانقسام ومن يروجون له، في حين 
أن الغائها سيعمق االنقسام والشرذمة وسيؤدي بالتالي الى الحاق المزيد من الضعف 

بالشعب الفلسطيني.
وال بد للجميع من يتذكر أن العالم يراقب ويتابع كل صغيرة وكبيرة تجري في حياتنا. 
والغاء االنتخابات ســيعطي صورة بالغة الســلبية عنا لدى شــعوب نحتاج الى دعمها 

واسنادها.
وأول الشــامتين بنا سيكون اولئك الذين يضغطون إللغاء االنتخابات وفي مقدمتهم 
سلطات االحتال، حيث ســينبرون لادعاء بأن الفلسطينيين ليسوا ديمقراطيين وال 

يستطيعوا ممارسة الديمقراطية، وأن الديمقراطية في منطقتنا حكر على اسرائيل.
يعاني النظام السياسي الفلسطيني من عوارض أزمة خطيرة من مظاهرها استمرار 
حالة االنقســام وعدم اجراء االنتخابات الرئاســية والتشــريعية وعدم اجراء انتخابات 

المجلس الوطني، والحاجة الملحة لتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.
وتأجيــل أو الغــاء االنتخابات، ســيزيد من عمق األزمــة، بينما ســيكون اجراؤها في 

موعدها مدخا لمعالجة مظاهر هذه األزمة المستعصية الواحد تلو االخر.

د. بحر: تأجيل االنتخابات المحلية قرار 
سياسي وخطوة نحو إلغاءها
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العالــم االفتراضــي أو مــا يســميه البعض "بالعالــم األزرق" متمثــًا بصفحات 
التواصل االجتماعي والمواقع االلكترونية والصفحات المحوســبة بأنواعها، هذا 
العالم بات يســتحوذ على وقت الكثيرين منــا، وأصبح اهتمام الناس به مبالغًا 
فيه، على الرغم من كونه عالمًا افتراضيًا وإفراط التعامل معه ال بد وأن يكون 

على حسابي العالم الواقعي والحقيقي. 
ونظرًا لاستخدام الخاطئ لهذا العالم وتحديدًا مواقع التواصل االجتماعي التي 
يعكــُف الناس عليها بالســاعات الطوال األمر فقد انعكس هذا األمر ســلبًا على 
العاقات االجتماعية وتسبب بإفساد عاقة األبن بأبيه والزوج بزوجته... الخ، إن 
االهتمام بالعاقات اإللكترونية على حســاب العاقات الحقيقية والشخصية لهو 

أمر معيب ومن الواجب تصحيحه. 
إن عدم تفعيل الرقابة القانونية على مســتخدمي تلك المواقع ومعاقبتهم في 
حالــة الخطــأ نتج عنه تجــرأ الناس على بعضها البعــض والخوض في أعراض 
األخريــن دون وجــه حق، فقد شــهدنا فــي األونة األخير حمات من التشــكيك 
والتشــهير ضد شــخصيات أو مؤسســات ألبسط األســباب ودون االستناد على 
أي دليــل منطقــي أو قانوني يمكن أن يحتج بــه، ناهيك عما يترتب على تلك 

الحمات من انهيار للثقة في نفوس الجماهير تجاه هذا المؤسسة أو تلك. 
ال أدري ما الحكمة أو الفائدة المرجوة من وراء استخدام العالم االفتراضي بهدف 
اإلســاءة للمنتجات الوطنية والمؤسســات أو المصانع والمحــات العاملة داخل 
الوطن بمختلف مسمياتها، إال فقدان المواطن الثقة بكل المنتجات واألشخاص 
والهيئــات وما يترتب على ذلك من حالــة اليأس واإلحباط، أرى أنه من الواجب 
ماحقــة كل من ُيروّج االشــاعات أو يكيــل التهم جزافًا ألي طــرف دون دليل، 
بــل عليــه إن كان مواطنــًا صالحًا أن يقدم مــا لديه من أدلــة وبيانات لجهات 

االختصاص لتقوم بواجبها وتؤدي عملها على أتم وجه.
لقــد أصبح مــن الواجب إيجاد بيئة قانونية وتشــريعية رادعة لكل من يســئ 
استخدام مواقع التواصل، بهدف منع المخالفات وعقاب المخالفين حتى ال تبقى 
المؤسسات والشخصيات والسلع والمنتجات تحت رحمة قلة قليلة من الناس ال 
عمل لها ســوى العبث بسمعة األخرين دون رقيب وال حسيب، وقديمًا قالوا من 

أمن العقوبة ساء األدب.     
أمــا على الصعيد العائلــي واالجتماعي والعاطفي فحــدث وال حرج حيث تغرقنا 
مواقــع التواصل وروادها بعبارات الحب والغرام ليل نهار، فما بين مجاهر بحب 
زوجه، وبين ُمتّيٌم بالوفاء ألهله وكل هذا على مســمع ومرأى مستخدمي تلك 
المواقع، وهو بكل تأكيد أمر ال ضرورة له، بل ال داعي له على االطاق، ولنا في 
توجيهات نبينا أسوة حسنة إذ قال صلى اهلل عليه وسلم:" استعينوا على قضاء 

