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ماجد أحمد أبو مراد

إجراء االنتخابات العامة "تشريعية ورئاسية ومجلس وطني" هي خطوة مهمة طال 
انتظارها، وبعد صدور المرســوم الخاص بذلك نســتطيع القول إننا أصبحنا على 

أبواب تنفيذ هذه الخطوة وتجديد الشرعيات الفلسطينية. 
وهنا نشــد انتبــاه القارئ الكريــم لبعض أهــم القضايا الواجب تســويتها قبيل 
االنتخابات ومنها: ضرورة اقدام السلطة على إطالق ملف الحريات العامة بالضفة 
الغربيــة، واغــالق ملف االعتقال السياســي، والتوقف الفوري عــن مالحقة خاليا 
مقاومة المحتل، وتهيئة األجواء العامة بالضفة لتكون بيئة صالحة ومشجعة على 
االنتخابات، وتسوية أوضاع الموظفين من أبناء غزة ورفع الظلم الوظيفي عنهم 
أســوة بزمالئهم من الضفة الغربية، وإلغــاء كل اإلجراءات العقابية التي فرضتها 

السلطة على قطاع غزة خالل السنوات الماضية.
ليس المطلوب انجاز االنتخابات التشــريعية فقط ثــم التوقف عند هذا الحد ألن 
الحالة الفلسطينية القائمة ال يصلحها انتخاب مجلس تشريعي فقط ألنه لن يكون 
بمقدوره انجاز المهمة األكبر وهي المصالحة العامة والشــاملة وتوحيد مؤسسات 
الســلطة وانهاء االنقســام واالعــداد لمرحلــة الدولة والمســاهمة في مخططات 

واستراتيجيات التحرير والتخلص من االحتالل. 
محاذير وتحديات

ومن القضايا المهمة التي من المتوقع أن تمثل تحدي خطير أمام عجلة االنتخابات 
هي: االشراف على االنتخابات في كٍل من غزة والضفة، والمحكمة المخولة بالبت 
في قضايا االنتخابات والطعون المتوقع تقديمها لتلك المحكمة باإلضافة إلمكانية 
اجراء تلك االنتخابات في القدس المحتلة، ثم احترام النتائج ســواء على الصعيد 

المحلي أو اإلقليمي والدولي وخاصة أمريكيًا واسرائيليًا. 
المحاذير والتحديات أعاله وأخرى ال يتسع المقام لذكرها هي محط اهتمام وبحث 
قادة الفصائل الفلســطينية التي ســتجتمع في القاهرة قريبًا بهدف االتفاق على 

التفاصيل اإلجرائية والخطوات التنفيذية لعقد االنتخابات. 
وهنا ننصح قادة الفصائل بضرورة التحلي بالمسئولية الوطنية الكاملة والعالية 
من أجل المصلحة العليا للشــعب الفلســطيني وتغليبها علــى المصالح الضيقة 
والحزبيــة والفصائليــة بهــدف االقتراب أكثــر من تحقيــق حُلم شــعبنا بإنجاز 

االنتخابات. 
كذلك ال بد من المضي قدمًا نحو االتفاق على كل التفاصيل التي من شأنها تشكيل 
عقبات أو معوقات في طريق االنتخابات، والسير باتجاه استكمال المسيرة االنتخابية 
لنصل للرئاســية والمجلس الوطني ومن ثم انهاء االنقســام ولمّ شمل الشعب. 

مهام كبرى
وبعد االنتخابات التشريعية يجب على الفرقاء مواصلة الطريق واستكمال المشوار 
نحو إتمام قضايا وطنية كبرى منها: اســتكمال تشــكيل المجلس الوطني والذي 
هــو بمثابة برلمان منظمة التحرير وبالتالي برلمان الدولة الفلســطينية، لنكون 
جاهزيــن كدولة لو تحت االحتــالل، ثم التفرغ إلصالح منظمة التحرير لتشــمل 
باقــي الفصائل وخاصة فصائل المقاومة وفــي مقدمتها حركتي حماس والجهاد 
اإلســالمي لتكون بحق مظلة لكل الفلســطينيين وممثل حقيقي لشــعبنا كافة. 
يلي ذلك مهمة اصالح الســفارات والقنصليات الفلســطينية بالخارج وانهاء حالة 
التفــرد بالقرار واالســتهتار بمصالح الجاليات الفلســطينية، علمــًا بأنه قد وصل 
األمر ببعض الســفارات لدرجة التآمر على بعض فلسطينيي الشتات واالستعانة 

بسلطات البلدان التي يقيمون فيها ألجل التسبب بالضرر لهم.
من الواجــب الوطني الملح اســتبدال الســفراء والقناصل والدبلوماســيين الذي 
قضــوا فترات طويلة في مواقعهــم؛ وكذلك الذين ثبت تورطهم بقضايا فســاد 
على اختالف أشكالها، وتزويد السفارات بالكفاءات الوطنية الفاعلة والمشهود لها 
بالخبرة ونظافة اليد، ليصبح بمقدور الدبلوماســية الفلسطينية خدمة فلسطين 
والفلســطينيين بشــكل حقيقي وعكس الصورة الجيدة عن شعبنا لدى الشعوب 

والحكومات والدول األخرى.

في الذكرى "12" الستشهاده وتأكيدا للسير على دربه

زار رئيــس المجلس التشــريعي باإلنابــة أحمد بحر؛ 
عائلة النائب الشهيد ســعيد صيام، بمناسبة الذكرى 
الثانية عشر الستشهاده، رافقه ُكاًل من النواب: محمد 
فرج الغول، يوســف الشــرافي، محمد شــهاب، وأمين 
عام المجلس التشــريعي ثروت البيك، وكان عدد من 

وجهاء العائلة وأبناء الشهيد في استقبالهم.
وأشــار بحر؛ إلى أن زيارة عائلة وزير الداخلية الشهيد 
النائــب ســعيد صيــام؛ تأتي في إطــار الوفــاء لدماء 
الشــهيد الذي اغتالته يد الغــدر الصهيونية، الفتًا إلى 
أن القائــد صيــام؛ كان وطنيًا مخلصًا وأرســى قواعد 

ناقشت لجنة صياغة التشريعات في المجلس التشريعي 
مشــروع قانون حماية األموال العامــة، ومقترح تعديل 
قانون التقاعد وذلك خالل اجتماع عقدته مؤخرًا بحضور 
أعضاءهــا كافة، وســيتم تحويلهما للجــان المختصة أو 

إنضاجهما تمهيدًا لرفعهما للمجلس التشريعي.
مشروع قانون حماية األموال العامة

وقــال مديــر عــام الشــؤون القانونيــة فــي المجلــس 
التشــريعي أمجد األغا:" إن اللجنة بحثت مقترح مشروع 
قانــون حماية األموال العامة والــذي يهدف إلى تحصين 
األمــوال العامــة وإضفاء حمايــة قانونية لهــا من خالل 
جملــة مــن اإلجــراءات اإلداريــة والقضائيــة، مبينــًا أن 
مشروع القانون سيعرض للمناقشة العامة بعد استيفاء 

اإلجراءات القانونية والصياغة الالزمة.

رئاسة ونواب التشريعي يزورون عائلة 
الشهيد النائب سعيد صيام

لجنة الصياغة تناقش مشروع قانون حماية األموال 
العامة وتعديل قانون التقاعد

األمن في فلســطين وحمى المواطن، وأســس أجهزة 
تحمل عقيدة أمنية وطنية بامتياز. 

وأضاف بقوله: "نحن اليوم بهــذه الزيارة نقطع عهدًا 
علــى أنفســنا أن نظل األوفيــاء لدماء الشــهداء، وأن 
نبقى علــى دربهم ونحفظ وصيتهــم في الدفاع عن 

األرض واالنسان الفلسطيني".
وأكد بحر؛ أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن تنسى 
كل الشــهداء الذين رســموا درب التحريــر بدمائهم، 
مشــددًا علــى مواصلة الســير نحو تحرير فلســطين 

وطرد أخر جندي صهيوني عن أرضنا.

مقترح تعديل قانون التقاعد
وأضــاف األغــا؛ أن اللجنة ناقشــت أيضًا مقتــرح تعديل 
قانــون التقاعــد رقــم "7" لعــام 2005، والمُحــال من 
األمانــة العامة لمجلــس الوزراء، والرامــي إلى تصويب 
واســتدراك بعض أوجــه القصور التي اعتــرت القانون، 
وإضافة مواد جديدة تتعلق بإنصاف الموظف بعد إحالته 
للتقاعد، وتنظيم أحــكام جديدة تتعلق بالتقاعد المبكر 

للموظفين المدنيين والعسكريين.
وأكد أن مشــروع تعديل القانون ســيخضع لمناقشــات 
مجتمعيــة ودراســات مالية مــن حيث التكلفــة وقياس 
األثر المالي للقانون، وكما أنه ســيحال للجان المختصة 
المجلــس  علــى  قبيــل عرضــه  اإلجــراءات  الســتيفاء 

التشريعي.
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02 التفاصيل

أقر المجلس التشــريعي قانون التصديقات 
المقــدم مــن اللجنــة القانونيــة، بالقراءة 
األولى حســب األصول؛ وذلك خالل جلسته 
الخاصة التي عقدها يــوم األربعاء الماضي 

13 يناير الجاري. 
وقــال رئيس اللجنة القانونية النائب محمد 
فرج الغول: "إن مشــروع القانون يكتســب 
أهمية كبيرة باعتباره يرســي إطارًا قانونيًا 
حديثــًا؛ ويلغــي األوامــر العســكرية التــي 

صدرت عن االحتــالل الصهيوني والناظمة 
لعمليات التصديق".

