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نواب نابلس 
يجتمعون مع 

السفير الصيني

التشريعي يقر مشروع معدل لقانون السلطة القضائية.. ومشروع قانون 
حظر التعدي على األراضي الحكومية بالقراءة األولى

أقر المجلس التشــريعي في جلسته المنعقدة أمس 
مشــروع معدل لقانون السلطة القضائية، ومشروع 
قانون حظر التعدي على األراضي الحكومية بالقراءة 

األولى.
وأكــد النائب المستشــار محمد فــرج الغول رئيس 
اللجنــة القانونية فــي المجلس التشــريعي إلى أن 
المجلــس أقر قانــون الســلطة القضائيــة بالقراءة 
األولى لشغور منصب رئيس السلطة وانتهاء واليته، 

مما أثر سلبا على أداء السلطة القضائية.
وتابــع:" نتيجة للتطــور والزيادة في عدد الســكان 
خــالل الســنوات العشــر الماضية فإننــا بحاجة إلى 
تعييــن قضــاة جدد وفًقــا للقانون وبنــاًء عليه كان 
ال بــد من تعديــل قانونــي منعا لتغــول مغتصبي 
الرئاســة والســلطة من التدخل في القضــاء واجراء 
تعيينــات خارجه عــن القانون األساســي ومكونات 
الســلطة القضائيــة والقوانين ذات الصلــة، ونظرًا 

لمكانــة القضــاة وأهميتهم كان ال بــد من تحصين 
هــذه التعيينات لتكــون تحت نظر ممثلي الشــعب 
الفلسطيني منعا للتعيينات المزاجية والحزبية التي 
يمارسها أصحاب األهواء والنظرات الحزبية الضيقة، 
وحتــى يتــم التأكــد من تعييــن األصلــح للمجتمع 

الفلسطيني".
إلى ذلك أقر المجلس مشــروع قانون بشأن التعدي 
علــى العقــارات والممتلــكات التابعــة للدولة وذلك 

في إطار محاربة عصابــات األراضي من المتاجرين 
بأراضي الحكومــة والمعتدين عليها، والحفاظ على 
العقارات المملوكة للدولــة وايقاع أقصى العقوبات 
لــكل من يقــوم بذلــك، إضافــة الى اســترجاع أية 
مكاسب قد يحصل عليها هذا المعتدي مهاما بلغت 
تلك المكاسب، وتصحيح النقص في تلك القوانين 
التــي تخلو من إيقاع عقوبات رادعة للمتعدين على 

األراضي والممتلكات العامة.

االحتالل يختطف النائبين الزبون وطافش 
اختطفت قــوات االحتالل ليلة أمس 
األول النائبيــن أنور الزبــون، وخالد 
طافش، مــن منزليهما من محافظة 
بيــت لحــم، وذلــك بعــد مداهمــة 
بمحتوياتهمــا  والعبــث  المنزليــن 
ومصادرة بعض األجهزة االلكترونية 

والهواتف المحمولة.
 بدورهــا دعت رئاســة المجلس في 
تصريــح صحفــي مقتضــب أصدره 
للتشــريعي  اإلعالمــي  المكتــب 
المجتمــع الدولــي لموقف جــاد إزاء 
اختطافهمــا، وإزاء سياســة اختطاف 
االحتــالل للنواب، معتبرًة سياســة 
إفــالس  عــن  تعبيــر  اختطافهــم 
صهيوني منقطع النظير، ومحاوالت 

واضحة إلفشال التجربة البرلمانية في 
البالد.

وأكدت رئاســة التشــريعي في بيانها 

أن ممارســات االحتــالل ضــد النــواب 
تُجســد عجز االحتــالل عــن مواجهة 
اإلرادة الحيــة والتأثيــر الواســع الــذي 
يملكه نواب الشــرعية الفلســطينية، 

مضيًفة أن سياســة االحتالل القاضية 
بتغييب النواب والزج بهم في السجون 
واالعتداء على ممتلكاتهم هي سياسة 

فاشلة لن تفلح ولن تؤتي ثمارها.

نواب شــمال القطاع يواصلــون جهودهم 
04لخدمة المجتمع. )تقرير(

التشريعي يستقبل وفدًا من مركز مسارات
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التشريعي يستضيف نقيب الصيادين
07

نــواب من محافظتــي القدس ورام اهلل 
05يلتقون وزير التعليم
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لدى استقباله الكاتب "هاني المصري" رئيس مركز مسارات

التشريعي يدعو جميع األطراف للجهوزية واالستعداد للشراكة السياسية 
وتنفيذ المصالحة

بحــر  أحمــد  د.  أكــدد 
النائــب األول لرئيــس 
التشــريعي  المجلــس 
علــى  الفلســطيني 
جهوزيــة حركة حماس 
السياســية  للشــراكة 
وتنفيذ بنود المصالحة، 
منوهــا أن حركــة فتح 
غير  عبــاس  ومحمــود 
جاهزين لذلك، بســبب 
ارتبــاط الســلطة فــي 
رام اهلل باتفاقية أوسلو 
والتزاماتها األمنية التي 
الوصــول  دون  تحــول 
وطنــي  لبرنامــج 
جميع  داعيًا  مشــترك، 
األطــراف للعمــل الجاد 
وإعادة  االنقسام  إلنهاء 

اللحمة الوطنية.
خــالل  ذلــك  جــاء   
"بحــر" فــي  اســتقبال 
مكتبــه بغزة يوم أمس 
األول الكاتــب والمحلل 

السياســي "هانــي المصري"، وعدد من مســؤولي 
مؤسســة مســارات للدراســات، بحضــور النواب: 

وشــدد علــى أن حماس لــن تقبل بــأن تكون غزة 
كيان مســتقل عن دولتنا الفلســطينية وعاصمتها 
القدس الشــريف، وقال:" لن نقبل بتقســيم مدننا 

وقرانــا إلــى مناطــق حكم 
ذاتي يديرها االحتالل، وأن 
المصالحــة مكســب وطني 
ومطلب شرعي تسعى اليه 
حركــة حماس منــذ أحداث 
علــى  مؤكــدًا  االنقســام، 
ضرورة توحد شــعبنا على 

الثوابت المشتركة". 
المجتمــع  أن  إلــى  ولفــت 
الدولي متآمر على شــعبنا 
وقضيتــه بســبب انحيــازه 
لالحتــالل، وعلينا أن نعمل 
أمــام غطرســة  موحديــن 
االحتالل وانتهاكاته اليومية 

بحق جميع أبناء شعبنا.
المجتمعــون  وشــدد 
التباحــث  ضــرورة  علــى 
السياســي  البرنامــج  فــي 
والمخاطــر المســتجدة من 
االحتــالل خاصــة في ظل 
حكــم "ترامــب" ألمريــكا، 
ضــرورة  علــى  مؤكديــن 
التشريعي  المجلس  تفعيل 
كمدخــل للوصــول للبرنامــج السياســي الوطني 

والعمل على انهاء االنقسام.

يحيى العبادسة، إسماعيل األشقر، مشير المصري، 
وهــدى نعيم، وأميــن عام المجلس التشــريعي د. 

نافذ المدهون.

لجنة الرقابة تستقبل المراقب العام لوزارة الداخلية
اســتقبلت لجنة الرقابة العامة وحقوق االنســان 
والحريات العامة في المجلس التشريعي المراقب 
العام لوزارة الداخلية محمد الفي والوفد المرافق 
له، وذلك أمس في مقــر المجلس بغزة، بحضور 
رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، النائب عبد 

الرحمن الجمل والنائب هدى نعيم.
افتتح النائب العبادســة اللقاء مرحبًــا بالمراقب 
العــام والوفد المرافــق له، مؤكــدًا على ضرورة 
تعزيز التعاون المشــترك في المجــاالت الرقابية 
بين المجلس التشــريعي الفلســطيني والجهات 
الرقابية التنفيذية وفي مقدمتهم مكتب المراقب 

العام.
وأكد "العبادســة" علــى ضرورة مأسســة العمل 
الرقابي بكل أشكاله، بهدف متابعة قضايا حقوق 
االنســان والحريات العامة، مثمنًا الدور اإليجابي 
لمكتب المراقب العام في تلقي شكاوى المواطنين 

والعمل على حلها وانصاف المظلومين.
بدوره اســتعرض المراقب العام بــوزارة الداخلية 
هدف الزيارة التي تـــأتي في إطــار تعزيز العمل 
الرقابي بين المؤسســات الرقابية كافة، والسعي 
نحو إيجاد مظلة جامعة لهذه المؤسســات بهدف 

زيادة التأثير نحو العمل الرقابي.
واســتعرض "الفي" طبيعة عمل مكتبه واإلدارات 
العامــة العاملــة فيــه، وشــرح كيفية اســتقبال 
المواطنيــن،  قبــل  مــن  ومتابعتهــا  الشــكاوى 
مســتعرضًا التحديات التي تواجه العمل الرقابي 
والمتمثلة في عدم انتشــار ثقافة الرقابة بشكل 

المراقــب العام بالوزارة حتى يتســنى للتشــريعي 
االطالع على الجهود الرقابية التي يمارسها المكتب، 

وبهدف زيادة التعاون بين المؤسستين.
وفي نهايــة اللقاء اتفــق المجتمعــون على تفعيل 

واسع، ووجود بعض السياسات االستثنائية، واللجوء 
إلى سياسة التبريرات في بعض األحيان. 

