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التشريعي وسلطة األراضي :حلول عاجلة إلشكالية
أراضي األقساط
آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

تحديات وعقبات
االنتخابات الفلســطينية القادمة والتي باتت قاب قوســين أو أدنى تواجه -بال شــك-
تحديات جسام وعقبات كبرى نسطر أهمها على النحو التالي:
أو ً
ال :مشاركة القدس

اجتمعــت النائب هدى نعيم ،مع رئيس ســلطة األراضي
ماهر أبو صبحة ،لمتابعة ملف األراضي األقساط والسعي
لمعالجــة اإلفــرازات القانونية واإلداريــة التي خلفها هذا
الملــف ،وذلــك بحضور مديــر عــام اإلدارة القانونية في
المجلس التشريعي أمجد األغا.
واســتعرض المجتمعون اإلشــكاليات العملية والقانونية
التي تعتــرض إنهاء ملف أراضي األقســاط ال ســيما في
مناطق شمال قطاع غزة وامتناع البلديات عن منح حائزي
ومالكي هذه األراضي الخدمات الخاصة بترخيص البناء.
وبعــد الوقوف علــى المرجعيات القانونيــة الناظمة لهذا
النــوع من األراضي ومراعاة الحاجــة الملحة لحائزي هذه
األراضي لالنتفاع بالخدمات ورغبتهم بتســوية الوضعية

القانونية لألرض في إطار العدل واإلنصاف ودون اإلجحاف
بهــم؛ توافق الحضور علــى وضع حل عاجل خــال أيام
تسمح بموجبه ســلطة األراضي لحائزي أراضي األقساط
باالســتفادة من الخدمات كافة دون موانــع وذلك مقابل
ضمانات عادلة وميسرة لتسوية الوضعية القانونية لهذه
األراضي.
بدوره تعهد رئيس سلطة األراضي بتذليل أية إشكاليات
عملية؛ واإليعاز للجهات المختصة بسرعة إنجاز هذا الملف
من خالل اللجان الفنية والقانونية المختصة ،من ناحيتها
شــكرت النائب هدى نعيم رئيس ســلطة االراضي على
تعاونه السريع وإيجاد ح ً
ال عملياً لهذا الملف المهم والذي
يالمس احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين.

عقدت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي في المجلس
التشــريعي جلسة اســتماع ونقاش لرئيس لجنة متابعة
العمل الحكومي الدكتور محمد عوض ،بمشــاركة أركان
وزارة الداخليــة التــي مثلهــا اللــواء محمود أبــو وطفة،
واللواء ناصر مصلح ،والعميد بهجت أبو سلطان ،وناقش
المجتمعــون العديد من القضايا التــي تخص عمل وزارة
الداخلية وتســتحوذ على اهتمــام المواطنين ،وبحضور
رئيس لجنة الداخلية واألمن النائب إســماعيل األشــقر،
ومقــرر اللجنة النائب مــروان أبــو راس ،وأعضاء اللجنة
النواب :سالم سالمة ،ويونس أبو دقة ،وجميلة الشنطي.
وأوضــح مقرر اللجنة النائــب مروان أبــو راس ،أن اللقاء
كان حيويا ومفيداً وبحث في طبيعة عمل وزارة الداخلية
وأجهزتهــا المختلفة فــي اآلونة األخيــرة خاصة في ظل
تعديــل العمل فيمــا يتعلــق باإلغالق الخــاص بجائحة
كورونا ،واالنتشــار الكبير لألجهزة األمنية بهدف الحفاظ
على االستقرار واألمن العام في المجتمع الفلسطيني.

وأكــد أبو راس ،أنه جــرى االتفاق مع لجنة متابعة العمل
الحكومــي ووزارة الداخلية علــى الكثير من القضايا التي
من شــأنها الحفاظ على أمن المجتمع وســامته ،مشيراً
إلى أن اللقــاء أثمر عن التوصل للعديد من االتفاقات مع
اللجنة الحكومية لدعم القطاع األمني واســناده ،والعمل
على حل بعض القضايا المتعلقة بالشؤون اإلدارية بوزارة
الداخلية.
من جهته؛ أوضح عوض أنه جرى تشــكيل لجان مع وزارة
الداخلية والجهات المختصة للوصول لحلول لكل القضايا
التــي طرحت ،مؤكداً أهمية دعم واســناد وزارة الداخلية
للحفاظ على األمن والسلم المجتمعي.
وفي إطار منفصل؛ عقدت اللجنة اجتماعاً دورياً ناقشــت
أثناءه العديد من الشــكاوى المحالة إليها ،إلى جانب إقرار
خطة اللجنة لألشهر القادمة في ضوء مهامها ،باإلضافة
لمناقشــة تقرير ديوان الرقابة المالية واالدارية المتعلق
بعدد من الجمعيات الخيرية بالقطاع.

االحتالل بما يمثله من تهديد على أصعدة عديدة أولها إمكانية السماح بإجراء االنتخابات
في القدس وهو أمر مشــكوك فيه حتى االن فقــد يمنع االحتالل ذلك بحجج متعددة
لكنهاواهية.
السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة تستشعر هذه المخاطرة فقد طلبت من
االحتالل ســابقاً عبر مخاطبة رســمية بإجراء االنتخابات في مدينة القدس والســماح
بمشاركة المقدسيين فيها غير أنها -أي السلطة -لم تتلق حتى لحظة كتابة هذا المقال
أي رد سواء سلبياً كان أو ايجابياً ،وهو أمر يعرف القاصي والداني خطورته وأهميته.
كما أن االحتالل يشــكل أيضــاً تهديداً أخــراً للعملية الديمقراطيــة متمث ً
ال بمالحقة
المرشحين وتهديدهم ،فمن يضمن االحتالل أو يفرض عليه عدم مالحقة المرشحين
مــن أبنــاء القدس والزج بهــم في الســجون أو نزع بطاقاتهم وهوياتهم المقدســية
وابعادهم إلى خارج حدود المدينة ليصبحوا مشردين عن مسقط رأسهم كما حدث مع
نواب كتلة التغيير واإلصالح بالمجلس التشريعي الحالي وهم :أحمد عطون ،ومحمد أبو
طير ،ومحمد طوطح ،ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة.
مضايقات االحتالل المتوقعة تنسحب على مدينة القدس وأهلها وكذلك الضفة الغربية
المحتلة األمر الذي يجعل منها تحدي شرس أمام نزاهة وسالسة العملية االنتخابية ،فقد
يحجم الناس عن المشاركة سواء ترشيحاً أو انتخاباً لهذا السبب.

لجنة الداخلية تلتقي رئيس لجنة متابعة العمل
الحكومي وأركان وزارة الداخلية

ثاني ًا :سلطة الضفة

ســقف الحريات المُقزم بالضفة الغربية ومالحقة السلطة للرجال والنساء والنشطاء
والطلبة الجامعيين وكل من تتوقع أنه ذات صلة بفكر مقاومة االحتالل ،وتعزيز سياسة
القمع والتخويــف واالرهاب وعدم االكتراث باالتفاقيــات الوطنية والفصائلية الداعية
إلطالق الحريات وتحريم االعتقال السياســي؛ كل ذلك من شــأنه تشــكيل معوقات
وتحدياتذاتبالقدتعترضوتعرقلالعمليةاالنتخابيةوالتجربةالديمقراطيةالقادمة.
كذلك فإن األجهزة األمنية بالضفة تتمتع بصالحيات واسعة دون رقيب عليها وال حسيب
علىعملهاوإجراءاتهاالقمعية؛وبالتاليمتوقعمنهامجتمعةأومنأحدهاممارسةأفعال
من شأنها تغيير قواعد اللعبة وتسميم األجواء عبر تعكير صفو الساحة ومالحقة نشطاء
الدعاية االنتخابية وغير ذلك مما يسهم بتكدير وتعكير المزاج العام وبالتالي التشويش
الجزئي أو تخريب االنتخابات ،وخاصة إذا تبين للمستوى السياسي أو قيادة السلطة أن
األمور تجري وفق ما ال يشتهون ،وأن دعوى تجديد الشرعيات باتت محل شك بالنسبة
إليهاوحينهاسيفضلونبقاءالشرعياتالمهترئةعلىضياعهابالكلية.
ثالث ًا :حركة فتح

مدير التحرير
AL - P R L M A N

palplc

ماجد أحمد أبو مراد

plc.pal

plc_pal

تحرير ومتابعة
الدائرة اإلعالمية

plc.gaza

إن تشرذم حركة فتح وانقسامها على نفسها ألقسام عديدة وتيارات متعددة هو محل
نظر أيضاً ،فحركة فتح لديها التيار اإلصالحي الذي يتزعمه القيادي البارز في الحركة
محمد دحالن ،وهو تحدي بارز وخصم شرس بكل تأكيد تهابه حركة فتح األم بقيادة
أبو مازن.
كما أن اعتزام القائد مروان البرغوثي األســير لدى االحتالل ترشيح نفسه لالنتخابات
والمنافســة فيها بشقيها التشريعية والرئاسية أيضاً يشــكل تحدي مزعج ألبي مازن
وقيادة الســلطة ،باإلضافة إلمكانية بروز تيارات أخرى وانشقاقات ثانية وثالثة داخل
حركة فتح ،كلها تخوفات تفهمها حركة فتح وتعيها جيداًوتحسب لها ألف حساب وحساب
لدرجة أنها قد تلجأ إللغاء فكرة إجراء االنتخابات والتراجع عنها.
وفي الختام..

مــا زال األمل قائم بالمضي قدماً نحو إجراء االنتخابات ولو على األقل المرحلة األولى
منها وهي التشريعية التي لطالما انتظرها شعبنا بشوق الختيار ممثليه ،آمل أن تتم
في موعدها المقرر لينطلق بعدها القطار تجديد الشرعيات ويستمر المشوار الوطني
إلى حيث إصالح منظمة التحرير لتضم الكل الوطني بين جنباتها ومن ثم نحو التحرير.

