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النائبان الحية، والجمل 
يزوران جرحى مسيرات 

العودة بمستشفى ناصر 
بالقاهرة

التشريعي يقر قانون المصالحة المجتمعية بالقراءة الثانية

أقــر المجلــس التشــريعي الفلســطيني قانون 
المصالحة المجتمعية بالقــراءة الثانية وذلك في 
جلسة خاصة عقدها أمس بمقره في مدينة غزة.
بدوره أشــار النائب األول لرئيس المجلس أحمد 
بحــر، ألهميــة قانــون المصالحــة المجتمعيــة، 
منوهًــا إلى أن القانــون كان قد أقــره المجلس 
التشــريعي ســابًقا بالقراءتيــن العامــة واألولى 

وأنه يكتســب أهمية كبيرة وينسجم مع القانون 
األساسي، مؤكدًا أن القانون المذكور يضع ُأسس 
ومنطلقات قانونية ووطنية إلنهاء االنقسام وطي 

صفحته لألبد.
التشــريعي  المجلــس  أن  علــى  بحــر،  وشــدد 
الفلســطيني من أشــد الداعمين التفاق القاهرة 
2011م، والــذي يعتبر المصالحة المجتمعية أحد 

أهم أركانها، مشددًا على أن التشريعي لن نكون 
إال عونًا لشعبنا وعنصر تعزيز لوحدته السياسية 
والمجتمعيــة، كــي يصبح أكثر تهيــؤا وجاهزية 
لمزيــد مــن الصمــود، ومزيد من االنخــراط في 
المشروع التحرري المقاوم في مواجهة االحتالل 

وإفشال قرارات ترامب.
ومن الجديــر ذكره أن القانون يتكــون من "13" 

مــادة من ضمنها إنشــاء لجنة مالحــة مجتمعية 
تتابع المتضررين جراء أحداث االنقســام وتعمل 
على تعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية، 
هذا ويأتي القانون اســتنادًا ألحكام المادة "67" 
من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، يتوافق 
مــع أحــكام القانون األساســي لســنة "2003م" 

وتعديالته. 

التشريعي يدين اختطاف االحتالل 
للنائب أحمد عطون وتحويله لالعتقال اإلداري

أدان المجلس التشريعي قيام قوات 
االحتالل باختطــاف النائب المبعد 
عن مدينة القــدس أحمد عطون، 
وذلك بعد اقتحام ومداهمة منزله 
في مدينة رام اهلل، وأشارت الدائرة 
اإلعالمية للتشــريعي في تصريح 
مقتضب صدر عنها أمس األربعاء 
أن االحتالل ما زال يمارس سياسة 
اختطــاف النــواب والــزج بهم في 
السجون في خطوة تهدف لعزلهم 
عن محيطهــم االجتماعي وتقليل 

نسبة تأثيرهم في المجتمع. 
قــوات  أن  إلــى  التصريــح  ونــوه 
االحتــالل قامــت بتفتيــش منزل 
النائــب عطون، ومصــادرة بعض 
ممتلكات العائلــة قبل أن تختطف 
النائب، داعية المؤسســات الدولية 

والحقوقية لممارسة ضغوط على االحتالل لضمان 
االفراج عن النائب عطون والنواب المختطفين في 
ســجون االحتالل كافة، مشــددة على أن اختطاف 
النواب يمثل حالة من اســتهتار الكيــان بالقوانين 

واالتفاقيــات الدوليــة وخرًقــا فاضحًــا للحصانــة 
البرلمانيــة التي يتمتع بهــا البرلمانيين كافة وكل 

أنحاء العالم.  
هذا وأصــدرت محكمة االحتالل حكمًــا باالعتقال 
اإلداري بحــق النائــب عطــون لمدة أربعة أشــهر، 

ومــن الجدير ذكــره أن قــوات االحتــالل كانت قد 
أبعــدت النائب عطون عن مدينة القدس مســقط 
رأسه، وسحبت بطاقته المقدسية، وقضى ما يزيد 
عن "12" ســنة في ســجون االحتــالل على فترات 

متقطعة.

االقتصاديــة  اللجنــة 
تناقش أزمة الكهرباء 
مع نائب رئيس ســلطة 

الطاقة

التشريعي يتضامن مع 
قناة األقصى الفضائية 
ويشارك باطالق حملة 

"بدعمكم نبنيها"
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النائب منى منصور: 
ال مبرر الستمرار التنسيق األمني 

والسلطة عاجزة عن وقفه
قالت النائب منى منصور، إن وقف التنسيق 
األمني بــات مطلب الشــعب الفلســطيني 
كافة، ومؤسســاته المختلفة، مشــيرة إلى 
أن الســلطة ال تستطيع التخلص منه كونه 

الورقة األخيرة والوحيدة لديها.
أكــدت النائــب منصــور، فــي تصريحــات 
إعالميــة أن الســلطة الفلســطينية كبلت 
نفســها في اتفاقيات جعلتها غير قادة على 
مواجهة االحتالل وفرضت عليها االســتمرار 

في سياسة التنسيق األمني معه.
وعن قضية مســاعدة مدير شــرطة مدينة 
الخليل العقيد أحمد أبو الرب، لدورية تابعة 
لجيش االحتالل، اعتبرت النائب منصور أنه 
"شــيء مخزي وغيــر مبرر وهــو يهدف إلى 

إذالل الشعب الفلسطيني".
وأضافــت " تقديــم المســاعدة لالحتــالل 
ودورياته العاملة في الضفة الغربية المحتلة 
والتــي تالحــق أبناء شــعبنا الفلســطيني، 
هو أمــر غيــر مبــرر وال يعتبر من ســمات 
شــعبنا مهما حاولت حركة فتــح تبرير هذا 

الموضوع".
وشــددت على ضرورة اقتناع الســلطة في 
التخلص من االتفاقيات األمنية مع االحتالل 
والعمل على توحيد الصف الفلسطيني ورفع 

وفد من كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية برئاسة الزهار يغادر غزة في جولة خارجية 
غــادر وفــد برلمانــي مــن كتلــة التغيير 
واالصــالح قطــاع غــزة فــي إطــار جولة 
برلمانية خارجية ستشمل عدد من الدول 
العربية واالسالمية، ويرأس الوفد رئيس 
كتلــة التغييــر واإلصالح النائــب محمود 
الزهار، ويضم ُكاًل من: نائب رئيس كتلة 
التغيير واإلصالح النائب مروان أبو راس، 

والمتحدث الرسمي باســم الكتلة النائب مشير 
المصري، وأمين ســر الكتلــة النائب محمد فرج 

الغول.
وتهــدف الجولــة للتحشــيد واإلســناد والدعــم 
للقضية الفلسطينية على المستويين الرسمي 
والبرلمانــي والشــعبي، إلبــراز معاناة شــعبنا 
الفلسطيني المتصاعدة بفعل العدوان والحصار 

الصهيونــي المســتمر، والــذي طــال مختلــف 
مناحي الحياة والعمــل على رفع الحصار وإعادة 
االعمار، ولشــرح أخر المســتجدات على الساحة 

الفلسطينية. 
هــذا وســيلتقي الوفــد البرلمانــي عــددًا مــن 
األحزاب والكتل البرلمانية العربية واالســالمية 
األحــزاب،  وقيــادات  السياســية  والشــخصيات 

وسيشــاركون فــي عــدد مــن الفعاليــات 
الرسمية وغير الرسمية.

وتأتــي هــذه الجولــة لتعزيــز التواصــل 
بيــن الكتلــة البرلمانية واألحــزاب والكتل 
البرلمانية المختلفــة وللتأكيد على العمق 
العربي واالسالمي الداعم والمؤيد للقضية 

الفلسطينية.  

