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بــــات واضحًا أن رئيس الواليــات المتحدة األمريكيــة "دونالد ترامب" مولع بالســلطة 
والحكم حد الشــغف أو إن شــئت فقل لدرجة الجنون، لذا ال أعتقد أنه ســيترك السلطة 
بســهولة ولن يسمح لمنطق أو مبــــدأ التداول السلمي للســلطة أن يسود، وذلك على 
خالف ما عاشت عليــه الواليــــات المتحــدة األمريكية وما تعود عليه الناخب األمريكي 
عبر عقود من الزمــن سوقــت خاللها أمريكــا نفسها زورًا على أنها واحة الديمقراطية. 

لقــد ظهر تشــبث "ترامب" بالحكـــم منذ اللحظــات األولى لظهــور نتائــج االنتخابات 
األمريكيـــة وبعـد دقائــق معــــدودة من إعالن "جو بايدن" رئيسًا، حيث أعلن "ترامب" 
أنه ال يثق باإلجـــــراءات االنتخابيـــة في بعض الواليـــات وأنه ال يُصــدّق تلك النتائج 
بل ويطعـــن بها وتبعـــه في ذلك جمع غفيــــر من مناصريــــه في الحزب الجمهـوري، 
ثــــم تتالــت خطـــــوات "ترامب" وفريقـــــه القانوني نحو مجابهـــة ومقاومــة نتائــج 

االنتخابــات والطعـن فيها عبــر اللجــوء للقضــاء. 
وفــي هــذا اإلطار جاء غضــب "رودي جولياني" وهــو عمدة نيويورك الســابق ومحامي 
الرئيس المنتهية واليته "ترامب" حيث ندد بنتائج االنتخابات الرئاسية وأعرب عن عزمه 
الطعن بها ورفع شــكوى قضائية تصل للمحكمة العليا وهي السلطة القضائية صاحبة 

كلمة الفصل في القضايا والطعون االنتخابية.    
حاليــًا نستطيع القــول إن القضـــاء األمريكـي قد خيب ظنون "ترامب" لذا ليس مستبعدًا 
لجــــوء األخيــر لحيلة أخرى للبقــــاء في سدة الحكــم، وهنــا يأتي الخيار الثاني له بعد 
المعركــة القضائيــة التي خسرهــا وهي اشعــال فتيــل حرب عارمــة بالمنطقة األمر 
الذي سيسمــح له بالتــذرع بوجــــود تهديــد قومــي على الدولـة األمريكيــة وبالتالي 
فـــــإن إعــــالن الحرب أو اندالعها عمليًا يمنحه أي "ترامب" أحقية دســتورية إلعــــالن 
األحكــام العرفيــة وبالتالــــي تمديــد فتــرة رئاستــه ألمريكــا لمدة سنتين قادمتين؛ 
أو على األقــــل فإنه سينجــح بإحــداث ربكــــة عارمة وغير مسبوقة لإلدارة األمريكية 
القادمة بقادة "جو بايدن" التي ســتجد نفســها تحت الضغط الشعبي والدولي وبالتالي 
ســتضعف قدرتها على التأثير أو تنفيذ الوعود االنتخابية وســتجد نفســها تعمل وفق 
قاعدة إطفاء الحرائق التي أشعلها "ترامب" قبيل رحيله بهدف تنغيض الحياة السياسية 

أمام الحزب الديمقراطي بشكل عام و"بايدن" تحديدًا.
إيران هدفًا

وأمام هذا السيناريو المرعب للمنطقة فــإن الحرب ممكن تكون على األبواب وأن طبولها 
قد قرعت فعاًل؛ وأن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ستكون الهدف اأٌلقرب "لترامب" وذلك 
لسببين إثنين؛ األول: شــخصية "ترامب" المتمردة والمتجاوزة لكل الخطوط السياسية 
الحمــراء، وغروره بجيش بــالده الذي هو بمثابة أكبر وأقوى الجيــوش بالعالم وأكثرها 
تسلحًا وتزودًا بالتكنولوجيا العسكرية المتطورة، والثاني: هو ارتفاع درجات التوتر بين 

أمريكا وإيران وخاصة في مياه الخليج العربي إلى أعلى وأقصى وأخطر الدرجات. 
 )B-52( ومــن دالالت ذلــك التدابير األمريكية المتخــذة حتى اآلن ومنها: نشــر قاذفات
وهي بعيــدة المدى، وكذلك مقاتالت )F-15( في عدد مــن القواعد األمريكية بالخليج 
وخاصة قاعدة العُديد في قطر، وكذلك إرسال حاملة الطائرات العمالقة )USS إبراهام 
لينكــون(، إلــى مياه الخليج العربي؛ وهــي تعد من أضخم الســفن الحربية في العالم، 

وتحمل ما يصل لقرابة )40( طائرة هجومية وتعمل بالطاقة النووية. 
أمــــا بالنسبــــة للردود اإليرانيــة المتوقعــة حالــة انـدالع حــــرب مع أمريكــا فإننــي 
أعتقــد أن قيــادة الجمهوريــة اإليرانية لــن تكن سعيــدة بهــذا السيناريـــو غيــر أنهــا 
لن تكون أيضًا مكتوفة األيدي وســترد باستخدام جزء ليس قليل من قوتها الصاروخية 
تجــاه القواعد األمريكية فــي األراضي الخليجيــة والبالغ عددهــا )8( قواعد بمقدورها 
استيعـــــاب قرابة )50( ألف جندي أمريكــــي، باإلضافـــــة لمراكز الدعـــــم واالمــداد 
اللوجستــــي المتمثلــــة بمطــارات وموانــئ بعض الــدول الخليجية، وكذلــك القواعد 
األمريكيــة في العــراق البالغ عددها )12( قاعدة عســكرية يخدم فيهــا قرابة )6000( 
عسكري أمريكي بصفة مدربين ومستشارين؛ هي األخرى لن تسلم بطبيعة الحال من 

الصواريخ اإليرانية وستكون في مرمى نيران الجمهورية اإلسالمية أيضًا.
غير أني أســتبعد أن يكون هذا الســيناريو حال وقوعه بمثابة حرب اســتئصال للنظام 
الحاكــــم في طهران، بل حرب استنزاف وجولة عسكريــــة وظيفيــــة بالنسبة ألمريكا 
"ترامب" هدفهــــا إطالــــة أمــــده في الحكم أو -كما أسلفنا- إحداث ربكة نوعية كبيرة 
إلدارة "جــو بايدن" الــذي يبدو أكثر ذكاًء وربما يفاجئ جميــع األطراف بخيارات لم تكن 
متوقعة من شأنهــــا تهدئــــة الساحة وتبريــــد األجــــواء واحتــــــواء األزمــة بطــرق 

وأساليب دبلوماسية ناعمــة ال تخلو من امتيازات سياسية ومالية.

افتتـــح المجلس التشريعي المرحلة األولى من إعـادة 
إعمــــار مبنــى المجلس، والذي تــم تدميره من قبل 
طائرات االحتالل فــي األول من كانون الثاني – يناير 

من العام 2009م.
وحضــر حفـل االفتتـــــاح رئيس المجلس التشريعي 
باإلنابة د. أحمــــد بحــــر وعـــدد من نواب المجلس، 
ورئيــس لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي د. محمد 
عوض، وأمين عام المجلس التشــريعي ثروت البيك، 
وأميــــن عــــام مجلس الــوزراء المهندس سهيـــــل 
الحكومييـــن  المسئوليــــن  مــن  ولفيـــــف  مـــدوخ، 

ووكــالء الــوزارات.
إرادة صلبة

وقـــــال د. بحـــــر فــي كلمــــة لـــه:" إن المجلــس 
التشريعي من خالل إعادة افتتاح المرحلــــة األولــــى 
الشــعب  أن  بينهــــا  مــن  رســائل  عـــــدة  يرســـل 
الفلســطيني عصــيّ على الكســــر ويتمتـــع بإرادة 
صلبـة، وسيبقـــى شامخـــًا رغــم استهداف االحتالل 

للحجــر والبشــر في فلسطيــن".
وأكــد بحر؛ على أن المجلس التشــريعي مســتمر في 
عملــــه التشريعـــي والرقابــــي والنيابــــي والــدور 
الوطنـــي والدبلوماسي خدمـة للمجتمع الفلسطيني 
الــذي انتخب نوابه وحملهم األمانة، مشــددًا على أن 
التشــريعي مــع المصالحة الفلسطينيــــة الوطنيـــة 
ويدعمهــا بكــــل قــــوة وهــو أيضــًا مــــع إجــــراء 
والمجلــس  والرئاسيــــة  التشريعيــــة  االنتخابــــات 
الوطني التي من شأنهــا أن تضمن تجديد الشرعيات 
للمؤسســــات الوطنيـــــة والنظام السياســي كافة، 

المجلس التشريعي يفتتح المرحلة األولى 
من إعادة إعمار مبناه

داعيــــًا الكـــل الفلســطيني للعمــــل مــن أجـــــل 
إجــراء االنتخابــــات وإعـــــادة  الوصــــول للحظــــة 

اللحمــة الوطنيـــة الفلسطينيـــة.
جهود تشريعية ُمقّدرة

من جهتــه تقــدم رئيس متابعــة العمــل الحكومـي 
التشــريعي  للمجلــس  بالتهنئــة  عــوض  محمــد  د. 
وأعضائـه بمناسبة افتتاح المرحلة األولى من إعــادة 
إعمــــار مبنى المجلس التشريعي، مقدرًا ما يبذلـــه 
المجلس ونوابــــه من جهــــود تشريعيــــة تهــــدف 

لخدمــة أبنــاء شعبنــــا.
وقــــال عوض:" المجلس التشــريعي بيـــت الشــعب 
الفلسطينــــي ونوابــــه يعملــون حتــى ينعــم أبناء 
شعبنــــا باألمن والكرامــة والحريــة"، مؤكـدًا تكامل 
األدوار بين المجلس التشريعي والجهات الحكوميـــــة 

من أجــل مجتمع قــوي وآمـن.
وأشـــار د. عوض إلى أن إعــادة إعمــار هــذا المبنـــى 
يعبــر عن إرادة الشعـــب الفلسطينــي وأنـه شعب ال 
ينكسر، مؤكــدًا أن المنظومــة الحكوميــة ستواصــل 
االحتـــالل  يهدمــــه  مــــا  لــكل  والبنـــــاء  العمــــل 
وستراكــم اإلنجـــــازات حتى نصـــــل للنصـر، الفتًا 
إلى أن االحتــــالل ينـــال من المباني لكنـه لن ينــال 

من اإلرادة الوطنيــة وعزيمــة الرجــال. 
هـــــــذا وشمــــل حفــل االفتتــــــاح إزاحــة الستــار 
المجلــس  لرئيــس  وجولــــــة  الشريـــــط  وقــص 
التشريعـــــي باإلنابـــــة د. أحمــــد بحـــــر، ورئيس 
لجنــــة متابعــــــة العـــمل الحكومــــي د. محمـــــد 

عوض، والنــواب والضيـــوف في جنبـــات المبنــى.

