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الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني
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أثناء وقفة نظمتها "األحرار" في ذكرى اغتيال سعيد صيام

بحر :الشهيد صيام صان األمن القومي الفلسطيني وأسس لعقيدة وطنية بامتياز

أكد النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي الدكتور
أحمد بحر ،أنه باستشــهاد النائب الوزير سعيد صيام،
قد خسرت فلسطين أبرز قادتها السياسيين واألمنيين،
مؤكداً أن استشهاده مثل خسارة وطنية كبرى.
جاء ذلــك خالل كلمة ألقاها بحــر ،أثناء وقفة نظمتها
حركــة األحــرار الفلســطينية علــى بوابــة المجلس
التشــريعي في الذكرى الحادية عشر الستشهاد وزير

نــواب الشــمال يلتقون
مديــر شــركة توزيــع
الكهربــاء ويــزورون
مخيم كشفي
03

لجنــة الداخلية واألمن
تلتقــي وكيــل وزارة
الحكــم المحلــي
ورئيــس بلديــة غــزة
وتناقــش قضايا تهم
المواطنين
04

الداخلية الفلسطيني األسبق ،بحضور قيادات سياسية
وفصائلية.
وأشــار بحر ،للدور الريادي الذي مارســه صيام ،سواء
في قيادة وزارة الداخلية واألجهزة األمنية أو من خالل
عمله البرلماني كنائب في المجلس التشريعي ،منوهاً
إلــى أنــه كان قد حــاز على أعلى نســبة مــن أصوات
الناخبين في االنتخابات التشريعية.

ولفــت إلى أن الشــهيد صيام عمل علــى حماية األمن
القومي الفلســطيني ووجه األجهزة األمنية لحراســة
الثغور على حدود القطاع ،وأســس أجهزة أمنية تعمل
وفــق عقيــدة أمنية وطنيــة بامتياز ،مســتذكراً الدور
الوطنــي لألجهــزة األمنية خــال العدوان الذي شــنه
االحتالل على قطاع غزة ســنة 2008-2009م ،والتي
اغتيل خاللها الشــهيد صيام ،مشدداً أن األهداف التي

أعلــن عنها االحتالل في الحــرب المذكورة لم يتحقق
منها شيء.
بدوره أشــاد أمين عام حركة األحرار الفلسطينية خالد
أبــو هالل ،بالــدور الوطني للراحل صيــام ،مؤكداً أنه
حــارب العقيدة األمنية الفاســدة في صفــوف األجهزة
األمنية وأســس لحالة أمنية وطنيــة وقاد أجهزة أمنية
تمتعت بعقيدة أمنية وطنية بامتياز.

د .بحر يهاتف رئيس البرلمان
العماني معزي ًا بوفاة السلطان قابوس
أجرى النائــب األول لرئيس
التشــريعي أحمــد بحــر،
مكالمة هاتفيــة مع رئيس
مجلــس الشــورى العماني
معالي الشيخ خالد المعولي،
معزيــاً بوفــاة الســلطان
قابــوس بــن ســعيد الذي
وافتــه المنية يــوم الجمعة
الماضية.
وقــدّم بحــر ،التعــازي
ً
وحكومة
للســلطنة قيــاد ًة
وبرلمانــاً وشــعبًا ،متمنيًّا
التوفيق والســداد في إدارة
البــاد للســلطان الجديــد
لســلطنة عمان الســلطان هيثم بن طــارق ،معرباً
عن أمله بدور ريادي للســلطنة فــي خدمة القضايا
العربية.
وتقــدّم بحر ،أثناء المكالمة بخالص عبارات التعزية

وأصدق مشــاعر المواســاة
مــن جميع أفــراد األســرة
الحاكمــة وعمــوم أبنــاء
الشــعب العُماني الشقيق،
داعيــاً اهلل تعالى أن يتغمّد
الفقيــد بواســع مغفرتــه
ورحمته ،وأن يسكنه فسيح
جنّاته ،وأن يلهم الشــعب
العُمانــي جميــل الصبــر
وحسن العزاء.
واستذكر المواقف التاريخية
للسلطان قابوس بن سعيد
تجاه القضية الفلســطينية
والشــعب الفلســطيني
مشيداً بدوره في خدمة القضايا العربية واإلسالمية،
بــدوره شــكر المعولــي ،لبحــر مبادرتــه باالتصال
وتقديــم التعــازي ،مؤكــداً علــى مواقف الســلطنة
الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية.

النائـــــــب مصطفـــى
البرغوثــي يحــذر من
حــــــــرب اســتيطانية
صهيونية ضد األراضي
الفلسطينية
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المجلس التشــريعي
يستقبل البرلمـــــــان
الطالبــــــي المركزي
للمدارس الحكومية
05
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أخبار

التشريعي 2020 :عام التحول
التكنولوجي في المجلس التشريعي
أصدرت األمانــة العامة للتشــريعي
قــراراً إداريــاً باعتبــار العــام الحالي
" "2020عــام التحــول التكنولوجــي
والرقمــي فــي كافــة إدارات ودوائر
وأقســام المجلــس التشــريعي
الفلسطيني.
وأكــد منطــوق القرار وفــق تصريح
صحفــي مقتضــب عممــه المكتــب
اإلعالمي للمجلس التشــريعي على
وســائل االعالم ،على ضرورة إحداث
نقلة نوعية في العمل اليومي واألداء
الداخلــي للمجلــس التشــريعي بما
يواكب ثــورة التكنولوجيــا والتطور
المعلوماتي ويتناســب مــع القفزات
العالمية الهائلة فــي المجال التقني
والتكنولوجــي .وأشــار التصريح إلى
أن رئاسة التشريعي قد خوّلت سابقاً
األمانة العامة المســاعدة بالمجلس
التشريعي لوضع السياسات اإلدارية
الملزمــة لجميــع الموظفيــن بهدف
مجاراة التطــور التكنولوجي العالمي

والعمــل وفق أحــدث برامــج اإلدارة
والحوســبة وبما يتناســب مع النظم
والمعايير الدولية.
وأضاف التصريح بــأن األمانة العامة
دعــت موظفي المجلس التشــريعي
لالستعانة بأهل الخبرة التكنولوجية

والكفــاءة الفنية واإلداريــة في إطار
تحديث النظم اإلدارية في التشريعي
بما يحقــق أهداف وغايــات المجلس
وتعزيز مشــروعه الوطنــي في ظل
التحديات الكبرى التي يعيشها شعبنا
الفلسطيني وقضيته الوطنية.

