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بدوره شكر النائب األردني، لبحر، مبادرته 
واالتصــال به، مؤكــدًا أن واجبــه القومي 
يوجب عليه هذه التصرفــات التي أكد أنها 
تأتي في إطار خدمته للقضية الفلسطينية، 
داعيًــا زمالئه البرلمانيين العرب لمناصرة 

فلسطين.
ومن الجديــر ذكره أن النائــب عطية، كان 
قــد أدى التحية العســكرية لمنفذ العملية 
البطوليــة فــي ســلفيت وطالــب بطــرد 
الســفير الصهيوني من العاصمة األردنية 
عمان، وإعادة سفير المملكة من فلسطين 

المحتلــة، وذلــك خــالل 
رسمية  برلمانية  جلســة 
النواب  مجلــس  عقدهــا 
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الجاري.  
رسالة عاجلة

كما أرســل بحر، رســالة 
عاجلــة للنائــب عطيــة، 
جــاء فيهــا:" لقــد تابعنا 
مواقفكم  بالــغ  باهتمام 
الشــجاعة بدعم القضية 
الفلســطينية في مجلس النــواب األردني 
وتصريحاتكم الشجاعة المناصرة والمؤيدة 
للمقاومــة الفلســطينية وخاصــة العملية 
البطوليــة األخيــرة فــي ســلفيت، وكذلك 
مطالبتكــم بطرد الســفير الصهيوني من 

األردن الشقيق".
وفــي نهاية رســالته أبــرق بحر، بالشــكر 
العميق للنائب األردني وألهلنا في المملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة ومجلس النواب 
األردني الموقر على هذه المواقف الوطنية 
التــي تعبر عــن أصالــة األردن الشــقيق، 
ومواقفــه القوميــة المتقدمــة فــي خدمة 

القضية الفلسطينية. 

أكــد النائــب األول لرئيــس المجلــس، أحمد بحــر، أن 
الحكومة الجديدة التي سيشكلها محمد اشتيه، بناًء على 
تكليف محمود عباس له، ليست دستورية وغير قانونية 

وتعبر عن فشل سياسي.
وأضــاف بحر، في تصريــح صحفــي، أن كل حكومة ال 
تُعرض على التشــريعي ولم تنل الثقة منه ولم تحظ 
بالمصادقة عليها حسب القانون والدستور الفلسطيني، 

فهي ليست دستورية.
حكومة انفصالية

وأشار إلى أن هذه الحكومة تعتبر حكومة انفصالية بامتياز 
وتسعى لتطبيق فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة في 
إطار صفقة القرن، الفتًا إلى أنها تعزز االنقســام الداخلي 
وتقضي على أي بارقة أمــل في تحقيق الوحدة الوطنية 
والتوافــق الداخلي، معتبرًا تشــكيلها بمثابة محاولة من 

عباس للتغطية على فشله السياسي والوطني.
حكومة حزبية

إلــى ذلك اعتبــرت كتلــة التغيير واإلصــالح البرلمانية 
فــي تصريح صحفي لها، أنها حكومة حزبية انفصالية، 

وتشــكيلها بمثابة انقالب على إرادة الشعب وتعدِ على 
القانــون واالتفاقات الوطنية، وخطوة فــي غير االتجاه 

الوطني، وتكرس األزمة وتزيد من الشرخ الداخلي. 
تكليف من ال يملك لمن ال يستحق

ووصف النائب محمد شــهاب، تكليف اشــتية بتشكيلها 
بقوله:" هو تكليف من ال يملك لمن ال يستحق"، موضحًا 
أن عباس يمارس ديكتاتوريته تجاه شعبنا الفلسطيني 
مســتقويًا باالحتالل من خالل استمرار العقوبات، األمر 

المرفوض وطنيا وشعبيًا وقانونيًا.
عصابة وليست حكومة 

مــن ناحيته قال النائب محمد فــرج الغول:" إنه ال يجوز 
تســميتها حكومة وعلينا أن نطلق عليها صفة عصابة 
وليســت حكومة، كونهــا جاءت مخالفة ألبســط قواعد 

القوانين الفلسطينية والتوافق الوطني". 
وطالب العالم والقوى الفلسطينية بعدم التعامل معها 
باعتبارهــا األداة اإلجرامية التي يريد عباس من خاللها 
تنفيذ صفقة القرن وتعميق االنقسام وتصفية القضية 

الفلسطينية.
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لجنة التربية تبحث تداعيات سياسة رام اهلل على المسيرة التعليمية بغزة
عقــدت لجنة التربيــة والقضايــا االجتماعية في 
المجلس التشريعي، جلسة استماع لوكيل وزارة 
التربيــة والتعليم، الدكتور زياد ثابت، وناقشــت 
معه تداعيات وإجراءات وسياسات حكومة رام اهلل 
على أوضاع المســيرة التعليميــة في البالد، هذا 
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن 
الجمل، وحضرها أعضــاء اللجنة النواب: خميس 
النجار، يوســف الشرافي، ســالم سالمة، ومحمد 
شــهاب، في حين رافق وكيل التعليم طاقم من 

مدراء الدوائر واإلدارات العامة بالوزارة. 
بــدوره طالب رئيس اللجنة النائب الجمل، وكيل 
الوزارة بتوضيحات حول واقع المسيرة التعليمية 
في مدارس القطاع، وخاصة فيما يتعلق بقضية 
إضرابــات المعلميــن وقضية التقاعــد االجباري 
للمعلميــن ومخصصــات الرقابة علــى الثانوية 
العامــة وانتــداب معلميــن لمــدارس المعاقين 
حركيًا، وسياســة قطــع الرواتب التــي تنتهجها 
حكومة رام اهلل، وانعكاســات ذلك على المسيرة 

التعليمية.
حالة مستقرة

مــن ناحيتــه أوضــح وكيــل الــوزارة، أن الحالة 
التعليميــة مســتقرة فــي الوقت الحالــي، على 
الرغم من إضرابات المعلمين، منوهًا أن الوزارة 
وطواقــم العاملين بها قد حاولوا الســيطرة على 
األمر وتعويض النقــص، وذلك مراعاة لمصلحة 
الطلبــة، مشــددًا أن الباعث علــى التزام بعض 
المعلميــن باإلضــراب هــو تهديدهــم بقطــع 

رواتبهــم وذلك من قبل متنفذيــن بالوزارة في 
رام اهلل، بالتعــاون مع اتحاد المعلمين األمر الذي 
اعتبره خروجًا عن األخالق الوطنية، وتآمرًا على 
المســيرة التعليمية في قطاع غزة، الفتًا إلى أن 
وزارة رام اهلل قد حرمت ما يقارب من "400" كادر 

ومعلم من رواتبهم الشهرية. 
التقاعد االجباري

أما بالنســبة لموضــوع التقاعد المالــي المبكر، 
فقــد وصفــه وكيل الــوزارة بأنه تقاعــد اجباري 
مجحف وظالم، الفتًــا أن التقاعد المذكور ترتب 
عليه خصــم "%50" من رواتــب المتضررين من 
المعلميــن، كمــا تــم خصــم "%50" أخــرى بعد 
التقاعــد، ليصبح المعلم يتقاضــى فقط "25%" 
من أصل راتبه، وهذا اجحاف كبير بحق المعلمين 

المتضررين. 

تحديات ومعوقات
كما أشــار ثابت، إلى نقص االحتياجات التعليمية 
والوظيفية خاصة الــكادر التعليمي من معلمين 
ومرشدين ومشــرفين ومديري مدارس ونوابهم 
على المســيرة التعليمية باإلضافة الى الموازنة 

التشغيلية والتحديات التي تواجهها الوزارة.
وتحدث عن احتياجات الوزارة من الكادر التعليمي 
في العــام الدراســي القــادم، واإلجــراءات التي 
اتخذتها الوزارة بالتنســيق مع ديوان الموظفين 
العــام لتأمين الكادر التعليمي المطلوب حســب 
األصول والقانون، وتوقع ثابت التحاق "14000" 
طالب وطالبة فــي العام الدراســي القادم وهي 
نســبة الزيــادة الطبيعية وهــذا يتطلــب زيادة 
طبيعية في الشواغر الوظيفية وأعداد المعلمين. 

