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كبرى الجرائم
سلسلة جرائم االحتالل بحق شعبنا ال تتوقف وال تنتهي، فهم ينتقلون 
من جريمة إلى أخرى أكبر منها، كان أخر تلك الجرائم ما حدث في قرية 
دومــا قضاء نابلس بالضفة المحتلة من اقدام عصابات المســتوطنين 
على جريمــة همجية نكــراء تمثلت بإحــراق عائلة الدوابشــة وطفلها 

الرضيع.
الجريمــة - بال شــك – ينخلع لها الفــؤاد، ويندى لها جبين اإلنســانية، 
والحقيقــة إن اإلرهــاب الصهيوني المتطرف ضد شــعبنا في كل مكان 
وفي الضفــة الغربية المحتلة تحديدا بات أمــرا ال يطاق، وال يمكن لنا 

الصبر عليه، أو الوقوف أمامه في حالة من الذهوب أو الترقب فقط.
لــم تعد عبارات الشــجب، وبيانات االســتنكار تناســب أفعــال وجرائم 
االحتالل وقطعان مســتوطنيه، وال بد لنا كشــعب من وقفة جادة بغية 
توفيــر الحماية ألهلنا، وإنني أرى أن أفضل ســبل الحماية والدفاع عن 

النفس تتمثل بعدة قضايا يمكن لنا أن نوجزها على النحو التالي: 
أوالً: رفع اليد الثقيلة عن مقاومتنا في الضفة وإطالق العنان لها لتختار 
ســبل وطــرق وأماكــن وأدوات الرد علــى جرائم االحتــالل، فطالما أن 
المقاومة ليست فاعلة في الضفة فستستمر معاناتنا، وسيتمر االحتالل 
وعصاباتــه اإلجراميــة باالعتداء علينــا وعلى أطفالنــا، وذلك ألنهم ال 
يقيمون وزنــا للمعاهدات وال االتفاقيات ولكن ترعبهم المقاومة ونهج 

الجهاد.    
ثانياً: ال بد من حملة دبلوماسية كبيرة لتوضيح جرائم االحتالل لألمم 
والشــعوب والحكومــات واألنظمة كافة ومدى خطورتهــا على جماهير 
شعبنا األعزل، وهنا نتســاءل عن الدور المفترض لسفارات وقنصليات 
السلطة وبعثاتها الدبلوماسية المتواجدة في معظم دول العالم؟، أليس 
من الواجب الوطني عليهم أن ينقلوا للعالم معاناة شــعبنا جراء جرائم 

االحتالل وبطشه.
ثالثــاً: يجــب النظر وبكل جدية لفكرة تســليح المواطنيــن في الضفة 
وخاصة في المناطق المصنفة (c) بموجب االتفاقيات الموقعة رســميا 
بين الســلطة واالحتــالل، وإذا كانت هذه االتفاقيــات ال تجيز لألجهزة 
الرســمية ذلك فعلينــا إذن التوجه والنظر فورا نحو بناء قوات شــعبية 
منظمة تتولى حماية المواطنين ومدها بأســباب البقــاء وآليات الدفاع 

وفي مقدمة ذلك التدريب والسالح واالمدادات اللوجستية الالزمة.     
رابعــاً: الــرد علــى الجرائم ال يكــون فقــط بالمواقف السياســية على 
أهميتها، ولكن علينا أن نلجأ لحلول عملية رادعة كالقصاص من القتلة 
والمجرمين، وجلبهم للمثول أمام القضاء والمحاكمة الوطنية والدولية، 
حتــى لو معنويا ورمزيا، ولكم أن تتخيلوا حجم الضغط على االحتالل 
لو أن الســلطة ال تعيد له جنوده ومســتوطنيه الذيــن يضلون الطريق 

ويدخلون أراضيها سواء متعمدين أو عن طريق الخطأ.    
ختاما: صراعنا مع المحتل صراع وجود، وهو مســتمر حتى نيل الحرية 
واالســتقالل غيــر أننا ننتهج وســائل كفاحية نظيفة فنحــن لم نقتل 
أطفالهم، بينما ولغوا هم في سفك دماء أبنائنا وأطفالنا دون وجه حق 
وبطــرق إجرامية قــذرة، فجريمة قتل وحرق الطفــل محمد أبو خضير 
ما زالت ماثلة في األذهان وكذلك الرضيع الدوابشــة، وسلســلة جرائم 
المحتــل ال تكاد تعد وال تحصــى، لذا علينا مقاومة هــذا المحتل حتى 
زواله، وقد كفل القانون الدولي للشــعوب المحتلة حق مقاومة المحتل، 

فال حل إال بالمقاومة ومكافحة المحتل.   
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اعتبرت رئاســة المجلس التشريعي خالل مؤتمر صحفي عقدته 
بغــزة، أن أي قــرارات تتخذها األونروا بشــأن تقليــص خدماتها 
المقدمــة لالجئيــن الفلســطينيين أو تأجيــل موعــد بــدأ العام 
الدراســي 2015 ألكثــر من نصف مليون طالب فلســطيني هي 
جريمة كبرى تؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني وتؤدي 
لتردي األوضاع اإلنســانية والصحية والتعليمية وانتشــار الجهل 

والبطالة وزيادة الجريمة والتطرف.
وأكدت رئاســة التشــريعي في مؤتمرها أن توجــه األونروا نحو 
اتخــاذ قرارات بشــأن تقليص خدماتهــا التي تقدمهــا لالجئين 
الفلســطينيين بحجــة العجز المالــي وعدم وفاء الــدول المانحة 
بالتزاماتهــا الماليــة اتجاه األونــروا تمثل تســويقاً جديداً لفكرة 

الوطن البديل.
وقال الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
خالل المؤتمر الصحفي أن "تقليص خدمات وكالة الغوث له عالقة 
وثيقة بأبعاد سياسية تمس جوهر القضية الفلسطينية، وهو حق 
العــودة لالجئين الفلســطينيين إلى ديارهم والــذي ال يملك أحد 
على ظهر هذا الكوكب أن يمس به ألنه بالنسبة لنا كفلسطينيين 

هو حق مقدس".
تأجيلمرفوض

وأكد بحر أن أية قرارات تتخذها االونروا بشأن تقليص خدماتها 
المقدمــة لالجئيــن الفلســطينيين او تأجيــل موعد بــدأ العام 
الدراسي 2015 ألكثر من نصف مليون طالب فلسطيني، تعتبر 
جريمة كبرى تؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني وتردي 
األوضاع اإلنسانية والصحية والتعليمية وانتشار الجهل والبطالة 
وزيادة الجريمة والتطرف والذي يؤدي إلى تهديد األمن والســلم 
الدولييــن، كما يقودنا إلى انفجار الوضع الفلســطيني في وجه 

االحتالل الصهيوني ألنه هو المسئول األول عن ذلك.
وحذر بحر الدول المانحة لألونروا من االثار اإلنسانية واالجتماعية 
والصحية التي ســوف تقع على الالجئين الفلسطينيين في حال 

عدم اإلســراع بتســديد التزاماتهــم المالية الســنوية لألونروا، 
منوهاً إلى ضرورة عدم تساوق الجهات المعنية بأوضاع الالجئين 
مــع أية إجراءات أو قرارات تمهد لغرض مشــروع التوطين الذي 

رفضه شعبنا منذ العام 1956.
وشــدد بحــر أن أي تقليص في خدمات االونروا يشــكل مخالفة 
واضحــة وصريحة لقرارات األمم المتحدة وميثاق األمم المتحدة 
واتفاقيــات اللجــوء وقواعــد القانــون الدولي والقانــون الدولي 

اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان.
وحمــل بحر االحتــالل كامل المســئولية القانونية واإلنســانية 
واألخالقية عن تداعيات تقليــص الوكالة لخدماتها في مناطق 
عملياتهــا الخمــس، محــذرا فــي الوقــت ذاته من مغبــة عدم 
االستقرار إذا لم يتم توفير التمويل الالزم لوكالة األمم المتحدة 

إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا).
وطالــب بحر كافة الجهات المانحة الرئيســة لألونــروا بااللتزام 
بتقديم الدعم المالــي لألونروا، داعياً الدول العربية الشــقيقة 
وخاصة الســعودية وقطر واإلمارات والكويــت من أجل التدخل 

للمساعدة في حل األزمة المالية لألونروا.
وطالب المفوض العام لألونــروا بطرح الموضوع على الجمعية 
العامة لألمم المتحدة ومجلس االمــن الدولي قبل القدوم على 
اية خطوة من شــانها المســاس بالخدمات االغاثية واإلنســانية 
والتشغيلية والتعليمية لالجئين الفلسطينيين في كافة مناطق 
تواجدهم. ودعا برلمانات وحكومات الدول العربية واإلســالمية 
والدوليــة وخاصة الــدول المضيفة لالجئين الفلســطينيين إلى 
تكثيف االتصاالت الدبلوماســية مع الــدول المانحة لألونروا من 
اجل الوفاء بالتزاماتها المالية من اجل التغلب على مشكلة العجز 

المالي في موازنة األونروا
وفي نهاية المؤتمر أكد بحر أن المجلس التشريعي سوف يتبنى 
كافــة المطالب الخاصــة بمنــع التقليصات في الخدمــات التي 

تقدمها الوكالة لالجئين الفلسطينيين.

