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اللجنة االقتصادية
تلتقي وكيل وزارة
المالية
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التشريعي يقر قانون معدل لقانون
القضاء العسكري لسنة  2008بالقراءة الثانية

أقــر المجلس التشــريعي بالقــراءة الثانية قانون
معــدل لقانــون القضاء العســكري لســنة 2008
بالقراءة الثانية ،وذلك خالل جلسة عقدها بمقره
نهاية األسبوع المنصرم.
واعتبرت رئيــس اللجنة القانونية النائب محمد
فرج الغول ،أن مشــروع القانون المقترح يكتسب
أهمية خاصــة؛ باعتباره يهدف إلى إرســاء الفهم
الصحيح لنصوص القانون الحتوائه على نصوص
قانونية واضحة ال تحتمل تفسيرات متعددة تؤدي
إلى تداخل االختصاص بين أكثر من جهة السيما

بين مرفقــي القضاء العســكري والنيابــة العامة
النظامية.

استحداث محكمة جديدة

وبيــن المستشــار الغول ،أن مــواد القانون ركزت
على اســتحداث محكمة جديدة تضــاف إلى أنواع
المحاكم العســكرية وهي "المحكمة العســكرية
االســتئنافية" حيــث تضمــن مشــروع القانــون
تشــكيلها واختصاصاتها ،وتســتأنف اليها أحكام
محاكم أول درجة.
هذا وأضاف مشــروع القانــون حكماً جديداً يتعلق

بتطابــق قانون اإلجراءات الجزائية رقم  2لســنة
2001م فــي اتبــاع إجراءات المحكمة العســكرية
االستئنافية والمحكمة العســكرية العليا ،وكذلك
نــص علــى اتبــاع إجــراءات الطعــن بالنقــض
المنصــوص عليها فــي قانــون اإلجــراءات على
التماسات اعادة النظر.
ومنح مشروع القانون صالحية االشراف اإلداري على
المحاكم والنيابات العسكرية لوزير الداخلية واألمن
الوطنــي ،ولرئيــس هيئة القضاء االشــراف اإلداري
على المحاكم العســكرية ،ومنح المدعي العسكري

خالل فعاليات مؤتمر القدس العلمي الثالث عشر

د .بحر :أدعو شعبنا للنفير لمواجهة مخططات االحتالل بالقدس
النائب أبو حلبية :على المجتمع الدولي إدانة اإلنتهاكات الصهيونية بالقدس
دعا الدكتور احمد بحر النائب األول لرئيس المجلس
التشــريعي شــعبنا للنفير العام لمواجهة مخططات
االحتالل التي تستهدف القدس وسكانها.
جاءت تصريحات بحر ،خــال مؤتمر القدس العلمي
الثالث عشــر الــذي نظمته أمس مؤسســة القدس
الدوليــة بالتعــاون مــع وزارة األوقــاف فــي فنــدق
الكومودور بغزة ،بحضور كوكبة من نواب المجلس،
ولفيف من المسئولين.
وأشــار إلــى أن التطــورات الخطيــرة حيــال القدس
ومقدســاتها اإلســامية والمســيحية يجب أن تلقى
موقفــاً حاســماً ورداً رادعاً من جانب الــدول العربية
واإلســامية ،من أجــل التصدي للخطــر الصهيوني
بالقدس.
وجدد بحــر ،دعوته للقادة العرب والمســلمين كافة
بضرورة اتخاذ مواقف شــجاعة ومسؤولة قبل فوات
األوان ،وعلى رأسها وقف كل أشكال التطبيع السري
والعلني مع االحتالل فالتطبيع يشكل الدعامة األبرز

التي تشجع حكومة االحتالل على التمادي في غيّها
واالسترسال في جرائمها بحق القدس والمقدسيين.
من ناحيته دعــا النائب أبو حلبية ،رئيس مؤسســة
القدس الدوليــة بقطاع غزة ،المجتمع الدولي وكافة
المؤسســات الدوليــة ،وعلى رأســها مجلــس األمن

الدولي والجمعيــة العامة لألمم المتحــدة ،لالنعقاد
العاجل لبحث وإدانة االنتهاكات الصهيونية الخطيرة
الراهنة بحق القدس واألقصى والمقدسات ،وتشكيل
لجــان تحقيــق فوريــة فــي الجرائــم والمخططات
الصهيونية التي تتواصل بحق القدس وأهله.

العام االشراف اإلداري على النيابات العسكرية.

تعديل اختصاصات

وتضمــن مشــروع القانــون ادخــال تعديل على
اختصاصات القضاء العســكري الواردة في المادة
( )63مــن القانــون األصلــي ،واســتثنى الجرائم
المرتكبــة مــن الممنوحيــن صفــة الضبطيــة
القضائية والمتعلقة بأعمال وظيفتهم وفقاً لنص
المادة ( )69من قانون السلطة القضائية ،والمادة
( )54من قانــون اإلجراءات الجزائيــة بما يتوافق
واختصاص هذا القضاء.

لجنــة التربيــة تلتقــي
وكيــل وزارة الصحــة
ووفد ًا من جامعة األمة
وتناقش أوضاع الصحية
والتعليم العالي
05
نواب الوسطى يتفقدون
مستشــفى األقصــى
ويلتقــون وفــدا مــن
التوجيه السياسي ورئيس
نيابة المحافظة
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أخبار

شكر مواقفه التاريخية المناصرة لقضيتنا العادلة

د .بحر يدين االعتداء الغاشم على رئيس
البرلمان الكويتي مرزوق الغانم

أدان النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي
الدكتــور أحمــد بحــر ،االعتــداء الغاشــم الذي
تعرض لــه رئيــس البرلمان الكويتــي مرزوق
الغانــم ،مؤكــدا أن هــذا االعتــداء ال ينــم عن
األصالــة والعراقــة الــذي يتميــز بها الشــعب
الكويتي الشقيق.
وأكد بحر ،في تصريــح صحفي صدر عنه فور
وقوع الحادثة أن االعتداء على الغانم هو حادث
عرضــي معــزول يتنافى مــع القيــم واألخالق
العربية األصيلة.
وأشار إلى أن الشعب الكويتي الشقيق والشعوب
العربية واإلســامية وكل أحــرار العالم يكنون
كل االحترام والتقدير للغانم ومواقفه الجريئة
والشجاعة لنصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته
العادلة في مختلف المحافل اإلقليمية والدولية.
وتمنــى بحــر ،للغانــم كل الســامة والعافية
والتوفيق ،مشددا على دعم المجلس التشريعي
الفلسطيني وشعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه
وتوجهاتــه للغانــم ومســيرته المشــرفة في

دعم ونصرة القضايا العربية المشــروعة ،وفي
مقدمتها القضية الفلســطينية ،وفضح جرائم
االحتالل الصهيوني.