حوائجكم بالسر والكتمان". أو كما قال صلى اهلل عليه وسلم. 
ليــس من األدب اإلعان عن مشــاعر الحب العاطفي تجــاه من نحب فما بالكم 
بمن يضع هذه المشــاعر بين يدي الناس جميعًا، واألدهى واألّمر هو أن تكون 
تلــك المشــاعر غير حقيقية ومشــاعر مزيفــة وكثيرًا ما يحدث ذلــك، حيث تجد 
شــخص عاقته بزوجته أو أهلها ليســت على ما يرام غير أنه ال يكف عن كيل 
المدائــح لهم، أو العكس وتفســير ذلك هو الهروب مــن الواقع ومحاولة إظهار 

غير الحقائق.    
حقًا إنها المشاعر المزيفة التي ال ُتْسِمُن وال ُتغني من جوع، وال تعبر عن الواقع 
بل هي أمور شــكلية ليســت حقيقية وال وجود لها على أرض الواقع في حياة 
صاحبها، هذه المشاعر ال تغير الواقع وإن سعت لتجميله في الظاهر لكنها تبقى 
غير حقيقية وليســت واقعية، على أصحاب المشــاعر المزيفة أن يبادروا لتغيير 
واقعهم وتحســينه عبر التقرب ممن يحبون في الواقع، ألن العالم االفتراضي ال 

يعبر عن الحقيقة.   

زار د. أحمد بحر رافقه النائب عبد الرحمن الجمل، وأمين 
عام المجلس التشــريعي د. نافذ المدهون مركز تأهيل 
ورعاية المســنين بمدينة الزهــراء، التابع لجمعية الوفاء 
الخيرية وكان في اســتقبالهم مدير عام الجمعية أدهم 
البلتاجي، ومدير مركز المسنين، اللذين قدما شرحًا حول 
مهام المركز والخدمات االنســانية والطبية التي يقدمها 
للنزالء المسنين على الرغم من ظروف الحصار المفروض 
على قطاع غزة منذ ســنوات عديدة، مؤكدين أن رسالة 
المركز هي رسالة إنسانية باألساس وأن إدارة المركز ما 
زالت تقوم بواجباتها تجاه هذه الشــريحة الضعيفة رغم 
قصف االحتال لمقر جمعية الوفاء الخيرية وهي الجمعية 

األم بالنسبة للمركز. 
وتجــول وفد التشــريعي علــى المســنين المقيّمين في 

المركــز وقدم لهم التهنئة بحلول عيد األضحى المبارك، 
مؤكًدا أن زيارتهم هي واجب إنســاني وأخاقي وتأتي 
في ســياق المســئولية االجتماعية للمجلس التشريعي، 
بدوره أعرب النائب عبد الرحمن الجمل عن اعتزازه الكبير 
بالدور الذي يقوم به المركز في رعاية المسنين وخاصة 
الذين تقطعت بهم الســبل ولم يجدوا مأوى لهم نتيجة 
ظــروف عائاتهم، أو الظروف العامة التي يعانيها قطاع 
غــزة، معربًا عن فخره بــإدارة المركز والخدمات المقدمة 

للنزالء فيه.
من ناحيته عبر مدير المركز عن بالغ شــكره للتشــريعي 
على لفتته الكريمة المتمثلة بزيارة المسنين والنزالء في 
المركز، وأبدى استعداد مركزه لمواصلة جهوده اإلنسانية 

الرامية لخدمة المسنين وخاصة المرضى منهم. 

التشريعي يزور مركز تأهيل ورعاية المسنين 

استضافت لجنة الرقابة وحقوق االنسان 
والحريــات العامة يوم أمس بمقرها في 
المجلــس التشــريعي المقــررة الخاصة 
لألمــم المتحــدة في قضايــا العنف ضد 
النساء "دوبرافكا سيموتوفيتش"، وحضر 
اللقــاء ُكًا من النواب يحيى العبادســة، 
صــاح البردويــل، هدى نعيــم، وبحثوا 
واقــع المرأة فــي المجتمع الفلســطيني 
والقيــود  تواجههــا،  التــي  والتحديــات 
التــي يفرضهــا االحتــال بحــق المــرأة 

الفلسطينية. 
بدورهــا أوضحت "ســيموتوفيتش" أن 
مهمتهــا االطــاع علــى أوضاع النســاء 
المعلومــات  واقعهــن وجمــع  ومعرفــة 
الخاصــة بالعنــف ضــد النســاء تمهيدًا 
لصياغة تقرير شامل يعالج تلك األوضاع 
ويتم عرضه على األمانة العامة لمجلس 

حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة. 
مــن ناحيتهــم أكــد النــواب أن المــرأة 
الفلسطينية تتمتع بالحقوق واالمتيازات 

دون نقــص وذلــك بموجــب الموروث 
الوطني والثقافــي والديني الذي يحمله 
المجتمع الفلســطيني بفكــره وثقافته، 
ســنها  التــي  القوانيــن  مســتعرضين 
المجلــس التشــريعي والخاصــة بحماية 
النســاء، كقانــون الحضانــة، وغيره من 
القوانيــن التي تحفظ مكانــة المرأة في 

المجتمع الفلسطيني. 

وأكد النواب أن االحتال هو من ينتهك 
حرية المرأة وأنها أكثر مكونات المجتمع 
الفلسطيني تضررًا من إجراءات االحتال 
وممارساته العنصرية، داعين لمحاكمة 
االحتــال علــى انتهاكاته بحــق المرأة، 
منوهين الحترام الشــعب الفلســطيني 
لكل االتفاقيــات والبروتوكوالت الدولية 

الخاصة بالنساء وحماية حقوقهن.    

لجنة الرقابة تلتقي المقرر الخاص لألمم 
المتحدة في "قضايا العنف ضد النساء"


