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صحيفة نصف شهرية تصدر عن /
المكتب اإلعالمي في المجلس التشريعي الفلسطيني

المكتــب اإلعالمي للمجلس
التشــريعي يصــدر تقريــر
النصف األول لعام 2022م
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خالل لقاء برلماني مع رؤساء األحياء

د .بحر :ستبقى غزة عصية على االنكسار وتضرب أروع نماذج الصمود رغم الحصار والعدوان
قال رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د.أحمد بحر
”:إن المجلــس يولي الملف الخدماتي ألبناء شــعبنا،
فائــق العنايــة وبالغ االهتمــام ،ويواكــب تطورات
الجهود المبذولة على الصعيدين الرسمي والشعبي،
بمــا يحقق أفضل خدمــة ممكنة لشــعبنا الصامد”.
وأضــاف د .بحــر خالل لقــاء نظمته لجنــة الداخلية
واألمــن والحكــم المحلــي بالمجلــس التشــريعي
لرؤســاء لجــان األحيــاء فــي قطــاع غــزة بحضــور
رؤســاء البلديــات ووزارة الحكــم المحلــي “أن
المجلس يســخر كل أدواتــه التشــريعية والرقابية
من زيــارات ميدانية وجلســات اســتماع ومســاءلة
للمســؤولين ،لمتابعــة األوضــاع الخدماتيــة
والحياتيــة لشــعبنا ،وتجويدهــا واالرتقــاء بهــا”.
وأكــد د .بحر حرص التشــريعي ولجانــه المختصة
على متابعة كافة الشــكاوى الواردة من المواطنين،
والعمل على سرعة حلها ،وضمان مواءمة اإلجراءات
والقــرارات الصــادرة عــن الــوزارات والبلديــات مع
التشريعات القائمة واألصول القانونية في إطار تنفيذ
الجهد الرسمي وبروتوكوالته اإلدارية والخدماتية”.
واســتعرض جهــد المجلــس فــي مخاطبــة مختلف
الجهــات البرلمانية والدولية ،لتوفيــر الدعم المالي
واللوجســتي للقطــاع الخدماتــي ،وإســناد خططه
وجهــوده المبذولــة لخدمــة شــعبنا ،ومطالباتــه
الجميع بتحمل مســؤولياتهم تجاه الواقع المعيشي
الهــش داخــل القطــاع ،والعمــل علــى توفيــر كل
مــا يلزم مــن تخفيــف المعانــاة وتعزيــز الصمود.
وجدد د .بحر التأكيد على استعداد المجلس التشريعي
للتعاون ودعم وإسناد الجهود الخيّرة مع كل الجهات
لخدمــة أبناء شــعبنا ،مؤكدًا على أن غزة ســتبقى

عصية على االنكســار تفــرض إرادتها على المحتل
الغاصب ،وتضــرب أعظم نماذج التحــدي والصمود
وتقــدم أروع صــور االبداع رغم الحصــار والعدوان.
وقــال  ”:إن المجلــس التشــريعي منفتــح علــى
كل المقترحــات لتطويــر وتعديــل أو ســن قوانين
مــن شــأنها خدمــة المواطنيــن وتحســين وتجويد
الخدمــات المقدمــة لهــم ،وذلــك واجــب علــى
المجلــس التشــريعي تجــاه أبنــاء شــعبنا الصابر”.
وأكــد د .بحــر علــى أهميــة تعزيــز اإلنجــازات
ومراكمتها ،واالســتمرار في إحداث تنمية اجتماعية
حقيقية ،ومواكبة الجميع للمتغيرات والمســتجدات،

وكذلك اســتمرار تطوير األداء للبلديــات والوزارات
ليكــون أدا ًء عصريا قائما على المهنية والشــفافية
والســرعة واإلتقــان ،مشــددا علــى أهميــة تطوير
الوعاء الجامع لمكونات العمل الخدماتي ،والذي من
خالله يمكن دراســة الواقع بشــكل أفضل ،وتوفير
بيئة مناســبة حاضنــة لتبــادل الخبــرات والتجارب
الناجحــة بين مختلــف الوزارات والبلديــات والجهات
ذات العالقــة لالســتفادة منهــا في خدمة شــعبنا.
وأكــد علــى أن الهيئات المحليــة والــوزارات ولجان
األحياء تشكل أنموذجا وطنيًا رائعًا في كيفية إدارة
األزمــات وتقديم الحلول الناجعة ،األمر الذي يدفعنا

أكد على التراحم ونصرة فلسطين

د .بحر يهنئ الشعب الفلسطيني واألمة العربية واالسالمية بعيد
األضحى المبارك ويزور أسر الشهداء واألسرى القادة

تقــــــدم رئيــــــس
المجلس التشــريعي
الفلسطيني باإلنابة
د.أحمد بحر ،بخالص
التهانــي والتبريكات
من أبنـــــاء الشــعب
الفلسطيني في كل
أماكــن تواجده ومن
األمتيــن العربيــة
واإلسالمية بمناسبة
حلول عيــد األضحى
المبارك ،ســائال اهلل
تعالى الصالة بالعيد
القادم في المســجد
األقصــى فاتحيــن
محررين.
وهنأ ذوي الشــهداء األبــرار والجرحــى الميامين
واألســرى األبطــال واألســيرات الماجــدات
والمرابطيــن والمرابطــات فــي باحات المســجد
األقصى المبارك.
كما ووجه د .بحر برقيات تهنئة لرؤساء البرلمانات

العربية واإلســامية ،داعيًا المولــى عز وجل أن
يُعيده على بالدهم بالخير واليمن والبركات ،وقد
تحرر األسرى والمسرى من نير االحتالل ،مطالبًا
إياهــم العمــل علــى حمايــة القدس والمســجد
األقصى المبارك ،في ظل تغول االحتالل بعدوانه

الســافر وانتهاكاتــه
المستمــــــــــــــــرة
ومخططاتـــــــــــــه
التهويدية.
صالة وخطبة العيد
فــي ســياق متصل؛
أدى د .بحــر خطبــة
وصالة عيد األضحى
المبارك في مســجد
فلســطين بمدينــة
غزة.
وقــال د .بحــر خالل
خطبته ”:إن الشــعب
الفلسطيني الصامد
المرابــط قـــــــــادر
على إفشــــــال كل
مخططــات االحتــال الصهيونــي ومعاونيــه في
العالــم ،من خــال الوحــدة والتمســك بالحقوق
والثوابت” ،مشــددًا على أن الشــعب الفلسطيني
لن يســمح بمــرور أي صفقات تنال مــن حقوقه
وقضيته.
البقية 2

اللجنة القانونية في التشريعي :إنشاء “ديوان الجريدة الرسمية” مخالف للقانون
أدانــت اللجنــة القانونيــة فــي المجلــس
التشــريعي الفلســطيني إصــدار رئيــس
السلطة برام اهلل منتهي الوالية الدستورية
محمــود عبــاس قــرار بقانــون إلنشــاء
مــا يســمى “ديــوان الجريــدة الرســمية”
ليحيــل إليــه صالحيــات حصريــة للمجلس
التشــريعي الفلســطيني والبــت فــي
المســائل التشــريعية ،في مخالفة صارخة
ألحــكام القانــون األساســي الفلســطيني.
واعتبرت اللجنة القانونية في بيان لها ،هذا
القــرار باطال ومنعدمــا ،ومضيًا في مخالفة