مخصصات بدل المراقبة

وناشــد وكيــل الــوزارة، كل الجهات المســئولة 
بضــرورة العمــل لصــرف االســتحقاق المالــي 
للمعلميــن الذين راقبوا علــى امتحانات الثانوية 
العامة للســنة الماضية "2018م"، مشددًا على 
ضــرورة توفير تلــك المبالغ والمســتحقات قبل 

موعد امتحانات الثانوية العامة المقبلة.
مــن ناحيتهم تعهــد نواب اللجنة بدراســة األمر 
مع جهــات االختصاص فــي وزارة المالية بهدف 
توفير المبالــغ الالزمة لذلك، منوهين أن حقوق 

المعلمين ال تسقط بالتقادم. 
مدارس المعاقين 

هذا وتــم االتفاق على مــع وكيل الــوزارة على 
انتــداب معلمين من الــوزارة للعمل في مدارس 
المعاقيــن، وتغطية عجز تلك المدارس وحاجتها 
للمعلمين وذلك لضمان اســتقرار تلك المدارس 
وخدمــة لشــريحة المعاقيــن وذوي االحتياجــات 

الخاصة. 
جهود مّقدرة

من جانبهم شكر أعضاء اللجنة الوزارة والعاملين 
فيها بما فيهم الكــوادر التعليمية واإلدارية على 
جهودهم في المحافظة على اســتقرار المسيرة 
التعليميــة رغم الحصار وقلــة اإلمكانات المالية 
والكوادر التعليمية وسياســة قطع الرواتب التي 
تنتهجهــا حكومــة رام اهلل، معبرين عن دعمهم 
ومســاندتهم للقرارات واإلجراءات التي تتخذها 
الوزارة بغزة في ســبيل المحافظة على استقرار 

المسيرة التعليمية وحمايتها من التخريب. 

شــاركت النائب هدى نعيــم، بالحفل الذي نظمته 
وزارتا الثقافة واإلعالم، الختتام تصفيات مسابقة 
"الشاعر الصغير" الختيار أفضل شاعر صغير على 
مســتوى قطاع غزة، بحضور وكيــل وزارة الثقافة 
الدكتــور أنــور البرعــاوي، ورئيس لجنــة تحكيم 
المســابقة، واألطفــال المشــاركون، ولفيــف مــن 

المهتمين. 
وفي كلمــة لها، قالــت النائب نعيــم: "إن للثقافة 
أهمية ودورًا بارزًا في حياة الشعوب وقيادتها نحو 

النمو والنهضة والرقي".
وأشــادت بالجهــود التــي تقدمهــا وزارتــا الثقافة 
واإلعالم لصناعة أجيال مثقفة وواعية منتمية إلى 
األرض والوطن في ظل ما نشهده من غزو وانفتاح 
فكــري وثقافــي، والخطــر المتمثل في مســاعي 
االحتــالل لطمس الهويــة الوطنية الفلســطينية، 

وسرقة التراث، وتهويد األرض والمقدسات.
أفضل مركز شبابي

كما شــاركت النائــب نعيم، بالحفــل الذي نظمته 
وزارة الشباب والرياضة لتكريم الفائزين في جائزة 
العودة ألفضل مركز شبابي للعام 2018، بحضور 
وكيل الوزارة أحمد محيسن، ولفيف من المتهمين. 
وأشــادت نعيم، بجهــود وزارة الشــباب والرياضة، 
داعية لتشــكيل لجنة إنقاذ شبابي لقيادة المرحلة 
المقبلــة، وطالبــت بالضغــط على كافــة الجهات 
المعنية من أجل حماية الشــباب وفتح آفاق جديدة 
لهم ومنحهم فرصة التعبير في حدود المســئولية 
وعدم االنجرار نحو أهداف مشــبوهة، كما أشــادت 
بجائزة أفضل مركز شبابي معتبرة أنها حافز لكل 
المؤسســات الشــبابية نحو اإلبداع والتنافس في 

خدمة المجتمع.

النائب هدى نعيم تشارك وزارتي الثقافة 
والشباب والرياضة بحفل اختيار الشاعر 

الصغير وأفضل مركز شبابي 

مجلس النواب األردني 
يوصي بقطع العالقات مع "إسرائيل"

فــي ختــام جلســة صاخبــة خصصت لمناقشــة 
االعتــداءات الصهيونيــة على المســجد األقصى 
فــي مدينــة القــدس المحتلــة، أوصــى مجلس 
النواب األردني، الحكومة األردنية، بطرد السفير 
اإلسرائيلي من عمان وسحب السفير األردني من 

"تل أبيب". 
وقالــت وكالة األنباء األردنيــة:" إن مجلس النواب 
أوصى أيضا بـــاتخاذ االجــراءات الالزمة لمواجهة 
االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة على المقدسات 

في مدينة القدس المحتلة".
ودعــا النواب خالل الجلســة التي ترأســها رئيس 
المجلس عاطف الطراونة، وحضرها رئيس الوزراء 
عمر الرزاز، وشهدت مشــاجرة ومشادات كالمية، 
الحكومة، إلى مخاطبة مجلس األمن الدولي لوقف 
االنتهاكات اإلســرائيلية وتوفير الحماية للشــعب 

الفلسطيني". 

وطالب النواب الحكومة بإعالن تفاصيل ما يسمى 
بـ"صفقــة القــرن"، وإعالم المجلــس باإلجراءات 
المتخذة حيالها، في إشــارة إلى خّطة السالم التي 
وعد الرئيــس األميركي دونالد ترمب، بالكشــف 

عنها لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.
بدوره قال رئيس مجلــس النواب األردني عاطف 
الطراونــة:" إن القضية الفلســطينية هي قضية 
وطنية أردنية شاء من شاء وأبى من أبى، وأن من 
يرى أنه بعيد عنا أو ال يتفق معنا على هذا المبدأ 

عليه أن يغادر الجلسة". 
ومن الجدير ذكره أن معاهدة السالم التي وقعت 
عام "1994م" بين المملكة األردنية و"إســرائيل" 
ال تلقى قبوال لدى ســكان األردن، الذين يشــكل 
ذوو األصول الفلســطينية نحو نصفهم، ويرفض 
معظمهــم االتفاقية المذكــورة، بل ويعتبرون أن 

"إسرائيل" عدوا وليست صديًقا.
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أخبار ومقاالت

الضفة وغزة في مواجهة المؤامرة
لم يعد هنالك مجال للشك في أن المقاومة الفلسطينية استطاعت كبح جماح التصعيد 
الصهيوني وإفشــال مخططات العــدو الذي أراد خلط األوراق في غــزة وإرباك جبهتها 
الداخلية وفرض قواعد لعبة جديدة على مقاومتها وتركيع أهلها وحملهم على القبول 
بمقتضيــات األمــر الواقع المعاش تحت رحمــة القرار والهيمنــة الصهيونية من جهة، 

والفوضى والفلتان األمني من جهة أخرى.
لقد اعتقد العدو الصهيوني أن ترسانته العسكرية قادرة على إرهاب شعبنا واستنزاف 
مقاومتــه إال أن حســاباته كلها انقلبت رأســا على عقب، فقد أثمرت مســيرات العودة 
وأدواتها الشعبية الناعمة والخشنة، باإلضافة إلى عملية سلفيت البطولية التي أقضت 
مضاجــع االحتالل ونفذها الشــهيد البطل المجاهــد عمر أبو ليلى، عــن ارتباك كبير 

وتراجع تكتيكي في ساحة االحتالل ومنظومته السياسية والعسكرية.
لذا، فإن ما يجري في طول وعرض فلسطين المحتلة اليوم من انهيارات أمنية صهيونية 
متالحقة على إيقاع صمود وضربات المقاومة الفلسطينية في الضفة والقطاع، يؤكد، 
بما ال يدع مجاال للشك، بأن إسرائيل تغرق شيئا فشيئا في بحر النار، ويثير التساؤالت 
حول جدوى اســتمرارها في فــرض الحصار الجائر على قطاع غزة واســتمرار تنكرها 

للحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.
بين يــدي كل انتخابــات صهيونية كان الدم الفلســطيني وقود المعركــة االنتخابية 
الصهيونية المســتعرة، ومع كل مزايدة حزبية من هــذا أو ذاك في الداخل الصهيوني 
كان الدم الفلسطيني يسيل مدرارا، وكانت لغة التصعيد تفرض ذاتها كعنوان رئيس 

يجلل تفاصيل المشهد االنتخابي الصهيوني من األلف إلى الياء.
لكن عملية ســلفيت البطولية، واستمرار مسيرات العودة، وفشل الرهان التآمري على 
ســقوط غزة في وحل الفوضى والفلتان الذي جاء بتحريض من االحتالل وســلطة رام 
اهلل، شكل اختراقا هاما في بنية اإلجراءات السياسية والعسكرية واألمنية اإلسرائيلية، 
وترك جملة واســعة من اآلثار والتداعيات التي طالت الواقع اإلســرائيلي الداخلي، كما 

الواقع الفلسطيني الداخلي أيضا.    
إن الحقيقة األهم التي أدركها العدو الصهيوني عقب عملية سلفيت البطولية أن عهد 
العربــدة المفتوحــة والقدرة على فرض أجنــدة البطش والعدوان وشــروط ومحددات 
الصراع من طرف واحد على أرض القدس والضفة الغربية قد ولت، وأن شــعبنا البطل 
ومقاومته الباســلة قد اســتخلصوا عبــر ودروس الماضي والحاضر، وهــا هم يديرون 
معركــة النضــال والمقاومة مــع االحتالل بكل جــدارة وحكمة واقتــدار، ليتمكنوا من 
إرباك ساســة االحتالل وإدخال الذهول إلى عقول قادة منظومته العســكرية واألمنية 

واالستخبارية.
لقــد جاءت عمليــة ســلفيت البطولية في وقــت حاول فيــه بعض المأجوريــن إعادة 
استنساخ أحداث الفوضى والفلتان األمني في قطاع غزة خالل األسبوع الماضي بهدف 
القضــاء على بذرة المقاومة والصمود التي تقف حائال ضد تنفيذ البرنامج السياســي 
الصهيوني األمريكي الذي تعهدت الســلطة الفلســطينية تاريخيا بتنفيذه عبر اتفاق 
أوســلو والتنسيق األمني، وعملوا على نســج األكاذيب والتحريض على حركة حماس 
والمقاومة، تلبية لسياسة محمود عباس في إعادة السيطرة على قطاع غزة من بوابة 
سلخ الحاضنة الشعبية عن المقاومة، إال أن ذلك ذهب أدراج الرياح وتحطم تماما على 

صخرة الوعي الجمعي الفلسطيني داخل القطاع.
لقــد بدا الموقف الشــعبي ردا على تلك األحــداث في أروع تجلياته، إذ توحد الشــعب 
والمقاومــة في خنــدق واحد، وباتــوا على قلب رجــل واحد، وأفشــلوا مخططات قادة 
االحتالل والسلطة الذين راهنوا على دق األسافين وإحداث الشروخ بين المقاومة وأبناء 
شعبها، فكانت وحدة الموقف، وروعة المشهد الذي تالحمت فيه كافة شرائح شعبنا في 

بوتقة مواجهة المغرضين والمتآمرين والتراصّ في وجه مخططاتهم الحاقدة.
وهكذا تشتعل الضفة الغربية نارا في وجه الصهاينة المجرمين، عبر مقاومة وتضحيات 
أبنائها البررة من أمثال الشهيد البطل عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت البطولية، كما 
تشــتعل غزة مقاومة وصمودا وتستمر في مسيراتها الشعبية لكسر الحصار في إطار 

مسيرنا المبارك نحو النصر والتحرير واالستقالل. 
فمزيــدا مــن المقاومــة والتضحية والعطــاء.. مزيدا مــن الوحدة والتوحــد في خندق 

المقاومة..
"إن اهلل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

النائب يونس األسطل يتفقد جهاز الشرطة 
العسكرية ويلتقي بطالبات مدرسة ثانوية برفح

تفقد النائب يونس األســطل، مقر الشرطة العسكرية 
بمحافظة رفح، وكان في اســتقباله مدير الجهاز الرائد 
عــالء حمدان، ولفيف من الضبــاط والعاملين بالجهاز، 
وأطلــع حمــدان، النائــب األســطل، على آليــات عمل 
الشرطة العسكرية وطبيعة المهام الملقى على عاتق 

الجهاز والعاملين فيه. 
وناقش الطرفان المشكالت اليومية التي تعترض عمل 
الشــرطة العســكرية، وآليات انجاز القضايــا والملفات 
بالســرعة المطلوبــة، ومعالجتهــا بصورة من شــأنها 

المحافظة على بنيان وتماسك المجتمع الفلسطيني.
 وفي ســياق متصل عقد النائب األســطل لقاء نخبويًا 
للضباط والجنود بعنوان "نحو همة عالية" لرفع الروح 
المعنوية والجهوزية، مشــيرًا أنهم على ثغر من ثغور 
اإلسالم وال بد أن يكونوا متأهبين ومتسلحين بالعقيدة 
واإليمــان وباإلعــداد بمــا اســتطاعوا من قــوة ليقفوا 
كالبنيان المرصوص ضد األعــداء والمتربصين الذين 
يكيدون لغزة ليستأصلوا شأفة اإلسالم بها محفزًا بأن 

وعد اهلل آتٍ بالنصر والتمكين والتحرير.
ويلتقي نخبه من طالبات الثانوية 

إلــى ذلــك التقــى النائب األســطل، مــع نخبة من 

طالبات مدرسة القدس الثانوية للبنات برفح، وألقى 
محاضرة حول دور الفتاة في التصدي للغزو الفكري 
وتعزيــز األخالق اإلســالمية في المجتمع، مشــددًا 
علــى أهمية الوعــي الفكري فــي محاربــة األفكار 
الهادفة لهــدم األخالق والقيم والنيــل من القضية 
الفلسطينية، مشــددًا على ضرورة الوعي والثقافة 
حتى ال تصبح الشعوب هدفًا سهاًل يمكن لالحتالل 

أن ينال منها.
ونــوه النائــب األســطل، خــالل محاضرتــه أمــام 
الطالبات، إلى أن ما أحيك للقضية الفلسطينية من 
مؤامرات عبر التاريخ كان مصيرها الفشــل، مؤكدًا 
أن صفقــة القــرن التي تخلص إلــى تدمير القضية 
الفلســطينية وتتنكر لحقوق الشــعب الفلسطيني 
وتعمد إلى تصفية القضية عبر التوطين أو التجنيس 

أو التعويض أيضًا سيكون مصيرها الفشل. 
وأعــرب عن تفاؤلــه بالجيل الناشــئ ومــدى وعيه 
فــي مقاومة االحتــالل وأعوانه، ومــن الجدير ذكره 
أن اللقــاء جاء في اطار الحرص على الجيل الناشــئ 
والصاعد في بنــاء المجتمع وقيادة المراحل المقبلة 

على طريق التحرير.

دعا لمساعدتهم.. النائب عبد الرحمن الجمل 
يستقبل رئيس اتحاد العمال 

استقبل النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية في 
المحافظة الوسطى الدكتور عبد الرحمن الجمل، رئيس 
اتحــاد العمال فــي قطاع غزة ســامي العمصــي، وذلك 
بحضور بعض أعضاء االتحاد، والمهتمين بقضايا العمال، 
وناقش الطرفان هموم شريحة العمال، وإمكانية وسبُل 

تقديم المساعدة لهم. 
بدوره أثنى النائب الجمــل، على جهود اتحاد العمال في 
قطــاع غــزة، داعيًا كل المؤسســات الرســمية واألهلية 
للمبــادرة لمســاعدتهم وتقديم يد العون لهــم، منوهًا 

أنه يســعى لدى الجهات المعنية لوضع الحلول المناسبة 
لمشــكالتهم المختلفــة، الفتًا للجهود التشــريعية التي 
بذلها المجلس التشريعي من أجل تخفيف معاناة العمال. 
من ناحيته قدم العمصي، شرحًا وافيا عن أوضاع العمال 
فــي قطــاع غزة، شــارحًا جهــود االتحاد فــي خدمتهم، 
ومنوهًــا إلى أن االتحاد يســعى لدى بعض المؤسســات 
المحلية والدولية مــن أجل تبني قضاياهم والعمل على 
خدمتهم والتخفيف من معاناتهم المتراكمة منذ سنوات، 

موضحًا إنجازات االتحاد منذ توالى رئاسته. 
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تقرير

أصدر كتاب يوثق مسيرة السنوات األربع األخيرة.. التشريعي اثنا عشر عامًا من الصمود والعطاء 

أصدر المجلس التشــريعي الفلســطيني كتابًا 
توثيًقا بعنوان:" أربع ســنوات مــن العطاء رغم 
الحصار"، ويأتي اإلصدار في إطار توثيق التجربة 
البرلمانية للمجلس التشــريعي الثاني، وخاصة 
في الفترة الواقعة بين األعوام "2014-2018". 

