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لجنة الالجئين بالتشريعي تلتقي بفنانين ومخرجين
وتعقد اجتماع ًا دوري ًا

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

2021م عام مصادرة الحريات بالضفة
ســاعات ويرحل عامنا الحالي 2021م ولعل المتفحص لمجريات األحداث التي
وقعت خالله ال يجد مشــقة ليعلم أنه كان مليء بمصادرة الحريات وانتهاكات
قوية لحقوق االنســان في مدن وقرى ومخيمات الضفــة الغربية المحتلة من
قبل سلطة "محمود عباس" وأجهزته األمنية القمعية ،في سطور هذا المقال
نســجل بعض تجاوزات ســلطة الضفة بحق المواطنين األبرار لعلها تشــكل
نقطة تحول لدى شعبنا فيرفض الواقع ويتمرد على طغيان "عباس" وأزالمه.
مالحقة الطلبة والنشطاء
قطــاع الطلبة الجامعيين في الضفة الغربية المحتلة شــهد أشــرس الحمالت
والمالحقــات من قبل أجهزة أمن الضفة وخاصة جهــازي المخابرات والوقائي
وهما سيئين السمعة والصيت ،وقعت خالل العام 2021م أحداث ال تعد –ربما
آالف المــرات -من مالحقة الطلبة وانتهاك كرامتهم واالعتداء عليهم بالضرب
واالهانــة واعتقالهــم علــى خلفية سياســية محضــة وقد رصــدت منظمات
ومؤسسات حقوقية محلية ودولية في تقاريرها مئات االنتهاكات بحق الطلبة
مشفوعة طبعاً بتقارير ووثائق ثبوتية معتمدة ومعتبرة من الناحية القانونية.
محاربة المجموعات الفدائية
أمــا بالنســبة لمحاربة المجموعــات الفدائية فحدث وال حرج حيــث كان عامًا
دراماتيكيًا بامتياز مثق ً
ال باألحداث والتطورات على صعيد نشــاطات األجهزة
األمنية في مالحقة النشطاء والمجموعات الفدائية واعتقالهم أو التآمر عليهم
بهــدف تســليمهم لالحتالل أو على األقــل احباط مخططاتهم الهادفة لشــن
الهجمات على أهداف تابعة لجيش االحتالل أو قطعان مستوطنيه.
فع ً
ال برعت أجهزة أمن السلطة في هذا المجال وال يخفى على أحد أن سجونها
مكتظة بالنشطاء وقد حاكمت بعضهم زورًا وبهتانًا بتهم مختلفة.
القضاء على التعددية السياسية
مما ال يختلف عليه اثنان أن الســلطة ســعت وما زالــت للقضاء على التعددية
السياســية من خالل محاربة النشــطاء السياســيين في الحركات السياســية
والوطنية الفلسطينية ومنظمي النشطات والمشاركين فيها وقمعت السلطة
بيــد من حديــد مظاهر اســتقبال األســرى وجنازات الشــهداء والشــخصيات
المؤثــرة كمــا حدث في جنازات عمــر البرغوثي ووصفي قبهــا وغيرهم؛ لقد
وصــل التحريض ضد التعددية السياســية الغتيال بعض النشــطاء ربما كان
أبرزهــم المعارض السياســي للســلطة نزار بنــات الذي قتل بــدم بارد وفي
ٍ
واقعةٍ همجية.
التقارب مع العدو
من الناحية السياســة فإن تقارب السلطة وقياداتها مع العدو الصهيوني كان
ســيد الموقف خالل العام 2021م فقد اجتمع رئيس الســلطة علناً مرتين مع
وزيــر جيــش االحتالل "بيني غانتــس" كانت أخرها يوم أمــس األول الثالثاء
الموافق 28-12-2021م حينما التقى عباس مع "غانتس" بمنزل األخير؛ وما
خفي أعظم ،باإلضافة لعشــرات اللقاءات عقدت بين قيادات وسطى وممثلين
عــن حركــة فتح والســلطة مــع نظرائهم لدى االحتــال وما نشــاطات لجنة
التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي المنبثقة عن السلطة عنا ببعيد.
وفي الختام
ختامًــا فإن غمة الســلطة وخياناتها وتآمراتها المتعدد والمتكرر على شــعبنا
ال يمكن وصفه إ ّ
ال بـــطعنة غادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني وتآمر على
أمنه القومي وهو ال شك أمرٌ خطير للغاية ومن الواجب وضع حد له.
وليس هناك وصفة للتخلص من هذا العار ســوى التخلص من صانعيه وهم
جماعة أوســلوا وازاحتهم عن المشهد السياسي تماماً لما خلفوه من مشكالت
ومأســي للشعب الفلســطيني وســمعته الناصعة؛ أو على األقل إحداث تغيير
جــذري في قيادات الســلطة والمنظمة األمنية والسياســية والعســكرية عبر
حملة إصالحية شــاملة يتعاون فيها الكل الوطني لتصبح كل الفصائل ممثلة
فيهما وليتنافس الجميع لمحو اآلثار الســلبية للسلطة على المجتمع والشعب
الفلسطيني.

الفلســطينيين فــي كل أماكــن تواجدهــم بقضيتهم
العادلة ،وتعريف العالم بأسره على القضية الفلسطينية
وخاصــة ملف الالجئين الــذي يعتبر من أبــرز ملفاتها،
موضحــاً أن المجلــس ســيقوم بدعــم الحركــة الفنية
من خالل التشــريعات والقوانيــن التي تضمن له حرية
العمل لخدمة القضايا الوطنية ،وتذليل العقبات أمامها.
من جهتهم ،أكد الفنانون والمخرجون اهتمامهم بقضية
الالجئين وتسليط الضوء على معاناتهم في شتى أماكن
تواجدهم ،مطالبين بدعم الحركة الفنية الفلسطينية.
وتعقد اجتماع دوري
وفــي إطــار منفصل؛ عقــدت اللجنــة اجتماعــاً دورياً،
ناقشــت خالله خطة عملها خالل العــام المقبل .2022
كمــا تطرقت اللجنــة لما جرى مؤخراً فــي مخيم البرج
الشــمالي فــي لبنــان ،داعيــاً إلــى جنيــب المخيمــات
الفلســطينية أي أحــداث مؤســفة تنعكس ســلباً على
ً
مطالبــة كافــة الجهات
قضيتهــم ،وتهــدد أرواحهــم،
الفلســطينية فــي المخيمــات بتغليــب المصلحــة
الفلســطينية وعدالة القضية على أي حســابات أخرى.

التقــت لجنــة الالجئيــن بعــدد مــن الفنانيــن
والمخرجيــن ،لتســليط الضــوء على قضيــة الالجئين
والمواضيــع التــي تمســهم ،بحضــور رئيــس
اللجنــة النائــب د .عاطــف عــدوان ،وعضــوي اللجنــة
النائبيــن د .يوســف الشــرافي ،ود .ســالم ســامة.
وأكــد عــدوان؛ خــال اللقــاء علــى ضــرورة وضــع
اســتراتيجية فنيــة لخدمــــة الالجئيــن وعــدم
التعامــل معهــا علــى أنهــا قضيــة موسميـــة ،خاصة
أنهــا تتعلــق بنحــو " "6مالييــن الجــئ ،موضحــــاً أن
الفـــن لعــب ويلعــب دوراً هامــاً وإيجابيــاً فــي دحض
الروايــة الصهيونيــة وإثبــات الروايــة الفلســطينية.
توثيق اعالمي
وشــدد عــدوان؛ علــى أهمية إبــراز مشــاكل الالجئين
ومعاناتهم المتواصلة ،من خالل أفالم وثائقية أو درامية
أو أعمــال مســرحية وغيرها من الصــور الفنية ،مؤكداً
على ضرورة التكامل والتشــبيك بين مكونات الالجئين
في كل مكان لتأكيد فاعليتهم وإسناد بعضهم البعض.
ولفت لدور الفن في حفظ الحقوق الفلســطينية ،وربط

لجنة القدس تقر خطتها السنوية للعام 2022

واطلعــت اللجنة على أحوال مدينــة القدس ،وخصوصاً
االعتــداءات واالقتحامــات اليوميــة للمســجد األقصى
ومحــاوالت االحتالل المســتمرة بهدف تهويد المســجد
وتزوير تاريخ المدينة المقدسة.
ودعــت اللجنــة فــي ختــام اجتماعهــا أحــرار العالــم
والحكومــات العربيــة واإلســامية للقيــام بواجباتهم
فــي خدمة وحماية المســجد األقصى المبــارك ومدينة
القدس.

