
استقبل النائبان مروان أبو راس، ومحمد فرج الغول وفدًا من حركة األحرار 
الفلســطينية ترأســه األمين العام للحركة خالد أبو هال، وضم عدد من 
قيادة الحركة في قطاع غزة، وناقش الجانبان قضايا عديدة تهم المواطن 
الغزي باإلضافــة للحصار الذي يفرضه االحتال وأعوانه على القطاع منذ 

سنوات.   
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األشقر: التشكيك في 
القضاء تنصل وهروب 

مسبق من االنتخابات

خالل حفل تخريج دورة ضباط الداخلية 
د. بحر: شرعيتنا مستمدة من بنادقنا وليس من أمريكا واالحتالل الصهيوني

قال الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني:" إن الرئيس عباس يريد لقوائم فتح في انتخابات الهيئات المحلية  أن 
تنجح بالقوة والتخويف واإلرهاب أو يلجأ لخيار إلغاء االنتخابات المحلية المقرر عقدها في الثامن من شهر أكتوبر القادم في الضفة والقطاع".

جاءت تصريحات بحر في كلمة له ألقاها خالل حفل نظمته يوم أمس المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية لتخريج عدد من الدورات العسكرية 
بقطاع غزة بحضور مدير عام قوى األمن الفلسطيني اللواء توفيق أبو نعيم، ولفيف من كبار الضباط والعسكريين والمسئولين األمنيّين. 

التشريعي عقد جلستين و )7( جلسات 
استماع لمسؤولين حكوميين

التشريعي: منع النواب أداء 
فريضة الحج جريمة قانونية 

وأخالقية  

نــواب: مالحقة االحتالل وأجهزة السلطة لمرشحي 
الضفة تهديد أمني مزدوج ومرفوض

يتقدم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ود. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
ونواب المجلس كافة بأحر التهاني والتبريكات من عموم شعبنا الفلسطيني بمناسبة 

سائلين المولى عز وجل ان يعيده علينا وقد تحررت بالدنا ومقدساتنا من دنس االحتالل
تقبل اهلل طاعتكم 
وكل عام وأنتم بخير

النائبان أبو راس والغول يستقبالن 
وفدًا من حركة األحرار الفلسطينية

حلول عيد األضحى المبارك

تهنئة
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النائــب  بحــر  أحمــد  الدكتــور  ثمــن 
التشــريعي  المجلــس  لرئيــس  األول 
السياســية  المواقــف  الفلســطيني 
واإلنسانية للجمهورية التركية الشقيقة 
الداعمــة لشــعبنا وقضيتــه العادلــة، 
مشــيدًا بالعاقة العريقة بين الشعبين 
الفلســطيني والتركــي، داعيــًا الــدول 
العربيــة واإلســامية لاقتــداء بتركيا 
في دعم صمود شــعبنا الفلســطيني، 
ومشــددًا على ضــرورة قيــام منظمة 
التعــاون اإلســامي وجامعــة الــدول 
العربية بمهامهما اإلنسانية والسياسية 

عقــدت اللجنة القانونية في المجلس 
التشــريعي ورشــة عمــل لمناقشــة 
الجزائــي  الصلــح  قانــون  مشــروع 
بحضور رئيس اللجنــة النائب محمد 
فرج الغول وعدد مــن النواب أعضاء 
عــن  ممثليــن  وبمشــاركة  اللجنــة، 
القضاء النظامي والشرعي، ومندوبي 
الشرطة الفلسطينية، والنيابة العامة 
ونقابــة المحاميــن، باإلضافة للفيف 
مــن مســئولي مؤسســات المجتمــع 

المدني.
بــدوره بّيــن النائــب الغــول أهمية 
مشــروع القانــون بأنــه يهــدف إلى 
تطويــر منظومــة العدالــة الجنائيــة 
والمحافظة على البناء المجتمعي من 
خال حل النزاعات بالصلح والتصالح 
دون الخوض في اإلجراءات القضائية 
المعقدة التــي تثير أحيانــًا مزيدًا من 
النزاعات بين أسرتي الجاني والمجني 

عليه.
وأكد أن مشــروع القانون من شــأنه 

بالوقــوف مــع أبنــاء شــعبنا وقضيته، 
والعمــل علــى دعم صمــود أهلنا في 

القدس على وجه الخصوص.
جــاءت تصريحات بحر لدى مشــاركته 
في حفل تنفيذ مشــروع كسوة وفرحة 
العيــد الــذي نظمتــه وزارة الشــئون 
االجتماعية بالتعاون مع ووزارة الشباب 
والرياضة وجمعية الشابات المسلمات، 
والذي يأتي ضمن توزيع المســاعدات 
التركيــة لقافلــة " ليدي ليلــى"، وذلك 
بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة 
وممثل الهال األحمر التركي في قطاع 

أن يســاهم في التخفيف من ظاهرة 
اكتظــاظ الســجون، وكذلــك يخفف 
من النزاعات المجتمعية الناشــئة عن 

لترسم أروع معاني الصمود والبطولة 
بيــن  األخــوي  والتضامــن  والتحــدي 

الشعبين.
وقال:" وقفت تركيا مع أبناء الشــهداء 
وأصحاب البيوت المهدمة، ومع عشرات 
األالف من الشــهداء وذويهم، وانحازت 
للحــق الفلســطيني وترجمــة مواقفها 
بشــكل علنــي وصريــح مــن الناحية 
المادية واالقتصادية والسياسية، ولهذا 

نحن دومًا نقول شكرًا تركيا". 
الشــؤون  وزارة  وكيــل  أكــد  بــدوره 
أن  إبراهيــم  يوســف  د.  االجتماعيــة 

منهمــا وكذلك اإلجــراءات المصاحبة 
لــكل منهمــا، فيمــا أبــدى عــدد من 
الحضــور ماحظاتهــم علــى بنــود 

غزة، باإلضافة لممثلين عن القطاعات 
ومؤسســات  المختلفــة  االجتماعيــة 
المجتمــع المدني والجمعيــات الخيرية 
وكوكبة من المستفيدين من المشروع. 
وعبر بحر عن اعتزازه بتركيا الشــقيقة 
التــي وقفــت مع شــعبنا الفلســطيني 
والتي قدمت عشر شــهداء في سفينة 
مرمــرة مــن أجــل فــك الحصــار عــن 
فلســطين، مشــيرًا ألن الدمــاء الزكية 
للشــهداء األتراك األبطال قد اختلطت 
بدماء أبناء شــعبنا الفلســطيني ومياه 
البحر المتوسط على شواطئ فلسطين 

بعض الجنح والمخالفات الخفيفة.
وناقشــت الورشــة محــددات الصلح 
الجزائي والتصالــح ونطاق عمل كل 

وزارته تقوم بتوزيع المســاعدات على 
مستحقيها بكل شفافية ونزاهة ووفقًا 
لحاجة المســتفيدين، منوهــًا العتماد 
الــوزارة طــرق توزيــع تضمــن كرامة 
المحتاجيــن والمســتفيدين، مؤكدًا أن 
طواقم العاملين بالوزارة وكل مقدرات 
تســخيرها  يتــم  الــوزارة  وامكانيــات 
لخدمــة الفئــات األكثر حاجــة من أجل 
دعــم صمود شــعبنا وأهلنا في قطاع 
غزة وخاصة الفئات الفقيرة والمهمشة 
والمحتاجة، داعيًا أحرار العالم لاستمرار 

بتقديم العون والدعم لشعبنا.

إلقــراره  تمهيــًدا  القانــون  مشــروع 
بالقراءة الثانية.