وجــاء في الكتاب أن المجلس التشــريعي الثاني 
قــد عمــل فــي أحلــك الظــروف وقــام بمهامه 
ووجباتــه البرلمانيــة والوطنيــة وســط دياجير 
المحن والعواصف وعلى رأسها الحصار السياسي 

والمالي واالقتصادي. 
القوانين والقرارات

وأثبت الكتاب أن التشريعي وعلى مدار السنوات 
األربعة الماضية "2018-2014"، قد ســنّ "16" 
قانونًــا، و"118" قــرارًا، ُأضيفــت إلى عشــرات 
التشــريعات والقوانين والقرارات الســابقة التي 

تحمي القضية الفلسطينية والثوابت الوطنية. 
ومن الجديــر ذكــره أن القوانين والقــرارات قد 
شملت مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية 
والماليــة واالجتماعيــة، والقضايــا التشــريعية 
والمختلفــة، وقــد جــاءت معظم هــذه القرارات 
والقوانين عبر التوصيات التي تقدمت بها لجان 
المجلــس والجهــات المختصة والمعنيــة، وذلك 

وفًقا للقانون واألصول.  

  الرقابة البرلمانية
وأورد الكتــاب أن المجلــس التشــريعي، مارس 
الرقابــة البرلمانيــة على المؤسســات والهيئات 
والــوزارات والدوائــر الحكوميــة، بهــدف التأكد 
من التزام تلك المؤسســات بالنظــم والقوانين 
واللوائح الفلســطينية المعمــول بها في أراضي 
السلطة الفلســطينية، وبهدف تجويد الخدمات 

المقدمة للمواطن الفلسطيني. 
الدبلوماسية البرلمانية

المجلــس  اهتمــام  الكتــاب  أثبــت  ذلــك  إلــى 
التشــريعي الثانــي بالدبلوماســية البرلمانيــة 
والحرص الشديد على مد جسور الثقة والتعاون 
مــع البرلمانات العربيــة واإلســالمية والدولية، 
والمبادرة بمخاطبة المؤسسات الدولية واألممية 
والمنظمات الحقوقية للتعريف بمعاناة الشــعب 
الفلســطيني، وبهــدف حشــد الدعــم والتأييــد 
للقضية الفلســطينية، كما اســتقبل التشريعي 
الوفــود البرلمانية والسياســية القادمــة لزيارة 
القطاع، بهدف التضامن مع الشعب الفلسطيني 
واالطــالع على أوضاعــه الكارثيــة الناجمة عن 
الحصار واالحتالل، باإلضافة الســتقبال رئاســة 
المجلس للســفراء والقناصل وممثلــي البعثات 

الدبلوماسية. 
جوالت خارجية

وفيما يتعلق بالجوالت البرلمانية الخارجية فقد 
قمت وفود برلمانية برئاسة النائب األول لرئيس 
المجلــس بزيارة المملكــة العربية الســعودية، 
ودولــة قطــر، والجمهورية التركيــة، وذلك في 
أكتوبــر مــن العــام 2014م، والتقــت الوفــود 
بالعديد من المسؤولين والبرلمانيين في الدول 

المذكورة.
هــذا وشــارك العديــد مــن نــواب المجلس في 
عشــرات األنشــطة والمؤتمــرات خــارج حــدود 
الوطــن، وأهمهــا: االجتمــاع الــدوري للمنتدى 
العالمــي للبرلمانيين اإلســالميين المنعقد في 
إسطنبول عام 2014م، والمنتدى العربي الدولي 
لنصرة األسرى في سجون االحتالل، والذي عقد 
فــي بيروت عــام 2014م، ومنتــدى كوااللمبور 
للفكــر والحضارة المنعقد فــي نوفمبر 2015م، 

بماليزيا تحت رعاية مهاتير محمد.
لجان المجلس

وبيــنّ الكتــاب أن لجــان المجلــس التشــريعي 
مارست دورًا بالغ األهمية على األصعدة الرقابية 
والبرلمانيــة، والتشــريعية، ومارســت أدوارهــا 

المنوطــة بهــا وخاصة فيمــا يتعلق بمناقشــة 
واالقتصــادي  السياســي  البعــد  ذات  الملفــات 

والمالي والرقابي.
وذكــرت الكتــاب أن لجــان المجلــس المختلفة 
كانــت قد عقــدت خــالل الفتــرة التــي يوثقها 
الكتــاب والواقعة بين األعــوام "2014-2018"، 
مــا مجموعــه، "398" اجتماعًــا، فيمــا تمكنت 
مــن عقد "265" جلســات اســتماع لمســؤولين 
حكوميين، وأجرت "137" زيارة ميدانية، وقدمت 
"344" تقريرًا بعضها تم مناقشتها في جلسات 
المجلس، فيما تم توجيــه البعض األخر لجهات 

االختصاص وفق للقانون واألصول.   
كمــا عقدت لجــان المجلــس "48" ورشــة عمل 
لمناقشــة األوضاع الداخليــة المختلفة، وقدمت 
"92" مــن مشــاريع القوانين، وعالجــت "1458" 
شــكوى تقدم بهــا المواطنون للجــان المجلس 

المختلفة.
االعالم البرلماني

هذا وأوضح الكتاب، أن منظومة العمل اإلعالمي 
في المجلس التشريعي قد حققت تطورًا نوعيًا 
معتبرًا إياها واحدة من أفضل منظومات العمل 
اإلعالمــي البرلمانــي علــى مســتوى المنطقة 
المحيطة، مؤكدًا أنهــا أبدعت في إيصال صوت 
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تقرير      

أصدر كتاب يوثق مسيرة السنوات األربع األخيرة.. التشريعي اثنا عشر عامًا من الصمود والعطاء 

المجلس التشــريعي إلى الشــعب الفلســطيني 
والعالم أجمع عبر عمل اعالمي ومنظومة إعالمية 
متنوعة ومرتبة ومتماسكة وقوية اشتملت على 

األنواع والفنون اإلعالمية المختلفة.
ومن الجدير ذكره أن الدائرة اإلعالمية بالمجلس 
التشريعي قد أشــرفت خالل الســنوات األربعة 
الماضيــة على تنظيــم "32" مؤتمــرًا صحفيًا، 
وأصــدرت "580" بيانًا وتصريحًــا، فيما حررت 

"1726" خبرًا، وأعدت "135" تقريرًا صحفيًا.
ونفــذت الدائــرة اإلعالميــة برنامجًــا اذاعيًــا 
بعنــوان:" تحــت قبــة البرلمــان"، اســتمر لمدة 
دورة برامجيــة إذاعية كاملــة، وتم بثه عبر أثير 
إذاعة الرأي الفلســطينية وتضمــن "19" حلقة. 
كما أصــدرت الدائرة "106" عــددًا من صحيفة 
لمؤسســات  زيــارة   "42" ونظمــت  البرلمــان، 
إعالمية، باإلضافة للمســاهمة فــي اصدار "8" 
إصدارات إعالميــة عبارة عن كتيبات ونشــرات 

