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ماجد أحمد أبو مراد

ظلت دولة االحتالل تلعب على المتناقضات في الســاحة الفلســطينية 
منذ عقود وما زالت على هذا الحال حتى يومنا هذا؛ لذا عمدت لتصفيات 
واغتياالت لعدد من قيادات منظمة التحرير الفلســطينية وذلك بهدف 

تمهيد الطريق أمام أخرين ترى فيهم أوفياء لمصالحها. 
ال يمكن لفلســطيني حر أن ينسى اقدام االحتالل في إبريل من العام 
1973م على اغتيال القيادي الفلســطيني محمد يوسف النجار؛ وكمال 
عــدوان وهو عضــو اللجنــة المركزية لحركــة فتح ومســئول األرض 
المحتلــة فــي حينه، وكمال ناصر الذي عمل كمتحدث رســمي باســم 
منظمــة التحرير الفلســطينية، وفــي يناير من العــام 1991م اغتالت 
اليد الصهيونيــة اآلثمة القادة الكبار صالح خلــف، وهايل عبد الحميد 
"أبو الهول" وأبو محمد العمري، وكانت من قبل قد واصلت "إســرائيل" 
مسلســل اغتياالتهــا للشــخصيات الفلســطينية وقادة فتــح ومنظمة 
التحرير فقد شــهد ابريل مــن العام 1988م اغتيــال القائد الكبير أبو 
جهــاد خليل الوزير وهو الشــخص الثاني بعد الرئيــس أبو عمار الذي 

تمت تصفيته الحًقا وقائمة االغتياالت تطول.. 
وال يخفى على أحد أن تلك االغتياالت كلها كانت بدافع العداء للشــعب 
الفلســطيني وبهــدف االنتقــام من قادتــه وحبًا في تغييــب الفدائي 
الفلســطيني الحــر عــن المشــهد؛ وفــي ذات الوقت مهــدت كل تلك 
االغتيــاالت وغيرها الطريــق أمام "أبو مازن" وهو صديق "إســرائيل" 
ليكــون في ســدة الحكم وقيادة الســلطة الفلســطينية ليقــدم لدولة 

الكيان كل ما قدم من خدمات جليلة وخاصة على الصعيد األمني.
اليــوم وقد بلــغ الرجل عامه الـــ "87" وبعد "17" ســنة لــه في قيادة 
الســلطة فمن الطبيعي أن تبحــث دولة الكيان عن بديل له؛ وهنا يرى 
أكثر المتابعين أنه يتم تمهيد الطريق أمام حسين الشيخ الذي أعلنت 
حركة فتح مؤخرًا عن تســميته لشغل منصب عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية والغالب أنه ســيكون أمين ســرها خلًفا 
للدكتــور صائب عريقات الــذي توفي في نوفمبر/تشــرين الثاني من 

العام 2020م. 
عمليًا يعتبر أمين سر منظمة التحرير نائبًا لرئيسها نظرًا لعدم وجود 
نائبًا رســميًا له وبالتالــي ممكن أن يحل مكانه في رئاســة المنظمة 
والسلطة كذلك في حال غيابه لسبٍب أو ألخر ويبقى في ذات المنصب 

حتى يتم إجراء انتخابات.
إن وصول حســين الشــيخ لهذا المنصب بات قريبًــا؛ يؤكد ذلك قربه 
الشــديد من أبــو مــازن ومرافقته له فــي كل االجتماعات السياســية 
واألمنية الداخليــة واإلقليمية والدولية خالل الســنوات الماضية األمر 

الذي يعزز فرص الشيخ لخالفة أبو مازن في كل مناصبه.
طبعًا قد يصل حســين الشــيخ لمراده ولما تريد "إســرائيل" أن يصل 
إليه لكنه ســيكون بال قاعدة جماهيرية وال التفاف شعبي حوله مطلًقا 
األمر الذي سيجعله مرتكزًا أكثر على الحماية األمنية وحينها ستحركه 
المنظومة األمنية وفق ما تريد، معلوم أن المنظومة األمنية للســلطة 
تحظى بدعم واســع وغير محدود من االحتالل وبالتالي سيكون الشيخ 

رجل االحتالل في السلطة وهو أمر خطير.
وفي ظالل ذلك الواقع األليم والمؤلم فإنه ليس هناك أي حل لمعضلة 
السلطة وتعاونها مع االحتالل سوى تشكيل بديل وطني عنها والسعي 
الجاد نحو ازاحتها وتغييب رموزها عن المشهد تمامًا، وهو أمر بحاجة 
لخطة وطنية اســتراتيجية كاملة وشاملة تشارك بوضعها ودعمها كل 
القوى الحرة والفاعلة على الســاحة الفلســطينية هذا ليس مســتحيال 

لكني آمل أال يكون بعيدًا. 

لجنتا الداخلية والقانونية تتفقدان مركزي إصالح وتأهيل غزة والشمال

زارت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي برئاسة 
النائب مروان أبو راس، واللجنة القانونية برئاســة 
النائــب محمد فرج الغــول، مركز إصــالح وتأهيل 
الكتيبــة في محافظة غــزة، ومركز إصالح وتأهيل 
أبو عبيــدة في محافظة شــمال غزة؛ وشــارك في 
الزيــارة ُكاًل مــن النواب أعضــاء اللجنتين: مشــير 
المصري، وأحمد أبو حلبية، وسالم سالمة، ويونس 
أبو دقة، ومحمد شهاب، "البرلمان" رافقت اللجنتين 

في زيارتيهما وأعدت التقرير التالي: 
مركز إصالح غزة

ولــدى زيارتهم لمركــز إصالح غزة أوضــح النواب 
أن الزيــارة ذات طابــع تفقدي ورقابــي وهي جاءت 
لالطمئنان على الوضع العام في السجون والوقوف 
علــى طبيعــة العالقــة مع الجهــات الرســمية ذات 
الصلة بعمل الســجون ومراكــز التأهيل واإلصالح 
مثل: "النيابة العامة، والمحاكم، ونقابة المحامين، 
والصليب األحمر، والمؤسسات الحقوقية المختلفة".

واستمع النواب أثناء الزيارة لحاجات النزالء وتعرفوا 
على أحوالهم وظروفهــم والخدمات المقدمة لهم، 
مؤكدين على دور السجون في إصالح وتأهيل النزالء.

هذا وكان في استقبال النواب لدى زيارتهم لمركز 
إصالح وتأهيل غزة "الكتيبة" مدير المركز المقدم 
وائــل الحســني، وعدد مــن المســئولين بالمركز؛ 
ورحب الحســني؛ بنواب اللجنتين وقدم لهم شرحًا 
حــول واقــع المركــز وأعداد النــزالء فيــه وطبيعة 
الخدمــات التــي يقدمها المركــز لهم، مؤكــدًا أن 
المركــز لديــه برامج متنوعة من شــأنها مســاعد 

النــزالء علــى التأهيــل واالندمــاج فــي المجتمع. 
زيارة مركز إصالح الشمال

إلى ذلك نظم النواب زيــارة لمركز إصالح وتأهيل 
الشــمال أو مــا يعــرف بـ "ســجن أبو عبيــدة" حيث 
كان فــي اســتقبالهم مدير المركــز المقدم محمد 
أبــو اللبــن، وعدد من الضبــاط العامليــن بالمركز 
التــي  والمعيقــات  للصعوبــات  النــواب  واســتمع 
تعانــي منها الســجون بشــكل عــام وخاصة مركز 
الشــمال، واعديــن بمتابعتهــا وحلهــا، ومثمنيــن 
جهودهــم المبذولة داخل الســجون لتأهيل النزالء 
ومســاعدتهم فيما يتعلق باالندمــاج في المجتمع 
اإلجراميــة. األعمــال  ممارســة  مــن  والتخلــص 

خطة معدة مسبًقا
من جانبهم، استعرض مدراء السجون طبيعة العمل 
داخل مراكز اإلصــالح والتأهيل، وأوضــاع النزالء، 
مشــيرين إلى أنهم يعملوا وفق خطة معدة مسبقًا 
مع المؤسســات والجهات ذات العالقة ضمن برامج 
متنوعة للتعامل مع النزالء واالرتقاء بهم ومن هذه 
البرامــج: "محــو األمية، والتعليم المــوازي، وحفظ 
القــرآن، والدورات التثقيفيــة والمحاضرات الدينية 
والتوعوية واالجتماعية" وغيرها من البرامج المهمة.

الفتين إلى أنهم يعملون تحت إشراف مباشر من وزارة 
الداخلية واألمن الوطني التي تتابع أعمالهم بشكل 
دوري وتصدر لهم التوجيهــات والتعليمات الالزمة 
لتنظيم العمــل وتجويد الخدمــة المقدمة للنزالء.

متابعة طبية مستمرة
وبين مدراء مراكز التأهيل واإلصالح أنهم يعملون 

بشــكل دوري من أجل متابعة النــزالء من الناحية 
الطبية، وكذلك متابعة المشــاكل االجتماعية لهم 
ومعالجتهــا، مؤكدين أن مراكــز اإلصالح والتأهيل 
مفتوحة دائمًا لجميع المؤسسات الحقوقية لزيارتها 
واالطــالع على أوضــاع النــزالء، وللجــان اإلصالح 
فــي المحافظات ســواء المنبثقة عــن رابطة علماء 

فلســطين أو وزارة الداخلية وذلك بهدف المساهمة 
في حل مشاكل النزالء كافة.