عقدت لجنة القدس واألقصى في المجلس التشــريعي
اجتماعاً دورياً برئاســة النائب أحمــد أبو حلبية ،تابعت
خاللــه قضايــا عديدة ،وذلــك بحضور عضــوي اللجنة
النائب سالم سالمة ،والنائب يحيى شامية.
وأقــرت اللجنة خالل اجتماعها الخطة التشــغيلية للعام
 ،2022وذلك بعد دراســتها ومناقشــتها ،واســتعراض
األنشــطة والفعاليــات وآليات تنفيذهــا ،وأهم القضايا
والملفات التي سيتم العمل عليها.
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التشريعي ُيقر مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022

أقــر المجلــس التشــريعي الفلســطيني
باإلجمــاع فــي جلســته الخاصــة المنعقدة
أمس األربعاء ،برئاسة د .أحمد بحر ،مشروع
قانون الموازنة العامة للسنة المالية .2022
وقال بحر ":إن الموازنة العامة بمثابة الخطة
المالية السنوية للحكومة ،والتي تترجم من
خاللهــا برامجها وأهدافها مــن خالل رصد
النفقــات واإليرادات المتوقعــة والمصاريف
التشغيلية الرأسمالية للمؤسسات العامة".
وأضاف أن المجلس التشريعي يحرص على
إجراء الدراســة التحليلية لمشروع الموازنة
المقدم من الحكومة ،وتسجيل المالحظات
التطويريــة والتصويبيــة ،وعقــد جلســات
نقــاش مــع وزارة المالية وصــو ًال لصياغة
موازنة ســنوية تلبــي االحتياجــات العامة،
وتخدم أبناء شعبنا في مختلف المجاالت.
وتــا وكيل مســاعد وزارة الماليــة إياد أبو
هين بيــان الموازنة العامة للســنة المالية
 ،2022فيمــا تــا النائب يحيى العبادســة
رئيس لجنــة الموازنة العامــة تقرير لجنة
الموازنــة والشــؤون المالية حول مشــروع
قانون الموازنة العامة للسنة المالية .2022
وأوضــح النائــب العبادســة أن اجمالــي

إيرادات الموازنة لعام 2022م بلغت 5333
مليون شــيكل ،فيمــا بلغ اجمالــي النفقات
7221مليــون شــيكل ،وبلغت قيمــة العجز
 1887مليون شــيكل ،الفتاً أن الســبب في
هــذه الزيادة في النفقــات العامة هو ادراج
نفقــات المشــاريع التطويريــة المتمثلــة
باإلعمــار ،والبالــغ قيمتهــا  3013مليــون

شيكل.
وأشــار إلــى أن اإليــرادات توزعــت ما بين
إيــرادات ضريبيــة بلغــت  1018مليــون
شــيكل ،وإيرادات غيــر ضريبية بلغت 493
مليون شــيكل ،ومنــح وهبــات بلغت 844
مليون شيكل.
وبيــن أن النفقات توزعــت كالتالي الرواتب

واألجــور  2176مليــون شــيكل ،والنفقات
التشــغيلية  971مليون شــيكل ،والنفقات
التحويليــة  997مليــون شــيكل ،والنفقات
الرأســمالية  63مليــون شــيكل ،ونفقــات
المشــاريع التطويرية  3013مليون شيكل،
وجاءت قيمة نفقات المشاريع تطويرية كبيرة
نظراً إلضافة مشــاريع اإلعمــار المتوقعة.

د .بحر يدين إقرار الكنيست الصهيوني قانونين رئاسة التشريعي تهنئ الرئيس التيشلي
لقمع األسرى واحتجاجات فلسطيني الداخل
المنتخب ويدعوه لزيارة قطاع غزة
اســتنكر رئيــس المجلــس
التشــريعي باإلنابــة د.
أحمــد بحــر إقــرار الكنيســت
الصهيونــي قانونين يســمحان
لجيــش االحتــال المشــاركة
بقمــع األســرى داخل ســجون
االحتالل ،وكذلــك االحتجاجات
والمظاهــرات التــي ينظمهــا
فلسطينيو الداخل المحتل.
واعتبر بحر في بيــان صحفي أصدره أمس؛
أن إقــرار الكنيســت الصهيونــي للقانونين،
دليل على دعــم االحتالل للقمــع واإلرهاب
ضد الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم،
محذراً مــن خطــورة دخــول القانونين حيز
التنفيذ.
وأوضح أن إدخال جنــود جيش االحتالل إلى
داخل الســجون لقمع األســرى يعني بشكل

أو بآخــر مجــزرة حقيقيــة قــد
ترتكــب بحــق األســرى في أي
وقت ،وأن حياتهم باتت مهددة،
وذلك ينســحب على فلسطيني
الداخل المحتل عام 1948م إذا
ما شــارك جيش االحتالل بقمع
مظاهراتهم واحتجاجاتهم.
وأكد أن إقرار القانونين من قبل
الكنيســت الصهيونــي يخالــف
االجمــاع الحقوقي الدولــي ،ويضرب بعرض
الحائــط القوانيــن واألعــراف والمعاهــدات
الدولية ،التي تضمن حقوق األسرى ،وحرية
التعبير ومن بينها حق االحتجاج والتظاهر.
وطالب بحر؛ المجتمع الدولي التدخل الفوري
والعاجل لوقف مسلســل انتهاكات االحتالل
بكل مكوناتــه ومؤسســاته للعدالة وحقوق
االنسان الفلسطيني أينما تواجد.

اللجنــة القانونيــة تهنــئ
وكيــل وزارة العــدل وتــزور
املجلس األعلى للقضاء

رئاســة املجلــس تواصــل
جهود الدبوماسية الربملانية
وتهنئ قطر وتعزي األردن
جنوب أفريقيا

تقرير
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تقرير
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هنأ د .أحمد بحر رئيس
المجلــس التشــريعي
الفلســطيني باإلنابــة،
رئيــس دولــة تشــيلي
المنتخـــــب غابريـــــال
بوريــك ،ودعــاه لزيارة
قطــاع غــزة لالطــاع
علــى آثــار الحصــار
الجائــر منــذ أكثــر من
 15عامــاً ،وتأثيــرات
الدمـار الذي خلفته آلة الحرب اإلسرائيلية.
وأكد بحر؛ في برقيــة التهنئة التي وجهها
أمس األربعــاء لرئيس تشــيلي المنتخب،
إلــى تطلعه لوقــوف الرئيــس بوريك مع
الحقوق المشــروعة للشــعب الفلسطيني
باإلضافــة لنصــرة الشــعوب المضطهدة

في العالــم ودعم القضايا
العادلــة وخاصــة القضية
الفلســطينية فــي مختلف
المحافـــل الدولية.
وقــــــال ":إن شعبنـــــــــا
الفلسطيني ال يزال يعاني
مــن الفصــل العنصــري
والقتل والعدوان المستمر
مــن قبـــــل االحتــــــال
اإلســرائيلي" ،داعياً لبذل
الجهــود المؤثرة والتضامــن الفعال لدعم
الحريــة والنضــال والعدالة الفلســطينية.
ولفــت إلـى عالقــــات الصداقـة التاريخية
بين الشعبيـــن الفلســطيني والتشــيلي،
داعيــاً لتطويــر تلــك العالقات ومتمنيـــاً
لـــه التوفيـــق وتحقيـــق تطلعات شعبه.

اللجنــة االقتصاديــة تعقــد
جلســة إستماع لنائب رئيس
متابعة العمل الحكومي

نــواب يتحدثــون للربملــان
عن جرائم املســتوطنني يف
الضفة وكيفية مواجهتها
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أكدت ضرورة تعزيز التعاون

اللجنة القانونية تزور وزارة العدل وكلية الرباط والمجلس األعلى للقضاء
زارت اللجنــة القانونية وكيل وزارة العدل
أحمد الحتة ،وعميد كلية الرباط الجامعية
العميــد ركــن ياســر منصــور لتهنئتهما
بتوليهمــا مهــام منصبيهمــا ،كمــا زارت
المجلس األعلى للقضاء لتهنئة المستشار
أنــور أبــو شــرخ لتعينــه نائبًــا لرئيــس
المجلس األعلى للقضاء ،والمستشار حسن
الهسي لتعينه رئيسًا لمحكمة االستئناف.
وضــم وفــد اللجنة النــواب :محمــد فرج
الغــول ،ومشــير المصــري ،ويونــس
األسطل ،ومروان أبو راس ،ومحمد شهاب،
وأحمــد أبــو حلبيــة" ،البرلمــان" تابعــت
زيــارات اللجنــة وأعــدت التقريــر التالي:
وكيل وزارة العدل
هذا وهنأت اللجنــة وكيل وزارة العدل أحمد
الحتة؛ بمنصبه الجديد ،وأشاد النائب الغول
بعمــل الــوزارة وطواقمهــا راجيــاً التوفيــق
لوكيلها الجديد ،مشــيراً ألهمية دور الوزارة
فــي تطبيــق العــدل فــي المجتمــع ،والذي
ينعكــس علــى األمــن وبالتالــي اســتقرار
المجتمع.
وأكــد علــى ضــرورة اســتمرار التواصــل
والتنســيق بين أركان منظومة العدالة كافة
سواء وزارة العدل أو النيابة العامة والقضاء،
وذلك للوصــول للعدالــة واحقــاق الحقوق،