النائب مروان أبو راس يتفقد مركز شرطة الرمال
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المقاومة ستحقق صفقة مشرفة

النائب الشرافي يدعو لتضامن
وطني فاعل نصرة لألسرى
دعا النائب يوســف الشــرافي ،الكل
الوطني للتضامن الفاعل والمؤثر مع
األسرى في ســجون االحتالل وصو ً
ال
لنيلهــم الحرية ،مشــيراً أن االحتالل
يعلن حالة العداء لألســرى ،ولم يجد
من يعارض سياســته االجرامية من
منظمات حقوق االنسان وكأنه ليس
هناك أسرى في سجون االحتالل.
وقال النائب الشــرافي فــي تصريح
صحفي" :جرائم االحتالل بحق أسرانا
مرفوضــة دينيــاً وقانونيــاً ووطنيــاً
معتبراً العدوان بحق األســرى سلوكاً
ال انســاني يتطلــب تدخــل عاجــل
لحمايتهم".
وعبــر عن إدانته الشــديدة للهجمات
الشرسة التي يتعرض لها أسرانا من
أعمال التنكيل التي تمارسها بحقهم
وحــدات القمع الصهيونيــة ،متوجها
بالتحية ألسرانا الذين ضحوا بزهرات
شبابهم من أجل قضيتنا المقدسة.
وأوضح الشرافي ،أن جرائم االحتالل
بحــق أســرانا ترفضهــا الشــرائع
الســماوية واألرضيــة ،مشــيراً أن
المقاومة الفلســطينية وما تملك من

كنز ثميــن يتعلق بالجنود األســرى
لديها قادرة على انجاز صفقة مشرفة
تحرر أسرانا.
وطالــب بفضــح جرائــم االحتــال
وبيــان مــا يقومــون به أمــام العالم
والمؤسسات األممية إلجبارهم على
الوقــوف عنــد مســؤولياتهم ،داعياً
للمزيــد مــن الوقفــات الجماهريــة
التــي تؤكــد للعالم على أن الشــعب
الفلسطيني ال يمكن أن ينسى أسراه.

النائب البرغوثي :إسرائيل تشن
حربا استيطانية ضد الفلسطينيين

تفقد النائب مــروان أبو راس ،مركز
شــرطة الرمال "العبــاس" وكان في
استقباله مدير المركز المقدم محمد
الشــرافي وعدد من الضباط ومدراء
الدوائــر واألقســام بالمركــز ،وتأتي
الزيارة ضمن سلســلة الزيارات التي
ينظمها نــواب المجلس التشــريعي
للمراكز الشــرطية واألجهزة األمنية
والمؤسســات الحكومية ،بهدف تفقد
تلك المؤسســات والوقوف على سير

العمل فيها واالطالع على احتياجاتها
وتذليل العقبات التي تعترض عملها
ومهامها اليومية.
بدوره هنأ النائب أبــو راس ،المقدم
الشرافي بتوليه منصبه الجديد وثقة
قيادة جهاز الشــرطة بــه ،متمنياً له
مزيد مــن التقدم والنجــاح في إدارة
المركــز ،داعياً لبــذل أقصى الجهود
لخدمة المواطنين ،شــاكراً للطواقم
الشرطية بالمركز سهرها على راحة

المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
من جانبه رحب الشرافي ،بالنائب أبو
راس مبيناً أهم المعوقات التي يعاني
منهــا المركــز ،الفتاً إلى كثــرة أوامر
التنفيذ الصادرة عــن المحاكم وقلة
اإلمكانيــات المتاحة للمركــز ،معرباً
عن أمله فــي إيجاد الحلــول الالزمة
للخروج من أزمة االحتياجات الالزمة
للنهــوض بعمــل المركــز وتقديــم
أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

زار النائــب عبــد الرحمــن الجمــل،
"مخيــم فتية القدس" الــذي ينظمه
جهــاز األمــن الوطنــي بالنصيــرات
لطالب المرحلة الثانوية.
وشــدد فــي كلمة لــه على ضــرورة
اســتغالل فترة الشــباب فــي خدمة

شــعبنا وقضيتنا ،داعياً المشــاركين
بالمخيم لالرتقاء بحياتهم والســعي
الدائــم لتطويــر ذواتهــم وقدراتهم
العلمية والعملية.
ودعــا إدارة المخيــم لالهتمــام
بالبرامــج التوعويــة واالرتقائية بما

ينفع الطــاب في حياتهــم ويصقل
قدراتهم ومهاراتهم المختلفة ،مذكراً
بنماذج راقية في تاريخنا اإلســامي
كســيف الدين قطز الذي يُعدّ بطل
معركة عين جالوت ،واألمام البخاري
وغيرهم مــن المجاهديــن والعلماء

وصــف النائب مصطفــى البرغوثي،
قرار إنشاء آالف الوحدات االستيطانية
في األراضي المحتلة بالضفة الغربية
بأنــه تصعيــد لحــرب االســتيطان
االســتعمارية التي تشــنها إسرائيل
ضد الشعب الفلسطيني بهدف تدمير
إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
وقــال البرغوثي في تصريح صحفي
أصدره مؤخــراً" :إن حكام إســرائيل
يحاولــون تكــرار جريمــة النكبة في
الضفــة الغربية وقطــاع غزة بالجمع
مــا بيــن االســتيطان االســتعماري،
ولصوصيــة ســرقة ونهــب أراضــي
الفلسطينيين ومواردهم الطبيعية،
وخنق االقتصاد والحصار االقتصادي
المفروض على شــعبنا منذ أكثر من
عشر سنوات".
وأكــد أن اســتراتيجية "إســرائيل"

النائب عبد الرحمن الجمل يزور "مخيم فتية القدس" بالنصيرات
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الذين كانوا رافعة لدينهم وأمتنهم.
وأهــاب النائــب الجمــل ،بالطــاب
الســتثمار أوقاتهــم والســعي نحــو
التفــوق والتميز بدراســتهم تمهيداً
لخدمــة الوطــن بالعمــل والعلــم
والمعرفة.

ستفشــل طالما بقي الفلسطينيون
متمســكون بالصمود علــى أرضهم
ووطنهــم ،مســتدركاً بالقــول":
لكن إفشــالها الكامل يتطلــب إنهاء
االنقســام ،وتصعيــد المقاومــة
الشــعبية ،وحركة المقاطعة وفرض
العقوبات".
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تقارير ومقاالت

نواب الشمال يلتقون مدير
شركة توزيع الكهرباء ويزورون مخيم كشفي
التقي نواب محافظة شمال غزة بمدير عام
شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة
وبحثوا معه ســبل تخفيف أزمة الكهرباء
بشــمال غزة ،كما زار النواب مخيم كشفي

زيارة شركة توزيع الكهرباء

هذا والتقى النائبان يوسف الشرافي ،ومشير المصري،
مع مدير عام شــركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة
المهندس ســمير مطير ،بحضور عــدد من اإلداريين
والفنييــن ورؤســاء األقســام بالشــركة وذلــك خالل
زيارتهمــا لمقر الشــركة فــي محافظة شــمال غزة،
وتــدارس الطرفان أثناء اللقاء خطط الشــركة وآليات
عملها في ظل المنخفضات الجوية ،وذلك بهدف الحد
من ســاعات انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين
والمنشآت الحيوية والمؤسسات الخدماتية.
بدوره لفت مطير ،إلى أن شــركة التوزيع تمر بظروف
حرجة للغايــة ،منوهاً أن طواقــم الفنيين والعاملين
يعانــون من قلــة اإلمكانيــات المتوفرة بيــن أيدهم
والتي وصفها بالمتواضعة جداً سواء من حيث اآلليات
أو األدوات الفنيــة الالزمــة لتســيير العمــل اليومــي
بالشركة.
وأكــد أن الشــركة تولــي أهميــة بالغة للمؤسســات
الحيوية مثــل المستشــفيات وآبار الميــاه ومضخات
الصرف الصحي خاصة أثناء المنخفضات الجوية وذلك
بهدف الحفاظ على سالمة المواطنين.
مــن ناحيتهــم أكــد النائبــان الشــرافي والمصــري،
على ضــرورة إيجاد الحلول مناســبة لكل المشــاكل
والمعوقات التي تواجهها الشــركة من أجل االستمرار

للطلبــة المتميزون مــن أبنــاء المحافظة
من مختلــف المراحــل العمرية الشــبابية،
"البرلمــان" تابعت أنشــطة نــواب محافظة
الشمال وأعدت التقرير التالي:

فــي توفيــر خدمة أفضــل ألبناء شــعبنا ،شــاكرين
للطواقم الفنية واإلدارية بالشــركة جهودهم الرامية
للتخفيــف من معاناة المواطنيــن رغم قلة إمكانيات،
مؤكدين وقوفهما مع شركة الكهرباء من أجل استمرار
تقديم الخدمات.