وتضمــن مشــروع القانــون األحكام 
الخاصة بالتصالح بين المتهم والنيابة 
العامــة في كل الجرائــم التي ال تزيد 
مــدة الحبس فيها عن ســنة ميادية 
واســتثنى من تلك الجرائم الســرقة 
والزنا والجرائم الماســة بأمن الدولة، 
كمــا أعطى القانــون لمأمور الضبط 
القضائي المختص بعــرض التصالح 
علــى المتهم أو وكيله في المخالفات 
ومنــح النيابــة العامــة التصالــح في 

الجنح.
وتضمــن مشــروع القانــون األحكام 
الخاصة بالصلح بين الجاني والمجني 
عليــه علــى أال يؤثر هــذا الصلح في 
الحقــوق المدنية للمجنــي عليه، كما 
نظــم مشــروع القانون آليــة تحديد 
الديــة وذلــك وفقــًا لجــدول الديات 
الصادر ســابقًا عــن المجلس األعلى 

للقضاء الشرعي.

د. بحــر يثمــن مواقــف تركــيا تجـاه شعبــنا

اللجنة القانونية تعقد ورشة عمل لمناقشة 
مشروع قانون الصلح الجزائي

دعا االمة العربية لدعم صمود أهل القدس
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كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

في العيد.. نسمات ونفحات
نعيش هذه األيام نفحات العشر األوائل من شهر ذي الحجة األغر، تلك األيام 
المباركــة التي تعظــم فيها األجور واألعمــال عند اهلل تعالــى، لتتوج بوقفة 
عرفات التي تشكل ركن الحج األكبر، ويستقبل المسلمون في مشارق األرض 
ومغاربهــا مــن بعدها عيد األضحــى المبارك الذي تراق فيــه دماء األضاحي، 

داللة على عظم قيمة التضحية والفداء في اإلسام.
في وقفة عرفة هذا المؤتمر الكوني الواسع يجتمع المسلمون من كل أصقاع 
األرض علــى اختــاف لغاتهم وألوانهم علــى صعيد عرفات فــي وقت واحد 
ومــكان واحــد دون جــدال أو نزاع، فا فــرق بين غني وفقيــر، ووزير وخفير، 
وعالم وجاهل، وأبيض وأسود، وقوي وضعيف، ففي ذلك أعظم داللة على 
قيم ومشاعر األخوة والمحبة ووجوب ترك النعرات الجاهلية، وأشد داللة على 
مبدأ الوحدة التي جمعت هذا العدد الهائل بكل نظام وترتيب، ما يحدونا إلى 
اســتخاص العبر فلسطينيا وعربيا وإساميا، كي نلم الشمل وننبذ الخافات 

ونتوحد على طريق اإليمان وسبيل الجهاد والمقاومة وحماية األوطان.
إن عيــد األضحــى المبارك مظهــر من مظاهر الدين، وشــعيرة من شــعائره 
المعظمة التي تنطوي على حكم عظيمة ومعان جليلة ال تعرفها األمم األخرى 
في شــتى أعيادها، فقد ُشــرعت األعياد في اإلســام لحكم سامية ومقاصد 
عاليــة، تبدأ بالفرح وتقوية الروابط االجتماعية، مرورا بتجديد قيمة التواصي 
بالحق والتواصي بالمرحمة، وال تنتهي بتطبيق السنن واآلداب التي أوصى بها 

رسول اهلل في االحتفال باألعياد والمناسبات.
إن الحقيقــة األهم أن األعياد في اإلســام لم ُتشــرع من أجــل مجّرد الفرح، 
وإنما ُشــرعت لكي تســتكمل حلقة البر والتكافل في المجتمع اإلسامي، فإذا 
كان البــر والتكافــل في األيام العادية عادة فردية، ففــي أيام األعياد يصبح 
البر والتكافل قضية اجتماعية بامتياز، فهو يوم األطفال الذي يفيض عليهم 
بالفــرح والمــرح، ويوم الفقراء الذي يلقاهم باليســر والســعة، ويــوم أهالي 
الشــهداء والجرحــى والمكلومين الذين يتــم التواصل معهــم والتخفيف من 
مصابهم، ويــوم األرحام التي يجمعها على البر والتواصل، ويوم المســلمين 
الذين يجمعهم على التســامح واإلخاء والمحبــة، ويوم النفوس الكريمة التي 
تتناسى أضغانها وأحقادها، فتجتمع بعد افتراق، وتتصافى بعد كدر، ما يبعث 
على تجديد الروابط االجتماعية على أقوى ما تكون من الحب والوفاء واإلخاء.

ولئن كان من حق المسلمين أن يتبادلوا الفرح والتهاني في العيد، فإن حقوق 
إخواننــا الفقراء والضعفاء والمحتاجين يجــب أال تغيب عن أذهاننا في العيد، 
فالمجتمع الحقيقي هو الذي تســمو فيه مبادئ التكافــل والتعاون والتراحم، 
ويشعر فيه المسلم بآالم ومعاناة أخيه المسلم، ويعمد إلى إزالتها أو التخفيف 

منها بكل ما يستطيع على أقل تقدير.
أيها المسلم: تذكر في صبيحة العيد، وأنت تأنس بأوالدك وعائلتك وأحبابك، 
وعندما تضع بين يديك الطعام والشراب، تذكر الفقراء الذين ال يملكون شيئا، 
وتذكر اليتامى الذين ال يجدون حنان األب، واألرامل اللواتي فقدن ابتســامة 
الزوج، واآلباء واألمهات الذين حرموا أوالدهم، والعائات الكثيرة التي شردتها 
يد الحروب والعدوان، ومزقتها كل ممزق، فإذا هم بالعيد غارقون في الدموع 

واألحزان، وفاقدون لطعم الراحة واالستقرار.
واســتحضر أخــي المســلم المعاني اإليمانيــة التي حثك عليها اهلل ورســوله، 
فأنت حين تضمد جراح المكلومين، وتسعى لسد حاجتهم، فإنما تنفذ أمر اهلل 
ورسوله فيهم، وتسد حاجتك أنت، وتضمد جراحك أنت، فالمسلمين كالجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وما أروع 
أن يتجسد هذا المعنى في أيام العيد وأن نعيشه واقعا حيا بكل معنى الكلمة.

وختاما.. فإن شعبنا الفلسطيني الذي هدته المحن والخطوب، وأرهقته اآلالم 
واألزمات، ألجدر بأن يكون في مقدمة الشــعوب التي تســتقبل العيد بالفرح 
والســرور على قاعدة الوسطية واالعتدال، فنحن قادرون بإذن اهلل على قلب 
األلم إلى أمل، وتغيير الحزن إلى فرح، ومغادرة مشــاعر العجز والســلبية إلى 
حيث المشــاعر اإليجابية البناءة التي تســهم في تغيير الحال وصاح الوطن 
والمجتمــع، ولن يطول ذلك الوقت الذي تطوى فيه صفحة المعاناة واألحزان 
إلــى األبد عندما ينتصر الحق الفلســطيني على الباطــل الصهيوني، وترتفع 

رايات الحق على مآذن وقباب القدس والمسجد األقصى بإذن اهلل.

