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طفــت على الســطح في اآلونة األخيرة خالفات شــديدة وعميقة في صفــوف حركة فتح؛ 
كتداعيات متوقعة قبيل اجراء االنتخابات العامة، فمن جهة ترفض قيادة الحركة خروج أي 
طرف أو تيار أو حتى شخص من قياداتها وأبناءها عن مسار الحركة وتوجهاتها وخاصة فيما 
يتعلق بتشكيل قوائم لخوض االنتخابات التشريعية المقبلة، ومن جهة أخرى تُصرّ بعض 
قيادات الحركة وأعالمها التاريخيين على قيادة جهود لتصحيح المسار السياسي للحركة عبر 

خوض معركة االنتخابات القادمة بكل عزيمة وإصرار.
لذلك رأينا زيارات واتصاالت ولقاءات مكوكية مكثفة ومتواصلة قادها أعضاء متنفذين في 
اللجنة المركزية لحركة فتح مع بعض أقطاب وقادة الحركة الذين أعربوا عن نيتهم الترشح 

لالنتخابات خارج القائمة الرسمية األمر الذي ترفضه للحركة رفضًا باتًا.  
تتنكر لقياداتها

وفي ذات اإلطار تنكرت حركة فتح -ممثلة برئيســها تحديداً وبعضًا من معاونيه- لبعض 
قياداتها التاريخية وانقلبت عليهم وقمعت آرائهم في خطوة تصعيدية ال تنم عن احترام 
نظرية تدفع األجيال واستيعاب الكفاءات الصاعدة، وفي إصرار على احتفاظ الحرص القديم 
بالحركة بكل المواقع القيادية واشغال األماكن الريادية بالعمل الحركي والتنظيمي وهذا 
في حد ذاته يعتبر تكميم لألفواه وقمع لإلرادات وكبت للحريات وتقزيم لطموحات الشباب 

الصاعد.
وهذا ســلوك إداري وتنظيمي وسياســي ال يبشــر بخير وال يحمل قيم الوفاء، فمتى تعي 

الحركة مصلحة أبناءها وترعى طموحاتهم وتنزل عند رؤيتهم وتتوقف عن قمعهم؟ 
بل ومتى تتوقف فتح عن ممارســة سياستها الخاطئة بقهر األتباع وتهديدهم وترهيبهم 

حينًا أو ترغيبهم أحيانًا عماًل بسياسة العصا والجزرة. 
بين الديكتاتورية واإلقصاء

باتت حركة فتح تتقلب بين مســارين أحالهما مر وهما الديكتاتورية التي تمارســها بحق 
أبناءهــا وقياداتهــا وأنصارها ومســار اإلقصاء والقمع حتى أصبحت حركة منقســمة على 
ذاتها وتعج بالتيارات واالتجاهات والتوجهات الفكرية والسياســية نتيجة سياستها المقيتة 

والقمعية. 
وبنظرة سريعة نجد أن تيار اإلصالح الديمقراطي بالحركة والذي ولد نتيجة إقصاء زعيمه 
وطرده رسميًا من الحركة بات تياراً قويًا وفاعاًل وأتباعه في ازدياد دائم، بل وله مؤسساته 

وأطره القيادية والتنظيمية الفاعلة. 
وعلى غرار ذلك وســيراً بنفس السياسة فصلت فتح القيادي فيها والدبلوماسي المعروف 
ناصر القدوة، وهو عضو لجنتها المركزية وابن شقيقة زعيمها الراحل أبو عمار؛ فقط لكونه 
أعلن عزمه تشكيل قائمة لخوض االنتخابات التشريعية بعيداً عن قائمة فتح التي رفض 

وسطاتها.
وماذا بعد؟

هنــا يبرز ســؤال مهم وهو ماذا لــو فكر مزيد من رجــاالت الحركة بالترشــح لالنتخابات 
كمســتقلين أو ضمن قوائم أخرى؛ فما هو مصيرهم؟ اإلجابة حتمًا هو ذات المصير الذي 

واجهه من سبقهم في ذلك مثل "القدوة ودحالن وغيرهم". 
ومــاذا لو فكر القيادي الشــهير والمعروف األســير مروان البرغوثي بالترشــح لالنتخابات 
الرئاســية؟ كيف ســتتصرف حينها قيادة حركة فتح؟ هل ستقدم على فصله مثاًل والتنكر 

لتاريخه ونضاالته؟ هذا متوقع بال شك. 
وفي ظالل ذلك فإنني أتوقع مزيداً من اإلجراءات التعسفية بحق العديد من قيادات فتح وكل 
من يتجرأ على مخالفة رأي رئيسها، األمر الذي ينذر بمزيد من االنشقاقات وبروز التيارات 

داخل الحركة وهو واقع مرير لكنه متوقع وفقًا لسياسة االستقراء التاريخي والسلوكي.    
الحل

وأمام هذا التشرذم المقيت؛ فإنه ال يلوح في األفق أي حل من طرف القيادة الرسمية للحركة 
ممثلة بلجنتها المركزية ورئيسها والمتنفذين فيها، بل سيستمرون في السير على ذات نهج 

اإلقصاء واإلحالل وهو أمر ليس أخالقيًا ومرفوض وطنيًا بطبيعة الحال.
لذلــك أرى أنه من الواجب أن تتجمع كل القيادات ســواء المفصولــة من الحركة أو الراغبة 
فــي التغيير في إطار حركي واحد -أتوقع أن يكون منظمًا وقويًا وفاعاًل- ثم ليبدأ مســاره 
التصحيحي عبر تغيير رئيس الحركة ولفظ الفاسدين فيها ومحاسبتهم وطردهم تمهيدًا 

إلعادة الحركة للمسار الوطني والكفاحي الرافض لالحتالل ما أمكن. 
ومن ثم المسارعة لتجديد مؤسسات الحركة وضخ دماء جديدة فيها لتقوم بدورها المأمول 

من الناحية الوطنية والشعبية والرسمية؛ نأمل ذلك. 

د. بحر يدعو المتحاورين في القاهرة لتقديم 
المصلحة الوطنية على الحزبية

لجنة التربية تناقش تقارير ديوان الرقابة

خالل احتفالية تكريم لعلماء نظمها مجمع اللغة العربية

دعــا رئيس المجلــس التشــريعي باإلنابــة أحمد بحر، 
قيادات الفصائل الفلســطينية المتحاورين في القاهرة 
إلــى تقديــم المصالــح الوطنيــة العليا علــى المصالح 
الشخصية والحزبية واألجندات الخاصة، وإبرام اتفاقيات 
وطنية خالصة، وإجبار سلطة رام اهلل على وقف التغول 
علــى الحريات العامــة والحيــاة المدنية واحتــرام قيم 

ونظم المجتمع القانونية والدستورية.
جــاءت تصريحــات بحــر، خالل كلمــة له فــي احتفالية 
تكريــم كوكبة مــن العلماء بعنوان "مبدعــون" نظمها 
مجمع اللغة العربية الفلسطيني في غزة بحضور النائب 
محمود الزهــار ولفيف من العلماء واألدبــاء والمفكرين 

واألكاديميين. 
ولفــت الهتمــام التشــريعي بالحــوار الوطني وســعيه 
الدائم إلرساء استراتيجية وطنية موحدة إلدارة الصراع 

ناقشت لجنة التربية والقضايا االجتماعية في المجلس 
التشــريعي تقارير ديوان الرقابة المالية واإلدارية حول 
عمل الوزارات والمؤسســات والجهــات الحكومية والتي 
تــم تقديمها مؤخــرًا للتشــريعي، وذلك أثنــاء اجتماع 
دوري عقدته اللجنة بمقرها يوم أمس األربعاء بحضور 
رئيــس وأعضــاء اللجنة النــواب: عبد الرحمــن الجمل، 
خميس النجار، ســالم سالمة، يوســف الشرافي، محمد 

