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مبادرة للنائب خريشة
لعزل المطبعين اجتماعيًا
وسياسيًا واقتصاديًا
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أشادت بسالمة الجبهة الداخلية ..لجنة الداخلية واألمن تتفقد محافظة الشمال

نظمت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي زيارة
تفقدية لمحافظة شمال قطاع غزة برئاسة النائب
إسماعيل األشقر ،وشــارك في الزيارة مقرر اللجنة
النائب مروان أبو راس ،وأعضائها النائب محمد فرج
الغول ،النائب سالم سالمة ،النائب يونس أبو دقة،
وكان في اســتقبالهم مدير شرطة محافظة شمال
غزة العقيــد مصطفى الرزاينــة ،وكوكبة من كبار
الضباط العاملين بالمحافظة.

بدوره رحــب العقيد الرزاينة ،بوفــد لجنة الداخلية
واألمن ،واستعرض واقع شــرطة محافظة الشمال
وامكانياتها واحتياجاتهــا ،وطبيعة االعتداءات التي
تعرضت لها خالل الحروب السابقة.
كمــا عرض علــى اللجنة خطــة المحافظــة بكافة
أجهزتها األمنية والشــرطية لالستمرار في الحفاظ
على األمــن واألمــان للمواطنيــن وانفــاذ القانون
وتثبيت دعائم السلم المجتمعي ،مستعرضا إنجازات

المحافظــة للعــام الماضي رغــم قلــة اإلمكانيات
البشــرية والموارد المالية ،مؤكدًا انخفاض نســبة
الجريمة بكل أنواعها عن السنوات السابقة.
مــن ناحيتــه ثمــن النائــب األشــقر ،الــدور الكبير
والهــام الــذي تقــوم به محافظــة الشــمال بكافة
أجهزتها األمنية والشــرطية فــي حفظ األمن العام
وممتلــكات المواطنين ،والحد مــن الجريمة وجميع
الظواهر السلبية في شــمال قطاع غزة ،مشيراً أن

أشاد بمواقف ماليزيا الداعمة لفلسطين والرافضة لصفقة ترامب

د .بحر يهاتف وزير شئون العاصمة الماليزية
ويدعو لعمل إسالمي موحد إلفشال صفقة القرن

أشاد د .أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس
التشــريعي بمواقف الدولــة الماليزية الداعمة
لفلســطين والرافضــة لصفقة ترامــب ،داعياً
لتوحيد الجهود اإلسالمية بهدف إفشال الصفقة
المشؤومة.
جــاءت تصريحــات بحر ،خالل اتصـــال هاتفي
أجــراه مؤخــراً مــع وزيــر شــؤون العاصمــــة
الماليزيــة خالــد عبــد الصمــد ،مثمنــاً مواقف
ً
حكــــومة وبرلماناً وشعباً والتي تأتي
ماليـــزيا
في سياق العمل الجاد إلفشال صــفقة "ترامب"
المشؤومة.
ودعــا بحــر ،خــال المكالمــة لعمــل عربــي
واســامي موحــد علــى الصعيــد البرلمانــي
والحكومي والشــعبي واســتمرار هــذه الجهود
حتى وأد الصفقة التي تنكرت لحقوق الشــعب
الفلســطيني التاريخيــة وعبرت عــن االنحياز
األمريكي لالحتالل.
بدوره شــدد الوزير الماليزي عبد الصمد ،على

دور المحافظــة يكون وقت الســلم ووقــت الحروب
في الحفاظ على تماســك الجبهة الداخلية وتقديم
الخدمات للمواطنين.
وأكد األشقر ،أن المجلس التشريعي يقف إلى جانب
الشرطة بكافة دوائرها وأجهزتها المختلفة ويشعر
بالمســئولية تجــاه الــكل الفلســطيني ،ولفت إلى
أن لجنــة الداخلية واألمن تعكف على دراســة واقع
واحتياجات المحافظة ورفعها للمسؤولين.

المجلـــــــس التشــريعي
يناقــش مشــروع قانون
الحقوق المالية لرؤساء
وأعضاء الهيئات المحلية
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نــواب الضفــة يرفضــون
التطبيـــــع وينــــــــددون
باالعتقال السياسي تقرير
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مواقف حكومة بالده التاريخية الداعمة للشعب
والقضيــة الفلســطينية ،مؤكــــداً أن األمــة
اإلســامية تملــك مــن المهــارات والمقومات
والكفــاءات واالمكانيــات مــا يؤهلها إلفشــال

الصفقــة وتحييــد مخاطــر اإلدارة األمريكيــة
على القضــــية الفلسطينية واألمة اإلسالمية،
داعيــاً لمزيد من الجهود البرلمانية والرســمية
والشعبية لرفض الصفقة وإفشالها.

النائبــان عــدوان والجمل
ينــددان بتنكيــل االحتالل
بجثة الشهيد الناعم
06
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النائب خريشة يدعو
لمقاطعة المطبعين مع االحتالل وعزلهم
دعا النائب الثاني لرئيس المجلس
التشــريعي حسن خريشــة ،أبناء
األمة العربية واإلسالمية لمقاطعة
المطبعين مــع االحتالل ولفظهم
وعزلهــم سياســياً واجتماعيــاً
واقتصاديــاً ،جاء ذلــك في مبادرة
أطلقها خريشــة مؤخــراً وحظيت
بتأييد مجتمعي واسع.
وقــال خريشــة فــي مســتهل
مبادرتــه ":بعــد قــرن ونيِّف من
حرب األعــداء وخاصــة الصهاينة
واألمريكان ضد شعبنا وصو ً
ال إلى
صفقة القرن كعــدوان يرمي إلى
تصفية قضيتنا بالضربة القاضية،
وبعد أن بلغ السيل الزبى وهرول
المطبعيــن إلى "تل أبيــب" وبعد
فتــح أبواب مقر منظمــة التحرير
الفلسطينية في رام اهلل للصهاينة
المستوطنين قدامى وجدداً بهدف
التطبيــع والتصفية لم نجد أمامنا
إال الدعوة لمقاطعة هؤالء".
ودعــت المبادرة كل أبناء شــعبنا
الفلســطيني وأمتنــا العربيــة
لمقاطعــة كل من يمارس جريمة

التطبيع مع العدو الصهيوني ،أيَّاً
كان جنســه أو منصبه أو انتمائه،
وعزلهــم من النواحي السياســية
برفض أيــة صفة تمثيليــة لهم،
وعزلهم اقتصاديا بمعنى مقاطعة
مصالحهم االقتصادية والتجارية،
وعدم البيع لهم أو الشراء منهم.
وأضاف خريشة في مبادرته قائ ً
ال":
علينا مقاطعتهم اجتماعيا بعزلهم
في مختلــف المواقــع االجتماعية
ودعــوة أســرهم وأهليهــم