رئاسة التشريعي:
 حرمان نصف مليون طالب من الدراسة 

سيقود المنطقة للتطرف والجهل
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النائب عطون يهنئ السفير المغربي 
بمناسبة ذكرى عيد الجلوس

قــال د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
أن  الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس 
المقاومة الفلســطينية تتســلح بأســباب 
النصــر وتحظــى بتأييــد شــعبي منقطع 
النظير على الرغم من كل المؤامرات التي 
تحاك ضــد شــعبنا البطل، وقد بــدا ذلك 
واضحــا أثنــاء العدوان الخير علــى القطاع 
حيث كان يخرج األهالي من تحت األنقاض 
ليوجهــوا التحية للمقاومــة ويحثوها على 

االستمرار في ضرب العدو في مقتله. 
جــاءت أقوال بحر أثناء إلقــاءه كلمة بحفل 
نظمته الكتلة اإلسالمية لتكريم المتفوقات 
بمحافظة خــان يونس بحضور المتفوقات 
وذويهن ولفيف من الشخصيات االعتبارية 

والمجتمعية. 
ونوه بحر ألن شــعبنا مصمــم على تحرير 
أرضــه علــى الرغم مــن الحصــار وأضاف 
بقوله:" نحن سائرون نحو التحرير ونعمل 
من أجله ليــل نهار فقد أبدعــت مقاومتنا 
باإلعداد والجهاد والقتال، كما أبدع طلبتنا 
فــي التحصيــل العلمــي والتفــوق رغــم 
الظــروف الصعبة التي نحياهــا في قطاع 

غزة". 
وعلــى صعيد زيــارة خالد مشــعل رئيس 

المكتب السياسي لحركة حماس للسعودية 
قــال بحر:" منذ اإلعالن عن زيارة األســتاذ 
مشعل للســعودية حاول البعض لي عنق 
الحقائــق ونســجوا أوهامــا واتهامات عن 
المخاطر والتداعيات الســلبية التي تحملها 
الزيــارة علــى وحدة التمثيل الفلســطيني 
ووحــدة الوطــن والجغرافيا الفلســطينية، 
واالتهامــات المعهودة التــي تزج بحماس 
فــي لعبــة المحــاور اإلقليميــة، وبــدا أن 
التدليس قد أضحى السالح األمضى لهؤالء 
من أجل تشويه نتائج الزيارة وحرمان غزة 
مــن رحيق الدعــم العربي الــذي انتظرته 

طويال بفارغ الصبر".
وخاطب الطلبــات المتفوقات بقوله:" انني 
في هذه المناســبة أنصحكــن بتقوى اهللا 
سبحانه وتعالي والسير على درب العالمات 
اللواتــي حفظن القــرآن الكريــم وتذكرن 
دومــا قوله اهللا تبارك وتعالــي "واتقوا اهللا 
ويعلمكــم اهللا" وكــن علــى يقيــن أن اهللا 
تبارك وتعالى ســيفتح امامكن افاق العلم 
وافــاق التطور، واذكرن قول الشــاعر حين 
قال "لو كان في العلم من دون التقى شرف 

لكان أشرف خلق اهللا إبليس". 
وأشــاد بحر بالصبر والمثابرة التي تمتعت 

به المتفوقات مشــيراً لتفوق الطالبة حنان 
انــور عبد الغفــور التي انتشــلت من تحت 
أنقــاض بيت عائلتها الــذي دمره االحتالل 
أثنــاء العــدوان األخير على غــزة ولم يكن 
يعــرف أحد هي ميتة ام حيــة ولكنها رغم 
الجراحــات ورغــم االالم تقدمت لالمتحان 
وتفوقت واستطاعت أن تحصل على معدل 
%98، مؤكداً أن ذلك يعتبر انجاز كبير لكل 

الشعب الفلسطيني. 
وفي ختــام كلمته قال بحــر:" إننا نخوض 
أشــرف معركــة فــي العصر الحديــث إنها 
معركة الكرامــة والحريــة لتحرير القدس 
ان شــاء اهللا، نخــوض المعركــة مــن اجل 
تحرير اســرانا في سجون االحتالل ونقول 
لهــم من هنا من خانيونــس البطلة تحية 
ألسرانا تحية ألسيراتنا والفرج قريب بإذن 
اهللا تعالــى، ايهــا االخــوة واألخــوات ايتها 
البنات المتوفقــات ايها االباء ايتها االمهات 
ايها المعلمون اننا نوكد بإذن اهللا ســبحانه 
أن شــعبنا يعمل مــن اجل تحريــر ارضنا 
ومقدســاتنا وتحرير اسرانا لذلك من حقنا 
ان نتواصل مع كل العالم مع الدول العربية 
واالســالمية ومــع احرار العالــم ليقفوا مع 

قضيتنا وليقفوا مع حقنا أمتنا بالقدس". 

بحر: المقاومة تتسلح بأسباب النصر وتحظى 
بتأييد شعبي منقطع النظير

خالل كلمة ألقاها بحفل لتكريم المتفوقات بخان يونس

شجب واستنكار
اســتنكر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك 
قيام رئيس البرلمان الدولي بزيارة بعض الكتل البرلمانية متجاهالً 
العنوان الرئيســي والشرعي للشرعية الفلســطينية متمثالً برئيس 
المجلــس وهيئة المكتب، األمر الــذي يخالــف كل التقاليد واألعراف 

الدبلوماسية وقواعد العمل والتواصل البرلماني.
وطالب رئيــس البرلمان الدولي باالعتذار عن هذا الســلوك ومراعاة 
األعــراف والتقاليد المتبعة في العمــل البرلماني في أية زيارة قادمة 
مؤكداً على أنه ال يستطيع أحد أن يتجاهل إرادة الشعب الفلسطيني 
الذي هو فقط من يختار ممثليه في كافة مؤسسات النظام السياسي 
الفلسطيني، جاء ذلك في برقية احتجاج أرسلها السيد رئيس المجلس 
التشريعي الفلســطيني د. عزيز دويك لرئيس البرلمان الدولي بهذا 

الخصوص.
النازية الحقيقية 

وصــف د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس المجلــس التشــريعي 
المســتوطنين الصهاينــة بالحركة النازيــة إثر اقدامهــم على حرق 
الطفــل علي دوابشــة، مؤكدا فــي تصريح صحفــي أن احراق منزل 
عائلــة دوابشــة يمثل جريمة حــرب وابادة، مطالبــا المجتمع الدولي 
بتشكيل محاكم خاصة بجرائم االحتالل والمستوطنين بحق الشعب 

الفلسطيني.
وأشار بحر إلى أن رد السلطة الفلسطينية رد شكلي وباهت وضعيف 
ال يرقى لمســتوى الجريمــة، داعيا المقاومة بكافة أشــكالها وقواها 
إلى الرد على هذه الجريمة النكراء بكل ســبل الرد، مطالبا الســلطة 
وأجهزتها األمنية برفع يدها الثقيلة عن المقاومة في الضفة وإيقاف 

التنسيق األمني والعودة إلى أحضان شعبنا.
اقتحامات األقصى تصعيد خطير 

وأكــد بحر أن اقتحام القيادات السياســية واالســتيطانية الصهيونية 
لألقصــى يشــكل تصعيــداً خطيــراً، ملفتــا ألن وزراء وسياســيون 
وشخصيات صهيونية اعتادت في األونة األخيرة على تلك االقتحامات 

األمر الذي يعتبر تصعيدا خطيرا، ومقدمة إلقامة الهيكل المزعوم.
وشــدد بحر في بيان صحفي علــى أن اقتحام واســتباحة " األقصى" 
يشــكل تهيئة وتمهيداً لخطوات صهيونية أكبر خالل الفترة المقبلة، 
مشــيراً ألن اقتحام األقصــى في ذكري خراب الهيــكل المزعوم كما 
يعتقــد الصهاينة يمنح العدوان علــى "األقصى" بعــداً دينياً خطيراً 
ويشــي بحجم التكالب والتوافق من قبل مختلــف األحزاب واألطياف 
والتيــارات الصهيونيــة على المســاس باألقصى وبنــاء الهيكل على 

أنقاضه.
جريمة نكراء 

إلــى ذلك أدان د. أحمد بحــر اعتداء قوات االحتــالل الصهيوني على 
النائب أحمد ســعدات، واصفا االعتداء بأنه جريمــة نكراء بحق نائب 
فلســطيني منتخب شعبيا ويتمتع بالحصانة البرلمانية وفق األصول 

القانونية والتقاليد الدستورية. 
وكانت وحدة القمع الخاصة (اإلســرائيلية) قد اعتدت بالضرب مؤخرا 
على النائب المختطف ســعدات وبعض األســرى في سجن نفحة مما 
تسبب بوقوع عدة إصابات في صفوف األسرى، ودعا بحر في تصريح 
صحفــي الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلســة خاصــة موحدة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة لبحث أمر االعتداء الصهيوني على النائب 
المختطف "ســعدات" واســتمرار االحتالل في اختطاف نواب الشرعية 

الفلسطينية.
كما دعا بحر البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية إلى إدانة جرائم 
االحتالل بحق النائب المختطف "ســعدات" وكافــة إخوانه من النواب 
المختطفين في ســجون االحتــالل، واتخاذ كافة الخطــوات واآلليات 
الكفيلــة بالضغط علــى االحتالل وإجبــاره على اإلفراج عــن النواب 
المختطفيــن، والعمل علــى تفعيــل القضية في كافة المؤسســات 

والمحافل الدولية.  

