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ماجد أحمد أبو مراد

جمهورية السودان.. دولة العراقة والبســالة والطيبة السودانية المعروفة 
عــن أهلهــا ورجالهــا بوضوح، قاتــل رجالهــا المتطوعين عــام "1948م" 
االحتــالل الصهيوني فــي معركــة "بيــت دراس" وأبلوا بالًء حســنًا حتى 
وصفهــم قادة العصابات الصهيونية بالوحــوش، وفي العام ذاته قام ربان 
ســفينة سودانية كانت تقل حجاجًا لبيت اهلل الحرام بتغيير مساره البحري 
ليتجه نحو فلسطين وشارك الحجاج في معارك النكبة واستشهد جزء كبير 

منهم ودفنوا في غزة وهناك منطقة على ساحل غزة تسمى السودانية.
وفــي العام "1958م" ســن البرلمان الســوداني قوانين مقاطعة مشــددة 
ضد االحتالل؛ ليعبر النائب الســوداني عن عميق فهمه بقضية فلسطين 
ومعــاداة محتليها، وقد شــهد العــام "1967م" احتضــان الخرطوم للقمة 
العربيــة الرابعة والشــهيرة بقمة "الــالءات الثالث" لتــدوي صرخاتها عبر 
الحناجر العربية المخلصة "ال لالعتراف- ال للصلح- ال للمفاوضات" أما العام 
"1969م" افتتحــت الســودان مكتبًا لمنظمة التحرير الفلســطينية لتكون 

بذلك من أوائل الدول العربية التي تحتضن مكتبًا للمنظمة. 
وقــد بادرت الســودان فــي العــام "1987م" الســتضافت جلســات الحوار 
الوطنــي إلدارة فعاليــات االنتفاضة األولى؛ أما العام "1988م" فقد شــهد 
رفع الســودان لمســتوى التمثيل الدبلوماســي لفلســطين ليصبح لنا في 
قلب الخرطوم ســفارة فلســطينية بما تحمــل الكلمة مــن معنى، وحتى 
عام "2009م" تزين جواز الســفر السوداني بعبارة "مسموح له بزيارة كل 
األقطار عدا )إسرائيل("، وبذلك حافظت السودان على دورها الطليعي في 

خدمة القضية الفلسطينية وعدم التفريط فيها. 
وبعد هذا التاريخ المشرف للسودان تجاه فلسطين وأهلها وقضيتها والذي 
امتد لنحو "70" عامًا أو أكثر بقليل، جاء عبد الفتاح البرهان؛ رئيس المجلس 
السيادي السوداني أي أعلى منصب سياسي في الدولة السودانية وبمثابة 
رئاســة الدولــة للفتــرة االنتقالية التي جــرى االتفاق عليها بيــن األطراف 

السودانية، ليقود مسيرة تطبيع بالده مع كيان االحتالل الغاصب. 
االمداد اللوجستي هدفًا

ويعتبر السودان من أبرز الدول أو المناطق الجغرافية المناسبة أو الحاضنة 
لعمليــات االمدادات اللوجســتية للمقاومة الفلســطينية؛ ولطالما تحدثت 
أجهــزة مخابرات واســتخبارات دولية عن دور الســودان واحتضان أراضيها 
لعمليات "تهريب الســالح" للمقاومة الفلســطينية وخاصة في قطاع غزة، 
لذلك كله كانت الضغوطات الرســمية الدولية التــي أفضت مؤخرًا التفاق 
التطبيع بين السودان واالحتالل والذي أعلن عنه الرئيس األمريكي بنفسه. 

رفض شعبي
لكن هذا االتفــــاق كغيره من االتفاقيات التطبيعية الموقعــــة مع الكيان 
يشهد مقاومة شرسة ورفضًا شعبيًا حادًا في األوساط السودانيـة من أحزاب 
ومؤسســات وشــخصيات وعموم المواطنين الســودانيين الذين يرفضون 

التقارب مع االحتالل ويعتبرون عداوته عقيدة راسخة في صدورهم.
المطلوب لحركة الرفض هذه التوسع واالستمرار في نهجها الرافض للتطبيع 
مع الكيان وقبوله ومحاربــة كل المحاوالت الرامية لجعله كيانًا مقبواًل في 
األذهان، بل استمرار الرفض حتى اإلطاحة بمهندسيه والساعين إلبرامــه 
وجر الســــودان لمستنقــع التطبيــع والتقـــارب مع االحتالل وجلبه للعبث 

بالساحة السودانية وتخريبها والتضييق على خطوط االمداد للمقاومة. 
وفي الختــــام.. ال يمكن للجالد أن يصبح ضحية وال يمكن التسليم لسارق 
األرض أو قبولــــه ككيــــان سياسي طبيعي في المنطقــــة مهمــــا فعـل 
مزوري التاريــــخ من حمــالت وفعاليـــات واتفاقيـات وغيــر ذلك لتحسين 
وجه االحتــالل أو إعــادة صياغة صورتــه في األذهــان في العالــم العربي 
واإلسالمــــي؛ أحــرار العالــم أجمــع يرفضــون االحتـــالل ويعرفــون أنـه 

قاتـــل وســـارق بامتيـــاز. 

أقـــر المجلس التشريعي الفلسطيني مشروع قانون 
الكاتب بالعدل لسنة 2020، ومشروع قانون تنظيــم 
وتركيــب كاميــــرات المراقبــة، بالمناقشــة العامـة 
باإلجمــاع، استنــــاداً ألحكــام المــادة )67( من النظام 
الداخلــي للمجلــس التشــريعي، وفي إطار سياســة 
المجلس الراميــــة لتطويــــر التشــريعات وتحديثها 

ومواكبة المستجدات.
مشروع قانون الكاتب بالعدل

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول:" 
إن مشــروع قانون الكاتــب بالعدل الــذي يتكون من 
)39( مادة، يتوافق مع أحكام القانون األساســي لعام 
)2003م( وتعديالته، ومع السياسة العامة للتشريعي 
الراميــة إلى تطوير التشــريعات وتحديثهــا ومواكبة 

المستجدات الحديثة".
وأضاف أن مشــروع القانون المقترح يكتســب أهمية 
كبيــرة، انطالقــاً مــن خطــورة وأهمية المســتندات 
التــي يقومــون بتنظيمهــا، حيــث أنه يعالــج الكثير 
مــن اإلشــكاليات والعوائق التــي يعانــي منها كتبة 
العــدل أثنــاء ممارســة عملهــم، وتقــادم النصوص 
القانونية المنظمة لعملهم وعــدم موائمتها لألدوات 
القانونيــة الحديثــة، وتناقضهــا مع بعضها بســبب 
الســاري. للتشــريع  التاريخيــة  المرجعيــات  تعــدد 

وأوضح الغول؛ أن مشروع القانون يلبي الحاجة لقانون 
وطني بصياغة تشــريعية حديثة ويواكب التطورات 
التشــريعية، بما يكفل حماية وحفظ حقــوق األفراد 
في المجتمع ويحقق االستقرار في المعامالت، ويعالج 
الموضوعات التي لم تعالجها القوانين القديمة، ويوفر 

المجلس التشريعي يقر مشروعي قانون الكاتب بالعدل 
وتنظيم وتركيب كاميرات المراقبة

بالمناقشة العامة

إطار قانوني ينظم أعمال دوائر كتاب العدل، ويحـدد 
مسؤولياتهم واختصاصاتهم.

مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة
وبين رئيس اللجنة القانونية أن مشروع قانون تنظيم 
وتركيب كاميرات المراقبة يتكون من "22" مادة تنظم 
عدة مســائل منها تحديد المنشئات الملزمة بتركيب 
الكاميرات، وضبط صالحيات الجهة المختصة في منح 
اإلذن لتركيب الكاميرات، ومتابعــة حسن استخدامها 
والتفتيش عليها، وإلزام كــــل من قـــــام بتركيــــب 

كاميــرا مراقبة اشعــار الجهــة المختصــة بذلك.
وأشــار إلــى أن مشــروع القانــون يوجــب االحتفــاظ 
بتســجيالت الكاميرات وأجهزة المراقبة لمدة ثالثين 
يومــًا، وينظــم حجية مخرجــات كاميــرات المراقبة، 
والحاالت التي يحظر بها تركيبها، وجملة من العقوبات 

بحق المخالفين لبعض نصوص القانون.
ولفت الغول إلى أن مشــروع القانــون يهدف للوقاية 
مــن األعمال االجرامية، وحمايــة األفراد والممتلكات، 
والحفاظ علــى النظام العام، وتأمين وحماية البنايات 

والمواقع الحساسة.
وأكد أن من اإلضافات الهامة لمشــروع القانون اعتبار 
التســجيالت التي تتم بواســطة كاميــرات المراقبة 
في المنشــئات، حجة في االثبات لدى جهات التحقيق 
والمحاكمة، ما لم يثبت العكس، وهذا التوجه يسهل 
على المحاكم وجهات التحقيق االستناد إلى مخرجات 
الكاميــرات كبينات بموجــب نص قانــوي، وكحجية 
مقبولة أمام القضاء، وهو ما سيسهل إثبات حق الطرف 

الذي يرغب باالحتجاج بها.