وأضــــاف أن المشروع المقتـرح يساهم في 
معالجـــة العديد من اإلشــكاليات القانونية 
التي شــابت عملية التصديق للمســتندات، 
اإلشكاليـــات  مــن  الكثيــر  ويستـــــدرك 
اإلجرائيــة والعوائــق التــي يعانــي منهــــا 
ممارســة  أثنــاء  التصديقــــات  موظفــي 

أعمالهم اليومية.

القانــون  أن  إلــى  الغــول؛  النائــب  ولفــت 
يوضــح التصديــق وآليته ويعرفــه بأنه ما 
تقــوم به وزارة العدل وفــق أحكام القانون 
إلــى تأييــد صحــة التواقيــع واالختــام في 
المســتندات المختلفــة التي تقــدم لها من 
أصحاب المعاملة أو مــن ينوب عنهم، ومن 
ثم تســجيلها بعد التحقق منهــا، منوهًا أن 
اللجنــة القانونية تعكف حاليــًا على إعداده 
للقراءة الثانية لعرضه على المجلس قريبًا. 

التشــريعي  المجلــس  رئيــس  قـــــال 
مــع  :"إننــــا  بحــر  أحمــد  د.  باإلنابــة 
الشعـــب  وحــدة  ومــع  االنتخــــــابات 
الفلســطيني، األمــر الــذي يتطلــب أن 
تعالج بعض الملفات ومن بينها إعـــادة 

الحقوق لألسرى المقطوعة رواتبهم".
وأضــاف رئيــس المجلــس التشــريعي 

باإلنابة د. بحر " كيف يمكن لالنتخابات 
الشــهداء  وأســر  واألســرى  تنجــح  أن 
مقطوعــة روابتهم، وغــزة محاصرة؟!"، 
داعيــــًا لتهيئة األجواء من أجــــل إجراء 
االنتخابات في أجواء وحدوية وتصالحية.

وتابع د. بحــــر في وقفة تضامنية مـــع 
األســـرى نظمهـــا المجلس التشــريعي 

بالتعاون مـــع وزارة األســرى وفصائل 
المقاومة "نحـــن مع انتخابات قانونية 
نزيهــة، فــي ظــل منظومــة قضائية 
نزيهــة وليســت ممنهجــة، ومــع لجنة 
تحضر لالنتخابـات تضم كافـة شرائح 
ومناطــق الوطــن، لنســير ســويًا في 

طريق الوحدة الوطنية بخطى ثابتة".
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أصدر المجلس التشــريعي تقريره السنوي 
لعام 2020م، والــذي تضمن أكثر من ألف 
نشاط وفعالية بين جلسات للمجلس وسن 
قوانين جديدة وتعديل بعضًا من القوانين 
القديمة، وعرض تقارير سياسية، وجلسات 
الحكوميين  للمســؤولين  ومساءلة  استماع 
وغيــر ذلك من أنشــطة وفعاليــات، وفيما 

يلي عرضًا موجزًا للتقرير: 
البرلمانية الدبلوماسية 

البرلمانيــة  الدبلوماســية  صعيــد  وعلــى 
نفــذت رئاســة المجلــس أكثــر مــن "50" 
فعالية شــملت زيارة دولية خــارج الوطن، 
والرســائل  البرقيــات  عشــرات  وإرســال 
الدولية، باإلضافــة لعقد ندوات ومؤتمرات 
الكترونيــة، بالشــراكة مع أكثــر من دولة، 
كان أبرزهــا المشــاركة فــي مؤتمر دولي 
ظــل  فــي  الفلســطينية  للقضيــة  دعمــًا 
المتغيرات اإلقليميــة والدولية تم تنظيمه 
على مســتوى برلمانات الدول اآلســيوية، 

أكد رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة د. 
أحمــد بحر على ضــرورة تظافر كل الجهود 
لحماية األسرى في سجون االحتالل، خاصة 
مــع تصاعد وتيرة سياســة اإلهمال الطبي 
بحق األسر مع تفشي فايروس كورونا، الفتًا 
إلى أن "250" أسيرًا قد أصيبوا بالفايروس. 
جــاءت تصريحات بحر؛ أثناء وقفة تضامنية 
نظمهــا المجلــس التشــريعي بالتعاون مع 
وزارة األسرى والمحررين وفصائل المقاومة 
بمقر وزارة األسرى بغزة، وقال: "إن األسرى 
وهبوا زهــرات حياتهم في ســبيل القدس 
وفلسطين، لذا واجب على الكل الفلسطيني 

أن يقف معهم ويدافع عنهم".
ونـوه إلى أن أسرانا يتعرضون ألبشع أشكال 
االجرام من قبــل االحتالل الصهيوني الذي 
يحـــاول كســر إرادتهم ويتحــدى القوانين 
اإلنســان"،  بحقــوق  المتعلقـــة  واألعــراف 
محـذرا من خطـــورة استمــــرار االحتــالل 

تضمن سن "13" قانون و"159" اجتماع للجان و"51" جلسة استماع 
لمسئولين و"52" زيارة ميدانية ومتابعة "516" شكوى 

د. بحر: نحمل االحتالل مسؤولية حياة األسرى في ظل تفشي 
كورونا بالسجون، وندعو لتوفير اللقاح لهم

أكد أهمية االنتخابات على قاعدة قانونية سليمة

التشريعي يصدر تقريره السنوي لعام 2020م

في سياسة اإلهمال الطبي.
وأوضح بحر؛ أن حوالي "700" أسير مريض 
في ســجون االحتــالل ال يتلقــون أي رعاية 
طبية، ومن بينهم مرضى سرطان، ومرضى 
كبد، ومرضــى كلى، وغيرها من األمراض، 
وزادت خطــورة األمــر مع تفشــي فايروس 
كورونا داخل الســجون، حيث أصيب مؤخرا 
األســير عبــد اهلل البرغوثي صاحــب أعلى 

حكم في العالم وهو "67" مؤبدًا.
وأكـد أن االحتـــالل مطالب بتوفير الرعاية 
الصحية والطبية لألسرى، وتوفيــر لقاحـات 
االنتهاكــــات  ووقــــف سلســلة  كورونــــا، 
والمخــالفات القانونيــة بحق األسرى، داعيًا 
اللجنــة الدولية للصليب األحمـــر واألمــــم 
اإلنســان  حقــوق  ومؤسســات  المتحـــدة 
للتدخــل الفــــوري إلنقـــاذ األســـرى مــن 
جرائم االحتالل ومحاسبته على مخالفتــــه 

للقوانيـــن والشرائــع الدوليـــة.

مع االنتخابات وفقًا لألصول
وحــول ملف االنتخابات، قــال بحر :"إننا مع 
االنتخابات ومع وحدة الشــعب الفلسطيني، 
األمــر الذي يتطلب أن تعالج بعض الملفات 
ومن بينها إعادة الحقوق لألسرى المقطوعة 
رواتبهم، فكيف يمكن لالنتخابات أن تنجح 
واألسرى وأسر الشهداء مقطوعة روابتهم، 

وغزة محاصرة؟!".
وأضاف "نحن مــع انتخابات قانونية نزيهة، 
في ظــل منظومة قضائية نزيهة وليســت 
ممنهجة، ومع لجنة تحضر لالنتخابات تضم 
كافة شــرائح ومناطق الوطن، لنسير سويًا 
في طريق الوحــدة الوطنية بخطى ثابتة".
األســرى  وزارة  وكيــل  قــال  جهتــه؛  مــن 
:"إن  المدهــون  الديــن  بهــاء  والمحرريــن 
لكســر  الطاقــات  كل  ســخر  االحتــالل 
إرادة األســرى، األمــر الــذي يتطلــب منــا 
كفلســطينيين التوحد مــن أجل الدفاع عن 

األســرى، مشــيرًا إلى أن 250 أسير مصاب 
بفيروس كورونا مؤشر خطير".

وأوضــح المدهون إلى أنــه هناك تخوف أن 
تكـــون األعــداد أكثــر بكثير ولكــن يحاول 
االحتــالل تضليل الرأي العام من خالل هذا 
الرقـــم، مطالبـــًا المجتمع الدولي بالخروج 
من حالــة الصمت والعمل لحماية األســرى 

في سجون االحتالل.
مــن ناحيته؛ أكــد المتحدث باســم فصائل 
هانــي حســونة،  الوقفــة  فــي  المقاومــة 
اســتمرار عمــل الفصائــل كافــة لتحريــر 
األســرى من ســجون االحتالل، موضحًا أن 
انجــاز صفقة تبـــادل أســرى مــع االحتالل 
واجب حتــى يتنســم أكبر قدر من أســرانا 
الحرية، داعيًا الســلطة برام اهلل لحمل ملف 
األســرى في المحافــــل الدوليـــة، ولتحمل 
مســؤولياتها في تدويــل قضيتهم وتقديم 

قادرة االحتالل للمحاكم الدولية.