شهاب، يحيى العبادسة، وهدى نعيم.
هــذا واتفـــق النــواب على ضــرورة عقــد لقــاءات مع 
العالــي  والتعليــــم  الصحــــة  وزارتــي  مســــؤولي 
الستيضـــاح عـدد من اإلجــــراءات وخاصـة فيما يتعلق 
بجائحة كورونا وأســاليب مكافحة الفايروس والحد من 

ومشــروع التحرير وترتيب البيت الفلســطيني الداخلي 
على أســس صحيحة وإعادة بناء منظمة التحرير لتكون 
ممثلــة للــكل الفلســطيني، مطالبــًا العلمــاء لتكثيف 
لمواجهــة  والثقافيــة  والمعرفيــة  العلميــة  جهودهــم 
مشــروع الهبوط التربوي واالرتــكاس القيمي والثقافي 

والتطبيعي.
من جانبه، أكد رئيس مجمــع اللغة العربية د. عطا اهلل 
أبو السبح، أن علماء فلسطين أبهروا العالم بصمودهم 
وحققــوا إنجازات عظيمــة في دعم القضيــة الوطنية، 

مستعرضًا تاريخ وإنجازات المحتفى بهم.
بــدوره، بيــن رئيس لجنــة التكريــم في مجمــع اللغة 
العربية د. عبد الفتاح أبو زايدة أن العلماء رسموا طريقًا 
واضحــًا للغــة العربية، مشــددًا على ضــرورة االهتمام 

بالمؤسسات العلمية واألكاديمية والثقافية.

انتشــاره، وكذلك آليات الــدوام المدرســي للطلبة في 
المراحل التعليمية المختلفة.

كما بحث االجتماع ملف التأمين الصحي وســبل معالجة 
بعض المشكالت التي تواجه مختلف الفئات المجتمعية 
فيمــا يتعلــق بالحصول علــى التأمين واالســتفادة من 

خدماته الصحية.
إلى ذلك استعــــرض النــــواب فــي نهايــة اجتماعهم 
بعض الشكــــــاوى التـــي قدمهـــا المواطنيــن للجنة، 
لجهــات  عاجلــة  خطابــات  وجهــوا  أنهــم  مؤكديــن 
االختصـــاص الحكومية لمعالجة تلك المشكالت وإيجاد 
الحلول المناســبة لها وفق القانــون وبما يحقق مصالح 

المواطنين. 
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أقر المجلس التشــريعي ملحق الخطــة المالية 
قانــون  ومشــروع  2020م،  المنصــرم  للعــام 
الموازنــة العامة للســنة الماليــة 2021م وذلك 
خالل جلسته المنعقدة يوم أمس األربعاء بمقر 
المجلس بغزة؛ "البرلمان" تابعت وقائع الجلسة 

وأعد التقرير التالي:  
مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 

2021م
أقر المجلس مشــروع قانــون الموازنــة العامة 
للســنة الماليــة 2021م، وقــد تال وكيــل وزارة 
المالية عوني الباشــا خطــاب الموازنة فيما نوه 
القائــم بأعمــال رئيس لجنــة الموازنــة النائب 
عاصــف عــدوان؛ إلــى أن لجنته نظمــت لقاءات 
عديــدة لدراســة أبعــاد المشــروع كافــة مثل: 
القانونيــة والمالية واالقتصاديــة واالجتماعية، 
مشــددًا على أن الموازنة العامة هي في األصل 

دعا رئيس المجلس التشــريعي الدكتــور عزيز دويك؛ 
الفصائــل المجتمعة في العاصمــة المصرية القاهرة، 
الســتكمال الخطوات الســابقة وصــواًل لنتائــج تثلج 
صــدور شعبنـــــا، وهي إجــراء االنتخابـات كمخرج من 

حالة  االنقسام.
وقــال د. دويك في تصريح صحفي لصحيفة البرلمان: 
"االنتخـــابات مخرج قوي لشــعبنا الفلسطيني للعيش 
في حيــــاة دســتورية مليئة بالحرية والنزاهة، خاصة 
أنه عانـى الكثيـر خالل سنـوات االنقسـام"، موضحًا أن 
االنتخـابات ستـــوقف مسلسل التدخالت الخارجية في 

السياســة  الفلسطينيـة .
وأكد أن العبء على المتحاورين بالقاهرة كبير، مشيرًا 

أداة تخطيط ورقابة تعكس السياسات الحكومية. 
ولفت عدوان، إلى أن مشــروع قانــون الموازنة 
العامة وألول مرة تم أعداده وفقًا ألسلوب موازنة 
البرامــج واألداء الذي يُــوزع مخصصات مراكز 
المســؤولية علــى برامــج الموازنة وأنشــطتها 

والتي تمثل وظائف الحكومة الرئيسية. 
ونــوه إلــى أن النفقــات العامــة االجماليــة في 
مشــروع قانون الموازنة المذكــورة ُقدّر بمبلغ 
)3,263( مليــون شــيكل فــي حيــن أن مبلــغ 
اإليــرادات العامة يُقدّر بمبلــغ )1,473( مليون 
شــيكل، فيما بلغت نســبة العجــز المقدرة في 

الموازنة مبلغ )1,790-( مليون شيكل. 
ودعــا عــدوان، الجهــات الحكوميــة للبحث عن 
مصــادر خارجيــة لتغطيــة العجز فــي الموازنة 
والســعي لــدى األشــقاء واألصدقــاء للحصــول 
علــى مزيد من المنح والهبات والتبرعات، مهيبًا 

بضــرورة زيــادة االحداثيات الوظيفيــة لوزارات 
العــدل والزراعــة واألوقــاف، باإلضافــة لبعض 
التوصيــات المهمــة األخرى والمتعلقــة بالعمل 

الحكومي الخدماتي. 
ملحق الخطة المالية رقم "2" للعام 2020م

إلى ذلك أشار النائب عدوان؛ في معرض حديثه 
أثناء الجلســة أن لجنته درســت وحللت المحلق 
المذكور وأن المبلغ اإلجمالي اإلضافي المطلوب 
اعتماده يبلغ )75,990( مليون شــيكل؛ وقد جاء 
نتيجــة الظــروف الطارئــة الناجمة عــن جائحة 
كورونــا األمر الــذي تتطلب زيــادة مخصصات 
بعــض مراكز المســئولية لمواجهــة الفايروس 
والحــد من انتشــاره، علمًا بأن هــذا األمر يأتي 
اســتنادًا ألحــكام المــادة رقم )36( مــن قانون 
تنظيــم الموازنة العامة والشــؤون المالية رقم 

)7( لسنة 1998م.

عبر عن خشيته من تأثير انقسامات فتح

د. دويك: االنتخابات مخرج قوي من االنقسام وشعبنا 
لديه ثقة بالمتحاورين بالقاهرة

إلى ثقــة الشعب الفلسطيني بهم إلعادة بناء المستقبل 
وفـق رؤيــة وطنيــة وكريمة لشعبنـا ولألجيال القادمة.

وحول االنقســامات التي ظهرت داخل حركة فتح اثناء 
التحضير لالنتخابات التشــريعية؛ عبر رئيس المجلس 
التشــريعي عــن خشيتــــه أن تتســبب االنقســامات 
الموجودة داخـــل فتح ووجود أكثر من قائمة انتخابية 

في إلغــاء االنتخابــات أو تأجيلهـا على األقل.
وشــدد على ضــــرورة أال تتســبب أي خالفــات داخلية 
في أي تنظيــــم على سيــــــر عملية المصالحة وإنهاء 

االنقســام، خاصــة موضـوع اجـراء االنتخابـات العامـة.
وحيا د. دويك أبناء شــعبنا الفلسطيني في كل مكان، 
خاصة المرابطين في مدينــة القدس وباحات األقصى 

المبارك، راجيًا أن تسهم
االنتخـــابات   المقبلـــــة 
في تغيــر الواقـع المرير

ألبناء  فلسطين. 
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النائب مروان أبو راس يلتقي وكيل وزارة المالية ورئيس بلدية 
غزة ويتفقد مركز شرطة التفاح

أمضى 37 سنة في سجون االحتالل.. النائب أبو طير: االحتالل 
يستهدف نواب وقيادات الضفة بسبب مواقفهم السياسية

