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النائب الحاليقة : محاكمة 
االحتالل لألطفال استباحة 

واضحة لحقهم في 
الحياة

خالل جلسة خاصة بتشكيل المحكمة الدستـورية
د. بحر يطالب رئيس وأعضاء المحكمة باالستقالة الجماعية حفاظًا على المصلحة الوطنية

لجنة القدس 
تناقش أوضاع 

المدينة المقدسة

التشريعي يطالب 
أحرار العالم بنصرة 

أسرى فلسطين 
القــدس  لجنــة  عقــدت 
المجلــس  فــي  واألقصــى 
التشــريعي يوم أمس األول 
اجتماعــًا لهــا بمقرهــا فــي 
مدينــة غزة بحضــور النائب 
أحمــد أبــو حلبيــة والنائب 
وناقشــت  النجــار،  خميــس 
اللجنــة الوضــع الراهــن في 
مدينــة القــدس والمســجد 
وانتهاكات  المبارك  األقصى 
المواطنين  بحــق  االحتــالل 
الوصــول  مــن  ومنعهــم 
للمســجد األقصــى والصالة 

فيه. 

التشــريعي  المجلــس  عقــد 
جلســة خاصة  الفلســطيني 
بمقــر وزارة األســرى وذلــك 
األســير  يــوم  بمناســبة 
الفلســطيني الــذي يصادف 
في الســابع عشر من نيسان 
ابريــل من كل عــام، وحضر 
الجلســة لفيف من األســرى 
ذوي  وبعــض  المحرريــن 
األسرى في سجون االحتالل 
ووكيــل وزارة األســرى بهاء 
الديــن المدهــون، واســتمع 
نواب التشريعي لتقرير لجنة 
االجتماعية  والقضايا  التربية 

التشــريعي  المجلــس  عقــد 
أمــس  يــوم  جلســة خاصــة 
األربعــاء بمقــره فــي مدينة 
غزة واســتمع لتقريــر اللجنة 
القانونيــة الذي تــاه رئيس 
النائــب محمــد فرج  اللجنــة 
الغــول وأعــرب النــواب لدى 
على  وتعقيبهم  مداخاتهــم 
التقريــر عــن اعتقادهم بأن 
المحكمة غير قانونية وليست 
دستورية وذات أبعاد ودالالت 

سياسية بحته. 
بــدوره أكــد أحمــد بحــر في 
الجلســة  افتتاح  لــدى  كلمته 
أن مرســوم تشكيل المحكمة 
الدســتورية العليا جــاء خافًا 
مــن   )103( المــادة  ألحــكام 

القانون األساسي.
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التشريعي يستقبل سفير جنوب أفريقيا 
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أكــد د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني علــى 
فلســطين  بيــن  العالقــة  اســتراتيجية 
وجمهورية جنوب أفريقيا، مشيدًا بمواقف 
رئاســة جمهورية جنوب أفريقيــا الداعمة 

للقضية والشعب الفلسطيني. 
جــاء تصريحات بحر لدى اســتقباله ســفير 
جمهوريــة جنــوب أفريقيا الجديد أشــرف 
ســليمان وزوجته الذي جاء لزيارة غزة في 
مستهل توليه مهام منصبه كسفير لبالده 
في األراضي الفلســطينية، وحضــر اللقاء 
النــواب مروان أبو راس، ســالم ســالمة، 
يوسف الشــرافي، هدى نعيم، وأمين عام 

المجلس التشريعي د. نافذ المدهون. 
ورحب بحر بالســفير وزوجته مثمًنا مواقف 
دولــة جنــوب أفريقيــا الداعمــة للقضية 
والشــعب الفلســطيني على مدار سنوات 
طويلــة، مشــيًدا بدور رئيــس الجمهورية 
الســابق نيلســون منديال فــي الدفاع عن 
حقوق الشــعوب في تقرير مصيرها ونيل 
حريتها ونضاالته البطولية في رفع الظلم 
والقهر عن الشــعوب المظلومــة بمختلف 

بلدان العالم.
وشكر بحر للسفير السابق "مكاليما" جهوده 
الداعمة للشــعب الفلســطيني خالل فترة 
عمله في األراضي الفلســطينية، مشــيًدا 
بدوره السياســي والدبلوماسي وعالقاته 
القويــة مــع مختلــف مكونــات المجتمــع 
الفلســطيني فــي الضفة الغربيــة وقطاع 
غــزة، منوًها ألنــه كان قريًبا من القيادات 
الوطنية ومراقًبا جيًدا للحالة الفلسطينية، 
وكان ينــدد كثيرًا باإلجــراءات الصهيونية 
الظالمة بحق شــعبنا الفلسطيني وخاصة 

في الضفة المحتلة والقدس. 
وتمنــى بحر للســفير الجديــد دورًا رياديًا 
خــالل فترة عملــه، متمنًيا لــه النجاح في 
حياته الدبلوماســية في المرحلة القادمة، 
ومطالبًا بتواصل جهــوده لتوثيق العالقة 
الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس  بيــن 

وبرلمان جنوب أفريقيا. 
مــن جهته قدم الســفير ســليمان شــكره 
للمجلس التشريعي على حفاوة االستقبال 
وكرم الضيافة، منوهــًا ألنه يرغب بتكرار 
زياراتــه لغزة بشــكل شــهري معبــًرا عن 
شعوره بالســعادة لكونه ســيعمل سفيًرا 

لبالده في األراضي الفلسطينية. 
وأكــد الســفير علــى دعم حكومــة بالده 
ملفًتــا  العادلــة،  الفلســطينية  للقضيــة 
لتشجيع رئاسة الجمهورية بجنوب أفريقيا 

عقــدت لجنتــي الرقابة والتربيــة بالمجلس 
التشــريعي جلســة اســتماع للجنة المكلفة 
بمشروع تشغيل وتنمية قدرات الخريجين، 
بحضــور رئيس لجنــة التربيــة النائب عبد 
الرحمن الجمل، ورئيس لجنة الرقابة النائب 
يحيــى موســى ونواب مــن اللجنتين منهم 
خميــس النجــار، جمــال نصــار، يونس أبو 
دقة، عاطف عدوان، سالم سالمة، ويوسف 

الشرافي. 
وافتتح النائب عبد الرحمن الجمل الجلســة 
موضحــًا أن الهدف مــن عقدها هو االطالع 
على ســير عمــل اللجنة المكلفة بمشــروع 
تشغيل وتنمية قدرات، منوهًا ألنه مشروع 
تشــغيل مؤقــت يســتوعب عــدد "2500" 

خريج. 
وأوضــح الجمــل رغبــة لجنتــه والمجلــس 
التشــريعي باالطــالع علــى آليــات العمــل 
بالمشــروع والتحقق من ســالمة اإلجراءات 
المتبعة أثناء التنفيذ وفقا للقانون واألصول، 
باإلضافة لالطمئنان على الخطوات التي تم 

للسياسات العنصرية التي كانت سائدة في 
بالدهم سابًقا، وداعًيا أحرار العالم ليحذوا 
حذو جنــوب أفريقيــا في مقاومــة الظلم 

ونصرة المقهورين من شعوب األرض.
مــن ناحيتــه قال النائب ســالم ســالمة:" 
إن شــعبنا الفلســطيني عانى من سياسة 
التفريــق والتمييــز العنصــري كمــا عانى 
منهــا شــعب جنــوب أفريقيا فــي المرحلة 
السابقة، وأن االحتالل يمارس ضد شعبنا 
كل أصناف التعذيــب والتمييز والعنصرية 
وعلى العالم الحر أن يعمل لوقف عنصرية 
االحتــالل عمــاًل بقيــم العدالــة والحريــة 

واإلنسانية".
أمــا النائــب يوســف الشــرافي فقد أشــار 
ألن قضيــة شــعبنا هــي قضية سياســية 
باألساس ولكنها ذات بعد إنساني وممكن 

التســجيل على البرنامج، موضًحا بأن عدد 
الخريجيــن المســجلين مما تنطبــق عليهم 
شــروط البرنامج قد بلغ حتى االن 41.311 

خريج.
وأشار ألن البرنامج لن يستوعب أي شخص 
يعمــل فــي أي مؤسســة خاصــة أو عامة، 
وعلى المتقــدم أال يقل عمره عن 20 عام، 
وأن يكون مقيم في قطاع غزة، وأاّل يكون 

التســجيل من خاللها مزودة بمعايير وشروط 
حســب األصــول، وقــادرة على وضــع أوزان 
نســبية لكل متقدم وفقًا لمؤهالته وخبراته، 
وذلــك بهدف خدمة أكبر عدد من المتقدمين 

وفقًا لحاجة المؤسسات وسوق العمل. 
 بدورهــم أكــد النــواب حرصهــم الشــديد 
على تنفيذ هذا المشــروع بشــكل شــفاف 
وواضــح ومعلــن للجميــع وضــرورة األخذ 
باالعتبار االحتياجات الوظيفية لدى الوزارات 
الخدماتيــة التخصصية مثــل وزارة الصحة 
والتعليــم وغيرهما من المؤسســات العامة 
من خــالل الــدور المطلوب تأديته حســب 
األصول والقانون، معبرين عن استعدادهم 
لتذليــل أي عقبــات قــد تعتــرض تنفيــذ 
المشــروع، ومنوهيــن ألهميته فــي الوقت 
الراهــن من أجل تخفيف حالــة البطالة في 
صفــوف الخريجين والشــباب بشــكل عام، 
ومن أجل مســاعدة للمؤسســات الرســمية 
حتــى تقــوم بالواجبــات المناطة بهــا وفقًا 

للقانون. 