الرجوب: اعتقاالت االحتالل بالضفة 
سياسة إجرامية تنفذها دولة سادية

أكد النائب في المجلس التشــريعي عن مدينة 
الخليــل، نايــف الرجــوب، أن حملــة االعتقاالت 
الكبيــرة التــي تنفذها قوات االحتــالل بالضفة 
والقدس في األونة األخيرة، تأتي ضمن سياسة 
إجراميــة ممنهجــة تســتهدف الفلســطينيين، 

وتُضيق عليهم.
وأوضــح الرجــوب فــي تصريح صحفــي له، أن 
اســتهداف النساء واألطفال والصحفيين عمل ال 
يقوم به إال دولة ســادية محتلــة، بحيث تخالف 
كافة القوانيــن الدولية، لعلمهــا أنها تفلت من 

المحاسبة.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت العشرات خالل 
األســبوع الجــاري منهم حوالى "19" مقدســيًا؛ 
وأكــد الرجــوب، أنه قد ســبق تلــك االعتقاالت 
إجراءات معروفة شــهدها الجميــع، تمثلت في 
هدم المنازل، وســحب هويات أعداد كبيرة من 
المقدســيين واالقتحامات المتكــررة لألقصى، 
إضافة العتداءات المســتوطنين لفرض تهويد 

مدينة القدس.
ولفــت الرجوب إلــى أن قضية القدس، ليســت 
قضيــة المقدســيين وحدهــم، وإن كانــوا هم 
رأس حربة في مواجهة االحتالل، مشــددًا على 
أن مدينة القدس، مســؤولية كل الفلسطينيين 

واألحرار في العالم.
ودعا السلطة بالضفة الغربية للتوقف فورًا عن 
ممارســة سياســة االعتقاالت السياســية والزج 
بالشــباب في الســجون على خلفيات سياســية 
وبسبب االنتماء الفصائلي، مشددًا على ضرورة 

وقــف التنســيق األمني مع االحتــالل وااللتفات 
للمصلحة الوطنية العليا للشــعب الفلسطيني، 
والعمل بشــكل جماعي لتحقيق أهداف شــعبنا 

بالحرية واالستقالل. 
ولفــت الرجــوب فــي نهايــة تصريحــه إلى أن 
االحتالل يسعى لتهويد القدس وابتالع ما تبقى 
من أراضــي الضفــة الغربية وإقامــة مزيد من 
المســتوطنات عليها، والسماح لمئات اآلالف من 
المستوطنين باالستيالء على أرضنا األمر الذي 
يضع الســلطة في موضع المسؤولية ويدعوها 
للعمل بشكل وطني وجمعي من أجل مناهضة 

مشاريع االحتالل واالستيطان.  

المعاناة عن قطاع غزة ودعم حقوقه الشرعية 
والتي تكفلها كل القوانين الدولية.

ومن الجدير ذكره أنه تم نشر صور على مواقع 
التواصــل االجتماعــي، تظهــر رئيس شــرطة 
مدينة الخليل العقيد أحمد أبو الرب وهو يخدم 

دورية لجيش االحتالل.
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النائب الشرافي يدين اقتحام االحتالل لمنزل النائب الخطيب 
واعتقال نجله

دان النائب يوسف الشرافي، اقتحام قوات االحتالل 
لمنزل النائــب محمود الخطيب فــي مخيم عايدة 
بمدينــة بيت لحم، معتبــرًا اقتحام بيتــه واعتقال 
نجلــه "داوود" جريمةً صهيونية ضد رموز الشــعب 

الفلسطيني.
وقــال الشــرافي، فــي تصريــح صحفــي أدلى به 
للدائــرة االعالمية بكتلــة التغيير واإلصــالح:" إن 
االقتحــام لمنــزل النائــب محمود الخطيــب يأتي 
اســتمرار لجرائــم قوات االحتــالل الصهيوني ضد 
رموز الشــرعية الفلســطينية، ولم يكتف االحتالل 
باعتقــال النواب بل تجاوز ذلــك من خالل مالحقة 
ذوي النــواب، وأن اعتقــال نجــل النائــب الخطيب 

جريمة جديدة تضاف لسجل العدو االجرامي".

وأكد الشرافي، أن المجلس التشريعي الفلسطيني 
مســتمر بــأداء دوره الرقابي، وأن لجانــه في حالة 
انعقــاد دائــم لخدمة أبناء شــعبنا، مبينــًا أن هذه 
االعتقاالت لن تثني نواب شــعبنا الفلسطيني عن 

مواصلة أداء واجبهم الوطني.
وأشــدد علــى أن التنســيق األمني الذي تمارســه 
ســلطة رام اهلل مــع االحتالل يشــكل جريمة بحق 
شعبنا، مســتنكرًا مالحقة أجهزة السلطة برام اهلل 

للمقاومين من أبناء الضفة الغربية.
ودعا الشرافي كل جهات الحقوقية الدولية والمحلية 
لفضــح االحتــالل وجرائمه واالنتهــاكات المتعلقة 
برموز الشــرعية، مشيراً بأن السياســة االجرامية 

الصهيونية ستهزم أمام صمود شعبنا ونوابه.

لفضـــــــــح  دعــــــــــا 
انتهاكات االحتالل
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أخبار ومقاالت

شهادة نور.. حياة وانتصار
جرت مياه كثيرة في مجرى األحداث مْذ أقدم االحتالل على جريمته الجبانة في خانيونس التي 
أســفرت عن استشهاد القائد القســامي الرباني نور الدين بركة وإخوانه الشهداء األبطال، وما 
تالها من رد موجع بادرت به المقاومة الفلســطينية عبر غرفة عملياتها المشــتركة في إطار 

جولة منازلة وتصعيد ميداني انتهت بهزيمة وخنوع االحتالل.
فقد حملت رياح الواقع تطورات سياسية وميدانية دراماتيكية الحقة للجريمة الصهيونية، ليس 
أولها االنكســار الصهيوني المذل وقبول االحتالل بالتهدئة ووقف إطالق النار عن صغار، ولن 
يكون آخرها استقالة المجرم ليبرمان واهتزاز حكومة االحتالل وشيوع التنازع والخالفات بين 

أركانها وأحزابها المختلفة.
إن األحداث الهامة التي فرضت حضورها على ســاحتنا الوطنية الفلســطينية في إطار عالقة 
الصــراع مع االحتالل علــى مدار األيام القليلة الماضية، أماطــت اللثام عن جملة من الحقائق 
الســاطعة التي ينبغي تكريســها وتثبيت قواعدها في إطار فعلنا الكفاحي وعالقاتنا الداخلية 

ومشروعنا الوطني التحرري خالل المرحلة القادمة.
الحقيقــة األولى، أن الوحدة الوطنية تشــكل بوابــة النصر والتحرير، والمدخــل األول واألهم 

لتحقيق الغلبة على االحتالل.
فقد رأى العالم أجمع اآللية الكفاحية الجديدة التي تجســدت من خالل غرفة عمليات المقاومة 
المشتركة التي أدارت جولة التصعيد األخيرة بكل حكمة واقتدار، وبقرار موحد ورؤية مشتركة، 
بعيــدا عن التفــرد واالنفراد، وما أثمرته من فعل مؤثر وعمل قــوي وقدرة عميقة على إلحاق 

األذى باالحتالل واإلثخان فيه وإرباك حساباته ومخططاته األمنية والعسكرية.
وتكمــن الحقيقة الثانية في أن قوة التجبر والفجور واالســتكبار والعربدة الصهيونية ســرعان 
ما تســقط وتتحطم على صخرة اإلرادة الفذة والعزم الفلســطيني الفتيّ، فالقوة الصهيونية 
المادية المجردة من كل القيم واألخالقيات ال تســتطيع أن تصمد طويال في وجه الحق وإرادة 
العــزة والكرامــة والصمود، وإْن صمدت فإنها لن تســتمر طويال وســرعان مــا تتقهقر وتذوي 

تدريجيا أمام روح الحق واإلرادة الفلسطينية التي تتوهج وتزداد ألقا يوما بعد يوم.
وها هي مسيرات العودة وفك الحصار المجللة بالعطاء والتضحيات تثبت مدى قدرتها وجدواها 
نحو كســر الحصار ورفع المعاناة عن شــعبنا وفعالية تأثيرها على الكيان الصهيوني، وتظهر 
بجالء عمق المخزون الكفاحي لشــعبنا الفلســطيني المتأســس علــى اإلرادة والعزم والمضاء 

الكبير.
أما الحقيقة الثالثة فتشــير إلى طبيعة البناء والتكوين الصهيوني الهش، سياســيا واجتماعيا، 

ومدى ضعف التماسك البنيوي الصهيوني في مختلف المجاالت.
فمــا أن وضعــت جولة التصعيد األخيرة أوزارها حتى دب الشــقاق في أوســاط الصهاينة على 
مختلــف المســتويات بعــد أن تجرعوا مــرارة الهزيمة والعــار، وأقدم وزير حربهــم )ليبرمان( 
على تقديم اســتقالته الممزوجة بالفشــل في مواجهة المقاومة، وتصدعــت أركان الحكومة 
الصهيونيــة، وعمت التظاهرات واالحتجاجات، وانتشــر الهرج والمــرج بين الصهاينة وفئاتهم 
وشــرائحهم المختلفــة، ما يؤكد على حقيقة التفســخ والضعف الذي يستشــري في المجتمع 
الصهيوني وأوســاطه المختلفة بفعل قوة وتماســك الموقف الوطني الفلســطيني وجســارة 

