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لجنة "الداخلية" 
تناقش 

ظاهرة الذمم المالية

التشريعي يستقبل مجلس اإلنقاذ الفلسطيني

رئاسة المجلس تستنكر اقتحام مخابرات "بحر" يهاتف نائب تونسي ويشيد بتمزيقه علم االحتالل
السلطة لمنزل ابنة رئيس التشريعي

رئاسة ونواب التشريعي يستقبلون وفدًا من مجلس 
اإلنقاذ الفلســطيني، وذلك يوم أمس بمكتب النائب 
األول لرئيس التشــريعي أحمد بحر، وبحضور النواب: 
محمــود الزهــار، محمــد فرج الغــول، جمــال نصار، 

ومروان أبو راس. 

بدوره استعرض رئيس مجلس اإلنقاذ إبراهيم حبيب 
فكرة إنشاء مجلسه واألسباب التي دفعت لذلك، مبينا 
أن المجلس يســعى للمســاهمة في انقاذ القطاع من 
حالة االنهيار، وتردي األوضاع االقتصادية الناجمة عن 
الحصار المفــروض على قطاع غزة، وتعثر المصالحة 

الفلسطينية وتلكؤ الحكومة في القيام بمهامها.
وأوضــح "حبيــب" أن المجلــس ليس حزبًا سياســيًا 
وليس بديًا عن الحكومة أو الســلطة والفصائل، إنما 
هو مجلس مهني له طابع إنســاني وإغاثي، ويسعى 

للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع.

من جهتهم أكد النواب أن المجلس التشــريعي يساند 
أي فكــرة إلنقــاذ قطاع غــزة من الوضــع االقتصادي 
الســيئ، ويدعم العمــل من أجل مصلحــة المواطن، 
منوهين على أن التشــريعي ســيدرس فكرة مجلس 

اإلنقاذ مع جهات االختصاص. 

هاتف الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس، 
النائب التونسي عمار عمروسية، وأشاد بتمزيقه علم 
االحتال الصهيوني داخل البرلمان التونســي، ووصف 
ذلك بالموقف الوطني المشرف، وشكر لتونس مواقفها 
الداعمة لفلسطين والمقاومة والرافضة لجميع أشكال 
التطبيع مع االحتال الصهيونــي، معتبرًا ذلك تعبير 
واضــح وصادق عن نبــض األمة العربية واإلســامية 

وتأكيد على أصالة الشعب التونسي. 
بدوره أكد النائب التونســي "عمروسية" دعم الشعب 

اســتنكر النائب األول لرئيس المجلــس أحمد بحر، اقتحام 
قوة مــن مخابرات الســلطة في الخليل فجــر اليوم لمنزل 
نــداء عزيز دويك ابنة رئيس المجلس التشــريعي، والعبث 
بمحتوياته ومصادرة أجهزة حاسوب وكاميرا، واالعتداء على 

من تواجد بالبيت. 
وأكد "بحر" فــي بيان صحفي أصدره أمــس أن اعتداء أمن 
الســلطة على ابنة رئيــس المجلس التشــريعي وعائلتها 
يشــكل جريمة تضاف غلى سلســلة الجرائم التي اقترفتها 
الســلطة بحق نواب الشــرعية الفلســطينية وبحق شعبنا 
الفلســطيني، معتبرًا االعتداء بمثابة ورقة ضغط وتهديد 

التونسي لقوى المقاومة الفلسطينية، ورفض التطبيع 
مع االحتــال، منددًا بدعاة التطبيــع، الذين وصفهم 
بأنهم يمســون بشــرف تونس وشــرف األمة العربية 
واإلسامية، ومعتبرًا أن التطبيع خيانة وطنية وقومية 

عظمى.
وشــدد البرلماني التونســي على أن برلمان باده لن 
يكون جزء مــن حالة التطبيع مع االحتال، وســيقاوم 
النــواب األحــرار كل مــا مــن شــأنه المــس بالقضية 

الفلسطينية ومقاومتها الباسلة.

تمارسها الســلطة بحق د. عزيز دويك في محاولة إلرهابه 
وثنيه عن أداء واجباته الوطنية والبرلمانية.        

 وشــدد علــى أن الســلطة مســتمرة فــي ماحقــة النواب 
وعائاتهــم وال تتــورع عــن انتهــاك القانــون والحريــات 
والحصانــة البرلمانيــة للنواب من أجل منعهــم من الدفاع 
عن حقوق شــعبهم في وجــه مخططات تصفيــة القضية 
الفلســطينية المعروفــة باســم صفقــة القــرن، مطالبًــا 
المؤسسات الحقوقية في الضفة الغربية بإدانة هذا السلوك 
االجرامي المشــبوه، واجبار السلطة التنفيذية على احترام 

الحصانة البرلمانية للنواب وعدم المساس بعائاتهم.

اللجنة االقتصادية تســتمع 
لوكيل وزارة االقتصاد
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بــإدراج  ينــدد  التشــريعي 
"هنية" على قائمة اإلرهاب
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"بحر" يبرق لرؤساء البرلمانات والمنظمات الدولية
 ويطالبهم بإدانة قرار إدراج "هنية" على قائمة اإلرهاب والعمل إللغائه

السيد/ أنطونيو غوترييش
أمني عام األمم املتحدة

السيد/أحمد أبو الغيط
أمني عام جامعة الدول العربية

السيد/ مشعل السلمي
رئيس الربملان العربي

السيد/ يوسف العثيمني
أمني عام منظمة التعاون اإلسالمي

أبــرق د. أحمد بحر النائــب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني ببرقية عاجلة لرؤســاء 
البرلمانات العربية واإلســامية كافــة، ولُكًا من 
أمين عــام األمم المتحــدة أنطونيــو غوتيريش، 
ورئيس البرلمان األوروبي أنطونيو تاياني، واألمين 
العام لاتحاد البرلماني الدولي ماتن تشــونغونغ، 
ورئيس البرلمان العربي مشــعل السلمي، وأمين 
عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين 
عام منظمة التعاون اإلســامي يوسف العثيمين، 
وطالبهم بضرورة إدانة قرار ادراج إسماعيل هنية 
على قائمــة اإلرهاب األمريكيــة والعمل من أجل 

إلغاء هذا القرار الذي اعتبره جريمة سياسية.

باإلرهاب من قريب أو من بعيد.
وأشــار علــى أن إســماعيل "هنيــة" عضــوًا في 
البرلمــان الفلســطيني، عــاوة علــى أنــه ترأس 
الحكومة الفلسطينية العاشــرة عام 2006م، كما 
ترأس حكومة الوحدة الوطنية عام 2007م تنفيذًا 

التفاق مكة المكرمة.
واعتبر "بحر" القرار األمريكي جريمة سياسية بكل 
معنى الكلمة، وانحيازًا كامًا لاحتال االسرائيلي 
في إرهابه وعدوانه على شعبنا ومقدراتنا وأرضنا 
ومقدســاتنا اإلسامية والمســيحية، مشددًا على 
أن القــرار جريمــة قانونيــة تنتهك ميثــاق األمم 
المتحــدة، والعاقات بين الــدول، وتمتهن قواعد 

وجاء فــي البرقيــة:" فوجئنا، كما فوجئ الشــعب 
الفلســطيني وكل محبي وأنصار شعبنا وقضيتنا، 
وكل أحرار العالم، بإدراج وزارة الخارجية األمريكية 
النائب في المجلس التشــريعي إســماعيل هنية 

ضمن قائمة اإلرهاب األمريكية".
وأكد "بحر" فــي برقيته أن النائــب هنية منتخب 
ديمقراطيًا من الشــعب الفلسطيني في انتخابات 
حرة ونزيهة شــهد لهــا العالم أجمع، مشــيرُا إلى 
أن كل أعمــال "هنية" وجهــوده تنصب فقط على 
خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته، والحفاظ على 
حقوقه، والدفاع عن مصالحه الوطنية، مؤكدًا أن 
"هنية" ال يرتبط مطلقًا بأي عمل أو نشاط يتعلق 

القانــون الدولي واألعــراف واالتفاقيات البرلمانية 
الدولية.