بحــث النائب مــروان أبــوراس، مــع وكيل 
وزارة المالية عوني الباشا، إمكانية استفادة 
بعــض الموظفين وخاصــة المرضى منهم 
من مســتحقاتهم المالية، كمــا ناقش معه 
بعض الشــكاوى التــي وردت لمكتب نواب 
غزة وتم االتفاق على مســاعدة المواطنين 

والموظفين الذين يعانون ظروفًا خاصة.  
وأشــاد النائــب أبــو راس، بجهود الــوزارة 
وما تقدمــه من خدمــات للمواطنين بهدف 
التخفيــف عنهــم في ظــل جائحــة كورونا 
واألوضاع المعيشــية الصعبة التي يعيشها 

أبناء شعبنا.
ومن جانبه، اســتعرض وكيل الوزارة عوني 
الباشا أهم التطورات التي مرت بها الوزارة 
خالل الفتــرة الســابقة، شــاكرًا النائب أبو 
راس حرصــه الدائــم علــى التواصــل مــع 

الوزارة وبحث سبل مساعدة المواطنين
ويلتقي رئيس بلدية غزة

إلى ذلك ناقش النائب أبو راس، مع رئيس 
بلديــة غــزة الدكتــور يحيى الســراج، عدة 
قضايــا متعلقــة بعمــل البلديــة وخدماتها 
المقدمــة للمواطنين، وبعض اإلشــكاليات 

أكد النائب في المجلس التشريعي عن مدينة 
القــدس محمد أبــو طير، أن نــواب المجلس 
التشريعي الفلسطيني يدفعون من أعمارهم 
ثمنًا لمشاركتهم في العمل السياسي دفاعًا 
عن حقوق شعبنا وتصديًا إلجراءات االحتالل.

وبين النائب المُحرر من سجون االحتالل أبو 
طير عقب اإلفراج عنه، أن سياســة االحتالل 
باالعتقال هي جلد وعقاب للنــواب وقيادات 
الضفة علــى مواقفهم السياســية الرافضة 
لالحتــالل، موضحًا أن االحتالل يشــن حرب 
اجتثاث لحركــة "حماس" بكل قــوة ويتعمد 
استهداف قياداتها بســبب مواقفها الرافضة 
للتنــازل والثابتــة على حقها فــي المقاومة، 
داعيًا أحرار العالم لمناصرة الحق الفلسطيني 
ومحاسبة االحتالل على جرائمه بحق شعبنا.

ضريبة المقاومة
وأشــار إلى أن الضريبة التي يدفعها القيادات 
والنواب علــى خلفية انخراطهــم في العمل 
السياسي ال تقارن بأي استهداف آخر، مؤكدا 
بأن اختطافات االحتالل للنواب ال يوجد لها أي 

سبب إال العقاب على مواقفهم السياسية.
ودعــا النائــب المقدســي والمُبعــد للضفة 
الغربية منذ عشرة أعوام أبو طير، المقدسيين 
للصمــود والثبــات فــي القــدس والمســجد 
األقصــى، ومقاومة التطبيع وبيــع األراضي 

وتسريب العقارات حتى ال “نخسر القدس”.
وأكــد أن الربــاط فــي األقصى أثبــت جدواه 
وأعطى ثماره، وأن االحتالل يمارس أساليب 

بشعة وقذرة ليبقي األقصى وحيدًا.
وشدد أن االحتالل يسعى لتفريغ الساحة عبر 

بحث هموم المواطنين والخدمات المقدمة لهم 

العالقة مع الحكومة.
وأكد علــى أن المجلــس التشــريعي يتابع 
عمل البلديــات في قطاع غــزة، مثمنًا دور 
وجهود بلدية غزة في خدمة المواطنين في 
كل األوقــات وعلى مدار الســاعة رغم قلة 

اإلمكانيات والموازنات المتاحة.
بــدوره اســتعرض الســراج؛ عمــل وخطط 

اعتقال النشطاء وإبعادهم، ومالحقة النواب 
وكســرهم نفســيًا ومعنويــًا، والتأثير على 

عائالتهم وإلحاق األذى بهم.
وطالب أبو طير، القانونيين في العالم متابعة 
ملف األســرى في محكمة الجنايــات الدولية 
والســعي إلنهاء هــذه المعانــاة الممتدة منذ 
عقــود، مبينًا أنه اعتقل وخرج من الســجون 

ولم يجد حتى اآلن أي مبرر العتقاله.
وعّلــق أبــو طير علــى قضائــه 37 عاما في 
ســجون االحتالل بـــقوله: "احتسب ذلك كله 
عند اهلل تبارك وتعالى"، موضحًا أن األســرى 
في ســجون االحتالل يعيشــون حالة مؤلمة 
وموجعــة، وقــال: "إن الحريــة هــي هــدف 
الشعوب التي تريد العدل واإلحسان، والحرية 

هي أساس كل شيء في حياة اإلنسان".
تجربة مؤلمة

وأضــاف أن ســجاني االحتالل كانــوا مصدرا 
لنقل العدوى بفيروس كورونا لألسرى داخل 

السجون اإلسرائيلية. 
وأوضــح أن االحتالل يجــري المحاكمات من 
خــالل الوســائل اإللكترونيــة، حيــث يمثل 
األسرى عبر شاشــات خصصت لهذا الغرض 
في الســجون، كما قلت حركة التنقالت بين 

السجون بعد انتشار فيروس كورونا. 
وشــدد أبو طيــر، علــى أن الجائحــة مؤلمة 
ومؤذية بالنسبة لألسرى في سجون االحتالل، 
خاصة بعد تسجيل أكثر من 265 إصابة في 
صفوفهم بمعتقالت ومراكز توقيف مختلفة.

اإلبعاد عن القدس
وفيما يتعلق بإبعاده عن مدينة القدس، قال 

البلديــة وانجازاتها خالل الفترة الســابقة، 
منوهًا للصعوبات والمشــاكل التي واجهتها 
البلديــة وطواقــم العامليــن فيهــا، معرجًا 
على الحلول المقترحة، واإلجراءات المتبعة 
لتطويــر الخدمــات التــي تقدمهــا البلدية 

للمواطنين.
وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على العديد 

النائــب أبو طير: "إبعادنا عــن بيوتنا حالة 
مؤلمة، فاإلخراج من البيت والتهجير ال 

يقل عن القتل".
وأعـــــرب أبو طيــــــر عن أملـه 

بأن يعــــود لموطنــه األصلي 
فــي مدينــة القــدس التــي 
أبعــد عنها قسًــرا من قوات 
"القدس  وتابــع:  االحتــالل، 

حلمي األول واألخير، وفي 
دعائي دومــا الصالة في 

المسجد األقصى محررًا 
مـن الظالمين".

أبــو  النائــب  وأمضــى 
طيــر ما يزيـــد عن 37 

عمـــــره  مــن  عامــًا 
متنقــاًل بين ســجون 
االحتالل، وأبعـــد عن 
مسقـط رأسه بمدينة 
القــدس إلــى مدينة 
رام اهلل بقــرار وزيـــر 

االحتــالل  داخليـــــة 
في عــام 2010، إضافة 

إلى النائــب أحمد عطون 
والنائــب محمــد طوطح 

القــدس  ووزيــر 
خالد  الســابق 

أبو عرفة.