المبادئ الدســتورية الراسخة ،ويأتي ضمن
سلســلة قرارات منتهكة للقانون ،في سياق
متماهي مع سياســة االحتالل اإلســرائيلي
في تغييب الشــرعية الفلسطينية باختطاف
النــواب منذ اجــراء االنتخابات عــام ،2006
ومن بين هذه القرارات الباطلة حل المجلس
التشريعي الفلسطيني وإحالة األمانة العامة
للمجلس ونقل صالحياتها للمجلس الوطني.
وجددت اللجنة التأكيد بأن المجلس التشريعي
هــو الجهــة الحصريــة الوحيــدة المختصة
بسن القوانين والتشــريعات وتعديلها وفقاً

ألحــكام القانــون األساســي الفلســطيني.
وحذرت اللجنة من اســتمرار محمود عباس
باغتصــاب الســلطة والتمادي فــي مخالفة
القانــون وكل القيــم الوطنيــة واألخالقية.
ودعــت اللجنــة القانونيــة فــي المجلــس
التشــريعي كافة مكونات شــعبنا وفصائله
الوطنيــة للتصدي لهذه القــرارات الخطيرة
والتي تعمق نهج االســتبداد والتفرد بالقرار
الفلسطيني ،والتي تأتي في سياق مواصلة
االجــراءات االنفراديــة خارج اطــار القانون
والتوافق الوطني الفلسطيني

اللجنة االقتصادية بالتشريعي
تناقــش أعمــال وزارة املاليــة
خالل جلسة استماع

لقــاءات وزيــارات التهنئة لرئاســة
املجلس التشــريعي خالل أيام عيد
األضحى املبــــــارك

د .بحــر :نهنــئ الجزائــر بذكــرى
انتصــار ثورتها التــي تعد ملهمة
لشعبنا يف مقاومة االحتالل
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لمزيــد من التطوير واالرتقاء في شــكل ومهام تلك
الهيئات واللجان وصو ًال ألفضل خدمة يمكن تقديمها.
وفي ختام كلمته ترحم رئيس المجلس التشــريعي
باإلنابــة على الشــهيدة األســيرة ســعدية فرج اهلل
التي استشــهدت نتيجة اإلهمال الطبي في ســجون
االحتالل ،وعلى شــهيد جنين كامل عبد اهلل عالونة
الذي التحق بشقيقه الشهيد كامل الذي استشهد في
عملية فدائية عام 2003م ،معزيًا عائلتي الشهيدين.
مــن جهتــه؛ شــدد رئيــس لجنــة الداخليــة واألمن
والحكــم المحلــي بالمجلــس التشــريعي النائــب
د .مــروان أبــو راس حــرص لجنتــه علــى التواصل

المســتمر مــع الهيئــات المحليــة ورؤســاء األحيــاء
لالطــاع على كافــة قضايا التي تهم أبناء شــعبنا.
وأوضــح النائــب د .أبــو راس أن لجنتــه تهــدف من
خالل هذا اللقاء بلورة أفكار واســتراتيجيات لتطوير
وتجويــد الخدمــات المقدمــة مــن خــال تجويــد
وتطوير العمل فــي البلديات ووزارة الحكم المحلي.
الحكم المحلي والبلديات
بدوره؛ استعرض وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي
حســن أبو ريالة جهد الــوزارة لخدمة أبناء شــعبنا،
مــن خالل  25هيئــة محلية ،يضاف إليهــا  7هيئات
مشــتركة ،تقوم الوزارة باإلشــراف عليهــا ومتابعة
عملهــا ،مبينًا الجهود التي تقــوم بها تلك البلديات
مــن بينها جمــع النفايــات وتوفير الميــاه وغيرها.
وأشــار أبو ريالة إلى نظام لجــان األحياء الذي تعمل
الــوزارة علــى تطويــره مــن أجــل ســهولة وصول
الخدمات ألبناء شــعبنا في مختلف أماكن تواجدهم
فــي قطــاع غزة ،وســيكون هنــاك برامــج مختلفة
فيــه ،لتجويد الخدمــات وتكامــل األدوار والخدمات.
مــن ناحيته؛ قــال رئيــس مجلــس بلديــات قطاع
غــزة ورئيــس بلديــة غــزة د .يحيــى الســراج،
”:للجــان األحياء أهميــة خاصة في إســناد البلديات
فــي إدارة األعمــال وتجويــد الخدمــات والوصــول
للمواطنيــن ،لــذا هنــاك توجه باالهتمــام أكثر في
تشــكيل لجان األحياء والتواصل والتنســيق معها”.
وأضــاف الســراج “أن تشــكيل لجــان األحياء شــكل
فرصــة كبيرة لمشــاركة الشــباب والنســاء ،وكانت
ممثلــة لكل فئات المجتمع ،األمر الذي جعل إمكانية
تحديد المشــاكل أفضل وســاهم فــي وضع حلول
أكثــر إبداعيــة وواقعية للعديــد من اإلشــكاليات”.

رئاسة التشريعي :زيارة بايدن للمنطقة ال يمكن
التعويل عليها وتهدف لتحقيق مصالح االحتالل
قال رئيس المجلس التشريعي
باإلنابة د .احمد بحر  ”:إن زيارة
الرئيــس األمريكي جــو بايدن
للمنطقــة ال تحمــل الخيــر وال
يمكن التعويــل عليها ،وتهدف
إلــى تحقيق مصالــح االحتالل
ودعم عجلة التطبيع والتنسيق
األمنــي والعســكري معه على
حساب القضية الفلسطينية”.
وأضاف د .بحر في بيان صحفي
“تأتــي هــذه الزيــارة فــي ظــل تزايــد الهجمة
الصهيونيــة والحمالت التهويديــة بحق القدس
والمســجد األقصــى وتغول االســتيطان ،لتمنح
شرعية لالحتالل الرتكاب المزيد من الجرائم”.
وحــذر د .بحر مــن المســاعي التطبيعيــة لهذه
الزيــارة ،بزيــادة اندمــاج كيــان االحتــال فــي
المنطقة العربية وعلى رأســها الــدول الخليجية

وخاصة السعودية.
ودعا د.بحر البرلمانات العربية
واإلســامية إلــى وقفــة جادة
فــي مواجهــة التطبيــع اآلثــم
وتجريمه والذي يشــكل خطرا
حقيقيا على األمة والقضية.
وقال  ”:إن سياسة بايدن امتداد
لسياســة اإلدارات األمريكيــة
المتعاقبــة المُنحازة لالحتالل،
وإن الرهــان عليهــا الســتعادة
الحقوق الفلسطينية هو رهان خاسر”.
وأكد د.بحر أن كل محاوالت دمج االحتالل ككيان
طبيعي بالمنطقة ستفشل ،وستسقط المؤامرات
التــي تهدف لتصفية القضية الفلســطينية ومن
بينها حلف الناتو العربي الصهيوني على صخرة
صمود شــعبنا ومقاومته وإرادة الشعوب العربية
واإلسالمية وأحرار العالم.