المقاومة في مواجهة جبروت االحتالل.
وتتمثل الحقيقة الرابعة واألخيرة في مدى تطور العالقات وأشــكال وآليات التنسيق والتعاون 
بين قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية، فقد أبدعت قوى المقاومة في الميدان بفعل توحدها 
ضمن إطار غرفة العمليات المشتركة التي أدارت المعركة مع االحتالل بحكمة واقتدار، وأثبتت 
أن الوحدة هي طريق النصر، وأن الوحدة على أســاس التعاون المشــترك والشــراكة الوطنية 

تشكل البوابة األساسية للعبور نحو استعادة األرض وتحرير المقدسات.
وبالرغــم من هزيمة االحتالل في معركــة التصعيد األخيرة، إال أننا في المجلس التشــريعي 
الفلسطيني نحذر من خسة وغدر االحتالل، فهؤالء هم قوم غدر وخيانة منذ األزل، فقد قتلوا 
األنبياء واســتباحوا الدماء والحرمات عبر العصور، ما يجعلنا دوما في أمس الحاجة إلى اليقظة 
الكاملــة والجهوزية العاليــة للتعامل مع أي طارئ ومواجهة أي غــدر محتمل يحاول من خالله 
الصهاينة، المكلومين بعجزهم وفشلهم وعارهم، إعادة االعتبار لجيشهم الذي أريق ماء وجهه 

على أرض غزة العزة، واالستعداد الدائم لمواجهة مختلف االحتماالت خالل الفترة القادمة.
وختاما.. فإننا نؤكد على اســتمرار مســيرات العودة حتى تحقيق أهدافها كاملة ورفع الحصار 
والمعانــاة عن شــعبنا، وأن مســيرة المقاومة والكفاح ســوف تبقى ماضية حتــى إنجاز النصر 

والتحرير بإذن اهلل.
"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

التربية تلتقي نقيب األطباء 

3

ناقشت قضية أطباء العقود

التقت لجنــة التربيــة والقضايا االجتماعيــة مؤخرًا 
بمقر المجلس التشريعي، مع نقيب األطباء الدكتور/ 
فضــل نعيم، بحضــور عدد مــن األطبــاء العاملين 
بــوزارة الصحة علــى نظام العقد الســنوي، وناقش 
نواب اللجنة مع الحضور أوضاع أطباء العقود وسبُل 

مساعدتهم. 
وحضر الجلســة النواب أعضــاء اللجنة وهم: خميس 
النجــار، يحيــى العبادســة، محمد شــهاب، يوســف 

الشرافي، سالم سالمة، وهدى نعيم. 
بدوره أوضح مقرر اللجنة االجتماعية ومسئول الملف 
الصحــي فيها النائب خميس النجار، أن هذا االجتماع 
يأتــي في إطــار متابعــة قضيــة مهمة مــن قضايا 
المواطنيــن الصحية والمتعلقة بشــريحة مهمة من 
شرائح المجتمع وهم األطباء واالستماع الى مطالبهم 
والتعبيــر عن حقوقهــم الوظيفية ُأســوًة بزمالئهم 
والتي تنعكس بشــكل مباشــر على حيــاة المرضى 

واستقرار المنظومة الصحية في المستشفيات.
أصحاب كفاءة

مــن جانبه أشــاد نقيب األطبــاء بزمالئــه العاملين 
بالمؤسســات الصحيــة الحكوميــة بنظــام العقود، 
مشددًا على أنهم أصحاب كفاءة ومهنية عالية، وتم 
ابــرام العقود معهم فــي ظل محدوديــة اإلمكانات 
الطبيــة فــي  الكــوادر  للــوزارة، ونقــص  الماديــة 
مؤسســاتها، مؤكدًا أن العبء الوظيفي الملقى على 
عاتقهم كبير مقابل الراتب المتواضع الذي يتلقونه 
دون التمتع بأبسط الحقوق الوظيفية التي يتمتع بها 
الموظف المثبت ومنها التأمين الصحي والمواصالت 

واالجازات وغير ذلك من االمتيازات الطبيعية. 
وأوضــح نعيــم، أن هنــاك أكثــر مــن "300" طبيب 
يعملــون بنظام العقد المؤقت منذ تشــكيل حكومة 

الوفــاق الوطنــي عــام 2014 وحتــى االن، وقــد تم 
تعينهم نظرًا لالحتياجات الملحة لوزارة الصحة، في 
ظل ازدياد عدد السكان وتناقص عدد األطباء بسبب 

انتهاء الخدمة أو االستقالة أو غير ذلك.
أبعاد سياسية

وأوضح نقيب األطباء أن مشــكلة أطبــاء العقود ذات 
أبعاد سياسية باإلضافة إلى البعدين اإلداري والمالي 
علمــًا، مؤكدًا أن هؤالء األطباء قد اجتازوا االختبارات 
الوظيفيــة والمقابــالت المعلنــة عن طريــق ديوان 
الموظفين العام وهم االن جزء أساسي من منظومة 

وزارة الصحة وال يمكن االستغناء عنهم. 
مسئولية أخالقية

من ناحيتهم أشاد النواب أعضاء اللجنة، بدور وصمود 
األطبــاء في ظل الظروف الصعبــة التي يتعرض لها 
أبنــاء شــعبنا، مؤكدين أنهــم يتمتعون بمســئولية 
أخالقيــة ووطنية، باإلضافة لكونهــم أطباء أصحاب 
كفاءة ومهنية، مؤكدين حرصهم الشديد على توفير 
االســتقرار لألطبــاء وحفــظ حقوق األطبــاء وخاصة 
العمليــن على بند العقــود وذلك من أجل اســتقرار 

المنظومة الصحية في البالد.
بدوره أوضح مقرر اللجنــة النائب خميس النجار، أن 
مشــكلة األطباء مــن ضمن مشــاكل الموظفين في 
كل المجاالت عمومًا والتي ترتبت في أعقاب تشكيل 
حكومــة الوفاق عــام 2014م حين تنصلت الحكومة 
من القيام بمســئولياتها تجاه أبناء قطاع غزة ســواء 
على صعيــد رواتب الموظفين أو الخدمات والتعينات 
الالزمة، مشــددًا أن اللجنة ستتواصل مع المعنيين 
من أجل معالجة هذه القضية والمحافظة على حقوق 
األطباء بما ينص عليه قانون الخدمة المدنية وُأسوًة 

بزمالئهم األطباء. 

لجنتا الداخلية والقانونية تلتقيان وفدًا من القضاء العسكري



29 نوفمبر / تشرين ثاني 2018 م4 العــدد
)254( A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

أخبار

اللجنة اإلقتصادية تستمع لنائب رئيس سلطة الطاقة

عقدت اللجنة االقتصادية جلسة استماع لنائب 
رئيس ســلطة الطاقة ســمير مطير، وناقشت 
معــه مشــكالت التيــار الكهربائي فــي قطاع 
غزة، واآلليات المتبعة للتخفيف عن المواطنين 
فيما يتعلق بوصول التيــار الكهربائي للمنازل 
وساعات الوصل والقطع، وحضر الجلسة رئيس 
اللجنــة االقتصاديــة النائــب عاطــف عــدوان، 
والنــواب أعضاء اللجنة وهم: ســالم ســالمة، 
جميلــة الشــنطي، يوســف الشــرافي، وجمال 
نصار، "البرلمان" تابعت الجلسة وأعدت التقرير 

التالي: 
الطاقة البديلة 

بدوره بينّ نائب رئيس ســلطة الطاقة ســمير 
مطيــر، أن ســلطة الطاقــة مهتمة بمشــاريع 
الطاقة البديلة وآليات عملها، وهي دائمة البحث 
عــن آليــات عملية يمكــن لها أن تقــدم خدمة 

للمواطن الفلسطيني إذا ما تم تنفيذها. 
وأشار مطير، إلى أن هناك جهات عديدة تقدمت 

الخط "161"
وبيــن نائــب رئيس ســلطة الطاقة أنــه جاري 
العمل حاليًا من أجــل إعادة خط "161" القادم 
من الجانب اإلسرائيلي، موضحًا أن هناك جهود 
كبيرة تبذل في هذا الســياق بهدف إعادة عمل 
الخط المذكــور وذلك عبر كفالــة جهات دولية 
مانحــة، مؤكدًا أنه في حال إعادته للعمل فإنه 