"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"
وكل عام وأنتم بخير وتقبل اهلل منا ومنكم صالح األعمال 

3 أخبار ومقاالت

التشريعي:
انتهاكات سلطة رام اهلل للقانون خطوة 

على طريق إفشال العملية االنتخابية

النائبان أبو راس والغول يستقبالن وفدًا 
من حركة األحرار الفلسطينية

أدان د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
الفلســطيني،  التشــريعي  المجلــس 
انتهاكات الســلطة وأجهزتها األمنية 
القوائــم  مرشــحي  بعــض  بحــق 

االنتخابية في الضفة الغربية.
وأكــد بحر في بيــان صحفي أصدره 
المكتب اإلعامي للمجلس التشريعي 
مؤخــرًا أن انتهاكات ســلطة رام اهلل 
للقانــون خطوة على طريق إفشــال 
العمليــة االنتخابيــة، مبينــًا أن هذه 
االنتهاكات والتهديدات والضغوطات 
علــى المرشــحين تعبر عــن إفاس 
سياســي ووطني كبيــر وعدم إيمان 
بمبادئ الشراكة الوطنية، مشيرًا ألن 

اســتقبل النائبــان مروان أبــو راس، 
ومحمد فــرج الغول وفــدًا من حركة 
األحرار الفلســطينية ترأســه األمين 
العام للحركــة خالد أبو هال، وضم 
عدد من قيادة الحركة في قطاع غزة، 
وناقــش الجانبان قضايا عديدة تهم 
المواطــن الغــزي باإلضافــة للحصار 
الــذي يفرضه االحتال وأعوانه على 

القطاع منذ سنوات.   
بدورهما ثمــن النائبان جهود حركة 
األحرار وقيامها بالعديد من األنشطة 

حركة فتــح والســلطة تنطلقان من 
دوافــع الخوف من نتائــج االنتخابات 

المحلية.
وحذر من استمرار سلطة رام اهلل في 
هذه التجاوزات التي تمارسها األجهزة 
األمنية التابعة لهــا، مؤكًدا أن إجراء 
االنتخابات يصبح موضع تســاؤل ما 
لــم يتم وضع حــد لهــذه التجاوزات 
بحــق  تمــارس  التــي  والتهديــدات 

المرشحين وبعض القوائم.
وشــدد بحر على ضرورة وقوف الكل 
الوطني الفلسطيني، قوى وفصائل 
وشخصيات وطنية ومنظمات مجتمع 
مدنــي وشــرائح شــعبية، فــي وجه 

المجتمعيــة التي تخدم أبناء شــعبنا 
وقضيتنا الفلسطينية، مشددين على 
أهمية نشــر بذور اإليمــان بقضيتنا 
العادلــة وتوعيــة أبنــاء شــعبنا من 
خال األنشطة والفعاليات التي تقوم 

بها حركة األحرار.
مــن ناحيته تطــرق أبو هــال أثناء 
اللقاء للعديد من المشــاكل والهموم 
اليوميــة التــي يعانيهــا المواطنين، 
وتبــادل الطرفان أفكارًا من شــأنها 
التخفيــف من حدة األزمــات الراهنة، 

متفقيــن علــى التواصل مــع جهات 
االختصاص لوضع الحلول المناســبة 
لتلــك المشــاكل وبأقصــى ســرعة 

ممكنة. 
وفي نهايــة اللقاء قدم وفــد األحرار 
الشــكر لنواب المجلس التشريعي لما 
يبذلونــه من جهود مســتمرة بهدف 
الفلســطيني  شــعبنا  أبنــاء  خدمــة 
وقضيتنــا العادلــة والتخفيــف مــن 
معانــاة المواطنين اليوميــة الناجمة 

عن الحصار. 

محاوالت الســلطة وأجهزتها األمنية 
الرامية إلفســاد العملية الديمقراطية 
والتأثيــر على نتائــج االنتخابات بما 

يحقق مصالحها الخاصة والفئوية.
ودعــا لجنــة االنتخابــات المركزيــة 
إلبــداء موقــف واضــح وحاســم من 
هــذه التهديــدات والتجــاوزات التي 
تهــدد العمليــة االنتخابيــة، مؤكــًدا 
علــى ضــرورة قيــام اللجنــة بتنفيذ 
القوانيــن واللوائــح التنفيذيــة بحق 
هــذه المخالفات والتجاوزات والتحلي 
والشــفافية  المصداقيــة  بكامــل 
والنزاهــة فــي التعاطي مــع العملية 

الديمقراطية.

ناقشا قضايا عديدة تهم المواطنين
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خالل حفل تخريج دورة ضباط بوزارة الداخلية 
د. بحر: الرئيس عباس يريد الفوز بالقوة والتخويف 

واإلرهاب أو يلغي االنتخابات المحلية
قال الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني:" إن الرئيس عباس يريد لقوائم فتح أن تنجح بالقوة والتخويف 

واإلرهاب أو يلجأ لخيار إلغاء االنتخابات المحلية المقرر عقدها في الثامن من شهر أكتوبر القادم في الضفة والقطاع".
جاءت تصريحات بحر في كلمة له ألقاها خالل حفل نظمته يوم أمس المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية لتخريج عدد من الدورات العسكرية 

بقطاع غزة بحضور مدير عام قوى األمن الفلسطيني اللواء توفيق أبو نعيم، ولفيف من كبار الضباط والعسكريين والمسئولين األمنيّين. 

تنجــح  أن  ضــرورة  علــى  وشــدد 
االنتخابــات المحلية في كل محافظات 
الوطــن، معربــًا عــن أمله أن تشــكل 
لانطــاق  قاعــدة  االنتخابــات  تلــك 
نحو االنتخابات التشــريعية والرئاســية 
والمجلس الوطني في الداخل والشتات 
حتــى نتمكــن مــن الخروج مــن مأزق 

االنقسام وتوحيد الشعب الفلسطيني.
وأضاف قائًا:" وقعت القوى والفصائل 
الفلســطينية ميثاق شــرف لانتخابات 
المحلية، لكن أجهزة أمن السلطة تهدد 
وتاحق وتعتقل القوائم التي تدعمها 
حركة حماس فــي الضفة الغربية األمر 
الذي ينــذر برغبة بعض الشــخصيات 
المتنفــذة بالضفة إفشــال االنتخابات 
واللجــوء إلــى الغائهــا بالكليــة ألنهم 

األمنيــة في قطاع غــزة في حفظ أمن 
المواطــن والمحافظة علــى المنجزات 
والمكتســبات الوطنيــة وقــال:" تلــك 
األجهزة تســتمد شــرعيتها من دفاعها 
حدودهــا  وحمايــة  فلســطين  عــن 

ومواطنيها".
ولفت ألن العقيدة األمنية لألجهزة في 
قطاع غزة تتمثــل بالدفاع عن الوطن 
الحــدود  وتأميــن  المواطــن  وحمايــة 
وحمايتهــا مــن كل المعتدين، ومضى 
والمؤامــرات  الحصــار  رغــم  يقــول:" 
سنظل نحمي الشرعية، ونحافظ على 
حقوقنــا وثوابتنــا حتى تحريــر أرضنا، 
وهي الشرعية المســتمدة من بنادقنا 

وليس من أمريكا أو االحتال".
بــدوره قــال مديــر عــام قــوى األمن 

متخوفــون مــن النتائــج وال يرغبــون 
لغيرهــم بالفوز أو الدخــول ألي بلدية 

وخاصة في الضفة الغربية المحتلة". 
وأكــد أن األجهــزة األمنية فــي الضفة 
الغربيــة ال تعمل على حماية المنجزات 
الوطنيــة وال ترغــب بحمايــة الوطــن 
وال المواطــن وال تدافــع عــن شــعبنا 
وال تعمــل على توفيــر الحماية ألهلنا 
فــي القــدس، وتابــع:" كان يجب على 
األجهــزة األمنية أن تحافظ على وحدة 
شــعبنا الفلســطيني، بداًل من ماحقة 
وأمــن  حــدود  وحمايــة  المقاوميــن 
االحتــال اإلســرائيلي، عليهــا أن توفر 
األجــواء المثالية إلجراءات االنتخابات ال 
أن تفسد تلك األجواء وتعكر صفوها".