التفاقيات المصالحة الوطنيــة، معبرًا عن 
أمله في توحد الفصائل الفلســطينية في 
وجه االحتالل وسياساته العنصرية، وذكّر 
السفير بالمقولة الشهير للرئيس مانديال:" 
لن تكتمل حرية جنــوب أفريقيا إال بحرية 
الشــعب الفلســطيني"، معرًبــا عــن فخره 
واعتــزازه بالعالقة بين الشــعبين واإلرث 
التاريخي الذي ورثه الشعبين عن قائديهما 

مانديال وعرفات. 
بــدوره طالــب النائــب مــروان أبــو راس 
الســفير بضرورة افتتاح قنصلية أو مكتب 
تمثيل للسفارة في قطاع غزة حتى يقوم 
بالمهام الثقافية والدبلوماسية في القطاع 
ولتوثيــق أواصــر العالقات بين الشــعبين 
الصديقين في شــتى مناحي الحياة، معبرًا 
عن اعتزازه بمقاومة شــعب جنوب أفريقيا 

اتخاذها حتى االن. 
 بــدوره اســتعرض عضــو اللجنــة محمــد 
المصري الفكرة التي يقوم عليها المشــروع 
واآلليــات واإلجــراءات التــي اتخذتها اللجنة 
لتنفيذ المشــروع بشكل دقيق ومفصل بما 
فيهــا احصائيــات ومعلومــات دقيقة حول 
أعداد الخريجين والفئات العمرية والشــرائح 
وإجــراءات  العمــل  وســوق  المســتهدفة 

قد اســتفاد من مشــاريع تشــغيل بعد منذ 
بداية العام 2013 م. 

مــن ناحيته أوضح عبــد اهلل كالب مدير عام 
التشغيل بوزارة العمل المعايير التي وضعتها 
اللجنة والتي سيتم اختيار الخرجين بناًء عليها، 
مشــددًا على ضرورة تمتع المتقدمين للعمل 
بالخبــرات والمؤهــالت الالزمة لــكل وظيفة، 
ملفتــًا ألن البوابــة اإللكترونيــة التــي يتــم 

للدول الصديقة والمحبة للسالم أن تعمل 
وفقًا لمبادئ اإلنســانية التي يتغول عليها 
االحتــالل صبــاح مســاء، منوهــًا لضرورة 
فضــح سياســات االحتــالل واجرامه بحق 
األطفال والنســاء والشيوخ في فلسطين، 
داعيــًا ألكبــر حملــة على مســتوى العالم 
لتعرية االحتالل وتحذيــر أحرار العالم من 
شره وممارساته القذرة التي يمارسها بحق 
الفلســطينيين وقتلــه لألبريــاء واألطفال 

دون أي ذنب. 
بــدوره نــوه النائب عبــد الرحمــن الجمل 
ألن فلســطين اليوم باتت تعد جًيال مؤمنًا 
حافظــًا للقرآن لمواجهــة االحتالل وبهدف 
تخليــص أرضنا منــه وتحرير المقدســات 
من دنس اليهود، مشــيرًا لعشــرات اآلالف 
من الشباب الذين يحفظون القرآن الكريم 
ويعملــون لخدمــة دينهــم ووطنهــم من 
خــالل الفهــم الصحيــح لقواعد اإلســالم 

والقرآن والتزام القيم الوطنية. 
أمــا النائــب هدى نعيــم فقد عبــرت عن 
أملهــا فــي أن يكون للســفير ولجمهورية 
جنــوب أفريقيــا دور أكبر في جلــب قادة 
االحتالل للمحاكــم الدولية جراء ارتكابهم 
جرائم بحق االنسان الفلسطيني، مشددة 
على ضرورة توثيق وتطوير العالقات بين 
البلديــن وخاصة فيما يتعلــق باالتفاقيات 
الثنائية، والتوأمة بين البلديات، مشــجعة 
بيــن  أكاديميــة  اتفاقيــات  عقــد  علــى 
الجامعــات الفلســطينية ونضيرتهــا فــي 
جنــوب أفريقيا بهدف خدمــة الطالب من 
البلديــن، ومن أجل تذليــل العقبات أمام 
الطالب الفلســطينيين الراغبين بالدراسة 

في جنوب أفريقيا.  

بمناسبة توليه مهام عمله باألراضي الفلسطينية  

التشريعي يستقبل سفير جنوب أفريقيا ويؤكد متانة العالقة بين البلدين

لجنتا الرقابة والتربية تعقدان جلسة استماع للجنة 
المكلفة ببرنامج تشغيل الخريجين
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كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

المحكمة الدستورية . . انتهاك 
دستوري وعبث وطني

لم يكن مرســوم الســيد محمود عباس بتشــكيل المحكمة الدســتورية بدعا من نهجه 
التقليدي القائم على أحادية الفكر والسياســة والســلوك، والذي يعتمد منهجية اإلقصاء 
المنهجي على الساحة الوطنية، ويتنكر للشراكة الوطنية والتوافق الداخلي، إذ أن تاريخ 

وواقع السيد عباس غني عن كل بيان. 
لم يأبه الســيد عباس للنداءات والمناشــدات المخلصة التي صــدرت عن مختلف القوى 
الوطنية واإلســالمية وعن الشــخصيات الوطنية والمجتمعية والمنظمات والمؤسســات 
الحقوقية التي حذرته من أن تشــكيل المحكمة الدســتورية فــي المرحلة الراهنة يعتبر 
تعميقا لالنقســام الداخلي، وتجاهل تماما أنه شــخص غير ذي صفة دســتورية، حيث 
انقضت مدة واليته سنة 2009م، ما يعني أن مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية يعتبر 

منعدمًا وال يترتب عليه أية آثار قانونية.
لقد تناسى السيد عباس أن قانون المحكمة الدستورية وتعديالته باطل وملغى بموجب 
قرارات المجلس التشــريعي، وأن التعديالت التي قام بها الســيد عباس في العام 2010 

هي تعديالت غير دستورية وتشكل سلبا لصالحيات المجلس التشريعي.
وال يخفى على أحد أن تشكيل المحكمة الدستورية من لون سياسي واحد في ظل بيئة 
تتراجع فيها الحريات، ويغيب فيها عمل المجلس التشريعي الموحد في الضفة والقطاع، 
ويمر فيها النظام السياســي الفلســطيني بحالة من اإلرباك واالضطراب بفعل سياسات 
اإلقصاء والتهميش والقرارات األحادية والسلوكيات المنحرفة التي تفتقد الرضا والقبول 
الشــعبي والوطني، كل ذلك يجعل المحكمة الدستورية ساقطة قانونيا ووطنيا، وكأنها 

لم تكن أصال.
إن ممــا ال يختلــف عليــه اثنــان أن المحكمة الدســتورية ينبغي أن تنشــأ في ظل بيئة 
سياســية ووطنية وقانونية ســليمة، وفي إطار ســلطات قائمة وموحدة، فال يتصور أن 
تعمل هذه المحكمة في ظل حالة االنقسام الراهنة، ألن كل مخرجات المحكمة وقراراتها 
ســتكون منحازة وتفتقر للحيدة والنزاهة والموضوعية، وســتكون خادمة لتوجه ومنهج 

وسياسة الشخص الذي شكلها وأصبح ولّي نعمتها.
وبدال من أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية تتويجا للمصالحة وإعادة الحياة الدستورية 
للمؤسسة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني وإجراء االنتخابات للمجلس الوطني 
وللمجلس التشريعي والرئاسة وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية وخاصة المؤسسة 
القضائيــة، فإن الســيد عباس يذهب بعيدا عــن اإلجماع الوطني، ويغرد خارج الســرب 
الوطني، وتخلو أجنداته من أي سعي حقيقي إلنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة والوفاق، 
بــل تمتلئ صحائفه بالســعي الدءوب لخدمــة االحتالل ورعاية مصالحه، وعلى رأســها 

التنسيق األمني في مواجهة انتفاضة القدس والمقاومة الفلسطينية الباسلة.
إن واقع ومســتقبل المحكمة الدســتورية التي شكلها السيد عباس لن يعدو تحوّلها إلى 
ذراع للسلطة التنفيذية وللرئيس المنتهية واليته، وليس ذراعا لحماية الدستور والفصل 
بين الســلطات وتعزيز مبــادئ ونصوص القانون التي تنتهــك يوميا على أرض الضفة 

الغربية.
من هنا فإننا نؤكد أن المدخل الحقيقي لحل هذه المشكلة وكافة مشكالت شعبنا ونظامه 
السياسي يكمن في إعادة تفعيل المجلس التشريعي، وإعادة عرض كافة القوانين عليه، 
واستعادة دوره البرلماني والوطني في البناء الوطني وحل األزمة الفلسطينية الداخلية.