ِ"إ َّن ُه ْم َي َر ْو َن ُه َب ِع ًيدا َو َن َر ُاه َق ِر ًيبا"

تصميم وإخراج
حسام أحمد ابو دقة

+ 970 8 2827027

+ 970 8 2827037

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في
المجلس التشريعي الفلسطيني

info@plc.ps

plc.ps
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رئاســة التشــريعي تثمــن
الموقف البرلماني الجزائري
الرافض للتطبيع مع االحتالل

w w w . p l c . p s

خالل زيارة وفد برلماني للسفير العمادي

د .بحر يشكر قطر لتجديد المنحة ويهنئ أميرها
بنجاح المصالحة الخليجية

شــكر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي
الفلســطيني الدكتور أحمد بحر ،دولة قطر على
تجديــد المنحة األميرية لقطاع غــــزة ،وأبــــرق
بالتهنئـة لألمير تميــــم بن حمد بــن خليفة آل
ثاني ،بمناسبة نجاح المصالحـــة الخليجية ،جاء
ذلك لدى زيارة وفـــد برلماني للســفير القطري
محمــد العمادي في مقــره بمدينة غــزة ،وضم
الوفد ُك ً
ال من د .بحر ،والنائبين محمد فرج الغول
ومروان أبو راس.
شكرًا قطر
ووجــه بحر ،الشــكر الجزيــل واالمتنــان العميق
لســمو أمير دولة قطــر لمكرمته بتجديد المنحة
األميرية القطرية لعام  ،2021األمر الذي اعتبره
يســهم في تخفيــف المعاناة القاســية عن أبناء

شعبنا المحاصر في قطاع غزة ،وترسيخ تمسكه
بحقوقه وثوابتــه الوطنية ،وتعزيز صموده على
أرضه المباركة.
وتابـــــع ":باألصالـــة عن نفســي ،وبالنيابة عن
نـــواب المجلــس التشــريعي ،وباســـم شــعبنا
الفلسطيني ،نتقـــدم من ســموّ األمير بخالص
الشكــر والتقدير واالمتنان والعرفان لجهود دولة
قطــــر ومواقفها السياسية األصيلة التي تبذلها
خدمة للشعب والقضية الفلسطينية في مختلف
المحافل اإلقليمية والدولية".
ويبارك المصالحة
وس ّلم بحر ،للســفير العمادي؛ برقية لسمو أمير
دولة قطر الشــقيقة مهنئــاً فيها بنجــاح وإنجاز
المصالحة الخليجية وانقشــاع الغمامة الســوداء

التي ألمّت بالشــعب القطري الشقيق ،معتبــــراً
انجــاز المصالحة قــوة دافعة على طريق جســر
الخالفــــــات والتباينــات بيــن الــدول العربيـــة
وخاصــــة الخليجيــة منها ،وخطــوة على طريق
إحيــاء العمل العربي المشــترك ،لمـــــا فيه خير
وصالـــــح أمتنــــا العربيــة فــي ظــل التحديات
الكبرى التي تستهدف حاضرها ومستقبلها.
وأهــدى الوفــد البرلمانــي درع قبــة الصخــرة
المشرفــــة للســفير العمــــادي ،تقديــــراً
لجهــوده ولدور قطــــر في خدمــــة أبناء شعبنا
الفلسطينــــي في أماكن تواجــده كافة وخاصة
أهالــي قطـــــاع غــزة المحاصــر ،داعيــاً الدول
العربيـة األخرى للسير على خطى دولة قطر في
دعم ومساعدة شعبنا.

النائب خالدة جرار تستعرض أوضاع األسيرات في سجن "الدامون"
أكــدت عضــو المجلــس التشــريعي النائــب
خالــدة جرار المختطفة في ســجون االحتالل،
أن األســيرات يواصلــن الضغــط علــى إدارة
ّ
مصلحة الســجون الصهيونيّة من أجل إعادة
األســيرتين فدوى حمادة ،ونــوال فتيحة ،من
الزنازين االنفرادية لألقسام العاديّة.
وشــددت جــرار ،في رســالةٍ لها ســربتها من
أن " "31أسيرة تلقين
ســجن "الدامون" ،على ّ
التطعيم باللقاحــات التي تقول إدارة مصلحة
الســجون أنها مُضادة لفايــروس كورونا في
حين رفضت " "6أسيرات ذلك بسبب ظروفهن
الصحيــة الخاصــة وتخوفهن مــن مضاعفات
سلبية للقاح.
أن األســيرات وبالرغم من
ولفتــت جرار إلــى ّ
ظروفهن االعتقاليــة الصعبة انتزعن موافقة
إدارة السجن على ممارسة حقهن في التعليم

الجامعــي الذي بدأنه فع ً
ال عبر المراســلة مع
جامعة القدس المفتوحة.
ودعت في رســالتها المجتمــع الدولي للدعم
موقف األسرى واألسيرات في سجون االحتالل
وتكليــف لجنة دولية محايــدة لمعاينة أوضاع
األسرى في الســجون والوقوف على حاالتهم
الصحيــة وتقديم العون الطبــي الالزم لهم،
منوهةٍ لضــرورة فضح ممارســات االحتالل
وانتهاكاتــه بحــق أســرانا ،وضربــه للقانون
الدولــي بعرض الحائــط ،مشــيرةٍ لتجاوزات
قانونية جســيمة ترتكبها مصلحة الســجون
الصهيونية.
الجديــر ذكــــره أن قـــوات االحتالل اعتقلت
جــرار إداريًا بتاريخ  31أكتوبــر  ،2019تحت
ذريعــة "معلومــات سرية" ،وكانت قد اعتقلت
قبل ذلك ألكثر من عام بناء على تهم تشمل

االنتمــاء لمنظمة
محظــــــــورة
و ا لتحر يض
على "العنف
واإلرهاب"،
وفـــق زعم
االحتــــالل.

نـــــــواب الضفـــــة :ندعـــــو
املواطنني ألوسع مشاركة يف
االنتخابات القادمة
02

القــدس يف املقدمــة ..رئاســة
التشــريعي :ندعــم اجــراء
االنتخابات وفق القانون ونرفض
املحكمة الدستورية
03

نائبــان :نتائج حــوار القاهرة
مشــجعة وعلــى الفصائــل
اســتكمال الطريق حتى انجاز
االستحقاق االنتخابي
04

النائب الغــول :قرار الجنائية
الدولية خطــوة معتربة نحو
محاكمة قادة االحتالل
05
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نواب الضفة :التسجيل لالنتخابات خطوة أساسية ومهمة للتغير

النائب أيمن دراغمة

النائب باسم الزعارير

أكــد لفيف من نــواب المجلس التشــريعي
بالضفة الغربية أهمية تسجيل المواطنين
أسماؤهم وتحديث بيانتهم بسجل الناخبين
كخطوة مهمــة ومدخل للتغيير المنشــود،
"البرلمان" تابعت تصريحات النواب وأعدت
التقرير:
حق قانوني
وأشــار النائــب أيمــن دراغمــة ،إلــى أن
االنتخابــات حــق لجميــع المواطنين يكفله
القانون الختيار من يتولى أمورهم ،مشدداً
علــى أن التســجيل لالنتخابــات أيــا كانت
الظروف هو الخطوة األولى في اتخاذ القرار
الشــخصي ألن كل مواطــن مــن حقــه أن
يتمسك بالمشــاركة في الترشح واالنتخاب
بعــد أن تــم تحديــد مواقيــت االنتخابــات
والتوافق عليها.
وشــدد علــى أهميــة اســتقالل القضــاء
والســلطة التشريعية والحفاظ على الفصل
بين السلطات ،معتبراً أن تعطيل التشريعي
ومن ثم حله من قبل المحكمة الدســتورية
كان جرما قانونيا وخطيئة يجب عالجها برد
االعتبــار ألعضاء المجلس ودفــع حقوقهم
كاملــة إلــى حقــوق الموظفيــن واألســرى

النائب فتحي القرعاوي

وعائالت الشهداء.
فرصة طال انتظارها
من جانبه ،أكد النائب باسم الزعارير ،على
أن االنتخابــات هي فرصة طالمــا انتظرها
شعبنا لكي يمارس حقه في التغيير واختيار
من يرى فيه الصــاح والكفاءة لحمل أمانة
الوطــن ،مشــيراً إلــى أن مــن يتخلــف عن
التسجيل يتجاهل أبسط حقوقه كمواطن.
وأوضح أن ارتفاع نســبة التســجيل تعكس
حالة من الوعي والمســؤولية لدى الشــعب
الفلســطيني والــذي يتقــدم علــى معظم
الدول من حيــث التعليــم والثقافة ،واصفا
ذلك بـ"الحالة الحضارية المتقدمة".
وقــال" :ال أجــد مبــررا لمتخلف عــن تثبيت
اسمه في سجالت لجنة االنتخابات المركزية
خاصة أن العملية ال تســتغرق سوى دقائق
وتكون قد حفظت حقك بالتصويت".
تخوفات مشروعة
بدوره ،أكدّ النائب فتحي قرعاوي ،أن حالة
اإلحباط لدى المواطنين بالضفة وعزوفهم
عن التســجيل ،هي نتاج سلوك طويل من
القمــع والتهديــد للمرشــحين المعارضين
لسلوك السلطة واالحتالل.