ويتفقدون مخيم كشفي

إلى ذلك زار النائبان فتحي حماد ،وإسماعيل األشقر،
مخيم كشــفي خــاص بالطلبة من المرحلــة الثانوية
تنظمه الكتلة اإلســامية بمحافظة الشمال بعنوان:
"النوابغ" بدوره عبــر قائد المخيم عن ارتياح الطالب
لمعايشــتهم للنائبين على مدار بضعة ساعات بهدف
نقل التجربة والخبرة للطلبة المشاركين بالمخيم.
من ناحيته أكد النائب حماد ،في كلمة له أمام الطالب
على الدور الريادي للشــباب والفتيــة والجيل الصاعد
خالل المرحلة المقبلــة والتي وصفها بمرحلة االعداد
والتحريــر ،داعيــاً المشــاركين بالمخيم لالســتعداد
والتجهز نفســياً وروحيــاً لمعركة التحرير التي شــدد
بأنهــا باتت قريبة جــداً ،منوهاً إلــى أن قوى الظالم
والشــر تحاول خطف الجيل الصاعد وسلخ الفتية عن
قيمهم الوطنية واإلسالمية فيما تصر حركات التحرر
الوطنــي على التأصيل لهذه القيم في نفوس الجيل،
مؤكداً أن شــعبنا سيكسب المعركة بجلب الجيل نحو
مصالحنا الوطنية والقيم واألخالق والمبادئ.
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كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

النائب سعيد صيام..
الرجل القدوة ورمز اإللهام الوطني
في الذكرى الحادية عشــر لحرب الفرقان المجيدة ال يمكن أن ننســى شــهداء شعبنا
األبطال الذين استشــهدوا في تلك الحرب الضروس ،ورفعوا ْ
ذِكر شعبنا وأعلوا شأن
قضيتنا بين العالمين ،وعلى رأســهم الشــهيد النائب سعيد صيام "أبو مصعب" وزير
الداخليــة الذي أبلى البالء الحســن في خدمة دينه وشــعبه وقضيته ،وتمكن بفضل
اهلل تعالــى من حماية الجبهــة الداخلية التي أراد االحتالل لها الســقوط واالنهيار في
اللحظات األولى التي رافقت شدة وعنف وهول العدوان ،وكان –بحق -فارس الميدان
ورجل المرحلة الذي قدم قدوة عملية رائعة في القيادة الوطنية المجاهدة التي ترعى
حقوق شعبها وتبذل دماءها رخيصة للدفاع عن دينها ووطنها وقضيتها.
برزت شــخصية الشيخ سعيد صيام رحمه اهلل على مدار سنوات عمره الحافلة كحالة
متميزة داخل البنية القيادية للفصائل الفلســطينية في كل مواقع المســؤولية التي
تقلدهــا ،كداعية همام ومرب فاضل ومصلح اجتماعي كريم ونائب برلماني جســور
ووزير معطاء شــكل تجســيدا لدعوة الســماء ،ورحل إلى ديار الخلود حامال معه إرثا
كبيرا نسج خيوطه المشرقة على قاعدة اإلخالص ونكران الذات والتفاني المطلق في
نصرة الحق والدين والوطن والشعب والقضية.
ال تجد مجلسا أو منتدى تجري فيه األحاديث أو تُدار فيه الحوارات والنقاشات عن حرب
الفرقان وشــهدائها الكرام ورجاالتها األفذاذ إال ويحتل الشيخ "أبو مصعب" فيه موقع
القلب والصدارة ،فقد أســر ألباب وعقول الجميع بوطنيتــه الصادقة وإخالصه البائن
وحرصــه الكبير على إصالح الواقــع المتردي داخل غزة عقب أحــداث الفلتان األمني
واالنقسام ،وبناء وتدشين األجهزة األمنية ذات العقيدة األمنية الوطنية السليمة التي
حمت الوطن ووفرت األمن للمواطنين ،وكان أشــد ما يكون حرصا على إنفاذ مســيرة
المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
لم يفعل الشهيد "أبو مصعب" سوى أن يكون صادقا مع شعبه ،قد نذر حياته لخدمة
أبناء شعبه ،فحاز على حب وإعجاب الجميع ،ونال احترام وتقدير الخصم قبل الصديق.
إن المواقف الوطنية الخالصة ،والتالحم الكامل مع آمال وآالم الشــعب الفلســطيني،
الــذي ج ّلل أداء الشــهيد "أبو مصعب" رحمه اهلل ،وظهرت آثاره وتجلياته في ســلوكه
وأعماله على مدار ســني حياته ،يُفترض أن يكون سمة طبيعية ال استثنائية تتخلل
المكون الشــخصي لكل قيادات الشعب الفلســطيني ،وأن يُعبّر عن حقيقة التفكير
والســلوك القيــادي الفصائلي فلســطينيا فــي ظل التحديــات التي يواجههــا الواقع
الفلسطيني حاليا.
لقــد ميــزت الحكمة الواســعة والفهم الدقيــق أداء المؤسســين والقــادة التاريخيين
والفاعليــن والمؤثرين في تاريخ شــعبنا ،ومن بينهم الشــهيد "أبــو مصعب" ،فكان
تفاعلهم مع الواقع ومكوناته المختلفة أقرب ما يكون إلى مصلحة شعبهم ،واجترحوا
مــن الموازيــن الدقيقة واســتيعاب فقــه األولويات ،مــا أهّلهم لتجــاوز كل المزالق
والمنعطفات التي ابتليت بها الساحة الوطنية الفلسطينية.
لذا ،لم يكن غريبا أن يجنوا ثمار قربهم من شعبهم ،ويحصدوا حبا جمّا وتأييدا واسعا
لقاء ما زرعوه في أفئدة وحياة الناس ،من عمل دؤوب وخدمة واســعة وتحسس دائم
لهمومهم وشؤون معاشهم.
إن كل ما يعنينا اليوم أن يصبح نموذج الشيخ سعيد صيام وإخوانه من القادة الشهداء
اليوم عنصر إلهام ومبعث اقتداء للحالة القيادية على الســاحة الوطنية الفلسطينية،
وأن يغدو االنتماء الحزبي والفصائلي جســرا لتحقيق األهداف والطموحات والتطلعات
الوطنية الفلســطينية ،فال خير في عصبوية فصائلية ال ترى الصالح والفالح إال بين
أروقة وثنايا الفصيل ،وهي دعوة صادقة في ظالل الشــهادة نطلقها للسيد محمود
عباس وقادة حركة فتح كي يراجعوا حســاباتهم مع أنفســهم ومع أبناء شعبهم ،وأن
يبنوا مواقفهم وسياســاتهم وسلوكياتهم وممارســاتهم مع أبناء شعبهم وفي إطار
التعاطي مع قضيتنا الوطنية من منطلق التضحية والعطاء الخالص بعيدا عن األجندة
الخاصة واألنانية الحزبية والشــخصية التي قادتنا إلــى وهدة المهالك طيلة المرحلة
الماضية.
"أبو مصعب" ..لروحك الطاهرة ألف سالم وسالم ،سالم عليك في األولين واألخرين،
وســام عليك فــي الفردوس األعلى مــع النبيين والصديقين والشــهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا.
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ناقشت قضايا تهم المواطنين

