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ماجد أحمد أبو مراد

حمــى االنتخابــات العامــة فتحت البــاب واســعًا وعلــى مصراعيه أمام 
تفتت وتشــرذم حركة فتح، التــي باتت أقرب إلــى الصراعات الداخلية 
والصدامــات العنيفــة واالشــتباكات المســلحة؛ األمــر الــذي بدأنا نرى 
ارهاصاتــه بالضفــة الغربية المحتلة، مما ينذر بتشــققات هائلة داخل 
الحركة، ال أبدي شــماتة ولكني أتخوف مما ســتؤول إليــه األمور داخل 
األروقــة الحركية لفتح وبالتالي ينعكس هذا األمر ســلبًا على الســاحة 

السياسية والوطنية بشكل عام. 
طالمــا أن رأس الهرم الحركي الفتحاوي يســتولي على كل الســلطات 
ويقبــض عليها بيده التي يظن أنها حديدية، وهو في ذات الوقت يفرق 
وال يجمع، يهدد ويتوعد كل من يخالفه الرأي حتى باتت الحركة وكأنها 
مزرعة خاصة له ولمعاونيه ومقربيه -وكذلك الســلطة- يحدث فيها ما 
يشــاء ويتخذ من القرارات ما يحلو لــه، وكل من يفكر بمنازعته أو حتى 
نصحه يقسمه وال يبالي، لذلك كله فإننا سنشهد مزيدًا من االنشقاقات 

واالنقسامات الفتحاوية الداخلية. 
وهنا نســتذكر اقــدام رئيس الحركــة على فصل القيــادي فيها محمد 
دحالن؛ بعد مسلســل طويــل ومرير مــن الخالفــات واالتهامات كانت 
نهايتها فصله مــن اللجنة المركزية للحركة وطرده نهائيًا من صفوفها 
واللجوء للقضاء بهــدف مالحقته ومحاكمته قضائيــًا وعلى خلفية ذلك 
ولــد ما بات يُعرف بتيار اإلصالح الديمقراطــي داخل حركة فتح والذي 
يتزعمــه دحالن؛ ويلتف حوله عــدد ال بأس به من القيــادات الفتحاوية 

بعضها تاريخية. 
نفــس الســيناريو كررتــه حركــة فتــح مــع عضــو لجنتهــا المركزية 
والدبلوماسي الشهير ناصر القدوة -ابن شقيقة الرئيس أبو عمار- وتم 
فعاًل فصله من اللجنة المركزية وطرده بالتالي من الحركة، دون النظر 
ال لتاريخه وال دوره الحركي وال السياســي أو الدبلوماسي!! وربما تسير 

األمور بنفس االتجاه فيما يتعلق بالمناضل األسير مروان البرغوثي. 
 هذا المشــهد الــذي يظهر حركة فتح وهي في أضعــف حاالتها وأوهن 
مراحلها حيث أنها أصبحت عبارة عن فرق مفرقة وشيع مشرذمة وأحزب 
متشاكســة؛ ما كانت فتح لتصل إلى ما وصلت إليه إاّل جراء ما كســبت 
يد رئيســها وفرعونهــا الذي ال يعترف بحــق أحد من أبنــاء الحركة وال 
يقدر األخرين قدرهم وال ينــزل أي قيادي بالحركة منزلته الحركية وال 

التاريخية؛ يعمل فقط وفق مبدأ ال أريكم إاّل ما أرى. 
وأمــام هذه الحالــة المترديــة لحركة فتح فقــد يلجأ زعيمهــا -رئيس 
الســلطة- إللغــاء االنتخابات العامة وقد يســاعده االحتــالل على ايجاد 
الذريعة المناســبة متمثلة بعدم السماح للسلطة بإجراء االنتخابات في 
مدينة القدس المحتلة وبالتالي يجد في ذلك مخرجًا مريحًا بالنسبة له.

صحيــح قد تُلغى االنتخابات العامة لكــن أزمة حركة فتح لن تحل ولن 
تجــد الحركة طريقًا لها نحو وحدة قواعدها والتفافها حول قيادتها التي 
لــم يعد أحد من كوادر الحركة يؤمــن بها وال بقدرتها على قيادة حركة 
فتح عالوة على قيادة الســلطة والمنظمة وقيادة الشــعب الفلسطيني 

من باب أولى. 
ومن هنا فقد سقطت حركة فتح سقوط مدوي على األقل في حسابات 
أبناءها ووجدان شــعبها وما ذلك إاّل بســلوك قائدها ورئيســها بالدرجة 
األولى ثم نهجها السياسي المهادن للمحتل، وال يبدو في األفق إمكانية 
إعادة الحركة لســابق عهدها أو "لملمــة" جراحاتها وتضميدها، وقديمًا 

قالوا:" لقد استع الخرق والراقعون نيام، أو اتسع الخرق على الراقع".

لجنة الداخلية تتفقد سير امتحانات اختيار 
ضباط اختصاص لوزارة الداخلية وتلتقي 

وكيل وزارة الحكم المحلي

تفقــد وفد من لجنــة الداخلية واألمــن والحكم المحلي 
وظيفــة ضبــاط  لمتقدمــي  اإللكترونيــة  االختبــارات 
اختصاص لصالح وزارة الداخلية بمحافظات قطاع غزة، 
والتي جــرت مؤخرًا في مقــر الكليــة الجامعية للعلوم 

التطبيقية بمدينة غزة.
وضــم الوفد رئيس اللجنة النائب إســماعيل األشــقر، 
ومقررها النائب مروان أبو راس، وكان في اســتقبالهما 
نائــب القائــد العام لقــوات األمــن العام اللــواء جمال 
الجراح، ورئيس هيئة التنظيم واإلدارة بوزارة الداخلية 
العميــد بهجت أبــو ســلطان، وعميد الكليــة الجامعية 

األستاذ الدكتور رفعت رستم.
وأشاد النائب األشقر؛ بالدور المميز الذي تقوم به وزارة 
الداخلية من خالل إداراتها وأجهزتها وأركانها المختلفة 
لخدمــة الوطن والمواطن، مؤكدًا علــى ضرورة رفدها 
بالعديــد من الكــوادر البشــرية فــي كل التخصصات 
المهنيــة حتى تبقى قادرة على القيام بالمهام المناطة 

بها كافة.
مــن ناحيته ثمــن النائــب أبــو راس؛ المهنيــة العالية 
والشــفافية التــي تتمتــع بهــا وزارة الداخليــة واألمن 
الوطني في اختيار موظفيها والعاملين فيها، من خالل 
مسابقـــات نزيهـــة وإتاحة الفرصة أمام الجميـــع وفقًا 

لمبدأ تكافؤ الفرص.
يشــار إلــى أن عــــدد المتقدميــــن الختيــــار موظفي 
ضبــاط اختصاص بوزارة الداخليــة واألمن الوطني بلغ 

1247، في حين ســيتم اختيار 35 منهم فقط ليكونوا 
موظفين بالوزارة.

وتلتقي وكيل وزارة الحكم المحلي 
إلــى ذلــك التقت اللجنــة بوكيل وزارة الحكــم المحلي 
المهنــدس أحمــد أبــو راس، وبحثــت معــه العديد من 
القضايــا المتعلقة بعمــل البلديات وطبيعــة الخدمات 
البلديــة المقدمــة للمواطنيــن، وحضــر اللقــاء رئيس 
وأعضــاء اللجنة النواب: إســماعيل األشــقر، مروان أبو 

راس، يونس أبو دقة، وسالم سالمة.
وفي معرض رده على استفســارات وتســاؤالت النواب 
قــدم المهندس أبو راس، شــراحًا وافيــًا حول تفاصيل 
وحيثيات القضايــا المطروحة والجوانــب المتعلقة بها، 
مســتعرضًا إنجــازات ومشــاريع الــوزارة خــالل الفترة 
األخيــرة فــي المناطــق المختلفــة وخاصة فــي نفوذ 
بعــض البلديات في قطاع غزة، وجهودها في التواصل 
المستمر مع المواطنين، وخططها المستقبلية الهادفة 

لتحسين وتجويد الخدمات المقدمة.
وفي نهايــة اللقاء أكدت اللجنة علــى ضرورة التواصل 
المســتمر وتعزيــز العالقــات مــع كل مكونــات العمل 
الحكومــي لما فــي ذلك مــن خدمــة للمواطنين، وتم 
االتفاق مع وكيـــــل الوزارة علـــى ضـــــرورة اشــراك 
لجنــة الداخليــة واطالعهــا علــى تفاصيل المشــاريع 
المختلفــة قبيــل البــدء بتنفيذها لمناقشــة تفاصيلها 

وأبعادها المختلفة.