وثمــن دور وزارة الداخليــة وأجهزتهــا 

الداخلــي اللواء توفيق أبــو نعيم:" أن 
وزارة الداخليــة تعمــل باســتمرار على 
والجنــود  الضبــاط  تدريــب وتخريــج 
أصحاب العقيدة األمنية السليمة الذين 
يعملون من أجل الدفع عن فلســطين، 
ونحن مستمرون بذلك حتى نوجد جيًا 
فلســطينيًا وطنيًا ال يعتــرف باالحتال 
وال بشــرعيته علــى أرضنا المقدســة، 
وال يخاطــب االحتــال إال عبــر فوهات 

البنادق".
وناشد أحرار العالم للعمل على مساندة 
قضيــة شــعبنا والوقــوف بجانبه حتى 
يســترد حقوقــه وينــال حريتــه ويحرر 
أرضــه، مبينًا أن أبناء شــعبنا وضباط 
وزارة الداخليــة لــن يدّخــروا جهدّا في 

الدفاع عن شعبنا وأرضه ومقدساته.

وحذر قــادة االحتال من مغبة ارتكاب 
أي حماقــة ضــد غــزة وأهلهــا، محذرًا 
االحتــال أيضًا مــن اســتمرار التهديد 
عبر وســائل االعام بشــّن حرب على 
قطاع غزة، مؤكدًا أن رجال ومنتســبي 
وزارة الداخليــة جاهزيــن للدفــاع عن 
شعبنا وحمايته والوقوف بجانبه وحفظ 
الجبهة الداخلية متماســكة وقوية في 
وجه أي عدوان، ومنددًا بكل محاوالت 
أجهــزة األمن في الضفة الرامية للعبث 
بأمــن القطاع الصامد ونشــر الفوضى 
وإعــادة الفلتان األمني وتهديد الجبهة 
الداخليــة، مســتدركًا بالقــول:" نحــن 
أقويــاء بفضــل اهلل تعالــى وال يمكن 
لجبهتنا أن تنكســر وســنحمي الوطن 

ونحافظ على المنجزات بكل قوة".
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أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني 
اغســطس  لشــهر  االداري  تقريــره 
الماضي، وتضمن التقرير أبرز أنشطة 
رئاســة المجلــس واللجــان والدوائــر 

المختلفة خال الشهر.
وقال المكتب اإلعامي للتشــريعي، إن 
المجلــس التشــريعي عقــد خال شــهر 
اغسطس 2016م، والذي استمرت فيه 
الدورة غيــر العادية الرابعــة اجتماعين 
بواقــع )2( يومي عمل، وتم إقرار تقرير 
لجنــة الداخلية واالمــن والحكم المحلي 
حول المخــدرات المؤثــرات العقلية في 
قطاع غــزة، وإقرار تقريــر لجنة القدس 
واالقصى في الذكرى السابعة واألربعين 

إلحراق المسجد األقصى المبارك.
وأشــار الى أن لجــان المجلس عقدت 
ثاثة اجتماعات و7 جلســات اســتماع 
لمســؤولين حكوميين واقرت تقريرين 
واســتقبلت 50 شــكوى ووجهــت 32 
مراسلة لجهات حكومية لمتابعة قضايا 

ومشاكل وهموم تخص المواطنين.

  رئاسة التشريعي
عقــد المجلس جلســة برلمانية خاصة 
حــول واقع ترويــج المخدرات وســبل 

وبورشــة عمــل حــول آثــار السياســات 
الضريبــة فــي قطــاع غــزة علــى الوضع 
االقتصــادي واالجتماعــي، كمــا وشــارك 
بعــدد من اللقــاءات اإلعاميــة مع بعض 

الفضائيات ووسائل االعام المختلفة.

األمانة العامة المساعدة
عقــدت األمانة العامة المســاعدة اجتماعًا 
مع لجنة الجودة لبحث ســبل تطوير عمل 
المجلــس، واجتماعــًا دوريًا لهــا رقم17 ، 
وشاركت بورشة عمل حول خطة الترويج 
لعمل المجلــس، وأعدت التقرير الشــهري 

إلدارات المجلس عن شهر أغسطس.

 اجتماعات اللجان
عقــدت اللجنــة القانونية ولجنــة الموازنة 
اجتماعــًا  االقتصاديــة  واللجنــة  العامــة 
لمناقشــة مشــروع تعديل قانــون حماية 
المســتهلك، وعقــدت اللجنــة االقتصادية 
اجتماعًا مع نقابة الســائقين، كما وعقدت 
لجنة التربيــة والقضايا االجتماعية اجتماعًا 
دوريًا لها لمناقشة عدد من القضايا الهامة.

 جلسات االستماع والزيارات الميدانية
والقضايــا  التربيــة  لجنــة  عقــدت 
االجتماعية ثاث جلسات استماع لكل 

مكافحتهــا ، وجلســة فــي الذكــرى الـ 27 
إلحراق المســجد األقصــى ، وكانت هناك 
وقفة تضامنية لرئاســة ونــواب المجلس 
التشــريعي أمــام مقــر الصليــب األحمــر 
بغــزة تضامنــًا مــع األســير النائــب أحمد 
ســعدات واألســرى المضربين عن الطعام 
، واســتقبلت وفــد مــن أبناء األســري في 
سجون االحتال بحضور اللواء توفيق أبو 
نعيــم وجمعية واعد لألســري والمحررين 
، وشــاركت رئاســة المجلــس التشــريعي 
والرياضــة  الشــباب  لــوزارة  حفــل  فــي 
بعنوان مســابقات أفضل مراكز وجمعيات 
ومبادرات شبابية لعام 2015م ، ونظمت 
زيارة لمنزل القائد الشــهيد إسماعيل أبو 

شنب في الذكري الـ 13 الستشهاده

األمانة العامة
وذكر المكتــب، أن األمانــة العامة عقدت 
اجتمــاع للجنــة اإلدارية العليــا للمجلس، 
وشــارك األمين العام بإعداد تقرير لجنتي 
الداخلية واألمن والحكم المحلي والقانونية 
بشــأن المخدرات والمؤثــرات العقلية في 
قطــاع غــزة، وشــارك فــي إعــداد قانون 
الصلح الجزائي، كما وشــارك األمين العام 
بورشة عمل حول قانون الصلح الجزائي، 

من المجلس المركــزي ألولياء األمور، 
كمــا وعقدت لجنــة الداخليــة واالمن 
والحكم والمحلي جلسة استماع لمدير 
عام قــوى االمن الداخلــي ومدير عام 
الشرطة حول جهاز مكافحة المخدرات، 
الســام  لجمعيــة  اســتماع  وجلســة 

للمعاقين.
 وعقدت اللجنة القانونية جلســة اســتماع 
اللجنــة  وعقــدت  كمــا  العــام،  للنائــب 
االقتصاديــة جلســتي اســتماع لــكل من 
وكيــل وزارة النقــل والموصات ولرئيس 

سلطة األراضي.
هذا ونظمت لجنــة الرقابة العامة وحقوق 
االنسان زيارة ميدانية لمعبر كرم ابوسالم 
لاطاع على الية العمل في المعبر ورصد 
المعيقــات التي تعترضــه ومحاولة العمل 

على حلها.

