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اللجنة االقتصادية تستمع لوكيل وزارة الزراعة
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ُأمة الثروات تعانق الفقر
لو تأملنا حال العالم اإلســامي وثرواته الطبيعية ومقدراته لوجدنا أننا نملك من
أســباب القوة والمنعة والســيادة والتطور ما نملك باإلضافة لموقع جغرافي فريد
مــن نوعه ومتميز ،وفي مقدمة الثروات الطبيعية التي نمتلكها المياه حيث تجري
بالعالم اإلســامي العديد من األنهار المهمة واالستراتيجية منها" :النيل والنيجر
والسند ودجلة والفرات ونهر السنغال" ،كما ويطل العالم اإلسالمي على أهم البحار
والمحيطات والمضائــق البحرية ،وتقدر حدوده البحريــة بحوالي " "102.347كم
األمر الذي يضمن ثروة ســمكية هائلة ،وتحتضن أراضيه مدخلي المحيط الهندي
وهما مضيق ملقا في الشــرق ومضيق باب المندب باليمن ،وكذلك مدخلي البحر
المتوسط وهما قناة الســويس ومضيق جبل طارق بالمغرب ،كما وتقع فيه أكبر
بحيرات العالم مثل" :بحيرة قزوين وفكتوريا وآرال وبحيرة تشاد والبحر الميت".
أمــا أكثر الموارد الطبيعية تواجداً بالعالم اإلســامي فهي النفط ويتوفر بحوالي
" "35دولة إســامية تنتج ما نسبته " "43%من إجمالي اإلنتاج العالمي للنفط ،أما
على صعيد الغاز الطبيعي فتنتج منه الدول اإلسالمية ما نسبته " "8%من اإلنتاج
العالمــي وال بد من اإلشــارة إلــي أن إجمالي إنتاج العالم اإلســامي من القصدير
يمثل ما نسبته " "47%من اإلنتاج العالمي ،هذا باإلضافة للقوى البشري الضخمة
حيث فاق تعداد السكان مليار ونصف المليار نسمة معظمهم عناصر شابة وكذلك
موارد أخرى كالمعادن الثمينة واألراضي الخصبة التي لو تم اســتغاللها جيداً فقد
توفر ثلث سلة الغذاء العالمي أو يزيد.
وعلي الرغم من كل ما سبق ذكره من موارد طبيعية وقوى بشرية وعوامل السيادة
والقــوة والنجاح إ ّ
ال أن العالم اإلســامي قد بدد الكثير مــن الطاقات واألموال في
النزاعات الداخلية والحروب البينية التي غدت من أبرز معوقات التنمية المجتمعية،
لدرجة أنه أصبح معظم أبناء العالم اإلسالمي يعانون من األمية والبطالة وتعانق
دولــه المختلفة ومواطنيهــا الفقر المدقع ،ولــو أردنا الحديث عــن ظاهرة األمية
األبجديــة بلغة األرقام لوجدنا أن نســبتها بين المســلمين البالغين "أكبر من 15
سنة" تصل إلي نحو " "70%في بعض الدول وال تقل عن " "40%إ ّ
ال نادراً وفي عدد
محدود من بين الدول اإلســامية السبعة والخمسين المنضوية تحت لواء منظمة
التعاون اإلسالمي والتي كانت تُعرف سابقاً باسم منظمة المؤتمر االسالمي.
أمــا عن ظاهــرة البطالة فحدث وال حــرج وأكتفي بالقول إن حجــم القوى العاملة
بالعالم اإلسالمي يعادل ما نسبته " "30%من إجمالي عدد السكان في حين تشير
المعلومات الرســمية المتوفرة بين أيدي الباحثين أن نسبة البطالة في " "35دولة
إسالمية تساوي تقريباً "."20%
وفي تقديري المتواضع أن هذه الحالة الســيئة والمترديــة والصورة القاتمة التي
نعاني منها تعود لعدة أسباب أهمها:
.1إقصاء وإبعاد اإلسالم والفكر اإلسالمي والنموذج اإلسالمي عن السياسة وسدة
الحكم.
.2الفساد بكل معانيه وأشكاله وأنواعه سواء اإلداري أو المالي أو حتى األخالقي.
ولتجــاوز هذين الســببين وتمكين الفكر اإلســامي ونموذجــه الفريد من الحكم
ولطــرد الفاســدين ولفظهم واســتبعادهم عن حكــم األمة ومقدراتهــا والتحكم
بالشــعوب ومن ثم الوصول باألمة لبر األمان وشواطئ النجاة وتخليصها من أهم
مشاكلها ،فإنني أري من المناسب أن أقترح علي كل الحركات اإلسالمية واألحزاب
التحررية الشــريفة بالعالم اإلســامي تنظيم مؤتمر كبير يشهده العالم يعلنون
بنهايته عن توحيد الجهود السياســية والفكرية والخروج بحركة أو جبهة إسالمية
كبري وموحدة تمهيداً إلنهاء تبعثر الجهود والتشــرذم واالتفاق علي وضع أســس
وقواعد ســليمة إلقامة كيان إســامي قوي وموحد علي غرار االتحادات المختلفة
بالعالم؛ حينها نفرض احترامنا على الدنيا كلها.
وعلينا أن نعلم يقيناً أن القوى العالمية ال تحترم إ ّ
ال القوي وهي في ذات الوقت ال
تحسب حساباً للمتفرقين أو الضعفاء.

أمراض الطيور.
وأكد القــدرة على أن الوزارة حريصــة على حماية المنتج
والمستهلك كذلك ،حيث وضعت الدوائر المختصة بالوزارة
شروطاً ً
فنية لنوعية وجودة البيض المخصب ،حيث تساهم
هــذه النوعية بتقليــل الفاقد مــن الدواجن أثنــاء مراحل
التربية ،وكذلك من شأنها أن تدر دخ ً
ال جيدًا على المربي.
وفي معــرض رده على تســاؤالت النواب بيــن القدرة ،أن
قطاع الدواجن من أهــم القطاعات اإلنتاجية ،لكونه يوفر
قرابــة " "55%من إنتاج الثــروة الحيوانية ،ويشــهد قطاع
الدواجن في الفترة األخيرة تحســناً ملموساً بفضل جهود
الوزارة في عدة مجاالت أهمها تحسين مواصفات الصوص
وارتفاع نسبة الفقس والرقابة على جودة األعالف.
وفىنهايةاللقاءشكرالنائبعدوان؛وكيلوزارةالزراعةعلى
اإليضاحاتالتيقدمها،مطالباًالوزارةباالستمرارفيإجراءات
التطوير والريادة في هذا القطاع وبقية القطاعات الزراعية.

عقــدت اللجنة االقتصادية بالمجلس التشــريعي جلســة
اســتماع لوكيــل وزارة الزراعــة د .إبراهيم القــدرة؛ حول
إجــراءات الــوزارة الخاصــة بالســماح باســتيراد البيــض
المخصــب؛ وذلــك بحضور رئيــس اللجنــة النائب عاطف
عدوان؛ وأعضائها ُك ً
ال من النواب :ســالم سالمة ،ويوسف
الشرافي ،وجميلة الشنطي.
واطلعــت اللجنة علــى جهود الــوزارة وعملها فيما يتعلق
بموضوع اســتيراد البيض المخصــب ،واللوائح المنظمة
لذلــك ،وآليات فحص البيض المخصــب والتأكد من خلوه
من األمراض ،إضافة لجهود الــوزارة لتعزيز صمود التجار
والمواطنين على حد سواء.
من جانبه؛ بين القدرة أن الوزارة تعمل وفق لوائح قانونية
تنظم عملية ادخال البيض المخصب ،ويتم منح شــهادة
اســتيراد للتاجــر بعد تعهــده بخلو البيض مــن األمراض
البيطريــة ،وارفاق شــهادة من المنشــأ بخلــو البيض من

بمناسبة اليوم العالمي

النائب أبو راس يطالب بدعم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة

حفاظــاً علــى حيــاة المواطنيــن ومقدراتهم أوقات الســلم
والحرب ،شــاكراً اســتجابتهم الســريعة لنداءات المواطنين.
ونــدد أبــو راس ،بإجــراءات االحتــال بحــق قطــاع غــزة ال
ســيما اســتهدافه لمقــرات الدفــاع المدنــي وتدميــر آلياته
بهدف اضعاف قدرتــه على خدمة المواطنيــن أمام الكوارث
الطبيــة أو أثنــاء الحــروب التي يشــنها االحتالل علــى غزة.
مهام انسانية
بدوره وجه اللواء شــاهين؛ مجموعة رسائل للمجتمع الدولي
واألمــم المتحدة مطالبهــم بالضغط على االحتــال إلدخال
كامل العتاد والمركبــات الالزمة للدفاع المدني حتى يتمكن
من القيــام بمســؤولياته التي وصفهــا باإلنســانية البحتة،
داعياً مؤسســات حقوق اإلنسان في داخل فلسطين وخارجها
بمالحقــة االحتــال ومقاضاته فــي المحاكــم الدولية على
جرائمــه المرتكبة ضد اإلنســانية فــي قطاع غــزة وخاصة
اســتهداف مقدرات ومقرات وســيارات جهاز الدفــاع المدني.

