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ونحــن على أعتاب إجــراء االنتخابات التشــريعية -طبعًا إذا تمت- يســتوقفنا أمر مهم 
للغايــة وهو إمكانيــة اجرائها في مدينة القدس وهل سيســمح االحتــال بذلك أم ال؟ 
وبالتالي يكون رفض االحتال ذريعة للسلطة وفريقها المتنفذ بتأجيل االنتخابات على 

األقل وربما الغاؤها. 
واألمر الذي ال بد من اتفاق كل األطراف عليه هو ضرورة اجراء االنتخابات بالقدس نظرًا 
لرمزية المدينــة وتاريخها ومكانة أهلها.. ومقارنة بتنفيــذ االنتخابات فيها في المرات 

الماضية. 
وعليه من الواجب اعتبار اجراؤها بمثابة معركة مع المحتل يجب أن نخضع األخير فيها 
إلرادتنا الوطنية ومن أجل تحقيق هذ الهدف الرفيع على الســلطة أن تفعل كل أدواتها 
الممكنة إلرغام المحتل للنزول عند هدفنا وال ســيما الدبلوماســية وجهود الســفارات 
بالخارج التي من الممكن لها التحرك على أوســع نطــاق بهدف تحريك الدول الصديقة 

ومختلف حكومات العالم للضغط على حكومة االحتال للموافقة.  
وهنــا ال يمكن لنا أن نغفل الدور الفصائلي والشــعبي بالضغــط على االحتال والتأثير 
على قراره مع العلم أن األمر ليس مستحيًا بالنسبة لاحتال ويمكن له الموافقة على 

ذلك إذا مارسنا عليه الضغوط.  
معركة الطعون

بالنســبة للطعون التي تم تقديمها للجنة االنتخابات المركزية يجب أن نعلم أواًل وقبل 
كل شــيء أنها تخالف االتفاق الشــفوي التي تم ابرامه أثناء حوارات القاهرة وبموافقة 
كل األطراف المشاركة فيه، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تُصرّ حركة فتح في كل 

مرة على تعكير األجواء بل تسميمها؟. 
أن تصل عدد الطعونات المقدمة لـ "231" طعنًا -معظمها تقدم بها أشخاص محسوبين 
على حركة فتح- فهذا يعني أن األخيرة ال ترغب بســير األمور بالشــكل الطبيعي، ولو 
نظرنــا من زاوية أخرى لوجدنــا أن لجنة االنتخابات قــد ردت "226" طعنًا في حين "4" 
طعونات تم ســحبها من قبل مقدميها، وقبلت اللجنة طعنًا واحدًا فقط تعلق بمرشــحة 
كانت قد اكتسبت الجنسية اإلســرائيلية وتم شطب اسمها واسقاطها من قائمتها وفقًا 

لقانون االنتخابات رقم "1" لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته. 
كل ذلك يشــي بأن المرحلة القادمة لن تكون ســهلة من حيث ســير العملية االنتخابية 
بساسة العتبارات عدة منها خشية حركة فتح وفريق السلطة من خسارتهم المتوقعة؛ 
وكذلــك دخولهــم االنتخابــات غيــر موحدين ألنــه ال يعقل لحركــة واحــدة أن تتقدم 

لانتخابات بثاث قوائم منفصلة!. 
األسرى األبطال

وبمناســبة يوم األســير الفلسطيني ال شك أن أســرانا األبطال هم في سويداء القلوب 
وحدقات العيون وال يمكن لشعبنا أن يتخلى عنهم ولو للحظة واحدة والكل الفلسطيني 

مستعد للتضحية بالغالي والنفيس من أجل حريتهم. 
وهنا يمكن اإلشــارة لمعاناة األســرى والمعتقلين الفلســطينيين في ســجون االحتال 
والذيــن بلــغ عددهم حتــى نهاية شــهر فبراير-شــباط 2021م قرابة "4500" أســير 
منهم "36" أســيرة، فيمــا بلغ عدد األطفال والقاصرين منهم نحــو "104" طفًا، وعدد 

المعتقلين اإلداريين ارتفع لما يقارب من "445" معتقًا. 
هــذا ويســتمر االحتال ومصلحة ســجونه في تنفيذ جملــة من السياســات التّنكيلية 
الممنهجــة، واالنتهــاكات المنظمة لحقوق األســرى والمعتقلين التــي كفلتها المواثيق 
واألعراف الدّولية، األمر الذي يوجب على المقاومة المســارعة نحو انهاء معاناة أســرانا 
األبطــال بالســرعة الممكنة لو كلفنا ذلك خفض ســقف التوقعات واألثمــان المتوقعة 
لتنفيذ اتفاقية تبادل أســرى اســتنادًا لما تمتلكه المقاومة من مقدرات معلومات حول 

جنود االحتال المفقودين. 
كلنا أمل بصبر شــعبنا وقدرة مقاومتنا على وضع حد لمعاناة أســرانا األبطال لتشــرق 
شمس حريتهم من جديد وما ذلك على اهلل بعزيز، وال ننسى الدور المفترض للمجلس 
التشــريعي القــادم الذي يجــب أن يلعبه وخاصــة فيما يتعلق باإلفــراج على األقل عن 

النواب األسرى. 

أشادوا باالستقرار األمني.. لجنة الداخلية 
واألمن تهنئ وكيل وزارة الداخلية الجديد

هنأت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي، اللواء 
ناصر مصلح؛ بمناسبة تعيينه مؤخرًا وكيًا لوزارة. 
الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة؛ وأشاد أعضاء 
اللجنة بمحافظة الوزارة على حالة االستقرار األمني 

والمجتمعي في محافظات القطاع. 
جاء ذلــك خال زيارة اللجنة للــواء مصلح بمكتبه، 
حيــث ضــم الوفــد ُكًا من رئيــس لجنــة الداخلية 
واألمن النائب م. إســماعيل األشــقر، ومقرر اللجنة 
النائــب د. مروان أبــو راس، وعضوي اللجنة النائب 

يونس أبو دقة، والنائب جميلة الشنطي.
المواطن أواًل

بــدوره أكد رئيس اللجنة النائب األشــقر؛ على ثقة 
لجنته والمجلس التشــريعي بوزارة الداخلية قيادة 
وكوادر وأفراد، مشيرًا إلى أن اللواء مصلح؛ سيضيف 
الكثيــر للــوزارة فــي ســبيل خدمــة أبناء الشــعب 
الفلســطيني واالرتقــاء بالخدمــات التــي تقدمهــا 
الوزارة، خاصــة تثبيت حالة األمن واالســتقرار في 
المجتمــع الفلســطيني وتقديم مصلحــة المواطن 
على كل االعتبارات؛ وضمان حقوقه كافة، مشــددًا 
على ضرورة استمرار التواصل والتعاون بين اللجنة 
ووزارة الداخلية، منوهًا أن لجنته تتابع عمل الوزارة 
بشــكل دائم وتتأكد بطريقتها مــن قانونية العمل 

وسامة اإلجراءات.
مرحلة دقيقة

من جانبه، أشــاد مقرر لجنة الداخلية واألمن النائب 
د. مــروان أبــو راس؛ بجهــود وزارة الداخلية، داعيًا 
للمزيــد مــن الجهــد واليقظــة خاصة وأن الشــعب 
الفلســطيني وتحديــدًا قطــاع غزة يعيــش مرحلة 
انتقالية دقيقة وحساسة في ظل االنتخابات العامة، 
مضيفًا بالقول:" إنه وعلى الرغم حالة الترقب لدى 
أبناء شعبنا فإننا نطمئن الجميع وخاصة أبناء وزارة 
الداخليــة واألمن الوطني علــى أن األمان الوظيفي 
موجود وســيبقى حتى فــي ظل أجــواء االنتخابات 

والتغيرات التي قد تحصل بعدها".
على قدر المسئولية

مــن جهته؛ قــال النائب يونس أبو دقــة:" إن مهمة 
وزارة الداخليــة في اآلونــة الراهنة حساســة وإننا 
على إدراك وقناعة بأن وزارة الداخلية وكل أركانها 
على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية واألخاقية"؛ 

مشــيرًا للجهود المســتمرة للجنة فــي مراقبة أداء 
المؤسسات الحكومية.

بدورها؛ أكدت النائب جميلة الشنطي، على ضرورة 
تظافــر كل الجهــود من أجل تقديــم أفضل خدمة 
ممكنــة للمواطــن الفلســطيني الــذي لطالما قدم 
وصبر واحتســب، واالستمرار في الحفاظ على حالة 

األمن واالستقرار في المجتمع الفلسطيني.
أوفياء لشعبنا

أمــا وكيــل وزارة الداخليــة واألمن الوطنــي، اللواء 
ناصــر مصلــح، فقــد أكد حرصــه وحــرص وزارته 
الشــديد على التعــاون المســتمر مــع كل الجهات 
ذات العاقــة خاصــة لجنــة الداخليــة واألمــن في 
المجلس التشريعي، مشددًا على أن الوزارة ستبقى 
تخــدم أبناء شــعبنا كافة بغض النظــر عن األفكار 

والتوجهات والقناعات السياسية.
وأوضح اللواء مصلح؛ أن الداخلية تعمل على تطوير 
خططهــا وأدواتها من أجــل الوصول ألفضل خدمة 
ممكنة ألبناء شــعبنا، وتحقيق أعلى مستوي ممكن 

من األمن واالستقرار المجتمعي والسلم األهلي.
وتتابع شكاوى المواطنين 

إلى ذلك عقدت اللجنة عدة اجتماعات دورية تابعت 
خالهــا قضايا وشــكاوى رفعها بعــض المواطنين 
للجنــة، وتــرأس هــذه االجتماعات رئيــس اللجنة 