بدورهــا طالبت النائب هدى نعيــم بضرورة تزويد 
المجلس التشــريعي بالتقارير الصــادرة عن مكتب 

التعاون بمــا يعود بالنفع علــى المواطن وذلك من 
خــالل تعزيــز األعمــال والمهــام الرقابيــة، وإيجاد 
برنامج مشترك لتعزيز ثقافة العمل الرقابي بشكل 

عام.
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3 أخبار ومقاالت

المرأة الفلسطينية.. 
مربية األجيال وشريكة المقاومة والصمود

على مدار تاريخ القضية الفلســطينية المؤســس على المآســي والنكســات والنكبــات، كانت المرأة 
الفلســطينية وفية ألهلها وشعبها وقضيتها، تشــاطرهم الوجع واأللم، وتشاركهم األتراح واألحزان، 
وتخوض معهم ركب الصعاب والتحديات، دون أن تلين لها قناة أو يتسلل إليها يأس أو وهن أو قنوط.

 وفــي يوم المــرأة العالمي فإننا نفتخر بتكريم وتبجيل المرأة الفلســطينية التي تلخص، بســيرتها 
ومســيرتها في مختلف المجاالت، هموم ومعاناة وقضايا الشعب الفلسطيني، وتجسد كل قيم الوفاء 
والتضحية والعطاء التي تشكل القاعدة الراسخة لتدشين البناء الداخلي لشعبنا واألرضية المتينة لدفع 

وتعزيز مسيرة تحرره الوطني.
 ال نضيف جديدا في يوم المرأة العالمي حين نؤكد أن المرأة الفلســطينية تعيش في إطار من العزّة 
المطلقــة والكرامة البالغة النابعة من احترام دورها ومكانتها وقيمتها، دينيا ووطنيا وإنســانيا، وأنها 
تحظى باحترام وتقدير ال تحوزه نظيراتها في الغرب الذي يدعي الديمقراطية ويتشــدق بالدفاع عن 

حقوق المرأة فيما يعاملها كسلعة قابلة للبيع والشراء ويمتهن كرامتها.
 لقــد أثبت تاريخ شــعبنا أن المرأة الفلســطينية وقفت –وال زالت- كشــريك كامــل إلى جانب الرجل 
في مســيرة البناء الداخلي والتحرر الوطني، وأن دورها كأم وزوجة وربة بيت وحامية لألســرة ومربية 
لألجيال كان القاعدة األساسية لدعم وإسناد وإنجاز المهمات والمسؤوليات والتحديات الوطنية، إضافة 
إلى دورها في مضمار العمل الوطني والكفاحي كمقاومة ومناضلة مارست كل أشكال العمل المقاوم. 
لقد عاين الجميع كيف استشهدت المرأة الفلسطينية في سبيل الدفاع عن شعبها وقضيتها، ودخلت 
الســجون والمعتقالت لتدفع ضريبة الحرية والكرامة واالســتقالل، وكيف تجرعت كافة أشكال األلم 
والمعاناة جنبا إلى جنب مع الرجل في شــراكة كاملة تبرز عظمة وشــموخ الشعب الفلسطيني ومدى 

تكاتفه وتآزر كافة مكوناته لنصرة قضيته.
 إن الدور الذي مارسته المرأة الفلسطينية بلغ شأنًا كبيرًا خالل االنتفاضات األخيرة التي أشعلها الشعب 
الفلســطيني، وخصوصا في معركة حرب الفرقــان نهاية العام 2008 ومطلع العــام 2009، وغيرها 
من المفاصل والمنعطفات والمراحل الكفاحية، حيث شــمرت المرأة الفلســطينية عن ســاعد الجهاد 
والمقاومة، ووقفت جنبا إلى جنب مع الرجل في مواجهة الهجمة الصهيونية، لتتناقل األلسن وتتداول 
وسائل اإلعالم أسماء وسير نماذج مضيئة لمجاهدات ومناضالت ارتفعن إلى مستوى المرحلة، وبلغن 
قمة التضحية والفداء، عبر مختلف أشــكال العمل المقاوم، بدءا بالســكين، مرورا باستخدام القنابل 
واإلســهام في تنفيذ العمليات الجهادية المختلفة، وصوال إلى اقتحام المستوطنات وتنفيذ العمليات 

االستشهادية.
 ومع هذا التطور النوعي الذي بلغته المرأة الفلسطينية جهاديا وكفاحيا، فإننا نؤكد أن الجهاد القتالي 
والميدانــي جاء متوجا للجهاد التربوي واألخالقي الــذي اضطلعت به مُْذ وطأت أقدام االحتالل أرضنا 
المباركة، فإعداد النشء وتربية األجيال على أسس من الفضيلة واألخالق والصالح، وتغذيتها بالقيم 
والمفاهيم الجهادية، وزرع حب الوطن وحتمية التضحية والعطاء ألجل حريته، وبذل المال والروح في 
ســبيل إنجاز تحريره واســتقالله، كلها مهام جليلة وأدوار عظيمة لم تتوانى المرأة الفلسطينية في 

إنفاذها وتولي إنجاحها دون أي ملل أو تهاون أو تقصير.
 وإلدراك حقيقة الدور التربوي واألخالقي للمرأة الفلســطينية يمكن اإلشــارة إلى األعداد الهائلة من 
الشباب المتدين الملتزم، الطامح للجهاد والشهادة، المنافح عن األرض والعرض والمقدسات، المبادر 
للتضحية والفداء، الجاهز للمقاومة والتصدي، المرتفع دائما إلى مستوى التحدي، الذي لم يبخل على 
دينه ووطنه بدمه وروحه وخالصة عيشه وقوت أطفاله، وال يزال على عهده مع اهلل، ووعده مع شعبه 

وأمته، إيمانا وثباتا، رسوخا ويقينا.
 وفي إطار الجهاد السياسي عقب االنتخابات التشريعية مطلع عام 2006 فقد أثرت المرأة الفلسطينية 
النظام السياسي الفلسطيني من خالل دورها المتميز في الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي 
الفلسطيني، إذ أدت دورها بكل جدارة واقتدار، ونستحضر في هذا المقام فقيدة الشعب الفلسطيني 
النائب في المجلس التشــريعي مريم فرحات خنســاء فلسطين التي رحلت عنا قبل عدة سنوات بعد 
أن تركت إرثا هائال في العمل البرلماني والجهادي والنســوي والتربوي والدعوي يسجل في صحائف 

المرأة الفلسطينية بمداد من نور.
 إن تكريم المرأة الفلســطينية ينطلق أساســا من منطلقات دينية وعقائديــة، ومن الضرورة بمكان 
تفعيل دور المرأة الفلسطينية على كافة األصعدة والمجاالت، وعدم االكتفاء ببلوغها مقاعد البرلمان 
أو الوزارة، إذ أن المرأة هي المجتمع كله وينبغي أن يكون لها دور متميز في مناحيه ومجاالته المختلفة، 
وأن يتم إثبات وتفعيل حراكها وحيويتها كفاحيا وتربويا واجتماعيا في المرحلة الراهنة، والبرهنة على 
عودتها الحتالل موقعها األصيل ومكانها المرموق الذي رسمته لها مبادئ اإلسالم السامية، وحرفتها 

عنه مبادئ البشر وأفكارهم الوضعية، يدا بيد إلى جانب الرجل، دون أي احتكار أو تمييز.
 وختامًا.. فإن من أبسط حقوق المرأة الفلسطينية علينا أن ندافع عنها في وجه الهمجية والعنصرية 
الصهيونية، وخصوصا فيما يخص األســيرات الفلســطينيات في ســجون االحتالل، وأن نطرق أبواب 
المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية والمؤسســات التي تعنى بالدفاع عن المرأة، وال نكل 
وال نمل من دعوة كل أحرار العالم للوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية األسيرة، والعمل على إنقاذها 