وندد في برقيته بقرارات "ترامب" القاضية بإعان 
القــدس عاصمة لدولة إســرائيل، ونقل الســفارة 
األمريكيــة إلــى القــدس، وتقليــص مســاعدات 
األونروا، منوهًا أن هذا كله يأتي تمهيدًا لتطبيق 
صفقــة القــرن التــي تهــدف لتصفيــة القضيــة 

الفلسطينية.
ودعــا "بحر" في ختــام برقيته إلدانة هــذا القرار 
األمريكــي والعمل من أجل إلغائــه، داعيًا للعمل 
علــى تقديــم قــادة االحتــال للمحاكــم الدولية 

المختصة لمحاكمتهم كمجرمي حرب.

نواب محافظة غزة يزورون مديرية التربية والتعليم في غرب غزة
زار وفــد مــن نــواب كتلــة التغييــر واإلصــاح في 
محافظة غــزة مدير مديرية التربيــة والتعليم في 
منطقة غرب غزة د. عبد القادر خالد أبو علي، وذلك 
ضمن حملــة يقوم بهــا النواب لزيارة المؤسســات 
التعليميــة، وضم الوفــد الزائر النائبــان: أحمد أبو 
حلبية، محمــد فرج الغــول، وكان في اســتقبالهم 
كوادر المديرية يتقدمهم مديرها، وعدد من مدراء 

الدوائر ورؤساء األقسام. 
بدورهما ثمــن النائبان جهــود المديرية في إنجاح 
المســيرة التعليميــة واالرتقــاء بأبنائنــا الطلبــة، 
شــاكرين للمديرية سعيها للوصول بأبنائنا الطلبة 

نحــو التفــوق والنجــاح، وأشــاد النائبــان بالطاقم 
التدريســي واالداري بالمديريــة وحرصهــم علــى 
تطوير العملية التعليمية، مؤكدين على وقوف نواب 
المجلس التشريعي بجانب المديريات التعليمية من 

أجل خدمة أبنائنا الطلبة.
ومــن جانبه رحب "أبو علــي" بالوفد الزائر شــاكرًا 
لهم هــذه الزيارة وحرصهــم وتفقدهم للمديريات 
التعليمية ورعاية الطلبــة والمدارس واالرتقاء بهم 
إلى أعلى المســتويات، موضحــًا أن المديرية تعمل 
بأقصى جهد في إنجاح المســيرة التعليمية وتوفير 
ما يلزم المدارس من دعم لتسهيل العمل التربوي. 

اللجنة االقتصادية تستمع لوكيل وزارة االقتصاد الوطني
عقدت اللجنــة االقتصاديــة بالمجلس التشــريعي 
جلســة اســتماع لوكيل وزارة االقتصــاد الوطني د. 
أيمــن عابد، حــول دور وزارته فيمــا يتعلق بحماية 
المستهلك، والمحافظة على المنتج الوطني، وحضر 
الجلســة رئيس وأعضاء اللجنة االقتصادية النواب: 
عاطف عدوان، يوســف الشرافي، وجميلة الشنطي، 
وناقش النواب مع الوكيل "عابد" عدة قضايا تحظى 
باهتمام اللجنة االقتصادية واســتمعوا لشــروحات 

مفصلة حولها. 
بدوره أوضح "عابد" دور وزارته في حماية المستهلك، 
مبينًا أن طواقم العاملين بالوزارة يقومون بجوالت 
ميدانيــة رقابية مســتمرة على المتاجــر والمحات 
والشركات للتأكد من سامة المنتج ومدى مطابقته 
للمواصفات والمعايير الوطنية، مشددًا على اهتمام 

الــوزارة بصحة المواطن وســامة الســلعة بدرجة 
كبيــرة، فيما تولــي الــوزارة أهمية كبــرى لحماية 
المســتهلك وضمان عدم اســتغال المواطنين من 
خال التاعب باألســعار، مســتعرضًا أهــم أعمال 
وأنشطة الوزارة وخاصة التسهيات المقدمة للتجار. 
مــن ناحيته أكد رئيــس اللجنــة االقتصادية النائب 
"عدوان" على ضرورة تكامــل الجهود بين الوزارات 
والهيئات الحكومية والرســمية المعنية وهي وزارات 
االقتصاد، الصحة، والزراعــة، وذلك بهدف المراقبة 
على كافة المنتجات الغذائية والحيوانية في األسواق 
المحليــة للتأكد من ســامتها من ناحيــة ولارتقاء 
بالمنتج الوطني من ناحية أخرى، مشيدًا باإلجراءات 
المتخذة والهادفة لتقليص الســلع الــواردة واحال 

المنتج الوطني بديًا عنها.
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3 أخبار ومقاالت

في الذكرى "69" الغتياله.. اإلمام البنا رائد فكرة ومجدد قرن  
صــادف اإلثنيــن الماضي ذكرى استشــهاد اإلمام الرباني حســن البنا مؤســس جماعــة اإلخوان 
المسلمين ومجدد القرن العشــرين الذي أصبح أمل أمته الحيرى ومرشدها وداعيتها إلى اإلسام 
والعــودة إلى أســتاذية العالــم، فاغتالته رصاصات الحقــد والبغي والعدوان في الثاني عشــر من 

فبراير/شباط عام 1949.
لقــد أدرك اإلمام البنا منذ نعومة أظفاره الفراغ الذي يعاني منه المســلمون إثر ســقوط الخافة 
اإلســامية عام 1924، وعاين بأم عينيه عدم وجود قيادة مسلمة وطليعة مؤمنة ترد المسلمين 
إلى اإلســام وتبصرهم بالطريق وتوحد جهودهم الستئناف دورهم الحضاري كخير أمة أخرجت 
للناس، فأســس جماعة اإلخوان المســلمين عام 1928 التي كان لها –وال زال- أعظم الفضل في 
تغيير مســار األمة ومحاربة واقع الفســاد والتغريب، وردّ المســلمين إلى طريــق الحق واإليمان، 
ودفعت في سبيل ذلك ألوانا من المحن واالبتاءات عبر الماحقة واالعتقال والتعذيب في السجون 

وحظر العمل والدعوة واتهامها زورا وبهتانا باإلرهاب في العديد من الدول العربية واألجنبية.
لقــد حــدد اإلمام البنا األهــداف التي يفترض على كلِّ مســلٍم أن يعمل من أجلهــا، وحدد معالم 
الشخصية اإلسامية من خال أركان البيعة والواجبات التي تحتاجها الحركة لتحقيق األهداف على 
ضوء المراحل، كما حدد األصول التي تضبط الفهم والعاقات ومعالم الطريق، فا غلو وال تفريط 
وال اندفاع وراء الســراب وال تعطيل للســنن، عبر بناء األخ المسلم ومن ثم األسرة المسلمة ومن 
ثم المجتمع المسلم ومن ثم تحقيق الحاكمية هلل والوصول إلى أستاذية العالم ونشر الدعوة في 

ربوع العالمين.
وكان أهــم ما يميز اإلمام البنا همته الحضارية العظيمة التي دفعته دفعا إلى البحث في خريطة 
المهام الحضارية الكبرى وإعداد نفســه لتحمل هذه المهام بما حباه اهلل من فضل، وأفاض عليه 
مــن علم وقدرات ومواهــب متعددة، فكانت دعوته دعــوة إحيائية تحيى مــوات األمة، وتعيدها 
إلى النبع الصافي من القرآن والســنة بما كان له من قلب الزهاد وعقل النوابغ وفراســة العارفين 