جانب من زيارة لجنة التربية لمدرسة بمحافظة الوسطى
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الخميس
03

لجنتــا الداخلية والرقابة 
عــام  مديــر  تلتقيــان 
الشرطة اللواء/ محمود 

صالح

لجنــــة القــدس تناقــش 
الصهيونيــة  اإلعتـــداءات 
املقدســات وتبحث  علــى 
تعــــــاون  بروتوكـــــوالت 

برملانيـــــة

االحتــال يحــول النائــب 
حســن يوســف لإلعتقال 

اإلداري ملدة "6" شهور

اللجنـة القانونيـة تناقش 
مشاريــع قوانيـن جديدة 
وتحيلها للجنة الصياغة

لجنــــة الرتبيــــة تتفقــد 
بمحافظتــــي  مــــــدارس 
الوسطـــــــى وخانيونــس 
وتشيــــد بإجــراءات وزارة 

التعليــــم
03

0507

06

رئاسة ونواب التشريعي يتفقدون المديرية العامة للشرطة
اشادوا بالدور الوطني للمؤسسة الشرطية

4 التفاصيل

عبر المجلس التشــريعي الفلسطيني على 
لسان رئيسه باإلنابة د. أحمد بحر؛ عن خيبة 
أمله من اإلعالن عن اتفاق التطبيع الجديد 
بين الســودان وكيــان االحتــالل الغاصب؛ 
وشدد بحر، في تصريح صحفي أصدره فور 
اإلعالن االتفــاق؛ أنه يعتبــر انزالق خطير 
في الثقافة والفكــر العربي وهدية مجانية 
لالحتــالل؛ ووصــف االتفاق بأنــه يأتي في 

إطــار تقديم الدعــم لترامب بهــدف النجاح 
فــي االنتخابــات األمريكيــة القادمــة وذلك 
على حســاب قضيتنا األمر الذي يرفضه كل 

الشرفاء وأحرار العالم.
وشــدد بحر في تصريحه؛ علــى أن االتفاق 
بمثابة خيانة كبرى لقناعات وثوابت وثقافات 
الشــعوب العربية واإلســالمية، مضيفًا:" ما 
كان لبلــد الــالءات الثــالث أن يســقط بهذا 

اعتبر رئيس المجلس التشــريعي الدكتور عزيز 
دويك؛ تطبيع بعض األنظمة العربية مع االحتالل 
الصهيوني جريمة نكــراء دينيًا ووطنيًا وأخالقيًا.

صحفــي  تصريــح  فــي  دويــك؛  د.  وأشــار 
دعــم  بالمطبعيــن  األولــى  أن  "للبرلمــان" 
شــعبنا كونــه مظلــوم، وليس االصطفــاف مع 

د. دويك: التطبيع جريمة نكراء وعلينا البدء 
بأنفسنا لقطع الطريق على مشاريع تصفية القضية

الشــكل المدوي وال أن يهرع صوب االحتالل 
والتطبيع معه". 

وأشــار إلى أن االتفاق يشــكل تهديد لهوية 
األمة ومســتقبل الســودان الشــقيق؛ داعيًا 
الشــعب الســوداني الشــقيق ألوســع حملة 
اعتراض شعبي على االتفاق بهدف اسقاطه 
واجبــار الســلطات الحاكمة فــي البالد على 
التخلي عن التطبيع واالنحياز لصالح قضايا 

االمة العربية واإلســالمية وفــي مقدمتها 
القضية المركزية وهي فلسطين. 

الجدير ذكره أن الرئيس األمريكي ترامب؛ 
كان قد أعلن التوصــل لما وصفه باالتفاق 
بين إســرائيل والسودان على صنع السالم 
والبــدء بعالقات دبلوماســية كاملــة واعدًا 
بانضمام خمس دول عربية على األقل على 

حد وصفه التفاقيات التطبيع مع االحتالل.

الظالــم، فهــم بهــذا ضربــوا عــرض الحائــط 
األخــوة. قيــم  وبــكل  اإلســالمية  بالشــريعة 

وهــم  األمــة  أعــداء  المطبعيــن  إن  وأضــاف:" 
يمثلــون أنظمــة ديكتاتوريــة فشــعوبهم تكره 
أن  أجمعــوا  األمــة  علمــاء  وحتــى  فعلــوا،  مــا 
والمســلمين".  ولرســوله  هلل  خيانــة  التطبيــع 
ورأى د. دويك أن بعــض قادة األنظمة المطبعة 
طبعوا طواعية ولكن كلهم نفذوا امالءات جهات 
خارجية تبحث عن مصلحة االحتالل الصهيوني.
تثــور  أن  ضــرورة  علــى  دويــك  د.  وأكــد 
الشــعوب العربيــة علــى حكامهــا المطبعيــن.
وعلى صعيد فلسطين في مواجهة التطبيع؛ بين 
د. دويك أنها بدأت مشروعًا مهمًا لمواجهة التطبيع 
وصفقة القرن وغيرها من المشاريع –في إشارة 
للمصالحة واالنتخابات-، معتبرًا أن التســريع في 
االنتخابات الفلسطينية وافراز قيادة ديمقراطية 
تستفتي الشعب في كل خطوة يسهم في إفشال 
المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد شــعبنا.

الدكتور/ احمد بحر ومدير عام الشرطة لدى استعراضهما حرس الشرف
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د. بحر يستقبل رئيس مجلس العالقات الدولية ووفدين من 
حركة المجاهدين واألمن الداخلي

بحث قضايا وطنية متعددة

بحــث رئيس المجلس التشريعي 
أحمــد بحـــر، مــع  د.  باإلنابــــة 
الدولية  العالقـات  رئيس مجلس 
مستجــــدات  نعيــم؛  باســم  د. 
وذلــك  الوطنيــة،  المصالحــة 
أثنـــاء لقــاء جمعهما أمس األول 

بحضور النائب هـــدى نعيـــم.
أن  إلــى  بحــر؛  أشــار  بــدوره 
المصالحــة  يرعــى  التشــريعي 
بهــا  ومهتـــم  الفلسطينيــــة 
ويســعى لتحقيقها منذ ســنوات، 
فــي حيـــن تنــــاول نعيــم فــي 
حديثــه تهافــت بعــض األنظمة 
العربية للتطبيــــع مع االحتــالل 
مؤكدًا أنــه يمثل تهديـدًا لهوية 

ومستقبــل األمــة العربيــة.
الدوليــــة  الصـــــورة  وناقشــــا 
وسبــل  الفلسطينيــــة،  للقضية 
تحسينهــــا من خالل خلــق رأي 
عــــام دولي لمواجهة التحديــات 
التي تواجــــه القضايــا الوطنية؛ 
باإلضافــة لحراك اعالمـي دولــي 

لصالــح شعبنــا وقضيتنــا.

استقبـــــل رئيـــــس المجلـــس 
التشريعــــي باإلنابـــة د. أحمــد 
بحــر، في مكتبـه نهايــة األسبوع 
المنصــرم، وفدًا من وجهاء عائلة 
المصري من محافظة خان يونس 
جنـــــوب قطــاع غــزة؛ بحضــور 
العبادســـة،  يحيــــى  النائــب 
والنائب هــدى نعيم، للمطالبــة 
اإلعدام  بسرعــــة تنفيذ حكـــم 
الصــادر بحـــق قاتـــل ابنهـــم.

ورحــب د. بحر؛ بوجهــاء العائلة، 
وصبرهــم  ثباتهــم  شــاكرًا 
للحصــول على حقهــم وتنفيذه 
من خالل القانون، مشــددًا على 
أهميــة تطبيق الحكــم باإلعدام 
علــى الذيــن صــدر بحــق قاتل 
كافــة  استكمالــه  بعــــد  ابنهم، 
اإلجــراءات والمراحــل القانونية، 
لضمـــان استقـــــرار المجتمــــع 

التشريعي يستقبل وفدًا من عائلة المصري
النائب الشنطي: إحراق أشجار زيتون 

الضفة دليل فاضح على عنجهية االحتالل
طالبت بسرعة تنفيذ العدالة

وفد حركة المجاهدين
إلى ذلك اســتقبل بحر؛ وفدًا من 
حركة المجاهدين تقدمه د. نائل 
أبــو عودة مســؤول ســاحة غزة؛ 
وبحث معهــم عدة ملفات وطنية 
مــن بينهــا قضيــة األســرى في 
سجون االحتالل خاصة ما يتعلق 
باألســير ماهر األخرس المضرب 
عــن الطعــام، مؤكــدًا التمســك 

بكل أشكـــال المقاومـــة لتحرير 
األسرى، مؤكــدًا أن وقــوع بعض 
األنظمــة العربية في مستنقــــع 
التطبيــع مع االحتــالل لن يفــت 

من عضــد شعبنــا.
مــن جهته؛ أشـــــاد أبو عــــودة؛ 
وقوانيــن  وقــرارات  بمواقــف 
المجلس التشــريعي التــي دومًا 
تكــون لحفــظ وصــون الحقــوق 

الفلسطينيــة، وحمايــة الثوابت، 
مشــددًا على ضــــرورة العمــل 
الوطنيــة  الوحـــدة  الستعـــــادة 
كمدخــــل الستعـــــادة الحقــوق 

الفلسطينيـــــة.
ويستقبل وفدًا من جهاز األمن 

الداخلي
هــذا واســتقبل بحــر؛ وفــدًا من 
جهــاز األمــن الداخلــي، تقدمــه 

العميــد  الجهـــاز  عـــام  مديــر 
عبــد الباســط المصري، وأشــاد 
بحر؛ خــالل اللقاء بعمــل الجهاز 
الذي شــهده  النوعــي  والتطــور 
مؤخرًا، داعيًا للمزيد من التطوير 
واالرتقــاء واالتقــان فــي العمل 
خدمــة للمواطنيــن وحفاظًا على 
ســالمة وأمــن المجتمــع؛ مثمنًا 
مراعــاة الجهاز للقانون وســالمة 
اإلجراءات فــي عمله، موضحًا أن 
المجلس التشريعي يدعم كل ما 
من شأنـه حفـظ أمــن وسالمــة 

المجتمــع وكرامــة المواطــن.
مــن جهتــه؛ اســتعرض العميــد 
فــي  جهــازه  جهــود  المصــري، 
حفــظ األمن والســلم المجتمعي 
وحمايــة الجبهــة الداخلية خاصة 
من محاوالت االحتالل الختراقها؛ 
الفتًا الشــتداد صراع األدمغة مع 
االحتــالل، مؤكــدًا عمــل الجهاز 
من خالل لجان مشتركة مع عدد 
من األجهزة والجهــات الحكومية 
لحفظ سالمـــة وأمـن المجتمـــع.