من براثن االحتالل الغاشم.
 باختصار.. فإن شعبنا الفلسطيني لن ينسى التضحيات الكبرى التي قدمتها المرأة الفلسطينية، فهي 

ال تحتل منه نصف المجتمع بل تحتل منه موقع الروح والقلب بكل ما تعنيه الكلمة من معان.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

نواب نابلس يلتقون السفير الصيني ويشيدون 
بمواقف بالده الداعمة لفلسطين 

النائب سالمة: يحذر من اشتعال حرب 
دينية بسبب تطرف اإلدارة األمريكية

التقــى وفــد برلمانــي مــن نــواب محافظــة 
نابلس مع ســفير جمهورية الصين الشــعبية 
لدى فلســطين الســيد " تشن شــينغ شونغ" 
وذلــك مؤخــرًا بمكتبه فــي مدينــة رام اهلل 
المحتلــة، وضــم الوفد ُكاًل من النــواب: أحمد 
الحاج علي، ياســر منصور، حسني البوريني، 
ومنــى منصور، وعقــد اللقاء بحضــور عددًا 
من مســاعدي الســفير، وطاقم من القناصل 
والدبلوماسيين الصينيين العاملين بالسفارة، 
وناقــش وفــد النــواب مــع الســفير األوضاع 
الفلســطينية والمســتجدات السياســية على 
الساحة، شاكرين له جهوده في خدمة الشعب 
الفلسطيني، ومشيدين بمواقف بالده الداعمة 

للقضية. 
وأكد النواب على متانة العالقات بين الشعبين 
الفلسطيني والصيني، منوهين إلى أنها عالقة 
صداقــة تاريخيــة تمتد لعشــرات الســنوات، 
مثمنيــن مواقــف جمهورية الصيــن حكومًة 
وشــعبًا وبرلمانًا تجاه الشــعب الفلســطيني 
وقضيته العادلة، وأطلع النواب الســفير على 
مســتجدات الســاحة السياســية، وانتهــاكات 
االحتالل بحق شــعبنا، واعتداءاتــه المتكررة 
على أهالي مدينة القدس والمســجد األقصى 
والمقدســات اإلســالمية والمســيحية كافــة، 

واعتبــر نقل الســفارة األمريكيــة للقدس 
لــن يغير شــيًئا ولكنه يظهــر طبيعة عداء 
أمريكيا للقضية الفلســطينية، مشيرًا أن 
أمريكيا تريــد القول إنها تقف مع االحتالل 
ضد اإلسالم والمســلمين في تحدي ألكثر 
مــن "2" مليار مســلم على وجــه األرض، 
وهذا سيشــعل نــارًا وحربًا دينية بســبب 

تطرف اإلدارة األمريكية الجديدة. 
وكان الرئيــس األمريكي دونالــد "ترامب" 
أعلن خالل حملته االنتخابية وبعد تنصيبه 
رئيسًا عن نيته نقل السفارة االمريكية من 
" تل ابيب" إلــى القدس المحتلة بما يمثل 

اعتراًفا بكونها عاصمة لدولة االحتالل.

اســتنكر النائــب في المجلس التشــريعي 
الدكتور سالم سالمة وصول بعثة أمريكية 
لدولة االحتالل بغرض دراسة نقل السفارة 
األمريكية للقــدس، معتبرًا ذلــك انتهاًكا 
لحقــوق شــعبنا الفلســطيني واســتفزازًا 
لمشــاعر المســلمين باعتبار نقل السفارة 
االمريكيــة للقــدس يشــكل اعتراًفــا بأن 

القدس عاصمة لدولة االحتالل.
 وقال النائب ســالمة فــي تصريح صحفي 
أصدره مؤخرًا:" ليس جديدًا على السياسة 
األمريكيــة بإداراتهــا الســابقة والجديــدة 
انحيازهــا ووقوقها لجانب دولــة االحتالل 

والتنكر لحقوق شعبنا".

مطالبيــن بموقف سياســي مــن الجمهورية 
الصينية من شأنه إيقاف تغول االحتالل على 
األرض والمقدســات، ووقف مصادرة األراضي 

الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. 
وناقــش النــواب مــع الســفير ســبل تحقيق 
وإنهــاء  الفلســطينية  الوطنيــة  المصالحــة 
االنقســام، داعين الصين لممارســة دور أكبر 
فعاليــة فيما يتعلــق بتقريب وجهــات النظر 
السياســية بين الفرقاء الفلسطينيين وصواًل 
إلنهاء االنقســام وتوحيد الشعب الفلسطيني 
وإعادة الُلحمة لجناحي الوطن، مؤكدين على 
أن الصيــن بمقدورهــا أن تلعــب دورًا هامًا 
في المنطقة، باإلضافة الستطاعتها ممارسة 
ضغوط على االحتالل للتوقف عن مشــاريعه 
االســتيطانية والتهويديــة في قلــب القدس 

والمدن الفلسطينية التاريخية.
بــدوره رحب الســفير بوفــد النواب مشــيدًا 
بعالقات حكومة بالده بالسلطة الفلسطينية، 
ومنوهًــا إلى أن الشــعب الصينــي يُكنُّ كل 
احترام للشعب الفلســطيني ويعتز بصداقته 
معــه، ونقل الســفير تحيــات حكومــة بالده 
للشــعب الفلســطيني وامنياتها لــه بالتحرر 
والعيــش بأمــن وســالم، مؤكــدًا علــى أنه 
ســينقل لوزير خارجية بــالده مطالب النواب 

وتطلعاتهــم للدور الذي يرغبون أن تمارســه 
الصين مــن أجل الحدّ من إجــراءات االحتالل 
بحق الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس.
واســتعرض الســفير دور بــالده فــي خدمــة 
الشعب الفلسطيني ودفاعها عنه في المحافل 
الدولية، وســعيها نحو تقرير مصيره وضمان 
حقوقه، مســتعرضًا أيضًا الدور الذي تمارسه 
ســفارته من أجل التخفيف من معاناة الشعب 
الفلســطيني، مؤكدًا أن لديــه برامج ثقافية 
وتنمويــة يرغب بتنفيذها في الضفة الغربية 
والقدس ومن شــأنها مســاعدة أبناء الشــعب 
الفلســطيني والتخفيــف مــن معاناتــه التي 

تسبب بها االحتالل.     
وأكد السفير على حق الشعب الفلسطيني في 
الحرية واالستقالل وتقرير المصير أسوة ببقية 
شعوب األرض، مشددًا على ضرورة أن تقوم 
الدول الكبرى والمجتمع الدولي بدعم ومؤازرة 
الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية حتى 
يتمكن من انهاء االحتالل، وإزالة المستوطنات 
وتفكيكها، وإقامة دولته الفلســطينية كاملة 
السيادة وعاصمتها القدس، معبرًا عن رغبته 
بمواصلة واستمرار التواصل مع نواب الشعب 

الفلسطيني.
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تقرير

نواب شمال القطاع .. جهود متواصلة من أجل خدمة المواطن
زيارات لبلدية النزلة، ومدير الزراعة، وعائلة السلطان شمال القطاع 

زيارة بلدية جباليا
زار النواب: يوســف الشرافي، محمد شهاب، ومشير 
المصري، بلديــة جباليا النزلة أثنــاء عقد المجلس 
البلدي جلســته األســبوعية، وكان في اســتقبالهم 
رئيــس البلديــة عصام جــودة، وأعضــاء المجلس 
البلــدي، ومديــر البلديــة، وناقش وفــد النواب مع 
المجلــس البلدي عــدة قضايــا من أهمهــا تأهيل 
بعض الشوارع الرئيسية بالبنية التحتية وترميمها 
وتعبيدهــا، باإلضافة إلنارة الشــوارع المهمة داخل 
نفــوذ البلدية، وكذلك مشــكلة ضخ ميــاه الصرف 
الصحــي في البحر، األمر الذي يهدد الحياة البحرية، 

مطالبيــن المجلس البلــدي بالعمل على معالجة 
هذه المشــكلة، وأشــاد النــواب بجهــود البلدية 
وموظفيهــا الذين يبذلون قصــارى جهدهم في 
خدمة شعبنا، شاكرين لطواقم العاملين بالبلدية 

جهودهم الكبيرة في المنخفض الجوي األخير. 
بــدوره رحب رئيــس البلدية عصام جــودة بوفد 
النواب مثمنًا دورهم في متابعة ومساندة البلدية 
فــي مواجهة التحديات والعقبــات والصعاب التي 
تواجهها، مشــددًا علــى وحدة المجلــس البلدي 
الــذي يعمل بشــكل متكاتــف وعلى قلــب رجٍل 
واحد، مؤكدًا أن الموظفين يعملون خدمًا ألبناء 
شــعبهم، ويواصلون الليل بالنهار لتسهيل مهام 
ومتطلبــات المواطنيــن، مقدمًا شــكره للنواب 
لزيارتهم التفقدية وتواصلهم الدائم مع البلدية.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن خطة نواب الشمال 
الهادفة لتعزيز التواصل مع المؤسسات الحكومية 
واألهلية في المحافظة لالطالع واالطمئنان على 

العمل والوقوف على حيثياته عن كثب. 
زيارة عائلة السلطان

إلى ذلك زار النواب بمشاركة د. أحمد بحر النائب 
األول لرئيــس المجلــس التشــريعي، ود. محمــود 
الزهار رئيس كتلــة التغيير واإلصــالح البرلمانية، 
ديوان عائلة السلطان الواقع في مدينة بيت الهيا،

وكان في اســتقبالهم مختار العائلة وعدد من كبار 

الوجهــاء واألعيــان والشــباب فيهــا، مرحبين بوفد 
النواب وشاكرين لهم زيارتهم وجهودهم في خدمة 
الشــعب والوطن والقضية، ومعبرين عن سعادتهم 
البالغة بالزيارة التي وصفوها بالنوعية والتاريخية. 