من الحلول المقترحة للقضايا واالشكاليات 
المطروحة، بما ال يخالــف القوانين المتبعة 

ووفقًا لألصول والنظام.
ويتفقد شرطة التفاح

هــذا وتفقد النائب أبو راس، مركز شــرطة 
التفــاح والــدرج وكان فــي اســتقباله مدير 
المركــز المقــدم محمــد الزرقــة، ونائبــه 

المقدم عمرو غزال.
وشــكر النائب أبو راس مديــر المركز على 
جهــوده فــي الحفاظ علــى أمــن المجتمع، 
مؤكــدًا أن التطور في األداء الشــرطي يدل 
على االهتمام والمثابرة واالجتهاد من قبل 

مدراء وضباط وأفراد المركز. 
بدوره أطلع مدير المركــز، النائب أبو راس 
على أهــم اإلنجــازات التي حققهــا مركزه 
للمواطنيــن خالل العــام المنصرم في ظل 
جائحة كورونا وتأمين احتياجات المواطنين 
المحجورين وفــق الخطة التي أعدتها لجان 
الطوارئ في وزارة الداخلية، مؤكدًا ســرعة 
انجــاز المركــز للقضايــا المنظــورة وفــق 
القانــون، شــاكرًا للنائب أبــو راس تواصله 

المستمر ومتابعته الحثيثة لعمل المركز.
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حوار الفرصة األخيرة
قيــل الكثير فــي ضــرورات توفير شــروط ومتطلبات إنجاح الحــوار الوطني الشــامل في 
القاهرة، ووجّهت الكثير من النصائح لتقويم اعوجاج الحالة الفلســطينية الراهنة بســبب 
إحجــام الســلطة الفلســطينية وحركة فتح عــن االلتزام ببنــود واســتحقاقات التفاهمات 
والتوافقات المختلفة التي تضمن إنجاح المســار االنتخابي، التشريعي والرئاسي والمجلس 
الوطنــي، إال أن مســتوى تفاعل والتزام الســلطة وفتح بهذه التوافقــات الموّثقة بالرعاية 
المصريــة، والتــي تضمن االنتقال إلى بــر األمان الوطني لم يزل بعيــدا عن أرض الواقع، 
وقاصــرا عن تلمّس الحلول الكفيلة بتفكيك األزمة الفلســطينية الداخلية الحافلة بالكثير 

من المطبّات واأللغام.
ينعقد حوار القاهرة الثاني بين الفصائل الفلســطينية بهدف رسم تصورات وآليات محددة 
حــول كيفية إجــراء وإنجاح انتخابــات المجلس الوطني الفلســطيني الذي يشــكل برلمان 
منظمة التحرير الفلســطينية كي تشكل الوعاء الوطني الجامع للكل الوطني الفلسطيني، 
فيما ال زالت الكثير من القضايا التي تم التوافق بشــأنها في الحوار األخير الشــهر الماضي 

دون أي تطبيق.
ال زال المعتقلون السياســيون حبيسو زنازين السلطة في الضفة الغربية، وال زالت الحرية 
السياسية وحق العمل السياســي والحزبي والدعائي غائبة عن األجواء والمناخات الوطنية 
في الضفة، وال زالت الكثير من القضايا التي تم التوافق على رفعها للســيد محمود عباس 
تنتظر قرارات رئاســية حاســمة، بل إن الســلطة تجرأت على فرض المزيــد من القرارات 
واإلجراءات المهدرة للحريات العامة والخاصة، وتغوّلت على المؤسسات األهلية ومنظمات 
المجتمــع المدنــي عبر اســتحداث تعديالت غيــر قانونية وغير دســتورية علــى القوانين 
الناظمــة لمنظمات المجتمــع المدني الواردة في القانون األساســي الفلســطيني، لتتوّج 
سلســلة من القرارات والمراســيم الرئاسية التي مسخت الســلطة القضائية وأفرغتها من 
وظائفها العادلة والشــفافة، وحولتها إلى مجرد تابع لمؤسسة الرئاسة والحكومة واألجهزة 

األمنية ذات الصيت السيء في خدمة االحتالل وإذالل أبناء شعبنا.
ال نــدري كيف يمكن الوصول إلــى المحطات االنتخابية الثالث في ظل النزعة الشــخصية 
والروحية الحزبية التي تهيمن على أداء الســلطة وفتح، واالستنكاف المتواصل على الوفاء 
بالتفاهمات المعقودة، والتهديدات الرعناء التي تطلق بحق بعض المترشــحين لالنتخابات 
تحــت حجــج وذرائع واهيــة وغير وطنية، والتــي بلغت حــد التهديد باالغتيــال والتصفية 
الجســدية، وقطع الدعــم والتمويل عن المؤسســات الوطنية التي تقدم خدمات إنســانية 
للعديد من أبناء شعبنا، واإلصرار على فرض وتحكيم عقلية اإلقصاء والتمييز المبني على 

أساس االعتبارات الشخصية واألجندات الخاصة والمصالح الحزبية الضيقة؟!
لــم يتبقَ علــى الميقات المحــدد لالنتخابــات الكثير، وما لــم تغادر الســلطة وفتح مربع 
الخــداع والتضليل، وتعود أدراجها إلى أحضان التوافــق الوطني، المفضي إلى تنفيذ كافة 
التفاهمات واالســتحقاقات المتمخّضة عن جوالت الحوار بكل دقة ونزاهة وشــفافية، فإن 
إنجاز االستحقاق الوطني االنتخابي، وما يليه من آمال بتحقيق الوحدة والمصالحة المؤجلة، 

سوف يصبح موضع شك كبير.
منــذ عام 2008 وصوال إلى حوار القاهرة األخيــر، جرت الكثير من جوالت الحوار، وانعقدت 
الكثيــر من االتفاقيات والتفاهمات، إال أن الغالبية الســاحقة مــن مخرجاتها لم تر النور، ما 
أورث الكثيــر من مشــاعر اليأس واإلحباط في نفوس أبناء شــعبنا، فهــل ننتظر ديباجات 
وشــعارات جديدة فــي القاهرة دون أي رصيد؟! أم أن الســلطة وفتح قــد يخلعون رداءهم 
الحزبــي هذه المــرة، ليتســربلوا بالرداء الوطنــي الجامــع، ويرتقوا إلى مســتوى اللحظة 
التاريخية الحافلة بالتحديات الجسيمة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية؟!

الواقــع المجرد يكــّذب الشــعارات الرنانة، والميــدان يحمل كلمة الفصــل فيما يطلق من 
شــعارات وتفاهمات، وكلنا أمل في صحوة ضمير تحمل الســلطة وفتــح إلى أفياء اإلجماع 
الوطني من جديد، والتوقف عن العبث التاريخي في النظام السياسي الفلسطيني والحقوق 
والثوابت الوطنية الفلســطينية، وإعمال مبادئ الشراكة الكاملة مع كافة القوى والفصائل 
الفلســطينية وكافة شــرائح شــعبنا الفلســطيني، وصوال إلى ترتيب البيت الفلســطيني 
الداخلي على أســس صحيحة، وصياغة برنامج سياســي رصين يرتكز على أساس الثوابت 
الوطنيــة، وتدشــين اســتراتيجية وطنية جامعة قــادرة على التصــدي لمخططات تصفية 
القضية الفلســطينية، وإدارة الصراع والمشــروع الوطني التحرري مع االحتالل حتى إنجاز 

النصر والتحرير والعودة بإذن اهلل.
حوار القاهرة قد يشــكل الفرصة األخيــرة أمام الفصائل الفلســطينية للخروج من المأزق 
الوطني في هذه المرحلة بأقل الخســائر، وأمام المتحاورين في القاهرة الكثير من العمل 
إلنقاذ شــعبنا مــن أزماتــه الراهنة، ولن يتحقق شــيء بعيدا عــن توفــر اإلرادة الصادقة 
والمخلصــة لدى الســلطة وفتــح أوال، فالنوايا مُبتدأ األعمال، وســوء النوايــا لن يجلب إال 
النهايات السيئة التي ميّزت –لألسف الشديد- كافة الحوارات السابقة ومخرجاتها المختلفة.

حفظ اهلل شــعبنا وقضيتنا من كل مكروه وسوء، وقيّض له قيادة صادقة ومخلصة تقوده 
إلى شاطئ السالمة وبر األمان، إنه على ما يشاء قدير.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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بحثت أزمة الكهرباء.. اللجنة االقتصادية 
تعقد اجتماعًا دوريًا 

النائب هدى نعيم: للمرأة الفلسطينية دور 
محوري في النضال وتربية األجيال

عقدت اللجنة االقتصادية اجتماعًا 
دوريًا لها، بحضــور رئيس اللجنة 
النائب عاطف عــدوان، وأعضاؤها 
النواب: ســالم ســالمة، ويوســف 
الشــنطي،  وجميلــة  الشــرافي، 
القضايــا  مــن  العديــد  وناقشــوا 
منها: ملــف إدارة أزمــة الكهرباء، 
والتســهيالت المقدمة للمواطنين 
الكهربــاء  شــركة  قبــل  مــن 

بمحافظات قطاع غزة.