طالــب مقرر لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلي في
المجلــس التشــريعي النائب مروان أبــو راس ،جميع الجهات
الرســمية المحلية منها والدولية بدعم جهــاز الدفاع المدني
في قطــاع غزة حتى يتمكن من القيام بواجباته االنســانية.
جاءت تصريحات النائب أبو راس بمناسبة اليوم العالمي للدفاع
المدني الذي يصادف اليوم األول من مارس/آذار من كل عام،
ولدى مشــاركته في فعالية نظمها جهاز الدفاع المدني أمام
مقر المجلس التشــريعي ،وبحضور مدير عام الدفاع المدني
في قطاع غزة اللواء زهير شاهين ،ولفيف من العملين بالجهاز.
متابعات متواصلة
وأشــار إلــى أن لجنــة الداخليــة بالتشــريعي تتابــع وبــكل
اهتمــام عمــل جهــاز الدفــاع المدني ،الــذي يبــذل الكثير
مــن الجهــد للقيام بواجبــه رغم الحصــار وقلــة اإلمكانيات
وتهالــك المعــدات المتاحــة لديــه ،مثمنــاً جهــود جميــع
أفــراد جهــاز الدفــاع المدنــي الذيــن يضحــون بأرواحهــم
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رئاســة التشــريعي ترفــض
فحوى رسالة سلطة رام اهلل
لإلدارة االمريكية
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التشريعي :اتفاق السلطة بشأن غاز غزة مخالف
للقانون وإهدار للموارد الطبيعية

التفاصيل

التشريعي يقر مشروع قانون التصديقات بالقراءة الثانية
أقر المجلس التشــريعي خالل جلســته المنعقد
أمس ،مشــروع قانون التصديقات لسنة ،2020
بالقراءة الثانية.
وقال رئيــس اللجنة القانونية النائب محمد فرج
الغول ":إن مشــروع القانون المذكور يتوافق مع
أحكام القانون األساسي لسنة  2003وتعديالته
ومـع السياسـة العامة للمجلس التشريعي الرامية
إلى ســن قوانيــن تُحاكي الواقــع وتحافظ على
اختصاصــــات كـــل جهة من جهات االختصاص
وفقـــاً للقانــون".

وأوضح أن مشروع القانون المُقر يكـتسب أهمية
خاصة؛ باعتباره يهدف إلى إرساء الفهم الصحيح
لنصوص القانون من خالل تضمنه بنود واضحة،
مبينــاً أن اللجنــة القانونيــة وقفــت على بعض
اإلشــكاليات التي تواجه عمل دائرة التصديقات
بــوزارة العدل والتي غفل عــن تنظيمها النظام
الحالي المعمول به حالياً.
الجديــر ذكــره أن مشــروع القانــون يتكون من
( )13مــادة ويمنــح دائــرة التصديقــات بــوزارة
العــدل صالحية التصديق على جميــع الوكاالت

والوثائق العدلية والمســتندات المترجمة والتي
يــراد اســتخدامها بالداخــل أو الخــارج .وتقــوم
الوزارة بتوثيق المعاملة برقم تصديقها وختمها
وتوقيعها وتسجيلها في السجالت الرسمية.
وكان المجلس التشريعي قد أقر مشروع القانون
بالقراءة االولى في جلســته المنعقدة بتاريخ 13
يناير المنصرم ،ومنذ ذالك الحين تم انضاج مواد
وبنــوذ القانون من خالل ورشــات عمل وحلقات
نقــاش معمقــة شــارك بهــا خبــراء وقانونيين
واكاديميين.

هاتف زوجها مؤازرًا ..د .بحر يدين حكم االحتالل بسجن النائب خالدة جرار
أدان رئيــس المجلــس التشــريعي
باإلنابــة أحمد بحر ،حكم ســلطات
االحتالل على النائب األسيرة خالدة
جرّار بالسجن لمدة عامين باإلضافة
لفرض غرامةٍ مالية عليها.
وأكد بحر؛ في تصريح صحفي على
أن إجــراءات محاكــم االحتــال ضد
النواب ليست شرعية ،وهي انتهاك
صــارخ للقانون الدولــي ،وللحصانة
البرلمانيــة المفترضــة ،محمــ ً
ا
االحتــال المســئولية الكاملــة عن
حياة األســرى النواب ،ومطالباً المؤسســات
الحقوقيــة واإلنســانية بفضــح ممارســات
االحتــال بحقهــم والعمل الفــوري إلطالق
سراحهم من سجون االحتالل.
وهاتــف بحــر؛ زوج النائــب خالــدة جــرار،
مســتنكراً الحكــم الجائــر بحقهــا ،ومؤكداً
أن االحتــال يســعى إلبعاد نــواب المجلس

التشــريعي المنتخبيــن عن ســاحات العمل
الوطني واالجتماعي بهدف اضعاف تأثيرهم
على الرأي العام الفلسطيني.
وكانــت قوات االحتالل قــد اختطفت النائب
جرّار بعد اقتحام منزلها بمدينةرام اهلل في
أكتوبــر 2019م ،ووجهت لهــا تهمة االنتماء
لمنظمة محظــورة والتحريض على "العنف

واإلرهاب" ،وفق زعم االحتالل.
ويندد بتحويل النائب منصور
لإلداري
وفي ذات الســياق ندد بحر ،بتحويل
االحتــال النائــب ياســر منصــور
لالعتقــال اإلداري لمدة " "6أشــهر،
الجديــر ذكره أن ســلطات االحتالل
كانــت قد اختطفــت النائب منصور
بتاريــخ  16/2/2021بعــد مداهمة
منزلــه في حــي المعاجيــن بمدينة
نابلــس شــمال الضفــة الغربيــة
المحتلــة ،وجـــاء اختطـــافه ضمــن حملــة
اعتقــاالت شنتهـــــا قـــــوات االحتــال في
صفــوف قيــادات وأنصار حركــة حماس في
الضفة المحتلـة ،إثــر موقفها الداعم إلجراء
االنتخابـــات ومحاوالت رأب الصدع وتوحيــد
البيــــت الفلســطيني وتحقيــق الوحــدة
الوطنية.
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لدى زيارته للمجلس األعلى للقضاء

د .بحر :يجب إعادة النظر في المحكمة الدستورية برام اهلل
لكونها فاقدة للمشروعية القانونية

أشــاد رئيــس المجلــس التشــريعي
الفلســطيني باإلنابة د .أحمد بحر؛ بالتطور
الذي تشهده الســلطة القضائية على شتى
الصعد ،مشــيراً إلى أهمية استمرار تطوير
العمــل خدمة ألبناء شــعبنا الفلســطيني،
داعياً الســلطة برام اهلل إلعــادة النظر في
تشــكيل المحكمة الدستورية لكونها فاقدة
لألهليــة القانونيــة ،وتــم تشــكيلها على
أسس غير دســتورية وعليه يجب أن تعالج
ســريعاً حتــى تتــم االنتخابــات العامة في
أجواء مريحة وسليمة.
جاءت تصريحات بحر ،لدى زيارته للمجلس

األعلــى للقضــاء لالطــاع علــى إنجازاته
والمشــاركة فــي تكريــم المستشــار زياد
ثابــت ،الــذي كان يشــغل منصــب رئيس
المكتب الفني والتفتيش القضائي.
الفصل بين السلطات
وشدد رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة
على مبــدأ الفصل بيــن الســلطات ،معرباً
عن فخر السلطة التشريعية بمتانة العالقة
مــع كل الســلطات والمؤسســات الوطنية
ومكونات النظام السياســي الفلســطيني،
مؤكــداً علــى ضــرورة تكامــل األدوار بين
السلطات الثالثة.

وقال بحــر ":ونحن على اعتــاب االنتخابات
العامة ال بد أن ننظر إلى أهمية دور القضاء
فيها من خــال محكمة االنتخابــات ،والتي
لها الدور األبرز في رســم طريق االنتخابات
وضمان نزاهتها وشفافيتها".
وفي ختــام كلمته أشــاد بالمستشــار زياد
ثابــت ،وبإســهاماته فــي تطويــر مرفــق
القضاء ،معتبــراً إياه مرجعاً قانونياً وناصحاً
أمينــاً فــي مرفق القضاء لمــا يتمتع به من
خبرة وكفاءة.
هذا واطلــع بحر؛ علــى إنجــازات المجلس
األعلــى للقضاء في اآلونــة األخيرة ،خاصة

فيمــا يتعلــق بتعزيــز اســتقالل القضــاء،
وتسريع التقاضي ،وتطوير الموارد البشرية
والبنية التحتية في المرافق القضائية.
انجازات مقدرة
من جانبه؛ أكد رئيس المجلس األعلى للقضاء
المستشار محمد عابد ،على استمرار العمل
لتطوير القضاء وتعزيز اســتقالله ،مشــدداً
أن المجلس يتطلع لرفع مســتوى التنسيق
والتعاون مع الســلطة التشريعي والسلطة
التنفيذيــة خدمــة للمواطنين؛ مســتعرضاً
إنجــازات القضــاء خــال الســنة الماضية.
وأشــار المستشــار عابــد؛ إلــى اســهامات
المستشــار ثابــت فــي مرفــق القضــاء،
مؤكــداً علــى أن الســلطة القضائيــة
ســتلجأ إليــه دوماً ولــكل القامــات الكبيرة
فــي القانــون بهــدف تعزيــز مبدأ ســيادة
القانــون وتطويــر العمــل القضائــي.
بــدوره؛ قــال رئيس لجنــة متابعــة العمل
الحكومــي الدكتــور محمــد عــوض" :إن
للقضــاء أثــر كبيــر فــي إرســاء دعائــم
األمــن واالســتقرار فــي المجتمــع وكذلك
تعزيــز مفاهيــم العدالــة والمســاوة بيــن
المتخاصمين والمتقاضييــن أمام المحاكم
الفلســطينية ،وأن كل مفاصــل العمــل
الحكومــي تطلع دومــاً للتنســيق والتعاون
المســتمر مــع الســلطة القضائيــة خدمــة
لشــعبنا وقضيتنــا وأهلنا في قطــاع غزة".