وفي نهاية الزيارتين تفقد النواب أقسام المركزين 
والتقوا مع عدد من النزالء، واستمعوا لهم، واعدين 
بمتابعة ملفاتهم وقضاياهم وهمومهم مع الجهات 

ذات العالقة.
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قــال النائــب الثانــي لرئيــس المجلــس 
التشريعي د. حسن خريشة:" إّن السلطة 

في رام اهلل، أنفقــت حوالي نصف مليون 
دوالر على معرض الرسوم، لتسيء للرمز 

الرئيس الراحل ياسر عرفات أبو عمار".
 وأوضح خريشة، أّن معرض الرسوم كّلف 
المؤسسة القائمة عليه والتابعة للسلطة 
نحو 487 ألــف دوالر، وفي نتيجته أوصل 

لإلساءة للرئيس الراحل بشكل خطير. 
وأضاف: "إّن ما قام به رسّامو الكاريكاتير 
والقائمون عليــه ليس حرية رأي وتعبير، 
بــل تســيء بصــورة أو بأخــرى لصــورة 
الرئيس الراحل ياســر عرفات في عقول 
وأذهــان الفلســطينيين ومحاولــة إعطاء 

صورة مختلفة مسيئة عنه". 
وشدّد خريشة؛ على أنه كان األولى أمام 
السلطة توجيه هذه األموال لعالج بعض 
الحاالت المستعصية أو مساعدة العائالت 

الفقيرة المحتاجة بداًل من الســخرية من 
شخصية كبيرة كياسر عرفات. 

وأردف:" إّن مــا أثار ســخط النــاس على 
المعــرض هــو حضــور رئيــس حكومــة 
رام اهلل محمــد اشــتية واالبتســامة التي 
علت علــى وجهــه، باإلضافة إلــى وجود 
شخصيات وقامات فلسطينية كانت على 
صلة وثيقة بالراحل عرفات، مما اســتفز 
الناس بشــكل أو بآخر وفجر ثورة غضب 

في نفوسهم". 
وأكــد أّن ما حصل في المعرض مرفوض 
جملــة وتفصيــاًل وعلى الجهــات المعنية 
إجــراء تحقيــق جــدّي والخــروج بنتائج 
قويــة إلدانــة القائميــن علــى المعرض 
ومســاءلتهم علــى اإلســاءة التي حصلت 

إلحدى القامات الفلسطينية. 

يكــون  قــد  أنــه  إلــى  خريشــة؛  ونبــه 
لتغييــب  ومحــاوالت  مخططــات  هنــاك 
صورة الشــهيد "أبــو عمار" من الوســط 

الفلسطيني بشكل خفيٍّ وخبيث. 
وكانت مؤسسة ياسر عرفات قد افتتحت 
وياســر  فلســطين  كاريكاتيــر  معــرض 
عرفــات بحضور رئيس حكومــة رام اهلل 
اشتية، وشــارك فيه أكثر من 100 رسام 
مــن 43 دولة، ويضــم 350 لوحــة فنية 
علقت منها 250 على جدران متحف ياسر 
عرفات في مدينــة رام اهلل، فيما عرضت 
اللوحــات المتبقيــة علــى شاشــة عرض 
على مدخل المتحــف. وحملت العديد من 
الرسومات صورا مشوهة للرئيس الراحل 
عرفــات، ما أثــار عاصفة مــن االنتقادات 

في األوساط السياسية والشعبية.

تقريرتقرير

03 التفاصيل

 بعد تفشي كورونا بينهم
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في الذكرى الـ 13 الستشهاده

إبراهيــم  الشــيخ  أحمــد بحــر،  د.  هاتــف 
الهذاليــن، لتعزيته بوفاة شــقيقه الشــهيد 
ســليمان الهذالين؛ والذي استشــهد متأثرًا 
بجــروح خطيرة ُأصِيب بها في الخامس من 
يناير الجــاري جراء تعمد شــرطة االحتالل 

دهسه.
ووصــف بحــر؛ الشــيخ الشــهيد الهذاليــن 
بأنــه أيقونة النضــال والمقاومة الشــعبية 
الفلســطينية، مدينًا إعدامه بعدما تعمّدت 
شــرطة االحتالل دهســه أثنــاء دفاعه عن 
أرضه، مشــيرُا إلى أن هذه الجريمة تضاف 
لسلســلة جرائم اإلعدامــات الميدانية التي 

تنفذها قوات االحتالل ضد شعبنا.
ويعزي مسؤول ملف اإلعمار المصري 

بوفاة العامل الشناوي
كمــا هاتــف بحــر، مســؤول ملــف اإلعمار 
المصــري في قطاع غزة اللــواء حازم إمام، 
معزيًــا إيــاه بوفــاة العامــل محمــد جالل 
الشــناوي، أحــد العامليــن فــي المشــروع 
المصري إلعادة إعمار قطاع غزة أثناء تأدية 

عمله.
وقال بحــر خالل االتصال: "تلقينا وشــعبنا 
بألــٍم وحزنٍ بالغ نبأ وفــاة العامل المصري 

التشــريعي  المجلــس  رئاســة  أكــدت 
الفلسطيني اســتمرارها على درب الشهيد 
النائــب ســعيد صيام فــي الذكــرى الـ 13 

الستشهاده.
وقالت رئاسة المجلس في تصريح صحفي 
أصدره المكتب االعالمي للتشــريعي:" لقد 
كان للراحــل الكبير ســعيد صيــام بصمات 
إيجابيــة في العمــل البرلمانــي والحكومي 
وخاصــة فــي المجــاالت األمنية مــن خالل 
موقعــه كوزيــر للداخليــة فــي الحكومــة 

الفلسطينية العاشرة".

الشيخ عكرمة صبريالشيخ إبراهيم الهذالين

د. بحر يدين جريمة إعدام االحتالل للشيخ الهذالين ويهاتف خطيب األقصى 
ويعزي مصر بوفاة العامل الشناوي

رئاسة التشريعي: سعيد صيام أيقونة وطنية وقامة نضالية

محمــد الشــناوي بصعقــة كهربائية خالل 
عملــه، راجيًا اهلل أن يتغمده بواســع رحمته 

وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".
وأشاد بتلبية الفقيد الشناوي مع رفاقه من 
مهندســين وعمال مصريين نــداء الواجب 
واألخوة واإلنســانية في المســاهمة بإعادة 
إعمار قطاع غزة عقــب العدوان الصهيوني 
األخير، مشــيرًا إلى أن فلســطين كلها تعد 
الفقيــد الشــناوي شــهيدًا. من جهتــه، أكد 
اللــواء حــازم إمــام، مضي مصــر في دعم 

فلسطين.

وجــددت رئاســة المجلــس فــي تصريحها 
الذي أصدرته صباح الســبت الماضي الوفاء 
للراحل الكبير ســعيد صيام، وأكدت السير 
علــى دربه في خدمــة شــعبنا والمحافظة 

على الثوابت الوطنية.
واســتذكر التصريح مواقف الراحل الشهيد 
صيــام على الصعيد الوطنــي وخاصة فيما 
يتعلــق بمواقفــه المتقدمــة مــن الوحــدة 
وضــرورة  الوحدويــة  وقناعاتــه  الوطنيــة 
توحيد المجتمع والشــعب الفلســطيني في 
مواجهــة االحتالل ومشــاريع تهويد الوطن 

ويهاتف خطيب األقصى د. عكرمة صبري 
مهنئًا بسالمته

الهيئــة  إلــى ذلــك هاتــف بحــر، رئيــس 
اإلســالمية العليا وخطيب المسجد األقصى 
د. عكرمة صبــري، لالطمئنان على صحته 

بعد تعرضه لوعكة صحية.
وأشــاد بحر؛ أثنــاء المكالمة مــع د. صبري؛ 
بجهــوده ومواقفــه المدافعــة عــن مدينة 
القدس والمســجد األقصى المبارك، مؤكدًا 
على أن كل محاوالت االحتالل ومستوطنيه 
لكســر إرادة المقدســيين مصيرها الفشل، 

وأن شــعبنا الفلســطيني فــي كل أماكــن 
القــدس  أهالــي  خلــف  يقفــون  تواجــده 
والمرابطيــن في األقصــى، الذين يعتبرون 
خــط الدفــاع األول عنه، مســتنكرًا الحملة 
التي أطلقها متطرفون يهود ضد الشــيخ د. 
عكرمة، أثناء تواجده في المشــفى، كدليل 

جلي على عنصرية االحتالل.
من جهته؛ شــكر د. عكرمة صبــري د. بحر 
على اتصاله، سائاًل أن يجمعهم لقاء قريب 
في األقصى محــررًا، مؤكدًا على اســتمرار 

الرباط والعمل من أجل القدس واألقصى.

في القدس والضفة الغربية.
الجدير ذكره أن الشــهيد سعيد صيام وهو 
نائــب فــي المجلــس التشــريعي وحاصل 
على أعلى نســبة من أصوات الناخبين في 
االنتخابــات التشــريعية الثانيــة، وكان قد 
ارتقى شــهيدا جراء غــارة صهيونية غادرة 
اســتهدفت البيــت الــذي كان يتواجــد فيه 

بتاريخ 15 يناير من العام 2009م 
وفي ختام التصريح أبرقت رئاسة المجلس 
بالتحيــة لعائلة الشــهيد صيــام متمنية له 

الرحمة ولشعبنا النصر والتمكين.

