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ماجد أحمد أبو مراد

طلبتنا وأبناؤنا في الثانوية العامة يتألقون في مشهد رائع يتكرر كل عام، ينعمون 
يوم النتيجة بثمرة جهدهم وجهادهم ومثابرتهم طيلة العام الدراســي الذي بذلوا 
فيه الكثير من السهر والتعب من أجل لحظة ظهور النتائج التي كانت على مستوى 

محافظات الوطن مشرفة بال أي شك وال أدنى ريب. 
نجاحــات باهرة حققهــا الطلبة خلفها معلميــن أصحاب جدارة وإخــالص باإلضافة 
لحــرص ملحوظ من األهالي وأولياء األمور قابله ســاعات دراســية طويلة من قبل 
الطلبة أنفســهم، ما أريد التركيز عليه في هذه الســطور هــو براعة وابداع الكثير 
مــن الطلبــة وتحصيلهم ألعلى الدرجــات وهو أمر مثير للفخر بقــدرات الطلبة من 
أبنــاء هذا الوطن العزيــز، بمعنى أنه ليدينا من القــدرات والكفاءات ما يؤهل جيل 
الشباب للنهضة والقيادة على مختلف المستويات ومن الواجب االهتمام بهم جميعًا 
وإتاحة الفرصة أمامهم إلكمال دراســتهم وتسهيل مشــوارهم العلمي، ولعلي هنا 

ألفت عناية المسئولين لبعض األمور والموضوعات المهمة. 
الرؤيا الوطنية

لســنا بحاجــة لنباهة زائدة لنعلــم أننا ال نملــك أي رؤيا وطنية من شــأنها توجيه 
الطلبــة وذويهم نحو التخصصات المطلوبة والتي يفترض أنها تمثل أولوية للوطن 
والمواطــن على حدٍ ســواء، وهنا نجــد الطلبة يغرقون في بحر لجــي من الحيرة ال 

يستطيعون معها حسم خياراتهم بسهولة نحو التخصص األمثل. 
وهذا كله بسبب غياب التوجيه الرسمي لهم وهو أمر ناتج عن عدم وجود مؤسسة 
وطنية تخصصية تعنى بالتخطيط المســتقبلي واالستراتيجي تبحث عن المجاالت 
المطلوبــة وتوجــه الطلبة نحوها، لــو أوجدنا مثل هذه المؤسســة أو الهيئة لوفرنا 

الكثير من الجهد والوقت على الطلبة ويسرنا عليهم اختيار التخصص األمثل.
والســؤال لماذا ال يتم تدشــين مثل هذه المؤسسة على مستوى محافظات الوطن؟ 
لتكون عونًا لنا وألبنائنا الطلبة خاصة أننا أمام العشرات من المؤسسات أو الهيئات 
الحكوميــة غير المجدية وطنيًا وعلميًا بالشــكل المطلوب والمؤثر، أم أن التخطيط 

االستراتيجي ال يحظى بأهمية في حياتنا! وهذه مأساة.          
المنح والمساعدات

توفير المنح والهبات والمســاعدات وخاصة للطلبــة المعوزين هو أمر بالغ األهمية 
وخاصــة للفقــراء منهــم، إذ أنهم لــو تركــوا يجابهوا مأســاة الفقــر بمفردهم لما 
اســتطاعوا -أغلب الظن- اكمال دراستهم وبالتالي أضاعوا جهد "12" سنة دراسية 

هباًء منثورًا.
وهنا تجدر اإلشــارة لملف غاية في األهمية وهو فســاد مستشري في سفاراتنا في 
الخارج التي تشرف على جلب وتوزيع المنح الدراسية في كل عام عبر التواصل مع 
جامعات الدول الصديقة والشقيقة، ويشوب إدارة هذا الملف شبهة فساد عارمة تقع 

مسئوليته على المسئولين والسفراء والقناصل والملحقين الثقافيين. 
هنــاك من قــال ببيع بعــض تلك المنــح، وأخرين أثبتــوا واقعة شــراء ذمم داخل 
الســفارات بهدف الحصول واالســتحواذ على منحة هنا أو غنيمة دراســية هناك مع 
تــرك الفقراء والمحتاجين لتلك المنح دون أي أمل بالحصول عليها! وبالتالي إضاعة 
فرصة تلقي التعليم من بين أيديهم ودفعهم لمتاهات الزمن مع تمتع أخرين -ربما 

ال يستحقون- بتلك الهبات والمنح.  
وأخيرًا

ال بــد من اســتمرار الرعاية وخاصة للطلبة المتفوقين حتــى إلى ما بعد التخرج من 
الجامعات والدراسات العليا ليكونوا لبنة صالحة ومعول بناء في صرح الوطن العزيز، 
وال يخفى على أحد أن أهم أسباب النجاح ونهضة األمم وتطورها ورقي المجتمعات 
هــو االهتمام بالعلماء وإيجاد الخبراء في المجاالت المختلفة لبناء األوطان وتشــييد 

ثورة عمرانها.

لجنتا القانونية والداخلية تزوران القضاء العسكري

اللجنة القانونية تناقش مشروع قانون التنفيذ الشرعي

زار وفد من لجنتي القانونيــة والداخلية بالمجلس 
التشــريعي، هيئة القضاء العسكري، لالطالع على 
ســير العمــل، وضم الوفــد كاًل من رئيــس اللجنة 
القانونيــة النائــب محمد فرج الغــول، ومقرر لجنة 
الداخلية واألمــن النائب مروان أبو الراس، وأعضاء 
اللجنتين النواب: أحمد أبو حلبية، ويونس األسطل، 

ومحمد شهاب، ومشير المصري.
وكان في اســتقبالهم رئيــس الهيئة اللــواء ناصر 
ســليمان، والمدعي العام العســكري العقيد فضل 

الجديلي، وعدد من القضاة العسكريين.
من ناحيته قدم اللواء ســليمان؛ شرحًا مفصاًل حول 
عمل الهيئة، وخطط واســتراتيجيات تطوير العمل 
فيها، واســتمرار االلتــزام بالقوانين والتشــريعات 
الصادرة عن التشــريعي، مؤكدًا أن الهيئة تستقبل 
القضايا المتعلقة فقط بالعسكريين وأن أي قضية 

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي برئاسة 
النائــب محمد فرج الغول، ورشــة عمل ناقشــت خاللها 
مشــروع قانــون التنفيــذ الشــرعي، واالســتماع ألبرز 

المالحظات عليه، بحضور النائب محمد شهاب.
وشــارك في الورشــة رئيــس المجلس األعلــى للقضاء 
الشــرعي الدكتــور حســن الجوجــو، ومديــر الشــرطة 
القضائيــة العميد وئام مطر، ورئيس قســم الشــريعة 
والقانــون فــي الجامعة اإلســالمية الدكتــور عفيف أبو 
كلوب، وعدد من المستشــارين القانونيين والمحاميين 
الشــرعيين ولفيف من األكاديميين وأســاتذة الشــريعة 
والقانــون بالجامعــات الفلســطينية المختلفة باإلضافة 

ألعضاء من لجنة صياغة التشريعات.
وأكد النائب الغول؛ حرص المجلس التشريعي على إقرار 
القوانين التي تســاهم في خدمة المجتمع الفلسطيني 

فيها طــرف مدني ال يتم اســتقبالها ويتم تحويلها 
للقضاء المدني، مشــيرًا لوجود تنســيق عالي بين 

الهيئة ومكونات العدالة األخرى.
بدوره؛ أشاد النائب الغول؛ بعمل القضاء العسكري، 
مثمنًا االلتزام بالقوانين الصادرة عن التشــريعي، 
ومؤكــدًا على ضرورة الفصــل اإلداري والفني بين 
القضاء والنيابة العسكرية، لضمان قانونية العمل 
وفــق القانــون، وإنجــاز الملفــات فــي أقصر وقت 
مع مراعــاة المحاكمــات العادلة والمســتوفاة لكل 

المتطلبات.
مــن جهته؛ أكــد النائب أبــو راس؛ ضــرورة العمل 
بــروح الفريق، مع كل الجهــات ذات العالقة، ووفقًا 
للقانــون، موضحًا أن لجنة الداخلية تمارس مهامها 
الرقابيــة على هيئة القضاء العســكري عالوة على 

تذليل العقبات التي تواجهها.