جانب من حفل افتتاح التشريعي للمبنى
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النائب زيدان يستنكر اقتحام االحتالل لمستشفى بطولكرم

اســتنكر النائــب في المجلس التشــريعي 
عن محافظة طولكرم عبد الرحمن زيدان؛ 
االعتداء الغاشم الذي شنته قوات االحتالل 

مؤخرًا على مستشفى ثابت ثابت الحكومي 
فــي مدينــة طولكــرم؛ وقيــام قــوة كبيرة 
من الســيارات العسكرية وعشــرات الجنود 
المدججيــن بمحاصرة المستشــفى وتفجير 

القنابل الصوتية في محيطه ومدخله.
وأدان النائــب زيــدان في تصريــح له، هذه 
الهجمــة علــى اآلمنين مــن طواقــم طبية 
ومرضــى ومنهــم المصابــون بـ)كورونــا(، 
وتأثيــر هــذا الترويع الهمجــي على حالتهم 

النفسية ومناعتهم الصحية.
وأكــد على أن هذه المداهمــة لم تكن أكثر 
من اســتعراض عبثــي للقوة علــى اآلمنين 
وتكريس متكرر النتهاك حرمة المؤسســات 
الطبية المحمية باالتفاقيات الدولية ضد أي 

اعتداءات من هذا النوع.
الدوليــة  المؤسســات  زيــدان؛  وطالــب 
هــذه  اســتنكار  بضـــرورة  والحقوقيـــة 
الغطرسة واالعتـداءات الممنهجــة وإدانتهــا 
والضغط على ســلطات االحتـــالل لإلقالع 
عن هذه االنتهاكــــات وااللتزام بالقوانيـن 
التي تحمي الشعب والمؤسســات والطواقم 

الطبية والمرضى في المناطق المحتلة.
كما طالب الســلطة الفلســطينية بالتوجه 
للمحاكـــــم الدوليـــــة إلدانــــة االحتلـال 
وممارســاته العنصريــة التــي ترقــى إلى 
مســتوى جرائم الحـــرب بحق اآلمنين من 
أبنـــــاء شعبنــا الفلسطينـــي في الضفـة 

الغربية والقدس المحتلتين.

د. دويك: لم يصدر عن السلطة مبشرات وال إشارات إيجابية 
حتى يشعر الشعب بجدية المصالحة 

أكــد رئيس المجلس التشــريعي د. عزيز دويك؛ 
على ضــرورة أن يكــون هناك خطــوات عملية، 
تعطي إشــارات إيجابية بجدية السلطة برام اهلل 
في المضي قدماً في المصالحة وصواًل إلنجازها 
بشــكل فعلي على أرض الواقع؛ األمــر الذي لم 

يحدث حتى اللحظة.
وقــال د. دويك في تصريحــات خاصة لصحيفة 
البرلمان:" إن استراتيجية السلطة برام اهلل قائمة 
علــى المماطلــة ولم تتخــذ أي إجــراءات تعطي 
إشارات إيجابية على مبادرة حماس، فكل ما نراه 
ليس أكثر من ارهاصات ولم نرى خطوات عملية".

وأضــاف د. دويك "إن اإلجراءات التي أتحدث عنها 
يجب أن يشــعر بهــا المواطن، وال نريــد العودة 
لموضوع التقدم والتراجع في المصالحة من خالل 
انســحاب الســلطة من المصالحة في اللحظات 

الحاسمة واألخيرة".
وشـــدد على ضـــــرورة أن تدعم السلطة نيتها 
نحـــــو إتمـــــام المصالحة -اذا كانــت صادقة- 
بأفعـــــال على أرض الواقـــع وأن تبـــدأ الخطوة 
األولـــى علــى طريــــق المصالحــــة لتكـــــون 
كمبشرات لهـــــا، من خالل خارطة طريق يرتاح 
لها الشعــب الفلسطينـي الذي يتـوق  للمصالحـة.



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

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

6 يناير /كانون الثاني 2021 م أخبار 2

د. بحر يهاتف نائب كويتي مشيدًا بجهوده ويهنئ رئيس لجنة 
فلسطين بمجلس النواب األردني 

هاتف رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة 
د. أحمــد بحر، النائب الكويتــي عبد العزيز 
مقترحــًا  قــدم  الــذي  الصقعبــي،  طــارق 
للبرلمان الكويتـــي؛ يقضي بتعديل قانون 
مقاطعــة االحتــالل الموحد بدولــة الكويت 
ليشــمل المقاطعة السياســية والســياحية 

واإللكترونية.
وأشــاد بحر؛ بمواقف الكويت أميرًا وبرلمانًا 
وحكومــة وشــعبًا الرافضــة للتطبيــع مــع 
االحتالل، معتبــرًا مقترح القانــون -والذي 
يضــم أيضًا اعتمــاد مقرر دراســي بعنوان 
"الصــراع العربــي مــع االحتــالل" كمقــرر 
الزامي للطلبة-، معتبرًا المقترح تقدمًا في 

مواجهة وعزل االحتالل.
من جهته؛ شكر عضو مجلس األمة الكويتي 
النائب الصقعبي؛ بحر على اتصاله، مؤكدًا 
الكويتــي  الشــعب  الكثيــر مــن نــواب  أن 

أكد رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية 
النائب محمود الزهار؛ أن العدوان الصهيوني 
األخير الذي اســتهداف االحتالل فيه مصانع 
مدنيــة ومســجد ومستشــفى ومركز لذوي 
االحتياجات الخاصة يعد شــاهدًا على أبشع 
أنــواع الجرائــم التــي يرتكبهــا االحتــالل 
الصهيوني وهــو بمثابة جرائــم صهيونية 

منظمة يتحمل االحتالل تداعياتها كافة. 
الزهــار؛ خــالل جولــة  جــاءت تصريحــات 
نظمهــا وفــــد من نــواب الكتلــة للمناطق 
التي تعرضـــت للعدوان الذي شنه االحتالل 

مؤخرًا على قطاع غزة. 
وقال الزهــار:" االحتالل الصهيوني يواصل 
عدوانه على شعبنـــا الفلســطيني ويكرس 
آلة حربــــه للقتـــل والدمــــار أمـــام مرأى 
ومســمع العالــم كلــه، فــي ظل اســتمرار 
الحصــار الصهيوني الظالـم على قطاع غزة 
منذ "14" ســنة، وفي ظــالل ذكرى عدوان 

هنأ األب مانويل مسلم بأعياد الميالد

األب مانويل مسلمالنائب األردني محمد الظهراويالنائب الكويتي عبد العزيز طارق الصقعبيرئيس المجلس التشريعي باإلنابة د.أحمد بحر

يباركــون مقتــرح تعديل قانــون مقاطعة 
االحتــالل، مؤكدًا أن الكويت ســتبقى دومًا 
وفيــة لفلســطين وقضيتها وشــعبها، وأن 
عــدم التطبيــع مــع االحتــالل هــو موقف 

مبدئي لدى كل مواطن كويتي.
ويهنئ رئيس لجنة فلسطين بمجلس النواب األردني

إلى ذلــك هنأ بحر؛ النائب محمد الظهراوي 
بتوليه رئاســة لجنة فلســطين في مجلس 
المواقــف  مســتذكرًا  األردنــي،  النــواب 
األصيلة المشــهودة للنائــب الراحل يحيى 
الســعود -رحمــه اهلل- في نصــرة القضية 

الفلسطينية.
وأكــد علــى مواصلــة التعــاون المشــترك 
لتنســيق الجهود والمواقف البرلمانية بين 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني ولجنة 
فلسطين في مجلس النواب األردني، لدعم 
وإســناد الحقــوق الفلســطينية ومواجهــة 

التطبيع مع االحتالل، والعمل على إفشــال 
المشــاريع والمخططــات التي تهــدف إلى 

تصفية القصية الفلسطينية.
وشــدد علــى ضــرورة العمــل علــى جميع 
المســتويات لمقاومة التحديات التي تواجه 
القضية الفلســطينية، مؤكــدًا على أهمية 
المملكــة األردنية على الصعيــد اإلقليمي 
والدولي، ومثمنــًا دور األردن ملكًا وبرلمانًا 
وحكومــًة وشــعبًا في دعم حقوق الشــعب 

الفلسطيني.
ويهنئ األب مسلم بحلول أعياد الميالد 

كما هنــأ بحر، األب مانويل مســلم بحلول 
أعياد الميالد المجيــد، مؤكدًا خالل اتصال 
علــى  مســلم،  األب  مــع  أجــراه  هاتفــي 
متانة العالقــة التاريخية بين أبناء شــعبنا 
الفلسطيني المسيحيين والمسلمين وأنهم 
أصحــاب القضيــة، مشــددًا علــى أهميــة 

توحيد الجهود للدفاع عن قضية فلســطين 
والمقدســات،  األرض  وحمايــة  المركــزي، 
منوهًا أنهم جزء أصيل من مكونات الشعب 
الفلســطيني، محمــاًل ســلطات االحتــالل 
المســؤولية الكاملــة علــى جرائمهــا ضــد 

المسحيين ومقدساتهم.
ويعزي القيادي خضر عدنان بوفاة والده

إلــى ذلك هاتف بحر؛ األســير المحرر خضر 
عدنان القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، 
معزيًا إياه بوفاة والده الحاج عدنان موسى 
عن عمٍر ناهز "82 عامًا"، بعد تدهور حالته 
الصحيــة، نتيجة إصابته بفيــروس كورونا 
المســتجد، مقدّمــًا التعازي لــذوي الفقيد، 
مشــيدًا بدوره ومواقفه البارزة بالدفاع عن 
األسرى ونصرة حقوقهم المشروعة، سائاًل 
اهلل عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.