النائب البرغوثي" :صفقة القرن" مرفوضة
جملة وتفصي ًال
وصــف النائب مصطفــى البرغوثي ،ما تســرب
من تفصيالت عما يســمى "صفقــة القرن" بأنه
"خزعبــات تــدل علــى جهــل كامل بالشــعب
الفلســطيني ومواقفــه" وإن كانــت تــدل أيضاً
على أن فريق الصفقة برئاســة كوشــنر ،يعمل
بدوام كامل لصالــح نتنياهو ،ومن يمثلهم من
متطرفين عنصريين مسؤولين عن إنشاء نظام
"األبرتهايد" األسوأ في تاريخ البشرية.
وقــال البرغوثــي :إن الفلســطينيين بكافــة
اتجاهاتهم رفضوا ويرفضون قبول أو التعاطي
مع أفكار الصفقــة المطروحة ،ألنهــم يدركون
أنها ليســت ســوى خطة لتصفية حقوق الشعب
الفلسطيني ،وإخضاعه لنظام يمزج بين عبودية
االحتــال غيــر الشــرعي ،ونظام تمييــز وقمع
عنصري شرس.
وأكد أن إســرائيل تقوم بدعم أمريكي بمحاولة
تطبيــق "صفقــة القرن" مــن جانــب واحد ،كما
جــرى فــي القــدس والجــوالن ومخططات ضم
األغوار ،غير أن كل ذلك سيبقى فاقداً للشرعية
والديمومة ما دام الشــعب الفلسطيني مصمماً
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النائب الخضري يناشد المانحين
بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه
المنازل المدمرة في غزة
أكــد النائب جمــال الخضري ،أن نحــو  20%من
المنازل المُدمرة كلياً بفعل العدوان اإلسرائيلي
على غزة عام  2014ما زالت لم تبنى ،ولم يتم
اإليفاء بوعود المانحين ببنائها.
وأكــد الخضــري ،فــي تصريح صحفــي صدر
عنــه مؤخراً أن أصحاب هذه البيوت ،يعيشــون
وضعاً إنسانياً صعباً وهم في عداد المُهجرين،
ومعاناتهم مُركبة.
قائــ ً
ا ":إن مؤتمر القاهرة ،الــذي عقد برعاية
مصرية ونرويجية عقب العدوان ،أوفى المانحين
فيه ببناء نحو  80%من المنــازل المُدمرة ،في
حين لم يلتزم باقي المانحين وما زالت مشكلة
أصحاب هذه البيوت قائمة".
وأشــار إلى تحذيرات أمميــة بأن غزة غير قابلة
للحياة إن استمرت الحالة اإلنسانية بهذا السوء،
داعياً الجهات كافة ،التي تطلق هذه التحذيرات
الخطيــرة ،أن تعمــل بشــكل ســريع وعاجــل
لمعالجة المشــكالت اإلنسانية في غزة ،وإقامة
المشروعات التنموية ،تداركاً لما هو أقسى في
األشهر المقبلة.
وشــدد الخضــري ،علــى أن إيفــاء المانحيــن
بتعهداتهــم وبنــاء المنــازل المدمــرة ،التزام
وواجــب قانونــي وأخالقــي وإنســاني وقيمي،

شاكراً المانحين ،الذي أوفوا بالتزاماتهم ،داعياً
من لم يلتزم لســرعة االســتجابة ،وإنهاء هذه
المأساة ،وإغالق ملف استغرق وقتاً طوي ً
ال.
وأكد الخضري ،أن قضيــة تعويض وإعادة بناء
المصانع والمنشآت االقتصادية ،تراوح مكانها،
حيــث لم يحدث أي إنجــاز حقيقي ينهي معاناة
أصحــاب المصانع المدمــرة ،وهي متوقفة عن
العمل.

في مكالمة هاتفية مع ذويه

الدكتور بحر يعزي بوفاة
والد الشهيد يحيى عياش

على رفضه ومقاومته .ودعا البرغوثي ،إلى الرد
على ما نشر من أفكار خطيرة ،باإلسراع في إنهاء
الخالفات الفلســطينية الداخلية ،وتوحيد الصف
الوطني ،وتبني اســتراتيجية جامعة ،تركز على
مقاومة مخططات تصفية القضية الفلسطينية،
وتعزيــز مقومــات صمــود الفلســطينيين على
أرض وطنهم فلســطين ،وتحريرهــا من نظام
"األبرتهايد" واالحتالل العنصري.

نعى الدكتور أحمد بحر ،للشعب الفلسطيني
واألمتين العربية واإلســامية والد الشــهيد
يحيى عياش الحاج عبد اللطيف عياش ،الذي
وافته المنية مطلع األسبوع الجاري بعد حياة
ملؤها التضحيــة والفداء ،وبعد صراع طويل
مع المرض ،وقدم بحر ،تعازيه الحارة لعائلة
الفقيــد ،معبراً عــن أمله بــأن يلتقي الفقيد
بنجلــه الشــهيد فــي الجنة ،جــاء ذلك خالل
مكالمة هاتفية أجرها مع ذويه.
وعدد بحر ،مناقب الحــاج عياش ،معتبراً أنه
مــن أوائــل من ضحــى من أجل فلســطين،
مشيداً بدور نجله الشهيد القائد يحيى عياش
في مكافحة ومقاومة المحتل خالل مســيرة
طويلة مــن الجهاد والمقاومــة ومطاردة من
قبل االحتالل.

التشريعي يندد باختطاف االحتالل للنائب محمد جمال النتشة
ندد المجلس التشريعي باختطاف قوة عسكرية
إسرائيلية للنائب محمد جمال النتشة ،من بيته
بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
جــاء ذلك في تصريح مقتضب صدر عن الدائرة
اإلعالمية بالمجلس التشــريعي يــوم الخميس
الموافــق  12ديســمبر ،نــددت فيــه باعتقــال
النائــب "النتشــة" معتبــرة ذلك بمثابــة اعتداء
علــى الحصانة البرلمانية التي من المفترض أن
النواب يتمتعون بها ،داعية المؤسســات الدولية
ومنظمات حقوق االنسان للضغط على االحتالل
من أجــل االفراج عــن النــواب المختطفين في

سجونه.
الجدير ذكره أن قوة عســكرية إسرائيلية كانت
قد شنت ليلة الخميس الماضي حملة مداهمات
واعتقاالت طالت العديد من الشخصيات الوطنية
بالضفــة الغربيــة كان فــي مقدمتهــم النائب
النتشــة ،وقامت قوة االحتــال بتفتيش البيوت
التــي داهمتهــا وعبثــت بمحتوياتهــا وصادرت
بعــض األجهــزة النقالــة والحواســيب الخاصة
بالمعتقليــن وعائالتهم قبل أن تعتقلهم .ودعا
التصريــح المنتديــات البرلمانيــة والبرلمانــات
العالمية إلخضاع ممارسات االحتالل بحق نواب
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الشعب الفلسطيني للبحث الدقيق والعمل على
وقف تغــول االحتالل علــى النــواب المنتخبين
ديمقراطيًــا بشــكل حــر ونزيــه ،كما جــاء في
التصريح ضرورة أن يبذل العالم الحر كل الجهود
الممكنــة لحمــل االحتــال على احتــرام حقوق
األســرى .ودعت الدائرة اإلعالمية في تصريحها
لطــرد ممثليــن االحتــال مــن كل المنتديــات
البرلمانية والمؤسسات الدولية والعمل على جلب
قادة االحتالل لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية
لما يرتكبــه االحتالل من مخالفات وجرائم بحق
االنسان الفلسطيني.
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أخبار ومقاالت
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اللجنة االقتصادية تلتقي وكيل وزارة المالية
كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

تزامن ذكرى اإلبعاد واالنطالقة..
رسالة الثبات والتحدي في وجه الحصار والمؤامرات

التقــت اللجنة االقتصاديــة بالمجلس التشــريعي مع
وكيــل مســاعد وزارة الماليــة عوني الباشــا ،وبحثت
معه نتائــج الزيارة التي قامت بهــا اللجنة لمعبر كرم
أبو ســالم التجاري في وقت ســابق لالطالع على سير
العمل فيه.
وحضر اللقــاء رئيس اللجنة االقتصادية النائب عاطف
عدوان ،وأعضاء اللجنة النواب :ســالم ســامة ،يوسف
الشرافي ،وجميلة الشنطي.
بدوره أوضح الباشا ،الخطوات والتحسينات التي قامت
بها وزارة الماليــة داخل المعبر على صعيد الموظفين
والبنية التحتية وشــبكة الحاســوب ،منوهاً أن الوزارة
اســتجابت لمالحظــات اللجنــة االقتصاديــة وعملــت
على زيــادة عــدد الموظفين بشــكل عاجــل وخاصة

المتخصصين وزيادة غرف الموظفين بشــكل يتناسب
وأعدادهم وتوفير مولدات طاقة بديلة بشكل مستمر
لضمان استمرارية العمل ،وطورت مخزن حجز البضائع
بالمعبر وفق معايير الجودة ،مشيراً إلى أنه جار العمل
على توســعة ســاحة الفحص لتتســع لـ  100ســيارة،
وإنشــاء معرش خاص بها ،باإلضافــة لتوفير عدد من
الرافعات الشوكية "مزليق".
مــن ناحيته أشــاد النائب عــدوان ،بجهــود ودور وزارة
الماليــة وســرعة اســتجابتها للمالحظــات المتعلقــة
بمعبر كرم أبو ســالم ،داعياً إلى رفد الوزارة بعدد من
الموظفين لتقوم بدورها ومهامها بشكل أفضل ،داعياً
وكيــل الوزارة لالســتمرار في مســيرة تطوير المعبر
بهدف تحسين الخدمات التي يقدمها للجمهور.