تعريفية مختلفة.    
  الفعاليات الوطنية 

هذا وواصل المجلس التشــريعي خالل السنوات 
األربــع الماضيــة "2018-2014"، دوره الوطني 
والمجتمعــي مــن خــالل المتابعة والمشــاركة 
بالمناسبات الوطنية واألحداث االجتماعية، حيث 

استقبل التشريعي العشرات من الوفود النقابية 
والطالبية والشــعبية، وبادر بتنظيم العديد من 
الفعاليات في مناسبات وطنية وإسالمية مختلفة 
وذلك تحقيقًا لدور المجلس التشريعي في خدمة 

شعبنا الفلسطيني.  
    إنجازات إدارية 

وأولــت األمانــة العامــة للمجلــس التشــريعي 
اهتمامًــا كبيــرًا للجوانب اإلداريــة إيمانًا منها 
بتكامليــة الــدور التشــريعي مــع دور الطواقم 
اإلداريــة والفنية العاملة بالمجلس التشــريعي، 
حيث أصدرت باقة من األدلة واألنظمة واللوائح 
اإلداريــة، عــالوة على ابــرام مذكــرات تفاهم 
ثنائيــة مع جهات ومؤسســات خارجية، ووضعت 
خطط ســنوية واســتراتيجية، فضاًل عن اعتماد 
أنظمــة الكترونيــة ســاهمت في تيســير عمل 
المجلس التشــريعي ولجانــه ودوائره المختلفة، 
وقد توّجــت اإلدارة العليا للمجلس التشــريعي 
هــذه المجهودات بإصدار جُملــة من اإلصدارات 
والمطبوعات، وعقد دورات وأيام دراســية تعنى 

بالشأن البرلماني.   
وُينظُم حفاًل 

وبمناســبة يوم الديمقراطية الفلسطيني، نظم 

المجلس التشــريعي، حفاًل بعنــوان:" المجلس 
التشريعي اثنا عشر عامًا من الصمود والعطاء"، 
والسياســيين،  النــواب  مــن  بحضــور كوكبــة 
ومســئولين ووجهــاء ومخاتير وكتــاب ومحللين 

وأعضاء من المجلس الوطني.
بدوره لخص النائب األول لرئيس المجلس، أحمد 
بحر، فــي كلمة لــه، أعمال وانجــازات المجلس 
التشــريعي خالل اثنا عشر عامًا، منوهًا إلى أن 
االحتالل خالل الفترة المذكورة ســعى لتعطيل 
مســيرة التشــريعي حيــث قــام باختطــاف 40 
نائبًا على رأســهم رئيس المجلس عزيز دويك 
واغتيال النائب ســعيد صيــام باإلضافة لتدمير 

مبنى المجلس بشكل كامل.
وأوضــح أن المجلــس أصــدر عشــرات القوانين 
ومئات القرارات التي كرســت حقوقنا الشــرعية، 
منوهًــا إلــى أن التشــريعي فعّل الدبلوماســية 
البرلمانيــة، وزار العديد مــن البرلمانات الدولية 
والعربية واإلسالمية، واستقبل العديد من الوفود 
البرلمانية والسياســية واإلنسانية الزائرة لقطاع 
غزة، مؤكدًا أن التشــريعي مستمر بقوة القانون 

والدستور في أداء رسالته البرلمانية والوطنية.
حماية المقاومة

هــذا وألقــى العضو الســابق بالجنــة التنفيذية 

لمنظمــة التحرير الفلســطينية د. صالح الدين 
الدباغ، كلمة مصورة، أكد فيها أن التشريعي قام 
وبشــكل واضح بحماية المقاومة من خالل سن 

العديد من القوانين الحامية لها.
ودعــا الدبــاغ، الســلطة لمغــادرة مربع أوســلو 
والتحلل من االتفاقيات األمنية التي تجعل منها 

حارسة ألمن العدو الصهيوني.
القدس حاضرة

من جانبــه أكد عضو المجلس الوطني، فايز أبو 
شمالة، في كلمته أثناء الحفل، أن القدس كانت 
حاضرة في المجلس التشريعي وقراراته تأكيدًا 
علــى أن المدينة المقدســة فلســطينية عربية 

إسالمية ال تقبل القسمة وال الشراكة. 
وختــم أبــو شــمالة كلمتــه بقوله: إن الشــعب 
يعتــرف  والخــارج  الداخــل  فــي  الفلســطيني 
بالتشــريعي المنتخــب ممثــال وحيــدا للشــعب 
الفلســطيني وال يحــق ألي أحــد حــل المجلس 

التشريعي ألنه إرادة شعبية".
ونــوه إلــى أن التشــريعي لــم يغب عــن العمل 
البرلماني رغــم محاوالت تغييبــه المبذولة من 
السلطة واالحتالل، مطالبًا سلطة رام اهلل بوقف 
التنسيق األمني بشكل كامل، ورفع يدها الثقيلة 

عن المقاومة في الضفة المحتلة.
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يقع نواب المجلس التشــريعي بالضفة الغربيــة بين مطرقة االحتالل 
الثقيلة وســندان الســلطة وأجهزتها األمنية وزعران الفلتان األمني، 
وهكــذا يقضــي النواب بالضفــة المحتلــة أوقاتهم ما بيــن إعادة 
اختطاف وتجديد االعتقال اإلداري من قبل االحتالل ومحاكمه الصورية 

والهزليــة، وبين اعتــداءات األجهزة األمنيــة وزعرانها وهم أصحاب 
ســجل حافل بالتجاوزات والجرائم، كان أخرها إطالق النار على سيارة 
وبيت النائب عن محافظة الخليل، عزام سلهب، "البرلمان" تابعت هذا 

الملف وأعدت التقرير التالي: 

أخبار وتقارير 6

بين إعادة اختطاف وتجديد االعتقال 
واعتداءات السلطة يقضي نواب الضفة أوقاتهم

نواب الضفة بين مطرقة االحتالل وسندان السلطة

اختطاف النائب محمد أبو طير

هــذا وقامت قــوات االحتالل باختطــاف النائب 
محمــد أبو طير، مــن منزله في مدينــة البيرة 
المحتلــة، بعد تفتيــش البيت وترويعــه أهله، 
ومصادرة بعض مقتنيات عائلة النائب وأجهزة 
الحاسوب والهاتف النقالة الخاصة بالعائلة وذلك 

نهاية األسبوع المنصرم. 
ومــن الجدير ذكــره أن النائب محمــد أبو طير، 
يبلــغ من العمر "68" عام وهو نائب عن مدينة 
القــدس وكان االحتالل قد أبعده عن مســقط 
رأســه عام "2011م"، ويبلــغ مجموع ما أمضاه 
أبو طير، في ســجون االحتالل قرابة "33" سنة 

قضاها على فترات متفاوتة.  
تجديد اإلداري للنائب أحمد عطون

إلى ذلك جددت المحكمة الصهيونية العسكرية 
االعتقال اإلداري للنائب أحمد عطون، لمدة "4" 

شــهور للمــرة الثانية على التوالــي، وهو نائب 
عــن مدينة القــدس، وكانــت قــوات االحتالل 

قد أبعدته أيضًا عن مســقط رأســه في العام 
"2011م" برفقة زميليه النائب محمد أبو طير، 

ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة. 
االفراج عن النائب ياسر منصور

وفــي ذات اإلطــار أفرجــت ســلطات االحتالل 

مؤخرًا، عن النائب ياســر منصــور، من مدينة 

نابلس شــمال الضفــة الغربيــة المحتلة، بعد 
اعتقــال إداري اســتمر لمدة "3" أشــهر، وكانت 
قوات االحتالل قد اختطفت النائب منصور من 
بيته في ديسمبر 2018، وتم تحويله في حينها 
لالعتقال االداري، وهو قد أمضى أعوامًا عديدة 

في سجون االحتالل قبل ذلك.
إطالق النار على منزل وسيارة النائب سلهب

وفي سياق منفصل، تعرض بيت وسيارة النائب 

عن محافظة الخليل عزام سلهب، لعملية إطالق 
نار، فيما كان النائــب متواجدًا في بيته لحظة 
وقــوع الحدث غيــر أنه لم يصب بــأذى، بدوره 
هاتف النائب األول لرئيس المجلس أحمد بحر، 
النائب سلهب، مهنًئا بالسالمة، واصًفا الحادثة 
بالجريمة النكراء، ومؤكــدًا أنها تأتي في إطار 
ســعي الســلطة للتخلص من القيادات الفاعلة 

