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رحل أخيراً الدكتور عبد الســتار قاســم؛ بعد حياة علمية وعمليــة حافلة بالمواقف 
الوطنية الصادقة والثبات على الحق الفلسطيني والدفاع عنه في كل المحافل التي 
يستطيع الوصول إليها محلياً وإقليمياً ودوليًا عكس من خاللها وضوح الرؤيا وصالبة 
المواقف الفلسطينية ورفض المجتمع الفلسطيني التفاقية أوسلو وكل ما نتج عنها 
من تداعيات خطيرة على الوضع السياســي والميداني واالقتصادي الفلســطيني. 
تمتع البروفيسور عبد الستار قاسم، بجرأته المتناهية في الحق ومعارضته الشديدة 
للسلطة وأجهزتها األمنية القمعية وقضائها غير المستقل والمُسيس بامتياز، وخضع 
لمالحقات ومضايقات كثيرة على مدار عدة عقود، ودفع ضريبة باهضه جداً نظير مواقفه 
السياسية الجريئة والتي اتصفت بالثبات على قول الحق في كل المواقف والمحافل كافة. 
المفكر الفلسطيني واألكاديمي الشهير عبد الستار قاسم تعرض لالعتقال مرات عديدة 
لدى االحتالل وأجهزة أمن السلطة ومُنع من السفر على مدار "27" عامًا، باإلضافة 
العتداءات جسدية ومحاوالت اغتيال بواسطة إطالق النار عليه بشكل مباشر وحرقت 
مركبتــه وذلك كله على خلفية مواقفه وتصريحاتــه وكتاباته المعارضة لالحتالل 
ومعاونيه أينما كانوا، ومعارضة المواقف السياسية للسلطة الفلسطينية، رحمه اهلل 
تعالى غادر الدنيا دون أن يهادن الباطل وال أن يصفق له أو يداهنه وكذلك هم األحرار.

موريتانيا: التطبيع حرام
  موريتانيا دولة عربية ليست غنية وتسمى رسميًا: "الجمهورية اإلسالمية الموريتانية" 
وتعتمد على الرعي وصيد األسماك وتصديرها كما تعتمد على االستثمارات األجنبية، 
لكنها تعتبر منارة من منارات العلم اإلسالمي والعلوم الشرعية بمختلف تخصصاتها. 
قرر علماء موريتانيا مؤخراً أن التطبيع مع االحتالل هو أمر مُحرم بالكلية وبالتالي لم 
ولن تنزلق موريتانيا إلى مسار التطبيع مع االحتالل مهما كلفها ذلك من ثمن، ألنها 

تقدر العلماء باإلضافة لطبية شعبها المُحب للعلم الشرعي. 
"200" عالــم موريتانــي أصدروا فتوى تحرم التطبيع مــع االحتالل وتعتبر العالقة 
مع دولة الكيان الغاصب ال تجوز بحاٍل من األحوال، ألن التطبيع في فحواه مســاندة 

لالحتالل ودعم له وهو أمر من أعظم المحرمات كما قرر السادة العلماء والمفتون. 
تأتي هذه الفتوى الجريئة والصادقة بعدما صرحت وســربت بعض وسائل االعالم 
العالمية بأن موريتانيا تعتزم االلتحاق بركب التطبيع اآلثم مع االحتالل فجاءت الفتوى 
لتقطع الطريق على كل ما يخطط لموريتانيا بهدف سوقها نحو مستنقع التطبيع، 
وطبعًا قادة الدولة والجيش في موريتانيا يســعون دائمًا لرضى العلماء وبالتالي لن 
تكون الدولة الموريتانية جــزءاً من حالة التطبيع مع االحتالل خاصة بعدما قطعت 

عالقاتها معه عام "2009" إبان الحرب على غزة.
دعٌم سخي

دولة قطر دعمت القضية الفلسطينية وقطاع غزة مالياً على مدار عقود من الزمن، وها 
هي اليوم يصدر أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ أمراً أميريًا مُقدراً بتوفير منحة 
مالية بمبلغ "360" مليون دوالر على مدار العام الجاري لدعم غزة وعائالتها المستورة 
والحد من الوضع اإلنساني المتفاقم جراء الحصار وسياسات االحتالل، هذا الموقف ثمين 
بال شك ويعبر عن أصالة الشعب القطري وقياداته المحبة لفلسطين وأهلها وشعبها.
القضيــة الفلســطينية بحاجــة لــكل داعــم يقــف معهــا بالمــال أو بالمواقــف 
السياســية أو غيــر ذلــك مــن أشــكال الدعــم المتنوعــة المشــكورة بــال شــك 
وال ريــب، والحالــة الفلســطينية بحاجــة لمزيــد مــن المنــح الماليــة والمواقــف 
الفلســطينية لذا يتوجب على أشــقاءنا وأصدقاءنــا وأحرار العالم المبــادرة لخدمة 
فلســطين ومســاعدة أهلها تمهيــداً للتخلص واالنعتــاق من االحتــالل البغيض.  
لــو وفــرت مزيد من الــدول والجهــات والمؤسســات الدوليــة داعمًا ماليــًا مثل ما 
توفــره قطر لفلســطين وغزة طبعًا لــكان الوضع أفضل مما هو عليــه اآلن لذلك 
نهيب بــكل أحرار العالم دعم الموقف الفلســطيني وتعزيز صمود أهلنا وشــعبنا 
انتصارً للحق الفلســطيني واقتصاصاً من االحتــالل الذي ينتهك القوانين الدولية 
صبــاح مســاء وال يقيم وزنًا للمعاهــدات وال االتفاقيات وال حتى للشــعوب األخرى.

ناقشــت لجنتــا الموازنــة واالقتصاديــة بالمجلس 
التشــريعي، مشــروع قانون الموازنة العامة للعام 
2021م؛ ومــا جــاء فيها مــن توزيعات ســواء على 
القطاعــات المكونة للموازنة أو مراكز المســؤولية 
فيها، وذلك أثناء لقاء مع وكيل وزارة المالية عوني 
الباشــا، ومدير عام الموازنة العامــة بوزارة المالية 

عزمي عايش.
وحضــر االجتماع ُكاًل مــن النواب: عاطــف عدوان، 
وسالم سالمة، ويوسف الشرافي، ويحيى العبادسة، 
تقديــرات  النــواب  وناقــش  الشــنطي،  وجميلــة 
اإليــرادات العامــة والنفقات العامــة الموزعة على 
النفقــات التشــغيلية والرأســمالية، ووضعوا وكيل 
وزارة الماليــة بصــورة المالحظــات على مشــروع 

أكــد النائــب عاطــف عــدوان؛ أن 
الغربية  بالضفة  الفردية  العمليات 
الثــورة  روح  أن  تؤكــد  المحتلــة 
االحتــالل،  زوال  حتــى  مســتمرة 
وأشــار فــي تصريــح صحفــي ردًا 
علــى استشــهاد فلســطيني قرب 
مستوطنة "جوش غتسيون" جنوب 
بيت لحم أثنــــاء محاولتـه تنفيـــذ 
عمليــة طعــن، أن شــعبنا يرفض 
االجــرام الــذي يمارســه االحتالل 
ضـــده مــن انتهــاكات وإجـــراءات 

ال إنسانيــــة، مضيفــًا:" رسالـــــة شعبنــا أنــه لن 
يقبــــل بوجــود االحتــــالل وسياساتــه االجراميـة 

ضـــد أرضنــا وشعبنــا".
أوضـــح النـائب عــــدوان؛ أن العمليـــات الفرديــة 
ضـــد االحتـــــالل تعبـــــر عــن ثــورة وعنفــوان 
شــعبنا ورفضه لالحتــالل ودليل جديــد أن أرضنا 
الفلسطينيــــة تشتعــــل ثــورة ونــار تحــت أقدام 
االحتالل ومســتوطنيه حتى زوالهم عن فلســطين 

لجنتا االقتصادية والموازنة تبحثان مشروع 
قانون الموازنة العامة للعام 2021م

النائب عدوان: العمليات الفردية بالضفة 
قوية ومتصاعدة

القانون.
بــدوره أوضــح وكيــل وزارة الماليــة للنــواب مــن 
اللجنتين أن مشــروع قانون الموازنــة العامة لهذا 
العــام تم أعداده بنظام جديد، حيث ألول مرة تُعد 
بطريقــة موازنة البرامــج واالداة وليــس بطريقة 

موازنة البنود.
ويعتبر هذا االجتماع تمهيدًا لعرض مشروع قانون 
الموازنة العامة على المجلس التشريعي في جلسة 

خاصة يعقدها الحقًا.
الجدير ذكره أن الخزينة العامة تعاني منذ أكثر من 
خمسة عشر سنة نقصًا حادًا في اإليرادات الشهرية 
مما يفرض مزيدًا من القيود والتحديات على أوجه 

الصرف المالي.