رئاسة التشريعي ترفض اختزال السلطة لفلسطين بحدود " "67والمقاومة بالسلمية دون غيرها

أكدت رئاســة المجلس التشريعي أن فلسطين
تعنــي كل فلســطين التاريخيــة دون نقصان،
مســتنكرة محاولــة البعض تقزيم فلســطين
وحصرها في حدود حزيران عام .1967
ونــددت رئاســة المجلــس على لســان رئيس
التشــريعي باإلنابــة فــي تصريــح صحفــي،

برسالة السلطة الفلســطينية لإلدارة األمريكية
الجديــدة لوضعهــا في صــورة التطــورات على
الساحة الفلسطينية ،والتي حصرت فيها السلطة
فلســطين بحــدود الرابع مــن حزيــران ،1967
ومقاومة االحتالل بالسلمية فقط.
وأكد التصريح على أن شــعبنا الفلســطيني من

النائب قرعاوي :مطلوب خطوات
ملموسة لترجمة مرسوم الحريات

أكــدّ النائــب فــي المجلس
التشــريعي فتحي قرعاوي؛
علــى ضــرورة أن يلمــس
المواطــن الفلســطيني
المرســوم الخاص بالحريات
علــى أرض الواقــع ،عبــر
ترجمتــه لخطــوات عمليــة
قابلة للتنفيذ والقياس.
وقــال قرعاوي فــي تصريح
إن االكتفــاء
صحفــي لــهّ ":
بصــدور المرســوم دون
إجراءات عملية على األرض
ال معنــى له ،وهــذا ما يجب
أن يبرز خالل األيام القادمة ليلمس المواطن
بنفســه أثرا حقيقيــا وايجابياً ناتجــا عن هذا
المرسوم".
وأوضـــح أن كـل األزمات والمظالم التي لحقـت
بالشعـــب في الضفــة وغــزة ،يجب أن تجــد

طريقهــا لالنتـهـاء والزوال،
والعمـــل على اســتبعاد كل
مــا مــن شأنـــــه أن يمــس
العمليـــــــة االنتخابيـــــــة
ونزاهتهـــــا وشفافية اجراء
االنتخابـــــات.
وذكـــر النائـــب قرعـــاوي؛
أن المرســوم ال يمكــن أن
ّ
يفهــم دون وجــود حصانــة
واقعيــة علــى األرض ،داعياً
السلطة برام اللــه لمـراعاة
المصلحــة الوطنيــة العليــا
واالستمرار بكل قــــوة فيما
يتعلق بإجراء االنتخابات العامــة واستكمالهـــا
لنصـــل لمرحلة انتخابات الرئاسة واستكمال
المجلسالوطنيالفلسطينــيفي ظـلأجــواء
إيجابية مع إطــــــاق الحريـــــات العــامـــــة
بالضفة الغربية المحتلة.
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حقــه أن يحرر أرضــه من االحتالل بكل أشــكال
المقاومة الممكنــة ،خاصــة وأن القانون الدولي
يبيح للشــعوب المحتلة مقاومة محتليها بشــتى
السبل الممكنة.
وبين أن المقاومة بكل أشكالها ،هي التي أذاقت
االحتــال الويــات ،ورفعت تكلفــة احتالله ،فال

يجــوز ألحــد أن يتجاهل فعــل ونتائج أي عمل
مقاوم.
ودعا السلطة الفلسطينية أن تلتزم في خطابها
ومراســاتها بتوجهــات الشــعب الفلســطيني
وقناعاتــه السياســية ،وأن تعبــر عنه بشــكل
حقيقي ،وعدم االلتفات ألي اعتبارات أخرى.

النائب زيدان :نرحب بمرسوم تشكيل
محكمة االنتخابات

رحّــب النائب فــي المجلس
التشــريعي عبــد الرحمــن
زيــدان؛ بصــدور مرســوم
تشكيل محكمة االنتخابات،
وعدّه مؤشراً إيجابياً.
وقــال النائــب زيــدان فــي
تصريــح صحفــي أدلــى به
عقب صدور مرسوم تشكيل
المحكمــة" :إن المرســوم
خطــوة باالتجــاه الصحيح،
ويكســب العملية االنتخابية
جدية ومصداقية ،ويؤسس
للمراحل الالحقــة من إجراء
االنتخابات العامة".
وأضــــاف زيدان " :إن محكمــــة االنتخابــــات
تشيــــع بعــض الطمأنينــة إلــى الشــفافية
والنزاهــة فــي اإلجــراءات المتبعــة ،موضحاً
أن صـــــدور المرســوم رغم تأخره فهو يأتي

حصيلــة توافــق الفصائــل
المجتمعة فــي القاهرة التي
باركــت تشــكيل المحكمــة
بشكلهاالحالي".
ولفت إلى أن إصدار المرسوم
يشــير إلــى تعزيــز التفاؤل
باســتمرار األجواء اإليجابية
بين الفصائل ،معبراً عن أمله
أن تمضي السلطة قدماً نحو
استكمال االنتخابات وصو ًال
إلجراء االنتخابات الرئاســية
واستكمال المجلس الوطني
الفلســطيني ،وموضحــاً
دعمــه وتأييـــــده لتوافقـــات الفصائليـــــة
كنهــــج للخـــروج مــن األزمــــة الوطنيــــة
تمهيــداً للتفــرغ لمقارعة االحتالل والتصدي
لمشـــــاريعه العنصريــة الهادفة لتصفيــــة
القضيـــةالفلسطينيــةوتهويدالقدس.
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أخبار ومقاالت

التشريعي ووزارة المرأة يناقشان تنظيم
أحكام خاصة بالخلع

AL - P R L M A N

كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر
اتفاقية الغاز ..انتهاك وطني ودستوري وعبث بالمقدرات االستراتيجية

ناقشــت النائــب هدى نعيــم؛ مع
الوكيــل المســاعد لــوزارة المرأة
أميــرة هــارون ،تعديــل قانــون
األحوال الشخصية وتنظيم أحكام
خاصة بالخلع.
وأكدت نعيم؛ على أن هذا المقترح
مطــروح علــى أجنــدة المجلــس
التشريعي منذ سنة "2013م" نظراً
لوجــود العديد من القضايا العالقة
والمزمنة في المحاكم الشرعية؛ ال
ســيما قضايا التفريق بين األزواج،
التــي ال يوجــد لهــا أي أفــق للحل
والخالص ،مما يعني وقوع الضرر،
األمر الذي يؤدي إلى االبتزاز وإثارة
األحقاد ،وتهديد العالقات األسرية
والنسيج االجتماعي.

وبينت أن لجنة التربية بالتشريعي
نظمــت بتاريــخ 2/11/2013م
ورشــة عمل لمناقشــة واقع الخلع
في التشــريع الفلسطيني وضمت
الورشة نخبة من المختصين منهم
رئيــس المجلس األعلــى للقضاء
الشــرعي ،وأكاديميين ومختصين
وممثليــن عن مؤسســات وهيئات
حقوقية وحاالت واقعية تُعاني من
األحــكام المنظمة للخلع ،موضحة
أن الورشــة أجمعت علــى ضرورة
تعديل األحكام القانونية المنظمة
للخلع بإقرار الخلع القضائي للزوجة
وفق مبادئ ومعايير محددة.
وخلص االجتماع إلى ضرورة إجراء
تنظيم قانوني ألحكام الخلع ضمن

قانون األحوال الشــخصية
النقائــص
الســتدراك
(الســيما منح الزوجة الحق
في طلــب الخلــع قضائياً)،
وجعل النصوص منسجمة
مــع أحــكام الشــريعة
اإلسالمية.
وتــم االتفاق علــى ضرورة
التواصــل مــع القضــاء
الشــرعي لتســريع الفصل
فــي قضايــا الخلــع ضمن
برنامــج فاعــل إلدارة
الدعوى يحدد ســقف زمني
إلنجازهــا ويضمــن عــدم
التســويف والمماطلــة من
الزوج وذويه.

خالل زيارة لرئيس ديوان الموظفين ..النائب
نعيم تبحث حقوق ذوي اإلعاقة في التوظيف

زارت النائــب هــدى نعيم ،رئيس
ديــوان الموظفيــن العام يوســف
الكيالي؛ رافقهــا ممثلين عن ذوي
االحتياجات الخاصــة ،وبحثت معه
عدداً من الملفات من أهمها حصة
ذوي اإلعاقة من الوظائف بشــكل
عــام وحقوقهم الوظيفيــة ،األمر
الذي كفله القانون الفلســطيني.
واســتعرضت النائــب نعيــم؛ أبرز
التشريعات والقوانين الفلسطينية
التــي تؤكــد علــى حقــوق ذوي
اإلعاقــة فــي الوظيفــة ،خاصــة
مــا أوردتــه المــادة رقــم ""13
من قانــون العمــل الفلســطيني
لســنة "2000م" والمــادة رقــم

" "10مــن القانون رقم " "4لســنة
"1999م" بشــأن حقوق المعاقين،
والذيــن يوضحان صراحــة بإلزام
المؤسســات الحكوميــة وغيــر
الحكومية باستيعاب عدد من ذوي
االحتياجــات الخاصــة بمــا ال يقل
عن  5%مــن عدد العامليــن فيها.
كما بينت أن قانون الخدمة المدنية
رقم " "4لسنة "1998م" في مادته
" "24يجيز توظيف ذوي اإلعاقة إذا
لم تكن اعاقتــه تمنعه من القيام
بأعمــال الوظيفــة التي ســيعين
فيهــا بشــهادة المرجــع الطبــي
المختــص ،مؤكــدة علــى ضرورة
مواصلــة العمــل وفــق المعاييــر

القانونيــة والشــفافية،
وذلــك مــن أجــل حصول
كافة شرائح المجتمع على
حقوقهــا فــي التوظيــف.
مــن جهتــه؛ أكــد الكيالي،
حــرص ديــوان الموظفين
العــام علــى تطبيــق
كل القوانيــن المتعلقــة
بالوظيفــة العموميــة،
وخاصــة حصــة ذوي
اإلعاقة ،واســتمرار العمل
بــكل ما مــن شــأنه حفظ
الشــفافية وضمان العدالة
بيــن فئــات ومكونــات
المجتمع الفلسطيني كافة.