عقدت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي 
في المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل 
وزارة الداخلية واألمــن الوطني اللواء توفيق 
أبــو نعيم، بحضــور رئيــس اللجنــة النائب 
النــــواب:  إســماعيل األشــقر، ومشـــــاركة 
مروان أبو راس، وســالم سالمة، ويونس أبو 

دقة، وجميلة الشنطي.
وفــــي معــرض رده علــى تســاؤالت النواب 
استعــرض اللواء أبو نعيـم؛ إنجـازات وزارته 
خــالل العـام المنصرم، موضحًا قدرة الوزارة 
علــى المحافظــة على أمــن المجتمــع رغم 
قلة اإلمكانيــات المادية المتوفــــرة، الفتـــًا 
لإلجراءات المتخذة من قبـــل أجهــزة الوزارة 
وطواقم العاملين فيها بهــــدف حماية شعبنا 

من جائحة كورونا.

نعيــم، لجنة الداخلية تستمع لوكيل وزارة الداخلية أبــو  اللــواء  مــع  النــواب  ونــــاقش 
العديــد مــن القضـــايا المهمــة منهــا: مهام 
أفــراد الشــرطة الفلســطينية خــالل فترات 
الحجــر، ومدى التــزام المواطنيــن باإلغالق 
يومي الجمعــــة والسبـــت، واعتــــداء بعض 
المواطنين على أفـــراد الشــرطة في بعض 
المناطــق، وسبــــل معالجـــة الــوزارة لهذه 
والصعوبات  للهمـوم  باإلضافة  اإلشكاليــات، 

التي تعاني عمل الوزارة.
بـــدوره أشـــاد رئيس اللجنة النائب األشقر؛ 
بالدور الريادي لوزارة الداخلية في متابعــــة 
الشــأن العام والحفــاظ على الســلم واألمن 
المجتمعي، مقدرًا الجهود التي تبذلها الوزارة 
في ظل الظروف والضغـــــوطات العامة التي 
يعاني منها المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة.

ومؤتمــر إلكترونــي دولــي أخــر إلطــالق 
الحملــة البرلمانية الدولية "برلمانيون ضد 

التطبيع".
المجلس رئاسة 

هذا وشــارك رئيــس المجلــس باإلنابة د. 
أحمــد بحر؛ بـــ "34" فعالية وطنيــة، منها 
اســتقبال "11" وفدًا، وزيــارة أربع وزارات 

حكومية، باإلضافة لـ "19" فعالية أخرى.
وعقدت رئاســة المجلس خالل عام 2020، 
نحــو أربع مؤتمرات صحفيــة، منها مؤتمر 
حول اإلجــراءات الحكومية لمواجهة جائحة 
كورونا، وأخر لرفض التطبيع مع االحتالل، 
وأصدرت نحــو "23" بيــان صحفي عالجت 

الشأن السياسي العام.
قوانين وتقارير

كمــا عقــد المجلــس "18" جلســة، اعتمد 
خاللهــا "13" تقريــر منهــا تقارير رصدت 
معاناة األســرى في سجون االحتالل، وأخر 
حــول الذكــرى الثانيــة والســبعين للنكبة 

باإلضافــة لتقاريــر أخرى، وســن المجلس 
أبرزهــا  "13" قانــون بقــراءات مختلفــة، 
قانــون مكافحة جائحــة كورونــا، وقانون 

تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة.
المجلس لجان 

ومارســت لجان المجلــس المختلفة دورها 
خالل عــام 2020م في الدورة غير العادية 
الخامســة وعقــدت "159" اجتماعًا، و"51" 
حكومييــن،  لمســؤولين  اســتماع  جلســة 
ونفــذت "52" زيــارة ميدانيــة، و"6" ورش 

عمل، باإلضافة لمتابعة "516" شكوى. 
فيما شــكل المجلس ثالثــة لجان برلمانية 
خاصة لتقصي الحقائق حول أحداث مهمة، 
عقدت "3" جلســات استماع و"8" اجتماعات 

مختلفة وأنجزت تقارير مهمة. 
األمانة العامة واإلدارات

ونفــذت األمانــــة العامـــــة للمجلس نحو 
"22" لقــاء إعالمي، وعقــدت "29" اجتماع، 

وأصدرت أكثر من "169" مراسلة.

وأجـرت اإلدارة العامــة للشـــؤون القانونية 
مذكــرة  و"64"  قانونيــة،  دراســة   "22"
قانونيــة، و"10" اجتماعــات وورش عمل، 
وســاهمت بإنضــاج "25" مشــروع قانون.

وغطـــت اإلدارة العامــــة لإلعــالم "577" 
فعاليـــة، و"7" مؤتمـــرات صحفية لرئاسة 
المجلس ولجانــه المختلفـــة، وأعدت "92" 
تقريـــر ومقابلة صحفية مع نواب المجلس 
في غزة والضفة، وأصدرت "146" تصريح 
وبيــان صحفـــي، وأنجــزت "25" عــدد من 
صحيفــة البرلمان، فيمــا أنتجت "26" مادة 
"انفوجرفيـــــك  بيــن  تنوعــــت  اعالميــة 

وانفوفيديــو".
العامــة  العالقــات  دائرتــي  ونســقت 
أو  احتجاجيــة  وقفــات   "6" والبرتوكــول 
تضامنيــة، وأشــرفت علــى "25" فعاليــة 
داخليـة وخارجيـة، وأكثـر من "154" نشاط 
اجتماعــي وخدماتي، واستقبلت "17" وفد 

ومدرســـي. محلـــي 
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مع االنتخابات.. وضد االستبداد والتسييس
منذ مطلع شــهر أكتوبر من العام الماضي انتظر شــعبنا الفلســطيني وقواه الوطنية واإلسالمية 
خطــوة جدية من حركة فتــح باتجاه تنفيذ مخرجات حوار إســطنبول بيــن حركتي فتح وحماس 
الــذي أثمر عن تفاهمات وتوافقات مهمة إلنهاء االنقســام وتوحيد مؤسســات النظام السياســي 
الفلسطيني وتفعيل المقاومة الشعبية وإجراء االنتخابات العامة وتكريس أسس وأصول الشراكة 
الوطنيــة فــي إطار ترتيب البيت الفلســطيني الداخلي، إال أن حركة فتح أبــدت، فيما بعد، تلكؤا 
واضحــا وتباطؤا مقصودا، وعملــت على تعطيل تنفيذ مخرجات الحوار، ولــم تُعطِ األمر لتنفيذ 
التفاهمات، ليدخل حراك المصالحة طور الجمود الكامل عدة أســابيع قبل أن تبادر حركة حماس 
بإرســال رسالة إلى السيد محمود عباس، ما أدى إلى كسر الجمود وتحريك المياه الراكدة، وصوال 

إلى إصدار المرسوم الرئاسي الخاص باالنتخابات.
في ســائر الحوارات الماضيــة أثمرت الجهود المبذولة عن اتفاقيــات وتفاهمات بين حركتي فتح 
وحماس، إال أن الفشل أو اإلفشال كان سيد الموقف بفعل ارتهان السلطة وفتح لألجندة الخارجية 
وتغليب االعتبارات والضغوط اإلقليمية والدولية على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا لشــعبنا 

وقضيتنا.
وكنــا ننتظــر، كما كافة أبناء شــعبنا، تطبيقا صادقا وأمينــا للتفاهمات المبرمة، غير أن الســيد 
محمود عباس أصدر عدة قرارات بقوانين حول الســلطة القضائية والمحاكم النظامية واإلدارية، 
فضال عن تعيين وترقية قضاة وإحالة آخرين على التقاعد، ما يمس مباشــرة باســتقالل السلطة 
القضائيــة، وينتهــك مبادئ ســيادة القانون والفصل بين الســلطات الذين يقــوم عليهم النظام 
الدســتوري الفلسطيني، ويعزز من سيطرة الســلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خالل 
ســيطرتها على تعيين رئيــس المحكمة العليا/ رئيــس مجلس القضاء األعلى، وتعزيز ســيطرة 
رئيــس مجلس القضاء األعلى على القضاة وعلى المجلس نفســه، فضال عــن انتهاك مبدأ عدم 

قابلية القضاة للعزل والذي يمثل ركنًا رئيسيًا في ضمان استقالل القضاة.
إن تجرؤ الســيد عباس على العبث في الســلطة القضائية وقوانينها يشــكل استنســاخا لتجارب 
ســابقة تهدف إلــى ضمان فــرض المزيد من هيمنــة الســلطة التنفيذية على مقاليد الســلطة 
القضائية، واغتصابا لصالحيات المجلس التشــريعي كونه صاحب االختصاص الدستوري األصيل 
بإصدار القوانين والتشــريعات المختلفة. وما احتجاج واضراب نقابــة المحاميين بالضفة الغربية 

عنا ببعيد.
وال يخفــى على أحد أن هــذه القرارات بقوانين حول الســلطة القضائية تنســف أي جهد حقيقي 
إلصــالح القضــاء وتحيله إلى مجرد "تابع" للســلطة التنفيذية، وتجعل رقاب القضاة تحت ســيف 
العقوبــات، وتحولها إلى مؤسســة مسيّســة تأتمر بأوامر عباس والســلطة، فإذا كانت الســلطة 
القضائية –التي يفترض بها أن تكون حارسة لسيادة القانون والحريات- على هذه الشاكلة، فكيف 
يمكــن الوثوق بها وائتمانها على إرادة شــعبنا في االنتخابات التي ســتقرر جزءا مهما من مصير 