ونيــل شــعبنا حريتــه وحقوقــه 
العمليــات  أن  مشــيرًا  كاملــة، 
الفرديــة تؤكــد علــى التمســك 
والمقاومة، معتبرًا  الجهــاد  بخيار 
لشــعبنا  الشــهيد  رســالة  أن 
وأمتنــا هــي دعم خيــار الصمود 
والمقاومــة، داعيــًا أهــل الضفة 
الغربية لالســتمرار فــي مقاومة 
مخططاتــه  وإفشــال  االحتــالل 
الخبيثـة الهادفة لتصفية القضية 
الضفــة  وتهـــويد  الفلســطينية 

الغربيـة ومصــادرة أراضيها وتهجير أهلها.
ودعــــا عـــدوان كل قــوى المقاومــة والفصائــل 
الوطنيـــة الفلسطينيـــــة فــي الضفــــة الغربيــة 
ضــد  المقاومــة  عمليـــــات  لتصعيــــد  المحتلــة 
الدولـــي  القانــــون  بــــأن  مذكــــرًا  االحتـــــالل، 
قد كفــــل لكـــل الشعـــــوب المحتلــــة مقاومـــة 
االحتـــالل بــكل الوسائـــل المتاحــة حتــى التحرر 

واالنعتاق من المحتل.
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نعــى المجلــس التشــريعي أســتاذ العلوم 
السيـــاسية البروفيسور عبد الستار قاسم، 
الــذي وافـــــاه األجــــــل بعد حيــاة علمية 
حافلــة بالمواقف الوطنيــة؛ وذلك منتصف 
األســبوع الجــاري فــي إحدى مستشــفيات 
الضفـــة الغربيــة المحتلة عــن عُمر يناهز 
73 عامـــا، بعــد تدهور حالتــه الصحية إثر 

إصابته بفيروس كورونا.
وأجــرى رئيــس المجلس باإلنابــة د. أحمد 
بحــــــر، اتصــــااًل هاتفيـــًا مع نجل الراحل 
عبد الستار قاسم وقــدم له التعازي بوفـــاة 
الوطنيــة  مواقفــه  مستذكــــرًا  والـــــده، 
والسياسيـــــة المعارضــة التفــاق أوســلو، 
منوهًا أن شــعبنا الفلســطيني لن ينســى 
للمفكــر "قاســم" هــذه المواقــف الوطنية 
المتقدمــة وســتظل حاضــرة فــي وجدان 
شــعبنا، داعيًا ألن تبقى المسيرة متواصلة 

التشريعي ينعى البروفيسور عبد الستار قاسم
علــى دربــه، الفتًا ألنــه كان قــدوة وطنية 

ورمــز مــن رمــوز فلســطين ورجل من 
رجــــــال األمة العربيــة واإلسالمية، 

ودافــع بكل قوة وثبــات عن حقوق 
شعبنـــــا الفلسطيني المسلوبة.
 الجدير ذكره أن الراحل قاســم 
كان اســتاذًا للعلوم السياســية 
فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة 
فذًا  ومحلــاًل سياســيًا  وكاتبــًا 
وصاحــب فكــر حــر ومواقــف 
جريئــة فــي معارضــة النهــج 
السياســي للســلطة وسياســة 
االحتالل  مــع  األمني  التنســيق 
وظل صوتــًا للحق الفلســطيني 

المقاومــة  ومدافعــًا عنــه وعــن 
المحافــل  كل  فــي  الفلســطينية 

الدولية والمنابر اإلعالمية المختلفة. 



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

العــدد
)310( A L  -  P  R  L  M  A  N

04 فبراير /شباط 2021 م تقارير 2

د. بحر: ندعم إيجاد استراتيجيات توحد األمة لمواجهة الهجمة على 
اإلسالم وإلفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية 

أكد رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة د. 
أحمد بحر؛ على ضرورة توحد األمة العربية 
واإلســالمية مــن أجــل الدفــاع عــن دينها 
الفلســطينية،  القضية  وقضاياها وخاصــة 
والوقوف في وجه الهجمة التي يتعرض لها 
الدين اإلسالمي الحنيف في أوروبا، جاء ذلك 
لدى مشــاركته في مؤتمــر دولي إلكتروني 
حول مناهضة اإلسالم في القارة األوروبية 
نظمته مؤسسة محبي النبي محمد، وحزب 
الهدى بتركيا؛ بمشاركة شخصيات سياسية 

دولية وازنة.
قيم عظيمة

ونوه بحــر؛ إلى أن اإلســالم يحمل رســالة 
ملؤهــا الحب واإلخاء والتســامح والســالم، 
ويسعى لنشر قيم الوداد والوئام، ويحرص 
علــى بنــاء مجتمعــات خاليــة مــن األحقاد 
والضغائــن والعنصرية والقهر واالســتعباد 
واالســتكبار، ويحقــق منظومة أمــن وأمان 
واســتقرار الشــاملة، لكــن أعداء اإلســالم 
وســدنة الظلم حاولوا طمس هذه الرسالة 
السمحة والقيم المباركة عبر تشويه صورة 
اإلســالم وإلصــاق النعوت والتهــم الباطلة 

بحقه وأهله.
وشــدد على ضــرورة الدفــع باتجــاه إعادة 
بناء ذواتنا العربية واإلســالمية على أسس 
منهجيــة منظمــة، وتوفير ســبل التعافي 
العربيــة  الــدول  تنهــض  كــي  الداخلــي، 
واإلسالمية بواجباتها المطلوبة تجاه الدفاع 
عن دينها ورســالتها وتاريخهــا وحضارتها، 

أكــد النائــب في المجلــس التشــريعي عن 
محافظــة طولكرم شــمال الضفــة الغربية 
فتحي القرعاوي على أهمية إجراء االنتخابات 
فــي فلســطين، كونها مشــهد إيجابي رغم 
تعقيــدات الحياة السياســية، وذلــك لتجديد 
الحياة الديمقراطية الفلسطينية ورفد الحياة 

السياسية في فلسطين بعناصر جديدة.
وشــدد القرعاوي؛ خــالل البرنامــج اإلذاعي 
الخــاص بالمجلــس التشــريعي "تحــت قبة 
البرلمان" على أن االنتخابات من شــأنها بث 
الروح في الشــعب الفلســطيني، الذي يملك 
قيــادات شــابة يمكــن أن تبرز في المشــهد 

الفلسطيني وتخدم قضايا الشعب.
حالة من الالمباالة

وأشــار إلى وجود حالة من الالمباالة من قبل 
المواطنيــن فــي الضفــة الغربية لمرســوم 
االنتخابات الصادر عن رئيس الســلطة برام 
اهلل، متوقعــاً أال يكون االقبــال على االقتراع 
كمــا الــذي كان فــي انتخابات عــام 2006، 
خاصــة أن االنتخابــات البلديــة األخيرة التي 
جرت بالضفة الغربية دون القطاع لم تحقق 

تطلعات الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الجمهور في الضفة مصاب بخيبة 
األمل مما جرى منذ عــام 2006 حتى اليوم، 

لدى مشاركته بمؤتمر إلكتروني دولي

وتتمكن من كسر الهجمة المتصاعدة.
وأشار إلى الحملة التي يتعرض لها اإلسالم 
في فرنســا وباقــي أوروبا، مؤكــدًا أن تلك 
الهجمة تشــارك فيها أطراف وجهات عديدة 

في مقدمتها الكيان الصهــيوني.
القضية الفلسطينية

ولفــت بحر؛ إلى أن االحتــالل يحاول إلصاق 
تهم التطرف واإلرهاب بالشعب الفلسطيني 
ومــارس القتــل والظلــم والعدوان وشــنّ 
الحــروب ضد أبناء شــعبنا وفــرض الحصار 
على قطاع غزة وحرمهم من لقمة العيش، 
التطــرف  ضــد  الدولــي  الموقــف  ووظــف 
واإلرهــاب لصالــح مخططاتــه العنصريــة 

وإجراءاته الوحشية.
وأشــار إلــى مرور عــام على إعــالن صفقة 

القــرن علــى يد العنصــري دونالــد ترامب 
الــذي جند قــوى إقليميــة ودوليــة لفرض 
وتمريــر مخططه بهــدف تصفيــة القضية 
الفلســطينية، وتواطأت معه أنظمة عربية 
لــم تجــد أدنــى رادع فــي إبــرام اتفاقيات 
القــدس  وباعــت  الكيــان،  مــع  تطبيعيــة 
وفلســطين وتجــاوزت كل ثوابــت العقيدة 
والتاريــخ وإجمــاع األمة في إطــار تحالفات 
أمتنــا  ومســتقبل  تهــدد حاضــر  خطيــرة 

وشعوبها.
وحذر مــن خطــورة إجــراءات االحتالل في 
القدس الســاعية لتقســيم األقصى مكانيًا 
تمهيــدا لبنــاء الهيــكل المزعــوم، منــددًا 
بمواصلــة اعتقــال االحتالل لمــا يزيد عن 
"5000" أسير منهم "300" مصابر بفايروس 

كورونــا، يحرمهم من أبســط حقوقهم في 
مخالفة لكل القــرارات واألعراف والمواثيق 

والقوانين الدولية واإلنسانية. 
ظاهرة مفتعلة

وقال بحر:" إن ظاهرة تنامي العداء لإلسالم 
فــي الغــرب هــي ظاهــرة مفتعلــة ونتاج 
مخططــات ماكــرة ومؤامــرات كبــرى ضد 
اإلسالم والمســلمين، ما يستوجب من هذا 
المنبر الدولي الهام ســرعة التحرك لبلورة 
مواقف جريئة وحقيقية وأشكال حراك جادة 

ومؤثرة لوقف هذه الظاهرة الخطيرة".
وأضــاف:" مــن هنا نعــول علــى مؤتمركم 
لرفع رسالة االنتصار لإلسالم والدفاع عنه، 
وتثبيــت البوصلــة فــي اتجاههــا الصحيح 
بمــا يخدم ديننــا وقضايــا أمتنــا، وتوحيد 
واإلســالمية  العربيــة  والطاقــات  الجهــود 
فــي ســبيل دحــر الهجمــة الشرســة التي 
تســتهدف جوهــر وجودنــا وحقيقتنــا التي 
يمّثلهــا الدين اإلســالمي الحنيــف، وإعادة 
لمّ شــمل ووحــدة األمة وقواهــا لمواجهة 
التحديــات الكبرى، ودعم وإســناد الشــعب 
الفلسطيني المكلوم والقضية الفلسطينية 
العادلــة في ظــل المخاطر المحدقــة التي 
تستهدف شطبها وطيّ صفحتها، ومواجهة 
وبــاء االحتالل الصهــــيوني الذي يســتغل 
حمالت التشــويه الممنهج لصورة اإلســالم 
والمســلمين، لتكريس سياساته اإلجرامية 
بتهويد القدس وابتالع األرض باالستيطان 

واستهداف الحق والوجود الفلسطيني".