لجنة الداخلية تلتقي وكيل الحكم المحلي ورئيس بلدية غزة
عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلي
اجتماعــاً مع وكيل وزارة الحكــم المحلي المهندس
إبراهيم رضوان ،بحضور رئيس بلدية غزة الدكتور
يحيى الســراج ،وناقشت معهما العديد من القضايا
التي تستحوذ على اهتمام المواطنين ،وحضر اللقاء
رئيس اللجنة النائب إســماعيل األشــقر ،ومقررها
النائب مــروان أبــو راس ،وأعضائها النائب ســالم
سالمة ،النائب جميلة الشنطي ،والنائب محمد فرج
الغول.

شوارع جديدة

بدوره أشــار النائب إســماعيل األشــقر ،إلى أهمية
شق طرق جديدة في المدن والمحافظات المختلفة
في قطاع غزة ،متســائ ً
ال عن تطورات فتح شــارع
اللبابيدي رقم " "3ومؤكداً أنه تلقى اعتراضات من
بعــض المواطنين ،من ناحيته لفــت النائب مروان
أبــو راس ،أنه تابع األمر في لقاء ســابق مع رئيس
بلدية غزة ،الذي أخبره بإجتماع البلدية مع العائالت
المتضررة وتم اإلتفاق على الشــروع بفتح الشارع
المذكور.

تعويض المتضررين

من جهته لفت وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس
إبراهيم رضــوان ،إلى أن التعويض هو مســئولية
البلديــات ،مؤكداً حــرص وزارته على عــدم الحاق

لجنة القدس واألقصى:
ندعو أحرار العالم لوقفة جادة
لنصرة األقصى وأهل القدس

دعــت لجنــة القــدس واألقصــى
بالمجلس التشريعي أحرار العالم
لوقفــة جــادة لنصــرة المســجد
األقصــى وأهــل القــدس ،محذرة
من خطــورة األحداث األخيرة التي
شهدها المسجد األقصى المبارك
وتداعيات اقتحامات المستوطنين
لساحات وباحات المسجد.
وأضافت اللجنة في بيان صحفي،
أن االقتحامــات الصهيونيــة
المســتمرة للمســجد األقصــى
تهــدف للوصــول إلــى التقســيم
الزمانــي والمكاني لألقصى األمر
المرفوض جملة وتفصي ً
ال ،محذرة
من نيــة االحتالل إغــاق مصلى
بــاب الرحمــة ،ورافضة إجــراءات
"سلطة اآلثار الصهيونية" الرامية
لتهويد المســجد وطمس التاريخ
اإلسالمي في المدينة والمقدسة.

وأكــدت اللجنــة فــي بيانهــا أن
القوانيــن والمواثيــق الدوليــة
المختلفــة تدلــل على إســامية
األقصــى والقــدس ،وتعتبــر
تغيير الحقائــق التاريخية بمثابة
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون
الدولي ،داعية البرلمانات العربية
واإلسالمية والدولية للضغط على
االحتالل الصهيونــي ومحاصرته
وصــوال إلنهــاء احتاللــه لــأرض
والمقدسات.
كما دعا البيان أحرار العالم لوقفة
جــادة لنصــرة المســجد األقصى
المبــارك وأهلــه المرابطين فيه،
ليظل المســجد األقصــى المبارك
وحاضنته مدينــة القدس بوصلة
األحــرار في جميع العالم للســعي
في تحريرها مــن دنس االحتالل
المجرم.

األذى أو الضــرر بالمواطنيــن وبيوتهــم ،منوهــاً
أن قيمــة التعويضــات قيــد الدراســة لــدى جهات
االختصــاص .مــن جانبه أوضح رئيــس بلدية غزة
يحيى السراج ،أن الشارع مكتمل التخطيط منذ أكثر
مــن " "25عام ،مؤكداً وقوف البلدية مع المواطنين

ودعــم مصالحهم وأنه لــن يكون هنــاك فتح ألي
شارع على حساب بيوت المواطنين وممتلكاتهم.
وفــي نهاية اللقاء كلفت اللجنــة جهات االختصاص
بدراســة األمر مــن كل جوابنه بما فــي ذلك قيمة
التعويضات تمهيداً لمعالجة الموضوع نهائيا.

اللجنة القانونية تناقش
مشروع قانون التصديقات الفلسطيني

ناقشــت اللجنة القانونية بالمجلس
التشريعي مشروع قانون التصديقات
الفلســطيني وذلــك خــال اجتمــاع
عقدته يــوم أمس بمقر التشــريعي
بمدينــة غزة بحضــور رئيس اللجنة
القانونية النائب محمــد فرج الفول،
وأميــن عــام المجلــس التشــريعي
الدكتور نافذ المدهون ،ووكيل وزارة
العــدل المستشــار محمــد النحــال،
ورئيــس ديــوان الفتوى والتشــريع
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أســامة ســعد ،وممثلون عن النيابة
العامة وجمع من القانونيين والخبراء.
بدوره أشــار النائــب الغــول ،إلى أن
التصديقــات على العقــود والوكاالت
القانونية والمستندات المتداولة في
األراضي الفلســطينية تتم منذ زمن
وفــق قوانيــن قديمــة كانــت نافذة
أيــام تواجد االحتــال في قطاع غزة
والضفة الغربية ،منوهاً أن المشــرع
الفلســطيني يرغــب بوســم هــذه

التصديقــات ومهرهــا وفقــاً لقانون
فلسطيني وفي هذا اإلطار كان اللقاء
الذي ناقش مشروع القانون المذكور.
ونــوه الغــول ،إلــى أن اللقــاء أوصى
بصياغة مشــروع قانون التصديقات
في قالب فلسطيني يراعي المصلحة
الوطنيــة العليــا ويحمــي المواطــن
الفلســطيني وممتلكاتــه ،الفتاً إلى
تكليف وزارة العدل بإجراء الدراســات
واألبحــاث الالزمــة للبــدء بصياغــة

لجنة الرقابة لدى استماعها لشكوى بعض الصيادلة
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اطلعت على خطة وزارة الصحة