أكــدت النائــب هدى نعيــم؛ على 
أهمية المرأة الفلسطينية ودورها 
المحــوري فــي النضــال وتربيــة 
األجيال وترسيخ القيم المجتمعية 
األصيلة والثقافة الوطنية الراسخة 
في النفــوس، منوهة أن االحتالل 
يتربــص باألســرة الفلســطينية، 
ليحــدث ثغرًا فــي جــدار الصمود 
والمقاومة التي شكلت النساء خط 

الدفاع األول فيه.
وقالت خالل مشــاركتها في ندوة 
حواريــة نظمتهــا هيئــة التوجيه 
السياســي والمعنــوي بمحافظــة 
"المــرأة  بعنــوان:  خانيونــس 
الفلســطينية عقيــدة وهوية"، إن 
المرأة الفلسطينية سطرت مالحم 
البطولة وأبدعت في كل الميادين. 

الثامن من آذار
وأضافــت أن العالــم يحتفــل في 
الثامن مــن آذار من كل عام بيوم 
المرأة العالمي تكريمًا للنساء وهو 
فرصة لنسمع العالم بأسره رسالة 
المرأة الفلســطينية، التي ما زالت 
تعيــش حلــم عودتها إلــى البالد 

وفي ســياق منفصل بحثت اللجنة 
تســرب بقعة الزيت النفطي التي 
تتقرب من ســواحل قطــاع غزة، 
موضحــة أن هــذا األمــر يشــكل 
الشــواطئ  كبيــرة على  خطــورة 
الحيــاة  وعلــى  الفلســطينية، 
حرمانــًا  تمثــل  كمــا  البحريــة، 
للمواطنيــن مــن االصطياف على 
شــاطئ البحر، مؤكــدة أنها تتابع 
األمــر مــع كل الجهــات المعنية، 

وتورث هــذا الحلــم ألبنائها جياًل 
بعد جيل.

وأردفت أن األم الفلســطينية التي 
شــيعت أبنائهــا بالزغاريــد ترش 
علــى الكفــن الورد وعلــى جرحها 
الملح، ما خاضــت طريقًا إال كانت 
فيــه متألقــة ومتميــزة، مبينة أن 
المرأة الفلســطينية تبدع وتحصد 
أعلى النتائج في كافة المسابقات 

والمحافل العربية والدولية.
االبــداع  هــذا  أن  إلــى  وأشــارت 
والتميــز لم يأت من فــراغ بل جاء 
حصــاد جهد بذلته النســاء، ووعي 
مجتمعي بأهمية مشــاركة المرأة 
في الحيز العام إلــى جانب دورها 
األصيــل والمقــدس فــي الحفاظ 

على األسرة.
حملن السالح

وبينــت أن الفلســطينيات حملــن 
الســالح جنبًا إلى جنب مع الرجال 
وخرجــت المــرأة لتقاتــل من أجل 
حريتهــا  أجــل  ومــن  فلســطين 
الشــهيدة  فكانــت  وكرامتهــا 
واألســيرة والجريحــة، مســتذكرة 

وتعمــل للمحافظــة علــى 
شاطئ قطاع غزة نظيفًا. 

فيما تابعــت اللجنة العديد 
مــن شــكاوى المواطنيــن 
التــي وردتها إليهــا مؤخرًا 
تلــك  بمتابعــة  وشــرعت 
الجهــات  مــع  الشــكاوى 
ذات العالقــة بهــدف ايجاد 
الحلول المناســبة لها وفقًا 

للقانون.

أيقونــة المقاومة أم نضال 
دالل  والفدائيــة  فرحــات 
المغربي، وأحالم التميمي، 
ووفــاء  رياشــي،  وريــم 

ادريس، وإسراء جعابيص.
نعيــم  النائــب  ووجهــت 
رســالة إلى العامــالت في 
مؤكــدة  الداخليــة،  وزارة 
علــى أهمية دورهــا فهي 
امتداد لــكل أدوار البطولة 
المرأة  فيهــا  أبدعــت  التي 
مثمنــة  الفلســطينية، 
جهودهم في حماية النساء 
وتحصينهــن  وتوعيتهــن 
بالذات في زمن تسلل إلى 
بيوتنا الكثير من المفاسد.

إجــالل  تحيــة  ووجهــت 
وإكبار لــكل اللواتي قدمن 
أرواحهن في ســبيل تحرير 
الوطن والمقدســات، ولكل 
الســجون  عُذبــن في  من 
والمعتقــالت الصهيونيــة، 
ولكل أمهات وزوجات وبنات 

الشهداء واألسرى.
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أخبار

اللجنة االقتصادية تستمع لوكيل وزارة األشغال حول جهود 
إعادة اإلعمار

خالل اجتماع دوري.. لجنة الداخلية تناقش معيقات عمل البلديات

القيمة اإلجمالية بلغت ملياري دوالر

ناقشــت اللجنــة االقتصاديــة جهــود وزارة 
األشغال العامة واإلسكان فيما يتعلق بإعادة 
إعمــار ما دمــره االحتــالل، جاء ذلــك خالل 
جلسة استماع عقدتها اللجنة لوكيل الوزارة 
المهنــدس ناجى ســرحان، بحضــور رئيس 
وأعضاء اللجنة النواب: عاطف عدوان، ســالم 

سالمة، يوسف الشرافي، وجميلة الشنطي.
جهود مقدرة

بــدوره أشــاد النائب عــدوان؛ بجهــود وزارة 
األشــغال العامة واإلســكان في ملــف إعادة 
اإلعمار وتوفير مساكن لألسر الفقيرة، داعيًا 
لبــذل المزيد من الجهد من أجل حياة كريمة 
لكل الفلســطينيين، معبرًا عن تقديره لتلك 
الجهود المبذولة، مستعرضًا عددًا من شكاوى 
المواطنيــن الــواردة للجنته، ومؤكــدًا على 
ضــرورة تســريع العمل من أجــل انجاز ملف 
إعادة اإلعمار وتأهيل المساكن بشكل كامل 

ونهائي. 
ملياري دوالر

 مــن ناحيتــه بَيَّــنَ م. ســرحان؛ أن تكلفة 

ناقشت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي 
في المجلس التشــريعي عــدة قضايا محالة 
إليهــا من أهمها معيقات عمــل البلديات في 
قطاع غــزة، وذلك أثناء اجتماع دوري عقدته 
اللجنة بمقر المجلس التشــريعي يوم أمس 
األول بحضــور رئيس وأعضاء اللجنة النواب: 
إســماعيل األشــقر، مروان أبو راس، ســالم 

سالمة، ويونس أبو دقة.
كما ناقشت اللجنة ملفات أخرى تخص العمل 
الحكومي وهموم المواطنين المختلفة واتفق 
النواب على استعراضها مع الجهات الرسمية 

مشاريع إعادة اإلعمار اإلجمالية بلغات ملياري 
دوالر أمريكي، بما في ذلك برنامج اإلسكان 
لألســر الفقيرة، ومشــاريع البنيــة التحتية، 
ومشــروع إســكان البرج اإليطالــي الذي تم 
تجهيز اإلجراءات الفنية إلعادة إعماره وسيتم 
بدء العمــل قريبــًا بتمويل إيطالي، شــاكرًا 

كل الــدول التي قدمت مســاعدات للشــعب 
الفلسطيني خاصة قطر والسعودية والكويت 

وألمانيا وإيطاليا وغيرها.
وأوضــح أن وزارتــه تعمل بشــكل مســتمر 
بهدف إعمار البيــوت المتضررة جراء العدوان 
الصهيونــي، وتحصر كل بيــت يتضرر بين 