المجلس التشريعي يناقش مع ديوان الفتوى
والتشريع األولويات التشريعية لسنة 2020

ناقــش المجلس التشــريعي الفلســطيني ،األولويات
التشريعية لســنة 2020م ،جاء ذلك لدى زيارة األمين
العــام للمجلــس التشــريعي الفلســطيني الدكتــور
نافــذ المدهون ،رافقــه مدير عام الشــؤون القانونية
بالتشــريعي أمجــد األغا ،لديــوان الفتوى والتشــريع،
وكان في اســتقبالهما رئيس ديوان الفتوى والتشريع
المستشار أسامة ســعد ،وحضر اللقاء طاقم العاملين
بالديوان.
وناقش الطرفان قياس أثر التشــريعات الفلســطينية
علــى أرض الواقع والوقوف على أســباب عدم فاعلية
بعض القوانين المقرة والسبل المقترحة لتعديل هذه
القوانين أو تفعيلها.
بدوره بينّ المدهون ،أن المجلس التشــريعي يحرص
علــى توحيــد الجهــود التشــريعية وإرســاء حالة من
االنســجام في العملية التشــريعية في إطار الســياق
االجتماعي واالقتصادي لألراضي الفلســطينية عموماً

ومراعاة حالة الحصار والظروف الخاصة لقطاع غزة.
من جهته أكد ســعد ،على أهمية التواصل والتنســيق
المســتمرين بين ديوان الفتوى والمجلس التشــريعي
ال سيما وأنه تجمعهما العديد من القواسم المشتركة،
ونوّه إلى أن ديوان الفتوى والتشريع أنجز خالل الفترة
السابقة العديد من المذكرات واللوائح القانونية الهامة
للحكومــة ،ويعكف مؤخراًعلــى مراجعة مجموعة من
القوانين القديمة التي لم تعد تتناسب مع المستجدات.
الجدير ذكره أن الطرفان قد اتفقا في نهاية اللقاء على
تشــكيل لجنة مشــتركة لتحديد األولويات التشريعية
لســنة  2020واســتكمال إنجــاز اللوائــح التنفيذيــة
للقوانين األكثــر تطبيقاً ،وتبادل المذكــرات والجهود
البحثيــة بين المجلــس التشــريعي وديــوان الفتوى؛
ووضع معايير لتشكيل لجان فنية تخصصية لمشاريع
القوانيــن لضمان جودة المخرجات القانونية بما يخدم
الجمهور الفلسطيني ويراعي مصالح المواطنين.

صادفــت هذه األيام الذكرى الســنوية الـ 27إلبعاد  316مجاهدا مــن قيادات وكوادر حركتي حماس
والجهاد اإلسالمي إلى مرج الزهور بجنوب لبنان إثر عملية اختطاف وقتل الجندي الصهيوني نسيم
توليدانو ،وما شــكله ذلك من ضربة ساحقة للمنظومة السياسية والعسكرية واألمنية الصهيونية،
وانتصار مدوّ إلرادة الثبات والصمود والتحدي التي خاض غمارها المبعدون معركة سياسية وإعالمية
فريدة من الطراز األول ،إلى أن تكلل صبرهم وثباتهم بالفرج والخالص واالنتصار على قرار وإرادة
االحتالل بالعودة الظافرة الميمونة إلى أرض الوطن ،وإغالق ملف اإلبعاد إلى األبد.
كما صادفت –أيضا -الذكرى السنوية الـ 32النطالقة حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ،وما شكلته
من تحول تاريخي في مســار القضية الفلسطينية ومســيرة التحرر الوطني الفلسطيني ،وانطالقة
وثابة وتطور نوعي على مختلف األصعدة والمجاالت.
منذ اللحظة األولى إلبعاد قيادات العمل الوطني الفلســطيني رفض المبعدون مغادرة المكان الذي
نزلــوا فيه ،وأنشــأوا مخيما لهم في تلك المنطقة ،وأطلقوا عليه اســم "مخيم مــرج الزهور" ،وذلك
علــى الرغم مــن األجواء الثلجية الباردة ،وأسســوا هناك جامعة "ابن تيميــة" التي تلقى الكثير من
المبعديــن فيها العلوم في شــتى المجاالت بما يضاهــي أرقى الجامعات العالميــة ،لقد كان طالب
الجامعة وأســاتذتها من المبعدين ،واعتبرت جامعات غزة والضفة كل المســاقات التي تم تدريسها
بجامعة ابن تيمية كمساقات معتمدة رسميا لديها.
وبذلــك حولــوا المنطقة التي أبعــدوا إليها إلى ميــدان للتعليم والخدمات الصحيــة ،وبوابة لتوطيد
العالقات الفلسطينية  -اللبنانية ،وبقوا ثابتين صامدين على أرض المخيم قبل أن تبدأ رحلة العودة
بعد نحو عام.
لقــد قّدر اهلل لي أن أكــون في طليعة المبعدين إلى مرج الزهور ،حيث شــهدت كل معارك وفصول
وتفاصيــل المعركــة الكبرى التي دارت رحى فصولهــا تباعا في مواجهة االحتالل على مدار أشــهر
طويلة ،لم يتسلل إلى نفوسنا فيها أدنى يأس أو أثارة من تراجع أو فتور.
لقــد رأيــت بأم عيني كيــف عملنا جميعا على تأســيس نظام منهجــي متميــز وإدارة داخلية رائعة
للمبعدين ،ارتكزت على أسس ومبادئ الشورى ،حيث تم انتخاب لجنة المخيم وهي مكونة من ""17
أخاً وشــكلت لجان متعددة إلدارة المخيم منها :السياسية واإلعالمية والحراسة والعالقات الخاريجة،
وهذا ما مكننا من إدارة شؤوننا الداخلية وتذليل كل العقبات والصعوبات التي واجهتنا ،وما أكثرها،
ومنحنا المزيد من القوة والعزم والمضاء من أجل إدامة الوقوف بكل ثبات وشموخ في وجه االحتالل
ورئيس حكومته الهالك "رابين" ،وإدارة معركة سياســية ودبلوماســية وإعالمية تستحق أن تدرّس
تجربتها الثرية في أرقى جامعات العالم.
لقــد نجح المبعدون في تحشــيد الــرأي العام الفلســطيني والعربي واإلســامي والدولي إلى جانب
موقفهــم وروايتهم المســتندة إلى الحق الخالص ،وتمكنوا من اســتقطاب اهتمام وســائل اإلعالم
العربية واألجنبية ،وإحراج رابين وأركان حكمه وحكومته ،وحولوا مخيم "مرج الزهور" إلى قبلة لكل
وسائل اإلعالم والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية.
إننا أكثر ما نكون ثقة اليوم أن الرسائل التي تحملها الذكرى الـ 27لإلبعاد قد بلغت أهدافها ومستقرها
المعلوم ،وخصوصا في ظل الذكرى الســنوية الـــ 32النطالقة حركة حماس التي صادفت قبل عدة
أيام وما حملته من رسائل بليغة ،ولعل أبلغ تلك الرسائل المتزامنة موجّه إلى المتآمرين على امتداد
الســاحة المحلية واإلقليمية والدولية الذين تآمروا على تركيع شعبنا الصامد ومقاومتنا الباسلة عبر
تشــديد الحصار وتجويع الناس ومضاعفة معاناتهم اإلنســانية وتكدير ظروفهم المعيشية ،فكانت
فحوى هذه الرســائل صادمة لكل هؤالء الذين ذُهلوا لمــرأى الجماهير المتدفقة التي خرجت تبايع
حركة حماس على الصبر والصمود والثبات على خيار ذات الشوكة في ذكرى االنطالقة خالل األيام
القليلة الماضية ،وما تستند إليه من شواهد الذكريات لملحمة اإلبعاد الخالدة وتداعياتها المجيدة.
لقــد تالقت ذكرى االنطالقــة مع ذكرى اإلبعــاد لتؤكد على مركزية التمســك بالحقــوق والثوابت
الوطنيــة ،ودوام الصبــر والصمود والثبات والتضحيــة رغم كل العقبات والتحديــات وألوان الحصار
والعدوان ،وتثبت فشل كل المراهنات على كسر إرادة الصمود والتحدي وحمل شعبنا ومقاومتنا على
التراجع والقبول بالتفريط والتساوق مع االشتراطات الدولية.
إنها بشــائر الفتح واالنتصار المتأسســة على إرث هائل من الثبات والتحــدي والصمود ،ولن يطول
ذلك الوقت الذي تهب فيه رياح النصر والتحرير على إيقاع نسمات الحرية والتحرير وعبق االستقالل
والعــودة وخيوط الفجــر والخالص التي تلوح من وســط دياجير المحنة وأتون األلــم والمعاناة هذه
األيام ،وها هو الضوء ينثر إشــعاعاته النورانية البراقة لتشــعل األمل والعزم في جنبات النفق الذي
اعتقد بعض اليائسين أنه سيبقى مظلما أبد الدهر.
"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"
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لجنة الرقابة بالتشريعي تبحث
أوضاع مؤسسات اإلقراض وتلتقي وفدا من الصليب األحمر
واصلت لجنــة الرقابة العامة وحقوق االنســان بالمجلس التشــريعي
أعمالها خالل األيام القليلة الماضية حيث عقدت ورشــة عمل بعنوان:
"مؤسسات اإلقراض ،وتيســير الزواج العاملة في القطاع وانعكاساتها
الســلبية علــى المجتمــع" ،وناقــش المجتمعــون التداعيــات واآلثار
المترتبة على عمل تلك المؤسســات ،وأوصت الورشــة بتشكيل لجنة