منذ توقيع اتفاقية أوسلو ،وما بعدها من اتفاقيات وملحقات أمنية واقتصادية ،وسواها من
قضايا استراتيجية وقرارات مصيرية ،لم تعرف الشفافية إلى السلوك الفلسطيني الرسمي
طريقا.
فوجئنا ،كما فوجئ أبناء شــعبنا وقواه السياســية وشرائحه االجتماعية ،بنبأ إقدام السلطة
الفلســطينية في رام اهلل على توقيع اتفاقية الغاز األخيرة الســتخراج الغاز الطبيعي قبالة
سواحل قطاع غزة مع األشقاء في جمهورية مصر العربية.
ومما يبدو ،فإن المفاجأة وانعدام الشــفافية ســوف تظل العنوان العام لقرارات وسياســات
السلطة الفلســطينية التي تتخذ قراراتها االســتراتيجية وتبرم االتفاقيات المصيرية ذات
العالقة بحاضر ومستقبل شعبنا وموارده ومقدراته االستراتيجية ،من وراء ظهر شعبنا في
إطار من السرية التامة والغموض التام.
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكــد أن إبرام هذه االتفاقيــة يخل إخالال بيّنا
باإلطار القانوني والدستوري الذي يحكم النظام السياسي الفلسطيني كونه يشكل انتهاكا
واضحا لعدد من النصوص القانونية والبنود الواردة في القانون األساسي الفلسطيني.
إن إبرام االتفاقيات ذات البُعد الدولي التي يترتب عليها التصرف بالموارد الطبيعية يجب
أن يكون وفقاً لنصوص القانون ،ومتســقاً مع التشريعات السارية؛ حيث نصت المادة ()94
من القانون األساســي الفلســطيني لســنة  2003وتعديالته على عدم جواز اإلرتباط بأية
مشــاريع لهــا أثر مالي كبير إال بموافقة المجلس التشــريعي؛ حيث نصــت المادة ( )92من
القانون األساســي الفلســطيني لســنة  2003وتعديالته على أن القــروض العامة ال تعقد
إال بقانــون ،وال يجــوز االرتباط بأي مشــروع يترتب عليه إنفاق مبالغ مــن الخزينة العامة
لفتــرة مقبلة إال بموافقة المجلس التشــريعي ،وبالتالي فــإن التفاهم المبرم بين صندوق
االســتثمار الفلســطيني ووزارة البتــرول المصرية ينتهــك القانون والدســتور ويفتقر إلى
التحصين القانوني والدستوري.
مــن هنا فإننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نعدّ هذه االتفاقيــة عبثا بالمقدرات
الوطنية واستخفافا بقوى وشرائح شعبنا ،ونؤكد على أن توقيع اتفاقية الغاز قضية وطنية
فلســطينية بالغة األهمية والخطورة تخص كل فلســطيني ،ومن حقّ أي فلســطيني أن
يطلع على فحواها وحقيقتها وتفاصيلها كاملة ،وأن يناقش في طبيعة العقد المبرم وآليات
تنفيذه ومدى تماهيه ومواءمته مع المصالح الوطنية العليا لشــعبنا ،وال يجوز وطنيا ،وبأي
حال وتحت أي ذريعة كانت ،أن تســتأثر الســلطة في رام اهلل بالحق فــي إبرام االتفاقيات
الدولية نيابة عن شــعبنا الفلسطيني ومؤسساته الشــرعية والتمثيلية المنتخبة ،المتمثلة
في المجلس التشريعي ،وأن تحجب تفاصيل االتفاقية عن أبناء شعبنا.
فوق ذلك ،فإن الســعي لتعزيز األجواء الطيبــة والمناخات الوطنية اإليجابية ،وإنفاذ مبادئ
الشراكة السياسية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تحقيق المصالحة والوحدة
الوطنية وإزالة آثار االنقسام البغيض ،يقتضي من السلطة الفلسطينية في رام اهلل اإلقالع
عــن النهج األحادي والنزعة الديكتاتورية التي حكمت بها شــعبنا طوال المراحل الماضية،
والعمل على إِشــراك كافة فصائل وشرائح شــعبنا في القرارات االستراتيجية والسياسات
المصيرية التي تؤثر في حاضر ومســتقبل شــعبنا وقضيته الوطنية ،وهو ما يستدعي من
السلطة نشر كافة التفاصيل والجوانب والسياقات المتعلقة باتفاقية الغاز دون أي مماطلة
أو تأخير ،وعدم إبرام أي اتفاقيات أو اتخاذ قرارات وسياســات مصيرية إال بعد عرضها على
الكل الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي الفلسطيني.
إن شــعبنا الفلسطيني يواجه اليوم محطة مصيرية ومنعطفا تاريخيا ينبغي أن تسود فيه
كل معاني الوحدة والنزاهة والشــفافية والتعاون وااللتزام باالتفاقيات الوطنية واإلطارات
القانونيــة والمبادئ الدســتورية من أجل اجتيــاز مخططات تصفية القضية الفلســطينية
والتصدي لمخططات وإجراءات االحتالل بشــأن الضمّ وتهويد القدس والمقدسات وابتالع
أراضــي الضفة الغربية ،ومع ذلك فإن موقف وســلوك الســلطة الفلســطينية وحركة فتح
تجــاه ما يتعلق باتفاقية الغاز ،وعدم االلتزام بما تم التوافق عليه في القاهرة حول تعزيز
الحريات في الضفة الغربية ،واستمرار وجود ما يسمى المحكمة الدستورية فاقدة الشرعية
القانونية والدســتورية ،واســتمرار فرض العقوبات الجماعية على أبناء شــعبنا في قطاع
غــزة ،وغيرهــا من المواقف والسياســات ،ال يمنح أدنى قدر من األمل فــي إمكانية توحيد
الصف الوطني الفلســطيني للتصدي لمخططات االحتالل ،وال يقدم أي دليل حقيقي حول
نية واتجاه السلطة وفتح نحو الشراكة الوطنية وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية.
وأخيــرا ..فإننا ندعو الكل الوطني الفلســطيني إلى وقفة وطنية جادة ومســؤولة للتصدي
لنهج الســلطة المُفــرط في العبــث والتالعب بالقــرار والمصير الوطنــي ،وإجبارها على
اإلفصــاح عــن حقيقة وتفاصيــل اتفاقيــة الغاز األخيــرة ،واحترام قوى وشــرائح شــعبنا
ومؤسساته التمثيلية المنتخبة.
"والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"
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أثناء جلسة عقدها أمس ..التشر
بحر :اتفاقية ســلطة رام اهلل بشــأن
الغاز مخالفة للقانون وعبث ًا بالمقدرات
الوطنية واستخفاف ًا بغزة

النـــــــــ
السلطة تعج بالفساد وال
للقضاء الدولي إللغاء االتف

ناقــش نواب المجلس التشــريعي ما بات يعرف
باتفاقية غاز غزة ،منددين بإبرام السلطة برام
اهلل لمذكــرة تفاهم بشــأن تطويــر حقل الغاز
الطبيعي الواقــع كلي ًا ضمن الميــاه اإلقليمية
لقطــاع غــزة ،رافضيــن مــا وصفوه باســتيالء
الســلطة علــى المقــدرات والثــروات الطبيعة
للقطــاع دون أدنــى حــد من الشــفافية ودون
اإلفصــاح عن حقيقــة وبنود مذكــرة التفاهم
المبرمــة مع األشــقاء فــي مصر ،وبعيــد ًا عن
المؤسســات الشرعية للشعب الفلسطيني وفي
مقدمتهــا المجلــس التشــريعي" ،البرلمــان"
تابعت مجريات الجلســة وأعدت التقرير التالي:
عبثا بالمقدرات الوطنية
وافتتــح النائــب األول لرئيــس المجلــس
التشريعي الدكتور أحمد بحر ،بقوله ":فوجئنا
قبــل عدة أيام ،كما فوجئ شــعبنا بكافة قواه
السياســية وشــرائحه االجتماعيــة ،بنبأ إبرام
الســلطة الفلســطينية مذكرة تفاهم بشــأن
تطويــر حقل الغاز الطبيعــي في نطاق قطاع
غزة مع األشقاء في مصر".
وندد إبرام الســلطة لالتفاقيات االستراتيجية
والمصيريــة دون أن تكشــف عــن فحواهــا
وحقيقتها وتفاصيلها ،ســواء اتفاقيات أوسلو،
وملحقاتهــا األمنيــة واالقتصاديــة ،أو توقيع
اتفاقيــة الغــاز األخيــرة ،معتبــراً إياهــا عبثا
بالمقدرات الوطنية واستخفافا بقوى وشرائح
شعبنا.
وأكد على أنه من حقّ أي فلسطيني أن يطلع
على فحــوى وحقيقــة االتفاقيــة وتفاصيلها،
رافضاً أن تســتأثر السلطة في رام اهلل بالحق
فــي إبــرام االتفاقيــات الدوليــة دون الرجوع
لمؤسســات الشــعب الفلســطيني وخاصــة
المجلس التشريعي.
تجاوز للقانون
وأشــار بحــر ،إلــى أن القانــون األساســي
الفلسطيني ال يجيز االرتباط بأية مشاريع لها
أثر مالي كبير إال بموافقة المجلس التشريعي؛
حيث نصت المادة ( )92من القانون األساســي
الفلســطيني لســنة  2003وتعديالتــه علــى
اآلتــي( :تٌعقد القــروض العامــة بقانون ،وال
يجوز االرتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق
مبالــغ مــن الخزينة العامــة لفتــرة مقبلة إال
بموافقة المجلس التشريعي).
مســتدركاً بالقــول ":وبالتالــي فــإن التفاهم
المبرم بين صندوق االســتثمار الفلســطيني
ووزارة البتــرول المصريــة مشــوب بالعــوار
القانوني ويفتقر إلى التحصين القانوني".
ورفــض اســتبداد الســلطة بالقــرار الوطني
والشــأن االســتراتيجي والمصيــري لشــعبنا؛