إننا كفلســطينيين أشــد ما نكون حاجة إلى توحيد الصف الفلســطيني، وتوحيد الرؤية 
السياســية الفلســطينية، وتوحيد النظام السياســي الفلســطيني، ووقــف التغول على 
المؤسســات الوطنية والقضائية واحترام مبدأ الشــراكة الوطنية واحترام سيادة القانون 
ونبذ التفرد والفئوية، والعمل من خالل أدوات قانونية ودستورية وتشريعية على أسس 
وطنيــة توافقيــة، كي نتمكــن جميعا من تمتين صفنــا الوطني في مواجهــة التحديات 
والمخططــات الصهيونيــة، وإزالــة المعاناة عن أبناء شــعبنا، والتفــرغ لمتابعة القضايا 
الوطنية الكبرى، وعلى رأسها قضايا القدس والالجئين والحصار، وإعادة االعتبار للقضية 

الفلسطينية في مختلف المحافل اإلقليمية والدولية.
وختاما.. فإننا إذ نطالب السيد عباس بسحب مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية والسعي 
الجــاد إلنجــاح جهود المصالحــة الوطنية، ونطالب في الوقت نفســه القــوى والفصائل 
والشــخصيات الوطنيــة والمنظمــات والمؤسســات السياســية والمجتمعيــة والحقوقية 
بممارسة أقصى الضغوط على السيد عباس إلجباره على التراجع عن تشكيل المحكمة 
الدستورية ووقف نهجه الكارثي الذي يلحق أفدح الضرر بشعبنا ووطننا وقضيتنا، فإننا 
ندعو رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية إلى تقديم استقاالتهم الجماعية من عضوية 
المحكمة فورا، حفاظا على القانون والدســتور من يد العبث والتخريب، وتكريســا لوحدة 
شعبنا الفلسطيني وأهدافه ومصالحه الوطنية العليا، وصيانة لشرف المهنة واستقالليتها 

ونزاهة المنتسبين إليها.
وكلنــا ثقــة بأن اهلل ناصــر الحق وأهله، وأن الزبد ســيذهب جفاء، وأن مــا ينفع الناس 

سيمكث في األرض، ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

3 أخبار ومقاالت

عقــدت لجنتــي التربيــة والقانونية في 
المجلــس التشــريعي لقــاًء موســًعا مع 
اللجنة المكلفة ببحث تســعيرة األدوية، 
وذلك بحضور د. أحمد بحر النائب األول 
لرئيــس المجلــس التشــريعي، ورئيس 
اللجنــة القانونيــة النائــب محمــد فرج 
الغــول، ورئيس لجنــة التربية والقضايا 
االجتماعية النائــب عبد الرحمن الجمل، 
والنواب يوسف الشرافي، سالم سالمة، 
مــروان أبو راس، خميــس النجار، هدى 
نعيــم، وأمين عام المجلس التشــريعي 
نافــذ المدهــون، باإلضافــة للعديد من 
الجهات ذات االختصاص كوزارة الصحة 

عقــدت لجنــة الداخلية واألمــن والحكم 
المحلي في المجلس التشــريعي جلســة 
اســتماع لوكيــل وزارة الحكــم المحلي 
سفيان أبو سمرة، وذلك يوم أمس األول 
بمقر التشــريعي وبحضور رئيس اللجنة 
النائــب إســماعيل األشــقر، وعضويهــا 
النائبان النائب مروان أبو راس، ويونس 
أبــو دقــة، والمقــرر اإلداري للجنة نبيل 

الخالدي.
بدوره أوضح النائب األشــقر أن الجلسة 
وهمــا  موضوعيــن  لمناقشــة  تهــدف 
المالعب الخماسية المعشبة التي انتشرت 
مؤخــرًا بمختلف المناطــق والمحافظات، 
داخــل  والمنشــآت  المبانــي  وتنظيــم 
المخيمــات، مشــيرًا ألن لجنته ناقشــت 
مــع وكيل وزارة الحكــم المحلي النظام 
التجريبي للمالعب المعشــبة الذي صدر 
عــن اللجنة المركزيــة لألبنية والتنظيم 

ونقابة الصيادلة، وبحث اللقاء مشكالت 
الصيادلــة وتســعيرة األدويــة وحماية 

الصيادلة والمواطنين. 
وافتتــح د. بحــر اللقاء مؤكــًدا على أن 
المجلــس التشــريعي يتبنــى مصلحــة 
المواطــن بالدرجة األولــى، ويضع على 
ســلم أولوياتــه ضبــط أســعار األدوية 
وحماية المواطن وضمان عدم التالعب 
باألسعار، وشــدد على ضرورة أن تضع 
نقابــة الصيادلــة الوضــع االقتصــادي 
الصعــب الــذي يعيشــه المواطــن فــي 
غــزة باالعتبار خــالل تحديد التســعيرة 

الدوائية.

داخل المدني والتي يرأســها أبو سمرة، 
مبينــا أن لجنتــه اســتقبلت العديــد من 
شــكاوى المواطنين الذيــن يعانون من 
االزعاجــات المتكــررة التــي تصــدر عن 
تلك المالعب وخروج بعضها عن النظام 

والمألوف. 
وأكــد النائــب األشــقر أنه تــم التوافق 
مــع وزارة الحكم المحلي علــى ضرورة 
تعديل نظام المالعب المعشــبة ووضع 
معايير معينة منها تحديد ساعات العمل 
فــي الصيف والشــتاء، وعدم اشــتمالها 
علــى مقاهــي، باإلضافة لعــدم حضور 
جماهيــري الفــت للمباريات التــي تقام 

بتلك المالعب. 
وعلــى صعيــد أخــر فقــد أتمــت اللجنة 
صياغة وإقرار نظام الشروط التنظيمية 
للمباني داخل المخيمات وسلمته لوكيل 
الوزارة، ولفت األشقر ألن النظام المذكور 

وناقــش المجتمعون تقريــر اللجنة التي 
تــم اعداده ســابقًا بخصوص تســعيرة 
األدويــة ووضعــوا بعــض المالحظــات 
عليــه، وفــي نهايــة اللقاء تــم االتفاق 
على االلتزام بالتسعيرة المقرة من قبل 
وزارة الصحة، مع احتفاظ الوزارة بالحق 
المطلــق بالتفتيش ومتابعة الصيدليات 
وذلك بالتنســيق مع نقابــة الصيادلة، 
وفي ذات الوقت تســعى لجان المجلس 
التشــريعي المعنية لسن مشروع قانون 
الصيادلــة والدواء والذي يهدف لتنظيم 
المســتهلك  وحمايــة  الصيدلــة  مهنــة 

وتثبيت أسعار مختلفة األدوية. 

جــاء بعد عدة ورش عمل عقدتها لجنته 
مــع وزارة الحكــم المحلــي والبلديــات 
ونقابــة المهندســين واللجان الشــعبية 
فــي المخيمــات والعديــد مــن األطراف 
والمؤسســات ذات العالقة، مشددًا على 
أن النظــام المذكور عبارة عن مســودة 
ســتعمل الوزارة على دراستها ومن ثم 
إصدار نظام الشــروط التنظيمية داخل 

المخيمات بصورتها النهائية.
مــن ناحيتهم شــدد النــواب الحاضرين 
علــى أن الشــروط التنظيميــة للمباني 
داخــل المخيمات جاء لخدمــة المخيمات 
وســكانها وبهدف المحافظة على حقوق 
وخصوصية أبنــاء المخيمات والقاطنين 
الهيــاكل  لتنظيــم  باإلضافــة  فيهــا، 
والمباني داخلها األمر الذي يعود بالنفع 
علــى المظهــر العام للمخيمــات وينظم 

البناء والعمارة فيها. 