من ناحيته ألقى د. "بحر" كلمة أكد فيها على الدور 
الوطني للعائلة، مشــيدًا بجهاد رجالها ونضاالتهم 
من أجل فلســطين، مشيرًا إلى أنها كانت في قلب 
المواجهة أثناء الحروب األخيرة على القطاع، ومنوهًا 
إلى أنها قدمت خيرة أبناءها شهداء وفي مقدمتهم 
الشــهيد المجاهد المســن "أبو رائد الســلطان" 58 
عامًا الذي استُشــهد خالل تصديه لقوات االحتالل 

في معركة الفرقان.

بــدوره اعتبــر د. "الزهــار" عائلــة الســلطان مــن 
العائــالت العريقــة واألصيلة في محافظة شــمال 
غزة، مســتذكرًا دور شبابها في الجهاد والقتال ضد 
العدو منذ احتالله أرضنا وحتى يومنا هذا، شــاكرًا 

لوجهــاء العائلــة دورهم فــي اإلصــالح ذات البيّن 
والحرص على الترابــط المجتمعي في مدينة بيت 
الهيا وعموم محافظة شــمال غــزة، مقدرًا للنواب 
جهودهم الطيبة والمباركة في خدمة أبناء شعبهم، 
وتواصلهــم الدائــم والمســتمر مــع جميــع أطياف 

الشعب الفلسطيني.
يذكــر أن هذه الزيــارة تأتي في إطــار خطة العمل 
الســنوية التي وضعها نواب الشــمال للتواصل مع 
عائــالت ودواوين ووجهاء وأعيان المحافظة، لتعزيز 
تواصلهم مع الجمهور والنخب والعائالت، شــاكرين 

للعائلة حُسن الضيافة واالستقبال. 

زيارة مديرية األوقاف 
وفــي ذات اإلطــار تفقــد ُكاًل مــن النواب: يوســف 
الشــرافي، محمد شــهاب، عاطــف عدوان، مشــير 

المصــري، وجميلــة الشــنطي، مديريــة األوقــاف 
بالمحافظــة، وكان في اســتقبالهم مدير المديرية 
الشيخ عبد القادر ســالم، وعدد من المدراء ورؤساء 
األقسام بالمديرية، وناقش النواب معهم المعوقات 
والعقبــات التي تواجه المديرية للعمل على تذليلها 

ووضع الحلول المناسبة لها. 
بدوره عدّد "ســالم" إنجازات مديريته التي حققتها 
خــالل الفتــرة الماضية على جميــع األصعدة، وفي 
مقدمتهــا رعايــة المســاجد ونظافتهــا، وتزويدها 
بالوعاظ والخطباء األكفاء، شــاكرًا للنواب زيارتهم 

ومتابعتهم الدائمة. 
 من ناحيته ثمن النائب الشــرافي دور المديرية في 
المتابعــة الدائمة للمســاجد، والتعرف على مدى 
رضــا المواطنيــن والمصليــن عــن أداء الخطباء 
والوعاظ، مبديًا اعجابه بإدارة المديرية وحرصها 
علــى تقديم األفضــل وصقل مهــارات وقدرات 
األئمــة والخطبــاء فــي المحافظة، وفــي نهاية 
الزيــارة تم االتفــاق علــى اســتمرارية اللقاءات 

وتعزيز التواصل الدائم بين المديرية والنواب.  
زيارة مديرية الزراعة  

كما تفقد النــواب مديرية الزراعة في المحافظة 
وكان في اســتقبالهم مديــر المديرية المهندس 
يونس الزيتونية، ومدير قســم البيطرة د. نائل 
الســعدي والطاقــم اإلداري وعــدد مــن المدراء 
ورؤساء األقسام، وناقش النواب معهم المشاكل 
التي تواجه مزارعي لشمال بشكٍل عام، ومزارعي 
التــوت األرضــي في مدينــة بيت الهيا بشــكٍل 
خاص، وكيفية مواجهة سياسة االحتالل القاضية 

بمنع تصدير المنتجات الزراعية.
بــدوره طالــب النائب مشــير المصــري بضرورة 
العمــل على حــل جميع مشــاكل المزارعين في 
المحافظــة ومتابعتهــا وإنجازهــا في أســرع وقت 
ممكــن، شــاكرًا للمديرية تعاونها مــع المزارعين، 
وتقديمها لالستشارات العلمية والفنية لهم والقيام 

بواجب خدمتهم. 

واصل نواب محافظة شــمال قطاع غزة 
جهودهــم الرامية لخدمــة المواطنين، 
بهــدف التخفيــف من معاناتهــم، كما 
تابعوا زياراتهم الميدانية للمؤسســات 
الرســمية واألهليــة لمراقبــة أدائهــا، 

والتأكد من ســامة اإلجراءات المتبعة، 
وفي هذا اإلطار زار النواب مجلس إدارة 
بلدي جباليا النزلة، واجتمعوا مع رئيس 
المجلــس واألعضــاء كافة، كمــا عقدوا 
اجتماًعا مع طواقم العاملين بمديريتي 

األوقاف والزراعة بالمحافظة، باإلضافة 
لزيارات بعض عائات المحافظة تكريًما 
لهــا وتقديــًرا لجهودهــا وتضحياتهــا، 
وفعاليــات  أنشــطة  تابعــت  البرلمــان 

النواب وأعدت التقرير التالي  

نواب الشمال لدى اجتماعهم مع مدير دائرة األوقاف بالمحافظة

نواب التشريعي لدى لقائهم عائلة السلطان شمال القطاع

نواب الشمال لدى زيارتهم مدير الزراعة في المحافظة
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نواب التشريعي يناقشون هموم القدس وقضايا التعليم مع 
الوزير صيدم

د. بحر يدعو الوسيط المصري للتحرك العاجل إلنقاذ صفقة وفاء األحرار
دعا الدكتور أحمد بحر الوسيط المصري في ملف صفقة 
وفــاء األحرار "1" إلــى التحرك العاجل إلنقــاذ الصفقة، 
وممارســة الضغط على االحتالل إلجبــاره على إطالق 
ســراح األســرى الذين أعاد اعتقالهم بعد أن شــملتهم 
الصفقة، مســتنكرًا بشــدة اقدام قوات االحتالل على 
إعادة اعتقــال المحرر نائــل البرغوثي الــذي خرج من 

سجون االحتالل ضمن الصفقة. 
جــاءت تصريحــات "بحــر" لدى مشــاركته فــي الوقفة 
لألســرى  واعــد  التــي نظمتهــا جمعيــة  التضامنيــة 
والمحرريــن على أرض الســرايا بمدينة غــزة بحضور 
وكيل وزارة األســرى وأسرى محررين وذلك تضامنًا مع 
األسير نائل البرغوثي، الذي أعاد االحتالل تثبيت الحكم 
الســابق بحقه بعــد إعادة اعتقاله مــن منزله في قرية 
كوبر قضاء رام اهلل المحتلة، معتبرًا ذلك بمثابة افالس 
صهيوني في مواجهة وإدارة ملف األسرى مع المقاومة. 
وأكــد "بحــر" أن شــعبنا الفلســطيني بكافــة فصائله 