رئي واعضاء اللجنة القانونية لدى تهنئتهم وكيل وزارة العدل الجديد

التواصــل مع الــوزارة ،موضحــاً خطة عمل
الــوزارة المســتقبلية ،وأهم األهــداف التي
تســعى الوزارة لتحقيقها ،خاصة بالشــراكة
والتعــاون مــع كل مؤسســات ومكونــات
منظومة العدالة.
وأكــد الحتة؛ حرص وزارة العدل على توطيد
العالقــة مــع المجلــس التشــريعي ،وتنفيذ
القوانين والعمل مع مؤسســات المجتمع من
أجل ترســيخ العدالــة والعدل فــي المجتمع
الفلسطيني وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
كلية الرباط
وفي إطار منفصل؛ زارت اللجنة كلية الرباط
الجامعيــة لتهنئــة عميدهــا الجديــد العميد
ركن ياســر منصور بمناســبة توليــه عمادة

جانب من زيارة اللجنة القانونية لعميد كلية الرباط الجامعية

مشــدداً على أن المجلس التشريعي مستعد
دوماً لتقديم النصح واالستشــارات من أجل
تطوير منظومة العدالة.
وقال الغــول ":إن المجلس التشــريعي ومن
خــال اللجنــة القانونية والدائــرة القانونية
علــى اســتعداد لتذليــل العقبــات مــن أجل
العدالــة ،وذلــك مــن خــال ســن قوانيــن
وتشــريعات جديدة أو تعديل وتطوير بعض
التشريعات الحالية".
من جهته؛ شــكر وكيــل وزارة العــدل أحمد
الحتــة المجلــس التشــريعي لحرصــه على

الكلية ،وأشــاد النــواب بالكليــة ودورها في
رفد المؤسســة الشــرطية واألمنية بكفاءات
مميزة.
بــدوره أكــد الغــول ،علــى أن المجلــس
التشــريعي حريص على التواصل المســتمر
مع الكلية وتقديم كل ما تحتاجه من قوانين
وتشــريعات من أجل تطويــر عملها وتقديم
خدمة أفضل للمجتمع.
من ناحيته ،أشاد النائب مروان أبو راس بأداء
خريجي الكليــة في المراكز الشــرطية التي
يعملــون بها ،مبيناً أن خريجــي كلية الرباط

لهم بصمة خاصة في العمل ،فهم يجمعون
بيــن العلــم والعمــل ،وأن كل ممارســاتهم
نابعــة من بُعد أكاديمــي ،وأن الطلبة اليوم
يفاضلون بينها وبيــن الجامعات الكبرى في
القطاع لما تقدمه من تعليم وتدريب متميز.
مــن جهتــه؛ اســتعرض العميد ركن ياســر
منصور عميــد كلية الربــاط الجامعية خطة
عمــل الكلية المســتقبلية ،مؤكــداً أنه يقدر
عاليــاً الثقــة التي أوليــت له ،وأنه ســيعمل
مــع كل طاقــم الكلية مــن أجــل الرقي بها
وبجريجيها المتميزين الذين وصفهم بأنهم
كفاءات شــرطية قادرة على خدمة المجتمع
الفلسطيني بالشكل األمثل.
وأوضــح العميــد منصــور ،أن خطــة الكلية

ورئيس محكمة االســتئناف المستشار حسن
الهسي.
وهنأ رئيــس وأعضاء اللجنة؛ المستشــارين
أبو شــرخ والهســي بالثقة التي منحت لهما،
معبريــن عــن ثقــة المجلــس التشــريعي
بالقضاء ،ومؤكدين على احترام استقالليته
وشــفافيته وجهــد العامليــن فيه مــن أجل
االرتقاء بمنظومة العدالة.
وأكــد النائب الغــول على ضــرورة أن يكون
هناك تفاهم وتواصل وتعاون مســتمر بين
أركان المنظومــة العدليــة ،بهــدف ضمــان
الوصــول للحقيقــة ورد الحقــوق ألصحابها،
موضحــاً أن المجلــس التشــريعي حريــص
علــى العمــل المشــترك مــع كل المكونات
فــي المجتمــع الفلســطيني خدمــة للوطن
والمواطن.
مــن ناحيته؛ شــكر رئيس المجلــس األعلى
للقضــاء المستشــار ضياء الديــن المدهون،
اللجنــة القانونية على الزيــارة ،وأكد حرص
المجلــس األعلــى للقضــاء علــى التواصل
المستمر والتعاون مع التشريعي.
وناقشت تعديل قانوني العقوبات
وتنظيم الزكاة
وفي ســياق منفصل؛ عقدت اللجنة اجتماعاً
دوريــاً بحضور النــواب :محمد فــرج الغول،
ومشــير المصري ،ومروان أبــو راس ،وأحمد

رئيس واعضاء اللجنة في ضيافة رئيس المجلس األعلى للقضاء

تعتمد على تعزيــز المباني في الكلية وبناء
مقر متكامــل للكلية يكون كباقــي الكليات
العربية والعالمية تحتوي على قاعات دراسية
وثكنــات ومنامات ،إضافة إلــى وضع مناهج
ثابتة للكلية وخطط دراسية متطورة.
المجلس األعلى للقضاء
في إطار آخــر؛ زارت اللجنة المجلس األعلى
للقضــاء حيــث كان فــي اســتقبالها رئيس
المجلــس األعلــى للقضاء المستشــار ضياء
الديــن المدهــون ،ونائــب رئيــس المجلس
األعلــى للقضاء المستشــار أنور أبو شــرخ،

أبو حلبية ،ومحمد شهاب.
وتابعــت اللجنــة خــال اجتماعهــا أعمــال
المحضــر الســابق المتعلقة ببعــض المواد
المطلــوب تعديلهــا أو إضافتهــا فــي قانون
العقوبات ،والمــواد المقترحــة للتعديل في
قانون تنظيم الزكاة.
وناقشــت اللجنــة الخطــة التشــغيلية للعام
المقبــل  ،2022وبحثت شــكاوى المواطنين
الواردة إليهــا لحلها مع جهــات االختصاص،
فيمــا أقرت سلســلة زيــارات رقابيــة خالل
الفترة المقبلة.

المجلس التشريعي يصادق على إضافة وكيل وزارة
العدل عضو ًا في لجنة متابعة العمل الحكومي
صــادق المجلــس التشــريعي
الفلســطيني علــى إضافــة وكيل
وزارة العــدل المستشــار أحمــد
عمــر الحتــة ،عضــواً فــي لجنــة
متابعــة العمــل الحكومــي.
وأوضــح المجلــس التشــريعي
الفلســطيني أن ذلــك يأتــي

اســتناداً للمادة رقــم ( )2فقرة ()1
مــن قانــون لجنــة متابعــة العمل
الحكومي رقــم ( )4لســنة .2021
الجدير ذكره أن المستشار الحتة قد
تولى مؤخــراً مهامه منصبه وكيل
لوزارة العدل خلفاً للمستشار محمد
النحال الذي تم تعينــه نائباً عاماً.
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لجنة الرقابة تستمع ألمين عام مجلس الوزراء
وتقر خطتها لعام 2022
كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

ما بين حرب الفرقان وسيف القدس ..صمود انتصار
عقــدت لجنة الرقابة العامة والحريات وحقوق االنســان
في المجلس التشــريعي جلســة اســتماع لألمين العام
لمجلس الوزراء المهندس ســهيل مدوخ ،وذلك بحضور
رئيس اللجنــة النائب هدى نعيم ،ومقرر اللجنة النائب
عبــد الرحمــن الجمــل ،وعضــو اللجنــة النائــب يحيى
العبادسة.
وناقــش اللقــاء موضوعــات عديــدة كان مــن أهمها:
السياســة التشــريعية لقانــون معدل لمشــروع قانون
التقاعد العــام ،واألنظمة واللوائــح واألدلة واإلجراءات
الصادرة عن مجلس الوزراء.
وفــي نهاية اللقاء عالج النواب بعض الشــكاوى الواردة
للجنة وتم االتفاق على وضع الحلول المناسبة لها.

وتقر خطتها التشغيلية لعام 2022
إلى ذلك وأقرت اللجنة خطتها التشغيلية للسنة المقبل
 ،2022وذلك بعد دراســتها ومناقشــتها ،واســتعراض
األنشطة وآليات تنفيذها.
جــاء ذلك خالل اجتمــاع دوري عقــدت اللجنة؛ بحضور
رئيــس وأعضــاء اللجنــة النواب :هــدى نعيــم ،وعبد
الرحمن الجمل ،ويحيى العبادسة.
كما بحثت اللجنة تقارير ديوان الرقابة المالية واإلدارية
الواردة إليها ،ودرســت بعض الشكاوى وأوصت الجهات
المختصة بضرورة وســرعة وضع الحلول المناسبة لها،
وفي إطار منفصل ناقشت اللجنة مشروع قانون معدل
لقانون التقاعد ورفعت توصياتها ومالحظاتها عليه.