اإلعالم والعالقات العامة
قامــت اإلدارة العامة لإلعام والعاقات 
العامة والبروتوكــول بتنظيم مجموعة 
مــن األنشــطة والفعاليــات اإلعاميــة 
والعاقــات العامة، حيث أصدرت الدائرة 
مــن   194-195 األعــداد  اإلعاميــة 
صحيفــة البرلمــان، وقامــت بالتغطيــة 

اإلعاميــة لـــ 10 اجتماعــات ولقاء 
وجلســة اســتماع للجان المجلس، 
وتــم  صحفــي،  وإصدرت35خبــر 
التنســيق والترتيب إلجــراء العديد 
من المقابات والحوارات واللقاءات 
الصحفيــة والتلفزيونيــة واإلذاعية 

مع د. أحمد بحر والنواب.
ونسقت دائرة البروتوكول والعاقات 
بــاإلدارة لتنظيــم سلســلة  العامــة 
مــن الفعاليــات واألنشــطة الخاصة 
بالرئاســة علــى مســتوى محافظات 
قطاع غزة شملت زيارة بيوت شهداء 

وأسرى محررين.

الشؤون القانونية والبحوث
دراســات   10 اإلدارة  اصــدرت 
قانونية وتقاريــر وأوراق عمل، 
وأعــدت 9 مذكــرات قانونيــة، 
اجتماعــات وورش   9 وعقــدت 
عمل، وأنجــزت التعديات على 
مشــروع قانون الصلح الجزائي 
بنــاًء  األولــى  بالقــراءة  المقــر 
على ماحظــات ورشــة العمل 
المنعقــدة فــي 24 أغســطس 

2016م 

عقدت رئاســة المجلس التشريعي مؤتمرًا 
صحفيــًا بمقــر المجلس نــددت فيه بدور 
ســفارة فلســطين في القاهرة واجراءاتها 
التــي أدت لمنــع بعــض نــواب المجلس 
التشريعي من السفر للديار الحجازية ألداء 
فريضــة الحج لهذا العام، وحّملت رئاســة 
التشــريعي المســؤولية الكاملة للســفارة 
الفلســطينية في القاهــرة والحكومة في 
رام اهلل عــن هذا التصرف المشــين الذي 
اعتبرته مخالفة قانونية وأخاقية مطالبة 
بمحاكمــة مــن يقــف خلف هــذا التصرف 

المشبوه.  
وقال د. أحمد بحر أثناء المؤتمر:" في ظل 
ظروف التوافق الوطنــي وإجراء انتخابات 
للمجالس المحلية فــي محافظات الوطن 
كافــة، وفــي ظل تطلعــات أبناء شــعبنا 
الفلسطيني لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء 
االنقســام الفلســطيني وإلــى األبد بإذن 
اهلل، وفي ظل التوافق في تســيير قوافل 
الحجيــج ألداء مناســك الحج لهــذا العام، 
فوجئ المجلس التشــريعي بقيام ســفارة 
فلســطين بالقاهرة وألول مرة منذ إنشاء 
المجلس التشــريعي بمنــع عدد من نواب 
المجلــس مــن أداء فريضــة الحــج وذلك 

بعدم تفييز جوازات سفرهم الدبلوماسية 
خافــًا ألحكام القانون األساســي وأحكام 
النظام الداخلــي للمجلس وأحكام حقوق 
وواجبــات النــواب الــذي منــح الحصانــة 
البرلمانيــة للنائــب ونــص علــى تمتعــه 
بجملة من التسهيات في التحرك والتنقل 

والسفر".
وعبر عــن إدانة المجلس التشــريعي ونوابه 
لممارسات السفارة معتبرًا الدور الذي قامت به 
إنما هو ســلوك غير وطني وال قانوني، ومن 
شــأنه تعزز االنقســام وضرب وحدة الشعب 
الفلسطيني، محّمًا السفارة الفلسطينية في 
القاهرة والســلطة فــي رام اهلل المســؤولية 

الكاملة عن هذه الجريمة النكراء.
وفــي الختــام أكــد المؤتمر علــى اعتبار 
هذا الســلوك الا وطني جريمــة قانونية 
واخاقيــة ترتكبهــا الســفارة بحــق نواب 

الشعب الفلسطيني.
للســفارة  الكاملــة  المســؤولية  وحّمــل 
الفلســطينية في القاهــرة والحكومة في 
رام اهلل على هذا التصرف المشين، مؤكدًا 
على ضرورة المســائلة القانونية لكل من 
مــارس دورًا في هذه الجريمة الاأخاقية 

بحق نواب الشعب.

التشريعي: منع سفارة فلسطين في القاهرة للنواب 
أداء الحج جريمة قانونية وأخالقية  

التشريعي عقد جلستين و )7( جلسات استماع لمسؤولين 
حكوميين واستقبل )50( شكوى خالل شهر اغسطس
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طالــب النائــب في المجلس التشــريعي 
الفلســطيني  الــكل  راس  أبــو  مــروان 
والمنظمات الدوليــة والحقوقية بالعمل 
لإلفراج عن المختطفيــن األربعة، داعيًا 
لكســر الحصار عــن قطاع غــزة ورفعه 
بالكليــة حتى يتمكن أهــل القطاع من 

العيش كبقية أهل المعمورة.
جاءت أقوال أبو راس لدى مشاركته في 
الوقفة االحتجاجية على سياســة حصار 
غــزة، وتضامنًا مــع المختطفين األربعة 
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، والتــي 
نظمتهــا مؤخــرًا الحركــة النســائية في 
ســاحة الجندي المجهول وســط مدينة 
غزة، بحضور ذوي المختطفين وكوكبة 
من المسئولين والسياسيين والمهتمين 
بملــف المختطفين، باإلضافة لعدد كبير 
من النساء واألطر والمؤسسات النسوية 

العاملة في قطاع غزة. 
وأشــار أبــو راس خال كلمتــه للعاقة 
والعمــق التاريخــي الذي يجمع الشــعب 
الفلســطيني باألمة العربية واإلسامية، 
معتبــرًا هــذه العاقــة بمثابــة امتــداد 
استراتيجي للشــعب الفلسطيني، منددًا 

بحصــار غــزة الــذي يفرضــه االحتــال 
بالتعــاون مــع جهــات عربيــة واقليمية 
مشــبوهة، مشــددًا علــى أن االحتــال 

وأعوانه ال يريــدون لغزة أن تبقى على 
قيــد الحيــاة، لذلك فهم يمنعــون عنها 

أبسط متطلبات العيش. 

للتصعيــد  األنظــار  راس  أبــو  ولفــت 
اإلســرائيلي األخير على القطــاع منوهًا 
ألنــه يأتــي في ظــل غفلة مــن العرب 

والمســلمين األمــر الــذي أدي لتغــول 
دولــة االحتال وجيشــها على الشــعب 

الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
مضيفــًا بالقول:" يتبجــح ليبرمان بقوة 
جيشــه الــذي يظن أنــه ال يقهــر، بينما 
الحقيقــة أن هــذه القــوة قــد ترعرعت 
نتيجــة خــذالن األمــة لقضيتهــا األولى 
وكنتيجــة طبيعيــة  فلســطين،  وهــي 
للســلوك الخياني الذي تمارسه السلطة 
فــي رام اهلل وفي مقدمة ذلك سياســة 
التنسيق األمني والتعاون مع االحتال". 
وأكد أبو راس أن من يصمت عن حصار 
غزة ويخطف أبنائها ويسكت عن انتهاك 
حرمة األقصى إنما هو خائن متآمر على 
الشــعب والوطــن والقضية، معتبــرًا أن 
اختطاف الشــبان األربعة عارًا على مصر 
ورجالها وقيادتها، مشيرًا ألن من يدخل 
مصــر يجب أن يتمتــع باألمــن واألمان 
علــى أهلــه ونفســه وماله، مؤكــدًا أن 
الهدف من اختطاف الشــبان األربعة هو 
الوصول بغزة ورجالها لحالة من اليأس، 
والتيقــن مــن عــدم مناصرة العــرب لنا 

والتخاذل عن نصرتنا. 