معتبراً ذلك إثارة للتوتر على الساحة الوطنية،
وبعــداً عــن إنفــاذ قيــم الشــراكة الوطنية،
وتقديم لألجندة الخاصة والمصالح الشخصية
والحزبيــة الضيقة علــى المصالــح الوطنية
الكبرى.
سلوك مرفوض
ورفــض بحــر ،مواقــف وســلوك الســلطة
الفلســطينية وحركــة فتــح تجاه مــا يتعلق
باتفاقية الغاز ،وعدم االلتزام بما تم التوافق
عليه في القاهرة حول تعزيز الحريات وإطالق
ســراح المعتقلين السياســيين فــي الضفة،
منادياً بوقف كل حمالت التضييق والمالحقة
في الضفة الغربية.
ووصف ما يســمى المحكمة الدســتورية برام
اهلل ،بـ" فاقدة الشرعية القانونية والدستورية"
داعيــاً لوقف العقوبــات الجماعيــة على أبناء
غــزة ،مهيباً بالكل الوطني الفلســطيني إلى
وقفــة وطنية جادة ومســؤولة للتصدي لنهج
السلطة المُفرط في العبث والتالعب بالقرار
والمصير الوطني.
تقرير اللجنة االقتصادية حول "الغاز
الطبيعي في بحر غزة"
بدوره تــا رئيس اللجنــة االقتصادية النائب
عاطف عــدوان ،تقرير لجنته حــول االتفاقية
التــي أبرمتهــا الســلطة بشــأن حقــل الغاز
الطبيعي ،الفتاً إلى أن البحر األبيض المتوسط
يُعد منطقة خزان هائل من الغاز اســتطاعت
الــدول المشــاركة فيه اكتشــاف حقول هامه
وكبيرة في باطنه ،موضحــاً األبحاث العليمة
المتخصصة أثبتت وجود حقول غاز ضخمه في
شرق المتوسط وخصوصاً بالقرب من سواحل
فلسطين ،واصفاً الغاز الفلسطيني بأنه قريب
ونقي ومتوفر بكميات كبيرة قدرتها صحيفة
"االيكومنوســت" البريطانية في عددها عام
 ،2010بأنها تزيد عن  12تريلون متر مكعب
من الغاز الطبيعي على عمق ال يزيد عن 650
متر تحت سطح البحر.
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اتفاقية السلطة مع شركة "برتش برتوليوم"
وأشار التقرير لالتفاقية التي وقعتها السلطة
مــع شــركة "برتــش برتوليــوم" وأعطتهــا
بموجبهــا حقاً حصرياً للتنقيــب عن الغاز في
الحدود البحرية الفلســطينية دون اســتدراج
عــروض من شــركات أخــرى ،وتــم توقيعها
بتاريــخ 19/10/1999م وتضمنــت البنــود
التالية:
.1تأخــذ شــركة "برتــش بتروليــوم" الحــق
الحصــري في التنقيب عن الغــاز والنفط في
بحــر غــزة وكذلك الحق فــي تطويــر وإنتاج
ومعالجة وبيع جميع المواد البترولية.
.2تســتحوذ الشــركة البريطانيــة على 60%
مــن عائدات الغاز وتحصل شــركة المقاولون
 CCCعلى  30%منــه ،بينما يحصل صندوق
االستثمار الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير
الفلسطينية على  10%فقط.
.3الحــق الحصري للشــركة البريطانية يمتد
لمدة  25سنة من سريان االتفاقية.
.4ضرورة التوافق مع الجانب اإلســرائيلي في
اســتخراج الغاز من خالل الشركة البريطانية
ووفق القانون اإلسرائيلي.
.5يمثل الســلطة الفلســطينية في االتفاقية
هو خالد اسالم مستشــار عرفات االقتصادي
الــذي دخل فــي مســار تفاوضي خــاص مع
إســرائيل ،ثم الحقته الســلطة الفلسطينية
فيما بعد بتهم الفساد المالي.
.6نصــت االتفاقيــة علــى أن الفلســطينيين
ملزميــن بإبالغ دولــة العدو بأية اكتشــافات
جديدة.
.7االتفاقيــــة لــم تنشـــر في الصحــف ولم
تعــرض على المجلــس التشــريعي وقد وقع
االتفاقيـــــة عن الطرف الفلســطيني الوزير
ماهــر المصــري وزيــر التجــارة واالقتصــاد
الفلسطينــــــي ورئيــس سلطـــة الطاقــة
والمــوارد الطبيعية حربــي صرصور في ذلك
الوقت.

مالحظات مهمة
.1استطاعت الشركة البريطانية وشركة ccc
اكتشــاف حقل مــن الغاز على بعــد  36كيلوا
متر من شواطئ مدينة غزة وبعمق  600متر
وأطلقــوا علية اســم (غزة ماريــن) ويقع كليا
ضمن المياه اإلقليمية الفلسطينية اما الحقل
الثانــي فهو حقل حدودي ويطلق عليه اســم
(ماريــن  )2ويقع ضمن المنطقة البحرية بين
غزة ودولة العدو.
.2عرقلت إســرائيل استخراج الغاز وأية موارد
طبيعية من البحر ومارســت دورها البشع في
استغالل الثروات الفلســطينية وسرقت أكثر
من  1.5تريلون متر مكعب من غاز غزة.
.3الســلطة الفلســطينية لم تتبــع أية طرق
قانونيــة أو دبلوماســية الســتعادة الثــروات
المنهوبة.
.4حاولت شركة شــل الهولندية التي اشترت
"برتــش بترلويوم" عــام 2015م اقناع العدو
اإلســرائيلي باالســتفادة مــن الغــاز وتطوير
الحقــل ،إال ان االحتــال رفــض فانســحبت
الشــركة الهولندية واســتبدلت بتحالف جديد
يتكون من صندوق االســتثمار الفلســطيني
له نســبة  17.5%مــن عائدات الغاز وشــركة
اتحــاد المقاوليــن  CCCولها نســبة ،27.5%
وتخصيص  45%لشــركة عالمية مطورة يتم
المصادقــة عليهــا من قبــل مجلس الــوزراء
الفلســطيني ،ومنذ ذلك الحين لم تتقدم أية
شركة للعمل مع السلطة الفلسطينية.
.5وافقت إســرائيل للســلطة على اســتغالل
كمية الغاز الموجودة في البحر قبالة غزة على
أال تستفيد منه حركة حماس.
.6حــاولت الحكومـــة في غزة استخراج الغاز
مــن خــال شــركة الفــردوس التي أنشــئت
خصيصـــاً لهــذا الغــرض والتي لم تســتطع
إكمــال مشـــــروع الحفــر الذي وصــل ألكثر
مــن  105متر وذلك لنقــص المعدات والمواد
الالزمة.

 04مارس /آذار  2021م

العــدد
()312

أخبار

5

AL - P R L M A N

ريعي يناقش "اتفاقية غاز غزة"
عدوان :االســتغالل األمثــل لغاز غزة
ســيحرم االحتالل من ســرقة الموارد
الطبيعية الفلسطينية

ـــــواب:
لمفسدين وعلينا التوجه
فاقية ومحاكمة موقعيها

سلبيات االتفاق
.1الســلطة لم تعلــن بنود مذكــرة التفاهم
وحجم االستثمار المصري.
.2الســلطة مارســت الغمــوض المتعمد ولم
تطلــع أي جهــة سياســية أو حتــى المجلس
التشريعي على بنود االتفاق وتفاصيله.
.3لم تتضح حصة الشركاء وال اسهاماتهم وال
أرباحهم.
.4هناك معلومات أن مفاوضات ســرية جرت
بين حزب الليكود اإلسرائيلي وشخصيات من
السلطة الفلسطينية هدفت إلى دعم نتنياهو
في االنتخابات اإلســرائيلية ووعدت الســلطة
بإقناع الصوت العربي داخل فلسطين المحتلة
للتصويت لليكود.
النتائج
.1الغــاز الطبيعــي هــو مورد هام ســيعطى
االقتصاد الفلســطيني دفعة قوية لألمام في
حال استغالله االستغالل األمثل.
.2اســتغالل الغاز الفلسطيني يحرم االحتالل
من إمكانية االســتالء على الثــروات الوطنية
والتي تمثل جــزء منها في نهب أكثر من 1.5
تريلون متر مكعب من الحقل.
".3إســرائيل" كانت تعارض استغالل الموارد
الطبيعية الفلســطينية وتضع العراقيل لتتاح
لهــا فرصــة الســرقة المبرمجــة والمنظمــة
لخيرات فلسطين.
.4قيــادة الســلطة منــذ تأسيســها وحتــى
هــذه اللحظــة اعتبــرت أن ثروات فلســطين
ملــكاً خالصــاً لها ولم يســتفد منها الشــعب
الفلسطيني.
.5غيــاب الرقابــة الشــعبية والقانونية على
سلوك السلطة االقتصادي والمالي ولم يسمح
للمجلس التشــريعي القيام بدوره رغم وجود
فساد مالي واسع طال العديد من المؤسسات
والشــخصيات بعضهــم أدين بســرقة مئات
مالييــن الــدوالرات مثــل "حربــي صرصــور
ومحمد رشيد".