في الضفة الغربية المحتلة. 
مــن ناحيتهــا اســتنكرت الدائــرة اإلعالميــة 

بالمجلــس التشــريعي فــي تصريــح صحفي 
حادثة استهداف النائب عزام سلهب، في الخليل 
المحتلــة، محملة الســلطة وأجهزتهــا األمنية 

المسئولية الكاملة عن الحادثة المذكورة. 
وأشــار التصريح، إلى أن تلك الحادثة ما كانت 
لتقع لوال تحريض الســلطة وحمالت الكراهية 
التي تبثها ضد الشرفاء من أهل الضفة الغربية 
المحتلــة، وأضــاف التصريح أن هــذه الجريمة 
لــم تكن األولى في اســتهداف نــواب المجلس 
التشريعي في الضفة الغربية، مشيرًا لحوادث 
مماثلــة وقعــت بحق النواب: حســن خريشــة، 

وحامد البيتاوي، وغيرهم.
سياسة مقيتة ولن تجدي نفًعا

وتعليًقــا على تلــك األحــداث فقد أكــد خبراء 
آرائهــم  "البرلمــان"  اســتطلعت  وسياســيون 
أن سياســة اختطــاف أعضــاء المجلــس والزج 
بهم فــي ســجون االحتالل لــن تثنــي النواب 
عن القيــام بواجباتهم الوطنيــة تجاه قضيتنا 
العادلة، مؤكدين أنهــا تأتي في إطار محاوالت 
االحتــالل عزلهــم عــن محيطهــم االجتماعي 
والســعي نحــو إفشــال التجربــة الديمقراطية 
الفلســطينية، داعين أحرار العالم والمنظمات 
الحقوقية الدولية للعمل من أجل ضمان االفراج 
عــن النواب المختطفين في ســجون االحتالل، 
وإيقاف تغول السلطة وأجهزتها األمنية عليهم 

وعائالتهم وممتلكاتهم. 

لجنة الداخلية تزور المجلس األعلى للقضاءلجنة الداخلية تزور المجلس األعلى للقضاء
زارت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي 
بالمجلس التشــريعي، المجلــس األعلى للقضاء 
زيارة تفقدية تهدف لالطالع على مجريات العمل 
في أروقــة القضاء، وخاصة بعــد االنتقال لمجمع 
قصر العدل، وكان في استقبالهم رئيس المحكمة 
العليــا المستشــار محمــد أحمــد عابــد، وناقش 

الطرفان العديد من القضايا المتعلقة بالقضاء.  
وضم وفــد لجنة الداخلية كال مــن رئيس اللجنة 
النائب إســماعيل األشــقر وأعضاء اللجنة النائب 
ســالم ســالمة والنائب يونس أبو دقــة والنائب 

جميلة الشنطي.
بدوره أكد النائب األشقر، على أهمية القضاء في 
العــدْل والرّحمة والمُســاواة فــي الحُقوق ودور 
القضاء في تحقيق األمــن االجتماعي، منوهًا أن 

العدل أساس الملك.
من جهته أثنى المستشــار محمــد عابد على دور 

المجلس التشــريعي باألخص لجنــة الداخلية 
واألمن والحكم المحلي، على متابعتها الدائمة 
والمتواصلــة للقضــاء والعمــل مــع الجهــات 

المختلفة لتلبية االحتياجــات الضرورية لعمل 
القضاء.

وبين عابد، أن القضاء يعمل بشــكل متواصل 

ومكثف من أجل حل القضايا والملفات بشــكل 
أســرع إلحقاق الحق وإعادة الحقوق ألصحابها 

فق مبدأ سيادة القانون.
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7أخبار وتقارير

لجنة الداخلية بالتشريعي تلتقي برؤساء البلديات الكبرى 

قرعاوي: ال يحق للشبيبة الفتحاوية أن تقوم بدور 
الشرطي وتحظر الكتلة اإلسالمية بجامعة النجاح

رئيس برلمان تركيا يدعو لتكثيف الجهود الدولية لتحقيق الحرية لفلسطين

النائب حسن يوسف: انتهاكات 
االحتالل ومداهماته لمدن الضفة 

لن تكسر عزيمة شعبنا

ناقشت معهم هموم ومشكالت البلديات

عقدت لجنــة الداخلية واألمن والحكم 
المحلي في المجلس التشريعي، لقاء 
مع رؤســاء بلديات القطاع، وناقشــت 
معهــم همــوم ومشــكالت الهيئــات 
المحليــة، وخاصة انعــدام الموازنات، 
وتخلي وزارة الحكــم المحلي في رام 
اهلل عــن مســئولياتها تجــاه القطــاع 
وبلدياتــه كافــة، باإلضافــة لســبُل 
التغلب على تلك المشــكالت وتجويد 

الخدمة المقدمة للجمهور. 
وشــارك فــي اللقــاء كاًل من رؤســاء 
البلديات الكبرى في قطاع غزة وهي: 
بلديــة غــزة، وجباليــا، وديــر البلح، 
وخانيونس، ورفح، وبلدية النصيرات، 
كما حضر اللقاء رئيس لجنة الداخلية 
النائــب إســماعيل األشــقر، وأعضاء 
اللجنة النواب: سالم سالمة، ويونس 

أبو دقة، وجميلة الشنطي.
كالنقش في الصخر

البلديــات  رؤســاء  ســرد  بدورهــم 
المشكالت التي تعاني منها بلدياتهم، 
منوهيــن إلى أنهم يمــرون في أزمة 
ماليــة خانقــة، انعكســت علــى أداء 
البلديات، غير أنهم يبذلون أقصى ما 

األشــقر، بمتابعة هذه اإلشــكالية مع 
الجهــات المختصــة، معربا عــن أمله 
بالتوصــل لحلــول منطقيــة وقابلــة 

للتنفيذ.
لقاء موسع

هــذا وعقدت اللجنة لقاًء موســعًا مع 
رؤســاء كل البلديات فــي قطاع غزة، 
بحضور وكيــل وزارة الحكم المحلي، 

بوسعهم حتى يتغلبوا عليها ويستمروا 
فــي تقديــم الخدمــات للمواطنيــن، 
واصفين أعمالهم بالنقش في الصخر 
خاصة أنهم يعملون في ظل مشكالت 
المطروحــة  الحلــول  بينمــا  معقــدة 
متواضعة وبســيطة، مبرقين بالشكر 
لطواقم العاملين فــي البلديات على 
صبرهم وتفانيهم في عملهم وخدمة 

الجمهور. 
مشكلة الكهرباء

إلــى ذلك أكد رؤســاء البلديــات أنهم 
يســعون ألكبــر تعاون مشــترك بين 
البلديــات وشــركة توزيــع الكهربــاء 
في محافظــات القطاع لضمان خدمة 
أفضــل للمواطنيــن، داعيــن إليجاد 
تحويــل  لمشــكلة  مناســبة  حلــول 
الحكومة  البلديات علــى  مســتحقات 
لصالح شركة الكهرباء، كذلك سرعة 
البلديــات والشــركة  بيــن  التفاهــم 
حــول المقاصة المتعلقة باشــتراكات 
الوزرات والمؤسسات الحكومية للمياه 

والكهرباء والخدمات المختلفة. 
مــن جانبهــا وعــدت لجنــة الداخلية 
على لسان رئيســها النائب إسماعيل 

وممثلين عــن الوزرات والمؤسســات 
األخــرى، وناقــش الحضــور تداعيات 
الحصار علــى البلديات، وما نجم عنه 
مــن شــح االرادات ومعانــاة البلديات 
جراء ذلك، كما ناقشــوا سبل التعاون 
بيــن البلديــات والــوزرات المختلفــة 
المقدمــة  الخدمــات  بهــدف تجويــد 

للجمهور. 