النائب األشقر يلتقي برئيس لجنة فلسطين في البرلمان التركي

التقــى النائب عن كتلة التغيير واإلصالح م .إســماعيل
األشــقر برئيس لجنة فلســطين في البرلمــان التركي
النائب حســن تــوران ،وناقشــا آخر تطــورات القضية
الفلسطينية.
وأشار النائب األشقر؛ خالل اللقاء بالسيد توران في مقر
البرلمان التركي بأنقرة ،للحصار الذي يفرضه االحتالل

الصهيونــي علــى قطــاع غزة منــذ ســنوات عديدة،
موضحاً آثار الحصار الكارثية على جميع مناحي الحياة
االقتصادية والتعليمية والصحية في قطاع غزة.
وبين األشقر؛ االعتداءات الصهيونية المستمرة بشكل
يومــي على كل األراضي الفلســطينية وفي مقدمتها
اإلجــراءات القمعية بحق أهالي القدس والمقدســات،
الفتاً لالنتهاكات الصهيونية بحق األســرى واألسيرات
في ســجون االحتــال؛ مشــددًا على ضــرورة العمل
الفــوري والعاجل إلنهــاء ووقف تلــك االنتهاكات بكل
الوسائل الممكنة.
ومــن جانبــه ،أكد تــوران علــى اســتمرار الجمهورية
التركيــة فــي دعــم القضيــة الفلســطينية فــي كل
المحافل الدولية ،مشــدداً علــى أن القدس هي قضية
المســلمين األولــى ،موضحاً أن حكومة بالده تســعى
بــكل جدية لوقــف انتهــاكات االحتالل بحق الشــعب
الفلسطيني وخاصة األسرى منهم؛ الفتاً لجهود الدولة
التركيــة الدبلوماســية والسياســية الهادفــة لخدمــة
فلسطين ونصرة قضيتها.

بناء على طلب من النائب األردني عطية

البرلمان العربي يدين قرار بريطانيا اعتبار
"حماس" منظمة إرهابية

قــال النائــب األردنــي خليــل
عطيــة ":إن البرلمــان العربــي
أدان قــرار الحكومــة البريطانية
تصنيــف حركــة المقاومــة
اإلســامية حمــاس "منظمــة
إرهابيــة" بناء على مقترح تقدم
به".
وأضــاف عطيــة؛ أنــه طالــب
الحكومــة البريطانيــة بالتراجع
عــن هــذا القــرار الــذي اعتبره
عــدوان علــى األمــة العربيــة،
مؤكداً أن حمــاس حركة مقاومة
مشــروعة ضــد االحتــال الصهيونــي ،رافضــاً

اعتبارها غير ذلك.
وطالب عطيــة؛ البرلمان العربي
للعمــل مــع الهيئــات الدوليــة
وخاصة محكمة الجنايات الدولية
التخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية
األســيرات في ســجون االحتالل
اإلسرائيلي.
يشــار إلى أن القــرار البريطاني
ضــد حركــة "حمــاس" قــد لقي
رفضاً واســعاً من قبل الفصائل
والقــوى الفلســطينية كافــة،
باإلضافة إلى العديد من الجهات
العربية والبرلمانية.

صادف يوم االثنين الماضي الذكرى الثالثة عشر لحرب الفرقان التي شهدت حربا صهيونية
شاملة على قطاع غزة ،والتي شكلت بداية االنكسار للعربدة والغرور العسكري الصهيوني
الذي اعتقد أن جيشه المدجج بكل أنواع األسلحة المتطورة ال يمكن أن يُقهر أو يُهزم.
لقد أعلن االحتالل عن إســقاط حكومة حماس ،وضرب المقاومة الباســلة وتفكيك بنيتها
التحتية ،وتحرير الجندي الصهيوني األســير آنذاك "جلعاد شــاليط" ،وكســر إرادة شعبنا،
أهدافــا رئيســية من وراء العدوان ،لكن أيّا منها لم يتحقــق بفضل اهلل تعالى ،ثم بفضل
قوة صبر وثبات وصمود شعبنا ومقاومته الباسلة.
ولم تكن حرب "حجارة الســجيل" عام  2012سوى محاولة صهيونية يائسة لتحقيق بعض
ما عجزت عن تحقيقه في حرب الفرقان ،لكنها لم تجن سوى الوبال والخسران ،بل ودفعت
ثمنــا باهظــا حين تمكنت المقاومة من ضــرب كيان االحتالل في عقــر داره ومقر قيادته
لتصل إلى مدينتي "تل أبيب" والقدس المحتلتين بفضل اهلل ،قبل أن يجترّ الكيان محاولة
جديدة عبر حرب "العصف المأكول" عام  2014التي شــهدت مالحم عظيمة ســقطت فيها
الهيبــة العســكرية الصهيونية ،وتجرّع فيهــا الصهاينة العلقم عندما تم أســر اثنين من
جنوده وعاد عشرات القتلى من وحداته المقاتلة النخبوية في توابيت من أرض المعركة.
وجاءت معركة "ســيف القدس" شــهر مايو الماضي لتبدد آخر أمل صهيوني في النيل من
قوة وجســارة شــعبنا ومقاومته الباســلة عندما اعتقــد االحتالل أنه يســتطيع العبث في
القــدس واألقصى كما يشــاء ،وأنه قادر على ضــرب المقاومة ووحداتهــا المقاتلة وبنيتها
العســكرية عبر اجتراح أســلوب الخداع والتضليل ،فكانت النتيجة خســارة مذلة وانتصارا
فلسطينيا مجيدا.
إن العبرة األهم التي يجب على قادة االحتالل اســتخالصها من وراء الحروب وكافة أشكال
العدوان ضد شــعبنا ومقاومتنا التي استخدم فيها كامل قوته وعدّته العسكرية الغاشمة،
تكمن في اســتحالة كسر إرادة شــعبنا ومقاومتنا وحملها على التنازل عن حقوقه وثوابته
الوطنية ،أو دفعها للتن ّكب عن مســار المقاومة ومشــروع التحرر الوطني مهما بلغت اآلالم
والمعاناة والتضحيات.
إن المقاومــة الفلســطينية الشــماء التي توحــدت في الميــدان في إطار غرفــة العمليات
العســكرية المشتركة ،ال يكسرها أو يفتّ في عضدها أي تهديدات صهيونية جوفاء بقدر
مــا يزيدها ذلك قوة على قوتها ،وثباتا على ثباتها ،وصمودا فوق صمودها ،ويجعلنا أكثر
إصــرارا على التمســك بحقنا في المقاومة حتــى النصر والتحرير ،وأكثر تمســكا بحقوقنا
المشــروعة وثوابتنا الوطنية غير القابلة للمســاومة أو التفريط فــي أي وقت من األوقات
وتحت أي ظرف من الظروف.
لقد أثبتت تجارب العــدوان والتصعيد الماضية أن العدو الصهيوني لم يعد مطلق اليدين،
وأن عدوانــه على حقوقنــا وثوابتنا له ثمن ،وأن إطالق ســيول التهديــدات الفارغة ،التي
طالعنا بعضها مؤخرا من قادة العدو السياسيين والعسكريين ،ال يسمن وال يغني من جوع.
لذا ،ال مفر من أن يعترف قادة االحتالل بإفالسهم العسكري والسياسي في مواجهة شعبنا
ومقاومته الباسلة ،وأال يعمدوا إلى تفريغ مكبوتات حقدهم وقهرهم وإفالسهم على أرض
القــدس والضفة الغربية المجاهدة ،ومحاولة المســاس بأهلها الصامدين الذين يخوضون
اليوم معاركهم البطولية في وجه االحتالل وقطعان المســتوطنين على الســواء في هبة
شعبية مباركة تتصاعد وتائرها يوما بعد يوم.
وكما فشــل العدو الصهيوني في كل أشــكال العدوان والحروب الســابقة سيكون مصيره
الفشــل في ســياق أي معركة أو حرب قادمة بإذن اهلل ،ولن يتجرع ،حين يفكر بأي حماقة
جديدة ضد شعبنا ومقاومتنا ،إال مرارة الخسارة الكاملة والخذالن التام.
في الذكرى الثالثة عشــر لحرب الفرقان نتوجه بالتحية كل التحية إلى أرواح شــهداء حرب
الفرقان ،وعلى رأســهم الشهيد النائب القائد سعيد صيام وزير الداخلية األسبق ،والشهيد
القائد اللواء توفيق جبر قائد الشــرطة الفلســطينية األسبق والشــهيد الجعبري ،والشهيد
القائد الداعية نزار ريان ،وكل شــهداء شعبنا ،وإلى الجرحى والمتضررين وأصحاب البيوت
المهدمــة ،مؤكدين أنهــم يعبدون لنا طريــق النصر ،ويشــكلون الوقود الدافع لمســيرة
التحرير التي ستتكلل بالخالص من االحتالل بإذن اهلل.
وختامــا ..فإننا نؤكد ألبناء شــعبنا وأمتنــا أننا ســنظل األوفياء لدماء الشــهداء والجرحى
والمكلوميــن والمعذبين ،ولن نقيل أو نســتقيل حتى يــأذن اهلل بالنصر والتحرير ،ويومئذ
يفرح المؤمنون بنصر اهلل ،ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم.
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د .بحر يهنئ قطر بيومها الوطني ويعزي األردن وجنوب أفريقيا بوفاة الطراونة و"توتو"
هنــأ د .أحمــد بحــر؛ دولــة قطر بمناســبة
اليــوم الوطنــي ،جــاء ذلــك فــي رســالة
أرســلها لرئيــس مجلــس الشــورى
القطــري حســن بــن عبــداهلل الغانــم.
وقال فيها ":يطيب لنا في رئاسة المجلس
التشــريعي أن نتقدم من دولــة قطر أميراً
وبرلماناً
ً
وحكومة وشــعباً بأطيــب التهاني
والتبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني".
وأضــاف ":ونحــن إذ نهديكــم باســم
شــعبنا أصــدق التهانــي بهذه المناســبة،
لنغتنــم الفرصــة لتثميــن الــدور األصيل
والمُشــرّف لدولــة قطــر الشــقيقة وعلى
رأســها صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بن
حمــد آل ثانــي فــي الوقــوف إلــى جانــب
الشــعب الفلســطيني والتخفيــف مــن
معاناته ومســاندة قطاع غــزة المُحاصر".
وعبــر بحر؛ في رســالته عن أملــه مواصلة
المواقــف القطريــة الداعمــة للحقــوق
الفلســطينية العادلة ،الفتــاً لعمق العالقة
التاريخيــة واألخوية التي تربط الشــعبين
الشــقيقين الفلســطيني والقطــري،
ويتلقى رسالة من رئيس مجلس
الشورى القطري
أكــد رئيــس مجلــس الشــورى القطــري،
حســن بــن عبــد اهلل الغانــم أن دولة قطر
لــن تدخــر جهــداً في الوقــوف إلــى جانب
أشــقائها فــي فلســطين ولــن تتوانى عن
العمل على تحقيق األمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في رســالة شــكر أرســلها الغانم
لرئيــس المجلــس التشــريعي ،رداً علــى
تهنئــة كان قــد وجههــا بحــر ،لدولــة
قطــر بمناســبة اليــوم الوطنــي ،وعبــر
الغانــم في رســالته عــن ســعادتهم على

رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد اهلل الغانم

رئيس الوزراء األردني األسبق المرحوم فايز الطراونة

رئيس أساقفة جنوب إفريقيا السابق ديزموند توتو

مــا تضمنتــه رســالة رئيــس التشــريعي
باإلنابــة مــن كلمــات ومشــاعر طيبــة.
وثمن التواصــل بين المجلس التشــريعي
ومجلــس الشــورى القطــري ،آمــ ً
ا المزيد
مــن التقــدم واالزدهــار لدولة فلســطين.
ويعزي األردن بوفاة رئيس الوزراء
األسبق فايز الطراونة
إلى ذلك وجه بحر ،رســالة لرئيس مجلس
النــواب األردنــي عبــد الكريــم الدغمــي،
نعى فيهــا رئيس الوزراء األردني األســبق
فايــز الطراونــة ،الــذي كــرّس حياتــه
فــي خدمــة وطنــه وأبنــاء شــعبه ،ودعم
قضايــا األمــة العربيــة واإلســامية وفي
مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية العادلــة،
معربــاً عــن تعازي الشــعب الفلســطيني،
للمملكة األردنية الشــقيقة ملــكاً وبرلماناً
ً
وحكومــة وشــعباً ولعائلــة الطراونــة،
ســائلين المولى عز وجــل أن يتغمد الفقيد
بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه
وأن يلهــم ذويــه جميل الصبر والســلوان.

ويعزي جنوب أفريقيا بوفاة "ديزموند توتو"
كمــا أعــرب بحــر ،عــن تعــازي الشــعب
الفلســطيني الحــارة لجمهوريــة جنــوب
أفريقيــا بوفــاة "ديزمونــد توتــو" رئيس
أســاقفة جنــوب أفريقيــا الســابق والحائز
علــى جائــزة نوبــل للســام ،ورفيــق
الرئيــس الراحــل نيلســون مانديــا.
جــاء ذلــك فــي برقيــة تعزيــة أرســلها
بحــر ،لرئيــس برلمــان جنــوب أفريقيــا
مابيســا-نكاكوال"
"نوســيفيوي
وأوضــح فيهــا أن "توتو" كان رمــزًا لدعم
القضايــا العادلــة فــي جميع أنحــاء العالم
وخاصــة القضيــة الفلســطينية العادلــة.
ويخاطب البرلمانات العالمية بشأن
أوضاع األسيرات في سجون االحتالل
وفــي ســياق منفصــل دعــا بحر؛ رؤســاء
البرلمانــات الدوليــة للتحــرك العاجــل
لنصــرة األســيرات فــي ســجون االحتالل،
وتحمّــل المســؤولية الدينيــة والقوميــة
واألخالقيــة واإلنســانية والقانونيــة فــي

مواجهــة اإلجــرام والعنجهيــة الصهيونية
بحــق األســيرات الفلســطينيات اللواتــي
تُهــدَد حياتهــن وتُســلب حريتهــن
ّ
اإلنســانية.
كرامتهــن
وتُمتهــن
جــاء ذلــك خــال رســالة وجههــا ُ
لــك ً
ال
مــن :البرلمــان العربــي ،ومنظمــة
التعــاون اإلســامي ،ورابطــة برلمانيــون
ألجــل القــدس ،واالتحــاد البرلمانــي
العربــي ،والبرلمــان األوروبــي ،االتحــاد
البرلمانــي الدولــي ،والبرلمــان االفريقي.
وطالبهــم فــي رســالته باتخــاذ اإلجراءات
الالزمــة لــردع االحتــال وفضــح جرائمه
وممارســاته العدوانيــة بحــق األســيرات
في مختلــف المحافل اإلقليميــة والدولية،
والعمــل علــى تفعيــل اآلليــات القانونية
وفــي مقدمتهــا المحكمــة الجنائيــة
الدوليــة لمحاســبة ومعاقبــة قــادة
االحتالل علــى االنتهاكات الجســيمة التي
ترتكــب بحــق األســرى الفلســطينيين
بشــكل عــام واألســيرات بشــكل خــاص.

خالل زيارة عائلته

نواب يعبرون عن فخر الكل الفلسطيني بعملية األسير المبحوح البطولية

أملهــم بالحريــة والفرج العاجــل عن جميع
األسرى األبطال من سجون االحتالل.
وقال النــواب ":إن العملية جاءت رداً طبيعياً
على جرائم االحتالل بحق األســرى ،خاصة
االعتداءات األخيرة على األسيرات وقمعهن،
مما يشكل انتهاكاً لكل القوانين الدولية.
وأكــدوا علــى وقــوف المجلس التشــريعي
بجانــب األســرى فــي ســجون االحتــال
وعائالتهــم حتــى النصــر والتحريــر وأن
قضيهــم مــن أولويــات عمــل المجلــس،
مشــددين أن مــا يتعــرض له األســرى من
جرائــم داخل ســجون االحتالل يســتدعي
ال محلياً ودولياً عاج ً
تدخ ً
ال لنصرتهم.

زار وفد من رئاسة ونواب المجلس الشريعي
عائلة األســير يوســف المبحوح؛ مشــيدين
بتنفيــذه عمليــة طعــن ضابــط صهيوني
في ســجن نفحة نصرة لألســيرات ،ورفضاً
للتنكيل بهنا.
وضــم الوفد د .أحمــد بحر والنواب :ســالم
سالمة ،ويوسف الشــرافي ،ومحمد شهاب،
ومحمد فرج الغول ،وأحمد أبو حلبية ،وهدى
نعيم ،وكان في اســتقبالهم عائلة األســير
المبحوح.
وعبر النــواب خالل الزيارة عن اعتزاز وفخر
الكل الفلســطيني بالعملية البطولية التي
نفذها األسير يوسف المبحوح ،معبرين عن

لجنة التربية تناقش خطتها للعام 2022م
عقدت لجنــة التربية والقضايــا االجتماعية في
المجلــس التشــريعي اجتماعــاً دوريــاً ،بحثــت
خاللــه عــدة ملفــات ،وذلــك بحضــور رئيــس
اللجنة النائــب د .عبد الرحمن الجمل ،ومقررها
النائب د .يوســف الشــرافي ،وأعضاؤها النائب
د .ســالم ســامة ،والنائــب د .محمــد شــهاب.
وبحثــت اللجنــة عــدداً مــن الملفات مــن بينها
قضايــا متعلقــة بقطاعــي الصحــة والتعليــم،
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إضافــة لبعض الشــكاوى الــواردة إلــى اللجنة
مــن قبــل المواطنيــن حيــث أوصــت جهــات
االختصــاص بوضــع الحلــول المناســبة لهــا.
إلــى ذلــك ناقشــت اللجنــة فــي ذات االجتماع
خطــة عملهــا للعــام المقبــل  ،2022وأهــم
القضايــا والملفــات التــي ســيتم العمــل
عليهــا ،باإلضافــة لبحــث آليــات تنفيــذ
األنشــطة والفعاليــات التــي تــم إقرارهــا.