التوصيات
.1رفض هذا االتفاق الذي لم يعلم به الشعب
الفلســطيني وقــواه وفصائلــه وتبريــر هذا
االتفــاق هــو بيــن دول وال عالقــة للفصائل
به ،فإنه مــردود ألن المنظمة وقعت اتفاقات
بصفتها ممثل عن الشعب الفلسطيني.
.2ضرورة توفير الشــفافية والكشف عن بنود
االتفاقية وتوزيع الثروات بشــكل عادل على
جميع المناطق الفلسطينية.
.3ال بــد أن تحصل المحافظات الجنوبية على
حصتها الكاملة من عوائد الغاز الذي يقع على
شواطئها وأال تحرم منه كما حرمت من أموال
المساعدات وأموال المقاصة.
.4ضــرورة توريد كميات مناســبة مــن الغاز
لمحطة توليد الكهرباء.
.5إيقــاف الهدر المســتمر من أموال الشــعب
الفلســطيني وتحجيم الدور المرتبط بشركة
اتحاد المقاولين  CCCوالتي لها حصة حوالي
 30%مــن عائــدات الغــاز دون تقــدم خدمات
واضحة لتسهيل عملية اإلنتاج.
مداخالت النواب
النائب محمود الزهار
مــن جهتــه؛ أكد النائــب الزهار ضــرورة رفع
مذكرة تؤكد على
المجلــس
دور
التشــريعي ،ووقف
أي إجــراءات منعه
من القيــام بدوره
في الرقابة وســن
القوانين ،داعياً إلى
إرســال مذكــرات
لألمــم المتحــدة
والجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي
والحكومة المصرية ،توضح أن االتفاقية غير
قانونية وأنها ال تمثل الشــعب الفلســطيني،
ناصحاً باللجــوء للمحاكم المختصــة العربية
والدوليــة لوقف هــذه الجريمة بحق الشــعب

الفلسطيني ومقدراته.
النائب سالم سالمة
بدوره؛ اعتبر النائب سالمة ،أن الغاز الطبيعي
مخــزون اســتراتيجي فــي البــاد والمفــرط
بها يعد خائناً ،متســائ ً
ال لماذا يحرم الشــعب
الفلســطيني مــن
مقدراتــه خاصــة
حقل مارينــا غزة؟
الــذي ال يشــارك
الفلسطينيين فيه
أحد.
وقــال ســامة":
إن اتخــاذ قــرارات
بمقــدرات البــاد
دون الرجوع للمجلس التشــريعي ،يعد خيانة
للشعب والوطن ،خاصة إذا أحيك بالخفاء ولم
يتم اإلعالن عن تفاصيله ،والتي ســتكون بال
شك ضد مصالح شــعبنا وإال لماذا يتم إخفاء
تفاصيل االتفاق؟!".
وأشــار النائــب د .ســامة إلى أن العــدو االن
يســتنفذ الغاز من حقل مارينا  2ألنه حدودي
بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
النائب يحيى شامية
من ناحيته؛ أكد النائب شــامية استمرار عمل
المجلس التشريعي
حتى انتخاب مجلس
تشــريعي جديــد
وذلــك وفق القانون
الفلسطيني ،وعليه
ال يجوز أبداً تجاهله
فــي أي اتفاقيــة أو
قانــون ألن ذلــك
مخالف للدستور.
وأكــد على أن اتفاقية الغــاز يجب أن تقر من
قبل المجلس التشــريعي الجديــد ،مثمناً دور
مصر حفظ حقوق فلســطين دوماً ،وسيكون
دورها في االتفاقية الحالية لصالح فلسطين
وشعبها.
النائب مروان أبو راس
أما النائــب أبو راس؛ فقد شــدد على ضرورة
مراقبــة كل أعمــال ســلطة رام اهلل ،ورفــع
حظر ممارسة التشــريعي لدوره الرقابي في
الضفة الغربية ،ألنه
وفــق القانــون فإن
المجلس التشريعي
يبقى قائما بمهامه
حتى استالم مجلس
تشريعي جديد.
وشــدد على ضرورة
أن يتــم مراقبة كل
المدخــوالت المالية
علــى الســلطة وصرفهــا ،وتفعيــل الرقابة،
فال يجوز أن تكون المدخــوالت والمصروفات
والتقرير فــي مقدرات الشــعب بيد مجموعة
دون رقابة.
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النائب محمد فرج الغول
واعتبــر النائب الغــول؛ أن من قــام باالتفاق
الجديد حول الغاز ليست السلطة بل مجموعة
من المتنفذين مع
شــركاء كصندوق
االستثمار وشركات
خاصــة ،وقــال":
إخفــاء االتفاقيــة
وعــدم اطــاع
الشــعب عليهــا
وفــق القانون هي
جريمــة مكتملــة
األركان تختــص بالفســاد ،ألن المــوارد ملك
لألجيال والشعب الفلسطيني وليست للجهات
التي أنجزت االتفاقية".
وأكــد الغــول أن تغييب المجلس التشــريعي
عن االتفاقيات مخالــف للقانون ،معتبرا عدم
فتــح ملفــات الفســاد فــي االتفاقيــة األولى
للغــاز جرأ البعــض علــى المضــي باتفاقية
غيــر قانونيــة جديــدة ،داعيــاً إلــى التوجــه
للقضاء المحلــي والعربي والدولي إللغاء هذه
االتفاقية ،وتحديد الصالحيــات وفق القانون
وااللتزام بقانــون عقد المعاهدات واالتفاقات
الفلسطينية.
النائب صالح البردويل
مــن ناحيته؛ قــال النائب البردويل ":لألســف
نحــن نتحدث عــن انتهاكات مســتمرة فكثير
مــن االتفاقات نحن
كشــعب فلسطيني
مغيبــون تمامــاً
عنهــا ،ويجــب أن
يكون هنــاك تقرير
علمي كامل وواضح
مــن أجــل وضــع
خطــة للدفــاع عن
المقــدرات الشــعب
الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بالغاز".
وأضاف نحتاج ثورة شعبية سواء في انتخابات
وغيرها لحشــد الشــعب ضد الفاسدين ومن
يسرقون مقدرات الشعب الفلسطيني ،مؤكدًا
علــى أن حق المجلس التشــريعي بالرقابة ال
يستجدى بل ينتزع.
النائب يونس األسطل
مــن جهتــه؛ قــال
النائــب األســطل":
ال اســتغرب التواطؤ
بيــن الســلطة برام
اهلل واالحتــال فــي
ملف الغاز ،لذا يجب
تطويــر المقاومــة
وتفعيلهــا إلنهــا
مــن شــأنها ردع أي محاوالت لســرقة حقوق
ومقدرات شعبنا الذي عانى كثيراً من السلطة
وإجراءاتها وسياســاتها القمعيــة واالنتقامية
بحق غزة".
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اللجنة القانونية تناقش قضايا متعلقة بالمرأة مع المجلس األعلى
للقضاء ومؤسسات النسوية

عقــدت اللجنــة القانونيــة فــي المجلــس
التشــريعي برئاســة النائب المستشار محمد
فرج الغول ،لقا ًء مــع رئيس المجلس األعلى
للقضــاء الشــرعي الدكتــور حســن الجوجو،
ووفداً من وزارة المرأة برئاســة وكيل الوزارة
المســاعد أميرة هارون ،وممثلين عن بعض
المؤسسات النسوية بغزة.
وحضر اللقــاء مقرر اللجنــة القانونية النائب
مــروان أبــو راس ،وأعضائها النــواب :محمد
شــهاب ،وأحمد أبو حلبية ،ويونس األسطل،
وعضــو لجنة التربيــة والقضايــا االجتماعية
النائب هدى نعيم.
واستعرض اللقاء عدة قضايا متعلقة بالمرأة
والمجتمــع منهــا ســن الحضانــة ،ومشــروع
قانــون الحق القضائي في الخلع ،ورفع ســن
الزواج ،واإلذن بالسفر للمحضون.
ورحــب النائب الغول بالحضــور ،مؤكداً على
أن هــذه القضايــا محــل اهتمــام المجلــس
التشــريعي ،مبينــا أن مطالــب المؤسســات
النســوية مشروعة وســيتم دراســتها بما ال
يخالف أحكام الشــريعة اإلســامية والقانون
األساسي.
تعديالت تناسب خصوصية المجتمع
الفلسطيني
مــن جانبــه ،اســتعرض رئيــس المجلــس