استقبل رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د. 
أحمد بحــر، وفدًا من الدائرة اإلعالمية لحركة 
حماس في قطاع غزة برئاســة رئيس الدائرة 
علي العامــودي؛ رافقه أعضــاء الدائرة كافة.

وحضــر اللقــاء النائــب د. مشــير المصــري، 
والنائــب هــدى نعيــم، وأمين عــام المجلس 
التشــريعي ثــروت البيــك، وبحــث الجانبين 
سبل وآليات تعزيز التواصل بينهم باإلضافة 
لبحــث عدة ملفات ذات بعد اعالمي، مؤكدين 
كونــه  التشــريعي  المجلــس  مكانــة  علــى 
المؤسسة التشــريعية والشرعية الوحيدة من 
بيــن مكونات النظام السياســي فــي البالد.

وأشــاد د. بحر باإلعــالم المقــاوم ودوره في 
تعزيــز الثوابــت والقضايا الوطنيــة، موضحًا 
لحركــة  اإلعالميــة  الدائــرة  مؤسســات  أن 
حماس شــكلت رافعة لإلعالم الفلســطيني، 
أغاظــت  اإلعالميــة  رســالتها  وأن  خاصــة 
العــدو مما دفعه إلــى اســتهداف بعض هذه 
مخالفــة  فــي  والصحافييــن،  المؤسســات 

رئاسة المجلس التشريعي تستقبل وفدًا من الدائرة اإلعالمية لحركة حماس

صارخــة لكافة األعــراف والقوانيــن الدولية.
وشدد على أهمية دور اإلعالم المقاوم، خاصة 
خالل الحروب التي شنها االحتالل الصهيوني 
علــى قطــاع غزة، ومــن بينها معركة ســيف 
القــدس، التــي حققــت الرواية الفلســطينية 
العالميــة ونجحــت في تعزيز حالــة التضامن 
الدولــي مع القضية الفلســطينية، وكشــفت 

الوجــه الحقيقي القبيح لالحتــالل وافتراءاته 
على مدار ســنوات احتالل فلســطين في كل 
القضايــا كاألســرى والالجئين واالســتيطان 
وغيرهــا. غــزة  وحصــار  القــدس  وتهويــد 

تعزيــز  أهميــة  علــى  بحــر؛  د.  وأكــد 
المواطنيــن،  لــدى  البرلمانيــة  الثقافــة 
صعيــد  علــى  التشــريعي  الــدور  وإبــراز 

المجتمــع،  علــى  وأثرهــا  القوانيــن  ســن 
والرقابــة علــى أداء المؤسســات الحكوميــة.
بدوره؛ شكر رئيس الدائرة اإلعالمية الحركة 
حماس في قطاع غزة علي العامودي رئاســة 
المجلس التشــريعي على حسن استقبال وفد 
الدائــرة، مؤكدًا على أن المجلس التشــريعي 
الوحيــدة  المنتخبــة  المؤسســة  يشــكل 
والشــرعية في الحالة الفلسطينية، والعنوان 
الفلســطيني. األبــرز مــن عناويــن شــعبنا 
وأشــار العامــودي؛ إلــى جهــود المؤسســات 
البرلمانــي  الــدور  إبــراز  فــي  اإلعالميــة 
والمواقــف الصادرة عن المجلس التشــريعي 
في القضايــا المختلفــة، موضحــًا أن الدائرة 
اإلعالميــة تولــي اهتمامــًا كبيرًا بمــا يصدر 
عــن المجلــس التشــريعي مــن تصريحــات 
ومواقف سياســية وكذلك ما يســنه المجلس 
من قوانين باإلضافــة للجهود الرقابية، راجيًا 
أن يســتمر التواصــل والتنســيق بمــا يخدم 
المجتمــع الفلســطيني والقضيــة الوطنيــة.
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المجلس التشريعي.. تجربة رائدة ومظلة جامعة للكّل الفلسطيني
صــادف أول أمس الثالثاء الخامس والعشــرين من شــهر يناير/ كانــون ثاني 2022، 

الذكرى السادسة عشر إلجراء االنتخابات التشريعية عام 2006.
لقد شــكلت التجربة البرلمانية نقلة نوعية في مضمار العمل السياسي الفلسطيني، 
وبثــت الــروح في الحيــاة الوطنية بعــد عقد كامل مــن الجمود والتكلس السياســي 
والبرلمانــي، وواجهــت إرادات داخليــة وخارجيــة تقاطعــت علــى إفشــال التجربــة 
الديمقراطية الفلســطينية، وفي القلــب منها التجربة البرلمانيــة، وهكذا تم فرض 
حصار شــامل، سياســيا واقتصاديا وماليا، على التجربة الجديــدة، وجرى العمل على 
كل ما من شــأنه إحباط الجهود الصادقة والمخلصة لتطوير الواقع الفلسطيني وحل 

أزماته المستعصية تحت قبة البرلمان.
بموازاة ذلك، كان االحتالل الصهيوني يتأهب لالنقضاض على التجربة البرلمانية مذ 
بدايتهــا، ولم يتأخر كثيرا حتى فتح نيران حقده وقمعه وإرهابه ضد نواب الشــرعية 
الفلســطينية في القدس والضفة الغربية شــهر يونيو/ حزيران 2006، وعلى رأسهم 
رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، حتى زاد عدد النواب المختطفين في 
ســجون االحتالل عن 45 نائبا، ولم يســلم مبنى المجلس التشــريعي في قطاع غزة 

من دائرة االستهداف الصهيوني، حيث قصف بصواريخ االحتالل بتاريخ 1/1/2009
كما وأقدم االحتالل على جريمته النكراء باغتيال النائب الشــهيد ســعيد صيام وزير 
الداخلية بتاريــخ 15 يناير 2009، في انتهاك آخر صــارخ للحصانة البرلمانية، وحرم 
شــعبنا الفلســطيني من عطاءاته الكبرى في المجال البرلماني والحكومي، وخدمته 
الخالصة التي أثمرت عن توفير األمن واألمان واالســتقرار لكافة شرائح شعبنا عقب 

سنوات عجاف من االنفالت والفوضى األمنية.
 إن الحقيقة التي ينبغي عدم التغافل عنها أن التجربة الديمقراطية قد عاشت أقسى 
حصــار يمكن وصفه في تاريخ األمم والشــعوب، وأن مســتوى التآمر عليها والتواطؤ 
علــى إفشــالها قد بلغ حــدا تعجز عن احتماله دول ذات شــأن، ومع ذلك فقد ســارت 
التجربة البرلمانية في طريقها المرســوم رغما عــن كل العوائق الداخلية والخارجية 
حتــى تمكنــت باقتــدار من إنجــاز الكثيــر من مشــاريع القوانيــن المنظمــة للحالة 
الفلسطينية الراهنة، وممارسة الرقابة على وزارات الحكومة ومؤسساتها المختلفة.

ولــم يقتصــر العمــل البرلمانــي على العطــاء داخل حــدود الوطن بــل إن المجلس 
التشريعي مارس الدبلوماسية البرلمانية عبر جوالت برلمانية خارجية شملت مختلف 
الــدول العربية واإلســالمية طيلة األعوام الماضيــة، وعملت على تحشــيد المواقف 
العربية واإلســالمية والدولية، سياسيا وبرلمانيا، لصالح شعبنا الفلسطيني وقضيته 

العادلة.
فــوق ذلك، فقــد عانى العمل البرلماني عقبة كبرى إثر قيام الســلطة الفلســطينية 
بإغالق مقر المجلس التشــريعي في الضفة الغربيــة، ومنع رئيس المجلس د. عزيز 
دويــك ونواب كتلة التغيير واإلصالح من دخوله حتى اليــوم، واتخاذ قرار باطل بحل 
المجلس التشــريعي، في ذات الوقت الذي يقوم فيه االحتالل باســتهداف الشــرعية 

الفلسطينية.
لقد عمل المجلس التشــريعي في ظل الظروف رغم الحصار واالختطاف والمضايقات 

والتآمر، بفقه القانون المقاوم وحقق إنجازات رائعة بكل المقاييس.
إن المجلس التشــريعي يشكل أحد أهم أعمدة وأسس النظام السياسي الفلسطيني، 
وإذا ما افتقد النظام السياســي الســلطة التشريعية اختل بنيانه، وتسبب في سقوط 
النظــام برمته في نهاية المطاف، وهو ما يســتدعي من شــعبنا وقواه وشــخصياته 
تكثيف الدعم الوطني والشــعبي للمجلس التشــريعي وضرورة استمراره وأداء واجبه 
الوطني والبرلماني حتى يأتي مجلس جديد منتخب ويستلم الراية حسب المادة )47( 

مكرر من القانون األساسي الفلسطيني.
وفي الختام.. فإن المجلس التشــريعي يعبّر عن ضمير الشــعب الفلســطيني الحيّ، 
وهــو أحــد أهم المظالت الجامعــة لكل الفلســطينيين، وال زال يرفــع الراية ويحمل 
األمانــة ويواصل التحدي والمســير رغما عــن كل العقبات والمؤامــرات التي حاولت 
احباط مسيرته المشرقة ووأد تجربته الناصعة وعزله عن دوره الوطني الكبير، إال أنه 
رغم ذلك سيظل يواصل عمله الدؤوب كمؤسسة سيادية تمثل اإلرادة الحرة للشعب 