شكلها التشريعي
لجنة األدوية تتوافق على تسعيرة وزارة الصحة

لجنة الداخلية تستمع لوكيل وزارة الحكم المحلي 
وتقر شروط تنظيمية للمباني داخل المخيمات
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تشــكيل  بحــر ألن  وأشــار 
المحكمة جاء مفاجئ ويفتقر 
القانوني، وستكون  للغطاء 
عقبة جديدة أمام المصالحة 
الفلسطينية، مشــددًا على 
بطالن المرسوم من الناحية 
القانونيــة واإلصــرار عليــه 
يحمــل دالالت خطيرة على 
الوطنية  المصالحــة  صعيد 
وقــواه  شــعبنا  وتوحيــد 

وفصائل. 
وشــدد علــى أن تشــكيل 
صبغــة  يحمــل  المحكمــة 
االلتفاف  هدفهــا  سياســية 
سياســية  مجريــات  علــى 
مــع  ويتنافــى  قائمــة، 
التطلعات إلــى إيجاد قضاء 
موحد ومســتقل اســتقالال 
كاماًل، وأضاف أنها ستكون 
محكمــة فارغــة المضمون 
قيمــة  وبــال  والصالحيــة، 
مهنية أو صالحيات تتناسب 
واألهــداف  المفاهيــم  مــع 
والضوابط التي أنشئت من 

أجلها. 
هــذا  إصــدار  إن  وقــال:" 
المرسوم وفي هذا التوقيت 
بالــذات يمثــل حالــة مــن 

وأشــار الغول 
مرســوم  ألن 

تشــكيل 
لمحكمــة  ا
ية  ر ســتو لد ا
قــد  العليــا 
عــن  صــدر 
غير  شــخص 

ذي صفة دســتورية حيــث انقضت 
بتاريــخ  الرئاســية  الواليــة  مــدة 
9/1/2009م بموجــب نــص المادة 
)36( مــن القانون األساســي لســنة 
2003 وتعديالته، وان استمرار بقائه 
فــي منصب الرئاســة خالفا لألحكام 
الدســتورية والقانونيــة وال يمنحــه 

الصالحية بإصدار مراسيم رئاسية. 
وشــدد الغول فــي تقريــره على أن 
مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية 
قــد رافقه جملــة مخالفــات قانونية 
منها مخالفة المادة )5( من القانون، 
باإلضافة لمخالفــة المادة )6( والتي 
تحظر االنتمــاء الحزبي والممارســة 
السياســية ألعضــاء المحكمة؛ حيث 
التعييــن للقضــاة تــّم علــى خليفة 
سياسية وليســت مهنية، محذرًا من 
المحكمــة ســتكون أداة خــالف  أن 

وليس أداة لحسم الخالفات. 
المحكمــة  رئيــس  ألن  وأشــار 

الي المحكمة الدستورية العليا وهذا 
مــا نصــت عليــه المــادة )104( من 
القانون األساســي وتعديالته وهذا 
نص المــادة " تتولى المحكمة العليا 
مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم 
اإلدارية والمحكمة الدستورية العليا 
ما لــم تكــن داخلة فــي اختصاص 
جهــة قضائية أخرى وفقــا للقوانين 

النافذة".

التوصيات
1. إلــى ذلك أوصــى التقرير باعتبار 
عبــاس  محمــود  الســيد/  مرســوم 
الدســتورية  المحكمــة  بتشــكيل 
منعدما، وليس له أي أثر دســتوري 

أو قانوني. 
2. مخاطبة الجهات القضائية والدوائر 
الحكومية والهيئات والســفارات في 
الخــارج، وأعضاء المجلــس الوطني 
البرلمانيــة  الكتــل  رؤســاء  وكافــة 
والفصائــل الفلســطينية لمطالبتها 
بعــدم التعاطي مــع هذا المرســوم 

واعتباره كأن لم يكن.
3. ارســال مخاطبة شــديدة اللهجة 
لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية 
الخطيــرة  االثــار  مــن  وتحذيرهــم 
لتشــكيل هــذه المحكمــة فــي هذا 
الوقت بالذات وتحميلهم المسؤولية 

العبث واالســتهتار، ويؤكد بأن فاقد 
الشــيء ال يعطيه وبالتالي ســتكون 
بمثابة استمرار لنهج العربدة والتغول 
علــى القانون ويهــدف لتعميق حالة 
االنقسام القائمة وتعطيل المصالحة 
واستمرار التعاون األمني بين السلطة 

واالحتالل ومالحقة المقاومة". 
وطالــب بحر الســيد محمــود عباس 
بإلغــاء هــذا المرســوم والتكفير عن 
خطيئتــه الكبــرى، مطالبــًا رئيــس 
وأعضــاء هــذه المحكمــة بتقديــم 
اســتقالتهم الجماعيــة حفاظــًا على 
المصلحــة الوطنيــة العليــا واحترامًا 
ألحــكام القانون األساســي، وحفاظًا 
علــى مهنيتهــم وعدم التــورط في 
قضايــا ســوف تلحــق الضــرر الكبير 

بالقضية الفلسطينية.

التقرير 
بدوره استهل رئيس اللجنة القانونية 
النائــب محمــد فــرج الغــول تقريــر 
لجنته بالتأكيد أن مرســوم تشكيل 
منعــدم  هــو  المذكــورة  المحكمــة 
وبــال أي ســند قانونــي وذات أبعاد 
ودالالت سياســية، مشــيرًا لرفضــه 
من قبــل الغالبية العظمى للفصائل 
الفلســطينية والمؤسسات الحقوقية 

والشرائح المجتمعية المختلفة.

الدســتورية المعين من قبل السيد/ 
محمــود عباس لــه مواقــف خطيرة 
مــن المجلس التشــريعي وقد طعن 
من خالل كتاباته المنشــورة بوالية 
التشريعي التي ال يختلف عليها اثنان 
مــن القانونييــن، وهــذه المواقــف 
السياســية المســبقة تطعــن بحيدة 

واستقاللية هذه المحكمة.
وأكــد التقرير أن تشــكيل المحكمة 
الدستورية العليا بهذه الطريقة دون 
أي مســوغ قانوني وخالفــا ألحكام 
القانون األساسي وتعديالته، ليؤكد 
أن ال اعتبار لمبدأ سيادة القانون وأن 
ال احترام ألي مؤسســة فلســطينية 
وإخــالل واضــح وصريــح بالنظــام 
الدســتوري والقانونــي المعمول به 
فــي فلســطين، مشــيرًا ألن محمود 
علــى  التغــول  يمــارس  عبــاس 
السلطات الثالثة ويسعى لتـقــويض 
السلطة القضائية وتغيــيب السلطة 

التشريعية.
وقــال الغول:" لســنا بحاجة في هذا 
الوقــت بالذات الي تشــكيل محكمة 
دســتورية حيــث أننــا ال نعاني من 
فــراغ تشــريعي وال دســتوري، وقد 
تولــت المحكمة العليا ومنــذ اصدار 
القانون األساسي في العام 2002م 
وحتى وقتنا هذا كل المهام المسندة 

خالل جلسة خاصة عقدها أمس بتشكيل المحكمة الدستـورية
بحر: فاقد الشيء ال يعطيه وتشكيلها بمثابة استمرار لنهج العربدة والتغول على القانون

الغول: مرسوم تشكيل المحكمة سياسي أصدره 
شخص غير ذي صفة دستورية 

عقد المجلس التشريعي جلسة خاصة يوم أمس 
األربعاء بمقره في مدينة غزة واستمع لتقرير 

اللجنة القانونية الذي تاه رئيس اللجنة النائب 
محمد فرج الغول وأعرب النواب لدى مداخاتهم 

وتعقيبهم على التقرير عن اعتقادهم بأن 
المحكمة غير قانونية وليست دستورية وذات 

أبعاد ودالالت سياسية بحته. 
بدوره أكد أحمد بحر في كلمته لدى افتتاح 

الجلسة أن مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية 
العليا جاء خافًا ألحكام المادة )103( من القانون 

األساسي، مضيفًا أن قانون هذه المحكمة رقم 
)3( لسنة 2006م ألغى بموجب قرار من المجلس 

التشريعي في جلسته األولى في مارس من العام 
2006م.
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تقرير

الشخصية في حال قيامهم بتطبيق 
هــذا المرســوم واية اضــرار تصيب 

أبناء شعبنا من جراء هذا التطبيق.
4. تشــكيل فريــق قانوني من كافة 
الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني 
للقيام بالتواصل مع الجهات المعنية 
لضمــان عــدم القيام بأيــة خطوات 

فعلية لتطبيق هذا المرسوم.

مداخات النواب
هــا  ر و بد
ت  د شــا أ
جميلة  النائب 
لشــنطي  ا
بمــا جــاء في 
تقريــر اللجنة 
نيــة  نو لقا ا
مــن  محــذرة 

التداعيات الخطيرة لتشكيل المحكمة 
الدستورية، ومشددة على أن اآللية 
التــي تم فيها اختيار رئيس وأعضاء 
المحكمــة هي آلية مخالفــة لقانون 
المحكمة نفســها، باإلضافة ألن قرار 
تشــكيلها صدر عن شــخص منتهي 

الشرعية الدستورية في األصل. 
وأشــارت الشــنطي ألن عبــاس قد 
نصب نفسه العبًا وحيدًا في الساحة 
السياســية وألغــى وجــود األخرين، 

الــذي ال يعطيــه صالحية تشــكيل 
محكمــة دســتورية تكــون مهيمنة 
علــى مكونــات النظــام السياســي 

وتتحكم في مجرياته.
وشــدد على أن المحكمة الدستورية 
من شأنها أن تحدث هيمنة للسلطة 
التنفيذية على الســلطة التشريعية، 
السياســي  النظــام  ألن  ملفتــًا 
الفلســطيني يعانــي مــن انقســام 
والمحكمــة الدســتورية تعــزز هــذا 
االنقســام، مؤكدًا أن المحكمة ال بد 
أن تنشــأ بنــاًء علــى اجمــاع وطني 
وحــوار شــامل حتــى نصــل لنظام 

سياسي توافقي.