وفي نهاية اللقــاء أوصى المجتمعون 
بضــرورة االهتمــام بالبلديــات حتى 
تتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة 
للمواطنين وقد وعــد ممثلو الوزارات 
الحكوميــة  والمؤسســات  والهيئــات 
الحاضرين بمتابعة التوصيات الصادرة 
عن اللقاء وفق آليات متفق عليها بين 

تلك المؤسسات.

وصــف النائب بالمجلس التشــريعي 
بالضفــة  طولكــرم  محافظــة  عــن 
الغربيــة المحتلــة، فتحــي قرعاوي، 
قرار الشــبيبة الفتحاوية حظر الكتلة 
اإلسالمية في جامعة النجاح بنابلس 

بـ "الخطوة الخطيرة".
وقــال قرعاوي: "إن هذه الخطوة غير 
متوقعة في ظل تغول االحتالل على 
شــعبنا، وهو قرار مؤسف ومستهجن 
وندعو العقالء بجامعة النجاح للتراجع 

عن هذا القرار ألنه ال يخدم شعبنا".
وأضاف: "الكتلة اإلسالمية هي إحدى 
الكتل المؤسسة للعمل الطالبي في 
فلســطين وال يحــق ألي طــرف من 
أطراف العمل الفلســطيني أن يقوم 
بــدور الشــرطي ويمنــع الكتلــة ألي 

سبب من األسباب".
وأشــار النائب قرعاوي، إلى أن الكتلة 
اإلســالمية تدفــع ثمنــا غاليــا مــن 
االحتالل وعددا كبيرا من أبنائها في 
سجون االحتالل، ومن الخطير أن يتم 
تحول الحركة النقابية لشرطي يقمع 

أبناء شعبنا.

وكانت الشبيبة الفتحاوية في جامعة 
النجــاح الوطنية بنابلــس قد أعلنت 
في مطلع األســبوع الجاري، بشــكل 
رسمي حظر أنشطة الكتلة اإلسالمية 

بالجامعة دون أسباب تذكر.
وردت الكتلــة اإلســالمية علــى قرار 
النجــاح  الحظــر، بمطالبــة جامعــة 
بالعدول عن القرار الذي وصفته بأنه 
يأتــي اســتجابة لضغــوط وتدخالت 

خارجية. 
وقالت الكتلة في بيانها إنها أوعى من 
أن تنزلق لمربــع المناكفات والفتن، 
والــذي تحاول بعض األطــراف فعله 
من خــالل إثارتها النعــرات وتصدير 
تناقضاتها الداخليــة وصراعاتها إلى 

ساحة الجامعة.

أكــد النائب فــي المجلس 
التشــريعي عــن محافظة 
رام اهلل، حســن يوسف، أن 
التي  االعتقــاالت  حمــالت 
تشنها قوات االحتالل بحق 
طلبة بيرزيت تهدف لضرب 
الــروح المعنويــة للطلبــة 
االنتخابي  االستحقاق  قبل 
المقبــل،  الشــهر  المقــرر 
لكــن أهــداف االحتالل لن 

تتحقــق، فطلبتنــا أكثــر وعيًا وقــدرة على 
التصــدي ألهــداف االحتالل الخبيثــة، والرد 

عليها.
جــاءت أقــوال النائب يوســف، فــي تصريح 
صحفي أدلى به مؤخــرًا، أن االحتالل حاول 
على مدار سنوات طويلة أن ينال من عزيمة 

اإلســالمية  الكتلــة  أبنــاء 
لمــا يقدمونــه مــن عطاء 
الطلبة  لصالــح  متواصــل 
وقضايــا شــعبنا، إال أنهم 
أظهــروا ثباتــا علــى الحق 
والمنهج وهم ماضون في 

مشروعهم رغم الصعاب.
وأكد أن انتهاكات االحتالل 
ومداهماتــه اليومية لمدن 
الضفــة وبيــوت أهلها لن 
تكسر عزيمة شعبنا ولن تثنيه عن خياره في 
الحرية، موجها التحية ألبناء الكتلة اإلسالمية 
وعمــوم الطلبة في كل جامعات فلســطين، 
ودعاهــم لمزيد من البذل والعطــاء، قائاًل:" 
فلسطين تستحق منا كل التضحيات والبذل 

بالغالي والنفيس من أجل تحريرها".

دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى 
شنطوب، الدول اإلسالمية إلى العمل 
الحرية والعدالة لفلســطين  لتحقيق 

والقدس.
وقال شــنطوب، فــي كلمته له خالل 
فعاليــات المؤتمــر الـــ "14" التحــاد 
التعــاون  منظمــة  دول  مجالــس 
مؤخــرًا  عقــد  والــذي  اإلســالمي، 
بالعاصمــة المغربية الربــاط، "ال بد 
أن نكثــف جهودنــا لتحقيــق الحرية 

الــدول اإلســالمية، خصوصًــا فيمــا 
يتعلــق بالقدس وفلســطين، والعمل 
الجــاد بهــدف تخفيــف معانــاة أهــل 
القدس والســعي نحو لجــم االحتالل 
وإيقاف تجاوزاتــه اليومية في الضفة 
الغربيــة والقدس المحتلتين، مشــيرا 
إلى تجاوزات خطيرة يرتكبها االحتالل 
ضاربًا بعرض الحائط بكل االتفاقيات 
والقوانيــن والتفاهمــات والمعاهدات 
الدولية. وحث المســؤول التركي على 

لفلســطين والقدس، خصوصا أنها ال 
تزال في مقدمة قائمــة القضايا التي 
لم تحــل".  ودعا إلــى العمل من أجل 
الحــد من األمــور غيــر القانونية التي 
تقوم بهــا "إســرائيل" ضــد القدس، 
مشــيرًا إلى رفض بالده قــرار اإلدارة 
األمريكية نقل ســفارة واشــنطن من 
"تل أبيب" إلى القدس، وهو ما تم في 

مايو من العام المنصرم 2018.
وشــدد علــى ضــرورة التضامــن بين 

مســاعدة الالجئين الفلســطينيين، 
وقال "نحن كمجتمع إســالمي يجب 
لتقديــم  المســؤولية  نتحمــل  أن 
المســاعدة لهؤالء الالجئين". داعيًا 
حكومات الــدول اإلســالمية للعمل 
من أجــل خدمــة فلســطين وأهلها 
فــي كل المحافل الدولية، والســعي 
لفضح ممارسات وسياسات االحتالل 
التي وصفها بأنهــا مخالفة للقانون 

الدولي، والقانون الدولي االنساني. 
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مدير التحرير
ماجد أحمد أبو مراد

تحرير ومتابعة
حسام علي جحجوح 

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  

المجلس التشريعي الفلسطيني

plc.ps info@plc.ps + 970 8 2827037 + 970 8 2827027 plc.pal plc_pal plc.pal palplc

تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

لمن يفهم 

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

النفير العام 
ودعا النائــب األول لرئيس المجلس، أحمد بحر، للنفير 
العام ضد سياسات االحتالل في القدس، مجددًا إدانته 
لجرائم االحتالل فــي القدس، واصًفــا إياها بالقبيحة، 
ومؤكــدًا أنها لن تمر، قائــاًل:" لن يتــم تهويد القدس 
ولو على جثثنا"، مناشــدًا القادة العرب والشعوب كافة 

ليقفوا مع القدس وأهلها ويدعموا صمودهم.
وأبــرق بحــر، بالتحيــة للعلمــاء والقيادات السياســية 
والمرابطين والمرابطات في األقصى مشــددًا على أن 
تدنيــس القدس يعتبر رســالة إهانة من االحتالل ألمة 
المليار ونصف المليار مســلم، منددًا بسياسة اختطاف 
االحتــالل للنــواب والذيــن كان أخرهم النائــب المبعد 
عن مدينة القدس محمد أبو طير، وداعيًا المؤسســات 
والمنظمــات األمميــة للعمل مــن أجل ضمــان االفراج 

عنهم جميعًا. 
التشريعي يحافظ على الثوابت

من جهته أدان رئيس كتلة التغيير واالصالح البرلمانية 
النائب محمود الزهار، االعتداءات السافرة التي يتعرض 
لها المســجد األقصى، محذرا االحتــالل الصهيوني من 