قال النائب إســماعيل األشــقر:" نحن 
االنتخابيــة  العمليــة  فــي  ماضــون 
وترهيــب المرشــحين بالضفــة يؤكد 
أن حركة فتــح ال تؤمن بالديمقراطية 
والتداول الســلمي للســلطة سواء في 
المجالس المحليــة أو غيرها من األطر 

السياسية". 
أكد النائب األشقر في تصريح إعامي 
أصــدره مؤخــرًا أن اســتمرار ترهيــب 
وتهديد المرشحين لانتخابات المحلية 
من قبل حركة فتــح وأجهزتها األمنية 
في الضفة الغربية يؤكد بالقطع أنها ال 

تؤمن بالديمقراطية وتريد تصدير أزماتها الداخلية لعدم جهوزيتها لخوض 
االنتخابات، مبينًا أنه تم رصد العديد من حاالت الترهيب للمرشحين سواء 

بقطع الرواتب أو بالسجن وغير ذلك من أنواع التهديد والوعيد.
وأوضح أن حركة حماس وبعض العائات والفصائل قدموا شكاوى رسمية 
بســبب اســتمرار انتهاكات األجهزة األمنية في الضفــة للعملية االنتخابية 
والمرشــحين، محــذرًا حركــة فتح من االســتمرار في ترهيب المرشــحين، 
ومشــددًا في تصريحه على أن حركة فتح ال تؤمن بالديمقراطية وتداول 
الســلطة، وقال:" فتح ال تؤمن بأن االنتخابات هي الوســيلة الديمقراطية 
والوحيدة التي يجب من خالها تداول السلطة وتمكين شعبنا الفلسطيني 

من اختيار القيادات التي تمثله".  
واستنكر محاوالت حركة فتح التشكيك في الحاكم والقضاء في قطاع غزة، 
موضحــا أن التشــكيك هو محاولة للتنصل والتهرب مــن االنتخابات ومن 
نتائجها بشــكل مسبق، مبينا أن القضاء في غزة قضاء نزيه وليس قضاء 

حزبي أو تنظيمي ويحكم بين الناس بالعدل. 
وجــدد تأكيده أن حركــة حماس ماضية في العمليــة االنتخابية لتكريس 
الديمقراطيــة واختيار من يخدم شــعبنا الفلســطيني من خــال الهيئات 
المحليــة في الضفــة والقطاع، مؤكدًا أن شــعبنا لن يلتفت للــوراء مهما 
حاولت حركة فتح من خال التهديد أو التشــكيك في القضاء ألن شــعبنا 

يدرك األبعاد السياسية ويفهم الحقيقة جيدًا.

النائب أبو راس يطالب باإلفراج عن المختطفين األربعة

األشقر: التشكيك في القضاء تنصل 
وهروب مسبق من االنتخابات

هنــأ د. أحمد بحــر النائــب األول 
التشــريعي  المجلــس  لرئيــس 
التركــي  الرئيــس  الفلســطيني 
رجب طيــب أردوغــان والحكومة 
التركية والشــعب التركي الشقيق 
بمختلف أطيافه وأحزابه السياسية 
الديمقراطية  بانتصــار  والفكريــة 
التركية وإرادة الشعب التركي على 
دعاة الفتنة والفساد والتخريب إثر 
فشــل االنقــاب العســكري الذي 
قادته زمرة خائنــة لدينها وحرية 

ونهضة شعبها.
وثمــن موقفها عاليــًا التي قدمت 
فيه عشــرة شــهداء من أجل كسر 
الحصار عن غزة من خال سفينة 

مرمرة عام 2010م.
وأكــد بحر أن الحصــار المفروض 
ضد شعبنا لم يكن إال ألن الشعب 
الديمقراطية  اختــار  الفلســطيني 
النزيهة في انتخابات 2006م، وجاء 
بممثليه في المجلس التشــريعي، 
فانقلبت الرباعية الدولية وأمريكا 
والكيان الصهيوني ومن لف لفهم 

على االنتخابات الحرة والنزيهة .
ولفــت إلــى أن مدينــة القــدس 
تتعرض ألبشــع مؤامــرة من قبل 
الكيــان الصهيوني فتهــود وتغير 

ممارســة الضغط على الشقيقة 
مصــر بفتــح معبر رفح بشــكل 
كامل وعلى مدار الساعة لدخول 
مؤكديــن  والبضائــع،  األفــراد 
علــى خطــورة اســتمرار إغــاق 
المعبــر والتداعيــات البالغة التي 
يخلفهــا ذلــك على المســتويات 
الصحية واإلنسانية واالجتماعية 

واالقتصادية.  
ودعا بحر أبناء شعبنا الفلسطيني 
فــي كل مكان لتحقيــق الوحدة 
وإنهــاء االنقســام البغيض، كما 
دعا ســفارتنا في تركيــا وكافة 
ســفاراتنا في الخــارج أن يكون 
لهم دور فاعل في حشــد التأثير 
والدعــم ألبناء شــعبنا من اجل 
فك الحصار حتى نقف صفًا واحدًا 

في مواجهة االحتال.
ومــن جانبه وجــه رئيس مؤتمر 
فلسطينيي تركيا محمد مشينش 
رســالة شــكر وتقديــر للدكتــور 
أحمــد بحر علــى مشــاركته في 
المؤتمر من خــال كلمة متلفزة 
، وقال : توصياتكم أخذت بعين 
االهتمــام وأدرجت ضمن البيان 

الختامي للمؤتمر.

معالمهــا، وتهــدم بيوتهــا، ويطــرد 
ســكانها، وتجــرف مقابــر الصحابــة 
تحــت  األنفــاق  وتحفــر  الكــرام، 
المســجد األقصــى، ويدخــل قطعان 

المستوطنين باحاته يوميًا.
وقــال خــال المؤتمــر "أمــا الحديث 
عــن معبر رفح فهــو حديث مؤلم ذو 
شــجون، إذ بقي المعبر مغلقا طوال 
العــام 2015، ولــم ُيفتح إال بشــكل 
اســتثنائي لمدة 24 يوما فقط، فيما 
تــم فتحــه أليــام معــدودات طيلــة 
األشــهر الماضيــة مــن عــام 2016، 
وذلك بالرغم من المآســي اإلنسانية 
التي تســبب بهــا إغــاق المعبر، بما 
العالمــي  اإلعــان  صراحــًة  يخالــف 
مــع  ويتناقــض  اإلنســان،  لحقــوق 
روابط الدين وقيم األخوة واإلنسانية 

والجوار والمصير المشترك".
وأوصى بحر المؤتمرون بتشكيل فرق 
عمل ولجان متخصصــة في القانون 
الدولــي والقانون الدولي اإلنســاني 
من أجل كشــف جرائم االحتال أمام 
المحافــل الدولية وماحقــة مجرمي 
المحكمــة  أمــام  الصهاينــة  الحــرب 
الجنائية الدولية ومحاكم الدول التي 

يسمح قضاؤها بذلك.
وناشد المؤتمرون في تركيا بضرورة 

التشريعي: تركيا قدمت 10 شهداء 
لكسر الحصار عن غزة

رئيس المؤتمر وجه رسالة شكر لـ بحر
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نــواب: مالحقة االحتالل وأجهزة أمن السلطة لمرشحي 
الضفة والتضييق عليهم تهديد أمني مزدوج ومرفوض

يتمتع مرشــحو القوائم االنتخابية في قطاع غزة بكل حرية ويعيشــون أجواء نموذجية من حيث حرية التنقل والمشــاورات 
وااللتقاء بالكوادر والشخصيات...، بينما يخضع المرشحون في الضفة الغربية لسياسة ابتزاز وتضييق ومالحقة مزدوجة يقودها 
االحتالل بالتعاون والتنسيق مع األجهزة األمنية في الضفة الغربية، حول هذا الموضوع "البرلمان" استطلعت أراء نواب المجلس 

التشريعي وأعدت التقرير التالي: 

قبضة بوليسية 
من ناحيته أشار النائب رياض العملة ألن الضفة الغربية منذ 
قدوم السلطة تعيش حالة من الترهيب والتخويف، أشبه ما 
تكون بالحالة أو القبضة البوليسية، منوهًا لتراوح تلك الحالة 
بيــن المد والجــزر فإن كان هناك انتخابات بالطبع ستشــتد 

هذه الحالة وسيكون هناك استدعاءات واعتقاالت.
وأشــار العملة لاتصــاالت التي يجريهــا االحتال مع بعض 
المرشــحين وتهديدهم وتخويفهم من االســتمرار بالترشح، 
مبينًا أن الجو البوليســي الموجود ال يسمح ال للمرشحين وال 

للناخبين أو القوائم بممارسة أدني حد من الحرية.