وفد برلماني يتفقد المصانع المدمرة

الزهار: استهداف االحتالل مصانع ومراكز مدنية جرائم صهيونية منظمة 

عــام "2008م" على قطـــاع غــــزة والذي 
الحكومية  المؤسســات  استهـــدف معظــم 

واألجهزة األمنية والشرطية في القطاع.
يأتــي  الصهيونــي  العــدوان  أن  وأوضــح 

فــي إطــــار استمـــــرار الدعــــم واالنحياز 
والتطبيــع  الدولــي  والصمــت  األمريكــي 
المخزي والمذل لبعض األنظمــــة العربيــة 
والتنسيـق األمني من قبـل السلطة في رام 

اهلل ممــا فتــح شهيــــة العــدو الصهيوني 
علــى ارتكــــاب المزيــــد الجرائـــــم بحق 

شعبنـــا الفلسطينـــي.
الصهيونــي  االحتــالل  الزهــار؛  وحمــل 
المسئوليـــة الكاملــــة عن تداعيـات هــذا 
والمراكــــز  المدنييــن  بحــــق  العــــدوان 
الصحيــــــة والتعليميـــــة واالقتصاديـــــة 
بعــرض  ضربــــا  الجرائـــم  باعتبـــــار 
الدوليــــــة  القوانيــــــن  لكــــل  الحائـــط 
داعيــــًا  اإلنســـــان،  حقــــوق  ومبـــــادئ 
المنظمــات األمميــة والمؤسســات الدولية 
للقيام بواجبــــاتها وحمـــاية غـزة والشعب 

الفلسطينــــي.
شــــارك  الجولــــة  أن  ذكــــره  الجديــــر 
وشملـــــت  النــــواب  مـــن  عـــــدد  فيهــا 
عــــدة مصانــــع ومنشـــــأت تجاريـــة تـم 
استهدافهـا مؤخـرًا وكـــــان أصحـــاب تلك 

المصانــع في استقبال الوفد البرلماني.
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"الركن الشديد".. والقرار المقاوم األكيد
ال ريب أن المناورات الواسعة التي نظمتها قوى وفصائل وتشكيالت المقاومة الفلسطينية 
المختلفة تحت عنوان "الركن الشــديد" األســبوع الماضي، تشــكل نقلة نوعية فارقة في 
مسار المقاومة الفلسطينية وتشكيالتها العسكرية، وإيذانا بولوج مرحلة جديدة من العمل 
المقاوم المشــترك في إطار وحدة الحال والقرار الذي تجســده غرفة العمليات المشــتركة 

لقوى المقاومة الفلسطينية.
فللمـــرة األولى في تاريـــــخ العمل الفلســطيني المقـــــاوم تنطلـــــق مناورات عسكرية 
واسعــــــة تضم مختلف القوى والتشكيــــــالت العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، 
مع مــــــا يعنيه ذلك من وحــــــدة ميدانيـــــــة رائعــــــة وتأطير سليم للجهد المقاوم في 

سيــاق إدارة الصـــراع مع العـــدو الصهيونــي.
إن هــذه المنــاورات التي تحمل اســم "الركن الشــديد" الذي اســتوحي مــن اآلية رقم 80 
في ســورة هود "لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شــديد"، تؤشــر إلى إيواء والتجاء قوى 
وتشــكيالت المقاومــــــة الفلســطينية المختلفة إلى "الركن الشــديد" الذي ورد ذكره في 
القرآن الكريــــــم، وهو "اهلل" تعالى، واالعتصـــــام بحبله المتين لتحقيــق النصر والغلبة 

على االحتـــالل الصهيونـــي بإذن اهلل.
إن هذه المناورات الرائعة التي اكتسبت صبغة دينية ومسحة إيمانية قرآنية ووحدة وطنية؛ 
تشكل أرضية العمل وقاعدة االنطالق األساسية لمشروع التحرر الوطني الفلسطيني الذي 
يشكل العمل العسكري المقاوم أحد أهم وأبرز تجلياته الكبرى، وما دامت قوى وتشكيالت 
المقاومة العسكرية تســتند إلى "الركن الشديد"، وتلوذ بالقوة والمدد والعون اإللهي، فإن 

اهلل سيبارك في جهدها وعملها المقاوم، وييسر لها سبل السداد والتوفيق بإذنه تعالى.
وبقــدر األهمية الذاتيــة والمبنى الموضوعي لهــذه المناورات، فإنها تحمل بالقدر نفســه 
رســائل غاية فــي األهمية والخطورة لالحتــالل الصهيوني، والمحيــط اإلقليمي والدولي، 
والداخل الفلســطيني، في ظل المرحلة الدقيقة والحساســة التي يعيشــها شعبنا الصامد، 

ومخططات التصفية واالستهداف التي تحاول النيل من وجودنا وعدالة قضيتنا.
الرســالة األولــى موجهة للعــدو الصهيوني الذي يمــارس الصلف والعربدة ويطلق ألســنة 
التهديــد والوعيد ضد غزة ومقاومتها الباســلة، فقد أوصلت المقاومــة عبر هذه المناورات 
رسالتها إلى االحتالل ومؤسساته السياسية والعسكرية واألمنية واالستخبارية، وأنبأته عن 
مدى اســتعدادها وجهوزيتها للدفاع عن شــعبها والرد على أي مغامرة أو حماقة صهيونية 
بحق شــعبنا ومقاومتنــا خالل األيام أو المرحلة القادمة، وأكدت لــه عن فداحة الثمن الذي 

سيدفعه حال تجاوز الخطوط الحمراء وشنّ أي عدوان مستقبال.
أما الرســالة اإلقليميــة والدولية لمناورات "الركن الشــديد" فهي مزدوجــة الوجهة، بحيث 
تتجه الرســالة األولى إلى المحيط العربي وبعض دول اإلقليم التي تهرول بشــكل خطير 
باتجــاه التطبيع والتحالف االســتراتيجي مع االحتالل، مؤكدة أن حمى وســعار التطبيع لن 
تفت في عضد شــعبنا ومقاومته، ولن تفلح في ثنيه عن شــدة تمســكه بحقوقه وثوابته 
الوطنية، فيما تتجه الرسالة األخرى إلى اإلدارة األمريكية التي تنسج وتحيك خيوط التآمر 
ومخططــات التصفية ضد شــعبنا وقضيتنا لتؤكد أن هذه المؤامــرات والمخططات، وعلى 
رأسها "صفقة القرن"، لن تحصد سوى الفشل التام، وأن قوى المقاومة الفلسطينية قادرة 
بوحدتهــا الميدانية على التصدي لكل المؤامرات والمخططــات األمريكية وتجذير وتعزيز 

التمسك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية مهما بلغت التحديات والتضحيات.
وال ريب أن رســالة مناورات "الركن الشديد" إلى الداخل الفلسطيني تبدو شديدة األهمية، 
فهي تؤكد لشــعبنا الفلســطيني وشــرائحه المختلفة وفصائله الوطنية واإلســالمية على 
أولويــة الوحــدة الوطنية كاســتراتيجية ثابتة ال تقبــل النقض أو التأجيــل، وتبرهن على 
وحــدة الفعــل والحال والقرار المقــاوم الذي يتجســد بأبهى صوره وتجلياته فــي الميدان، 
تفاهما وتشاورا وتنسيقا، ومدى النضج الكبيـــــر الذي بلغته قوى المقاومة في إطار غرفة 
العمليات المشتركة، وتمنـــح شعبنا نموذجا رائعــا من العمل الوطني المقاوم القادر على 

حماية شعبنـــا وإنجـــاز مشـــروع التحريـــر والعـــودة بـــإذن اهلل.
وفـــــي الختـــــام.. فــــإن الرؤية الثاقبـــة تؤكـــد أن هذه المناورات سيكون لها ما بعدها، 
أثــــــرا وتأثيـــــرا، فاعليـــة وحضـــــورا في الشـــــأن الوطني الفلسطيني، وستسهم في 
تعزيـــــز مسار التطـــور الالفت في سيـــاق اإلعــــداد العسكري لقــوى المقاومـــة ودوره 
الحيوي في ردع االحتالل وتحقيق أهدافنا الوطنية الكبرى خالل المرحلة القادمة بإذن اهلل. 

"َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو ُقْل َعَسى َأن َيُكوَن َقِريًبا "

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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لجنة التربية تستقبل وفدًا من 
المأذونين الشرعيين

النائب أبو راس يستقبل مدير عام المنظمات 
غير حكومية بوزارة الداخلية

والقضايا  التربية  لجنة  اســتقبلت 
المأذونين  االجتماعيــة وفدًا مــن 
الشــرعيين العاملين في المحاكم 
إلــى  لالستمــــاع  الشرعيـــــة، 
مطالبهــم بالتثبيت، وحضر اللقاء 
رئيس وأعضاء اللجنة النواب: عبد 
الرحمــن الجمــل، محمد شــهاب، 

سالم سالمة، وهدى نعيم. 
بدوره أكد النائــب الجمل؛ حرص 
لجنته على دعم حقوق المأذونين 
بعضهــم  اســتمرار  مــع  خاصــة 
بالعمــل لمــدة تزيــد عــن عشــر 
ســنوات على بنــد العقــد، واعدًا 
بالتواصل مع جهــات االختصاص 

لمعالجة تلك المشكلة.
فيمــــا أشــارت النائب نعيم؛ إلى 
فــي  التشــريعي  المجلــس  دور 
معالجــة مشــكلة العامليــن على 
بند العقــد والتي عانى منها آالف 
الموظفين منذ سنوات طويلة في 
غزة، مؤكدة أن التشــريعي يتابع 

استقبل النائب مروان أبو راس؛ مدير 
عام المنظمات غير الحكومية بوزارة 
الداخليــة أيمــن عايــش، وبحث معه 
ســبل دعم القطاع الصحي لمواجهة 
جائحــة كورونا من خــالل الجمعيات 
الخيرية والمؤسســات غير الحكومية 

سواء المحلية أو الدولية.
لجهــود  راس؛  أبــو  النائــب  ولفــت 
القطــاع  لدعــم  البرلمانيــة  اللجنــة 

همــوم الموظفيــن ويعمــل على 
تلبيــة حقوقهــم الوظيفيــة.

موظفــي  مشكلــــة  أن  يذكــــر 
العقــود تعاني منهــــا العديد من 
الــوزارات الحكوميـــة فــي غــزة، 
والتــي تحتاج إلى موازنــات مالية 
لتثبيــت كوادرهــا العاملــة، وفق 

قانون الخدمـــة المدنيــة.
وتبحث التعاون المشترك مع وزارة 

العمل
هــــذا وناقشــت اللجنــة مع وكل 
تفاقــم  مشــكلة  العمــل،  وزارة 
البطالــة في قطــاع غزة بســبب 
استمـــرار الحصــار، وبحثــت معه 
فــي  المشــترك  العمــل  ســبل 
إطــار معالجــة همــوم المواطــن 
الفلسطيني، جاء ذلك خالل زيارة 
وزارة  لوكيــل  اللجنــة  نظمتهـــا 
العمــل إيهــاب الغصيــن لتهنئته 
بمناســبة اســتالم مهامــه وكياًل 
للــوزارة، بمشــاركة النــواب: عبد 

ســالم  الجمــل،  الرحمــن 
الشرافي،  يوســف  سالمة، 

وهدى نعيم.
إلــى  اللجنــة  واســتمعت 
الخطــط التطويريــة التي 
تعكــــف وزارة العمل على 
الفتــرة  خــالل  تنفيذهــا 
المقبلة فــي إطار جهودها 
للتعاطـــي مــع احتياجــات 
المجتمــــــع الفلسطينــي، 
المشكــــالت  ومواجهــــــة 
استمــــرار  عن  الناتجـــــة 

الحصار.
اســتعرض  ناحيتــه،  مــن 
الغصيــن التحديــات التــي 
العمــل،  وزارة  تواجــــه 
علــى  حرصــه  مؤكــــدًا 
الــوزارة  بــدور  االرتقــاء 
المواطــن  خدمــة  فــي 
الفلســطيني فــي المرحلة 

المقبلة.

الصحــي في قطاع غــزة خالل الفترة 
الســابقة؛ ولقاءاتها مع رجال األعمال 
والمؤسســات المعنيــة بهــدف جلــب 
العون والمســاعدات للقطاع الصحي 
الــذي يعانـــي أصــاًل نقصــًا  بغـــزة 
واالمكانيـــات  األدويــــة  فــي  حــادًا 
الحصار،  الطبية جراء  والمســتهلكات 
مؤكــدًا علــى أهميــة تضافــر جهود 
مختلف الجهات المعنية من مؤسسات 

لتزويـد  ودوليــــــة  محليـــــة 
بالمتطلبات  الصحــي  القطاع 
الالزمــة لمواجهــة الجائحــة، 
أبنــاء  دعـــــم  أجــــل  ومــن 
شــعبنا، وتناول اللقاء العديد 
واألفــكار  المقترحــات  مــن 
الهادفة لدعم القطاع الصحي 
مع  التواصل  آليــات  وخاصــة 
المؤسسات المحلية والدولية. 
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أخبار

لجنة الداخلية تزور كلية الرباط وتطلع 
على إجراءات اختيار الشرطيات

النائب الخضري: 2021م عام تفعيل 
التضامن الدولي لرفع حصار غزة

النائب سالمة يشيد بجهود الشرطة النسائية

نائبان: "الركن الشديد" نقلة نوعية 
للعمل المقاوم ضد االحتالل

والحكــم  واألمــن  الداخليــة  لجنـــة  زارت 
المحلــي فــي المجلــس التشــريعي كليــة 
الربــاط الجامعيــة لالطالع المباشــر على 
أداء الكلية وإجراءاتها في اختيار الشرطيات 
وفق اإلعالن األخير لــوزارة الداخلية، وكان 
في استقبال رئيس وأعضاء اللجنة ُكاًل من 

مدير عــام الشرطــة وعميــد الكلية.
مــروان  النائــب  اللجنــــة  مقــــرر  وقــال 
أبــو راس:" إنــه وفقـــــًا للــدور الرقابــــي 
للتشريعـــي على أداء السلطــــة التنفيذية 
وأجهزتهــا، فإن لجنـــــة الداخلية واألمــــن 
بالتشــريعي حرصت على متابعـــــة ســير 
اختبارات وإجراءات اختيار الشرطيات المنوي 

استيعابهن في صفوف وزارة الداخلية".
وأضـــــاف النائــب أبــو راس؛ أن اللجنــــة 
اطلعت على خطوات اختيار الشــرطيات من 
لحظة اإلعــــالن، حيـــث تقــــدم للوظيفة 
عشــرة آالف متقدمة، وســيتم اختيار "50" 

وصــف النائــب الثانــي لرئيــس المجلس 
التشريعـــي حســـن خريشــــة، المنــاورة 
األجنحــة  نفذتهــــا  التــــي  العسكريـــــة 
تسميـــــة  وحملــت  بغـــــزة  المُقاومــــة 
"الركن الشديــــد"، بالنقلـــــة النوعيـــــة 

للعمـل المقـــاوم ضــد االحتــالل.
وقــــال خريشــة فـــي تصريـــح لــه:" إن 
توحـــــد الغرفــة المشــتركة انجــاز كبير 
الصحيــــح،  االتجــــاه  فــي  وخطــــــوة 
موضحــــًا أن غزة تمثــل رأس الحربة في 
محور المقاومـــة الذي بـــات مستهدفا من 

قبل قوى الشر في العالم".
وذكر خريشـة أن تجميــع قـــوى المقاومــة 
تحت مظلة وطنية واحدة هو انجاز لشعبنا 
وعلينــا أن نبتهج بهذه الخطوة، معربًا عن 
أمله أن تتبع بخطوات أخــــرى في الضفة؛ 
مســتدركًا بالقــول:" مــع أن ذلك يبـــــدو 

بعيــدا الختــالف النهجيـن".

المســتقل  النائب  أطلق 
التشريعي  المجلس  في 
على  الخضــري،  جمــال 
"2021م" عــام تفعيــل 
التضامــــــن الدولــــــي 
والعربـــــي واإلسالمــي 
لرفع  كافـــة  بأشكالــــه 
الحصـــــار اإلسرائيلـــي 
المتواصــل علــى قطاع 

غزة منذ "14" عامًا. 
الخضري  النائــب  ودعــا 
فــي تصريــح صحفــي؛ 
الحــراك  إحيــاء  إلعــادة 

الشعبـــي التضامني في الشارع األوروبي 
والوقفــات  المســيرات  عبــر  غــزة  مــع 
واألنشطــة،  والفعاليــــات  والتظاهــــرات 
المؤسســات  مــع  التواصــل  جانــب  إلــى 
والقانونيــة وتفعيــل جريمــة  الحقوقيــة 

الحصار قانونيًا.
وأكــد الخضــري؛ علــى األهميــة البالغــة 
للحــراك الخارجــي خاصــة الدولــي، على 
والشــعبية  الرســمية  المســتويات  كل 
والمؤسسات والبرلمانات، لما له من تأثير 
مباشــر على االحتالل االســرائيلي، وقوة 

أشــاد النائب ســالم ســالمة؛ بجهــود ودور 
الشــرطة النســائية فــي قطاع غــزة، جاء 
ذلك لــدى اســتقباله مديرة دائــرة الرقابة 
والتفتيــش فــي الشــرطة النســائية فــي 
قطاع غزة المقدم ريما نوفل، وذلك مطلع 
األســبوع الجاري بمكتب نواب كتلة التغيير 

واإلصــالح بالمحافظــة الوسطى. 
وأشــار النائب سالمــــة أثنــــاء اللقــاء إلى 
أن الشــرطة النســائية ال يقـــل دورها عن 
باقي األجهــزة األمنيـة واإلدارات الشرطية 
األخرى، الفتــــاً أنهــــا تقــــوم بــدور مهم 
وتنفــذ الكثير من المهام التــي توكل إليها 
وتتطلــب وجــود العنصر النســائي، مؤكدًا 
على ضــرورة االهتمام بالعنصر النســائي 

منهن بشكــــل مباشــر، باإلضافــة لـ "50" 
أخريات على سلم االحتياط.