ولتحقيـــــق العدالــــة.
وأكــــد د. بحــر  علــى بضــرورة 
التــزام كل العائــالت بالقانــون 
واألمــن  الســلم  علــى  حفاظــًا 
لفكرة  السماح  المجتمعي، وعدم 
أخــذ الحقــوق باليــد ألن لذلــك 

تداعيات خطيرة على المجتمع.
وشـــــرح مختــــــــار العائلـــــــة 
مالبســــات وطبيعــة الجريمــــة 
النكــراء بحــق ابنهــم المغــدور 
إلــى  للوصــــول  ومعاناتهــــم 
القتــــل،  حادثـــة  فــي  الجانــي 
التي وقعت عــام 2016م مطالبًا 
بسرعة تنفيذ حكم اإلعدام الذي 
صدر فعــاًل بحق الجانــي منوهًا 

أنه حكمــًا باتــًا وواجــب النفـاذ.
النائــب  قــال  جانبــه،  مــن 
العبادســة:" إن تعامل العائلة مع 
هذه المصيبة نمــوذج يقتدى به 

من حيث كظم الغيــظ وااللتزام 
بالقانون، مشيدًا بروح المسئولية 

التي تحلت بهـــا العائلـــة".
وأوضح أن موضوع تنفيذ أحكام 
اإلعدام فــي المجتمــع هو محل 
بحث ونقــاش داخــل العديد من 
الرســمية  والجهات  المؤسســات 
المختصــة، الفتًا إلــى أن الجميع 
يدعــو للضغــط من أجــل تنفيذ 
هــذه األحــكام، مؤكــدًا أهميــة 
اجماع سياســي وفصائلي  وجود 
ومجتمعــي باالتفــاق على تنفيذ 

أحكــام اإلعــدام بحق الجنــاة.
وسلم وفــــد العائلــــة د. بحـــر 
كتابــًا بمطالبهــم، فيمــا طمأن 
المجلس  لرئيــس  األول  النائــب 
العدالــة  بأن  العائلــة  التشريعي 
ستنفــذ على الجميـع وكل انسان 

سيأخــذ حقــه وفــق القانــون.

المجلــس  فــي  النائــب  أدانــت 
جميلة  الفلســطيني  التشــريعي 
االحتــالل  إحــراق  الشــنطي، 
شجــــرة  ألــف  ومستوطنيــــه 
زيتـون خالل اعتداءات استهدفت 
الضفة  فــي  المواطنين  أراضــي 
الغربية المحتلة خالل األسبوعين 
صمــت  مســتنكرة  الماضييــن، 
المؤسســات الدوليــة والحقوقية 
علــى الجرائم الالإنســانية بحق 

الفلسطينيين وأراضيهم.
وقالــت النائــب الشــنطي؛ فــي 
تصريــح صحفي:" إن ما يقوم به 
االحتالل الصهيــوني هــو امتـداد 
لسلسلة جرائمــه العنصرية ضد 
شعبنـــــا الفلسطينــي المتجــذر 
بأرضــه، فهــذا العــدو يستهدف 
الشجـــــر واإلنســـــان والحجــــر 
محـــاوالت  فـــــي  والمقدســـات 
خبيثـــــــة لفــرض احتاللــــــــه 

العنصـــري على شعبنـــــا".
وأكدت النائب الشنطي؛ أن هرولة 
بعض األنظمــة العربية للتطبيع 
ومســتوطنيه  االحتالل  شــجعت 
على زيادة هجماته وعدوانه ضد 
الفلســطيني،  والشــعب  األرض 
مشيـــرة أن هــــذا العـدوان جزء 

من العقيدة الصهيونيـــة.
وشــددت الشــنطي؛ أن االحتالل 
الصهيوني إلى زوال وأن فلسطين 
ســتعود ألصحابها، داعية شعبنا 
الفلسطيني خاصة في الضفــــة 

الغربيـــة المحتلــــة إلى المزيــد 
من الصمــــود والتصــــدي لهـذا 
العــــدوان الصهيونــي؛ والعمــل 
بكل الوسائـــل الممكنــة بهــدف 
افشــــال مخططـــات االحتـــالل 
ومشاريعــه االستيطانيــة وكـــل 
األرض  بتهويــــد  يتعلــــق  مــا 

ومحــاوالت مصادرتها.
وثمنــت النائــب فــي المجلــس 
جميلة  الفلســطيني  التشــريعي 
الشــنطي صمــود أبنــاء شــعبنا 
مواجهــة  فـــــي  الفلسطينـــــي 
االحتــال الصهيونـي ومخططاته، 
داعيـــــة كل الجهــــات لتعزيـــز 
صمـــوده، والعمل على فضــــح 
ممارســــات االحتالل بحقـه التي 
واألعـــراف  القوانيـــن  تنافـــــي 
الدوليــــة والتي ترتقي لصفــــة 

جرائـــــم الحــــرب.
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أخبار ومقاالت

المطّبعون الخونة إلى زوال
ال ينبغـــي ألحــد من شرفــــاء شعبنــــا الفلســطيني وأمتنــا العربية واإلسالميــــة أن 
يصــاب باليــأس أو اإلحبـــــاط في إثــــر االنبطــاح العربي الرســمي غير المسبـــوق، 
واالرتمــــاء الكامــــل لبعض األنظمــــة العربيــــة في أحضــان االحتالل الصهيونـــي 

الراهنـــة. العنصريــة  اإلدارة األمريكيــــة 
من يقــــرأ صفحـــــات التاريخ ال يمسّه اليأس والقنوط بأي حـــــال من األحــــوال، وال 
يــرى في ســقوط الخونــة إال دلياًل على صــواب الطريق وصحة المســار، فمــــا كانت 
طريــق الحــق يومــًا مزهرة، ومــا كان بلــوغ األماني إال عبــر بوابات المحــن والضنك 
واالبتــالء، كــي يميــز اهلل الخبيث من الطيــب، وال يســتوي على الطريق مــن بعدْ إال 
أهل الطهر والتقــــوى والعفــــاف والفضيلة، وأصحاب التمســك بالحقـــوق والثوابــــت 
والقيــــم والمبــادئ، فيمــــا اندثــرت سيــــرة األخريــن الملطخــــة بالخيانــة والعــار، 

تالحقهــــم غضبــات الشعــــوب ولعنــات التاريــخ.
إننــا نعيش اليوم لحظــات الفرز األكثر دقة وخطورة وحساســية في تاريخ األمة، ولن 
نتمكــن مــن العبور إلــى المرحلة القادمــة، مرحلة التمكين واســتعادة الحقوق ونشــر 
القيــم والمبــادئ فــي األرض، إال بعــد غربلــة الصفوف ولفــظ الخبث وبتــر الداء من 
الجســد، كي يصحّ جســد األمة وتعود لها عافيتها وحيويتها من جديد، وتتبوأ موقعها 

ومكانتها في صدارة األمم وطليعة الشــعوب من جديد.
لقــد آن األوان كــي تعــرف شــعوب أمتنــا اليوم الشــريف مــن الخائــن، والصادق من 
الــكاذب، والمؤمن من المنافق، كــي تطهر فضاءها من رجس الخونــة، وتعيد تنظيم 
صفوفهــا، وتعمل علــى ترتيب بيتها الداخلي، لتنهض بكـــل قــــوة وعزم ومضاء في 
وجــه أعدائها الذين تكالبوا على حقوقها وثرواتهــا ومقدراتها، وحاولوا طمس تاريخها 
وحضارتهــا وإهــدار كرامتهــا وإنســانيتها، وتعمــل علــى تحطيــم رؤوس كل األوثان 

السياســية والفكرية المتآمرة على األمة وشعوبهــــا الحية.
إن متابعتنــا الدؤوبــة لالنهيــارات المتســارعة لبعــض األنظمــة العربيــة التــي باتت 
تتســابق للحــاق بقطــار الخيانــة والتطبيــع، والتــي كان المجلس الســوداني الحاكم 
آخرهــا، تمنحنــا مزيدًا من القوة واإليمــان والثبات على درب الحــق، وتجعل منا أقوى 
شــكيمة وأشــد بأســًا على أعدائنا وحلفائهم وأذنابهم، وتقربنا أكثر فأكثر من مرحلة 
تحقيــق البشــارات النبويــة التي تؤكد انتصار الحــق وعودة الظفر والمجــد لألمة بعد 