الفلسطيني لتحقيق تطلعاته وأهدافه الوطنية نحو النصر والتحرير بإذن اهلل.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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د. بحر: نحمّل االحتالل المسئولية عن حياة األسرى 
في ظل تفشي كورونا ونسعى لتشكيل رأي عام 

عالمي ضاغط لإلفراج عنهم

قال رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د. أحمد 
بحر:" إن أســرانا البواسل وأســيراتنا الماجدات 
هــم تــاج رؤوســنا وعزنــا وكرامتنــا، ويمثلون 
الشــعب الفلســطيني بل يمثلون األمة العربية 
واإلســالمية، وكل أحرار العالم، في تضحياتهم 
وثباتهــم وإرادتهــم التــي لن تلين حتى كســر 

شوكة السجان الصهيوني".
جاءت تصريحات د. بحر، خــالل وقفة تضامنية 
نظمتها لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية 
أمــام مقــر الصليــب األحمر بغــزة، بمشــاركة 
ممثلين عن الفصائل والمؤسســات العاملة في 
خدمة األسرى في ســجون االحتالل، ولفيف من 

الشخصيات الوطنية.
االحتالل يتحمل المسئولية

وقال: " نحمل االحتالل المســؤولية الكاملة عن 
حياة األسرى في ظل تفشــي فيروس "كورونا" 
في ســجونه، حيث وصل عدد المصابين المعلن 
عنهم إلــى 120 أســيرًا من بينهم أقدم أســير 

فلسطيني وهو األسير نائل البرغوثي".
وأوضــح بحــر، أن تفشــي فيــروس كورونا في 
أوســاط األســرى، يؤكد عــدم اتخــاذ اإلجراءات 
الوقائية الالزمة لمنع انتشار هذا الوباء، وإمعان 
ســلطات االحتــالل بسياســة اإلهمــال الطبــي 
المتعمد بحق أســرانا وصواًل للموت البطيء كما 
يعاني األســير المريــض بالســرطان ناصر أبو 

حميد.
وأكــد أن االحتــالل ماٍض في سياســة االعتقال 
القاسي التي تفتقر إلى الحد األدنى من الرعاية 
الصحية لألسرى، األمر الذي يشكل خرقًا فاضحًا 
لمواد اتفاقيتــي جنيف الثالثــة والرابعة، والتي 
أوجبت حــق العــالج والرعاية الطبيــة، وتوفير 
األدويــة المناســبة لألســرى المرضــى، وإجراء 

الفحوصات الالزمة لهم.
وأكــد على أن قضية األســرى واألســيرات على 
رأس الثوابت وفي مقدمــة األولويات وهم خط 
أحمــر وأن نصرتهــم هي واجب دينــي ووطني 

وسياسي وأخالقي.
صفقة تبادل مشرفة

وقال رئيس المجلس التشريعي باإلنابة:" نحن 
على ثقة بقدوم يوم تحريرهم بصفقة مشرفة 
جديدة على يد مقاومتنا الباسلة وسنلتقي بهم 
قريبــا محرَّرين في ســاحات المســجد األقصى 
بــإذن اهلل"، مؤكدًا على أن ســيف القدس الزال 

مشرعًا ولن يغمد إال بتحرير أسرانا وأسيراتنا.
دور مفقود

وطالب األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية 
والصليب األحمر والمنظمات الحقوقية والدولية، 
بالوقــوف أمــام مســؤولياتهم لحماية األســرى 
واتخــاذ خطــوات عملية وعاجلة مــن أجل إنقاذ 
حيــاة األســرى الفلســطينيين داخل الســجون 
الصهيونيــة، بعــد تفشــي وبــاء "كورونــا" في 
أوســاطهم، وقال:" إن الدور اإلنســاني المنوط 
بهذه المؤسسات الدولية هو دور مفقود لألسف 
وهي ال تقوم بواجباتها بالشكل الصحيح وتبرء 
االحتــالل وتعفيه من المســئولية تجاه أســرانا 

األبطال".
ودعا بحر؛ برلمانات العالم العربية واإلســالمية 
والدولية، إلــى التحرك العاجل لنصرة األســرى 
واألســيرات في ســجون االحتالل وتشكيل رأي 
عالمــي ضاغط لإلفــراج عنهم، وإطــالق حملة 
تضامــن ومســاندة ألســرانا األبطــال محليًــا 
ودوليًا، والعمل على فضح ممارســات االحتالل 
اإلجرامية بحقهــم ومالحقة قادته في المحاكم 

الدولية.

مديرا اإلعالم والعالقات العامة بالتشريعي لدى تهنئتهما الصحفية  شيماء مرزوق بمناسبة توليها منصب مدير تحرير مؤسسة الرسالة اإلعالمية

خالل وقفة تضامنية أمام مقر الصليب األحمر
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عقــدت لجنــة االقتصادية برئاســة النائب 
يحيــى العبادســة، ولجنة الرقابة برئاســة 
النائب هدى نعيم ورشة عمل حول النصب 
واالحتيال االلكتروني والتســويق الشبكي، 
بحضــور النــواب: ســالم ســالمة، وعاطف 
عدوان، ويوسف الشرافي، ويونس أبو دقة.
وشــارك بالورشــة عــدد مــن المختصيــن 
والخبــراء مــن وزارات ومؤسســات مختلفة 
منهــا: الداخليــة، واالتصــاالت، واالقتصاد، 
والمالية، باإلضافة للنيابة العامة، والمكتب 

اإلعالمي الحكومي.
ورحــب النائــب العبادســة رئيــس اللجنــة 
االقتصاديــة بالحضــور، مبينًا أن الورشــة 
تأتــي لمناقشــة جرائم النصــب واالحتيال 
التــي يتعرض لهــا الكثير من أبناء شــعبنا 
تحت مســميات براقة وخادعة، مما تســبب 
وقانونيــة  وماليــة  اقتصاديــة  بأزمــات 

واجتماعية وأمنية.
استراتيجيات واضحة وفاعلة

وأوضــح أن الجرائــم االلكترونيــة أفــرزت 
فــي  والســلبيات  المشــاكل  مــن  العديــد 
المجتمــع، تفــرض علينــا جميعــًا التكاتف 
للبحــث عن اســتراتيجيات واضحة لمعالجة 
هــذه الظواهر والحد مــن مخاطرها، وتتبع 
المتســببين فيها ومعاقبتهــم، والبحث عن 
وســائل عالجيــة ووقائيــة لضمــان عــدم 
وقــوع المواطنيــن ضحايــا لهــذه الجرائم.
مــن جانبها، دعت النائب نعيم رئيس لجنة 
الرقابــة لضرورة العمــل بخطين متوازيين 
لعالج جرائم النصب واالحتيال االلكتروني، 
األول عالجي وفوري يتمثل بتوعية الفئات 
المهمة والثاني وقائي لتجنب الوقوع في مثل 
هذه الجرائم، مقترحة تفعيل مركز وطني 
للمعلومات يعهد إليه متابعة هذه القضايا.
بدوره، طالــب النائب عاطف عدوان الجهات 

لجنتا االقتصادية والرقابة تبحثان جرائم النصب واالحتيال االلكتروني

الحكومية المختصة بتوصيف وتحديد هذه 
الظاهــرة بشــكل دقيق، وإعــداد تصورات 
ومقترحات حول ســبل وآليات معالجة هذه 

الظاهرة إلقرارها في المجلس التشريعي.
وأوصــى المجتمعون في الورشــة بضرورة 
إيجاد حلــول فورية وعاجلة لمحاربة جرائم 
النصب واالحتيال االلكتروني قبل انتشارها 
بشــكل أوســع في المجتمع، وتشكيل لجنة 
مختصــة علــى أعلــى المســتويات تضــم 
فــي عضويتها كافــة الجهــات ذات العالقة 
واالختصــاص بالموضــوع لمعالجــة هــذه 

الظاهرة.
تشريعات رادعة وعاجلة

ودعا الحضور لســن التشــريعات والقوانين 
التســويق  لشــركات  والمانعــة  الناظمــة 
الشــبكي ومحاربة كل ما يتعلــق بالجرائم 
االلكترونية، وزيادة مســتوى التنسيق بين 
كافــة المكونــات الحكوميــة لمحاربة هذه 
الظاهــرة والجرائــم االلكترونيــة الماليــة 

بشكل عام.
وطالبــوا بإصــدار القــرارات الملزمــة مــن 
الجهــات التنفيذيــة لمنــع ظهور شــركات 
التســويق الشــبكي وكل حــاالت النصــب 

الحمالت  واالحتيــال االلكتروني، وتنظيــم 
التعريفيــة  النشــرات  وإصــدار  التوعويــة 
المحدثــة أواًل بــأول حــول هذه الشــركات 
ومدى خطورتهــا، واتخاذ اإلجراءات الرادعة 
لكل العاملين والمروجين لشركات التسويق 