تقاسم وظيفي
وأكد وجود تقاسم وظيفي بين االحتال وأجهزة أمن الضفة 
بهدف افشــال االنتخابات، مشــيرًا ألن االحتال والسلطة ال 
يســمحان بنجاح أي برنامج يتعــارض مع برامجهم وبالتالي 
فهم يتعاونون وينســقون حماتهم الترهيبية بحق القوائم 
والمرشــحين الذي يعارضون سياســة التنسيق والتطبيع مع 

االحتال.
وأوضــح أن الهــدف مــن التضييــق والماحقة هــو ترهيب 
المرشــحين وبالتالي انسحابهم من الســباق، أو التراجع عن 
أداء الــدور الصحيــح وإظهار حاله من النفاق السياســي في 

المجتمع.
ونــوه قائا:" ال أدري قد تلغى االنتخابات أو ال يتم االعتراف 
بنتائجها وخاصة إذا فازت تلك القوائم التي تدعمها حماس، 
مشككًا في نية السلطة تهيئة األجواء الديمقراطية لممارسة 

العملية االنتخابية بشكل صحيح". 
وندد العملة بممارســات الســلطة وتمهيدها لقرار اإللغاء أو 
التأجيــل بدعــوى أن األمور ال تســير فــي صالحهم وصالح 
قوائم فتح، مشــددًا أن فشــل االنتخابات المحلية أو إلغائها 
ســيكون له مــا بعــده وســيلقي بظالــه علــى االنتخابات 
التشــريعية والرئاســية التي رجــح أنها لن تحــدث طالما أن 
الســلطة ال ترغب بالمشــاركة السياســية وافســاح المجال 
أمام القوى والفصائل للمســاهمة فــي إدارة الباد وتحمل 

المسئولية الوطنية في المرحلة الراهنة.  

سياسة مرفوضة
بــدوره قال النائب في المجلس التشــريعي عن محافظة الخليل 
باســم الزعاريــر إن األجواء الســائدة في الضفة الغربية عشــية 
االنتخابات المحلية ليست إيجابية، وأن األوضاع األمنية المرعبة 
في الضفة تعتبر سياسة مرفوضة وطنيًا، مشيرًا لماحقة االحتال 
واألجهزة األمنية ألنصار المقاومة والمعارضين لسياسة السلطة 

األمر الذي يشكل تهديد أمني مزدوج من السلطة واالحتال.
وأكد أن هذه التهديدات شــملت المســتقلين وأصحــاب الكفاءة 
المهنيــة، ألن حركــة حماس أعلنــت عن توجههــا لدعمهم لكن 
التهديــد طالهــم بالتالــي امتنعــوا عن الترشــح ايثاًرا للســامة 
الشــخصية وهذا ما أحدث استنكافًا في عشرات الهيئات المحلية 

في الضفة.
وبين أن الذين المرشحون سيعانون في مرحلة الدعاية االنتخابية، 
وقد تشــمل التهديدات ممثلي ووكاء القوائم والمشــاركين في 
الحمات الدعائية، مما ســيحد من إمكانية إيصال صوت القوائم 

المنافسة لحركة فتح للناخبين وشرح برامجهم االنتخابية. 

غزة نموذجًا
وأشــار لضــرورة أن تتحلى الضفة بما تحلت بــه غزة من احترام 
للعمليــة االنتخابية والعمــل على تهيئة أجواء مناســبة إلجرائها 
واحترام الحريات العامة والديمقراطية، مســتدركًا بأن هناك فرق 
واضح بين الضفة وغزة من حيث حرية العمل واألجواء النموذجية 
وهذا ما أعلنت عنه لجنة االنتخابات العامة والمنظمات الحقوقية.
وقــال إن بدائــل حركــة فتح جاهزة فــي حالة إلغــاء االنتخابات 
وتتمثــل بمراســيم أحاديــة وتقاريــر كيدية ترســخ االنقســام، 
وتضغط الخصوم السياســيين، ملفتًا ألن سلطة الضفة تمارس 
سياســة ابتزاز أهالي غزة بالكهرباء والرواتب والسفر عبر المعابر 
والتمييــز العنصري في إيصال الخدمات للبعض وحرمان البعض 

اآلخر منها.
وأشار الزعارير لحجج السلطة الهادفة لتأجيل االنتخابات والطعن 
بشــرعية القضاء في غزة، محذرًا من اعتــداءات وانتهاكات بحق 
المرشــحين والقوائم االنتخابية في الضفة، مؤكدًا أن حركة فتح 
تســعى بــكل الطرق للوصول لقــرار إلغاء االنتخابــات بعيدًا عن 

ضوابط المنطق والسياسة والمصلحة الوطنية.

انتهاك للحريات
ومــن جهتها قالت النائب ســميرة الحايقــة:" يوجد غياب 
واضح للحريــات العامة في الضفة الغربية وانتهاك صارخ 
للحريات يشــهد بذلك عمليــات االعتقال السياســي التي 
قامــت بها األجهــزة األمنية فــي الضفة ضد أبنــاء حركة 

حماس.
وبّينت الحايقة أنه تم تقديم )160( شكوى ضد انتهاكات 
الحريات في حوالي )180( موقع انتخابي في الضفة وهذا 
مؤشــر كاف لوجــود تجــاوزات بحق المرشــحين والقوائم 
االنتخابية، مشــيرة لعديد الشــكاوى حــول تهديدات عبر 
الهواتف لمرشــحين أدت النسحابهم من القوائم، وقالت:" 
إن التهديــدات التي طالت المرشــحين وعــدم توفر أجواء 
طبيعية لممارسة الحريات وعدم وجود ضمانات لحمايتهم 

كلها أمور تهدد العملية االنتخابية برمتها". 

األمن المفقود
وأوضحــت الحايقــة أن األمــن الشــخصي للمرشــحين 
بالضفة مفقود بفعل ماحقــة األجهزة األمنية واالحتال 
لهم، مستشــهدة بتصريح لجنة االنتخابــات المعلن حول 
عــدم مقدرتها ضمان حماية المرشــحين من الماحقة أو 
االعتقــال، مؤكــدة أن تدخــل االحتال ال يعفي الســلطة 
من مســؤوليتها تجاه العملية االنتخابية، متهمة الســلطة 

ورجاالت أمنها بعدم توفير األمن واألمان للمرشحين.
وعلقت بأن الوضع السياســي واألمني في الضفة مختلف 
تمامــًا عنه في غزة، وأن االحتــال أصبح يتدخل في كل 
الشؤون الفلسطينية وهو يستبيح األجواء استباحة كاملة، 
وقالــت:" إن أجهزة أمن الســلطة ليســت معنية بالوقوف 
بوجــه االحتال خــال دخوله للمناطق وهذه االســتباحة 

ستؤثر بشكل مباشر على مجريات العملية االنتخابية".
وأكدت وجــود مطالبات متكررة من حركــة فتح إللغاء أو 
تأجيل االنتخابات مع ارتفاع نسبة الشكاوى ضد قوائمها، 
مشــيرة لقبــول لجنــة االنتخابــات )6( شــكاوى من أصل 
)160( شــكوى مقدمة، األمر الذي يضع العملية االنتخابية 

في مهب الريح. 