وتوجهات شعبنا، ومنحها حق الفصل القانوني في الدعاوى والخالفات والمخالفات المتوقعة؟!
لذا، فإننا نحذر من تغول السلطة على الجهاز القضائي واغتصابها لصالحيات المجلس التشريعي 
وانتهاكها للنصوص والمبادئ الدستورية، ونرى في ذلك تعبيرا عن عدم اإليمان الحقيقي بمبدأ 
المصالحــة، وانعدام الجديــة تجاه حل األزمة الفلســطينية الداخلية، والعمل علــى توفير البيئة 

المناسبة وكل ما يتطلبه إنجاز العملية االنتخابية.
وإذ نؤكــد في المجلس التشــريعي ترحيبنــا بالدعوة إلى االنتخابات من حيــث المبدأ، إال أننا في 
الوقت نفســه نؤكد أن ذلك ال يعدو كونه خطوة إجرائية وأولى فحسب وال يمكن االقتصار عليها، 
إذ يســتلزمها التراجع عن القرارات الخطيرة المتغولة على الســلطة القضائية، والكثير من العمل 
والجهد لتحصين الجبهة الداخليــة، وتوفير البيئة والمناخات الالزمة إلنجاح العملية الديمقراطية 
وإشــاعة الحريات وتقديم الضمانات الالزمة الحترام النتائج، وحل الملفات والقضايا العالقة التي 

تشكل قنابل موقوتة في وجه االنتخابات.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني ندعو الكل الوطني الفلسطيني إلى بلورة مواقف عملية 
ضاغطة إلجبار الســلطة والســيد عبــاس على احترام الســلطة القضائية والمنظومــة القانونية 
والدســتورية الفلســطينية، وقطع الطريق على كل من يحاول التأثير السلبي وغير القانوني في 

مجرى االنتخابات وفرض وقائع ونتائج استباقية ال يمكن القبول بها بأي حال من األحوال.
ومهمــا يكن من أمر، فإننا ســنبقى األشــد حرصا على احترام إرادة شــعبنا الفلســطيني الحرة، 
وســتبقى المصالحة الوطنية على أسس الشــراكة الكاملة قرارنا االســتراتيجي الذي لن نكّل أو 
نمّل في ســبيل إنجاحــه وإتمامه مهما كانت الظروف والتحديات، وســنبقى علــى عهدنا مع اهلل 
تعالى ومع أبناء شــعبنا على التمســك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية والدفاع عنها حتى كسر الحصار 
الظالم عن غزة وإنجاز مشروع التحرر الوطني ورفع رايات الحق الخالدة وألوية النصر المجيد في 

كافة ربوع فلسطين بإذن اهلل.
"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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اللجنة االقتصادية تبحث إعادة فتح 
األسواق الشعبية

اللجنة االقتصادية وفدًا  اســتقبلت 
الشــعبية  األســواق  ممثلــي  مــن 
بحضــور  البســطات"،  "أصحــاب 
النواب: عبـد الرحمن الجمل، وسالم 
سالمــــة، ومحمد شــهاب، ويونس 
أبــو دقــة؛ واســتمعت لشــكواهم 

المتمثلة بإغالق األسواق.
وقــال النائب ســالمة:" إن أصحاب 
والعاملين في األسواق  "البسطات" 
تقدمــوا  األســبوعية،  الشعبيــــة 
بطلــب إعــادة فتحها وذلك أســوة 
بباقي المؤسسات التي تم استئناف 
العمــل فيهــا فــي إطــار التخفيف 
مــن إجــراءات االغالق كالمســاجد 

والمدارس وغيرها".
فتــح  إعــادة  قـــرار  أن  وأوضـــــح 
األســواق الشــعبية قــد يخفف من 
الضغــط علــى األســواق العاديــة 
أيــام  فــي  االزدحــام  ويخفــف 
محــددة شــريطة أن يلتــزم الباعة 

والمواطنــون بإجــراءات الســالمة، 
مؤكدًا أن التشــريعي ســيبحث مع 
العالقـــة  ذات  الجهــــات  كافـــــة 
بخصــوص  رؤيــة  هنــاك  ليكــون 
األســواق الشــعبية بشــكل عاجل، 
وذلك من بــاب الموازنة في حماية 
وتلبيــة  كورونــا،  مــن  للمجتمــع 

احتياجات المواطنين.
وتناقش قضية البيض المخصب

إلى ذلــك عقــدت اللجنــة اجتماعًا 
عاطــف  النــواب:  بحضــور  دوريــًا 
الشــرافي، وسالم  عدوان، ويرسف 
سالمــة، وجميلة الشنطي، ناقشت 
خاللــه قضيــة البيــض المخصب، 
حيــث أكــدت اللجنة علــى ضرورة 
التــزام أصحــاب المزارع بشــروط 
وزارة الزراعــة الخاصــة باســتيراد 
البيــض المخصــب؛ مطالبــًة وزارة 
االقتصــــاد بعــدم التهــاون مع أي 
تاجر مخالف للشــروط حفاًظا على 

صحة المستهلكين.
مسودة قانون الصناعة 
والسياسات التجارية 

اللجنــة  اســتعرضت  كمــا 
الصناعــة  قانــون  مســودة 
التجاريــــة  والسياســـــــات 
االنتــاج  لحمايــة  الهــادف 
شــكوى  وبحثــت  المحلــى، 
شاحنــــــــات  أصحـــــــــاب 
البتــرول وأحالتهـــا لجهــات 
االختصــــــاص إليجــــــــاد 
الحـــــل المناســــــب لهـــا، 
االتفاق  اللجنــة  وناقشــــت 
الحكوميــة  اللجنــة  بيــن 
وأصحــاب المولــدات حــول 
تســعيرة الكهرباء التجارية، 
مؤكــــــدة أنهــــــا ســتتابع 
الموضــــوع مـــــع الجهــات 
أي  لتفادي حدوث  المختصة 

اختالف في المستقبل.

النائبان سالمة والجمل يلتقيان مدير 
مباحث الوسطى

التقــى النائبــان عن كتلــة التغيير 
بالمحافظة  البرلمانيــة  واالصــالح 
وعبــد  ســالمة  ســالم  الوســطى 
الرحمــن الجمل، مع مديــر مباحث 
المحافظة المقدم محمود البيومي، 
الجاري  األســبوع  وذلــك منتصــف 
بمكتبــه بديــر البلح، وبحثــوا معه 
تهــم  التــي  القضايــا  مــن  عــدد 

المواطنيــن بالمحافظة، مشــيدين 
بجهود المباحــث في متابعة قضايا 
المواطنين وحل مشاكلهم والسهر 
على راحتهم، ومستعرضين بعض 
القضايا العالقة مــن أجل متابعتها 

والسعي إليجاد حلول مناسبة لها. 
بدوره شرح المقدم محمود البيومي؛ 
أهــم انجــازات مباحــث الوســطى 

وخاصة فيما يتعلق بسرعة 
انجاز القضايا واالنتهاء منها 
رغم قلــة االمكانات المادية 
واللوجستية المتاحة، مؤكدًا 
القضايــا  لكافــة  متابعتــه 
المطروحة، وشاكرًا النائبين 
لزيارتهمــــــا ومتابعتهمــــا 

لقضايا المواطنين.
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تقرير

لجنة األقصى تستعرض انتهاكات االحتالل في القدس خالل عام 2020م
د. أحمــد بحــر: تطبيــع بعض 
األنظمة العربيــة مع االحتالل 
طعنة غادرة في قلب القدس 

وفلسطين

النـــــــــــــواب:
االحتالل يسعى لتهجير المقدسيين 

وتقسيم األقصى مكانيًا وزمانيًا 
تمهيدًا لبناء الهيكل

أكــد نواب المجلــس التشــريعي أن مدينة القدس 
تعرضت خالل العام المنصرم ألبشع حمالت التهويد 
والضغط على أهلها بهدف إجبارهم على الرحيل، 
باإلضافة لســعي االحتالل لفرض التقسيم المكاني 
والزماني وطمس المعالم اإلســالمية في المدينة 
المقدســة، واســتمع النواب لتقريــر لجنة القدس 
واألقصى حول واقــع مدينة القــدس وانتهاكات 
االحتــالل بحق أهلهــا وذلك خالل جلســة عقدها 
التشــريعي بمقره نهاية األسبوع المنصرم، ودعا 
التقريــر برلمانــات العالــم لتشــريع قوانين تجرم 
التطبيع مع االحتالل وتنبذ المطبعين معه، "البرلمان" 
تابعــت وقائــع الجلســة وأعــدت التقريــر التالي: 

إرهاب صهيوني
وافتتح رئيــس المجلس التشــريعي باإلنابة 
أحمــد بحر الجلســة بالتأكيد علــى أن مدينة 
القــدس تواجــه اليــوم مزيدًا مــن العنصرية 
واإلجــرام واإلرهــاب الصهيونــي، وتتعــرض 
فــي كل لحظــة لحمالت وهجمــات صهيونية 
بشعة لتغيير هويتها وطمس معالمها العربية 
الثقافيــة  واإلســالمية والمســيحية وروحهــا 
والحضاريــة، ومحاولــة ســلب وإلغــاء الحــق 

والوجود الفلسطيني فيها.
وشـــــدد بحــر؛ خـــالل كلمتــه في مســتهل 
الجلســة التــي عقــدت لعــرض تقريــر لجنة 
القــدس واألقصــى لعــام 2020، أن المجلس 
التشــريعي يعــوّل علــى شــعبنا ومقاومتــه 
الباسلـــة لنصــرة القــدس واألقصــى، وعلى 
والمرابطيــن  المقدســيين  أهلنـــا  صمــود 