ونشاط المصلحين وسمات الملهمين.
اســتطاع اإلمــام البنــا أن ينجز بناًء دعويا فكريا سياســيا متماســكا ســماته التــوازن واالعتدال 
والوسطية، وامتلك فكرًا متكاما ورؤية عميقة مستوحاة من القرآن والسنّة جعلت جماعة اإلخوان 
المســلمين تسير وفق خطط مدروســة في إطار سعيها لتحقيق األهداف اإلسامية، ليشكل ذلك 

فتحا نوعيا في العمل اإلسامي الذي ران عليه الجمود والتقليد فترة طويلة من الزمن.
لــم يقتصر عمل وجهد اإلمام البنا عند حدود التنظير والتوعية، وإنما تعداه إلى التغيير الميداني 
عندما ركز على اســتئناف الحياة اإلســامية بطريقــة مرحلية متدرجة في المجاالت السياســية 
واالقتصادية واالجتماعية التي تُمثِّل البديل اإلســامي العملي، في ذات الوقت الذي اشــتدت به 
الحماسة للجهاد ضد أعداء األمة، وخصوصا المستعمر البريطاني في مصر، واالحتال الصهيوني 

في فلسطين، وغيرها من بقاع األمة المغتصبة.
لقد أرســى اإلمام البنا أروع نظريات العمل اإلســامي المتكامل الشــامل في العصر الحديث من 
أجل نهضة األمة والتمكين لإلســام وتحويل العمل لإلسام من ميدان القول إلى ميدان العمل، 
وتقديم التجارب الناجحة والنماذج العملية التي تؤكد جدارة المشروع الحضاري اإلسامي بريادة 

العالم. 
كان اإلمام حســن البنا فكرة قوية هائلة، لذا رأيناه يحيا الزهاد ويعيش عيشة الكفاف، وكل قرّة 
عينه وبهجة نفســه أن ينادي في الناس بكلمة اهلل، وأن يرى فضائل فكرته ومثلها العليا حقائق 

واقعة، وصورا عملية تسعى في حياة الناس وواقعهم.
وقد تجلت عبقرية اإلمام حســن البنا في شــغفه بدعوتــه وإيمانه واقتناعه بهــا، وتفانيه فيها، 
وانقطاعه إليها بجميع مواهبه وطاقاته ووســائله، وذلك هو الشــرط األســاس والسمة الرئيسة 
للدعاة والقادة الذين أجرى اهلل على أيديهم الخير الكثير، كما تجلت في تأثيره العميق في نفوس 
إخوانه وتاميذه ونجاحه الباهر في التربية واإلنتاج فقد أنشأ جيا قرآنيا فريدا وربى شعبا أصيا 
في إطار مدرسته التربوية الدعوية العلمية الفكرية التي تركت آثارها اإليجابية العميقة في واقع 

األمة ومسار نهضتها.
اهتم اإلمام حسن البنا مبكرا بأحوال وقضايا العالم اإلسامي، وفي مقدمة ذلك قضية فلسطين، 
فكانــت كتائب اإلخوان التي أبلت باء مشــهودا في حرب فلســطين عــام 1948، وقدمت نماذج 

مضيئة لألمة في الدفاع عن األوطان والمقدسات ومقاومة المحتلين.
وأخيــرا.. فــإن كّل من عرف اإلمام حســن البنا عرف فضل هذه الشــخصية العظيمة وهذا الرجل 
الرباني الذي جدّد القرن العشرين وفاجأ مصر ثم العالم العربي واإلسامي كله بدعوته وجهاده 
وقوتــه الفــّذة رغم المحن والعراقيل التــي حاولت ثنيه عن دعوته وتنكب دربها ومســارها، وأن 
يفخر بهذه الدعوة اإلخوانية العظيمة التي قدمت الكثير لألمة، وضحت بقادتها ورجاالتها وفلذات 
أكبادها نصرة للحق والدين، وأحدثت من الخير العميم والتغيير اإليجابي في واقعها ما تعجز عن 

وصفه العقول واأللباب.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

النائب "الجمل" يشارك 
في وقفة تضامنية مع األسيرة الجعابيص

شارك النائب عن كتلة التغيير واإلصاح البرلمانية عبد الرحمن 
الجمل في الوقفة التضامنية مع األســيرة إســراء الجعابيص، 
والتي نظمتها جمعية واعد لألســرى والمحررين بالتعاون مع 
الحركة النسائية في حركة حماس بالمنطقة الوسطى، وذلك 
بحضور العديد من المسئولين والشخصيات الحركية واألهلية 

وذوي األسرى، وكوكبة من المهتمين بشأن األسرى.
وأكــد النائــب "الجمــل" فــي كلمتــه علــى ضــرورة اهتمام 
المؤسسات الرسمية واألهلية والدولية كافة بقضايا األسرى، 
وضرورة العمل من أجل إطاق سراحهم من سجون االحتال، 
موضحًــا أنهم يعانون كثيرًا جراء المضايقات التي تمارســها 
بحقهم إدارات الســجون، ملفتًا أن منهــم المرضى وأصحاب 

األعمار المتقدمة في الســن الذي ال تشــفع لهم أعمالهم وال 
تســمح لهم ســلطات االحتال بتلقي العاجات الازمة لهم، 
محــذرًا من سياســة اإلهمال الطبي التي قــال إنها قد تودي 

بحياة أحدهم في أي وقت.  
وطالب "الجمل" بتفعيل قضايا األســرى في المحافل الدولية 
والمحلية من أجل كشــف الوجه القبيح لاحتال وممارســاته 
القمعية بحق األسري الفلســطينيين في سجونه، مشددًا أن 
األســيرة "الجعابيص" تعاني من أمراض عــدة جراء اصابتها 
أثناء اعتقالها، ومطالبًا بالســماح للجنة طبيــة دولية محايدة 
بزيارتهــا لاطــاع على حالتهــا الصحية وتقديــم العاجات 

الازمة لها بأسرع وقت ممكن.

النائب "أبو راس" يلتقي وكيل وزارة العدل 

التقى النائب مروان أبــو راس وكيل وزارة العدل محمد النحال، 
بمكتبه يوم أمس األول، واطلع منه على مجريات وســير العمل 
بالوزارة، وناقشا قضايا ومشكات وشكاوى تقدم بها المواطنين 
للنائب "أبو راس" واتفقا على وضع الحلول المناسبة لها بالسرعة 

الممكنة، مع ضرورة تحقيق مصلحة المواطن والمجتمع.   
وأشاد النائب "أبو راس" بأداء وزارة العدل العاملين فيها وتبنيها 
قضايــا المواطنيــن وتنفيذها للقانــون وحرصها علــى حماية 
المجتمــع من الوقوع فــي الفســاد، باإلضافة لتقديــم النصح 
واإلرشاد للمواطنين، والعمل الدائم من أجل مبدأ سيادة القانون 

وتحقيق العدالة بين المواطنين. 
بدوره اســتعرض "النحال" أهم االنجــازات التي حققتها وزارته 
خال العــام المنصرم، وخطــة وزارته الراميــة لتطوير العديد 
من األقســام والدوائــر بالــوزارة والعمل الدائم علــى من أجل 
العدالــة، منوهًا إلــى أنه قام بتفقد لكافــة مراكز االصاح من 
خــال جوالت ميدانية، رافقها تحقيــق العدالة ورفع الظلم عن 
بعض المواطنين، مرحبًا بالتواصل والتعاون المشترك مع نواب 
المجلس التشريعي، لتذليل كافة العقبات وحل الشكاوى الواردة 

لمكاتب النواب في محافظات قطاع غزة.
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نواب شمال غزة يبحثون أزمة نقص الوقود 
بالمستشفيات ويلتقون رئيس اللجنة الشعبية بالمحافظة 

بحث نواب محافظة شــمال قطاع غــزة أزمة نقص 
الوقود بمجمع كمال عدوان الطبي وكيفية التغلب 
عليها، وناقشــوا مع مدير المجمع الدكتور أحمد 