مخــاض اآلالم والمعاناة وحروب التجويــع والحصار والقتل والتدمير.
مــن هنا فإننا نرى أن العالقة باتت طردية بالتمام الكمــال، فكلما علت موجة الخيانة 
والتطبيــع كلمــا علــت -بالتالــي- موجة اإليمــان بصحة الطريــق واليقيــن باالنتصار 
المبيــن، وكلمــا زاد منســوب الخيانــة واالنحطــاط والســقوط فــي حبائــل الصهاينة 
واألمريكان كلما زاد -تلقائيا- تمســك األمة وشــعوبها وقواها الحيــة بحقوقها وقيمها 
ومبادئهــا، ولــن يطــول األمــر كثيرًا حتــى ينجلي ليــل المحنــة ويتبدد حجــب الظلم 
ليشــرق فجر الحق على ربوع األمة مهمــــا عربد الصهاينة واألمريكان، ومهما ارتكس 

أذنابهم وحلفاؤهم من حكام العرب والمســلمين.
إن المطبعيــن الخونــة ليســوا فــي وارد فهــم فقــه الواقــع الصحيــح أو التنقيب عن 
الــدروس المســتفادة من صفحــــات التاريــــخ، فهم أجهــــل الجاهليــن بقيم وثوابت 
وفكر وحضارة وتاريــخ أمتهم، وقد زُرعوا في صفوف األمة كي يكونوا أدوات رخيصة 
يتالعــب بها األعــداء لتفتتها من الداخــــل، ولــو أنهم فهموا وأدركــوا ووعوا النحازوا 
إلى شــعوبهم، وأبوا الخــــروج عــن ثوابت وإجمــــاع أمتهــــم، ولتيقنــوا حجم الجرم 
والخطيئة التي اقترفوهــــا، وأجحمــــوا عن ردّتهــــم الفاقعــــة وعادوا إلى أحضــــان 

صاغريـــن. نادميـــن  أمتهــــم  شعـــوب 
وختامــًا.. فــإن أمتنا اليــوم مطالبة بالعمــل الــدؤوب وتكثيف الجهــود لمواجهة ودحر 
موجــة التطبيــع والتســاقط المذل لبعــض األنظمة العربيــة، وتكريس جبهــة عربية 
وإســالمية موحدة وقويــة للتصدي للمطبعين الخونة ودرء أخطارهم ومفاســدهم عن 
األمــة، ومنعهم من المســاس بأســس ومقومات قــوة وصمود األمة، وبــث األمل في 
نفــوس أبناء األمة بحتمية انتصار الحــق وقرب زوال الباطل ونهاية الظلم والظالمين.

اِس اَل َيْعَلُموَن َوالّل َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

بحثــت لجنتــا الداخليــة والرقابــة 
بالمجلــس التشــريعي آليــة عمل 
والمقومــات  الجنائــي،  المعمــل 
واالمكانيات المتوفرة فيه؛ وذلك أثناء 
لقاء مشترك عقدته اللجنتين مع مدير 
عام الشــرطة اللواء محمــود صالح، 
رافقــه مدير معمــل األدلة الجنائية 
ولفيــف من قادة الشــرطة، بحضور 
عضوي النيابة العامة المستشارين 
محمد مراد؛ ومؤنس حمودة، بهدف 

وناقشــت لجنــة القــدس واألقصى 
فــي المجلــس التشــريعي تفعيل 
بروتوكول التعاون بينها وبين رابطة 
"برلمانيون ألجل القدس"، باإلضافة 
لبحث سبل ووسائل تعزيز التواصل 
مــع البرلمانييــن المدافعيــن عــن 
القدس حــول العالم، وقررت اللجنة 
مخاطبة البرلمانات العربية والعالمية 
واتحــادات البرلمانــات لوضعها في 
صورة التطــورات في مدين القدس 

ومسجد األقصى المبارك.
جاء ذلك أثنــاء اجتماع دوري عقدته 

لجنتا الداخلية والرقابة تطلعان على مهام 
ومتطلبات المعمل الجنائي

لجنة القدس تبحث تفعيل بروتوكول التعاون مع 
رابطة برلمانيون ألجل القدس

خالل اجتماع مع قيادة الشرطة 

تعزيز التعاون بين النيابة والمعمل.
وأوضح مقرر لجنــة الداخلية النائب 
مروان أبــو راس؛ أن اللقاء جرى على 
ضوء تقرير تقدمت به لجنة الرقابة 
وحقوق اإلنسان حول عمل المعمل 
الجنائي وأوضاعه والتقارير الصادرة 
عنــه؛ مبيناً أنه تم مناقشــة بعض 
المالحظات الواردة في التقرير حول 
عمل المعمــل واســتيضاح طريقة 
وآليات العمل فيــه ومهامه اليومية. 

اللجنــة بحضــور رئيســها النائــب 
أحمــد أبــو حلبيــة، وعضــو اللجنة 
النائــب خميــس النجــار، والمقــرر 
اإلداري أحمــد ســويدان، كما بحثت 
بمدينــة  تختــص  ملفــات  عــدة 
المختلفــة.  ومقدســات  القــدس 
واستعرضت اللجنة آخر المستجدات 
فــي مدينة القــدس ومــا تتعرض 
له من قبــل االحتــالل الصهيوني، 
خاصة هــدم المنــازل واالقتحامات 
أســفل  الحفريــات  واســتمرار 
األقصى المبارك والبلــدة القديمة، 

راس  أبــو  النائــب  وختــم 
حديثه؛ بالتأكيد على أهمية 
المعمل الجنائي ودوره البارز 
في نفــي أو إثبــات الجرائم 
المشــتبه  الجنــاة  وتحديــد 
بارتكابهــم جرائــم معينة، 
مؤكداً عــزم اللجنتين زيارة 
المعمــل لالطــالع عن كثب 
علــى العمل فيه وأنشــطته 
وأهم احتياجاته ومتطلباته.

للمســتوطنين  والســماح 
بأداء طقــوس تلمودية في 
ســاحات األقصــى المبارك.

ســحب  اللجنــة  وبحثــت 
االحتالل لهويات المقدسيين 
وإبعادهــم عــن المدينة أو 
مالحقتهم بشــكل مستمر، 
فــي محاولــة مــن االحتالل 
إلفراغ المدينة من سكانها، 
واصفة ممارســات االحتالل 
بجرائم الحرب وفق القوانين 

واألعراف الدولية.

جانب من اجتماعات اللجنة االقتصادية في إطار متابعتها ألزمة مولدات الكهرباء
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تقارير

د. بحر: جهاز الشرطة يعتمد عقيدة أمنية وطنية بامتياز ويوصل الليل بالنهار لخدمة شعبنا 
اللواء صالح: المؤسسة الشرطية وجدت لحماية الوطن وعاهدنا اهلل على خدمة المواطن 

رئاسة ونواب التشريعي يزورون المديرية العامة للشرطة

أكد رئيــس المجلــس التشــريعي باإلنابة د. 
أحمــد بحر؛ أن جهاز الشــرطة يعتمــد عقيدة 
أمنيــة وطنية بامتيــاز ويواصــل رجاله الليل 
بالنهار من أجل خدمة المواطن الفلســطيني 
وتوفير األمن للمجتمع، الفتًا إلى أن الشــرطة 
الفلســطينية اثبتــت دومــًا أنهــا فــي خدمة 
المواطن والوطن رغم المخاطر المحدقة بها.

جــاءت تصريحــات بحر؛ لــدى زيارته باألمس 
للمديريــة العامــة للشــرطة "مدينــة عرفات 
يحيــى  النــواب:  مــن  كاًل  رافــق  للشــرطة" 

الحســن مــع أبنــاء شــعبنا خاصة أننا شــعب 
محاصر ومكلـــوم ولكنـــه عزيــز وكريـــم.

وأكد على أن العدل والعدالة تفضي بالضرورة 
لالســتقرار واألمن، مشــددا على ضــرورة أن 
تحــرص الجهــات األمنيــة والشــرطية علــى 
تحري الدقة والمصداقية في المعلومات كون 

المعلومات تحدد مصائر البعض.
وقال بحر:" نحن في المجلس التشــريعي مع 
الشرطة الفلسطينية بكـــل إدارتهـــا ونعمل 
على ســـن القوانيــــن التي تساعــد الشرطة 
فــي عملهــا وتكفــل الحقــوق للمواطنيــن، 
والمطلوب مــــن الشرطة أن تكــــون عنــــد 

ثقــة الناس بهــا كما عودتنــا دومــًا".