لمقاطعتهــم ،ومقاطعتهم ثقافيا
وأكاديميــا إذا كانــت لهم صفات
كهذه ،ومقاطعتهم دينيا ،إذا كان
لهم مركز دينــي ،ورفض الصالة
معهم في المساجد والكنائس".
ودعا المؤسسات اإلعالمية لرفض
التعاون مع المطبعين مع االحتالل
ومقاطعتهم إعالمياً ،سواء برفض
اســتضافتهم واســتقبالهم ،أو
مقاطعة مؤسساتهم اإلعالمية إن
كانت لهم مؤسسات كهذه.
الجديــر ذكــره أن المبــادرة تــم
تعميمهــا علــى أوســع نطــاق،
واهتمــت بهــا لجــان مناهضــة
التطبيع العربية ولجان المقاطعة
الدوليــة ،كمــا حظيــت المبــادرة
بانتشــار واســع عبــر مواقــع
التواصل االجتماعــي ووقع عليها
كوكبة كبيرة مــن نخبة المجتمع
الفلســطيني من نــواب ومثقفين
وأطبــاء وأكاديمييــن واعالمييــن
وسياسيين ،وكذلك حظيت بتأييد
وتواقيــع لفيــف مــن المفكريــن
العرب والمسلمين.
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طمليه :المخيمات ستبقى أداة تعطيل
وتصدي في وجه المشاريع التصفوية
أكد النائب عن حركة فتح بمحافظة رام
اهلل المحتلــة جهاد طمليه ،بأن المخيمات
الفلسطينية ستبقى شــاهداً على وقوع
مأساة اللجوء والتهجير لشعبنا من دياره
فــي عــام 1948م ،لهــذا لــن يتجــرأ أي
مســؤول فلســطيني على التوقيع على
أي حــل؛ يتجاهــل هــذه الحقيقــة ألنها
ستتسبب بدفنه في مزابل التاريخ.
جــاء ذلك فــي تصريح صحفــي أدلى به
طمليــه مؤخراً وأكد فيــه على أن صفقة
القرن ما هي إال خطــة إجرامية لتصفية
القضيــة الفلســطينية ،ضمــن مخالفة
واضحــة وعلنيــة لكامل حقوق الشــعب
الفلسطيني ولقرارات الشرعية الدولية.
ونــدد بالتدابيــر اإلســرائيلية األخيــرة
الهادفــة إلــى الســيطرة علــى األغــوار
الفلســطينية ،كمقدمــة للســطو علــى
أكثر مــن 1760كم 2أي  30%من أراضي
الضفة الغربية ،وضمهــا لدولة االحتالل
اإلســرائيلي ،بمــا فيهــا  23,000دونــم
مصنفــة أراضــي "ب" األمر الــذي يعني
على األرض عزل  105تجمعات ســكانية
فلسطينية يعيش فيها حوالي 400,000
مواطن فلسطيني.
وأضــاف لذلــك قــام االحتالل بعــزل 20

تجمعا مماثــ ً
ا تقع ضمن أراضي القدس
الشــرقية ويبلــغ عــدد ســكانها حوالــي
 281,000نســمة ،كما تضــم  56تجمعاً
بدوياً.
وبيــن طمليه ،أن القدس المحتلة تخضع
للقانون الدولي شأنها شأن باقي األراضي
المحتلــة عــام 1967م ،ويجــب احتــرام
بعدهــا الدينــي واإلنســاني والتاريخي،
ووضع حد للممارسات االسرائيلية القائمة
على التطهير العرقي والتهجير القســري
والفصل العنصري وسرقة األرض ونهب
مواردها الطبيعية.

اعتبر صدورها انتصار للقانون الدولي

د .بحر :نسعى لمحاربة ومحاكمة القائمة السوداء لـ" "112شركة على صلة بالمستوطنات
قال الدكتور أحمد بحر ،النائب األول لرئيس
المجلــس التشــريعي الفلســطيني ":إن
شعبنا ومعه أحرار العالم ومؤسسات أممية
وحقوقية أخرى سيسعون لمحاربة ومحاكمة
القائمة الســوداء التي تضم " "112شــركة
على صلة بعمل المستوطنات المُقامة على
األراضي الفلسطينية المحتلة".

جاءت تصريحات بحر ،في بيان صحفي أصدره
مؤخراً رداً وتعليقاً على ما نشرته األمم المتحدة
نهايــة األســبوع المنصرم وما عُــرف بالقائمة
الســوداء التي تضم " "112شركة قررت األمم
المتحدة بعد دراســة وتحري دقيق أنها تمارس
نشاطات مختلفة في المستوطنات اإلسرائيلية
التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

ودعــا بحــر ،لمقاطعة تلك الشــركات مقاطعة
تامة وشاملة حتى تقطع صلتها بالمستوطنات
أو يتم محاكمتها على جريمتها النكراء ،معتبراً
صدورهــا عــن األمم المتحــدة يمثــل انتصار
للحق الفلسطيني ،وبداية لرحلة تجفيف منابع
المنظومة االستيطانية الصهيونية على أرضنا
المحتلة.

الجديــر ذكــره أن هــذا التقريــر كان مــن
المفترض أن يصدر قبــل ثالثة أعوام غير
أن ضغوطــاً هائلة مُورســت للحيلولة دون
إصــداره آنــذاك ،علمــاً بــأن " "94من هذه
الشــركات تملك مقرات فــي دولة االحتالل
بينما تتوزع مقرات الشركات الـ " "18الباقية
في دول مختلفة من العالم.

بعثة البرلمان األوروبي تبدأ مهمتها الرسمية في فلسطين
بــدأت بعثــة البرلمــان األوروبــي للعالقات مع
فلسطين ،مهمتها الرســمية في البالد منتصف
األســبوع الجاري ،مســتهلة هذه المهمة بزيارة
مدينــة القــدس المحتلــة ومن ثم مــدن أخرى
بالضفة الغربية.
ويــرأس البعثــة األوروبية "مانويــل بينيدا" من
المجموعــة الكونفدراليــة لليســار األوروبــي
المتحــد ورئيس وفــد العالقات مع فلســطين،
وتضم البعثة برلمانيين أوروبيين من الســويد
والدنمارك ،وفرنسا ،واليونان ،وغيرها من الدول
األوروبية.
واستمعت البعثة لشرح حول األوضاع اإلنسانية
في قطاع غزة ولكن من خالل محاورة شخصيات
من الضفة الغربية نظراً لمنع االحتالل لهم من
زيارة قطاع غزة.
وقــال رئيس البعثــة "بينيدا" في هذا الســياق:
"إن منع إســرائيل وفــد البرلمــان األوروبي من
زيــارة غزة والقيــام بمهمته الرســمية ومقابلة
محاوريه الفلسطينيين من أهالي غزة ال يشكل

ً
انتهاكا للقانون الدولي فحسب ،بل أيضًا إشارة
غير مقبولة من الناحيــة القيمية والديمقراطية
وفيها تحدٍ للمواطنين األوروبيين الذين يمثلهم
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البرلمان األوروبي".
والتقت البعثة أيضًا مع مجموعة من المواطنين
الفلســطينيين وممثلــي المجتمــع المدني ،وال

سيما المنظمات النسائية والمدافعين عن حقوق
اإلنسان.
وكانت بعثــة البرلمان األوروبــي تعتزم القدوم
إلى غزة ،لالطالع على المســاعدات اإلنســانية
والتنموية المهمــة التي يمولها وينفذها االتحاد
في القطاع ،غير أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي
منعتهم من الوصول إلى غزة ،كما حدث بصورة
منهجيــة على مــدى الســنوات الماضيــة التي
أثبت االحتــال حرصه خاللها علــى حصار غزة
ومنــع الوفود مــن الوصول إليهــا .الجدير ذكره
أن البرلمــان األوروبــي يتكون عــدة مجموعات
سياسية أهمها" :حزب الشعب األوروبي ،التحالف
التقدمي لالشــتراكيين والديمقراطيين ،تجديد
أوروبــا ،الخضر ،التحالف الحــر األوروبي ،الهوية
والديمقراطيــة ،المحافظــون واإلصالحيــون
األوروبيــون ،المجموعــة الكونفدرالية لليســار
األوروبــي المتحــد ،اليســار األخضر الشــمالي،
وبعض األعضاء الذيــن ال ينتمون ألي مجموعة
سياسية في البرلمان األوروبي".
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استقبلوا وفدا من شركة الكهرباء

نواب الوسطى يلتقون مدراء الداخلية واالقتصاد والدفاع
المدني بالمحافظة ويبحثون قضايا تهم المواطنين

كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

ستظل غزة مقبرة الغزاة وعنوانا للكرامة الوطنية

زار النائبــان ســالم ســامة ،وعبد الرحمــن الجمل،
مديرية الداخلية بالمحافظة الوسطى ،وأثنى النائبان
على جهــود المديرية فــي تقديم الخدمــات الالزمة
للمواطنين وخاصة ســرعة انجــاز المعامالت اليومية
للمواطنيــن وإصــدار الوثائــق الثبوتية لهــم ،بدوره
قدم مديــر مديريــة الداخلية بالمحافظة الوســطى
نبيل سمور ،شــرحاً حول إنجازات مديريته باإلضافة
لتوضيح أبرز معيقات العمل فيها ،مؤكداً سعيه الدائم
نحو خدمة المواطنين وراحتهم.