خطوة سياسية 
أما النائب يونس األسطل فقد أشار 
ألن تشــكيل المحكمــة الدســتورية 
هــو بمثابة خطوة سياســية منفردة 
وغيــر مقبولة وطنيًا، كمــا أنها تعد 
التفاف على خيار الشعب الفلسطيني 

عية  شــر و
لمجلــس  ا
يعي  لتشــر ا
الفلســطيني، 
سياسة  وهي 
قــد  قديمــة 
عمل بموجبها 
األنبياء  أعداء 

بإخراجهم من ديراهم.
وشــدد على ضرورة االســتمرار في 
اعــداد القــوة وتطويرهــا ألننــا في 
مرحلــة تحريــر وطني وقانــون هذه 
المرحلــة هو المقاومــة والجهاد، وال 
ضير مــن تعريــة خطوات الســلطة 
الفصائــل  خــالل  مــن  التفرديــة 

ومنظمات المجتمع المدني.

محكمة غير مهنية 
أمــا النائب عاطف عــدوان فقد قال 
في تعليقه على التقرير أن مرســوم 

تشــكيل 
لمحكمــة  ا
ية  ر ســتو لد ا
لــف  مخا
ألبسط قواعد 
ر  ســتو لد ا
 ، ن نــو لقا ا و
ئال  متســا

عــن ســبب تشــكيل المحكمــة في 
هذا الوقت بالــذات، منوهًا لضرورة 
الفصــل بيــن الســلطات وأن يكون 
االعتباريــة  شــخصيته  للقضــاء 

التوافــق الوطني على ذلــك وبعيدًا 
عــن القانون األساســي، مؤكدًا بأن 
المرســوم عبــارة عن انقــالب على 
النظام السياسي الفلسطيني، محذرًا 
من إعادة تشكيل النظام السياسية 
بقــرارات من المحكمة وفقــًا ألهواء 
ومصالح فريق التســوية والتنســيق 

األمني. 

رئيسًا بالتوافق
قــال  بــدوره 
يحيى  النائب 
 " لعبادســة: ا
وبموجب  إنه 
ت  قيــا تفا ا
لحــة  لمصا ا
تــم  التــي 
قيعهــا  تو
بقًا  ســا

فــإن جميــع ما صــدر من مراســيم 
وقوانين في المرحلة االنقســام هي 
بحاجة ماســة لعرضها على المجلس 
التشــريعي في أول جلسة له للنظر 

فيها وإقرارها أو رفضها". 
المصالحــة  اتفاقــات  ألن  مشــيرًا 
المختلفــة جعلت من عباس رئيًســا 
بالتوافق بشــكل مؤقت لحين اجراء 
انتخابات رئاســية وتشــريعية األمر 

منوهــًة ألنــه هــو الالعــب الرئيس 
والوحيد في ميدان التنســيق األمني 
فقــط وليس في أي ميــدان وطني، 
ودعت الشــنطي لتفعيــل المقاومة 
في الضفة لمحاربة االحتالل وبهدف 
رحيل عباس عن الســاحة والمشهد 

السياسي. 

مخاطر كبرى
مــن ناحيتــه عــدد النائــب محمود 
الزهــار أبــرز المخاطر التــي ينطوي 
عليهــا مرســوم تشــكيل المحكمــة 
منوهــًا إلمكانية اقدامهــا على إلغاء 
القوانيــن الصــادرة عــن المجلــس 
التشــريعي األمر الذي سيدخل البالد 
في حالة فوضى عارمة، ومحذرًا من 
اقدام المحكمة علــى إلغاء المجلس 

يعي  لتشــر ا
وانهاء واليته.

وأشــار الزهار 
المحكمة  ألن 

ســتضفي 
الشرعية على 
المراسيم غير 
الشرعية التي 

أصدرها عباس، وستفتح الباب أمام 
تغييرات دستورية خطيرة كاستحداث 
منصب نائب لرئيس الســلطة دون 

المستقلة.
 وقــال عــدوان:" إن مــا جرى 
من أمر المحكمة هو بعيد كل 
البعــد عن المهنيــة في اختيار 
القضــاة ألن جميعهم ينتمون 
للون سياسي واحد، ومهمتهم 

خدمة سياسات السلطة.
وأكد أن التشــريعي لن يعترف 
ألن  الدســتورية  بالمحكمــة 
المصلحــة مــن إنشــائها هــو 
القانونيــة  الشــرعية  إضفــاء 
لســلوك محمود عباس، وهي 
من أخطر القضايا على شعبنا 
وعلى وحدته وعلى المصالحة.

مرفوضة وطنيًا 
مــن 

حيته  نا
د  شــد
النائــب 
خليــل 

لحيــة  ا
على أن 
تشكيل 

هــو  الدســتورية  المحكمــة 
بامتيــاز  سياســية  خطــوة 
وجــاءت لتحقيق أهداف حزبية 
وسياســية لعباس وســلطته، 
وهــى تؤكد على حركة التفرد 
السياســي  الفريــق  وتقريــب 
لعبــاس وتفريــق المخالفيــن 

حتي لو كانوا من حزبه.
وأكــد أن المحكمــة ال بــد أن 
تأتي في حالة استقرار سياسي 
واقامة الدولة وعودة الالجئين 
وليــس فــي حالــة االنقســام 
المؤسســات  وحــدة  وعــدم 
بيــن  والوطنيــة  الحكوميــة 
الضفــة وغــزة، مشــددًا على 
أنها خطوة لتكريس االنقسام 

السياسي.
عبــاس  محمــود  ألن  وأشــار 
استمر في رئاسة السلطة دون 
توافــق وطنــي، مطالبــًا الكل 
الفلســطيني برفض تشــكيل 
المحكمة، مؤكــدًا على رفض 
الــكل الوطنــي لهــا، ومناديًا 
بتوقيع مذكــرة رفض لها من 
قبل التشــريعي والمؤسســات 

الوطنية كافة. 

خالل جلسة خاصة عقدها أمس بتشكيل المحكمة الدستـورية
بحر: فاقد الشيء ال يعطيه وتشكيلها بمثابة استمرار لنهج العربدة والتغول على القانون

النواب: تهدف لتعميق حالة االنقسام وتعطيل المصالحة 
وال بد من مذكرة وطنية رافضة لها 
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التشــريعي  المجلــس  عقــد 
الفلســطيني جلســة خاصــة 
بمقــر وزارة األســرى وذلــك 
األســير  يــوم  بمناســبة 
الفلسطيني الذي يصادف في 
السابع عشر من نيسان ابريل 
من كل عام، وحضر الجلســة 
لفيــف من األســرى المحررين 
فــي  األســرى  ذوي  وبعــض 
سجون االحتالل ووكيل وزارة 
األسرى بهاء الدين المدهون، 
التشــريعي  نــواب  واســتمع 
لتقرير لجنــة التربية والقضايا 
أعــده  الــذي  االجتماعيــة 
وتالها مســئول ملف األسرى 
والمحررين بالتشريعي النائب 
واســتعرض  شــهاب  محمــد 
فيــه أوضــاع أســرانا داخــل 
االحتالل،  ســجون ومعتقالت 
وندد نــواب التشــريعي أثناء 
وتعليقاتهــم  مداخالتهــم 
على التقرير باإلجــراءات التي 
يتخذها االحتالل بحق أســرانا 
داعين ألوســع حملة تضامن 
معهم والضغط على االحتالل 
وإجبــاره على االفــراج عنهم 

وتحريرهم. 
 بــدوره أبــرق د. أحمــد بحــر 
بالتحية ألســرانا في ســجون 
مقدمتهــم  وفــي  االحتــالل 
النــواب المختطفيــن، وأشــار 
ألن التشــريعي عقد الجلســة 
في مقر وزارة األســرى ليؤكد 
لهــم ولذويهــم أنه لــن يهدأ 
بتحريرهــم  إال  شــعبنا  بــال 
جميعــًا من األســر، مؤكدًا أن 
التشــريعي يرفع صوته عاليا، 
العربيــة  البرلمانــات  مطالبــا 
وجامعة  والدولية  واإلسالمية 
ومنظمــة  العربيــة  الــدول 
واألطراف  اإلســالمي  التعاون 
الموقعة على اتفاقيات جنيف 
للصليــب  الدوليــة  واللجنــة 
األحمر والمؤسسات الحقوقية 
الفلسطينية والعربية والدولية 
وكل أحرار العالم أن يتحركوا 
مســؤولياتهم  يتحملــوا  وأن 
األخالقيــة واألدبية والوطنية 
فــي  والقانونيــة  والدينيــة 
والعنجهية  الصلــف  مواجهــة 
الصهيونية التي ُتمارس يوميا 
بحق أســرنا البواســل وبحق 
رموز الشــرعية الفلســطينية 
ســجون  فــي  المختطفيــن 
االحتــالل في ظــروف اعتقال 
غيــر أخالقيــة وغير إنســانية 

على اإلطالق. 
وطالــب بحر رئيــس البرلمان 

العربــي أحمد الجروان باتخــاذ قرارات 
حاسمة لنصرة األسرى واألسيرات في 
ســجون االحتالل، كما طالب السلطة 
بوقف التنســيق األمني مــع االحتالل 
الصهيونــي عمــاًل بقــرارات المجلس 
المركــزي، مشــيرًا ألن يــوم األســير 
يتزامن مع ذكرى استشهاد عبد العزيز 
الرنتيســي، وخليــل الوزيــر، ودخول 

انتفاضة القدس في شهرها السابع.
وأكد أن الجهود التي تبذل في الدفاع 
عــن قضية األســرى على المســتوى 
والقانونــي  والبرلمانــي  السياســي 
والشــعبي واإلنســاني ســوف يستمر 
شــعبنا في تفعيلها بــكل قوة ولكنها 
ليســت البديل عن العمل العســكري 
المقــاوم الذي تتــواله المقاومة بكل 
أذرعها ألن االحتــالل ال يفهم إال لغة 
القوة فكل القرارات والقوانين الدولية 
واإلنســانية واالدانــات الرســمية ضد 
االحتالل لم يعــر لها انتباهًا بل يلقي 
بها بعرض الحائــط، مطالبًا المقاومة 
وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين 
القسام اإلسراع في انفاذ صفقة وفاء 
)2( إلجبــار العــدو على إطالق ســراح 

أسرانا البواسل.