جانب من جلسة استماع لجنة الداخلية لوكيل وزارة الحكم المحلي المهندس أحمد أبو راس
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"الربملان" تحاور النائب عبد الرحمن 
زيدان حول واقــع الحريات بالضفة 
االســتعدادات  ومــدى  الغربيــة 

05لالنتخابات القادمة

اللجنة االقتصادية تنظم سلســلة 
لحمايــة  تهــدف  األنشــطة  مــن 

املستهلك ودعم االقتصاد الوطني
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لجنــة الرتبيــة تلتقــي وكيــل وزارة 
الرتبية والتعليم وتبحث استعدادات 

الوزارة لتطورات كورونا
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أكد رئيــس المجلس التشــريعي الفلســطيني 
باإلنابة د. أحمد بحر؛ أن أرض فلســطين أرض 
مقدسة وأن من يفرط بها أو يطبع مع االحتالل 
أو يتســاوق مــع كل المؤامــرات ضــد شــعبنا 

الفلسطيني فهو خائن.
جــاء ذلك خــالل كلمة له ألقاها لدى مشــاركته 
بفعالية إحياء الذكرى الـ "45" ليوم األرض التي 
نظمتها الهيئة العامة للشباب والثقافة بعنوان: 
"إنا باقون مــا بقي الزعتر والزيتــون"، بحضور 
رئيس الهيئــة العامــة للشــباب والثقافة أحمد 
محيســن، ورئيــس بلديــة غزة يحيى الســراج، 

نعــى د. أحمــد بحــر القائــد الوطنــي عمــر 
البرغوثي "أبو عاصف" من بلدة كوبر شــمال 
رام اهلل المحتلــة والــذي توفــاه اهلل عن عمر 
يناهز "67" عامًا إثر اصابته بفيروس كورونا.

وبين في تصريح صحفي أن فلسطين فقدت 
رمــزًا وطنيًا مــن رموزهــا، وصاحــب مكانة 
رفيعــة ومســيرة حافلة بالعطاء، مشــيرًا إلى 
أن أبــو عاصف ســليل عائلــة مجاهدة قدمت 
العديد من الشــهداء واألسرى والجرحى دفاعًا 

عن فلسطين. 
وأشــار إلــى أن القائــد البرغوثــي شــخصية 
وطنيــة بــارزة، ولــه دور كبير على مســتوى 
الجهــاد والمقاومة في الضفــة خصوصًا وفي 
فلســطين بشكل عام، داعيًا شــعبنا بالضفة 

لمواصلة طريقه. 
وأمضــى القائــد البرغوثــي قرابــة 30 عامًا 

ولفيف من ممثلين المراكز الشــبابية والثقافية 
بقطاع غزة. 

وشدد على أن حق العودة حق مقدس ال نفرط به 
أبدًا، وأن مجازر االحتالل ضد شعبنا الفلسطيني 
فــي كل زمان ومــكان تدفعنا للتمســك بكامل 
فلسطين من بحرها إلى نهرها، وعدم التفريط 
بهــا، داعيًا الكل الفلســطيني للتحــرك والدفاع 
عن مدينة القدس، مشــيرًا إلى أنه حينما ندافع 

عن القدس فإننا ندافع عن العواصم العربية.
بدوره أكد محيســن؛ أنه في ذكرى يوم األرض 
يعبر الشــعب الفلســطيني عن انتمائه األصيل 

لألرض والوطــن والتاريخ والحضــارة، مبينًا أن 
فلســطين هي أرض اآلباء واألجــداد، وال تقبل 

القسمة، وال يمكن ألحد أن يتاجر بها.
من جانبه قال رئيس بلدية غزة:" إن هذا اليوم 
يمثل إحياًء لجهاد السابقين وصمود الحاضرين 
وشــعلة انطــالق للجميع"، داعيــا أن يكون هذا 
اليــوم يــوم تعزيز للقيــم والمواطــن الصالحة 

والحفاظ على أرض الوطن.
وتخلــل الحفــل فقــرات فنية وشــعرية وزراعة 
األشــجار وافتتاح جداريات معبرة عن التمســك 

بأرضنا ووطننا.

خالل فعالية نظمتها الهيئة العامة للشباب والثقافة

رئاسة التشريعي تنعى القائد الوطني عمر البرغوثي
في ســجون االحتالل على فتــرات متقطعة، 
وتعــرض وأفــراد أســرته جميعًــا لالعتقال 
والتعذيــب في ســجون االحتالل، واستشــهد 
نجلــه صالــح، فيمــا اعتقــل االحتــالل نجله 
عاصم ومــا زال أســيرًا، كما هــدم االحتالل 
منزلــه ومنازل أبناءه، فما كان منه إال أن رفع 
األذان على أنقاض منازل عائلته المدمرة في 

رسالة تحدّ واضحة لالحتالل.
كان  البرغوثــي  الراحــل  أن  ذكــره  الجديــر 

يعانــي من أمــراض عــدة بســبب ظروف 
إعتقالــه الســيئة، منهــا مــرض 

ضغــط  وإرتفــاع  الســكري 
الدم ومشاكل صحية اخرى 
كان االعتقال في ســجون 

االحتالل ســببًا رئيسيًا 
فيها. 
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اللجنة االقتصادية تلتقي وكيل وزارة االقتصاد وتبحث مشكلة البيض 
المخصب وتدرس مخاطر أمراض الدواجن

النائب هدى نعيم تدعو لمراجعة شاملة للتشريعات 
الخاصة بالمرأة ومواكبة تطور المجتمع

عقــدت اللجنــة االقتصادية عــدة لقاءات 
واجتماعات خالل األيام الماضية يأتي ذلك 
في إطار سياســة اللجنــة الهادفة لحماية 
الوطنــي  االقتصــاد  ودعــم  المســتهلك 
واالطالع علــى إنجــازات وزارة االقتصاد، 
"البرلمــان" تابعت أنشــطة اللجنة وأعدت 

التقرير التالي:

لقاء وكيل وزارة االقتصاد 
هذا واجتمعت اللجنة بوكيل وزارة االقتصاد 
الوطنــي د. رشــدي وادي، بحضــور رئيس 
وأعضــاء اللجنــة النــواب: عاطف عــدوان، 
يوسف الشرافي، وجميلة الشنطي، واستمع 
النواب لشرح مفصل حول سياسات الوزارة 

في دعم االقتصاد الوطني.
التــي  اللجنــة األطــر واألنظمــة  وتبينــت 
وضعتها الوزارة لتســهيل اإلجراءات الفنية 
في إنشــاء التراخيص والعمل في المناطق 
الصناعيــة، وأذونات االســتيراد والتصدير، 
والتنســيق مع االتحــادات الصناعية لوضع 
حلول لإلشــكاالت التي تؤثــر على العملية 
اإلنتاجية، باإلضافة لجهود الوزارة للنهوض 

بقطاع المالبس، ودعم المنتج المحلى. 
ودعا النواب وكيل الــوزارة لتفعيل الرقابة 
على الســلع الغذائية والحفاظ على الصحة 
العامة مــن الغش التجــاري، وكذلك ضبط 

أسعار السلع األساسية.
وتبحث ملف البيض المخصب 

إلــى بحثت اللجنــة ملف البيــض المخصب 
الذي اســتوردته شــركة أبو عجــوة لإلنتاج 
والتفريخ وذلك لدى لقاءها مع مجلس إدارة 
الشــركة، واســتهل رئيــس اللجنــة النائب 
عدوان، اللقاء بالتأكيد على أن وزارة الزراعة 
تتعامل مع جميع التجار على مسافة واحدة 
دون تحيز أو تمييز وأن اإلجراءات التي تقوم 
بها الوزارة تأتي بهدف الحفاظ على الصحة 
العامــة والثــروة الحيوانيــة، منوهــًا لحــق 
الوزارة بوضع السياســة العامة والشــروط 

أكدت النائب هدى نعيم، على ضرورة اتخاذ 
تدابيــر تشــريعية وإداريــة لحمايــة حقوق 
المــرأة ومنع انتهــاك حقوقها، وإقــرار مبدأ 
تكافؤ الفرص والحماية القانونية للمرأة في 
كافة المجاالت بما ال يتعارض مع التشــريع 

خالل يوم دراسي

الصحيــة وآليــة ونوعيــة الفحوصــات التي 
تحددها وفق قانون الزراعة الفلسطيني.

وشدد النائب عدوان؛ على ضرورة أن يلتزم 
الجميع باإلجــراءات واألنظمة التي تحددها 
الــوزارة، حتــى يتفــادى أي إشــكالية فــي 
االســتيراد، موضحًا بأن اللجنة ستتابع أمر 
إذن االســتيراد للشــركة حتى يتم التوصل 
لحل لمشكلة شركة أبو عجوة دون االضرار 

بصحة المستهلك.  
من جهته؛ أوضح صاحب الشــركة خضر أبو 
عجوة أن شركته اســتوردت بيض مخصب 
مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة بكمية 
)216000( بيضة، ولديها شهادة صحية خلو 
من األمــراض، ولكــن وزارة الزراعة قامت 
بالتحفظ على البيض بعد الفحوصات التي 

قامت بها إلصابتها بمرض "الميكوالزما".
وبيــن أبــو عجوة أن الــوزارة اتخــذت قرارا 
بإتــالف البيــض، وعلى إثر قامت الشــركة 
باللجــوء إلى القضــاء لوقف قــرار اإلتالف، 
فتوجهت الشركة لمحكمة البداية وأصدرت 
المحكمة قرارا بوقف االتالف، ولكن النيابة 
العامة ممثلة لوزارة الزراعة استأنفت على 

الحكم وتم إلغاؤه.