التشريعي :الموقف األمريكي من اغتيال أبو عاقلة مرفوض
قال المجلس التشــريعي ”:إن اإلعالن األمريكي
بشــأن اغتيــال الصحفيــة شــيرين أبــو عاقلــة
مســتهجن ومرفوض ويشــكل امتدادا لسياســة
االنحياز األمريكي األعمى لالحتالل اإلســرائيلي
والكيــل بمكيالين ،لتبرئة االحتالل ومســاعدته
لإلفالت من العقاب”.
ودعــا المجلس في بيان صحفــي تعقيبا على ما
صدر عن الواليات المتحدة بعد فحص الرصاصة

التــي قتلــت فيهــا الصحافية أبــو عاقلــة ،دعا
المدعي العــام للمحكمة الجنائيــة الدولية ،إلى
االســراع في اتخاذ خطــوات جدية وموقف علني
واضح من جريمة اغتيال الصحفية أبو عاقلة.
وقال المجلس ”:إن عدم محاســبة االحتالل على
جرائمه هو بمثابة ضوء أخضر له الرتكاب المزيد
مــن الجرائــم واالنتهــاكات الصارخــة للقوانين
والمواثيق الدولية”.

النائب القرعاوي يدعو لتكثيف الرباط باألقصى وإفشال
مخططات االحتالل بتقسيمه زمانيًا ومكانيًا
دعــا النائــب فــي المجلــس
التشــريعي فتحــي القرعــاوي
لتكثيــف الربــاط فــي القــدس
واألقصــى المبــارك والتصــدي
القتحامــــــات المستوطنيـــــــن
المتكررة.
وقــال النائــب القرعــاوي“ :إن ما
جرى مــن عمليات اقتحام صغيرة
للمسجد األقصى دون ردات فعل
علــى األرض ،إنما يمهد لعمليات
اقتحام أكبر” ،مشيرًا إلى أن االحتالل عبر هذه

االقتحامــات يريد فرض سياســة
األمــر الواقــع ،وتمرير التقســيم
الزمانــي والمكانــي للمســجد
األقصــى ،وصوال لهدم المســجد
األقصى وإقامة الهيكل المزعوم.
وشــدد النائــب القرعــاوي علــى
خطــورة هــذه االقتحامــات على
واقــع المســجد األقصــى ،داعيا
أبناء الشــعب الفلســطيني ومعه
أصحاب القرار بضــرورة التصدي
ألي محاولة قادمة القتحامه.
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واســتنكر د .بحر هرولة بعض األنظمة
العربيــة إلــى التطبيــع مــع االحتــال
وهــي جريمة تتســاوى مــع القتل الذي
يمارســه االحتــال بحــق أبناء شــعبنا.
وأدان محاولة البعض تشكيل ناتو عربي
أمريكي صهيوني خدمة لالحتالل وتقربًا
للرئيــس األمريكي جو بايــدن ،معتبرًا
ذلــك والتطبيــع خيانــة لألمــة العربية
واإلســامية والقضيــة المركزية لألمة.
وأكــد د .بحــر علــى أن كل المؤامــرات
على فلســطين ستفشــل ،وأن الشــعب
الفلســطيني ســينتصر ،وأن أي حلــف
ضــد الشــعب الفلســطيني وقضيتــه
سيسقط ،مبينًا أن الشعب الفلسطيني
لن ينحنــي إال هلل عز وجل وأن المقاومة
الفلســطينية كما انتصرت دومًا ستظل
تنتصــر حتى كنس االحتالل عن أرضنا.
وأشــار د .بحر إلى جرائــم االحتالل في
فلســطين وبحق الشــعب الفلســطيني
من قتل وأســر وتهجير واعتداءات على
المقدســات ،مؤكــدًا علــى أن ذلــك لن
يطول وأن الشعب الفلسطيني سينتصر.
ودعــا د .بحــر الشــعب الفلســطيني

وفد برلماني برئاسة د.أحمد بحر يزور عائلة األسير نضال
البرعي
إلــى الفــرح فــي العيــد رغــم االحتالل
والحصــار واأللــم ،موضحًــا أن اهلل
عــز وجــل شــرع للمســلمين الفرحــة
واالبتهــاج ،وأن ذلــك يشــحذ الهمــم.
جولة العيد
في ذات اإلطار؛ زار وفد برلماني برئاسة
د .بحر ،ضم النائبين محمد فرج الغول،
ود .مروان أبو راس ،واألمين العام ثروت
البيــك ،وإدارة المجلس التشــريعي ،زار

عددًا مــن عائالت األســرى والشــهداء
القــادة ،لتهنئتهــم بعيــد األضحــى.
وشــملت الزيارة عائلة الشــهيد الشــيخ
أحمــد ياســين ،وعائلة الشــهيد النائب
ســعيد صيام ،وعائلة خنســاء فلسطين
النائــب مريم فرحــات ،وعائلة المرحوم
النائــب جمــال ســكيك ،وعائلــة القائد
حســن شــمعة ،وعائلة الشــهيد القائد
عبــد العزيــز الرنتيســي ،وعائلــة

الشــهيد القائد أحمد الجعبــري ،وعائلة
الشــهيد القائد باســم عيســى ،وعائلة
الشــهيد القائــد إســماعيل أبو شــنب.
كما وزار الوفد البرلماني منزل األســير
القائد نضال البرعي ،وكان في استقبال
الوفــد والــدة األســير وأســرته وقيــادة
حركــة الجهــاد اإلســامي ،مؤكــدًا أن
األســير البرعي سيكون قريبًا بين أهله
وكل األســرى األبطــال الذيــن يمثلون
رمزيــة القضية والنضال الفلســطيني.
وأكــد د .بحــر علــى المضــي علــى
درب الشــهداء والوفــاء لدمائهــم
ونهجهــم ،مشــيداً بمــا قدمــوا فــي
ســبيل نصــرة القضيــة الفلســطينية.
استقبال المهنئين
وفي سياق آخر؛ اســتقبل د .بحر وفودًا
عدة لتهنئته بعيد األضحى المبارك ،كان
من أبرزها لجنة متابعة العمل الحكومي
وعلى رأسها رئيســها عصام الدعليس،
ونــواب مــن كتلتــي حمــاس وفتــح
البرلمانيتيــن ،والشــرطة الفلســطينية
وعلى رأسها مديرها العام اللواء محمود
صالح ،ووفود فصائلية ومخاتير ووجهاء.