سيوفر لنا قرابة "140" ميجاوات.
العدادات الذكية

وأشــار مطيــر، إلى أن شــركة التوزيــع بصدد 
اســتقدام عدادات كهربائية ذكيــة، وقد أجرت 
الشــركة كافة اإلجراءات اإلدارية مع الشــركات 
ذات االختصــاص، مبينًــا أن شــركة التوزيــع 
تنتظر ردود تلك الشركات التي ستزود القطاع 
بالعــدادات الذكية حال تم االتفــاق معها على 
ذلــك، منوهًــا إلــى أن العــدادات الذكية توفر 
ميــزات كثيــرة من شــأنها أن تخفــف من حدة 

لسلطة الطاقة بمقترحات إلنشاء محطات طاقة 
شمســية بقــدرة "20" ميجــاوات، موضحًــا أن 
الجهات الفنية في ســلطة الطاقــة تقوم حاليًا 
على فحص تلك المقترحات ودراسة المشاريع 
المقدمة من تلك الجهات، وذلك بغرض العمل 
علــى تنفيذها إذا ما تم التأكد من كونها قابلة 
للتطبيق، منوهًــا إلى أن تطبيقها حال حدوثه 
من شــأنه أن يخفف من أزمــة الكهرباء ويريح 

المواطنين أكثر. 
المنحة القطرية

وحول المنحــة القطرية الخاصــة بالوقود قال 
مطير:" بعــد البدء بضخ وقود المنحة القطرية 
أصبــح لدينــا اســتقرار فــي وصــول الكهرباء 
للمواطنيــن وزادت ســاعات الوصل، وشــركة 
التوزيــع تعلــن بيــن الحين واألخر عــن جدول 
الوصــل والقطع ليكون معلومًا لدى المواطنين 

الكرام". 

األزمة. 
جهود مشكورة 

مــن ناحيته توجــه رئيس اللجنــة االقتصادية 
بالمجلــس التشــريعي النائــب عاطــف عدوان 
بالشكر لشــركة التوزيع وذلك على مجهوداتها 
الرامية لخدمــه المواطن، واصًفــا تلك الجهود 
بالطيبة والمشــكورة، مطالبًــا بمراعاة خاصة 
لألســر للفقيرة ومعدومة الدخل، وخاصة إذا ما 
تم اعتماد تركيب العدادات الذكية، منوهًا إلى 
أن كافة المواطنين يعانون من قلة اإلمكانيات 
الماليــة جــراء الحصار الظالــم المفروض على 

قطاع غزة منذ سنوات.
االقتصاديــة  اللجنــة  أن  عــدوان،  وأضــاف 
بالتشــريعي دائمة التواصل علــى كل الجهات 
والمؤسسات الرســمية واألهلية بهدف االطالع 
علــى مشــاريعها وآليات عملهــا وذلك من أجل 
خدمــة المواطــن والتخفيف عنــه، واالطمئنان 

لسالمة اإلجراءات المتبعة مع المواطنين. 

الزهار يناقش مع سفير جنوب أفريقيا أخر مستجدات القضية الفلسطينية

واإلصــالح  التغييــر  كتلــة  رئيــس  ناقــش 
البرلمانية، الدكتور محمود الزهار، مع ســفير 
جنــوب أفريقيــا لدى الســلطة الفلســطينية، 
أشــرف ســليمان، أخــر مســتجدات القضيــة 
الفلســطينية، وخصوصًا التصعيد اإلسرائيلي 

األخير على قطاع غزة.

وبيــن الزهار الدمار الذي ســببه العــدوان األخير 
على قطاع غزة، باســتهداف المنشــآت والمباني 
المدنيــة واإلعالمية، ضاربًا بعــرض الحائط كل 
القوانيــن والمواثيق الدوليــة واتفاقيات ومبادئ 
وحقوق اإلنسان. من جانبه، أكد السفير سليمان، 
أن جمهوريــة جنوب أفريقيا، تولي اهتمامًا كبيرًا 

وشدد الزهار خالل اســتقباله للسفير في منزله 
بحضور النائب مشير المصري، على عمق العالقة 
التاريخيــة التــي تربط الشــعبين الفلســطيني 
والجنــوب أفريقــي، مؤكــدًا بــأن تجربــة جنوب 
أفريقيا ملهمة للشــعب الفلســطيني في نضاله 

ضد العنصرية.

للقضية الفلسطينية على المستوى الرسمي 
والشــعبي، مؤكدًا علــى عمــق العالقة بين 
الشعبين. وأضاف ســليمان، أنه شاهد الدمار 
الذي خلفه العدوان األخير على غزة، موضحًا 
بأنه ســينقل مــا رآه وما ســمعه إلى حكومة 

بالده والشعب الجنوب أفريقي.
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د. بحر يطالب االتحاد الدولي للصحفيين بطرد االحتالل من عضويته
خالل مشاركته في انطالق حملة "بدعمكم نبنيها"

طالب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
الفلسطيني الدكتور أحمد بحر، االتحاد الدولي 
للصحفييــن بطــرد االحتــالل وتجريــده مــن 

عضوية االتحاد. 
وأكد بحر، خالل كلمة ألقاها في مؤتمر انطالق 
حملة الدعم لقناة األقصى الفضائية "بدعمكم 
نبنيها" أن االحتالل ارتكب جريمة ضد القوانين 
الدوليــة واتفاقيات جنيف بقصفه قناة األقصى 
الفضائية، مشددًا أن محاوالت االحتالل الهادفة 
إلســكات الصــوت الحر المقــاوم ســتبوء كلها 

بالفشل.
وأوضح إلى أن القناة ستنهض من جديد بصوت 
أعلى وستبقى تقاوم االحتالل، وتكشف جرائمه 
المستمرة بحق شعبنا في كافة أماكن تواجده، 
كما حيا العاملين في القناة الذين قدموا شهداء 

وجرحى من أجل استمرار المسيرة اإلعالمية.
ودعــا بحــر، جميــع أحــرار العالم لدعــم قناة 
األقصــى الفضائية ماديــا وسياســيا واعالميا 
لتقف من جديد وتســتمر بصوتها الحر المقاوم 
المناهض لكل أشــكال التطبيــع والتنازل عن 
الحقوق والثوابت، مبينا أن االحتالل يلجأ لقصف 
المؤسســات اإلعالميــة لجبنــه وضعــف حجته 
وعــدم قدرته علــى المجابهــة اإلعالمية ألنه 
محتل مجرم فاشل ال يعرف إال القصف والدمار.
كمــا طالــب المؤسســات الدوليــة والحقوقية 

لكل المؤسسات اإلعالمية العاملة في قطاع غزة 
من بطــش المحتل وهمجيتــه، داعيًا في الوقت 

بالتعبير عن تضامنها مع صوت األقصى الفضائية 
وإدانة االجرام الصهيوني، وتشكيل غطاء وحماية 

ذاتــه لتوفيــر الحمايــة المطلوبــة للصحفيين 
الفلسطينيين.

النائب سالم سالمة يتفقد مراكز 
شرطة المحافظة الوسطى النائب الشرافي يشارك بحفل افتتاح األستديو 

التلفزيوني للدروس المصورة 

تفقد النائب عن كتلــة التغيير واالصالح 
ســالم ســالمة، يوم أمــس األول مراكز 
الشــرطة في المحافظة الوسطى، وذلك 
بهــدف االطالع على ســير العمل األمني 
فــي المراكــز، وشــملت الجولــة المراكز 
شــرطة  ومركــز  البلــح،  ديــر  التاليــة: 
المعسكرات الوسطى، ومركز النصيرات، 
هذا وكان محافظ شرطة الوسطى العقيد 
إســماعيل أبــو راشــد، ومديــر العالقات 

العامة بالمحافظة الوسطى
الرائــد ســامي صباح، قــد رافقــا النائب 
سالمة أثناء جولته على المراكز الشرطية 

المذكورة.
بدوره أشــاد النائب سالمة، بجهود كافة 
األجهزة األمنية في المحافظة الوســطى 
الهادفــة للمحافظة على األمــن واألمان 

والســلم األهلــي، مؤكــدًا بــأن االحتالل 
يحاول القضــاء على المنظومــة األمنية 
في القطاع، مســتدرًكا بــأن ذلك لن يتم 
أبــدًا بــإذن اهلل، طالما هنــاك رجال أمن 

يتمتعون بعقيدة أمنية وطنية. 
وطالب النائب سالمة قادة وأفراد األجهزة 
األمنيــة بضــرورة االنتبــاه والتيقظ في 
ظل الظروف الصعبة ومحاوالت االحتالل 
الراميــة للعبــث فــي أمــن قطــاع غــزة 

ومواطنيه.
ومــن جانبهــم أكــد قــادة المراكــز بأن 
الشرطة تعمل على قدر المسئولية رغم 
الظــروف الصعبة وعدم وجود الميزانيات 
التشــغيلية، موضحيــن أن أولوية العمل 
الشــرطي المحافظة على األمن واألمان 
وانصاف المظلوم ورد الحقوق ألصحابها.