التشريعيرئاسة

التشريعي يندد باالعتداء 
على النائب سعدات ويعتبر 

المستوطنين حركة نازية إثر 
جريمة حرق الطفل دوابشة 

هاتــف النائــب المبعــد عن القــدس أحمد 
عطون ســعادة الســفير المغربــي "محمد 
الحمــزاوي" مقدمــا لــه التهنئة بمناســبة 
الذكرى السادســة عشــرة لجلوس العرش 

لجاللة الملك محمد السادس.
وأكد عطون على متانــة العالقات األخوية 
بيــن الشــعبين الفلســطيني والمغربــي، 

منوهــاً للعالقــات األخويــة التــي تربــط 
الشــكر  ومقدمــا  الشــقيقين،  الشــعبين 
للمملكة المغربيــة وقيادتها الحكيمة على 
دورهــا المميز فــي مناصــرة قضايا األمة 
وخاصة القضية الفلسطينية وبشكل خاص 
الدعــم واالســناد لملف القــدس من خالل 
لجنــة القدس التي يرأســها جاللــة الملك 

محمد السادس.
وقد تناول الحديث ضرورة االهتمام العربي 
بالمقدسات اإلســالمية في فلسطين أمام 
الغطرسة االحتاللية بحق المسجد األقصى 
المبارك وأمام الهجمة الشرســة التي تشن 
على القدس وأهلها ومقدساتها اإلسالمية 

والمسيحية.
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اللجنة االقتصادية تعقد جلسة استماع 
إلدارة هيئة المعابر التجارية

لجنة التربية بالتشريعي تصدر توصياتها 
بشأن عدد من القضايا المهمة 

عقــدت اللجنــة االقتصادية فــي المجلس 
التشــريعي جلســة اســتماع إلدارة هيئــة 
المعابر التجارية بوزارة االقتصاد الوطني، 
حيــث اســتمعت اللجنة للوكيل المســاعد 
لشــئون المعابر عبد الفتاح الزريعي، مدير 
عام المعابر رامي أبو الريش، ومدير معبر 
كــرم أبو ســالم حمــدان رضــوان، وحضر 
الجلســة رئيس اللجنة االقتصادية عاطف 
عــدوان، وأعضــاء اللجنــة النواب يوســف 
الشــرافي، ســالم ســالمة، وجمال نصار، 
وذلــك يــوم أمــس األول بمقــر المجلس 

التشريعي.
وافتتح اللقــاء النائب عدوان رئيس اللجنة 
االقتصاديــة بالحديث عــن أهمية المعابر 
وضــرورة بــذل مزيــد مــن الجهــود بغية 
تقديم الخدمــة األفضــل للمواطنين من 
خالل المعابر، ثم استوضح عدوان من وفد 
االقتصــاد عــن آلية العمل فــي معبر كرم 
ابو ســالم الذي تدخله حوالي 570 شاحنة 
يوميــاً، مســتوضحا عن عــدد الموظفين 
الذيــن يعملــون فــي المعبر فــي متابعة 

أصدرت لجنة التربيــة والقضايا االجتماعية 
بالمجلــس التشــريعي عدة توصيــات بعد 
مناقشة عدد من القضايا المهمة المطروحة 
الــذي  الــدوري  اجتماعهــا  أجنــدة  علــى 
عقدتــه مؤخرا بمقــر المجلس التشــريعي 

الفلسطيني.
وحضــر االجتماع رئيــس اللجنة النائب عبد 
الرحمــن الجمــل، ومقررهــا النائب خميس 
يوســف  النــواب  اللجنــة  وأعضــاء  النجــار 
الشرافي، محمد شهاب، سالم سالمة، يحيى 

وفحص البضائع التي تدخل قطاع غزة.
من جهتــه أوضــح الزريعي وجــود ضغط 
كبير علــى الموظفين في المعبر بســبب 
نقص الموارد البشــرية في تغطية فحص 
الســيارات بشــكل ســليم حيث ال يتجاوز 
عــدد المفتشــين 5 موظفيــن فــي الفترة 
الواحدة، وأكد ان المعبر بحاجة ماســة جدا 
لزيادة عدد الموظفين من أجل سير العمل 
بشــكل طبيعي، وبيــن أن المعبــر يعاني 
من عدم توفر الخدمــات الفنية مثل غرف 
للموظفين ومعرشــات لفحص الســيارات، 
وانقطاع الكهرباء بشكل متكرر يومياً مما 
يعيق متابعة العمــل إلدخال البيانات على 
الحاســوب وكذلك اتمام االجراءات االدارية 
والفنية المطلوبة انجازها إلدخال البضائع 

والشاحنات. 
واشــار إلى وجود عدد مــن التجار يحاولون 
باســتمرار ادخــال بضائــع فاســدة تضــر 
بصحــة المواطنيــن، وقــال: " لقــد اتلفت 
الوزارة كميات كبيرة من األغذية الفاســدة 

والمزورة من حيث تاريخ االنتاج".

العبادسة، يونس أبو دقة، جميلة الشنطي، 
وهدى نعيم.

الجامعــات  أوضــاع  اللجنــة  وناقشــت   
الفلسطينية، والمنح الجامعية المقدمة من 
الخارج خاصة من دولة فنزويال، كما ناقشت 
اللجنة قضايا المدارس الحكومية ومشاكل 

المقاصف فيها.
المستشــفيات  أوضــاع  االجتمــاع  وتنــاول 
الحكوميــة فــي وزارة الصحــة، باإلضافــة 
لمناقشة مستفيضة لتقرير صادر عن وزارة 

ومن جهته أوضح مدير معبر كرم ابو سالم 
حمــدان رضوان بأنه تم اتــالف الكثير من 
االطعمة مثل اللحوم والشوكالته الكتشاف 
تالعــب التجــار بتاريــخ االنتهــاء، وبيــن 
الزريعــي أن العقوبــات المنصوص عليها 
في قانون حماية المستهلك على هؤالء ال 

تعتبر عقوبات كافية أو رادعة.
وطالــب بضــرورة تعديــل قانــون حماية 
المتعلقــة  المــواد  وخاصــة  المســتهلك 
بالغرامــات والعقوبــات للتجــار المخالفين 
غيــر  الضائــع  ادخــال  يحاولــون  الذيــن 
او  الفلســطينية  للمواصفــات  المطابقــة 
منتهية الصالحية التي من شأنها أن تضر 

بحياة المواطن.
وقــد نهايــة اللقــاء أكــد أعضــاء اللجنــة 
االقتصاديــة علــى ضــرورة متابعــة هذا 
الموضــوع مــع كافة الجهــات ذات العالقة 
لهــذه  المناســبة  الحلــول  إيجــاد  بهــدف 
االشكاليات بشكل سريع لكي يعمل المعبر 
التجاري على أفضل وجه، ولتسهيل تقديم 

الخدمة للتجار والمستوردين. 

األسرى بشــأن أوضاع األســرى في سجون 
االحتالل، باإلضافة لمناقشة تداعيات أزمة 
وكالة الغــوث الدولية ونيتها تقليص بعض 
خدماتهــا المقدمة لالجئين الفلســطينيين 
وخاصــة برنامــج التعليــم ومــا أشــيع عن 
احتمــال تأجيل العام الدراســي في مدارس 
االونروا، وأصدرت اللجنة عدد من التوصيات 
والقــرارات للجهــات المعنية مــن أجل البدء 
بمعالجة هذه القضايا على جناح الســرعة, 

بما ال يتعارض مع األصول والقانون. 

كلمـة البرلمان
د. أحمد محمد بحر

دماء الدوابشة ستشعل 
انتفاضة جديدة

مــن جديد يخــرج علينا الصهاينة المجرميــن بجريمة بالغة الخطــورة يحاولون فيها 
إرهاب أهلنا الكرام في الضفة وكســر إرادتهم وحملهم على االستسالم إلرادة األمر 
الواقع، فكانت جريمة إحراق المســتوطنين البغاة لبيت الدوابشــة قبل أيام في دوما 
جنوب نابلس، والتي أدت إلى استشــهاد الرضيع على الدوابشة وإصابة أفراد أسرته 
بإصابات بالغة الحرج والخطورة، ومن قبلها إحراق الفتى محمد أبو خضير في القدس 
علــى يد حفنة من المســتوطنين قبل ما يزيد عن عام، وذلك في إطار سلســلة من 
الجرائــم والمجازر التي ارتكبت بحق شــعبنا قديما وحديثــا ، وتجلت أوضح ما يكون 
في مجزرة دير ياســين وغيرها من المجازر طوال العقود الماضية، وصوال إلى حرب 
اإلبادة التي شنها الكيان الصهيوني الستئصال وقهر شعبنا ومقاومته في قطاع غزة 