لجنة التربية تناقش استعدادات وزارة التعليم للفصل الدراسي الثاني
ناقشت لجنة التربية والقضايا االجتماعية استعدادات
وزارة التربية والتعليم لبدء الفصل الدراسي الثاني،
وذلــك خالل اجتماع دوري عقدتــه اللجنة يوم أمس
األول بحضور رئيســها النائب عبــد الرحمن الجمل،
وأعضائهــا النــواب :خميس النجار ،ســالم ســامة،
ويوسف الشرافي.
وأطلع النواب خالل االجتماع على احتياجات مديريات
التعليم بمحافظات القطــاع ،مؤكدين عزمهم على
تنظيم زيارات تفقدية للمديريات كافة ،لالطمئنان
على سير العمل فيها وتذليل المشكالت التي تواجه
مسئوليها.
خطة وزارة الصحة
إلى ذلك أوضح مســئول ملف الصحة باللجنة النائب
خميــس النجــار ،أنــه أطلع علــى خطة عمــل وزارة
الصحة للسنوات الخمسة القادمة ،واصفاً إياها بأنها
خطة واعــدة وتهدف للنهوض بواقع المستشــفيات
الحكوميــة التــي تعاني نقصاً شــديداً فــي األدوية
واألسرة والمستلزمات والكوادر الطبية ،داعياً النواب
للمشاركة بسلسلة الزيارات الميدانية التي ستنظمها

اللجنة لعدد من المستشــفيات للوقوف على واقعها
عن كثب.

تداعيات خطيرة

مــن جانبه حذر رئيــس اللجنة النائــب عبد الرحمن

الجمــل ،مــن تداعيــات تدهــور األوضــاع الصحية
والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية المتفاقمة في
قطــاع غزة ،محم ً
ال االحتالل الصهيوني المســؤولية
القانونية واالنسانية عن هذه الكوارث المترتبة عن
حصار قطاع غزة ،وداعياً مؤسسات المجتمع الدولي

المجلس التشريعي يستقبل
البرلمان الطالبي المركزي للمدارس الحكومية
استقبل المجلس التشريعي الفلسطيني
البرلمــان الطالبــي المركــزي للمدارس
الحكومية التابــع لوزارة التربية والتعليم
بقطــاع غــزة ،وكان في اســتقبال الوفد
النائب مشــير المصري ،بمقــر المجلس
بغزة.
بدوره ثمــن النائب المصري ،خالل لقائه
مــع البرلمان الطالبــي دور وزارة التربية
والتعليــم فــي االرتقاء بمســتوى طلبة
القطــاع في المجــال الثقافــة البرلمانية
وإعداد جيل مميز للمستقبل.
وأشــاد بأهميــة النخــب الطالبيــة فــي
مجتمعنا ،معبــرا أنهم طليعــة المجتمع
وقادة المســتقبل لشــعبنا الفلسطيني،
ويقع على عاتقهم استكمال حمل األمانة
وقيادة مسيرة شعبنا نحو التحرير.
وشــدد علــى أن المجلــس التشــريعي
ســيمضي قدما في الحفاظ على الثوابت

الفلسطينية وحماية المقاومة والمشروع
اإلســامي رغــم المؤامــرة األمريكيــة
والصهيونيــة ،موضحــاً مهــام المجلس
التشــريعي وعملــه ودوره الرقابي على
المؤسســات الحكومية ،وإقرار الموازنات
الســنوية ،وكذلــك ســن القوانيــن
والتشريعات التي تخدم المجتمع وترعى

مصالحه العليا .من ناحيتهم طرح أعضاء
البرلمــان الطالبــي العديد من األســئلة
السياســية والقانونية خــال لقاء مفتوح
مــع النائــب المصــري ،الذي أجــاب عن
تساؤالتهم وعبر عن ســعادته بلقائهم،
مشيدا بما يتمتعون به من وعي ومعرفة
وثقافة ومهارات قيادية.

التشريعي يستضيف وفود البرلمانات المدرسية
استضاف المجلس التشريعي العديد من
وفــود البرلمانــات المدرســية والطالبية
فــي قطاع غزة وقــدم ألعضائها شــرحاً
وافياً عــن الحياة البرلمانية وآليات العمل
النيابي ،وذلك في إطار التعاون مع وزارة
التربيــة والتعليم بهدف تشــجيع الطلبة
علــى التعــرف علــى العمــل البرلمانــي
في فلســطين ونشــر الثقافة البرلمانية
بيــن الطلبة باإلضافة لغــرس المفاهيم
الديمقراطية فــي نفوس وعقول الطلبة
األمر الذي يســاعدهم ليكونوا على قدر
المسئولية في المستقبل.
هــذا وقــدم رئيس قســم االستشــارات
القانونية بالتشــريعي عمــار نجم ،خالل
لقاءات سابقة مع طلبة وأعضاء البرلمانات
المدرسية شرحاً حول آليات عمل المجلس

التشــريعي ،مبينّاً اختصــاص المجلس
التشــريعي ومكوناتــه ومهــام لجانــه
المختلفة وطرق عملها ،ومفصال إجراءات
سن القوانين والتشريعات ،وكذلك آليات
ممارسة المجلس لدوره الرقابي.
فيمــا يقدم مقرري لجــان المجلس مزيد
مــن المحاضــرات التثقيفيــة للطلبــة

الزائريــن ،مــن بينهــا محاضــرات حول
سبُل إقرار الموازنات الحكومية السنوية،
وآليات ســن القوانين ومراحــل تعديلها،
باإلضافــة لمناقشــات النــواب لخطــط
المؤسســات الحكوميــة والرقابــة علــى
أعمالها بهدف تجويــد الخدمات المقدمة
للجمهور وعموم المواطنين.

ومنظمــات حقــوق االنســان لتحمل مســئولياتهم
األخالقيــة واالنســانية والتدخل لرفــع الحصار عن
قطاع غزة وتقديم يد العون للمواطنين والمؤسسات
الخدماتية الرسمية واألهلية.

دعا لإلفراج الفوري عنه
بحر يهاتف شقيق األسير
أحمد زهران

هاتــف الدكتــور أحمد بحــر ،عادل
زهران شــقيق األســير في سجون
االحتــال أحمــد زهــران ،والــذي
أضرب عن الطعام ألكثر من ""110
أيــام علــى التوالــي ،احتجاجاً على
تجديــد اعتقاله ورفــض االحتالل
اإلفراج عنه.
وأشــاد بحــر ،بتضحيــات األســير
زهــران ،ووصفهــا بالتضحيــات
الجســام بهدف نيل الحرية ،منددًا
بتجاهــل إدارة ســجون االحتــال
لمطالبه العادلــة والمتمثلة بإنهاء
اعتقاله اإلداري.
وطالب بحر ،كل الجهات الرســمية
والحقوقيــة ومنظمــات حقــوق
االنســان بضــرورة بــذل أقصــى
الجهود لإلفراج عنه ،محذراً من أن
تعنت االحتــال وعدم االفراج عنه
سيقود ألزمة كبيرة داخل السجون
وفي أوساط األسرى.