مواصلة اعتداءاته وجرائمه. 
 وأكــد الزهــار، أن المجلــس التشــريعي وعلــى مــدار 
"13" عاما قد شــكل حاضنة برلمانيــة للمحافظة على 
الحقوق والثوابت وفي مقدمتها القدس واألسرى، وسن 
التشــريعات الالزمة لذلك، وسيواصل أداء دوره وواجبه 

تجاه شعبنا وقضيتنا العادلة.
ودعــا المرابطيــن والمرابطات لمواصلــة رباطهم في 
األقصــى، مؤكــدًا أن الرباط فيه يفــوت الفرصة على 
االحتالل ومستوطنيه من تحقيق مخططاتهم العدوانية 
التــي تحــاك ضــد األقصــى، معتبــرًا أن االعتــداءات 
الصهيونيــة المتكررة بمثابــة انتهاكًا صارخــًا للقانون 

الدولي والقانون الدولي اإلنساني. 
عنصرية صهيونية

ومــن جانبه أوضــح النائب عــن كتلة فتــح البرلمانية 
إبراهيــم المصــدر، أن القــدس مدينة محتلة يســعي 
االحتالل لطمس معالمها التاريخية األصيلة، مســتنكرًا 

تعرضها للنهب من قبل االحتالل ومستوطنيه.
وبين النائب المصدر، أن االحتالل مستمر في عنصريته 
وانتهاكاته بحــق القدس منذ احتاللها عــام "1967م"، 
منــددًا تشــريع برلمان االحتــالل "الكنيســت" لقانون 
القومية، واصًفا إياه بالقانون األكثر عنصرية في تاريخ 

الكيان. 
ونوه إلى أن االحتالل يتعامل مع األســرى في ســجونه 
بعنصرية بالغة، منددًا بسياسة االحتالل اختطاف نواب 
التشريعي والزج بهم في الســجون، وداعيًا المنظمات 
الحقوقية الدولية للعمل من أجل فضح جرائم االحتالل 
بحــق األســرى والنواب منهــم الذين ينتهــك االحتالل 
حصانتهم البرلمانية، مهيبًا بكل األطراف الدولية ذات 
الصلة للسعي لمالحقة قادة االحتالل في جميع المحافل 

الدولية.

وقفة برلمانية نصرة للقدس وتضامنًا مع األسرى 
ورفضًا لسياسة اختطاف االحتالل للنواب

تمر الحالة الفلسطينية بمنعطف خطير، وحالة شديدة من التجاذبات السياسية، 
في ظل انقسام بغيض يبدو أنه في طريقه للتحول النفصال دائم، مشروعين 
متنافرين متوازيين ال يلتقيان أبدًا، أحدهما في الضفة واألخر في غزة، التباين 
واالختالف بينهما كما بين السماء  واألرض، وكما بين الثرى والثرية، في أسطر 
هذا المقال نلقي الضوء على حادثتين منفصلتين من حيث المكان، مختلفتين 

من حيث األهداف، وقعتا هذا األسبوع، ويمكن ايجازهما على النحو التالي: 
   مقاومة مشروعة 

فقد شــهدت الضفة الغربية المحتلة عملية فدائية بطولية وقعت في سلفيت، 
وبطلها الشــهيد عمر أبو ليلى، وهي تأتي في إطار المقاومة المشــروعة التي 
كفلتها كل قوانين األرض لكل الشعوب المحتلة، هذه العملية جاءت لتسوء وجه 
االحتالل وتثبت أن مراهنته على الجيل الفلسطيني الجديد هي مراهنة فاشلة 

بامتياز. 
الشــهيد الفدائــي عمــر، يبلغ مــن العمر "19" عــام فقط، وهذا يعنــي أن كل 
محــاوالت تدجين الجيــل ليصبح متقبل لفكــرة وجود "إســرائيل" على أرضنا 
والعيش معها بســالم، كلها محاوالت بائت بالفشــل الذريع، وأن هذا الجيل لم 
يعد يرهب وال يخشــى جبروت المحتل، وهو ماٍض في طريقه نحو اســتئصال 

المرض السرطاني الخبيث المسمى بـ" إسرائيل".   
نموذج عمر، تحاربه ســلطات الضفة الغربية بكل قوة وأمانة وعلنًا دون خجل 
وال وجّل وال تردد، بل وتســخر إمكانياتها اللوجستية وقدراتها البشرية للبحث 
عنه أو الوصول إليه كما حدث مع شــهداء ومقاومين أخرين في الفترة السابقة، 

غير أن التاريخ يؤكد لنا أن نهج مقاومة االحتالل لن يتوقف حتى التحرير. 
حراك مشبوه

في المقابل نشــط في غزة حراك مشــبوه ظاهره الحرص علــى الفئات األكثر 
فقرا وغلبًا وبســاطة، وباطنه إشــاعة الفوضى غير الخاّلقــة والتخريب وإعادة 
انتاج سياسة الفلتان األمني لشوارع ومدن القطاع، هذا الحرك المفضوح بفعل 
تأييد االحتالل له، وتغذيته وتمويله وتبنيه من قبل أشــخاص محل شبهة في 
المجتمع الفلســطيني، باء بالفشل، غير أن تجاره وسماسرته قد يعاودوا الكرّة 

في مرات أخرى كمحاوالت في تقديري لن يكتب لها النجاح.
تجربــة الحراك أثبتت لنا أنه هناك من زال يســعى إلثــارة الفتنة في المجتمع 
الغــزي، وهم ال يألون جهدًا في ذلك، بينما وفي المقابل هناك أجهزة متيقظة 

وأشخاص حريصين على مصلحة الوطن وحياة المواطن. 
منظمــي وداعمــي الحــراك المشــؤوم يعلمــون جيدًا أنهــم لن ينجحــوا في 
مخططاتهــم ولن يصلوا ألهدافهم العتبارات كثيــرة، غير أن محاوالتهم تأتي 
في إطار اقناع االحتالل ومن خلفه "العم ســام" وأعوانهم بأنهم يملكون أوراق 
قوة ميدانية يمكن المراهنة عليها وما علموا أن أوراقهم قد ســقطت بين أبناء 

الشعب الفلسطيني وكل من كان لديه فهم صحيح لطبيعة المعادلة.
علينــا أن نفهم أن مقاومة االحتالل في الضفة باقية حتى تحقق أهدافها بإذن 
اهلل، علــى الرغم من كل ما يحاك ضدها من مؤامرات، في حين أـــن محاوالت 
التآمر وفكر االنقالب لن يكتب له النجاح بتاتًا ألن الشعوب تنطلق نحو التحرير 
وتتقدم نحو األفضل وال تعود للخلف، ولن تنفع الماكنة اإلعالمية الكاذبة التي 
يسخرها دعاة الفتنة للنيل من همة وعزيمة األحرار، فشعبنا واعي ويفهم كل 

صغير وكبيرة، ويفرق بين الغث والسمين، ولم يعد تغريه المظاهر الكاذبة.
شعبنا ومعه كل األحرار والشرفاء مع استمرار المقاومة في الضفة، ومع التصدي 

لمحاوالت زعزعة األمن في غزة.
َفاللَّ َخْيٌر َحاِفًظا َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِميَن

نظمت كتلــة التغيير واإلصالح البرلمانية وقفة 
تضامنيــة مــع القــدس واألســرى في ســجون 
االحتالل، ورفضًا لسياسة اختطاف االحتالل لنواب 
التشــريعي، والتي كان آخرهــا اختطاف النائب 
محمد أبو طير، وشــارك بالوقفــة كوكبة من 
النواب، فيما ألقى النائب األول لرئيس المجلس 
أحمد بحر، كلمة دعا فيها شعبنا للنفير العام 

نصــرة للقدس، فيمــا أدان رئيس كتلــة التغيير 
واإلصــالح النائــب محمــود الزهــار، اعتداءات 
االحتالل على المســجد األقصــى، في حين حذر 
النائب عن كتلة فتح البرلمانية إبراهيم المصدر، 
من محاوالت االحتالل الراميــة لتهويد القدس 
وطمس معالمها التاريخية األصيلة، "البرلمان" 

تابعت الوقفة وأعدت التقرير التالي: 