التقرير
من ناحيته تال مســؤول ملف األسرى 
والمحررين بالتشــريعي النائب محمد 
شــهاب تقريــره حول معاناة األســرى 
في ســجون االحتالل، منوهًا لتصاعد 
أضحــت  حتــى  االعتقــاالت  وتيــرة 
حدثــًا يوميــًا في حياة الفلســطينيين 
عامــًة، وفي الضفــة الغربية والقدس 
لوجــود  المحتلتيــن خاصــة، مشــيرًا 
)7200( أسيٍر فلســطيني وعربي في 

النــار عليهن بحجة عمليات طعن، في 
حين بلغ عدد األســيرات في ســجون 

االحتالل )69( أسيرة.

أسرى مرضى وجرحى
لوجــود  التقريــر  نــوه  ذلــك  إلــى 
نحو)1200( أسير مريض في السجون 
من بينهم عشــرات األســرى من ذوي 
االحتياجات الخاصة المصابين بشــتى 
اإلعاقــات، ومنهم مصابيــن بأمراض 
خطيــرة ومزمنــة، ومن بينهــم )20( 
أســيًرا من أخطر الحاالت المرضية في 

"مستشفى الرملة.

االعتقال اإلداري
كمــا أصــدر االحتــالل )1285( قــرارًا 
إداريــًا، كان مــن بينهــا )715( قــرارًا 
لفتــرات  اإلداري  االعتقــال  بتجديــد 
اعتقالية جديدة ألسرى إداريين، بينما 
الباقــي كانت قــرارات جديــدة تصدر 
األوامــر  مــدة  وتراوحــت  مــرة،  ألول 
اإلداريــة من شــهرين إلى )6( أشــهر، 
كذلك اســتهدف االحتــالل باالعتقال 
اإلداري النســاء واألطفــال القاصرين 
وسكان القدس واألراضي المحتلة عام 
1948، وفــرض االعتقال اإلداري على 

)12( طفاًل.

العزل االنفرادي
ارتفع أعــداد األســرى المنقولين إلى 
زنازيــن العــزل االنفراديــة إلــى )25( 
أســيًرا، حيــث عــاد االحتــالل مجــدًدا 
لسياســة العزل االنفرادي، وذلك نكًثا 
منــه لالتفــاق الســابق مــع مصلحــة 
الســجون نتيجــة إضــراب الكرامة في 
أبريــل 2012 م يذكر أن األســرى في 
مختلف أقسام العزل االنفرادي يعانون 

سجون االحتالل. 

سجون وأقسام جديدة
وأشــار التقرير ألن االحتالل افتتح )7( 
أقســام جديدة في )4( سجون، افتتح 
سجنًا جديدًا لألطفال "سجن جفعون" 
والــذي أغلق بعــد)3( أشــهر، وافتتح 
ســجنًا جديدًا لألســيرات في "ســجن 
الدامــون"، ونقــل إليــه )25( أســيرة 
وذلــك بعــد ارتفــاع عددهــن نتيجة 
االعتقاالت المتواصلة وعدم استيعاب 
"سجن هشــاورن"  لألعداد الموجودة 

بالسجن.

اعتقاالت من قطاع غزة
ونوه شهاب في تقريره ألن االعتقاالت 
بحق الفلسطينيين من قطاع غزة لم 
تتوقف حيث اعتقل االحتالل أكثر من 
)200( شــخص خالل العام المنصرم 
منهم )35( تاجــرًا، باإلضافة العتقال 
والمســافرين  المرضــى  مــن  عــددًا 
والمرافقيــن وحتى النســاء على حاجز 
بيــت حانــون، إضافــة إلــى اعتقــال 
تــم  وآخريــن  الصياديــن،  عشــرات 
اعتقالهم خالل اقترابهم من الســياج 
الحــدودي الشــرقي، ومنهــم الطفل 
)محمد العزازي - 14عامًا( شرق مخيم 
البريج، وتعرض لتحقيق شديد وضرب 

مبرح، وحكم بالسجن )6( أشهر.

اعتقال النساء
وأشــار التقرير لتصاعد اعتقال النساء 
وتحديــًدا مــن مدينة القــدس، حيث 
اعتقلــت قــوات االحتــالل )320( من 
النساء والشــابات، وطفالت قاصرات، 
ومــا زال االحتالل يعتقــل )16( طفلة 
قاصرة، منهن )6( جريحات بعد إطالق 

من ظروف بالغــة الصعوبة ويحرمون 
ويمــارس  حقوقهــم،  كافــة  مــن 
االحتالل بحقهم كل أشــكال االنتهاك 

والتضييق. 

قوانين عنصرية وإرهابية
شــن االحتــالل حــرب جديــدة علــى 
األسرى وهي حرب تشريعية وقانونية 
تهدف إلى خنق األسرى وتشديد القمع 
بحقهــم، ومصادرة حقوقهم بشــكل 
رســمي، حيث أصــدار )5( قوانين بعد 
أن صادق عليها الكنيســت، كذلك تم 
تقديم )4( مشــاريع قوانين للكنيست 
ال تــزال قيــد الدراســة لــدى جهــات 

االختصاص.

التوصيــات
1.أوصى التقرير كل جهات االختصاص 
بالعمــل على رفــع الدعــاوى الفردية 
والجماعية باسم األسرى وذويهم ضد 
حكومة االحتالل وقادته أمام المحاكم 
الدوليــة ومقاضاتهم علــى جرائمهم 

أمام محكمة الجنايات الدولية.
2.دعــا التقريــر المؤسســات الدوليــة 
اإلنســان  حقــوق  مجلــس  وخاصــة 
باألمــم المتحدة لتكليــف لجنة دولية 
لالطــالع علــى أوضــاع األســرى في 
ســجون االحتالل، ومعاينة االنتهاكات 
الصارخة للقانون الدولي بما في ذلك 

اتفاقية جنيف.
3.كما دعا لتشكيل ائتالف عالمي 
مــن مؤسســات حقوق اإلنســان 
ضــد  عالميــة  حملــة  إلطــالق 
سياســة االعتقال اإلداري والعزل 
االنفرادي واإلهمــال الطبي التي 
الصهيونــي  االحتــالل  يمارســها 

بحق األسرى.

عقد جلسة خاصة في وزارة األسرى
التشريعي يطالب أحرار العالم بنصرة أسرى فـــلسطين 
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لجامعــة  التقريــر  4.وتوجــه 
ومنظمــة  العربيــة  الــدول 
المؤتمر اإلســالمي وبرلمانات 
العالم واالتحــادات البرلمانية 
مطالبــًا إياهــم بعقد جلســة 
األوضــاع  لمناقشــة  خاصــة 
وتجريم  لألســرى،  المأساوية 
الصهيونــي  االحتــالل 

ومقاطعته ومحاكمته دوليًا.
ضــرورة  علــى  5.وشــدد 
العالــم  برلمانــات  تحمــل 
القانونيــة  لمســؤولياتهم 
واألخالقيــة واإلنســانية تجاه 
ما يتعرض لــه زمالؤهم من 
نواب الشعب الفلسطيني من 
اختطاف وإهانــات واعتقاالت 
ومحاكمــات إدارية باطلة في 

سجون االحتالل الصهيوني.
6.ودعــا الســلطة وأجهزتهــا 
األمنيــة لاللتــزام بالقانــون، 
وعدم انتهاك حقوق المواطن 
االعتقال  وعدم  الفلســطيني 

على خلفية سياسية.
7.وأخيــرًا ثمــن التقرير جهود 
الفلســطينية  المقاومــة 
أســرانا  لتحريــر  ومســاعيها 

البواسل.