جولة ميدانية
هـــــذا وتفقـــد وفــــــد المجلس التشريعــي 
مرافــق مدينــة عرفـــات للشرطــــة ومــــن 
اإللكترونيــــة،  الرمايــــة  قاعــــة  بينهـــــا: 
الخاصـــــة والخيالـــــة،  القــــوات  وشرطــــة 
ووحــدة "كاف" المختصة للكالب البوليســية، 
الذخائــــر  ومعــرض  النســائية،  والشــرطة 
لهندســــة  العامــة  واإلدارة  العســكرية 
والمكتــب  الجنائــي  والمعمــل  المتفجــــرات 
األجســام  كمــــال  وصالــــــة  اإلعالمـــي 

باإلضافــة لمرافـــق أخـــرى. 
واستمــــع وفــــد التشــريعي لشــرح مفصل 

العبادسة، إسماعيل األشقر، مروان أبو راس، 
محمد فــرج الغول، وهدى نعيــم، وأمين عام 
المجلس التشــريعي ثروت البيــك. وكان في 
اســتقبالهم مدير عام الشــرطة اللواء محمود 

صالح وكبار مساعديه.
العدالة المجتمعية

وأشــاد د. بحر بالتزام الشــرطة الفلسطينية 

بالعدالــة والعدل فــي عملها وانفــاذ القانون 
فــي كل اإلجــراءات، داعيـــًا لالســتمرار فــي 
هذا النهج، واالســتمرار في سياسة التعامـــل 

لعمــــل اإلدارات والوحــــدات في الشرطــــة، 
مؤخــــرًا  جــــرت  التــي  اإلنجــازات  وأهــــم 
والمعوقـــات التــي تواجـــــه الشرطــــة فــي 

عملهــا.
في خدمة المجتمع

من جهته؛ أكد مدير عام الشرطة الفلسطينية 
الشــرطة  أن  علــى  صــالح  محمــود  اللــواء 
الفلسطينيــــة بكافـــــة إداراتهــــا ووحداتها 
وأقســامها ســتواصل العمل مــن أجل خدمة 
أبنــاء شعبنـــا، وأنها وجــدت لحمايــة الوطن 

وتوفير األمن للمواطن الفلسطيني. 
وقــال اللــواء صــالح:" المؤسســة الشــرطية 
تعمــــل ضمــن منظومــة عدليــــة متكاملة 

بدعــم الســلطة التنفيذية وإشــراف ومراقبة 
دائمة من المؤسسة التشريعية في البالد".  

ودعا اللواء صــــالح؛ لدعــــم الشرطــة قـــدر 
اإلمكــــان لالستمــــرار في تقديــم خدماتهـا 
على أتـم وجــه، مجـددًا العهــد على أن تكــون 
الشرطـــــة عند حســن ظــــن أبناء شعبنــــا 
بهـــــا، والفتـــــًا إلى اإلنجــــازات المتحققــة 
خـالل العـــام األخيـــــر من تشييـــد مبانــي 
ومقــــرات وتدريــب للــكادر البشــري وصقل 
لمهارات الضبــــاط وصف الضباط واألفـــــراد 
كافــــة، وغيــــر ذلك من اإلنجـــازات التــــي 

يالحظهـــا المواطـــن على أرض الواقـــــع.
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أخبار

المجلس  فــي  القانونية  اللجنــة  ناقشــت 
مشــاريع  مــن  مجموعــة  التشــريعي 
القوانيــن المختلفة منها: مشــروع قانون 
الجنايات الكبرى، ومشــروع قانون أصول 
الشــرعية، ومشــروع قانون  المحاكمــات 
المرقبــة،  كاميــرات  وتركيــب  تنظيــم 
الطبيــة  المســؤولية  قانــون  ومشــروع 

الصحية". "المهن 
عقدتــه  دوريــًا  اجتماعــًا  أثنــاء  وذلــك 
اللجنــة بحضــور ُكاًل مــن النــواب: محمد 
فــرج الغــول، أحمــد أبــو حلبيــة، يونس 
األســطل، والمستشــار القانونــي للجنــة 

عقــدت لجنــة صياغــة التشــريعات فــي 
الفلســطيني،  التشــريعي  المجلــس 
رئيــس  إصــدار  بعــد  األول  اجتماعهــا 
المجلــس التشــريعي باإلنابــة د. أحمــد 

بإعادة تشــكيلها. قرارًا  بحر، 
الغول رئيس  النائب محمد فــرج  وأشــار 
لجنــة صياغــة التشــريعات إلى أن إعادة 
تشــكيل اللجنة يأتي اســتكماال لمســيرة 
إنشــاءها  منــذ  ســاهمت  التــي  عملهــا، 
بتحســين   ،2011 نوفمبــر   23 فــي 
جــودة المخرجــات القانونيــة مــن خالل 
تدقيــق الصياغــات للقوانيــن واللوائــح 
والمجلس  الحكوميــة  للجهات  واألنظمــة 

. يعي لتشر ا
وأضــاف الغول؛ أنــه تم إشــراك ممثلين 
العامــة  واألمانــة  العامــة  النيابــة  عــن 
لمجلــس الــوزراء وممثلين عن الوزارات 

التشــريعي  المجلــس  النائــب فــي  أكــد 
يونــس األســطل؛ أن حمــالت االعتقــال 
التــي شــنتها قوات االحتــالل الصهيوني  
وطالــت  والقــدس  المحتلــة  بالضفــة 
الصحفــي عبــد الرحمــن الظاهــر وعدد 
المواطنيــن تعد جــزءًا مــن جرائم  مــن 

االحتالل.
النائب األسطل أن هذه االعتقاالت  وأكد 
ستزيد شــعبنا قوة وصمودًا في مواجهة 

اجرامه. وفضح  االحتالل 
وجــدد النائب األســطل إدانته للتنســيق 
إيــاه  معتبــرًا  االحتــالل،  مــع  األمنــي 
جريمــة، وأن حملة االعتقــال التي قامت 
بهــا قوات االحتــالل تعد جريمــة جديدة 

اللجنة القانونية تناقش مجموعة 
مشاريع قوانين جديدة

المجلس التشريعي يعيد تشكيل لجنة 
صياغة التشريعات

النائب خريشة: بالوحدة نواجه التحديات 
واالنتخابات مطلب وطني

النائب األسطل: حمالت االعتقال ستزيد 
شعبنا قوة وصمود في مواجهة االحتالل

أحمــد  اإلداري  والمقــرر  عجــور،  مثقــال 
سويدان.

وفي نهاية اللقــاء وبعد ابداء المالحظات 
علــى مشــاريع القوانيــن اتفــق رئيــس 
للجنــة  احالتهــا  علــى  اللجنــة  وأعضــاء 
وانضاجها  بمراجعتهــا  للشــروع  الصياغة 
وصياغتها تمهيــدًا لعرضها على المجلس 
ودراســتها  لمناقشــتها  التشــريعي 

وإقرارهــا وفقًا لألصول والقانون.
كمــا درســت اللجنــة الشــكاوى المحالــة 
وأصدرت  تفاصيلهــا  علــى  ووقفت  إليهــا 

التوجيهات الالزمة بشــأنها. 

المجلــس  لرئيــس  الثانــي  النائــب  أكــد 
اجــراء  أن  خريشــة،  حســن  التشــريعي 
يشــكل  حقيقيــة  فلســطينية  انتخابــات 
فرصــة للخروج من األزمــة الحالية عالوة 
علــى كونــه مطلــب وطنــي، منوهــًا أن 
الوحــدة الوطنيــة يمكــن لهــا أن تؤهلنا 
والخارجية.  الداخلية  التحديــات  لمواجهة 
وأشار خريشة، خالل حوار خاص لصحيفة 
"البرلمان"، أن حــوارات المصالحة وانهاء 
االنقســام لــم تحقــق شــيئًا علــى أرض 
واآلمال  الوعــودات  الواقع، ســوى بعض 
أن  إلــى  المختلفــة، الفتــًا  والتصريحــات 
هناك ضغوطات تمارس من جهات دولية 
وإلبقــاء  االنتخابــات  لتعطيــل  وعربيــة 
االنقســام، وعرقلة جهود المصالحة، ألن 
بعــض األشــقاء العرب ضــد أي انتخابات 

تشــارك فيها حركة حماس.
وبين أن سياســة االنتظار التي يمارســها 
لنتائــج  وانتظــار  ترقــب  مــن  عبــاس، 
عائقــًا  تشــكل  األمريكيــة،  االنتخابــات 
داعيــُا  االنقســام،  انهــاء  أمــام  كبيــرًا 
حركــة حمــاس للهجــوم علــى المصالحة 

وتحقيقهــا على أرض الواقع.
وأوضــح أن ثقــة المواطــن الفلســطيني 
إلنهــاء  الهادفــة  بالحــوارات  منعدمــة 
االنقســام، مؤكــدًا أن االنتصــار للرغبــة 
إلنجــاز  وطنيــًا  قــرارًا  يحقــق  واإلرادة 
لالنتخابات  وأن شــعبنا جاهــز  المصالحة 

التي يعيشــها. بالرغم من حالة اإلحباط 
المجلس  الثانــي لرئيــس  النائــب  وقــال 
مــا  السياســي  االعتقــال  إن  التشــريعي 

التشــكيل  فــي  المختصــة؛  الرئيســة 
وذلــك حرصًا على تجويد  للجنة،  الجديد 
المخرجــات القانونيــة، وضمان انســجام 
التشــريعية فيما يتعلق بدراســة  البيئــة 

والقرارات. واللوائح  القوانين  مشــاريع 
وبيــن أن العديــد من مشــاريع القوانين 
التشــريعي  المجلــس  لــدى  المقترحــة 
المســتجدات  مــن  العديــد  وكذلــك 
القانونيــة بحاجــة لدراســة معمقــة من 
الكبيــرة،  الخبــرة  لديهــم  مختصيــن 

والتنــوع في االختصاص.
مــن جهتــه، أكــد أمجــد األغا أمين ســر 
اللجنة  أولويــات عمــل  أن مــن  اللجنــة، 
اعتمــاد النظــام الداخلــي لهــا وترتيــب 
األولويــات التشــريعية وضمــان اتســاق 
القوانيــن  مــع  التشــريعية  المخرجــات 

ثغرات. أي  الســارية وتحصينها من 

زال موجــدًا فــي الضفــة المحتلــة لكــن 
بأعــداد قليلة، وهذا ليس مؤشــر إيجابي 
لتهيئــة األجواء الديمقراطيــة لالنتخابات 

. لفلسطينية ا
المشــتركة  القوائم  أن سياســة  وأضــاف 
فــي االنتخابــات مخــرج سياســي مقبول 
لتحقيــق حالة مــن التــوازن الداخلي في 
المجتمــع الفلســطيني، مطالبــًا بتحقيــق 
عمل ديمقراطي يســمح للجميع بالذهاب 

بحرية. لالنتخاب 
وأكــد أن الوحــدة الوطنيــة لــن تتحقــق 
إال مــن خالل صنــدوق االقتــراع إليصال 
رســالة للعالــم أن الشــعب الفلســطيني 
موحــد ضــد كل مــا تتعرض لــه القضية 

الوطنيــة محليًا ودوليًا.