أشاد بجهود وزارة التربية والتعليم

شــارك النائــب فــي المجلس التشــريعي 
يوســف الشــرافي، بحفل افتتاح االستديو 
التلفزيونــي الخاص بالــدروس المُصورة 
لمقــررات الثانويــة العامة، الــذي نظمته 
وزارة التربيــة والتعليــم بمقرهــا بحضور 
وكيل الوزارة الدكتــور زياد ثابت والوكيل 
المساعد أيمن اليازوري ولفيف من المدراء 
العامييــن ومدراء الدوائــر بالوزارة وبعض 

المهتمين والمختصين التربويين.
وفي كلمتــه أثني النائب الشــرافي، على 
جهــود وزارة التربيــة والتعليــم، مبــارًكا 
للــوزارة إطالق برنامج الــدروس المصورة 
الخــاص بمنهــج الثانوية العامــة، منوهًا 
إلــى أن إعــداد البرامج العلميــة والتربوية 
والمصــورة  الحديثــة  بالطــرق  والدينيــة 
بالصوت والصورة هــو بمثابة نقلة نوعية 
تحققها الوزارة وخدمة متقدمة ومميزة من 

نوعها تقدمها الوزارة لطالبنا األعزاء. 
وأشاد الشرافي، باإلبداعات المتتالية التي 
تقدمها وزارة التربية والتعليم، قائاُل:" من 
بيــن ضنك العيــش وقلة الرواتــب وزيادة 
منسوب المعاناة تطل علينا الوزارة ببرامج 
مهنيــة وحديثة من شــأنها رفع مســتوى 
التعليم الفلسطيني وصقل مهارات الطلبة 
وخاصــة بالثانويــة العامة لينافســوا على 

أعلى الدرجات بإذن اهلل".  
وأضــاف إن موظفي وزارة التربية والتعليم 
قــد أبدعوا على مســتوى الوطــن العربي 

والعالم، مشــيرًا للمدرسة حنان الحروب، 
التــي حصلت على لقب المعلم األول على 
مســتوى العالم، والطالبة عفاف الشــريف 
التي حصلت على المرتبة األولى بموهبة 

القراءة على مستوى أكثر من مئة دولة.
ودعــا النائــب الشــرافي، وزارة التربيــة 
والتعليم لالستمرار في مثل هذه البرامج 
التربوية الحديثة من أجل االرتقاء بالجيل 
ومساعدة الطلبة، مؤكدًا على دور البرامج 
المذكــورة في تحســين مســتوى التعلم 
لدى الطلبــة.  بدوره أعــرب وكيل الوزارة 
الدكتــور زياد ثابت، عن شــكره للعاملين 

بالوزارة والقائمين على مشروع االستديو 
الدروس  ببرنامــج  الخــاص  التلفزيونــي 
العامــة،  الثانويــة  لمقــررات  المصــورة 
موضحًا أن االعداد لهذا المشروع استغرق 
وقتًا طويــال وبذل فيه فريق العمل جهدا 
رائعًا، مشــدد على أن الــوزارة تطرق كل 
األبواب وتبذل كل الجهود من أجل خدمة 
أبنائنا الطلبة ورفع مســتوياتهم العلمية، 
معربًا عن أمله بأنه سيكون لهذا المشروع 
مردود إيجابي على نســبة التحيل العلمي 
وخاصــة لطلبة الثانويــة العامة في العام 

الحالي بإذن اهلل. 
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أخبار 6

النائب خريشة: التطبيع مع االحتالل جريمة

النائب طافش: اعتقال النائب عّطون ظلم 
مزدوج بعد إبعاده عن مدينته القدس

النائب طملية يدين اعتقاالت االحتالل 
ألبناء محافظة القدس

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشــريعي 
حسن خريشــة، أنه يرفض أشكال التطبيع مع 
االحتالل كافة، وأضاف بأن التطبيع مع االحتالل 
هــو بمثابة جريمــة األصــل أن القانون يعاقب 
عليها غير أن الســلطة فــي رام اهلل جعلت منه 
أي التطبيع وسيلة يومية للتواصل مع االحتالل 

األمر الذي يرفضه شعبنا بكليته.
وقــال خريشــة فــي تصريحات صحفيــة أدلى 
بهــا لوســائل إعالميــة مختلفــة:" إن بعــض 
الــدول العربية بــدأت تلعــب دورًا "انهزاميًا"، 
ومســاعدًا على بقاء دول االحتالل على األرض 
الفلســطينية ويمدون لها يد العون والمساعدة 
للبقاء عبر فتح أبواب التطبيع واستقبال قيادات 

االحتالل".
وأوضح أن العالقات العربية اإلسرائيلية لم تكن 
أبدًا تصب في صالح القضية الفلسطينية، بل 
كانت بابًا دوارًا للقضاء عليها وتصفيتها، وتلك 
الــدول التي يطلــق عليها بـــ "المعتدلة" باتت 
شــريًكا رئيسيًا وأساســيًا في تقوية االحتالل 

وإطالة عمره على األرض الفلسطينية.
وتابع خريشــة حديثه: "ال عجب أن نبدأ نســمع 
بــأن نتنياهو يجري اتصاالت ولقــاءات وزيارات 
للــدول العربية، فــي الوقت الــذي تعاني فيه 
حكومتــه من شــبح االنهيار والســقوط، وهذا 

أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة 
بيت لحــم خالد طافــش، أن اختطــاف االحتالل 
اإلســرائيلي للنائــب أحمــد عّطــون وتحويلــه 
لالعتقــال االداري هــو ظلم مــزدوج، كونه ُأبعد 
عن أهله في القدس ثم ُلوحق مرات عديدة وتم 
تغييبــه في ســجون االحتالل لســنوات، وأخيرًا 
أقــدم االحتالل على اختطافه مــن بيته في رام 
اهلل ومن ثم أصدر بحقه حكمًا باالعتقال اإلداري 

لمدة أربعة أشهر.
وأضــاف طافش، أن هذه السياســية هي بمثابة 
إمعان واســتمرار فــي مالحقــة ومحاربة صوت 
الناخب الفلسطيني على مدار "12" عاما، مشيرا 
أن االحتــالل الحــق نواب الشــعب الفلســطيني 
ونغص عليهم استقرارهم وزج بهم في السجون 

فقط ألنهم قبلوا أن يمثلوا هذا الشعب الحر.

وأردف طافش: " نحن ندرك طبيعة هذا الطريق 
ونحــن ثابتــون علــى الحــق وســنقاوم الظلــم 
والعدوان حتى أخر نفس فينا، ألننا نأمل الحرية، 
ونحن على اســتعداد تام لتقديم هــذه الفاتورة 

المطلوبة منا مهما بلغت". 

دان النائــب عــن كتلة فتــح البرلمانيــة جهاد 
طملية، اعتداء واعتقاالت جيش االحتالل ألبناء 
محافظة القدس وفي مقدمتهم محافظ القدس 

عدنان غيث، للمرة الثالثة خالل شهر واحد.
كمــا دان طملية، فرض جيــش االحتالل مزيدًا 
من القيود علــى حركة أبنــاء محافظ القدس، 
وشــخصياتها االعتبارية، وحرمانهم من حقهم 
في الســفر الحر واآلمن، وحظــر تواصلهم مع 
قيــادات ومؤسســات دولــة فلســطين، وهــي 
إجراءات اســتقوائية، وغير مســؤولة، ومنافية 

لألعراف الدولية واإلنسانية.
وأكد على أن ممارســات الحكومة اإلسرائيلية، 
هي ممارسات فاشية ووحشــية بكل المعايير، 
وتُجسد عنجهية دولة اإلجرام المستقوية بآلتها 
العســكرية ضد مواطنين ومسؤولين مجردين 
من أي ســالح، وهي ضرب من ضروب التطهير 
العرقــي والتهجيــر القســري لســكان مدينــة 
القدس، ومواصلة حصارها وعزلها عن محيطها 
إلفراغها من سكانها األصليين، وتغيير معالمها 

الديموغرافية والجغرافية مستقباًل.
وطالــب النائب طملية في ســياق تعقيبه على 

يؤكــد أن بعض األنظمــة العربية ال ترغب في 
ســقوطه وتقــدم طوق النجــاة لــه ولحكومته 

المتطرفة".
المجلــس  لرئيــس  الثانــي  النائــب  ويشــير 
التشــريعي، إلــى أن األنظمة العربيــة تريد أن 
تكمل طريقها مع نتنياهو وتصل معه ألماكن 
لم يصلوها من قبل من خــالل أبواب التطبيع 
السياســي واالقتصادي والعســكري والرياضي 
والثقافي، ومن مصلحتهم اآلن أن يبقى نتنياهو 

في سدة الحكم على أطول وقت ممكن". 