صعوبــة  رغــم  ولكــن 
الموقــف والضغط دعونا 
نخــوض التجربــة علهــا 
تكون بوابة إلعادة لحمة 
الفلســطيني  الشــعب 
وتحقيق بعض التطلعات 

للمواطنين.
وتطــرق القرعــاوي إلــى 
تهيئة األجواء في الضفة 
الغربية إلجراء االنتخابات، 
حيث نفى أن يكون هناك 
تغير في مواقف السلطة 
بــرام اهلل فــي التعامــل 

مــع المواطنيــن، حيث تتواصــل االعتقاالت 
المواطنيــن  علــى  والتضييــق  السياســية، 
وغيرها من الممارســات التــي تتعارض مع 

التوجه لالنتخابات.
مؤشرًا سلبيًا

واعتبر عدم وجود تعليمات واضحة لألجهزة 
األمنية والجهات الحكومية لتوســيع مساحة 
الحريات تمهيداً لالنتخابات، بمثابة مؤشــرًا 
ســلبيًا وال يــزرع الثقــة بين كافــة األطراف 

الفلسطينية للمضي بالتجهيز لالنتخابات.
وأشــار القرعــاوي إلى أن التضييــق ال يطال 

والتنظيمــات  الفصائــل 
الجميــع  بــل  بعينهــا، 
والتضييــق حتــى ألبنــاء 
مشــيرًا  فتــح،  حركــة 
فــي  القيــادي  لتصريــح 
الفتاح  حركة فتــح عبــد 
حمايــل، الــذي قــال:" إن 
لكــن  تهديــدات  هنــاك 
فتحــاوي ينــوي خــوض 
االنتخابــات خــارج إطــار 
قوائم حركة فتح"، معتبرًا 
ذلــك مؤشــر خطير على 

حالة الحريات في الضفة.
وحــذر من خطــورة أن يصل األمــر لتصادم 
مســلح بيــن تيــارات بحركــة فتح بســبب 
االنتخابــات والترتيــب لهــا، وبالتالــي فــإن 
المجتمــع الفلســطيني في الضفــة الغربية 
يحتاج لتهيئة األجواء وتوسيع رقعة الحريات 

للجميع.
وشــدد على ضــرورة أن يتم تســوية أوضاع 
النواب السابقين قبل اجراء انتخابات جديدة، 
الفتــًا لمعاناة نوب الضفــة الغربية من كتلة 
التغييــر واإلصالح وكتل أخــرى من تضييق 
من قبل السلطة عالوة عن قطع رواتبهم من 

سنوات ومالحقة شديدة.
قبضة أمنية

وتساءل القرعاوي، كيف سيمكن اقناع الناس 
باالنتخابــات التشــريعية مــع وجــود قبضة 
أمنية يمكن أن تنقلب على نتائج االنتخابات 
ومالحقة النواب المنتخبيــن وقطع رواتبهم 
كما جرى مع النواب اإلســالميين المنتخبين 

عام 2006.
وأكد أن المطلوب من السلطة برام اهلل إزالة 
القبضة األمنية علــى النواب وعلى المجتمع 
الفلسطيني، والقيام بدورها في حماية الحياة 
الديمقراطيــة واالنتخابات وال تتدخل فيها أو 
تتخذ إجراءات على ضوء نتائجها قد تلغي أو 

تعطل الحياة الديمقراطية.
وعبــر عن أمله بإتمــام االنتخابــات المقبلة 
كما التي جرت عام 2006، والتي ســتنعكس 
حالة إجراءها ايجابًا على الشعب الفلسطيني 
أمنيا واقتصاديا ورغم وجود االحتالل، خاصة 
في حال عدم وجود نيــة مبيتة لدى البعض 
إلفشال االنتخابات والتي من المفترض أنها 
ســتمهد لوحدة الصف الفلســطيني وتوحيد 
مؤسســات الســلطة بغــزة والضفــة وإعادة 
الوحــدة الوطنية لشــعبنا لنواجــه االحتالل 

موحدين.

النائب القرعاوي: على السلطة بالضفة رفع القبضة األمنية وتهيئة 
األجواء لنجاح االنتخابات العامة 
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 إلى المتحاورين في القاهرة
ابتليت الساحة الفلســطينية طيلة سنوات االنقسام بكل ما هو عجيب وغريب، وواجهت تحديات 
كبرى في ظل االحتكام إلى سياســة االســتفراد بالقرار الوطني، وخنق الحريات العامة ومحاربة 
المقاومة في الضفة الغربية، واختزال النظام السياســي والمؤسســات الرســمية لصالح أجندات 
شــخصية وحزبية، واالرتهان ألجندة االحتالل والخارج، لتبلغ األوضاع الفلســطينية الداخلية مدى 
مزعجا تقزّمت معه القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتضخمت 
 فيه الذات الفصائلية، وطغت فيه الرؤية الفصائلية الضيقة على حساب الرؤية الوطنية الجامعة.
التفاهمــات  مــن  العديــد  أنتجــت  التــي  الطويلــة  المصالحــة  جــوالت  مــن  وبالرغــم 
علــى  الســلبية  بظاللــه  أرخــى  الفشــل  أن  إال  وحمــاس،  فتــح  حركتــي  بيــن  واالتفاقيــات 
 الســاحة الوطنيــة نتيجــة عــدم توفــر اإلرادة الصادقــة لتحقيــق الوحــدة وإنهــاء االنقســام.
ومــع لقــاء األمنــاء العاميــن للفصائــل الفلســطينية بيــن غــزة ورام اهلل مطلــع شــهر أكتوبر 
العــام الماضــي، ومــا تــاله مــن الوصــول إلــى تفاهمــات إســطنبول، استبشــر شــعبنا خيــرا 
بقــرب إعــادة ترتيــب البيــت الفلســطيني الداخلي على أســس وطنيــة صحيحــة، إال أن إعادة 
التنســيق والتعــاون األمنــي والعالقــات السياســية واالقتصاديــة مــع االحتــالل أثنــاء انعقــاد 
جلســة الحــوار فجّــرت الموقــف، قبل أن تفــوت حركة حمــاس الفرصــة وتقطــع الطريق على 
 الخــالف الدائــر، لتمهد –بالتالي- الطريق نحو إصدار المرســوم الرئاســي الخــاص باالنتخابات.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نؤكد أننا مع االنتخابات قلبا وقالبا، وأننا من أشد الداعمين لها، 
إال أننا نحرص على أن تتأسس العملية االنتخابية على أرضية قانونية ودستورية سليمة، وأن تزول 
 من أمامها كافة العوائق التي قد تحرف بوصلتها وتعرقل مسارها وتؤثر في صحة وسالمة نتائجها. 
إننا في المجلس التشــريعي الفلسطيني نعبر عن اســتغرابنا التام من نية السلطة الفلسطينية 
عــدم بحث آثــار وتداعيات االنقســام واالقتصار علــى بحث قضيــة االنتخابات، كمــا نعرب عن 
خشــيتنا الكبيــرة من جملــة القــرارات بقوانين التي أصدرها الســيد محمود عبــاس قبل إصدار 
المرســوم الرئاســي، والتي تمــس في بعــض جوانبها بالســلطة القضائية وتحولهــا إلى مجرد 
تابع للســلطة التنفيذية، فضال عن اســتمرار المحكمة الدســتورية التي تم إنشاؤها بشكل غير 
 قانونــي، بمــا يجعل العملية االنتخابية أســيرة ألجنــدة البعض وأهوائهم الشــخصية والحزبية.
إن المخططــات والمؤامــرات والتحديات التي تســتهدف تصفيــة القضية الفلســطينية، والوضع 
الكارثــي الــذي يعيشــه قطــاع غــزة في ظــل اســتمرار الحصــار، يقتضي شــمولية الحــوارات 
واالبتعــاد عــن الحلــول اآلنيــة والمعالجــات الترقيعيــة، ويحتــاج إلى بســط معالجــات حقيقية 
وحلــول اســتراتيجية للخــروج من نفــق األزمــة الفلســطينية الداخليــة التي هدّها االنقســام 
واالرتهان لالتفاقيات مع االحتالل، بما يقود إلى تبني مشــروع إنقاذ فلســطيني شــامل، توطئة 
إلعــادة صياغــة المشــروع الوطني الفلســطيني، ودفــع الوضع الفلســطيني الداخلــي إلى حال 
 التعافــي التام، وإعــادة االعتبار للقضية الفلســطينية في مركز صنع القــرار اإلقليمي والدولي.
شــعبنا،  لوحــدة  األمــان  صمــام  يشــكل  التشــريعي  المجلــس  أن  أحــد  علــى  يخفــى  وال 
والضامــن األهــم إلنفــاذ منظومــة القيــم والمبــادئ القانونيــة والدســتورية التــي تشــكل 
الســياج المتيــن لحمايــة النظــام السياســي الفلســطيني، مــا يتطلــب إعــادة االعتبــار لــه، 
الفلســطينية، والعمــل علــى  الوطنيــة  الحيــاة  والتأكيــد علــى أهميــة دوره وفعاليتــه فــي 
 عــدم زرع العقبــات التــي تســتهدف تهميشــه وتعطيــل مكانتــه فــي المجتمــع الفلســطيني. 
لقــد آن األوان لبــدء مرحلة جديــدة تدرك فيها الســلطة والفصائل الفلســطينية، حقيقة وفعال، 
أنهــا مؤتمنــة علــى مصيــر الشــعب والوطــن والقضيــة، وأن بوصلتها ينبغــي أال تنحــرف أبدا 
عــن القــدس والقضايــا الفلســطينية الكبــرى، وأن بندقيتهــا ينبغــي أال تصــوّب إال إلى صدر 
االحتــالل، وتنشــغل بمســاع حقيقيــة ترســي أســس ومعالــم مصالحــة وطنية شــاملة تبدد 
اآلثــار الغائــرة التي حاقــت بالعالقات الداخليــة، وتوفر ضمانــات أصيلة وملموســة للخروج من 
 نفــق التكلــس والجمــود وانعــدام الثقــة الذي يهيمــن على الوضــع الفلســطيني العــام حاليًا.
وختاما.. فإن الســلطة الفلسطينية وحركة فتح اليوم أمام اختبار وطني بالغ األهمية والحساسية 
لجهــة االنتصــار للقيــم والمصالــح الوطنيــة والمبــادئ القانونيــة والدســتورية، ونبــذ األثــرة 
الشــخصية والفئويــة بما يفضــي إلى طيّ ملف االنقســام إلى األبــد ورفع العقوبــات الجماعية 
عــن أهالــي القطاع، وكلنا أمل أن تعلو قيــم التوافق والوحدة والشــراكة والتكاتف الداخلي على 
مثيــرات الفرقــة وموجبات االختــالف، وأن يعبر الفلســطينيون جميعا تحديــات المرحلة القادمة 
بصــف وطنــي موحد واســتراتيجية وطنية مشــتركة قــادرة علــى التصدي إلجــرام ومخططات 
 االحتــالل وتحقيق آمــال وتطلعات وحقوق وثوابت شــعبنا وإنجاز مشــروعه الوطنــي التحرري.
هي دعوة ورسالة للفصائل الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة بعد أيام لالرتقاء إلى مستوى 
المسؤولية الوطنية وخطورة اللحظة التاريخية الراهنة، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي 