مختصة لدراسة واقع تلك المؤسسات ورفع التوصيات الالزمة لجهات
االختصاص.
هذا والتقت اللجنة بوفد من اللجنة الدولية للصليب األحمر وناقشــت
معــه أوضاع مراكز التوقيف واالحتجاز وطبيعة اإلجراءات المتخذة فيها
وفقاً للقانون" ،البرلمان" تابعت أنشطة اللجنة وأعدت التقرير التالي:

مختصون وخبراء

وعقدت اللجنة ورشة عمل بعنوان" :مؤسسات
اإلقراض ،وتيســير الزواج العاملــة في القطاع
وانعكاساتها على المجتمع" ،وناقشت التداعيات
واآلثــار المترتبة على عمل تلك المؤسســات،
وأوصت الورشة بتشكيل لجنة مختصة لدراسة
أوضاع المؤسســات المذكــورة ورفع توصياتها
لجهات االختصاص بالسرعة الممكنة.
وحضر الورشــة النواب :يحيي العبادســة ،عبد
الرحمــن الجمــل ،وهــدى نعيم ،وشــارك فيها
نائب أمين عام مجلس الوزراء م .سهيل مدوخ،
ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء /محمود
صــاح ،ووكيــل وزارة العــدل الدكتــور محمد
النحــال ،وممثليــن عــن النيابة العامــة ووزارة
االقتصاد ومجلس القضــاء ،ومقرر إداري لجنة
الرقابة بالتشريعي زاهر عطا اهلل.

معالجات سليمة

بدوره أوضــح رئيس لجنة الرقابة أن الورشــة
جاءت في إطار محاوالت لجنته إليجاد معالجات
ســليمة إلفرازات عمــل مؤسســات اإلقراض،
ومؤسســات تيســير الزواج العاملــة في قطاع
غزة ،موضحاً أن التشــريعات يتــم وضعها من
قِبل المُشــرِّع لتصحيح الحالــة ،ومواجهة أي
تناقضات.
واستعرض العبادســة ،مالحظات لجنة الرقابة
العامة على عمل المؤسسات المذكورة ،مؤكداً
أن اللجنــة قد تعمــدت دعوة الرقــم األول في
المؤسســات المدعوة لتخرج الورشــة بقرارات
نحو تصحيح الحالة الراهنة.
من ناحيتها أشــارت النائب هدى نعيم ،إلى أن
بعض المؤسســات المذكورة تنجــز معامالتها
وفقــاً للقانون ،في حين أن جــزءاً منها يمارس
التغرير بالناس مستغلة بذلك حاجة المواطنين
لهذه القروض.
وناقــش الحضــور اإلحصائيــات والمعلومــات
والمعطيات الرســمية فيما يتعلــق بعمل تلك
المؤسسات وتداعياتها على المجتمع ،مؤكدين
على أهمية سياسة اإلقراض والتمويل للمجتمع
الفلســطيني مع وجود وتفعيل الــدور الرقابي
على تلك المؤسسات.

رئيس لجنة الرقابة النائب يحيى العبادسة لدى لقائه وفد الصليب األحمر
اللجنة المذكــورة بجمع المعلومــات والبيانات
الكافية عن المؤسســات ،وترفــع تصوراً كام ً
ال
عن عمــل هذه المؤسســات مشــفوعاً بخطةٍ
عالجية ،وتقدمها لجهات االختصاص بالسرعة
الممكنة.

وفدا من الصليب األحمر
وتلتقي ً

وفي سياق منفصل التقى رئيس لجنة الرقابة
بالمجلس التشــريعي النائب يحيى العبادسة،
مــع مســئول دائــرة زيــارات أماكــن التوقيف
واالحتجــاز باللجنــة الدولية للصليــب األحمر،
"إيفجيــن كوروتكيفيتش" ،رافقــه الموظفين
باللجنــة الدولية خليــل الوزير ،وفايــز األقرع،
وذلك يوم أمس األول بمقر التشريعي بمدينة
غــزة بحضور اإلداريين بالتشــريعي زاهر عطا
اهلل ،ومحمد رضوان.
بــدوره أشــار النائب يحيــى العبادســة ،لتطلع
لجنته لتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية على

اعتبار أنهما يشتركان في مهمة رقابية واحدة،
منوهــاً أن لجنته مهتمة بمتابعــة حالة حقوق
االنســان بشــكل أساســي ،مؤكداً حرصه على
حقوق النزالء ،ومشــيراً أنهــا مرتبطة بالعديد
من األمور منها :االحتالل اإلسرائيلي ،والحصار
المفروض على قطاع غزة الذي يحد من توفير
الحقــوق األساســية للنزالء ،وكذلــك العمليات
العســكرية التي يقوم بهــا االحتالل والتي دمر
خاللها بعض مقرات االصالح مما أثر سلبا على
توفير الحقوق األساسية للنزالء.

القانون يحمي النزالء

وشــدد العبادســة ،على أن القانون األساســي
الفلسطيني والقوانين األخرى ذات الصلة تمنع
منعا باتا أي انتهاك لحقــوق النزالء ،معبراً عن
أمله بأن تساهم اللجنة الدولية للصليب األحمر،
في التدريب والتأهيل للسجناء والسجناء المفرج
عنهــم من أجل دمجهم فــي المجتمع ،وكذلك

دعم برامج صقل قدرات المحققين والعاملين
بوزارة الداخلية.
من ناحيته شــدد مســئول دائرة زيــارة أماكن
االحتجــاز بالصليــب األحمر ،أنه مهتــم بزيارة
مراكــز االحتجاز واالطالع على ظروف معيشــة
النــزالء والتأكد مــن حصولهم علــى حقوقهم
القانونيــة ،منــدداً باالحتالل والحصــار قائ ً
ال:
"أنهمــا يلعبــان دوراً كبيراً فــي تقليص حقوق
النــزالء" مدينــاً قصف االحتــال لمركز تأهيل
وإصالح محافظة رفح في وقت سابق من االن.
ونوه إلــى أن اللجنــة الدولية للصليــب األحمر
تبــذل أقصى الجهود الممكنــة من أجل ضمان
حالة حقوق االنســان ،مؤكداً سالمة اإلجراءات
المتخذة بحق النــزالء والموقوفين من الناحية
القانونيــة في مراكــز التوقيــف واالحتجاز في
قطــاع غــزة ،داعيــاً دولــة االحتــال الحترام
االتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق
االنسان وحقوق األسرى والمسجونين.