w w w . p l c . p s

بدوره تقدم شقيق زهران ،بالشكر
للدكتور بحــر ،لمبادرته باالتصال
مع العائلــة واالطمئنان على صحة
شــقيقه األســير أحمد ،مؤكــداً أن
الحالــة الصحية لشــقيقه تتدهور
ساعة بعد ســاعة ،مطالباً بسرعة
التدخل لإلفــراج عنه من ســجون
االحتــال حتــى يتمكن مــن تلقي
العــاج الــازم قبل فــوات األوان،
منوهاً إلى أن شقيقه قد خسر ""30
كيلو جــرام من وزنه جراء االضراب
عن الطعام باإلضافة لمعاناته من
أآلم حادة في جميع أعضاء جسده.
الجديــر ذكــره أن األســير زهران،
وهو من قرى قضــاء رام اهلل ،يبلغ
من العمــر " "42عامــاً وأضرب عن
الطعام ألكثــر من " "110أيام على
التوالــي رفضًا العتقالــه اإلداري،
علماً بأنه قضــى ما مجموعه ""15
سنة في سجون االحتالل.
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مجلس النواب األردني يناقش اقتراحا لمنع استيراد الغاز من "إسرائيل"
ناقش مجلس النــواب األردني ،األحــد الماضي،
مقترحا نيابيا لمنع اســتيراد الغاز من "إسرائيل"
بموجب اتفاق تم ابرامه ســابقاً مدته " "15عاما
ودخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي.
ودعا رئيــس المجلــس عاطف الطراونــة ،خالل
الجلســة اللجنة القانونية بالمجلــس إلى تكثيف
الجهــد والعمــل من أجــل إنجــاز االقتــراح بمنع
اســتيراد الغاز من "إسرائيل" لعرضه على جدول
أعمال المجلس قريباً ،مشــيرا إلى مذكرة وقعها
 58نائبا من أصل  130في المجلس.
ومن جهته ،أكد رئيــس اللجنة القانونية النيابية
عبد المنعم العــودات ،أن اللجنة قامت بدراســة
هذا المقترح بكل أبعاده القانونية ،وسيتم وضع
مقترح القانــون لكي يقرر مجلس النــواب الرأي
بشأنه ،وسيتم إرســاله إلى الحكومة بما يتوافق
مع اإلجراءات.

الجدير ذكره أن شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة
بالكامل للحكومة األردنيــة) كانت قد أعلنت في

النائب طافش :ضغط االحتالل في
الضفة سيولد االنفجار
أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة
بيت لحم خالد طافش ،أن السياسات والضغط
اإلســرائيلي الكبير على الضفة الغربية سيولد
انفجارًا في وجهها.
وعلــق طافــش ،فــي تصريــح صحفــي على
إعالن وزير الجيش اإلســرائيلي بضم المناطق
المصنفة "ج" في الضفــة الغربية بقوله ":إنها
ليســت المــرة األولى التي تعلن فيها ســلطات
االحتالل نيتهــا ضم أجزاء من الضفة خاصة ما
تســميها هــي مناطق  ،Cوكذلك غــور األردن
والبحر الميت ،وقد أعلن بنيامين نتنياهو ذلك،
وكذلك إعالن الواليات المتحدة إضفاء الشرعية
على ما تسمى المستوطنات في الضفة".
وأضــاف أن االحتــال أعلــن عدة مرات ســابقًا
ضم كل الضفة تحت ســلطته ،وهذه سياســة
االحتالل أمام ركوع األنظمة العربية وتطبيعها
معــه ،وعدم جدية الســلطة الفلســطينية في
مواجهة هذه السياسية اإلسرائيلية التي تعني
ضم أكثر من  60%من أراضي الضفة.
ونــوه بأن القرار ســينعكس بمزيد من الحصار
على شعبنا في مدن الضفة وتقييد للحركة بين
المــدن والقرى ،ومصادرة الكثيــر من األراضي
خاصة الزراعية والرعوية.

وتابــع :إذا وضعــوا شــعبنا تحت هــذا الضغط
الهائــل؛ فإن كثرة الضغط تولــد االنفجار ،وإذا
انفجرت الضفة الغربية ،فسوف يندم االحتالل
على سياســته ،داعياً إلى استراتيجية مواجهة
شعبية ورسمية لسياسة االحتالل العدوانية.
والجدير ذكــره أن وزير جيش االحتالل كان قد
صرح سابقاً بأن هدف "إسرائيل" أن يسكن في
الضفة الغربية مليون مواطن إســرائيلي خالل
عقد من الزمن وفق زعمه الباطل.

اللجنة القانونية
تعقد اجتماع ًا
دوريا لمناقشة
خطة عملها
للعام الحالي
w w w . p l c . p s

األول من الشــهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي
للغاز الطبيعي المســتورد من "إسرائيل" ،مشيرة

إلى أن الضخ التجريبي يستمر لمدة ثالثة أشهر،
وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين.

النائب حاتم قفيشة يدعو الجميع
للرباط والتواجد في اإلبراهيمي
لحمايته من التهويد
أشــاد النائــب فــي المجلــس التشــريعي عن
محافظــة الخليــل حاتــم قفيشــة ،بإقبــال
المواطنيــن علــى صــاة الفجر في المســجد
اإلبراهيمي الشــريف في مدينة الخليل ،داعيا
الستمرار التواجد والرباط في المسجد.
ووجــه قفيشــة التحيــة لجميــع رواد الحــرم
االبراهيمي الشــريف كبارا وصغارا رجال ونساء
علــى وقفتهم الرائعة واقبالهم على اهلل تبارك
وتعالــى لحمايــة هذا المــكان المقــدس الذي
يتعرض للعديد من المؤامرات.
وقال النائب قفيشــة ،في تصريح صحفي ":إن
هذا التواجد الرائع يثبت أن هذا الشــعب وهذه
األمة مقبلون على اهلل تبارك وتعالى ألن أثقل
صالة علــى المنافقين هي صــاة الفجرَ ،فما
بالك عندما تــرى اآلالف المؤلفة من المصلين
يؤموا هذا البيت المقــدس ،لذلك أنا أوجه لهم
التحيــة الدائمة ،وأطلب مــن الجميع أن يتواجد
في هذا المكان المقدس".
الجديــر ذكره أن المســجد اإلبراهيمي يشــهد
مشاركة األالف من المواطنين الفلسطينيين في

صالة الفجر أيام الجمع ،فيما تتسابق العائالت
لخدمــة المصلين وتقديم األطعمة وكل ما من
شأنه تثبيتهم للمرابطين والمصلين في مشهد
يثبت تكافل مجتمعي وإصرار شــعبي منقطع
النظيــر علــى حمايــة المقدســات واألراضــي
المقدسة الفلسطينية.
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المجلس التشريعي يصادق على تعيين " "7قضاة شرعيين في المحاكم الشرعية

صادق المجلس التشــريعي الفلســطيني على
تعيين عــدد " "7قضاة شــرعيين في المحاكم
الشــرعية بالمحافظات الجنوبية ،خالل جلسة
خاصة عقدها يوم أمس بمقره في مدينة غزة.
بدوره أشار رئيس اللجنة القانونية النائب محمد
فرج الغول ،إلى أن لجنته ناقشت قرار المجلس
األعلــى للقضاء الشــرعي رقــم ()127/2019

بتنســيب قضاة شــرعيين بالمحاكم الشرعية
في المحافظات الجنوبية ،لعرضه على المجلس
للمصادقة عليه.
وأكد المستشار الغول ،أن القرار يكتسب أهمية
باعتباره سيســاهم بشكل عملي في التخفيف
من االختناق القضائي والحد من تراكم القضايا
أما المحاكم الشــرعية ويدعم ســرعة الفصل

فــي الدعــاوي القائمــة ،وينســجم القــرار مع
خطة المجلس التشريعي بدعم مرفق القضاء
الشرعي ورفده بالكفاءات القادرة على تحقيق
العدالــة الناجزة وذلك وفقــاً للتقارير المتعددة
المقدمــة من اللجنــة القانونيــة والتي أوصت
بتعيين قضاة جدد والتي صادق عليها المجلس
التشريعي سابقاً.