والمرابطات باألقصى.
وقال "إن اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها بعض 
األنظمــة العربية مع االحتالل تشــكل طعنة 
غادرة في قلب القدس وفلســطين، لما نصت 
عليه هذه االتفاقيات من تحالفات استراتيجية 
وتماهٍ مع مواقف وسياســات االحتالل، وإيجاد 

بوابة الختراق القضية الفلسطينية العادلة".
والتاريخــي  الوطنــي  الواجــب  أن  وأضــاف 
المطبعيــن،  واإلنســاني يقتضــي مقاطعــة 
سياســيًا ودبلوماســيًا واقتصاديــًا، مبينــًا أن 
المجلــس التشــريعي ســيكرس جهــده لعقد 
المؤتمــرات الدوليــة لتحشــيد جهود رؤســاء 
ونواب البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية 
وتجريــم  لتحريــم  البرلمانيــة،  واالتحــادات 
التطبيع والضغط على المطبّعين للتراجع عن 

اتفاقاتهم مع االحتالل.
وثمــن بحــر؛ مواقــف الــدول العربيــة التــي 
رفضــت التطبيع وخصوصــا الكويت والجزائر 
وموريتانيــا، مشــيدًا بالجهــود الحثيثــة التي 
يبذلهــا بعــض البرلمانييــن في هــذه الدول 
لتشــريع قانون يجرّم التطبيع مــع االحتالل 
ويعاقــب المتورطيــن فيــه، مرحبــًا بالجهود 
الوطنية لترتيب البيت الفلســطيني الداخلي 

وإجراء االنتخابات العامة.
تقرير لجنة القدس

بدوره تال رئيس لجنة القدس النائب أحمد أبو 
حلبية، تقرير لجنته حــول انتهاكات االحتالل 
فــي القــدس وواقــع المدينــة خــالل العــام 
"2020م" الفتــًا إلى أن مدينــة القدس تواجه 
محاولــًة لتصفيــة هويتهــا باعتبارهــا مركزًا 
لحرب الهوية، مضيفًا أن إدارة "ترامب" منحت 
االحتالل غطاًء أمريكيًا لتصفية الوجود العربي 

"اإلسالمي والمسيحي" في مدينة القدس. 
وأوضــح أبو حلبية؛ أن االحتــالل فرض اغالقًا 
شاماًل على المسجد األقصى وهو األطول منذ 
االحتــالل الصليبــي؛ وقد بلغت أيــام االغالق 
"69" يومًا وذلــك بحجة مكافحة كورونا، الفتًا 
إلــى أن الصهاينــة المتطرفيــن أصبحوا أكثر 
تأثيرًا في اتخاذ القرارات بالسماح للمغتصبين 
الصهاينة بتنفيذ اقتحاماتهم لألقصى وفرض 
إقامــة صلواتهــم وشــعائرهم وطقوســهم 

بصورة علنية.
ونددّ باتفاقيات التطبيع التي أبرمتها ًكاًل من 
"االمــارات والبحرين والســودان والمغرب" مع 
االحتــالل؛ مبينًا أن تلــك االتفاقيات تضمنت 
بنــود بالغــة الخطــورة منهــا: طمــس هوية 

المســجد األقصــى، واعتبــرت االتفاقيات أن 
الكيــان الصهيونــي ســلطة شــرعية مقبولة 
ومؤبــدة علــى المســجد األقصــى، وعرفــت 
األقصــى بأنــه المســجد القبلي فقــط، دون 
المســاحات والمكونــات األخــرى من ســاحات 
وبحات ومصاطب وقباب وبوائك كلها اعتبرتها 
االتفاقيــات بمثابــة مســاحات مشــتركة بين 

اليهود والمسلمين.
اقتحامات متكررة

وبيّــن أبــو حلبية فــي تقرير لجنتــه؛ أن عام 
2020، شــهد اقتحامــات متعــددة ومتكــررة 
ألكثر من "20" ألف مستوطن يهودي اقتحموا 
المســجد األقصى بحراســة قــوات االحتالل، 
بينهــم أعضــاء فــي الكنيســت الصهيوني، 
غالبيتهــا كانت خالل فترة األعيــاد اليهودية، 
فيما فرضت ســلطات االحتــالل قيودها على 

دخول المصلين ألداء صالة الجمعة.
االعتداءات على المقدسيين

وأشــار التقرير الرتقاء ستة شهداء مقدسيين 
برصاص قوات االحتالل خالل العام الماضي، 
فيما تم اعتقال أكثر من "1979" فلســطينيًا 
مــن القــدس بعضهم مســؤولين فــي دائرة 
األوقاف اإلســالمية وحراس المسجد األقصى؛ 
مــن  و"372"  النســاء،  مــن   "100" بينهــم: 

القاصرين واألطفال.  
وأبعدت قوات االحتالل نحو "363" مواطنًا عن 
مدينة القدس لمدد تتراوح بين أسبوع إلى "6" 
أشــهر، منهم رئيس الهيئة اإلســالمية العليا 
وخطيب المســجد األقصــى الشــيخ الدكتور 
عكرمــة صبــري، ومدير عــام دائــرة األوقاف 

اإلسالمية الشيخ الدكتور ناجح بكيرات.

الهدم ومصادرة األمالك
ولفــت التقرير إلى أن قــوات االحتالل هدمت 
أكثر من "193" منشأة سكنية وزراعية ومحال 
تجارية وورش صناعيــة، بينها أكثر من "95" 
منشــأة أجبر أصحابها علــى هدمها بأيديهم، 
فيما ســلمت عشــرات العائالت قرارات بإخالء 
منازلهم مما يهدد قرابة "115" عائلة بفقدان 
منازلهــم وعقاراتهــم؛ هــذا ومنعــت قــوات 
االحتالل مدرستي "الوعد الصادق" و"الفرسان" 
في مدينة القدس من افتتاح الفصل الدراسي 
الثانــي، بحجة عدم حصولهما على تراخيص، 
وإغالق مدرســة عبد اهلل بن الحسين الثانوية 

للبنات في حي الشيخ جراح بالقدس.
االعتداء على المقدسات

ورصــد أبــو حلبيــة فــي تقريــره؛ مجموعــة 
من االعتــداءات على المقدســات اإلســالمية 

والمسيحية بالقدس جاءت على النحو التالي: 
1.أضرمت مجموعة من المستوطنين النار في 
مســجد البدرية وخطت على جدرانه شعارات 

معادية للفلسطينيين والمسلمين.
قبــة  ترميــم  االحتــالل  ســلطات  2.منعــت 
األردبيلي الواقعة في مقبرة باب الرحمة، مما 

أدى النهيار الجزء الجنوبي منها. 
3.هدمــت بلديــة االحتــالل الجــزء الســفلي 
من الدرج المــــؤدي إلى المقبـــــرة اليوسفية 
وطريــق بــاب األســباط الموصل إلــى البلدة 

القديمة من القدس.
4.جرفــت بلدية االحتــالل بالقــدس مناطق 
واسعــــة للبـــــدء بعمــــل مســار الحديقــة 

التوراتية والقطار الهوائي.
5.وأقــــرت محكمــــة االحتـــالل الصهيــوني 
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تقرير

لجنة األقصى تستعرض انتهاكات االحتالل في القدس خالل عام 2020م
النائب أبو حلبية: ندعو برلمانات 
العالــم لمقاطعــة المطبعين 
وتجريم التطبيع وتعزيز صمود 

المقدسيين

النـــــــــــــواب:
االحتالل يسعى لتهجير المقدسيين 

وتقسيم األقصى مكانيًا وزمانيًا 
تمهيدًا لبناء الهيكل

الكنيســة  أمــــالك  ببيـــع  قضائيـــًا  قــــرار 
وقفيــة  وهــي  اليونانيــــة  األرثوذكسيــــة 
مسيحيـــــة فــي مدينــــة القدس المحتلــــة 

لصالح جمعية المستوطنين الصهاينة.
6.قــررت سلطــات االحتالل إخالء المستأجرين 
الفلســطينيين من العقارات والفنادق الكبيرة 
المملوكة للكنيسة األرثوذكسية اليونانية عند 
بوابة الخليــل، على الرغم من صالحية عقود 

اإليجار الخاصة بهم.
7.البــــدء بتنفيـــــذ حملة صهيونية منهجية 
ضــــد العــرب المســيحيين إلجبارهــم على 

الهجرة من القدس.
االستيطان والتهويد

1.طرحت ســلطات االحتالل مناقصــات لبناء 
نحــو "35000" وحدة اســتيطانية جديدة في 

القدس المحتلة. 
2.وأقرت سلطات االحتالل تنفيذ بناء مشروع 
ســكة حديد تحت األرض تصــل ما بين الجزء 
الغربــي مــن مدينــة القــدس ومنطقــة باب 

المغاربة وصواًل إلى تخوم المسجد األقصى.
3.شــرعت ســلطات االحتــالل بتنفيــذ خطة 
لتهويــد منطقة وادي الجــوز، وهدم أكثر من 
"200" منشــأة صناعيــة لفلســطينيين فــي 
المنطقــة، وبناء حوالــي "900" غرفة فندقية 