األسرى بطوالت وشجون 
إلــى ذلك أكــد وكيــل وزارة 
األســرى بهاء الدين المدهون 
أســرانا  أن  كلمتــه  فــي 
أروع  يســطرون  األبطــال 
األمثلــة في البطولــة والفداء 
مــن خــالل الصبــر والصمود 
وقهر الســجان، مشــيرًا ألنهم 
يتمتعــون بمعنويــات عاليــة 
وال تعــرف الهزيمــة لقلوبهم 
طريــق، ومشــيرًا ألن وزارته 
تبذل أقصى ما تســتطيع من 
أجل تقديــم الخدمة األفضل 

ألسرانا وذويهم. 
بدورهم أشار نواب التشريعي 
وتعليقاتهم  مداخالتهــم  في 
قضيــة  ألن  التقريــر  علــى 
االســرى هــي قضيــة االمــة 
جمعاء، مشددين على ضرورة 
العمل من أجل االفراج عنهم، 
ملفــات  باعــداد  ومطالبيــن 
جرائــم الحرب التي يمارســها 
االحتالل بحق اسرانا البواسل 
تمهيــدًا لتقديمهــا للمحاكــم 
الدولية حينما تسمح الظروف 
بذلك، وندد النواب باإلجراءات 
التــي يتخذها االحتــالل بحق 
أســرانا داعيــن ألوســع حملة 
تضامن معهم والضغط على 
االحتالل لضمان االفراج عنهم 

وتحريرهم. 

عقد جلسة خاصة في وزارة األسرى
قالــت النائب في المجلس التشــريعي عــن محافظة الخليل التشريعي يطالب أحرار العالم بنصرة أسرى فـــلسطين 

ســميرة الحاليقــة إن االحتــالل عندما يصــدر أحكامه على 
األطفــال يؤكــد أنه ماضي في مصــادرة حقوقهم وانتهاك 
حريتهــم، مبينة أن االحتالل هو الجهة الوحيدة التي تنتهك 
وتعتــدي على األطفــال وحقوقهم، وهذا دليل ومؤشــر أن 
االحتالل يخالف أبســط الحقوق اإلنســانية وأبسط األخالق 
المتعــارف عليهــا وهو مخالــف ليس فقط للقانــون الدولي 

واإلنساني بل لكل القيم واألخالق. 
جاءت تصريحات الحاليقة لدى زيارتها ألصغر أسيرة محررة 
من ســجون االحتالل بعــد االفراج عنها وهــي الطفلة ديما 
الواوي، حيث قالت الحاليقة:" إن ديما مثلت نموذًجا صارًخا 
لما يتعرض له األطفال الفلســطينيين في سجون االحتالل 
والذيــن يبلغ عددهم أكثر مــن "400 طفل يواجهون ظلم 

االحتالل وممارسات السّجان غير اإلنسانية". 

أجــرى د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الفلســطيني اليوم 
مكالمــة هاتفية مــع إســماعيل الواوي 
والد أصغر أسيرة فلسطينية وهي ديما 
الــواوي من محافظــة الخليل وقدم بحر 
التهنئة بمناســبة االفــراج عن ديما من 
ســجون االحتالل بعد اعتقال دام لمدة 
شــهرين ونصف بعد ادانــة االحتالل لها 
بمحاولة طعن جندي صهيوني، وكانت 
ديمــا الــواوي وهي لــم تتجــاوز عامها 
الثاني عشر قد اعتقلت بالخليل وزج بها 

االحتالل في السجن. 
واعتبر بحر اعتقال الواوي يشــكل إهانة 
بالغة للقيم اإلنســانية وحقوق االنسان 
والقوانين واالتفاقيــات الدولية الخاصة 
بحمايــة األطفــال، منــددًا باإلجــراءات 
التعســفية التي يتخذهــا االحتالل بحق 
الفلســطينيين فــي مختلــف  األطفــال 
محافظــات الضفــة، وداعيــًا منظمــات 

عقــدت لجنــة القــدس واألقصــى فــي 
المجلــس التشــريعي يــوم أمــس األول 
اجتماعــًا لهــا بمقرهــا فــي مدينــة غزة 
بحضــور النائب أحمد أبــو حلبية والنائب 
خميس النجــار، وناقشــت اللجنة الوضع 
الراهــن فــي مدينــة القــدس والمســجد 
األقصى المبارك وانتهاكات االحتالل بحق 
المواطنين ومنعهم من الوصول للمسجد 

األقصى والصالة فيه. 
وقدم النائب أبو حلبية شرحًا عن الوضع 
الراهــن فــي مدينــة القــدس المحتلــة 
والمســجد األقصــى المبــارك فــي ظــل 
األوضاع الحالية خاصة بما يقوم به العدو 
الصهيوني من تنفيذ مخططاته وأهدافه 
المتمثلة في طمس معالم القدس وتغيير 
آثارها اإلسالمية والعربية، وبادعاء وجود 
الهيكل المزعوم مكان المســجد األقصى 

المبارك. 
وأكد أن االحتالل الصهيوني يقوم بتنفيذ 

تفقــدت لجنة التربية والقضايا 
المجلــس  فــي  االجتماعيــة 
التشريعي مستشفى الرنتيسي 
بمدينة غزة، وضم وفد اللجنة 
النائب سالم ســالمة، والنائب 
فــي  وكان  النجــار،  خميــس 
اســتقبالهم مدير المستشــفى 
د. محمــد أبو ســلمية ورئيس 
خالــد  د.  الــدم  أورام  قســم 
ثابت اللذين رحبا بوفد اللجنة 
وقدما شــرحًا وافيًا عن أوضاع 
المستشــفى والخدمــات التــي 

يقدمها للمرضى. 
ســلمية  أبــو  أوضــح  بــدوره 
مــن  يعانــي  المستشــفى  أن 
عــدة مشــكالت أبرزهــا ضيق 
المــكان األمر الــذي ينتج عنه 

وأضافــت الحاليقة مــن داخل منزل األســيرة ديما الواوي:" 
عندمــا قابلت األســيرة الواوي أدركــت أن االحتالل ال يقتل 
أطفالنــا بالرصاص فقط إنما يقتل روح الحياة فيهم ويقتل 
كل إرادة للحيــاة هذا باإلضافة إلى حالة القلق الدائم الذي 
يعيشــه آبائهــم ألنهم أطفــال ال تتعدى أحالمهــم جدران 
منازلهم لكن االحتالل أفهم هؤالء األطفال ما معنى النازية 
الجديــدة التــي كانوا يســمعون عنها في الكتــب ألنه نقل 

التجربة على أرض الواقع". 
وشــددت النائــب الحاليقــة أنه وبالرغــم من حالــة القمع 
والقتل المســتمر ألطفال فلســطين ال زلنا نــرى فيهم آمال 
األمة وداعم أساسي لجيل التحرير ألن هذه المحاكم وهذه 
األعمال اإلجرامية علمت أطفالنا الجراءة في مواجهة الظلم 
والقهر والسجن واالحتالل، معبرة عن اعتزازها بصبر األسيرة 

ديما وصمودها في وجه السّجان. 

حقــوق االنســان للقيــام بواجباتها في 
توفير الحماية لألطفال الذين يتعرضون 

لمضايقات االحتالل وبطشه. 
إلى ذلك هاتف بحر عائلة عضو المجلس 
التشــريعي المناضلة ربيحة ذياب معزيًا 
بوفاتها بعد حياة طويلة ملؤها النضال 
ومقاومــة االحتــالل، مشــيدًا بمواقفها 
الوطنيــة ونضالهــا مــن أجــل الوطــن 
والقضيــة علــى مــدار ســنوات طويلة 
كانــت خاللهــا مثااًل  يحتذى لكل نســاء 
فلســطين، يذكر أن ذيــاب اعتقلت في 
ســجون االحتالل لمدة  7 مرات وقضت 
في السجون ما يقارب 7 سنوات وفرض 
االحتــالل عليهــا اإلقامــة الجبريــة أكثر 
مــن مرة، كما أنها شــغلت مناصب عدة 
منها عضو مجلس تشــريعي منذ العام 
2006م وحتى وفاتها، كما أنها شــغلت 
منصب وزيرة شــؤون المــرأة، وتوفيت 

عن عمر يناهز 62 عام. 

العديد من هذه المخططات مستفيد من 
االنقسام الفلســطيني وانشغال المجتمع 
الفلسطيني، في حياته اليومية والحصار 
الظالم على قطاع غزة والمالحقة األمنية 
للمقاومة في الضفة الفلسطينية ومدينة 
القــدس، ملفتــًا ألن العــدو ركــز أغلــب 
مخططاته على تهويد المســجد األقصى 
المبارك ومحيطه، وأن المســجد األقصى 
شــهد تكثيــف االقتحامــات فــي الفتــرة 
الصباحية والمسائية خالل الفترة القريبة 
الســابقة وبأعداد كبيرة مــن المقتحمين 

الصهاينة بمناسبة األعياد اليهودية.
المخططــات  مــن  حلبيــة  أبــو  وحــذر 
الجديــدة، ومنهــا مخطــط  الصهيونيــة 
حلــوة ومصــادرة  وادي  فــي  )كيديــم( 
7دنمــات من اراضــي المقدســين بذات 
المنطقــة بهــدف إنشــاء مبانــي لتجميع 
الســائحين من غير اليهود الذين يريدون 

اقتحام المسجد األقصى المبارك. 