ويستقبلون وفدا من شركة الكهرباء

من ناحية أخرى اســتقبل النائب عبد الرحمن الجمل،
والنائب هدى نعيم ،مدير شركة الكهرباء بالمحافظة
الوسطى ،المهندس محمود شحادة ،الذي بدوره أوضح
مهام الشركة وأهم معيقات العمل فيها واالحتياجات
الالزمة الســتمرار العمــل وتجويد الخدمــة المقدمة
للمواطنيــن ،في حين أكد النائبــان على ضرورة بذل
كل الجهود الممكنة مــن أجل التخفيف من حدة أزمة
الكهرباء ومساعدة المواطنين.

مدير مركز شرطة النصيرات

إلى ذلك اســتقبلت النائــب هدى نعيــم مدير مركز
شــرطة النصيرات المقدم ســفيان أبو شــرار ،وأثنت
على جهوده في خدمة المواطنين والسهر على أمنهم
وراحتهــم وحمايــة أرواحهــم وممتلكاتهــم الخاصة،

وناقشــت معه بعض القضايا التي تخص المواطنين
مطالبة بمتابعتها وإيجاد الحلول السريعة والمناسبة
لها وفقاً للقانون ،من ناحيته شرح أبو شرار ،معيقات
العمــل اليومــي بالمركز منوهــاً ألهــم االحتياجات
الالزمة الستمرار العمل.

االجتماع مع مدير عام االقتصاد

وفي سياق أخر اســتقبل النائب عبد الرحمن الجمل،
مدير عام الجودة والعالمات التجارية بوزارة االقتصاد

فــي المحافظــة الوســطى رامي أبــو الريــش ،الذي
شــرح أهم اإلنجــازات التي تم تحقيقهــا خالل العام
المنصرم ،في حين شــدد النائب الجمل ،على ضرورة
متابعــة الــوزارة لألســواق والمحــال التجارية بهدف
حماية المستهلك والتأكد من سالمة السلع.

مدير الدفاع المدني

كما اســتقبل النائب عبد الرحمــن الجمل ،مدير جهاز
الدفــاع المدني بالمحافظــة الوســطى العميد رامي
العايدي ،حيث أثنى النائب الجمل ،على جهود الجهاز
في تقديم الخدمات الالزمة للمواطنين خاصة أوقات
األزمات كالحروب والمنخفضات والحرائق وغيرها من
األمور الطارئة ،في حين أوضح العميد العايدي ،أهم
إنجازات جهازه واالحتياجات اللوجســتية الالزمة ألداء
المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.

من جديد يخرج علينا قادة االحتالل المجرم بتصريحاتهم العدوانية التي تحذر من حرب شرسة
وجولة دامية من جوالت الصراع ،مطلقين اتهاماتهم السافرة التي تحاول إرهاب شعبنا وتخذيل
مقاومته الباســلة ،وإجبارها على التكيّف لمقتضيات الســلوك العدواني الصهيوني المســتمر،
والقبول بقواعد اشتباك جديدة يكون لالحتالل اليد الطولى فيها دون أي ردّ فلسطيني.
منذ عدة أيام ،أقدمت قوات االحتالل على قتل المجاهد محمد الناعم شــرق خانيونس وسحله
والتمثيل بجثته في جريمة صهيونية بشــعة عبرت عن ســلوك عنصري فجّ وانحطاط أخالقي
خطير ،ما أثار غضب كافة أبناء شــعبنا الفلسطيني وقواه الحية وفصائله المقاومة ،واضطرها
للرد على هذه الجريمة ثأرا لدمائنا الفلســطينية الذكية وكرامتنا الوطنية التي ال تقبل المسّ
أو التهاون بأي حال من األحوال.
ال تحمل هذه التصريحات الصهيونية العدوانية أي معطى جديد ،فالتصعيد الصهيوني ضد غزة
وشعبها المجاهد وفصائلها المقاومة لم يتوقف في يوم من األيام رغم تفاهمات التهدئة التي
تحاول التخفيف من آالم ومعاناة شعبنا.
إننــا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكد علــى أن قــادة االحتالل أن يدركــوا جيدا أن
تصريحاتهم العدائية وتحريضهم السافر ضد المقاومة وأهالي القطاع لن تخيف أو ترهب أحدا،
وال يمكــن أن تهز شــعرة واحدة في رأس أي طفل فلســطيني ،وكما فشــل االحتالل في كافة
الحروب وجوالت التصعيد السابقة ،ها هو يفشل في معركة التصعيد األخيرة ،وسيكون مصيره
الفشل في سياق أي معركة قادمة بإذن اهلل ،ولن يتجرع حين يفكر بأي حماقة جديدة ضد شعبنا
إال مرارة الخسارة الكاملة والخذالن التام.
يخطئ االحتالل حين يعتقد أنه قادر على فرض إرادته على شــعبنا ومقاومته بالقوة الغاشمة،
فاإلرادة الفلســطينية المقاتلة التي تتوهج في ميادين الشــرف والبطولة ال يكســرها أو يفتّ
فــي عضدها العدوان والتهديدات الصهيونية بقدر ما يزيدها ذلك قوة على قوتها ،وثباتا على
ثباتهــا ،وصمودا فــوق صمودها ،ويجعلها أكثر إصرارا على التمســك بحقنا في المقاومة حتى
النصر والتحرير ،وأكثر تمســكا بحقوقنا المشــروعة وثوابتنا الوطنية غير القابلة للمساومة أو
التفريط في أي وقت من األوقات وتحت أي ظرف من الظروف.
ألــم يتعظ قــادة االحتالل مــن تجاربهم الســابقة ويدركــوا أن محاوالتهم للمســاس باإلرادة
الفلسطينية وتوهين عزم المقاومة الباسلة ،أشبه ما تكون بمحاوالت العاجزين الغرقى في بحار
الفشل والخيبات المتواصلة ،وأن شعبنا ومقاومته عصيّ على كل أشكال التركيع واإلخضاع أيا
كانت الظروف؟!
ألم يســتوعب قادة االحتالل تجربة حرب الفرقان عامي  2008و ،2009وحرب حجارة الســجيل
عــام  ،2012وحــرب العصــف المأكول عــام  ،2014التي صمــد فيها شــعبنا ومقاومته صمودا
أســطوريا ،ولم يعد االحتالل منها ،حكومة وجيشــا ،إال بجعجعات إعالمية فارغة خالية من أية
مضامين اســتراتيجية بعد أن أشبعوا الفلســطينيين األبرياء والمنشآت المدنية قصفا وتدميرا
عشوائيا بعيدا عن تحقيق أي هدف حقيقي؟!
إن الحقيقــة األهم التي أدركهــا العدو الصهيوني إبان جولة التصعيــد األخيرة أن عهد العربدة
المفتوحــة والقدرة على فرض أجندة البطش والعدوان وشــروط ومحــددات الصراع من طرف
واحد قد ولت ،وأن قوى المقاومة قد اســتخلصت عبر ودروس الماضي والحاضر ،وأدارت معركة
التصعيد بجدارة وحكمة واقتدار ،وتمكنت من إرباك ساســة العدو وإجبارهم على التعاطي مع
منطق التهدئة المتبادلة غير الخاضعة للتفسير الصهيوني.
إن التهديدات األخيرة لقادة االحتالل تشكل فاتحة لمرحلة جديدة من مراحل الصراع مع العدو
الصهيوني ،مما يستدعي من شعبنا ومقاومته تدشين خطة حكومية وحركية متكاملة لمواجهة
تداعيات أي عدوان صهيوني محتمل ،وتعزيز مســتوى التنسيق في غرفة العمليات المشتركة
لقوى وفصائل المقاومة الفلسطينية من أجل االرتقاء إلى مستوى خطورة التهديدات والتحديات
القادمة.
فــوق ذلــك ،ينبغي إطالق حملة دبلوماســية وإعالميــة خارجية من أجل فضــح حقيقة النوايا
والمخططات الصهيونية ضد غزة وأهلها الصامدين ،وإحباط مساعي التحريض الصهيونية التي
تحاول تصوير غزة وكأنها واحة لإلرهاب بما يخالف الحقيقة والواقع ،ويناقض حق شــعبنا في
مقاومة االحتالل والدفاع عن أبناء شعبنا الذي كفلته كل القرارات والمواثيق والقوانين الدولية.
وختاما ..فإن غزة ستكون دوما كما كانت عنوانا للعزة والصمود والكرامة الوطنية الفلسطينية،
ومقبــرة لكل الغزاة الحاقديــن ،وعلى صخرة صمودها ســتتحطم كل المؤامرات والمخططات
الصهيونية ،وســيبقى شعبنا ومقاومته الباسلة متمســكين بحقوقهم وثوابتهم الوطنية حتى
النصر والتحرير بإذن اهلل.
"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"
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المجلس التشريعي يناقش
مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية

ناقشــت اللجنة القانونية ولجنة الداخلية األمن
والحكم المحلي في المجلس التشريعي مشروع
قانون الحقوق المالية لرؤســاء وأعضاء الهيئات
المحليــة ،جاء ذلــك أثناء لقاء مشــترك عقدته
اللجنتين بمقر المجلس التشــريعي يوم أمس
األول بحضور كوكبة من النواب.
بدوره أوضح رئيــس اللجنــة القانونية النائب

محمد فــرج الغول ،أن اللجنتــان توافقتا خالل
اجتماعهمــا األول على تنظم الحقــوق المالية
لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية بموجب قانون
يصدر عن المجلس التشــريعي الفلســطيني،
وذلك نظرا لآلثــار المالية المترتبــة على هذا
القانون على موازنات الهيئات المحلية.
ولفت النائــب الغول ،إلى أن اللجنتين ناقشــتا

كل القوانيــن والمقترحــات والدراســات ذات
العالقة بالموضوع ،وقــد خلصتا إلى مجموعة
من األحكام والمواد التي تنظم الحقوق المالية
لرؤســاء وأعضاء الهيئــات المحلية وذلك ضمن
معيار التصنيف لكل هيئة محلية.
وقال ":ســوف تحدد القيمة المالية والمكافئات
لرؤســاء وأعضاء الهيئات في إطار التشاور بين

لجان المجلس التشريعي ووزارة المالية واألمانة
العامة من أجل تنظيم هذه األمور لضمان سير
األعمال في الهيئــات المحلية دون أية معيقات
وبمــا ال يتعارض مــع الحقوق المالية لرؤســاء
وأعضاء الهيئات المحلية ،وبهدف منع أي ارهاق
للمواطن الفلســطيني ولضمان تقديم الخدمة
األفضل للمواطنين".

التقت وكيل التربية والتعليم

لجنة التربية تناقش األوضاع
الصحية والتعلمية وتدرس مشاريع قوانين مقترحة
زارت لجنــة التربيــة والقضايــا
االجتماعية ،وزارة التربية والتعليم
والتقــت بوكيلهــا د .زيــاد ثابت،
وناقــش معه نــواب اللجنة قضايا
عديدة تهم المســيرة التعليمية،
وطمئنوا على سير العمل بالوزارة
ومديرياتها المختلفة ،كما عقدت
اللجنــة اجتماعها الــدوري وبحثت
خالله أوضــاع القطاعين التعليمي
والصحــي فــي محافظــات قطاع
غــزة" ،البرلمــان" تابعت أنشــطة
اللجنة وأعدت التقرير التالي:
زيارة التعليم

هذا ونظمت اللجنة زيارة لوزارة التعليم شــارك
فيها النــواب :عبــد الرحمن الجمل ،مــروان أبو
راس ،يوسف الشرافي ،وســالم سالمة ،والتقى
النــواب أثناء الزيــارة بوكيــل الــوزارة الدكتور
زياد ثابت ،واســتمعوا منه لشــرح مفصل حول
المسيرة التعليمية وانجازات الوزارة خالل العام
المنصــرم ،باإلضافة لخطة عمــل وزارته للعام
الجــاري " ،"2020مؤكــداً أن الخطــة تتضمــن

تشييد مزيد من المدارس ،وإضافة غرف صفية
لمدارس أخرى تعاني من اكتظاظ الطلبة فيها.
مــن ناحيتهــم لفــت النواب إلــى أنهــم دائمي
التواصل مع جهــات االختصاص بهدف التوصل
لحلول للمشــكالت التي تعانيها الوزارة وخاصة
زيادة الموازنات السنوية واالعتمادات والشواغر
الوظيفية بهدف تطوير عمل الوزارة ومساعدتها
على مواصلة مســيرتها التعليمية وأداء رسالتها
السامية.

اجتماع دوري

إلــى ذلــك عقــدت اللجنــة اجتماعهــا الــدوري
بحضــور رئيــس اللجنــة النائــب عبــد الرحمن
الجمل ،وأعضاءها النواب :خميس النجار ،سالم
سالمة ،يوسف الشرافي ،ومحمد شهاب ،وناقش
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النواب أوضاع وزارة التربية والتعليم والمســيرة
التعليميــة وأشــار رئيــس اللجنــة إلــى ضرورة
العمل على توفير احتياجات الوزارة اللوجســتية
والكادر البشري وكذلك االحتياجات المالية بهدف
المحافظــة علــى اســتقرار المســيرة التعليمية
والنهوض بها.

حمالت توعوية

بدوره أكد النائب يوســف الشرافي ،إلى ضرورة
أن تنظــم وزارة التعليــم محاضــرات توعويــة
للطلبة عن مخاطر وســلبيات صفقة القرن على
القضية الفلسطينية وسبل مواجهتها باإلضافة
لتشــجيع الطلبة على أداء الصلوات أثناء الدوام
وتعزيز االلتزام بمبادئ وقيم الشريعة اإلسالمية
واألخالق العامة.

األوضاع الصحية

كمــا ناقشــت اللجنــة أوضــاع المستشــفيات
والمراكــز الصحيــة والطواقم الطبيــة والفنية
واإلداريــة وأثنــت علــى جهودهــم فــي توفير
الخدمــة للمواطنين والمحافظة على اســتقرار
المنظومة الطبية رغم قلة االمكانيات والظروف
الصعبة التي يعاني منها الموظفون.

مشاريع قوانين مقترحة

وناقشــت اللجنة مسودة مشروع قانون مكافحة
التســول والتشــرد واتفق األعضاء على دراســة
المسودة المقترحة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب
بشــأن مشــروع القانون ،باإلضافــة لعقد ورش
عمل بحضــور المعنيين والمختصيــن والخبراء
بهدف إنضاج مشروع القانون المقترح.
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أشادوا بحملة الفجر العظيم

نواب الضفة :التطبيع مرفوض شعبي ًا وصفقة "ترامب" مصيرها
الفشل واالعتقال السياسي وصمة عار في جبين السلطة

النائب حسن خريشة

النائب عبد الرحمن زيدان

النائب فتحي قرعاوي

أكد نــواب المجلس التشــريعي بالضفة الغربية المحتلة أن شــعبنا
بكل أطيافــه يرفض التطبيع مع االحتالل ،مشــددين على أن صفقة
"ترامب" ولدت ميتة وأن مصيرها الفشل ،باإلضافة إلشادتهم بحملة

النائب أحمد الحاج علي

النائب أحمد عطون

النائب ياسر منصور

الفجر العظيم التي يتم تنظيمها بمساجد الضفة الغربية المحتلة ،جاء
ذلك خالل تصريحات صحفية أدلى بها عدد من نواب الضفة بشــكل
منفصل" ،البرلمان" تابعت تلك التصريحات وأعدت التقرير التالي:

النائب خريشــة :شــعبنا ضــد الصفقة
والتطبيع

بدوره ،أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي
حســن خريشــة ،أن شــعبنا يرفــض التطبيــع مع
االحتالل كما يرفض صفقة "ترامب" وأكد خريشــة
أن هناك تالحم إســامي مســيحي يهــدف للحفاظ
علــى المقدســات ويرفــض التطبيع مــع االحتالل،
منوهــاً لمبادرتــه التي أعلن عنها مؤخــراً والهادفة
لعــزل المطبعيــن سياســياً ولفظهم مــن النواحي
االجتماعية واالقتصادية.
وشــدد خريشــة علــى أننــا كفلســطينيين نحتاج
لشــخصيات تحظى بثقــة وارتيــاح مجتمعي لتقود
شــعبنا نحو بر األمان والتحرير وليــس التطبيع مع
االحتــال ،منــدداً بممارســة أجهــزة أمن الســلطة
لسياسة االعتقال السياسي.