النائب إسماعيل األشقر، بحضور أعضاء اللجنة.
وقــال مقــرر اللجنــة النائــب د. مروان أبــو راس:" 
إن اللجنــة ناقشــت وتابعت مجموعة مــن القضايا 
القضــاء  مــع  بالمواطنيــن  الخاصــة  والشــكاوى 
العســكري، وأقــرت إحالــة بعض القضايــا للقضاء 
العســكري لمــا فــي ذلــك مــن مصلحــة للمجتمع 

الفلسطيني".
وأضــاف أن اللجنة بحث عــدة قضايا خاصة ببعض 
المواطنين مع الدفاع المدني ولجنة األمن والسامة 
في وزارة الحكم المحلي، وتوصلت لحلول مناســبة 

لها.
وأكد أن اللجنة تتابع بشــكل متواصل مســتجدات 
الوضع األمني مــع وزارة الداخلية، وأوضاع بلديات 
القطــاع مــع وزارة الحكــم المحلــي؛ وذلــك بهدف 
الوقــوف علــى مســؤولياتها فــي متابعــة قضايــا 

المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. 
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في الذكرى 73 لمجزرة دير ياسين.. د. بحر يدعو 
لتشكيل جبهات قانونية لمحاكمة االحتالل وعزله

النائــب عبد الجــواد: االحتالل 
الفشــال  تعاونــا  والســلطة 

06تجربتنا الربملانية
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يف  يشــارك  املصــري  النائــب 
حفل تكريــم الطلبــة املتفوقني 

بمحافظة شمال غزة
03

طالــب رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة 
د. أحمـــد بحــر؛ بفتــح تحقيق فــي جرائم 
االحتال الصهيوني، مؤكدًا على أن جرائمه 
ال ولــن تســقط بالتقــادم، مشــيرًا إلى أن 
الشواهـــد على تلك الجرائــــم كثيرة ومن 
أبـــرزها مجــــرزة قريــــة دير ياسين التي 
نفذتهــا العصابات الصهيونية في التاســع 

من نيسـان عام 1948.

وقال بحــر؛ في تصريح صحافي بمناســبة 
الذكــرى 73 عامــًا للمجــرزة :"إن االحتال 
الصهيونــي أمــن العقــاب فتمادى وأســاء 
المدنييــن  بحــق  جرائمــه  وكــرر  األدب، 
الفلســطينيين العزل ضاربًا بكل المواثيق 

واألعراف الدولية عرض الحائط".
وشــدد على ضــرورة أن يحاســب االحتال 
وقادته علــى الجرائم التــي ارتكبوها، وأن 

يتم تشــكيل جبهــات قانونية فلســطينية 
وعربيــة ودوليــة بهــدف عــزل االحتــال 

ومحاكمة قادته بالمحاكم الدولية.
وأكد أن جريمة دير ياسين تعد نقطة تحول 
في تاريخ القضية الفلســطينية، فلبشاعة 
ما ارتكبته العصابات الصهوينية، بدأ الكثير 
من ســكان القــرى الهروب مــن قراهم لما 
سمعوه من قتل لألطفال والنساء والشيوخ 

وبقر لبطون الحوامل.
ودعا البرلمانيين في كل دول العالم لحمل 
ملفــات جرائــم االحتــال إلــى حكوماتهم 
وخاصة ملف مجزرة دير ياسين للعمل على 
دفــع بلدانهــم التخــاذ مواقــف حازمة ضد 
االحتال، مناديًا بطرد ممثلي االحتال من 
العالمية  البرلمانية  البرلمانات واالتحــادات 

ومنعهم من التواجد بالمحافل الدولية. 

صورة من األرشيف
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د. بحر يندد بإلغاء مجلس الوزراء 
السوداني قانون مقاطعة 

إسرائيل

نواب الوسطى يتفقدون مديرية 
الشئون االجتماعية بالمحافظة

نـــــدد د. أحمــد بحــر 
رئيــــــس المجلـــــس 
باإلنابــة،  التشريعـــي 
بموافقــــــة مجلــــس 
السوداني على  الوزراء 
مشروع قانون مقاطعة 
إســرائيل، العائــد إلى 
والــذي   ،1958 العــام 
أقرتــه الــدول العربية 

في حينه.
فــي  بحــر؛  واســتنكر 
تصريــــــح صحفـــــي 
خطوة مجلــس الوزراء 

السودانــــي المدنــــي، الذي ظـــل طـوال 
أكثر من عام يُعلن ويؤكد ويتعهــد بتـــرك 
ملــف التطبيـــع برمتــه للمجلــس الوطني 
"البرلمان الســوداني" االنتقالي ليقرر فيه، 
لكنــه لم يلتــزم بتعهده، مطالبــًا المجلس 
الوطني السوداني الجديد بعدم المصادقة 
على مشــروع قانون إلغاء قانــون مقاطعة 

إسرائيل.
وشــدد على أن تطبيق هذا القرار هو تنفذ 
ألجنــدة دولية، ســاعية لتعزيــز التطبع مع 
االحتــال، داعيًا مجلس الوزراء الســوداني 

تفقد وفد مــن نواب كتلة التغيير واالصاح 
البرلمانية في المحافظة الوسطى، مديرية 
الشئون االجتماعية في المحافظة، وأطلعوا 
على ســير العمــل داخلها وأهــم المعيقات 

التي تواجهها.
وضــم وفــد النائبان ســالم ســامة، وعبد 
الرحمن الجمل، وكان في استقبالهما مدير 
الشــئون االجتماعيــة بالمحافظــة ســمير 
الحولــي، وعدد من مدراء الدوائر والعاملين 

بالمديرية. 
وأشــاد وفد النواب بالجهــود الكريمة التي 
تبذلهــا مديريــة الشــئون االجتماعيــة في 
تقديــم الخدمــات الازمة التــي تخفف من 
معانــاة وآالم المواطنيــن فــي المحافظة؛ 
داعيين جهــات االختصاص لمواصلة توفير 

طالب برلمان السودان بعدم المصادقة عليه

بالمبــادئ  للتمســك 
األصيلــة  والمواقــف 
للســودان التي رفضت 

التطبيع منذ 63 عامًا.
وطالب األحزاب والقوي 
والشــعبية  السياســية 
باتخــاذ  الســودانية 
موقف من هــذا القرار 
ومعارضتــه، والتأكيــد 
على ضــرورة مقاطعة 
الســبل  بكل  االحتال 
المتاحــة،  واألشــكال 
ضد  قانونيًا  والتحــرك 
كــــل من تواصــــل مـــع كيــــان االحتال 

وطبــع معه.
وصــــدر قانــون مقاطعــة إســرائيل فــي 
الســودان عــام 1958 أثنــاء حكــم رئيس 
الــوزراء عبد اهلل خليل، الموالي لحزب األمة 
القومـــي، ويتكــون مــن 7 مــواد أساســية 
تحظــر جميعهــــا كافـــة أشــكال التواصل 
مــع إســرائيل، ويحــدد القانــون عقوبــات 
للمخالفين تصل إلى الســجن 10 ســنوات، 
أو  المحكمــة،  تحددهــا  ماليــة  غرامــة  أو 

العقوبتين معًا.

الدعم المادي بهدف دعم صمود المواطن.
بــدوره اســتعرض الحولــي؛ أهــم انجازات 
التــي  االجتماعيــة  والمشــاريع  المديريــة 
قامــت بها خــال الفترة الســابقة، موضحًا 
أن أهــم المعيقــــات التــي تواجــــه ســير 
العمــل هي عــدم توفر الموازنــات الازمة 
لتنفي المشــاريع االغاثية للفئــات الفقيرة 
وسياســات  الحصــار  جــراء  والمتضــررة 

االحتــال.
الزيــــارة شكـــــر مديــــر  وفــي نهايـــــة 
الشئون االجتماعية في المحافظة الوسطى 
وفــد النــواب علــى زيارتهــم واهتمامهــم 
ومتابعتهــم لمعانــاة وهمــوم المواطنيــن 
المحلــي  المجتمــع  مؤسســات  وتفقــــد 

الرسمية واألهلية.

النائب زعارير: قائمة حماس جددت العهد لألقصى واألسرى 
وأنصفت الشباب والمرأة

أكد النائب في المجلس التشــريعي باســم 
زعاريــر؛ علــى أن قائمــة حركــة حمــاس 
المرشــحة النتخابــات المجلس التشــريعي 
في دورتــه القادمة جــددت العهد لألقصى 

واألسرى وأنصفت الشباب والمرأة.
واعتبــر النائب زعاريــر؛ أن القائمة تفوقت 
علــى غيرهــا مــن القوائم، وبــرز ذلك في 
اإلشارة إلى القدس من خال اسم القائمة، 
وهــذا تجديــد لعهــد قطعتــه الحركة على 
نفســها أن تكون القدس والمسجد األقصى 

علــى رأس أولوياتهــــا بمــا فيهــا أهالــي 
القــدس الصامدين الثابتين فــي وجهه آلة 

القمع اإلسرائيلية وسياسات التهويد.
وقــال زعارير:" الحركة أكدت القول بالفعل 
من خــال تقديــم شــيخ القــدس صاحب 
التاريــخ  وصاحــب  الوطنيـــــة  الرمزيــــة 
والــذي  والفــداء  التضحيــة  مــن  الطويــل 
أبعده االحتال عن القدس أال وهو الشــيخ 
المجاهــد محمد أبو طيــر؛ الذي قضى أكثر 

من نصف عمره في سجون االحتال".
وفاء لألسرى والشهداء

وذكــر زعاريــر؛ أن قائمة الحركــة تفوقت 
فــي تضمينها كوكبة من األســرى األبطال 
في إشارة إلى تمســك الحركة بنهج هؤالء 
األبطــال الذيــن ال يزالــون يدفعــون مــن 