 30ديسمبر  /كانون األول  2021م

العــدد
()333

أخبار

5

AL - P R L M A N

خالل خطبة الجمعة نصرة لألسيرات

د .بحر :الهجمة على األسيرات انعكاس لروح الضعف التي يعاني منها االحتالل
قــال رئيس المجلــس التشــريعي باإلنابة
إن شــعبنا ســينتفض ضد
د .أحمــد بحرّ ":
اعتــداءات االحتــال الصهيونــي بحــق
أســيراتنا داخــل الســجون"ّ ،
أن
مؤكــدًا ّ
"الهجمــة الجبانــة علــى األســيرات هــي
انعــكاس لــروح الضعــف والهزيمــة التــي
يعاني منها االحتالل.
وأكد بحر؛ خالل خطبة وصالة الجمعة التي
نظمتها لجنة األسرى في الفصائل والقوى
الوطنيــة واإلســامية أمــام مقــر اللجنــة
الدوليــة للصليب األحمر بمدينة غزة ،على
أن شعبنا سينتصر لألسرى واألسيرات ،كما
ّ
انتفض ضــد انتهاكات االحتالل بحق أهلنا
في حي الشيخ جراح بالقدس المحت ّلة.
ووجه رســالة لألسرى واألســيرات بقوله":

إن الفرج قريب ،وأنكم جميعاً ســتتحررون
ّ
من سجون االحتالل ،وأنكم أنتم خط أحمر

التشريعي يستقبل وفد ًا من اللجنة
الوطنية لتعزيز السلوك القيمي

اســتقبل د .أحمــد بحــر وفــداً مــن اللجنة
الوطنية لتعزيز الســلوك القيمي ،بحضور
النــواب :محمــد فــرج الغــول ،ويوســف
الشــرافي ،وأحمــد أبــو حلبيــة ،وســالم
ســامة ،وعبد الرحمن الجمل ،فيما ترأس
وفد اللجنــة الوطنية رئيســها وكيل وزارة
األوقاف د .عبد الهادي األغا.
وشــدد بحــر؛ علــى أهميــة دور اللجنــة
وخطــورة مهامهــا ،مؤكــداً ضــرورة الجــد
واالجتهاد والصبر للوصول لتعزيز السلوك
القيمي في المجتمع ،وجعله مجتمعاً سليماً
ومحصناً ،داعياً لبذل المزيد من الجهد في
خدمة المجتمع الفلسطيني.
مــن جهته؛ أوضح النائب الغــول أن اللجنة
القانونيــة بالتشــريعي تعمــل دومــاً على
تطويــر أو إلغــاء أو ســن قوانيــن جديــدة
بهدف تعزيز الســلوك القيمي في المجتمع
الفلسطيني.
مــن ناحيتــه؛ أكــد النائب الشــرافي؛ دعم

ناقــش النائــب الدكتور مــروان أبــو راس ،مع
وكيل وزارة الصحة الدكتور يوســف أبو الريش
عــدد من القضايــا المتعلقة بهمــوم المرضى،
مشــيداً بالجهــود التــي تبذلهــا وزارة الصحــة

المجلس التشريعي لعمل ومشاريع اللجنة
الوطنية لتعزيز السلوك القيمي ،داعياً إلى
العمل علــى الجانبين التثقيفي والميداني،
ووقــف أي مظاهــر تســيء لمجتمعنــا
الفلسطيني وثقافته الدينية والوطنية.
بدوره؛ بين رئيــس اللجنة الوطنية لتعزيز
الســلوك القيمــي عبــد الهــادي األغــا أن
لجنته شــكلت بقــرار من مجلــس الوزراء،
وأنهــا تعمــل مــع كل قطاعــات المجتمــع
الفلســطيني لتعزيــز الســلوك القيمــي،
وتحصين المجتمع.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل حالياً على تنفيذ
 10مشــاريع بعــد أن أتمت وضــع خططها
وآليــات تنفيذهــا ،ومنها :الحد من الســحر
والشــعوذة ،والحد من االنتحــار ،وتحصين
المجتمــع ،والتوجيــه القيمــي ،والوقايــة
مــن اإلدمــان ،والحد من ظاهرة التســول،
واإلصــاح األســرى ،والوعــظ واإلرشــاد،
والتأصيل الشرعي والقانوني.

بالنســبة لشعبنا" ،داعيًا إلى العمل بشكل
وطنــي وموحــد لتحريرهــم بكل الســبل

خالل حلف القضاة الشرعيين الجدد اليمين القانونية

د .بحر :إقامة العدل سيؤدي لحالة من األمن
واالستقرار بالمجتمع وسيوصلنا للنصر

قال رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د.
أحمد بحــر" :إن العدل أســاس األمن ،وإن
إقامة العدل ســيؤدي إلــى حالة من األمن
واالســتقرار فــي المجتمع والذي ســيؤدي
بدوره إلى النصر القريب".
وأضاف بحــر؛ خالل كلمته فــي حفل حلف
اليميــن القانونيــة لقضاة شــرعيين جدد
"نحــن بالمجلس التشــريعي نثق بالقضاء
الشــرعي الــذي يشــهد تطــوراً ورقياً في
شــتى الميادين ســواء األنظمة أو الكوادر
من ذوي الكفاءة أو األبنية".
وأوصــى القضاة الشــرعيين الجدد بتقوى
اهلل عــز وجــل وتحــري العــدل واالنصاف،
والتدقيق فــي البيانات والقضايا حتى يتم
التوصــل إلى الحقيقة والحق ،واالســتفادة
من خبرات القضاة الســابقين ،واالستمرار
في التعلم وتطوير الذات.

النائب أبو راس يلتقي وكيل وزارة الصحة
ودورهــا الكبيــر في تخفيــف معانــاة المرضى
وخدمة أبناء شــعبنا وتقديــم الخدمات الصحية
لهم ،وناقــش الطرفان خالل اللقــاء العديد من
القضايــا والشــكاوى العالقة واتفقــا على وضع

واإلمكانات.
وأضاف" :حري باألمة العربية واإلســامية
العمــل على تحريــر جميع أســرانا؛ ألنّهم
يدافعــون عــن فلســطين وكرامــة األمة،
فاألســيرات الماجــدات يدافعن عن شــرف
األمــة ويرســمون الطريــق إلــى تحريــر
فلسطين".
واســتنكر اســتمرار الهجمــة اإلســرائيلية
بحق األســيرات وعزلهن في غرف منفردة
ومظلمــة ،وحرمانهن مــن الزيارة ومن كل
أدوات التعليم والكهرباء ،الفتًا إلى انتهاك
االحتــال لحقوق اإلنســان بقيامه بتركيب
أن
كاميرات في ســجون األسيرات ،ومؤكداً ّ
تعمــد االحتالل إهانة األســيرات "إنّما هو
إهانة لشعبنا وكل أحرار العالم".

الحلول المناسبة والعاجلة لها.
ومــن جانبــه ،اســتعرض د .أبــو الريــش
آخــر التطــورات الصحيــة وواقــع المؤسســات
والمستشــفيات الطبيــة التابعة للــوزارة ،وقدم

w w w . p l c . p s

مــن جهتــه؛ شــدد نائــب رئيــس لجنــة
متابعــة العمــل الحكومــي م .محمــد
الفــرا ،علــى ضــرورة تحقيق العــدل في
المجتمع الفلســطيني ،خاصة أن الشــعب
الفلســطيني عانــى كثيراً مــن الظلم من
قبــل االحتــال والمجتمع الدولي ،مشــيراً
إلــى االهتمــام الكبير الــذي توليــه لجنة
متابعة العمل الحكومــي بمنظومة العدل
ومن بينها القضاء الشرعي.
مــن ناحبتــه؛ اســتعرض رئيــس مجلس
األعلى للقضاء الشــرعي د .حسن الجوجو؛
إنجــازات القضاء الشــرعي؛ الفتاً لســامة
ودقة اإلجراءات المتبعة في تعيين القضاة
الشرعيين الجدد الخمســة ،مؤكداً حرصه
علــى تطويــر مرفــق القضــاء الشــرعي
والعمــل بجــد مــن أجــل خدمــة المجتمع
الفلسطيني.