أشاد بدورها االجتماعي ..النائب مروان أبو
راس يتفقد مؤسسة الربيع لرعاية األحداث

تفقد النائــب مروان أبو راس ،مؤسســة الربيع
للرعاية االجتماعيــة بمحافظة غزة وأطلع على
انجازاتهــا ومجريات العمل اليومــي فيها ،وكان
في اســتقباله مدير المؤسســة معتــز دغمش،
وكوكبة من المسئولين فيها.
وثمن النائب أبو راس؛ دور المؤسسة وجهودها
فــي تصحيــح وتصويــب ســلوكيات القاصرين
وتقويم أدائهــم االجتماعي ،مؤكداً أنها تمكنت
من تحقيــق نتائــج متقدمة وملموســة واصفاً
أثرهــا بالمجتمع بالطيــب والفاعــل ،داعياً إلى
دعــم المؤسســة ماديــاً وتوفيــر اللوجســتيات
المطلوبــة لهــا وللعاملين فيها وصــو ًال لتعزيز
أدائهــا وتحقيق أهدافهــا بما يضمــن مواصلة
واستمرار برامجها التثقيفية والتوعوية الهادفة.
ومــن جانبه ،اســتعرض دغمش أهــم إنجازات

مؤسســته خــال العــام المنصرم واألنشــطة
التي نفذتها برعاية وزارتي الداخلية والشــؤون
االجتماعيــة ،الفتــاً إلــى أن المؤسســة أطلقت
العديــد مــن البرامــج الصحيــة والتوعويــة
والتثقيفيــة بهــدف تنمية مواهب وســلوكيات
القاصرين النزالء فيها ،منوهاً لدورها في انفاذ
وتحكيم القانون ،باإلضافة لمســاهمتها البارزة
في حل العديد من اإلشــكاليات والشكاوى التي
تصل إليها.
وتوجــه دغمــش؛ بالشــكر للنائــب أبــو راس
لزيارته وتفقده المؤسسة ،مؤكداً على استمرار
تواصل مؤسسته مع جميع المؤسسات والجهات
الرســمية والجمعيــات األهلية بما يخــدم أبناء
شعبنا الفلسطيني وخاصة األحداث منهم الذين
يحتاجون الرعاية االجتماعية بأنواعها.

w w w . p l c . p s

النائب عبدالرحمن زيدان

وأشــار إلــى أن هنــاك توقعات مــن بعض
المواطنيــن بإمكانية قمــع ارادتهم وعدم
احتــرام نتائج االنتخابــات ،موضحاً أن هذا
الســيناريو شــكل بيئة احباط لــدى الناس
أن
دفعهم للعزوف عن التســجيل ،الفتاً إلى ّ
هذا الهدف يحقق مصلحة خالصة لالحتالل
والســلطة اللتيــن ســعتا بقــوة لتحقيقــه
عبــر البيئة التي شــكالها طيلة الســنوات
الماضية ،مقترحاً إجراء دراســة جدية حول
الفصــل بيــن رئاســة الســلطة ومنظمــة
التحرير ،واألخذ بالحســبان اختالف الظروف
والبيئة السياسية بين غزة والضفة.
ال تضيع حقك
من جانــب آخر ،أكــدّ النائب عبــد الرحمن
أن عديد الناس ال يزالون يشــككون
زيدانّ ،
فــي جدية اجــراء االنتخابات؛ بســبب عدم
الشــعور بأي تغيير فــي الواقع بالضفة من
ناحية الحريــات والحقوق المســلوبة ،الفتاً
إلى أن عدم التســجيل يعنــي تضييع لحق
المواطنين في المساهمة بالتغيير.
وأوضــح أن اإلحباط لــدى المواطنين يجب
أن يشــكل حالة من اإلصرار علــى التغيير،
"فمهمــا بلغت درجة اإلحبــاط والضيق من

النائب سميرة الحاليقة

الوضــع الحالي يجــب أن يكون هــذا حافزا
للسعي نحو التغيير".
وأضــاف" :الســلبية لــن تغيــر الواقــع ولن
تمنــح اإلصالح فرصته" ،مؤكداً أن اإلحباط
يعكس واقعا ســلبيا والحالة يجب أن تواجه
بمزيد من اإلصرار.
ال لتكميم األفواه
من جانبها ،قالت النائب ســميرة الحاليقة:
"إن غيـــــاب الحريــات دفع النــاس بالضفة
الغربيــة المحتلــة للعــزوف عن التســجيل
للعملية االنتخابية وعدم االكتراث بها".
وأضافــت الحاليقــة أن تكميــم األفــواه
واالعتقــاالت والقمــع أوقــف الحديــث عن
االنتخابــات ،موضحــة أن مدينــة الخليــل
لديهـــــا حالــة احبــاط كبيرة بفعــل عدم
احتــرام السلطة لنتائج انتخابات 2006م.
وأكــــدّت أن النــاس مطالبــة بتحديــث
السجــــل االنتخابــي ،لســبب بســيط وهو
قطـــع الطريــــق علــــى المســــار الــذي
يضيــــق على النـاس حرياتهــــم ،مشـددة
أن التحديــــث واجـــــب حقيقـي على كـــل
فـــرد ليتسنـــى لـــه أن يفــرض رأيــه وال
يصـــادر منـــه.

بحضور السفير القطري

نواب يشاركون بحفل افتتاح عيادة الكلى
بالمستشفى اإلندونيسي

شــارك وفد من نــواب كتلــة التغييــر واإلصالح
بمحافظة شمال قطاع غزة في حفل افتتاح عيادة
أمراض الكلى بالمستشــفى اإلندونيسي ،بتبرع
كريم من اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة.
وحضــر الحفل الذي نظمته وزارة الصحة ســفير
دولة قطر محمد العمــادي ،ووكيل وزارة الصحة
وك ً
الدكتور يوســف أبــو الريــش ُ
ال مــن النواب:
يوسف الشرافي ،ومحمد شهاب ،وعاطف عدوان،
ومشــير المصري ،وجميلة الشــنطي ،ولفيف من
ممثلي مؤسســات المجتمع المدنــي والجمعيات
والطبية والصحية ،والوجهاء واألعيان واألطباء.
ودعا النواب في تصريحات صحفية على هامش
الحفــل الــدول الصديقــة والشــقيقة لمواصلة
دعــم القطاع الصحي بغزة وتوفيــر ما يلزم من

اإلمدادات الصحية والمســتلزمات والمستهلكات
الطبيــة الالزمــة الســتمرار عمل مستشــفيات
وزارة الصحة والمشــافي الخيريــة بغزة وخاصة
أن القطــاع المذكور قد تأثر ســلباً بفعل جائحة
كورونا.
وتضمــن الحفــل فقــرات عديدة وجهــت خاللها
رسائل شــكر وتقدير لدولة قطر وأميرها الشيخ
تميــم بن حمد بــن خليفــة آل ثاني ،ولســعادة
الســفير محمد العمادي ،على دعمهم المتواصل
ألبناء شعبنا المحاصر والقضية الفلسطينية.
وأكد المتحدثــون بالحفل ومنهم أطبــاء وخبراء
أهمية العيــادة والخدمــات التــي تقدمها بهدف
خدمة مرضــى الكلى والذين يعانون من فشــل
كلوي ومن هم بحاجة لغسيل الدم بشكل دوري.
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خالل مؤتمر صحفي

د .بحر :ندعم اجراء االنتخابات العامة وإنجاز
المصالحة على قاعدة قانونية صلبة

كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

المصالحة أوال

أكد المجلس التشــريعي على دعم
التوافــق الوطني وإجراء االنتخابات
العامة ،داعياً الفصائل الفلسطينية
إلى تغليب المصالح العليا لشــعبنا
الفلسطيني على المصالح الحزبية
والحرص على إنجاح الحوار الوطني
تحقيقاً للمصالحة وإنها ًء لالنقسام.
وقال رئيــس المجلس التشــريعي
باإلنابــة د .أحمد بحر ،خالل مؤتمر
صحفــي عقــده بمقــر المجلــس
بمشــاركة نواب من كتلتي حركتي
حماس وفتــح البرلمانيتين ":نجدد
تأكيدنا على حق شعبنا الفلسطيني
في الداخــل والخارج في ممارســة
حقــه االنتخابــي وخصوصــاً فــي
مدينــة القدس ،فشــعبنا لن يقبل
انتخابات بدون القدس".
وفق ًا للقانون
وأضــاف بحــر ":يجــب أن تقــوم
العمليــة االنتخابيــة علــى قاعــدة
قانونيــة ودســتورية صلبــة ،وأن
تحميها وتضبطهــا نصوص وبنود
القانــون األساســي الفلســطيني
لضمــان نجاحها وحمايتهــا" ،معرباً
عن الخشية من اســتمرار التمسك
بمــا يســمى المحكمة الدســتورية
التــي نشــأت بطريقــة حزبيــة
وانتهــاك صارخ للقانون األساســي
الفلسطيني والقوانين ذات الصلة.
وأوضــح أن المحكمــة الدســتورية
غير قانونيــة "ويؤكد ذلــك إصدار
هــذه المحكمــة القرار التفســيري
رقــم ( )10لســنة ( )3المشــوب
بالعوار القانوني والذي يوصي بحل
المجلس التشــريعي الــذي ال يجوز
حله دستورياً كما نصت المادة ()47
مكرر من القانون األساســي لسنة
 2003وتعديالتــه ،والمــادة ()113
منــه" ،مشــدداً على ضــرورة إلغاء
هــذه المحكمــة أو إعادة تشــكيلها
بالتوافق الوطني وحسب األصول.
وبيــن أن إصدار "قــرارات بقانون"
في هــذا التوقيت مسّــت بشــكل
صارخ المبادئ الدستورية الراسخة
في القانون األساسي الفلسطيني،
وأحالــت الســلطة القضائيــة إلــى
تابــع للســلطة التنفيذية ،تشــكل
عائقــاً حقيقيــاً للحــوار الوطنــي
الفلســطيني وتعكيــراً لألجــواء
اإليجابيــة فــي ظــل االســتحقاق