 ناقــش وفد من نــواب محافظتي القــدس ورام اهلل مع 
وزير التربية والتعليــم د. صبري صيدم يوم أمس األول 
هموم أهالي مدينة القدس، وقضايا التعليم فيها، وذلك 
خــالل زيارة قاموا بها للوزيــر في مكتبه بمدينة رام اهلل 
المحتلــة، وضم الوفــد ُكاًل من النائبيــن المبعدين عن 
مدينة القدس: أحمــد عطون، ومحمد طوطح، باإلضافة 
للنائبين: وائل الحســيني، وأيمــن دراغمة، وحضر اللقاء 
وكيل مســاعد وزارة التعليم للشــؤون المالية واإلدارية 
فــواز مجاهد، ودعــا النواب خالل اللقــاء لتظافر الجهود 
مــن أجل نصرة القدس وأهلها وإيجاد الحلول المناســبة 

لمشكالت التعليم في مدارسها ومؤسساتها التعليمية. 
سياسة مرفوضة

بــدوره رحــب الوزيــر "صيــدم" بالنــواب شــاكرًا لهــم 
المبادرة بزيارته، مؤكــدًا أن وزارته تمثل البيت الجامع 
للــكل الفلســطيني، داعيًــا لتظافــر الجهود مــن أجل 
إنجاح المســيرة التربويــة والتعليمية لألجيــال القادمة، 
مســتعرضًا جهــود وزارته فــي إيجاد الحلول المناســبة 
للمشــكالت والعقبــات التــي تواجه المســيرة التعليمية 
بالقدس، مستحضرًا سياسة إغالق المدارس في مدينة 
القدس ومنها مدرســة النخبة في قرية صور باهر بأحد 
أحياء القدس وسبُل متابعة هذه القضية من قبل الوزارة 

وطرحها في المحافل الدولية المختلفة.
من ناحيتهم طرح النواب موضوع القرارات الصادرة عن 
االحتــالل والقاضية بهــدم بعض المــدارس في مدينة 
القــدس، عالوة علــى قيام قــوات االحتــالل باقتحامها 
وانتهاك حرمتهــا ومنع الطالب من مواصلة مســيرتهم 
التعليميــة فيها، مشــدّدين على ضرورة مبــادرة الوزير 
بطــرح هذه المشــكالت مع ممثلي المنظمــات العالمية 
والدولية واألممية المهتمة بقضايا التعليم، واتفق النواب 
مع الوزير على رفض سياســة االحتالل الرامية لتجهيل 
الجيل الصاعد من أبناء شــعبنا ومواجهة هذه السياســة 

بكل السبُل الممكنة والمتاحة.
األسرى والثانوية العامة

 إلى ذلك تناول اللقاء موضوع األسرى الذين مضى على 
تخرجهم مــن الثانوية العامة ســنوات طويلة، حيث أكد 
النــواب على ضرورة قيام الــوزارة بالمصادقة على هذه 

معــدل القبول الخاص بهم بهدف تمكينهم من االلتحاق 
بالجامعات الفلسطينية لمواجهة سياسة االحتالل الهادفة 
إلبعادهم عــن الجامعات واغالق أبوابهــا في وجوههم، 
وشــددّ "صيدم" على أن الهجمة الصهيونية التي يشنها 
االحتالل تهدف لمحاولة تجهيل أبنائنا والتضييق عليهم 
وفرض المناهج االســرائيلية عليهــم، وحملهم على أن 
تكون المؤسســات التعليمية اإلسرائيلية هي متنفسهم 

الوحيد، معربًا عن عزمه مواجهة هذه السياسة. 
المدارس الخاصة

كما ناقش النواب مع الوزيــر موضوع المدارس الخاصة 
في القدس والعالقة مع ما يسمى "بالمعارف اإلسرائيلية" 
ســواء كانت هذه العالقة في موضوع المناهج أو الدعم 
المادي لها، مؤكدين على ضرورة أن تكون هذه المدارس 
فلسطينية خالصة دون االرتهان للمعارف اإلسرائيلية من 

وتوجهاته يقف موحدًا من خلف قضية األســرى، مبينًا 
أن قضيتهم تحتل سلم أولويات األجندة الوطنية، داعيًا 
لتفعيلها في المحافل الدولية والمنظمات األممية التي 

ترعى وتهتم بحقوق االنسان.
وقــال:" إن صفقــة وفاء األحــرار "2" لن تكــون بعيدة، 
وســنرغم االحتالل علــى الرضوخ لشــروط المقاومة، 
وســيخرج نائل البرغوثي وكل األســرى خاصة أصحاب 
األحــكام العاليــة من ســجون االحتالل عاجــاًل أم آجاًل، 
وفــي هذا اإلطــار فإننا ندعو المقاومــة وخاصة كتائب 
القســام لإســراع في انجاز صفقة ثانية لتحرير أسرانا 

من السجون الصهيونية". 
يذكر أن االحتالل قــام مؤخرًا بإعادة اعتقال ما ال يقل 
عــن "50" محررًا مــن محرري صفقة وفــاء األحرار في 
الضفة الغربية المحتلة، األمر الذي حذرت منه المقاومة 
واعتبرتــه خلًقــا لواقع جديد ترفضه ولن تستســلم له 

وستعمل على تغييره بكل الطرق والوسائل.

الشهادات تكريمًا لألسرى وتقديرًا لتضحياتهم الجسام، 
وحتــى يتمكن مــن يرغــب منهــم بمواصلة مســيرته 
التعليمية، حيث وعد الوزير بدراسة هذا الموضوع بشكل 
معمــق ومهني واالعــالن عن الحلــول المتوقع الوصول 
إليها، منوهًا إلى أنه يســعى لخدمة األسرى وفتح أبواب 
مؤسســات وزارته أمامهم ليواصلوا مسيرتهم العلمية، 
كما تم التطرق لمالحظات متعلقة بالمناهج التعليمية، 
وإمكانيــة تعديلهــا بما يخــدم المواطــن والصالح العام 

للقضية الوطنية.
معدالت القبول بالجامعات

وفي إطاٍر ذي صلة ناقش النواب مع الوزير موضوع معدل 
القبول في الجامعات الفلسطينية لطلبة الثانوية العامة، 
وخاصة ألبناء مدينة القدس علــى وجه التحديد، داعين 
إلعطــاء فرصــة أكبر لطلبــة المدينة مــن خالل خفض 

خالل تقديم المساعدة لها. 
وقد أبدى الوزير موافقتــه المبدئية على بعض القضايا 
المطروحــة، فــي حيــن وعــد بعــرض بعــض القضايا 
والمالحظــات والتوصيــات التــي تــم التوصل لهــا أثناء 
اللقاء على جهات االختصاص لمناقشــتها وانضاجها من 
الناحيتيــن الفنيــة واالداريــة، منوهًا لعزمــه األخذ بها 

وتنفيذها في مؤسسات وزارته بقدر المستطاع. 
وفي نهاية اللقاء شــكر النواب الوزير والوكيل المســاعد 
لحســن االســتقبال وتفهمها لــكل القضايــا المطروحة، 
مشــيرين إلــى أنهــم لمســوا لديهمــا الــروح االيجابية 
والوحدويــة خــالل اللقاء، وتــم االتفــاق والتفاهم على 
ضرورة تظافــر الجهود كافة من أجــل المصلحة العامة 
وبهدف خدمة أبناء شــعبنا، وبمــا يضمن تطوير العملية 

التربوية والتعليمية في فلسطين.

خالل وقفة تضامنية نظمتها "جمعية واعد" تضامنا مع البرغوثي
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رئاسة التشريعي تنعى البرلماني البريطاني الراحل "كوفمان" أحد الداعمين لحقوق شعبنا
نعــي د. أحمد بحــر النائــب األول لرئيــس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني إلــى شــعبنا الفلســطيني 
وألنصــاره ومحبيه فــي العالم وإلــى كل المدافعين 
عن حقوق شعبنا والمناوئين للعنصرية الصهيونية، 
البرلماني البريطاني الراحل "جيرالد كوفمان" عضو 
مجلس العموم البريطاني الذي توفي بعد حياة حافلة 
بالوقوف ضد الظلم واالضطهاد وخصوصًا ضد الظلم 
والعنصريــة الصهيونيــة بحق شــعبنا الفلســطيني 

وقضيته الوطنية العادلة.
وأكد بحــر في بيان صحفي أصدره المكتب اإلعالمي 
للتشــريعي إثــر رحيل الفقيــد "كوفمــان" أن رحيله 
يشّكل خســارة لشــعبنا وقضيتنا الوطنية الذي كان 
من أشــد المدافعين عنهــا في الغرب، مشــددًا على 
أن شعبنا يســجل بكثير من االمتنان والتقدير أعمال 
وجهــود "كوفمــان" لصالح شــعبنا وقضيتنــا طيلة 

المرحلة الماضية.