استيطانية مكانها.
التوصيات

هذا وأوصى التقرير بما يلي:                                                                          
1.نثمــن موقف أهلنا المقدســيين الصامدين 
المرابطين والمرابطات في القدس والمســجد 
باالســتمرار  ونطالبهــم  المبــارك  األقصــى 
العــدو  مخططــات  ومواجهــة  بالصمـــود 

الصهيوني وإفشالها.
اإلرادة  بتعزيــز  اهلل  رام  ســلطة  2.مطالبــة 
الشعبيـــــة المقدســية، وتذليل كل العقبات 
أمام اســتعادتها واحتضانها سياســيًا ومعنويًا 
وماديــًا واعتمــاد الموازنــات الالزمــة لدعــم 

مشاريع أهلنا بالقدس. 
واإلســالمية  العربيــة  البرلمانــات  3.دعـــوة 
لتجريم التطبيع مع االحتالل، وإلزام الحكومات 
بوقف أي شــكل من أشــكال التطبيع، ووضع 
القوانيــن الالزمة إلجبار الدول المطبِّعة على 

التراجع عن تطبيعها.
4.نثمــن دور البرلمانات التي ســنَّت قوانين 
واضحــة لمناهضــة التطبيع، مثــل: البرلمان 
الكويتي والبرلمانات التي قدم فيها مشــاريع 
قوانيــن لتجريــم التطبيــع مثــل: البرلمانين 

الجزائري والموريتاني.
5.مطالبــة فصائــل المقاومــة الفلســطينية 
بالضــــرب بيــــد مــن حديــد كل مــن يمس 
قدسيـــــة المسجـــد األقصى وتفعيل شــتى 

أنواع المقاومة لالحتالل. 
العربيــة  الحــرة  اإلعــالم  وســائل  6.دعــوة 
واإلسالميـــــة والدوليــة للحفــاظ علــى حالة 
يقظــة إعالمية نشــطة، وكشــف االنتهاكات 
الصهيونيــة في األقصى والقــدس ومتابعتها 
والتحذيــر منهــا؛ والتهيئة لحــراكٍ جماهيري 
فلسطينـي عربــي وإسالمي محتضٍن وداعم 

للحراك الشعبي في القدس.
7.ندعو علمــاء األمــة الصادقيــن الغيورين؛ 
لتمتين الوعي اإلسالمي بموقف شرعي واضح: 
يجرم اقتحــام األقصــى، ويرفــض اتفاقيات 
التطبيع مع االحتالل، وتعزيز مشروعية طرد 

كل مــن يدخــل القــدس واألقصــى بموجب 
اتفاقيات التطبيع األخيرة مع االحتالل.

8.مطالبــة األمــم المتحدة والمجتمــع الدولي 
ومنظمات حقوق اإلنســان بمحاسبة االحتالل 
على جرائمه بحق القدس والمســجد األقصى 

والمقدسات اإلسالمية والمسيحية.
مـــداخــالت النـــواب
النائب يونس أبو دقة

أبــو  يونــس  النائــب 
دقــة؛ أكــد أن االحتالل 
إلغـــــــراق  سعــــــــى 
وتطويقهــا  القــدس 
وحصر  بالمســتوطنات 
المقدسيين في ساحات 
وأماكن ضيقة، وسيطر 
علــى مصــادر الميــاه، 

وهدم البيوت والمنشآت التجارية بحجج واهية. 
وقال: " إن ممارســات وجرائم االحتالل هدفها 
الضغــط علــى المقدســيين ودفعهــم لترك 
المدينة، واســتمرار االنتهاكات يهدف لمحاولة 
تقسيم األقصى المبارك مكانيًا وزمانيًا تمهيدًا 
لبنــاء الهيــكل وهذا األمــر لن يحــدث طالما 
أن شــعبنا يرفض التطبيع ويقــاوم االحتالل 

ويسانده بذلك أحرار العالم".
النائب يونس االسطل

من جهته؛ قــال النائب 
يونــــــس األسطـــل:" 
إن استمـــــرار إفســـاد 
أرض  فــي  الصهاينــة 
المقدســة  فلســطين 
لنهاية  واضــح  مؤشــر 
االحتالل، وهنــاك أدلة 
واضحة علــى ذلك من 

القرآن والسنة".
ولفــت إلــى أن كل جرائــم االحتــالل تهــدف 
الستفــــزاز شعبنــــا ومحاولـــــة لطردنا من 
بالدنـــــا لتبقــــى فلســطين لليهــود، معقبًا 
بقولــه: "وهــذا لــن يتــم ألن شــعبنا صامد 

متمسك بوطنه وأرضه ومقدساته".
وتابـــــع:" علــى االمـــة العربية واإلســالمية 
العمــــل لوقـــــف التنسيـــق والتطبيــع مــع 
االحتــالل حتــــى ال يكـــــون هنـــاك حجــة 

لالحتالل في االستمرار بجرائمه".
النائب مشير المصري

من ناحيتــه، تقــدم النائب مشــير المصري؛ 
بالتحية للطيار التونســي الحــر منعم صاحب 
الطابــع؛ الذي رفض اإلقالع بطائــرة امارتية 
نحو الكيان، في موقف واضح برفض التطبيع، 

الــذي يدلل على  األمر 
إصرار الشعوب العربية 
على مناهضة التطبيع.

التحيــة  وجــه  كمــا 
الجزائــري  للنائــب 
الذي  عجيســة؛  يوسف 
تقدم بمشــروع قانون 
الجزائــري  للبرلمــان 

لرفض التطبيـــــع وتجريمه، مثمنــًا موقــف 
البرلمــــان الموريتاني الرافــض للتطبيع مع 
االحتالل، وداعيــــاً كــــل البرلمانـات العربيـة 

والحرة أن تحذوا حذو الجزائر وموريتانيا.
النائب سالم سالمة

بدوره نوه النائب سالم 
مداخلته  فــي  ســالمة 
إلــى أنه ال يوجــد دلياًل 
واحــدة يثبــت أي وجود 
لالحتــالل علــى أرضنا 
فلســطين،  المباركــة 
االحتالل  يُصــرّ  بينما 
بالدنــا  وصــف  علــى 

المحتلة "باليهودية" ويسعى لترسيخ مفهوم 
"يهودية الدولة". 

ودعــا النائب سالمة؛ الدول العربية واإلسالمية 
وأحــرار العالم لدعم القدس وضــرورة توفير 
كل ســبل الدعــم والصمود للمقدســيين في 
ومخططاتــه  وممارساتــــه  االحتــالل  وجــه 
الهادفة لتهويــــد المدينــة وطمس معالمهــا 
اإلسالمية عبر مشاريــــع استيطانيـة عمالقة 

مدعومة من أعداء الشعب الفلسطيني.
النائب محمد فرج الغول

اللجنــة  رئيــس  أمــا 
النائب محمد  القانونية 
فــرج الغول؛ فقــد أكد 
علــى ضرورة تســليط 
الضوء على معاناة أهل 
القــدس منــذ االحتالل 
داعيًــا  الصهيونــي، 
التوصيات  كل  لمتابعة 

المتعلقة بشأن القدس ومقدساتها اإلسالمية 
والمسيحية على حدٍ سواء.

وشــدد علــى أن تصاعــد جرائــم االحتــالل 
بالقدس يأتــي كنتيجة طبيعية لهرولة بعض 
األنظمــة للتطبيــع مــع االحتــالل وتدشــين 
العالقــات السياسيـــة والدبلوماســية معــه؛ 
مضيفــًا بالقول: "نحن نعتبــر التطبيع وإقامة 
العالقات مع االحتالل بمثابة طعنة غادرة في 

خاصرة شعبنا الفلسطيني البطل". 
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د. بحر يدعو البرلمان الجزائري لإلسراع
في سن قانون يجرم التطبيع

ثمــن رئيس المجلــس التشــريعي باإلنابة 
أحمــد بحــر، الجهــود والمواقــف الجزائرية 
وشــعبًا"،  وحكومــة  وبرلمانــًا  "رئاســة 
المُســاندة للقضيـــة الفلســطينية العادلة 
الفلســطينية،  الحقــوق  عــن  والمُدافعــة 

والرافضة للتطبيع مع االحتالل.
جـــــاء ذلــك فــي رســالة وجههــا لرئيــس 
الجزائــري  الوطنــي  الشــعبي  المجلــس 
ســليمان شــنين، وأكــد فيهــا أن المواقف 
الجزائريــة الشــجاعة برفــض كل أشــكال 
التطبيــع والهرولة تجاه الكيــان الصهيوني 
تعبر عن أصالة الشــعب الجزائري الشقيق 
ومواقفه التاريخية في نصرة شعبنا وإسناد 
حقـــــه وتعــــــزيز صمـــوده على أرضـــه 
الجزائــري  البرلمــان  داعيــًا  المقدســـــة، 
إلــى تبنــي إرادة ونبض الشــعب الجزائري 
الرافض للتطبيع، واإلسراع في سن قانون 

يجرم التطبيع مع االحتالل.