الشــعبي والوطنــي والدســتوري،
وهو ما يســتدعي إلغاؤهــا الفوري
واحترام مبدأ الفصل بين السلطات
وســيادة القانون وتحصين السلطة
القضائية واســتقالليتها وتشــكيل
محكمــة قضايــا االنتخابــات علــى
أســس توافقية وقانونية ســليمة،
وعــدم اســتمرار التعــدي علــى
صالحيــات المجلــس التشــريعي
الحصريــة فــي ســن التشــريعات
والقوانين.
جلسة طارئة
وأكد بحر؛ على ضرورة عقد جلســة
طارئة للمجلس التشريعي العتماد
التعديالت على قانــون االنتخابات
كمــا حــدث بعــد اتفــاق الفصائل
ســنة  ،2005والذي حظي باإلجماع
الوطنــي فــي حينه ،قائــ ً
ا ":إن أي
تعديل عليه بــإرادة منفردة يؤدي
إلى التشــكيك بالعملية االنتخابية
ومخرجاتها".
وفــي ذات اإلطــار؛ قــال بحــر":
إن اإلبقــاء علــى (شــرط االلتــزام
بالمنظمة ووثيقة االســتقالل لكل
مرشــح لمنصب الرئيــس) ينطوي
علــى مخالفة لنــص المــادة ()26
من القانون األساسي ،ويخل بمبدأ
المســاواة وتكافؤ الفــرص ويحصر
منصب الرئاسة في فصيل سياسي
محدد".
مصالحة شاملة
ودعا بحــر ،الفصائل الفلســطينية
إلــى فتــح كل الملفــات العالقــة
وحل األزمة الفلســطينية وتفكيك
عُقدهــا المســتحكمة وصــو ًال إلى
إنهاء االنقسام بشكل كامل ،وعدم
االقتصــار علــى بحــث ومناقشــة
القضايــــــا االنتخابيـــــة فحســب،
موضحــاً أن تأجيل حســم القضايا
المتعلقــة باالنقســام إلــى ما بعد
االنتخابات ،يشكل انتكاسة للمسار
الوطني الوحــدوي ،وتعطي ً
ال لكافة
الجهود الصادقــة المبذولة لتحقيق
المصالحة وطيّ صفحة االنقسام،
محذراً من تجاهل تلك القضايا من
شأنها أن تؤسس النقسام جديد.
وقال ":إن استمرار فرض العقوبات
الجماعيــة على ســكان قطاع غزة،
وقطــع رواتــب األســرى والجرحى
وأهالي الشهداء والموظفين ،وخنق

الحريات في الضفة الغربية
ومالحقة الشــرفاء ،ال يوفر
البيئــة المناســبة إلجــراء
االنتخابــات المأمولــة ،بــل
إنه يشــكل عائقــا جوهرياً
أمام مســار تجســيد اإلرادة
الشعبيــــــة فـــــي صندوق
االقتــراع وإن األيام القادمة
تشكل اختبارا حقيقياً لمدى
مصداقية الســلطة في رام
اهلل ويعكــس مــدى صــدق
توجهها إلنجــاح االنتخابات
من عدمه".
ضمانات ملحة
وشــدد على ضــرورة توفير
الضمانــــــات المطلوبــــــة
باحتــرام نتائــج االنتخابات
وإفرازات صناديق االقتراع،
بهــدف تأميــن وتحصيــن
الواقـــــــــع الفلسطينــــي،
وضمــان عدم عــودة األمور
إلــى مربعهــا األول ،وهو ما
يقتضي ضرورة إبرام ميثاق
شرف فصائلي ملزم يكرس
اإلطــار األخالقــي والوطني
والقانوني لحمايــة العملية
االنتخابية واحترام نتائجها.
وأكــد علــى أن المدخــل
الحقيقــي إلنهاء االنقســام
وترتيــب البيــت الداخلــي
يكمــن فــي توفــر اإلرادة
الصادقــــة لبنـــــاء خطــط
استراتيجيـــة فلسطينيــــة
تُفضـــــي إلـــــى تحقيـــق
الشــراكة الكاملة في إدارة
شئون المجتمع الفلسطيني
على قاعدة برنامج سياسي
ونضالــي موحــد ،وإعــادة
بنــــاء النظـــام السياســي
ومنظمـــــة التحريــــر على
أسس الثوابــت الفلسطينية
التي تتجاوز مســار أوســلو،
وفــق محــددات المصلحــة
الوطنيــة العليـــــا بعيــــداً
عــن اإلرتهانــات الخارجيــة
واألجنــدات الخاصــة ،نحــو
إنجــاز مشــروعنا الوطنــي
التحــرري وتحقيق تطلعات
شعبنا والحفاظ على حقوقه
الوطنية.

غــادرت وفود الفصائل الفلســطينية القاهرة ،حاملة ورقة تفاهمــات على بعض اآلليات
الخاصة بالعملية االنتخابية ،على أن تســتكمل حواراتها إلنجاز اآلليات األخرى في اجتماع
آخر الشهر القادم.
ال تبدو حوارات القاهرة مشــجعة ومنصفة مــن زاوية النتائج والمخرجات ،فنحن ،وإن كنا
األشــد حرصا على إجراء االنتخابات والدفع باتجاه إصالح الواقع الفلســطيني الداخلي ،إال
أننا نرى عدم ســداد بوصلتها في الكثير من القضايا التي يُفترض إنجازها والعمل على
بلورة اتفاق وطني بشأنها دون أي تأجيل.
لقد تم االتفاق على بعض القضايا الخاصة باالنتخابات ،لكن ترســيمها وتأصيلها قانونيا
تــم ربطه بالســيد محمود عباس كمرجعيــة عامة للحوار الوطني ،فيمــا تم تأجيل كافة
ملفات المصالحة دفعة واحدة إلى مرحلة ما بعد إجراء االنتخابات التشــريعية.
من المؤســف أن مســار المصالحة لم يشــق طريقه إلى واقع االنقســام رغم الكثير من
ّ
تســتحث االنحياز الكامــل للتوافق الوطني وإنهاء آثار االنقســام ،ورغم
المحفــزات التي
خارطــة الطريق التي رســمتها اتفاقــات وتفاهمــات المصالحة المختلفة ،والتي تشــكل
–بحق -دســتورا واضحــا للعمل الوطني الفلســطيني خــال المرحلة المقبلــة ،وأن يتم
تقزيم األزمة الفلســطينية الداخلية وقصرها على االنتخابات فحســب ،بل وربط اآلليات
االنتخابيــة التي تم التفاهم عليها بمصادقة من الســيد عبــاس في وقت يعلم فيه كافة
أبناء شــعبنا أن تجاهل اســتحقاقات المصالحة هو أمر خطير يضر بالقضية الفلسطينية
وحال وأوضاع أبناء شعبنا.
وغنــي عن القــول أن المصالحة تعبر فــي جوهرها عن منظومة عمــل وطني متكاملة،
سياســيا واجتماعيا وكفاحيا ،إلصالح الواقع الفلســطيني الداخلي عبر إرساء استراتيجية
فلســطينية موحدة تضع القضية الفلسطينية على قاطرتها الصحيحة وتهيئ لها موقعها
الرائد إقليميا ودوليا ،وترســم لشــعبنا الفلســطيني خارطة طريــق تحررية في مواجهة
االحتــال ومخططات اســتهدافه الكبرى لألرض الفلســطينية واإلنســان الفلســطيني،
وأن االنتخابــات ينبغي أن تشــكل ذروة مســار المصالحة وإحدى ثمــاره اليانعة ال البوابة
المفضيــة إليه كما يحاول اإليهام بذلك البعض.
لذا ،فإن من واجبنا جميعا أن نتكاتف على المســتوى الشــعبي والفصائلي ونرفع مطالبنا
العادلة إلى المتحاورين ،بما يقود إلى تعديل المســار ومنح المصالحة أولويتها المرجوّة،
والعمــل علــى تهيئــة المناخات الوطنيــة الســتيعاب مفاهيــم المصالحة وفــق أصولها
الحقيقيــة ،واحترام االتفاقــات والتفاهمات الوطنية المعقودة ،وعــدم إخضاعها للتقلبات
واألهواء الشــخصية والفصائلية ،فال يجوز تحشــيد الكل الوطني الفلسطيني خلف أجندة
وطنيــة جامعة ،وإبــرام اتفاقات أو تفاهمات مشــتركة فترة من الزمن ،ومــن ثم التنكر
لهــا تحت ذريعة تأجيلها إلى مرحلة ما بعد االنتخابات ،واالستمســاك باألجندة والمصالح
الفئوية فحسب.
إن كل مكونات شــعبنا الفلســطيني ،وكل القوى والفصائل الفلســطينية ،مدعوّة اليوم
إلــى اتخــاذ خطوات حقيقيــة من أجل دعــم وتعزيز مســار وثقافة ومفاهيــم المصالحة
والتوافــق الوطنــي ،بما يجعلها أكثر ســامة ووضوحا ،وأشــد صالبة وقــدرة على تجاوز
العقبــات ومواجهــة التحديــات الداخلية والخارجيــة ،إذ أن من أوجب الواجبــات أن نلتقط
اللحظــة التاريخيــة الراهنــة في ظل التحديــات والمخاطــر الخارجية ،وأن نعــزز إراداتنا
الوطنية بهدف العمل على إعادة ترتيب البيت الفلســطيني الداخلي وإرســاء استراتيجية
البناء والتحرير.
إننا كفلســطينيين أشــد ما نكون حاجــة إلى عدم اقتصار األجنــدة الوطنية الراهنة على
الشــأن االنتخابي ،والعمل على توحيد الصف الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني،
ووقــف التغول على المؤسســات الوطنيــة والقضائية ،واحتــرام مبدأ الشــراكة الوطنية
واحترام سيادة القانون ونبذ التفرد والفئوية ،والعمل من خالل أدوات قانونية ودستورية
وتشــريعية على أســس وطنية توافقية ،كي نتمكن جميعا من تمتين صفنا الوطني في
مواجهــة التحديات والمخططــات الصهيونية ،وإزالــة المعاناة عن أبناء شــعبنا ،والتفرغ
لمتابعة القضايا الوطنية الكبرى ،وعلى رأسها قضايا القدس والالجئين والحصار ،وإعادة
االعتبار للقضية الفلســطينية في مختلف المحافل اإلقليمية والدولية.
وكلنــا ثقة بــأن اهلل ناصــر الحق وأهلــه ،وأن الزبد ســيذهب جفاء ،وأن مــا ينفع الناس
ســيمكث في األرض ،ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
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اللجنة االقتصادية تناقش إجراءات ترخيص سيارات الوقود