الفينــة واألخــرى، مشــيرًا لتواصل الــوزارة 
بشــكل مباشــر مع الجهات المانحة من أجل 
تعويض أصحاب البيوت المدمرة أو المتضررة 

سواء بشكل كلي أو جزئي.
عشرات آالف المتضررين

وبين ســرحان، أن أكثــر مــن 10200 وحدة 
ســكنية تضررت منــذ العــام "2014م"، وأن 
الوزارة من خالل تواصلها مع الجهات المانحة 
قــد صرفــت تعويضــات لمعظــم أصحــاب 
هــذه البيوت ولم يتبقى ســوى 1800 وحدة 
ســكنية جــاري العمل على تمويل مشــاريع 
لهــا وبالتالــي تعويض أصحابها، مســتدركًا 
بقوله:" لكن العدد قابل لالرتفاع بشكل دائم 
وفق تطورات األحــداث الميدانية واعتداءات 

االحتالل.
الحــاالت  لــذوي  اإلســكان  أمــا بخصــوص 
االجتماعيــة، قــال م. ســرحان:" إن الــوزارة 
لديهــا برنامج وخطط لبناء شــقق ســكنية 
لألسر الفقيرة من خالل الجهات المانحة وفق 

بروتوكوالت تعاون متعددة".

المعنيــة بأقرب فرصــة ممكنــة، باإلضافة 
الطالعها علــى الوثائــق المتعلقــة بالنزاع 
القائم بين بلدية غــزة ولجنة متابعة العمل 
الحكومي فيما يتعلق بتسجيل ملكية أراضي 
خاصة بالبلدية ونقل ملكيتها بشكل رسمي 

لصالح البلدية. 
كمــا اســتعرضت اللجنــة شــكاوى بعــض 
المواطنين المتعلقة بإحالة بعض المدنيين 
للقضــاء العســكري، وقررت مناقشــتها مع 
جهــات االختصاص لوضع الحلول المناســبة 

والسريعة لها وفقًا للقانون. 

النائب أبو حلبية: وتيرة االعتداءات على األقصى تتصاعد وندين افتتاح 
كوسوفو مكتب تمثيلي لها بالقدس

قال رئيس لجنة القدس واألقصى بالمجلس 
التشريعي النائب أحمد أبو حلبية: "إن أسبوع 
القدس العالمي الذي نظم ألول مرة هذا العام 
ســيتواصل تنظيمــه كل عام في األســبوع 
األخير من شــهر رجــب بالتزامن مــع ذكرى 
اإلســراء والمعراج بهدف تسليط الضوء على 

الجرائم التي يرتكبها االحتالل بحق القدس 
واألقصى، وتعزيز صمود المرابطين". 

وأوضح أن فكرة األســبوع اقترحتها رئاســة 
الديانة التركية وبالشراكة مع االتحاد العالمي 
لعلماء المســلمين ورابطة علماء فلســطين 
وهيئة علماء فلسطين في الخارج، ومؤسسة 
القــدس الدوليــة، ولجنة القــدس بالمجلس 
التشريعي، ووزارة األوقاف الفلسطينية؛ مبينًا 
أن األســبوع شــهد عددًا كبيرًا من الفعاليات 
لنصرة القــدس وأهلها، من بينها محاضرات 
وورش عمل ومســيرات وإصــدار مطبوعات 

ومسيرات وتظاهرات وغيرها. 
تصاعد االقتحامات

وفي ســياق متصل؛ أدان أبو حلبية؛ استمرار 
جريمــة اقتحامــات المســتوطنين لألقصى 
بحماية شرطة االحتالل، معتبراً ذلك عدوانًا 

صهيونيــًا متواصل على أقدس مقدســاتنا 
لفرض الهيمنة الصهيونية الكاملة عليه.

وقال:" إن ارتفاع وتيرة االقتحامات بمناسبة 
ما يسمى عيد بدء شهر نيسان حسب التقويم 
العبــري يأتــي ضمــن مسلســل ومخطــط 

صهيوني خطير ضد األقصى".
 وأضـــاف:" يحـــــاول المستوطنيــــن منــذ 
ســنتين تقريبــًا ادخــال قرابين إلــى داخل 
المسجد األقصــــى وذبحهـــــا في ساحاتـــه 
ويتــم منعهـــــم، وفعلـــوا ذلــك فــي العام 
الماضـي على بوابـــة األقصــى وعلــى باب 
السلسلــة، حيــث ذبحــوا مــا يسمى قربــانًا، 
فهـم يحاولــــون بين الفينـة واألخرى فرض 
هــذا الموضــوع أمـــرًا واقعـــًا في ساحــات 

األقصى".
مــن  والمرابطــات  بالمرابطيــن  وأشــاد 

المقدسيين وكذلك حراس المسجد األقصى 
الذيــن دومــا يقفــون بالمرصــاد للتصــدي 

القتحامــات االحتــالل ومستوطنيــه.
التطبيع مخالفة دينية وقانونية

واســتنكر أبو حلبيــة؛ ما أقدمــت عليه دولة 
كوســوفو مــن اعتــراف بالقــدس عاصمــة 
لالحتــــالل، وافتتــــاحها سفــــارة لهــا في 
مدينة القـــدس الواقعــــة تحــت االحتالل، 
مؤكــداً أن التطبيـــع مــــع االحتالل جريمة 
بحق فلسطين وحــــرام شرعـــًا، عالوة عن 
أنهـــا مخالفـــة للقانـــون الدولــي والقانون 

الدولي اإلنساني.
ونـــــدد بهرولـــــة مـــن بعض األنظمـــــة 
العربيـــة واإلســالمية لتطبيــع العالقات مع 
االحتــــالل، في خطــوة دعــم لالحتالل من 
شأنهـــا تسهيـــل مخططــات تهويـد القدس.
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بعد اإلفراج عن النائب أبو طير.. "9" نواب ما زالوا في سجون االحتالل

ال يــزال االحتالل يختطف في ســجونه "9" 
من نواب المجلس التشــريعي، بعد اإلفراج 
عن النائب المقدســي محمد أبــو طير )70 
عامًا(، الذي أمضى نصف عمره في ســجون 
االحتــالل كان أخرهــا اعتقالــه إداريًا لمدة 
"11" شــهرًا، حيث أعيــد اعتقاله في أبريل 
مــن العــام الماضي بعــد مداهمــة منزله 
بمدينــة البيرة، والذي يقيم فيه منذ إبعاده 

عن القدس.
وبــدأ االحتالل في سياســة اختطاف النواب 
فور اإلعالن عن نتائج االنتخابات التشريعي 
التــي أجريت عــام 2006م حيــث بلغ عدد 
النــواب الذين خضعــوا لتجربــة االختطاف 
واالعتقال في ســجن االحتــالل قرابة "60" 
نائبــًا أمضوا فترات متفاوتة في الســجون، 
وقد وصل عــدد النواب المختطفين في آنٍ 

واحد إلى "30" نائبًا. 
وتعتبــر عمليــة اختطــاف نــواب المجلس 
التشــريعي انتهاك فاضح ألبســط األعراف 
والمواثيــق الدوليــة، وقــد اعتقــل بعــض 
النــواب منــذ انتخابهــم "7" مرات بشــكل 
متفــرق، وعمد االحتــالل للجــوء غالبًا إلى 
تحويل النــواب إلى االعتقــال اإلداري دون 
تهمة وذلك من أجل تحيديهم عن المشهد 

السياســي، وإبعادهــم عــن أبناء شــعبهم 
للتقليل من دورهم في مواجهة سياســات 

االحتالل العدوانية.  
والنواب الذين ما زالوا مختطفين في سجون 
االحتالل حتى لحظة إعداد هذا التقرير هم: 
مروان البرغوثي، أحمد سعدات، خالدة جرار، 
محمد بــدر، ياســر منصور، نــزار رمضان، 
أحمد عطون، حسن يوســف، خالد طافش.