رئيس المجلس د.عزيز دويك
د.  التشــريعي  المجلــس  رئيــس  رحــب 
عزيــز دويك، بصــدور مرســوم االنتخابات 
التشــريعية والرئاســية والمجلس الوطني، 
واصًفا إياه بالخطوة "اإليجابية"، ومؤكدًا أن 
الضفة الغربية بحاجة إلى أجواء من الحرية، 

ليتسنى إجراء عملية انتخابية نزيهة.
وأوضح أن ضمان نجــاح العملية االنتخابية 
يكمن في تحقيق شــراكة حقيقية والترفع 
عــن كل اإلجــراءات التي من شــأنها تعكير 
األجواء الداخليــة، داعيًا لرفع اإلجراءات عن 
قطاع غزة كأســاس للتقــدم نحو إيجاد حل 

حقيقي على مستوى الوطن.
النائب حسن خريشة

مــن جانبــه، نــوه النائــب الثانــي لرئيس 
المجلس حســن خريشــة؛ إلى أن المرسوم 
االنتخابــات أمر إيجابي ويلبي حاجة ماســة 
انتظرها شــعبنا طوياًل، مؤكدًا على أهمية 
تهيئــة المنــاخ وخاصــة بالضفــة الغربيــة 
النتخابات حرة يعبر فيها الناخب عن إرادته 

دون ضغوط أو قيود.
وأكــد خريشــة، علــى أن صدور المرســوم 
حــول  وطنــي  توافــق  تحقيــق  يتطلــب 
التفاصيــل المتعلقــة بالعمليــة االنتخابية 

ويشيد بمطالبة برلمانيين موريتانيين 
بسن تشريع يجرم التطبيع 

إلــى ذلك أشــاد بحــر؛ بدعــوة البرلمانيين 
يجــــرم  قانـــــون  لســن  الموريتــــانيين 

التطبيـــــع مــــع االحتــــالل وقـــــال فــي 
تصريح صحفي:" إن الدعـــوات البرلمانيـة 
الرافضــة لالحتــالل والتطبيــع معــه تأتي 
فــي ســياق االنســجام التــام مــع نبــض 

الشــارع العربي واإلســالمي المناصر للحق 
الفلسطيني.

ودعــــا البرلمــان الموريتاني لإلســراع في 
ســـن قانــون حــازم يجـــرم التطبيع مــــع 
وإقــــرار  كافــــة  بأشكالـــــه  االحتــــالل 
عقوبات رادعـــة بحــق المطبعين وكل من 

يشجع على التطبيع مع االحتالل. 
وطالــب بحــر؛ برلمانييــن العالــم العربي 
خــالل  مــن  الجــاد  بالعمــل  واإلســالمي 
برلماناتهــم بهـــــدف اسقـــــاط التطبيــع 
ومعاقبـــــة فاعليــــه، ومحاصـــر االحتالل 
وعزلــــه فــي الساحـــات الدوليــة؛ وطـــرد 
ممثليـــــــــه من المنتديـــــات العالميـــــة 

والبرلمانـــات الدولــية.
مناديــًا االتحــادات والمنتديــات البرلمانية 
الدولية بمعاقبة االحتالل على جرائمه بحق 
الشعب الفلسطيني وطرد ممثلي وبرلماني 

االحتالل من المحافل الدولية.   

نواب: على السلطة تهيئة األجواء المناسبة النتخابات حرة ونزيهة
مرحبين بصدور المرسوم

لتجنب أي تصــادم، مضيفًا مــن الضروري 
وجــود توافــق حــول المرجعيــة القضائية 

لتجنب أي خالفات.  
النائب عبد الرحمن زيدان

ولفــت النائــب عبد الرحمن زيــدان، إلى أن 
مرســوم االنتخابــات ســيفتح بــاب الحوار 
الوطني لالتفاق علــى التفاصيل التنفيذية 
لطي صفحــة االنقســام، وترتيــب الوضع 
الداخلي الفلســطيني على صعيد الســلطة 
ومؤسسات منظمة التحرير وإعطاء الشتات 
دوره المســتحق، مرحبا بإصدار المرســوم 

الذي "طال انتظاره".
وطالب زيدان باعتماد وثيقة الوفاق الوطني 
كبرنامــج توافقــي للشــعب الفلســطيني، 
ووقف أية خطوات أحادية سواء التعيينات أو 
المراسيم االستباقية التي من شأنها تعكير 

صفو األجواء.
النائب فتحي قرعاوي

إجــراء  أن  قرعــاوي  فتحــي  النائــب  أكــد 
االنتخابــات العامة ضــرورة وطنية للخروج 
مــن أزمة الفــراغ الدســتوري الــذي عانت 
منه األراضي الفلســطينية، مشــددًا على 
أن إجــراء االنتخابــات متطلب بإنهــاء حالة 
تفرّد السلطة التنفيذية وتغولها على باقي 

التشــريعي  المجلس  الســلطات وتعطيــل 
وانهــاء سياســة حكــم الرجل الواحــد التي 

يمارسها "أبو مازن" منذ سنوات.
وطالب قرعاوي، باســتغالل فرصة االنفراج 
الداخلي، والبنــاء عليها للخروج في برنامج 
متكامل للوحدة الداخلية استعدادًا للمرحلة 

القادمة بكل تبعاتها.
النائب ناصر عبد الجواد

من ناحيته شــدد النائب ناصر عبد الجواد؛ 
على ضــرورة أن يكون الحوار الذي يســبق 
تظهــر  حتــى  وحقيقــي  جــاد  االنتخابــات 
وتتبين نوايا لكل األطراف، مطالبًا السلطة 
برفــع العصــا عــن الحريــات العامــة فــي 
الضفــة والســماح للتنظيمــات والفصائــل 
بحريــة العمــل والتحــرك ووقــف االعتقال 
واالستدعاءات على خلفية االنتماء السياسي.
وأكــد عبد الجــواد، أن القائمة الموحدة حل 
لكثير مــن العقبات وخاصة في الضفة التي 
تعاني من جور واعتــداءات االحتالل وظلم 

أجهزة أمن الضفة.
النائب باسم زعارير

بدوره أكد النائب باســم زعارير، أن الشعب 
الفلســطيني عانــى لســنوات طويلــة من 
االنقســام كما عانــت الضفــة الغربية من 

صعوبــات علــى مســتوى األمــن الداخلي 
الحقــوق  بــرد  مطالبــًا  كثيــرة،  ومظالــم 
إلــى أصحابهــا على طريــق الوصــول إلى 

المصالحة.
 ووجه النائب زعارير رسالة إلى أصحاب القرار 
الذين ســيجتمعون فــي القاهرة األســبوع 
القادم بــأن يكونــوا على قدر المســؤولية 
وأن يضعــوا مصلحة الشــعب الفلســطيني 
نصب أعينهــم وأن يدركوا أنــه بحاجة إلى 
الوحــدة مــن أجــل الوصــول إلــى الحرية.

النائب نايف الرجوب
من جانبه شــدد النائب نايف الرجوب، على 
ضرورة احترام نتائج االنتخابات، محذرًا من 

أي خطوة إلبطالها. 
وقــال الرجوب:" إن أي عملية انتخابية يجب 
أن يكــون لهــا اســتحقاقات أهمهــا تهيئــة 
األجواء المناســبة بالضفة الغربية وإطالق 

الحريات ووقف االعتقال السياسي". 
ولفــت ألهميــة تجــاوز العراقيــل التي قد 
تصطــدم بهــا االنتخابات والضغــوط التي 
قــد تمــارس على شــعبنا من قبــل جهات 
معينة بغرض إفشالها، مناديًا بسرعة برفع 
العقوبــات عــن غــزة وتوقف الســلطة عن 

سياسة التضييق على عليها.

النائب نايف الرجوبالنائب باسم زعاريرالنائب ناصر عبد الجوادالنائب فتحي قرعاويالنائب عبد الرحمن زيدانالنائب حسن خريشةرئيس المجلس د. دويك
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مواقف برلمانية دولية

االتحاد األوروبي: المستوطنات غير قانونية
قال المتحدث الرســمي باسم االتحاد األوروبي: "إن قرار االحتالل األخير للمضي 
قدما في خطط الموافقة على بناء ما يقرب من "800" وحدة اســتيطانية جديدة 

في الضفة الغربية، يتعارض مع القانون الدولي.
ودعــا االتحــاد األوروبي، حكومة االحتالل اإلســرائيلي لتعليق عمليــة المزايدة 
الجارية لبناء وحدات سكنية لمستوطنة جديدة بالكامل فيما يسمى بمستوطنة 

"جفعات هاماتوس" المنوي إقامتها على أراضي الضفة الغربية المحتلة. 
وكان االتحاد األوروبي قد دعا ســلطات االحتالل مــرارًا وتكرارًا إلى إنهاء جميع 
األنشطة االستيطانية وتفكيك البؤر االســتيطانية التي أقيمت منذ آذار/مارس 
2001. وأكــد أن موقــف االتحاد األوروبي ما زال ثابتا وهو أن المســتوطنات غير 

قانونية بموجب القانون الدولي.

نواب أوروبيون يدعون لمساعدة غزة في مواجهة كورونا
دعــا نوّاب أوروبيون االحتالل الصهيوني للســماح بإدخال مســتلزمات مكافحة 
جائحــة كورونا إلى قطاع غزة، وإنهاء الحصــار المفروض على القطاع منذ أكثر 

من 14 عامًا.
وأعرب نحــو 24 نائبًا أوروبيا في عريضة صاغها المرصد األورمتوســط لحقوق 
االنسان؛ عن قلقهم من تفشي فايروس كورونا بقطاع غزة، وممارسات االحتالل 

بحق القطاع.
ومن بين الموقعين على العريضة رئيس وفد العالقات مع فلسطين في البرلمان 
األوروبــي النائب "مانو بينيــدا"، ونائبتــه "مارغريت أوكين"، حيــث دعا أعضاء 
البرلمان األوروبــي إلى اتخاذ إجراءات فورية إلدخــال األدوية واإلمدادات الطبية 

والوقائية ووحدات العناية المركزة إلى القطاع.
وتطرقت العريضة إلى الواقع الصحي واالقتصادي الهش في قطاع غزة، بسبب 
ممارســات وإجــراءات االحتالل، حيــث طالب أعضــاء البرلمــان األوروبي تنحية 

الحسابات السياسية، والتركيز على إنقاذ المدنيين من محنة فيروس كورونا.