الكحلوت أهــم العقبات التي تعترض عمل طواقم 
العاملين بالمجمع، كما استقبل النواب رئيس اللجنة 
الشــعبية بالمحافظة، ورئيس لجنــة الزكاة بمخيم 

جباليا وبحثــوا معهما أوضاع مخيم جباليا وســبل 
دعم الالجئين فيه، "البرلمان" تابعت أنشــطة نواب 

الشمال وأعدت التقرير التالي:    

 أزمة نقص الوقود
تفقــد وفد من نــواب محافظة 
شمال غزة مجمع كمال عدوان 
الطبي فــي المحافظة لاطاع 
على ســير العمــل واالطمئنان 
فــي  اإلداري  الوضــع  علــى 
علــى  والوقــوف  المستشــفى 
أهم العقبــات التي تواجه إدارة 
المجمــع، وضم الوفــد ُكًا من 
النــواب: عاطف عدوان، مشــير 
المصري، محمد شهاب، وجميلة 
الشــنطي، وكان في اســتقبال 
الوفد مدير مجمع كمال عدوان 
الطبــي الدكتور أحمد الكحلوت 
بالمجمــع  اإلداري  والطاقــم 
الدوائــر  لرؤســاء  باإلضافــة 

واألقسام. 
الدكتــور  تحــدث  بــدوره 
"الكحلوت" عــن الوضع اإلداري 
والتحديــات  بالمجمــع  العــام 
والعقبــات التي تواجــه اإلدارة 
في العمل اليومي، مشــيرًا الي 

أن أهــم عقبة تواجههم اآلن هي النقص الحاد في 
توريــد الوقود لمولــدات المجمع األمــر الذي يهدد 
بتوقف العمــل وعدم القدرة علــى توفير الخدمات 
األساســية للمرضى، منوهًــا أن هناك نقص كبير 
في األدوية والمســتلزمات الطبية الضرورية وذلك 
نتيجة عــدم التزام حكومة الوفــاق بواجباتها تجاه 

مستشفيات القطاع.
مــن ناحيته أكــد النائــب "عــدوان" علــى ضرورة 
التحرك العاجل لوضع حلول خاقة وســريعة لهذه 
األزمة التي تهدد حياة المرضى، داعيًا المؤسسات 
الصحيــة الدولية لتحمّل مســئولياتها اإلنســانية 
والقيام بحمات إغاثية عاجلة إلنعاش المستشفيات 

وتزويدها بالوقود الازم دون تباطء. 
وأشــار "عدوان" إلى جهود النواب في تخفيف أزمة 
الوقــود في المستشــفيات، الفتًا إلــى أنهم قاموا 
ســابًقا بوضع حل ألزمة مستشفى بيت حانون عبر 

التفاهم مع مدير عام شركة توزيع الكهرباء. 
من طرفه شدد النائب مشــير المصري أثناء اللقاء 
علــى ضــرورة التواصــل مــع المؤسســات الدولية 
المانحة ووضعها في صــورة الحدث بهدف قيامهم 
بواجباتهم اإلنسانية، مؤكدًا أنه تواصل مع احدى 
تلــك المؤسســات وحث المســئولين فيهــا لتوفير 
الوقــود الــازم والمســتلزمات الطبية األساســية 
واألدوية الضرورية للمستشــفيات والمرضى الذين 
يعانــون من أمراض مزمنــة، الفتًا إلــى أنه تلقى 

وعود قوية بتوفير تلك المســتلزمات خال الفترة 
القادمة.

اللجنة الشعبية لالجئين
 إلــى ذلــك التقى نــواب المحافظة رئيــس اللجنة 
الشــعبية لاجئيــن وأطلعوا منه على ســير العمل 
باللجنــة، وناقشــوا معه عــدد من المشــاكل التي 
تواجههــا اللجنة فــي عملهــا اليومــي، وضم وفد 
النواب: محمد شــهاب، مشــير المصري، ويوســف 

الشرافي.
وأكــد النــواب أن اللجنــة الشــعبية لاجئين تلعب 
دورًا هامــًا في الحفــاظ على الهوية الفلســطينية 
وحماية حقوق الاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق 

حــق العــودة وتقريــر المصير، 
التواصــل  ألهميــة  مشــيرين 
الدائــم مــع اللجنة بهــدف حل 
المشــاكل التي تعترض عملها 

والعمل بصورة متكاملة.
النــواب مــع رئيــس  وناقــش 
اللجنــة قضايا معســكر جباليا 
وفتح بعض الشوارع وتوسعتها 
آليات االستفادة  والحديث حول 
مــن الشــوارع الجديــدة بجوار 
مركز شرطة معسكر جباليا بما 

يخدم أهل المخيم.
لجنة زكاة معسكر جباليا

وفي سياق أخر استقبل النائب 
يوسف الشــرافي بمكتب نواب 
محافظة الشــمال رئيس لجنة 
محمــد  جباليــا  معســكر  زكاة 
عليــان، وناقــش معــه ســبل 
التعــاون المشــترك فــي حــل 
وتعزيــز  المواطنيــن  قضايــا 

صمود أبناء شعبنا.
"الشــرافي"  النائــب  وشــكر 
لرئيــس لجنة الزكاة جهود لجنتــه ودعمها للفقراء 
والمحتاجين، مؤكدًا على ضــرورة التواصل الدائم 
لتذليل العقبات والتنسيق الكامل بين نواب الشمال 
والمؤسســات األهليــة والخدماتيــة.، مشــيرًا إلى 
الترابط الوثيق بين لجنة الزكاة ونواب التشــريعي 

من أدجل خدمة المواطنين وحل قضاياهم.
وحــث النائــب "الشــرافي" رئيس اللجنــة لتكثيف 
الجهود لخدمة المواطنين والوقوف بجانبهم، مشيدًا 
بالدور المهم للجان الزكاة المنتشــرة في المناطق 
والتي تقدم الخدمــات للمواطنين المحتاجين رغم 
األوضاع االقتصاديــة الصعبة جدًا واغاق وتجفيف 

كافة مصادر التمويل لهذه المؤسسات الخيرية .

نواب شمال غزة لدى اجتماعهم مع إدارة مجمع كمال عدوان الطبي

نواب الشمال لدى اجتماعهم مع اللجنة الشعبية لالجئين النائب "الشرافي" لدى استقباله رئيس لجنة زكاة معسكر جباليا
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نظمت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي في المجلس التشــريعي 
يوم أمس األول ورشة عمل لمناقشة ظاهرة الذمم المالية الناجمة عن 
األزمــة االقتصادية في قطاع غزة، وذلك بهــدف وضع الحلول واآلليات 

المقترحة للحد من هذه الظاهرة.
وحضر الورشــة رئيس وأعضاء لجنة الداخلية النواب: إســماعيل األشقر، 
مروان أبو راس، محمد فرج الغول، باإلضافة لوكيل وزارة العدل محمد 

النحال، والنائب العام ضياء المدهون، ومساعد مدير عام الشرطة لشئون 
المحافظــات العميد محمــد أبو زايد، وعــدد من الخبــراء والمختصين، 
وأوصت الورشــة بتشكيل لجنة تنسيقية مصغرة تضم جهات االختصاص 
للبحث المُعمق في المشــكلة والخروج بحلول قانونية وتشريعية يتم 
تعميمها على المرافق القضائية للعمل بها، "البرلمان" تابعت الورشة 

وأعدت التقرير التالي: 

لجنة "الداخلية واألمن" تنظم ورشة عمل 
لمناقشة ظاهرة الذمم المالية الناتجة عن األزمة االقتصادية