توصيات الورشة

وأوصت الورشة بتشكيل لجنة مختصة للبحث
في عمل مؤسسات اإلقراض ومؤسسات تيسير
الــزواج العاملــة فــي القطــاع ومعرفــة آثارها
وانعكاساتها ،على أن تتشكل اللجنة من :وزارة
العدل رئيساً للجنة وتمثل فيها ك ً
ال من الجهات
والمؤسســات الرســمية التالية :األمانة العامة
لمجلس الوزراء ،النيابة العامة ،المجلس األعلى
للقضــاء ،وزارتي الداخليــة واالقتصاد ،وتكلف

جانب من ورشة العمل التي نظمتها لجنة الرقابة حول مؤسسات اإلقراض
w w w . p l c . p s

 19ديسمبر/كانون أول  2019م

العــدد
()281

5

تقارير وأخبار

AL - P R L M A N

ناقشت األوضاع الصحية ومستجدات التعليم العالي..
لجنة التربية تلتقي وكيل وزارة الصحة ووفدًا من جامعة األمة
واصلــت لجنة التربيــة والقضايــا االجتماعية
بالمجلــس التشــريعي مهامهــا الهادفــة
لممارســة الــدور الرقابي على المؤسســات
الرســمية واألهليــة بغرض تجويــد الخدمات

لقاء موسع ًا
المقدمة للجمهور ،حيث عقدت ً
مع كوادر وزارة الصحــة بقطاع غزة لالطالع
علــى األوضاع الصحية بمستشــفيات الوزارة،
كما اســتقبلت اللجنة وفدًا من جامعة األمة

لجنة التربية لدى اجتماعها مع وكيل وزارة الصحة
لقاء وكيل الصحة

عقدت اللجنة لقا ًء موســعاً مع وكيل وزارة الصحة
الدكتــور يوســف أبــو الريــش ،بحضور عــدد من
المدراء العامين بالوزارة وناقش نواب اللجنة معهم
األوضاع الصحية بالمستشــفيات العامة في قطاع
غزة ،وقد حضر الجلســة رئيس اللجنة النائب عبد
الرحمن الجمــل ،ومقررها النائــب خميس النجار،
والنائب يوســف الشــرافي ،والنائب سالم سالمة،
والنائب يحيى العبادسة ،والنائب هدى نعيم.
بدوره أشار مسئول الملف الصحي بلجنة التربية
النائب خميس النجار ،أن الجلســة تأتي في إطار
متابعــة اللجنة للقضايا الصحيــة والوقوف على
أوضاع المستشــفيات والمشكالت التي تعترض
عمــل وزارة الصحــة بهــدف تذليــل العقبــات
والمساهمة في إيجاد حلول سريعة ومناسبة لها.
من جانبه أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن وزارته
تعانــي نقصــاً حاداً فــي األدوية والمســتهلكات

الطبيــة ،باإلضافة لنقــص مماثل فــي الكوادر
الطبيــة باإلضافــة لزيــادة األعبــاء الوظيفيــة
الواقعــة علــى كاهــل الــكادر الطبــي الموجود
والممرضيــن والموظفين ،يرافــق ذلك كله قلة
وندرة في األجهزة والتجهيــزات الطبية واألدوية
والمستلزمات والمستهلكات الطبية اليومية.
من ناحيته أوضح أبو الريش ،أن الوزارة قد اتخذت
العديــد من القــرارات التي من شــأنها تحســين
الخدمة في عدد من األقسام داخل المستشفيات
منها ما يتعلق بالعناية المركزة وقســم الطوارئ،
وما يتصل بعمل أطباء البورد الفلسطيني.
واســتعرض أبو الريش ،التطــورات التي حدثت
في المستشفيات الرئيسية في المحافظات بعد
إصرار الوزارة على وجود مستشــفى مركزي في
كل محافظة حيث أشار إلى العديد من المشاريع
التي يتم تنفيذها حالياً في جميع المستشــفيات
الرئيسية.
ونــوه أنهم باشــروا العمل بعدة مشــاريع مهمة

للتعليــم العالــي وناقشــت معهــم هموم
الخريجيــن وقضايــا أخرى ذات صلــة بالتعليم
العالــي" ،البرلمــان" تابعت أنشــطة ولقاءات
اللجنة وأعدت التقرير التالي:

لجنة التربية أثناء لقائها مع وفد جامعة األمة
منها :توســعة مستشــفى ناصر ،وإقامة قســم
غســيل الكلية بالمستشــفى اإلندونيسي شمال
غــزة ،وترميــم مبنــى الكليــة والصدريــة فــي
مستشــفى الشــفاء ،وإنشــاء مبنى الــوالدة في
مجمع الشفاء.

وتلتقي وفدًا من جامعة األمة

إلى ذلك اســتقبلت اللجنة وفداً من جامعة األمة
للتعليــم العالــي ،وناقشــت خالل اللقــاء معهم
مشكالت وعقبات تواجه خريجي الجامعة ،وذلك
مؤخراً بمقر التشريعي بحضور ممثل عن رئاسة
الجامعة وعدد من ممثلي الطلبة الخريجين ،وقد
حضر الجلسة النواب :عبد الرحمن الجمل ،سالم
سالمة ،ويوسف الشرافي.
بدوه أفاد رئيس لجنة التربية بالتشريعي النائب
الجمل ،أن الجلسة تأتي في إطار المهام الموكلة
للجنتــه وبهدف متابعــة المؤسســات التعليمية
العامة واالطالع على مشكالتها وتذليل العقبات

التي تعترض عملها.
بدوره أشــار القائم بأعمال رئيس جامعة األمة،
الدكتور رأفت الهور ،إلى أن الجامعة تم تأسيسها
بنــا ًء على قرار صادر من الحكومة العاشــرة وقد
تخرج فيها حتــى االن " "3000آالف من الطالبة،
وهي في طريقها لتخريج عدد مماثل قريباً.
ومنوه الهــور ،أن الخريجين قد وقع عليهم ظلماً
مــن قبــل وزارة التعليــم بــرام اهلل بعــد اتفاق
الشــاطئ عــام 2014م ،مشــدداً أن الجامعــة
قــد أوفت بكل المطلــوب منها لدائــرة االعتماد
والجودة ،لكــن دون جدوى حتــى االن ،الفتاً إلى
أن جامعته حاصلة علــى حكم قضائي بقانونية
وجودها.
من جانبهم أكــد النواب حرصهم الشــديد على
المسيرة التعليمية والطلبة الخريجين ،مؤكدين
أنهم سيتواصلون مع جهات االختصاص لتذليل
العقبــات التي تعترض مســيرة الجامعة وهموم
الخريجين.