وأوضــح بحر أن الراحل كان قد زار ســابًقا قطاع غزة 
عدة مرات على رأس وفود برلمانية أوروبية لمناصرة 
شعبنا في قطاع غزة في ظل الحصار المضروب على 

القطاع والحروب التي شنها االحتالل علينا. 
حيث اســتقبله نواب المجلس التشــريعي تحت قبة 
البرلمــان واصطحبــوه ورفاقــه في جــوالت تفقدية 
لالطــالع على معاناة أهالــي القطاع جراء اســتمرار 
الحصار والعدوان، وتباحثوا معه ومع الوفود المصاحبة 
له في آليات نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عنها 

إقليميًا ودوليًا.
ودعــا بحر أعضــاء البرلمانــات العربية واإلســالمية 
والدولية للحذو حذو الراحل "كوفمان" واالقتداء بنهجه 
في الدفاع عن القضية الفلســطينية ونصرة شــعبنا 
الفلســطيني في وجه اإلجــرام واإلرهاب والعنصرية 

الصهيونية.

دعا البرلمانيين العرب والدوليين لالقتداء بنهجه 

قــال النائب فــي المجلس التشــريعي مصطفى 
البرغوثي، إن مدينة الخليل يتجســد فيها نظام 
الفصل والتمييز العنصري الذي تفرضه إسرائيل 
على الشعب الفلسطينية، داعيًا كل من يريد أن 
يرى حقيقة نظام "االبرتهايد" االسرائيلي ليأتي 
إلى مدينة الخليل ويزور البلدة القديمة ليرى بأم 
عينيه نظامًا أســوء مما كان فــي جنوب افريقيا 

ابان فترة الحكم العنصري فيها.
جــاءت تصريحات البرغوثي، أثناء كلمة له ألقاها 

لدى مشــاركته مؤخرًا في المسيرة الجماهيرية 
الحاشدة التي تجمهرت بشارع الشهداء في مدينة 
الخليل، إلحياء ذكرى مجــزرة الحرم االبراهيمي 
على يد المستوطن المجرم "باروخ جولد شتاين"، 
واســتهدف فيها المصلين بالمســجد االبراهيمي 
في صالة الفجر، وأشــار "البرغوثي" إلى أن هذه 
المجــزرة التي مضــى على حدوثهــا عقدين من 
الزمن كررها مؤخرًا الجندي "أزاريا" قاتل الشهيد 

عبد الفتاح الشريف.

الشــعب  أن  كلمتــه  فــي  البرغوثــي  وأضــاف 
الفلسطيني لن يقبل إال بالحرية واالستقالل، ولن 
تســتطيع اسرائيل كســر إرادته وتصميمه على 
الكفاح والنضال ضد العبودية والتمييز العنصري، 
موضحًــا أن قــادة االحتــالل ال يفهمــون إال لغة 
القــوة ويجب تغيير ميزان القوى لصالح الشــعب 
الفلســطيني بالمقاطعــة والمقاومــة الشــعبية 
وفرض عقوبات على نظام "االبرتهايد" والتمييز 

العنصري االسرائيلي.

مصطفى البرغوثي: مدينة الخليل يتجسد فيها نظام "األبرتهايد" االسرائيلي 
بكل معنى الكلمة

د. "بحر" يهاتف الشاعرة القطراوي مهنًئا ومؤازرًا، ويستنكر اقتحام االحتالل 
لمنزل النائب "الرجوب"

أجرى د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
الفلســطيني اتصااًل هاتفيًا بالشــاعرة الفلسطينية "آالء 
القطراوي" المتواجدة حاليًا بدولة االمارات العربية، مهنًئا 
ومبــارًكا ومتمنيًا لها التوفيق والفوز بلقب أمير الشــعراء، 
وعبــر "بحر" خــالل المكالمــة الهاتفيــة بفخــره واعتزازه 
بالشــاعرة القطــراوي وتأهلها إلــى المرحلــة األخيرة من 
مسابقة أمير الشــعراء التي تنظمها دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. 
وأشار "بحر" إلى أن مجرد خوض "القطراوي" لهذه المسابقة 
يعتبر نصرًا لفلســطين وتحديًا للحصــار المفروض على 
قطاع غزة منذ عشــر ســنوات، منوهًا العتــزازه بقدرات 
الشباب والشابات من أبناء قطاع غزة وفلسطين، مضيًفا:" 
أنــه لو أتيحت الفرصة ألبناء فلســطين ألثبتــوا جدارتهم 

وكفاءتهم في شتى المجاالت والعلوم والتخصصات". 
بدورهــا عبرت "القطــراوي" عن بالغ ســعادتها باالتصال 
معتبــرة المكالمــة بمثابــة أكبــر تعزيــز معنــوي تحظى 
بــه منذ مشــاركتها في المســابقة، مثمنًة اهتمــام "بحر" 
بالشعر والشعراء، وشاكرة له دعمه للكفاءات الفلسطينية 

والقدرات الشبابية الواعدة.  
يذكر أن "آالء نعيم القطراوي"، وهي شــاعرة فلســطينية 

مــن مواليــد 1990، وحاصلة 
على ماجستير آداب لغة عربية 
من الجامعة اإلسالمية بغزّة، 
وتعمــل معلمة فــي األونروا، 
ولها مجموعة شــعرية بعنوان 
)حين يرتجف الهواء(، وتأهلت 
مــن  األخيــرة  المرحلــة  إلــى 
مســابقة أميــر الشــعراء التي 
تنظمها دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. 
ويعد برنامج أمير الشــعراء أحد أهــم البرامج التلفزيونية 
في العالم العربي، التي تســتلهم التــراث العربي العريق، 
وتهدف الســتعادة روائع الشــعر واألدب، وإحيــاء الموروث 
الثقافي العربي، وتحفيز الحراك في مشــهد الشعر العربي 
المعاصر، ويشارك فيه عشرين شاعرًا عربيًا من 12 دولة.

قرصنة مرفوضة
إلى ذلك استنكر "بحر" اقتحام االحتالل اإلسرائيلي لمنزل 
النائــب نايف الرجــوب بمدينة الخليــل والعبث بمحتوياته 
ومصادرة ســيارته الخاصة، معتبرًا ذلك قرصنة مرفوضة 

يمارسها االحتالل بحق نواب الشعب الفلسطيني.

وقــال: "بحر" خالل اتصال هاتفي مع النائب نايف الرجوب 
أن االحتــالل كيــان عدوانــي عنصري يســتهدف شــعبنا 
والديمقراطية الفلســطينية، التي تجلت في أبهى صورها 
من خــالل انتخابات تشــريعية وديمقراطية شــهد العالم 

بنزاهتها، وفازت بها حركة حماس.
ولفت إلى أن جميع محــاوالت االحتالل ومعاونيه لن تنجح 
في افشال عمل المجلس التشريعي والتجربة الديمقراطية 
الفلسطينية، مؤكدًا أن التشريعي سيستمر في عمله وأداء 

واجبه بما يخدم أبناء شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكد أن االحتالل ينتهك الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها 
النواب المنتخبين، تلك الحصانة التي نصت عليها األعراف 

والمواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة كافة، ويضــرب بعرض 
الحائــط بكل القيــم والمعاييــر الدولية التــي تنص على 
حمايــة النــواب والبرلمانيين، داعيًا لوضع حد لممارســات 
االحتالل التي تتناقض مع مبادئ حقوق االنسان والقانون 

الدولي.
يذكر أن االحتالل قام مؤخرًا باقتحام منزل النائب الرجوب 
وعبــث بمحتوياته وحطم أثــاث المنــزل وروع أهل بيته، 
قبــل أن يصادر بعــض المحتويات واألجهــزة اإللكترونية 
والسيارة الخاصة بالنائب "الرجوب" الذي سبق وقضى فترة 
طويلة في سجون االحتالل منذ انتخابه لعضوية المجلس 

التشريعي الفلسطيني في مطلع العام 2006م. 