ناقشــت اللجنــة االقتصادية فــي المجلس
التشــريعي إجــراءات ترخيــص ســيارات
وصهاريج الوقــود بقطاع غزة ،وذلك خالل
جلســة اســتماع عقدتها مؤخراً لمدير عام
جهــاز الدفاع المدني اللواء زهير شــاهين،
ومديــر عــام الترخيــص فــي وزارة النقل

والمواصــات حســن عكاشــة ،بحضــور
النائبين :عاطف عدوان ،ويوسف الشرافي.
بدوره أوضح اللواء شاهين؛ أنه تم تشكيل
لجنة فنية متخصصة من الجهات الحكومية
مكونة مــن جهــاز الدفاع المدنــي ،وهيئة
البترول ،ووزارة النقل والمواصالت ،ووزارة

الحكم المحلــى ،لمنح التراخيــص الالزمة
ألصحــاب شــركات البترول ،حيــث وضعت
اللجنة الشــروط الفنية لترخيص ســيارات
الوقود ،بهدف الحفاظ على السالمة العامة
وحياة المواطنين.
وأشــار شــاهين؛ إلى جهاز الدفــاع المدني

حريــص على التعاون مع شــركات البترول
فــي إنجاز هــذا الملف ويضع فــي أولوياته
عـــــدم تعــرض المواطنيــن أليــة مخاطر
تنجــم عن قطــاع البتــرول ،شــاكراً جهود
اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي
على حرصهــا ومتابعتها للعمــل الحكومي
وســعيها الدائــم للحفــاظ علــى ســامة
المجتمع وأمنه.
ومــــن جانبــه أكــــد عكاشــة؛ أنــه تــم
االنتهــاء من وضــع اإلجــراءات والشــروط
الفنيــة وتحديد الجهــــة المختصة بفحص
سيارات وصهــــــاريج الوقود في مختبرات
متخصصة وفق شروط السالمة العامة.
بــدوره ،شــدد رئيــس اللجنــة االقتصادية
النائــب عاطـــــف عــدوان ،علــى ضــرورة
تطبيق إجــــــراءات الســالمــــة ،والحفاظ
على حيـــــاة المواطنيـــن مـــــع األخــــــذ
بعين االعتبــــــار الوضـــع القائم لشركات
البتـــــرول وأن تتــــم مراعــــاة اإلجــراءات
الفنيــــــة فــي ترخيــص سيــــارات نقــل
وتوريـــد البتــرول.

في ضوء نجاح حوارات القاهرة
الخضــــري :الوحـــدة
الوطنية الخيار الوحيد
فلسطيني ًا لمواجهـــة
االحتــال ،وأدعو ألكبر
مشاركة في االنتخابات
القادمة

خريشـة :نتائـج حــوار
القاهــرة دليــل رغبة
وطنيــة بالمصالحــة،
ويجب تحييد المحكمة
الدستورية عن مجريات
االنتخابات
وصــف النائــب الثانــي لرئيــس المجلــس
التشــريعي حســن خريشــة؛ نتائــج الحوار
الوطنــي الــذي عُقــد برعايــة مصرية في
القاهــرة ،بـ"المبشــرة وتبعــث التفــاؤل"،
قائ ً
ال " :ما جاء فــي البيان الختامي الجتماع
الفصائل بالقاهرة ،يشــير إلى رغبة وطنية
في إجراء االنتخابات".
وانتقد تأجيــل الحديث عن ملف الموظفين
لما بعد االنتخابات ،ومعالجة السلطة بعض
القضايــا الجزئيــة وترحيلها إلــى المجلس
التشــريعي الجديــد ،مؤكــدًا أن المجلــس
المقبل "سيكون ً
مثقل بالهموم ويحتاج إلى
أعــوام لدراســة القوانين التــي صدرت في
الضفة وغزة.
الوطني والدستورية
ورأى خريشــة أن االجتماع القادم سيناقش
إجــراء انتخابــات المجلس الوطنــي حيثما
أمكن ،وإذا تعذر سيتم التوافق على أسماء
األعضاء ،الفتًا إلى أن االجتماع لم يأتِ في
وقته المناسب.
وبيَّــن النائــب الثاني لرئيــس المجلس أن
محكمة االنتخابــات ال تلغي عمل المحكمة
الدســتورية ،بــل يمكن أن تتغــول األخيرة

علــى النتائج ،قائ ً
ال ":فمحكمــة االنتخابات
تنتهــي بانتهــاء االنتخابــات ،فــي حين أن
المحكمــة الدســتورية باقيــة ويوجد خالف
على تشكيلها".
وذكر أن المحكمة الدستورية عند تشكيلها
عــام  2016لــم تُعــرض علــى المجلــس
التشــريعي إلقــرار قانونيتهــا ،وأُنشــئت
بطريقة حزبيــة تخالف القانون األساســي
الفلسطيني والقوانين ذات الصلة.
وأعرب عن خشــيته من استخدام المحكمة
الدســتورية مــرة أخــرى من أجــل تعطيل
االنتخابــات أو التشــكيك بنتائجهــا إذا لــم
تــرض طر ًفا معيَّنًا ،مشــددًا على ضرورة
ِ
تحييــد المحكمة الدســتورية عن المجلس
التشريعي؛ لطمأنه الجميع.
االنتخابات في القدس
وحــول القــدس ،قــال خريشــة" :توجــد
بروتوكــوالت موقَّعة بيــن منظمة التحرير
واالحتالل بشأن إجراء االنتخابات في مدينة
القدس المحتلة" ،مؤكدًا أنه رغم محاوالت
االحتــال تعطيــل العمليــة االنتخابية في
القدس فإنها ستُجرى.
ولفت إلى أن قوات االحتالل ِّ
تنفذ باستمرار
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عمليــات اعتقــال تطــال قيــادات وكــوادر
حركة حماس ،وتهددهم في حال الترشــح
أو المشــاركة بالعملية االنتخابية؛ كمحاولة
منهــا منع حماس من المشــاركة أو التدخل
في االنتخابات.
وأكد وجود ضمانات عربية وإقليمية وأخرى
مــن االتحــاد األوروبــي إلجــراء االنتخابات
واحترام نتائجها ،مشيرًا إلى أن تجربة عام
 2006كانت صعبة رغم نزاهتها وشفافيتها
وباعتراف وإشراف دولي.
الوحدة والمشاركة
وفــي ذات اإلطــار؛ أكــد النائب المســتقل
بالمجلس التشــريعي جمال الخضري؛ على
أن الحــوار الوطني الفلســطيني الذي جرى
فــي القاهرة ،خطــوة مهمة لوضع أســس
نجاح االنتخابات الفلســطينية التشــريعية
والرئاسية والمجلس الوطني.
وأوضــح الخضــري فــي تصريــح صحفي،
أن حــوار القاهرة لم يكن لديه خيار ســوى
النجــاح ليفتح الباب مشــرعاً أمام مصالحة
وشراكة فلســطينية حقيقية تعود بالفائدة
على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وقــال ":إن التفــاؤل الفلســطيني من نجاح

الحوارات وإجراء االنتخابات هذه المرة أعلى
من كل المرات الماضية ،وهو ما يســتدعي
عــدم التراجــع والمضــي قدماً نحــو إنجاز
الوحدة باعتباره الخيار الوحيد".
وشـــدد الخضـــري علــــى أن الوحـــــدة
الوطنيــة هــي القــادرة على تشــكيل قوة
حقيقيــة لمواجهة المشــروع االســتيطاني
التهويدي ومشــروع الضم وصفقـــة القرن
وحصـــار غــزة.
وبيــن أن الكل يعيش ظرو ًفا صعبة ســواء
فــي قطــــاع غــزة بالحصــار واإلغــاق،
والضفة الغربيـة باالستيطان وجدار الفصل
ومشــروع الضم ،وكذلك القدس بمحاوالت
التهويد والحفريات واالعتداءات اليومية.
وأكــد الخضري؛ علــى أهمية ضمــان أكبر
وأوســع مشاركـــــة من شعبنا الفلسطينـي
ليقـــــول كلمتـــــه عبر صناديق االقتراع،
ســواء التشــريعية والرئاســية والمجلــس
الوطني ،باعتبــار هذه االنتخابات استحقـاق
دستــوري وضـرورة وطنية إلعادة االعتبـار،
وتفعيـــــل لجميـــع المؤسســات الرســمية
الفلســطينية عبــر شراكـــــة حقيقيـــــة
تستنهض كـل الطاقات.
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لجنة التربية تعتمد خطتها البرلمانية للمرحلة المقبلة