األعلــى للقضــاء الشــرعي ،بشــرح مفصل
رفع ســن الحضانة للمطلقة أســوة باألرملة،
مــع مراعاة حــق الولي بالمشــاهدة ،مقترحاً
تطبيق القانون األردني لألحوال الشــخصية
لعــام  2010وتعديله مع مراعــاة خصوصية
مجتمعنا الفلسطيني.
وأضاف الجوجو ،أن مشــروع قانون الحق في
الخلع جاهز وتم إرســاله للتشريعي للعرض
والدراســة ثم اإلقرار ،مبينــاً أن موضوع رفع
سن الزواج المقترح يقتضي إلغاء االستثناءات
الممنوحــة للقاضي بــزواج القاصرين وقصر
منح االستثناء فقط لقاضي القضاة والقاضي

المختص.
وأوضــح أن اإلذن بالســفر للمحضــون تمت
معالجتــه وصياغته بما يتوافق مــع القانون
األساســي الفلســطيني ،مــع التأكيــد علــى
الحفاظ على حقوق المرأة.
المحافظة على حقوق المرأة الفلسطينية
مــن جانبهــا ،قالــت وكيــل وزارة المــرأة
المســاعد ":إن وزارتها تتطلع بشكل مستمر
لخدمــة قضايا المرأة فــي المجتمع ،وتعديل
القوانيــن الخاصة بها ،بمــا يضمن حصولها
على حقوقها الشرعية والقانونية".
بدورهــم ،أكد ممثلو المؤسســات النســوية

علــى أهميــة الحفاظ علــى دور المــرأة في
حمايــة المجتمــع ورعايــة األســرة وتربيــة
األجيــال ،مشــددين علــى ضرورة اإلســراع
في انجاز التعديــات المقترحة على القضايا
المطروحة.
وطالبت النائب هدى نعيم؛ بدراسة المقترحات
التي تم مناقشتها خالل اللقاء وتطبيقها بما
يحفــظ حقــوق المرأة التــي كفلهــا القانون.
وفي نهاية اللقاء ،دعا النائب الغول المجلس
األعلــى للقضــاء الشــرعي ووزارة المــرأة
والمؤسســات النســوية ،لتقديــم طلباتهــم
للمجلــس التشــريعي ،فــي نقــاط محــددة
لتعديلها قانونياً ،في أســرع وقت ممكن ،مع
عدم الدخول فــي التعديالت الكلية للقوانين
التــي قد تســتغرق وقتاً طوي ً
ال فــي إعدادها
وانجازها.
وشدد على أهمية إعداد مشروعات القوانين
المعدلــة وانجازهــا بالطريقــة المهنيــة
والقانونيــة وفــق األصــول المعتمــدة لــدى
المجلــس التشــريعي ،شــاكراً الحضور على
هذا االهتمام والمداخالت ،وخلص اللقاء إلى
ضــرورة تقديم مشــاريع القوانيــن المعدلة
فــي المواضيــع المطروحة ،بمــا يتوافق مع
الشــريعة اإلســامية والقوانيــن ذات الصلة
التي ال تتعارض مع الشريعة االسالمية.

النائب شهاب يحمل االحتالل المسؤولية النائب خريشة :استهداف قيادات حماس
الكاملة عن حياة األسير المريض أحمد عبيد بالضفة تدخل إسرائيلي لعرقلة االنتخابات
حمــل مســؤول ملــف األســرى بالمجلس
التشــريعي النائب محمد شهاب؛ االحتالل
المســؤولية الكاملة عن حياة األسير أحمد
عبيد المعتقل منذ العام  2017في سجون
االحتالل بعد اكتشاف إصابته بسرطان في
األمعاء وتراجع حالته الصحية ،داعياً اللجنة
الدوليــة للصليــب األحمــر والمؤسســات
الدولية الى تحمل مسئولياتها تجاه أسرانا.
وقال النائب شــهاب في تصريح صحفي":
إن االحتالل يتحمل المســؤولية كاملة عن
حيــاة األســير المريض أحمــد عبيد نتيجة
انتهاج االحتالل سياســة اإلهمــال الطبي
مما يهدد األسرى بالموت البطيء".
وطالب جميــع الفصائل والقــوى الوطنية
واإلسالمية بنصرة أسرانا وزيادة الفعاليات

التضامنيــة معهــم ،مؤكــداً أن جرائــم
االحتالل ضــد الحركة األســيرة لــن تزيد
شعبنا ومقاومته إال إصراراً على تحرير كل
أسرانا من سجون االحتالل.
وشــدد علــى أن سياســة االحتــال بحــق
أســرانا تعتبر انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق
والمعاهــدات االنتفاقيات الدولية والقانون
الدولــي اإلنســاني الــذي كفــل الحقــوق
االنسانية لألسرى في السجون.
ودعا النائب شــهاب المؤسسات الحقوقية
واإلنســانية كافة للعمل الفــوري من أجل
إنقــاذ حيــاة األســرى المرضــي ،في ظل
سياســة اإلهمــال الطبــي التي يمارســها
االحتــال ضدهم ،آمــ ً
ا باإلفــراج الفوري
عنهم ليتنسى لهم تلقي العالج الالزم.

لجنة الداخلية لدى مناقشتها شكاوي المواطنين
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أعتبر النائــب الثاني لرئيس
المجلس التشــريعي حســن
خريشــة أن االعتقــاالت
بحــق بعــض قيــادات حركة
المقاومة اإلسالمية "حماس"
في الضفة الغربيــة المحتلة
مــن قبل ســلطات االحتالل،
تدخل إسرائيلي مبكر يهدف
لعرقلة االنتخابات العامة من
خالل منع أشــخاص مؤثرين
من المشــاركة فــي العملية
االنتخابيـــة المزمــع إجراؤهــا فــي األشــهر
القليلة المقبلة.
ولفت "خريشــة" ،إلى أن االحتالل قد أرســل
تهديــدات إلــى عــدد مــن النــواب وقيادات
الحركــة ،بأنهــــم ســيكونون فــي دائــرة
االعتقال والسجن لســنوات طويلة إذا فكروا
بترشيح أنفسهم.
جــاءت تصريحــات "خريشــة" بالتزامــن مع
حملــة اعتقاالت واســعة تنفذها قوات جيش
االحتــال ،ضد قيــادات وازنة مــن "حماس"،
ونواب المجلس التشــريعي ،وأسرى محررين
على مدار األسبوعين الجاري والماضي.
ضمانات غائبة
وأكــد أنــه ال يوجد ضمانــات حقيقيــة حتى
اللحظة للقبــول بنتائج االنتخابــات القادمة
وعــدم االنقــاب عليها على الرغــم من أنها
جــاءت نتــاج توافــق فصائلــي ووطنــي تم
التوصل إليه خالل األشــهر القليلة الماضية،

ومن وجهة نظره فإنه هناك
دول عربية تتدخل بالمشهد
اليوم ،وتعقده بدرجة كبيرة،
كمــا أن االحتــال مــن جهة
ثانية يحاول استنساخ تجربة
االنتخابــات الماضيــة فــي
التضييق والعرقلة واالفشال.
ونــوه إلــى أن الدعــوة إلــى
االنتخابــات الحاليــة ،جــاءت
نتيجــة ضغــوط خارجيــة
كبيرة سواء من دول مجاورة
وأوروبية ،أو تحالفات إقليمية عربية متشابكة
مع بعضهــا البعــض ،باإلضافة إلــى الحاجة
الملحــة لتجديد الشــرعيات في المؤسســات
الفلسطينية.
وأشــار إلى أن بعض األشخاص داخل الضفة
المحتلة ،يحاولون بين الفينة واألخرى عرقلة
ً
مســتدركا ":إذا
أجــواء االنتخابــات العامــة،
لم يكــن لدى قيادتــي فتح وحمــاس اإلرادة
الحقيقيــة لقطــع الطريــق أمام هــذه الفئة
الراغبــة بتخريــب االنتخابــات فــإن الحالــة
الفلســطينية لن تتغير وســتبقى في تراجع
وتدهور مستمر".
واجبات وطنية
ونــوه إلى ضــرورة قيام الســلطة بــرام اهلل
بواجباتهــا الوطنيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق
بضمــان االســتمرار باالجــراءات التنفيذيــة
بالضفــة الغربيــة وإطــاق الحريــات وصو ًال
إلجراء االنتخابات العامة.
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تقارير وأخبار

د .بحر يهنئ الكويت بمناسبة اليوم الوطني

هنأ رئيــس المجلس التشــريعي
الفلســطيني باإلنابــة د .أحمــد
بحر ،دولة الكويــت أميراً وبرلماناً
ً
وحكومة وشــعباً بمناســبة ذكرى
اليوم الوطني ويــوم تحرير دولة
الكويت.
جاء ذلك خالل برقية أرسلها بحر،
لرئيــس مجلــس األمــة الكويتي
مــرزوق الغانــم ،وثمــن فيها دور
دولة الكويت الشــقيقة في نصرة
الشــعب الفلســطيني والتخفيــف
من معاناته؛ ودعم مواقف شعبنا
فــي المحافــل الدوليــة المختلفة
علــى مــدار العقــود الماضيــة،
واســتحضرت البرقيــة المواقــف
المتقدمــة لرئيس مجلــس األمة
الكويتــي في الدفــاع عن القضية
الفلســطينية ومحاربــة التطبيــع
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مواقف برلمانية دولية
برلمانيون أوروبيون :نضغط على االحتالل لوقف الضم

مــع االحتــال وطــرد ممثليه من
المنتديات البرلمانية العالمية.
ودعا بحــر ،رئيس مجلــس األمة
الكويتــي لمواصلــة جهــوده
البرلمانيــة الداعمــة للحقــوق
الفلســطينية خصوصــاً فــي ظل
التحديــات الكبــرى التــي تواجــه

القضيــة الفلســطينية العادلــة،
مشــيدًا بعمق العالقــة التاريخية
واألخويــة التي تربط الشــعبيين
الشقيقين الفلسطيني والكويتي،
متمنيــاً مــن اهلل أن يحفــظ دولة
الكويــت ويديــم عليهــا األمــن
واالستقرار والنهضة والرخاء.