المجلس التشريعي ينظم ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون التحكيم
نظم المجلس التشريعي الفلسطيني
ورشــة عمل لمناقشة مسودة قانون
التحكيم ،بحضور أمين عام المجلس
الدكتور نافــذ المدهون ،ومشــاركة
عــدد كبيــر مــن ممثلــي الــوزارات
والنقابات والمؤسسات األهلية ،وذلك
في مقر المجلس التشريعي بمدينة
غزة.
بــدوره افتتح األميــن العام للمجلس
الدكتــور نافــذ المدهــون ،الجلســة
مستعرضا جهود اللجنة المُشكلة من
قبل المجلس التشريعي لوضع تصور
خاص بتعديل قانون التحكيم ،حيث
شــارك في اللجنة خبراء وأكاديميين
ومستشارين من المؤسسات الحكومة

واألهليــة ،ملفتــا إلــى أن الهدف من
الورشــة هو إثــراء مشــروع القانون
وبحــث مواده وتطويرهــا وتجويدها
بما يخــدم المصلحة العامة للجمهور
الفلسطيني.
وذكــر المدهــون ،أبــرز موضوعات
ومحــاور التعديالت المقترحة ،ممثلة
فــي الطعــن علــى قــرار التحكيــم،
وتوضيــح المرجح واشــكاليات عمله
ودوره ،واإلجــراءات التحفظيــة ودور
المحكمة.
الجديــر ذكره أن الورشــة قد خرجت
بعدد مــن التوصيات الهامة التي من
شأنها إثراء مشروع قانون التحكيم.
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النائبان "الزهار والغول" النائبان "عطون ودراغمة" يودعان سفير جنوب أفريقيا
يزوران مراقب
عام وزارة الداخلية
زار النائبان محمود الزهــار ،ومحمد فرج الغول،
المراقب العام لوزارة الداخلية العميد ماهر بنات،
الذي أطلعهما على إنجازاته خالل العام الجاري،
موضحاً تطلعــات الرقابة بالوزارة المنوي العمل
من أجل تحقيقها منذ بداية العام القادم.
بدوره أشــار النائــب الزهار ،إلــى أهمية العمل
الرقابــي على كل المؤسســات التنفيذية ،داعياً
كل الجهــات الرقابيــة للتعاون وتظافــر الجهود
من أجل تقديم نموذج رقابي متطور األمر الذي
من شــأنه أن يحسن أداء المؤسســات والوزارات
المختلفة.
مــن ناحيته اعتبر النائب الغــول ،عمل المراقب
ا مكمــ ً
العــام للداخليــة بمثابــة عمــ ً
ا للرقابة
البرلمانية ،داعياً للتنســيق المشــترك بين كل
المؤسســات التــي تمــارس األعمــال والمهــام
الرقابية بما يعزز مفاهيم العمل الرقابي وينشر
ثقافــة الرقابة على األداء بشــكل عــام ،معتبراً
أن الرقابــة تــؤدي لتحقيق الشــفافية والنزاهة
والعدالة في المجتمعات.

زار النائب المبعد عــن مدينة القدس أحمد
عطون ،والنائب أيمن دراغمة ،ســفير جنوب
أفريقيا أشــرف ســليمان ،وذلك يــوم أمس
األول بمكتبــه بمدينــة رام اهلل المحتلــة،
لتوديعه بعد انتهاء مهامه الدبلوماســية في
فلسطين.
وتقدم النائبان "عطون ودراغمة" بالشكر من
الســفير سليمان ،لجهوده في خدمة القضية

الفلســطينية خالل ممارسته مهام منصبه،
متمنين لــه مزيد مــن التقــدم والنجاح في
حياته الوظيفية والدبلوماسية ،مستذكرين
مواقــف بــاده الداعمة للحق الفلســطيني،
ومؤكدين علــى اســتراتيجية العالقات بين
الشعبين الفلسطيني والجنوب أفريقي.
بــدوره تقــدم الســفير ســليمان ،بالشــكر
للنائبيــن "عطــون ودراغمــة" لتفضلهمــا

لجنة الداخلية واألمن تتفقد األمن الوطني

نظمت لجنة الداخلية واألمن والحكم
المحلــي بالمجلس التشــريعي زيارة
تفقدية لجهاز األمن الوطني ،وترأس
وفد اللجنة النائب إســماعيل األشقر،
وبمشــاركة النائب مــروان أبو راس،
والنائب يونس أبو دقة ،والنائب محمد
فرج الغول ،والنائب جميلة الشنطي،
وكان في اســتقبالهم رئيــس الجهاز
العميــد جهــاد محيســن ومســاعديه
وكوكبة من الضباط العاملين بالجهاز.
بدوره رحب العميد محيســن ،بالوفد
البرلمانــي واســتعرض واقــع جهــاز
األمن الوطني وامكانياته واحتياجاته،
ملفتاً إلى أن جهازه يقوم بكل المهام
الملقــاة على عاتقه مــن حفظ األمن
وتأمين الحدود وضبطها ،مشــيراً إلى
معانــاة الجهاز من نقص فــي الكادر
البشري واالمكانيات اللوجستية.
واســتعرض أمام النواب خطة الجهاز
المستقبلية للحفاظ على حدود الوطن

وحمايتــه مــن أي اعتــداء أو تجــاوز،
مشدداً أن عناصر جهازه يعملون ليل
نهار من أجل منع أي عملية أو محاولة
لتهريــب الممنوعــات عبــر الحــدود
الفاصلة.
كما لفت إلى أن جهــاز األمن الوطني
قــام مؤخــرا بإلقــاء القبــض علــى
مجموعة مــن أصحاب الفكر المنحرف
أثنــاء محاولتهم التســلل عبر الحدود
المصرية.
من ناحيته ثمّن رئيس لجنة الداخلية
واألمن النائب األشــقر ،الــدور الكبير
لقــوات األمــن الوطنــي فــي حماية
وحراســة الحدود من العابثين ،منوهاً
إلــى أن العاملين بالجهــاز هم بمثابة
حمــاة ثغــور الوطن في قطــاع غزة،
مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على توفير
الحماية ألبناء الشعب الفلسطيني في
كل األوقات سواء أثناء العدوان ،أو في
السلم.

وأكــد أن األمن القومــي المصري هو
جزء من أمن غزة ،وغير مسموح ألحد
للعبث به ،وقال األشقر ":رغم العقبات
اللوجســتية وقلــة االمكانيــات إال أن
الجهــاز يحمي شــعبنا ،ونحــن نفاخر
بإنجازاتــه التي يلمســها ويشــهدها
جميــع أبنــاء شــعبنا ،لذا هــو محط
احترام وتقدير من الكل الوطني".
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بزيارتــه ووداعه قبيل مغادرته فلســطين
عائداً لبالده ،الفتاً إلى أنه ســيواصل خدمة
القضيــة الفلســطينية مــن خــال مواقعه
الوظيفية والدبلوماسية المختلفة ،ومشدداً
علــى ثبــات مواقــف حكومــة بــاده تجاه
فلسطين والشعب الفلسطيني الذي وصفه
بأنه يقــاوم أكبر منظومــة تمييز عنصري
ممثلة باالحتالل.

رئاسة نواب التشريعي يشاركون
باحتفاالت انطالقة حماس الـ ""32

شاركت رئاســة المجلس التشريعي
ونوابــه كافــة باالحتفــاالت التــي
نظمتهــا حركة المقاومة اإلســامية
حماس بمناســبة انطالقتها الـ ""32
بمختلف محافظات قطاع غزة وسط
مشاركة شعبية وجماهيرية حاشدة،
وقد أشاد النواب بالذكرى وبتضحيات
الحركة وأجهزتها وشهدائها.
هــذا وألقــى النائــب بالمجلــس
التشــريعي والقيــادي فــي الحركــة
فتحــي حمــاد ،الكلمــة المركزيــة
بالمهرجــان الــذي نظمتــه الحركــة
بمحافظة شــمال قطاع غزة متوعداً

االحتــال بالهزيمة النكــراء وتطهير
المقدسات من رجسهم.
فيمــا ألقــى النائــب عبــد الرحمــن
الجمل ،كلمة حماس بحفل المنطقة
الوسطى ،وكان من أبرز المشاركين
بالحفل النائب عبد الفتاح دخان ،وهو
أحد مؤسســي الحركــة ،بينما كانت
الكلمة المركزيــة بحفل مدينة رفح
للنائب بالمجلس التشــريعي مشــير
المصري ،وقــد اســتذكر النواب في
كلماتهم مؤسســي الحركة وأشادوا
بدورها في مسيرة التحرير ومراكمة
قدرات المقاومة.