ولفــت النائب الغول ،إلــى أن اللجنة القانونية
تابعت إجراءات التعيين والمســابقات التي قام
بها المجلس األعلى للقضاء الشــرعي وتأكدت
من تحقق الشــفافية والنزاهة فــي اإلجراءات،
وانســجامها مع النصــوص القانونية ال ســيما
القانــون األساســي لســنة  2002وتعديالتــه
وقانون القضاء الشرعي رقم ( )3لسنة 2011م.

لجنتا األمن والقانونية تستمعان إلدارة مكافحة المخدرات
عقــدت لجنتــا الداخليــة واألمــن والقانونيــة
بالمجلــس التشــريعي ،جلســة اســتماع لمدير
االدارة العامة لمكافحة المخــدرات بغزة العقيد
أحمــد القدرة ،ونائبه العقيد ســامح الســلطان،
ومدراء االدارات الفرعيــة ،وذلك بمقر المجلس
بحضــور رئيس لجنــة األمن النائب اســماعيل
االشــقر ،ورئيــس اللجنة القانونيــة محمد فرج
الغول ،واألعضاء النائب مروان أبو راس ،النائب
ســالم ســامة ،النائب يونس أبو دقــة ،النائب
محمد شهاب ،والنائب جميلة الشنطي.
من ناحيتــه ثمن النائب األشــقر ،عمل األجهزة
األمنيــة في قطاع غــزة وخاصــة االدارة العامة
لمكافحة المخدرات على ما تقوم به من جهد في
مكافحة هذه اآلفة رغم قلة اإلمكانيات المتاحة.
بــدوره أوضــح مديــر إدارة مكافحــة المخدرات
العقيــد القــدرة ،أن المــورد األساســي للمــواد
المخدرة لقطاع غزة هي األنفاق والبحر ،وحواجز
القطــاع مع االحتالل وخاصــة حاجز بيت حانون

لعدم سيطرة األجهزة األمنية بغزة عليه.
كما بين القــدرة ،جهود إدارته في مكافحة هذه
اآلفــة واالنجــازات التــي تمت في هــذا المجال
مدعمــاً أقواله باألرقــام واالحصائيات الدقيقة،
ملفتــا إلــى أن ادارته تنتشــر في جميــع أماكن
قطــاع غــزة وتنصــب الحواجــز والكمائــن في

المناطق الحساسة وتكثف التحري وتالحق أخطر
التجار حتى ال تصل المخدرات لسكان القطاع.
كمــا اســتمعت اللجنة إلى شــرح مفصــل فيما
يتعلق بعمل االدارة العامة للمكافحة والمعيقات
التي تواجهها.
إلى ذلك طلبت لجنــة األمن والداخلية من ادارة

مكافحــة المخــدرات وضع خطة شــاملة لجعل
عام  2020خالي من المخــدرات وذلك بالتعاون
مع األجهــزة األمنية المختلفــة ،وكذلك القضاء
والنيابــة العامة ،فيما أبدت اللجنة تعاونها التام
على مستوى تعديل قانون المكافحة بهدف ردع
التجار والمتعاطين.

وفد برلماني يزور عائلة الشهيد سعيد صيام في الذكرى  11الستشهاده
زار وفــد برلمانــي برئاســة
الدكتــور أحمــد بحــر ،عائلــة
الشــهيد النائب ســعيد صيام
وزيــر الداخلية األســبق ،وذلك
بمناســبة الذكــرى الحاديــة
عشــر الستشــهاده ،بمشاركة
عــدد كبير من نــواب المجلس
التشريعي.
وتأتي زيارة منزل عائلة النائب
صيام ،وفاءاً وتخليدا للشــهيد
القائد الــذي كان مثا ًال في كل
شــيء ،والــذي تقدم بشــعبه
وجنــده وضحــى بروحــه فــي
ســبيل اهلل ثم الوطن ،ليكون
بذلك أول نائب ووزير شهيد في العالم.
بدوره أشــاد بحــر ،خالل الزيــارة بمناقب الشــهيد

صيــام ،مؤكداً أنه قاد معركــة الفرقان من الميدان
وكان مثــاال فــي كل شــيء ســواء على المســتوى
المهنــي وعبــر إدارتــه لألزمــات ،والــوزارة بكافة

أقسامها ،منوهاً أنه أسس العقيدة األمنية السليمة
التــي تحافظ على ســامة المواطن ومؤسســاته،
وحماية ظهر المقاومة.
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وقال ":إن الشــهيد صيام قدم
كل مــا يملك مــن طاقة وجهد
لخدمة أبناء وطنه في الســلم
والحــرب ،وأدار وزارة الداخليــة
بكل اقتدار ومســئولية خاصة
في الحرب التي شنها االحتالل
علــى القطاع ،حيــث كان على
رأس عمله ويدير الوزارة بكافة
أركانها إلى أن لقى اهلل شهيدا".
مــن ناحيتهــم أكــد النــواب
المشــاركين بالزيارة أن الوزير
صيــام كان لــه دور كبيــر في
تصحيح عقيدة األجهزة األمنية
والشرطية في القطاع وفرض
األمن وحماية المواطنين.
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نواب الضفة يزورون األب منويل مسلم
آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

وحدة العرب وسالمة أرضهم
الوطنية الفلســطينية ،معبراً عن أملــه أن يتم ذلك خالل
العــام الحالــي " ،"2020مشــيداً بصمود غــزة ومقاومتها
التــي وصفها بأنهــا أبهرت العالــم ورفعت رأس الشــعب
الفلســطيني فــي كل مــكان ،وفــي نهاية الزيــارة أهدى
األب منويل للنواب كتــاب صدر بغزة حديثا بعنوان ":األب
منويل :أيقونة وطن".
الجدير ذكره أن مس ّلم عرف بمقاومته لالحتالل ومناهضته
للســلطة ،ودفاعه المســتميت عن المقاومة ورجالها ،كما
عرف بمطالباته المتكررة بإنهاء االنقســام ورص الصفوف
في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.