الشبكي.
وتعقدان اجتماًعا تشاورًيا

إلى ذلك عقدت اللجنتين اجتماعًا تشــاوريًا 
حــول ذات الموضوع بحضــور األمين العام 
لمجلــس الــوزراء ووكيــل وزارة االتصاالت 
ســهيل  م.  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
والماليــة،  العــدل،  وزارات  ووكالء  مــدوخ، 
واالقتصاد الوطني ولفيف من المســئولين.
وخرج االجتماع بعدة قــرارات وخطوات من 
أجل تحصين المجتمع من أساليب االحتيال 
عبر التســويق الشــبكي، من بينهــا إصدار 
قــرار عاجــل مــن وزارة االقتصــاد بحظــر 
التعامل بالتسويق الشــبكي والهرمي وأية 
وسائل وأساليب مماثلة، وأن كل من يخالف 
القرار يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وأوصوا وزارة االقتصاد بإعداد تصور شامل 
لترخيص وتنظيم عمل المؤسسات المالية، 
يشــمل حصرها وترخيصها وآليات المتابعة 

والرقابة عليها، والجزاءات والتدابير الوقائية 
المقترحــة لتجنــب االنزالق ألزمــات مالية.
وشــدد المجتمعــون علــى ضــرورة اعتماد 
أيــة إجــراءات وتدابيــر عاجلة مــع الجهات 
القضائيــة والمجلــس التشــريعي، وصواًل 
يمنــع  ناظــم  قانونــي  إطــار  لضبــط 
اإللكترونــي. االحتيــال  أســاليب  تكــرار 

مشروع قانون المعامالت اإللكترونية
وجرى التوافق إلعداد مشروع قانون معدل 
إلعــادة  اإللكترونيــة  المعامــالت  لقانــون 
صياغــة وضبــط بعــض صــور التعامالت 
التجاريــة اإللكترونية التي قد تكون مدخال 
للنصــب واالحتيــال، وتدعيمهــا بعقوبــات 
جزائيــة وإدارية رادعة، وذلك باإلضافة إلى 
إعداد مشــروع قانون الجرائم اإللكترونية، 
بحيث يكون إطارًا تشريعيًا جامعًا لكل صور 

اإلجرام اإللكتروني.
وأوصــى المجتمعون بضــرورة عقد اجتماع 
مع النيابة العامة والقضاء والمباحث العامة، 
لتوحيد السياســات في التعاطــي مع صور 
اإلجرام اإللكتروني المُستحدث، وبناء ملف 
اســتدالل متماســك، بحيث يضمــن تجنب 
إفالت المجرمين في المجال اإللكتروني من 

العقوبة سواء أمام النيابة أو أمام القضاء.
وجــرى التوافق علــى إعادة النظر بشــكل 
عاجل بقانون الصلح الجزائي، الذي يشكل 
مخرجًا لإلفالت مــن العقوبة من خالل غل 
يد النيابة في تتبع المجرمين بسبب تقديم 

صك التصالح.
اإلعالمــي  المكتــب  المجتمعــون  ودعــا 
الحكومــي وهيئة الشــباب والثقافة ووزارة 
االتصــاالت، القيــام بحملة توعية شــاملة 
بــكل الوســائل، للتحذير مــن التعاطي مع 
وسائل التسويق الشبكي، وشرح خطورتها 
وأثرها على األمن االقتصادي والمجتمعي. 

النائب قرعاوي: الضفة الغربية بحاجة إلى مزيد من المقاومة
قال النائــب فتحي قرعــاوي:" إن المرحلة 
الحالية في الضفة الغربية بحاجة إلى مزيد 

من المقاومة بكل أشكالها".
وأكد قرعاوي في تصريح صحفي له، على 
أهمية المقاومة بكافة أشكالها، وقال: "إن 

كانت بعض األمور بســيطة كإغالق شارع 
أو ضرب الحجــارة، ولكن من شــأنها إلحاق 

األذىالكبير بالمحتل الغاصب".
وأشــاد النائــب القرعــاوي ببســالة أهالي 
مخيــم قلنديا في مواجهة االحتالل، وجذوة 

المقاومــة التــي لــم تنطفــئ منــذ وجــود 
المخيم.

وأضــاف قرعاوي: "إن القيادة الفلســطينية 
مســؤولة عــن االنتصــار لقضايا شــعبها، 
إلــى أن  إلــى جانبــه"، مشــيرًا  والوقــوف 

المطلوب منها، تســخير إعالمها في فضح 
جرائم االحتالل ومستوطنيه الالمتناهية، 
وتدويــل قضايــا إرهــاب االحتــالل ضــد 
الفلسطينيين في المحافل الدولية، خاصة 

أن شواهدها كثيرة.

نظمت لجنة التربيــة والقضايا االجتماعية 
فــي المجلــس التشــريعي زيــارة تفقدية 

لكلية الطب في الجامعة اإلسالمية.
وضم وفــد اللجنة النائــب د. عبد الرحمن 
الجمل رئيــس اللجنة، والنائب د. يوســف 
الشــرافي مقرر اللجنــة، وأعضاؤها النائب 
د. سالم سالمة، والنائب هدى نعيم، حيث 
كان في اســتقبالهم عميد الكلية د. فضل 

نعيم ولفيف من العاملين في الكلية.
وبحثــت اللجنــة مــع عميــد كليــة الطــب 
بالجامعــة اإلســالمية أهم خطــط الكلية 
وأبــرز  األخيــرة،  اآلونــة  وانجازاتهــا فــي 
المعيقــات التــي تواجههــا، مشــيدة بأداء 
الكليــة وطاقمهــا، وأهميــة خدماتها على 

المجتمع ككل.
وشددت اللجنة على أهمية دور كلية الطب 

لجنة التربية تزور كلية الطب بالجامعة اإلسالمية

فــي رفد المجتمع بأطبــاء ذوو كفاءة عالية 
تقدم الخدمة الجيدة ألبناء شــعبنا، داعية 

لمواصلة تطوير العمل واألداء بالكلية.
وتعقد اجتماًعا دورًيا

إلى ذلــك عقــدت لجنــة التربيــة اجتماعًا 

دوريًــا، بحثــت خاللــه عــدد مــن الملفات 
النائــب عبــد  والقضايــا، وذلــك بحضــور 
الرحمــن الجمــل رئيــس اللجنــة، والنائب 
يوســف الشــرافي مقرر اللجنة، وأعضاؤها 
النائــب خميــس النجــار، والنائــب ســالم 

سالمة، والنائب محمد شهاب.
وناقشــت اللجنــة تقاريــر ديــوان الرقابــة 
اإلداريــة والماليــة حــول كليــة فلســطين 
ومحكمــة  الوقفيــة،  واألمــالك  التقنيــة، 
خانيونــس الشــرعية، وتــم التوافــق على 
عقــد لقــاءات مــع مســؤولي تلــك الجهات 

بالخصوص.
وجــرى خالل اللقاء التوافــق على عقد عدد 
من جلسات االستماع لمسؤولين حكوميين 
حول عدة ملفــات، وتنظيم زيارات ميدانية 
ذات عالقة باختصــاص اللجنة خالل األيام 

المقبلة.
كمــا ناقشــت اللجنــة عــددًا مــن شــكاوى 
المواطنيــن، موضحــة أنهــا ســتعمل على 
مخاطبة المؤسســات ذات العالقة لمعالجة 

تلك المشكالت والشكاوى.
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رئيس لجنة الداخلية يلتقي وفد من نقابة العاملين في البلديات

واألمــن  الداخليــة  لجنــة  رئيــس  التقــى 
التشــريعي  بالمجلــس  المحلــي  والحكــم 
النائــب مــروان أبــو راس، مــع وفــد مــن 

ناقشــت النائب عن كتلة التغيير واالصالح 
البرلمانية هدى نعيم؛ العديد من القضايا 
التي تتعلــق بالمواطنين مــع وكيل وزارة 
الحكم المحلي المهندس سمير مطير؛ لدى 
زيارتها له مؤخــرًا بمكتبه في مقر الوزارة 

بغزة.
وأشادت النائب نعيم؛ بالجهود التي تبذلها 
الــوزارة وعلــى رأســها وكيل الــوزارة في 
خدمــة المواطنين في قطاع غزة وســعيها 
الدؤوب لتوفير المشاريع والبرامج الالزمة 
لعمل البلديات والتي من شــأنها التخفيف 
مــن همــوم المواطنيــن وآالمهم بســبب 
الحصار الظالم من قبل العدو الصهيوني.

أكد رئيس لجنة الداخليــة واألمن والحكم 
المحلــي في المجلــس التشــريعي النائب 
الدكتــور مــروان أبــو راس؛ بــأن طواقــم 
البلديــات في حالة طوارئ وهي على أهبة 
االستعداد لخدمة المواطنين ومعالجة آثار 
المنخفضــات الجــوي التي تضــرب البالد 

تباعًا. 
وقــال النائب أبو راس في تصريح صحفي 
أصــدره المكتــب اإلعالمــي للتشــريعي:" 
نطمئــن المواطنيــن الكرام بأنــه ال داعي 
للقلــق جــراء المنخفــض الجــوي وأن كل 

تداعيات المنخفض تحت السيطرة". 
وأشــار إلى أن بلديات قطاع غــزة الـ "25" 
وطواقمهــا كافــة العاملــة فــي الميــدان 

نقابــة العامليــن فــي بلديات قطــاع غزة 
علــى  االعتــداء  قضيــة  معهــم  وناقــش 
أحــد موظفــي بلديــة غــزة أثنــاء عملــه.