وبيــن صاحب الشــركة أنه توجــه بعهدها 
للمحكمــة اإلداريــة، والتــي أصــدرت قرارًا 
بوقــف إتــالف البيض بشــكل مؤقت لحين 

البت في األمر بشكل نهائي.
وأكــد أبو عجوة علــى أن الشــركة ملتزمة 
بإجــراءات الوقاية والســالمة التي تفرضها 
المنتجــات  اســتيراد  فــي  الزراعــة  وزارة 
الحيوانية، مشــيرًا إلى أن الــوزارة أصدرت 
قرارًا بوقف إذن االستيراد للبيض المخصب 
لشركة أبو عجوة، مطالبًا اللجنة االقتصادية 
بالتشريعي المساعدة لحل هذه اإلشكالية.

وتستضيف خبير بعلم األحياء حول 
أمراض الدواجن

كمــا اســتضافت اللجنــة الخبير فــي علم 
اإلســالمية  بالجامعــة  واألســتاذ  األحيــاء 
بغــزة د. عبد الــرؤوف المناعمة حــول آلية 
فحوصات أمــراض الدواجن وطرق فحصها 
واآلثار االقتصادية لبعض أمراض الدواجن.
واســتمعت اللجنــة خــالل اللقاء إلى شــرح 
مفصل حــول أبرز أمــراض الدواجن، وذات 
األثــر االقتصــادي الســلبي علــى الثــروة 
الحيوانية، في حين أوضح المناعمة، للجنة 
مــرض "الميكوبالزمــا" والذي تبــذل دول 

العالــم جهود كبيــرة لمحاربتــه لخطورته، 
وتسعى إلى فحص مزارع الدواجن )البيض 
المخصب( للتأكد من سالمة الدواجن، مبينًا 
أن "الميكوبالزمــا" بكتيريــا صغيــرة جــدًا 
وتتميز بعدم وجود جدار خلوي لها وتصيب 

الدواجن.
وبين أن "الميكوبالزما جاليسبتكوم" تسبب 
أمراضــًا تنفســية للدجاج وللديــك الرومي 
وطيــور أخرى، ونســبة اإلصابــة بها تكون 
مرتفعــة، ولكن نســبة الوفيات المباشــرة 
منخفضة، الفتًا إلــى أن المضادات الحيوية 
تســاعد في تخفيف األعراض لكنها ال تمنع 

االنتشار أو االنتقال إلى طيور أخرى.
االقتصاديــة  األضــرار  المناعمــة،  وشــرح 
للمــرض حيــث تخفــض البكتيريــا مناعة 
الطيــور وتكــون عرضة لألمــراض القاتلة 
وبالتالي نفوق أعــداد كبيرة منها، ما يدعو 
الحيويــة  للمضــادات  للجــوء  المزارعيــن 
علــى  إضافيــة  تكلفــة  وهــي  واألدويــة 

المزارعين.
كمــا أن المرض يســبب اســتهالك كميات 
أكبــر مــن العلف، مقابــل كميــات أقل من 
اللحــم، كمــا يســبب انخفــاض فــي إنتاج 
البيض بنسبة قد تصل إلى %25، عالوة أن 

البكتيريا لديها قدرة الوصول للبيض.
وقال المناعمة:" إن كل دولة لها سياســتها 
المعتمــدة فــي فحــص الدواجــن والبيض 
المخصــب لمــرض الميكوبالزمــا، وعندما 
تعتمد الدولة السياســة العامة في الفحص 
ونوعية الفحوصات تعتبر رســمية وملزمة 
للجميــع مــن أجل الحفــاظ على الســالمة 

العامة للمجتمع".
وفى نهاية اللقاء شكر النائب عاطف عدوان 
رئيس اللجنة االقتصادية الدكتور المناعمة 
على التوضيحــات، مؤكــدًا مواصلة لجنته 
العمل مع الجهات ذات االختصاص من أجل 
حماية المســتهلك الفلســطيني واالقتصاد 

الوطني.

اإلســالمي، داعيــة إلى اشــراك النســاء في 
لجان قانونية مختصة لمراجعة مشــروعات 

القوانين المتعلقة بالمرأة.
جاءت تصريحات نعيم؛ خالل مشاركتها في 
يوم دراســي بعنوان: "المرأة في التشريعات 

الفلســطينية .. الواقع ومتطلبات التحديث"، 
والذي نظمه مركز مريم للثقافة. 

وشــددت علــى رفــع مســتوى وعــي المرأة 
بحقوقها وواجباتها، وكيفية صونها وحفظها، 
مشــيرة إلــى أن المجلس التشــريعي عمل 

دومًا من أجل إنصاف المرأة الفلسطينية.
وطالبــت بإقرار تعديالت فــي قانون العمل 
بمــا يكفل حقــوق المرأة مــع معايير العمل 
الدولية ومنظمــة العمل العربيــة، وتعديل 
قانون التأمين والمعاشــات فيما يخص دفع 

مخصصاتها لورثتها.
وأكــدت على أهمية اســتحداث صنــدوق أو 
مؤسسة للضمان االجتماعي، تكفل معالجة 
حــاالت حــوادث العمــل والعجــز والبطالــة 
والشــيخوخة ومِنــح األمومــة ومخصصات 
األطفــال، عالوة عــن ضمان حقــوق المرأة 
الشرعية في الميراث؛ وحقوقها في الضمان 

االجتماعي.
وحول المرأة فــي القوانين الجزائية؛ أوصت 
النائب نعيم بضرورة إقــرار قانون عقوبات 
يراعي التغيرات التــي طرأت على المجتمع، 
الضعيفــة  للفئــات  حمايــة  علــى  يشــمل 
وباألخــص النســاء، ووضــع إطــار قانونــي 
يراعــي تجريــم اإلجــرام التكنولوجــي ضد 

المرأة خاصة جرائم االبتزاز اإللكتروني.

وطالبت بإيقاع أقصى العقوبات فيما يتعلق 
بجرائــم االغتصاب والســفاح والتي تتســم 
بالعنف ضد النســاء؛ وإلغاء ســلطة القاضي 
التقديريــة فــي التخفيف فــي العقوبات في 
قضايــا القتل بدافــع الشــرف، والتعامل مع 
قضايا جنوح األحــداث وعلى األخص األنثى 
الحــدث بمحاكم خاصة وقضــاة ذوي تأهيل 

خاص.
محاكــم  تخصيــص  أهميــة  علــى  وشــدد 
تراعــي  بالنســاء  خاصــة  وإجــراءات 
خصوصيتهــن، ومراعــاة توفيــر بيئــة آمنة 
للنســاء الالتــي يخضــع أزواجهــن لعقوبات 

سجنية.
وأوصت باستحداث قانون أصول المحاكمات 
التقاضــي  إجــراءات  يكفــل  الشــرعية 
المختصــرة، وإعــادة النظــر فــي النصوص 
القانونيــة المنظمة للخلع، وإقــرار الفحص 

الطبي اإللزامي الشامل قبل الزواج.
وأكدت على ضرورة رفع مهارة ودراية القضاة 
من خالل إيجاد معهد تدريب قضائي خاص 
يراعي البعد االجتماعي والتعمق في أسباب 
الخالفات األســرية وتعزيز وحدات االرشــاد 
االســري فــي المحاكــم، وتفعيــل صندوق 
النفقة المنشأ بموجب قانون صندوق النفقة 

رقم )6( لسنة 2005م.
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في ذكرى يوم األرض
األرض محور الصراع.. ودونها المهج واألرواح

صــادف يوم أول أمس الذكرى الخامســة واألربعين ليوم األرض الخالــد، وهي فرصة إضافية كي 
نجــدد عهد الثبات والتمســك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية المشــروعة، وقســم الصمود على أرضنا 
المباركــة والحفــاظ عليهــا والتضحيــة في ســبيلها بالــدم والمهــج واألرواح في ظــل المؤامرات 
والمخططات والمشــاريع السياســية الدولية التي تســتهدف سلب أرضنا المقدســة واإلجهاز على 

قضيتنا العادلة.
إن ذكرى يوم األرض ال تقتصر على هذا اليوم الذي يحيي فيه شعبنا ذكرى ظلم وإجرام االحتالل 
ومخططاتــه وإجراءاته الدؤوبة البتالع أرضنا الفلســطينية والســيطرة عليهــا، فكل يوم من أيام 
فلسطين هو يوم األرض، ونحن نعيش كل يوم مع أرضنا بأرواحنا وقلوبنا، ونحيي في كل لحظة 
تمســكنا وتجذرنا باألرض الفلســطينية، فكل األيام الفلسطينية هي أيام األرض التي ال تنفصل 

وال تنفصم عن العرض واإلنسان الفلسطيني.
لقد دفع شــعبنا الفلســطيني علــى مدار العقــود الماضية أثمانــا باهظة من دم شــهدائه وأنات 
جرحاه وآالم أســراه وآهات ومعاناة شيوخه ونسائه وشبابه وأطفاله في سبيل الحفاظ على أرضنا 
الفلســطينية والدفاع عنها في وجه الصهاينة المحتلين، ولن يتأخر يوما عن مواصلة درب الشرف 
والعزة والكرامة وانتهاج خيار البطولة والمقاومة في سبيل استمرار الدفاع عنها في وجه اإلرهاب 