على أسس صحيحة قبل فوات األوان.
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النائب أبو حلبية: االحتالل يسعى لفرض 
واقع جديد للسيطرة على األقصى

التشريعي: يدين اختطاف االحتالل للنائب محمد بدر

أكد رئيس لجنــة القدس واألقصى 
النائب  التشــريعي  المجلــس  فــي 
أحمد أبو حلبية؛ أن االحتالل كرس 
القــدس  اعتداءاتــه علــى مدينــة 
لفــرض أمر واقــع جديــد تكون له 
اليــد العليا في الســيطرة على كل 
المســجد  بشـــــؤون  يتعلــــق  مــا 
األقصى، وتغييــر الوضع التاريخي 

والديني القائم.
وشــدد أبــو حلبيــة؛ خــالل مؤتمر 
صحفي عقــده مؤخرًا باســم لجنة 
القدس واألقصى، على أن االحتالل 
يســتغل جائحــة كورونــا لالنفراد 
المصلين  ويمنع  األقصى  بالمسجد 
مــن الوصــول إليــه، وفــي الوقت 
نفسه يسمح وبحرية للمستوطنين 
باقتحامه وتوفير الحماية المشددة 
لهم مما يعد تحدٍ ومخالفة صريحة 

للمواثيق الدولية.
منع ترميم قبة الصخرة

ولفت إلــى أن االحتالل يمنع أعمال 
الترميم والصيانــة في مصلى قبة 
الصخــرة المشــرفة وفــي المصلى 
المروانــي منذ خمســة أيــام وحتى 

التشــريعي  المجلــس  أدان 
الفلســطيني اختطــاف االحتــالل 
للنائــب عــن محافظــة الخليل د. 
محمــد ماهــر بــدر، وذلــك عقب 
مداهمة منزله والعبث به مؤخرًا، 
ما يرفع عدد النــواب المختطفين 
في ســجون االحتالل إلــى ثمانية 

نواب.
وقـــال رئيس المجلس التشريعي 
إن  بحــر:"  أحمــد  د.  باإلنـــــابة 
للنــواب  االحتــالل  اختطــاف 
الفلســطينيين جريمــة ومخالفــة 
لكافة القوانين واألعراف الدولية"، 
علــى  الدولــي  الصمــت  منتقــدًا 
النــواب  جرائــم االحتــالل بحــق 

الفلسطينيين.
وأشــار بحر في تصريــح صحفي 
حادثــة  وقـــــوع  فـــــور  أصــدره 

لحظة اعــــداد هذا البيــان، إضافة 
إلى منـــــع إدخــال المــواد الالزمة 
لهــذا الترميــم، وتهديــد كل مــن 
يلــزم  مــا  علــى صيانــــة  يعمــل 
مــن مكونــات المســجد األقصــى 
باالعتقــال واإلبعــاد، فــي محاولة 
لمقايضــة السماح بالترميم مقابل 
إعادة إغـــالق مصلى بـاب الرحمة، 
منوهــًا لمواصلــة قــوات االحتالل 
أعمــال الحفــر فــي ســاحة البراق 

بآليات حفر ضخمة.
مزيدًا من القيود

وبين أن ســلطات االحتالل تواصل 
دخــول  علــى  قيودهــا  فــرض 
المســلمين للصــالة فــي األقصى؛ 
ومنع مَن هم خارج القدس القديمة 
للدخــول والصــالة فيه، إضافـــــة 
إلغالقه لمدة طويلة بحجة الحد من 
انتشار فيروس كورونا، مع السماح 

للصهاينة باالقتحامات اليومية. 
وحذر النائب أبو حلبية؛ من ســعي 
االحتــالل إلى تحويــل قصر مفتي 
أميــن  الحــاج  األســبق  فلســطين 
يهــودي،  إلــى كنيــس  الحســيني 

ومضاعفــة عــدد الوحــدات 
االستيطانية في محيط هذا 
القصر من 28 إلى 56 وحدة 

استيطانية.
وضع حد للممارسات 

الصهيونية
ودعــا البرلمانــات الدوليــة 
للوقــوف أمام مســؤولياتها 
ووضــع حــد لمــا يُمــارس 
مــن سيـــاسات صهيونيــة 
والتهجير  العرقــي  للتطهير 
أهلنــا  بحــــق  القســري 
المقدســيين فــي المدينــة 
المقدســة وتوفيــر الحماية 

الدولية لهم.
العالــم  أحــرار  وطالــب 
والمنظمــات الدولية بوقفة 
جادة في مواجهة غطرســة 
وجبروتــه،  االحتــالل 
ومحاكمــة قاداتــه علــى ما 
ارتكبــوه من جرائــم حرب 
ومقدســاتنا  شــعبنا  بحــق 
في  واإلســالمية  المسيحية 

القدس.

خالل مؤتمر صحفي للجنة القدس

الحيــاة  أن  إلــى  االختطــــاف 
البرلمانيـــــــة والديمقراطيـــــــة 
الفلســطينية كانــت ومــــا زالــت 
مهــــــددة وتعيــش أجــواء غيــر 
ســليمة بســبب جرائم االحتالل، 
مطالبــًا العالــم بالتحــرك لوقــف 
جرائــم االحتــالل بحــق الشــعب 

الفلسطينـــــــي ونوابـــــه 
المنتخبين.

وحمل االحتالل المسؤولية 
الكاملــة عن حيــاة النواب 
أن  خاصــة  المختطفيــن 
عــددًا منهــم يعانــون من 
أمــراض وبحاجــة لرعايــة 
مطالبــًا  خاصــة،  طبيــة 
حــول  البرلمانــات  كافــة 
العالم والجهــات الحقوقية 
والقانونية االنتصار للنواب 

الفلسطينيين.
يشــار إلى أن النائب "بدر" 
يبلغ مــن العمر "64" عامًا، 
"12" عامــًا  وقضــى نحــو 
في ســجون االحتالل على 
فتــرات متقطعــة، ويعاني 

من عدة أمراض مزمنة.
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تقارير

اللجنة االقتصادية تلتقي منتجي المواد الزراعية وأصحاب مصانع الخياطة

نائبان: االحتالل يتحمل المسؤولية عن حياة األسرى في ظل تفشي 
كورونا بالسجون

دعت لدعم المنتج المحلي المطابق للمواصفات الفلسطينية

بعد وصول عدد اإلصابات إلى 300 أسير

التقت اللجنــة االقتصاديــة صاحب مصنع 
أكنــان للمــواد الزراعية محمد أبــو هيبة، 
واســتمعت منــه إليضاحــات حــول عمــل 
المصنــع خاصة إنتــاج األســمدة الزراعية، 
الســائل و"الكمبوست"،  السمـــــاد  مثــــل 
مبينـــًا أن المنتــج يتمتــــع بجــودة عالية 

ومراقبـــة وإشراف من وزارة الزراعة. 
وحضــر اللقاء رئيــس اللجنــة االقتصادية 
النائــب عاطــف عــدوان، وأعضــاء اللجنــة 
النواب: يوســف الشــرافي والنائب وســالم 

سالمه وجميلة الشنطي.
بــدوره أكـــــد عــدوان، على أهميــة دعم 
أشــكال  كل  وتوفيــر  المحلــى  المنتــج 
الدعم لهــــذا المنتــــج كبديــل للمنتجات 
جـــودة  ذو  يكــون  أن  علــى  المســتوردة، 
عاليـــــة وكفاءة في اإلنتاج الزراعي، مبينًا 
أن اللجنة االقتصادية تشــجع على إقــــامة 
مثل هذه المشــاريع ألنهـــــا تســاهم في 
الحد من البطالة وتشغيـــــل الكفــــــاءات 
العلميــــة، مؤكــدًا على أن اللجنة ســتتابع 
هــذا الموضوع مــع الجهــات المختصة من 
أجــل تقديم الدعــم الفنــي واإلداري لهذا 