اللجنة القانونية تلتقي بالنائب العام المستشار ضياء الدين المدهون

 19ديسمبر/كانون أول  2019م

العــدد
()281

أخبار

النائب أبو حلبية يفتتح معرض فني بعنوان
"القدس في عيون غزة"

افتتح النائب أحمد أبو حلبية ،معرض
فنــي بعنــوان "القدس فــي عيون"
نظمته مدرســة جمال عبــد الناصر
الثانوية بحضــور نائب مدير التربية
والتعليم بمديرية شـــرق غـزة مازن
نور الديــن ،ومدير المدرســة جميل
الحرازين.
من ناحيته أكد أبو حلبية في كلمة له
أن القـــدس تعتبـر محور الصراع مع
العدو الصهيوني ،وأنها البد أن تكون
قضيـــة المسلمين األولـــى وعلـــى

رأس أولوياتهـــم ،ألنهـا تمثل رمزية
وقدسيـة للمسلميـن فـي شتى بقـاع
األرض.
وأضاف" :إن العدو الصهيوني يســخر
كل إمكانياتــه لتهويــد المدينـــة
المقدســـة وتغييـــر معالمهـــا،
والتضييــق علــى أهلهــا بهــدف
تهجيرهــم عنها قســرا وأمــام هذه
الغطرسة فإنه البد من التفاف وطني
حول القدس".
وأثنى أبو حلبية ،علـى تنظيـم مثل

7

هـذه الفعاليـات التـي تربـط الشباب
الفلسطيني بمسرى النبي صلى اهلل
عليـــه وسلم وتعمل على توعيتهم
وشــحذ هممهــم في ســبيل تطهير
المقدسات من دنس اليهود.
وتجــول المشــاركون بافتتــاح
المعــــرض بين زواياه ،فيمـــا قـدم
المختصـــون شرحـاً وافيـــاً لجغرافيا
وتاريخ المسجـــد األقصى المبـــارك
عبـــر مجســــم للمسجد يضم واقعاً
تفصيلياً لمكوناته.

النائب العبادسة :تأجيل إصدار
مرسوم االنتخابات دليل غياب
إرادة عباس إلجرائها
أكد النائب يحيى العبادسة ،أن تأجيل
إصــدار محمــود عبــاس ،لمرســوم
االنتخابــات يعكــس غيــاب إرادتــه
إلجرائها.
وقــال فــي تصريح صحفــي ":ليس
هنــاك إرادة لــدى محمــود عبــاس
وحركــة فتــح ،لذلــك هــم تلكــؤوا
للتغطيــة على عــدم وجــود اإلرادة
لالنتخابــات مــن ناحيــة وللتغطيــة
علــى الصراعــات الموجــودة داخــل
حركة فتح المرتبطــة بوراثة عباس
والتيارات التي نمت في واقع الفســاد
واالستحواذ على الســلطة هذه هي
الموانع لعدم اصدار المرسوم".
وأوضح العبادســة ،أن هناك تالعب
من الســلطة مــن خــال المجموعة
المســتحوذة علــى المــال والقــرار
والمتحكمــة والمضيعــة للحقــوق
الوطنية الفلســطينية والمنسقة مع
االحتــال بمــا يتعارض مــع مصالح
شعبنا الفلسطيني.
ودعــا الــكل الوطنــي لرفــع الكرت
األحمر في وجه هذه الطغمة الحاكمة

نواب الوسطى يتفقدون مستشفى األقصى
ويلتقون وفدا من التوجيه السياسي ورئيس نيابة المحافظة

تفقــد النائب عبد الرحمن الجمل ،والنائب هدى
نعيــم ،مستشــفى شــهداء األقصــى وكان في
استقبالهما مدير المشفى الدكتور كمال خطاب،
الذي أطلعهما على سير العمل بالمشفى ،شارحاً
أهم المعيقــات واالحتياجات الالزمة الســتمرار
العمل فيه.
بدورهما أثنى النائبان على جهود ادارة المشفى
الهادفــة لتطويــر الخدمــات الطبيــة المقدمــة
للجمهور ،شاكرين لطواقم العاملين مساعيهم
الرامية للتخفيــف من معانــاة وآالم المواطنين
المرضى وذويهم.

ويستقبلون التوجيه السياسي

إلى ذلك اســتقبل النواب :عبــد الرحمن الجمل،
ســالم ســامة ،وهدى نعيــم ،وفــدًا من هيئة
التوجيــه السياســي والمعنــوي بالمحافظــة
الوســطى ،مثمنين جهــود الهيئة فــي االرتقاء
بكوادر وأفــراد وزارة الداخليــة من خالل تنفيذ
عدد من البرامج التدريبية الهادفة.
ويلتقون رئيس النيابة
هذا وناقش النائب عبد الرحمن الجمل ،والنائب
هدى نعيم ،قضايا عديدة تستحوذ على اهتمام
المواطنيــن ،وذلــك لدى اجتماعهمــا مع رئيس
نيابة المحافظة الوســطى نهاد الرمالوي ،حيث
أثنــى النائبــان على جهــود النيابة فــي احقاق
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الحقوق ورد المظالم وحماية المواطنين والعمل
وفق مبدأ سيادة القانون.

مسؤول مباحث النصيرات

وفي ســياق أخر اســتقبل النائب ســالم سالمة
بمكتبــه ،مســؤول مباحــث النصيــرات المقدم
محمد أســعد داوود ،واســتمع منه لشــرح حول
الحالــة الميدانيــة واألمنية ،معبــراً عن تقديره
لجهود المباحث في خدمــة المواطنين ومتابعة
قضاياهــم ووضــع الحلــول للمشــكالت التــي
تواجههم ،بــدوره أوضــح المقــدم داوود ،أهم
إنجازات مباحث النصيرات مشيراً ألهم المعيقات
التي تعترض عملهم.
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النائب  /يحيى موسى
في الضفة ،موضحاً أنه على الشعب
أن يعبر عن رأيه بكافة صور التعبير
لكي يقول كلمته للذين قســموا هذا
الوطن وشــرذموه وجزأوه واســتولوا
على مقدراته وضيعوا حقوقه.

نواب الشمال
يلتقون وكيل
وزارة الحكم
المحلي

التقــى وفــد مــن نــواب كتلــة التغييــر
واإلصالح بمحافظة شــمال غزة مع وكيل
وزارة الحكم المحلــي المهندس إبراهيم
رضــوان ،وضــم الوفــد ُك ً
ال مــن النواب:
عاطف عدوان ،يوســف الشرافي ،ومشير
المصري ،وذلك أثناء زيارة تفقدية نظمها
النواب لمقــر الوزارة لالطالع على ســير
العمل فيها.
وناقش النواب عدة أمور تتعلق بمحافظة
شــمال غــزة ومواطنيهــا وعلــى رأســها
المشــكالت المتعلقــة بفصــل الشــتاء
وترتيبات الــوزارة والخطــط الموضوعة
لمواجهة أي طارئ وقضية شبكة الصرف
الصحــي بالمحافظــة ومشــكالتها أثناء
الشتاء.
بــدوره رحــب المهنــدس رضــوان ،بوفد
النواب مثمناً دورهم المتواصل في متابعة
ومســاندة قضايا المواطنين ومساندتهم
في مواجهــة التحديات والعقبــات ،مقدراً
تواصل النــواب الدائم مع الوزارة وكذلك
البلديات بهدف خدمة المواطنين ،شــارحاً
لوفد النــواب األعمال والمهــام والبرامج
التي تنفذها الــوزارة ودورها في متابعة
بلديات القطاع ،مستعرضاً إنجازات وزارته
منذ مطلع العام الجاري.
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فقدت عينها أثناء مشاركتها بمسيرات العودة

التشريعي يزور الجريحة مي أبو رويضة
ويدعو لمعاقبة قادة االحتالل

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

قمة كوااللمبور ..الوليد المنتظر

للجريحة.
وتمنى الوفد للجريحة أبو رويضة ،الشفاء العاجل والتام
داعين لمعاقبة قادة جيش االحتالل الستخدامهم القوة
المفرطــة ضــد المتظاهرين العــزل ،الجديــر ذكره أن
الفتاة أبو رويضة ،تبلغ من العمر " "23ســنة وكانت قد
أصيبت أثناء مشاركتها في الجمعة " "82لدى مشاركتها
بمسيرات العودة شرق مخيم البريج ،األمر الذي أدى إلى
فقدانهــا عينها اليمنى ودخولها فــي رحلة عالج مؤلمة
وطويلة.