الصهيوني االســتيطاني اإلحاللي مهما كانت التضحيات ومهما كانت التحديات بإذن اهلل تعالى.
وبهذه المناســبة الوطنية الكبرى فإننا نتوجه بالتحية الخالصة إلى جماهير شــعبنا األبي المرابط 
فــي الوطن المحتل ومخيمات اللجوء والشــتات، ونخص بالذكر أهلنــا وأحباءنا في مدينة القدس 
والضفة الغربية والداخل المحتل عام 1948م، الذين يواجهون ببســالة وإقدام سياسات استهداف 
األرض والمقدســات، ويتصدون بصدورهــم العارية آللة العدوان واإلجرام والتهويد واالســتيطان 

الصهيونية.
إن األرض الفلســطينية هــي روح وجوهر الوجود الفلســطيني التي يحــاول الصهاينة وحلفاؤهم 
فــي اإلدارة األمريكية وغيرها، طمســها وابتالعها والســيطرة عليها بهدف ضرب وجود اإلنســان 
الفلســطيني وإنهاء القضية الفلسطينية، فلم يكن غريبا أن تتقاطر وتتوالى المبادرات والمشاريع 
والخطــط األمريكيــة والدولية الرامية إلى حرمان شــعبنا من حقه في أرضــه المباركة، وتكريس 
الوجــود الصهيونــي وشــرعية االحتالل عليهــا، وتفريغ قضيتنــا الوطنية من روحهــا ومضامينها 
وقضاياها الكبرى، ولم يكن غريبا أن ينتفض شــعبنا الفلســطيني بكافة مكوناته وشــرائحه في 
وجــه هذه الخطــط والمبادرات، وعلى رأســها صفقة القــرن، في ملحمة تاريخية خالدة أســقطت 

صفقة القرن، وأحبطت مخططات تصفية القضية.
لقد شهدنا بأم أعيننا مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت نحو حدود أرضنا الفلسطينية المحتلة 
عام 1948 لتؤكد أن األرض الفلســطينية تشــكل أحد أهم ثوابتنا الوطنية في معركتنا الوجودية 
وملحمتنا المصيرية مع االحتالل، وأن فلســطين كلها وحدة واحدة ال تتجزأ، من بحرها إلى نهرها، 

وال تخضع مطلقا للقســمة أو االبتزاز السياسي بأي حال من األحوال.
إن ذكــرى يــوم األرض في الوقت الــذي تعبر فيه عن أصالة شــعبنا الفلســطيني وعمق انتمائه 
وتجّذره في أرضه، ومستوى التضحية والفداء في الدفاع عنها والذود عن حياضها في وجه الهجمة 
الصهيونية، االســتيطانية والتهويدية المســعورة، تدعونا إلى عدم التعويل على انتظار اإلنصاف 
والعدالــة مــن النظــام الدولي الراهن الذي خذل شــعبنا في كافــة محطاته النضاليــة والكفاحية 
الســابقة، ما يســتدعي منا التركيز على إعادة بناء قوانا الذاتية عبر مشــروع الوحدة والمصالحة 
الوطنية، وإعادة ترميم وصياغة عناصر معادلتنا الداخلية على أســس جديدة، تكفل اســتنهاض 
كافة مكونات وشــرائح شعبنا في إطار هبة انتفاضية جديدة وفعالة تتصدى للهجمة الصهيونية، 
وتتولى الدفاع عن األرض والمقدســات، بموازاة الوحدة وااللتقاء على اســتراتيجية وطنية موحدة 
تدير مشروع التحرر الوطني الفلسطيني، وتعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني وترتيب البيت 

الفلسطيني الداخلي على أسس وطنية سليمة من جديد.
ومــن هنا فإن رســالتنا الخالدة إلــى العالم أجمع في يــوم األرض، وكل أيامنا الفلســطينية يوم 
األرض، أننا باقون على أرضنا رغم أنف االحتالل، وســنبقى متمسكين بثوابتنا الوطنية وسنحمى 
ظهــر المقاومــة مهما كلف األمر من ثمن، وإن شــعبنا مــاض في جهاده ومقاومتــه وكفاحه حتى 
تجســيد حقوقنا الوطنية، وتعزيز ثباتنا وصمودنا في مواجهة المشــروع الصهيوني االســتيطاني 
ومخططاتــه العنصرية، وإن كل اإلجراءات الغاشــمة التي أحدثها الكيــان الصهيوني على األرض 
الفلسطينية ستزول بزوال كيانه المسخ عن قريب بإذن اهلل. ونبشر شعبنا بأن نهاية االحتالل قد 

اقتربت، وأن شــعبنا سوف يتنسم عبير الحرية واالستقالل بإذن اهلل.
وختامــا.. فإننــا فــي يوم األرض نؤكــد أننا ســنحمي وحدة األرض الفلســطينية ووحدة الشــعب 
الفلســطيني، ولــن نســمح بتمريــر أي مخطط يســتهدف عزل أو فصــل أي جزء من فلســطين، 
وســتبقى األرض محــور الصــراع مع االحتالل، ولن ينتهــي هذا الصراع قبل تحرير كل شــبر من 
هــذه األرض وتطهيــر كل حبة رمل مــن ترابها من دنــس االحتالل الغاصب عبر خيــار المقاومة 
والمواجهة واالشــتباك مع االحتالل الذي يشــكل الطريق الوحيد لدحر عدونا الذي يقتلنا وينتهك 

حقوقنا ومقدساتنا.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

رئاسة ونواب التشريعي يزورون عائلة الشيخ الشهيد 
أحمد ياسين في الذكرى الـ "17" الستشهاده

د. بحر: النائب فرحات رسمت طريق التحرير 
وضحت بكل ما تملك ألجل فلسطين

أشادوا بدوره الوطني والجهادي

في ذكرى وفاتها الثامنة

أكــد رئيــس المجلــس التشــريعي 
باإلنابة د. أحمد بحر؛ على التمسك 
بالنهج الذي أسســه ورسمه الشيخ 
الشــهيد أحمــد ياســين، مبينــًا أنه 
بيــنّ الطريــق لتحريــر فلســطين 
الفلســطيني،  بالشــعب  والنهوض 
مؤكــدًا أنــه رمــز لألمــة العربيــة 
العالم، وليس  واإلســالمية وألحرار 
رمزًا لفلســطين وحدها، موضحًا أن 
اســتحضار ذكراه تعــد وفاء وصدق 

وإخالص لدماء الشهداء األبرار.
أثنــاء  بحــر،  تصريحــات  جــاءت 
اإلمــام  الشــيخ  لعائلــة  زيارتــه 
ياســين، بمناســبة الذكرى الـ "17" 

الستشهاده، وقد رافقه بالزيارة ُكاًل 
من نواب المجلس التشــريعي: عبد 
الرحمن الجمل، يوســف الشــرافي، 
محمد شــهاب، وهــدى نعيم، وكان 
فــي اســتقبالهم كوكبة مــن عائلة 
الشــيخ الشــهيد ولفيف من الوجهاء 

وقيادات حركة حماس.
ولفــت بحــر؛ فــي تصريح لــه على 
هامش الزيارة إلى أن الشيخ ياسين 
لم يكتف برســم الطريــق والمنهج 
إنمــا بنــى جيشــًا مــن المؤمنيــن 
الصابريــن لدحر االحتــالل وتحرير 
األرض وحمايــة مقدســات األمــة، 
الشــهداء  كل  مــع  العهــد  مجــددًا 

أجــل  مــن  ارتقــوا  الذيــن 
تحريــر األرض والدفاع عن 

المقدسات. 
وأكــد علــى أنه رغــم غياب 
الشــيخ ياســين بجسده عن 
ســاحة العمل الوطني إال أن 
فكره ونهجه باقي في عقول 
وقلــوب المخلصين من أبناء 
األمة وفلسطين؛ وسيمضي 
واألجيال  الجيــل  أبناء هــذا 
النهــج  القادمــة علــى ذات 
حتى تحرير فلسطيني ودحر 
وتطهير  البغيــض  االحتالل 

المقدسات المغتصبة.

التشــريعي  المجلــس  رئيــس  زار 
باإلنابــة د. أحمد بحر، عائلة النائب 
مريــم فرحات "خنســاء فلســطين" 
بمناســبة الذكرى الثامنــة لوفاتها، 
رافقه النائب محمد شهاب، واألمين 
العــام للمجلــس التشــريعي ثروت 
البيــك، ووفــد مــن األمانــة العامة 
اســتقبالهم  فــي  وكان  للمجلــس، 
وفد من عائلة فرحات؛ الذين رحبوا 
بالزيارة وشكروا التشريعي على ما 

وصفوه باللفتة الطيبة. 
وقــال د. بحــر إن النائــب فرحــات 
التحريــر، وضحت  رســمت طريــق 
بكل ما تملك دفاعًا عن فلســطين 

والمســجد األقصى المبارك، مشيرًا 
إلى أنها تمثل قدوة حســنة لنســاء 
األمــة العربيــة واإلســالمية؛ داعيًا 
النساء لالقتداء بها وبنهجها التربوي 
والنضالي خاصة فيما يتعلق بتربية 
الجيل علــى حب التضحيــة والفداء 

ومقارعة المحتل الغاصب.
وأضاف أن أم نضال مثلت مدرســة 
والفــداء  والصبــر  النضــال  فــي 
والجهاد، وجسدت في ذاكرة الشعب 
والتضحيــة  معانــي  الفلســطيني 
حيــث قدمــت أبنائها فــداء للوطن 
من أجل الحرية واالســتقالل، داعيًا 
أبنائها وأحفادها للســير على دربها 

والعهد  طريقهــا  ومواصلــة 
الذي رسمته أم نضال. 