المنتج.
دعم المنتج المحلي وفتح األسواق 

الشعبية
في سيـــاق منفصل؛ عقدت اللجنة اجتماعًا 
لهــا ناقشــت فيــه العديــد مــن القضايــا 
االقتصاديــة ومنها دعــم اإلنتــاج المحلي 

وتوفيـــــر البدائــل للبضائع المســتوردة، 
خاصة في المجال الزراعي، وأكــــدت على 
ضــــرورة أن تراعــــي السياسات الزراعية 

والواقع الزراعي واإلنتاجــي في غزة.
وناقشــت اللجنــة اســتجابة خليــة األزمــة 
لتوصيــات اللجنــة االقتصادية حــول فتح 
األســبوع  الشعبيـــــة خــــالل  األســـــواق 
القادم، مؤكدة حرصها على الوقوف بجانب 
الفئات الصغيرة التي تعمل بشــكل يومي 
فــي ظــل جائحة كورونــا التي أثــرت على 

نشاطهم التجاري بشكل ملحوظ.
وبحثــت اللجنــة شــكوى أصحاب شــركات 
البترول والغاز حول إجراءات الترخيص من 
قبــل الجهــات المختصة، ووعــدت بمتابعة 
األمــر مــع وزارة المواصــالت مــع ضمــان 

الحفاظ على السالمة العامة.
وتبحث معاناة أصحاب مصانع الخياطة

أصحـــاب  مــع  اللجنــة  والتقــــت  هـــــذا 
مصانع الخياطـــة في قطاع غزة، وناقشت 
أصحــــاب  طالــــب  حيــــث  مشــكالتهم، 
الحمايــة،  توفيــــر  بضـــرورة  المصانـــع 
للعامليــن فــي مهنــة الخياطة فــي قطاع 
غــزة خاصــة مـــــع وجــــودة عــدد كبيــر 
منهم أصحاب خبــــرة وكفـــاءة، وذلك من 
خالل تعزيز اإلنتــــــاج المحلى والسمــــاح 
رســوم،  دون  الخــــام  لمــــواد  باســتيراد 
والعمل على فرض رســوم جمـــركية على 
الســلع المســتوردة من هذا النوع لتشجيع 
اإلنتاج المحلى، المر الذي من شــأنه توفير 

آالف فرص العمل.

اللجنــة  رئيــس  أكــد  جانيــــه،  ومـــــن 
بقضايــا  لجنتـــه  اهتمـــــام  االقتصاديــة 
العمـــال، وأنهــا تســعى للعمـــل لزيــــادة 
فرص تشــغيل األيدي العاملـــــة، وخاصة 
في هذا المجال، مبينـــًا أن اللجنة ســتتابع 
مــع الجهــات المختصـــــة وضع سياســات 
تجــــارية تالئــم هــذا القطاع بمــا يضمن 

زيادة اإلنتاج المحلى.
وتعقد اجتماعًا دوريًا 

وعقـــدت اللجنــة اجتماعــًا دوريًا ناقشــت 
فيـــــه عـــــدة قضايـــــا منهـــا مشكلــــة 
الزراعــة  وزارة  ودور  المخصــب،  البيــض 
المراقبــة علــى استيـــراده والتأكــد  فــي 
مــن خلــــوه من األمــراض، للحفــاظ على 
الصحـــة والسالمة العامة، مـــــؤكدة على 
ثقتهـــا بعمــــــل وزارة الزراعــة من خالل 
الفحوصات التي تقوم بها للســلع الزراعية 

المستـــوردة.  والحيـــوانية 
واعتمــدت اللجنة مســودة مشــروع قانون 
حســب  للمجلــس  لتقديمــه  الصناعـــة، 
مــن  العديــد  ناقشــت  فيمــــا  األصــول، 
أصحــاب  وخاصــــة  المواطنيــن،  شــكاوى 
جمعيــة البتــرول بمــا يتعلــق بترخيــص 
بشــروط  وااللتــزام  البتــــــرول  ســيارات 
الســالمة العامة، وبينت اللجنــة أنها تتابع 
بشــكل مســتمر مع الوزارات المختصة كل 
المشـكالت والقضايا المختلفة، للعمل على 

حلها بما يحقق المصلحة العامة.

أكــد النائب عبــد الرحمن الجمــل، على أن 
جريمــة  يمــارس  الصهيونــي  االحتــــالل 
اإلعــدام البطــيء بحــق األســرى المرضى 
الطبــي،  اإلهمــال  سياســة  خــالل  مــن 
محمــاًل االحتالل مســؤولية هــذه الجريمة 

وتداعياتها.
واســتنكر الجمــل فــي تصريــح صحفــي 
المؤسســات  صمــت  مؤخــرًا،  أصـــــدره 
اإلنســانية والدولية على هــذه االنتهاكات 
ضـــــد أسرانــــا، فــي ظــــل تزايــد أعداد 
كورونــا،  بفايــروس  المصابيــن  األســرى 
والذيــن ال يتلقـــون أي نــوع مــن الرعايــة 
الطبيــة التــي نصــت عليهــا كل القوانين 

والمواثيــق واألعــراف السماوية والدولية.
والدوليــة  الحقوقيــة  المؤسســات  ودعــــا 
األخالقيــة  مســؤولياتهم  أمــام  للوقــوف 
والقانونيــة وإنقــاذ حياة األســرى في ظل 
انتشــار كورونــا داخــل ســجون االحتالل، 
ال ســيما وأن االحتــالل ينتهــك القوانيــن 
الدولــي  والقانــون  الدوليــة  والمعاهــدات 

شــعبنا  جماهيــر  مطالبــًا  اإلنســاني، 
والمؤسســات األهلية والرسمية واإلعالمية 
ألخذ دورهم في اســناد األسرى وقضيتهم 

العادلة.
ودعــا الجمــل، المؤسســات الحقوقيــة في 
العالــم للضغط على االحتالل لضمان تمتع 
األســرى بحقوقهــم التي كفلتهــا القوانين 

والمواثيق الدولية.

لن تنال من عزيمتنا
فــي إطـــــار ليــس بعيـــــد؛ أدان النائــب 
يونــس أبــو دقــــة فــي تصـــــريح لـــه، 
حمــــالت االعتقــــــال المتصـــــاعدة التـي 
يشنها االحتــــالل بحــــق أبنــــاء شعبنــــا 
المتتالية  االعتقاالت  وآخرها  الفلســطيني، 
فــي عدد من مــدن وقرى الضفــة الغربية، 
مؤكــدًا أن هــذه الجرائم البربرية ســتزيد 

شعبنا تمسكنا بحقوقه.
وقــال النائب أبــو دقة:" حملـــــة اعتقاالت 
التي شنهـــــا االحتـــالل وكل الممارســات 
اإلجراميــة لالحتــالل لن تنال مــن عزيمة 
شعبنـــا المتجـــذر بأرضـه وستزيده تمسكا 

بحقوقه حتى اقتــالع االحتالل".
االحتــالل  اعتقــال  اســتمرار  وأضــــاف 
لألســرى في ظــــل وبــاء كورونــا تصعيد 
صهيوني يأتــــــي بالتزامــــن مع استمرار 
االحتــالل  ســجون  فــي  ألســــرانا  القمــع 
ورفــض االفـــراج عــن األســرى المرضــى 
وتحويــل الوبــــــاء ألداة قمــــــع جديــدة، 
مطالبًا بتحـــرك دولــــي إللــزام االحتـالل 
بالقوانين التي تكفل حقوق األسرى خاصة 

المتعلقة بالرعاية الطبية.
ودعـــــــا أبــو دقـــة، المنظمــات الدوليــة 
والحقوقية العالمية الرسال بعثــــاث دولية 
متخصصـــة لإلطالع على أوضـــاع األسرى 
في سجون اإلحتالل ومحاولة تقديم العون 

الطبي والغوث اإلنساني لهم.
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نواب الوسطى جهود متواصلة في 
خدمة المواطنين

التشريعي يبحث التعاون المشترك مع أكاديمية إرادة الدولية للتدريب

النائب خريشة: هناك عوامل مبشرة 
تدلل جدية إجراء االنتخابات

النائبان الشرافي وشهاب يلتقيان مدير 
أوقاف الشمال ويتفقدان كلية الدعوة 

واصل نــواب المحافظة الوســطى مهامهم 
علــى  والتفقديــة  الرقابيــة  وجوالتهــم 
المؤسســات الحكوميــة بهــدف بحث هموم 
ومشكالت المواطنين، "البرلمان" تابعت تلك 

األنشطة والفعاليات وأعدت التقرير التالي:  
النائب الجمل يتفقد بلديات النصيرات 

والمغازي والمغراقة
تفقــد النائب عبــد الرحمن الجمــل، بلديات 
النصيرات والمغــازي والمغراقة، وأطلع على 
أهــم برامجهــا ومهامهــا وانجازاتهــا وأهم 
المعيقات والصعوبــات التي تواجهها، مؤكدًا 
سعي المجلس التشــريعي لتجويد الخدمات 

المقدمة للمواطنين.
وبحــث النائب الجمــل؛ مع رؤســاء البلديات 
همــوم المواطنيــن وســبل التخفيــف مــن 
معاناتهم؛ وناقش مع رئيس بلدية النصيرات 
إياد المغــاري قضايا متعــددة أهمها قضية 
مقبــرة النصيــرات الجديدة والتي تســببت 
ببعض المشاكل للمواطنين الذين يسكنون 

بجوارها.
بدوره أطلع المغاري، النائب الجمل على أهم 
إنجازات البلدية، مؤكدًا على متابعته للقضايا 
المطروحــة وأهمها قضيــة المقبرة الجديدة 