إجابــات على عــدد مــن القضايا التــي طرحها
النائب د .أبو راس ،الفتاً إلى أن وزارته تنســق
مــع كل الوزارات بما يهــدف لخدمة المواطنين
وحفظ حقوقهم وتقديم الخدمة المطلوبة لهم.
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لجنة الداخلية تتفقد مركز شرطة معسكر جباليا وتقر خطتها للعام 2022
زارت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي
في المجلــس التشــريعي برئاســة النائب
مــروان أبــو راس ،مركز شــرطة معســكر
جباليا ،حو كان في استقبالهم مدير المركز
المقــدم محمــد الخطيب ،ومــدراء اإلدارات
المخلفة في المركز.
وأشاد النائب أبو راس؛ بجهود مركز شرطة
معســكر جباليا الذي يعتبر من أكبر مراكز
القطاع بالنســبة لعــدد الســكان ،ويغطي
مساحة واسعة ومناطق حيوية في محافظة
شــمال غزة ،علــى جهــوده المتواصلة في
حفظ األمن واألمان ،وحل قضايا وشــكاوى
المواطنين المختلفة وفق القانون.
من جانبه ،أوضح المقــدم الخطيب طبيعة
عمل المركز في اســتقبال المواطنين وحل
قضاياهم المختلفة ،وسياسته في التعامل
مع الموقوفين في النظارة ،مشــيراً إلى أن
المركز يسعى دائماً لتطوير منظومة العمل

ورفع كفاءة العاملين فيه ،رغم ضعف وقلة
اإلمكانيات المتاحة.
واستعرض الخطيب أقسام وإدارات المركز
ودورهــا في خدمة المواطنين ،الفتاً إلى أن

المركز يستقبل آالف المراجعين شهرياً.
من جانب آخر ،تفقد النائب أبو راس ســجن
أبــو عبيدة شــمال قطاع غــزة ،واطلع على
طبيعــة العمــل فيــه واحتياجاتــه وأحــوال

النزالء به.
وتقر خطتها التشغيلية للعام 2022
إلــى ذلــك عقــدت اللجنــة اجتماعــاً دورياً
ناقشــت خالله عدة قضايــا؛ وذلك بحضور
رئيس وأعضــاء اللجنة النــواب :مروان أبو
راس ،ومحمد فرج الغول ،وســالم ســامة،
ويونس أبو دقة.
وناقشــت اللجنة خــال اجتماعهــا التقرير
الذي ســيقدم لجلســة المجلس التشريعي
حــول واقــع المخــدرات فــي قطــاع غــزة
وتعديالتــه المقترحــة ،فيما أقــرت الخطة
التشغيلية للعام .2022
واطلعــت اللجنــة علــى نتائــج وتوصيــات
النشــاطات والزيــارات التــي نفذتها خالل
الفتــرة الســابقة ،وقررت تنظيم سلســلة
من الزيــارات الرقابيــة والتفقديــة لمراكز
الشــرطة في محافظة شــمال قطــاع غزة،
وحاجز بيت حانون لالطالع على عملهم.

اللجنة االقتصادية تستمع لنائب رئيس متابعة العمل الحكومي
عقــدت اللجنــة االقتصاديــة برئاســة
النائــب يحيــى العبادســة ،وبمشــاركة
أعضائهــا النــواب :يونــس أبــو دقــة،
وسالم ســامة ،وعاطف عدوان ،ويوسف
الشــرافي ،وهدى نعيم ،جلســة اســتماع
لنائــب رئيــس متابعــة العمــل الحكومي
محمــد جــواد الفــرا ،وبحضــور أحمد أبو
راس رئيس لجنة الســامة واألمن.
ورحــب العبادســة بالحضور ،مشــيراً إلى
أن اللقــاء يهــدف لمتابعــة تنظيم قطاع
األعمــال فــي حقــل المــواد البتروليــة،
لتحديــث منظومــات القوانيــن واللوائح
المنظمــة لهــذا القطــاع الحيــوي وذلــك
لضمــان الســامة واألمن والحفــاظ على
األرواح والمقدرات العامة والخاصة.
وبحث اللقاء األنظمــة المتعلقة بترخيص
محطــات التــزود بالوقود والتــزود بالغاز
وســيارات صهاريج البتــرول والغاز ،حيث
تــم التأكيــد علــى التخلــص مــن جميع
النقاط العشــوائية لتعبئة الغاز المنتشرة
في األحياء واألزقة الســكنية لما تشــكله
مــن مخاطر على المواطنين.

وأكــد الحضــور علــى ضــرورة أن تنتهي
لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي مــن
تنظيم هــذا القطاع بالتعاون والشــراكة
مع قطاعات ذات الصلــة وجمعية موردي
الغاز ،في مدة ال تتجاوز ثالثة شــهور من
تاريخه.
أراضي المندوب
وتنــاول اللقاء الجهود المبذولــة لمعالجة

أراضــي مــا يعــرف بالمنــدوب وضــرورة
االنتهــاء مــن هــذا الملــف لمــا فيــه من
مصالــح تعود علــى المواطــن والحكومة
والتنميــة العمرانية والتطوير.
وأكــد المجتمعــون على ضــرورة مالحقة
النصابيــن الذيــن يســرقون المواطنيــن
تحت ذرائع ومشــاريع اســتثمارية وهمية
فيما يعرف بالتسويق الهرمي أو الشبكي.

وضــرورة أن تتحمــل الحكومة دورها في
مالحقة هــؤالء اللصوص ،الذين يضرون
بالمجتمــع ويهربــون بأمــوال المواطنين
إلى خارج البالد.
وتطــرق المجتمعون إلى أهمية االســراع
فــي تطويــر معبر رفــح ومعبر كــرم أبو
ســالم ،ليســتوعب الحاجــات المتجــددة
وذلــك بالعمــل علــى بنــاء معبــر جديد
يراعــي مواصفات العمــل الجيد ويتالفى
مشكالت المعبر القديم.
وتناقش خطــة عملها للعام المقبل
إلــى ذلك عقــدت اللجنة اجتماعــاً دورياً،
لبحث عــدة ملفات ،بحضور رئيس اللجنة
النائب يحيى العبادســة ،ومقررها النائب
يونــس أبــو دقــة ،وأعضاؤهــا النائب د.
سالم ســامة ،والنائب هدى نعيم.
وبحثــت اللجنــة االقتصاديــة عــدداً مــن
الملفــات والمواضيــع المطروحــة علــى
جدول أعمال االجتماع.
كما ناقشــت اللجنة خطتهــا للعام المقبل
 ،2022وأهــم القضايــا والملفــات التــي
ســيتم العمل عليها ،وآليات عمل اللجنة.

نائبان :اعتداءات االحتالل على أسرانا وأسيراتنا جريمة حرب تستوجب العقاب
أدان النائــب محمــد فــرج الغــول؛
االعتــداءات الصهيونيــة الشرســة علــى
األســيرات الفلســطينيات ،داخل ســجون
االحتــال على أيدي قوات القمــع التابعة
إلدارة مصلحــة الســجون ،معتبــراً ذلــك
انتهــاكاً للقوانيــن واألنظمــة واألعــراف
والمواثيق الدولية.
وأوضــح النائب الغول أن اعتداء االحتالل
علــى أســيراتنا وأســرانا فــي ســجون
االحتــال يعد اعتدا ًء صارخــاً على حقوق
األسرى وحقوق االنســان ويشكل جريمة
حــرب وجريمة ضد اإلنســانية تســتوجب
المحاكمة أمــام محكمة الجنايات الدولية.
ودعــا لنصــرة األســرى واألســيرات فــي
الســجون وتفعيل المقاومــة بكل أدواتها
إلجبــار االحتــال علــى التوقــف عن كل
الجرائم التي طالت األســرى واألسيرات.

األسيرات خط أحمر
بدورهــا ،أكــدت النائــب هــدى نعيم أن
األســيرات واألســرى خــط أحمــر وثابت
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أساســي لدى المقاومة ،وال يمكن للشعب
الفلسطيني أن يصمت على هذه الجرائم
واالعتداءات ،وقالــت ":إن تغول االحتالل

على األســرى بشكل عام وعلى األسيرات
بشــكل خــاص يأتي فــي ظل إحساســه
بالقلق الشــديد من تصاعد المقاومة في
الضفــة الغربية ،وخوفــه من حدوث فراغ
أمنــي يهدد وجود الســلطة الفلســطينية
التي شــكلت كفيال ًأمنياً له ولحمايته".
وأوضحــت نعيــم أن االحتــال يظــن أن
األســرى واألســيرات نقطــة ضعــف لدى
الشــعب الفلســطيني وهــو ال يــدرك أن
شــعبنا لن يقبل بمثل هــذه االعتداءات،
مشــددة علــى أن االحتــال ال بــد أن
يلقن درســاًقاســياً حتى تتوقــف جرائمه
واعتداءاتــه بحــق األســرى ،مشــيرة إلى
أن أســرانا يمتلكون إرادة وكرامة وحرية
ويمتلكــون إيمانــاً بعدالــة قضيتهــم
ويمتلكــون مــن القــوة مــا يكفيهــم أن
يرفعوا رؤوسهم عالياً.
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أكدوا أن الضفة خزان الثورة

نواب :الهبات الجماهيرية بالضفة مستمرة واالحتالل سيندم على جرائمه

النائب حسن خريشة

قــال النائــب الثانــي لرئيــس المجلــس
التشــريعي حســن خريشــة ":إن النــداءات
وحشــود المواطنيــن المــؤازرة للبلــدات
المستهدفة من المستوطنين ،تؤكد أن من
يمتلك الشــارع هو المواطن الفلســطيني
وليس المستوطن".
واعتبــر الهبــات الجماهيريــة محاولــة
الســتعادة زمــام األمــور كمــا كانــت فــي
االنتفاضــة األولى ،الفتاً إلى أن هناك وحدة
وطنية حقيقة وشعبية ميدانية في الشارع
الفلســطيني ،بغض النظر عن تنظيماتهم
واتجاهاتهــم ،وهذه هي الوحــدة الحقيقية
تتجلى بأبهى صورها.
ودعــا خريشــة؛ الســلطة فــي الضفــة
بــكل مكوناتهــا لالنحيــاز لخيــار الشــعب
الفلســطيني ودعــم قناعاته فــي مقاومة
االحتــال والتصــدي لقطعان مســتوطنيه
الذين يعتدون على المواطن الفلســطيني
بالضفــة الغربيــة ويصــادرون األراضــي
ويحرقــون األخضــر واليابس فــي مخالفة
لــكل األعــراف الدوليــة التــي نصــت على
ضرورة حماية شعبنا وكفلت له حق مقاومة
االحتالل.
اإلبداع في مقاومة االحتالل
مــن جانبــه ،أكــد النائــب فــي المجلــس
التشــريعي حســني البورينــي أن الشــعب
الفلســطيني ال يجــد أمامــه إال المواجهــة