العــدد09 مارس /آذار 2017 م
)209(A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

7 أخبار ومقاالت

كذبة عمونا

"إخالء مســتعمرة عمونا" لم يكن ســوى كذبة 
كبرى ومسرحية خداع إعالمية نظمها نتنياهو 
وحكومتــه، للتغطيــة علــى عمليــة االجتيــاح 
االستيطاني للضفة الغربية والتي شملت حتى 
ســاعة كتابــة هذا المقــال إقــرار 8000 وحدة 
اســتيطانية جديدة، وعلى األغلــب فأن الرقم 

سيتجاوز عشرة آالف وحدة بعد وقت وجيز. 
ومنــذ تولــى "ترامب" الرئاســة فــي الواليات 
االســتيطان  األمريكيــة ونشــاطات  المتحــدة 
تتصاعــد في الضفة الغربية بمــا فيها القدس 
بشــكل جنونــي ال ســابق لــه. ومعهــا تتوالى 
مخططــات تشــريع قوانين تســمح بمصادرة 
لصالــح  الخاصــة  الفلســطينيين  أراضــي 
المســتوطنات، ولتبييض مائة وعشــرين بؤرة 
استيطانية جديدة، وقوانين أخرى لتشريع ضم 
أجزاء من الضفة الغربية إلســرائيل تمامًا كما 

جرى للقدس.
الحقيقة أنه لم يحدث إخالء في عمونا، فاإلخالء 
ال يكون بنقــل بيوت المســتوطنين من أرض 
فلســطينية مســروقة الــى أرض فلســطينية 
مســروقة أخرى. وهذا النقل ال يعطي شرعية 
ال لمستعمرة عمونا الجديدة وال ألي مستعمرة 
اســتيطانية فكلهــا مخالفــة للقانــون الدولي 

وجميعها يجب تصنيفها كجرائم حرب.
إن مســرحية االخالء هــذه، يأتي فــي مقابلها 
لــو تمــت مقارنتهــا مع عمليــات هــدم بيوت 
الفلســطينيين في أم الحيران بالنقب، لوجدنا 
الذي يحدث في النقب بمثابة نظام األبارتهايد 

) التمييز العنصري( اإلسرائيلي.
فمقابل النعومــة واللطف الذي أبدته شــرطة 
االحتالل تجاه مجرمي االســتيطان في عمونا، 
كان هنــاك الضــرب والقتــل والتنكيــل فــي 
أم الحيــران الــذي طــال حتى نواب الكنيســت 

الفلسطينيين.
أبارتهايــد بلغة األفريكان تعني وجود قانونين 
مختلفين لمجموعتين سكانيتين تعيشان على 
نفس األرض، وهذا هو النظام العنصري الذي 
يعيشــه الشــعب الفلســطيني ليس فقط في 
الضفــة والقطاع المحتلين بل وفــي عكا ويافا 

وحيفا والنقب وسائر أراضي 48.
وهــو نظام نجح فــي مزج التهجيــر والتطهير 
العرقي باالحتــالل األطول في التاريخ الحديث 
وبمنظومــة تمييــز تتغلغــل في أعمــاق حياة 
الشعب الفلسطيني، نظام يجب أن يزول حتى 
يصــل النــاس الى الحريــة والكرامــة والعدالة 
والمســاواة، لكنه لن يــزول وحــده، ولن يزول 
باألمنيــات ولن يــزول بالــكالم والبيانات، ولن 
يزول بمواصلة المراهنــة على المفاوضات مع 

صانعيه.
ســيزول بمقاومتــه، وبتغييــر ميــزان القــوى 
لصالحنــا، وباإليمــان المطلــق بقدرتنــا على 
تحقيــق آمالنا وأحالمنا وتجــاوز كل من يحاول 
إحباطنــا وبث اليــأس في صفوفنــا، أو إقناعنا 
بنظرية " ليس باإلمكان أحســن مما كان". مرة 
أخرى ..... إســتيقظوا فالنار وصلت الى دار كل 

واحد منا.

بقلم النائب/ مصطفى البرغوثي 

التشريعي يستقبل وفد من نقابة الصيادين ويبحث مشكالتهم 

اســتقبل الدكتور أحمد بحر بمكتبه في المجلس 
التشــريعي، نقيب الصيادين نــزار عياش والوفد 
المرافق له، وذلك يوم أمس األول بحضور النواب: 
يحيى العبادســة، عبــد الرحمن الجمــل، ومروان 
أبــو راس، وبحث معهم المشــكالت التــي تواجه 
الصيادين واالعتــداءات المتكررة بحقهم من قبل 
بحريــة االحتالل ومنعهــم من اإلبحار للمســافة 

المسموح بها. 
وهمــوم  مشــاكل  "عيــاش"  اســتعرض  بــدوره 
الصيادين الناجمة عن ممارسات االحتالل اليومية 
ضدهم، مناشــدًا أحرار العالــم للتدخل من أجل 
وقف هذه االعتداءات والممارســات غير اإلنسانية 
والتــي يرتكبها االحتالل بشــكل يومــي بحقهم، 

مشــيرًا إلى أن بحرية االحتالل تالحق الصيادين 
فــي عرض البحر وتمنعهم مــن اإلبحار في حدود 
المسافة المســموح بها، وتصادر مراكب صيدهم 

وتعتقل بعضهم وتُنّكل بهم بشكل يومي. 
وناشد "عياش" كل الجهات المعنية وفي مقدمتها 
المجلس التشــريعي للعمل على اتخاذ اإلجراءات 
الالزمــة بهدف الحفاظ على الثروة الســمكية من 
خالل التوجه للجهــات التنفيذية إللزام الصيادين 
بضوابط خاصة بالصيد، من حيث المكان والزمان 
ونوعيــة األســماك المراد صيدهــا، مطالبًا جميع 
مؤسسات المجتمع الفلسطيني الرسمية واألهلية 
بالوقوف إلــى جانب صيادي غزة في ظل الظروف 
الصعبــة التي يمــرون بها، واســنادهم من خالل 

تنفيــذ مشــاريع من شــأنها دعم صمــود الصياد 
وامداده باالحتياجات الالزمة.

مــن جهته نــدد "بحــر" باعتــداءات االحتالل على 
صيادي القطاع، مشــيرًا إلــى أن بحرية االحتالل 
تســتخدم القــوة المفرطــة أثنــاء التعامــل مــع 
الصياديــن فــي عرض البحــر، وتعمــد لمصادرة 
مراكبهم دون وجه حق، وهي خطوة تعتبر قرصنة 
بحرية مرفوضة، داعيًا أحرار العالم للتحرك لوقف 

تغول االحتالل وبحريته بحق صيادي القطاع. 
وأكد على مساندة المجلس التشريعي للصيادين 
ودعــم حقوقهــم، الفتًــا إلى أنه ســيُكلف جهات 
االختصاص لمتابعة أي شــكوى تخصهم والعمل 

على دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

التشريعي يصدر دليل العمل 
البرلماني في فلسطين

للمرة األولى منذ تأسيسه

أصــدر المجلــس التشــريعي يــوم أمس 
كتيــب بعنــوان "دليــل العمــل البرلماني 
في فلســطين" ويقع في "85" صفحة من 
القطــع المتوســط، ويتضمن بيــن دفتيه 
تعريًفــا عامًا عن طبيعة العمل البرلماني 
ومراحل إقــرار القوانين، واعــداد التقارير 
البرلمانية وغير ذلــك من التعريفات التي 

توضح األنشطة البرلمانية. 
بدوره أشار مدير اعالم المجلس التشريعي 
"ماجد أبو مراد" أن الدليل يتضمن تفصيل 
إجــراءات العمــل البرلمانــي فــي مجاالت 
ثالث وهي: المجال التشريعي بما فيه من 
اقتراح المشاريع، وقراءتها، وسن وتعديل 
القوانين، في حين أن المجال الثاني تناول 
المهمــة الرقابية للتشــريعي، موضحًا أن 
األدوات الرقابية متعددة ومنها: الســؤال، 
االســتجواب، منح الثقة وحجبها، التقارير 
البرلمانية، التحقيق، والشكاوى، باإلضافة 
للمجال الثالث والمتمثــل بالجانب اإلداري 
بما فيه من جلسات المجلس، واجتماعاته، 

والدبلوماسية البرلمانية. 
ونــوه "أبــو مــراد" أن الدليــل يشــرح 
اإلجــراءات الخاصة بالعمــل البرلماني 
بلغة مبســطة، وهو مدعم بالرســوم 
البيانيــة التوضيحيــة التي من شــأنها 
اتاحة الفهم الواضح والسريع للمتصفح 
اإلجــراءات  علــى  باالطــالع  الراغــب 
فــي  النيابــي  والعمــل  البرلمانيــة 

فلسطين. 
يذكــر أن هــذه هي المــرة التي يصدر 
فيهــا دليــل يتنــاول ويعالــج القضايا 
واإلجــراءات واألعمــال البرلمانيــة في 
فلســطين، وهــو دليل يُشــكل قيمة 
معرفيــة كبيرة، ويُســهم فــي تجلية 
صــورة المجلــس التشــريعي وأعماله 
في أعيــن وأفهام المراقبين والمحللين 
باتجــاه توثيق  واإلعالمييــن، ويدفــع 
عرى التعــاون والمؤازرة بين الســلطة 
التشــريعية وبقيــة مكونــات النظــام 

السياسي في فلسطين.
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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