ومناقشتها مع الجهات االختصاص.
النائب سالمة يستقبل مدير الشرطة 

القضائية 
هذا وأســتقبل النائب ســالم ســالمة، مدير 
الشــرطة القضائية في المحافظة الوسطى 
المقدم محمد الحاج، وناقش معه الصعوبات 

الثاني لرئيس  النائــب  قال 
المجلس التشــريعي حسن 
خريشــة:" إن الحديث يدور 
عن جديــة حقيقيــة إلجراء 
بعــد  خاصــة  االنتخابــات 
صدور المراســيم الرئاسية، 
وتعديل القانون االنتخابات، 
فــي  المرتقــب  واالجتمــاع 
عوامــل  كلهــا  القاهــرة، 
مبشــرة إلجراء االنتخابات". 
وأشــار إلــى أن االنتخابــات 
ســالح ذو حدين فقد تكون 

مدخاًل للمصالحة، أو تعميق االنقســام، مبينًا 
أنــه طــوال األعــوام الماضيــة كانــت هناك 
محــاوالت ولقاءات عديــدة إلنهاء االنقســام، 
فلســطينية،  داخليــة  مصالحــة  وتحقيــق 
مختلفــة.  ألســباب  بالفشــل  بائــت  لكنهــا 

عقبات ومحاذير
وأوضــح أن هنــاك عــدة عقبــات أمــام إجراء 
االنتخابات، منها المحكمة الدستورية، وخاصة 
عندما حلت المجلس التشريعي الحالي، داعيًا 

لوضع ضمانات لعدم تكرار ذلك.
وبين أن االحتالل ســيضع إشكاليات وعوائق 
كثيــرة، منها التهديدات التي يطلقها ضد كل 
من ينوي الترشح في االنتخابات وأنه سيمضي 

بحثــت دائــرة البحــوث والدراســات البرلمانية 
والتدريب في المجلس التشــريعي مع أكاديمية 
إرادة الدولية – مكتب فلســطين ســبل التعاون 

المشترك خالل لقاء جمعهما بمقر المجلس.
وأوضــح مديــر البحــوث والدراســات البرلمانية 
والتدريب عبد اهلل أبــو لولي، أن وفد األكاديمية 
ضــم رئيــس مكتب فلســطين د. فريــج مهنا، 
ومدير مكتب فلســطين د. عــالء عفانة، ومدير 

التدريب باألكاديمية د. عالء النمرة.
وأطلــع أبــو لولــي، وفــد األكاديمية علــى أهم 
التدريبيــة  التشــريعي  المجلــس  احتياجــات 
والتطويريــة لتعزيــز قــدرات الطاقــم اإلداري 
واالستشاري في المجلس، والتي تعنى بالتثقيف 

التقــى النائبان يوســف الشــرافي ومحمد 
شهاب مع مدير أوقاف محافظة شمال غزة 
مرســي ســلمان، وأطلعا على ســير العمل 
اليومي، وناقشا إجراءات المديرية في ظل 

جائحة كورونا.
بدوره ثمن النائب الشرافي؛ جهود المديرية 
في ظل كورونا ومتابعة إعادة فتح المساجد 
والبرامج التي تنفذهــا المديرية من وعظ 
وارشاد على مستوى المحافظة، من ناحيته 
استعرض مدير المديرية عدد من اإلنجازات 
والدورات والمشاريع التي قدمتها المديرية 

مؤخرًا في المحافظة. 
وفي سياق آخر، تفقد النائبان كلية الدعوة 

التــي تواجهها الشــرطة القضائية، مشــيدًا 
بجهودها فــي متابعة قضايا المواطنين في 

المحاكم.
بدوره أوضــح المقــدم الحاج أهــم إنجازات 
الشرطة القضائية وأهم المعيقات التي تعيق 
العمل خاصة نقص اإلمكانات المادية ونقص 

الكادر البشري.
النائب نعيم تدعو إلطالق مشاريع صغيرة 

لدعم الشباب 
بدورها شاركت النائب هدى نعيم؛ في ورشة 
عمل عقدتها الهيئة العامة للشباب والثقافة 
بحضور رئيس هيئة الشــباب والثقافة أحمد 
محيسن، ونائب رئيس الهيئة أميرة هارون، 
ورئيــس ديــوان المظالــم الوزيــر الســابق 
محمد الفــرا، لتقييم المنحة القطرية للزواج 
ومناقشة مشــاريع دعم الشــباب من خالل 

صندوق دعم الشباب الفلسطيني.
ودعــت النائب نعيم خالل اللقــاء إلى إطالق 
مشــاريع الدعم النفســي والمادي للشباب، 
والعمل على تحقيق أوســع استفادة ممكنة 
لفئة الشباب من مشاريع الزواج التي يرعاها 

الصندوق في محافظات غزة.
وأشــارت إلى أهمية المشــاريع الصغيرة في 
إغاثة األســر الفقيرة، مطالبة بإطالق دوري 
للمشاريع الصغيرة بهدف مساعدة الخريجين 
والخريجات في بناء اللبنة األولى لمستقبلهم 
المعيشــي، منوهــة إلى ضــرورة اســتفادة 
الخريجات والســيدات من مشــاريع تشغيل 
الشباب في ظل تردي الحالة المعيشية بغزة.

اإلســالمية، لالطالع على سير العمل فيها 
وكــــان في استقبالهم مدير الكلية الشيخ 
عبد القادر سالم، والهيئة التدريسية فيها، 
الذين اســتعرضوا عددًا مــن البرامج التي 
تقدمهـا الكلية وأبرز إنجازاتها وخاصة تلك 

المتحققة خالل العام المنصرم 2020م. 
مــن طرفه أشــاد النائــب شــهاب؛ بجهود 
الشــرعي  العلــم  تعليــــم  فــي  الكليـــة 
لطالبهـــــا ودورها في ايجاد وتأهيل جيل 
مــن الدعــاة والخطبـــــاء والوعــاظ الــذي 
بدورهــــم يقومـــوا بواجباتهــم الدعوية 
فــي المجتمع، داعيــًا لمزيد مــن االهتمام 

بالعلـــوم الشرعية. 

أكد عدم وجود ضمانات حقيقة

باقــي حياته في الســجون، 
المجلــس  أن  إلــى  الفتــًا 
إشكالية  يواجه  التشــريعي 
كبرى بالقوانين التي صدرت 
بمراســيم رئاســية، واصفًا 
باألمــر  النســبي  التمثــل 

الصعب.
خريشــة  النائــب  وطالــب 
العامــة،  األجــواء  بتهيئــة 
واالفراج  الحريــات،  وإطالق 
السياسيين،  المعتقلين  عن 
وإلغاء اإلجراءات العقابية ضد 

أهلنا في قطاع غزة.
رهانات وضمانات

وأكــــد أنـــــه ال توجـــد ضمانات حقيقية ألي 
عمليــة انتخابيـــــة، وهـــذا ما شــهدناه عام 
2006، بعــد فوز حركـــة حماس في العملية 
االنتخابية، وبالتــــالي لم يعتـــرف المجتمـع 
الدولي الذي كــــان يمتلك الرغبــة الشديــدة 
بإجــراء ودعـــم وتمويل هذه االنتخابات، في 
اليوم التالي بنتائجهــا، وشهدنـا عزل سياسي 

وحصار مالي واقتصادي لقطاع غزة.
وأوضــح أن الضمان الحقيقي هو الرهان على 
الشــعب والفصائل الفلســطينية التي قررت 

المضي في هذا االتجاه.

القانونــي حــول الصياغة التشــريعية والتكلفة 
المالية للتشريع وإعداد التقارير.

وبيــن أن الدائــرة ســتعمل علــى رســم خطــة 
 2021 الجــاري  للعــام  التدريبيــة  االحتياجــات 
ومناقشــتها من أجــل إقرارها والبــدء بتنفيذ ما 
يتقاطــع مع االكاديميــة، وذلك لتطويــر الكادر 

والعمل في المجلس التشريعي.
من جانبه؛ أكد رئيــس األكاديمية د. فريج مهنا 
أن أكاديميتــه لديهــا مجموعــة مــن المدربين 
الدوليين القانونيين والخبراء البرلمانيين الذين 
يمكنهم تقديــم دورات متخصصة تســهم في 
ارتقاء وتطوير الكوادر اإلدارية واالستشارية في 

المؤسسات الوطنية الفلسطينية المختلفة. 
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نواب التشريعي: ندعم مشاريع الطاقة البديلة وإجراءات التخفيف عن المواطنين

نائبان: يجب ايجاد حلول لرواتب األسرى والنواب والقرارات المتعلقة 
بالقضاء قبل إجراء االنتخابات

عقــدت لجنتــا الرقابة والتربيــة بالمجلس 
التشريعي، جلسة اســتماع بحضور رئيس 
لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي د. محمد 
عــوض، رافقــه نائــب أمين عــام مجلس 
الوزراء سهيل مدوخ، ووكيل وزارة الزراعة 
إبراهيــم القــدرة، لالطــالع علــى الجهود 
المواطنيــن  عــن  للتخفيــف  الحكوميــة 
ومناقشــة بعض المشــكالت التــي تعاني 

منها فئات مجتمعية متعددة في غزة.
وحضر الجلســة رئيس لجنة الرقابة العامة 
وحقوق اإلنســان النائب يحيى العبادســة، 
ورئيــس لجنة التربية النائــب عبد الرحمن 
الجمــل، والنــواب: هــدى نعيــم وخميس 
النجار ويوســف الشــرافي وســالم سالمة، 