وأشــار إلى أنه وجميع النواب ليســوا أفضل من 
أطفال وشيوخ وشباب فلسطين الذين قدموا وال 
يزالوا يقدمون كل غالــي ونفيس من أجل هذه 

األرض المباركة.
وقــال طافــش: "نحن ال ننتظر مــن العالم الذي 
ينظــر بعين واحــدة ويكيــل بمكياليــن فيدين 
الضحية ويؤيد الجــالد، وبالتالي ال يهمنا رأيه ال 
مــن قريب أو بعيد، فنحن نســتمد قوتنا من اهلل 
أوال ثم من الشعب الفلسطيني المرابط المستعد 
للتضحية فــي كل لحظة وماضــون في طريقنا 

حتى نلقى اهلل".

اإلجراء اإلســرائيلي، باإلفــراج الفوري عن كل 
أبنــاء محافظة القدس، والتراجــع عن القرارات 

المجحفة التي اتخذت بحقهم.
ودان قيــام جيــش االحتالل اإلســرائيلي، ليلة 
أمس، باعتقال )32( شــابًا من شباب العاصمة 
المحتلة، بحجــة تعاونهم مع األجهــزة األمنية 
الفلســطينية، وهي التهمة ذاتهــا التي وجهت 
للمحافــظ غيث، مــا تعتبره إســرائيل مخالفة 
لنــص المادة الســابعة من برتوكــول التعاون 

األمني الملحق باتفاقية أوسلو.
وهــو مــا قــد يعــرض المعتقلين من شــباب 
العاصمة المحتلة لخطر المحاكمة العســكرية، 

بتهمة إلحاق الضرر واألذى بدولة االحتالل.
وهنا تســاءل طملية، عن موقف السلطة التي 
وقعت االتفاقية المشــؤومة مع دولة االحتالل، 
التــي تتحــول بيــن الفينــة واألخــرى لســيف 
مســلط علــى رقــاب المناضلين؛ كمــا يتحول 
برتوكــول باريــس كمظلــة الحتجــاز أمــوال 
الجمارك الفلســطينية، وتوزيع أجزاء منها على 
المستوطنين تارة، وأخرى على العمالء الفارين 

من قبضة العدالة الفلسطينية.

التشريعي يدين اقتحام االحتالل منزل 
النائب محمود الخطيب واعتقال نجله 

التشــريعي  المجلــس  أدان 
الفلسطيني قيام قوات االحتالل 
عــن  النائــب  منــزل  باقتحــام 
لحــم محمــود  بيــت  محافظــة 
الخطيــب، وجــاء فــي تصريــح 
اإلعالميــة  للدائــرة  مقتضــب 
بالتشــريعي، أن االحتالل داهم 
الخطيــب، والواقع  النائب  منزل 
فــي مخيم عايــدة شــمال بيت 
لحــم بالضفة الغربيــة المحتلة، 
عنــد منتصف الليــل وقام جنود 
المنــزل  بتفتيــش  االحتــالل 

ومصــادرة بعــض ممتلــكات العائلــة واعتقال 
الشاب داود وهو نجل النائب وأسير محرر.

وأشــار التصريح أن قــوات االحتالل قد صادرت 
العديد من األجهزة االلكترونية والهواتف الذكية 
الخاصــة بالنائــب محمــود الخطيــب وعائلته، 
وأشــاعت جــو من الخــوف والرعب في أوســاط 
أطفــال العائلة جراء التفتيــش واإلجراءات التي 

اتخذتها لدى مداهمة المنزل لياًل. 

وأضافــت الدائــرة اإلعالمية في 
منــازل  اقتحــام  أن  تصريحهــا 
النواب والزج بهم في الســجون 
وعلــى  عليهــم  والمضايقــة 
عائالتهم، كلها أمور تتنافى مع 
الحصانــة البرلمانية التي يتمتع 
بها نــواب المجلس التشــريعي 
أســوة ببرلمانيين العالم، داعية 
الدولية  الحقوقيــة  المؤسســات 
لفضــح إجــراءات االحتــالل غير 
القانونيــة بحــق نواب الشــعب 
المنتخبين بشكل  الفلســطيني 

ديمقراطي وحر ونزيه. 
ومن الجدير ذكــره أن االحتالل كان قد اختطف 
النائــب الخطيــب فــي شــهر يونيو مــن العام 
2006م أي عقــب االنتخابــات التشــريعي التي 
فاز بعضوية البرلمان من خاللها، ثم أفرج عنه 
فــي نوفمبر من العام 2009م أي بعد ما أمضى 
قرابــة ثالثة ســنوات ونصــف رهــن االعتقال 

اإلداري في سجون االحتالل. 

نائبان يزوران جرحى مسيرات العودة بمستشفى ناصر بالقاهرة
زار النائبــان خليــل الحية، وعبــد الرحمن الجمل، 
جرحــى مســيرات العــودة الذين يتلقــون العالج 
بمستشفى ناصر في العاصمة المصرية القاهرة، 
وتفقد النائبان الجرحى ومرافقيهم واطمئنوا على 
أحوالهم واستمعوا لشرح حول أوضاعهم الصحية. 
ونــوه النائبان خالل الزيارة إلى أن جرحى شــعبنا 
يستحقون منا كل تقدير واحترام، مشددين على 
أن المؤسســات التــي تعنى بهم تبــذل أقصى ما 
تستطيع من أجل رعايتهم واالهتمام بهم وتوفير 

العالجات الالزمة لهم. 
وتقدم النائبان بالشــكر لجمهورية مصر العربية 
لمــا تقدمه مــن خدمات طبيــة للجرحــى الذين 
يتلقون العالج في مستشــفياتها، داعين األشقاء 
في مصر لمضاعفة الجهــود فيما يتعلق برعاية 
الجرحــى والمصابين، ومهيبين بالــدول العربية 
واإلسالمية للعمل على استقبال جرحى مسيرات 
العودة وتقديم العالجات الالزمة لهم حتى يشعر 

شعبنا بعمقه العربي واإلسالمي.  
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أخبار ومقاالت

العالم الذي نعيش فيه.. ومن 
يفشل األمم المتحدة

أظهر اســتطالع عالمي جديد أن 65% من المســتطَلعين يخشون خطر 
حــرب عالمية ثالثــة، ويؤكــد 72% منهــم أن األمم المتحــدة هي أكثر 
مؤسســة دولية تحظى بتقدير إيجابي. ومع ذلك يُقر الجميع بفشــلها، 

حتى االن، في أداء مهامها على الوجه المطلوب.
ويشــير نفس االســتطالع الــذي يحظى باحتــرام غربي واســع إلى أن 
إســرائيل هــي ثاني أســوأ كيان في العالــم يمارس تأثيرا ســلبيا على 

الشؤون الدولية.
وما دام النظام الدولي ال يملك مؤسســة أفضل من األمم المتحدة، فإن 
الســؤال الطبيعي، من، وما الذي يعيقها عن أداء دورها في الحفاظ على 

السلم العالمي؟
هناك ستة عوامل تؤثر بشكل سلبي، وتضعف دور األمم المتحدة.