وأكد أن المجلس التشريعي 
سيبقى وفيًا لدماء الشهداء، 
الفلســطيني  الشــعب  وأن 
ســينتصر بمثل هذه اإلرادة 
التــي  القويــة  والعزيمــة 
تمتعت بها، يذكر أن النائب 
فرحــات مــن مواليــد حــي 
الشــجاعية شرق مدينة غزة 
عــام 1949، وهي أم لســتة 
أبنــاء وأربع بنات استُشــهد 
وقصــف  ثالثــة،  منهــم 

االحتالل منزلها عدة مرات.
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د. بحر: الشيخ ياسين زرع فينا أماًل بأن النصر قادم وأن 
المقاومة مستمرة حتى كنس االحتالل

خالل حملة تغريد بذكرى استشهاده الـ 17

قال رئيس المجلس التشريع باإلنابة أحمد 
بحر:" إن اغتيال الشــيخ أحمد ياسين، كان 
ميالد جديـــد للمقاومـة والقضية الوطنية، 
وهو يــوم انتصــار وعزة وفخر اســتنهض 
الهمم، وأن الشيخ زرع في شباب األمة أماًل 
بــأن النصر قــادم، وأن المقاومة مســتمرة 

حتى كنس االحتالل".
جاءت تصريحات بحر خالل استضافته ببيته 
لحملــة التغريــد االلكترونية التــي نظمتها 
مؤسســة الشــيخ أحمــد ياســين الدوليــة 
في الذكرى الســابعة عشــر الستشهــــاده، 
بحضور ومشــاركة كوكبة من الشخصيات 

االعتبارية والمسئولين.

عقــدت لجنة التربية والقضايــا االجتماعية 
جلسة استماع لوكيل وزارة التربية والتعليم 
د. زياد ثابت؛ وناقشــت معــه تقارير ديوان 
الرقابــة الماليــة واإلدارية الخاصــة بعمل 
الــوزارة خــالل المرحلــة الســابقة، وآليات 
تعامل الوزارة مع تطــورات جائحة كورونا؛ 
وذلك بحضور النائبين عبد الرحمن الجمل، 

وسالم سالمة.
وأكــد النائب الجمــل؛ على ضــرورة تنفيذ 
الــوزارة لكـــــل المالحظـــات الــواردة في 
تقاريـر ديوان الرقابـــة الماليــة واإلدارية، 
العمــــل  جـــودة  وتطويـــر  لتحسيـــن 
شاكــــرًا  للطـــالب،  المقدمــة  والخدمــات 
طواقــم العاملين بالوزارة على متابعاتهـم 

شارك النائب مشير المصري؛ بطابور أركان 
جهاز الشــرطة العسكرية في موقع الشهيد 
عبــد العزيــز الرنتيســي الواقــع بمحافظة 
شــمال غزة، والــذي تم تخصيصــه لكوادر 
الجهــاز فــي محافظتــي غــزة والوســطى 
للعالقــات  العامــة  اإلدارة  بحضــور مديــر 
العامة واالعالم المركزيــة بوزارة الداخلية 
العميد زكي الشــريف، وقائد جهاز الشرطة 
العســكرية العقيد عمر أبو ســنينة ومدراء 
إدارات المحافظات والضباط وصف الضباط 

واألفراد العاملين بالجهاز.
وأكــد النائــب المصــري؛ على أهميــة دور 
األجهزة األمنية في فرض األمن واالستقرار 
ومواجهتها لجائحة كورونا فضاًل عن دورها 

المجاهــد  كان  ياســين  الشــيخ  أن  وبيــن 
والداعيــة والسياسي والعسكري، والمربي، 
والمصلــح، وكان أبًا للفقــراء والمحتاجين، 
مشــيرًا إلــــى أنــــه كـــان رمــزًا للوحــدة 
الفلسطينيـــة،  الوطنيــة، وأبــًا للفصائــل 
ونصيــرًا لألســرى البواســل فــي ســجون 

االحتالل.
وأوضـــح أن الشيـــخ ياســين وقــف بجانب 
المــرأة الفلســطينية وخاصــة مــع أمهــات 
الشهــــداء واألســـرى والجرحــى، وأســس 
العمــل النســوي فـــي قطاع غزة، وشــجع 
المــــرأة على حمـــل الســالح للدفـــاع عن 

أرض الوطن من بطش االحتالل.

النائب المصري يشارك في طابور أركان الشرطة العسكريةلجنة التربية تستمع لوكيل وزارة التعليم

العمليــة  وتســهيل  لتيســير  وجهودهــم 
التعليمة وخدمة الطلبة.

بدوره استعرض د. ثابت؛ جهود وزارته في 
الحفاظ على استمرار العملية التعليمية في 
ظل ظــروف جائحة كورونــا، مؤكدًا حرص 
الوزارة على ســالمة الطلبة والمعلمين من 
خـــالل التواصــل الدائم مــع وزارة الصحة 
علــى مدار الســاعة، وااللتــزام بتعليماتها، 

وخاصة اجراءات الوقاية والسالمة.
وكـانت اللجنـة قــد التقــت في وقـت سابــق 
مـع الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي 
بالوزارة الدكتور أيمن اليـازوري، لمناقشـة 
بعض القضايا المتعلقة بمؤسسـات التعليم 

العالي في قطاع غزة.

المرتقــب فــي االنتخابــات العامــة لتجديد 
الشــرعيات في المؤسســات الفلســطينية 
السياسية عبر االنتخابات العامة التي سيتم 
تنظيمها وإجرائها في شهر مايو آيار القادم. 
وأكــد أن وزارة الداخليــة ســتبقى صمــام 
األمان في تحقيق األمن المستدام ومواجهة 
التحديــات التــي يمــر بها شــعبنا رغم كل 
محــاوالت االســتهداف الصهيونية لمقراتها 
وارتقــاء مئات الشــهداء من أبنــاء األجهزة 

األمنية.
في حين أثنى العميد الشريف؛ في كلمة له 
على جهود العاملين بالوزارة مثمنًا دورهم 

في خدمة المجتمع الفلسطيني.

لجنة التربية أثناء اجتماعها مع وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم العالي د. أيمن اليازورياللجنة االقتصادية لدى لقائها مع الدكتور عبد الرؤوف المناعمة خبير علم األحياء بالجامعة اإلسالمية



العــدد01 إبريل /نيسان 2021 م
)314(5

A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

أخبار

النائب زيدان: واقع الحريات بالضفة تحدٍ كبير يواجه حركة 
حماس في االنتخابات المقبلة

النائب الجمل يشيد بأداء مركز التأهيل واالصالح بالمحافظة الوسطى
ثمن النائب في المجلس التشريعي الدكتور 
عبــد الرحمــن الجمــل أداء مركــز التأهيــل 

واالصالح في المحافظة الوسطى.
وأشاد النائب الجمل؛ خالل زيارة نظمها مؤخرًا 
للمركــز بالتطور المســتمر فيــه، من حيث 
المباني والبرامــج التوعوية للنزالء، وحرص 
إدارة المركــز الدائــم على تطويره بشــكل 
مستمر والتي تهدف إلصالح النزالء وتأهليهم 
للدمج بالمجتمع ليصبحوا معاول بناء صالحة 
مجتمعيًا، داعيًا الجهات الحكومية الرســمية 
لزيادة المخصصات المالية والموازنات للمركز 

حتى يستمر بأداء مهامه على أكمل وجه فيما 
أهاب بالمنظمات الدولية اإلنسانية والخيرية 
واألهليــة لدعــم المركز وتوفيــر احتياجاته 

اللوجستية الالزمة. 
بــدوره اســتعرض مديــر المركــز المقــدم 
إياد الهبــاش، آخر التطــورات والبرامج التي 
ينفذونها مع النزالء ســواء التربوية والدينية 
والتوعوية، وجهودهم المســتمرة في توفير 
بيئة صحيــة للنزالء، شــاكرًا للنائب الجمل، 
زيارتــه ومتابعته المســتمرة لجهــود مراكز 

اإلصالح.