ومحمد شهاب ويونس أبو دقة.
معالجات عاجلة

مــن ناحيته فقــد اســتعرض النائــب عبد 
الرحمــن الجمــل، القضايــا التــي تتطلــب 
معالجــة مــن جهــات االختصــاص، ســيما 
فــي  العامليــن  األكاديمييــن  مُطالبــات 
المؤسســات التعليمية الحكوميــة باعتماد 
درجاتهم الوظيفية وفق الشهادات العلمية 
الحاصلين عليهــا، داعيًا إلى تطبيق قانون 
بتنفيــذ  يتعلــق  فيمــا  المدنيــة  الخدمــة 
الترقيات المستحقة للموظفين العموميين 
يْن المدنــي والعســكري وفــق  فــي الشــقَّ
المأذونيــن  مشــكلة  ومعالجــة  األصــول، 
العامليــن  العقــد  بنــد  الشــرعيّين علــى 
فــي المحاكــم الشــرعية، كمــا أكــد على 
ضرورة إنهــاء ملف تعويضــات المواطنين 

المتضررين من حريق النصيرات األخير. 
بــدوره طالب النائــب العبادســة، بضرورة 

دعا النائبين في المجلس التشريعي ناصر 
عبد الجواد، وعبــد الرحمن زيدان، لتهيئة 
األجــواء العامــة والظــروف المناســبة في 
الضفة الغربية إلجــراء االنتخابات، وايجاد 
أرضية وطنية خصبــة من الحريات العامة 
والعمل النقابي والسياسي دون منغصات، 
حتى تكــون االنتخابات نزيهة ومعبرة عن 
ضميــر الشــعب الفلســطيني، "البرلمان" 
تابعت تصريحات النائبين وأعدت التقرير 

التالي: 

النائب ناصر عبد الجواد
وقــال النائب عبــد الجــواد إنــه:" ال ينبغي 
للحريــات العامــة أن يتم ترحيلهــا لما بعد 
لقاءات القاهرة ألن شــعبا قــدم التضحيات 
وثابت في أرضه ال يليق به أن يتم مالحقته 
بســبب حريــة الــرأي"، داعيــا المواطنيــن 
للمسارعة في التسجيل لالنتخابات وتحديث 

بياناتهم لضمان حقهم في االقتراع.

لدى استماعهم لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي

طالبا الشباب بالتسجيل لضمان حقهم باالقتراع

معالجــة جميع القضايــا المتعلقــة بقطاع 
الكهربــاء فــي غــزة، مُنَوّهًا إلــى أهمية 
المُضي ُقدُمــًا في تعزيز ودعم مشــاريع 
الطاقــة البديلة، بما يســاهم فــي معالجة 
أزمــة الكهربــاء، والتخفيــف مــن معانــاة 
المواطنيــن في غزة، وأشــار إلــى ضرورة 
تلبية المناشــدات اإلنســانية التي تتطلب 
الماليــة  المســتحقات  مــن  جــزء  صــرف 
للموظفيــن ذوي االحتياجات الخاصة، وفي 
إطــار دعم هــذه الفئة المجتمعيــة طالبت 
النائــب هدى نعيم باعتماد توظيف نســبة 
)%5( مــن الموظفيــن العموميين من ذوي 
اإلعاقــة، مؤكــدًة أن القانون الفلســطيني 
كفل هــذا الحق لــذوي اإلعاقة فــي جميع 

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
مــن جهة أخــرى أكدت نعيم علــى ضرورة 
تنفيذ توصيات اللجنة الخاصة ببحث عمل 
مؤسســات اإلقراض وتيســير الزواج بغزة، 

وكذلــك توصيــات تقاريــر ديــوان الرقابة 
اإلدارية والمالية، والتي من شأنها أن تعزز 
الشــفافية والمهنيــة في منظومــة العمل 

الحكومي. 
مــن جانبــه طالــب النائب خميــس النجار؛ 
بصــرف عــالوة المخاطرة للكــوادر العاملة 
فــي وزارة الصحــة، ســيما العامليــن فــي 
الخطــوط األولى لمواجهــة جائحة كورونا، 
وحّث لجنــة متابعة العمــل الحكومي على 
معالجة قضية تجســير الشــهادات العلمية 
لجميــع الكــوادر العاملة فــي وزارة الصحة 

وفق القانون. 
جهود مقدرة

مــن جهتــه فقد أكــد رئيس لجنــة متابعة 
العمــل الحكومــي حرصــه الشــديد علــى 
التخفيف عن المواطنين في غزة، وتفكيك 
األزمات االقتصادية والمالية التي تواجهها 
غــزة نتيجــة الحصــار، مشــيرًا إلــى إنهاء 

ملــف تعويضــات المتضرريــن مــن حريق 
النصيرات، ومعالجة العديد من المشــكالت 
الفنيــة والقانونيــة التــي واجهــت قطــاع 
الطاقــة في غزة، ودراســة ملــف الترقيات 
المســتحقة وفق القانــون، وإنجــاز غالبية 
توصيــات تقارير ديــوان الرقابــة اإلدارية 
والماليــة، وجاري العمل علــى تنفيذ باقي 

التوصيات وفق األصول.
وفي إطار الجهــود الحكومية للحفاظ على 
وزارة  وكيــل  اســتعرض  العامــة  الصحــة 
الزراعــة د. إبراهيــم القــدرة الــدور الذي 
تقــوم بــه وزارة الزراعة فــي الرقابة على 
المُنتَجــات المســتوردة مــن خارج ســيما 
البيض، للتأكد من سالمته من أية أمراض 
قد تصيب اإلنسان، مشــيرًا إلى أن الوزارة 
أتلفــت خــالل الســنوات األخيــرة أكثر من 
مليــون بيضة مســتوردة مصابــة بمرض 
المايكروبالزمــا، وأن رقابــة الزراعــة على 
استيــــراد هـذا المنتَج أفضت إلى تقليص 
أســعار  النافــق، وتحسّــن  الدجــاج  عــدد 
الدواجــن واستقـراراها في السوق المحلي.
أمـــا نائـــب أميـــن عام مجلس الوزراء م. 
ســهيل مــــدوخ فقد أكد على وجود الئحة 
معتمــــدة تشمل ضوابط ومعايير واضحة 
التــي  العلميــة  الشــهادات  مــع  للتعامــل 
يحصــل عليهــــا الموظفــون العاملون في 
المؤسســات التعليميــة الحكوميــة بغــزة، 
كمـــا أشـــار إلـــى أن ملــف التجسيـــر يتم 
وفــق االحتياجــات الوظيفيــة، أمــــا ملــف 
المــــأذونين الشــرعيّين على بنـــد العقد 
فتتــم معالجته وفق األصـــول القانــــونية 
أسـوة بباقي الموظفين العاملين في غزة.

ورحب عبد الجواد، بــكل خطوة إيجابية من 
شــأنها أن تحقــق نجاحًا إلجــراء االنتخابات، 
معبــرًا عــن أملــه أن تذلــل هــذه اللقاءات 
واالجتماعــات المقــرر عقدهــا فــي الضفة 

العقبات أمام االنتخابات.
وأشــار النائــب عبــد الجــواد الــى أن هناك 
إجــراءات يجــب أن تحــل كرواتب األســرى 

والنــواب المقطوعــة وقــرارات الرئيس بما 
يتعلق بالقضــاء وغيرها من القضايا الملحة 
التي فرضتها السلطة في الضفة كأمر واقع 
خالل الســنوات األخيرة، داعيًا لوضع حلول 

لكل تلك المشكالت قبيل االنتخابات.
النائب عبد الرحمن زيدان

مــن جانبه حث النائب عبــد الرحمن زيدان، 

المواطنين على وجوب تحديث بياناتهم في 
السجــــل االنتخابي، مؤكدًا علــى أن تقييد 
البيانــات في الســجل االنتخابي هو حق لك 
كمـواطن، بل هو واجب، مشددًا أنه ال يجــب 
أن تضيـــع الفرصــة عــن أي مواطــن الذي 

بمقـدوره أن يصنع التغيير بصوته.
مواطــن  أي  حــــق  مــــن  إنــــه  وقـــــال:" 
التصويــــت أو المقاطعـــة إذا لــــم يكــــن 

متمتعــًا بحريــة االختيــار". 
وأكــــد أن االنتخابــات ظاهــرة صحيــة في 
المجتمــــع، وجــاءت بعــــد سنـــوات عجاف 
وإصــدار  عقدهـــا  إلــى  الجميــــــع  دعــــا 

المراسيم حولهـــا.
وقـال إنــه "وبعــد أن صدرت المراسيم بات 
اآلن الدور على المواطـــن الفلسطيني الذي 
بصـــوته يملك التأثير والتغييـر من خــالل 
المشــاركة فــي تلــك االنتخابات تســجيال 
لألكفــــأ  واختيــــارا  وانتخــــابا  وترشحــــا 

واألقوى من الناحية الوطنية".
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مواقف برلمانية دولية

البرلمان التركي يصادق على رفع حصة الواردات الفلسطينية لتركيا
صادق البرلمان التركي على اتفاقية رفع حصة التمور الفلســطينية الواردة إلى 

تركيا، بإعفاء جمركي، من ألف طن حاليا إلى ثالثة آالف طن سنويا.
وقــدم البرلمان التركي مقترح االتفاقية لرئاســة الجمهورية التركية للمصادقة 

النهائية عليها لتدخل حيز التنفيذ.
وأكد البرلمان التركي أن قراره يأتي لدعم الشعب الفلسطيني واقتصاده، وتعزيز 
صمــود المزارع الفلســطيني خاصة فــي منطقة األغوار التي يســعى االحتالل 

للسيطرة عليها.