أشاد بصمود األسير األخرس

التــي  الجرائــم  سلســلة  إلــى  تُضــاف 
االحتالل ضد شعبنا. يمارســها 

االعتقاالت  وأكد علــى تجريمه لسياســة 
االحتــالل بحق شــعبنا،  يمارســها  التــي 
"غيــر أننــا متفائلــون أن مــن وراء ذلك 
يندمون  الصهاينــة  إلهيًا ســيجعل  قــدرًا 

علــى كل هذه الجرائم".
وفــي اإلطــار؛ أشــاد النائــب األســطل؛ 
لليوم  بصمــود األســير ماهــر األخــرس 
التوالــي مــن اضرابــه عــن  "94" علــى 
رفضــًا  االحتــالل  ســجون  فــي  الطعــام 
لالعتقــال االداري الظالــم، موضحــًا أن 
األسيـــــر األخرس ضــــرب مثــاًل عظيمًا 
إحــراج  فــي  والتضحيــة  الصبــر  فــي 

عليـــه. والضغط  االحتلـــــال 
عنــه  لإلفــراج  العاجــل  للتحــرك  ودعــا 
مــن سجـــون االحتــالل، مبرقــًا بالتحية 
األســطوري  األخـــرس لصموده  لألســير 
وهــذا الموقــف الصلــب الــذي ينــم عن 
تليــن  ال  صلبــة  وإرادة  عميــق  إيمــان 
فــي  األبطــال  أســرانا  جميــع  وكذلــك 

سجون االحتــــالل االجرامية.
وأكـــــــد أن االحتـــــــالل بممارســــــاته 
القوانيــن  كل  ينتهــك  األســرى  بحــق 
والمعهــدات  واألعــراف  واالتفاقيــات 
االمميــة  المنظمــات  داعيــًا  الدوليــة، 
النصــاف  االنســان  حقــوق  ومنظمــات 
شعبنــــــا وفضـــــح ممارســـات االحتالل 

ومحاسبتـــــه عليهـــــــا.
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تقارير وأخبار 6

النائب عبد الجواد: غياب المقاومة مهد 
الطريق للمشروع الصهيوني في الضفة

النائب منصور: المصالحة نهج وطني ونسعى 
لترجمتها على أرض الواقع

نوابــه  عبــر  التشــريعي  المجلــس  تابــع 
ولجانه المختلفة أزمة مولدات الكهرباء أو 
ما يعــرف بـ "المولــدات التجارية الخاصة" 
منــذ بدايتها؛ وراقب أداء وجهــود الجهات 
إدارتهــا  فــي  الحكوميــة  والمؤسســات 
لألزمة بشــكل دائم وحثيث بهدف تخفيف 
المواطــن  يعانيهــا  التــي  األزمــات  حــدة 
الفلســطيني فــي قطاع غــزة، "البرلمان" 
تابعت جهود وأنشــطة لجــان المجلس في 

التالي:  التقرير  وأعدت  اإلطار  هذا 
اللجنة االقتصادية تســتمع لنائب 

الطاقة  سلطة  رئيس 
وكانــت اللجنة االقتصادية فــي المجلس 
التشــريعي قــد عقــدت جلســة اســتماع 
لنائــب رئيس ســلطة الطاقــة المهندس 
ســمير مطيــر؛ منــذ بداية األزمــة وذلك 
بحضــور رئيــس وأعضاء اللجنــة النواب: 
عاطــف عــدوان، ســالم ســالمة، وجميلة 
العديد  اللجنــة  نــواب  وقــدم  الشــنطي، 
التســاؤالت والطروحات حــول أزمة  مــن 
الجديدة،  والتســعيرة  الخاصة  المولــدات 
وشــروط الســالمة الفنية الالزمة، وقرار 

حذر النائــب في المجلس 
التشريعي ناصـــر عبــــد 
تجهيــز  مــن  الجــواد، 
أنفســهم  المســتوطنين 
لمرحلــة ال تقــل خطورة 
علــى الفلســطينيين عن 
مؤكــدًا   ،48 عــام  نكبــة 
أن غيــــــاب المقاومــــــة 
لالحتـــــالل  الحقيقيـــــة 
الطريق ممهــــدة  جعـــل 
للمشــــــروع الصهيونــي 
الضفـــــــة. فــــــي 
وقـــال:" إن المستوطنين 
علــى  يرتجفــون  كانــوا 

خــالل  الضفــة  فــي  والطرقــات  الحواجــز 
االنتفاضة األولى والثانية، لكنهم يعيشــون 
اآلن لحظــــات نشوة دون وجــــود أي رادع، 
ويستغلــــون حالــــة األمــــن الموفر لهــم 
لتكريس االســتيطان والطــرق االلتفافية".
وبين أن االســتيطان يسير باتجاه السيطرة 
علــى %65 مــن الضفة الغربيــة وصواًل إلى 

أكــــــــد النائـــــب فــــي 
المجلس التشريعـي ياسر 
منصــــور؛ أن االستمــرار 
المصالحـــــة  بنهــــــــــج 
وتحقيــــــق الشراكـــــــة 
الوطنيــــــة وترجمتهـــــا 
على أرض الواقــــع هـــو 
نهـــج وطنــــي بامتيــاز، 
ورســالة للجميــع برفض 
الضغوطـــــات والمضـــي 
فـــــي انهـــــاء االنقسام.

فــي  منصــور؛  وشــدد 
صحفــــي  تصريــح 
وجــود  ضــرورة  علــى 

ترجمـــــة عمليــة علــى األرض، وتحديــــد 
علــى  للتأكيـــد  لالنتخابــات  مرســـــوم 
ووضـــع  للضغوطـــات  الرضــوخ  عــــدم 
العالـــم أمــام أمر واقــــع بأن هناك شراكة 
ومصالحـــة فلسطينية وخطوات إعادة ثقة.

وأشــار إلى أن االنتخابــات تعطــي مؤشــرًا 
مواجهــة  علــى  واجمـــاع  توافــق  بوجــود 

متهما جهات دولية بمحاولة إفشالهامحذرا من مخططات المستوطنين

التشريعي: تابعنا أزمة مولدات الكهرباء منذ بدايتها ونراقب األداء بشكل دائم

واقــع ال يمكــن تغييــره، 
مشــيرًا إلى أن المشــروع 
قائــم علــى  الصهيونــي 
بحيث  المحتلــة،  الضفــة 
تكــون جــزءًا مــن الكيان 
الصهيوني وال يكون هناك 
أي حل سياسي وأي سيادة 
فلســطينية على األرض.
الجــواد  عبــد  وشــدد 
علــى أهميــة المصالحــة 
الوطنية وإنهاء االنقســام 
أســس ســليمة في  على 
المشــاريع  فشــل  ظــل 
الســابقة، وإيجــاد نظــام 
سياســي قائم علــى المقاومــة والمواجهة 
وأن يدفــع االحتــالل ثمن احتالله ويشــعر 
أن هنــاك خطــرا عليه في الضفــة الغربية.
هــــذا وتعرض النائب عبد الجــواد وعائلته 
مؤخــرًا العتــداء من قبــل المستوطنيــــن 
عندمــا كانوا يعملون في جني ثمــار الزيتون 
في أرضـــه ببلدة ديـــــر بلوط دون مبــرر.

ومقدمــــة  الضغوطــــات 
إلنهاء االنقســام من خالل 
برنامـج سياسي وحكومـة 
موحدة وقيادة مشــتركة.
إنهـــاء  أن  إلـــــى  ونبــــه 
االنقســـــــام ووضعــــــه 
خلــــف ظهورنــــا مهــــم 
المخاطـــــــر  لمواجهـــــة 
التــي تهــــدد  الكبيـــــرة 
الفلسطينــــي  الشعـــــب 
برمتهـــــــا،  وقضيتــــــه 
الفتـــًا إلى أن القضـايــــا 
المشتركـــــــــة التـــــــي 
تجمــــع الفلسطينييـــــن 
لمواجهــــة  تعزيزهــــا  ويجــــب  كثيــــرة 
المخاطـــر ووضــع نقــــاط الخلـــاف جانبــًا.