النائب رياض العملةالنائب سميرة الحايقةالنائب باسم الزعارير
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المتأمل في أوضاع حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" يرى أن قياداتها الكبيرة صاحبة 
النفــوذ التاريخي ما زالت مصممة على إبقاء الحركة في حالة من الضعف والتشــرذم، دون 
االلتفات للمصلحة العامة للحركة أو ما يعكسه ذلك على الوضع الفلسطيني سواء محليًا أو 
اقليميًا أو على الحلبة والســاحة الدولية، ومن هنا فإنني أتوجه بهذه الرســالة لقيادة حركة 
فتح لعلها تشــكل حافزًا لهم للنهوض بحركتهم والمحافظة على إرثها التاريخي والنضالي 

وللتخلص من أرباب الفساد فيها. 

أواًل: إلى الحرص القديم 
ال أدري أيها الســادة لمــاذا تعاندون حركة التاريخ وال تؤمنون بنظريــة تدافع األجيال، وال 
أعلم ســببًا لبقائكم في ســدارة الحركة ومقدمتها على الرغم مــن مرور بضعة عقود على 
بعضكم في هذه المكانة، وعلى الرغم من وجود عديد القيادات الحركية لديكم ســواء في 
الضفــة أو غــزة أو الخــارج، أو حتى الســجون، وبعضهم قادرون من الناحيــة الحركية على 
تحّمل أعباء المرحلة وقيادة الحركة، عليكم أن تحترموا الجيل الواعد وال تحطّموا معنوياتهم 
وآمالهم بمكوثكم في أماكنكم القيادية المتقدمة لسنوات طوال، أفسحوا المجال لهم فقد 

يكونوا أقدر منكم وأجدر بالمسئولية.    

ثانيًا: إلى الرئيس عباس
لقــد أصبحــت اليوم في عقدك التاســع وما زلت تطمــح بمزيد من المال والجاه والســلطة 
واالســتحواذ على األلقاب، ربما أنت األن فــي الرمق األخير من الحياة وعلى الرغم من ذلك 
ُتِصــّر على رفض كل الحلول لُتبقــي كل الخيوط والخطوط بيدك، أرجو أن تعلم أن بعضًا 
ممن حولك إن لم يكن كلهم وخاصة أولئك الذين اشــتريتهم وســمنتهم بالمال السياسي 

يرغبون بتحقيق سياسة تدمير المعبد على من فيه. 
اعلم أن رفضك لّم الشــمل لبيتك الداخلي معناه أن فتح ســتبقى ضعيفة ومنهكة وتتراجع 
يومًا بعد يوم، في حين أن القطط السمان من حولك ماضية في جمع المال وتعظيم ثروتها 
دون وجه حق، ال بد أن تعلم أن رفضك المصالحة مع حماس واإلصرار على حصار غزة إنما 

يوقع األذى على الحالة الفلسطينية برمتها ويضعف الجميع. 
أقتــرح عليــك أن تتوقف أنت ومن حولك عن جمع المال وترويج الفســاد في ربوع الوطن، 
واغتنم ما تبقي من العمر لتحقيق ُحلّم لّم الشمل الفلسطيني، أو على األقل تحقيق وحدة 

حركة فتح المشرذمة المتفرقة. 

 ثالثًا: إلى القيادة الوسطى
القيادة الوسطى أو المتوسطة في حركة فتح عليها أن تدرك أن شرعية رئيسها قد تهاوت، 
وكذلــك المجلس الثوري، ولم يبقى من شــرعية "عواجيز" التنفيذية ســوى وجودهم على 
قيد الحياة، أعلموا أن رئيسكم قد أضاع الضفة الغربية، التي يسرح فيها اللصوص ساعين 
لتدميــر كل ما هــو جميل فيها، بــل وصلوا لتدمير نســيجنا االجتماعــي بحزبيتهم المقيتة 
وتفكيرهم الضيق، عليكم أن ترفضوا كل الدعوات الهدامة التي ال تعترف باإلســام كدين 
لبلدنا وشعبنا، ارفضوا تصريحات الرجوب وغيره القائمة على أساس التفرقة والفتنة والتنكر 

للعهدة العمرية التي وقعها الخليفة عمر بن الخطاب مع أهل ايلياء عام 638 للمياد.
اعتذروا لشعبكم ولحركتكم عن اساءات قياداتها المعيبة بحق أخواننا المسيحيين في فلسطين 

ونعتهم بأنهم جماعة "الميري كريسمس" وأنهم من بقايا الحمات الصليبية على فلسطين.

وأخيرًا 
أرى أنه على أبناء فتح أن يبلغوا قيادتهم أنه لم يعد مســموحًا لهذا القيادة االســتمرار في 
حرف البوصلة وعليهم أن يعتذروا للشعب ويحترموا نضاالته وجهاده، أو يذهبوا عن المشهد 
السياسي غير مأسوف عليهم ألن الشعب قد مل منهم ومن تصرفاتهم، والحالة الوطنية لم 

تعد تحتمل مغامراتهم وال مقامراتهم وال مهاتراتهم وتصرفاتهم الصبيانية. 

استقبل النائب في المجلس التشريعي 
محمد فرج الغــول مؤخرًا بمكتبه وفدًا 
مــن إدارة المباحــث بمركــز شــرطة 
الشــاطئ، ضم مسئول القسم ونائبه 
وعــدد مــن ضبــاط وصــف الضباط 
الجهــود  معهــم  وناقــش  بالمركــز، 
المبذولــة من أجل الحفاظ على األمن 
ومحاربة الجريمة قبل وقوعها، شاكرًا 
لهم تلــك الجهود على الرغم من قلة 

اإلمكانيات المتوفرة لديهم.  

وشــدد الغــول على ضــرورة أن يأخذ 
القانون مجراه ليتم محاسبة المجرمين 
ومعاقبتهــم علــى مــا اقترفــوه مــن 
جرائــم بحق المجتمع، مؤكدًا أن نواب 
المجلس التشــريعي يشــكلون ســندًا 
وعونــًا ألبنائهم في األجهــزة األمنية 
من أجل اســتتباب األمــن والمحافظة 

على مجتمعنا وأبناء شعبنا.
بــدوره أشــاد وفــد المباحــث بجهود 
فــي  المســتمر  وتعاونهــم  النــواب 

تذليــل العقبــات التــي تواجــه عمل 
األجهــزة األمنية، وطــرح الوفد العديد 
من المشــاكل التي تعتــرض عملهم 
مــن نقــص اإلمكانيــات والميزانيات 
التشــغيلية واألفــراد، مقدرين للنائب 
الغول تقديمه مســاعدة مالية عاجلة 
لقســم للمباحث، وشــاكرين له حسن 
االســتقبال والضيافة، ومؤكدين على 
جهوزيتهــم مــن أجل خدمــة الوطن 

والمحافظة على أمن المواطن. 

النائب الغول يستقبل وفدًا من شرطة الشاطئ

اللجنتان االقتصادية والقانونية لدى المناقشة األولية لقانون حماية المستهلك 

لجنة التربية تناقش خطة عملها للمرحلة القادمة