وضع الحلول واتخاذ القرارات
افتتح الورشــة مقرر لجنة الداخلية واألمن والحكم 
المحلــي النائب مروان أبــو راس موضحًا أن الهدف 
هــو وضــع الحلــول والتوصيــات واتخاذ القــرارات 
الازمة فيمــا يخص حاالت الذمــم المالية، مؤكدًا 
أن المجلس التشريعي جزء من الحالة الفلسطينية 
ويعيش نوابه معاناة المواطنين بكل تفاصيلها، وأن 
هــذه الظاهرة ازدادت بعــد توقيع اتفاق المصالحة 
فــي 12 أكتوبــر الماضي وال ســيما عقب ســيطرة 

حكومة الحمد اهلل على المعابر.
واســتعرض أســباب ظاهرة أصحاب الذمم المالية 
في القطاع ومنها رفع تعلية الجمارك على البضائع 
الــواردة لقطــاع غــزة بعد ســيطرة الســلطة على 
المعابر، وإعادة الضريبة المفروضة على القطاعات 
التجارية، وكذلك تقليص رواتب موظفي السلطة، 

واحالة عدد كبير منهم الى التقاعد.
وأكد أن األزمة مفتعلة وتم التخطيط لها وتنفيذها 
منذ ســنوات من خال تســهيل مرابحــات البنوك 
لموظفــي الســلطة ثــم خصــم نســبة %30 مــن 
رواتبهم، حتى تقل نســبة السيولة في القطاع إلى 

أدنى مستوى.
نشر الفوضى

من جهته أكد النائب إســماعيل األشــقر أن الحصار 
ظالــم وغيــر أخاقــي وغيــر قانونــي وفاقــم من 
األزمة االقتصادية، ونتج عنه العديد من المشــاكل 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والحياتيــة وزاد الفقــر 
وحالة اإلفاس بطريقة غير مســبوقة، وتابع:" كأن 
المتآمرون يخططون للوصول إلى هذه الحالة لنشر 

الفوضى وانقاب الحاضنة الشــعبية على المقاومة 
وتخيير الناس بين لقمة العيش واستمرار الحصار".

وأشــار إلــى أن التشــريعي ينظــر بخطــورة بالغة 
لهــذه الحالة المتمثلة بزيادة نســبة أصحاب الذمم 
المالية والشــيكات المرجعة، وقــال:" هذه الظاهرة 
طالــت التجار والشــخصيات المحترمة في المجتمع 

الفلسطيني".
أعداد كبيرة أمام المحاكم

بــدوره أكد النائــب محمد فرج الغــول أن المجلس 
التشريعي يهتم بكل المشــكات التي يعاني منها 
المواطــن ومنها ظاهرة الذمم المالية التي شــملت 
أعــداد كبيــرة معروضــة أمــام النيابــة والمحاكم 

والشرطة.
وأضاف:" الشــيكات المرجعة وصلــت ألعداد كبيرة 
جدا منظــورة أمام المحاكم وعرضت الوضع المالي 
ألزمات شديدة لها تداعيات اقتصادية على القطاع 
شــملت جميع المناحي، وتعرض الكثير من أصحاب 

الشيكات للماحقة القانونية". 
وشــدد علــى ضــرورة التمييز مــا بيــن المجرمين 
أصحاب الســوابق في اصدار الشيكات بدون رصيد 
عن ســبق قصد وتعمد، وما بين بعض الناس الذي 
عصفــت بهم الضائقة المالية وشــيكاتهم أصبحت 
مرجعــة نظرا للظــروف االقتصاديــة الصعبة التي 

يعانيها قطاع غزة مؤخرًا.
ولفت إلى أن التشريعي أصدر قانون التجارة ونظم 
عمليــة الشــيكات بضوابــط قانونيــة وذلك بهدف 
االستقرار المالي والقانوني، وقال الغول:" إن األصل 
في الشيك أن يُستعمل كأداة وفاء؛ وبالتالي ال بُدّ 
أن يحظــى بالحماية القانونيــة الكافية لتعزيز ثقة 

المواطن المتعامل بالشيك به؛ باعتباره يحل محل 
النقــود في التعامات اليومية وفق ما جاء به قانون 
التجارة، إال أنه ليس هناك ما يحول دون اســتخدام 
الشــيك كأداة ضمــان أو ائتمان ِوفق مــا اتجهت له 

إرادة أطرافه عند تحريره".
وأوصى "الغول" بضرورة التمييز بين ساحب الشيك 
حسن النية )المُعسر( وبين سيئ النية الذي يستغل 
المســتفيد وهو يعلم أنه ال حســاب لــه؛ وذلك من 
خال تتبع الســجل العدلي لســاحب الشيك وسجل 
ســوابقه، وبالتالي التشــديد مع ســيء النية ومنح 

حسن النية مهلة واستئخار التنفيذ ضده.
السلطة التقديرية للقضاة

وشدد على ضرورة توسيع السلطة التقديرية لقضاة 
التنفيذ وأعضاء النيابــة العامة فيما يتعلق بالحالة 
المالية والشخصية ألطراف الخصومة؛ واإلسراع في 
استعراض كافة البينات المتعلقة بالنزاع، مع التركز 
على ضــرورة االلتــزام بتطبيــق القوانين ســارية 
المفعــول فيما يتعلــق باألوراق التجارية وســندات 
الديــن المنظمة وقانون التجارة الفلســطيني رقم 
)2( لسنة 2014م وتجنب االلتفاف عليها وذلك بعد 

استنفاذ كل الطرق الودية والتسويات الممكنة.
وأوصــى النائــب الغول بإيــاء االهتمــام للتجارب 
المُشــابهة في التعاطي مع األوراق التجارية خال 
األزمــات االقتصادية؛ واالســتفادة منهــا والقياس 
عليها وصواًل لتعزيز الثقة بالشيك وضبط منظومة 
االئتمان الخاصة بالماءة المالية لألشــخاص بحيث 
يســتطيع المواطــن أن يســتعرض الوضــع المالي 

للشخص قبل أخذ الورقة التجارية منه.
واقتــرح إلــزام البنوك كافــة بالطلب مــن العماء 

التأمين على دفاتر الشــيكات لدى شــركات تأمين 
متخصصة لضمان توفير األموال في حالة الشيكات 

الراجعة.
ودعا إلى توفير وإتاحة اإلمكانية للمســتفيدين من 
الشيكات من إمكانية االستعام عبر االنترنت حول 
أرقام هذه الشــيكات ومــدى توفر المــاءة المالية 
لســاحب الشــيك، ويكون ذلك من خــال منظومة 
إلكترونيــة تشــاركية بين ســلطة النقــد والبنوك 
كافــة؛ بحيث تتولى ســلطة النقد تغذيــة البيانات 
والمعلومــات المالية للعماء والتأشــير بضوء أحمر 

في حالة إعسار العميل أو إفاسه.
كما أوصى بتشــكيل لجنة تنسيقية مصغرة تضم 
الشرطة والنيابة والقضاء النظامي للبحث المُعمق 
في المشــكلة والخروج بحلول قانونية وتشــريعية 
يتــم تعميها علــى القضــاة والعاملين فــي النيابة 

العامة.
دور البنوك

واستعرض المتحدثون في الورشة عدد من األفكار 
التي تمت مناقشــتها حــول ظاهرة الذمــم المالية 
منها دراســة كل حالة من حاالت الذمم المالية على 
حــده من خال لجنة فنية مختصة، من قبل النيابة 
والقضاء، وكذلك اســتئخار تنفذ األحــكام لمدة "3" 
شــهور متقطعــة مرتبطــة بتقدم فــي الحلول مع 

الدائن.
ووضــع إجــراءات جديدة مــن خال البنــوك بحيث 
تكون ضابطة وتوفر ضمانات كافية لإلصدار دفاتر 
شــيكات، وتفعيــل دور لجان اإلصاح ومؤسســات 
التحكيم في إطار حل إشكاليات المديونية وجدولتها 