خالل مشاركته في اللقاء السياسي في ذكرى انطالقة حركة األحرار

د .بحر :شعبنا متمسك بالحقوق والثوابت الوطنية رغم التطبيع ومخططات تصفية القضية
قــال د .أحمــد بحــر رئيــس المجلــس
التشــريعي الفلســطيني باإلنابــة ،إن
ذكــرى انطالقــة حركة األحــرار تأتي في
توقيــت دقيق وحســاس تمر بــه القضية
الفلسطينية ،لتؤكد على التمسك بالحقوق
والثوابــت الوطنية وعدم التنازل عنها في
ظل هرولــة بعض األنظمــة العربية نحو
مســتنقع التطبيع ،وما يجري الحديث عنه
من تشــكيل ناتــو عربي صهيونــي ،مما
يشكل خيانة للقضية الفلسطينية ولألمة
العربية واإلســامية وتخلي عــن ثوابتها،
مؤكداً أن كل هذه المؤامرات والمخططات
االجراميــة ستســقط على صخــرة صمود
شعبنا ومقاومته الباسلة.
وأضــاف د .بحر خالل مشــاركته في اللقاء
السياسي بعنوان “رغم التفريط والتطبيع
وتشــكيل الناتــو العربــي الصهيونــي ال
تنــازل عن الثوابت الوطنيــة” في الذكرى
الســنوية الخامسة عشــر النطالقة حركة
األحرار إن حركة األحرار هي حركة مقاومة
فلســطينية تســتمد قوتهــا من شــرعية
الجهــاد والمقاومــة فــي وجــه االحتــال،
وخاصة أنهــا انطلقت تحت قبــة البرلمان
الفلسطيني في 7/7/2007م.
ونعى شهيد لقمة العيش أحمد عياد الذي
ارتقــى إثر اعتــداء جنود االحتــال عليه،
موجهاً التحية ألســرانا البواسل وأسيراتنا
الماجدات في سجون االحتالل.
واســتهجن نتائج التحقيق األمريكي التي
أعلن عنهــا مؤخراً ،والذي يســعى لتبرئة
االحتــال مــن جريمــة اغتيــال الصحفية

شــيرين أبوعاقلة ضمن سياســة االنحياز
األمريكــي الســافر واألعمــى لالحتــال،
محم ً
ال الســلطة تبعية تســليم الرصاصة
القاتلة لألمريكان.
وهنــأ الشــعب الجزائري الشــقيق بذكرى
انتصــار الثــورة الجزائريــة ،مقــدراً الدور
الجزائــري التاريخــي الداعــم للقضيــة
الفلسطينية العادلة.
ولفت إلى أنه وللمرة األولى يشــهد الواقع
الفلســطيني تزاوجــاً حقيقياً بيــن الحكم
والسياســة ،وبيــن الكفــاح والمقاومــة،
تجســد خالله نمــوذج فلســطيني مقاوم
ال يخضــع لســطوة الضغــوط وأســاليب
الترغيب والترهيــب الدولية ،ويعتمد على
قــواه وإمكانياته ومــوارده الذاتية لحماية
قــراره الوطني المســتقل ،وحفظ الحقوق
والثوابت الفلسطينية من العبث والتدخل
الخارجي.

وبيــن أن قطــاع غزة عــاش حــراً متجرداً
مــن تأثيــرات الضغــط الخارجــي والمال
السياسي المســموم ،وقدم نموذجاً وطنياً
متميــزاً جديــراً بالثقــة واالحتــرام يقوم
علــى مفاهيم الشــراكة واحترام كل قوى
ومكونــات شــعبنا الفلســطيني ،ومحاربة
مفاهيم اإلقصاء واألثــرة الحزبية ،ويضع
مصلحة الشــعب والوطــن والقضيــة ً
أول
وأخيراً ،وهو ما شكل عنصر تقوية وتعزيز
لشــعبنا الفلســطيني وجبهتــه الداخليــة
وقضيته الوطنية.
وأشــار إلــى أن المقاومــة الفلســطينية
انتصــرت فــي حروبهــا مــع االحتــال
الصهيونــي ،وكان النتصارهــا األخير في
ا وكابحاً
معركة ســيف القــدس أثراً فاعــ ً
قويــاً للمشــروع الصهيونــي الذي رســم
خططه للقضــاء على المقاومــة في غزة،
ومن ثــم القضاء علــى كل مقومات القوة

والمقاومــة فــي األمة العربية والســيطرة
على مقدراتها.
ولفت إلى شعبنا الفلسطيني يسطر اليوم
ملحمة تاريخية ومعركة عزّ وشموخ بدماء
شــبابه ونسائه وشــيوخه وأطفاله ،ويضع
القــدس والمســجد األقصــى علــى رأس
أولوياتــه الوطنيــة ،ويعمل على تحشــيد
كل الطاقــات الجماهيريــة في مســارات
الكفاح الوطني لدحر الهجمة الشرسة عن
القدس.
وبين أننا نعيش اليوم تجليات وإرهاصات
مرحلة ما قبــل التحرير والعودة بإذن اهلل،
فالكيــان الصهيوني الذي مــارس التهجير
واالقتالع وامتهــن العدوان علــى القدس
واألقصى والمقدســات على مــدار عقود،
ها هو يضطــرب وينكمش اليوم وبداخله
هاجــس الرعــب مــن ضربــات المقاومة،
فيتحــرك يمينــاً ويســاراً للضغــط علــى
الوسطاء ،ويطلق التهديدات الجوفاء التي
ال تعبــر إال عن ضعفــه وعجزه وإفالســه
االستراتيجي.
وأكــد أن االحتــال يتخبــط فــي كل
االتجاهات وتســقط حكوماتــه واحدة تلو
األخــرى ،وستســقط حكومــة البيــد كما
ســقطت حكومة بينيت ،وسيسقط الحلف
العســكري الذي أبرمه االحتالل مع بعض
المطبعين العــرب برعاية أمريكية ،والذي
يجــري التحضيــر إلعالنه المشــؤوم إبان
زيارة بايدن للمنطقة ،وســيبوء المطبعين
بالخســران ،ولــن يبقى ســوى لــواء الحق
وراية المقاومة عالية.
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كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