والحفــاظ علــى حقوق المواطنيــن كافة، مشــددًا على 
أهمية بنود ومواد القانون حيث يســعى إلى إرساء إطار 
قانوني شــامل يكفل لألحكام النهائية التي تصدر عن 

المحاكم الشرعية سُرعة التنفيذ.
من جانبه، بين الدكتور الجوجو؛ أن مشــروع القانون له 
أهمية كبيرة فيما يتعلق بعمل القضاء الشرعي، متطرقًا 
لبعض مواد القانون ومالحظاته عليها، داعيًا لتوضيحها 
وتعديلها بما يتناســب مع خصوصية التنفيذ الشــرعي 

يسهل عمل المحاكم الشرعية لخدمة المواطنين.
بدوره، أعتبر مدير الشرطة القضائية العميد وئام مطر، 
أن مشــروع القانون قاعدة صلبة يمكن البناء عليها في 
التعامل مع طرق تنفيذ األحــكام الصادرة عن المحاكم 
الشــرعية، مؤكدًا علــى تكاملية الجهود بين الشــرطة 

القضائية ومرافق القضاء الشرعي المختلفة.
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الخميس
02

التشــريعات  صياغــة  لجنــة 
تواصــل مناقشــاتها حــول 
جديدة  قوانين  مشــروعات 

ومعدلة

التعليم ينظم حفاًل تكريميًا ألوائل الثانوية العامة

لجنة التربية تستمع لوكيل وزارة التعليم 
حول االستعدادات للعام الدراسي الجديد

د. بحر يطالب "الشورى" السعودي بالتدخل 
لإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

لجنــة الداخليــة تعقد جلســة 
اســتماع لوكيــل وزارة الداخلية 

حول الوضع األمني يف القطاع
03

د.أحمد بحر يخاطب الربملانات 
االفريقية بشأن طرد االحتالل 

من االتحاد االفريقي
04

النائــب باســم الزعاريــر يدعــو 
الغربيــة لنبــذ  عشــائر الضفــة 
الخالفــات العائلية ودعم إســناد 

05مقاومة االحتالل

التشــريعي  املجلــس  رئاســة 
تعزي تركيــا بضحايا الحرائق 

وتؤكد تضامن شعبنا معهم
04

ناقشــت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
اســتعدادات وزارة التعليم للعام الدراســي 
الجديد؛ وذلك أثناء جلســة اســتماع عقدته 
أمس لوكيل وزارة التربية والتعليم د. زياد 
ثابت، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة النواب: 
عبد الرحمن الجمل، وسالم سالمة، ويوسف 
الشــرافي، ومحمــد شــهاب وهــدى نعيم.
بدوره اســتعرض ثابت جهــود وزارته حول 
اســتقبال العام الدراســي الجديــد وتوفير 
الكتــب للطالب، وإجــراءات الــوزارة للتأكد 
من عدم انتشار فيروس كورونا خالل العام 

المجلــس  رئيــس  بحــر  أحمــد  د.  طالــب 
التشــريعي الفلســطيني باإلنابــة، رئيس 
مجلس الشــورى الســعودي د. عبد اهلل بن 
محمــد آل الشــيخ، بالتدخــل العاجــل لدى 
جاللــة الملك ســلمان بــن عبــد العزيز آل 
ســعود لإلفــراج الفــوري عــن المعتقليــن 

الفلسطينيين السياسيين في السعودية.
ودعا بحر، في رســالة وجهها أمس لرئيس 
مجلس الشورى الســعودي لتكثيف الجهود 
إلنهــاء معانــاة المعتقليــن الفلســطينيين 
السياسيين في السجون السعودية وخاصة 
د. محمد الخضري الذي تجاوز الثمانين من 

برعاية التشريعي ومتابعة العمل الحكومي

7-6 التفاصيل

المقبل ســيما مع ارهاصــات وصول موجة 
جديدة من الجائحة خالل الفترة المقبلة.

وطرح النواب بعض الشكاوى التي وصلتهم 
بشــأن مــدارس ذوي االجتياحــات الخاصة، 

داعين لتوفير الدعم الالزم لها.
مــن ناحيتــه شــكر النائــب الجمــل، وزارة 
التربيــة والتعليــم علــى جهودهــا طيلــة 
العام الماضي، ســيما إجــراءات الوقاية من 
كورونا، وإنجاز العام الدراسي السابق رغم 
التحديات الكبيرة التــي واجهت الطلبة في 

قطاع غزة.

عمره ويعاني ظروف إنسانية وصحية حرجة 
تشكل خطرًا حقيقيًا على حياته.

فوجــئ  الفلســطيني  شــعبنا  إن  وقــال:" 
بحــق  الصــادرة  القضائيــة  باألحــكام 
معتقلين فلسطينيين في المملكة العربية 

السعودية".
وتمنــى في ختــام رســالته أن تكلل جهود 
مجلــس الشــورى الســعودي بالنجــاح في 
إغــالق هــذا الملــف، وذلــك اســتنادًا إلــى 
الروابط الدينية واألواصر األخوية والعروبية 
األصيلة، وتأكيدًا لمواقف المملكة التاريخية 

في دعم الشعب الفلسطيني.



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

العــدد
)323( A L  -  P  R  L  M  A  N

12 أغسطس / آب 2021 م أخبار 2

لجنة الصياغة تستكمل مناقشة مشروعي قانوني التنفيذ الشرعي والتقاعد المعدل
استكملت لجنة الصياغة مناقشة مشروعي 
قانوني التنفيذ الشــرعي والتقاعد المعدل 
لســنة 2021م؛ وذلك خــالل اجتماع دوري 
عقدتــه اللجنــة بحضــور رئيســها النائب 
محمد فرج الغول؛ الذي أوضح أن مشــروع 
قانون التنفيذ الشرعي قد تم إقراره سابقًا 
بالقراءة األولى، منوهًا أن اللجنة قد أجرت 
المزيد من المناقشات المعمقة فيما يتعلق 

بمشروع قانون التقاعد المعدل. 
التنفيذ الشرعي

هــذا وناقــش االجتمــاع مالحظــات نواب 
مجلــس التشــريعي على مســودة القراءة 
األولى لمشــروع قانون التنفيذ الشــرعي، 
باإلضافــة إلــى المالحظــات الناتجــة عن 
ورشة العمل التي عقدتها اللجنة القانونية 
فــي المجلــس التشــريعي حول مشــروع 
القانون بحضور مجموعــة من المختصين 
والقانونيــن والخبــراء وبعــض المهتميــن 

والمحامين الشرعيين. 
وأكــد النائب الغول، أن المالحظات الواردة 
للجنة حول مشروع قانون التنفيذ الشرعي 
قيمة وتعزز إجــراءات التنفيذ في المحاكم 
الشرعية، وتساهم في سرعة تنفيذ األحكام 
بما يكفل ويراعــي مصالح األطراف كافة.

التقاعد المعدل
وفيمــا يتعلــق بمشــروع قانــون التقاعد 
المعدل لســنة 2021م أشار النائب الغول؛ 

إلى أن اللجنة أطلعت 
على المالحظات الــواردة إليها من مجلس 
المقترحــة،  التعديــالت  بشــأن  الــوزراء 

التعديــل  إلجــراء  الموجبــة  واألســباب 
واســتدراك بعض النواقص المفترضة في 

المشروع المذكور.
وبين أن مالحظات مجلس الوزراء تكتسب 
أهميــة واقعيــة وقانونيــة، ومــن شــأنها 
المســاهمة فــي تجويد مشــروع القانون، 
وانصــاف المنتفعيــن منــه، والحفاظ على 
للتقاعــد  للمحاليــن  القانونيــة  المراكــز 
والحيلولة دون إحداث فجوة تشريعية بين 

محافظات الوطن الشمالية والجنوبية.
وقــررت لجنــة الصياغــة تشــكيل لجنــة 
فنيــة مصغــرة إلنضــاج مشــروع القانون 
وفق المقترحــات المقدمــة، وإجراء قياس 
األثــر المالي واإلداري بالتنســيق مع وزارة 
الماليــة وديوان الرقابــة المالية واإلدارية، 
وعقــد ورشــة عمــل لمناقشــة المســودة 
التي ســتصدر عــن اللجنة بحضــور جهات 
االختصاص وبعص المختصين والمهتمين.