قبل عام تقريبا. 
إن العبــرة األهــم التــي يمكن اســتخالصها مــن وراء كل الجرائــم الصهيونية التي 
استخدم فيها االحتالل ترسانته الحربية الغاشمة وجند قطعان مستوطنيه للنيل من 
أبناء شــعبنا، تكمن في استحالة كسر إرادة شــعبنا أو حمله على التنازل عن حقوقه 
وثوابتــه الوطنية أو دفعه للتنكب عن مســار المقاومة والتحــرر الوطني مهما بلغت 

اآلالم والمعاناة والتضحيات.
يخطــئ العدو حين يعتقــد أنه قادر على فــرض إرادته بالقوة الغاشــمة أو بارتكاب 
الجرائــم البشــعة بين الحيــن واآلخر، فالدماء الفلســطينية التي مــا فتئت تراق في 
مياديــن الشــرف والبطولة ال تكســرها أو تفت فــي عضدها هــذه الجرائم بقدر ما 
تزيدها قوة على قوتها، وثباتا على ثبات، وصمودا فوق صمود، وتجعلنا أكثر إصرارا 
على التمســك بحقنــا في المقاومــة حتى النصــر والتحرير، وأكثر تمســكا بحقوقنا 
المشــروعة وثوابتنــا الوطنية غيــر القابلة للمســاومة أو التفريط فــي أي وقت من 

األوقات وتحت أي ظرف من الظروف.
ألم يتعــظ قادة االحتالل مــن تجاربهم الســابقة ويدركوا أن محاوالتهم للمســاس 
باإلرادة الفلسطينية وتوهين عزم شعبنا ومقاومته الباسلة، أشبه ما تكون بمحاوالت 
 العاجزين الغرقى في بحار الفشــل والخيبات المتواصلة، وأن شعبنا ومقاومته عصي

على كل أشكال التركيع واإلخضاع أيا كانت الظروف؟!
ليمتشــق الصهاينة ومســتوطنيهم المجرمين لواء التهديد والتحريض كما يشاءون، 
وليخططوا إليقاع األذى بشعبنا كما يريدون، فواهللا لن يجدوا منا إال كل ثبات ورباط 
وصمــود، ولن يجــدوا فينا إال مقاومة باســلة عظيمــة تتقن فن الدفاع عن شــعبها 

وقضيتها، وتحرص على الموت كما يحرصون هم على الحياة.
إن جرائــم االحتالل اليوم تشــكل فاتحــة لمرحلة جديدة من مراحــل الصراع مع العدو 
الصهيونــي، مما يســتدعي من شــعبنا ومقاومته إطــالق حملة دبلوماســية وإعالمية 
خارجيــة من أجل فضــح حقيقة النوايــا والمخططــات والجرائم الصهيونيــة، وتنظيم 
فعاليات جماهيرية تشــارك فيها كل فعاليات وشــرائح المجتمع الفلســطيني من أجل 
تمتين الصف الداخلي وإرسال رسائل مهمة للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي، فضال 
عــن حثّ كل المحبين لشــعبنا على التحرك الفاعل والضغــط المؤثر في وجه االحتالل 

عبر مختلف األساليب والوسائل الممكنة والمتاحة في كل عواصم القرار الدولي.
وألهلنــا في الضفة الغراء نؤكد لهم أن أهلهــم وأحبتهم في غزة ال زالوا على العهد 
والوعــد مع خيار الجهاد والمقاومة والكفــاح، وأن قبلتهم لن تنحرف يوما عن القدس 
والمقدسات، وأن هموم الواقع وضنك العيش وشدة الحصار وثقل المؤامرات ال يمكن 
أن تنســيهم حقوقهم وثوابتهــم الوطنية، أو ترغمهم على بيــع اآلمال والطموحات 

الوطنية بثمن بخس في سوق النخاسة السياسية االستسالمية.
إننا نناشد المقاومة الفلسطينية في الضفة بالرد السريع على هذه الجريمة المروعة، 
وســواها من جرائم االحتالل، وندعو في الوقت ذاته األجهزة األمنية التابعة للسلطة 
لرفــع يدها الثقيلة عن المقاومة هناك والعودة إلى أحضان شــعبها، فالوطن ال يذود 
عنه ويدافع عن حياضه ويتولى حماية أبنائه إال رجال المقاومة وصناديدها البواسل 
الذين يتقنون التفاهم والتعامل مع العدو الصهيوني بلغة القوة التي يفهمها ويدرك 

آثارها وشدتها وتفعل فيه األفاعيل. 
وختامــا.. فــإن الضفة وغزة وكل فلســطين ســتكون دومــا كما كانــت عنوانا للعزة 
والصمود والكرامة الوطنية الفلسطينية، ومقبرة لكل الغزاة الحاقدين، وعلى صخرة 
صمودها ستتحطم كل المؤامرات والمخططات الصهيونية، وسيبقى شعبنا متمسكا 

بحقوقه وثوابته الوطنية حتى النصر والتحرير بإذن اهللا.
فمزيدا من الصبر والثبات والصمود.. ومزيدا من الوحدة والتوحد في خندق المقاومة..

"إن اهللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص"   
"واهللا غالب على أمره لكن أكثر الناس ال يعلمون"
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المجلس التشريعي يعقد جلسة خاصة لمناقشــــــة تداعيات جريمة االعتقاالت السياسية في الضفة

عقد المجلس التشــريعي الفلسطيني جلسة خاصة 
االســبوع المنصــرم لمناقشــة تقرير لجنــة الرقابة 
وحقوق االنســان بالمجلس حول االعتقال السياسي 

في الضفة الغربية.
 وخــالل كلمتــه االفتتاحيــة أعتبــر الدكتــور أحمــد 
بحر النائــب األول لرئيــس المجلس التشــريعي إن 
االعتقاالت السياسية التي تقوم بها سلطة المقاطعة 
في رام هللا بحق أبناء شــعبنا الفلسطيني في الضفة 
مخالفــة للقانــون األساســي الفلســطيني، ولقانون 
حماية المقاومــة، والتفاق القاهرة 2011 الذي ينص 
 صراحة على أن التنســيق األمني مــع االحتالل يعد

خيانة وطنية عظمى.
 وأشــار بحر إلــى أن االعتقال السياســي يعد مخالفا 
لكافــة المواثيق واألعــراف الدولية التــي وقع عليها 
محمود عباس نيابة عن الشعب الفلسطيني، ويقطع 
الطريــق علــى جهــود تحقيــق المصالحــة الوطنية 
والتوافــق الداخلــي، ويكرس االنقســام السياســي 
والجغرافي بين جناحــي الوطن، ويعمل على تفتيت 
النســيج االجتماعي الفلســطيني الداخلــي، ويهدم 
األواصر والعالقات الفصائليــة، ويقضي على فرص 
بناء اســتراتيجية وطنية مشــتركة وصف فلسطيني 

موحد ضد االحتالل.
 ولفــت بحر إلــى أن عباس تعمد حصــار غزة وإعاقة 
اإلعمار وقطع رواتب الموظفين الذين هم على رأس 
عملهم واســتولى على عائدات الضرائب واإليرادات 
والمنح والمســاعدات المخصصة لغزة بمبلغ إجمالي 

قيمته (129) مليون دوالر شهرياً.  
وختم قائال "فإن بقي األمر كذلك فسيحدثنا التاريخ 
عــن أخطر شــخصية (في هذا العصــر) ضد القضية 

الفلسطينية أال وهو السيد محمود عباس".
تقرير لجنة الرقابة

بدوره استعرض رئيس لجنة الرقابة وحقوق االنسان 
بالتشريعي النائب يحيى العبادسة تقرير لجنته مبينا 
أن السلطة الفلسطينية اعتمدت االعتقال السياسي 
منهجــاً ثابتــاً لتحصيل المعلومــات وتزويد االحتالل 
بها، وســخرت كافــة أجهزتها األمنية واالســتخبارية 
لنــزع االعترافات مــن رجال المقاومــة، وقد ترجمت 
السلطة ذلك بتنفيذ حمالت االعتقال السياسي لكل 
من يخالف نهجها السياســي، حتــى أنها اعتقلت منذ 
االنقســام وحتى اآلن ما يقارب من (12350) معتقالً، 
بينما بلغ عدد المعتقلين السياســيين منذ تشــكيل 

حكومة الوفاق وحتى االن (1355) معتقالً.  
ونــوه العبادســة ألن عمليــات االعتقــال السياســي 
يرافقهــا غالبا انتهاكات أخرى منهــا مخالفة إجراءات 
القبض والتفتيــش والتوقيف واالســتدعاء، وانتهاك 
حقوق المعتقلين اثناء احتجازهم، والحجز التعسفي 

الذي يعاقب القانون مرتكبيه.
وشدد على أن المعتقلين يتعرضون لعمليات تعذيب 
قاســية، عالوة علــى احتجازهم في ظــروف مهينة، 
باإلضافــة لممارســة التعذيب الجســدي والنفســي 
بحقهــم، مشــيراً ألن تلــك الظــروف أدت إلــى وفاة 

بعضهم، مما يؤشر إلى خطورة االنتهاكات.
اقتحامات همجية

 وأضاف العبادســة أن األجهزة األمنية تقوم باقتحام 
بيوت المواطنين بشــكل همجي وفي أوقات متأخرة 
مــن الليــل، والعبــث بمحتوياتهــا وتحطيــم أثاثها، 
وتعريض حياة المعتقلين السياســيين للخطر نتيجة 