النائب زيدان :رفضا للتضييق

مــن جانبه ،لفت النائب بالمجلس التشــريعي ،عبد
الرحمن زيــدان ،إلى حملة الفجر العظيم التي بدأت
من المســجد االبراهيمي كرد فعــل على محاوالت
التضييق على المصلين وأهل البلدة القديمة.
وتوقع زيدان اســتمرار الحملة وأن تتسع أكثر بفعل
التنافس بين القرى والمدن في نشــر مقاطع تظهر
مــدى االقبــال عليها ،مشــيراً إلى رفــض المجتمع
الفلســطيني لالعتقال السياســي واصفــاً إياه بأنه
وصمة عار في جبين ممارســيه من األجهزة األمنية
بالضفة الغربية.

النائب القرعاوي :شعبنا واعي

من جهته ،عبر النائب في المجلس التشريعي فتحي
القرعــاوي ،عن اعتزازه بوعي شــعبنا ورفضه لكل
المخاطر والمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا ،رافضاً
سياســة االعتقال السياســي التي تمارسها األجهزة
األمنيــة بالضفة الغربية المحتلــة ،ومؤكداً على أن
صفقــة "ترامب" مصيرها الفشــل المحتوم ،واصفاً

جانب من حمالت الفجر العظيم التي تنفذ في القدس والضفة وغزة
حملة الفجــر العظيم بأنهــا حملة توعويــة دينية،
أثبتــت أن شــعبنا يمتلــك الوعي الكافي وســرعة
االستجابة للخير والدفاع عن المقدسات.

النائــب الحــاج علــي :التخلــص مــن
التضييقات

وفي ذات اإلطار ،قال النائب في المجلس التشريعي
الشــيخ أحمد الحاج علي" :إن المشــاهد التي تظهر
من مساجد الضفة والقدس تعكس المعدن األصيل
لهذا الشــعب ،وتعبر عن الروح الحية المباركة التي
تســري فيه ،وأنه قــادر على التخلــص من حمالت
للتضييق والمالحقة التي اســتمرت تستهدفه على
مدار السنوات الماضية".
مؤكداً رفضــه لصفقة "ترامب" ولسياســة األجهزة
األمنية بالضفة الهادفة لمالحقة األحرار والمقاومين
والرافضين للتطبيع مع االحتالل.

النائب عطون :االنتصار لألقصى

أما النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس
أحمد عطــون ،فنبه إلى ما ترفعــه حملة الفجر من
شــعار عظيم يتمثل في "نصرة للمســجد األقصى"
كمقدمة إلعادة الناس إلى عقيدتهم بمعزل عن كل
الشعارات السياسية هنا وهناك.
وأضاف عطون أن حملة الفجر العظيم ال تقام تحت
شعار سياســي محدد ،إنما هي تحت شعار عقائدي
هدفه إعادة المعركة مع االحتالل على أساس البعد
الديني ،وتوحيد األمة تحت شــعار واحد هدفه بعث
رسالة واضحة مفادها أن القدس خط أحمر ما يعني
أن األمة بدأت تتحمل مسؤولياتها تجاه مقدساتها.
وشــدد عطــون علــى رفضــه للتطبيــع واالعتقال
السياســي ،منوهاً لضرورة العمل من أجل افشــال
صفقــة "ترامــب" التي وصفهــا بأنها تحمــل العداء
الشديد لشعبنا وامتنا العربية واإلسالمية.

النائب منصور :استجابة لألسرى والمسرى

وفي ذات السياق ،أكد النائب في المجلس التشريعي

w w w . p l c . p s

عــن مدينة نابلس ياســر منصــور ،أن حملة الفجر
العظيــم تأتي اســتجابة لنداءات األقصــى المبارك
وكل المقدسات اإلسالمية في الضفة التي تتعرض
النتهاكات االحتالل والمســتوطنين باســتمرار من
خــال انتهــاج سياســة التهويــد واإلبعــاد لبعــض
المؤثرين في الساحة المقدســية ،وكذلك استجابة
لنداءات وعذابات األسرى في سجون االحتالل.
وقــال" :هــي اســتجابة طبيعيــة لمــا تتعــرض له
مقدســاتنا ،والتجاوب معها كان رائعا وفوق المتوقع
وهي آخذة باالمتداد والتوسع داخل وخارج فلسطين".
وأضاف منصور إن "ازدياد الشعور بالمسؤولية تجاه
المسجد األقصى سيساهم بشكل كبير في انتشار
هذه الحملة وزيادة تأثيرها واســتجابة أكثر ،خاصة
في ظــل محاولة صفقــة القرن ســلخ األقصى عن
أمتــه وعقيدتــه ،تأتي هذه الحملــة إلحياء لمفهوم
األقصى ومكانته وتثبت عالقته القوية بمقدســاته
اإلسالمية".
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النائب يونس األسطل يتفقد مركز إصالح وتأهيل خان يونس المركزي
زار النائب يونس األســطل ،مركــز إصالح وتأهيل
خان يونس المركزي "سجن أصداء" ،والتقى بمديره
العقيــد باســم الفالوجي فــي إطار عملــه النيابي،
ولمناقشة عدة مواضيع تخص النزالء في المركز.
واستمع النائب األسطل ،لتقرير مختصر حول عمل
المركــز ،وأخر التطــورات في العمل واإلنشــاءات،
مشــيداً بجهــد طاقــم العمــل الــذي يهتــم بأدق
التفاصيل في ســبيل توفير جو مالئم للنزالء وفقاً
لألصول والقانون.

محاضــرة توعوية بعنوان "تصحيح المفاهيم لدى
النــزالء" ،بحضور مدير المركــز ونائبه ولفيف من
الضباط العاملين فيه.
حيث شملت مفردات المحاضرة ،تصحيح مفاهيم
النــزالء حــول العقــاب والجــزاء ،وتوجيهــات حول
االســتثمار األمثل لوقت النزالء في فترة مكوثهم
في المركز.
وأشــاد النائــب األســطل ،بجهــد ادارة المركز في
توفير األجواء التوجيهية التربوية للنزالء ،مؤكداً أن
الغاية األســمى لإلدارة هي إصالح وتأهيل النزالء
محاولــة منهــا لتغيير واقعهــم بعد انقضــاء فترة
محكوميتهم.