أكــد النائب فــي المجلس التشــريعي عبد 
الرحمــن زيــدان أن حركــة "حمــاس" فــي 
الضفــة المحتلــة، تمضــي للمشــاركة في 

االنتخابات التشــريعية المقبلة وسط تحدٍّ 
كبيــر، موضحــًا أن أجــواء الحريــات التــي 
ســلبتها الســلطة بالضفــة على مــدار 15 
عامًا ليس من الســهل أن تعود وأن يشعر 
بهــا المواطــن إال إذا كان هناك واقع عملي 
يكرس ذلك لفترة زمنية وهو أمر مســتبعد 

حتى اللحظة. 
أجواء ليست مهيأة

وقــال النائب زيدان في حــوار صحفي:" إن 
التوافقــات الفصائلية في حــوارات القاهرة 
األخيــرة لــم تنعكــس إيجابيًا علــى الحالة 
الداخليــة حتــى اللحظــة"، مضيفــًا أنــه ال 
نستطيع القول إن األجواء مهيأة لالنتخابات 
تمامــا ألن هناك بعــض التنغيص المتمثل 
في اعتقال بعض الناشــطين السياسيين، 

ومــا زال هنــاك معتقلــون سياســيون منذ 
ســنوات طويلة في سجون السلطة لم يتم 

إنهاء ملفهم.
وأشــار إلى أن المؤشرات على األرض تشي 
بأن "حماس" لن تســتطيع ممارســة دعاية 
انتخابية علنية بســبب اســتهدافها أساسًا 
من االحتالل، وتضييق السلطة عليها وعلى 

قواعدها منذ فترة طويلة. 
االحتالل ومحاوالت التخريب

أمــا فيمــا يتعلــق باالحتــالل واســتهدافه 
لناشــطي "حماس" فقال زيــدان: "ال نتوقع 
أبــدأ أن يتقبــل االحتالل أي خطــوة تصلح 
الوضع الداخلي الفلســطيني دون تدخل أو 

محاولة للتخريب". 
ونبــه إلى أن انتظــار موافقة االحتالل على 

هــذه الخطــوة، "أمر غيــر وارد علــى مدار 
تاريــــخ القضيــــة الفلســطينية فهــو لن 
يرغــب بإصــالح الحالــة الفلســطينية ولم 
الشمل الداخلي، بــــل يتعمد وضع العقبات 
وتعقيــد مسألــــة االنتخابات ألهل القدس 
أو محاولــة عرقلــة مشــاركة حركة حماس 
فيها، لتصبــح االنتخابات معركــة يجب أن 
يخوضهــا شــعبنا كمــا خــاض غيرهــا من 

المعارك من قبل". 
وبيــن النائب زيــدان أن االحتــالل كان قد 
شــن حملة اعتقــاالت طالــت قيــادات من 
الصف األول بحركة حماس وفي ذلك تأكيد 
إســرائيلي على جدية االحتالل باســتهداف 
معلــن  نشــاط  لــه  حمســاوي  ناشــط  أي 

باالنتخابات. 

الخضري: المجتمع الفلسطيني يسعى لمشاركة فاعلة في االنتخابات القادمة
أكد النائب المســتقل بالمجلس التشريعي 
جمــال الخضــري، أن القوائــم التــي تُقدم 
بشــكل يومــي للمشــاركة فــي االنتخابات 
التشــريعية دليــل وعي الجمهور والشــعب 
الفلســطيني الذي يســعى نحو المشــاركة 

الفاعلة في االنتخابات.
وقال الخضري في تصريح صحفي: "إن الكل 
الفلســطيني مُطالــب أن يكون يــدًا واحدة 
والســير قدمًا في كل المســارات، والمضي 
في ملف االنتخابات التشــريعية والرئاســية 
الوطنيــة،  والوحــدة  الوطنــي،  والمجلــس 
والعمــل من أجــل رفع الحصــار، ومناهضة 

االستيطان واستعادة الحقوق المشروعة. 
وأضــاف أن شــعبنا أثبت أنــه مُصمم على 
نيــل حقوقــه المشــروعة وإقامــة الدولــة 
الفلسطينية المســتقلة وعاصمتها القدس، 
مشيرًا إلى ذلك يتطلب من القوى والفصائل 
العمل بشــكل دائم ومســتمر لتحقيق هذا 

الهدف.
يحيــى  الفلســطيني  الشــعب  أن  وأوضــح 
ذكرى يوم األرض، وســط تصاعد اســتيالء 
االحتالل على األراضي الفلسطينية وإقامة 
المستوطنات وطرد السكان من بيوتهم في 

الضفة الغربية والقدس. 

وشــدد على أن هــذه اإلجــراءات والخطوات 
االســتيطانية تُشــكل خرقــًا لــكل مبادئ 
القانــون الدولي والقوانين اإلنســانية، وهو 
ما يتطلــب من المجتمع الدولي حراكًا فاعاًل 
للضغط علــى االحتالل إلنهاء االســتيطان 

والحصار.  
وبين الخضري أن الشعب الفلسطيني يعيش 
أوقاتــا مهمــة تتطلــب مزيدًا من التمســك 
وتوحيدهــا،  الصفــوف  ورص  بــاألرض، 
والعمل المشــترك ليعيش شعبنًا حرًا كريمًا 
على أرضه دون احتالل وحصار واســتيطان 

وتهويد.

استقبل النائب إسماعيل األشقر؛ وفدًا من النائب األشقر يستقبل وفدًا من جمعية الوفاء للمسنين
جمعية الوفاء للمســنين؛ مثمنًا دورهم في 
رعايــة كبار الســن في قطاع غــزة وتوفير 
الخدمات الالزمة لهم بما يعود بالنفع على 

كبار السن وعلى الصالح العام لمجتمعنا.
وضــم الوفد ُكاًل مــن مديــر الجمعية فؤاد 
نجم، مدير مركز المســنين إسالم عرفات، 
صائــب  الجمعيــة  فــي  المشــاريع  مديــر 
الزعانيــن، وناقــش النائب األشــقر معهم 
ســبل دعــم المســنين مــن خــالل توفير 

الرعاية الالزمة لهم.
فــي حين اســتعرض وفــد الجمعيــة مهام 
المؤسسة التي تعتبر المركز الرائد والوحيد 

إليــواء ورعايــة المســنين في قطــاع غزة 
ويقــدم خدماته للمســنين مجانًا وتســتمر 
الخدمة المقدمة طالما بقي النزيل متواجدًا 

بالمركز أي مدى الحياة.
وأوضــح الوفد أن جمعيــة الوفــاء الخيرية 
تنطلــق فــي أعمالهــا من خــالل مجموعة 
مفاهيم وفــي مقدمتها إيــواء ورعاية كبار 
الســن الذين ليس لهم أبنــاء أو من يتولى 
رعايتهــم، وعالج وتأهيل األشــخاص ذوي 
الخدمــات  وتقديــم  الخاصــة  االحتياجــات 
والمساعدات المختلفة والعمل على تخفيف 
التشــريعي  لنــواب  شــاكرين  معاناتهــم، 

جهودهم في خدمة المجتمع.
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النائب سالمة يدين امتناع البحرين عن إدانة انتهاكات االحتالل في مجلس حقوق االنسان
أدان النائب في المجلس التشــريعي سالم 
ســالمة، موقف دولــة البحريــن بامتناعها 
عن التصويــت لصالح بند يديــن تجاوزات 
كيان االحتالل في فلســطين خالل مناقشة 
ملف انتهاكات االحتــالل في مجلس حقوق 

االنسان.
 وقال النائب ســالمة فــي تصريح صحفي 
أصدره مؤخــرًا:" إن البحريــن كانت الدولة 
عــن  امتنعــت  التــي  الوحيــدة  العربيــة 
التصويت، وهذا مؤشــر على انســياقها مع 
معاهدات التطبيع مع االحتالل"، موضحًا أن 
ذلك يأتي على حساب القضية الفلسطينيّة 

وتنكــر واضــح وصــارخ لتضحيات شــعبنا 
الفلسطيني.

وأشــار إلــى أن دولــة البحريــن ونظامهــا 
الحاكم وبعد اتفاق التطبيع الذي وقعته مع 
االحتالل فهي تســتمر فــي طريق التخاذل 
ضد القضية الفلسطينية، مستنكرًا أن يبيع 
رجــاالت النظام الحاكم في البحرين دينهم 
وقضيتهم من أجل جلوســهم على كرسي 

الحكم.
وأوضح أن الشــعب البحريني شــعب أصيل 
يجمعنا به عمقنا اإلسالمي والعربي ووحدة 
اللغــة والديــن، واليــزال داعمــا للقضيــة 

الفلسطينيّة ونضال شــعبنا وأن تصرفات 
وسلوكيات نظام البحرين ال تعبر بالضرورة 
عــن توجهــات الشــعب العربــي البحريني 

األصيل والمتمسك بعروبته ودينه.
ودعا النائب ســالمة؛ األنظمــة والحكومات 
العربيــة المطبعة مــع االحتــالل لمراجعة 
مواقفها السياســية واالنسجام مع توجهات 
شــعوبها الراغبــة بتجريــم التطبيــع مــع 
االحتالل واالعالن فورًا عن نقض اتفاقياتها 
مــع االحتالل والتحلــل منها فــورًا والعودة 
لمربــع نصرة القضية العربية واإلســالمية 

األولى وهي قضية فلسطين. 