النائب عدوان: لقاءات قيادات السلطة مع 
االحتالل سلوك مرفوض وطنيًا وشعبيًا

النائب أبو حلبية: اقتحامات المستوطنين 
لألقصى محاولة خبيثة لفرض التقسيم الزماني

النائب الحاج علي: بلدة بيتا نموذج حي لشعبنا المقاوم

دعا إلفشال مخططات االحتالل وشد الرحال لألقصىمحاولة خبيثة لتبرير التطبيع الرسمي العربي

أدان النائــب عاطف عدوان؛ 
اللقــاء التطبيعــي بيــن ما 
التواصل مع  تســمى لجنة 
المجتمع الصهيوني التابعة 
للســلطة بــرام اهلل، والذي 
ضم أحمــد مجدالني عضو 
اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر ومحمــد المدنــي 
عضو مركزية فتح مع وفد 
صهيوني تم تنظيمه مؤخرًا 
في مدينة برام اهلل المحتلة. 

وأكد عــدوان؛ في تصريح لــه أن هذا اللقاء 
سلوك مرفوض وطنيًا وشعبيًا، ويعد خدمة 
مجانيــة لالحتالل الغاصب قائــاًل:" ما تقوم 
به ما تســمى لجنة التواصل والسلطة برام 
اهلل مــن تواصل مع العــدو الصهيوني وفي 
المقابــل محاصــرة ومعاقبــة أبناء شــعبها 
الفلســطيني يدعــو للخجــل وهــو محاولة 
خبيثــة لتبريــر التطبيع الرســمي العربي".

أدان رئيس لجنة القدس في 
النائب  التشريعي  المجلس 
أحمــد أبــو حلبيــة، اقتحام 
المســتوطنين  عشــرات 
المبارك  األقصى  للمســجد 
مؤكــدًا  يومــي،  بشــكل 
علــى أن العــدو الصهيوني 
يوظــف هــذه االقتحامــات 
من أجــل خلق واقــع جديد 
في القدس ومحاولة خبيثة 
الزماني. التقســيم  لفرض 

وقال النائب أبو حلبية في تصريح صحفي:" 
إن االقتحامات الصباحية وبعد الظهر لألقصى، 
هي محاولة لفرض سيطرة االحتالل واالدعاء 
أنهــم أصحاب المكان والهيكل المزعوم وهو 
أمر مرفوض فلســطينيًا واســالميًا وعربيًا".

وأوضح أن المطلوب مــن المنظمات الدولية 
أن تنفــذ القــرارات الدولية التــي نصت على 
ضــرورة وقف عدوان االحتالل ومســتوطنيه 

وأضاف:" القاءات التطبيعية 
واســتمرار  لالحتالل  خدمة 
لسياســة التنســيق األمني 
شــعبنا  بمصالــح  المضــر 
وطموحاته". الفلســطيني 

وأوضــح أن شــعبنا يرفض 
التطبيــع وينبــذ التنســيق 
األمني مع االحتالل، مشيرًا 
أن هــذه اللقــاءات رســالة 
وتبريــر  لتمريــر  خطيــرة 
العربي.   الرســمي  التطبيع 
اللقــاءات  القائميــن علــى هــذه  وأكــد أن 
التطبيعيــة والمروجيــن لهــا يعملــون من 
أجــل مصالح وامتيــازات ومنافع شــخصية 
يحاولــون الحفــاظ عليهــا، مشــيرًا إلــى أن 
القائمين علــى هذه اللقاءات والمشــاركين 
فيهــا يعملــون ضــد القضية الفلســطينية 
التــي  الوطنيــة  بالقــرارات  يهتمــون  وال 
ترفــض التطبيع والتنســيق مــع االحتالل.

األقصــى  المســجد  ضــد 
ومدينــة القــدس، المتمثلة 
األمــن  مجلــس  بقــرارات 
والجمعيــة  واليونســكو 
المتحــدة. لألمــم  العامــة 
وأشــار إلى أهميــة أن تقوم 
الهاشمية  األردنية  المملكة 
بتفعيــل دورهــا بمالحقــة 
االحتــالل على عدوانه بحق 
المسجد األقصى باعتبارها 
الدينية  الوصايــة  صاحبــة 
عليه بالتنســيق مع كل جهــات االختصاص.
ودعا النائب أبو حلبية؛ شــعبنا الفلســطيني 
األقصــى،  للمســجد  الرحــال  شــد  إلــى 
والربــاط في ســاحاته إلفشــال المخططات 
التقســيم  فــرض  ومحاولــة  الصهيونيــة 
عــدوان  إيقــاف  علــى  والعمــل  الزمانــي 
المســجد  علــى  المســتمر  المســتوطنين 
األقصــى بكل الطــرق والوســائل الممكنة.

قال النائب في المجلس التشــريعي عن 
محافظــة نابلــس أحمد الحــاج علي:" إن 
شــعبنا ال يملك أمام االحتــالل وجرائمه 
إال المقاومــة والدفاع عــن أرضنا ووطننا 
مهمــا كلــف األمر مــن ثمن وسنســتمر 
بالمقاومــة حتى دحر االحتــالل وتطهير 

مقدساتنا".
وشــدد النائب الحــاج علي فــي تصريح 
صحفي صــدر عنه مؤخرًا علــى أن بلدة 
بيتا هي نموذج حي لشــعبنا الفلسطيني 
األبي المقــاوم، معبرًا عــن اعتزازه بكل 
من يقــاوم االحتالل في بلدة بيتا ويعمل 

على إفشال مخططاته في سرقة األرض 
وتهويدها وتزوير التاريخ.

وأبرق بالتحية الخاصة والخالصة لشهداء 
جبل صبيح الســتة، والــذي كان أخرهم 
الشــهيد عماد دويكات الــذي ارتقى يوم 
الجمعــة الماضية، مشــيدًا ببطولة أهل 

بلدة بيتا.
وقــال:" هؤالء الشــباب الذيــن يدافعون 
عن أرضهــم ووطنهم، فــي الوقت الذي 
من المفتــرض أن يقوم بهذا الواجب من 
يحملون الســالح دون فائــدة، الذي نراه 
في ساحات كثيرة بعيدة عن االحتالل". 

"نحــن  أحمــد:  الحــاج  النائــب  وأضــاف 
أمــام عدوان وإجــرام يمارســه االحتالل 
ومستوطنوه، فهل ســيأخذ أرضي غصبًا 
عني وأنظر إليه دون أن أحرك ســاكنا؟"، 
مؤكــدًا على ضــرورة مقاومــة االحتالل 

بكل الوسائل ومهما كلف األمر.
وتابع:" نحــن نقول ال لالحتالل ال لقضم 
عليهــا  واالســتيالء  وحرقهــا  األراضــي 
واســتبداد المســتوطنين، ونقــول ألهل 
بيتــا اســتمروا على هذا الشــرف وإياكم 
والتراجــع إلــى الخلــف، ولــن يضيع اهلل 

عملكم".