زيارة بايدن ..انحياز فاضح لإلحتالل
اختتــم الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن زيارتــه للمنطقــة التــي افتتحها بزيــارة دولــة الكيان
الصهيونــي ،ومــن ثم زيــارة رئيس الســلطة الفلســطينية هذه الزيــارة الباهته التــي ال معنى
لهــا إال االســتهتار وقلــة االحترام ،وصوال إلــى زيارة المملكة العربية الســعودية التــي التقى بها
عــدد مــن القادة العــرب في إطار ســعيه لتعزيــز أمــن ومكانــة ودور ومصالح الكيــان ومحاربة
محــور المقاومــة ،وتطويــر أشــكال ومســارات التطبيــع بهــدف إدماج االحتــال فــي المنطقة
وتشــكيل حلــف أمنــي لــدول المنطقــة يهيمــن عليــه االحتــال تحت إشــراف أمريكــي ،فضال
عــن تأميــن إمــدادات مصادر الطاقــة في ظل تداعيــات الحرب الروســية – األوكرانية ،وخشــية
اإلدارة األمريكيــة مــن قيــام روســيا والصيــن بمــلء أي فراغ سياســي فــي المنطقــة العربية.
ال نتوقع من بايدن وإدارته المنحازة ســوى كل ما هو شــر للمنطقة وشــعوبها ،وكل ما هو دعم
وانحيــاز لالحتــال ومخططاته العنصرية ،وهو مــا تجلى بوضوح في إعالن القدس الذي شــكل
اصطفافا أمريكيا في الخندق الصهيوني وتماهيا كامال مع المواقف والسياســات الصهيونية على
حســاب الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية ،وفي ممارسة الضغوط السياسية لتوظيف ثروات
ومقدرات األمة إلنقاذ الغرب من أزمة نقص الطاقة ،وتفتيت نسيج األمة من خالل تحشيد أنظمة
التطبيع ضد قوى المقاومة واألحرار في األمة الذين يواجهون المشروع الصهيوني وأخطاره الداهمة
وزحفه الســرطاني على مستوى فلسطين بشــكل خاص ،وعلى مستوى األمة جمعاء بشكل عام.
إن المواقف والسياســات التي كرســتها زيــارة الرئيــس األمريكي بايدن للمنطقــة ،ومن ضمنها
دعــم اإلرهــاب الصهيونــي وتجاهــل حقــوق شــعبنا ،وفتــح بوابــات التطبيــع أمــام االحتالل،
وإدماجــه ضمــن نســيج المنطقة العربيــة عبر بوابــة األنظمــة المطبعة ،ومنحه صــك الهيمنة
األمنيــة ،لــن تغيــر مــن حقائــق التاريــخ والجغرافيــا والواقع شــيئا ،أو تهــز من إيمان شــعبنا
الفلســطيني وشــعوب األمة بعدالة القضية الفلســطينية ،أو تؤثر على المســار الوطني المقاوم
لتحريــر األرض والمقدســات ،وســيكون مآلهــا الفشــل المحتّم فــي نهاية المطــاف ،ولن يجني
كل الســاقطين في مســتنقع التطبيع اآلســن ســوى الخــزي والعار ولعنــات التاريخ والشــعوب.
لقــد جربــت اإلدارات األمريكيــة المتعاقبة على مــدار العقــود الماضية كل وســائل التآمر على
شــعبنا بالتعاون مع حلفائها في المنطقة ،وبقي شــعبنا ثابتا على أرضــه ،وبقيت مقاومته عالية
الرأس ،شــامخة البنيان ،بل تطورت ،كمّا وكيفا ،فيما انكفأ األمريكان وإداراتهم المتآمرة وتراجع
دورهــم ونفوذهــم فــي المنطقــة ،وبقيت بوصلة األمــة وشــعوبها الحية موجّهــة نحو القدس
وفلســطين ،وســينكفئ األمريكان والصهاينة وحلفائهم العرب بقدر أكبر هذه المرة ،وسيســجل
التاريــخ أن زيارة بايدن للمنطقة شــكلت المســمار األهم في نعش السياســة األمريكية وفاتحة
لمرحلــة جديــدة ومهمــة لصالح شــعبنا الفلســطيني وقضيتــه الوطنيــة وقضايا األمــة جمعاء.
إننا في المجلس التشــريعي الفلسطيني نؤكد أن شعبنا الفلســطيني وشعوب األمة الحية قادرة
على إبطال مفاعيل وأهداف زيارة بايدن ،وفي هذا الســياق فإن المجلس التشريعي الفلسطيني
سيســعى خالل المرحلة القادمــة للتحرك بقوة على الســاحة البرلمانية عبر صهــر كافة الجهود
والطاقات البرلمانية العربية واإلسالمية والدولية من أجل مواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني،
والعمــل علــى إطالق أوســع حــراك فلســطيني وعربي وإســامي ،رســمي وشــعبي ،لمواجهة
التطبيع ،وصوال إلى تشــكيل جبهة موحدة من الدول والحكومات العربية واإلســامية المناهضة
للتطبيــع بهــدف إعادة إحيــاء التمســك بالحقوق والقيــم وثوابت اإلجمــاع العربي واإلســامي،
وتوحيد كل مكونات األمة العربية واإلســامية وشــعوبها للتصدي التفاقيــات التطبيع ومواجهة
التداعيات الخطيرة الناجمة عنها ،وإرســاء اســتراتيجية عربية إســامية موحدة الســتعادة زمام
المبــادرة إقليميا ودوليا ،وحماية أمتنا وشــعوبها من هذه االتفاقــات وآثارها ومفاعيلها الخطيرة.
ولعل من نافلة القول التأكيد أن هذا الهدف الكبير يســتحق الكثير من العمل والجهد والتضحية،
ويســتلزم الكثيــر من الدعــم والتعاون واإلســناد من كافة أبنــاء ومكونات األمة ،وفــي مقدمتها
برلماناتهــا ومجالســها النيابيــة ،ونحن على يقيــن تام بأن مرحلــة التطبيع اآلثم مــع االحتالل
والتساوق مع المخططات األمريكية ستندحر وتفشل ال محالة ،ولن يجني أصحابها من ورائها سوى
نقمة الشعوب وســواد الصحائف ،وسرعان ما يدرك هؤالء أنهم ألقوا بأنفسهم في أتون التهلكة،
ليســتيقظوا على غضبة شــعوبهم العارمــة الصادحة بالحــق وهي تنتصر لفلســطين والقدس
واألقصى والمقدســات ،وتعيد بوصلة األمة التي حرفوها إلى قبلتها الصحيحة ومسارها األصيل.
باختصــار :مخططــات إدارة بايــدن دليــل عميــق علــى عمــق األزمــة التــي تعصــف بــاإلدارة
األمريكيــة واالحتــال الصهيونــي وحلفائهــم العــرب ،ومــدى اقتــراب ســاعة النصــر
والتحريــر ،ولــن يحصــد كل هــؤالء ســوى المــرّ والحنظــل واالنكســار بــإذن اهلل تعالــى.
“ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا”

خالل زيارة مقر الوزارة

اللجنة االقتصادية بالتشريعي تناقش أعمال وزارة المالية لجنة القدس بالتشريعي تبحث مع وزارة المرأة سبل دعم القدس

عقــدت اللجنــــــــة
االقتصاديــة فــي
المجلس التشريعـي
برئاســــــة النائــب
يحيــــى العبادســة،
جلســة استمـــــــاع
لوكيل مساعد وزارة
الماليــة إبراهيــــم
صيــام ،لمناقشــــة
أعمــــــــــــال وزارة
الماليــة المتعلقــــة
بالمشــتغلين مــــن
تجـــــــار ومهنييــن
وتحصيــل الضرائب المتأخــرة ،بحضور
أعضاء اللجنة النواب د .يوسف الشرافي،
ود .سالم سالمة ،وهدى نعيم
وبيــن النائــب العبادســة أن ضريبــة
القيمــة المضافة في المقــام األول هي
ضريبة تفــرض على الســلع والخدمات

والمهــن وتطبــق فــي كل دول العالم،
وأن الحكومة مدخالتها األساسية لتأدية
وظيفتها الرئيســية مــن أعمال وخدمات
مرتبطة بالجمارك والضرائب.
وأكد النائب العبادسة على ضرورة عمل
الحكومــة بطريقــة متدرجــة ومتوازنة

وفد برلماني برئاسة د.أحمد بحر يهنئ النائب د .محمود الزهار
بعودته سالمًا إلى أرض الوطن

تراعـــــي مصالــح
الجميع ،وواقع قطاع
غــزة المحاصــر،
بالتعامل مع أصحاب
األعمــال كشركـــاء
فــي التنمية كونهم
الرافعة االقتصادية
للمجتمع والداعمين
لصمود شــعبنا في
وجه االحتالل ،وذلك
بما يضمــن التوازن
بيــن استمـــــــــرار
األعمال وتطورهــــا
والحفــاظ على جودة الخدمــات المقدمة
للمواطنين.
ودعا النائب العبادسة المواطنين وجميع
المشــتغلين من تجار ومهنيين بااللتزام
بواجباتــه الوطنيــة بما يحقــق الفائدة
والنفع للمجتمع.