ويلتقي النزالء

كمــا التقى النائب األســطل ،بنــزالء مركز إصالح
وتأهيــل خان يونس المركزي "ســجن أصداء" في

النائب نعيم تدين اعتقاالت االحتالل بالضفة
الغربية وتصف التنسيق األمني بالعمالة
أدانــت النائــب هــدي نعيــم ،حملة
االعتقــاالت التــي قامــت بهــا قوات
االحتــال في الضفــة الغربية والتي
طالــت  16مواطناً من الضفة بينهم
الطالبة ليــن عاكف عوض -شــمال
الخليل والطالب عدي اللوزي -مخيم
قلنديــا  ،مؤكــدة أنهــا تأتــي ضمن
سياســة االحتــال فــي مالحقة كل
بادرة النتفاضة في الضفة الغربية
وقالت النائب نعيم في تصريح له":
االحتالل يعلم تمامًا أن أهل الضفة
الغربية لن يستســلموا وأن قضيــة ضم الضفة لن
تمــر كما يعتقد االحتــال دون أن يدفع ثمنها غاليا
تحســباً ألي عمــل مقاوم في داخــل الضفة يالحق
الشباب الجامعي الشباب الذي يتوقع أن يكونوا نواة
العمل الجهادي في الضفة الغربية ".
وأضافــت النائــب نعيــم أن االحتالل الــذي يحاول
أن يقنع نفســه بأنه األقوى وأنــه يتمكن من خالل
سطوته فرض سياســته وارادته ،من خالل سلوكه

هو كيان هش ال يثق بأمنه يعيش
القلــق ليــل ونهار مــن قادته حتى
أصغر مستوطن صهيوني.
وأكدت أن قوات االحتالل لن يأمنوا
في الضفة ولن يأمنوا ولن يعيشــوا
فــي فلســطين آمنيــن ،وســيظل
شــعورهم أنهــم مهدديــن فــي
أرضنــا ،ومالحقين فيهــا طالما أن
هناك طفل فلسطيني يؤمن بحقه
ويؤمن بأن فلسطين كل فلسطين
من بحرها هي ملك لفلسطين.
وأشــارت نعيــم ،أن كلمــة التنســيق األمنــي هي
كلمة تجمل هذا الســلوك وليس التنســيق األمني
ســوى عمالــة وتواطئ وخيانــة للشــعب والقضية
الفلســطينية فما تقــوم به األجهــزة األمنية ليس
تنســيقاً أمنياً بقــدر ما هو تخابر أمني مباشــر مع
االحتالل كل المعلومات التي مع الشباب في الضفة
هي معلومات تصل من األجهزة األمنية إلى الكيان
الصهيوني.

النائب جمال نصار يستقبل
وكيل وزارة التنمية االجتماعية
اســتقبل النائــب جمــال
نصار ،وكيل وزارة التنمية
والشــئون االجتماعيــة
الدكتــور غــازي حمــد،
وناقــش معــه احتياجــات
المواطنين وسبل التخفيف
من أزماتهــم الناجمة عن
الفقر والحصار والبطالة.
وأشاد النائب نصار ،بعمل
وزارة التنميــة والشــئون
االجتماعيــة ودورهــا في
خدمة المواطنيــن التخفيف عن معاناتهم
من خــال البرامج المتنوعة التي تشــرف
الــوزارة علــى تنفيذهــا ســواء البرامــج
الموســمية أو تلك التي يتم تنفيذها على
بشكل مستمر وعلى مدار العام.
كما ناقــش الطرفان العديــد من القضايا
وشــكاوى المواطنيــن الــواردة لمكتــب
النــواب وبحثوا ســبل حلها وآليــات تذليل

كافة العقبــات التي تواجه
عمــل الــوزارة واتفقــا
علــى التعــاون واســتمرار
التنســيق المشــترك بين
نواب المجلس التشــريعي
والوزارة .من ناحيته شرح
حمــد ،الجهــود والبرامــج
التــي تقــوم وزارتــه على
تنفيذهــا بهــدف تخفيف
أزمات المواطنين وتقديم
االجتماعيــة
الخدمــة
والمســاعدات الماليــة لهــم ،مؤكــداً أنه
يســعى لدى جهات محلية ودولية رســمية
وأهليــة مــن أجــل رفــع نســبة الخدمات
المقدمة للمواطنين وخاصة الفقراء منهم
والفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع
بهدف خدمتهم ومساعدتهم ،الفتاً لجملة
مــن الخدمات والبرامج التي تعكف الوزارة
على التحضير لها.

نائبان :تنكيل االحتالل بحثمان الشهيد الناعم جريمة بشعة توجب المحاسبة والمحاكمة
ندد النائبان عاطف عدوان ،وعبد الرحمن الجمل
بالعــدوان اإلســرائيلي األخير على قطــاع غزة،
وأكــدا في تصريحين منفصلين علــى أن جرائم
االحتالل توجب محاســبة ومحاكمة قادة جيشه،
منددين بتنكيل االحتالل بجثمان الشهيد الناعم،
واصفين الحادثة بالبشــعة والتي يندى لها جبين
االنســانية "البرلمان" تابعت التصريحين وأعدت
التقرير التالي:

طريقة بشعة

بدوره أكد النائب في المجلس التشريعي عاطف
عــدوان ،أن االحتــال قد نــكل بطريقة بشــعة
بجثمــان شــهيد فلســطيني شــرقي خانيونس
جنوبي قطاع غزة ،مستنكراً هذه الجريمة واصفاً
إياها بالبشعة.
قــال النائب عــدوان ،في تصريح لــه ":االحتالل
عدو مجرم بكل ما في الكلمة من معنى ،ويتجاوز
أبسط حقوق االنسان ال يهتم إال بأمنه ويستخدم
كل مــا أوتي من قــوة وتحالفــات وامكانيات من
أجــل تحقيــق أهدافــه اإلجراميــة ضــد شــعبنا
الفلسطيني".
وأوضح أن مــا ارتكبه االحتالل شــرق خانيونس
مــن تنكيــل بجثمان الشــهيد هو جريمــة نكراء
بــكل ما تعني الكلمة ،مطالبــاً المقاومة أال تمرر

هــذه الجريمة ،مؤكــداً أنه البد مــن رد متكافئ
حتى يشعر االحتالل أن هناك حالة ردع تقوم بها
المقاومة الفلسطينية أمام هذه الجريمة البشعة،
مؤكــداً أن عملية التنكيل بجثة الشــهيد شــرق
خانيونس تخالف مبــادئ القانون الدولي ،مطالباً
بمحاسبة االحتالل على جرائمه وردعه.
ودعــا عدوان ،الجهات الحقوقية المحلية والدولية
أن تقوم بتوثيق جرائــم االحتالل ومالحقة قادة
االحتالل في المحاكم الدولية وأن يكون محاسبة
جادة وسريعة لهذه الجرائم.

النائب الجمل :شعبنا صامد وثابت
على أرضه
w w w . p l c . p s

مــن ناحيتــه أدان النائــب عبد الرحمــن الجمل،
بشــدة العــدوان الصهيونــي علــى قطــاع غزة،
مســتنكرًا الغارات اإلجرامية التي شنها االحتالل
علــى القطاع مؤخــراً ،وقال الجمــل في تصريح
له ":يواصل العدو الغاصــب المحتل جرائمه ضد
أبناء الشــعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده،
مضيفاً في هذا اليوم إلى ســجله األسود صفحة
ســوداء قاتمــة باســتهداف المواطنيــن اآلمنين
بالقصف وترويعهم والتنكيل بالشــهداء الكرام،
ان هذا العدو ال يراعي حقوق اإلنسان ال أحياء وال
أموات".
وأضــاف النائب الجمل ":هذا العــدو الذي يمارس