عدم اكتراث األجهزة األمنية إلضرابهم عن الطعام.
وبيــن العبادســة أن االعتقال السياســي على خلفية 
المقاومة شكل جريمة وطنية أضرت بالعمل الوطني 
الفلسطيني، وشــكلت عقبة في طريق التحرر، ومن 
أبــرز هــذه اآلثــار المدمرة ضــرب الوحــدة الوطنية 
وتعميــق الخالفــات بين فصائــل العمــل الوطني، 
وشــرذمة الحركة الوطنية التحررية وتفتيتها، وحرف 
بوصلتها عــن هدف التحرير واشــغالها في صراعات 

داخلية.
ولفت ألن االعتقال السياسي أدى إلى تعميق االنقسام 
الفلســطيني وإطالة أمده والتهرب من اســتحقاقات 
المصالحة الفلســطينية، وتفتيت النسيج المجتمعي 
وضرب السلم األهلي والوئام الوطني وخلق مساحات 

واسعة من الكراهية بين أبناء العائلة الواحدة.
التوصيات

وأوصى التقرير اعتبار جميع أشكال التنسيق األمني 
مع االحتــالل خيانة وطنية عظمى، داعيا إلعادة بناء 
العقيدة األمنية ألجهزة الســلطة على أسس أخالقية 
ودينيــة ووطنية، وإعادة هيكلــة األجهزة بما يحافظ 
على أمــن المواطن الفلســطيني، ويحمي المقاومة، 

ويصون المشروع الوطني.
كما أوصى التقرير بإطالق مشــروع تثقيفي إعالمي 
تربوي تشــترك فيه الــوزارات المعنية ومؤسســات 
المجتمــع المدني لتعزيــز ثقافة المقاومــة، وحماية 
المجتمع الفلسطيني من مخاطر التعاون مع المحتل 
تحت أية عناوين خادعة مثل التنسيق األمني الذي ال 

يعدو عن كونه تخابر أمني مع المحتل ليس إال.
وحمــل العبادســة الحمــد اهللا وحكومته المســئولية 
الكاملــة عــن جرائــم االعتقــال السياســي، مطالباً 
بمحاكمتــه،  القضائيــة  الفلســطينية  المؤسســات 
داعيا فصائل العمل الوطني لتشــكيل جبهة لحماية 
المقاومــة والوقــوف فــي وجــه سياســة االعتقاالت 

السياسية. 
 كمــا أوصى التقرير بالدعوة إلجــراء انتخابات عامة، 
وتمكين الشعب من اختيار قيادته، وتشكيل حكومة 
وطنية ترعى مصالح الشــعب الفلســطيني وتحمي 
المقاومــة، داعيــا حركة فتــح التخاذ موقــف واضح 
وصريــح ضد ظاهــرة االعتقــال السياســي، واتخاذ 
مواقف عملية وعدم االكتفاء بالشعارات والتصريحات 

االعالمية. 
وناشد التقرير الدول العربية المعنية بوحدة الشعب 
الفلسطيني الضغط على سلطة أوسلو لوقف سياسية 
التنسيق األمني كأحد أهم األدوات التي تضرب وحدة 

الشعب الفلسطيني وتعيق المصالحة الفلسطينية.

وجهانلعملةواحدة
بــدوره أكــد النائــب يوســف الشــرافي أن 
الســلطة واالحتالل وجهان لعملــة واحدة، 
حيث باتت الدعوة واضحة لتبيض ســجون 
السلطة من المعتقلين السياسيين وتبيض 
ســجون االحتالل مــن المقاومين، موضحا 
أن تقريــر لجنة الرقابة يبــرز مدى جريمة 
األجهزة األمنية بحق الشرفاء والمقاومين، 
مشيرا إلى أن اعتقال أبناء الكتلة اإلسالمية 
الفائزين بانتخابــات جامعة بير زيت يؤكد 
أن السلطة ال رغبة لديها بالشراكة بل هم 

يسعون لالستحواذ على كل شيء.
وقال الشرافي: "لم نر هذه األجهزة األمنية 
حين استشهاد العشرات من أبناء شعبنا في 
الضفــة الغربية واختطــاف المواطنين من 
قلــب مدن الضفــة على يد االحتــالل، ولم 
نســمع صوت لهذه األجهــزة عندما اقتحم 
المســجد األقصى واعتدى  المســتوطنون 
جنود االحتالل على المرابطين المقدسيين.
وأوصى الشــرافي بدعم ورفد تقرير لجنة 
الرقابة وحقوق االنســان بمزيد من األرقام 
وترجمتــه وايصاله لــكل الجهــات الدولية 

المعنية. 
أم الخبائث 

مــن ناحيته قــال النائب عاطــف عدوان إن 
التنسيق األمني يعتبر كالخمر أم الخبائث، 
ويهــدف أساســا إلــى حفظ أمــن االحتالل 

وهــو يخدم في اتجاه واحــد، بحيث يتعرف 
االحتالل على إمكانيات المقاومة من خالل 
أجهــزة األمن الفلســطينية بالضفة، وهذه 
هــي الخيانــة الواضحة التــي ال تحتاج إلى 

تفسير حسب قوله.
وشــدد النائب عــدوان أن الرئيس محمود 
عبــاس أثبــت والًء غير مســبوقا لالحتالل 
اإلسرائيلي، وانفرد دون القيادات السياسية 
فــي عمليــة خيانيــة واضحــة بالتنــازالت 

المجانية لالحتالل.
جريمة وطنية وأخالقية

من جهته نــوه النائب يونــس أبو دقة إلى 
أن االعتقال السياســي يعد جريمة وطنية 
وأخالقيــة، وقــد مارســت ســلطة محمود 
عبــاس أبشــع الجرائــم تجــاه المقاومين 
الفلســطينيين الذي يعملــون على تحرير 

أرضهم.
وتســاءل أبو دقة مستغرباً:" ما الذي فعلته 
الســلطة بحــق المقاوميــن؟، لقــد قامــت 
باعتقالهم وتعذيبهم ونسقت مع االحتالل 
إللقــاء القبــض عليهــم والــزج بهــم في 

السجون".
بيــن  منقســم  اآلن  "الوطــن  وأضــاف: 
مشــروعين مشــروع المقاومــة والتحريــر 
ممثال بفصائل المقاومة، ومشروعا خيانياً 
يؤمن بحــق االحتــالل في أرضنــا ويعمل 
على محاربة المقاومة، وبالتالي فإن حركة 
فتح مدعوة اليوم لتبرئ نفســها من أفعال 

مداخالت النواب
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المجلس التشريعي يعقد جلسة خاصة لمناقشــــــة تداعيات جريمة االعتقاالت السياسية في الضفة

الســلطة المخالفــة للقانــون والخارجــة عن كل 
السياقات الوطنية واألخالقية". 

فتح تغرد خارج السرب
من ناحيته أكد النائب إسماعيل األشقر أن وثيقة 
االتفــاق الوطني التي تمت عــام 2011 أكدت أن 
شعبنا يعيش في مرحلة التحرر الوطني، وبالتالي 
أي معلومــات يتــم إعطائها للعــدو تعتبر خيانة، 
وقد وقعت حركة فتح على هذه الوثيقة بشــكل 

رسمي.
وقــال: "أجمعــت الفصائل الفلســطينية كافة أن 
التنســيق األمني خيانــة وطنيــة، متوافقة على 
تحريم االعتقال السياسي، بالتالي فإن حركة فتح 
تغرد خارج السرب الوطني الفلسطيني، ومحمود 
عبــاس يخالف الكل الوطني الفلســطيني عندما 
يقول إن التنسيق األمني الذي تمارسه أجهزة أمن 

السلطة مقدس".
وأضــاف: "هــؤالء ارتبطــت مصالحهــم بمصالح 
االحتــالل وفي التاريــخ عبرة، ســيبقى هؤالء ما 
بقي االحتالل وسيرحلون عندما يرحل االحتالل، 
وعلينا أن نصعــد المقاومة ضد االحتالل هذا هو 

الحل لرحيل المتآمرين".
محاكمات قضائية

بــدوره تســاءل النائب مــروان أبــو راس عن دور 
منظمــة التحريــر وموقفها مما يجري، وتســاءل 
مستغربا عن دور رئيس المجلس الوطني ونائبه 
اللذان ضجت بهما وسائل االعالم في التنازع على 

الصالحيات والنفوذ.