النائب الرجوب يدعو للتمسك باألرض 
ورفض هيمنة االحتالل

النائب الحاج علي: إجرام االحتالل ضد شعبنا 
سيزيدنا إصرارًا على المواجهة والصمود

التشــريعي  المجلــس  فــي  النائــب  دعــا 
عــن محافظــة الخليــل بالضفــة الغربيــة 

الرجــوب؛ جماهيــر  نايــف 
الفلسطينـــــي  شعبنـــــــا 
االحتالل  هيمنــة  لرفــض 
وســيطرته وإجرامــه الذي 
المواطنين،  بحــق  يمارس 
الفلســطينيين  أن  مؤكــدًا 
يمتلكــون وســائل كثيــرة 
لمواجه غطرســة االحتالل 
األرض  علــى  واعتداءاتــه 
واالنســان  والمقدســات 

الفلسطيني.
وطالب النائب الرجوب؛ كل األجيال بضرورة 
التمسك باألرض وعدم التنازل أو التفريط 
بهــا، مشــددًا على ضــرورة قيــام الجهات 
الرســمية والحقوقية بدورها فــي مواجهة 
ممارســات االحتــالل ضــد الفلســطينيين 

وممتلكاتهم. 
وأوضح أن الشــعب الفلسطيني الذي سلب 
منــه وطنه يرفــض حالة اغتصــاب األرض 
والســيطرة عليها وطرد أهلهــا منها وجلب 
شــذاذ اآلفاق ليحلــوا مكان الفلســطينيين 

شــدد النائب في المجلس التشــريعي عن 
مدينــة نابلــس أحمــد الحــاج علــي، على 

ضــد  االحتــالل  إجــرام  أن 
ســيزيدنا  الفلســطينيين 
المواجهــة  علــى  إصــرارًا 
الفتا  والصمــود،  والتعاضد 
الشــيخ  الشــهيد  دمــاء  أن 
عاطف حنايشــة الذي قتله 
االحتــالل بدم بــارد مؤخرًا 
ســتكون وقــودا لمزيد من 
االحتالل  المواجهــات ضــد 
والمســتوطنين فــي مــدن 
الغربيــة  الضفــة  وقــرى 

المحتلة. 
وبيّن الحاج علــي؛ أن األراضي التي يحاول 
االحتالل السيطرة عليها وسرقتها في بيت 
دجن هي ثمار توقيع اتفاق “أوسلو”، بزعم 
أنهــا مناطق اتفق عليهــا لتكون مخصصة 

للتدريبات العسكرية لقوات االحتالل.
بدعــم  الرســمية  الجهــات  وطالــب 
الرافضــة  الشــعبية  المســيرات  وحمايــة 
لالســتيطان، مستنكــــــرا حالة مـــا وصفه 
بـ “الصم والعمى” إزاء ممارســات االحتالل 

الذين هم أصحــاب األرض الحقيقيين منذ 
آالف السنين. 

االحتــالل  أن  إلــى  ولفــت 
يبذل كل الجهد للســيطرة 
علــى األرض ومصادرتهــا 
جديدة  مستوطنات  وإقامة 
فيهــا وجلب لصــوص جدد 
علــى  فيهــا  ليســتوطنوا 
حســاب أهلها، مشــيرًا إلى 
أن دمــاء الشــهداء الذيــن 
ارتقــوا مــن أجــل األرض 
والذين كان آخرهم عاطف 
حنايشــة، يؤكد أن الشعب 
الفلســطيني لــن يفرط بتــراب جبل بدماء 

الشهداء على مدار عقد من الزمان. 
وناشــد النائب الرجــوب؛ كل أحــرار العالم 
ومواجهــة  الفلســطينيين  صمــود  لدعــم 
مخططات االحتالل التي تهدف لنهش مزيد 
من األراضي وإقامة مســتوطنات صهيونية 
عليها دون وجه حــق، الفتًا لمواد ونصوص 
القانــون الدولــي الــذي قرر عدم شــرعية 
وجود االحتــالل على األرض الفلســطينية 

بالضفة الغربية. 

ومستوطنيه ضد أبناء شــعبنا الفلسطيني 
داعيـــًا  المحتلــة،  والضفــــة  بالقــدس 
لعــدم  الفلســطينيين 
بالمشــاركة  االســتهانة 
ومواجهــة  الشــعبية 
والتصــدي  االحتــالل 
لالســتيطان، قائــال:” أقل 
الجهاد أن تقول للظلم ال”.
الشــعب  أن  وأضــاف 
الفلســطيني يواجه نكبات 
التهجيــر  مــن  متتاليــة 
واالســتيطان  والمالحقــة 
وهــو وحده من يســتطيع 
التغييــر في ظل تآمر القريــــب والبعيــــد 
عليــــه، داعيــًا أحــرار العالم لنصــرة الحق 
الفلســطيني والعمل وفق قرارات الشرعية 

الدولية التي أقرت عدم شرعية االحتالل.
الجدير ذكره أن الشيـــخ عــــاطف يوســف 
حنايشة )48 عاما(، كان قد استشهد جـــراء 
إصابتـه برصاص الحـي الذي أطلقته قوات 
االحتــالل على رأســه مباشــرًة، خالل قمع 
قـــوات االحتالل لمســيرة ســلمية نضمها 

المواطنين شرق بيت دجن.

النائب أبو حلبية يشيد بأداء هيئة التوجيه السياسي 
والمعنوي بمحافظة خانيونس

أشــاد النائب في المجلس التشريعي أحمد 
أبــو حلبية، بــأداء هيئة التوجيه السياســي 
والمعنــوي فــي محافظــة خانيونــس وما 
برامــج توعويــه وتثقيفيــة  تقدمــه مــن 
وســلوك  أداء  علــى  للحفــاظ  وتوجيهيــه 

وانضباط أفراد وزارة الداخلية.
وأكد النائب أبو حلبية؛ خالل لقائه بالطاقم 
وزارة  فــي  الحمايــة  إدارة  وأفــراد  اإلداري 
الداخليــة فــي محافظــة خانيونــس، على 
أهمية الدور الذي يقومون به لرفع مستوى 
ألداء  والتدريبيــة  المعنويــة  الجاهزيــة 
المهام، وتحدث حول آليات ووســائل العمل 
اإلسالمي وكيفية نشر الثقافة الوطنية في 
صفــوف العاملين بوزارة الداخلية وأجهزتها 

المختلفة. 
واســتعرض ما يحــدث في مدينــة القدس 
المحتلة من تهويد وطــرد أهلها ومحاوالت 
تقســيم المســجد األقصــى معتبــرًا ذلــك 
جريمة بحق اإلنســانية يرتكبهــا االحتالل 
صباح مســاء، مؤكدًا علــى أن كل محاوالت 
االحتالل لتهويد المدينــة وطمس معالمها 
ســتبوء بالفشل ألن القدس واألقصى أمانة 

في أعناقنا جمعيًا.
وفي نهاية اللقاء شكر طاقم هيئة التوجيه 
السياســي والمعنــوي فــي محافظــة خان 
يونــس النائــب أبــو حلبيــة علــى تواصله 
الدائــم وجهــوده المســتمرة الهادفة لخدم 
أبناء شعبنا الفلسطيني بمحافظات القطاع.
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مواقف برلمانية دولية
البرلمان األردني: تصريحات نتنياهو حول عدم السماح بقيام دولة فلسطينية تصعيدًا خطيرًا

أدانت لجنة فلســطين النيابية في البرلمان األردني تصريحــات رئيس حكومة االحتالل 
"بنيامين نتنياهو" حول عدم الســماح بقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، مشيرة إلى 
أن هذه التصريحات تعد تصعيداً خطيرًا من شأنه االتجاه بالمنطقة إلى مستويات ال تحمد 

عقباها.
وأكدت في بيان لها، على وجوب إطالق جهد دولي فاعل لحل القضية الفلســطينية على 
أســاس حل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلســطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
باعتباره الســبيل الوحيد لتحقيق الســالم الدائم في المنطقة، موضحة أن كل المواقف 
الداعمــة لكيــان االحتالل تعد ضربــة في صميم العدالــة وإحقاق الحــق، وتهدد الجهود 

السياسية للمجتمع الدولي الهادفة لنصرة فلسطين.

نائب كندي: كندا ستصوت لصالح تقرير مصير الشعب الفلسطيني وستمول األونروا
أكدت عضو البرلمان الكندي عن الحزب الديمقراطي الجديد النائب "الكساندر بوالريس" 
على أهمية نيل الشــعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة طبقًا لقرارات الشرعية الدولية 
وتوجهــات المجتمع الدولي ونوهت إلى أن بالدها ســتصوت لصالح قرار الجمعية العامة 
لألمم المتحدة بخصوص حق تقرير المصير للشــعب الفلسطيني، وأن الحكومة الكندية 
الليبرالية ستستأنف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" بهدف 

دعم الالجئين الفلسطينيين. 
جاء ذلك خالل فعالية افتراضية عبر تطبيق "Zoom" نظمتها الجمعية العربية الفلسطينية 
الكندية والمفوضية الفلســطينية العامة فــي كندا ولجنة الصداقــة البرلمانية الكندية 
الفلســطينية، بمناســبة ذكرى يــوم األرض، بمشــاركة أعضاء مجلس الســفراء العرب 

المعتمدين لدى كندا وجمعيات الجالية الفلسطينية فيها.