التشريعي يختتم دورة تدريبية حول المحكمة الدستورية

وجــه " "450برلمانيًــا أوروبيًا خطاباً إلــى وزراء الخارجية فــي االتحاد األوروبي
لتجديد الضغــط على االحتالل الصهيوني من أجل وقــف خطة "الضم الفعلي"
ألجزاء من الضفة الغربية.
وأكد البرلمانيون في خطابهم أن ذلك يتفق مع القانون الدولي بشــأن حظر أي
ضم ألراض محتلة إلى المحتل لما ينطوي عليه ذلك من تهجير السكان المدنيين
بشكل قسري.
ومــن بين الموقعين على الخطاب نــواب من " "22دولة أوروبيــة ،باإلضافة إلى
أعضاء في البرلمان األوروبي ،ينتمي الغالبية العظمى منهم إلى أحزاب من يسار
الوسط ،مثل االشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر.

البرلمان العربي يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية

جــددت اللجنة التنفيذيــة لالتحاد البرلمانــي العربي ،التأكيد علــى أن القضية
الفلســطينية هي المركزية األولى لألمة العربية ،رافضة أية مشــاريع أو خطط
تستهدف حقوق شعبنا المشروعة في الحرية واالستقالل.
وشددت اللجنة على أنه ال سالم وال استقرار في المنطقة دون حصول شعبنا على
حقوقه غير القابلة للتصرف ،وفي مقدمتها تقرير مصيره على أرضه وقيام دولته
الفلسطينيةالمستقلة.
وحذرت اللجنة من استفحال الخطر المحدق بمدينة القدس ومقدساتها المسيحية
واإلسالمية ،وفي مقدمتها المسجد األقصى.
وأدانــت ما تقوم به ســلطات االحتالل ،من إجراءات متســارعة إلكمال تهويدها
للقدس ،داعية لتفعيل الدبلوماســية البرلمانية لالتحــاد البرلماني العربي في
الدفاع عن القضايا العربية.

البرلمان العربي يرحب بخطوات انهاء االنقسام

ورحب البرلمان العربي باعتزام فلســطين تنظيم انتخابــات عامة معتبرة ذلك
خطوة نحو إنهاء االنقسام ،مؤكداً دعمه الكامل إلجراء االنتخابات بما يسهم في
تحقيق المصالحة الوطنيةّ ،
ويمكن شعبنا من حشد طاقاته ،للدفاع عن حقوقه
المشروعة في مواجهة عدوان االحتالل.
وأعلن البرلمان موافقته المشاركة بالمراقبة على االنتخابات الفلسطينية المقبلة،
داعياً كافة البرلمانات العربية لتلبية دعوة المراقبة على االنتخابات ،ومشــاركة
الشعب الفلسطيني عرسه الديمقراطي.

احتفلت دائرة التدريــب والتطوير
فــي المجلس التشــريعي باختتام
دورة تدريبيــة بعنــوان" :قانونية
المحكمة الدســتورية وأثرها على
التشريع الفلسطيني" ،تم عقدها
بالتعاون مع كلية العودة الجامعية،
وحضــر الحفــل رئيــس اللجنــة
القانونية بالتشريعي النائب محمد
فرج الغول ،ومدرب الدورة د .عماد
أبــو حــرب المختص في الشــؤون

الدستورية ،والمشاركين بالدورة.
وأشار مدير دائرة التدريب عبد اهلل
أبو لولي ،إلى أن الدور عقدت بمقر
المجلــس التشــريعي واســتمرت
لمدة ثالثة أيام بواقع " "15ســاعة
تدريبيــة ،وهــي تأتــي فــي ضوء
الخطــة التدريبيــة للمجلــس وقد
استهدفت أعضاء الدائرة القانونية،
والمستشــارين ،ومقــرري اللجان
بالمجلس التشريعي ،وألقت الضوء

على المحكمة الدســتورية ،وآليات
تشكيلها ،واختصاصاتها ،والهيئات
المتعلقة بالرقابة على دســتورية
القوانيــن ،وإجــراءات الدعــوة
الدستورية والحكم فيها.
وفــي نهايــة اللقــاء ،قــام النائب
الغــول ،بتوزيــع شــهادات التخرج
على المشاركين ،شــاكراً للمدرب
جهــوده وللمتدربيــن التزامهــم
وحرصهم على الفائدة والمعرفة.

استمع لشكواهم ..النائب الجمل يستقبل وفد ًا من
موظفي العقود بجامعة األقصى

استقبل رئيس لجنة التربية والقضايا
االجتماعيــة بالمجلــس التشــريعي
النائــب عبــد الرحمــن الجمــل ،وفداً
مــن موظفــي جامعة األقصــى بغزة
العامليــن علــى بنــد العقــود ،وذلك

بمكتبه بالتشريعي منتصف األسبوع
الجاري واستمع لشكواهم.
بدورهــم اســتعرض موظفــو
العقــود والبالغ عددهم نحــو ""240
موظفًــا مــن العامليــن بالجامعــة،

مشــكلتهم وشــكواهم ،منوهيــن
إلــى أنهــم يعملــون منــذ ســنوات
طويلــة بالجامعة وقــد أمضوا فترات
مختلفــة تتــراوح مــا بيــن " 7إلــى
 "10ســنوات متواصلــة بوظائفهــم
دون أن يقصــر أحدهــم بمهامــه
الوظيفيــة ،مطالبيــن بالعمــل الجاد
نحو تثبيتهم ،ومشــددين على أنهم
يمثلــون أكثر مــن " "40%من اجمالي
اإلدارييــن العامليــن فــي الجامعــة.
من ناحيته أكد النائب الجمل على أن
قانون الخدمة المدنية قد كفل حقوق
الموظفين بالوظيفة العمومية كافة،
واعــدًا بمتابعة قضيتهــم مع جهات
االختصاص والعمل على ايجاد الحلول
المناســبة لهــا بالســرعة الممكنــة.

نواب أوروبيون :علينا مساعدة بايدن لدعم الحقوق الفلسطينية

دعا برلمانيون أوروبيون دولهم إلى االستفادة من وصول الرئيس جو بايدن إلى
البيت األبيض لوقف االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية.
وقال المشرعون األوروبيون إنه" :من الواضح أن التطورات على األرض تميل نحو
واقع ســريع التقدم لضم بحكم األمر الواقع للضفة الغربية ،واستغالل االحتالل
لجائحة كورونا" ،مطالبين باستثمار وصول بايدن للبيت األبيض في وقف كافة
أشكال جرائم االحتالل بحق الفلسطينيين.
ودعــا البرلمانيون إلى وضــع إدارة بايدن أمام اختبار حقيقي من خالل مطالبتها
بمحاسبة االحتالل على جرائمه ،وترجمة وعود بايدن ألفعال فيما يتعلق بحفظ
الحقوقالفلسطينية.

النائب مانديال :التطبيع مرفوض وهو لن يحسن من صورة االحتالل

شــدد النائب الجنوب أفريقي مانديال مانديال حفيد المناضل األفريقي نيلســون
مانديال ،على أهمية تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في االستقالل والحرية،
رافضا التطبيع وتحسين صورة االحتالل.
جــاء ذلك خالل الملتقى الذي نظمه اتحاد الكتاب الجزائريين بالتعاون مع الحملة
العالميــة للعودة إلى فلســطين بعنوان "الجزائر ضد التطبيع" في ســياق العمل
لمواجهة موجة التطبيع العربي الرسمي.
وقال" :لم يسبق في تاريخنا أن كانت الحاجة أكبر إلى بناء تعارف عالمي قوي تحت
عنوان التضامن االنســاني ،يكون بإمكانه تحقيق حلم الرئيس الســابق مانديال
وكل الثوريين الذين سبقوه لتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته".

نائب جزائري :وحدة الصف الفلسطيني أهم سالح في مواجهة االحتالل

أكد نشطاء حقوقيون وكتاب ودبلوماسيون من عدة دول على دور الثقافة لتفكيك
أالعيب التطبيع التي تحاك ضد القضية الفلســطينية ،داعين إلى تنظيم حملة
دولية ضد هذه الفكرة المستحدثة التي تستهدف كل المنطقة العربية.
تم ذلك خالل الملتقى الذي نظمه اتحاد الكتاب الجزائريين بالتعاون مع الحملة
العالمية للعودة إلى فلســطين بعنوان "الجزائر ضد التطبيع" في ســياق العمل
لمواجهة موجة التطبيع العربي الرسمي.
ووجه النائب الجزائري نور الدين الســد النائب الســابق لرئيس البرلمان العربي
ورئيس اللجنة التشريعية القضائي لحقوق االنسان في البرلمان العربي ،رسالة
إلى الشعب الفلسطيني دعاهم فيها إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني.
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