وطالــب أبــو راس بعمــل إحصــاء دقيــق لجميع 
القيادات والشخصيات األمنية والمدنية المتورطة 

في الخيانة والعمالة ومحاكمتهم ولو غيابيا.
وأكد أبو راس أن وصف التنسيق األمني بالمقدس 
من قبل رئيس السلطة محمود عباس ينفي عنه 

صفة االنتماء للشعب الفلسطيني.
أوسلو اتفاقية أمنية 

من جهته قال النائب ســالم سالمة:" لقد ثبت أن 
اتفاق أوسلو كان اتفاق أمني ضد المقاومة وبغية 
عــدم الســماح بظهــور أي رأي مخالــف أو مقاوم 

لالحتالل".
وأكد ســالمة أن المجلس التشــريعي سن قانونا 
يجرم التنسيق االمني مع االحتالل ويعتبره خيانة 
عظمــي، وبالتالي هذا يســتدعي حصــر كل من 
يقوم بذلك، وتقديمه للمحاكمة حســب األصول 

والقانون.
واستغرب سالمه عدم التزام السلطة الفلسطينية 
بمــا تــم التوقيع عليه فــي اتفاقيــات المصالحة 
في القاهرة ومكــة والدوحة في مقابــل التزامها 

باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل.
وأضاف: "لم نســمع مــن الســلطة أي كلمة تجاه 
اعدام االحتالل للشــبان فــي الضفة الغربية بدم 
بارد، ولكن شعبنا يعرف كيف يتخلص من قيوده، 

وسيثور على كل من يخون القضية".
تنافس مذموم 

من ناحيته أشــار النائب مشــير المصــري إلى أن 
السلطة الفلســطينية أعادت من مناطق نفوذها 

خالل المرحلة الماضية نحو 500 صهيوني دخلوا 
إلــى مناطقها بالخطأ، في حين أن المقاومة تبذل 
الدماء من أجل أســر جنــدي صهيوني لتقوم بعد 
ذلــك بعقــد صفقة تبادل مشــرفة لإلفــراج عن 

األسرى في سجون االحتالل.
مشــيراً ألن األجهــزة األمنية فــي الضفة الغربية 
تمارس تنافس مذموما وطنيا، يتمثل بمنافســة 
االحتــالل على اعتقال المجاهدين والشــرفاء من 

أبناء شعبنا، وتمارس بحقهم التعذيب واالبتزاز.
ودعا المصري الشعب الفلسطيني إلى االنتفاض 
فــي وجــه التخابــر والتنســيق األمنــي، وطالب 
المقاومــة بالدفاع عن نفســها، مضيفاً: "يجب أن 
تعلم الجبهة الشعبية أن من نتائج التخابر األمني 
مع االحتالل اعتقال األســير النائب أحمد سعدات، 
ويجــب أن تعلم حركة فتح أن مــن نتائج التخابر 

األمني اعتقال األسير فؤاد الشوبكي.."
المقاومة هي القيادة

بــدوره أكــد النائــب يونــس األســطل أن قناعة 
العالم اليوم تزداد بأن المقاومة هي القيادة التي 
تمثل الشــعب الفلســطيني، وليس التيــار االخر 
المتعاون مع االحتالل، مشــيرا إلــى أن عدد كبير 
من المتنفذين من قيادات السلطة وأبناء محمود 
عباس الذين يعيشــون في الثراء الفاحش نتيجة 
التعــاون مــع االحتالل هــم من يتبنــون نظرية 

التنسيق األمني المقدس من وجهة نظرهم".
تمرد مشروع

ر  من جهته قــال النائب خليل الحية: "البد أن نذكِّ

شــعبنا أن حملة االعتقاالت السياســية للمقاومة 
في رمضــان الماضي كان الهدف األساســي منها 
هــو معاونــة االحتــالل علــى كشــف المقاومين 
الذي ينفذون العمليات ضــد االحتالل في الضفة 
الغربيــة، وقامت الســلطة باعتقــال 300 مقاوم 
علــى األقل من حركــة حماس حينها، والســلطة 
وأجهزتها يباهون أنهــم يعتقلون المقاومين من 

كل الفصائل".
وتابع: "السلطة وقفت أمام كل الحركات الشعبية 
التي نــادت بالوقــوف بجانــب غزة فــي الحروب 
السابقة، والسلطة أجهضت الكثير من المحاوالت 

لالنتصار للمسجد األقصى في الضفة الغربية".
ودعا الحية أبناء شعبنا في الضفة الغربية للوقوف 
في وجه االعتقال السياســي والتمرد عليه، معترا 
ذلك تمردا مشــروعاً، مطالبا فصائل المقاومة أن 
يكون شــرط من شــروطها لصفقة تبادل أسرى 
مــع االحتالل العمل على االفــراج عن المقاومين 

المعتقلين في سجون السلطة.
رصد وتوثيق الجرائم 

مــن ناحيتــه دعــا رئيــس اللجنــة القانونية في 
المجلــس التشــريعي النائــب محمد فــرج الغول 
إلى رصد وتوثيق أســماء من يمارسون التنسيق 
األمني ومحاكمتهم فلســطينيا بتهمة التخابر مع 
االحتالل، منوهاً ألن جرائم الســلطة كما جرائم 
االحتــالل ال بد لهــا من توثيق تمهيــدا لتقديمها 
بمحاكمــة  الشــروع  بغيــة  القضائيــة  للجهــات 

المتهمين حين تتهيأ الظروف المناسبة لذلك.

مداخالت النواب
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التشريعي يستقبل نائب مفوض عام االونروا ويعتبر 
خطة تقليص الخدمات سياسية بإمتياز

حــذر الدكتــور أحمد بحــر النائب األول 
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
مــن تقليــص خدمــات وكالــة الغــوث 
العــام  الدوليــة، مؤكــداُ بــأن تأجيــل 
الدراســي يعتبر جريمة كبرى ســتؤدي 
إلــى انفجار الشــعب الفلســطيني في 
وجــه االحتالل، جاء ذلك لدى اســتقبال 
بحر لنائب مفوض عام االونروا ساندرا 
ميتشــل والوفد المرافق لها في مكتبه 
بمقر التشريعي مطلع األسبوع الجاري 
بحضــور النائــب محمــد فــرج الغول، 
النائب هدى نعيم، وأمين عام المجلس 

التشريعي د. نافذ المدهون.
وحمل بحر المجتمع الدولي ووكالة غوث 
وتشــغيل الالجئين مسئولية ما يجري، 
مؤكدا أن مشــكلة الوكالة هي مشكلة 

سياسية بامتياز وليست مشكلة مالية.
ولفــت إلــى أن الحديــث عــن تأجيــل 
العام الدراســي لنصف مليــون مواطن 
فلســطيني يعــد كارثــة على شــعبنا، 
وشدد على رفض شعبنا جميع محاوالت 
التوطيــن، وقال" الالجئــون هم جوهر 
القضية الفلســطينية وعودتهم حق ال 

يمكن أن نتنازل عنه".
وعبر عن رفضه لتقليص عدد موظفي 

الوكالة أو تقليص خدماتها الطبية والتعليمية، 
ملفتا ألن قرار تأجيل العام الدراســي في حال 
تــم اتخــاذه يعــد جريمــة كبرى بحق شــعبنا 

الفلسطيني.
وجــدد بحــر تحذيــره مــن المســاس بقضية 
الالجئيــن، مشــددا ضــرورة رفــع قضية عجز 

الوكالة المالي إلى مجلس األمن الدولي إللزام 
الممولين بدفــع االســتحقاقات المالية، وتابع 
" قــرار تأجيل التعليم إن حصل فهو سياســي 

بامتياز ويهدد السلم واألمن الدولي".
ومضــى يقول" توقعنــا أن زيادة المســاعدات 
في برنامجي التعليم والصحة وليس تقليصها 

بعــد 3 حــروب شــنها االحتــالل ودمــر بنيــة 
غــزة التحتية". وشــدد على ضــرورة أن تقوم 
الوكالــة بتحمل مســئولياتها تجــاه الالجئين 

الفلسطينيين.
وختم قائال" هذه مشكلة دولية وليست عربية 
وادارة الوكالــة تتحمل تبعات المشــكلة حالة 

استمرارها".
مــن جهتها أكــدت نائب مفــوض عام 
األونــروا ســاندرا ميتشــل أن الوكالة 
لم تتخذ قرارا بتأجيل العام الدراســي 
وأن هــذا القرار منوط بالمفوض العام 
باألونــروا، ملفتة إلــى أن ادارة االونروا 
تبــذل جهود كبيرة مــن اجل الحصول 
على التمويل الكافي الستمرار الوكالة 
في تقديم خدماتهــا لالجئين، وقالت" 
حذرنــا الجميع مــن النتائــج الخطيرة 
نتيجــة عــدم الحصول علــى التمويل 
الكافــي"، كمــا قدمــت شــرحا وافيــا 
عــن الخدمــات التــي تقدمهــا الوكالة 
لالجئيــن الفلســطينيين فــي مناطق 
التي يتواجدون فيها، مستعرضة جهود 

منظمتها لتدارك األزمة وتطويقها. 
وفــي نهايــة اللقــاء عقــد أميــن عام 
التشريعي د. نافذ المدهون والمستشار 
اإلعالمي لالونــروا عدنان أبو حســنة 
مؤتمراً صحفيــاً أوضحا فيــه مجريات 
اللقاء، حيث عبــر المدهون عن رفض 
التشــريعي تقليص خدمــات االونروا، 
من ناحيته أكد أبو حســنة أن المنظمة 
الدوليــة لم تتخذ قــراراً نهائياً بشــأن 

تأجيل العام الدراسي.