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

العــدد
)323(A L  -  P  R  L  M  A  N

أخبار ومقاالت12 أغسطس / آب 2021 م

دروس الهجرة.. منهج النصر والتحرير
حّلت، أول أمس، ذكرى الهجرة النبوية الشــريفة التي هاجر فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من مكة المكرمة إلى 
المدينة المنورة، لتقدّم إلينا العديد من الدروس المســتفادة والعظات البالغة التي نلتمســها في شــتى مناحي حياتنا، 
ونتســّلح بها في مواجهة المؤامرة الكبرى على شــعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، ومخططات التصفية واالستهداف 
التــي تتولى كبرها الدول الكبرى، فضال عن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ خمســة عشــر عاما، والذي 

تسبّب في معاناة إنسانية عميقة وظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة والتعقيد.
الدرس األول هو درس المعيّة اإللهية لرســوله الكريم وصاحبه الصدّيق التي تجلت في كافة مراحل ومحطات الهجرة 

بال منازع.
لقــد أحاطــت المعيّة اإللهية بالنبي الكريم وصاحبه، وكألتهم بالحفظ والرعايــة والمدد الرحماني، وحالت بينهم وبين 
العدوان الشــرس الذي شــنّه المشــركون، ما يمنحنــا اليقين الكامل بأننا ليــس بمنأى عن المعيّــة اإللهية ومفاعيلها 
الواقعية شــرط التحقــق بالهدْي النبــوي والمتابعة الحّقة ألحوال وســيرة المصطفى صلى اهلل عليه وســلم، وأن مدد 
هــذه المعيّة متــاح لكل المؤمنين الصادقين الذين اشــتروا آخرتهم بدنياهم، وأخلصوا نياتهم وأعمالهم هلل ســبحانه 

دون سواه.  
أما الدرس الثاني فهو درس المحبة وحســن الصحبة وعمق الوفاء الذي جســده سيدنا أبو بكر الصديق في رحلة الهجرة 

المباركة.
لقد ضرب سيدنا أبو بكر المثل األروع واألتمّ واألكمل في حبّ النبي صلى اهلل عليه وسلم والوفاء بشروط ومقتضيات 
المحبة، فاستحق صحبة النبي دون غيره، ورفع اهلل ذكره عبر آيات تتلى على قلوب المؤمنين إلى يوم القيامة، وهو ما 
يمنحنا حافزا كبيرا الســتلهام روح ومعنى هذا السلوك الرائع الممزوج بالمحبة العظمى التي استحق بها سيدنا أبو بكر 

هذه المكانة العظيمة في صحبة وجوار وخدمة سيد الخلق وإمام البشرية. 
والــدرس الثالث هــو درس المحنة الكبرى التي ألمّت بالنبي وصاحبه قبل وأثناء رحلة الهجرة، واآلالم الكبيرة والمعاناة 

العميقة التي كابدها النبي وأصحابه في سبيل دعوتهم المقدّسة.
إن صنــوف المحــن التي تجــرع مرارتها ســيدنا محمد صلى اهلل عليه وســلم وأصحابه الكرام تشــكل قاعــدة االرتكاز 
األساســية في مســار دعوة الحقّ الرامية إلى نشــر التوحيد وتغيير العقائد الفاســدة في المجتمع، وتبرهن على صدق 
العمل وصحّة المسار، فدعوة الحقّ ال تعمل في بيئة وردية أو سياقات مريحة، وإنما تُجابَه بكل صنوف األذى والمحن 
مــن األقربيــن واألبعدين، وما من دعوة حقّ وصدق إال انتصبت في وجهها األشــواك والعثرات والعقبات الجســام، وهو 
ما يبّث في قلوبنا الســكينة الغامرة بأننا على جادة الحقّ، وأن ليل المحنة الذي انجلى زمن المصطفى صلى اهلل عليه 

وسلم سوف ينجلي، ال محالة، عن شعبنا المحاصر المظلوم الذي يحمل راية الحقّ والحرية بإذن اهلل.
ويكمن الدرس الرابع في الحاضنة األصيلة التي جســدها األنصار من أهالي المدينة المنورة في مدى حبهم والتفافهم 

حول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
إّن رحلــة الهجــرة المباركة تثبت، بما ال يدع مجاال للشــك، مدى أهمية وجود الحاضنة الشــعبية األصيلة التي تحتضن 
دعاة الحقّ، وتدافع عنهم، وتوفر لهم الســند والدعم والمــؤازرة الدائمة، وهو ما يملي علينا ضرورات االهتمام الدائم 
بتطوير العالقة مع الحاضنة الشعبية، وإدامة الوصل والتواصل معها، والحرص على تلبية احتياجاتها وتعزيز صمودها.  
أمــا الــدرس الخامس فهو درس اإلعداد والعمل الدؤوب الذي تمّثل في األدب الكامل مع اهلل تعالى عبر األخذ األســباب، 
وهــو درس بليغ يحتم علينــا تطوير آفاقنا وقدراتنا ومعارفنــا في مختلف المجاالت، واســتكمال جوانب اإلعداد الالزم 
لمواجهــة األعداء في مختلف الميادين، العســكرية والسياســية واإلعالمية والثقافية والفكريــة واألمنية والتكنولوجية 

واالجتماعية.
لقد كان بإمكان الحبيب المصطفى أن يستأذن ربه في االنتقال إلى المدينة المنورة بخطوة واحدة أو برمشة عين على 
بســاط القدرة اإللهية أســوة بحادثة اإلســراء والمعراج، لكن النبي صلى اهلل عليه وســلم آثر أن يكون مُراده مع مُراد 
مواله، مستســلما لمشــيئته الكاملة، ومتحمال لآلالم، ومقاســيا للعنت والمشاقّ في ســبيل الوصول إلى الهدف، ليأخذ 

باألسباب، ويجثو على قدم االضطرار، حتى منّ اهلل تعالى عليه بالفرج والخالص من كيد األعداء.
ويتمثل الدرس الســادس في التضحية الكاملة التي تولى بطولتها ســيدنا علي بن أبي طالب كرّم اهلل وجهه حين أمره 
النبي صلى اهلل عليه وسلم بالمبيت في فراشه ليلة الهجرة، وفي ذلك أعظم درس أن الدعوات ال تنتصر إال بالتضحيات.
أما الدرس األخير فهو درس األمانة مع المشركين، فقد أوكل سيدنا محمد لعلي بن أبي طالب ردّ األمانات إلى أصحابها 
من المشركين الذين يناصبونه العداء ويتحرّون قتله وتصفيته جسديا، وهو درس أخالقي بالغ الدقة والبالغة يبرهن 

على أن أخالق المؤمن ال تتجزأ، وأن المؤمن مقيّد بتعاليم الحق وشرائع الدين في مختلف المواطن والظروف.
وختاما.. فإن رحلة الهجرة، بما تتضمنه من دروس وعبر وعظات بالغات، تشكل منهجا للنصر والتحرير، ودستورا لرفعة 
وصالح المجتمع، وأحرى بنا أن نســتقي من هذا المنهاج والدســتور ما يُصلح شــؤون ديننا ودنيانا، وما ينير لنا طريق 

الجهاد والمقاومة حتى إنجاز النصر والغلبة على االحتالل وعودة الالجئين.
اِس َل َيْعَلُموَن " ِكنَّ َأْكَثَر النَّ ُ َغاِلٌب َعَلٰى َأْمِرِه َوَلٰ " َوللاَّ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

لجنة الداخلية تستمع لوكيل وأركان وزارة الداخلية

لجنتا االقتصادية والرقابة تستمعان لرئيس ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية

عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن 
والحكــم المحلي برئاســة النائب 
اســتماع  جلســة  حمــاد،  فتحــي 
لوكيــل وزارة الداخليــة واألمــن 
الوطنــي اللــواء ناصــر مصلــح، 
واللواء محمود أبو وطفة، والعميد 
عبد الباسط المصري مدير جهاز 
والعميد محمود  الداخلــي،  األمن 
صــالح مدير عام جهاز الشــرطة 
الفلسطينية، بحضور أعضاء لجنة 
الداخلية النواب: مروان أبو راس، 
وسالم ســالمة ويونس أبو دقة.
وناقــش الحضور الوضــع األمني 
ونتائج  القطــاع،  في محافظــات 

االقتصاديــة؛  لجنتــي  عقــدت 
والرقابة العامة والحريات وحقوق 
اإلنســان في المجلس التشريعي 
جلســة اســتماع لرئيــس ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية م. محمد 
الرقــب؛ وذلــك بحضور رئيســي 
وأعضاء اللجنتيــن النواب: يحيى 
العبادســة، وهدى نعيم، ويوسف 
الشرافي، ويونس أبو دقة، وعبد 

الرحمن الجمل.
بــدوره بين النائب العبادســة؛ أن 
جلســة االســتماع جــاءت للتعرف 
الرقابــة  علــى إجــراءات ديــوان 
الماليــة واإلداريــة فــي الرقابــة 

التحقيــق فــي بعــض القضايــا، 
بعــض  وتطــورات  ومســتجدات 
وقضيــة  العائليــة،  المشــاكل 

موظفي العقود في الوزارة.
واســتعرض اللــواء مصلح جهود 
القضايــا  متابعــة  فــي  وزارتــه 
الداخليــة واألمنيــة، والعديد من 
الملفات منها المخدرات والجرائم 
المختلفــة وقضايــا التخابــر مــع 
االحتالل، مشــيرًا إلــى أن وزارته 
تعمــل علــى حــل العديــد مــن 
االجتماعية  والقضايا  المشــكالت 
وفق القانون، وبالتعاون مع لجان 

اإلصالح والمخاتير والعشائر.