الطالق الدبلوماسي
يبدو أن السلطة في رام اهلل وقيادتها لم تعد تتمتع بدفيء العالقات الدبلوماسية 
مــع عديد العواصم العربية واألجنبية، وعلــى وجه التحديد مع عواصم عربية 
مــن دول الطوق، التصعيد بين تلك العواصم ورام اهلل آخذ بالتصاعد والتوتر، 
وقد شهدنا مؤخرًا تصعيدًا سلبيًا جديدًا في العالقة مع القاهرة حينما قامت 
األخيرة بترحيل أحد أبرز رجاالت حركة فتح، ومنعه من دخول أراضيها واالعالن 

أنه لم يعد شخصية مرحب بها في القاهرة، بل شخصية غير مرغوب بها. 
لقد حاولت القاهرة قبل ذلك التدخل والتوسط لدى رام اهلل أكثر من مرة بشأن 
ملفات عديدة كان أهمها تسوية الخالفات الفتحاوية الداخلية األمر الذي رفضته 
رام اهلل وانعكس ســلبًا على طبيعة العالقات بين سلطة "أبو مازن" والقاهرة، 
ومن هنا تطورت الخالفات لتصل لذروتها مؤخرًا، ويبدو أن العالقة مقبلة على 

مرحلة الطالق الدبلوماسي. 
وعلــى صعيد أخر تبدو العالقة كذلك من النظام األردني والمملكة الهاشــمية 
التــي من المفترض أنها حليف اســتراتيجي للســلطة وداعم سياســي بامتياز 
للضفة الغربية المحتلة، غير أن رجل المقاطعة لم يُبقي الوُدّ على حاله وأخذ 
يســعى نحو عالقات فاترة سرعان ما تســوء أكثر وتنحدر نحو المصير األسوأ، 
مؤخــرًا بدا خالًفا واضحًا مع المملكة على أكثــر من صعيد، والنتيجة أيضًا أن 

العالقات تسير نحو الطالق والبينونة الكبرى. 
ومن صور الطالق السياسي والدبلوماسي بين السلطة وعديد الدول اإلقليمية 
المؤثــرة مــا تناوله الناطق باســم األجهــزة األمنية في الضفــة الغربية اللواء 
"الضميري" الذي شــنّ هجومًــا الذعًا على ُكاًل من جمهوريــة مصر العربية، 
وتركيا، وإيــران، واصًفا المؤتمــرات واالجتماعات األخيرة التي اســتضافتها أو 
نظمتهــا هذه الــدول بأنها مؤامرة تســتهدف النيل من القضية الفلســطينية 
وشــرعية سلطة رام اهلل، متهمًا المشــاركين باالجتماعات والمؤتمرات سالفة 

الذكر بأنهم يبحثون عن بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
هذه التصريحات من ناحية، والممارسات السياسية على األرض لرئاسة السلطة 
من ناحيةٍ أخرى كلها تشي بمرحلة قد تصل للطالق الدبلوماسي بين السلطة 
والعديد من الدول على الصعيد اإلقليمي والدولي، وهو أمر بالغ الخطورة على 
السياســة الفلسطينية ومكانة الشعب الفلسطيني بين األمم والشعوب، علمًا 
بأننا كفلسطينيون بأمس الحاجة لمزيد من الدول الحاضنة والداعمة للمشروع 

الوطني والحق الفلسطيني.
هذا باإلضافة إلى أن الســلطة لديها عالقات ســيئة مع العديد من دول الخليج 
العربي والرباعية العربية، "مصر، السعودية، األردن، االمارات"، بسبب الخالفات 
الفتحاوية الداخلية وازدياد نفوذ الخصم اللدود "ألبي مازن" محمد دحالن، في 
هذه الدول والساحات التي يتحرك فيها األخير بنوع واضح من الحرية، ويحظى 

بدعمها وتأييد قادتها بشكل أو بأخر. 
عــالوة على ذلك كله تأتــي المواقف الراديكالية المتطرفة لــإدارة األمريكية 
الجديدة ودعمها غير المشــروط للكيان الصهيوني، وعدم مقدرة الدبلوماسية 
الفلســطينية الرســمية على احداث أي اختــراق بهذا الصدد، كلهــا أمور تدفع 
السلطة إلى خانة العزلة السياسية والطالق الدبلوماسي الذي لن يُحمد عقباه، 
وسيتأثر به سلبًا شعبنا الفلســطيني، ألم يعُد هناك في السلطة رجٌل رشيد 
يُعيــد ترتيب األوراق السياســية وفق قراءة جيدة للخارطة السياســية ونظام 

التحالفات اإلقليمية.
أال يفهم القوم أنهم بعالقاتهم السيئة مع دول المحيط إنما يُسيئون للشعب 
والوطن والقضية، أرى أنه على السلطة أن تدرك أنها في المراحل الخطرة من 
الناحية السياسية، عليها أن تستدرك األمر قبل فوات األوان، والتاريخ لن يرحم 

أحد.  

plc.ps info.plc@gov.ps + 970 8 2827037 + 970 8 2829016 plc.gaza plc_pal plc.pal palplc

لجنة التربية تتفقد مستشفى الوفاء الطبي .. 
وتستمع لوكيل وزارة التربية والتعليم

عقدت لجنة التربيــة والقضايا االجتماعية 
التربيــة  وزارة  لوكيــل  اســتماع  جلســة 
والتعليم "زياد ثابت"، حول واقع المســيرة 
التعليمية في ظــل قلة إمكانيــات الوزارة 
واحتياجاتهــا الوظيفية الملحــة، وخطوات 
الوزارة األخيرة لتعيين معلمين جدد، وذلك 
بحضور النواب: عبد الرحمن الجمل، يوسف 

الشرافي، وهدى نعيم. 
بــدوره أكد "ثابــت" أن وزارته بصدد إتمام 
إجراءات تعيين عــدد "800" معلم ومعلمة 
خــالل العــام الجــاري 2017م، موضحًــا 
أن الــوزارة تتبــع معايير علميــة واجراءات 
مهنية فــي اختيار المعلمين والمرشــدين 
والمشرفين والمديرين، مع االلتزام الكامل 
باإلضافــة  الموظفيــن،  ديــوان  بشــروط 
لالهتمــام بالخبــرة والمؤهــالت العمليــة 

للمتقدمين.
وأشــار إلى أن متوســط الزيــادة الطبيعية 
الســنوية للطلبة الجدد يبلغ من )7000 – 

9000( طالب وهــذا يتطلب زيادة طبيعية 
في الشــواغر الوظيفية وأعــداد المعلمين، 
منوهًــا إلى أن الوزارة عملت خالل األعوام 
2016م وفًقــا لنظــام  2015م،  2014 م، 
العقود الســنوية ولم يكــن هناك تعيينات 

رسمية. 
من جانبهم بارك النــواب الجهود المبذولة 
من قبل الوزارة، مؤكدين حرصهم الشديد 
علــى ملــيء الشــواغر التعليميــة حســب 
األصول والقانون وتطبيق المعايير العلمية 
والمهنية فــي اختيار الــكادر التعليمي بما 
يضمن النزاهة والشــفافية، ومعبرين عن 
استعدادهم لتذليل العقبات لدى المعنيين 
المســيرة  بواقــع  النهــوض  ســبيل  فــي 

التعليمية نحو األفضل. 
زيارة مستشفى الوفاء الطبي

إلــى ذلك قــام نــواب اللجنة أمــس بزيارة 
فــي  وكان  الطبــي  الوفــاء  مستشــفى 

اســتقبالهم مدير عام المستشفى "تيسير 
البلتاجــي" والمديــر الطبــي وعــدد مــن 
العاملين، وناقش النوب وضع المستشفى 
والعقبــات التــي تواجــه مســيرته، داعين 
لضــرورة اهتمــام كل الجهــات المعنية به 
كمستشفى متخصص ويقدم خدمة طبية 

راقية ومتقدمة. 
بدوره عرض مدير عام المستشــفى شرحًا 
عــن نشــأة المستشــفى ومــا تعرضت له 
من دمــار نتيجة القصــف الصهيوني الذي 
اســتهدف مقرها الواقع شــرق مدينة غزة 
خالل العــدوان األخير على القطاع، مؤكدًا 
أن إدارة المستشفى تمكنت من إعادة بناء 
مقر جديد لها في مدينــة الزهراء، منوهًا 
إلى أنه يضم مركزًا للمسنين، وأخر لتأهيل 
ذوي اإلعاقــة الدائمة، مشــيرًا إلى معاناة 
المشــفى من أزمــة ماليــة حــادة تتطلب 
تدخل الجهات الرسمية في البالد الستنقاذ 

المشفى من أزمته.

majedplc@hotmail.com

تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح
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