وأول وأهــم هذه العوامــل، الظاهرة العالمية التي ترســخت بعد انتهاء 
فتــرة الحرب الباردة، وتتمثل في الخرق المتكرر والمتواصل للمعاهدات 
والقوانين الدولية، بما في ذلك خرق القانون اإلنساني الدولي، وقرارات 
األمــم المتحدة، وما نشــأ من توافــق ضمني بيــن دول كبيرة وصغيرة 
على تهميش المبادئ اإلنســانية وحقوق اإلنسان، والقيم الديمقراطية، 
وإخضاعهــا جميعا للمصالح القومية البحتــة، بحيث غدا العنصر الوحيد 
المقرر في السياســات الدولية هو عنصر صراع القوى والمصالح، وكأننا 
نعيش انحدارا نحو قيم وأســاليب ووسائل القرن التاسع عشر في إدارة 

العالقات الدولية، والتنافس بين الشعوب والدول.
أما العامل الثاني الذي أنهك األمم المتحدة والعالم، فهو اعتماد منظومة 
معاييــر مزدوجة، فــي تحديد الخروقــات للقانون الدولــي، وفي فرض 
العقوبات، وأبرز األمثلة على ذلك، تجاهل ممارسات إسرائيل التي خرقت 
كل قانون دولي، ونفذت أســوأ أشكال التطهير العرقي، وتمارس أطول 
احتــالل في التاريــخ الحديث، وتوجت ذلك بأســوأ منظومة لألبارتهايد 
والتمييز العنصري في تاريخ البشرية، ومع ذلك وبسبب حماية الواليات 
المتحــدة وبعض الــدول الغربية، لــم تُتخذ ضدها أي عقوبــات دولية، 
ولم تتعرض للمساءلة والمحاســبة التي تعرضت لها دول عديدة قامت 

بخروقات أقل بكثير مما خرقته إسرائيل.
العامل الثالث، يكمن في التناقض الصارخ بين طبيعة عصر العولمة غير 
المســبوقة اقتصاديا، وما يشمله من ثورة المعلومات وثورة االتصاالت، 
وبين النمو الواســع لالنعزالية الشــوفينية، والشــعبوية السياسية في 
الواليات المتحدة وعدد من الدول الغربية، بما في ذلك ما قامت به إدارة 
ترامب مــن خروقات لقواعــد واتفاقيات التجارة العالمية، ووقف ســباق 

التسلح، والحفاظ على المناخ العالمي.
أمــا العامــل الرابع فهــو افتقار األمــم المتحدة ألدوات ووســائل لتنفيذ 
قراراتها، ويكفي أن نذكر هنا، من تجربة فلسطين، أن األمم المتحدة ما 
زالت عاجزة عن تنفيذ سبعمائة وخمسة قرارات اتخذتها الجمعية العامة 
لصالح الشــعب الفلسطيني، وما ال يقل عن ســتة وثمانين قرار أخذها 
مجلس األمن الدولي، وآخرها القرار الشهير في نهاية عام 2016 بوقف 

االستيطان اإلسرائيلي وعدم شرعيته.
أما العامل الخامس فيكمن في أن النظام السياسي العالمي، ومنظومة 
األمــم المتحــدة، لم تتطــور لتأخذ فــي االعتبــار، االنتقال المتســارع 
لمراكــز القوة من الــدول والحكومات إلى الشــركات االحتكارية الكبرى، 
والمؤسســات غير الرسمية، كما لم تســتطع، حتى األن، أن تتعامل مع 

القفزات اإللكترونية الهائلة في عالم السايبر وتقنياته.
وأخيرا فإن العامل السادس، والذي نعاني من أثاره، هو ما يمكن تسميته 
حالة انفصام الشــخصية في السياســة العالمية، فالكل يتشدق بحقوق 
اإلنســان والديمقراطية ومبدأ ســيادة القانون، واألغلبيــة تتعايش مع، 
بل وتدعــم، األنظمة الســلطوية، والديكتاتوريــة، والقمعية، والحروب 

العدوانية الغادرة كما جرى في الغزو الذي دمر العراق.
العالــمُ بحاجة لثورة عالمية تســتعيد قيم العدالة اإلنســانية، ومبادئ 
الحرية، وهذه ليست أمنية، بل شرط أساس للحفاظ على الوجود البشري
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النائب نصار يلتقي وكيل وزارة التنمية 
االجتماعية ويبحث دعم الفقراء كبار السن

النائب نعيم تتفقد مركز اإلسعاف والطوارئ 
بالوسطى

التقــي النائب عــن كتلة التغييــر واالصالح جمــال نصار 
بوكيل وزارة التنمية االجتماعية د. يوسف إبراهيم، وذلك 
منتصف األسبوع الجاري في مقر وزارة التنمية االجتماعية 
في مدينة غزة، وبحث معه ســبل توفيــر الرعاية والدعم 

المادي والمعنوي للفقراء من كبار السن.
وأشــار النائب نصار، لوجود فئة من المســنين في قطاع 
غزة ممن ال يتوفر لهم مصدر رزق وال رواتب تقاعدية وال 
غيــر ذلك من مصادر الرزق المختلفــة، كما أنهم ال يوجد 
لهــم أقــارب درجة أولى حتــى يقوموا برعايتهــم وتوفير 
احتياجاتهــم اليومية، األمــر الذي يتطلب تدخــل الوزارة 
ومبادرتهــا برعايتهم وتوفير ما يمكــن توفيره لهم حتى 

يتمكنوا من ممارسة حياتهم اليومية بكرامة.   
بدوره نوه إبراهيم، إلى أن وزارة التنمية االجتماعية تعكف 
على دراســة ظاهرة الفقراء المســنين وتعمل على توفير 

احصائيات دقيقــة عنهم وعن أهــم احتياجاتهم تمهيدًا 
للتواصل مع المؤسسات المعنية بهدف توفير الدعم الالزم 

لهم، معربًا عن أمله بتوفير االحتياجات الالزمة لهم. 
وداعا إبراهيم كل المؤسســات والجهات ذات الصلة لبذل 
مزيــدًا من الجهــود من أجــل تلبيــة احتياجــات الحاالت 
االنســانية التي تزداد يومًا بعد يوم في قطاع غزة بفعل 
الحصــار وتزايد المعانــاة اليوميــة للفقراء وعمــوم أبناء 

الشعب الفلسطيني. 
وفي ختام اللقاء أكد إبراهيم، أن وزارته مستعدة لتسخير 
كل االمكانيات المتاحة من أجل خدمة الفقراء وكبار السن 
والتخفيــف عنهم، من ناحيته أشــاد النائــب نصار بجهود 
الــوزارة فــي خدمة أبناء شــعبنا ومحاولتهــا التخفيف من 
معانــاة الفقراء وتجاوز تداعيات وآثــار الحصار على قطاع 

غزة.

تفقــدت النائــب هــدى نعيــم، مركــز اإلســعاف 
والطــوارئ الخــاص بالمحافظة الوســطى والواقع 
بمدينة دير البلح، وذلك خالل زيارة أجرتها للمركز 
مطلع األســبوع الجاري، وكان في استقبالها مدير 

المركز عماد علي، وطاقم العاملين بالمركز.
وأثنــت النائب هــدى نعيم، على جهــود العاملين 
باإلسعاف والطوارئ، مبينًة أنهم يعملون من أجل 
تقديــم الخدمة للمواطنين بالمحافظة الوســطى 
كافة، وتقديم المســاعدة الالزمة لهم سواء خالل 

الظروف العادية أو الطارئة.
بدوره قدم مدير مركز اإلســعاف والطوارئ، شرحًا 
عــن طبيعة المهــام الملقــى على عاتــق الفريق 
العامل معــه، مبينًا أهم اإلنجازات والخدمات التي 
قدمهــا المركــز خالل الســنة الجاريــة، منوهًا أن 
المركز ينقصه العديد من المتطلبات اللوجســتية، 
داعيًا المؤسسات المهتمة بالشأن الصحي لتوفير 
تلك المتطلبات حتى يتمكــن المركز من مواصلة 

مهامه وتقديم الخدمات للمواطنين. 
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تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  

المجلس التشريعي الفلسطيني
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آفاق
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ماجد أحمد أبو مراد

عقــدت لجنتا الرقابــة والتربية بالمجلس التشــريعي 
اجتماع مع وكيل وزارة العمل موســى السماك، وبحث 
االجتماع آليات تنفيذ برنامج التشغيل المؤقت، وحضر 
االجتمــاع ُكاًل من النــواب: يحيي العبادســة، خميس 
النجار، يوسف الشرافي، سالم سالمة، يونس أبو دقة، 

محمد شهاب، وهدى نعيم.
بدوره رحب النائــب خميس النجار، بالحضور مبينًا أن 
اللقاء يهدف إلى التعرف على اآللية والمعايير المتّبعة 
في تنفيذ برنامج التشــغيل المؤقــت أو ما بات يعرف 
بمنحــة توظيــف "5000" خريــج وعاطل عــن العمل 