وذلك قبل اللجوء الى النيابة العامة والقضاء.
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"بحر": قرار باطل ويشكل انتهاًكا لكل القوانين واألعراف الدولية

برلمانيون: القرار وسام شرف للمقاومة الفلسطينية وانحياز سافر لالحتالل

بمشاركة برلمانية عربية .. التشريعي ينظم وقفة
ًاحتجاجا على إدراج النائب إسماعيل هنية على قائمة االرهاب

أدان برلمانيون فلســطينيون وعرب القــرار األمريكي 
القاضي بإدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني إسماعيل 
هنية على قوائم اإلرهــاب األمريكية، مؤكدين على 
بطالن هذا القرار من الناحية القانونية بحكم القوانين 
المحلية واألعراف والدولية، ومشــددين على أن القرار 
يُعدُ انتهاًكا صارخًــا للحصانة البرلمانية التي يتمتع 
بها "هنيــة" وبقية نواب الشــعب الفلســطيني، جاء 
ذلك خالل وقفة برلمانية نظمها المجلس التشــريعي 
بمقــره احتجاجًا على القرار بحضور نواب وأكاديميين 
ومهتمين بالشــأن السياســي والبرلماني وبمشاركة 
نــواب من برلمانــات عربية، "البرلمــان" تابعت الوقفة 

وأعدت التقرير التالي:

قرار باطل
مــن ناحيته أكــد أحمد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشريعي بطان وسقوط القرار األمريكي 
بحــق النائب إســماعيل هنيــة بحكم التشــريعات 
والقوانين المحلية والدولية، وقال:" إن "هنية" يتمتع 
بالحصانة البرلمانية التي أقرتها التشريعات الوطنية 
والدولية، وترأس الحكومة الفلســطينية العاشــرة، 

كما ترأس حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشر".
واعتبر أن القرار يشكل انتهاًكا سافرًا لكل القوانين 
والمواثيــق الدوليــة التــي كفلت حق الشــعوب في 

مقاومة االحتال والدفاع عن حقوقها المشروعة.
ولفــت إلى أن القرار األمريكي ال قيمة له في الوعي 
والوجدان الفلسطيني والعربي واإلسامي ولدى كل 
أحرار العالــم، ولن يقدم أو يؤخر في مســيرة كفاح 
شــعبنا، وتســاءل": أين األمم المتحــدة والمنظمات 
الحقوقيــة والدولية من هذا القــرار األمريكي الذي 
يدوس على هــذه المنظمات والقوانين الدولية بدم 
بارد؟! ولماذا تمتنع عن إدانة الســلوك والسياســات 
القيــم  المتجــردة مــن كل  األمريكيــة  والجرائــم 
األخاقية واإلنســانية والقانونية بحق قادة شــعبنا 
ورموز مقاومتنا دون أي مبررات واقعية أو مسوغات 

قانونية؟!"
وطالــب اإلدارة األمريكيــة بالتراجــع عــن قرارهــا 
الظالم وتقديم االعتذار للشــعب الفلســطيني عن 
هــذه الجريمــة النكراء التــي تمس أبســط مبادئ 
الديمقراطيــة وتنتهك المواثيــق والقوانين الدولية 

وتشكل تهديدًا لألمن والسلم الدوليين.
ضد المنظومة القيمية 

مــن جهته قــال النائــب الثانــي لرئيــس المجلس 
التشــريعي حســن خريشــة:" إن اإلدارة األمريكيــة 
تصعــد خطواتهــا ضد منظومــة القيم اإلنســانية، 
وقرارات األمم المتحدة، مستهجنًا دعمها لاحتال 
واســتخدامه المفرط للقوة ضد شــعبنا، معبرًا عن 

القبيح المنحاز لاحتال.
ونــدد "جمعــة" بإعــان أمريكا أن القــدس عاصمة 
للكيان الصهيوني، مشيدًا بالرد الشعبي واإلقليمي 
والدولي ضد هذا القرار، ومؤكدًا أن القدس عاصمة 

فلسطين األبدية.
وأشــار إلى محاولة أمريكا الضغط على شــعبنا عبر 
تقليــص المســاعدات المخصصــة لوكالــة الغوث، 
معتبــرًا ذلك ابتــزاز يرفضه شــعبنا، محــذرًا من 
توجهات أمريكا التي أكد أنها تأتي في ســياق خطة 
مدروســة وممنهجة ومكشــوفة للجميع، باستهداف 

قضية شعبنا. 
وطالب البرلمان العربي بدعوة "هنية" لجلسة عاجلة 
فــي اجتماع طارئ كرد عملــي على توجهات أمريكا 

المعادية للشعوب العربية واإلسامية. 
أقوى من الطغاة

بدوره شــدد نائب رئيــس البرلمــان العربي النائب 
اليميني منصــور الزندانــي في كلمته أن الشــعب 
الفلســطيني يثبــت يومًا بعــد يوم أنــه أقوى من 
الطغاة، منوهًا أن شــعبنا الفلسطيني يعتبر حامي 
الحقوق العربية واإلســامية ويدافع نيابة عن األمة 
وهو بمثابة مانع حصين في وجه التغول الصهيوني 

على دولنا العربية واإلسامية. 
ولفــت إلى أن الوحدة العربية واإلســامية لن تكون 
إال بنصرة القضية الفلســطينية التي يحاول الغرب 
وأمريــكا انهائهــا واالســتمرار في بــث الفرقة بين 

الشعوب العربية وبين أبناء األمة الواحدة. 
واعتبــر "الزندانــي" أن القــرار بمثابة شــهادة فخر 
للشــعب الفلســطيني أمــام العالم أجمــع، ووصف 
"هنية" بالمحارب من أجل الحق الفلسطيني، رافضًا 
صفة اإلرهاب التي تطلقها أمريكا على كل األحرار. 

أمريكا تكشف عن وجهها الحقيقي
من جهته قال النائب جميل المجدالوي في كلمة له 
ممثا عن قائمة أبو علي مصطفى:" قرارات أمريكا 

رفضه الستخدام أمريكا المعونات اإلنسانية البتزاز 
دول العالم الثالث.

ووصف القرار األمريكي بأنه تصريح بالقتل، وتابع:" 
هنية قائد وطني وهو منتخــب ديمقراطيا واألصل 

أنه يتمتع بحصانة برلمانية". 
وأكد أن هذا القرار لن يثني المقاومة عن ممارســة 
حقها فــي التصدي للمشــروع الصهيونــي، واعتبر 
أمريكا عدوة الشــعوب وفي مقدمتها شــعبنا، الذي 
وقــع ضحيــة قــرارات اإلدارة األمريكيــة، مطالبًــا 
الشــعوب والبرلمانات العربية واإلسامية بالوقوف 

ضد عنجهية أمريكا.
وخاطــب "هنية" بقولــه:" وصفك باإلرهاب وســام 
شــرف على صدرك وصدر كل أحرار العالم وشــرف 

لمجلسنا التشريعي".
أمريكا راعية االستبداد

بــدوره ندد نائــب رئيس كتلــة التغييــر واإلصاح 
البرلمانية النائب مــروان أبو راس بالقرار األمريكي 
ووصفه بالظالم، مؤكدًا أنه لن يثني قيادة المقاومة 

عن ثوابتها ونهجها المقاوم.
واعتبــر الواليــات المتحــدة زعيمة الظلــم وراعية 
االستبداد في العالم، وتدعم الظالم وتزيد المظلوم 
قهرا، وتسخر كل امكانياتها من أجل دعم االحتال. 
ولفت إلى أن شــعوب األرض كلهــا متضامنة معنا، 
والتصويت في األمم المتحدة ضد ما يمارسه رئيس 
أمريكا جاء رد للضمير العالمي على قراراته، مؤكدًا 
أن المقاومــة مفخــرة لألمــة، ومذكرًا بــأن "هنية" 
فــاز فــي انتخابات نزيهــة وفــق الديمقراطية التي 
يتغنــى بها الغرب، واليــوم يتنكرون لــكل المبادئ 