المجلس التشريعي يستضيف طالبات 
أكاديمية بناء للقيادات الواعدة

اســتضاف المجلس التشريعي كوكبة من طالبات 
منتدى الشــباب الحضاري التابع لمؤسســة ابداع 
لألبحــاث والدراســات والتدريب؛ ضمن مشــروع 
أكاديميــة بنــاء للقيــادات الواعدة، وذلــك بمقر 

المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة. 
والتقت الطالبات أثناء زيارتهن للتشريعي بالنائب 
األول لرئيس المجلس أحمد بحر، والنائب جميلة 
الشــنطي، حيث رحب بحر بالوفــد الزائر وبطلبة 
إعداد القادة وإدارته، واستعرض تجربة المجلس 
التشريعي خالل مسيرة عمله في األعوام الماضية 
وأهم االنجازات التي حققها على الصعيد المحلي 
واإلقليمي والدولي، وكذلك أشار إلى العقبات التي 
واجهــت عمل المجلس بفعل االنقســام والحصار 
واالحتــالل. وأكــد أن دور المجلــس التشــريعي 
فــي العالقــات الخارجية في الســابق كان متعثر 
بســبب العراقيل التي وضعهــا المجلس الوطني 
الفلســطيني لتحركات نواب المجلس في الخارج، 
والتي بدأت تتالشــى، وقال "هــذه العقبات كانت 
على أشــدها بعد حرب الفرقان وبعد الجولة التي 
زارت بها رئاسة المجلس ونوابه (19) دولة عربية 
وأوروبية وإســالمية، ومن ثم اســتقبل المجلس 
لوفــود برلمانيــة جــاءت مــن عــدة دول عربيــة 

وإسالمية وأوربية".
وتحــدث عن بدايــة االنتخابات الفلســطينية في 
25 يناير عام 2006م بعد االنســحاب اإلسرائيلي 
مــن قطاع غزة عــام 2005م، حيــث أثمرت هذه 
االنتخابات فوز حركة "حماس"، مما أربك المشهد 

السياسي الفلسطيني والعربي والدولي.
مــن جهتها اســتعرضت النائب جميلة الشــنطي 

خــالل محاضــرة بعنــوان المــرأة الفلســطينية 
تحديات وانجازات دور المرأة في االسالم وحقوقها 
وواجباتهــا، كما تحدثت عن التحديات التي تواجه 
المــرأة الفلســطينية، وكذلــك انجــازات المــرأة 

الفلسطينية.
وأكــدت النائب الشــنطي أن المرأة الفلســطينية 
ذات هوية اســالمية واضحــة المعالــم والهوية، 
ولفتت إلى أن االســالم جاء بكل مــا يخدم المرأة 
في كل جانب من جوانب حياتها وأعطاها حقوقها 
كاملة ومتســاوية بينها وبين الرجل على أســاس 
العالقــة التكامليــة، وقالــت" أفرزت المــرأة جيل 
قوي من الرجال والنســاء يدافع عن دينه ووطنه 
ويقدم التضحيات. وأشــارت النائب الشــنطي أن 
المرأة الفلســطينية استطاعت أن تقوم بإنجازات 
والسياســي  الوطنــي  المســتوى  علــى  كبيــرة 
واســتطاعت الموازنــة بيــن حياتهــا فــي البيت 
والتربية وبين الحياة السياسية والوطنية والدفاع 
عــن أرضهــا ومقدســاتها، وقالت" المــرأة دخلت 
البرلمان والــوزارة، واالدارات العامة المختلفة في 

المؤسسات الحكومية واألهلية.
ولفتت النائب الشنطي إلى دور المرأة في النضال 
إلــى جانــب الرجــل عبر مراحــل تاريــخ القضية 
الفلسطينية بدءا بجيش النساء في عهد عز الدين 
القســام، مــرورا بســيدات الحركــة الوطنية بعد 
النكبــة أمثال ليلى خالد ودالل المغربي وشــادية 
أبو غزالة، ونهاية بنســاء االنتفاضة مثل خنســاء 
فلسطين أم نضال فرحات وجميع أمهات الشهداء، 
وأســيرات التحرر الوطني والتــي بلغ عددهن 15 

ألف أسيرة منذ العام 1967 حتى يومنا هذا.

عقــدت لجنــة  الرقابة في المجلس التشــريعي جلســة اســتماع 
لمسئولين من سلطة الطاقة ووزارة المالية وشركة توزيع الكهرباء، 
وخبراء آخرين لمناقشة التمييز الواضح في تقديم خدمة الكهرباء 
بين مواطنــي غزة والضفة، بحضور رئيس لجنــة الرقابة وحقوق 
االنسان في المجلس النائب يحيى العبادسة، ومقرر اللجنة النائب 

هدى نعيم، والنائب عبد الرحمن الجمل.
بدوره أوضح النائب العبادســة أن المسئولية السيادية والحصرية 
واالحتكاريــة  تقــع على عاتق الســلطة في ملــف الكهرباء محمال 
الرئيس عباس، وحكومة الحمد الل المسئولية الكاملة  عن توفير 

الطاقة الالزمة لقطاع غزة أسوة بالضفة الغربية.
وقال" يتلق المواطن في الضفة الغربية خدمة الكهرباء على مدار 

الساعة دون الربط بينها وبين ما تحصله من عوائد مالية، بينما تمتنع 
الســلطة عن امــداد قطاع غزة بالكهرباء منذ عــام 2006 وحتى اليوم 
بأي كميات اضافية من الكهرباء مما تسبب في عجز في كمية الكهرباء 

تزيد عن 60%.
مــن جانبــه بين بين نائب رئيس ســلطة الطاقة فتحي الشــيخ خليل 
أن احتيــاج القطاع  عــام 1996 كان 240 ميجا في حين أن الضفة كان 
احتياجها 750 ميجا، واالن احتياج الضفة يبلغ 1.5 جيجا تأخذه بالكامل 
حيــن ان القطاع بحاجــة االن إلى 450 ميجا ال تأخذ غــزة منها إال 200 

ميجا في أحسن الظروف.
وفي نهاية االجتماع اتفق المســئولون على اســتمرار تلك االجتماعات 

بهدف ايجاد حلول سريعة لمشكلة الكهرباء .

لجنة الرقابة تعقد جلسة استماع لمسئولين 
حكوميين حول أزمة الكهرباء
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النائب العبادسة: 
إعادة المستوطنين الثالثة دليل أن السلطة وكالة 

أمنية لحماية المستوطنين وجزء مكمل لدور االحتالل

اســتقبل النائب المبعد عــن مدينة القدس 
الشــيخ "محمد أبو طير يرافقــه العديد من 
نــواب المجلــس وفــود وشــخصيات وطنية 
واسالمية جاءت لتقديم التهنئة له بمناسبة 
االفراج عنه من سجون االحتالل بعد اعتقال 

دام لمدة سنتين متتاليتين. 
 وكانــت وفود عديدة مــن مدينة القدس قد 
زارت النائــب ابــو طير مهنئــه باإلفراج عنه 

حيث عبروا عن تضامنهم معه ومع زمالئه نواب 
القــدس الذيــن يتعرضون لمؤامــرة صهيونية 
بغية ابعادهم عن المدينة المقدســة، متمنين 

الفرج العاجل لكل أسرانا في سجون االحتالل.
والجديــر ذكره أن الشــيخ أبو طيــر أمضى في 
االعتقال األخير 25 شــهراً في سجن عوفر، كما 
كان قد أمضى في سجون االحتالل ما مجموعه 

33 عاما.

وفود وشخصيات وطنية 
تهنئ النائب أبو طير 
بمناسبة االفراج عنه 

أكــد النائــب يحيــى العبادســة أن إعادة 
السلطة مؤخرا لثالثة مستوطنين دخلوا 
مدينة أريحــا يدلل بأن الســلطة تحولت 
لوكالة أمنية تحمي عربدة المستوطنين 
وأنها مخصصة لحماية االحتالل وليس لها 

عالقة بحماية الشعب الفلسطيني.
وشــدد العبادســة فــي تصريــح صحفي 
مقتضب بأن دماء الشــهداء علي دوابشة 
ومحمد أبــو خضير ودماء الشــهداء كافة 
هم في رقبة هذه الســلطة، موضحا بأن 
عباس قد أفرغ الســلطة مــن أي محتوى 

وطني.
وأوضــح أن التنســيق األمنــي هــو الذي 
جــرأ قطعان المســتوطنين على العربدة 
واســتمرار جرائمهم بحق المواطنين في 
الضفة، محمالً عباس والمؤسسة األمنية 
المســئولية الكاملة عن ذلك وعن التمدد 
االســتيطاني ألنهــا توفــر البيئــة االمنة 

لالحتالل.
وبين بأن األجهــزة األمنية أصبحت إحدى 

التخلــص  يمكــن  وال  االحتــالل  أدوات 
مــن االحتــالل مــا لــم يتخلص الشــعب 
الفلســطيني من هذه القيــادة واألجهزة 
األمنيــة الفاســدة، مضيفا بأن الســلطة 

ربطت مصيرها ومســتقبلها مع االحتالل 
وستزول مع زوال المحتل.