عميــد  مــن  اســتمعت  اللجنــة  أن  وتابــع 
كليــة الربــاط العميــد د. ناصــر ســليمان 
إلجــراءات اختيــار الشــرطيات مــن حيــث 
الفحص الجسدي والمواصفـــات الجسمانية 
والمواصفــات العلميــة والمعرفية، مشــيدًا 
باألســس والقواعد التــي وضعتهــا الكلية 
الختيــار الشرطيــــات، مؤكــدًا أن اللجنــة 
اتفقــت مع الكليـــــة وإدارة الشــرطة على 
اســتمرار التواصل والزيارات لالطالع على 
باقي اإلجــراءات حتــى تعيين الشــرطيات 

ألهميـــة وحساسيــة هذه الوظيفــة.
وفــــي ختـــام الزيارة شــكر رئيس اللجنة 
مديــــر عــــام الشــرطة اللـــواء محمــــود 
صالح، وعميد كليــــة الرباط العميد ناصر 
سليمــــان، وقيــــادة الشــرطة النســائية، 

الذين رافقوا اللجنة في زيارتها للكلية.

دليل قوة
من جانبـــه، أكـــــدّ النائب باسم زعارير، 
أن ما يجري على ســاحة غــزة، من توحيد 
في جميـــع النشــاطات وخاصــة الوطنية 
منهــا، إنما يـــــدل على نية حمــاس تجاه 
وحدة شعبنــا وصــب جهـودها تجاه تحرير 

الوطـــن وطــرد المحتــل.
وقــــــال النائب زعاريـــر في تصريح لــه 
تعليقــًا على منــاورة الركن الشــديد:" إّن 
الفصائل تتفهــــم معنـى وجـــودها بغـزة 
وأنها تعمل ألجل تحقيـق أهـــداف شعبنـا، 
من خـــالل العمــل المقــاوم المشتـــرك، 
موضحــًا أن هــذا العمل دليــل على قدرة 

شعبنا في تحقيق التوافق والوحدة".
وشــدد على أن شعبنــا يعــــول على أهلنا 
في غـــــزة لرفعــة قضيتهــــم والعمـــل 
علــى توجيــــه البوصلــــة نحــو تحريــــر 

فلسطيــن بكــل مقدساتهــا.

فــي الشرطــــة الفلسطينيــــة مــن خالل 
دعمه ســــواء مـــن الناحية اللوجســتية أو 

بالكــادر البشري المدرب.
بـــــدورها أطلعــت المقـــدم ريما نوفـــل، 
النائــب سالمــــة علــى أهــــم انجــــازات 
الشــرطة النســائية في األعـــوام السابقة 
المنصـــرم،  العــــام  انجــازات  وخاصــــة 
موضحـــة أهــــم المعيقــــات التي تعيــق 
النسائيــــة  الشرطــــة  وعمــــال  مهــام 
وأهمهـــا نقص الكــــادر البشري ونــــدرة 
الموازنـــــات الماليــــة المخصصــــة لهــا، 
وفي نهايـــة الزيارة شــكرت المقدم نوفل، 
للنائب سالمــة، اهتمامــه ومتابعتــه ألداء 

الشرطــة النسائيـــة ومهامهــا. 

باســتمرار  التأثير  هــذا 
كل  تفعيــل  وديمومــة 
المناصريــن من حركات 
التضامــــــن الدولــــــي 
معظم  فــي  المنتشــرة 
دول العالــــم ودورهــــا 

وعملهــــا المؤثـــر. 
وبين أن استمرار الحصار 
مع انتشار جائحة كورونا 
الصحــي  الوضــع  مــع 
والحياتــي  واإلنســاني 
الكارثي في غزة يتطلب 
تضامنًا ومساندة عاجلة 
لتفعيل هــذه الكارثــة التي تعيشهــا غزة 
وصــواًل للعمل على إنهائهــا وإنقـاذ غزة. 
وبيــن أن الحصار لم يتــرك جانبًا في حياة 
مليونــي فلســطيني يعيشــون فــي غزة 
إال وطالــه بالتدميــر والتخريــب والتراجع 
والتدهــور، مطالبًا برفــع الحصار عن غزة 
ألنه البوابــة الرئيســية، لتجــاوز األزمات 
الخطيــرة الراهنــة، وهــذا يتطلــب جهدًا 
دوليــًا، وخطة فلســطينية موحــدة قادرة 
على تجــاوز هــذه الحالة الخطيــرة، التي 

وصلت إليها األوضاع اإلنسانية في غزة.

النائب باسم الزعاريرالنائب حسن خريشة
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أخبار

لجنة الداخلية تناقش خطتها السنوية 
لعام 2021م

النائب الغول: التشريعي أقر ثالثة قوانين بالقراءة الثانية اللجنة القانونية تقر خطتها للعام 
2021م

النائبان الشرافي والمصري يناقشان برامج 
التشغيل المؤقت للعمال والخريجين 

ناقشــت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكم 
المحلي في المجلس التشريعي الفلسطيني 
خطة عملها للسنة الجارية "2021م"، وذلك 
أثنــاء اجتماٍع دورٍي عقدتــه مؤخرًا بحضور 
رئيــس اللجنة النائب إســماعيل األشــقر، 
وبمشــــاركة أعضاء اللجنــة النواب: مروان 

أبو راس، يونس أبو دقة، وسالم سالمة.
وأضــــح مـــقرر اللجنــة النائب مــروان أبو 
راس، أن اللجنــة بحثت بنــود ومواد الخطة 
واالضافــات  وتعديالتهــا  المقبــل  للعــام 
المقترحــة عليهــا، لعرضهــا علــى رئاســة 
المجلس التشريعــي للموافقــة عليها وفقًا 
لألصــول االدارية، مشيرًا أنها تهدف بشكل 

ناقش النائبان يوســف الشــرافي، ومشــير 
المصري، برامج التشــغيل المؤقت للعمال 
والخريجيــن في قطاع غزة، جــاء ذلك لدى 
اســتقبالهما لمدير عــام التشــغيل بوزارة 
العمل المهندس ماهر أبو ريا، بمكتب نواب 

شمال قطاع غزة. 
بــدوره ثمــن النائــب الشــرافي دور وزارة 
العمــل فــي التخفيف مــن معاناة الشــباب 
والخريجين رغم الظروف الصعبة التي تمر 
بهــا الحكومــة وقطاع غزة بســبب الحصار 
الظالــم وجائحــة كورونــا، في حين أشــاد 
النائــب المصري ببرامــج الــوزارة الهادفة 

لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع.

التشريعي  المجلس  أقر 
مؤخــرًا  الفلســطيني 
بالقراءة  قوانيــن  ثالثة 
مــن  مقدمــة  الثانيــة 
اللجنــة القانونية وهي: 
بشــأن  قانــون مؤقــت 
مكافحــة جائحة كرونا، 
وقانون الكاتب بالعدل، 
وقانون تنظيم وتركيب 
وأجهــزة  كاميــرات 
"البرلمــان"  المراقبــة، 
التقــت رئيــس اللجنــة 
بالمجلــس  القانونيــة 
التشريعي النائب محمد 

فرج الغول وأجرت معه الحوار التالي:
قانون مكافحة جائحة كورونا

وقــال الغــول:" إن قانــون مكافحــة جائحة 
كورونــا يعتمــد على إرســاء إطــار قانوني 
جامــع ومؤقت للتصــدي للجائحة، مشــيرًا 
إلــى أنه يمنح الجهــات التنفيذية جملة من 
الصالحيات والتدابير الضبطية للتعامل مع 
الجائحة في الجوانب الصحية واالقتصادية 

والمالية والقانونية.
وأضــاف النائب الغول؛ أن مشــروع القانون 
حرص على الموازنــة بين المصلحة العامة 
والخاصة، من خالل منح الجهات الحكومية 
صالحيات عاجلة للتعامــل مع الجائحة، مع 
إقرار حزمــة مــن المســاعدات واالعفاءات 
الضريبيــة والرســوم والتســهيالت وضبط 

األسعار ومنع االحتكار.
قانون الكاتب بالعدل

بالعــدل  الكاتــب  لقانــون  بالنســبة  أمــا 
فقــد أوضــح الغــول؛ أن القانون يكتســب 

المجلــس  فــي  القانونيــة  اللجنــة  أقــرت 
التشــريعي خطتها للعــام "2021م" وذلك 
أثنــاء اجتماٍع دورٍي عقدتــه مؤخرًا بحضور 
رئيسها النائب محمد فرج الغول، ومشاركة 
أعضــاء اللجنــة النــواب: مروان أبــو راس، 

محمد شهاب، وأحمد أبو حلبية.
وأشــــار رئيــس اللجنـــة النائــب الغـــول، 
إلى أن لجنتــــه بحثـــت خــــالل االجتمــاع 
التعديــــالت المقترحــة فــي خطــة عملها 
المذكــورة وتم اعتمادها بعــــد مشــاورات 
ومناقشــــات علميــــة ومهنيــــة معمقــة، 
الفتــًا لمواصلــة اللجنـــــة عملهـــا خدمــة 
للمواطنيــن وللمجتمــع الفلســطيني وفق 
المهـــام الموكلــة إليهــا بموجب القانـون.

رئيســي لمتابعــة عمــل وزارتــي الداخلية 
والحكــم المحلي بقطــــاع غــزة ومراقبــة 

أداء الوزارتيــن.
وبينّ أن الخطــة ستعمل على متابعة كل ما 
يتعلق بوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، 
بهــدف تطويــر عملهــا، والمحافظــة على 
األمن العام سواء أمن األفراد أو المجتمــــع، 
وكذلــك متابعة عمــل وزارة الحكم المحلي 
وبلديــــات قطاع غزة للحفاظ على الشكل 
العــــام لمدن وشــــوارع القطـاع من حيـث 
النظافة والتطور العمرانــي والبنية التحية 
وتنظيم األســواق وغير ذلك مــن األعمال 

والمهام المناطة بالبلديات وفق القانون. 