جهــات  هنــاك  أن  منصــــور  وأضــــح 
إقليمية وعربيــة تحاول إفشــال المصالحة 
علــى  الضغــط  خــالل  مــن  وتعطيلهــا 
الســلطة فــي رام اهلل، مبينــًا أن المصالحة 
ســتتحقق إذا تجاوزنا المخاطــر مجتمعين.

تشــغيلها. بتوقيف  المولدات  أصحاب 
بدوره قدم المهندس مطير؛ شــرحًا وافيًا 
حول األزمــة موضحًا أنها مشــكلة قديمة 
للمولدات  العشــوائي  باالنتشــار  تمثلــت 
العامة  الكهربــاء  والتعــدي علــى شــبكة 
وحدوث بعض الحوادث التي أدت إلى وفاة 
عــدد من العامليــن والشــكاوى المتكررة 

مــن المواطنيــن بســبب قــرب المولدات 
مــن المنــازل؛ األمــر الــذي دعا ســلطة 
الطاقــة إلــى تنظيم هــذا القطــاع مهنيًا 
وقانونيــًا للحفاظ على حيــاة المواطنين.

وفى نهاية الجلســة أشــار رئيــس اللجنة 
أن  عــدوان؛  النائــب عاطف  االقتصاديــة 
أولويــات  مــن  هــي  المســتهلك  حمايــة 

العمــل فــي الوقــت الراهن مــع الحفاظ 
علــى ربح معقــول للمنتجيــن، داعيًا كل 
االختصاص  الحكوميــة صاحبــة  الجهــات 
على  المواطنين  واطــالع  األزمة  لمواكبة 
مســتجداتها والعمل علــى تخفيف أثارها 

بكل الســبُل الممكنة. 
الرقابــة واالقتصادية تلتقيان وكيل 

االقتصاد وزارة 
إلــى ذلك ناقشــت لجنة الرقابــة واللجنة 
االقتصادية أزمـــة المولدات ومستجداتها 
مــع  بخصوصهــا  المواطنيــن  وشــكاوى 
وكيل وزارة االقتصاد الوطني د. رشــدي 
اللجنــة  رئيــس  بحضــور  وذلــك  وادي؛ 
العبادســة، ورئيس  النائب يحيى  الرقابة 
عاطــف  النائــب  االقتصاديــة  اللجنــة 
عــدوان، وُكاًل مــن النواب: عبــد الرحمن 

الجمل، يونــس أبو دقة، وهدى نعيم. 
واطلــع النواب على االجــراءات الحكومية 
التي اتخذتهــــا وزارة االقتصاد باإلضافة 
المكلفــة  الحكوميــة  اللجنــة  لقــرارات 
بــإدارة ملــف المولــدات، ورؤيتهــا لوضع 

لألزمـــة. المناسبـــة  الحلـــــول 

مع بدء المرحلة الثانية من العودة اآلمنة.. لجنة التربية تتفقد عدد من مدارس الوسطى وخان يونس 
تفقــدت لجنة التربية والقضايــا االجتماعية 
في المجلس التشــريعي، عــدة مدارس في 
الوســطي وخانيونــس، لمتابعة  محافظتي 
اآلمنــــة  العــــودة  مــن  الثانيــة  المرحلــة 
السالمــــة  إلجـــراءات  وفًقــــا  للمــدارس 

والوقايــة من فيروس كورونــا.
وشــارك في الجولة كاًل مــن رئيس وأعضاء 
اللجنة النــواب: عبد الرحمن الجمل، خميس 
النجــار، يحيى العبادســة، ســالم ســالمة، 
يونس أبو دقة، وهدى نعيم، بحضور وكيل 
وزارة التربيــة والتعليــم الدكتور زياد ثابت، 

وممثلين عن مجالس أولياء أمور الطلبة.
وأشــاد النائب الجمل؛ باإلجــراءات الوقائية 
المتبعــة فــي المــدارس وااللتــزام الكامل 
بالبروتوكــــول الصحــي، ودليــل إجــراءات 
العــودة اآلمنــة للمــدارس والــذي يتضمن 

الجديـــر ذكــــره أن المرحلــــة األولــى من 
العـودة اآلمنـــــة للمدارس انطلقــت منـــذ 

األدوار المطلوبــــة مــن المدرســـة للحفاظ 
على سالمـــة الطلبــة.

النــواب الطلبــة بضــرورة االلتــزام  وحــث 
بالتعليمــات الوقائية الصادرة عــن وزارتي 
التربيــة والتعليــم والصحــة للحفــاظ على 
العمليــة  اســتمرار  ولضمــان  ســالمتهم، 

التعليميـــة بشكــل آمـــن.   
وشــملت الجولــة التفقديــة مدرســة مريم 
بنت عمران، ومدرسة شــهداء المغازي، في 
المحافظة الوســطى، ومدرسة محمد الدرة، 

ومدرسة أحالم الحرازين في خانيونس.
بدوره أشار ثابت؛ إلى اإلجراءات التي اتخذتها 
وزارته بهــدف اســتئناف العمليــة التعلمية 
وإعــادة الطلبــة للمــدارس، مهيبــًا بأوليــاء 
األمور لحث أبناءهم للمزيــــد مــن االلتزام 

باإلجراءات حتى يستمر فتح المدارس.
3 أسابيع لطاب الثانوية العامـة "التوجيهي"، 

بدوام جزئــي 3 أيــام لكـل طالــب.



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

العــدد28 أكتوبر /تشرين األول 2020 م
)303(A L  -  P  R  L  M  A  N

7تقارير وأخبار

التشريعي يستقبل وفدًا من أهالي "مفقودي 
سفينة 6/9" ويناشد مصر لإلفصاح عن مصيرهم 

استقبل رئيس المجلس التشريعي 
الفلسطيني باإلناب،ة د. أحمد بحر، 
وفــــدًا مــن أهالي ما بـــات يعرف 
بمفقــــودي سفينــة "9-6"؛ وذلك 
مؤخرًا بمكتبـــه في مدينة غــــزة 
بحضور كــاًل من النـواب: محمـود 
الزهــــار، يوســف الشرافي، سالم 
الشــنطي،  جميلـــــة  سالمــــة، 

وهـــدى نعيـــم.
ألم وأمل

المفقوديــن  أهالــي  واســتعرض 
ظروف ســفر أبنائهــم ومعاناتهم 
أدلــة  مقدميــن  فقدهــم؛  جــراء 
أبنائهـــم  لوجــود  واضحـــة 
واحتجازهم قســريًا عند الجانـــب 
أنهــم فقــدوا  المصري، مؤكديـن 
أبنائهـــــم منـــــذ السادس مـــن 
سبتمبر عـــام 2014، بعد تعرض 
"450" مهاجــرًا للغــرق فــي مياه 
البحــر األبيض المتوســط، بينهم 

أثنــاء  الفلســطينيين،  عشــرات 
هجرتهم للعمــل في أوروبـــا.

وقــدم األهالي عددًا مــن التقارير 
التــي تظهر  الحقوقيــة األجنبيــة 
صورًا واضحة ألبناهم المفقودين 
في الســجون المصرية، مناشدين 
والجهــات  العالــــم  أحــرار  كل 
الحقوقيــة الدوليـــة بالعمل الجاد 
المصرين ومعرفة مصير  لمحاورة 
أبنائهــم المجهــول، مؤكديــن أن 
أبناءهــم على قيــد الحيــــاة ولم 
يغرقــــوا في عرض البحــر؛ وأنــه 

يحدوهم األمـــل بلقائهـــم.
وشــــــــدد أهالــــي المفقوديــــن 
واضحــة  إنســانية  قضيتهــم  أن 
أغلــب  ألن  األولــي  الدرجــة  مــن 
المحجوزين من النســاء واألطفال، 
معبريــن عــن معاناتهــم اليومية 
أبنائهــم،  لغيــاب  والمســتمرة 
وسعيهم الدؤوب للوصول إلى حل 

مواقف برلمانية دولية
 نائب بلغاري: نرفض االستيطان وندعم الحق الفلسطيني  

نائب أردنية: التطبيع خيانة وفلسطين أولوية

نائب إيراني: نهتم بقضية فلسطين ونعمل لخدمتها

رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اإليرانية الفلسطينية يؤكد دعمه فلسطين

نواب يونانيون يؤكدون دعم الحقوق الفلسطينية ورفض االستيطان

رئيس مجلس النواب اليمني يدين التطبيع

عبر رئيس مجموعة الصداقة الفلســطينية في البرلمان البلغاري "تاســكو 
أرمينكوف" عن دعمه لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء االحتالل ونيل 
االســتقالل، مؤكداً عدم شرعية االســتيطان والمستوطنين ورافضًا سياسة 

االحتالل الهادفة لسرقة وقضم األرض في الضفة الغربية المحتلة.
ودعــا النائب "أرمينكوف" خالل اســتقباله وفداً فلســطينيًا بمقــر البرلمان 
البلغاري إلى احترام القانون والقرارات الدولية بشــأن القضية الفلســطينية 

وانهاء االحتالل.
وكان النائب البلغاري استمع من الوفد الفلسطيني لشرح مفصل حول جرائم 
االحتالل بحق الفلسطينيين خاصة االســتيطان واالعتداءات اليومية لجنود 
االحتالل على المواطنين الفلســطينيين والمقدسات اإلسالمية والمسيحية 

في القدس المحتلة.