على المال العام في المؤسســات 
والــوزارات الحكوميــة المختلفــة 
باإلضافة لمــدى تطبيق القانون 

فيها.
من جانبه، أوضح الرقب؛ أن ديوان 
الرقابــة يضع مالحظاته بشــكل 
مســتمر علــى عمل المؤسســات 
والوزارات الحكومية وخاصة تلك 
التي تعمل فــي مجاالت تحصيل 
المــال العــام لتحقيق الشــفافية 
والنزاهــة والحرص علــى خدمة 
بجــودة  واالرتقــاء  المواطنيــن، 

العمل الحكومي نحو األفضل.
بدورهم، أكد النواب على أهمية 

وبيــن خطة عمــل الوزارة 
للحد من إطالق الرصاص 
العامــة  المناســبات  فــي 
والتــي كان آخرها اإلعالن 
عن نتائج الثانوية العامة، 
مثمنــًا التــزام المواطنين 

الكبير بتعليمات الوزارة.
بدوره، أشــاد النائب حماد 
بدور األجهــزة األمنية في 
ضبــط الحالة الداخلية في 
الفلســطيني،  المجتمــع 
والحد  الجريمــة  ومتابعــة 
علــى  مخاطرهــا  مــن 

المجتمع الفلسطيني.

الرشــيد،  اإلداري  العمــل 
والحــرص علــى تطبيــق 
فيمــا  وخاصــة  القانــون 
علــى  بالرقابــة  يتعلــق 
المــال العام، موضحين أن 
المجلس التشــريعي يولى 
اهتمامًا كبيــرًا لمالحظات 
ديــوان الرقابة ويناقشــها 
الحكومية ذات  الجهات  مع 
االختصــاص للعمــل على 
وضعهــا موضــع التنفيــذ 
بالســرعة الممكنة لما في 
ذلك من تحقيق للمصلحة 

العامة.   
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اللجنة االقتصادية تناقش ترخيص الحرف 
والمنشآت الخطرة

ناقشــت اللجنة االقتصاديــة في المجلس 
التشــريعي؛ إجــراءات ومتطلبات ترخيص 
الحــرف والمنشــآت الخطــرة؛ وأكدت على 
ضرورة االلتزام جميع األطراف ذات الصلة 
بإجــراءات األمن والســالمة الصــادرة عن 

جهات االختصاص. 
جــاء ذلك لدى لقــاء اللجنة مــع مدير عام 
قــوى األمــن الداخلــي اللواء محمــود أبو 
وطفه؛ والذي يرأس لجنة األمن والسالمة 
الحكوميــة، ووكيل مســاعد وزارة الحكم 
المحلــي م. ســعيد عمــار؛ الــذي يــرأس 
ملــف ترخيص الحرف والمنشــآت الخطرة 
اللقاء رئيس  باللجنة المذكــورة، وحضــر 
النائب  اللجنــة االقتصاديــة بالتشــريعي 
يحيى العبادسة، باإلضافة ألعضاء اللجنة 
النواب: ســالم ســالمه، ويوسف الشرفي، 

ويونس أبو دقة، وهدى نعيم.
بدوره أكد رئيس اللجنة النائب العبادسة؛ 
على أهمية اتباع إجراءات األمن والسالمة، 
خاصــة في محطات الوقود والغاز من أجل 
الحفاظ على سالمة المواطنين والعاملين 

بتلك المحطات والبيوت المحيطة بها.
من جانبــه، بين اللواء أبــو وطفه؛ طبيعة 
عمــل لجنــة األمن والســالمة، الفتــًا إلى 
أنهــا تــم تشــكيلها بعــد حــادث حريــق 
النصيرات، وذلك بهدف مراجعة الشــروط 
الفنية لمحطات وســيارات الغاز والبترول، 
مشــيرًا إلى أن اللجنة عقدت العشرات من 

اللقاءات بحضور المســتفيدين والمعنيين 
والخبــراء، وأجــرت العديــد مــن الزيارات 

الميدانية لمحطات البترول والغاز.
وأوضح اللواء أبو وطفة؛ أن اللجنة خلصت 
إلــى وضــع نظــام شــامل، يراعــي كافة 
الشــروط الفنية في الحفاظ على السالمة 
العامــة، مبينــًا أنه تم إلغــاء ترخيص "8" 
محطــات لتعبئــة الغــاز المنزلي، بســبب 
تواجدها فــي األماكن الســكنية، ومنحها 
فتــرة زمنيــة معينــة لتصويــب أوضاعها 

ونقل مقراتها إلى مناطق صناعية.
وبخصــوص فحص ســيارات الوقود، بين 
أبــو وطفــة أنه تــم االنتهــاء مــن إعداد 
وفــق شــروط  للفحــص  الفنــي  الدليــل 
الســالمة العامــة، وقامــت العديــد مــن 
شــركات البترول بفحص الســيارات وفق 
هذا الدليل، وجاري العمل على اســتكمال 
باقــي الشــركات لفحص ســيارات الوقود 
بالتعاون مع شرطة المرور، كما أنه جاري 
العمــل علــى فحص ســيارات نقــل الغاز 

خالل الفترة المقبلة.
من ناحيته أوضــح ورئيس لجنة ترخيص 
الحرف والمنشــآت الخطرة م. سعيد عمار؛ 
أن لجنتــه ذات طابــع فنــي ومهني وهي 
التســهيالت  تقديــم كل  علــى  حريصــة 
ألصحــاب محطات البترول والغاز في إطار 
النظام العــام والقانون مــن أجل الحفاظ 

على أرواح وممتلكات المواطنين.

د. بحر يدعو إلطالق حملة برلمانية إفريقية 
لطرد االحتالل من االتحاد اإلفريقي

رئاسة التشريعي تعزي تركيا بضحايا الحرائق

النائب عدوان: نسعى لوضع استراتيجية 
إعالمية لخدمة قضية الالجئين

خاطب رؤساء البرلمانات اإلفريقية

لدى لقاءه مع ممثلي اإلذاعات المحلية

دعا رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د. 
أحمد بحر عــددًا من البرلمانات األفريقية 
إلطــالق حملــة برلمانيــة واســعة لطرد 
االحتالل الصهيوني مــن عضوية االتحاد 
برلمانيــة  جبهــة  وتشــكيل  األفريقــي، 
أفريقية من أجــل التصدي لغزو االحتالل 

العنصري للساحة األفريقية.
وأكــد بحر؛ فــي رســالة بعثها لعــدد من 
رؤســاء البرلمانات في عــدة دول أفريقية 
منهــا: " مصر وتونــس والجزائر وتشــاد 
والجيبوتــي ومالي والمغــرب.."، أكد فيها 
علــى ضــرورة العمــل مــن أجــل حماية 
القــارة اإلفريقية مــن األهــداف الخبيثة 
للدبلوماســية الصهيونيــة، وتعزيز الدور 
المحــوري للــدول اإلفريقيــة فــي دعــم 

وإسناد القضية الفلسطينية.
وجــاء فــي الرســالة:" لقــد آن األوان كي 
تتخذ البرلمانــات اإلفريقية مواقف فعالة 
ومؤثرة في وجــه التغلغل الصهيوني في 
القارة اإلفريقية، وبلــورة إجراءات عملية 
ضاغطــة علــى صنــاع القــرار فــي دول 
االتحــاد االفريقــي من أجل كبــح الوجود 

الصهيوني فيه على كافة المستويات".
وأضافــت الرســالة: "يجب الدفــع باتجاه 
بلــورة دبلوماســية إفريقيــة فعالة لعزل 
المحافــل  فــي  الصهيونــي  االحتــالل 