أعضاء في الكونغرس األمريكي يطالبون بايدين بمساندة حقوق اإلنسان الفلسطيني
بعث اثنا عشر عضوًا من أعضاء مجلس النواب األمريكي برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني 
بلينكيــن، يطالبون فيها إدارة بايدن بااللتزام بسياســة خارجية "تدعم حقوق اإلنســان 

وكرامة للشعب الفلسطيني".
وأكدت الرســالة على ضرورة معارضة بايدن لجميع أشــكال الضم اإلســرائيلي لألراضي 
الفلســطينية المحتلة، وضرورة أن يلغي خطة الرئيس الســابق دونالد ترامب المعروفة 
باســم "صفقة القرن" التــي أعلنت في البيت األبيض يوم 28 كانــون الثاني 2020 التي 

تعطي إسرائيل %30 إضافية من األراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشــدد الرســالة على أن االستعمار االســتيطاني بأي شــكل بما في ذلك المستوطنات 
اإلســرائيلية في القدس والضفــة الغربية غير قانوني بموجب القانــون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية، داعية لعدم التسامح مع حكومة االحتالل وخاصة فيما يتعلق بمشاريعها 

االستيطانية بالضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس.

عضو بالكونغرس األميركي تندد بانتهاكات االحتالل ضد شعبنا
نددت عضو الكونغــرس األميركي "بيتي ماكولوم"، باالنتهاكات التي ترتكبها ســلطات 
االحتالل االســرائيلي من هدم لمنــازل المواطنين خاصة في القــدس المحتلة، وكذلك 
بحمالت االعتقال اليومية التي تشــنها ضد األطفال والنســاء والنشطاء بالضفة الغربية 

المحتلة.
وعبــرت ماكولوم؛ وهي نائب عن الحزب الديمقراطي من والية مينيســوتا، وتقود جهود 
الكونغرس لمحاســبة االحتالل على انتهاكاته لحقوق اإلنســان بحق شــعبنا في الضفة 
والقدس وقطــاع غزة، مؤكدة أنها ســتعمل وزمالؤها التقدميون فــي الكونغرس، على 
تفعيل دور اإلدارة األميركية في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني، ووقف بناء المستوطنات 

وعمليات الضم لألراضي الفلسطينية المحتلة.

نائب هولندي: أعتز بوقوفي إلى جانب الفلسطينيين بنضالهم
أعربت النائب في البرلمان الهولندي، "ساديت كارابولوت"، وهي المتحدث الرسمي للحزب 
االشتراكي في لجنة العالقات الخارجية في البرلمان الهولندي، عن اعتزازها بوقوفها إلى 
جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي 

وفق تعبيرها. 
وأكــدت النائــب "كارابولوت" علــى تصميمها مواصلة مســيرتها في الدفاع عن شــعبنا 
الفلسطيني وقضيته العادلة في كل المحافل الدولية، وحقوق شعبنا خالل الفترة القادمة 

عبر جهودها النيابية تحت قبة البرلمان الهولندي.

رئيس البرلمان التركي: منزعجون من ارتفاع عدد األسرى الفلسطينيين المصابين بكورونا
وجه رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، رسالة مهمة إلى رئيس برلمان االحتالل 

" الكنيست" ياريف ليفين، بشأن األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وقال شــنطوب في رسالته التي أبرق بها مؤخراً لرئيس الكنيست:" إن تركيا تعرب اليوم 
عن انزعاجها الشديد من ارتفاع عدد األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل المصابين 
بفيروس كورونا وتعتبر قضيتهم بمثابة قضية انســانية وسياســية بامتياز؛ وإننا ندعو 

سلطات االحتالل للمسارعة في تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا قبل فوات اآلوان".
يُشــار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف األسرى الفلسطينيين بسجون 

االحتالل اإلسرائيلي ارتفع إلى "368" أسيراً مصابًا والعدد مرشح للزيادة في كل لحظة.

رئاسة المجلس تستقبل وفدًا من مؤسسة 
رواسي للثقافة والفنون

نواب: االحتالل يصعد حمالت االعتقال بالضفة 
لعرقة االنتخابات 

المجلــس  رئيـــــس  استقبـــــــل 
التشريعـــي باإلنابــــة د. أحمـــــد 
بحــر، وفــدًا من مؤسســة رواســي 
للثقافة والفنون واإلعالم برئاســة 
مدير عام المؤسسة فايز الحسني، 
نعيــم،  هــدى  النائــب  وبحضــور 
واألمين العام للمجلس التشــريعي 

ثروت البيك.
وثمــن بحــر؛ دور الفنانيــن العرب 
واألجانب في إبراز القضية الوطنية 
والتذكيــر الدائم بها فــي المحافل 

الدولية التي يســتطيعون الوصول 
إليها، مشددًا على أهمية دعم الفن 
والثقافة واإلعــالم لما لهم من دور 
عظيم في ترســيخ الشعور الدائم 
باالنتماء لفلســطين وإبقاء سيرتها 

حية في نفوس أحرار العالم. 
الحســني؛  اســتعرض  بــدوره 
فعاليــات وانجــازات مؤسســته وما 
قدمتــه لدعم الفنانيــن والمثقفين 
الفلسطينيين والعرب، معرجًا على 
المؤسسة  التي واجهتها  الصعوبات 

مؤخرًا خاصة في ظل جائحة كرونا 
ووجوب التحول االلكتروني لمعظم 

األنشطة.
وفــي نهايــة الزيارة، أهــدى الوفد 
رئاســة المجلس التشــريعي لوحة 
كانــت  لبنانــي؛  لفنــان  رمزيــة 
المؤسسة قد طبعتها وفاًء لما قدمه 
هــذا الفنان للقضية الفلســطينية، 
تكريــم  بحــر درع  د.  قــدم  فيمــا 
للمؤسســة تقديــرًا لجهودهــا في 

خدمة الفن والثقافة الفلسطينية.

المجلــس  نــواب  مــن  عــدد  نــدد 
االعتقــاالت  بحمــالت  التشــريعي 
االحتــالل  جيــش  يشــنها  التــي 
بالضفــة الغربية المحتلــة معبرين 
عــن اعتقادهم أنهــا تأتي في إطار 
ســعي حكومــة االحتــالل لعرقلــة 
وافشــالها،  العامة  االنتخابات  اجراء 
"البرلمان" تابعت تصريحات النواب 

وأعدت التقرير التالي: 
النائب حسن خريشة

هذا وقال النائب حســن خريشــة:" 
إن االحتــالل لن يمل مــن محاوالت 
تخريب وافشال العملية االنتخابية، 
والتأثير عليها ســلبًا، عبر االستمرار 
فــي االعتقــاالت بالضفــة والقدس 

المحتلة".
وأكــدّ أن االعتقاالت يجب أن تحرك 
كل األطراف التي ضمنت اســتمرار 
لمواجهتهــا، مشــددًا  االنتخابــات، 
علــى ضــرورة اعتبــار االنتخابــات 
قضية وطنية وليست تنظيمية في 
إطــار التحشــيد الوطنــي لمواجهة 

هذه االعتقاالت. 

ودعا خريشة المجتمع الدولي لوضع 
حد لممارسات االحتالل بحق شعبنا 
الفلســطيني وخاصــة فــي الضفة 
الغربية والقدس المحتلتين، مذكرًا 
أحــرار العالــم بقــرارات الشــرعية 
الدولية التي اعتبرت وجود االحتالل 

بالضفة غير شرعي وال قانوني. 
النائب محمد شهاب

من جانبــه، اســتنكر النائب محمد 
شــهاب؛ تصاعد حمالت االعتقاالت 
التــي تنفذهــا ســلطات االحتــالل 
في الضفة الغربية، مشــيرًا إلى أن 
تهديدات قوات االحتالل واعتقاالته 
المتكررة لقيادات المقاومة لن تزيد 
شــعبنا الفلسطيني إال تمسًكا بروح 

المقاومة.
وأشار إلى أن قوات االحتالل ترسل 
حــال  باالعتقــال  تهديــد  رســائل 
الترشح والمشــاركة في االنتخابات 
للعناصــر  مالحقتهــا  خــالل  مــن 
الوطنية واإلسالمية واعتقالها لعدد 

من كوادر حركة حماس بالضفة.
العربيــة  الــدول  شــهاب؛  ودعــا 

والمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق 
االحتالل  علــى  للضغــط  االنســان 
ولجمــه عــن التدخــل فــي العملية 

االنتخابية الفلسطينية.
النائب باسم الزعارير

بــدوره أكد النائب باســم الزعارير، 
أن االحتالل يرغــب بفرض أجندته 
على العملية االنتخابية عبر سلسلة 
اعتقــاالت يمارســها بحــق قيادات 
الضفــة،  فــي  ووطنيــة  إســالمية 
موضحًا أن سلوك االحتالل الميداني 
قيــادات  مــع  المتكــررة  ولقاءاتــه 
الســلطة، يشير إلى وجود رغبة في 
التدخل السلبي بالعملية االنتخابية 

أو افشالها واحباط اجرائها تمامًا.
وأكدّ أن الهدف من هذه االعتقاالت 
هــي ردع المواطنيــن مــن القبول 
اختيــار  وعــدم  االنتخابــات،  فــي 
برنامــج المقاومة، مبينًا أن شــعبنا 
ســيواجه هــذه الجريمــة، مضيفــًا 
بقوله: "واألهــم أن تتوافق القيادة 
هــذه  رفــض  علــى  السياســية 

اإلجراءات بكليتها".

النائب باسم الزعاريرالنائب محمد شهابالنائب حسن خريشة