أعمارهم ضريبة الحرية للوطن والشعب.
وأضاف:" منحت القائمة اعتبارًا للشــهداء، 
حيث يتصدر القائمة المجاهد والد الشهداء 
الدكتــور خليل الحية، باإلضافــة إلى زوجة 
الشــهيد القائد جمال منصــور وغيرها من 

أصحاب التضحيات الجسام".
وأثنى بقوله:" لو دققنا النظر في مرشــحي 

القائمة تجدهم جميعا من الكفاءات العلمية 
المشــرق  التاريــخ  وأصحــاب  والسياســية 
النظيف وأصحاب اليد الطولى في التضحية 

وخدمة المواطنين".
الشباب والمرأة

وعلــى صعيد آخــر، رأى النائــب زعارير أن 
قائمــة حركــة حمــاس تميــزت بالعنصــر 
الشــبابي، حيث مثل الشــباب نســبة عالية 
في القائمة، مما يدلل على ديناميكية هذه 
الحركــة وقدرتها على توظيــف اإلمكانيات 
والقــدرات وفتــح المجال للقيادات الشــابة 

لتقود المرحلة القادمة.
وتابـــــع: "وقـــد أبدعــت هــذه القائمة بما 
لديهــا مــن العنصــر النســوي ذي الكفاءة 
العاليــة وفيهــا مــن الكفــاءات الكثيــر من 
الخنســاوات اللواتي نفتخر بوجودهن على 
هذه القائمــة العظيمة والكفــاءات العملية 

وممن قدمن الكثير للوطن".
وأكـــد علــى أن اختيـــــار هــذه القائمــــة 
حركــة  أن  علــى  دليـــــل  الحكمــة  بهــذه 
حماس تضع مصلحـــة الشعب الفلسطيني 
وحريته وخاصــه من االحتــال على رأس 

أولوياتهـــا االستراتيجيــة.
طريق للوحدة

وعـــــن رؤيــة الحركــــة لانتخابــات قــال 
زعاريــر: "االنتخابــات في األســاس تعتبر 
مدخــًا إلــى المصالحــة الوطنيــة وإنهــاء 
الشــراكة  لمشــروع  ومقدمــة  االنقســام 
الوطنيـــــة، مـــــع التأكيــــد علــى كافــة 
الثوابــت الوطنيــة وحشــد طاقــات الــكل 
االحتــال ومخططاته  لمواجهــة  الوطنــي 

العنصرية".
"الحركــة وضعــت هــذه  بالقــول:  وختــم 
وتنازلــت  عينيهـــا  نصـــب  األهــــداف 
الحزبيــــة  المصالــــح  مــن  الكثيــر  عــن 
واالمتيازات على طريــــــق الوحــدة وإنهاء 
االنقســام، لذلــك ستدخــــل االنتخابـــات 
بــروح رياضية وستقبـــل النتائــج وهي ال 
تحرص على الحكم بقــــدر حرصهـــا على 
ثوابـــــت شعبها وتماسكـــــه فــــي وجــه 
المحتليــن، وستكون مستعـــدة للشراكـــة 
السياسيــــة الفاعلــة مــع جميــع الفصائل 
والقوى الفلســطينية الفاعلــة في المجتمع 

الفلسطيني وقواه الحية".

أكد أن االنتخابات مدخل للمصالحة ومقدمة لمشروع الشراكة 
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في يوم األسير الفلسطيني
األسرى.. أيقونة التضحية ونبراس التحرير

إن األســرى األبطال في ســجون االحتال يمثلون أيقونــة التضحية ورمزية نضالنــا وكفاحنا في 
وجه ظلم وإرهاب االحتال، ويشــكلون الطليعة القيادية لشعبنا في مشوارنا المبارك نحو تحقيق 

الحرية والكرامة والتحرير واالستقال بإذن اهلل.
فــي كل لحظــة من لحظــات حياتنا تعانــق أرواحنــا أرواح أبنائنا وإخواننا األســرى البواســل في 
ســجون االحتــال الذين أفنوا زهــرات أعمارهم خلف القضبــان، وعانوا الظلــم والقهر والجبروت 
واإلرهــاب الصهيوني الذي حــاول تركيعهم وقهر إرادتهم وانتمائهــم الديني والوطني. فطيفهم 
حاضر ال يغيب، وأرواحهم تســري في دمائنا وعروقنا، وتســري في أوصــال كل بقعة على أرضنا 
الفلســطينية الحبيبة، وقضيتهم تتصــدر القضايا واألولويات كإحدى الثوابــت الوطنية التي دفع 
شعبنا الفلسطيني ومقاومته المباركة أبهظ األثمان دفاعا عنها وفي سبيل إدامة اشتعال جذوتها 

وإبقائها حية متجددة على الدوام.
في يوم األســير الفلســطيني نؤكد ألسرانا األبطال ولكل أبناء شــعبنا أن أيامنا الفلسطينية كلها 
أيام لألســرى، وأن المهج والدماء واألرواح ســتظل رخيصة حتى تبييض سجون االحتال من كافة 

األســرى، وعودتهم سالمين غانمين محرّرين إلى أحضان أهلهم وأبناء شعبهم.
ولعل من محاســن األقدار أن يتزامن يوم األسير الفلسطيني المشحون بالتضحيات والبطوالت مع 
ذكرى استشــهاد اثنين من القادة العظام لشعبنا الذين اغتيلوا غدرا على يد االحتال المجرم بعد 
حافلة بالتضحيات والبطوالت، وهما الشهيد البطل القائد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، والشهيد 
البطل القائد خليل الوزير )أبو جهاد(، إذ يحمل هذا التزامن الجميل إشــارة عميقة إلى أن قضيتنا 
الوطنية ال يصلح للدفاع عنها وحمل رايتها إال القادة العظام، وأن طريق الجهاد والكفاح والمقاومة 

هي أقصر وأنبل وأســلم الطرق لتحرير فلسطين من نير االحتال الصهيوني.
لقد عاش المجلس التشــريعي الفلسطيني بالقلب والروح، والفعل والممارسة، مع قضية األسرى، 
على مدار السنوات الخمسة عشر الماضية، وشكل حالة استثارة واستنهاض دائمة للعمل الوطني 
الفلســطيني بهــدف إبقاء قضيتهم فــي صدارة فعالياتنا الشــعبية وجهودنــا الفصائلية وأجندتنا 
الوطنية، وعقد عشــرات الجلســات والمؤتمــرات البرلمانية العامــة، ونظم الكثير مــن الفعاليات 
واالعتصامات التضامنية، وشــارك في كل الجهود الوطنية، الرســمية والفصائلية والشــعبية، في 
مختلف المواطن والمناســبات، وأرســل عشــرات الرســائل إلى البرلمانات واالتحــادات البرلمانية 
العربية واإلســامية والدولية، والمنظمات األممية والدولية، وعلى رأســها األمم المتحدة ومجلس 
األمن ومجلس حقوق اإلنســان، بهدف دعم وإسناد قضية األسرى، وفضح وتعرية جرائم االحتال 
بحق أســرانا األبطال، والضغط علــى االحتال لالتزام بنصوص ومضاميــن المواثيق والقوانين 

واالتفاقيات الدولية واإلنســانية التي ال يتورع عن انتهاكها بكل وقاحة وسفور صباح مساء.
وقد ســاءنا كثيرا أن تنحرف بوصلة البعض عن قضية األســرى بكل ما تحمله من طهر وقدســية، 
وأن يضــع البعض الرغبــة والمصلحــة الفصائلية الضيقة فــي مواجهة قيم التضحيــة والبطولة 
والفداء التي يجسدها األسرى، وهو ما تبدى بوضوح في المساس بشرف قضية األسرى المقدسة 
حين تم إســقاط اسم األسير البطل القائد حسن سامة، بكل ما يحمل من رمزية قيمية ووطنية، 

من قائمة القدس موعدنا.
مــن هنا فإننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نطلق نداء وطنيا مدويّا مــن أجل إعادة بناء 
وصياغة االســتراتيجية الوطنية الفلســطينية الخاصة بقضية األســرى، بحيث تتمخض عن جبهة 
وطنيــة عريضة تشــكل بوتقــة كفاحية عامــة تلتئم وتتفاعــل وتتكامل في داخــل إطاراتها كل 
الجهود الوطنية لنصرة األسرى مستمرة بعيدا عن العمل الموسمي، وتعمل على مختلف األصعدة 

والجبهات الشعبية والسياسية والقانونية واإلعامية، داخليا وخارجيا.
وال ريــب أن الوفاء الحقيقي لقضية األســرى يكمن في مدى قدرتنا كفلســطينيين على تحشــيد 
كافة أبناء وشــرائح شعبنا للمشاركة في تجســيد البرامج الطموحة لنصرة األسرى والدفاع عنهم 

وإنقاذهم من المحنة التي يرزحون فيها. 
إننــا نؤكد ألســرانا األبطال أننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني لن نتركهــم أو نتوانى في 
الدفاع عن قضيتهم المقدســة قيد أنملة، وســنكون –كما كنا على الــدوام- األكثر حرصا وتفاعا 
ومتابعــة لقضيتهم، ولن يغمض لنا جفن أو يقر لنا قرار إال بعد خاصهم التام من براثن الســجن 

والسجان، وتحطيم عنجهية وجبروت االحتال بإذن اهلل.
وختاما.. فإن ثقتنا في مقاومتنا الباســلة إزاء تبني ومتابعة قضية األســرى ليس لها حدود، وكما 
عودتنــا المقاومــة على خلق النصر من رحم التحديات إبان صفقة وفــاء األحرار، فإنها قادرة على 
إنجاز صفقة وفاء أحرار جديدة يســعد بها أبطالنا األســرى وكل أبناء شــعبنا، وكلنا نترقب ســاعة 
الفــرج والحرية بفارغ الصبــر التي يُعاد فيها االعتبار للرجال األفــذاذ الذين ضحوا بأعمارهم كي 