التقى رئيس لجنة الالجئيــن النائب عاطف 
عــدوان، مع مدراء وممثلي اإلذاعات المحلية 
في قطاع غزة، وناقش معهم أساليب تسليط 
الضوء على قضية الالجئيــن والموضوعات 
ذات الصلة بقضيتهــم، داعيًا لضرورة وضع 
استراتيجية إعالمية لخدمة الالجئين؛ محذرًا 
من التعامل معها على أنها قضية موسمية.
اإلعــالم  أهميــة  علــى  عــدوان؛  وأكــد 
الفلســطيني وخاصة اإلذاعات المســموعة 
وإظهــار  الالجئيــن  قضيــة  إبــراز  فــي 
مــن  المتواصلــة،  ومعاناتهــم  مشــاكلهم 
خــالل تخصيــص برامــج إذاعية مســتمرة 
تتنــاول قضاياهــم ومعاناتهــم المختلفة.
وشــدد علــى أن قضية الالجئيــن هي أهم 
القضايا والثوابت الوطنية، مؤكدًا على ضرورة 

عزى رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة 
د. أحمــد بحر؛ الجمهورية التركية رئيســًا 

وبرلمانًا وحكومة وشــعبًا 
بضحايــا الحرائــق التــي 
اندلعت في عــدة واليات 
تركيــا،  أنحــاء  بمختلــف 
مترحمــًا علــى الضحايــا 
ومتمنيــًا الشــفاء العاجل 

للمصابين والجرحى.
وقــال بحــر فــي رســالة 
عاجلــة أرســلها لرئيــس 

البرلمــان التركــي مصطفــى شــنطوب؛ 
عشــية اندالع الحرائق:" نشاطركم باسم 

علــى  ومحاســبته  والدوليــة  اإلقليميــة 
جرائمه بحق شــعبنا وأرضنا ومقدساتنا، 
الراســخة  اإلرادة  مــع  ينســجم  وذلــك 
للشــعوب اإلفريقية الرافضة للتطبيع مع 
االحتــالل، والمناصــرة للحقــوق الوطنية 

الفلسطينية".
وثمــن بحــر؛ مواقــف البلــدان األفريقية 
الشــقيقة حكومــات وبرلمانات وشــعوبًا، 
الداعمــة لحقــوق الشــعب الفلســطيني، 
مقــدرًا عاليــًا الجهود البرلمانيــة الحثيثة 
في التصدي للمخططات الصهيونية التي 
تهــدف إلى تصفية القضية الفلســطينية 

العادلة.
واســتعرض حجم المخاطر المترتبة على 
قرار منح االحتالل الصهيوني صفة عضو 
مراقب في االتحــاد اإلفريقي، في الوقت 
الذي يرتكب فيه االحتالل أبشــع المجازر 
الفلســطيني  الشــعب  بحــق  والجرائــم 

والمقدسات اإلسالمية والمسيحية.
وأكــد أن ذلك فيه مخالفــة صارخة للقيم 
والمبــادئ والقرارات اإلفريقيــة والدولية 
الداعمة للحقوق الفلســطينية، فضاًل عن 
كونــه اختراقــًا صهيونيــًا خطيــرًا للدول 
اإلفريقيــة التي تشــكل امتــدادًا تاريخيًا 
لنضــال شــعبنا مــن أجل طــرد االحتالل 

وصواًل للحرية واالستقالل.

التكامل والتشــبيك بين مكونــات الالجئين 
فــي كل مــكان لتأكيــد فاعليتهم وإســناد 
بعضهم البعض، داعيًا إلى زيادة نسبة ربط 
اإلنسان الفلسطيني بوطنه، وزيادة تسليط 
الضــوء علــى معانــاة الالجئين فــي أماكن 
تواجدهــم فــي البــالد العربيــة واألجنبية، 
منوهــًا لضرورة تنــاول الجوانــب المضيئة 
في حياتهــم وانجازاتهم الوطنية المختلفة.

ووصف عــدوان؛ اللقاء بالمثمر، الفتًا إلى أنه 
ســيتبعه العديد من اللقــاءات واالجتماعات 
لوضع قضية الالجئين في موضعها الطبيعي 
وهو رأس أولويات القضايا الوطنية، شــاكرًا 
لممثلي اإلذاعات حضورهــم وتفاعلهم مع 
الموضوعات المطروحة واســتعدادهم لبذل 
المزيد من الجهود اإلعالمية لخدمة الالجئين.

شــعبنا الفلســطيني مصابكــم الجلــل، 
ونعتبره مصاب فلســطين أيضــًا"، معبرًا 
الشــعب  تضامــن  عــن 
مــع  التــام  الفلســطيني 

الشعب التركي الشقيق.
أن  اهلل  نســأل  وأضــاف:" 
وقيادتها  تركيــا  يحفــظ 
مــن  وشــعبها  وأهلهــا 
وأن  ومكــروه،  ســوء  كل 
بواســع  الضحايا  يتغمــد 
رحمتــه وأن يلهم ذويهم 
جميل الصبر والســلوان، وأن يعجل شفاء 

الجرحى".
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لجنة التربية تناقش مشروعي قانوني 
المسؤولية الطبية وتنمية أموال الوقف

النائب المصري يستقبل طالب مخيم 
الرواحل الصيفي

ناقشت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
تطورات ســن مشــروع قانون المسؤولية 
الطبيــة ومشــروع قانــون تنميــة أموال 
الوقف، فيما اطلعت اللجنة على مالحظات 
تقرير ديــوان الرقابــة الماليــة واإلدارية 
المتعلقــة بآليات مواجهــة جائحة كورونا، 
وتابعت شــكاوى المواطنيــن الواردة إليها 
خالل األيام األخيــرة وأحالتها إلى الجهات 
المختصة مــع توجيهات واضحة بســرعة 

اســتقبل النائب مشــير المصري؛ الطالب 
المشــاركين بمخيــم الرواحــل الصيفــي 
والــذي ينظمــه مســجد بئر الســبع بحي 
الشــيخ رضوان، مشــيدًا بإقبــال األطفال 
على المخيمات القائمة على زيادة الوعي، 

القيادية. الشخصية  وبناء 
وأكــد المصري؛ خــالل لقاءه مــع الطالب 
المشــاركين بالمخيــم علــى أهميــة بناء 
القادة والتنافس فــي إعداد الذات، خدمة 
للديــن والقضيــة، داعيــًا لالهتمــام أكثر 
بهــذه النوعية من المخيمــات التي تخرج 

جياًل واعيًا ومفكرًا يحمل همًا وطنيًا.
وشدد على أن القضية الفلسطينية بحاجة 
لجيل واعي ومفكر حتى يحميها ويحفظها 
من محــاوالت االلتفــاف والطمس، خاصة 
فــي ظــل الظــروف اإلقليميــة والدوليــة 
الحاليــة وتصاعــد المؤامــرات التي تحاك 

الفلسطيني. القضية والشعب  ضد 
بالمخيم  للمشــاركين  المصــري؛  وشــرح 
مهــام المجلس التشــريعي وآليــات عمله 

ايجاد الحلول المناسبة لها.
جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع دوري عقدتــه 
الرحمــن  عبــد  النائــب  برئاســة  اللجنــة 
الجمل، وحضــور النواب: خميــس النجار، 
وسالم سالمة، ويحيى العبادسة، ويوسف 
الشــرافي، الذين أكدوا أن مشروع قانون 
المســؤولية الطبيــة ســيتطرق لمشــكلة 
اإلهمــال الطبــي، ونقــص المســتلزمات 
واألدوية الطبية في المستشفيات العامة.