الديمقراطية.
ابتزاز مرفوض

أما النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة فقد 
اعتبر القرار أحد الجرائم المستمرة لإلدارة األمريكية 
بحق اإلنسانية، مشددًا أن أمريكا كشفت عن وجهها 

األخيرة تجاه شعبنا بدًءا من القرار بنقل السفارة الى 
القدس ومرورًا بالقرارات التي تتناول المســاعدات 
األمريكية وصواًل الى القرار المتخذ بحق "هنية" هي 
قرارات تكشــف حقيقة الموقع األمريكــي باعتباره 

عدوًا لشعبنا ولشعوب أمتنا ولكل أحرار العالم".
واعتبــر أن القضية الفلســطينية العادلــة أصبحت 
قضية كونية تشــكل مركز االستقطاب الكوني في 
مواجهة أمريــكا وقراراتها، وتابع "لســنا بحاجة الى 
شــهادات من أمريكا باننا مقاومون ولسنا إرهابيون 

ولن نسعى لنيل رضاهم فهم أعداء شعبنا".
وقال": إســماعيل هنية قائد وطنــي وهو في قلب 
ووجــدان وجماهيــر األمــة العربيــة، لكونــه قــادة 
المقاومة التي تمثل أنبل ظاهرة عربية في العصر، 
وهي وجدت لتبق وتنتصــر، وهذا ردنا على قرارات 

اإلمبريالية األمريكية".
وشدد أن تلك القرارات تفرض علينا أن نمضي نحو 
الوحــدة والمصالحة الوطنية التــي اعتبرها ضرورة 

ملحة أكثر من أي وقت مضى. 
ال يساوي الحبر الذي كتب به

وفــي كلمة مقتضبة لــه أكد النائــب األردني عزام 
الصمــادي ممثا عن النــادي العالمــي للبرلمانيين 
اإلساميين أن القرار األمريكي األخير بإدراج القائد 
إســماعيل هنية على قائمة اإلرهــاب يُعد انحيازًا 
للكيــان الصهيونــي الذي يُمثــل رأس اإلرهاب في 
المنطقة، مشــددًا أن الشعب الفلسطيني يقف في 
وجه اإلرهــاب الصهيونــي على مدار ســنوات دون 
أن يحظــى بمواقف حقيقية مســاندة مــن المجتمع 

الدولي.
وشــدد على أن االحتال يمارس جرائمه على سمع 
وبصــر العالم كلــه دون أن يحــرك العالم ســاكنًا، 
منوهًا أن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل نيل 
حقه المشروع، وأن هذا القرار ال قيمة له وال يساوي 

الحبر الذي كتب به.
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7 أخبار

لجنة األمن تستمع لوكيل وزارة الداخلية ومدير عام الشرطة حول الوضع األمني

نواب ورئاسة التشريعي يزورون خيمة عزاء 
الشهيد "جرار" ويشيدون ببطوالته

عقدت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي جلسة 
اســتماع لوكيــل وزارة الداخليــة، مدير عــام قوى 
األمن اللواء توفيق أبو نعيم، ومدير عام الشــرطة 
الفلســطينية اللــواء تيســير البطش حــول الوضع 
األمني في قطاع غزة، وحضر الجلسة رئيس اللجنة 
النائب إســماعيل األشقر، وأعضائها النائبان مروان 

أبو راس، ويونس أبو دقة.
صعوبات وتحديات

من جهتــه بيّن اللواء "أبو نعيــم" أن وزارته تواجه 
تحديات وصعوبات في المرحلة الحالية تتمثل بعدم 
تواصــل الداخليــة في الضفــة مع طواقــم وكوادر 
الوزارة بغزة، وامتناع الحكومة عن القيام بواجباتها 
تجاه الداخلية وأجهزتها األمنية وال سيما االستمرار 
فــي رفض إيصــال النفقات التشــغيلية الشــهرية 

للوزارة.
بــدوره أوضح مدير عام الشــرطة اللــواء "البطش" 
أن مراكز الشــرطة وإداراتها المختلفة تبذل أقصى 
الجهــود علــى مدار الســاعة وعلى الرغــم من قلة 
اإلمكانيات والموازنات من أجل المحافظة على أمن 

المواطن وحماية ممتلكاته والسهر على راحته. 
إنجازات رغم المعوقات

من جهته قــال مقرر لجنة الداخليــة واألمن النائب 
مرون أبــو راس:" إن وزارة الداخليــة تقوم بواجبها 
على خير وجــه في حفظ األمن في قطاع غزة رغم 
ما تعانيه من صعوبــات، وقد حققت إنجازات أمنية 

على الرغم من المعوقات المفروضة عليها".
وثمــنّ "أبــو راس" جهد الــوزارة وجميــع أجهزتها 

وصفاه ببعض الحــاالت الفردية، وتقوم بمعالجتها 
على المستوى األمني والمجتمعي، مؤكدين أن هذه 
الحاالت ال تشــكل خطر على األمن المجتمعي رغم 
وجــود جهات خارجية مشــبوهة مرتبطة باالحتال 
تحاول إيجاد بعض الحاالت الفردية إلفساد المجتمع 

ويتم وأدها من قبل األجهزة األمنية.
المعابر والحدود

األمنية، منوهًا أن تلك الجهود تأتي بهدف المحافظة 
على أمن المواطن واإلنجازات والمكتسبات الوطنية، 
محمًّا حكومة "الحمد اهلل" المســئولية الكاملة عن 
تقصيرها في القيام بمسئولياتها تجاه قطاع غزة. 

السلوك المنحرف
وفيمــا يتعلــق بأصحــاب الســلوك المنحــرف أكد 
المســئوالن أن الــوزارة وأجهزتها األمنيــة تتابع ما 

وفيمــا يتعلق بالمعابر والحدود أفاد المســئوالن أن 
الوزارة يقظة تمامًا لما يجري وعلى مدار الســاعة، 
محمّــان "الحمــد اهلل" بوصفــه وزيــرًا للداخليــة 
المسئولية الكاملة عن أية محاوالت فلتان أمني قد 
تقع بســبب عدم ضبط الدخــول والخروج من وإلى 
المعابر وخاصة بعد إزالــة النقاط األمنية المحاذية 
للمعابر والتي كانت تعتبــر ضمانة للمواطنين من 

أالعيب االحتال ومخابراته. 

أجــرى أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي مكالمــة هاتفيــة 
مع عائلة الشــهيد أحمد نصــر جرار الذي 
استشــهد مؤخــرًا وهو يقــاوم االحتال، 
وأكد "بحر" لدى مكالمته مع د. حاتم جرار 
وهو عم الشــهيد أن شــعبنا يرفع رأســه 
عاليًا ببطوالت الشــهيد "جــرار" الذي لم 
يستسلم لاحتال وقاوم حتى أخر طلقة 

في جعبته. 
واستنكر "بحر" اســتخدام قوات االحتال 
للقوة المفرطة أثنــاء العملية موضحًا أن 
كل قوانين وأعراف الدنيا تكفل للشعوب 
المحتلة حق مقاومة االحتال، مشددًا أن 
االحتال ســيدفع الثمن غاليا جراء عملية 

اغتيــال "جرار"، ومؤكــدًا أن االنفجار في 
وجه االحتال قــادم ال محالة، وأن الضفة 
فيهــا آالف األبطــال مــن أمثال الشــهيد 
"جرار" الذين سيشعلون األرض نارًا تحت 

أقدام الصهاينة.
وندد بعمليات التنسيق األمني التي تجري 
بشــكل يومــي بين أجهــزة أمــن الضفة 
ونظيرتهــا الصهيونية، مضيًفــا بقوله:" 
لوال جهود التنســيق األمني لما اســتطاع 
االحتال الوصول للشهيد "جرار" الذي نذر 
نفسه للدفاع عن وطنه وأرضه لكنه تلقي 
طعنه غادرة من األجهزة األمنية بتعاونها 