زارت لجنــة القدس
واألقصــى فــــــــي
المجلس التشريعي
الفلسطيني برئاسة
النائــب د.أحمــد أبو
حلبيــة ،وكيل وزارة
شــؤون المرأة أميرة
هــارون ،بحضــــور
أعضــــــاء اللجنــــة
النـــواب د.سالـــــم
ســامة ،ود.عاطف
عدوان.
وبيــن النائــب أبــو
حلبيــة أن هدف هذه الزيــارة هو تفعيل
قضيــة القــدس واألقصــى وحشــد كل
الطاقــات خدمة لهــا ،خاصة مــع ازدياد
الهجمــة الصهيونيــة على المقدســيين
ومحــاوالت تهويــد وتدنيــس المســجد
األقصى المبارك.

وفد برلماني برئاسة د.أحمد بحر يهنئ النائب د .خليل الحية
بعودته سالمًا إلى أرض الوطن

وأشاد د .ابو حلبية إلى أهمية دور المرأة
الفلســطينية والذي يعد بارزاً في الدفاع
عن مدينة القدس.
بدورهــم؛ أكــد النــواب علــى أهميــة
التواصل والعمل المشترك لدعم قضية
القدســن مع كافة األطــراف التي يمكن

ان تســاند القــدس
واألقصى ،مشيدين
بـــــدور المرابطات
فــي ساحــــــــــــات
المســجد األقصــى
المبارك للدفاع عنه
والوقــوف فــي وجه
االحتالل واعتداءاته
المستمرة.
مــن جهتهــــــــــــا؛
اســتعرضت وكيــل
وزارة شــؤون المراة
اميــــــرة هـــــارون
أنشــطة وفعاليــات الــوزارة المتعلقــة
بقضيــة القــدس واألقصــى المبــارك،
وتعزيز الثقافة المقدسية ،ودعم صمود
المرأة الفلســطينية ،مشيرة إلى أن هذه
القضيــة حاضرة في جميع األوقات ،وفي
كافة برامج الوزارة.

مشاركة رؤساء األحياء في اللقاء البرلماني الذي نظمته لجنة
الداخلية والحكم المحلي
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لقاءات وزيارات التهنئة لرئاسة المجلس التشريعي خالل أيام عيد األضحى المبــــــارك

زيارة عائلة الشهيد القائد عبد العزيز الرنتيسي

زيارة عائلة الشهيد الشيخ أحمد ياسين

زيارة عائلة الشهيد القائد باسم عيسى

زيارة عائلة النائب جمال سكيك

زيارة عائلة النائب مريم فرحات «خنساء فلسطين»

زيارة عائلة الشهيد النائب سعيد صيام

زيارة عائلة الشهيد القائد اسماعيل أبو شنب

زيارة عائلة القائد محمد شمعة

رئاسة التشريعي تستقبل وفدًا من لجنة متابعة العمل الحكومي برئاسة عصام الدعليس

رئاسة التشريعي تستقبل وفدًا من قيادة الشرطة برئاسة
اللواء محمود صالح

رئاسة التشريعي تستقبل نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين

رئاسة التشريعي تستقبل وكيل وأركان وزارة العدل

التشريعي يزور عائلة الشهيد أحمد الجعبري
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خالل استقباله وفدا من وزارة السياحة واآلثار

د .بحر :التشريعي حريص على سن القوانين التي تحمي وتحفظ اآلثار سيما
وأن االحتالل يحاول تزوير الحقائق
اســتلم رئيــس المجلــس التشــريعي
باإلنابة د .أحمد بحر نسخة عن الدليل
األثري لغــزة هاشــم “بوابة الشــام”،
والذي أصدرته وزارة الســياحة واآلثار،
بحضــور رئيــس لجنة الرقابــة النائب
هدى نعيم ،خالل زيارة وفد من الوزارة
برئاســة وكيل الوزارة محمد خلة لمقر
المجلــس التشــريعي الفلســطيني.
وأشــاد د .بحــر بجهود وزارة الســياحة
واآلثــار في حمايــة وحفــظ اآلثار في
قطاع غــزة ،معربًا عــن تقديره لجهد
الــوزارة فــي انجــاز الدليــل األثــري
لقطاع غزة ،والذي يؤكد تجذر شــعبنا
فــي أرضه مــن القــدم ،وأن الشــعب
الفلسطيني هو صاحب الحق باألرض.
وشــدد د .بحر على ضرورة أن تســخر
كل الطاقات واإلمكانات لحماية اآلثار،
مؤكــدًا علــى أن المجلس التشــريعي
منفتح على أي مقترحات ومستعد لسن
التشريعات والقوانين التي تصون اآلثار
وتدعم جهود وزارة الســياحة في ذلك.
وأكــد د .بحــر علــى أهميــة عمــل

مذكــرة دراســية ضمــن المنهــاج
الفلســطيني تــوزع علــى الطلبــة
حــول اآلثار فــي قطاع غــزة والتعريف
بهــا ،وذلــك بالتنســيق بيــن وزارتي
الســياحة واآلثــار والتربيــة والتعليم.
وأوضح د .بحر أن المجلس التشــريعي
ســيعمل علــى إعــداد قانــون اآلثــار
الفلســطيني وســنه وفــق األصــول،

ليكون المرجع القانوني واألساسي في
التعامل مــع اآلثار ،واللبنة الرئيســية
فــي حمايــة وصــون اآلثــار“ ،خاصــة
فــي ظــل أن االحتــال الصهيونــي
يحــاول دومًــا ســرقة اآلثــار وتزييف
الحقائق فــي هــذه األرض المباركة”.
من جهته؛ قــال وكيل وزارة الســياحة
واآلثار محمــد خلة ”:إن وزارته أصدرت

الطبعــة الثانيــة مــن الدليــل األثــري
لغزة هاشــم ،وذلــك إلدراكها بضرورة
أن يكــون هنــاك دليل يوثــق المواقع
األثريــة بقطــاع غــزة ،ويعطــي نبذة
عنهــا ،وبالتالي تكون ســهلة الوصول
والمعرفــة للباحثيــن والمهتميــن”.
وبين خلــة أهمية أن تعــم ثقافة لدى
كافــة أفــراد المجتمــع الفلســطيني
بحماية اآلثار والحفاظ عليها ،سيما وأن
االحتالل الصهيوني يدعي دومًا أن له
تاريخ على أرض فلســطين ،ولكن كل
اآلثار المكتشفة تدلل على تجذر شعبنا
في فلسطين وال تاريخ لالحتالل فيها.
وأشــار خلة إلى أن وزارته منفتحة على
التعــاون مع كافــة الــوزارات والهيئات
مــن أجل خدمــة هــذا القطــاع الهام،
مثمنا دور المجلس التشريعي في سن
التشريعات والقوانين التي تحمي اآلثار.
وفي ختام اللقاء وقــع رئيس المجلس
التشــريعي باإلنابــة على نســخة من
الدليل األثري كتذكار لوزارة الســياحة
واآلثــار ،وتســلم نســخة مــن الدليل.