الماضيــة،  األعــوام  خــالل  وانجازاتــه 
باإلضافــة للتعريــف باألعمال الرئيســية 
بســن  متمثلــة  التشــريعي  للمجلــس 
القوانيــن والتشــريعات، والرقابــة علــى 
الموازنــة،  وإقــرار  التنفيذيــة  الســلطة 
مســتعرضًا أهــم المحطات التــي مر بها 
التأســيس  منــذ  التشــريعي  المجلــس 
حتــى اليوم، مــرورًا بتداعيات االنقســام 

الفلسطيني.
وتطــرق لــدور التشــريعي فــي االرتقــاء 
بالمجتمع، من خالل التشريعات والرقابة، 
وجهوده الهادفة لتحسين أوضاع المجتمع، 
مبينــًا أهمية وعي الجمهور الفلســطيني 
بمهام وواجبات كل الســلطات حتى يكون 

واعيًا بحقوقه وواجباته.
من ناحيتهــم طرح المشــاركين بالمخيم 
سياســي  طابــع  ذات  تســاؤالت  عــدة 
باإلضافــة ألخــرى ذات عالقــة بالوضــع 
الدولــي واإلقليمــي فيمــا قــدم المصري 

إجابات واضحة على تلك التساؤالت.

النائب شهاب: انتشار "كورونا" في صفوف 
األسرى يشكل خطر على حياتهم

النائب الزعارير يدعو عشائر وعائالت الضفة 
لدعم واسناد المقاومة

النائب زيدان: االحتالل ينتهج االعتقال اإلداري 
لتغييب األصوات الحرة في المجتمع

حمــل النائب محمد شــهاب؛ 
المسؤوليـــــــــة  االحتــالل 
الكاملــة عــن حياة األســرى 
أســيرًا   "16" إصابــة  بعــد 
بفيروس كورونا في ســجن 
ريمون مؤخرًا، مشيرًا لتزايد 
الخطورة على حياة األســرى 
في ظــل سياســــة اإلهمال 
تمارسهـــا  التـــي  الطبــي 

األبطــال. أســرانا  ضــد  الســجون  إدارة 
تصريــح  فـــــي  شهــــــاب  وقــــــال 
صحفــي أصــدره فــور اإلعالن عــن ظهور 
إصابــات كورونــا بيــن األســرى:" إذا لــم 
لألســرى  الــالزم  العــالج  تقديــم  يتــم 
المصابين فســنكون أمــام كارثة حقيقية".
وأضاف يجب وقــف االنتهاكات التي تمارس 
بحق األســرى في ســجون االحتالل، مشيرًا 

دعــا النائب فــي المجلس التشــريعي عن 
محافظة الخليل باســم الزعارير؛ العشــائر 

إلــى  والعائــالت الفلســطينية 
دعــم المقاومــة فــي الضفــة 
وتجنــب  المحتلــة  الغربيــة 
الخالفــات الداخليــة والعائلية؛ 
مطالبًا الســلطة الفلســطينية 
بأن تكــون حاضنــة للمقاومة، 
ال  بقضايــا  االنشــغال  وعــدم 
تعــود بالفائــدة علــى القضية 
الفلسطينية عبر إصدار قوانين 
ومالحقــة  األفــواه  لتكميــم 

المعارضيــن والــزج بهــم فــي الســجون.
وأكــد الزعاريــر؛ علــى أن المقاومــة فــي 
الضفــة الغربيــة بحاجــة إلى ظهيــر فعلي 
مشــددًا  وانجازاتهــا،  صمودهــا  يدعــم 
على أن الشــعب الفلســطيني مســتمر في 

محافظــة  عــن  النائــب  أكــد 
طولكــرم عبد الرحمــن زيدان؛ 
على أن االحتالل يلجأ لالعتقال 
اإلداري بهدف تغييب األصوات 
الفلســطينية  والشــخصيات 
وقيــادات  أبنــاء  مــن  الحــرة 

الضفــــة الغربية. 
فــي  زيــدان  النائــب  وقــال 
االعتقــال  إن  لــه:"  تصريــح 

اإلداري فــي عــرف األســرى هــو بمثابــة 
مؤبد غيــر معلــن، وعقوبة ال تســتند إلى 
دليــل بــل إلــى ملــف ســري وانطباعــات 
حــول مــدى تأثيــر األســير فــي محيطه". 
وأشــار زيدان؛ إلــى أن االحتــالل يعتقد أن 
وجود أي فلســطيني حر بين شــعبه يغذي 
رفــض  ويرســخ  االحتــالل  مقاومــة  روح 

الطبــي  اإلهمــال  أن  إلــى 
لكافــــة  مخالــف  لألســــرى 
السياسيــــــــة  الحقــــــوق 
ويشكـــــــل  واإلنسانيـــــة، 
انتهــاكًا للمواثيــق الدوليــة.

حقــوق  مؤسســات  وطالــب 
الدوليــة وخصوصًا  اإلنســان 
الدولــي،  األحمــر  الصليــب 
فــي  بدورهــم  بالقيــام 
متابعــة أوضاع األســرى الصحيـــــة داخل 
القــوى  داعيــًا  االحتـــــــالل،  سجــــون 
جهودهــا  لتكثيــف  واإلســالمية  الوطنيــة 
لحمايــة  داعيــًا  لألســرى ،  المناصــرة 
وفــق  االحتــالل  ســجون  فــي  األســرى 
القوانيــن واألعــراف الدوليــة التــي نصت 
عليهــا األحكام الدوليــة المتعلقــة بحماية 
األســرى وكذلــك مواثيق األمــم المتحدة.

وتحريــر  االحتــالل  زوال  حتــى  مقاومتــه 
المقدسات واألرض الفلسطينية المغتصبة.
 وأشــار إلــى أن االحتــالل 
ممارســة  فــي  مســتمر 
القمع واالضطهــاد وهو ما 
يستدعي التكاتف واليقظة 
منيعــًا  ســدًا  والوقــوف 
أمــام مخططــات االحتالل 
تدنيس  وخاصة  التهويدية 
ومحــاوالت  المقدســات 
طمــس أو تزويــر التاريخ.
تشــهده  مــا  أن  وأوضــح 
بلــدات "بيتــا وبيــت أمــــــر" وغيرهــا من 
الغربيـــــة  الضفــة  فــي  والقــرى  المــدن 
للتاريــخ  اســتمرار  بمثابــة  هــو  المحتلــة 
الفلســطيني  المقــاوم للشــعب  النضالــي 
االحتــالل. بــزوال  إال  يتوقــف  ال  الــذي 

لسياســاته  الخضــوع 
ويفشــل مخططاتــه لنهب 
األرض وتهويد المقدسات.
ولفت إلى تــوارد أخبار عن 
اإلدارييــن  األســرى  نيــة 
جماعــي  إضــراب  خــوض 
هنــاك  أن  كمــا  مفتــوح، 
لتنظيــم  اتصــاالت جــرت 
اإلداريين  األســرى  صفوف 
في ســجون مجدو وعوفــر والنقب لخوض 
وإعــادة  االســتراتيجية  الخطــوة  هــذه 
الصــدارة. إلــى  اإلداري  االعتقــال  ملــف 
أســيرًا   "13" أن  ذكــره  الجديــر 
مفتوحــًا  إضرابــًا  يواصلــون  فلســطينيًا 
االحتــالل  ســجون  داخــل  الطعــام  عــن 
اإلداري. العتقالهــم  رفضًــا  اإلســرائيلي 
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د. بحر: الطلبة حققوا التميز رغم الحصار وانقطاع الكهرباء 
وكورونا وعدوان االحتالل 

تحت رعاية المجلس التشــريعي ورئاســة 
متابعــة العمــل الحكومــة، نظمــت وزارة 
التربية والتعليم حفــاًل لتكرم أوائل طلبة 
الثانويــة العامــة "فوج القــدس"، بحضور 
رئيــس المجلــس التشــريعي باإلنابــة د. 
أحمد بحر، ورئيس متابعة العمل الحكومي 
عصــام الدعليــس، ووكيــل وزارة التعليم 
د. زيــاد ثابــت، ونــواب المجلــس، ووكالء 
الــوزارات، وممثلين عــن القوى والفصائل 
الفلسطينية وذوي المتفوقين، ولفيف من 
األكاديميين والتربويين، "البرلمان" تابعت 

وقائع الحفل وأعدت التقرير التالي: 

تميز رغم الحصار
وهنأ رئيــس التشــريعي باإلنابــة د. بحر؛ 
المتفوقيــن،  الحفــل  خــالل  كلمتــه  فــي 
مشــيدًا بإنجازهم الكبير رغــم الصعوبات 
والمعيقــات التــي واجهتهم وفــي مقدمتها 
الحصــار وانقطــاع الكهرباء ووبــاء كورونا 