اعتمـــــدت لجنــة التربيــة والقضايــا
االجتماعيــة خطتهــــا البرلمانيــة للمرحلة
المقبلــة ،جــاء ذلــك خــال اجتمــــاع
عقدتــه اللجنــة بحضــور النــواب :عبــــد
الرحمــن الجمــل ،وخميس النجــار ،ومحمد
شــهاب ،ويحيــى العبادســة ،ويوســف
الشــرافي ،وســالم ســامة ،وهدى نعيم.
وأكد الجمــل؛ أن الخطة ركزت على الجانب
الرقابــي واشــتملت علــى متابعــة ملفات
المعاقين ،والبطالة ،والتأمين ،وعمل وزارة
األوقاف ،مشيراً إلى حصر اللجنة لألولويات
التشريعية تم وفق معيار البُعد اإلنساني،
وبما يُسهم بالتخفيف عن المواطنين.
واســتعرضت اللجنــة خــال اجتماعهــا،
احتياجــات وزارة األوقاف والشــئون الدينية
ســيما اإلحداثيات الوظيفية المختلفة ،كما
ناقشــت مخرجات جلســة اســتماع عقدتها

النائب الجمل لدى استقباله وفدًا من خريجي أكاديمية اإلدارة والسياسة
األســبوع الماضــي لرئيــس لجنــة متابعة
العمل الحكومي بغزة.
يذكــر أن لجنة التربية والقضايا االجتماعية

تشرف على العديد من القطاعات الحكومية
المهمــة التــي تالمــس همــوم المواطــن
الفلســطيني ،من أبرزهــا التعليم والصحة

والعمل واألوقاف والتنمية االجتماعية.
وتستقبل وفدًا من خريجي أكاديمية
اإلدارة والسياسية
إلى ذلك استقبـــل رئيس لجنـــــة النائــب
عبــد الرحمــن الجمل ،وفــداً مــن خريجي
أكاديميــة اإلدارة والسياســية ،حيـــث
استعـــرض خريجوا األكاديمية مشــكلتهم
المتعلقــة في معادلـــة شهادتهم الجامعية
واعتمادها خاصــة بعد اســتكمالهم لكافة
متطلبــات الدراســة ،مطالبيــن بحفــظ
حقوقهـــم األكاديمية وتحييد قضيتهم عن
أي خالف سياسي بين الجهــات الحكوميـــة
بغــــزة والضفـــة الغربيــــة المحتلــــة.
بـــــدوره وعـــــد الجمـــل ،بمتابعـــــة
قضيتهــــم مـــع وزارة التربيــة والتعليــم
العالــي للوصــــول إلــى حــل لمشــكلتهم
يضمــن حقوقهــم ودرجاتهــم العلميــة.

النائب البرغوثي :التطبيع جريمة ونسعى لبرنامج تحرري يدعم مقاطعة االحتالل وعزله
قــــال النائــب فــي المجلــس التشــريعي
مصطفــى البرغوثــي ":إن التطبيــع مــع
االحتــال الصهيونـــي أمر مشــين ومؤذي
وال يليق بأمتنـــــا وهو جريمة بحق شــعبنا
ونســعى لمواجهتــه عبــر برنامــج وطنــي
كفاحــي تحــرري يدعم مقاطعــة االحتالل
وعزله دولياً".
جــاءت تصريحــات البرغوثــي خــال ندوة
إلكترونيــة نظمهــا التحالــف الوطنــي
لمواجهــة صفقة القــرن بــاألردن بعنوان:
"التطبيــع ..قراءة في الواقــع والمآالت في
ظــل الهرولــة الرســمية وصمــود الرفض
الشعبي".

خطأ كبير
وأشــار إلى أن هــدف التطبيع هــو تصفية
القضية الفلســطينية وخاصة حق الالجئين
بالعــودة ،وبالتالــي الســعي نحــو تجاهل
القضيــة الفلســطينية ونســيانها عربيــاً
ودوليــاً ،موضحــاً أن الخطــأ الفلســطيني
الكبير المتمثل باتفاق أوسلو هو الذي فتح
الباب واســعاً أمام مشــاريع التطبيع ،الفتاً
إلــى أن الكل الفلســطيني يجــب أن يعمل
للتحلــل من أوســلوا والتخلص مــن آثاره.
وحذر مــن تجاوز بعض األنظمــة المحيطة
سياســة التطبيــع إلــى التــورط بنظــام
التحالف مع االحتالل

ومســاعدته للهيمنــة المطلقــة علــى
المنطقة اقتصادياً وسياســياً وعســكرياً،
وأضــاف ":لــو كان هنــاك ديمقراطيــة
حقيقية ببلــدان التطبيع لما تجرأ حكامها
علــى ذلك ألن الشــعوب ترفض االحتالل
وكل سبل التقارب معه".
ودعــا البرغوثــي في ختــام كلمته الدول
والشعــــــوب العربيـــة لتبنــي سياســة
مقاطعة االحتالل وســحب االســتثمارات،
فحركــة المقاطعـــــة صاعــدة وتكســب
الكثير رغـــــم المحاربة اإلســرائيلية لها،
فــــا شيء يمنــــع الشعوب من مقاطعة
االحتالل والحركة الصهيونية.

النائب الغول :قرار الجنائية الدولية خطوة عادلة لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة
أعتبــر رئيــس اللجنــة القانونيــة النائــب
محمد فرج الغول ،قــرار المحكمة الجنائية
الدولية خطوة متقدمة وعادلة نحو محاكمة
مجرمــي الحــرب الصهاينة ،مشــيراً إلى أن
االحتالل قلق جداً من هذا القرار وقد شكل
فريقاً مختصاً من القانونيين والمستشارين
الدوليين وعينهم كمســئولين عن مواجهة
قــرار المحكمــة وقد أعــدوا خططــاً لذلك،
الفتــاً لتخوفات االحتالل مــن المحكمة منذ
العــدوان االجرامــي على غزة عــام 2008
وخاصــة بعد صــدور تقرير "جولدســتون"
الــذي أدان االحتالل بارتــكاب جرائم حرب
وجرائم ضد اإلنسانية.

مرحلة جديدة
وقــال الغول" :اليوم تدشــــــن محكمــــــة
الجنايــــــات الدوليــــة مرحلـــــة جديــــدة
مـــن تقديـــــم آالف القضايــا مــن ضحايا
جرائــم الحــرب التــي ارتكبهـــــا االحتالل
بحـــــــق شعبنـــــــا ،وقدمهـــــا ممثلـــــي
ووكـــــاء الضحايـــــا مــــــن مؤسســـــات
فلسطينيـــــــــــــــــة حكوميــة ومحاميين
ومستشارين دوليين ومنظمات حقوقية.
ضغوط دولية
وبين أنــه وبعــد الضغــوط القانونية على
المحكمــة واتهــام األمــم المتحــدة لهــا
بالخضوع لإلمالءات األمريكيـــــة ،أعطـــت

المحكمـــــة قــــــــراراً بامتــداد الواليــة
القضائيــة إلى أراضــي الســلطة للتحقيق
بجرائم حرب ارتكبها االحتالل.
حرف المسار
وأكــد النائب الغــول أن أي محكمــة عادلة
ســتقاضي قــادة االحتــال الصهيونــي
كمجرمــي حــرب ،محــذراً مــن محــاوالت
االحتــال حـــرف مســـار المحكمــة نحــو
محاكمــــة قـــــادة المقاومة بتهــم ملفقة
األمــر الــذي نأمــل أال تنزلــق المحكمــة
الجنائيـــة لــه باعتبارهــا ادعــاءات كاذبة
ونظراً ألن المقاومـــة حق مكفول للشعوب
المحتلة حسب القانون الدولي.

النائب جميلة الشنطي تثمن انسحاب وفد جزائري من اجتماع برلماني رفضًا للتطبيع
ثمنــت النائب جميلة الشــنطي؛ انســحاب
الوفــد البرلمانــي الجزائري المشــارك في
فعاليات الجمعيــة البرلمانية للبحر األبيض
المتوســط ،مــن جلســة برلمانية بســبب
مشــاركة وفــد صهيونــي فيهــا ،وقالــت
الشــنطي في تصريح صحفي صــدر عنها
مؤخــراً " :موقف الشــعب الجزائري ورفضه
التطبيع مع االحتالل يعبر عن عمق العالقة
مع شــعبنا الفلســطيني وكلماتهم تصدح
بالقــول :لو لــم أكــن جزائريــاً الخترت أن
أكــون فلســطينياً ،الشــعب الجزائري بكل
أطيافه السياسية يتفق على نصرة القضية

الفلسطينية".
وأكــدت النائــب الشــنطي؛ أن التطبيع مع
االحتالل الصهيوني هو بمثابة تنكر واضح
ً
مُدينــة كل أشــكال
للحــق الفلســطيني
التطبيع ،داعية لدعم وإسناد مقاومة شعبنا
الفلسطيني ،مشيد ًة بحب الشعب الجزائري
لفلســطين وتعليمهــم أبنائهــم على حب
المقاومة الفلسطينية وتربية أطفالهم على
قيم نصرة الجهاد في فلسطين.
وعبــرت عــن تقدير الشــعب الفلســطيني
وكل أحرار العالم لموقف الجزائر الرســمي
والشعبي الرافض للتطبيع والداعم لشعبنا
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والقضيــة الفلســطينية العادلــة ،واصفــة
الجزائــر بالبلــد األصيــل والطيــب أهلــه،
ً
قائلة ":فال تجد جزائريًا واحداً يفكر للحظة
بالسير خطوة نحو التطبيع مع االحتالل".
ودعــت الشــنطي الشــعوب العربيــة
واإلسالمية إلى رفض التطبيع مع االحتالل
الصهيوني لما يمثله من نقطة ســوداء في
الثــوب العربــي الناصع ،مطالبة الشــعوب
العربية واإلســامية بتعزيز صمود شــعبنا
الفلســطيني في وجه االجــرام الصهيوني
الذي يســتهدف أرضنا وشــعبنا والمســجد
األقصى المبارك.
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النائب الجمل يستقبل رئيس بلدية المغراقة
اســتقبل رئيــس لجنــة التربيــة النائــب عبــد
الرحمن الجمــل ،رئيس بلديــة المغراقة نضال
أبــو كميــل ،يــوم أمــس األول بمكتــب كتلــة
التغيير واإلصالح بالمحافظة الوســطى ،وناقش
معــه المعوقــات التي تعتــرض عمــل البلدية.
وأشــاد الجمل؛ بجهود البلدية فــي ايجاد الحلول
المناســبة والســريعة لمشــكالت المواطنيــن،
داعيــاً لمزيد من المشــاريع الخدماتيــة الحيوية
التي تنفذها البلديــة ،مهيباً بالمنظمات الدولية
وصنــدوق دعــم وتطويــر البلديــات وممثلــي
المؤسسات المانحة لتوفير الدعم الالزم للبلدية
حتى تتمكن من االســتمرار في رسالتها وواجبها
اإلنســاني ،شــاكراً لرئيــس البلديــة وطواقــم
العامليــن فيهــا جهودهــم ومتابعتهــم لقضايا
المواطنين وتقديم الخدمات لهم.
بدوره قدم أبو كميل؛ شرحاً وافياً عن واقع بلديته