المكتب اإلعالمي للتشريعي يصدر تقرير النصف األول لعام 2022م

تضمن سن “ ”3قوانين وتوجيه سؤالين برلمانيين و” ”34جلسة استماع
لمسئولين و” ”38زيارة ميدانية
أصــدر المكتــب اإلعالمــي للمجلــس
التشــريعي تقرير النصــف األول لعام
2022م ،والــذي تضمــن العديــد مــن
األنشــطة التشــريعية والرقابيــة،
حيــث تنوعت األنشــطة بين جلســات
للمجلس وسن قوانين جديدة وتعديل
أخــرى ،وعــرض تقاريــر سياســية،
وجلسات استماع ومساءلة للمسؤولين
الحكومييــن وغيــر ذلــك من أنشــطة
وفعاليــات ،وفيمــا يلي عرضــاً موجزاً
للتقرير:
الدبلوماسية البرلمانية
وعلــى صعيد الدبلوماســية البرلمانية
عقدت رئاســة المجلس لقــا ًء برلمانيًا
عبــر تقنيــة الــزووم مع رئيــس لجنة
الشــئون الخارجيــة بمجلس الشــورى
اإليراني عباس كلرو دعماً للقدس.
وقامــت رئاســة المجلــس بإرســال
عشــرات البرقيــات والرســائل الدولية
بشأن األحداث والتطورات على الساحة
الفلســطينية ،وصلــت لنحــو ()50
مخاطبة لرؤســاء برلمانــات واتحادات
برلمانية في مختلف أنحاء العالم.
كما أجرى المجلس التشريعي اتصاالت
دوليــة مــع رؤســاء لجــان فلســطين
فــي البرلمانــات العربية واإلســامية

والدوليــة فــي إطــار حشــد المواقــف
البرلمانيــة دعمًــا للقدس والمســجد
األقصى المبارك ،كما تضامن المجلس
مع النائب البريطانية العمالية المسلمة
ابســانا بيغــوم اثــر تعرضهــا لحملــة
مالحقة وتشــويه لتضامنهــا وتأييدها
لفلسطين.
رئاسة المجلس
هذا وشــارك رئيس المجلــس باإلنابة
د .أحمــد بحر؛ بـــ “ ”16فعالية وطنية،
واســتقبل “ ”11وفــدًا ،كمــا نظمــت
رئاســة المجلــس لقاءيــن نخبوييــن
األول مع النخب السياسية واألكاديمية
والفكرية ،واآلخر مع النخب اإلعالمية.
وعقدت رئاســة المجلس خالل النصف
األول من عام  ،2022مؤتمرًا صحافيًا
بمشــاركة كتلتــي فتــح وحمــاس
البرلمانيتيــن رفضًــا النعقــاد النعقاد
المجلس المركزي بشــكل غير قانوني
وتوافقــي ،وأصــدرت نحــو “ ”65بيانا
صحفيا عالجت الشــأن السياسي العام،
ونظمت وقفــة برلمانية نصرة للقدس
واألقصى.
كما استقبلت رئاسة المجلس العشرات
مــن أصحــاب المظالــم ،حيــث تابعت
معالجة قضاياهم مع الجهات الحكومية

المختصة.
الجلسات التشريعية
كمــا عقــد المجلــس “ ”12جلســة
تشــريعية ،جــرى خاللهــا ســن “”3
قوانين بالقــراءة الثانية ليكــون ً
نافذا
أهمهــا قانون معــدل لقانــون تنظيم
الــزكاة ،وقانون معــدل لقانون القضاء
العســكري ،وذلك باإلضافــة إلى إقرار
قوانيــن بالمناقشــة العامــة والقــراءة
األولى.
واعتمد خاللهــا “ ”7تقارير منها تقارير
أبرزهــا قضيــة األســرى في ســجون
االحتــال ،وآخر حول الذكــرى الرابعة
والســبعين للنكبــة ،وتقريــر ذكــرى
احتــال شــرق القدس ،وتقرير بشــأن
مكافحــة المخــدرات ،وتقريــر حــول
مكافحة النصب واالحتيال اإللكتروني.
إضافــة العتمــاد المجلــس “ ”22قراراً
عالجــت قضايــا مجتمعيــة مختلفــة،
كما وجه المجلس التشــريعي سؤالين
برلمانيين األول لرئيــس لجنة متابعة
العمــل الحكومــي حــول أحــداث قرية
أم النصــر التــي جرت عقب قــرار إزالة
التعديــات علــى األراضــي الحكومية،
والثاني لوكيل وزارة التنمية االجتماعية
حول توزيع المساعدات.

لجان المجلس واألمانة العامة
ومارست لجان المجلس المختلفة دورها
خــال النصــف األول من عــام ،2022
حيــث عقــدت “ ”88اجتماعًــا ،و””34
جلســة استماع لمســؤولين حكوميين،
ونفــذت “ ”38زيــارة ميدانيــة ،و””15
ورشــة عمــل ،وأصــدرت “ ”8تقاريــر،
باإلضافة لمتابعة “ ”256شكوى.
وعقــدت األمانــة العامــة للمجلــس
التشــريعي “ ”12اجتماعًــا ،وأصــدرت
أكثر من “ ”119مخاطبة خارجية ،و””18
قراراً بشأن عمل اللجان واإلدارات.
فيمــا أجــرت اإلدارة العامــة للشــؤون
القانونيــة “ ”30دراســة قانونيــة،
و” ”150مذكــرة قانونية ،وعقدت “”25
اجتماعــات وورشــة عمــل ،وســاهمت
بإنضاج “ ”13مشروع قانون.
وفي ســياق آخر ،وغطت اإلدارة العامة
لإلعــام “ ”212فعالية ،و” ”2مؤتمرات
صحفيــة لرئاســة المجلــس ولجانــه
المختلفــة ،وأصــدرت “ ”105تصريــح
وبيــان صحفــي ،وأنجــزت “ ”12عــدد
مــن صحيفة البرلمــان وذات العدد من
االيجاز البرلماني المصور ،فيما أنتجت
“ ”178مــادة اعالميــة تنوعــت بيــن
“انفوجرفيك وانفوفيديو”.