والعدوان الصهيوني األخير على شعبنا.
وأكــد فــي رســالة للطلبــة الناجحين على 
أنهــم أمــل األمــة ومســتقبلها وحماتهــا، 
قائــاًل:" منكم ســيكون الطبيب والمهندس 
والوزيــر  والمعلــم  والداعيــة  والعالــــــم 
والمجاهد  والحقوقــي  والسياســي  والنائب 
والمرابط والمحاســب والصحفي، وإن العلم 
هو ســالحنا فــي مواجهــة االحتــالل حتى 

تحرير فلسطين".
وقــــال بحــر:" نســجل فخرنــا واعتزازنــا 
بتفــــوق ونجــاح أبنــاء شــهدائنا األبــرار، 
هديــة  أعظــم  وإن  األبطــال،  وأســرانا 
يقدموها آلبائهـــم األبطال هو هذا النجاح 
والسير على خطاهم ودرب العلم والمعرفة 

واإلبداع والتفوق".
وأبـــرق بالتحيــة ألرواح شــهداء الثانويــة 
العامــة وهم: خالد القانــوع، ومحمد حميد، 
وتوفيــق أبــو العــوف، الذين ارتقــوا خالل 

معركة سيف القدس.
ودعــــا أحــرار العالــم لدعــم شــعبنا الذي 
يتحــدى االحتــالل بــإرادة صلبــة وعزيمة 
فوالذية وإيمــان عميق، فيصنــع من األلم 

التشريعي يكرم أوائل الثانوية العامة ويزور المتفوقين من أبناء الشهداء

أماًل ومــن المحنة منحة ومــن الحزن فرحًا 
ومــــن الركــــام إبداعــــًا ومــــن الشهـادة 

نصرًا وعـــزًا.
وتوجــه بالشــكر إلــى لجنة متابعــة العمل 
بتوجيهاتهــا  أرســت  التــي  الحكومــي، 
وإرشــاداتها ودعمها هذا النجــاح الميمون، 
كما شــكر وزارة التربية والتعليم التي رعت 
المســيرة العلميــة والتربوية، وشــكر بقية 
الوزارات والمؤسســات الحكومية المختلفة 
التي واصلــت الليل بالنهــار لتوفير األجواء 
والظروف المناســبة ألبنائنــا الطلبة، خاصًا 
وزارتــي الداخليــة واألمن الوطنــي ووزارة 

الصحة.
جهود كبيرة

من جهته؛ هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم 
د. زيـــاد ثابت المتفوقين، الذين استطاعوا 
والعقبــات،  الصعوبــات  جميـــــع  تحــدي 
مشــيرًا إلى أن العام الدراسي الماضي كان 
استثنائيـــا، حيــث علقت الدراســة بســبب 
حائجــة كورونــا وتداعيات الحصــار وأخيرًا 

العدوان األخير.
وأشــاد ثابت، بجهــود العامليــن في قطاع 
التعليــم الذيــن اجتهــدوا لتقديــم كل مــا 
يمكــن لضمــان تفــوق الطلبــة والحــرص 
علــى تقديــــم كل الفائــدة والمعلومــات 
لهــم، خاصة مــع اعتماد التعليــم المدمج، 
شــاكرًا كل الوزارات والمؤسسات الشريكة 
بهذا اإلنجــــاز خاصة المجلس التشــريعي، 

ووزارات الصحة والداخلية واالتصاالت.
بداية سلسلة التميز

وفـــي كلمـــة عــن أوائــل الطلبــة ألقتهــا 
الحاصلة على المرتبة األولى على مســتوى 
الوطن بالفرع العلمي إسالم محمد الهبيل، 
أكــدت أن تفوقهم هذا هــو بداية الطريق 
نحو المـــزيد من التميز والنجاح، وشــكرت 
كل مــن ســاهم في خدمــة الطلبــة حتى 
وصلــوا إلــى هــذا اإلنجــاز، خاصــة أهالي 
الطلبة، والمعلمين، مؤكدة استمرارهم في 

التميز خدمة للوطن والقضية.
ويزور المتفوقين من أبناء الشهداء 

هــذا زار د. بحــر، رافقـــه النائبيــــن أحمد 
أبو حلبة، ويونس األســطل، واألمين العام 
للتشــريعي ثــروت البيــك، أبناء الشــهداء 
المتفــــــوقين، وشــملت الجولــة عائــالت 
الشــهداء: محمد أبو شمالة بمحافظة رفح، 
ونضال فرحات في حي الشــجاعية، وأحمد 
الجعبــري مــن شــرق مدينة غــزة، وقدموا 
لهـــــم التهنئــة بمناســبة تفوقهــم فــي 

الثانوية العامة. 
وأكــد بحر؛ أن تفــوق أبنــاء الثانوية العامة 
الطلبــة  وأن  كبيــر،  وطنــي  إنجــاز  هــو 
المتفوقيــن يســاهمون في بناء مســتقبل 
مشـــرق لمجتمعنــــا الفلســطيني، مثمنــًا 
جهود أهالي الشــهداء واألســرى في رعاية 
أبنائهم للتفـــــوق في مسيرتهم التعليمية 

والحصول على أعلى الدرجات. 

ويشارك بحفل مديرية غرب غزة
إلــى ذلــك شــارك بحر، فــي حفــل تكريم 
أوائل الثانوية الذي نظمته مديرية التربية 
والتعليم في غرب غزة، برعاية وزارة التربية 
والتعليم، وبحضور مديــر المديرية د. عبد 
القادر أبو علي، وشكر بحر، في كلمته وزارة 
التربيــة والتعليم التي رعت هذه المســيرة 
العلميــة علــى مــدار العــام، إلخــراج هذا 
اإلنجاز الكبير فــي أبهى حلة وأجمل صورة 
علــى طريق الوحدة الشــاملة، مقدرًا جهود 
مديريــة غرب غــزة التي تميــزت بالتفوق 
والنجاح على ســائر المديريات، ووجه تحية 
إجالل وإكبار للمعلم الفلسطيني الذي بذل 
جهدًا كبيــرًا، ووهب نفســه لخدمة الطلبة 

فكان ثمرة جهده هذا النجاح المتميز.
من جانبه، هنأ مديــر التربية والتعليم في 
غرب غــزة د. عبد القادر أبو علــي؛ الطلبة 
بتميزهم رغم الظــروف الصعبة التي مروا 
بها، مشــيرًا إلى أن المديرية وكما كل عام 
حصــدت علــى المركز األول على مســتوى 
المديريــات وحصلــت علــى 5 أوائــل على 
مســتوى الوطــن، و30 على مســتوى غزة 

بمعدالت تراوحت بين %99.6، و99.7%.
وأوضح أن مديريــة غرب غزة حرصت على 
عقد العديد من اللقاءات مع الطالب لتقديم 
الخدمات التعليمية واإلرشادية الالزمة لهم 
خصوصا في ظــل جائحة كورونا، والعدوان 

على القطاع المحاصر.

د.أحمد بحر لدى مشاركته في حفل تكريم المتفوقين بمديرية تعليم غرب غزة رئيس التشريعي ورئيس متابعة العمل الحكومي ووكيل التعليم يكرمون الشرطة الفلسطينية
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بــانورامــا الثانويـــة العامـــة

د.بحر والنائب أبو حلبية يكرمون كريمة الدكتور عماد الدين الشنطي بتفوقهارئاسة ونواب وأمين عام التشريعي يهنئون كريمة الشهيد محمد أبو شمالة بمناسبة تفوقها

ويهنئون ابنة النائب صالح البردويل بنجاحهاويكرمون نجل الشهيد نضال فرحات بتفوقه بالثانوية العامة

جانب من زيارة النائب محمد شهاب لتهنئته بتفوق ابنتهويهنئون عائلة الشهيد أحمد الجعبري بمناسبة نجاح ابنته

جانب من زيارة النائب محمد فرج الغول لتهنئته بنجاح ابنتهجانب من زيارة النائب أشرف جمعة لتهنئته بنجاح نجله