تكدس المرضــى في العيادات 
لعــدم  باإلضافــة  الخارجيــة، 
توفــر الغــرف المالئمة لفحص 
المرضــى ومعالجتهم، ونقص 
الطبية،  األدوية والمستهلكات 
وخاصة أدوية مرضى السرطان 
حيث بلغت نسبة النقص فيها 

 .)30%(
بدورهم وعد النــواب بالعمل 
مع جميع جهات االختصاص من 
أجل تذليل العقبات والتسهيل 
على المرضى، وقدموا عدد من 
أجهــزة الحاســوب والالب توب 
والطابعــات كهدية لمســاعدة 
إدارة المستشــفى على القيام 
بواجباتها والتغلب على بعض 

المشاكل التي تعاني منها.

النائب الحاليقة:

التشريعي يقدم واجب العزاء بوفاة النائب ربيحة ذياب

محاكمة االحتالل لألطفال استباحة واضحة لحقهم في الحياة

لجنة التربية تتفقد لجنة القدس تناقش أوضاع المدينة المقدسة
مستشفى الرنتيسي
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آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

آن لنا أن نعيش
هنــا غزة ومــا أدراك ما غزة، الحصار والدمار واليــأس واإلحباط، غزة عجلة 
االعمار فيها متوقفة ونار البطالة مشــتعلة، غــزة يلفها الحزن على أبناءها 
الذين يرحلون منتحرين من شــدة المعاناة والبــؤس، وجراء فقدانهم بريق 
الحيــاة، ال أمل للشــباب حتى ولــو بوظيفة متواضعة، غــزة بال كهرباء منذ 

سنوات، ال معابر وال سفر وباختصار ال حياة فيك يا غزة. 
بلســان الحال ومــّر المقال نقول أتركوا غزة لتعيــش، ارفعوا عنها الوصاية 
والواليــة وأوقفــوا التآمــر عليهــا وعلــى أهلهــا فما عــاد بوســعهم الصبر 
واالحتمال، إذا طالبنا بفتح المعابر ورفع الحصار قلتم ال نتدخل في شؤون 
غيرنا وجيراننــا، وإذا فكرنا خارج الصندوق بطرح فكرة ميناء تخوفتم على 
وحدة قبرص، ولّما طالب األحرار لنا بالعيش الكريم وتخفيف الحصار انبرى 
قائلكم ليعبر عن عدم أحقية الجمهورية التركية وال غيرها بالدفاع عن غزة 

وتمني الحياة الكريمة لها.
مــاذا تريدون منا بعد عشــر ســنوات عجاف عانّينا فيها األمرّيــن، أبناء غزة 
ليس بوسعهم أن ينظروا ألقرانهم من أبناء البلدان األخرى الذين يتمتعون 
بملذات الحيــاة المختلفة غير أنهم يرغبون بعيٍش كالعيش وحياٍة كالحياة، 
الســفر والتعليم والعالج والتعليم والســياحة كلها أمور تمارســها الشعوب 

األخرى ومن حقنا ممارستها مثلهم.
غزة كان لها في السابق ميناء بحري وآثار قطارها العابر للدول المجاورة ما 
زال قائما ومعروف مكانه حتى االن، فلماذا يراد لك يا غزة أن تكوني خارج 
التاريــخ والجغرافيا بل وخارج الكون واالنســانية، وما قيمة التغني بحريات 
الشــعوب األخرى ونصب تماثيل الحرية ومناهضة العنصرية كالنصب الذي 
أقيم لنيلســون مانديــال في رام اهلل يــوم أمس األول طالمــا أننا نمارس 
العنصريــة بحــق أبنــاء غزة الذيــن نحــرم الموظفين منهم مــن حقوقهم 

الوظيفية ورواتبهم الطبيعة.
ال أدري لماذا يّصر البعض على إبقاء غزة خارج الحسابات واالعتبارات، كما 
ال أعرف سببًا لعدم لجوء غزة لشق طريقها دون انتظار لفئة ال تريد لنا سوى 
الهالك، طالبنا بالمصالحة وانهاء االنقسام ورفع الظلم عن غزتنا غير أننا لم 
نرى سوى مزيد مؤامرات ومزايدات وإحكام للحصار وتحريض لألخرين علينا 

وهضم حقوقنا ونهب عالج مرضانا ومصادرة حقنا في السفر والتعليم.
آن لغــزة أن تعيــش بحرية وكرامة ودون مؤامــرات، آن ألطفالها أن يناموا 
ويحلمــوا بالحرية وبحياٍة كالحياة وبعيٍش رغيد، وحق ألهلها أن يســتريحوا 
ولو قلياًل كبقية الشــعوب واألمم، ماذا يضير قيادة الســلطة ورئاســتها لو 
عملوا على نشــر األمل والحياة والتفاؤل في نفوس أبناء القطاع فهم ذخرًا 
للوطــن وللقضية، غزة رافعة قوية للمشــروع الوطني وكنــزًا حقيقيًا على 
صعيد العنصري البشري، والقوة واالبداع وتتمتع بموقع جغرافي جيد فلماذا 
تهملها السلطة وتحرض عليها، أنظمة الحكم الرشيد في كل الدنيا تسعى 
لتماســك أوطانها ووحدة أراضيها أما نحن فتســعى الســلطة لشيطنة غزة 

ونزع عنها ثوبها الحقيقي وإلباسها ثوب التطرف والتخلف والعنف.
آن للمؤامــرات أن تتوقــف، وآن لنا أن نفكر بمنطق الوحدة والتســامح، آن 
لكل األطراف أن تمنح غزة الفرصة لتعيش وتحيا، ألن البديل ســيكون جّد 
خطير وذو أبعاد تدميرية على األطراف المعنية والمحيطة كافة، حق السفر 
والتنقل وفتح المعابر وإقامة الميناء البحري وتشــيد المشاريع االستراتيجية 
في غزة كلها حقوق إنســانية وشــرعية غير أن الجميع يتنكر لها، فهل من 

عاقل يرفع الصوت ويدق جرس اإلنذار قبل االنفجار األخطر؟.   
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هنئ وفــد من المجلس التشــريعي األســير 
المحــرر مصطفــى معّمــر مــن مدينــة خان 
يونس بمناسبة خروجه من سجون االحتالل 
الصهيوني بعد عشــر سنوات قضاها متنقاًل 

في سجون االحتالل. 
وأشــاد الوفد بتضحيات أسرانا داخل سجون 
تأتــي  قضيتهــم  ألن  منوهيــن  االحتــالل 
علــى ســلم أولويــات المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني، داعين ألوســع حملــة عالمية 
بهدف الضغط على االحتالل من أجل االفراج 

عنهم وتبييض السجون من األسرى كافة. 
ولفت وفد التشريعي لتجاوز االحتالل لقواعد 
القانــون الدولــي ومبــادئ القانــون الدولي 
اإلنســاني أثنــاء التعامل مع أســرانا ســواء 
لــدى عرضهم على المحاكم وعدم ســالمة 

اإلجراءات المتبعة في ذلك.

أشــاد أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
بالرياضــة الفلســطينية وبالنــادي األهلــي في حي الشــيخ 
رضوان جاء ذلك في كلمة ألقاها بحر أثناء الحفل الذي أقامه 
النادي األهلي بمناسبة صعوده إلى الدرجة الممتازة بحضور 
وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن، ورئيس النادي 
ومجلس إدارته ولفيف من الرياضيين الفلسطينيين وجماهير 

غفيرة من أبناء حي الشيخ رضوان. 
وأكد بحر أن النوادي الفلسطينية تتمتع بخبرة رياضية كبيرة 
ولديهــا من الكفــاءات الرياضيــة والخبرات مــا يؤهلها لتبوء 
الصدارة على مســتوى نوادي الوطــن العربي لو أتيحت لهم 
الفرصة، منوهــًا ألن االحتالل هو الذي يمنــع تقدم الرياضة 
الفلســطينية ويقمع الرياضيين ويالحقهم ليحول بذلك دون 

تحقيقهم ألي انجاز رياضي. 
وتمنى بحــر دوام التقدم للنادي وفرقــه الرياضية معربًا عن 
فخره الشــديد باإلنجــازات الرياضية التي حققهــا النادي في 
مســيرته الطويلة، معتبرًا صعوده إلى الدرجة الممتازة دليل 
على همــة وإرادة مجلــس اإلدارة والجهاز الفنــي والالعبين 
والجماهير العريقة التي تشجع النادي والعبيه، وتوجه بالتحية 
الخالصــة لنادي خدمات رفح بمناســبة فوزه ببطولة الدوري 

الممتاز، كما أبرق بالتحية لنادي الصداقة بصفته وصيًفا. 
إلى ذلك أزاح بحر الســتار عن لوحة مشــاريع النادي الجديدة 
والتــي يعتزم النــادي تنفيذها خالل الفتــرة القادة والمتمثلة 
بإنشاء مســبح حديث ومحالت تجارية ستقيمها إدارة النادي 

لتعود بالنفع على مشاريع النادي وفرقه الرياضية. 

التشريعي يهنئ األسير المحرر أبو معمر 
بخروجه من سجون االحتالل

بحر يشيد بالرياضة الفلسطينية ويهنئ النادي 
األهلي بصعوده للدرجة الممتازة 