زار وفــد من نــواب الضفــة الغربية المحتلــة األب منويل
مســلم ،رجل الدين المســيحي المعروف ،وعضــو الهيئة
اإلسالمية المســيحية لنصرة المقدســات ،وراعي كنيسة
الالتين في غزة ســابقا ،وضم الوفد ُك ً
ال من النواب :أحمد
عطــون ،وأيمن دراغمــة ،ووائل الحســيني ،رافقهم وزير
القدس الســابق المهندس خالد أبو عرفة ،وأطمئن الوفد
على صحــة األب منويل ،وقدموا لــه التهنئة بحلول العام
الميالدي الجديد.
بدوره شــكر األب منويل ،وفد النــواب لمبادرتهم بزيارته
وأكــد على ضــرورة تحقيق وحدة شــعبنا وإعــادة اللحمة

لفوزهم ببطولة السلة للكراسي المتحركة

النائب هدى نعيم تشارك
بتكريم نادي السالم لذوي االحتياجات الخاصة

شــاركت النائب في المجلس التشــريعي هــدى نعيم ،بحفل
تكريــم نادي الســام الرياضي لــذوي االحتياجــات الخاصة،
ونادي الجزيرة الرياضي وذلك بمناسبة فوزهما بدرع الدوري
وبطولة الكأس لكرة السلة للكراسي المتحركة.
وقــد أقيم الحفــل في مدينــة غزة بحضــور عــدد كبير من
الشــخصيات الرســمية ،منهم :وكيل وزارة الشباب والرياضة
أحمد محيســن ،ووكيل وزارة التنمية االجتماعية غازي حمد،
ومدير برنامــج التأهيل في اللجنة الدوليــة للصليب األحمر،
أحمد موسى ،باإلضافة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني
ومحبي النادي ومؤسســي رياضة األشخاص ذوي اإلعاقة في
قطاع غزة.
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بدورهــا عبرت النائب نعيم ،في كلمة لها عن فخرها بأبطال
نادي السالم ونادي الجزيرة لذوي اإلعاقة لحصولهم على درع
الدوري وبطولة الكأس لكرة الســلة ،مشيدة بأبطال الناديين
لتفوقهم وتميزهم رغم اإلعاقة التي لم تقف سدا منيعا أمام
طموحهم وآمالهم رغم قلة اإلمكانات.
وشــددت النائب نعيم على أن فلسطين لم تحقق الميداليات
الذهبيــة والبرونزية إال علــى أيدي أبطال الســام والجزيرة
لذوي اإلعاقة ،مقدمة شــكرها إلدارة الناديين على جهودهم
فــي دعم ذوي اإلعاقــة ،ومبرقة بالشــكر أيضاً إلــى وزارتي
التنمية االجتماعية والشــباب والرياضــة لدورهما الراقي في
خدمة ذوي اإلعاقة.

وحدة العرب وسالمة األرض العربية مقولة لطالما سمعناها تتردد على ألسنة
القــادة والمفكرين العرب دون أن يكــون لها رصيد حقيقي على أرض الواقع،
فــي هذه الســطور نحاول إلقاء الضــوء على الواقع العربــي بمختلف بلدانه،
محاولين اإلجابة عن التســاؤالت الملحة حول وحدة العرب وســامة األراضي
العربية.
والحقيقة إن الناظر للواقع العربي ال يســره ما يــرى من تراجع األمة العربية
وقدرتها على التأثير من النواحي كافة ،وبنظرة سريعة على دول ما اصطلح
بتســميته الربيع العربي نجد أنها آلت إلى أسوء األوضاع االقتصادية واألمنية
وهي كذلك من حيث االســتقرار المجتمعي واالستثماري عالوة على استهانة
األنظمة بتلك الدول بالــدم العربي وبحياة المواطنين وخاصة أثناء محاوالت
قمع االحتجاجات أو أحداث المظاهرات والثورات المضادة.
لو نظرنا إلى اليمن وســوريا والعراق وليبيا والقائمة تطول لوجدنا أن األمس
بكل تأكيد هو أفضل من اليوم وعلى كل األصعدة ،على األقل كانت ســابقاً
العديــد من الدول العربية مســتقرة إلى حدٍ ما واليــوم أصبحت دماء األبرياء
تــراق في الطرقات دون أدنى اعتبار لحقــوق المواطنين ودون مراعاة لحرمة
االنسان.
تســتطيع القول إنه ومنذ أن نالت بعض الدول العربية اســتقاللها وجلى عن
أراضيها االســتعمار البغيض لم نرى اســتقالل حقيقي لهذه الدول بالمعني
العميق لمفاهيم الحرية واالستقرار واالستقالل ،فالتبعية للمستعمر ما زالت
قائمة سواء من الناحية السياسية أو االقتصادية أو غير ذلك.
أمــا ســامة األرض العربية فحدث وال حرج فبعضها أصبح مســرح لتدخالت
األجهزة األمنية واالســتخبارية الدوليــة واألمريكية ،وهناك خالفات بين دول
كبرى وتعارض مصالح لدول مؤثرة أو تقاطع مصالح لدول أخرى والغريب أن
كل ذلــك يجرى على األرض العربية والمقتــول هو العربي ،والدم الذي يراق
هو الدم العربي لألسف.
" "22دولــة عربية وجامعة للدول العربية ومســاحة جغرافية شاســعة وذات
تاريخ ولغة وثقافة مشــتركة وأكثر مــن " "360مليون مواطن عربي وقدرات
قتالية وتجهيزات عسكرية وجيوش وهيئات أركان ومعدات واقتصاد وثروات
طبيعية هائلة كلها لألسف كأنها هبا ًء منثوراً في هواء طلق وفي يوم عاصف،
بمعنى أنها ال تشكل قوة مهابة وال جبهة يخشى منها وما ذلك لشيء إال ألنني
لسنا موحدين وأمة هشة تذرونا رياح الغرب ألتفه األسباب.
ومن الطبيعي والمنطقي أنه ليس هناك حلول سحرية لوحدة األمة العربية،
فهــذا أمر قــد يكون مســتحي ً
ال أو على األقل فــي غاية الصعوبــة ،لكن غير
المســتحيل أن نضع بعض المقترحات على طريق الوحدة وفي مقدمتها نبذ
الخالفات العربية وتفعيل الجامعة العربية وتداول رئاستها بين الدول األعضاء
والبدء الفوري بترحيل كل الثكنات العســكرية الغربية واألوربية واألمريكية
من األراضي العربية كافة وتقليص النفوذ األجنبي في الساحات العربية.
باإلضافــة لخطــوات حقيقية وفعليــة لصيانــة االقتصاد العربــي وتطويره
واستثمار الطاقات البشرية والقدرات والثروات الطبيعية وتحديث المنظومات
التقنيــة واالنشــغال بالتكنولوجيــا الحديثة ،وبنــاء مختبرات أبحــاث علمية
متقدمــة ،والبدء بتشــكيل جيش موحد أو وحدات قتالية متعددة الجنســيات
العربية يســند لها حماية األمن القومي العربي وحراســة األرض العربية من
كل التدخالت األجنبية.
للوهلة األولى قد يبدو هذا مجرد حلم أو أحالم يقظة لكنه لو تم البدء الفعلي
بهــذه التحركات أو بعضها لوجدنا بداية نهضة حقيقية لألمة العربية صحيح
أن ذلك قد يطول لكنه لو بدأ فســنرى منجزات فعلية وبداية حلم قد يتحقق
يوماً ما ولو جزء منه.
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