عـــام  مديــــر  اســتعرض  ناحيتــــه  مــن 
التشغيــــل إنجـــازات إدارتــه العامة خالل 
العـــام المنصــرم، الفتــًا للمشــاريع التــي 
قدمتهــــا الــوزارة مؤخــرًا بهــدف تخفيــف 
معانـــاة شعبنـــا، ومنوهــًا لخطة الــوزارة 
خــــالل العــام الجــاري "2021م"، وأطلــع 
"أبو ريا" النائبين على ســير العمل اليومي 
دون  تحــول  التــي  والمعيقــات  بالــــوزارة 
تحقيــــق اإلنجـــازات، وفي نهايــة الزيارة 
شــكر نــواب الشــمال المهنــدس ماهر أبو 
ريــا علــى جهــوده الطيبــة والمباركــة في 
إدارة ملف التشــغيل المؤقت مثمنين عمله 

وجهوده وداعين للمزيد خدمة لشعبنا.

يرســي  باعتبــاره  أهميــة 
إطــارًا قانونيــًا حديثــًا من 
خــالل معالجتــه لتشــرذم 
القانونيــة  النصــوص 
التــي تحكم عمــل الكاتب 
بالعدل، وعالــج الكثير من 
اإلشــكاليات والعوائق التي 
يعاني منها الكاتب بالعدل 

أثناء ممارسة أعمالهم.
وبين أن القانون سيساهم 
في معالجة بعض المسائل 
لــم  التــي  والموضوعــات 
القديمة،  القوانين  تعالجها 
بمــا يواكــب التطــور فــي 
شــتى المجاالت، وســينعكس ايجابــًا على 

ضبط وتوثيق الحقوق.
قانون كاميرات المراقبة

وأكــد رئيــس اللجنــة القانونيــة أن قانون 
تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة، 
وسيســاهم القانــون فــي ضبــط الحالــة 
الجنائية والتسهيل على جهات التحقيق في 
كشــف الجرائم واختصــار الوقت من خالل 
تحليل محتوى الكاميرا ال سيما وأن القانون 
اعتبر الصورة الملتقطة من الكاميرات أداة 

إثبات في الجرائم.
يذكر أن مشــروع القانــون يتكون من "22" 
مــادة تنظــم عــدة مســائل منهــا تحديد 
المنشــئات الملزمــة بتركيــب الكاميــرات، 
وضبط صالحيات الجهة المختصة في منح 
اإلذن لتركيــب الكاميرات، ومتابعة حســن 
استخدامها والتفتيش عليها، وإلزام كل من 
قــام بتركيــب كاميرا مراقبة اشــعار الجهة 

المختصة بذلك.

كمــا ناقشــت اللجنــة جملــة من مشــاريع 
القوانيــن المطروحــة علــى طاولــة عملها 
خــــالل المرحلــة المقبلــة، منها: مشــروع 
قانــون التنفيــذ المعــدل، مشــروع قانون 
التقاعد العام، ومشروع قانون التصديقات.

إلــى ذلــك بحثــت اللجنــة بعــض التقارير 
الــواردة إليهــا من ديــوان الرقابــة المالية 
واإلداريــــة، ووضعــــت مالحظاتهــا عليها 
تمهيــــدًا إلحالتهـــــا لجهــات االختصاص، 
وهــذا واطلعــت اللجنــة القانونيــة خــالل 
اجتماعهــا علــى مخرجــات ورشــة العمــل 
الخاصــة بهيئة الــزكاة الفلســطينية التي 
حضرهــا النائــب مــروان أبــو راس، متابعًا 

وممثاًل عن نواب المجلس التشريعي.
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أحــدث القانون المذكــور بدائل للحبس، 
هي تلــك المحــددة في المــادة رقم "1" 
والمادة رقــم "9"؛ حيث أجاز للقاضي من 
تلقاء نفســه أو بناء علــى طلب المحكوم 
عليــه، أو بنــاء على طلب مركــز التأهيل 
واالصــالح؛ أن يســتبدل عقوبــة الحبس 

بواحدة أو أكثر من العقوبات البديلة.
كمــا وأجــاز للقاضــي وللنيابــة العامــة 
اســتبدال التوقيــف االحتياطــي بإحــدى 

التدابير البديلة عن الحبس االحتياطي.
إذا القانــــون يقـــرر ميــــزة للمتهــم أو 
المــدان فــي جميـــع األحــوال، كمـــا أنه 
يخفـــف من تكدس السجون ويساهــــم 
في تحقيـــق الغايـة من العقـــاب. وفيما 

يلي نص القانون:

الباب األول
العقوبات البديلة

المادة )1(
للمحكمــة عند الحكــم بعقوبــة الحبس او 
السجن أن تســتبدل بها عقوبة أو أكثر من 

العقوبات البديلة اآلتية:
1.العمــل فــي خدمــة المجتمــع، ويكــون 
بتكليــف المحكوم عليه وبموافقته؛ بالعمل 
لصالح إحدى الجهــات ذات النفع العام دون 
مقابل، ويُراعى في هذا العمل؛ تَواُفقه مع 
مهنــة المحكوم عليه – ما أمكن – وأال تزيد 
مدتــه على ســنة، وبما ال يجاوز 45 ســاعة 

عمل فعلي اسبوعيًا. 
2.اإلقامة الجبرية في مكان محدَّد، وتكون 
بإلــزام المحكوم عليه بعــدم مغادرة محل 

إقامة محدَّد أو نطاق مكاني معيَّن.
3.حْظــر ارتيــاد مــكان أو أماكــن محدَّدة، 
ويكون بإلزام المحكــوم عليه بحْظر ارتياد 

نطاق جغرافي معيَّن.
االتصــال  أو  التعــرُّض  بعــدم  4.التعهُّــد 
بأشــخاص أو جهات معيَّنــة، ويكون بإلزام 
المحكوم عليه بعدم التعرُّض ماديًا أو قوليًا 
أو غيرها من أشكال التعرُّض؛ وبمنْعه من 
االتصال والتواصل بأشخاص أو جهات ذات 

صلة بالجريمة؛ وذلك بأية وسيلة كانت.
5.الخضــوع للمراقبــة اإللكترونية، ويكون 
ــل المحكــوم عليه  بمراقبــة حركــة وتنَقُّ
إلكترونيــًا بواحــدة أو أكثــر مــن وســائل 
بــوزارة  المتاحــة  اإللكترونيــة  المراقبــة 

الداخلية.
6.حضور برامج التأهيل والتدريب، ويكون 
بإلــزام المحكوم عليــه بالخضــوع لواحدة 
أو أكثــر مــن برامج التأهيــل والتدريب في 
المجاالت الطبية أو النفســية أو االجتماعية 
أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية لتقويم 

سلوكه.
7.إصــالح الضَّــرر الناشــئ عــن الجريمة، 
ويكــون بإلزام المحكوم عليه بردِّ الشــيء 

إلى أصله و/أو جبْره و/أو التعويض عنه.
المادة )2(

1.للمحكمة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة 
ال تزيد على ســنة أْن تســتبدل بهــا - بعد 

قانون العقوبات والتدابير البديلة الصادر بالقانون رقم )3( 
لسنة 2019م

تحديد مدة الحبــس - عقوبة بديلة أو أكثر 
مــن المنصــوص عليها في المــادة )1( من 

هذا القانون.
2. للمحكمــة عنــد الحكم بعقوبــة الحبس 
لمــدة تزيــد علــى ســنة وال تتجــاوز ثالث 
ســنوات أو الســجن لمــدة ال تزيــد علــى 
خمــس ســنوات إذا تبين لها مــن الظروف 
الشــخصية أو الصحية للمحكوم عليه عدم 
مالئمــة تنفيذ عقوبــة الحبس أو الســجن 
ِوْفقــًا للتقارير التي تطلبهــا أو تقدَّم إليها، 
أْن تســتبدل بها بعد تحديد مدة الحبس او 
الســجن عقوبة اإلقامة الجبريــة في مكان 
محدَّد وحدَها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة 
أخرى من المنصــوص عليها في المادة )1( 

من هذا القانون.
المادة )3( 

 لكل محكــوم عليه بالحبــس لمدة ال تزيد 
علــى ســنة؛ أن يطلــب من المحكمــة التي 
أصــدرت الحكم اســتبدال عقوبــة الحبس 
بعقوبــة بديلة مــن العقوبــات المنصوص 
عليهــا في المــادة )1( مــن هــذا القانون، 
وتفصــل المحكمــة في الطلب بعد ســماع 

أقوال النيابة العامة.
المادة )4(

1.يجوز للمديرية العامة لإلصالح والتأهيل؛ 
الطلــب من المحكمة التــي أصدرت الحكم؛ 
أن تســتبدل العقوبة األصلية المحكوم بها 
بعقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها 
في المادة )1( من هذا القانون، لمدة تساوي 
باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم 
بها، وذلــك إذا توافرت فــي المحكوم عليه 

الشروط اآلتية:
 أ.أْن يكــون قد أمضى نصف مدة العقوبة أو 

العقوبات المحكوم بها.
 ب.أْن يكون حسن السيرة والسلوك.

 ج.أال يكون في اإلفراج عنه خطر على األمن 
العام.