وأضــاف قائــالُ:" الــذي يحمــي االحتالل 
من الثورة الفلســطينية ومــن االنتفاضة 
والذي يطعن المقاومة في الظهر ويطارد 
المقاومــة ويجفف منابعهــا ويجفف عمل 
الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية 
ويقــدم خدمــات مجانية لالحتــالل هي 
اجهزة السلطة الفلســطينية وهي وكالة 
أمنيــة تعمل تحت إمــرة األجهزة األمنية 

الصهيونية "
ودعا العبادسة الشــعب الفلسطيني إلى 
أن يحــدد العدو من الصديق، موضحا بأن 
السلطة لم تعد رافعة وطنية ولم تعد لها 
عالقــة بأمن الفلســطيني وانما اصبحت 
جزء مكمل لدور االحتالل، مطالبا الشعب 
لفلسطيني بأن يحزم أمره لتغيير قيادته 
بحيــث تكون قيادة وطنية حقيقية تعمل 
لتحقيــق تطلعــات شــعبنا ومصالحه وال 

ترتبط باالحتالل.

غزة – المكتب اإلعالمي للتشريعي
أصدر المجلس التشريعي تقرير عمله عن 
شــهر يوليو من العــام الجاري ، واشــتمل 
التقريــر على فعاليــات برلمانيــة وإدارية 
عديدة ، وتضمن كذلك نشــاطات رئاســة 
واإلدارات  والدوائــر  واللجــان  المجلــس 

المختلفة.
العامةواألمانةالعامةاألمانة

المساعدة
قــام األميــن العــام للمجلس التشــريعي 
واألميــن العــام المســاعد بعــدة أنشــطة 
وفعاليات خــالل مدة التقرير تضمنت عقد 
اجتماعات إدارية واعداد تقارير ومشاركات 

بورش عمل ولقاءات إعالمية .
اإلدارة العامة للجان وشؤون الجلسات:

عقد المجلس التشــريعي خالل شهر يوليو 
2015م والــذي اســتمرت فيه الــدورة غير 
العادية الرابعة اجتماعاً واحد بواقع (1) يوم 
عمل واحد ، فيما ناقش تقريراً واحداً خالل 
الشهر وتم إقراره من قبل المجلس حسب 
االصــول وهو تقرير لجنــة الرقابة وحقوق 
االنســان والحريــات العامــة حــول جريمة 
االعتقــال السياســي على خلفيــة مقاومة 

االحتالل في الضفة الفلسطينية.
وعقــدت لجــان المجلــس التشــريعي (9) 
تسعـــــــة اجتماعات أبرزها ، اجتماع لجنة 
الرقابــة لمناقشــة مجموعة مــن القضايا 
تهــم اللجنة ، وإجتمــاع إلعــداد ومراجعة 
تقريــر جريمــة االعتقــال السياســي في 

الضفــة الفلســطينية ، وإجتمــاع لتعديل 
وتضميــن مالحظــات وتوصيــات النــواب 
بخصــوص تقريــر اللجنــة حــول جريمــة 
االعتقال السياسي في الضفة الفلسطينية 
، فيمــا عقدت اللجنــة االقتصادية اجتماعاً 
مــع وكيــل وزارة االشــغال ومديــر اللجنة 
القطرية حول اســتخدام المنتــج الوطني 
في مشــاريع اإلســكان ، كما عقدت اللجنة 
اجتماعاً مع مستوردي السيارات حول طلب 
تأجيــل فــرض ضريبــة الشــراء ، وعقدت 
اجتماعــاً مع وفــد من الجامعة االســالمية 
حول منتــج الدواء الــذي انتجتــه الجامعة 
االسالمية لمكافحة دودة البندورة ، وعقدت 
لجنة التربية والقضايا االجتماعية اجتماعاً 
لمناقشــة عدد مــن القضايا منهــا أوضاع 
الجامعات الفلســطينية والمنــح الجامعية 
المقدمة من الخارج خاصــة دولة فنزويال، 
كمــا ناقشــت اللجنــة قضايــا المــدارس 
الحكوميــة والمقاصــف فيهــا، باإلضافــة 
ألوضــاع المستشــفيات الحكوميــة ووزارة 
االســرى، وكذلــك تقليــص وكالــة غــوث 
وتشــغيل الالجئيــن لخدماتهــا خاصة في 
المدارس التعلمية ، فيما  اللجنة القانونية 
اجتماعاً لمناقشــة مشــروع قانون القضاء 
القضائيــة  الســوابق  وصحيفــة  االداري 

والصلح الجزائي.
جلساتاالستماع

عقدت لجان المجلس التشريعي ما مجموعه 
(2) جلستـي استماع خالل شهر يوليو ، حيث 
عقدت لجنة التربيــة والقضايا االجتماعية 

القطاع اعتمــادا على التقارير الصادرة عن 
الشرطة الفلسطينية.

مشاريعقوانين
تقدمت لجان المجلس التشــريعي بدراسة 
واعــداد مشــروعي قانــون لعرضهــا على 

المجلس التشريعي على النحو التالي:
1. مشــروع قانون الصلــح الجزائي مقدم 
للمناقشــة العامــة، ويهدف إلــى الحد من 

اكتظاظ المحاكم بالقضايا األقل اهمية.
2. مشــروع قانــون القضــاء االداري مقدم 
للمناقشــة العامــة، ويهــدف منــه جعــل 
التقاضي في القضايا االدارية امام المحكمة 

العليا على درجتين.
الشكاوى

وردت الى لجان المجلس التشــريعي (30) 
شكوى تمت معالجتها حسب األصول.

والعالقاتلإلعالمالعامةاإلدارة
العامة

التابعــة  اإلعالميــة  الدائــرة  أصــدرت 
لــإلدارة العامة لإلعالم والعالقــات العامة 
والبروتوكــول 5 بيانــات صحفيــة ، و 21 
العدديــن  وأصــدرت   ، صحفــي  تصريــح 
167+166 مــن صحيفة البرلمان ، وأجرت 

4 مقابالت ولقاءات صحفية مع النواب .
الفعالياتالمحليةوالوطنية

شارك د. أحمد بحر في حفل تخريج دورات 
التالوة الذي نظمته هيئة التوجيه السياسي 

جلســة اســتماع للدكتور زياد ثابت وكيل 
وزارة التربية والتعليم واستمعت منه حول 
المشاكل التي تواجه جامعة االقصى، وعن 
قضية رفض قبول الوكالة طلبات توظيف 
خريجي بعض البرامج والمؤسسات ، فيما 
عقدت لجنة الداخلية واالمن جلسة استماع 
لمشــتكين ضد مركز شــرطة بيت حانون 

ومدير المركز.
الزياراتالميدانية

بتاريخ 26/07/2015م قامت لجنة التربية 
والقضايا االجتماعية بزيارة لوزارة التربية 
والتعليــم ولقــاء وكيــل الوزارة لمناقشــة 

قضية تأجير مقاصف المدارس الحكومية.
التقارير

أعدت لجان المجلس التشريعي ما مجموعة 
(9) تســعة تقاريــر حول جريمــة االعتقال 
السياسي على خلفية مقاومة االحتالل في 
الضفة الفلسطينية ، و تقريراً حول تقليص 
وكالة غوث وتشــغيل الالجئيــن لخدماتها 
خاص فــي المدارس التعليميــة، وأصدرت 
توصياتهــا بشــأنها لعرضــه علــى النواب 
والمجلس التشريعي ، وتقريراً حول المنحة 
الفنزويليــة وأصــدرت توصياتها بشــأنها 
لعرضه على النواب والمجلس التشــريعي 
، وأعدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
توصياتهــا حــول تقريــر ديــوان الرقابــة 
اإلدارية والمالية عن وزارة االسرى ، وأعدت 
لجنة الداخليــة واالمن (5) خمســة تقارير 
داخلية حول الوضــع األمني والمرورية في 

والمعنــوي ، وفــي حفــل اإلفطــار الــذي 
نظمه معهــد األمل لأليتام لكافــة األيتام 
المنتســبين للمعهد ، وفــي االحتفال الذي 
نظمته حركة األحرار الفلسطينية بمناسبة 
الذكرى السابعة لتأســيس الحركة بمركز 
رشــاد الشــوا بغــزة ، وفي االحتفــال الذي 
نظمتــه جمعية واعد لألســرى والمحررين 
لعوائــل وأبنــاء األســرى بمناســبة حلول 
عبــد الفطر المبــارك، و في حفــل تكريم 
المتفوقين الذي نظمته الكتلة اإلســالمية 
في محافظة خانيونس لتكريم المتفوقين 

في محافظة خانيونس .
أنشطةاجتماعية

نظمت رئاسة المجلس التشريعي بمشاركة 
وزارة التربية والتعليم العالي جولة زيارات 
لتهنئــة أوائل الطلبة فــي الثانوية العامة، 
وتم زيــارة 32 طالب وطالبــة وتم تقديم 
درع تهنئة بمناســبة التفــوق ، كما نظمت 
جولــة زيارات علــى بيوت عدد مــن القادة 
الشــهداء لتهنئتهم بعيد الفطر ، الى جانب 
تنظيم لقاء معايدة خاص بنواب وموظفي 

المجلس ثالث أيام عيد الفطر .
القانونيةللشؤونالعامةاإلدارة

والبحوث
أصدرت اإلدارة 5 مذكرات قانونية وعقدت 
5 اجتماعات وورش عمل وقدمت مشــاريع 
قوانيــن عدد 2 ودراســات قانونية وتقارير 

وأوراق عمل.
 

اشتمل على أنشطة وفعالية برلمانية وإدارية مختلفة 

التشريعــي يصــدر تقريــر عملــه عن شهــر يوليــو