الغطرســة ألنــه يــرى التأييد مــن هــذا النظام
العالمــي المجرم الذي يســكت علــى جرائم هذا
االحتالل الغاصب".
ً
انتهــاكا جديدًا،
وأوضــح أن هــذا العدوان يعــد
ويمثــل صفعة علــى وجه كل المواثيــق الدولية
التي اعتــاد الكيان الصهيونــي تجاهلها في ظل
الصمت الدولي الشائن على جرائمه ضد الشعب
الفلســطيني ،مؤكداً أن أبناء الشعب الفلسطيني
يواصلوا تصديهم لهذا العدو الغاصب ،مشدداً أن
مقاومتنا الباســلة لن تقف مكتوفــة األيدي أمام
هذه الجرائم التي يمارسها هذا العدو الغاصب.
ووجه النائب الجمل ،رســالة للعالم الظالم الذي
ينظــر لهذا االجرام الصهيونــي بأن يقول كلمته
ويخــرج عن صمتــه أمام هــذه الجرائم الفظيعة
التي يرتكبها ضد اآلمنيــن بقتل وقصف وترويع
اآلمنين ،مطالباً العالم أن يقف عند مســؤولياته
ويوقــف هذا العــدو الغاصــب عند حــده حتى ال
يتغــول على أبنــاء الشــعب الفلســطيني الذين
يعيشون على أرض فلسطين.
ودعا شــعبنا في قطاع غــزة لمزيداً مــن الصبر
والثبات والصمود أمام هذه الغطرسة الصهيونية،
مؤكداً أن شــعبنا لن تلين له قناة ولن تضعف له
إرادة ولن تؤثر فيه غطرسة هذا العدو وتهديداته.
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د .بحر ،يهنئ رئيس البرلمان الكويتي بمناسبة اليوم الوطني
تقــدم الدكتــور أحمــد بحــر ،لدولــة الكويــت
الشــقيقة ،أميراً وحكومة وبرلماناً وشعباً ،بأحر
التهانــي بمناســبة إحياء اليــوم الوطني لدولة
الكويت ،جاء ذلك في برقية أرسلها بحر ،أمس
األربعاء لرئيس مجلــس األمة الكويتي مرزوق
الغانم.
وجاء في الرســالة ":ندعــو اهلل أن ينعم عليكم
بمزيد مــن األمن واألمان والرخاء واالســتقرار،
ويديمكم ســنداً وذخــراً لقضايــا أمتكم ،وفي
مقدمتهــا قضيــة األمــة المركزيــة ،القضيــة
الفلسطينية".

وأكدت الرســالة أن الشــعب الفلســطيني يرى
فــي دولة الكويــت الشــقيقة ،أميــراً وحكومة
وبرلماناً وشــعباً ،رافعة مهمــة لنصرة القضية
الفلسطينية في مختلف المجاالت.
وأشار إلى أن الكويت تمثل عنصر دعم وإسناد
حيــوي للقدس وأهلهــا الصامدين في مواجهة
المخططات الســوداء واإلجــراءات الحاقدة التي
تستهدفها.
وشــكر بحــر ،للكويــت مواقفها التــي وصفها
بالشجاعة تجاه دعم قضية شعبنا الفلسطيني،
ورفض صفقة القرن والعمل على اسقاطها.

النائب أبو حلبية يكرم الطالب المتفوقين في منطقة الدرج
شارك النائب أحمد أبو حلبية ،منتصف األسبوع
الجاري في حفل تكريم الطلبة المتفوقين في
منطقة الدرج بمدينة غزة ،والذي نظمته الكتلة
اإلســامية بعنوان ":فــوج القــدس" ،بحضور
لفيف من القيادات المجتمعية والتربوية وأهالي
المحتفى بهم.
بــدوره أشــاد أبو حلبيــة ،بالطلبــة المتفوقين
وشــكر ذويهم على حرصهم الفائق على نجاح
أبنائهــم وتفوقهم ،مؤكــداً أن شــعبنا يحارب
االحتــال بالعلم كمــا يحاربــه بالبندقية على
حــدٍ ســواء ،داعيــاً وزارة التعليــم ومديرياتها
لالهتمــام باألنشــطة غير المنهجيــة وخاصة
المواد الثقافية التــي تتعلق بالقدس وتاريخها
وتقديم محضــرات حول مكانة القدس الدينية
والسياسية بهدف إثراء ثقافة الطلبة بالعاصمة
الفلسطينية ومكانتها في التاريخ الفلسطيني.

النائب مشير المصري يتفقد بلدية بيت الهيا النائب الشرافي يشارك في
مهرجان فني ضد صفقة القرن

تفقد النائب مشــير المصري ،بلدية
بيــت الهيا ،وأطلع على ســير العمل
اليومي ،وأشاد بأداء طواقم العاملين
فيها ،جاءت تصريحات المصري ،لدى
زيارته للبلدية مؤخراً ولقاءه برئيسها
عز الديــن الدحنون ،بحضــور مدير
عــام البلدية ومــدراء الدوائر الفاعلة
بالبلدية.
وثمن النائب المصــري ،دور البلدية
فــي تقديــم أفضــل الخدمــات
للمواطنين رغم األوضاع االقتصادية

والماليــة الصعبــة التــي تمــر بهــا
البلدية وقطاع غزة المحاصر ،مشيداً
باإلنجازات التــي حققتها خالل العام
الماضي.
من ناحيته أشــار الدحنــون ،ألوضاع
البلدية وقلة موازناتها منوهاً إلى أن
البلدية بحاجة ماســة لزيادة طواقم
العامليــن ومضاعفــة اإلمكانيــات
والقــدرات اللوجســتية والفنية حتى
تتمكن من أداء رســالتها على أكمل
وجه ،الفتاً على أن البلدية قد حققت

العديــد مــن اإلنجــازات رغــم قلــة
اإلمكانيــات .واســتعرض الدحنون،
خــال اللقــاء خطــة البلديــة للعام
الجــاري وطموحاتهــا الراغبــة فــي
تحقيقها منوهــاً للمشــاريع المهمة
التي ترغب البلديــة بإنفاذها بهدف
خدمة المواطنيــن وتجويد الخدمات
المقدمة لهم ،مؤكداً ســعي البلدية
للحصول على مساعدات خارجية عبر
تمويل مشــاريع إنســانية مهمة في
مناطق نفوذ البلدية.

شــارك النائب يوســف الشرافي ،في
مهرجان فنــي بعنــوان "على خطى
اإلمــام  ..سنســقط صفقــة اللئام"،
والذي نظمته دائرة العمل الفني في
حركة المقاومة اإلسالمية حماس في
شمال غزة ،رفضاً واستنكاراً لصفقة
القــرن الــذي أعلــن عنهــا الرئيس
األمريكي مؤخراً والتي وصفها بخطة
السالم األمريكية.
وحضــر المهرجان قيــادات مجتمعية
وممثلي الفصائل والقوى اإلسالمية
والوطنيــة فــي شــمال قطــاع غزة،
ولفيــف مــن الشــخصيات وطنيــة
واألعيان وحشداً كبيراً من المواطنين.
وتخلــل الحفــل الكلمــات المركزية
والفقــرات الفنيــة الوطنيــة ،وألقى
النائــب الشــرافي ،كلمــة أثنــاء
المهرجان ،شــدد فيها على تمســك
شعبنا بالثوابت الفلسطينية ،منوهاً
للرفــض المجتمعي والشــعبي التام
للصفقة المشــؤومة ،ومؤكداً أنها لن
تمر ولن يســتطيع أحد فرضها على
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شــعبنا ،داعياً إلى تفعيــل المقاومة
في جميع محافظــات الوطن وخاصة
أراضــي الضفــة الغربيــة المحتلــة
إلفشــال الصفقة والمضي قدماً نحو
تحرير األرض والمقدسات واألسرى.

 27فبراير/شباط  2020م

األخيرة

AL - P R L M A N

العــدد ()286

د .أحمد بحر يعزي عائلة الشهيد
محمد الناعم ويتفقد جرحى العدوان األخير

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

عنجهية الجرافة

الفلسطينية ،وتخاذل بعض الدول العربية وموقفها من
صفقة القرن ،كما شدد على أن طريق الجهاد والمقاومة
هو الطريق الوحيد الستعادة حقوقنا المشروعة ،مطالبا
المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل إنهاء االحتالل".
الجدير ذكــره أن الناعم قد استشــهد مطلع األســبوع
الجاري على مقربة من الســلك الزائــل بين قطاع غزة
وفلســطين المحتلة عام "1948م" وقــد نكل االحتالل
بجثمانــه الطاهــر في واحــدة من أقبح صــور التنكيل
واالجرام حيث قام االحتالل بســحب جثمانه بواســطة
جرافة عسكرية األمر الذي أدى ألوسع حالة رفض على
الصعيــد المحلــي والدولي لهــذا األســلوب الذي وصف
بالهمجي.