مــن  مجموعــة  نعيــم  النائــب  وطرحــت 
القضايا التي تتعلق بالشأن العام، وهموم 

تبــذل أقصى الجهــود على مدار الســاعة 
الميــاه  وتعمــل علــى تنظيــف مصــارف 
وتهيئتهــا والتأكــد من جاهزيتهــا؛ مؤكدًا 
أن بــرك تجميــع ميــاه األمطــار المركزية 
فــي المحافظــات الخمس تعمل بالشــكل 

المطلوب وكذلك الخطوط الناقلة.
وشــكر النائب أبو راس؛ المواطنين الكرام 
لتحليهــم بالمســئولية االجتماعيــة وعدم 
القــاء النفايــات قــرب المصــارف العامــة 
المعدة لتصريف واســتيعاب مياه األمطار، 
داعيًا النشــطاء واإلعالميين ومســتخدمي 
مواقع التواصل االجتماعــي للتريث ونقل 
المعلومات واألخبار من مصادرها الرسمية 
والمساهمة في عدم تخويف المواطنين.  

يحيــى  النائــب  أكــد 
اللقاءات  أن  العبادسة؛ 
بيــن  تجــري  التــي 
مسؤولين في السلطة 
وقيادة االحتالل والتي 
كان آخرهــا لقــاء بين 
حســين الشــيخ ووزير 
االحتــالل  خارجيــة 
"يائير لبيــد" تؤكد أن 
العالقــة بين االحتالل 
جعلــت  والســلطة 
الســلطة فارغــة مــن 

أي محتــوى وطني، وأنهــا أصبحت وكالة 
أمنيــة لالحتــالل ولم يعــد لهــا أي دور 

وطني يذكر.
وقــال النائــب العبادســة فــي تصريــح 
صحفــي:" إن الســلطة أصبحــت تســير 
ضمن رؤيــة متكاملة تعمل ضد شــعبنا 
الفلســطيني وتطلعاته نحو االستقالل، 
وتقــدم كل مــا تســتطيع تقديمــه من 
خدمــات أمنية وغيرهــا لصالح االحتالل 

الصهيوني".
وأوضــح النائــب العبادســة أن الســلطة 
باتــت أداة لالحتــالل تأتمــر بتعليماتــه 
جعلــت  الســلطة  أن  مشــيرًا  وأوامــره، 

غير  احتــالاًل  االحتالل 
مكلــف بأدائها لدورها 
كوكالــة أمنيــة تتبــع 
مســتدرًكا  االحتــالل، 
حســين   " بالقــول: 
الشيخ بات واضحًا أنه 
لالحتالل  عرابًا  يعمل 
وممثــاًل له فــي أروقة 

السلطة لألسف".
وشدد النائب العبادسة 
علــى ضــرورة وقــوف 
الفصائــل والقوى  كل 
الوطنية الفلسطينية أمام هذه الحقائق 
الصادمــة عــن الســلطة بــرام اهلل التي 
تعيق التحرير في ظل انتشار االستيطان 
وتصاعــد العدوان والجرائم ضد شــعبنا 

الفلسطيني.
وبيــن النائــب العبادســة؛ أن االعتقاالت 
التــي تمارســها أجهــزة أمــن الســلطة 
بالضفــة الغربية المحتلة ضد النشــطاء 
في قريــة بيتا، وغيرها مــن قرى ومدن 
ومخيمات الضفة الغربية المحتلة وكذلك 
قمعها لألنشطة والمسيرات والتظاهرات 
التــي ينظمهــا الشــبان كلهــا تؤخــر أي 

محاوالت لتحقيق الوحدة الوطنية.

النائب يحيى العبادسة: السلطة لم يعد لها 
أي دور وطني وأصبحت وكالة أمنية لالحتالل

النائب مروان أبو راس: تداعيات المنخفضات 
الجوي تحت السيطرة وطواقم البلديات في 

حالة استنفار لخدمة المواطنين

النائب نعيم تناقش قضايا المواطنين مع وكيل وزارة الحكم المحلي

مالبســات  النقابــة  وفــد  واســتعرض 
االعتــداء على موظــف البلدية أثنــاء تأدية 
عملــه، وجهودهــم فــي متابعــة القضية.
وأوضــح النائــب أبــو راس أن لجنته تعمل 
منــذ اللحظات األولى علــى متابعة القضية 
مــع جهــات االختصــاص، مؤكــدًا رفضــه 
االعتــداء علــى أي مــن موظفــي بلديــات 
قطاع غزة، مشــددًا أنهــم يعملون لخدمة 
المواطــن الفلســطيني بكل جــدٍ واجتهاد.

ويزور بلدية غزة 
إلــى ذلــك زار رئيــس اللجنــة النائــب د. 
مــروان أبــو راس، بلديــة غــزة لبحث عدة 
ومتابعــة  للمواطنيــن،  وشــكاوى  قضايــا 
قضية االعتداء على أحــد موظفي البلدية.
واستعرض النائب أبو راس شكاوى وقضايا 

المواطنيــن باإلضافة لمناقشــة شــكاوى 
بعض المواطنين التي وصلتها فيما يتعلق 

المواطنيــن الــواردة للجنــة، منها شــكوى 
لعائلة آل شملخ وشكاوى أخرى للمواطنين 
لحلهــا وفق القانــون مع رئيــس البلدية د. 
يحيى الســراج وأعضــاء المجلــس البلدي.
وأكــد الســراج علــى التــزام البلديــة فــي 
وأن  المواطنيــن،  حقــوق  وحفــظ  حمايــة 
الشــوارع  توســعة  علــى  تعمــل  البلديــة 
والتخطيــط العمرانــي لالرتقــاء والنهوض 
غــزة. لمدينــة  الحضــاري  بالشــكل 
وأوضــح أن أبــواب البلدية مفتوحــة دائما 
الســتقبال اعتراضــات وشــكاوى وتظلمات 
أن  إلــى  منوهًــا  المختلفــة،  المواطنيــن 
المجلــس البلدي يدرس كل شــكوى تصله 
ويضــع لهــا الحلــول المناســبة بمــا يخدم 
المدينة وال يتعارض مع حقوق المواطنين.

بعمل بعض بلديات القطاع. 
من جهته أكد وكيــل وزارة الحكم المحلي  
المهندس ســمير مطيــر؛ متابعته للقضايا 
الحلــول  إليجــاد  والســعي  المطروحــة 
المناســبة لهــا وفًقا للقانــون وعلى قاعدة 
انصاف المواطن وتحقيق مصالحه، مقدمًا 
شــرحًا مفصاًل حول عمــل بلديات القطاع 
والمشــكالت التــي تعترضهــا وخاصــة ما 
يتعلق بالموازنــات والضائقة المالية، وفي 
نهاية اللقاء شــكر المهندس مطير النائب 
نعيــم علــى زيارتهــا وحرصهــا الشــديد 
لمتابعــة قضايــا المواطنيــن والعمل على 

حل مشكالتهم المختلفة.

تعقيبًا على لقاء حسين الشيخ بوزير خارجية االحتالل
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عــن  النائــب  أكــد 
أحمد  القــدس  مدينــة 
االحتــالل  أن  عطــون، 
اإلســرائيلي يشن حربا 
مفتوحــة فــي المدينة 
المقدسة بهدف سلخها 
العربــي  واقعهــا  عــن 

واإلسالمي.
فــي  عطــون  وأوضــح 
أخطــر  أن  لــه،  بيــان 
في  االحتالل  إجــراءات 
المقدســة  المدينــة 

تتمثل في الحرب الديموغرافية، ومحاولة 
تقليص أعداد الفلســطينيين وضخ أعداد 
من المســتوطنين مكانهم عبــر إغرائهم 
بامتيــازات ومشــاريع اســتيطانية ضخمة 

بالمدينة.
ولفــت االنتبــاه إلــى أن االحتالل يســارع 
الزمن لحسم ملف القدس، من خالل هدم 
البيــوت ووضع اليــد عليهــا واإلعالن عن 

تجمعات استيطانية جديدة.
أن  تــرى  االحتــالل  إن ســلطات  وأضــاف 
الظــروف مواتية جدا لتحقيــق هذا الحلم 
الذي ســعت له منذ عام 1967 وحتى اآلن 
لفرض خارطة جديدة تتعلق بالديمغرافيا 

في القدس.
وأشــار إلى أن االحتالل سعى وخطط منذ 
العــام 1967 ليكــون تعــداد الســكان في 
مدينة القدس المحتلة ال يتجاوز ما نسبته 

أفرجـــــت سلطـــــــات 
االحتــالل مؤخــرًا عــن 
مبارك،  أحمــد  النائــب 
إداري  اعتقــال  بعــد 
اســتمر لمدة "8" أشهر 
متتاليــة قضاهــا فــي 
سجن عوفر الصهيوني.  
أشار النائب مبارك؛ في 
تصريح له فور اإلفراج 
إلــى أن األوضاع  عنــه 
االحتالل  ســجون  فــي 
تشــهد صعوبات كبيرة 

وتصعيدًا متواصاًل من قبل إدارة السجون 
تجاه األســرى، مؤكــدًا مواصلــة االحتالل 
سياسة إغالق األقسام وتشديد اإلجراءات 
عنــد الدخــول والخــروج، باإلضافــة إلــى 
التفتيــش المفاجــئ الــذي يســتمر أليام.
وكشــف النائــب مبــارك عــن الصعوبات 
التــي يواجههــا األســرى المرضــى ممــا 
يفاقــم األحــوال الصحيــة لهــم ويجعــل 
لهــم. بالنســبة  صعبــة  الشــفاء  مهمــة 
وبيــن أن أكثــر مــن "500" مــن األســرى 
اإلداريين في سجون االحتالل يعانون من 
التمديــدات الطويلــة، وقد شــرعوا بدعم 
مــن هيئات األســرى لكافــة الفصائل في 
مشــروع مقاطعــة المحاكم اإلســرائيلية.
أوضــح أن مقاطعة المحاكــم خطوة أولى 