يحيا الوطن بحرية، وينعم شــعبنا الفلسطيني بالحرية واالستقال.
"ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهلل، ينصر من يشــاء وهو العزيز الرحيم"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

النائب الجمل يستقبل مدير األمن الداخلي بالمحافظة الوسطى

النائب المصري يشارك في حفل تكريم أوائل طلبة محافظة الشمال 

دعا للجنة تحقيق دولية.. د. بحر يدين جريمة قتل االحتالل 
للمواطن أسامة منصور 

اســتقبل النائب الدكتور عبد الرحمن 
الجمــل؛ مدير جهــاز األمــن الداخلي 
في المحافظة الوســطى المقدم إياد 
العيمــاوي، وذلك مؤخرًا بمكتب نواب 
كتلــة التغيير واإلصــاح بالمحافظة، 
وناقش معه مســتجدات عمل الجهاز 
ومهامــه اليوميــة الهادفــة لحمايــة 

المجتمع وحفظ أمن المواطنين.
أشــاد النائــب الجمــل، بجهــود جهاز 
األمن الداخلي في حفظ كرامة وأمن 
المواطن وعملهم الدؤوب لحفظ أمن 
القطــاع من مختلــف التهديدات التي 

تواجهه، داعيًا لمزيد من العمل بهدف 
حماية شعبنا من مخططات االحتال 
واستمرار حالة األمن التي تسود ربوع 
قطاع غزة؛ داعيــًا جهات االختصاص 
الرســمية لتقديم ما يلزم للجهاز من 
أجل اســتمراره في تأدية مهامه على 

أكمل وجه. 
العيمــاوي،  المقــدم  أطلــع  بــدوره 
النائــب الجمــل؛ على أهــم إنجازات 
الجهاز التي تم تحقيقها خال الفترة 
الســابقة، مســتعرضًا أهم المعيقات 
التي تعترض العمل من خال شــرٍح 

وافٍ قدمــه حــول نشــاطات 
الجهــاز وعمله والتــي تهدف 
لحماية شعبنا وتحقيق األمن 
الفردي والمجتمعي، الفتًا إلى 
أن جهــازه يعانــي نقصــًا في 
والموازنات  البشــرية  الكوادر 

المالية الشهرية. 
الزيــارة شــكر  نهايــة  وفــي 
النائــب  العيمــاوي  المقــدم 
الجمل ونواب الوســطى على 
دعمهــم المتواصــل لخدمــة 

شعبنا الفلسطيني.

شارك النائب مشير المصري؛ بحفل 
تكريــم أوائــل طلبــة الثانوية في 
محافظة شــمال غزة، والذي نظمته 
المحافظة،  فــي  اإلســامية  الكتلة 
وجاء هــذا االحتفال ضمن سلســلة 
احتفــاالت بعنوان" فوج نخبة وطن" 
المُكرمين  وذلك بحضــور الطلبــة 
التربوييــن  مــن  ولفيــف  وذويهــم 
بالعملية  والمهتمين  واألكاديمييــن 

التربوية والتعليمية.
وأكــد النائب المصــري في كلمة له 
على دور المتفوقين في نهضة األمة، 
مبينــًا أنهم من يقع علــى عاتقهم 

تحرير األرض والمقدسات واألسرى 
من دنس المحتــل الغاصب، مقدمًا 
التهنئة الحــارة للطاب المتفوقين، 
مبينــًا أنــه بالعلم والتفوق تســمو 
الشــعوب وتعظم  وتتقــدم  األمــم 
االنتصــارات، داعيــًا الطــاب إلــى 
المزيــد مــن التفوق، مضيفــًا أنهم 
هــم جيل تحرير القدس، معربًا عن 
للمدرســين على جهودهم  شــكره 

المبذولة في تنشئة األجيال.
الكتلــة  وأنشــطة  بأعمــال  وأشــاد 
اإلســامية التي تهدف مــن خالها 
لخدمة الطلبة؛ الفتًا الفتخار شعبنا 

رغــم  المتفوقيــن  بأبنائــه 
الــذي  والحصــار  المعانــاة 
يعيشــه القطــاع، معتبرًا أن 
هذا التفــوق والتميز العلمي 

من بشائر النصر والتحرير.
مــن ناحيته أبــرق المتحدث 
باسم الطلبة بشكره الجزيل 
لحرصها  اإلســامية  للكتلة 
الطلبــة  مصلحــة  علــى 
وتنفيذهــا  لهــم  ورعايتهــا 
لخدمتهم  الهادفة  لألنشطة 
ودعم تمييزهــم على مدار 

العام.  

التشــريعي  المجلــس  رئيــس  أدان 
باإلنابــة د. أحمد بحــر جريمة إعدام 
قوات االحتــال الصهيوني للمواطن 
بعــد  عامًــا(،   42( منصــور  أســامة 
إطاق النــار على ســيارته التي كان 
يستقلها مع زوجته في قرية بير نباال 
شــمال غربي مدينة القدس المحتلة.
وقــال د. بحــر فــي تصريــح صحفي 
أصـدره عقب وقوع الجريمة النكراء:" 
إن جريمة االحتال تســتوجب إطاق 
يد المقاومة بكل أشــكالها، لمحاسبة 
المتكــررة  جرائمــه  علــى  االحتــال 

بحق شــعبنا الفلســطيني؛ ألن عدم 
جرائمــه  علــى  االحتــال  محاســبة 
سيدفعـــــه للمزيــد مــن التغول ضد 
أبنـــاء شعبنا الفلسطيني وخاصة في 
الضفة الغربية والقــدس المحتلتين.
وشــدد رئيــس المجلس التشــريعي 
تفعيــل  ضـــرورة  علــى  باإلنابــــة 
محاســبة االحتال دوليًا على جرائمه 
بحــق الفلسطينيين التي تتجاوز كافة 
األعــراف والمواثيــق الدوليــة، داعيًا 
لحشد الطاقات الفلسطينية والعربية 
االحتال ومحاســبته،  للجم  والدولية 

ونزع وابطال فكــرة أنه فوق 
القانــون الدولي واالنســاني.
تحقيــق  لفتــح  بحــر؛  ودعــا 
دولي بجريمــة قتل االحتال 
وكل  منصــور؛  للمواطــن 
الجرائم المماثلة التي يرتكبها 
ومســتوطنيه  االحتال  جنود 
في الضفة والقــدس، مطالبًا 
العالــم  حــول  البرلمانييــن 
بالضغــط علــى حكوماتهــم 
إزاء  قــوي  موقــف  التخــاذ 
جرائم االحتال بحق شــعبنا.



15 إبريل /نيسان 2021 م4 العــدد
)315( A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

أخبار

االحتالل يفرج عن نجل النائب فتحي 
القرعاوي بعد اعتقال استمر "3" سنوات

أفرجــت قــوات االحتال 
عــن  الماضــي،  األحــد 
القرعاوي  حمزة  األســير 
وهــو نجــل النائــب في 
التشــريعي  المجلــس 
فتحــي القرعــاوي؛ بعــد 
مــن  ســنوات  ثــاث 

االعتقال.
القرعاوي؛  النائــب  وقال 
عــل  لــه  تغريــدة  فــي 
بفيــس بوك:"  صفحتــه 
تــم بحمــد اهلل ونعمتــه 

اإلفــــراج عن الحبيب الغالي ولدنــــا حمزة 
"أبا أســامة" من ســجن النقب بعــد اعتقال 

دام ثاث سنوات". 
وكانــــت قــــوات االحتال اعتقلــت حمزة، 
وهــو طالــب بجامعــة النجــاح وأب لثاثــة 
أطفــــال، مــن بيتــــه بمخيم نور شــمس 

بمدينــــــة طولكـــــرم، 
منتصــف ســنة 2018م 
مــن  قليلــة  أيــام  بعــد 
اإلفراج عنه من ســجون 

أجهزة أمن السلطة.
الجديــر ذكــره أن عائلة 
عانت  القرعــاوي  النائب 
الماضية  السنوات  خال 
الــذي  االحتــال  مــن 
فتحي  النائــب  اختطــف 
القرعــاوي وزج بــه فــي 
تزيــد  لمــدة  الســجون 
عن "9" سنـــــوات قضـى ثاثـــة منها في 
االعتقــال اإلداري؛ كمــــا اعتقــل االحتال 
نجلــه بـــراء نحو "22" شهـــرًا وأفــرج عنه 
عمليــات  إلــى  إضافــة  الماضـــي،  العـــام 
االقتحــام المتكــررة لمنزلهــم بطولكــرم 

وتخريب محتوياتــه.

النائب "البرغوثي" يُدين اعتقال االحتالل 
لمرشح قائمة "القدس موعدنا"

مصطفــى  النائــب  أدان 
البرغوثــي؛ األمين العام 
الوطنية  المبادرة  لحركة 
إقــدام  الفلســطينية، 
علــى  االحتــال  قــوات 
عــن  المرشــح  اعتقــال 
قائمــة "القدس موعدنا" 
ناجح عاصــي من منزله 
البيــرة  مدينــة  فــي 
المحتلة، منددًا ما قامت 
به قــوات االحتــال من 
بالقوة  وفــض  اعتقاالت 

الجتماعــات تشــاورية في مدينــة القدس، 
باإلضافــة إلى التهديدات بمنــع االنتخابات 

في القدس وعرقلتها في مناطق أخرى.
وأكــــد البرغوثــي، فــي تصريح لــه، على 
وحدة جميــع القوائم والقــوى في التصدي 
لهــذه اإلجراءات اإلســرائيلية بمــا في ذلك 
اإلصرار على إجــراء االنتخابات في القدس 

وجعلها معركــة مقاومة 
المجتمع  مطالبًا  شعبية، 
الدولـــي بالضغط علــى 
حملة  لوقــف  إسرائيـــل 
ومحــاوالت  االعتقــاالت 
تخريـــــب االنتخابـــــات 

الفلسطينية.
وشدد على ضرورة وضع 
آليات لمنــع تغول قوات 
اإلرادة  علــى  االحتــال 
وإفشــال  الفلســطينية 
الحكومــة  مخططـــات 
القــدس  لتهويــد  الهادفــة  الصهيونيــة 
ومصــادرة أراضــي الضفــة الغربيــة عبــر 
توسيع المستوطنات وزيادة وتيرتها، مناديًا 
أحرار العالم بضرورة مناصرة شعبنا ودعم 
مواقفه فــي المحافل الدوليــة والمنتديات 
البرلمانيــة العالميــة باإلضافــة لاتحادات 

البرلمانية الدولية. 