خريشة: حوارات القاهرة القادمة ستناقش ملف المجلس الوطني ولن تحمل جديد
اعتبــر النائــب الثانــي لرئيــس المجلــس 
التشــريعي الفلســطيني الدكتــور حســن 
اســتحقاق  إلــى  الذهــاب  أن  خريشــة، 
االنتخابــات الفلســطينية العامة هي حاجة 
ملحــة وضــرورة للفصيليــن األكبــر علــى 
الســاحة الفلســطينية في إشــارة لحركتي 
"فتــح وحماس" ولعموم شــعبنا في الضفة 
والقدس وغزة والشــتات، مؤكــدًا أن هدف 

االنتخابات هو سياسي بامتياز.
وكشف خريشــة في تصريح صحفي له، أن 
حــوارات القاهرة المزمع إجراؤها خالل أيام 
لــن تجلب شــيئًا جديدًا عن الســابق، وإنما 

ســيتم الحديث خاللها علــى كيفية تكوين 
المجلس الوطني الفلسطيني بعد انتخابات 
المرحلــة  باعتبــاره  التشــريعي  المجلــس 

األولى من االنتخابات العامة.
الحاصلــة  الترتيبــات  إن  قائــاًل:"  وأضــاف 
فــي ملــف االنتخابــات ترمــي لجمــع كل 
الفصائل والقوى السياســية في إطار واحد 
بهدف إيصال رســالة لــإلدارة األمريكية أن 
الفلســطينيين ذاهبون نحو عملية تسوية 
ولكن هذه المرة بحضور جميع القوى والكل 

الفلسطيني".
وشدد خريشة على أهمية االتفــــاق علــى 

النائب الخضري: معدل البطالة بين النساء في غزة يفوق الـ "80%"
المجلــس  فــي  المســتقل  النائــب  أكــد 
التشريعي جمال الخضري، أن معاناة المرأة 
الفلســطينية ممتدة في القدس والضفـــة 
إجــراءات  بســبب  غــزة  وقطــاع  الغربيــة 
وسياســات االحتالل اإلسرائيلي المستمرة، 
مشــيرًا إلى أن مُعدل البطالة بين النســاء 

في غزة يفوق الـ "80%". 
وشــــدد الخضــري فــي تصريــح صحفــي 
أصدره بمناســبة اليوم العالمي للمرأة على 
أن معانــاة المــرأة الفلســطينية مُضاعفة، 
لكنهــا تُقــدم وتُعطــي ويجــب أن يكــون 
لهــا دور ومكانــة وتُســتثمر طاقاتها للبناء 

والتطوير.
وقــال:" إن المــرأة تتحمــل أعبــاء أســرية 
مُهمــة، وتعيش وطــأة الحصار فــي غزة، 
واالســتيطان والجدار في الضفــة الغربية، 
والتهويــد واالعتقال واإلبعــاد في القدس، 
واالستهداف في كل مكان من هدم البيوت 

واالعتقال وكل أشكال العدوان".
فــي  العالمــي  المــرأة  يــوم  أن  وَأضــاف 
فلســطين يختلف، وفي غزة تجــد األحوال 
دور  ويبقــى  صعوبــة،  أكثــــر  اإلنســانية 
المــــرأة الفلسطينيـــة صمام أمان في كل 
المراحل"، مشــددًا على أهميــة دور المرأة 

أهــــداف مشتركة أولهــا إلغـــــاء اتفاقيــة 
أوســلو، واســتعادة الميثاق الوطنــي الذي 
تم تعديله في مراحــل بداية هذا االتفاق، 
وتحديدًا عــام "1996م" حينما زار الرئيس 
األمريكــي آنــذاك "كلينتــون" فلســطين، 
مؤكــدًا علــى ضــرورة أن تكــون منظمــة 
التحريــر هــي الجامــع لــكل أبناء الشــعب 

الفلسطيني في الداخل والخارج.
السياســية  والقــوى  الفصائــل  أن  يذكــر 
الفلســطينية عقدت سابقًا جلســات الحوار 
الوطني الفلسطيني في القاهرة عدة مرات 

بحث أخرها االنتخابات العامة. 

الفلسطينية في العمل الوطني والسياسي، 
موضحًا أن مشــاركة المــرأة في االنتخابات 
الفلســطينية المقبلــة ترشــحًا وانتخابًا له 

أهمية بالغة.
وأشــــار الخضري إلــى أن مشــاركة المرأة 
كما الرجــــال فــي العمليــــة الديمقراطية 
المقبلة هو نجاح بحـــــد ذاتـه، فنجاح هذه 
االنتخابــات يعتبــــر على درجـــة عالية من 
األهمية إلفــراز هيئات فلسطينيـــة قادرة 
على تحدي الصعاب وانجاز الوحدة الوطنية، 
مبرقًا بالتحيــــة للمرأة الفلســطينية على 

صبرها وصمودها وثباتها.
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مواقف برلمانية دولية
فلسطين النيابية تدعو للنهوض بخدمات األونروا

دعا رئيس لجنة فلســطين النيابيــة في البرلمان األردني محمد الظهــراوي، إلى ضرورة 
النهوض بواقع الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقال الظهراوي:" بات من األهمية تعزيز الخدمات التي تقدمها األونروا ألبناء المخيمات في 
العديد من المجاالت سيما التعليمية والصحية منها"، مؤكدًا أن "فلسطين النيابية" تدعم 
كل البرامج الفاعلة اإليجابية التي تسعى إليها "أونروا"، وتدعم كل المطالب العادلة التي 

يطرحها العاملون لديها.
جاء ذلك خالل اجتماع عقدته لجنة فلســطين النيابية بالبرلمان األردني، لبحث عدد من 

المحاور المرتبطة بعمل "أونروا" وأبرز التحديات التي تواجهها.
وأشار إلى أن اللجنة ستنظم لقاءات مع عدد من المعنيين في "أونروا" والجهات الحكومية 
ذات العالقة باألردن، وستقوم بعدد من الزيارات الميدانية لمخيمات الالجئين الفلسطينيين 
بالمملكة لالطالع على واقع الخدمات والتحديات التي تواجه لجان تحسين واقع المخيمات.

الجبهة المغربية تدعو لبلورة صيغ عملية لمقاومة التطبيع
دعت الجبهة المغربية من أجل فلســطين وضد التطبيــع، مختلف القوى الحية المقاومة، 
لـ "بلورة صيغ عملية إلســقاط اتفاق التطبيع" بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني 

واصفًة اتفاق التطبيع مع االحتالل بـ"اتفاق العار".
وحذرت الجبهة من خطورة التطبيع خاصة التربوي الذي شرعت فيه وزارة التربية والتكوين 
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، مما سيسهم في تدعيم الكذب والتدليس 

والتزوير الصهيوني للتاريخ والثقافة، عالوة عن التطبيع االقتصادي والسياسي.
ونــددت الجبهة بشــروع بعض البرلمانييــن المغاربة عقد لقاءات رقميــة مع أعضاء من 
الكنيســت الصهيونــي، ووصفتهــم بـ"الخونة للقضية الفلســطينية"، منــددة بعزمهم 
االستجابة لدعوات وجهت لهم سابقًا بهدف وزيارة الكيان في األسابيع القادمة، متناسين 
المواقف المعبر عنها سابقا من خالل طرح فرق برلمانية تمثل أغلبية عددية في البرلمان 

لمقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

البرلمان العربي يدين فتح التشييك مكتبًا دبلوماسيًا بالقدس
أدان البرلمان العربي، افتتاح دولة التشــيك مكتبًا لســفارتها في مدينة القدس المحتلة، 
معتبراً ذلك اعتداء سافر على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وانتهاكًا صارخًا للقانون 

الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. 
وقال رئيس البرلمان العربي عادل العســومي:" إن هذه الخطوة تمثل خروجًا عن ثوابت 
السياســة األوروبية تجاه القضية الفلسطينية وتخالف صراحة قرار مجلس األمن الدولي 
رقم 478 لعام 1980 بشــأن رفض قرار الحكومة االســرائيلية ضم القدس وحظر إقامة 

بعثات دبلوماسية بها". 
ولفت إلى أنها تخالف كذلك قرار مجلس األمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف 
مجلــس األمن بأي تغييــرات تجريها القــوة القائمة باالحتالل على القــدس بغير طريق 

المفاوضات. 
وطالب العسومي؛ حكومة وبرلمان التشيك بالتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية 
الدولية والقوانين والقرارات واالتفاقيات الدولية التي نصت على أن القدس مدينة واقعة 

تحت االحتالل. 