زار وفد من رئاسة ونواب المجلس التشريعي ،الجريحة
مــي أبــو رويضــة ،التي فقــدت عينهــا جــراء إصابتها
برصاصة قناص إســرائيلي لدى مشــاركتها بمسيرات
العودة فــي الجمعة قبل األخيرة ،ومــا زالت ترقد على
سرير الشفاء بمستشفى دار الشفاء بمدينة غزة ،وتقدم
الوفد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور
أحمد بحر ،رافقه النائب يوسف الشرافي ،والنائب هدى
نعيم ،رافقهم الطبيب المعالج ولفيف من األطباء وإدارة
المشــفى الذين قدموا شــرحاً وافياً عن الحالة الصحية

النائبان عدوان والشرافي
يفتتحان موسم قطف الحمضيات

مساحة تقدر بنحو " "20ألف دونم ،منوهاً إلى أن وزارته قد
ركزت في السنوات األخيرة على زيادة المساحات المزروعة
بالحمضيــات مما أدى إلــى زيادة الكميــات المنتجة ،وذلك
ضمن خطة الوزارة لتعزيز اإلنتاج المحلي من المحصوالت
الزراعية.
إلــى ذلك لفــت النائبان "عدوان والشــرافي" لتشــجيعهما
المزارعين على االهتمام بزراعة الحمضيات في إطار خطة
علمية لتعزيز وتحســين اإلنتاج الزراعي المحلي ،مشيدين
بصمــود المزارعيــن في وجه سياســات االحتــال الرامية
لتدمير المحصوالت الزراعية الوطنية ،وفي نهاية اللقاء قام
النائبان رافقهما وكيل وزارة الزراعة وعدد من المسئولين
الحاضرين بجولة تفقدية لعدد من مزارع الحمضيات.

شــارك النائبــان في المجلس التشــريعي عاطــف عدوان،
ويوسف الشــرافي ،بافتتاح موسم قطف الحمضيات للعام
2019م ،والذي نظمتــه وزارة الزارعة بمزارع منطقة بيت
حانون بمحافظة شمال غزة.
وحضر االفتتاح وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة ،والعديد
من المدراء العاملين بالوزارة وبعض األعيان وحشداً كبيراً
مــن المزارعين ولفيف من المســئولين والمهتمين ،إضافة
إلــى ممثلين عن مؤسســات المجتمع المدنــي والجمعيات
والنقابات الزراعية.
بدوره أشــار وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة ،أن نسبة
انتاج الحمضيات لهذا العام في محافظات قطاع غزة بلغت
حوالــي " "35ألــف طن من كافــة األصنــاف ،مزروعة على
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تنطلق اليوم القمة اإلســامية المعروفة بـ قمة كوااللمبور بمشاركة " "5دول
إســامية " "4منها ليست عربية وهي إندونيسيا وماليزيا وباكستان تشاركهم
دولة قطر فقط من بين كل الدول العربية.
القمة المذكورة تشكل الدول المشاركة فيها مجتمعة قرابة " "550مليون نسمة
وهي قوة بشــرية ال يســتهان بها ،باإلضافة لما تمثله تلك الدول من ترســانة
عسكرية وقوة اقتصادية وصناعية هائلة.
القمة تحمل عنوان "دور التنمية في الوصول إلى السيادة الوطنية" ،ويحضرها
" "450من القادة والمفكرين والمثقفين في العالم اإلسالمي ،وعلى الرغم من
كل عناصر القوة المشار إليها سالفاً فإنني ال أعتقد وال أرجح أن الدول المشاركة
بالقمة ســتطرح نفسها كبديل عن أي جسم أو منظمة أو تجمع رسمي بالعالم
اإلســامي ،غير أن على من يمثلون األخيرة أن يعلموا أنه قد ولد منافســاً قوياً
لهــم وهو يتمتع بالخبرة السياســية واالمكانيات االقتصاديــة والقدرة المادية
واللوجستية والقوة البشرية الهائلة.
منطق العقل السليم والفكر السياسي المحنك يقضي بالقول ":إن القمة بمثابة
مخاض جميل ال يرغب به كثير من العرب غير أن المولود المنتظر الناجم عنها
سيكون نداً قوياً ويسبب األرق للكثيرين من القادة وخاصة في العالم العربي".
لطالمــا حلم المواطن العربي والمســلم بحلف أو تجمع يحمل الهم اإلســامي
ويرعى شــؤون المســلمين ويحمي قضاياهم ويدافع عن حقوقهم بشــكل أو
بأخر ،فهل يمثل المشاركون بالقمة المذكورة هذا األمل ،أعتقد أن اإلجابة على
هذا الســؤال بحاجة لمزيد من الوقت حتى تكون منطقية ،واألهم من ذلك أن
القادة المشــاركون بها هم أنفسهم أيضاً بحاجة لمزيد من الوقت لتقرير كيف
يكون شكل الحلف اإلسالمي القادم ،أخذاً بعين االعتبار أن القمة ليست األولى
فقد تم عقد مثيالتها قبل ذلك أربع مرات منذ العام 2014م كانت القمة األولى
والثانية بكوااللمبور بينما الثالثة عقدت بالخرطوم والرابعة بإســطنبول ونحن
األن أمام الخامسة.
علــى كل حال فهــي محاولة جيدة وذكية وخطوة متقدمــة نحو إنتاج منظومة
فكرية سياســية إسالمية جديدة من الممكن أن تشكل هيبة للعالم اإلسالمي
بالنظر للمقدرات التي تتمتع بها الدول المشاركة فيها.
يبقى القول إن األهداف االســتراتيجية الكبرى ال تتحقق في األجل القصير بل
تســتغرق الكثير من الوقت لتحقيقها ،وبنا ًء على ذلك على العالم اإلسالمي أال
يســتعجل قطف ثمار القمة اإلســامية أو قمة مجموعة الخمس اإلسالمية إذا
صح التعبير ،بل على العالم اإلســامي أن يراكم فوق هذه المحاولة ويســتمر
في إرســاء قواعد التجمع اإلســامي الواعد لعله يلحق بــه أخرين مؤثرين في
العالم اإلسالمي فيبح أكثر قوة ومنعة وهيبة أمام التجمعات العالمية األخرى.
ومن التحديات التي تواجه القمة الخوف من فشلها أو إبقائها كهيكل أو مسمى
فقــط دون أن يكون لهــا تأثير ،وهذا يعيد إلى األذهان ويذكر بتجربة ســابقة
وهي "مجموعة الثماني اإلســامية" التي أطلقها رئيس الوزراء التركي السابق
نجم الدين أربكان –رحمه اهلل -في النصف الثاني من التســعينيات لكنها ماتت
بفعــل غياب اإلرادة السياســية وبالنظر لالنقالب العســكري الــذي تعرض له
أربــكان في تركيــا ،وكانت المجموعة تضم ُك ً
ال من ":إندونيســيا ،بنغالديش،
باكستان ،إيران ،ماليزيا ،نيجيريا ،مصر ،وتركيا".
أما بالنسبة لمؤشرات وفرص النجاح فهي تكمن بنجاح الدول الخمس في زيادة
التبــادل التجاري فيما بينها ،بجانب المحافظة علــى تجاراتها القائمة مع بقية
دول العالــم ،وتطوير التكنولوجيا المتقدمة واالهتمام بها ،واالنفتاح على دول
وتجمعات إســامية أخرى ،لو حدث ذلك فبمقدورنا القول" :إن النجاح ســيكون
حليفاً لهذا التجمع أو الوليد المنتظر" .أو على األقل هذا ما يتمناه كل مسلم حر
غيور على قضايا األمة.
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