أكدت النائــب في المجلس 
التشــريعي عــن محافظــة 
نابلس منــى منصور، على 
االنتخابات  إنجــاز  ضــرورة 
كونهــا حــق شــرعي لكل 
فلســطيني، الســيما بعــد 
عقــد  لنحــو  تعطيلهــا 
كامل؛ وقالــت في تصريح 
صحفي:" إنه من المفترض 
إجــراء العمليــة االنتخابية، 
وتداول الســلطات مرة كل 
"4" ســنوات حسب القانون 

الفلسطيني. 
وأضافت: "لقــد آن األوان لفرض الشــرعية من 
أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية"، مشددة 
علــى ضــرورة احتــرام مبــدأ التداول الســلمي 
المنــوط بــكل  الــدور  للســلطة، موضحــًة أن 
فلســطيني يتمثل بالمشــاركة في االنتخابات، 
من أجل ضــخ دماء وعقول جديــدة في النظام 
السياســي والمؤسسات الرســمية الفلسطينية 

وتجديد الشرعيات. 
وبيّنــت أن المشــاركة فــي االنتخابــات تهدف 
إلــى الحفــاظ علــى أدوار المجلس التشــريعي 
والمحاســبة والمراقبــة وخدمــة شــعبنا كافــة 
وتابعــت بالقول:" إنه في ظــل الحالة المتردية 
التي يعيشها الشــعب الفلسطيني، مطلوب من 
كل ناخب اختيار من يمثله، وتحمّل المسؤولية 

عن ذلك". 
وعــن مســتجدات األوضاع 
السياســية علــى الســاحة 
شــددت  الفلســطينية 
منصــور؛ أن الحالة الراهنة 
تشــتكي مــن ركــود فــي 
كافــة الجوانب السياســية 
واالجتماعية  واالقتصاديــة 
مــن  وكذلــك  والحياتيــة، 
حجم الفســاد والمحسوبية 
الســلطة  مؤسســات  فــي 
بالضفــة الغربيــة المحتلة 
التــي باتت بأمــس الحاجة 
تراقــب  وفاعلــة  جديــدة  تشــريعية  لســلطة 

وتحاسب المقصرين. 
ولفتــت إلــى أن مهمــة النائــب فــي المجلــس 
التشــريعي هي تكليف وليس تشــريف، خاصة 
في ظل الماحقة التــي يتعرض لها النواب في 

سبيل الحفاظ على الثوابت. 
وشــددت على ضــرورة العمــل من أجــل إنهاء 
االنقســام وإتمــام المصالحــة الوطنيــة، وفك 
الحصار عــن قطاع غزة، وكســر التضييق على 
الضفــة الغربية، وصد انتهــاكات االحتال بحق 
المدينة المقدســة. وختمت حديثها بالقول:" إن 
االنتخابات القادمة ســتخرج الفلســطينيين من 
حالة االنقسام، إلى شعب فلسطيني موحد بكل 

مكوناته من أجل إنهاء االحتال.

النائب أبو طير: تسريب عقارات سلوان 
خطير في حق القضية وتاريخ القدس

النائب منصور: إنجاز االنتخابات حق شرعي لشعبنا

أكــــد النائــب المقدسي 
فــي المجلس التشريعي 
مسقط  عــن  والمبعـــد 
رأســــــه محمــــد أبــــو 
طيــــر؛ على أن تسريب 
العقارات في بلدة سلوان 
في القــدس المحتلة أمر 
خطيـــر وكبيــــر في حق 
الفلسطينيـــة  القضيـــة 
وتاريخ المدينة المقدسة 
والمسجد  وأهلها  العريق 

األقصى المبارك.
واعتبر النائب أبو طير؛ في تصريح صحفي 
أصدره مؤخرًا أن هذا التسريب يأتي ضمن 
اإلغــراءات التي تقــوم بها دولــة االحتال 
عن طريق زبائنها وسماسرتها المنتشرين 
هنا وهناك، واصفــًا الذين قاموا بهذا األمر 
بقولــه: "هــؤالء سماســرة باعــوا دينهــم 
ووطنيتهــم، وتجــردوا من معانــي األخاق 
وخلعــوا ثوب الحيــاء والرجولة والشــهامة، 
ورخّصــوا أنفســهم أمام هذا األمــر الكبير 

الذي ال تحتمل وزره الجبال الرواسي".
وأضــاف: "مــن أغراه المــال فالمــال زائل، 
ولكن خــزي الدنيا وعذاب اآلخــرة والوقوف 
بين يدي اهلل أخزى من ذلك"، ووجه رســالة 
شــديدة بقوله: "كيف ستكون المواجهة مع 

اهلل، وأين هم من خزي الدنيا واآلخرة؟".
وتابــع: "الذي يتحمل المســؤولية عن هذه 
الجريمــة هــو من بــاع العقــار وكذلك من 
حولــه ممن لم يردعــوه"، الفتا أنه كان في 
الماضي من يبيع ويســرب يواجــه مصيرًا 

يضع له حدًا ولمن بعده 
ممــن يفكر في فعل من 

سبقه.
وطالب النائب المقدسي 
السلطـــــــة بتحمـــــــل 
محاسبة  في  مسؤوليتها 
النفوذ  أصحــاب  بعــض 
المتورطيــن فــي هــذه 
التسريبات، وشدد: "يجب 
السلطـــة  تحاســــب  أن 
وتضع  وتاحقهم  هؤالء 

لهم حدا".
وأشــار أبو طيــر إلــى مدينة القــدس منذ 
االحتــال الجاثم على صدرها وهي تعيش 
حربًــا ضروسًــا على بيــع العقــارات فيها، 
مؤكــدًا أن "االحتــال وسماســرته زائلون 

وراحلون".
وأثنى الشيخ أبو طير على عائلة أبو صبيح 
والعائــات المقدســية التــي أعلنــت خال 
بيانات رسمية براءتها من المسربين، الفتًا 
أن هذه العائات مرابطة وثابتة ومتمسكة 

بوطنها وأرضها وقدسها.
ولقيـــــت عمليــة تســـريب ثــاث بنايــات 
ســكنية وقطعــة أرض مقدســية، لجمعية 
ردود  االســتيطانية،  "عطيرت كوهنيــــم" 
فعــل مقدســية غاضبة فــي بلدة ســلوان 
ومدينــــة القــدس المحتلة، أكــدوا خالها 
على بشــاعة الجريمــة ودنــاءة مرتكبيها، 
وبــراءة المدينــة المقدســة ولفظها ألمثال 
علــى  وشـــــددوا  المفرطيــن،  هــــــؤالء 

التمسك بأرضهم وتاريخهم.

أمين عام المجلس التشريعي أ. ثروت البيك لدى اجتماعه الدوري مع المدراء والمدراء العامين
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النائب الخضري: القرار األمريكي باستئناف دعم "أونروا" مهم ويتطلب سرعة التنفيذ

النائب الجمل: قطع صوت اآلذان عن األقصى عدوان إجرامي وعنصري على الشعائر الدينية

المجلــس  فــي  المســتقل  النائــب  أكــد 
التشــريعي جمال الخضري؛ أن قرار اإلدارة 
األمريكيــة القاضي باســتئناف دعم وكالة 
غــوث وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين 
"األونروا" مهم، وســيكون لــه تأثير إيجابي 
على واقع الاجئيــن، آمًا أن يُترجم القرار 
بشــكل ســريع وعاجل وأال يتأخــر تنفيذه، 
خاصــة ونحن علــى في شــهر رمضان ومع 
اســتمرار جائحة كورونا، وحاجــة الاجئين 

لمزيد من الدعم والمساعدة. 
تجنبًا لألزمة

وقال النائب الخضري في تصريح له: "نأمل 
أن تتــم العــودة لما كان عليــه الوضع قبل 

أدان النائــب في المجلس التشــريعي عبد 
الرحمــن الجمــل، انتهــاك االحتــال حرمة 
المســجد األقصــى وقطــع صــوت اآلذان، 
مؤكــدًا أن قطــع االحتال أســاك مكبرات 
الصــوت في المســجد األقصى هــو عدوان 
عنصــري واجرامي على المســجد األقصى 

المبارك وعلى الشعائر الدينية.
وأكــد فــي تصريح لــه أصدره يــوم أمس، 
أن ذلــك يعتبــر جريمــة تضــاف لجرائــم 
ألرضنــا  الغاصــب  العنصــري  االحتــال 
المتكررة  انتهاكاتــه  بجانــب  ومقدســاتنا، 
والمستمرة لحرمة المسجد األقصى بدخول 
المســتوطنين وبمنع المصلين من الصاة، 

دعا لتوفير شبكة أمان دولية

أدان تسريب عقارات القدس لالحتالل

المســاعدات  قــرار وقف 
مــن قبــل إدارة ترامب، 
وأن يكــون بأثــر رجعي 
أن  األونــروا  لتســتطيع 
تقــدم خدماتها بشــكل 
تتمكن  جيد، وذلك حتى 
مــن أن تتجنــب المزيــد 
من العجــز في ميزانيتها 