الماليــة  االلتزامــات  أدى  قــد  يكــون  د.أْن 
المحكــوم بها عليــه في الدعــوى الجزائية 

ذاتها.
2.تفصــل المحكمة في الطلب بعد ســماع 

أقوال النيابة العامة.
3.تســري بشــأن تنفيذ العقوبــات البديلة 
الخاصة بهــذه المادة؛ األحــكام الواردة في 
الفصــل الثالــث عشــر مــن القانــون رقم 
)6( لســنة 1998م بشــأن مراكــز اإلصالح 

والتأهيل.
المادة )5(

1.مع مراعاة االحكام الواردة في البند رقم 
)1( مــن المادة رقــم )1( من هــذا القانون 
البديلــة  العقوبــات  تنفيــذ  مــدة  تكــــون 
المنصــوص عليهــــا فــي البنــود مــن )1( 
إلى )6( من المــــادة )1( من هــذا القانون؛ 
مســاوية لمدة العقوبة األصليــة المحكوم 
بهــا أو باقي المــدة المحكوم بها؛ بحســب 

األحوال.

2.تحــدد المحكمــة عنــد الحكــم بالعقوبة 
المدة التــي يتعيَّن خاللها تنفيــذ العقوبة 
البديلــة الواردة في البند )7( من المادة )1( 

من هذا القانون.
المادة )6(

تتابــع الجهــة المختصــة بــوزارة الداخلية 
واالمــن الوطنــي بإشــراف النيابــة العامة 
تنفيــذ العقوبــات البديلــة، ويصــدر وزير 
الداخليــة واألمــن الوطنــي قــرارًا بتحديد 
الجهة المختصة بالمتابعة لتنفيذ العقوبات 

البديلة.
المادة )7(

تختــص المحكمــة التي أصــدرت الحكم أو 
االمــر بالعقوبة البديلــة بالفصل في جميع 
المنازعــات المتعلقة بتنفيذ هــا أو إلغائها، 
وإصدار جميــع القرارات واألوامــر المتعلقة 
بها، بعد ســماع أقوال النيابــة العامة، ولها 

على األخص ما يأتي:
1. األمر بتنفيذ العقوبة األصلية أو ما تبقى 
منها أو اإللزام بعقوبة بديلة أخرى في حالة 
االمتناع عن تنفيذ أي من العقوبات البديلة 

أو اإلخالل بها خالل مدة تنفيذها.
2. األمر بتمديــد المدة التــي يتعين خاللها 
تنفيذ العقوبة البديلة الواردة في البند )7( 

من المادة )1( من هذا القانون.
3. النظــر فــي التقاريــر المتعلقــة بتنفيذ 
العقوبات البديلة التي تعرض عليها واتخاذ 

ما تراه بشأنها،
 وتكــون القــرارات واألوامر التــي تصدرها 

المحكمة نافذة فورًا رغم استئنافها.
المادة )8(

تســري علــى العقوبــة البديلــة األحــكام 
المقرَّرة قانونــًا للعقوبة األصلية للجريمة، 
وال يخُــلُّ توقيــع العقوبة البديلــة بتنفيذ 

العقوبات الفرعية.
الباب الثاني 
التدابير البديلة

المادة )9(
1.للقاضي أو لعضو النيابة العامة– بحسب 
األحوال – إلــزام المتهم بواحدة أو أكثر من 
التدابيــر البديلــة التالية بداًل مــن الحبس 

االحتياطي:
أ -اإلقامة الجبرية في مكان محدَّد.

ب -حْظر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة.
ت -الحضــور لمركــز الشــرطة فــي أوقات 

محدَّدة.
ث -التعهُّــد بعــدم التعــرُّض أو االتصــال 

بأشخاص أو جهات معيَّنة.
ج -الخضوع للمراقبة اإللكترونية.

2.تســري على التدابير البديلة الواردة في 
الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، كبديل عن 
الحبس االحتياطي، األحكام المقرَّرة قانونًا 

للحبس االحتياطي.
المادة )10(

1.للمتهــم الــذي يتم إلزامه بأحــد التدابير 
البديلــة المنصــوص عليها فــي المادة )9( 

من هــذا القانــون، الحق فــي التظلم لدى 
المحكمة التي قررت التدبير البديل؛ أو لدى 

النيابة العامة بحسب األحوال.
2.للمتهم في حال رفض تَظلُّمه؛ الحق في 
تقديــم تَظلُّــم جديد بعد مضي شــهر من 

تاريخ رْفض التََّظلُّم.
3.تنتهي مدة هــذه التدابير البديلة الواردة 
فــي المادة )9( في جميــع األحوال بانقضاء 
ســتة أشــهر من تاريخ بدء تنفيذها، مالم 
تحَــل الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة 

بنظرها.
المادة )11(

للقاضــي أو لعضو النيابة العامة – بحســب 
األحوال – في حالة إخالل المتهم بشــروط 
التدابير البديلــة أو امتناعه عن تنفيذها أو 

إخَالله بها؛ األمر بحبسه.
الباب الثالث 
احكام عامة
المادة )12(

1.يعاَقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين 
أو بالغرامة التي ال تجاوز ألفي دينار أردني؛ 
كل مَــن تهــرب أو أخــّل بتنفيــذ أيّ مــن 

العقوبات أو التدابير البديلة.
2.يعاَقــب بالعقوبــة ذاتهــا المذكــورة في 
الفقرة )1( من هذه المادة؛ كل مَن ســاعد 
شخصًا على الهرب مِن تنفيذ عقوبة بديلة 
أو تدبيــر بديل، أو اإلخــالل بتنفيذ أيٍّ من 

العقوبات أو التدابير البديلة.
3.يعاَقــب بالحبس مدة ال تزيد على ســتة 
أشــهر أو بالغرامة التي ال تجاوز خمســمائة 
دينار أردني؛ كل من كلَّفته الجهة المختصة 
بمتابعة تنفيذ أيٍّ من العقوبات أو التدابير 

البديلة؛ وأخَلَّ بمتابعتها.
في جميع األحوال المشــار إليها أعاله؛ يجوز 
اســتبدال عقوبة الحبس؛ بإحدى العقوبات 

البديلة طبقًا ألحكام هذا القانون.
المادة )13(

1.تُحــدد جهات العمل فــي خدمة المجتمع 
وأنواع األعمال التي تمــارَس فيها وكذلك 
برامج التأهيل والتدريب وإجراءات تنفيذها 

بموجب تعليمات تصدر عن وزير العدل. 
2.يصــدر وزيــر الداخليــة واألمــن الوطني 

تعليمات يحدد فيها:
عقوبــة  لتنفيــذ  الالزمــــة   أ.اإلجـــــراءات 
اإلقامـــــة الجبريـــــة، والحــاالت واألوقات 
التي يجـــــوز فيـــها للمحكوم عليه الخروج 

من محل اإلقامة الجبرية.
ب. اإلجــراءات الالزمـــــة لتنفيــــذ عقوبة 
حظر ارتيــــــاد مكــــان أو أماكن محــددة، 
فيهــا  يجــوز  التــي  واألوقـــات  والحـــاالت 
أو  المكـــان  ارتيــــاد  عليــــه  للمحكـــــوم 

األماكــن المحظــورة.
المادة )14(

اللوائـــــح  الــوزراء  مجلــس  يصـــــــدر 
لتنفيــذ  الالزمــة  والقـــرارات  واألنظمـــــة 

أحكـــام هــذا القانــون.
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مواقف برلمانية دولية
البرلمان الجزائري يصادق على مشروع قانون يجرم الترويج للتطبيع

صادق البرلمان الجزائري على مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع االحتالل 
عبر وسائل اإلعالمي واإلعالم البديل، والمقدم من النائب أميرة سليم.

وكانت النائب ســليم؛ قد أعربت عبر صفحتها في "فيســبوك" عن نيتها تقديم 
مقترح مشــروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل 
اإلعالم واإلعالم البديل، وقالت:" إن هذا المشــروع القانوني ينطلق من مواقف 
الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع االحتالل خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة 
خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المســاومة السياسية، بتبريرات تجارية 

وصفقات مشبوهة".
وأكــدت النائب ســليم أن مقترح القانــون يؤكد على الثوابــت الجزائرية خاصة 
الموقف الثابت من القضية الفلســطينية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يعاقب 

بالسجن لمدة "15" عامًا لمن يروج للتطبيع مع االحتالل.

البرلمان األردني ينتخب أعضاء لجنة فلسطين النيابية
اســتكمل مجلس النواب األردني، انتخاب أعضاء لجانــه الدائمة، والبالغ عددها 
"15" لجنة، من بينها لجنة فلسطين التي تم انتخاب أعضاءها النواب على النحو 
التالي:" فايز بصبوص، عبد المحســيري، امغير الهمالن الدعجة، راشد الشوحه، 
أحمد الســراحنة، محمد الظهــراوي، رائد الظهراوي، محمــد الخاليلة، محمد أبو 

صعيليك، حسن الرياطي، وحازم المجالي.
وجــرى الحقًا انتخاب محمد الظهراوي رئيســًا للجنة، الجدير ذكره أن اللجنة كان 
يرأسها النائب الراحل يحيى السعود -رحمه اهلل- وكان صاحب مواقف متقدمة في 

خدمة القضية الفلسطينية.
رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان األردني: نحن مع فلسطين وسنواصل دعمها

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان األردني النائب محمد الظهراوي، 
أن اللجنة ستواصل البناء اإليجابي تجاه دعم القضية الفلسطينية، انسجاما مع 
المواقف الثابتة للملك عبد اهلل الثاني، وأنها ستواصل عملها في بذل المزيد من 

الجهود لصالح القضية وشعبها الشقيق.
وأوضــح الظهراوي، أن لجنة فلســطين النيابية ترفض أية طروحات من شــأنها 
المســاس بأمن األردن باعتباره خط أحمر، وترفض أية طروحات أو خطوات من 
قبل االحتالل أو تلك الجهات الداعمة له، مشــددا على أن القضية الفلســطينية 

ثابت أردني مركزي يتربع على أعلى سلم األولويات.