الـــ "%13" حتــى عــام 
2020، ولكنه لم ينجح 
رغم سياســات ســحب 
واإلبعاد وعدم  الهويات 
الســماح بلــم الشــمل 
وســلخ أحياء مقدســية 
ســكانية  كثافــة  ذات 
وهدم البيوت ومصادرة 

األراضي.
وشــدد علــى أن أهــل 
ســيبقون  القــدس 
مدافعين عن مدينتهم 
مــن خالل صمودهــم ألنهــم يدركون أن 
المعركــة معركــة صمــود ووجــود علــى 
األرض، مطالبــا بضــرورة أن تكون هناك 
وقفة فلســطينية وعربية وإسالمية جادة 

لتعزيز صمودهم.
وقال إن ســلوكنا كعرب ومســلمين عبارة 
عن رد فعل وإسعافات أولية ال يرتقي إلى 
حجم االســتراتيجيات الهائلة التي يسعى 

االحتالل على فرضها بمدينة القدس.
الجديــر ذكــره أنــه منــذ احتــالل القدس 
فــي العــام 1967، هــدم االحتــالل أكثر 
مــن 2000 منزل فــي المدينــة، كما اتبع 
سياســة عدوانية عنصريــة ممنهجة تجاه 
المقدســيين بهدف إحكام الســيطرة على 
القــدس وتهويدها وتضييــق الخناق على 
ســكانها األصلييــن، عبــر سلســلة مــن 

القرارات واإلجراءات التعسفية.

سيرافقهــــا إجــــراءات 
أخرى من قبل األســرى 
من أجل إرغام مخابرات 
االحتــالل علــى تحديد 
ســقف زمني لالعتقال 
أولى  كمرحلــة  اإلداري 
االعتقال  إللغاء  تمهيدا 
اإلداري مرة وإلى األبد.

وأكـــــد أن رسالـــــــــة 
األســرى ألهلنــا علــى 
المستــــــوى الرســمي 
والمؤسسات،  والشعبي 
فــي  التضامــن معهــم  مــن  بــد  ال  أنــه 
خطواتهــم ومعاركهــم داخــل الســجون.

وشــدد النائب مبارك أن هذا األمر يتطلب 
جهدًا دبلوماســيا من البرلمانــات العربية 
واإلسالمية والدولية من أجل الضغط على 
حكوماتهــا لتضغط على االحتــالل إللغاء 
هذا االعتقــال اإلداري الذي يجعل األبرياء 
تحت طائلة االعتقال دون تهمة أو ســبب.

ووصف في ختــام تصريحه دور الســلطة 
فيمــا يتعلــق بقضية األســرى بأنــه دور 
غيــر مقبــول وال يمت للوطنيــة بأي صلة 
داعيًــا الشــرفاء مــن قيــادات حركة فتح 
والســلطة للعمل من أجل تصحيح المسار 
للحركــة والســلطة بمــا يخــدم القضايــا 
الوطنيــة الكبرى وفي مقدمتها األســرى.

النائب مبارك: السجون تشهد تصعيدًا كبيرًا النائب عطون: االحتالل يشن حربًا مفتوحة بالقدس 
واألسرى يناشدون لنصرتهم

كــرم الدكتور أحمــد بحر رئيــس المجلس 
التشــريعي باإلنابــة موظفــي مكتب نواب 
كتلــة التغييــر واإلصــالح فــي المحافظــة 
الوســطى لجهودهم وتميزهم خالل العام 
2021م، وذلــك فــي لقــاء حضــره نــواب 
المحافظــة: عبــد الرحمن الجمل، وســالم 

سالمة، وهدى نعيم.
التــي  الكبيــرة  بالجهــود  بحــر؛  وأشــاد 
يبذلهــا نــواب وموظفي مكتــب الكتلة في 
محافظة الوســطى في خدمة أبناء الشعب 
الفلســطيني فــي ظــل الظــروف الصعبة 
والحصــار الصهيوني المســتمر على قطاع 

غزة. 

حرصهــم  علــى  الوســطى  نــواب  وعبــر 
باســتمرار أداء واجبهــم بالوقــوف مع أبناء 
شــعبنا، مثمنيــن تميــز مكتــب المحافظة 
فــي أداء دوره الرائد فــي خدمة المواطنين 
علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التي 
تعانيها مكاتب نواب كتلة التغيير واإلصالح 

البرلمانية في قطاع غزة
ومن جانبــه عبر مدير مكتب نــواب الكتلة 
في المحافظة الوسطى أحمد درويش؛ عن 
شكره وامتنانه لرئاسة المجلس التشريعي 
ونواب المحافظة الوسطى على هذه اللفتة 
الكريمة، مؤكدًا على أهمية بذل المزيد من 

الجهود من أجل خدمة أبناء شعبنا. 

رئاسة المجلس تكرم موظفي مكتب نواب المحافظة الوسطى لتميزهم خالل العام 2021م

النائب زيدان يدعو للحشد والمشاركة الفاعلة بحملة "الفجر العظيم"
دعا النائب في المجلس التشريعي في مدينة 
طولكــرم عبــد الرحمن زيــدان؛ إلى الحشــد 
والمشــاركة الفاعلة في حملة الفجر العظيم 
بالمســجد األقصــى المبــارك، المقــررة يوم 

الجمعة القادمة.
 وأكــد زيــدان أّن انطالق هــذه الحملة بزخم 
عــال منذ ســنتين نصــرة للمســجد األقصى 
واســتئنافها حاليــا يؤكــد على هوية شــعبنا 

المعطاء.
وأوضــح أنَّ الحملــة جوبهت بعنــف من قبل 
االحتــالل من خالل اعتقال ناشــطيها؛ إدراًكا 
من االحتالل لخطر العــودة إلى أصل الصراع 

على المقدسات. 

وبيّن زيــدان؛ أنه فــي ظل تصاعــد النَفس 
المقــاوم فــي الضفة فإنَّ مســاجدها تشــهد 
نــداءات وحشــدًا كبيــرًا إلحياء حملــة الفجر 
العظيم تحديًــا لكل اإلجــراءات والمالحقات 

من جانب االحتالل.
ولفت إلى أنَّ االقبــال على هذه الحملة يمثل 
تأكيدا على أنَّ المساجد وعلى رأسها المسجد 
األقصى هي منبع النــور ومحاضن المقاومة، 
مشــيرا إلى أن تجديد الدعوة الى إحياء صالة 
الفجر هو مؤشر على سالمة اتجاه البوصلة. 

وأردف زيــدان: "لعل ما نشــهده مــن تعاظم 
االلتفاف حــول خيار مواجهة االســتيطان في 
القــدس وبيتــا وبرقة ومســافر يطــا والنقب 

وغيرهــا مــن نقــاط المواجهــة مــع الهجمة 
االســتيطانية يؤكد أال تراجع وال انكســار بل 

إصرار على االنتصار بإذن اهلل".
وجدد دعوته ألبناء الضفة الغربية للمشاركة 
فــي حملة الفجــر العظيم نصرة للمقدســات 
وقطعــان  االحتــالل  إلجــراءات  وتحديًــا 

المستوطنين.
داعيــًا النشــطاء مــن أبنــاء الضفــة الغربية 
وقطعــان  االحتــالل  تحــدي  لمواصلــة 
مستوطنيه حتى تبوء كل مخططات االحتالل 
بالفشــل، مهيبًا بأحرار العالم لنصرة الشعب 
الفلســطيني ودعم صمود الفلسطينيين في 

القدس والضفة الغربية.
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دعا النائب محمد فرج 
الغول؛ إلعادة تشكيل 
التحرير على  منظمــة 
أســس جديــدة لتضم 
القــوي والفصائل  كل 
الوطنية،  والشخصيات 
مــن  أنــه  مؤكــدًا 
الضروري اعتماد رؤية 
واستراتيجية  سياسية 
علــى  تقــوم  وطنيــة 
الشــعب  وحــدة 
وتــالزم  الفلســطيني 

حقوقــه الثابتــة، ووحــدة خياراتــه فــي 
المقاومــة إلنهاء االحتالل بــكل تجلياته 

االستيطانية والعنصرية.
وقال خالل مشــاركته في نــدوة بعنوان 
سبل تفعيل منظمة التحرير:" يجب إعادة 
تشــكيل القيادة الوطنية العليا لمنظمة 
تضــم  بحيــث  الفلســطينية،  التحريــر 
جميــع القــوى والفصائل والشــخصيات 
الوطنية في الداخــل والخارج، من خالل 
االنتخابــات، أو يتم التوافــق وطنيًا على 
تشكيل قيادة وطنية مؤقتة لمدة محددة 

يتم االتفاق عليها كمرحلة انتقالية".
وشــدد على أهميــة المباشــرة بخطوات 
الوطنيــة  االتفاقيــات  وتنفيــذ  عمليــة 
اآلن  المطلــوب  أن  موضحــًا  الســابقة، 
خارطــة طريق جديدة لتشــكيل مجلس 
وطني يمثــل جميع القوى الفلســطينية 
تمثيــاًل صحيحًا، وضرورة إعــادة تعريف 
المشــروع الوطني الفلســطيني بثوابته 
وأهدافه كمشــروع تحرير وعودة، ودولة 
على كامل التراب الفلســطيني، واالقرار 
بعبثية االســتمرار في مشــروع أوســلو، 

والفهم الدقيق لطبيعة المرحلة.