وموازنتها". 
وخاصة  المانحيــن  ودعا 
ســابقًا  تراجــع  مــن 
للمبادرة وبشــكل عاجل 

للوفاء بالتزاماتهم الســابقة وأن يســتأنفوا 

مكبرات  أساك  وتقطيع 
الصوت لمنع آذان العشاء 
فــي أول يــوم مــن أيام 

شهر رمضان المبارك.
المســلمون في   وطالب 
كل أنحاء العالم بالوقوف 
أمـــــــام مســؤولياتهم، 
العدوان  لهــذا  والتصدي 
العنصــري من االحتال، 
اســتنكاره  عــن  معبــرًا 
لهــذه  العبــارات  بأشــد 
الجريمــة النكــراء لهــذا 

العدو المجــرم الذي ال يألوا جهداً في تنفيذ 

المســاعدات  تقديــم 
الماليــة "لألونــروا"، وأن 
يكــون في إطــار ضمان 
الوكالة  اســتمرار عمــل 
الضمان  ألنــه  الدوليــة، 
لتنفيذ  األمــان  وصمــام 
العامــة  الجمعيــة  قــرار 
التــي  المتحــدة  لألمــم 
عامــا  تفويضــا  منحــت 
فــي  للعمــل  لألونــروا 
مناطق تواجد الاجئين.

شبكة أمان دولية
وشــدد الخضري على ضرورة وجود شــبكة 

التوســيعية  مخططاتــه 
اإلجراميــة التي يســعى 
لتهويــد  خالهــا  مــن 
مدينة القدس وتقســيم 
األقصــــى  المسجـــــــد 
المبارك وتقسيمه زمانيًا 

ومكانيًا.
النائــب الجمــل،  ووجــه 
تحية إجال وإكبار ألهلنا 
الكرام في مدينة القدس 
الصامديــن  الصابريــن 
المتمســكين  الثابتيــن 
بحقوقهم وبأرضهم وببيوتهم وعقاراتهم، 

أمــان دولية لدعم أونروا، ومنع أي مســاس 
بالخدمات المُقدمة لاجئين الفلسطينيين، 
ألن المســاس بهــذه الخدمات هو مســاس 
بعصب حياة الاجئين، مشيرًا إلى أن حوالي 
مليون الجئ في قطاع غزة يعتمدون بشكل 
أساســي علــى مســاعدات "أونــروا"، وهو 
مــا يعطي صــورة لحجم المأســاة الحقيقة 

لاجئين في كافة أماكن تواجدهم. 
اإلســرائيلي  الحصــار  اســتمرار  أن  وأكــد 
للعام الرابع عشــر على التوالي له تأثيرات 
سلبية على واقع الحياة على كل القطاعات 
واإلنســانية  والمعيشــية  االقتصاديــة 

والتعليمية، وعلى واقع الاجئين.

والمرابطين في المســجد األقصى المبارك 
الذين يعتدى عليهم ويبعدون عن المسجد 

األقصى المبارك ومع ذلك هم صامدون.
وعبر عــن ثقته بصمود أهلنا المقدســيين 
وأبنــاء الشــعب الفلســطيني المناصريــن 
ألهلنــا في القــدس الذين سيفشــلون كل 
المخططــات العنصرية ضد مدينة القدس، 

مؤكدًا أنهم عنوان عزتنا وكرامتنا.
ودعا النائب الجمل أحرار العالم وأبناء األمة 
اإلسامية لنصرة القدس والمسجد األقصى 
وتشــكيل حالة ضغط علــى االحتال لثنيه 
عن مخططاته التهويدية ومصادرة االرض 

وتزوير تاريخ مدينة القدس المحتلة.
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النائبان سالمة والجمل يستقبالن رئيس بلدية 
المغراقة ويبحثان معه قضايا تهم المواطنين 

اســتقبل النائبان فــي المجلس التشــريعي 
ســالم ســامة، وعبد الرحمن الجمل، رئيس 
بلديــة المغراقــة نضــال أبــو كميــل، وذلك 
يــوم أمــس األول بمكتب نواب كتلــة التغير 
واإلصاح في المحافظة الوسطى؛ وبحثا معه 
عدة قضايا تستحوذ على اهتمام المواطنين.
بدورهمــا أثنــى النائبــان علــى أداء بلديــة 
المغراقة وما تقوم به من مشــاريع خدماتية 
حيويــة مــن شــأنها التخفيــف مــن معانــاة 
همــوم  لمناقشــة  باإلضافــة  المواطنيــن؛ 
للبلدية  المقدمــة  المواطنيــن وماحظاتهم 

بهدف تطوير عملها.
بدوره، اســتعرض أبو كميل أهم المشــاريع 
المنجــزة مــن قبــل البلديــة خــال الفتــرة 
الســابقة، موضحــًا أهــم احتياجــات البلدية 
والمعيقات التي تعيق تنفيذ بعض المشاريع 

النائب عبد الجواد: يجب الضغط بكل الوسائل لفرض 
االنتخابات في القدس

تهديدات ومخططات الستهداف مرشحي "القدس موعدنا"

أكد النائب في المجلس التشريعي د. ناصر 
عبد الجواد، أنه يجب اســتخدام كل الطرق 
والوســائل المتاحة لفرض إجراء االنتخابات 
في مدينة القدس المحتلة، مشــيرًا إلى أنه 
"يجب أال يتخذ أحــد هذا األمر ذريعة وحجة 
لتأجيل االنتخابات أو إلغائها ألسباب حزبية 

ضيقة". 
وشــدد النائب عبد الجواد في حوار صحفي 
موسع، على أّن قضية االنتخابات في مدينة 
القدس ومشــاركة أهلها ترشيحًا وانتخابًا 
هــو حــق ال يقبل المســاومة كونهــم جزء 

أصيل ال يتجزأ من المجتمع الفلسطيني. 
وقــال: "إن موضــوع االنتخابات في القدس 
ينبغــي أن يكــون محل إجمــاع وطني، وأن 
يكــون هناك صــدق وإخاص فــي إجرائها 
هنــاك، وليعلــم الجميــع أن الحــل واضــح 
وهو فــرض االنتخاب في القــدس فرضًا، 
واســتخدام كل وســائل الضغط واستغال 
كل العاقــات اإلقليميــة والدولية من أجل 

ذلك". 
استهداف مرشحي "القدس موعدنا"

وكشــف عبــد الجواد، عــن وجود ما ســماه 
"مخطًطــا تقــوده جهــات أمنية بالســلطة 
فــي رام اهلل الســتهداف مرشــحي قائمــة 
"القدس موعدنا" االنتخابية ومحاولة قتلهم 
معنويًّا، من خال بث إشاعات والعمل على 
تشويههم"، مؤكدًا أن مرشحي القائمة هم 
من خيرة أبناء الضفة والكل يشهد لنضالهم 
وبتضحياتهم  بمناطقهم  وكلهم معروفون 

الجسام ودورهم الوطني المميز. 
وقال:" لدينا شــكوك لها دالئلهــا أن هناك 
جهــات معينــة، تعمــل على إعــداد الحملة 
وجمــع معلومــات لكــي تبــث في وســائل 
اإلعام لتشــويه المرشــحين، لكن قائمتنا 
ســتكون مميــزة ولن نــرد على اإلســاءات 

بمثلها". 
وأضــاف: "الــكل يشــهد للنواب الســابقين 
وحتى المرشــحين الجــدد بالدين واألخاق 
والتضحيــة والثبات، ولم يثبــت على نواب 
التغييــر واإلصــاح أي شــبهة فســاد خال 

فتــرة واليتهــم حتــى 
والمحاكــم  اآلن 
يشــهدوا  والقضــاء 
مشــددًا  بذلــك"، 
"الســنوات  أن  علــى 
الطويلة التي خاضوها 
ومحــاوالت  بالســجون 
لــم  عليهــم  الضغــط 
تفلــح فــي ثنيهم عن 

ثوابتهم". 
التي  االشاعات  ورفض 
بيــن  ترديدهــا  يتــم 
الفينــة واألخــرى حول 
الماليــة  المخصصــات 

للنواب وشراء الســيارة دون جمارك، والتي 
قد يســتخدمها الخصوم في حملتهم، الفتًا 
إلى أن نواب التغييــر واإلصاح لم ينتفعوا 

بشيء من ذلك. 
وأكــد أن صفحــة نــواب التغييــر واإلصاح 
"بيضــاء"، ولم يدخلوا المجلس التشــريعي 
من أجل مســتحقات ومصالح شــخصية بل 
ضحوا وقدموا ولم يعهد عليهم أي نوع من 
أنواع أو أشــكال الفســاد رغم كل الظروف 
الصعبة التي مروا بها طوال الخمســة عشر 
عامًا الماضية، وهم مســتعدون للتضحية 

أيضا.
%40 من أصوات الناخبين

وتوقع عبد الجــواد، حصول قائمة "القدس 
موعدنــا" على أكثــر من %40 مــن أصوات 
جــرت  إن  الغربيــة،  بالضفــة  الناخبيــن 
المرتقبــة بطريقة  التشــريعية  االنتخابات 

نزيهة وسلسة كما حصل عام 2006م. 
وقال النائب عبد الجواد إن "هذه التقديرات 
حول ما ســتحصل عليه قائمــة حماس من 
أصوات "مستندة لقراءتنا للواقع ومن خال 
لقاءاتنا مع الناس وتعتمد على استطاعات 

رأي متقدمة تم اجراؤها بالفعل". 
وأضــاف: "واضــح لدينــا أن هنــاك قناعــة 
لدى الشعب الفلســطيني أن الفئة الوحيدة 
القادرة على قيادة المرحلة القادمة وتجاوز 