ممثل االتحاد األوربي: نعمل إلنهاء حصار غزة
أكد ممثل االتحاد األوروبي في األراضي الفلســطينية "ســفنكون فنبور جسدرف"، على 
موقــف االتحاد األوروبي العمل الجدي إلنهاء الحصار على قطاع غزة من أجل توفير حياة 

كريمة للغزيين، وإعطاء المواطنين فرصة للتحرك وإيجاد فرص عمل خارج فلسطين.
جــاء ذلك خالل إعالنه توقيع اتفاقيــة تعاون مع القنصل اإلســباني العام لدعم القطاع 
الزراعي في فلســطين بقيمة "4" مليون يورو، "3" مليون يورو منها من االتحاد االوروبي 

ومليون يورو من إسبانيا.
وأكد في تصريح صحفي أن هذا المشروع التعاوني يتم تنفيذه بالتشارك بين عدة جهات 

وهي: االتحاد األوروبي وإسبانيا وأربعة شركاء محليين.
وأوضح أن الهدف من هذا المشــروع هو خلق فرص عمل للشــباب والنســاء المهمشــات 

وقطاعات أخرى من المجتمع.
وشــدد على ضرورة االستخدام األمثل للمصادر الموجودة في قطاع غزة من حيث المياه 
والمصادر األخرى من أجل المساعدة في إيجاد فرص عمل للنساء والشباب المبدعين في 

القطاع.

وفد برلماني أوروبي يحذر من استمرار جرائم االحتالل بحق الفلسطينيين
أكدت رئيســة الوفد البرلماني األوروبي الذي زار مدينة القدس "مارتينا اندرسون"، على 
حق الفلســطينيين الكامل بالتوجه إلى مؤسسات األمم المتحدة حال لم تفِ بالتزاماتها 

واإلقرار بحقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية واالتفاقيات الثنائية.
وحذرت اندرســون، خالل زيارة الوفد األوروبي للقدس من استمرار سلطات االحتالل في 
سياساتها التعســفية وخاصة االستيطانية، موضحة أن زيارتها للقدس تأتي ضمن زيارة 
الوفــد للتحقيق في جرائم االحتالل عامة وخاصة خالل الحــرب على غزة وما واكبها من 

انتهاكات لحقوق االنسان.
وكان المقدســيون الذين التقوا الوفد دعوا لالطالع على حقيقة األوضاع وجمع حقائق ما 
يجري بالقــدس وما جرى في قطاع غزة خالل العدوان واســتخدام نفوذها للضغط على 
حكومة االحتالل لردعها عن هذه االنتهاكات في مدينة القدس خاصة وفلســطين عامة 
والعمل بكل قوة لمنع دولة االحتالل من التغول على المواطنين الفلسطينيين واالستمرار 

بانتهاء القوانين الدولية واالتفاقيات اإلنسانية.

د. بحر: شعبنا سيبقى صامدًا مرابطًا حتى 
كنس االحتالل من فلسطين

قال رئيــس المجلس التشــريعي 
باإلنابة د. أحمد بحر: "إن الشــعب 
صامــدًا  ســيبقى  الفلســطيني 
مرابطــًا علــى أرضه حتــى كنس 
آخر جندي صهيوني من فلسطين 
المحتلة"، مشــددًا على ضرورة أن 
تدعــم األمة العربية واإلســالمية 
وتعــزز  الفلســطيني  الشــعب 
صمــوده فــي أرضــه ليتمكن من 

مواجهة مخططات االحتالل.
جاءت تلــك التصريحات في كلمة 
ألقاهــا د. بحــر، خــالل المســير 
العلمائــي الــذي نظمتــه رابطــة 
علماء فلســطين بمناسبة أسبوع 
وبالتزامــن  العالمــي  القــدس 
والمعــراج  اإلســراء  ذكــرى  مــع 
والــذي انتهــى في مقــر المجلس 
التشــريعي بمدينة غزة بمشاركة 
لفيف من العلماء والدعاة والوجهاء 
من محافظات قطاع غزة، وأضاف 
قائــاًل: "أن الشــعب الفلســطيني 
ســيبقى رأس الحربة في مواجهة 
االحتــالل الدفــاع عن فلســطين 

ومقدسات كافة.
 القدس أواًل

وتابع:" إننا ومــن باحات المجلس 
شــعبنا  وباســم  التشــريعي 
الفلســطيني، نعلن أن القدس آية 
في كتاب اهلل، وهي عقيدة راسخة 

في نفوس مليار ونصف مليار من 
أبناء األمة العربية واإلســالمية ال 
يمكن لواحد منهم أن يتنازل عنها 

مها كلف األمر من ثمن".
وشــدد على أن أنــه ال يمكن ألحد 
أن يغيــر معالــم التاريــخ ومعالم 
القدس، أو أن يشطبها من نفوس 
تصاعــد  مســتنكرًا  المســلمين، 
المؤامــرة ضد فلســطين  وتيــرة 
والقدس وتطبيــع بعض األنظمة 

العربية مع االحتالل.
شــعبنا  أن  علــى  بحــر؛  وأكــد 
الفلســطيني في ظل التطبيع مع 
االحتــالل وتنفيــذ صفقــة القرن 
الفلســطينية  القضيــة  لتصفيــة 
بات بأمس الحاجــة لدعم ونصرة 
األمة العربية واإلسالمية لمواجهة 
المؤامرة التي تحاك ضد فلسطين 
والقدس ووقف التغول الصهيوني.

وجــدد العهد مــع اهلل أواًل، ثم مع 
أمتنا العربية واإلسالمية أن نبقى 
أرض  علــى  ومرابطيــن  ثابتيــن 
فلســطين حتــى تحريرها وكنس 
آخــر جنــدي صهيوني مــن أرصنا 

المقدسة.
للمقدســيين  بالتحيــة  وأبــرق 
والمرابطيــن في باحات المســجد 
األقصــى المبارك، وخــص بالذكر 
شيخ األقصى الشــيخ رائد صالح 

وخطيب األقصى الشيخ د. عكرمة 
صبري، ولكل الثابتين في القدس 
التحيــة  وجــه  كمــا  وفلســطين، 
لألســرى فــي ســجون االحتــالل 
الذيــن ضحــوا بزهــرات حياتهم 
فــي ســبيل فلســطين وشــعبها 
ومقدساتها داعيًا لنصرة قضيتهم 
وتفعيلها بشتى السبل والوسائل.

رئيس رابطة علماء فلسطين 
من ناحيتــه؛ بارك رئيــس رابطة 
علماء فلســطين د. نسيم ياسين 
أسبوع القدس العالمي الذي تقرر 
أن يكون في األســبوع األخير من 
شــهر رجب من كل عــام، معتبرًا 
إقراره تأكيدًا علــى أهمية مدينة 
القــدس فــي العقيدة اإلســالمية 
ومــن شــأنه تعزيز صمــود أهلها 
األقصى  بالمســجد  والمرابطيــن 

المبارك. 
وأشــار د. ياســين إلــى أن مدينة 
األيــام  هــذه  تتعــرض  القــدس 
ألكبر عملية تهويديــة على مدار 
التاريخ، من خالل مصادرة وسلب 
األرض واستمرار الحفريات، مدينًا 
الصهيونيــة  االعتــداءات  جميــع 
علــى المقدســات في فلســطين، 
داعيًا العالــم الحر أن يقف لنصرة 
المدينــة المقدســة، وكل مــا من 

شأنه دعم الشعب الفلسطيني.

د. أحمد بحر يستقبل وفدًا من موظفي غزة المطالبين بتحسين نسبة صرف الراتب بحضور النائب مشير المصري

لدى مشاركته بمسير علمائي نصرة للقدس