قــدم د .أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس المجلــس
التشــريعي ،رافقه النائب يونس أبو دقة ،واجب العزاء
لعائلــة الشــهيد محمــد الناعم بمحافظة خــان يونس
والذي استشــهد مؤخراً وزار بحر وأبو دقة ،المستشفى
األوروبي وتفقدا الجرحى الذين أصيبوا أثناء محاولتهم
انتشــال جثمان الشــهيد الناعم قبيل سيطرة االحتالل
عليه بواسطة جرافة عسكرية.
ودعــا د .بحر خالل زيارتــه لعائلة الشــهيد الناعم إلى
ضــرورة الرد الســريع على جرائم واعتــداءات االحتالل
اإلسرائيلي على أبناء الشــعب الفلسطيني ،وقال بحر:
"إن االعتداءات اإلســرائيلية المتكــررة على قطاع غزة
جاء بســبب الموقــف الدولــي المتخاذل تجــاه القضية

لم يفاجئ شــعبنا بالصورة الوحشــية لجرافة االحتالل وهــي تعلق جثمان
الشــهيد محمد الناعم على أســنتها تلوّح به أمام العالم في استهتار جامح
لمشــاعر وأحاســيس وعواطف الفلسطينيين والعرب والمســلمين وكل حر
وغيور على اإلنســانية وقيمها المضيعة وكل من يؤيدون الحق الفلسطيني
من أحرار العالم أينما كانوا.
الحقيقــة المرّة التي يجب علــى العالم أن يســتوعبها أن هذه هي األخالق
اليهودية التي مارســوها ضد شــعبنا منذ احتالل أرضنــا وقبل ذلك بكثير،
"كتابهــم المقدس" يأمرهم بالقتل والتشــنيع لكل نفس بشــرية حية ،بل
ويأمرهم أيضاً بقتل الحيوانات وهدم البيوت وحرق الزرع ،هذه هي أخالقهم
اليهودية التي يتباهون بها بل ويطبقونها كلما فتحت أمامهم فرصة لذلك.
اليهود هم أســام التفكير الهمجي والوحشــي في كل الكــرة األرضية وهم
أســاس كل بلوى تحدث بحق األمم والشعوب ،التمثيل بالجثث محرم لدينا
نحن المسلمين وهم يفعلون ما يحلو لهم دون رقيب وال حسيب.
الســؤال المنطقــي والجــريء الذي يطرح نفســه هو لو أن فلســطينيا قام
بهذا العمل اإلجرامي الشــنيع لما توقف العالم عن إدانة ما يســمى اإلرهاب
الفلســطيني والتهديد باالنتقام ،ولثــارت ثائرة رؤســاء دول العالم ،ولهبّ
عرب متصهينون يوجهون ردحا للفلســطينيين ومقدمين دعما لليهود على
مصابهم الجلل.
المطلــوب والحل هو العمل وبكل قوة من أجــل وضع حد للقوة الصهيونية
الغاشــمة التي ال يخجل العدو من االفراط في استخدامها ضد أشبال وفتية
وأطفال ال يملكون أي وســائل قوة وال يشــكلون أي تهديد على االحتالل وال
على جنوده المدججين بالسالح.

الرئيس المفتي

د .بحر والنائب يونس أبودقة لدى زيارتهما للجريح الذي حاول انتشال جثمان الشهيد الناعم

خالل اجتماع دوري لها

لجنة الرقابة وحقوق االنسان تناقش قضايا مهمة
عقــدت لجنة الرقابة العامة وحقوق االنســان والحريات
اجتمــاع دوري لها بحضور رئيس اللجنــة النائب يحيى
العبادسة ،ومقررها النائب هدى نعيم ،وأعضاء اللجنة
النائبــان :عبد الرحمن الجمل ،ويونــس أبو دقة ،وذلك
يوم أمــس األول بمقر المجلس التشــريعي في مدينة
غزة ،وناقش النــواب أثناء االجتماع العديد من القضايا
ذات الصلــة بهمــوم المواطنين وحالة حقوق االنســان
وعالقة المواطنين مع أجهزة األمن الحكومية.
وتطرق النواب خالل االجتماع لقضية وفاة موقوف لدى
جهــاز األمن الداخلي بــوزارة الداخلية ،وتم مناقشــتها
باســتفاضة ،وأكد رئيس اللجنة أنه تم مراســلة جهات
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االختصــاص وفــي مقدمتهــا وزارة الداخليــة والنيابة
العامة لالطالع على حيثيات وظروف الوفاة ومستجدات
التحقيــق في هذه القضية واألســباب التــي أدت لوفاة
الموقوف.
وشــدد النــواب على أن لجنتهــم تتابع باســتمرار ملف
الموقوفيــن لدى األجهــزة األمنية والشــرطية وكذلك
النــزالء بمراكــز اإلصــاح والتأهيــل وتؤيــد حقوقهم
وتتأكد بين الفينة واألخرى من ســامة إجراءات الوقف
والتحقيق ،مؤكدين وقوفهم بجوار المواطنين ودعمهم
لحقوقهم كافة ،كما ناقشت اللجنة قضية اآلثار العامة
وإجراءات الجهات المختصة للحفاظ عليها وصيانتها.

إلــى ذلك يتباهى رئيســنا الذي تقمــص دور المفتي زوراً بــأن الذي يعادي
اليهود لكونهم يهود فقد كفر وخرج من الملة الســمحاء ،موقف االســتجداء
المبجل لفخامته لن يجدي نفعاً أمام عنجهية االحتالل وسياساته العنصرية،
كنا نتمنى أن نرى موقفاً حازماً لسيادته تجاه سادية االحتالل وافراط جيشه
باستخدام القوة ضد المدنيين األبرياء.
بــل أيــن دور رئاســة الســلطة وحكومتها ووزاراتهــا وســفاراتها في فضح
ممارسات االحتالل وتعرية أعمالهم القذرة ،ال أستبعد أمام تراجعنا وتقهقر
ســلطتنا في الدفاع عن الحق أن تتحول زورا وتزويراً صورة شــهيدنا محمد
الناعم ،ضدنا إذا ما أقدم االحتالل على تزويرها وتصويرها أنها من أعمالنا
وأن الضحية هم اليهود كما فعلوا ســابقاً مع مشــهد اغتيال الطفل البريء
محمد الدرة وصوروها على أنها لطفل يهودي ،فع ً
ال الحق بحاجة لقوة تحميه
وليس بحاجة لدبلوماسية كاذبة وزائفة متملقة تحاول خداع الناس.
ال شك أن الحل يكمن في مراكمتنا للقوة وعدم التردد في استخدامها دفاعاً
عن حقنا السليب ،وحماية ألبطالنا وخاصة إذا ما فكر العدو باالعتداء علينا أو
التنكيــل بنا ،لو علم العدو أن قواته وآلياته التي تهاجمنا لن تعود من حيث
أتت ولن تكتب النجاة لمن هم على متنها لما فعل فعلته القبيحة.
مقاومتنــا بــكل تأكيد مشــرفة وقــادرة على مــا ال يتصــوره االحتالل لكن
المطلوب هو سياســة الردّ اآلني والفوري على ممارســات االحتالل وخاصة
أنها ممارسات شنيعة وغير إنسانية البتة.
المطلوب هي دور وطني للســفارات والسفراء يعرون به االحتالل ويكشفون
عنجهيته أمام العالم المخدوع بما يســميها البعض أنها إنســانية االحتالل،
والحقيقة اليهود يعيشــون بال إنسانية وال كرامة ودون قيم ،وال يصلح لهم
إال السيف والبندقية.
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