واالستهدافات  العقبات 
قبــل  مــن  خاصــة 
االحتــال، ومجمــل ما 
القضية  لــه  تتعــرض 
الفلســطينية، هم من 
يمثلــون كتلة )القدس 
موعدنا("، مشددا على 
"أنهم األقدر على حمل 
األمانة خــال المرحلة 
وتحقيــق  المقبلــة 
وتطلعــات  أهــداف 

الشعب الفلسطيني". 
تهديدات االحتالل

وعن تهديدات االحتال 
للنــواب المترشــحين عــن قائمــة "القدس 
موعدنــا"، أفــاد عبــد الجــواد أن االحتال 
اعتقل عددا كبيرا من المرشحين حتى قبل 
بدء الدعاية االنتخابية، وقبل نشر القوائم، 
منهم خمســة مرشحين بـ"القدس موعدنا" 
مثل عدنــان عصفــور والمحاضــر بجامعة 
النجــاح مصطفى النشــار، ورأفــت ناصيف 

وغيرهم. 
وأشار عبد الجواد إلى أن المرشحين يعملون 
وفق الظروف الموجودة والمتاحة، ويبذلون 
جهدهــم أن يعملــوا كأن االنتخابات قادمة 

بالفعل وليست هناك عوائق. 
واســتدرك: "لكــن إن تــم االعتقــال فنحن 
جاهزون ودخلنا مــن أجل التضحية وخدمة 
شعبنا وليس من أجل تحصيل أي امتيازات 
تذكــر.. لدينا خيارات صعبــة في حال جرى 
اعتقــال عدد كبير من المرشــحين"، مؤكدا 
فــي الوقت ذاته حــرص القائمة ليس على 
الفــوز وإنمــا إلجــراء االنتخابــات لتحقيــق 

تطلعات الشعب. 
التجربة السابقة

وعــن التجربة البرلمانية الســابقة لـ "كتلة 
التغيير واإلصــاح"، قال: "الذي حصل معنا 
نحن نواب التغيير واإلصاح في االنتخابات 
التشــريعية عــام 2006م، أنه منــذ أن تم 
انتخابنا واإلعان عن فوزنا بأغلبية تجاوزت 

%64 من إجمالي المقاعد، بدأ سحب البساط 
من تحت الكتلــة البرلمانيــة الكبيرة، التي 
من المفترض أن تقود المشــروع السياسي 

باألراضي الفلسطينية. 
وأضــاف: "كل العالم رأى كيف لم يســمحوا 
لهؤالء النواب بممارســة دورهم وتم سحب 
معظم الصاحيات المخولة دســتوريا بهذه 

الكتلة". 
ولفــت عبد الجــواد إلى أنه جــرى محاصرة 
المجلس التشــريعي وتعــاون االحتال مع 
الفلســطينية  بالســلطة  جهــات مســؤولة 
وخاصة في الرئاســة على سحب صاحيات 
المجلس ومنع رئيســه ونوابه من ممارسة 
أعمالهــم، مــن خــال اعتقال جميــع نواب 
التغيير واإلصاح بالضفــة الغربية والحكم 
عليهم بمدد طويلة تجاوزت أربع ســنوات، 
أو عبــر حصــار الحكومــة العاشــرة التــي 
شــكلتها حركة حماس الفائزة، وحصار غزة 

فيما بعد. 
حصانة مفقودة

وأوضــح النائــب عبــد الجــواد أن للنــواب 
حصانــة وحقــوق ماديــة ومعنوية حســب 
القانــون الفلســطيني، ينبغــي أن تحتــرم 
وهنــاك مكافــآت ماليــة لهــم ولمكاتبهم 
حســب القانون"، مؤكدا أن هذه الحقوق لم 
يتم االلتــزام بها، أو جــرى االلتزام بصرف 
الرواتــب لفتــرة معينــة ثم ســرعان ما تم 
قطعها عن نواب التغييــر واالصاح، وحرم 
النــواب لســنوات طويلــة مــن مخصصات 

مكاتبهم. 
وأكــد أنــه منــذ حــل المجلس التشــريعي 
بمشـــــروع قانــون غيــــر دستــــوري من 
التنفيذيــــة بالتعــــاون  قبــــل السلطــــة 
مــع السلطـــة القضائيــــة، قبــل عاميــن 
ونصــــف وحتــى اآلن، لــم يســتلم نــواب 
التغييــر واإلصــاح رواتبهــم علــى عكس 
الكتــل البرلمانيـــة األخــرى، فــي الوقــت 
الذي لم تجـــــدد فيــــه جــــوازات السفــر 
الدبلوماســية لهؤالء النــواب بخاف الكتل 

البرلمانية األخرى.

ومنهــا على ســبيل المثــال قلــة الموازنات 
المالية المخصصة للبلدية وتهالك ســياراتها 
وعدم قدرة المواطنين على دفع المستحقات 
الماليــة المتراكمة عليهم للبلدية.. باإلضافة 
لتوقــف الجهــات الدولية عــن تمويل بعض 
البلديــة  التــي ترغــب  الحيويــة  المشــاريع 
خدمــة  الحاليــة  الســنة  خــال  بتنفيذهــا 

للمواطنين.   
فــي حيــن طالــب النائبين ســامة والجمل، 
الدوليــة  والمؤسســات  البلديــات  صنــدوق 
ومختلــف جهات التمويل بضرورة دعم بلدية 
المغراقة حتى يتســنى لها مواصلة مســيرة 
العطاء وخدمــة المواطنين في جميع األوقات 
والظروف، وفي نهاية الزيارة، شكر أبو كميل 
النائبين على اهتمامهما ودعمهما المســتمر 

للبلدية.



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

العــدد
)315(A L  -  P  R  L  M  A  N

7تقارير وأخبار15 إبريل /نيسان 2021 م

مواقف برلمانية دولية
نائب هولندية تؤكد استمرار وقوفها مع فلسطين

أعربــت النائب في البرلمان الهولندي، والمتحدث الرســمي للحزب االشــتراكي في لجنة 
العاقات الخارجية للبرلمان الهولندي "ســاديت كارابولوت"، عــن اعتزازها بوقوفها إلى 

جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة.
وأكدت النائب "كارابولوت" بمناســبة انتهاء فترة عملها كنائبة عن الحزب االشتراكي في 
البرلمان الهولندي، تصميمها على مواصلة مسيرتها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني 

وقضيته العادلة.
ودعت النائب الهولندية البرلمانيين للعمل من أجل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ووقف 
الجرائم الصهيونية بحقهم، مطالبة حكومة هولندا باتخاذ مواقف حازمة من تلك الجرائم.

فلسطين النيابية: دعم األردن لفلسطين موقف ثابت 

شدد رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب األردني محمد الظهراوي؛ على ثبات 
الموقف األردني تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً خال مشاركته في ندوة برلمانية دولية 
إلى أن األردن يشكل شريان حياة للشعب الفلسطيني، وسيبقى المسجد األقصى والقدس 
في أعماق وجداننا، رافضا كل الخطوات األحادية التي أعلنتها حكومة االحتال والتي أخلت 

ببوصلة السلم واألمن الدولي ومقاييس العدالة.
وشــدد أن الشــعب األردني يقف كله خلف قيادته بمواقفها الحازمة تجاه المستجدات في 

فلسطين، مشيراً إلى أن مواقف األردن تتطلب المساندة والتأييد.

نائب عراقي: نعم لتوسيع رقعة التضامن الدولي مع فلسطين

أكد رئيس لجنة الشؤون السياسية واألمن القومي بالبرلمان العراقي النائب العراقي ظافر 
العاني؛ على أهمية دعم القضية الفلســطينية ورفض االنتهاكات الصهيونية ومخاطبة 
المجتمــع الدولــي واصدار بيانات بلغــات أجنبية حية يتم توزيعها علــى الجهات المعنية 

لتحقيق الفائدة المرجوة دعما للحق الفلسطيني.
واقترح النائب العاني؛ خال مشاركته باجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، تضمين 
البيان الخاص بفلســطين بندًا بتنفيذ مقاطعة شاملة للدول التي فتحت أو ستقوم بفتح 

سفارات لها في مدينة القدس المحتلة.

البرلمان العربي: نطالب بتوفير شبكة أمان مالية وسياسية لفلسطين

طالبت لجنة فلســطين في البرلمان العربي الدول العربية بتقديم الدعم الازم لموازنة 
دولة فلسطين وتفعيل شبكة األمان المالية لها، ودعت اللجنة األمين العام لألمم المتحدة، 
ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب األحمر، لتحمل مسؤولياتهم والضغط 
على االحتال لإلفراج عن جميع األسرى، مؤكدة رفضها وادانتها تصاعد سياسة االحتال 

بهدم المنازل الفلسطينية، وآخرها قرارات هدم 100 منزل فلسطيني في سلوان.

رئيس البرلمان العربي: نرحب بالقرار األمريكي استئناف المساعدات لألونروا

رحب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بقرار اإلدارة األميركية استئناف المساعدات 
االقتصادية والتنموية واإلنسانية للشعب الفلسطيني، واستئناف التمويل لوكالة "األونروا".

وأعــرب العســومي عن تفاؤله بهــذه الخطوة كونها تعبــر عن تغيير في موقــف اإلدارة 
األميركية الجديدة عن سابقتها التي اتخذت الكثير من القرارات واإلجراءات التعسفية تجاه 

الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة تقديم الدعم الازم لـ"األونروا" للمساهمة في رفع المعاناة عن الشعب 

الفلسطيني، والمساعدة في توفير احتياجاته الضرورية.
االتحاد البرلمان العربي يدين إقامة بؤر استيطانية جديدة بالضفة

أدان االتحاد البرلماني العربي إقدام المستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في 
األغوار، بهدف ربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى مدينة استيطانية كبيرة.