برلماني تركي: صفقة القرن خيانة
أكــد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفلســطينية التركيــة، وعضو الهيئة 
التنفيذية لرابطة "برلمانيون ألجل القدس"، النائب حسن توران، أن صفقة القرن 
هــي خيانة القرن، وتركيا ال يمكن أن تســمح بتنفيذها أو القبول بها، منوهًا أن 

بالده قد أظهرت موقفا واضحا منها وهو الرفض.
وأوضح توران، خــالل ندوة نظمتها الرابطة، بعنوان "لماذا لن تتخلى تركيا عن 
فلسطين؟"، أن سعي بعض الدول العربية لتسويق صفقة القرن ال يعطي شرعية 

لها، مشدداً على أن الصفقة هي خطة لسرقة األراضي الفلسطينية.
وبين توران، أن اتفاقيات التطبيع األخيرة بين الدول العربية واالحتالل مرفوضة، 
ومنافية للمنطق ومهينة لتلك الدول؛ ألنها لن تحصل على أي مكاسب مقابلها، 
وتشجع اعتداءات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني، مبينا أن الدفاع عن فلسطين 

واجب على تركيا واألمة العربية واإلسالمية كلها.

برلماني اندونيسي: ال تطبيع مع االحتالل
قال رئيس لجنة التعاون البرلماني الدولي في البرلمان اإلندونيسي ونائب رئيس 
رابطــة برلمانيون ألجل القدس، الدكتور فضلــي زون، إن االحتالل ضغط كثيرًا 
على إندونيســيا؛ إلرغامها علــى تطبيع العالقات معها، بينمــا عرضت الواليات 

المتحدة ملياري دوالر أمريكي لتحسين األوضاع االقتصادية مقابل ذلك.
وأكــد زون أن الرئيــس اإلندونيســي ووزيــر الخارجية والبرلمــان وكل مكونات 
النظام السياسي اإلندونيسي قد رفضوا بشكل واضح فكرة تطبيع العالقات مع 
االحتالل، مشــيراً إلى أن التطبيع سيكون مفيداً لالحتالل فقط، وسيعتبر نصرًا 

ساحقا له، ونكسة لحقوق الشعب الفلسطيني وللعدالة الدولية.
وقال:" من المســتحيل أن تطبع جاكرتا العالقات مــع االحتالل، الن ذلك يخالف 
الدســتور اإلندونيســي"، معتبراً أن التطبيع شــجع االحتالل على االستمرار في 

انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

البرلمان العربي يدعو لحماية فلسطين من االستيطان
طالب رئيس البرلمان العربي عادل العســومي؛ المجتمع الدولي برفض مشروع 
القانون العنصري لتسوية وتمويل البؤر االستيطانية في األراضي الفلسطينية 

المحتلة بعد موافقة كنيست االحتالل على القراءة األولى لمشروع هذا القانون.
وأكد العسومي - في خطابات وجهها لألمين العام لألمم المتحدة ورئيس االتحاد 
البرلمانــي الدولي ومفــوض األمم المتحدة الســامي لحقوق اإلنســان ورئيس 
البرلمــان األوروبــي- رفض البرلمان العربي لمشــروع القانــون باعتباره تحديًا 

صريحًا لقرارات الشرعية الدولية.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية واإلنسانية، واتخاذ 
إجــراءات حازمة لحماية حقوق الشــعب الفلســطيني، والتصدي لهــذه القرارات 
العنصريــة والمعادية لحقوق اإلنســان، والتي تنتهك القانــون الدولي وتتحدى 

قرارات الشرعية الدولية.

نواب الوسطى يلتقون رئيس بلدية البريج

النائب العبادسة: دعوة فريدمان لزيادة 
االستيطان انحياز أمريكي لالحتالل

ناقــش نواب المحافظة الوســطى 
قضايــا وهمــوم المواطنيــن مــع 
رئيــس بلديــة البريــج المهندس 
أيمــن دويك؛ وضــم الوفد ُكاًل من 
النواب: سالم سالمة، عبد الرحمن 

الجمل، وهدى نعيم.
البلديــة  بجهــود  النــواب  وأشــاد 
وتقديمهــا الخدمــات للمواطنيــن 
بهــدف التخفيــف مــن معاناتهــم 
اليوميــة؛ وناقش النواب مشــروع 
الصــرف الصحي فــي منطقة حي 
النزهة فــي البريج، بــدوره رحب 
رئيس البلدية بالنواب شارحًا جهود 
البلدية ومشاريعها والخدمات التي 
تقدمها للمواطنين، مؤكدًا اهتمام 
البلدية بكل القضايا محل النقاش. 

ويزرون وكيل وزارة العمل
وعلــى صعيــد أخــر زار وفــد من 
نواب الوســطى وكيل وزارة العمل 
المهندس ايهاب الغصين؛ بمكتبه 
بمقر الــوزارة، وضم الوفد النواب: 
سالم سالمة، عبد الرحمن الجمل، 
وهــدى نعيــم، وأشــادوا بالجهود 
التــي تبذلهــا الوزارة ومشــاريعها 
لخدمــة  الهادفــة  التشــغيلية 

العبادســة؛  يحيــى  النائــب  أدان 
تصريحــات الســفير األمريكــي لــدى 
االحتالل "ديفيــد فريدمــان" الداعية 
لزيادة وتيـــرة االســتيطان وتوســيع 
البناء فــي المســتوطنات، مؤكدًا أنها 
تمثل انحيــازًا أمريكيًا جديــدًا صارخًا 
لدولــة االحتــالل بعيــدًا كل األعراف 

السياسيـــة  والدبلوماسيــة.
وقــال النائب العبادســة فــي تصريح 
صحفي:" الســفير األمريكــي ينافس 
ضــد  التطــرف  فــي  المســتوطنين 
شعبنا الفلســطيني والعداء له، لذلك 
ال يصنــف أنه محايــــد أو يمثــــل أي 
دبلوماســية في النهاية هو مستوطن 
قذر يقوم بــكل األدوار التي يقوم بها 

المستوطنيــن ضــد شعبنــا".
وأضــاف هــذه ليســت المــرة األولــى 

المواطنين، وناقشوا إمكانية ايجاد 
فرص عمل للخريجين.

 بــدوره اطلع المهنــدس الغصين؛ 
وفــد النــواب علــى أهــم انجازات 
وزارة العمل ســواء انجاز المشاريع 
التشــغيلية أو ما يتعلق بمشــاريع 
مــن  الحــد  وسياســة  الخريجيــن 
البطالــة موضحــًا أهــم المعيقات 
التي تعترض العمل فــي الوزارة، 
شــاكرًا للنواب متابعتهــم لقضايا 

المواطنين وهمومهم.
النائب سالمة يستقبل مدير مباحث 

الوسطى
هذا وأستقبل النائب سالم سالمة؛ 
مدير مباحث المعسكرات الوسطى 
الرائــد مدحت أبو رحمة، وأســتمع 
منه للمعيقات التي تعترض عمل 
المباحــث وإنجاز المهــام اليومية، 
شاكرًا لهم الجهود المبذولة بهدف 

حماية المواطنين وممتلكاتهم. 
بــدوره قــدم أبــو رحمــة؛ شــرحًا 
عــن أهم اإلنجــازات التــي حققها 
فريــق عمل المباحــث بالمحافظة 
الوســطى خالل العــام المنصرم، 
منوهًا أنهم بحاجة ماســة لبعض 

مثــل  واالحتياجــات  اإلمكانيــات 
النارية وزيادة  السيارات والدرجات 
طاقم العاملين حتى يتســنى لهم 
انجاز المهام اليومية بشكل أسرع، 
مــن ناحيته أكــد النائب ســالمة؛ 
أنه ســيتابع احتياجات المباحث مع 

جهات االختصاص. 
النائب عبد الرحمن يستقبل وفدا من 

أهالي النصيرات
إلــى ذلــك أســتقبل النائــب عبد 
الرحمــن الجمل، وفــدًا من أهالي 
النصيرات المتضررين من إنشــاء 
مقبرة النصيرات الجديدة، وشــرح 
الوفــد تخوفــات األهالــي الناتجة 
عــن تدشــين المقبــرة الجديــدة 
المجاورة لبيوتهــــم ولمؤسســات 
حيويــة أخرى، مــن ناحيته أشــار 
النائــب الجمــل، إلى أنــه تم رفع 
قضية المقبــرة للجهات الحكوميـة 
الحكــم  وزارة  ومنهــا:"  المعنيــة 
النصيــرات"،  وبلديــة  المحلــي 
وجهـــــات أخــرى بهـــدف معالجة 
األمــر ووضــع الحلول المناســبة، 
منوهــــًا أنــــه مستمـــر بمتابعـة 

األمر مع تلك الجهات.

تصريحــات  منــه  نسمـــــع  التــي 
أمريكيــة منحــازة لالحتــالل هنــاك 
كثيــر مــن المواقــف التــي قــام بها 
الســفير "فريدمــان" بعيــدا عــن أي 

عرف دبلوماسي، مؤكدًا أن الواليـــات 
ظهيــر  هــي  األمريكيــة  المتحـــدة 
لالحتــالل وهـــي التي تدعمــه بكل 
الســبل، ومواقف الرئيــس األمريكي 
الجــوالن  هضبـــة  تجــــاه  ترامــب 
ومدينــــة القــدس وصفقـــــة القرن 
خيــر دليل على االنحيـــاز األمريكـي 

السافر لالحتــالل الصهيونــي.
ودعـــا النائــب العبادســة؛ إلى ضرورة 
بهــدف  الوطنيــة  الوحـــدة  تعزيـــــز 
الوقــوف صفــــا واحــدا أمام سياســة 
االســتيطانية ضد شــعبنا  االحتــالل 
الفلسطيني وضرورة وحــــدة شعبنــا 
خلف المقاومــة واالستمرار في الحفاظ 
والثوابــت  األساســية  القيــــم  علــى 
فلسطيـــن  كل  باعتبــار  المرتبطــة 

لشعبنــا واالحتـالل الى زوال.