طالــب "20" نائبًــا فــي البرلمــان األوروبــي 
"إســرائيل"، باحترام حرية تنقل الصحافيين 
الفلسطينيين ورفع جميع أشكال حظر السفر 

التعسفي ضدهم.
وجــاءت مطالبة النــواب األوروبيين من خالل 
عريضــة أطلقهــا المرصــد األورومتوســطي 
منظمــة  مــع  بالشــراكة  اإلنســان  لحقــوق 
مراســلون بال حــدود، بعد نحو شــهرين من 
تقريــر كشــف فيــه األورومتوســطي حرمان 
"إسرائيل" لعدد من الصحافيين الفلسطينيين 
من التنقل داخل وخارج األراضي الفلسطينية 

كشكل من أشكال العقوبة أو المساومة.
وانتقــد النــواب الموقعــون علــى العريضــة 
للقيــود  اإلســرائيلية  الســلطات  اســتخدام 
التعســفية، مثــل حظــر الســفر أو االحتجــاز 
الصحافييــن  ضــد  المنــازل  اقتحــام  أو 
الفلســطينيين، إذ تشــكل تلك الممارســات 
الصحافــة  الســتقالل  خطيــرًا  تهديــدًا 

وأوضح أهمية االتفاق 
اســتراتيجية  علــى 
كفاحيــة  نضاليــة 
فلســطين،  لتحريــر 
لتحديــد كيفيــة إدارة 
المقاومــة  مشــروع 
االحتــالل،  ضــد 
وبين  بينها  والمزاوجة 
العمــل الدبلوماســي، 
مشــيرًا ألهميــة بنــاء 
المؤسســات الوطنيــة 
علــى  الفلســطينية 
أســاس اإلرادة الشــعبية الوطنية الحرة، 
وعلى قاعدة الشــراكة والوحدة الوطنية، 

من دون إقصاء أو استحواذ.
وطالب بأن تجرى االنتخابات في القدس 
أواًل لكونهــا معركة إرادة وطنية وموحدة 
لتثبيت حق الفلســطينيين فــي القدس 
الوســائل  اســتخدام  إلمكانيــة  مشــيرًا 
االلكترونية في االنتخابات، داعيًا لتهيئة 
األجــواء لالنتخابــات السياســية العامة، 
واالتفــاق علــى برنامج سياســي وطني 
يتوافــق عليــه الجميــع يعيــد االعتبــار 
ودوليــًا  عربيــا  الفلســطينية  للقضيــة 
والعــودة لالتفاقات )الداخليــة( الموقعة 

مسبقا.
وأشــار النائب الغول؛ أن منظمة التحرير 
الداخلية  وبنيتها  ودوائرها  بمؤسســاتها 
ونمــط قيادتها بدأت بالترهــل والتراجع 
والتــآكل منذ ســنوات طويلــة، ولم تعد 
منظمة التحرير إطارًا جامعًا لكل القوى 
الوطنية السياسية الفلسطينية، موضحًا 
أنــه يجب إعــادة بنــاء منظمــة التحرير 
لتضم كل الفصائل الوطنية واإلسالمية 

لتوحيد المرجعية واتخاذ القرار.

الفلســطينية وحريــة والتعبير فــي األراضي 
الفلسطينية المحتلة.

ودعــا أعضاء البرلمــان األوروبي "إســرائيل" 
إلى رفع جميع أشــكال حظر السفر التعسفي 
ضد الصحافييــن الفلســطينيين، والكف عن 
ممارسة أي شكل آخر من أشكال المضايقة أو 

الترهيب أو االبتزاز ضدهم.
وبالتزامن مع إطالق العريضة، نظم المرصد 
األورومتوســطي لحقوق اإلنســان ومراسلون 
بــال حــدود نــدوة افتراضيــة عبــر اإلنترنت 
ناقشــت القيود اإلســرائيلية المفروضة على 
حــق الصحافييــن الفلســطينيين فــي حرية 
التنقل والحركة، بمشاركة العديد من النواب 
في البرلمان األوروبي الذين وصفوا اإلجراءات 
اإلســرائيلية بحق الصحفيين الفلســطينيين 
باالنتهــاكات الوحشــية ضد وســائل اإلعالم 
االنتهــاكات  مــن  جــزء  وهــو  والصحافييــن 

المتعلقة بالفصل العنصري.

النائب الغول يدعو إلعادة تشكيل منظمة 
التحرير لتضم جميع القوى الوطنية الفلسطينية

نواب أوروبيون يطالبون "إسرائيل" باحترام 
حرية تنقل الصحافيين الفلسطينيين

خالل ندوة سياسية

المحرر  النائــب  طالب 
مــن ســجون االحتالل 
الرجوب  نايــف  مؤخرًا 
يد  بإطــالق  الســلطة 
المقاومــة  نشــطاء 
أّن  عــادا  الشــعبية، 
اعتقالهــم والتضييــق 
يخــدم  ال  عليهــم 
االحتــالل  ســوى 

والمستوطنين.
الرجــوب في  وأضــاف 
تصريح له:" أّن تزامن 

هذه االعتقــاالت مع الحديث عن حوارات 
المصالحــة؛ يعكس عدم جدية الســلطة 
فــي إنهــاء االنقســام وتوحيــد الشــعب 

الفلسطيني في مواجهة االحتالل".
وعدّ أنَّ اعتقال شباب المقاومة الشعبية 
التــي تتغنى بها الســلطة صباح مســاء 
والتي يطالب إعالم السلطة كل الفصائل 
الشعبية باالنخراط فيها، ألي سبب كان، 

فــي  النائــب  دعــا 
التشــريعي  المجلــس 
عــن محافظــة نابلس 
أحمد الحج علي؛ جموع 
الفلســطيني  الشــعب 
مســيرات  في  للخروج 
لمواجهــة  حاشــدة 
مسيرات المستوطنين 
شمال  في  المتصاعدة 

الضفة الغربية.
يأتي ذلك بعد دعوات 
جماعــات  أطلقتهــا 

فــي شــوارع  لمســيرات  المســتوطنين 
الضفة، تنطلق مــن حاجز زعترة وصوال 
الــى حاجــز حــوارة العســكريين جنوب 
نابلــس؛ وتحمل عنــوان "إســرائيل في 

خطر نريد دولة يهودية".
الســماح  عــدم  ضــرورة  علــى  وشــدد 
العربــدة  مــن  بمزيــد  للمســتوطنين 
ومنعهم من سرقة أراضي الفلسطينيين 

في الضفة.
وأوضح الحج علي؛ أن المســتوطنين لم 
يتجرؤوا على الخروج في أماكن يســكنها 
الفلســطينيون إال بعــد مجيء الســلطة 

مؤشــرا خطيــرا يؤكد 
عــدم صلــة الســلطة 
بمقاومــة االحتــالل ال 
عســكريا  وال  شــعبيا 
بــل مشــاركة لجرائم 
االحتالل ومستوطنيه.

وشــدد علــى أّن ثمــة 
مفارقــة عجيبة وغاية 
الســلطة  بين  الســوء 
علــى  تضيــق  التــي 
الفلســطيني  الشــعب 
وتمــارس االنتهــاكات 
ضده وبين سلطات االحتالل التي تساند 
المســتوطنين وتوفر لهم الحماية ويزيد 
دعمهــا وإســنادها لهم فــي اعتداءاتهم 

على ممتلكات الفلسطينيين.
وتابع: "هي مفارقــة في غاية الخطورة، 
وهو موقف ســلبي يؤكد أّن الســلطة "ال 
تحتضن شــعبها وال توفــر له حياة كاملة 

وال تضمن له حقوقه المشروعة".

وتوقيع اتفاق أوسلو.
الحــج علي:  وتســاءل 
"هل ستنطلق مسيرة 
دون  المســتوطنين 
حماية قــوات االحتالل 
مــن  عليــا  ومتابعــة 
االحتــالل؟،  دولــة 
تشــارك  ال  ولمــاذا 
أجهــزة الســلطة التي 
الماليين  مئــات  ينفق 
فــي  تدريبهــا  علــى 
الفلســطينيين  حماية 

وممتلكاتهم من تغول المستوطنين؟".
وأردف بالقول: "إذا كانت السلطة عاجزة 
عــن حماية الشــعب الفلســطيني ودفع 
شــر المســتوطنين عنه فلتطلق ســراح 
من وصفهم باألســود المكبلة في سجن 
أريحا، ولتســمح ألبطــال الضفة الغربية 
مالحقتهــم  دون  بالمقاومــة  ورجالهــا 

وتعذيبهم".
وأضاف الحج علي؛ أن على الفلسطينيين 
في الضفــة مواجهة المســتوطنين بكل 
الوســائل المتاحــة، محذرا مــن عواقب 

تمرير هذه المسيرة للمستوطنين.

النائب الرجوب يطالب السلطة بإطالق 
يد نشطاء المقاومة الشعبية

النائب أحمد الحج علي يدعو لمواجهة 
مسيرات المستوطنين شمال الضفة

جانب من االجتماع الدوري للجنة الرقابة  العامة وحقوق االنسان