والجهــود التــي تبذلها بهــدف اســتمرار تقديم
خدماتهــا للمواطنيــن في ظل شــح اإلمكانيات
المادية وقلــة اإلمدادات اللوجســتية ،باإلضافة

التشريعي يندد باختطاف االحتالل
للنائب ياسر منصور

نــدد المجلس التشــريعي،
باختطــاف قــوات االحتالل
للنائب ياســر منصــور بعد
مداهمة منزله في محافظة
نابلس شمال الضفة المحتلة
في ساعة متأخرة من مساء
الثالثــاء  16فبراير الجاري.
وأكد المجلــس في تصريح
صحفــي مقتضــب أصدرته
الدائرة اإلعالمية يوم أمس
األول أن سياســة اختطــاف
نــواب المجلس التشــريعي
والزج بهم في سجون االحتالل تأتي في إطار
محاولة االحتالل عــزل النواب عن محيطهم
االجتماعــي ،وأنها سياســة لــن تثنيهم عن
القيــام بواجباتهــم الوطنيــة تجــاه شــعبنا
وقضيته العادلة وتقديم الخدمة للمواطنين.
وشــدد التصريح أن اختطاف النواب يشــكل

مخالفــة واضحــة للقانــون
الدولــي والقانــون الدولــي
اإلنســاني ،مطالباً باإلفراج
الفوري عن النائب منصور،
وعــن النــواب المختطفين
في ســجون االحتالل كافة،
داعياً المؤسسات الحقوقية
والدوليــة للضغــط علــى
االحتــال إلجبــاره علــى
احتــرام نــواب الشــرعية
الفلســطينية المنتخبيــن
بشكل ديمقراطي ونزيه.
يشار إلى أن النائب منصور تعرّض لالعتقال
في سجون االحتالل عدة مرات ،وأمضى فيها
أعوامًا عديدة ،وهو أحد مبعدي مرج الزهور
أوائل التســعينيات ،وباختطافــه يرتفع عدد
نواب المجلــس التشــريعي المختطفين في
سجون االحتالل لعشرة نواب.

لتوضيــح الصعوبــات اليوميــة التــي تواجههــا
البلديــة ،منوهاً لســعي بلديتــه الدائم العتماد
وتمويــل مشــاريع اســتراتيجية وحيوية لخدمة

المواطنين ،الفتاً لصعوبــة األوضاع االقتصادية
والظروف المعيشية لســكان البلدة التي انهكتها
اعتداءات االحتالل على مدار السنوات الماضية.

النائب الحاليقة :يجب تشكيل لجنة تحقيق
تمهيد ًا لمحاسبة المعتدين على المحرر الرابي
طالبت النائب في المجلس
التشــريعي عــن محافظــة
الخليــل ســميرة الحاليقة،
بســرعة تشــكيل لجنــة
للتحقيق فــي االعتداء على
األســير المحرر عبد الناصر
الرابي؛ علــى يد أجهزة أمن
السلطة بمدينة قلقيلية في
الضفة الغربية المحتلة.
وقالت النائــب الحاليقة في
تصريح صحفــي مقتضب:
"إنــه يجــب معالجــة هــذا
الموضوع وتشــكيل لجنة للتحقيق في سبب
االعتداء علــى المُحرر الرابي؛ ومعرفة هوية
المعتديــن تمهيــداً لتقديمهــم للمحاكمــة
الفوريــة النــزال بحقهــم العقوبــة التــي
يستحقونها وفقاً للقانون".
ودعـــــت الحاليقـــــة؛ الفصائــــل والقـــوى

الفلســطينية إلــى متابعــة
هذا الموضوع والتعرف على
السبب الرئيس وراء االعتداء
علــى الرابــي؛ مــن أجــل
تهيئــة األوضــاع النتخابات
حــرة ونزيهة وإيجــاد البيئة
السياسيـــــــة والمجتمعية
الصالحـــــة إلجـــــراء تلــك
االنتخابـــــات.
وأعـــربت عــن أملهــا بــأن
تنتهــــي هــــــذه األمــــور
بالضفـــــة المحتلــــــة وأن
تتوقـــــــف األجهــزة األمنيــة عــن مالحقة
النشــطاء والشرفـــاء والشبـــــاب ،داعيـــة
قيـــادة سلطة رام اهلل للعمــــــل الفــــــوري
والجـــــاد لتحسيــن أوضــــاع المواطنين في
ظــل الحديــث عــن المصالحة واالستعـــداد
لالنتخابـات التشريعيـــة والرئاسية.

لدى زيارتهم لوكيل وزارة العمل ..نواب يبحثون النائب عدوان :رفض االحتالل إدخال لقاحات
واقع العمال وسبل مساعدتهم
كورونا لغزة مخالفة للقانون الدولي

بحــث النواب :محمــد فرج الغــول ،وأحمد أبو
حلبية ،ومــروان أبــو راس ،واقــع العمال في
قطــاع غزة ،وســبل مســاعدتهم ،وذلك لدى
زيارتهم لوكيــل وزارة العمل إيهاب الغصين،
مؤخراً بمكتبه في مدينة غزة.
وأكد النواب أثناء الزيارة على أهمية الســعي
نحــو توفير فرص عمل لخريجي وعمال غزة،
مشــددين على ضرورة متابعة الــوزارة لواقع
وظروف العمال في المنشئات المختلفة.

بدوره استعرض الغصين؛ إنجازات وزارة العمل
خالل الفترة السابقة ،التحديات والعقبات التي
تمر بها ،مؤكداً أن جائحة كورونا زادت نســبة
البطالة.
الجدير ذكره أن االحصائيات الرسمية تثبت أن
هناك ما يقارب من " "270ألف باحث عن عمل
في قطاع غــزة ،حتى نهاية عــام  ،2020من
بينهم أشــخاصًا لديهم أعمــال غير منتظمة
في مجاالت حرفية بسيطة ال استدامة لها.

w w w . p l c . p s

أدان النائــــــــب عاطــــــــف
عــدوان ،رفــض االحتــال
إدخــال لقاحــات فايــروس
كورونــا إلــى قطــاع غــزة،
معتبــراً ذلك جريمــة تمييز
عنصــري صهيونيــة ضــد
أهالــي القطــاع ومخالفــة
واضحــة للقانــون الدولــي
والقانــون الدولي اإلنســاني
وألبسط حقوق االنسان.
وبيــنّ النائــب عــدوان في
تصريــح صحفــي لــه؛ أن رفــض االحتالل
إدخال اللقاحــــات لغــــزة يؤكــد أن التفكير
اإلجرامـــي لــدى قيــــادة االحتــال قــد
تغلغــل إلى أبعـــد الحدود كمــا يؤكد على
مــدى وحشيــــة هــــذا العـــــدو المجـــرم
وهــذه الدولــة اللقيطــة ،داعيــاً المقاومــة

الفلســطينية للضغــط على
العــدو الصهيونــي بــكل
الطــرق والوســائل إلجبــاره
علــى ادخــال اللقاحــات إلى
غزة بالسرعة الممكنة.
وأعــرب النائب عــدوان عن
اعتقـــــاده بــــأن تصرفــات
االحتـــــــال وانتهاكاتـــــــه
للقانـــــون الدولــي تتطلــب
ا؛ داعياً
ا دوليــاً عاجــ ً
تدخــ ً
المنظمـــــــات الدوليـــــــــة
والحقوقيـــــــة واإلنســانية لتشــكيل لوبي
ضاغــط على االحتــال الصهيونــي بهدف
تســريع ادخــال اللقاحــات إلــى القطــاع،
ومعاقبــة اإلحتالل علــى مخالفته المواثيق
والمعاهدات ،وإجباره على احترام المواثيق
والمعاهدات الدولية.
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التشريعي يستقبل وفد ًا من قبيلة الجراوين

AL - P R L M A N

مواقف برلمانية دولية
وفد برلماني جزائري ينسحب من اجتماع دولي رفضا للتطبيع

استقبـــــــل رئيــــــس المجلــس
التشــريعي باإلنابــة أحمــد بحر،
وفداً من قبيلة الجراوين برئاســة
مختــار القبيلــة علــي مســلم أبو
غانم ،وعــدداً من وجهــاء وأعيان
القبيلــة ،وذلــك نهايــة األســبوع
المنصــرم بمكتبه في مدينة غزة
بحضــور ُك ً
ال من النــواب :محمود
الزهار ،ومــروان أبو راس ،ومحمد
فــرج الغــول ،ومشــير المصري،
وعبد الرحمن الجمل.
بــدوره اســتعرض مختــار قبيلــة

الجراوين قضيــة ابنهم الموقوف
لدي األجهــزة األمنية بغزة بتهمة
التســتر علــى أحــد المطلوبيــن
للعدالة واخفاءه عن أعين الجهات
األمنية ،وظروف اعتقاله ،مطالبين
بتحقيــق العدالــة واإلســراع في
الحكم على ابنهم أو اإلفراج عنه.
مــن ناحيتــه وعــد مقــرر لجنــة
الداخليــة واألمــن فــي المجلــس
التشريعي النائب مروان أبو راس،
بمتابعة لجنته للقضية والســعي
نحــو حلهــا قانونيــاً مــع الجهات

الحكومية المختصة.
مــن جانبه ،قــدم رئيــس اللجنة
القانونية بالتشريعي النائب محمد
فــرج الغــول ،بعــض اإلرشــادات
والنصائــح القانونيــة الواجــب
اتباعهــا في مثــل هــذه القضايا
بمــا يضمــن تحقيــق القانــون،
مؤكداً رفض المجلس التشــريعي
إطالــة أمــد التقاضي ســواء لدى
القضــاء النظامــي أبو العســكري
معتبراً ذلك نوعاً من أنواع الظلم
للمتهمين والموقوفين.