واســتنكر االتحاد البرلماني العربي، اســتمرار هذه األعمــاِل العنصريةِ المتطرفة، التي 
ينفذها المستوطنون بدعٍم واضح وإشرافٍ مُمنهج من سلطات االحتال، محما االحتال 

تبعات هذه األعمال وعواقبها على المنطقة والعالم بأسره.

برلمانيون ألجل القدس: نعم لوقف التهويد ومصادرة األرض
طالب رؤساء لجان فلسطين في عدد من البرلمانات العربية والدولية، المؤسسات الدولية 
والبرلمانيــة بالتحرك إليقاف مخططات االحتال في مدينــة القدس المحتلة عامة وحي 
الشيخ جراح وحي البستان خاصة، وذلك خال ندوة نظمتها رابطة برلمانيون ألجل القدس، 

بعنوان "يوم األرض مأساة تتكرر.. حي الشيخ جراح، حي البستان والمسئولية الدولية".
بدوره أكد رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية التركية النائب حسن توران، أن تركيا ال يمكن 
أن تســمح لخطط حكومة االحتال التهويدية واالستيطانية بتغيير معالم مدينة القدس 

وتحويلها إلى مدينة يهودية، مشيرًا إلى أن االحتال يتعامل كدولة فوق القانون.
من جانبها، أوضحت عضو البرلمان األرجنتيني "جوليا بيري"، أن بيانات االستنكار والشجب 
الدوليــة لاعتــداءات اإلســرائيلي ال صدى لها الفتقارهــا للخطوات العمليــة، وتجاهلها 

لإلجراءات القانونية الازمة لردع االحتال.
من جانبه، أكد رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الماليزي، النائب سيد إبراهيم، أن التضامن 
مع القضية الفلســطينية يتطلب اتخاذ إجراءات سياسية إلنهاء االحتال ووقف انتهاكاته، 

والعمل على تصنيف االحتال كدولة عنصرية.
أما، رئيس لجنة فلسطين في البرلمان النيجيري، النائب يونس أبو بكر، فدعا لتصعيد مقاومة 
االحتال برلمانيًا، مطالبًا باســتخدام الصداقات مع الكونغرس األمريكي للضغط على 
اإلدارة الجديدة في الواليات المتحدة لتصحيح األخطاء التي ارتكبت في عهد دونالد ترامب.

بدوره، قال رئيس لجنة فلســطين بالبرلمان التونســي سيف الدين مخلوف، إن اتفاقيات 
التطبيــع المجاني مع االحتال اإلســرائيلي شــجعت االحتال علــى تصعيد مخططاته 
التهويدية في األراضي الفلســطينية، محذرًا من استغال االحتال لهذه االتفاقيات من 

أجل العمل على تغيير الوعي بالقضية الفلسطينية لدى الشعوب.

النائب الجمل يستقبل وفدًا من متطوعي وزارة األوقاف

التربيــة  لجنــة  رئيــس  اســتقبل 
والقضايــا االجتماعية في المجلس 
التشــريعي النائــب الدكتــور عبــد 
الرحمــن الجمل، وفدًا مــن ممثلي 
والشــؤون  األوقاف  متطوعي وزارة 
بإنصافهــم  للمطالبــة  الدينيــة، 
الــوزارة  كادر  علــى  وتعينهــم 

بالسرعة الممكنة.
وأشــار أحد المتطوعين أثناء اللقاء 
إلى أنهم يعملون على بند التطوع 
بوزارة األوقاف منذ ســنوات طويلة 

وبوظائــف مختلفــة ولكنهــا مهمة 
وضروريــة، منوهًا إلى أنهم يؤدون 
بواجباتهــم  ويقومــون  مهامهــم 
الوظيفيــة على أكمــل وجه؛ وليس 
مــن االنصاف تركهم دون تثبيت أو 
االســتغناء عن خدماتهم ليصبحوا 

عرضة لغول الفقر والبطالة. 
مــن ناحيته ونــوه النائــب الجمل؛ 
المتطوعيــن،  لمطالــب  لتفهمــه 
مؤكــدًا علــى دعــم لجنــة التربية 
لحقــوق المتطوعين فــي التوظيف 

خاصــة وأنهــم يعملــون علــى بند 
التطــوع منذ أكثر من 10 ســنوات، 
مشددًا على سعي لجنته لتخصيص 
احداثيــات وظيفية لــوزارة األوقاف 
حتــى تتمكــن مــن معالجــة هــذه 
المشــكلة، واعدًا بمتابعة قضيتهم 
مــع وزارة األوقاف واألمانــة العامة 
جهــات  وكل  الــوزراء  لمجلــس 
االختصــاص للعمــل علــى ايجــاد 
الحلــول المناســبة لهــا ومعالجتها 

وفقًا للقانون.

ندد بالقرار.. د. بحر: قرار لجنة االنتخابات المركزية 
رفض ترشح األسير حسن سالمة تنكر لتضحيات األسرى

نــدد رئيــس المجلس التشــريعي 
باإلنابــة الدكتور أحمــد بحر؛ بقرار 
لجنــة االنتخابات المركزية القاضي 
برفــض ترشــح المناضل األســير 
حسن ســامة؛ وإزالة اســمه نهائيًا 
من قائمة القــدس موعدنا؛ واعتبر 
في تصريح مقتضب أدلى به عقب 
صــدور قــرار محكمــة االنتخابــات 
بالخصــوص أن القــرار ينــم عــن 
تنكــر لتضحيــات األســرى األبطال 
الذي ضحــوا بزهــرة أعمارهم في 
ســجون االحتــال مــن أجــل حرية 
وكرامة شعبهم وفي سياق مواجهة 
مخططات االحتال الهادفة لطمس 
الوطنية ومصــادرة حقوقنا  الهوية 

كافة. 
وقــال بحــر:" كنــا نأمل مــن لجنة 
احتــرام  المركزيــة  االنتخابــات 

وكان  األبطــال  أســرانا  تضحيــات 
قــرارات  اتخــاذ  عليهــا  الواجــب 
وتوجهــات تراعــي ظــروف أســرانا 
األبطال وتحفظ لهم حقوقهم سواء 
على صعيــد الترشــح أو االنتخاب، 
علمــًا بــأن االحتال يمنع األســرى 

من ممارســة حقهم في التســجيل 
لانتخابات". 

ودعا بحر؛ لجنة االنتخابات المركزية 
ومحكمــة االنتخابات إليجاد سُــبل 
وآليات تتماشــى مع ظروف األسرى 
الذيــن ضحــوا مــن أجــل وطنهم؛ 

معربًا عن استهجانه للقرار. 
ودعا الــكل الفلســطيني لمناصرة 
وخاصــة  الفلســطيني  األســير 
حســن ســامة وحقه في الترشــح 
القادمــة مهيبًا  العامة  لانتخابــات 
لدعــم  بــكل جهــات االختصــاص 
موقــف أســرانا األبطــال خاصة أن 
االحتال يصادر الكثير من حقوقهم 
وبالتالــي  والسياســية  اإلنســانية 
ال يتمكنــون مطلقًا من التســجيل 
بسجل الناخبين ال سيما وأن الفترة 

المقررة لذلك محدودة جدًا.  

خريشة يستهجن تحريك اعتراضات ضد المرشحين في 
القوائم االنتخابية

اســتهجن النائــب الثانــي لرئيس 
المجلس التشريعي حسن خريشة؛ 
استخدام مؤسسات وأجهزة السلطة 
رســمية، فــي تحريــك اعتراضات 
بحق بعض المرشحين في القوائم 

المختلفة.
وقــال النائب خريشــة في تصريح 
لــه:" األصــل أن تكون )مؤسســات 
الســلطة( محايدة وتخــدم العملية 

االنتخابية".
وأشــار إلى إقــدام القيادية في فتح 
دالل ســامة؛ بشــخصها وصفتهــا 
بتقديــم طعونــات ضد مرشــحين 
اســتناداً ألســس واهية، متســائًا 
"أهكذا تبــدأ االنتخابات؟؟ وأين هي 

وثيقة الشــرف التي تفاهمت عليها 
األطراف كافة؟!".

وأضــاف:" حرصنــا علــى االمتنــاع 
عــن تقديــم أي طعونات ضــد أحد 
ال شــخوصا وال قوائــم، واكتفينا بما 
قررته لجنــة االنتخابــات باعتبارها 
مستقله ومحايدة ونزيهة" منوهًا أن 
فكرة تقديم الطعونات ال تنسجم مع 
طبيعة الحالة الوطنية الراهنة حيث 
اتفقــت كل األطــراف علــى المضي 

قدمًا في مسار االنتخابات.
)61( مــن قانــون  المــادة  وحســب 
االنتخابــات العامــة رقــم )1( لعــام 
2007 فإنه تلتزم السلطة التنفيذية 
وأجهزتها المختلفة بموقف الحياد في 

جميع مراحل العملية االنتخابية.
الجدير ذكــره أن لجنــة االنتخابات 
المركزية تلقت حوالي 230 اعتراضا 
على قوائم ومرشــحين تركزت في 
معظمهــا ضد مرشــحين من حيث 
واالســتقاالت،  الدائمــة،  اإلقامــة 
على  واعتراضــات  والمحكوميــات، 
ترتيــب مرشــحين فــي القوائــم، 
وطلبات انســحاب لمرشحين وغير 

ذلك من اعتراضات.
وحظيت هذه االعتراضات بانتقادات 
واســعة علــى منصــات التواصــل 
االجتماعــي؛ لتنكــر فتــح لميثــاق 
الشــرف الذي وقعه المشاركون في 

حوار القاهرة.