في أكناف بيت المقدس
النائب سميرة الحاليقة
سيداو لعنة المجتمعات
تســابق بعــض الهيئات والمؤسســات النســوية الزمن من أجــل تثبيت بعــض القرارات
بقانــون التــي أصدرها رئيس الســلطة أبو مــازن بين األعوام  2014و ،2022وتســتحث
الخطــى من أجل تثبيت هذه القرارات عبر المحاكم وتمريرها على المجتمع الفلســطيني
كــي تصبح واقعًا ال فــكاك منه ،مع تغييب دور المجلس التشــريعي وشــل عمله تمامًا
بعــد القــرار الــذي أصدره أبــو مازن فــي رام اهلل فــي كانــون أول عــام  2018علمًا أن
المجلــس التشــريعي مغلــق بقرارات سياســية فــي رام اهلل منــذ منتصف عــام .2007
ومنذ ذلك الحين لم يناقش المجلس التشريعي في رام اهلل أي قانون وال أي قرار بقانون علمًا أن
الكثير من القرارات الصادرة عن أبو مازن تم العمل بها ومنها قرار تعطيل المجلس التشريعي.
وال شك أن تلك الهيئات والمؤسسات نجحت إلى حد ما في استغالل الحالة السياسية والوضع
القضائي وغياب المجلس التشريعي ،وفرضت قانون رفع سن الزواج إلى  18عامًا وفعال تم
العمل به في المحاكم الفلسطينية ،وال يسمح للمرأة بالزواج إذا كان عمرها أقل من ذلك.
وتعمــل أيضــا هــذه المؤسســات علــى إلغــاء العمــل بقانــون األحــوال
الشــخصية الــذي يعمــل بــه فــي المحاكــم الفلســطينية منــذ ســنين طويلــة،
وهــو مــن مصــادر القانــون األساســي ومصــدر معتمــد مــن مصــادر التشــريع.
ونحــن اآلن بصــدد الحديــث عن هــذا (الســيداو) الــذي يعتبر بدعًا مــن القــول وزوراً،
وهــو من مخلفــات الغــرب الذي تــم تصديره إلــى المجتمعــات العربية والفلســطينية،
وهدفــه األساســي تفكيــك األســرة المســلمة وقلــب المجتمعــات وتدميرهــا.
ومــا يؤكــد هــذا القــول أن (الســيداويين) انتشــروا فــي المجتمعــات العربيــة
وفــي الــدول ذات الطابــع اإلســامي ولألســف تــم االنتهــاء منــه فــي الــدول
الغربيــة فهــو ال يلزمهــم حاليًــا علــى اعتبــار أن دول الغــرب تحــررت.
وممــا ال شــك فيــه أن (الســيداو) هــذا ضد اإلســام ،وضــد اإلنســان ،وضــد المجتمع،
وضــد األســرة ،وضــد األديان ،فهم يســعون إلــى تحويــل المجتمعات إلــى مجتمعات ال
دينيــة من خــال تحويل األفراد إلى مســوخات ال تمــت الى اهلل بصله ،ألنهــم باختصار
يتحدثــون عن الحريــة المطلقة وال يتحدثون عــن االنضباط أو االلتــزام ،إنهم يتحدثون
عــن التحــرش وال يتحدثــون عــن أســبابه وال يتحدثون عن الزنــا وكأن كل الشــبان في
العالــم مخلوقيــن للتحــرش ،يخادعــون الــرأي العام حينمــا يطالبــون األفــراد بالتمرد
بذريعــة التعبيــر عن الــرأي ،يتحدثون عــن زواج القاصــرات وال يتحدثون عن العنوســة
وال يقدمــون الحلــول المنطقيــة فــي حلها وهــم يعلمون أن ســن الزواج لــم يحدد في
الشــرع ،وكأنهم يريدون أن يســتخدموا النســاء في رســالة أخــرى غير تربيــة األجيال.
هــؤالء يهــددون المؤسســة الزوجيــة ،ويدمــرون عالقــة اإلنســان بربــه وبأســرته
ومجتمعــه ،لقــد زادت نســبة الطالق وحــاالت القتــل ،والدياثــة حتى أصبــح البعض ال
يهتــم بما يجــرى حوله من انتهــاك للحرمات ومســاس باألعرض وانحــراف في االخالق.
وتغلغل (السيداويين) في األسرة ،وأثروا سلبًا على سلوك األفراد تحت مسمى حقوق المرأة،
ما تسبب بحالة من النشوز بين النساء وحتى الرجال أصبحوا متمردين على مثالياتهم وقيمهم
وتعاليم دينهم ،وكأن المجتمعات ال يستقيم حالها إال بالتمرد على قيمها وأخالقها ودينها.
لألســف كثيــر من الفئــات العمريــة وخاصــة المراهقيــن والشــباب ،انجرفــوا وراء هذه
المؤسســات ،ممــا أثر ســلبًا علــى ســلوكهم ،ومع انتشــار برامــج العولمــة واإلنترنت
وتراجــع دور األســرة والمؤسســات التعليمــة فــي تربيــة الجيــل ،فأصبــح الجيــل
يتلقــى تعليمــه ذاتيًــا عبــر البرامــج المنتشــرة كاإلنســتقرام والواتــس أب والتويتــر
وتيــك تــوك وغيرهــا ،مــا أدى إلــى فقــدان الجيــل للبوصلــة ،وشــكلت معهــا أرضيــة
صالحــة الســتقبال المزيــد مــن األفــكار الهدامــة التــي يســعى إليهــا (الســيداويين).
ونحــن ال نعمــم هــذه الحالــة فمــا زال أغلــب أبنــاء المجتمــع والمثقفيــن منهــم،
يرفضــون ظاهــرة (ســيداو) ويتصــدون (للســيداويين) ويدركــون مخاطرهــم،
وال زال النــاس ال يتقبلــون فكــرة التمــرد علــى العــادات والتقاليــد والديــن عبــر
برامــج التوعيــة بالرغــم مــن غيــاب المؤسســة الرســمية عــن احتضانهــم ودعمهم.
وال زال بنــاء الشــخصية الفلســطينية يعتمــد علــى الواقــع الــذي يعيشــه
بالدرجــة األولــى ويرفــض مــا يخالــف المعتقــدات والديــن والعــرف والمنطــق.
وال زالــت شــريحة عريقــة وواســعة ال تتقبــل (ســيدوا) وال
أطروحــات الغــرب خاصــة مــا يتعــارض مــع مبــادئ الديــن بالضــرورة.
لكــن الواقــع يقــول أن المؤسســة األمنيــة والقضــاء وتغييــب دور المجلــس
التشــريعي كان كافيًــا إلجهــاض أي حــراك شــعبي أو جماهيــري ضــد (ســيداو).

في رسالة بعثها لرئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

د .بحر :نهنئ الجزائر بذكرى انتصار ثورتها
التي تعد ملهمة لشعبنا في مقاومة االحتالل

هنــأ رئيــس المجلــس التشــريعي
الفلســطيني د .أحمــد بحــر الجزائــر
ً
وحكومــة وشــعبًا
رئيسًــا وبرلمانًــا
بمناســبة ذكــرى انتصــار الثــورة
الجزائرية الستين.
وقال د .بحر في رســالة وجهها لرئيس
المجلس الشــعبي الوطنــي الجزائري
إبراهيم بوغالي ”:إن الثورة الجزائرية
شكلت مصدر إلهام لشعبنا الفلسطيني
في إطار مقاومته لالحتالل الصهيوني
لنيل حريته واستقالله”.
وعبر د .بحــر عن بالغ التقدير للموقف
الجزائري التاريخي المُســاند للقضية

تحريــــر ومتابعــة

تصميم وإخراج
AL - P R L M A N

plc.pal

plc_pal

تصدر عن المكتب اإلعالمي في
المجلس التشريعي الفلسطيني

محمد رضوان

لؤي حجازي  -إبراهيم العيسوي

حســـام أبو دقـة

palplc

إشــراف عــام
plc.gaza

+ 970 8 2827027

الفلســطينية ،والرافض لكل أشــكال
التطبيــع مــع االحتــال الصهيونــي،
“وهو ما يعبر عن أصالة قيادة الجزائر
وشعبها الشقيق”.
وقــال “نتمنــى للجزائر الشــقيقة كل
الرخــاء واالزدهار واألمن واالســتقرار،
وثقتنا ال تتزعزع في أن الجزائر ستبقى
نعم العون والسند لشعبنا الفلسطيني
وقضيته العادلة فــي مختلف المحافل
اإلقليمية والدولية ،والمُدافع المخلص
عن حقه فــي الحرية وتقريــر المصير
وإقامــة دولته المســتقلة علــى كامل
ترابه الوطني”.

+ 970 8 2827037

info@plc.ps

plc.ps