دعا لتجريم التطبيع وعزل االحتالل

د .بحر يثمن انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من
اجتماع دولي لمشاركة برلمانيين من االحتالل

ثمــن المجلــس التشــريعي
الفلســطيني موقــف الوفــد
البرلماني الجزائري المشــارك في
اجتماع الجمعيــة البرلمانية للبحر
المتوســط ،وذلــك باالنســحاب
احتجاجــاً على مشــاركة برلماني
من الكيان الصهيوني.
وقال رئيس المجلس التشــريعي
باإلنابــة د .أحمد بحــر ":إن موقف
النــواب الجزائرييــن دليــل جديد
علــى صالبــة ومتانــة الموقــف
الجزائــري برفــض التطبيــع مــع
االحتالل والوقوف في صف الشعب
الفلسطيني وقضيته العادلة".
وأضاف" :إن الشــعب الفلسطيني
ينظــر بارتيــاح شــديد لمواقــف

الجزائــر الشــقيقة المتتاليــة
الرافضــة للتطبيع مــع االحتالل،
وأن الشــعب الفلســطيني يــرى
في الشــعب الجزائري خير مساند
وداعــم لــه فــي معركتــه ضــد
التطبيع مع االحتالل".

ودعا الشعوب العربية واإلسالمية
والبرلمانات للحذو حذو الجزائر في
رفــض التطبيــع ومحاربته وعزل
االحتــال وممثليه ودبلوماســييه
دولياً ،مشــيداً بالكثيــر من الدول
العربيــة واإلســامية التي أعلنت
صراحــة رفــض التطبيــع مــع
االحتالل وجرمته.
الجديــر ذكره أن ثالثــة نواب في
البرلمــان الجزائــري مــن بينهــم
النائــب عمــار موســى ،كانــوا
قــد انســحبوا أمــس مــن اجتماع
برلمانــي دولــي حــول فايــروس
كورونــا ،بســبب مشــاركة "نائب
إســرائيلي" ،بعــد تعديــل الجهة
المنظمة لقائمة المشاركين فيه.

النائب نعيم تستقبل مدير مكتب التنسيق الفصائلي بالوسطى

اســتقبلت النائــب عــن كتلــة التغيير
واإلصالح هدى نعيم ،مســؤول مكتب
التنســيق الفصائلــي فــي المحافظة

الوسطىالمقدمجمالالخطيب،وتابعت
معه عدد من القضايا التي تستحوذ على
اهتماممواطنيالمحافظة.

وقالــت النائب نعيــم" :إن وجود مكتب
التنسيق الفصائلي مهم لتقديم خدمة
أفضــل للمواطنيــن وتذليــل العقبات
والتخفيف من همــوم المواطنين وحل
مشاكلهم" ،مؤكدة على ضرورة تكاثف
جهــود جميــع المؤسســات الحكومية
واألهلية في سبيل تقديم كل ما يعزز
صمودأبناءشعبناالفلسطيني.
بدوره استعرض المقدم جمال الخطيب؛
أهــم األدوار التــي يقوم بهــا المكتب
والمهام الموكلة له ،وانجازاته ،ومعيقات
العمل ،مؤكداً ســعي المكتب من أجل
تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

أعلن النائب الجزائري عمار موســى ،انسحاب وفد بالده من اجتماع دولي بسبب
مشاركة برلماني صهيوني.
وقال موسى ،إنه شارك مع نائبين جزائريين آخرين في اجتماع الشبكة البرلمانية
الدولية كممثلين عن" :الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط" ،موضحا أن مناقشات
اليوم األول جرت بصفة عادية ودارت حول سبل عودة النشاط االقتصادي وتخطى
تبعات فيروس كورونا ،إضافة للتوزيع العادل للقاحات.
وأضاف النائب الجزائري أنه طرأ في اليوم الثاني تغيير على قائمة المشاركين التي
ضمت برلمانياً صهيونياً يدعى "ليفي مايكي" ،حيث أبلغ النائب موسى المجلس
الشعبي الوطني الجزائري بهذا التغيير ،والذي وجه بعدم المشاركة واالنسحاب.
وأوضح النائب الجزائري أنه أخطر الحقا الشــبكة البرلمانية الدولية باالنســحاب،
والتي بدورها تفهمت الوضع.

نائب تركي يؤكد مواصلة دعم فلسطين

أكــد رئيــس مجموعــة الصداقــة البرلمانيــة الفلســطينية التركيــة النائــب
فــي البرلمــان التركــي ،حســن طــوران ،مواصلــة بــاده دعــم فلســطين
حتــى قيــام دولتهــا المســتقلة ذات الســيادة وعاصمتهــا القــدس.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده طوران ،بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاقية
التجارة الحرة بين تركيا وفلسطين ،مشيراً إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة بين
تركيا وفلسطين حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان عليها بتاريخ 29يناير الماضي.
أن تركيا ســتواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
وشــدّد طوران على ّ
وقضيتــه ،وأضاف أن األحزاب السياســية التركية ،تختلف في عدة مســائل هنا
وهناك ،أما مســألة دعم الشــعب الفلســطيني يتفق عليها  83مليــون تركي.

برلماني عراقي :العراق لن يطبع مع االحتالل

أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي ،أن العراق سيدعم
فلســطين بكل المجاالت السياســية واالقتصادية والدبلوماســية ،وأن الشــعب
العراقي حاضراً ومستقب ً
ال لن يكون إال مع الحق الفلسطيني.
وأكد الكعبي ،خالل اســتقباله وفدا من السفارة الفلسطينية بالعراق في مكتبه،
على أن معالجة الوضع القانوني للفلسطينيين المقيمين في العراق سيستكمل
فــي البرلمان بالقراءتيــن الثانية والثالثة خــال األيام القريبــة المقبلة ،والذي
سيضمن المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين العراقي وشقيقه الفلسطيني
(عدا حق التجنس واالنتخاب).
وفيما يتعلق باإلشــاعات التي تنتشــر عن امكانية تطبيع العــراق لعالقاته مع
االحتالل ،أكد الكعبي أنها مجرد أوهام ،وأن العراق بكل مكوناته ضد التطبيع.

فلسطين النيابية :المخيمات رمز وشاهد على اللجوء الفلسطيني

قال رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان األردني ،النائب محمد الظهراوي:
"إن رمزية المخيمات ستبقى شاهداً على اللجوء الفلسطيني ،وأي تغير على شكل
ومعالم المخيمات هو خضوع للتوطين".
ورفض الظهراوي أثناء زيارته لمخيم البقعة في األردن ،أن يكون هناك تهاون في
المطالبة بحق العودة إال أن يتحقق الحلم الفلسطيني على كامل تراب فلسطين
وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أن لجنة فلسطين في البرلمان األردني حرصت أن يكون عملها ميدانيا
لجميع المخيمات ،وتلتقي لجانه للوقوف على االحتياجات األساســية لها ،وسيتم
بعــد االنتهاء من الزيارات الجلوس مع المختصين والجهات المعنية للوصول إلى
مرحلة خدمة كل مخيم على حدة.

الصداقة البرلمانية "كندا – فلسطين" ترحب باالنتخابات الفلسطينية المقبلة

رحبتمجموعةالصداقةالبرلمانيةكندا-فلسطينباإلعالنعنتنظيماالنتخابات
التشريعية والرئاسية في فلسطين ،مؤكدين على أن الشعب الفلسطيني يستحق
الفرصة لممارسة حقه في انتخاب قادته بحرية وديمقراطية.
وثمنــت المجموعة رفع الحد األدنى لتمثيل النســاء من  20إلــى  26في المائة،
مؤكدة على أهمية أن تســمع أصوات النســاء الفلســطينيات ،حيث أن البرلمان
المنتخب يمثل أصوات الشعب الفلسطيني بأكمله.
ودعت المجموعة المجتمع الدولي لتقديم دعمهم لفلسطين لضمان نجاح هذه
االنتخابات ،مشيرة إلى أن العالم يتطلع للتعامل مع القيادة الفلسطينية الجديدة
التي ستفرزها االنتخابات.

نواب مصريون :نعمل من أجل الوحدة الفلسطينية

أكد أعضاء بمجلس النواب المصري أن مصر كانت دائما ،وســتظل ،في مقدمة
المدافعين عن القضية الفلسطينية ،ودائما ما تسعى إلى إنهاء الفرقة بين أبنائه،
مشيرين إلى الدور الكبير الذى لعبته مصر في سبيل ذلك.
وأكدت النائب يســرى المغازى ،رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ،أن
مصر وضعت ملف القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها منذ زمن طويل ،الفتا
إلى أنه ال مجال للمزايدة على دور الدولة المصرية في تلك القضية المحورية.
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