علماء ونواب موريتانيون يحرمون التطبيع مع االحتالل
أصدر 200 عالم موريتاني من بينهم نواب في البرلمان الموريتاني فتوى بحرمة 
التطبيع مع االحتالل، معتبرين أن العالقة معه "حرام وال تجوز بحال"، معتبرين 
أن التطبيع مساندة ودعم كامل للصهاينة الغاصبين على كافة ما يقومون به من 

حصار وقتل وتدمير وال يمت إلى الصلح بصلة".
وفي ذات االطار دعا عدد من نواب البرلمان الموريتاني إلى ســن تشــريع يجرم 

التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، وتقديمه في أقرب وقت للمصادقة عليه. 
وفــي 2009، قررت نواكشــط تجميد عالقاتها مع )تل أبيــب(، قبل أن تقطعها 

رسميا وتطرد سفير االحتالل، عام 2010.

نواب بلجيكيون يطالبون بإلغاء المهمة االقتصادية مع االحتالل
دعت الجالية الفلســطينية في بلجيكا ونواب في البرلمــان البلجيكي، البرلمان 
البلجيكــي إلغاء المهمة االقتصاديــة إلى االحتالل، التي تأتــي في إطار اتفاقية 

الشراكة بين بلجيكا والكيان.
جاء ذلك خالل رسالة قدمها ممثلين عن الجالية الفلسطينية وبعض النواب في 
بلجيكيا، حيث أكدوا على ضرورة أن يتمسك البرلمان بمبادئ حقوق اإلنسان في 

األراضي الفلسطينية.
وطالب مقدموا الرسالة البرلمان بدعم عدم إرسال البعثة االقتصادية إلى الكيان 
الصهيونــي، ضمن احترام الحقوق والعدالة، وذلك على غرار قيام حكومة إقليم 
بروكســل إلغاء مهمة البعثــة االقتصادية المقررة إلى للكيان فــي الفترة من 8 
ا على سياســة  إلى 12 ديســمبر 2019، بضغط من بعض األحزاب البلجيكية ردًّ

االستيطان اإلسرائيلية وتجاوزها للقانون الدولي.
نائب كويتي: الكويت في حالة حرب مع العصابات الصهيونية منذ 1967

قــدم النائب في مجلس األمة الكويتي، عبد العزيز الصقعبي، تســاؤاًل إلى وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشــؤون الشباب، عبد الرحمن المطيري، عن سبب موافقة 

االتحاد الكويتي لكرة القدم على إقامة مباراة ودية في األراضي المحتلة.
وبين الصعقبي أن دولة الكويت في حالة حرب دفاعية ضد العصابات الصهيونية 

بمرسوم أميري صادر سنة 1967.
ويشــير الصعقبي إلــى أن مجرد دخول أرض فلســطين المحتلــة تحت مراقبة 
وموافقــة االحتالل يعد مخالفًا لإلجماع العربي برفــض التطبيع مع االحتالل أو 

االقتراب منه.

النائب الظهراوي يجدد رفض األردن للتطبيع
أّكد رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان األردني النائب محمد الظهراوي 
رفض األردنيين للتطبيع مع الكيان الصهيوني على كافة األصعدة، مشــيراً إلى 

أن عمّان توأم القدس ووجدانه ولم تغب يومًا عن عقول وقلوب كل األردنيين.
وأشار الظهراوي خالل ندوة الكترونية بعنوان يوم القدس نظمتها جامعة عمان 
العربية، إلى موقف األردن الثابت والراسخ بقيادة جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن 

الحسين في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات.
وقــال:" إننــا نؤكد على أهميــة الوصاية الهاشــمية التاريخية على المقدســات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف والتي لن نحيد عنها باعتبارها الحافظ 

لهوية المدينة المقدسة".

نائب أردني: التطبيع خاص ببعض األنظمة وال يطال الشعوب
ر النائب في البرلمان األردني عدنان مشوّقة من استمرار االحتالل في جرائمه  حذَّ
العنصرية بحق المســجد األقصى والمقدسات اإلسالمية، مؤكدًا أنها تستدعي 

تدخاًل من األوقاف األردنية واألمتين العربية واإلسالمية. 
وأكد مشــوّقة في تصريحــات صحافية على رفضه محــاوالت االحتالل الرامية 
لتغيير معالم القدس، وتزوير الحقائق المتعلقة بالمســجد األقصى، بالحفريات 

وادّعاءاته إجراء ترميمات وصيانة له.
وقــال: "االحتالل يحاول تغيير معالم األقصــى، وتزييف الحقائق وتغييرها وفق 
التاريــخ اليهودي غيــر الموجود أصاًل"، معربًا عن أملــه أن تعود القدس للحكم 

اإلسالمي قريبا. 
وأكــد أن التطبيع مع االحتالل يقتصر على الدور الرســمي، وال يطال الشــعوب 
العربيــة، حيــث إنها ما زالت تدعم القضية الفلســطينية، وترفــض االنتهاكات 

اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين. 

د. بحر ينعى نائبة تونسية ويهاتف عائلة 
األسير الشوبكي 

التشريعي يناقش تطوير تشريعات الخدمة المدنية 
والوظيفة العمومية مع ديوان الموظفين

نعى رئيــس المجلس التشــريعي 
باإلنابــة د. أحمــــد بـحـــــر، ببالغ 
الحــزن واألســى وفــاة النائب في 
مجلس نــواب الشــعب التونســي 
محرزيــة العبيــدي نائبــة رئيــس 
المجلس الوطني التأسيســي، جاء 
ذلــك فــي برقيــة تعزية أرســلها 
لرئيــس مجلس النواب التونســي 
فيهــا  وتقــدم  الغنوشــي،  راشــد 
الشــعب  مــن  الحــارة  بالتعزيــة 
التونســي الشقيق وأعضاء مجلس 
النــواب كافــة، وحركــة النهضــة، 
وعائلــة الفقيــدة، وأمتنــا العربية 
واإلسالمية، بوفاة األخت المناضلة 

العبيـــدي.
واســتذكر بحر، في برقيته مواقف 
النائب العبيدي المشرفة والداعمة 
وجهودهــا  والقــدس،  لفلســطين 
المباركــة في نصــرة قضايا األمة 
وعلى رأســها القضية الفلسطينية 
العادلة، ســائاًل المولى عز وجل أن 
يتغمدها بواســع رحمته ويسكنها 
فســيح جناتــه، وأن يلهــم أهلهــا 

ناقــش وفــد مــن اإلداريــة العليا 
الفلسطيني  التشريعي  بالمجلس 
عدة محاور وبنــود تتعلق بتطوير 
المدنيــة  الخدمــة  تشــريعات 
بشــكل  العموميــة؛  والوظيفــة 
عام ال ســيما قانــون التقاعد رقم 
لــدى  وذلــك  2005م،  لســنة   7
زيارتهــم مؤخــرًا لرئيــس ديوان 
الموظفيــن العام يوســف الكيالي 
في مكتبه بمقر ديوان الموظفين 
العام، وضم الوفــد ُكاًل من: أمين 
عــام المجلــس التشــريعي ثروت 
الشــؤون  عــام  ومديــر  البيــك، 
الماليــة واإلدارية عامــر الغصين، 
ومديــر عــام الشــؤون القانونيــة 

وذويهــا جميل الصبر والسلوان.
ويهاتــف عائلة األسير "الشوبكي" 
وفي ســياق منفصل هاتــف بحر، 
عائلــة األسير في سجون االحتالل 
الــذي  الشــوبكي،  فــــؤاد  اللــواء 
تجاوز الـــ "80" من عمـــره، وذلك 
لالطمئنــــان علــى صحتــــه بعد 

اصابته بفيروس كورونا.
وحمــل بحــر، خــالل مكالمتــه مع 
ابنه األســير الشــوبكي، االحتالل 
المســؤولية الكاملــة عــن حياته، 
خاصة أنه يعانــي من عدة أمراض 

ووضعــه الصحي يزداد ســوًء يومًا 
بعد يــوم، داعيًا المنظمات الدولية 
للعمل لضمان االفراج عنه بأســرع 

وقت ممكن. 
الجدير ذكره أن األســير الشوبكي 
يلقب بـ "شيخ األســرى" وهو أكبر 
األسرى ســنًا، ومصاب بالسّرطان 
الظروف  أخــرى، جــرّاء  وأمــراض 
االعتقالية القاسية التي واجهها على 
مدار السنوات الماضية، حتى أصبح 
مؤخرًا يعتمد على رفاقه األســرى 
فــي تلبيــة احتياجاتــه اليوميــة.

والتشريعات والبحوث أمجد األغا.
كمــا بحــث الطرفــان االحتياجات 
التشــريعي،  للمجلس  الوظيفيــة 
باإلضافــة لنقــاش مطــول حول 
األجندة التشريعية لسنة 2021م، 
معالمهــا  أبــرز  مــن  كان  والتــي 
اإلدارة  دعــم  فــي  المســاهمة 
الحكومية وتجويد أداء المؤسسات 

والوزارات والهيئات الحكومية.
وفــي نهايــة اللقــاء أشــاد أميــن 
عــام المجلــس التشــريعي ثروت 
والتعاون  البيك؛ بحالة االنســجام 
المشترك بين المجلس التشريعي 
مؤكدًا  العــام،  الموظفين  وديوان 
على استمرارية التعاون والتنسيق 

المؤسســتين  بيــن  المشــترك 
لتحقيق المصلحة العامة.

مــن ناحيتــه؛ لفت رئيــس ديوان 
الموظفين يوسف الكيالي، لتعاون 
ديــوان الموظفيــن المســتمر مع 
بقيــة الــوزرات فــي إطــار مهامه 
باإلشــراف  المتمثلــة  الوظيفيــة 
على ســير وتطبيق أحكام الخدمة 
التنفيذيــة  واللوائــح  المدنيــة، 
المختلفــة، والمشــاركة في إعداد 
وتنفيــذ الخطط الهادفــة لتنمية 
شــتى  فــي  الموظفيــن  قــدرات 
المؤسســات الرســمية مــن خالل 
التدريــب  مــن  متكاملــة  خطــة 

والتنسيق والتطوير. 