النائب حسني البوريني

النائب فتحي قرعاوي

واإلبداع في مقاومة االحتالل.
وأشــار الــى أن العمليــات الفدائيــة ضــد
قطعان المســتوطنين والجنــود هي نتيجة
للظلم والهجوم االســتيطاني المتكرر ضد
الشــعب الفلســطيني الذي ُظلــم ويحاصر
ويضيق عليه من جميع الجهات.
ودعا النائــب البوريني المواطن في الضفة
ألن يبقــى يقظاً ورافضاً لسياســة االحتالل
واالستيطان والقمع التي تمارس بحقه.
ونبه إلى أن ما يجري في الضفة من عربدة
ماض في
للمســتوطنين يؤكد أن االحتالل ٍ
سياسته القمعية ويعيث فسادًا في أراضي
وممتلكات المواطنين.
وحذر من اســتمرار هجمات المســتوطنين
التــي تتصاعــد بشــكل كبيــر في شــمال
الضفــة الغربية وخاصة مدينة نابلس التي
تنتشر في محيطها عشرات القرى المحاطة
بالمستوطنات.
غيابًا واضحًا ومستهجنًا
إلى انتقد النائب فتحي قرعاوي ،غياب أجهزة
السلطة األمنية عن اعتداءات المستوطنين
المتواصلــة ضد المواطنين الفلســطينيين
بالضفة الغربية المحتلــة ،مؤكداً أن هناك
غياباً واضحاً ومستهجناً وغير مبرر للسلطة
وأجهزتها األمنية عن ساحة الضفة الغربية
في ظل تغول االحتالل ومســتوطنيه على
المواطن الفلسطيني.

النائب رياض العملة

ولفت قرعاوي إلى أن هناك غياب للســلطة
الفلســطينية بشــكل واضــح فيمــا يتعلق
بعالقــة المواطــن بالســلطة ،وعالقــة
المواطــن بــاألرض واألمــن واألمــان الذي
يتساءل أين هو؟!.
وتســاءل قائــا" :من المســؤول عن توفير
األمــن واألمان للمواطن الفلســطيني الذي
يقع اليوم وبكل أسف بين مطرقة السلطة
واعتقاالتها وسندان االحتالل".
وأضاف" :لألسف الســلطة تتحول في كثير
مــن األحيــان ليــد قامعــة للفلســطينيين
بالتوازي مع االحتالل".
احتضان ودعم المقاومة
بــدوره ،دعــا النائــب ريــاض العملــة عن
محافظــة نابلــس ،إلــى ضــرورة احتضان
ودعم المقاومة الشعبية رسميًا وفصائليًا
لمواجهة االستيطان بالضفة الغربية.
وأكــد علــى ضــرورة تماســك الموقــف
الفلســطيني شــعبيًا ورســميًا للــرد على
تمــادي االحتــال فــي مختلــف الجوانب ال
سيما االســتيطان وما يرافقه من اعتداءات
على المواطنين وممتلكاتهم.
وشــدد علــى أن المقاومــة الشــعبية على
أهميتها فإنهــا بحاجة لوجود دعم وحاضنة
فصائلية فاعلــة ،موضحاً أن االحتالل يضع
كل قوتــه في مجــال االســتيطان وتثبيت
البؤر االســتيطانية في جبــل صبيح وغيره

النائب مشير المصري

من األماكن.
ودعا المؤسسة الفلســطينية الرسمية ألن
يكون لها “مواقف جدية ،وليس شــكلي في
مختلف المواقــع والمناطق التي يُنفذ فيها
االحتالل اعتداءاته.
إرهاب دولة منظم
بــدوره ،أكــد النائــب مشــير المصــري أن
اســتمرار اعتــداءات المســتوطنين علــى
المواطنيــن فــي الضفة وخاصــة ما حصل
فــي قرية برقــة قضاء نابلــس هي جرائم
صهيونية ســوداء تعبر عــن ج ِبلة االحتالل
وطبيعته وهي إرهــاب دولة منظم بمظلة
رسمية.
وقال المصري ":إن قادة االحتالل يتحملون
المســؤولية عن إطــاق يد المســتوطنين
ليعيثوا في األرض فســاداً ويســفكوا الدم
الفلســطيني وعليهــم أن يدركــوا أن هذه
الحماقات البد لها من ثمن".
وأشــار النائــب المصــري أن المواطنيــن
فــي الضفة الذين شــكلوا خــزان الثورة لن
يصمتوا ازاء هذه الجرائــم ،مؤكداً أن خيار
االنتفاضة ومســار الثورة هو ســيد الموقف
للجــم عقليــة المســتوطنين والوقوف في
وجههم.
وحيا النائب المصري ثــورة المواطنين في
الضفة ودفاعهم عن أرضهم واستبســالهم
في مواجهة قطعان المستوطنين.

النائب هدى نعيم تلتقي رئيس بلدية المغراقة اعالم التشريعي يزور عدد من المؤسسات اإلعالمية

اســتقبلت النائب هــدى نعيم ،رئيــس بلدية
المغراقــة نضال أبو كميــل ،وبحثت معه عدد
من الملفات والقضايا المتعلقة بالبلدية.
وأشادت بالجهود التي تقدمها بلدية المغراقة
خاصة على صعيد المشاريع الخدماتية ،وأدائها
وتطور الخدمة التي تقدمها البلدية للمواطنين
وتجويدها وتحسينها.
وأكدت النائــب نعيم على أنهــا حريصة على
متابعة العوائق التي تواجه بلدية المغراقة مع
جهات ذات االختصاص والعمل على تســهيل
كل اإلجــراءات لذلك ،وذلك مــن خالل حرص
المجلس التشــريعي على التواصــل مع كافة
المؤسســات الخدميــة فــي المجتمــع وتذليل

العقبات وصوال ألفضل خدمة ألبناء شعبنا.
بــدوره ،أطلع رئيس البلديــة نضال أبو كميل
النائــب نعيــم ،علــى األوضــاع فــي البلدية،
وأخــر التطورات والجهود التــي تبذلها البلدية
الستمرار تقديم خدماتها للمواطنين.
وبيــن طبيعــة عمــل البلديــة والصعوبــات
التــي تواجههــا فــي كافــة المجاالت بســبب
قلــة اإلمكانيات المتاحة ســواء اللوجســتية أو
البشرية.
وشــكر أبــو كميل حــرص النائــب نعيم على
متابعــة قضايــا البلديــة ،وســعيها الــدؤوب
لمصلحــة المواطــن الفلســطيني مــن خالل
متابعتها المباشرة لجميع قضاياهم.

زار وفــد مــن اعالم المجلس التشــريعي عدد
من المؤسســات اإلعالميــة بقطاع غزة وبحث
معهم ســبُل التعاون المشــترك؛ وضم الوفد
ُك ً
ال مــن مدير اعالم المجلــس ماجد أبو مراد،
ومدير العالقات العامة بالتشــريعي حسام أبو
جحجوح ،ومديــر اعالم كتلة التغيير واإلصالح
البرلمانية شرحبيل الغريب.
وشــملت جولــة الزيــارات ُك ً
ال مــن مــدراء
المؤسســات التالــي :مدير عام وكالة شــهاب
الصحفي شــادي أبــو صبحة؛ ورئيــس تحرير
وكالــة صفــا الصحفي محمد أبو قمــر؛ ومدير
عام صحيفة فلسطين الصحفي رامي خريس،
ومدير عام مؤسســة الرســالة الصحفي عمار
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قديح؛ وقدم الوفد التهنئة لمدراء المؤسســات
المذكورة بمناسبة توليهم مهام مناصبهم.
وثمــن الوفد الجهــود اإلعالمية التــي تبذلها
المؤسسات وطواقم العاملين فيها بهدف نصرة
القضية الفلســطينية وإثبات الرواية الوطنية
ودعمها فــي مواجهة رواية االحتــال والعمل
علــى دحضهــا فــي كل المنصــات اإلعالمية
والوكاالت الصحفية المحلية والدولية.
مــن ناحيتهــم عبــر مــدراء المؤسســات عن
تقديرهم للدور الوطني للمجلس التشــريعي
خاصة ما يتعلق بسن القوانين وتطوير البيئة
التشــريعية ،منوهين الســتعدادهم للتعاون
اإلعالمي المشترك.