بتمويل دولة قطر الشقيقة.
من ناحيتــه طالب رئيس لجنة الرقابــة النائب يحيى 
العبادســة، باطــالع النــواب علــى المعيقــات التــي 
تعترض تنفيذ البرنامج، ومعايير االختيار، وآليات فرز 
المرشــحين للعمل في ظل تسجيل أعداد كبيرة جدًا 

ترغب باالستفادة من البرنامج. 
طموح "1"

هــذا وأوضح وكيل وزارة العمل موســى الســماك، أن 
الــوزارة كانت تعتــزم تنفيذ برنامج تشــغيل مؤقت 
يحمل اســم طمــوح "1" وذلك فــي يوليو مــن العام 
المنصرم 2017م، غير أن حل اللجنة اإلدارية آن ذلك 
قد حال دون تنفيذ المشــروع الذي كان من المفترض 

أن يستفيد منه قرابة خمسة آالف عامل وخريج. 
معايير وشروط

وبين السماك، أن هناك معايير وشروط عامة ينبغي أن 
تتوفر في طالب العمل المؤقت وهي الرغبة والقدرة، 
باإلضافة للتسجيل وتحديث البيانات لدى الوزارة، وأال 
يكون لديه فرصة عمل دائمة أو تشــغيل مؤقت، وأن 
يتراوح عمره ما بين "55-19" ســنة، وال يملك ســيارة 

أو عقار تجاري.
لجنة التشغيل المؤقت 

وأوضح السماك، أنه تمّ إعادة تشكيل لجنة التشغيل 
المؤقت والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات 
والــوزرات التاليــة:" األمانــة العامة لمجلــس الوزراء، 
ديوان الموظفين، الشباب والرياضة، الصحة، التعليم، 

واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات". 
وأضــاف أن هــذه اللجنة في حالة انعقــاد دائم ولديها 
قوائــم تضــم "75851" مســتفيد مفتــرض تنطبق 
عليهم الشروط منهم "48391" خريج جامعي ويمثلون 
"%73" مــن القائمة المذكورة، فــي حين يمثل العمال 

"%27" من قائمة ويبلغ عددهم "26919" عامل. 
مشروع طموح "2"

 وأفاد السماك، أن مشروع التشغيل المؤقت طموح "2" 
وهو خاص بتنمية قدرات الخريجين، سيســتفيد منه 
"2500" خريــج ولمدة "6" أشــهر، باإلضافة لـ "2500" 
عامل لمدة "3" أشــهر، وذلــك وفًقا لمعايير دقيقة تم 
وضعها من قبل لجنة متخصصة، ومن شــأنها تحقيق 
العدالــة بين المتنافســين، علمًا بــأن عملية االختيار 
النهائي ألسماء المســتفيدين تجرى بشكل الكتروني 
ودون تدخل بشــري وذلك لضمان الشفافية والنزاهة 

والمساواة بين المستفيدين. 
توصيات عامة 

مــن ناحيته أوصــى النواب بضرورة تغذية الحاســوب 
الحكومــي ببيانــات المســافرين خــارج البــالد وذلك 
بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة حتى ال يأخــذوا نصيب 
غيرهم، ومراعاة حاالت الفقر الشــديد، والمتطوعين 
بالمؤسسات العامة، باإلضافة لمنح أصحاب االحتياجات 
الخاصة ما نسبته "%5" من اجمالي عدد المستفيدين. 

لجنتا الرقابة والتربية 
تلتقيان وكيل وزارة العمل وتناقشان 

معه برنامج التشغيل المؤقت 

عدونــا ليس بخيــر، وجبهته الداخليــة مهلهلة ومتفككــة وال تحتمل وقــوع مزيد من 
االحتكاك أو التصعيد مع أي جبهة من الجبهات المحيطة به، سواء غزة أو جنوب لبنان أو 
غير ذلك، حًقا الوضع الداخلي لدى الكيان يشهد حالة من الضعف والترهل والتراجع أكثر 
من أي وقت مضى، في هذه السطور نلقي الضوء على نقاط ضعف أعداءنا لعلنا نصل 

بالقارئ لوصف دقيق ألحوال دولة الكيان وما تعانيه من هشاشة وضعف.         
مستعمرين جبناء 

مستوطنو بالدنا اليهود موصوفون بالجبن والخوف والهلع، لذا تجدهم يحدثون هزات 
في أوساط مجتمعهم وباستمرار، وهم دائمي الضغط على حكوماتهم يطالبونها بتوفير 
األمن لهم، بل ويتهمون القادة األمنيين بالتقصير في حمايتهم وتوفير األمن لهم، هذا 
هو حالهم وديدنهم وما ذلك لشيء إال ألنهم يحبون الحياة، وقد وصفهم القرآن الكريم 
بذلك فقال سبحانه وتعالى:" وََلتَِجدَنَّهُمْ َأحْرَصَ النَّاِس عََلى حَيَاةٍ"، وجاء وصف 

الحياة دون تعريف أي حياة نكرة بمعنى أي حياة حتى ولو كانت دون كرامة.    
جيش ال أخالقي

أما بالنســبة لتفشــي الرذيلة في صفوف جيش العدو فحدث وال حرج، فجيشهم مليء 
بالتجاوزات والمغامرات الجنســية التي تفتك بهم وبجيشــهم، وقــد أظهرت معلومات 
نشــرتها النيابة العامة العسكرية االسرائيلية أن لوائح االتهام المقدمة ضد عسكريين 
اسرائيليين بتهمة ارتكاب مخالفات جنســية، ارتفعت بنسبة "40%" في العام الماضي 

قياسا بالعام الذي سبقه.
وأكــدت النيابــة الصهيونيــة أنه تم في وقت ســابق تقديــم مئات من لوائــح االتهام 
ضــد جنود وضباط فــي الخدمــة الدائمة بشــبهة ارتكابهــم مخالفات جنســية، فيما 
ترجــح المعطيات والمعلومات المنشــورة حول هــذا الموضوع أن لوائــح االتهام التي 
يتــم تقديمهــا ضد المتهمين من العســكريين الصهاينة تتراوح بيــن مخالفات تتعلق 
بالمس بالخصوصية الشــخصية، مثل اســتراق جنود وضباط النظر على جنديات أثناء 
اســتحمامهن أو تصويرهن، باإلضافة لشــبهة تنفيذ أعمال مشــينة بالقوة، ومحاوالت 
اغتصاب ومخالفات جنسية أخرى يرتكبها الضباط والجنود بحق مجندات تحت إمرتهم. 

جيش هذا وصفه ال شك أنه ال يخيف شبل فلسطيني.  
ائتالف حكومي يتهاوى

من الواضح جدًا أن ائتالف نتنياهو اليميني قد دخل في أزمة بعد استقالة وزير الحرب 
الصهيونــي المتشــدد "أفيغــدور ليبرمان"، هذه االســتقالة أحدثت هــزة عنيفة داخل 
االئتــالف الحكومي الذي كان يتمتع بدعم "66" مقعدًا في البرلمان الصهيوني المؤلف 
من "120" مقعدًا، وبانسحاب "ليبرمان" يكون االئتالف قد خسر خمسة مقاعد، بمعنى 

أنه أصبح يتمتع فقط بـ"61" مقعدا وهي أغلبية ضئيلة بال شك. 
وبناء على كل المعطيات الســابقة أصبح ائتالف نتانياهو في ضائقة شديدة، ولو فكر 
أي مكون أخر من مكونات االئتالف بالخروج من الحكومة فإن هذا يعني خسارة نتنياهو 
األغلبية وبالتالي ســقوط حكومته، وهو أمر مزعج بالنســبة لــه، لذلك وجدناه قد لجأ 
للمؤسسة الدينية إلقناع شركاءه باالئتالف بعدم االنسحاب من الحكومة واإلبقاء عليها.

التطبيع خيانة
وفــي ظل كل األزمات المتصاعدة لدى االحتالل يلجأ قادته إلحداث اختراقات تطبيعية 
مع العالم العربي واإلســالمي لعلها تكون شــفيعًا لهم أمام الناخب الصهيوني في أي 

انتخابات قادمة مبكرة أو حتى لو أجريت في موعدها الدوري. 
وهنــا نقــول إن التطبيع مــع العدو ما هو إال خيانــة، خيانة هلل وللمؤمنيــن في أصقاع 
األرض، وألهل فلســطين علــى وجه الخصوص، وخيانة لدماء الشــهداء، وهو في ذات 

الوقت تشجيع للعدو الرتكاب مزيد من الحماقات بحق شعبنا. 
فهل يفقه القادة العرب ذلك ويتوقفوا عن ممارسة التطبيع مع االحتالل؟ هذا ما نأمله.