لجنة فلسطين النيابية باألردن تدعو لإلفراج عن األسرى األردنيين والفلسطينيين
أعربــت لجنة فلســطين النيابيــة بالبرلمــان األردني عــن اعتزازهــا بالجهود 
الدبلوماســية األردنيــة، بقيادة الملك عبــد اهلل الثاني بن الحســين، في جميع 
المحافل اإلقليمية والدولية، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية، ودعمًا للحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني، والتصدي لالعتداءات اإلسرائيلية على المقدسات 

اإلسالمية والمسيحية في القدس.
وأكدت، في بيان صحفي أصدرته على لســان رئيســها النائب محمد الظهراوي، 
أهمية الوصاية الهاشــمية التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

القدس.
وطالب الظهراوي؛ المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بضرورة التدخل الفوري 

لإلفراج عن المعتقلين األردنيين والفلسطينيين في سجون االحتالل.
وتابــع أن "فلســطين النيابية" تحمــل االحتالل المســؤولية الكاملــة عن حياة 
المعتقلين األردنيين في ســجونها، التي تفتقر إلى المقومات اإلنسانية في ظل 

انتشار وباء فيروس كورونا.

نواب جزائريون يؤكدون دعم القضية الفلسطينية
أكد نواب جزائريون على دعم نضال الشــعب الفلســطيني والوقوف مع قضيته 
العادلة، مشــيرين إلى أن كافــة القطاعات والتيارات فــي الجزائر تقف مع الحق 

الفلسطيني ومستعدة لتقديم كل ما هو مطلوب نصرة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خالل زيارة النواب الجزائريون زواني بن بوسف، وبن عبد الرحمن مهدي، 

وبوحرامة جمعي، لسفارة فلسطين في الجزائر.
وشــدد النواب على أن الجزائر دوما كانت وستبقى مع فلسطين، وهذا يبدو جليًا 
مــن مواقف الرئيــس الجزائري عبد المجيد تبون، والبرلمان واألحزاب والشــعب 
الجزائري، مؤكدين على العالقات المتينة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني 

والجزائري.

برلمانيون جزائريون يطرحون مشروع قانون لتجريم التطبيع
كشــف النائب في البرلمان الجزائري يوسف عجيسة، أنه أودع لدى مكتب رئاسة 
البرلمان الجزائري مقترح قانون يجرم التطبيع مع االحتالل الصهيوني، مشــيرًا 

إلى أن نحو خمسين نائبًا جزائريا وقعوا على مقترح القانون.
وأوضح النائب عسيجة، أن القانون هو األول من نوعه بالجزائر، حيث لطالما كان 
الجزائريون مع الشــعب الفلســطيني ولكن من باب تحصين جبهة الجزائر ضد 
التطبيع، فــإن وجود قانون يعاقب كل من يطبع من االحتالل سيشــكل ضمان 

وحماية لمعتقدات الجزائر الرافضة للتطبيع والداعمة للحق الفلسطيني.
وبين عجيســة، اســتمرار االتصــاالت مع كافة األحــزاب والتيارات فــي البرلمان 
الجزائري لعــرض المقترح والمصادقــة عليه ليكون نافذاً بأقــرب وقت ممكن، 
مشيرًا إلى أن مشروع القانون يشمل كل أنواع التطبيع ويحصن الجزائر من هذه 

الجريمة النكراء.
ولفت إلى أن العقوبات التي ستفرض على المطبعين هي الحبس من 5 إلى 15 
عامًا، وغرامة مالية تتراوح ما بين 300 ألف إلى مليون دينار جزائري، مؤكداً على 
موقــف الجزائر الرافض تمامًا للتطبيع، مدينًا تطبيع بعض األنظمة العربية مع 
االحتــالل والذي ال يعبر عن إرادة وتوجهات الشــعوب العربية التي تصطف كلها 

خلف فلسطين وقضيتها العادلة.

لجنة التربية تستمع لوكيل وزارة التعليم 
وتستقبل وفدًا أكاديميًا

عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا 
االجتماعية جلســة استماع لوكيل 
وزارة التربيــة والتعليم زياد ثابت، 
لالطــالع علــى جهود الــوزارة في 

إنجاح العملية التعليمية في غزة.
وتــرأس الجلســة رئيــس اللجنــة 
الجمــل،  الرحمــن  عبــد  النائــب 
بحضــور النــواب: خميــس النجار، 
ويوسف الشــرافي، وسالم سالمة، 
ومحمد شــهاب، ويحيى العبادسة، 
فيمــا رافق وكيــل الــوزارة، مدير 
عام الشؤون اإلدارية رائد صالحية، 
ومديــر عــام اإلشــراف والتأهيــل 
التربــوي محمــود مطــر، ومديــر 

مكتب الوكيل عبد الحليم صبّاح.
من ناحيته أشار النائب الجمل، إلى 
أن الجلسة تأتي في سياق متابعة 
الجهود التي تبذلهــا وزارة التربية 
والتعليــم إلنجاح العام الدراســي، 
الوجاهيــة  الدراســة  واســتئناف 
للمرحلــة االبتدائية في المدارس، 
فــي ظل مطالبات عــدد من أولياء 
األمور بعــودة الدراســة الوجاهية 
لكافــة المراحــل التعليميــة فــي 
مــدارس غزة، مؤكــدًا على أهمية 
األخذ بعيــن االعتبار جميع عوامل 
الوقاية من فيروس كورونا حفاظًا 
على ســالمة الطــالب والمعلمين 

على حدٍ سواء.
بدوره طالب النائب ســالم سالمة؛ 

بضــــرورة تقييــــم التعليـــم عن 
بُعــد، ومعالجــة المشــكالت التي 
نتجت عن إغــالق المدارس، داعيًا 
الــوزارة إلــى اســتئناف الدراســة 
الوجاهية لباقي المراحل التعليمية.

مــن طرفــه ثمــن النائب يوســف 
فــي  الــوزارة  جهــود  الشــرافي؛ 
التعليمـــي  المنهــــاج  إيصــــال 
للطلبــة عبــر القنـــوات التعليمية 

ومواقــع التواصــل المختلفة.
بيئة تعليمية آمنة وصحية  

أما وكيــل وزارة التربيــة والتعليم 
العمليــة  تقييــم  أن  أكــد  فقــد 
التعليميــة عن بُعد ســيتم نهاية 
العام الدراسي، مشيرًا إلى التنسيق 
والتوافــق الكامــل بين مســؤولي 
الــوزارة فــي غــزة ونظرائهم في 
الثانويــة  مرحلــة  حــول  الضفــة 
العامــة، مؤكدًا حرص الوزارة على 
توفيــر بيئة آمنــة وصحية للطلبة 
مــن خــالل التعاقــد مع شــركات 
نظافة خاصــة لتعقيــم المدارس 

حفاظًا على السالمة العامة.
وحــول جهــود الــوزارة وحرصهــا 
على إنجاح العملية التعليمية أشار 
ثابــت؛ إلى قيــام الــوزارة بتجهيز 
بطاقــات التعّلم الذاتــي للمراحل 
التعليميــة مــن الصــف الخامــس 
وحتى الحادي عشــر، وإطالق قناة 
روافد التعليميــة، التي تقوم ببث 

الدروس التعليمية بشــكل دوري، 
إضافــة إلى بث المنهاج الدراســي 
عبــر إذاعة صوت التربية والتعليم 

في غزة.
وأشــار ثابــت؛ إلطــالق الفصــول 
التــي  االفتراضيــة  التعليميــة 
مــدارس  جميــع  تســتخدمها 
محافظات غــزة، الفتًا إلــى توفير 
أكثر مــن "700" ألف مادة تعليمية 
ما بين عرض فيديو، أو نشــر مادة 
لمســاعدة  مصاحِبــة  إلكترونيــة 

الطلبة الستيعاب المنهاج.
وتستقبل وفدًا من األكاديميين 

العاملين بالتعليم العالي
رئيــس  استقبــــل  ذلــك  إلــى 
اللجنةــــ النائب الجمـــل، وفـــــدًا 
مــن األكاديمييــن العامليــن فــي 
مؤسســات التعليم العالــي بغزة، 
واستمــــــع لمطالبهـــم بتعديــل 
وفــق  الوظيفيــة  درجاتهـــم 
المؤهــالت العلميــة التــي حصلوا 
عليهــا خــالل الســنوات األخيــرة، 
معبرين عن أملهــم بدعم اللجنة 
والمجلس التشــريعي واســنادهم 
فــي حــــل مشكلتهــــم. في حين 
وعــد النائــب الجمــل؛ بمتابعــــة 
اإلجــــراءات  وفـــق  المشكلــــة 
القانونية المتبعة، مؤكـــدًا حرص 
لجنتــــه على انصاف األكاديميين 

ومعالجة مشكالتهم.

طالبت باستئناف الدراسة الوجاهية لجميع المراحل التعليمية
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