قالت النائب في مجلس النواب األردني ديمة طهبوب:" إنه رغم وجود اتفاقية 
-وادي عربة- الموقعة بين األردن والكيان الصهيوني منذ أكثر من 25 سنة؛ 

إال أن الشعب األردني لم ينفذ إليه التطبيع، وزاد إصراره على رفضه".  
وشــددت على رفض التطبيع باعتباره خيانــة، منوهة لوجود لجان لمقاومة 
التطبيــع في األحزاب السياســية والنقابــات وفي كل الهيئــات وهذا يدل أن 
التطبيـــع مرفوض تمامــًا، الفتـــة للعديد من المطالبات السياسية الداعية 

إللغــاء اتفاقيــة وادي عربــة.  
وأكدت أن الشــعب األردني ينتصر لكل موقف يتعلق بالقضية الفلسطينية، 
مشيرة إلى ضرورة التفريق بين موقف الحكومة واالتفاقيات التي تعقدها مع 

االحتالل اإلسرائيلي وبين الرأي الشعبي األردني.  
وشــددت أن القضية الفلســطينية لها أولوية في األردن وهي ليست قضية 
خارجيـــة، قائلـــــة: "بيننـــا روابط تاريخيــــة ووطنية وفي الدم، وحتى ما 
يســمى بفك االرتباط لم يتم تشــريعه قانونيًا وما أخذ موقعه في الدستور 

األردني رغم أنه تم على واقع األرض".  

قـــــال مساعد رئيس البرلمــــان اإليراني للشــؤون الدولية، النائب حسين 
أمير عبد اللهيان:" إن فلســطين وقضيتها لها اهتمام واسع لدى الجمهورية 
االســالمية اإليرانيــة، وأن البرلمــان اإليرانــي حريص على حمــل القضية 

الفلسطينية إلى كل المحافل والمنظمات والفعاليات واألنشطة الدولية".
وبيــن النائــب عبــد اللهيــــان؛ خـــالل استقبالـــــه وفـــــداً مــن الفصائل 
الفلسطينيـــــة، أن البرلمــــان اإليراني يعمل وفق خطــــة مــن أجل فضح 
ممارسات االحتــــالل الصهيوني بحق الفلسطينييــن، وأنــه لن يدخـر جهدا 

في خدمـــة الفلسطينييــن وقضيتهـــم.

أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية بين إيران وفلسطين عباس غلرو؛ التزام 
اللجنة بتوسيع رقعة العمل من أجل فلسطين ورفع التعاون والتنسيق مع كل 

البرلمانات خدمة لفلسطين وشعبها.
وأوضح النائب غلرو؛ خالل اســتقباله وفداً من ممثلي الفصائل الفلسطينية 
في طهران، أنشطة اللجنة والنواب المنتمين لها في خدمة قضية فلسطين، 
معبراً عن دعم اللجنة لفلسطين وقضيتها؛ ومنوهًا الستمرار العمل البرلماني 
اإليراني من أجل رفعة فلســطين، ومشدداً أن موقف بالده يدعم فلسطين 

ويعمل من أجل نصرتها في كل المحافل الدولية.

أكد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية مع فلسطين في اليونان، دعم الحقوق 
الفلســطينية وضرورة انهاء االحتالل، وإلزامــه بالقوانين واالتفاقات الدولية 

خاصة التي تتعلق بحقوق االنسان.
وأكــد رئيــس اللجنــة النائــب "يوانيــس كيليانــوس"؛ على دعــم الحقوق 
الفلســطينية؛ معبراً عن رفضه التام لالستيطان واالنتهاكات التي يمارسها 

االحتالل بالضفة الغربية والقدس المحتلة. 
بدوره شــدد نائب رئيــس اللجنة؛ على التزام لجنته وبرلمــان بالده بالدفاع 
عن الحقوق الفلسطينية وفضح سياسة االحتالل في المحافل الدولية؛ الفتًا 

لمتانة العالقات الثنائية بين اليونان وفلسطين.

أدان رئيــس مجلس النــــواب اليمنــي، هرولة بعض الحكـــــام العرب نحو 
التطبيع مع االحتالل الصهيوني، والتي كان أخرها االتفاقية التي تم اإلعالن 
عنهــا بين الســودان وكيان االحتــالل، محماًل بعض أنظمــة الخليج العربي 
مســؤولية ونتائج ذلك وما يترتب عليه من تفريط بقضية العرب المركزية 

األولى وهي فلسطين.
وعبــر رئيس مجلــس النواب اليمني، عــن رفضه لكل أشــكال التطبيع مع 
االحتــالل الصهيوني ودعمه للشــعب الفلســطيني وحقه فــي إقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مشيدًا بمواقف وزيري خارجية كل 

من الكويت واألردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

واعدًا بالتحرك الجاد والفوري لنصرتهم

االحتالل يحول النائب حسن يوسف لالعتقال اإلداري 
النائب  االحتــالل  قـــوات  حولــت 
حسن يوســــف لالعتقـال اإلداري 
لمــدة "6" شهــــور؛ وذلــك بعـــد 
مـــرور "18" يومًا علــى اختطافه؛ 
الذي جــــاء بعد شهرين فقط من 
اإلفـــراج عنـــه حيث أمضى "15" 

شهــرًا فـي االعتقــــال اإلداري.
هــذا وأصــدر رئيــس المجلــس 
التشــريعي باإلنابة الدكتور أحمد 
بحــر؛ تصريحًا صحفيًا اســتنكر 
فيــه تحويــل االحتــالل للنائــب 
يوسف لالعتقـــال اإلداري؛ مُدينـًا 
سياســة االحتــالل فــي تغييــب 
نـواب الشعـب الفلسطينـي عـــن 

قضايـا شعبهـــم ومجتمعهــــم.
وقــال بحر:" إن االحتالل ســاءه ما 
قــام به النائب يوســف من تحرك 
واســـع لدفـــــع عجلة المصالحة 
لتغييبــه  فعمــد  الفلسطينيـــة، 
علــى  تأثيــره  مـــدى  إلدراكــــه 
والقبول  الفلســطينية  الساحــــة 

الواســــع الذي يحظــــى بـــه". 
وأكــــد د. بحر على أن االحتـــالل 

لقضيتهــم، محمليــن التشــريعي 
أمانة السعي لمعرفة مصيرهم.

معاناة الكل الفلسطيني
ورحب د. بحر؛ بأهالي المفقوديـن 
مبينـــًا أن معاناتهــم هي معانــاة 
الــكل الفلسطينــــي؛ مؤكـــدًا أن 
سيتواصـــل  التشــريعي  المجلس 
مــع كل الجهات والمؤسســة التي 
يمكن الوصول إليهــــا في مصــــر 
وخارجها، إلعادة هـؤالء المفقودين 
إلى أحضـــان أهاليهــــم، مشــددًا 
سيقــــوم  التشــريعي  أن  علــى 

بواجبـه على أكمـــل وجــــه.
مصــر  جمهوريــة  بحــر،  وطالــب 
العربيــة باإلفصــاح عن مصيرهم 
والعمل على إنهاء معاناة أهاليهم؛ 
فقـــدت  أنهــــم  ذكــره  الجديــــر 
أثارهم منـــذ 6 سنــــوات، أثنــــاء 
محاولتهــم السفر بحرًا من شاطئ 
مدينة اإلسكندريــة باتجاه أوروبـا.

يتعمـــــــد ضــــــــرب المجتمـــــع 
الفلسطينـــي بشــتى الوسائــــل، 
محماًل االحتـالل المسؤولية الكاملة 
عن حياة النائب يوسف الذي يعاني 

من عدة أمراض مزمنة. 
كل  تصريحــه  فــي  بحــر  ودعــا 
للعمــل علــى  المعنيــة  األطــراف 
إجبــــار االحتلــــال لإلفــراج عــن 
النائــــب يوســــف وكـــــل نــواب 
الشعب الفلسطينــي المختطفين، 
والذي يمثــل اختطافهــم مخالفــة 

للقوانين الدولية، وضربًا للحصانة 
البرلمانيــة التي من المفترض أن 
يتمتــع بهـــا النواب أســوة بباقي 

البرلمانييــن في العالم.
وكانت قــوة عسكريــة صهيونيـة 
قـــــد داهمـــت منـــــزل النائــب 
د. حســـن يوسف فجـر الجمعـة 2 
تشــرين أول/أكتوبــر، واختطفته 
معســكر  نحــو  بــه  وتوجهــــت 
"عوفر"، علمــــًا أنه كان أفرج عنه 
في تمــوز الماضي بعــــد اعتقال 

دام 15 شهــرًا إداريــا.
ويبلغ النائب يوسف "64" عامًا من 
العمر؛ ويعانــي من أمراض مزمنة 
الدم والسكري،  كارتفاع ضغـــط 
لعنايــة طبيـة مستمـرة،  ويحتاج 
علمــا أنــه أمضــى في سجــــون 
االحتـــالل أكثــر من "23" عامـــا 

على فتـــرات متفرقـــة.
اختطــــاف  جريمــــة  وتعتبــــر 
النواب "انتهاك فاضــــح ألبســط 
األعــــراف والمواثيق الدوليـة، وال 

يستنـــد إلى أي مبــرر قانوني.