مع االحتال وتسهيل الوصول إليه".
بــدوره أوضــح عــم الشــهيد جــرار أثناء 

المكالمــة معــه أن االحتــال كان ياحق 
أبن أخيــه منذ فترة اقتحــم خالها بيوت 
العائلة مــرات عديدة وعاث فيها فســادًا 
في محاوالت يائسة للقبض عليه، غير أنه 
أصرّ على مواصلة رحلة الجهاد ومقاومة 
االحتــال حتــى لقــي اهلل شــهيدًا، ومن 
الجدير ذكره أن الشــهيد "جــرار" صاحب 
ســيرة جهاديــة طويلــة وكان االحتــال 
ياحقه باستمرار بهدف اغتياله، وه ينحدر 
من عائلة وطنية عريقة ووالده شهيد، إلى 
ذلك زار وفد برلماني خيمة عزاء الشــهيد 
التــي أقيمت بســاحة الجنــدي المجهول 
وسط مدينة غزة وقدموا التعازي وأشادوا 

ببطوالته.

االحتالل يفرج عن النائب
 أبو طير بعد اعتقاله إداريا

هاتفه "بحر" مهنئا
ً

هاتف أحمد بحر النائب األول لرئيس 
النائب محمد  التشــريعي  المجلس 
أبــو طير مهنًئــا باإلفــراج عنه من 
ســجون االحتال بعد اختطاف دام 
مدة "6" أشــهر، واســتمع "بحر" من 
النائب "أبو طير" لشرح مفصل عن 
واقع السجون والنواب المختطفين، 
موضحًا أنهــم يتمتعون بمعنويات 
عاليــة ويحدوهــم األمــل بالخروج 

قريبًا من سجون االحتال.
ونقــل "أبــو طيــر" تحيــات النواب 
المختطفيــن في ســجون االحتال 
لرئاسة التشــريعي وقيادة الشعب 

الفلســطيني، مشددًا أنهم يخضعون لممارســات ظالمة من قبل مصلحة السجون 
وادارتها التي تمارس بحقهم أبشع صور االضطهاد الممنهج والمتواصل، داعيًا لبذل 

كل الجهود الممكنة من أجل ضمان االفراج عنهم من سجون االحتال. 
من ناحيته أكد "بحر" أن رئاســة المجلس ال تدخرًا جهدًا من أجل فضح ممارســات 
االحتــال بحق أســرانا األبطال الذين يقبعــون خلف قضبان االحتال منذ ســنين، 
موضحًا أن التشريعي يبذل جهودًا متواصلة على الصعيد البرلماني والدبلوماسي 
ولــدى المنتديات والتجمعات البرلمانية العالمية مــن أجل ضمان اإلفراج عن النواب 

المختطفين وباقي األسرى في سجون االحتال. 
ومن الجدير ذكره أن ســلطات االحتال أفرجت يوم الخميس المنصرم، عن النائب 
المقدسي المبعد محمد محمود حسن أبو طير والبالغ من العمر "65" عاما بعد اعتقال 
إداري دام لمدة 6 أشــهر، وينحدر "أبو طير" من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس 
المحتلة، وبلغ مجموع ما أمضاه في سجون االحتال ما يزيد عن 32 سنة على فترات 

متفرقة، وهو مبعد من مدينة القدس مسقط رأسه إلى الضفة الغربية المحتلة. 
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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

في مواجهة الشيطان األكبر
حلف جديد بدأ يتبلور في األونة األخيرة، وإن شــئت فقل شارف على االنتهاء 
من تشكيله، إنه حلف المقاومة ومواجهة الشيطان األكبر المسمى "إسرائيل" 
أو الدولــة اللقيطة والكيان المســخ، الحلف االســتراتيجي يضــم في ثناياه 
المتحالفون على مواجهة إرهاب الدولة المنظم الصادر عن الدولة الصهيونية. 
لم يعد خافيًا على أحد أن حماس، وحزب اهلل، برعاية الجمهورية اإلســامية 
اإليرانية، أصبحوا أطراف الحلف الجديد القوي في المنطقة، هذا الحلف دعت 
إليه الحاجة والمصلحة السياســية المشتركة، وهو في طياته يمنع ويُفشل 
سياســة العدو القاضية باالستفراد بالجهات التي تعتبرها معادية واحدة تلو 
األخرى دون أن تتعاطف هذه مع تلك وهي سياسة ماضية وتعمل دولة العدو 

بمقتضاها منذ عقود.
جاء الوقت المناسب لتحجيم االحتال وتحييد قدراته العسكرية عالية التفوق 
عن طريق التحالف االستراتيجي الذي يسمح ألطرافه بالدفاع المشترك عن 
مصالــح المتحالفين فــور تهديد االحتال ألي جهة مــن األطراف المتحالفة، 
الحقيقة أن االحتال يخشــى مثــل هذه التحالفات، هذه الخشــية نابعة من 
ايمــان قادة االحتال بأنهم مارقــون وال تاريخ لهم في هذه األرض وال حتى 
مستقبل، بل وكل همهم هو إطالة أمد دولتهم الزائلة، وليس ضمان بقائها 

ألن هذا محال.
الحلــف المذكور سيُفشــل طموحــات االحتــال ويضع حدًا لسياســاته في 
المنطقــة، خاصة وإن إيــران كدولة قوية ومحورية فــي المنطقة تؤمن بأن 
حليفيها "حماس وحزب اهلل" يكافحان االســتعمار واالحتال ومن مصلحتهما 
المشــتركة بناء تحالف قوي من شــأنه أن يقف في وجه العدو االســتراتيجي 

المشترك والمتمثل بالكيان الصهيوني. 
محور المقاومة كما يحلو للبعض تســميته سيُشــكل خطــرًا حقيقيًا على 
االحتــال وإن لم يكــن هذا الخطر وجوديًــا غير أنه خطر غير مســبوق وال 
تتمنى له دولة االحتال أن يســتمر وســتعمل على محاربته وتفكيكه، األمر 

الذي نراه صعبًا على األقل في المرحلة الحالية والمستقبل المنظور.
ومن أشكال هذه الخطورة أن إيران بمقدورها تزويد حليفيها بالساح والمال 
والعتــاد واالمداد اللوجســتي وأدوات المعركة غيــر التقليدية وخاصة لحزب 
اهلل الــذي تؤمن بمعتقداته من الناحية المذهبية، وهذا كله من شــأنه رفع 
القدرة القتالية للحركتين المتحالفتين، عاوة على اختاف الموقع الجغرافي 
للتواجد، فحماس من الجنوب، وحزب اهلل من الشمال يمكن أن يصنعا صداعًا 

عنيًفا لقادة االحتال.
والمطلوب هنا هــو تمتين جبهة المقاومة والممانعــة وتعضيدها وتقويتها 
لتكون ندًا وخصمًا شرسًا لاحتال، حتى ال يجرأ على مهاجمة أي هدف في 
المرحلــة المقبلة، خاصة وأن رئيس وزراء العدو في حالة قانونية ال يُحســد 
عليها على خلفية اتهامه بالفساد، األمر الذي قد يحمله على مهاجمة أطراف 
يعتبرها معادية كحل للخروج من أزماته الداخلية، وال شــك أن هذا التحالف 

سيزيد من قدرة الكيان على المناورة، أو االستفراد باألطراف المختلفة. 
صحيح أن الحلف المذكور ليس نهاية طريق التحرير غير أنه يمكن أن يكون 
نــواة جيدة لذلك، والمطلوب لتحويله حلًفا يقوى على خوض معركة التحرير 
هو اشــراك وضم دول أخرى قوية في المنطقة لهذا الحلف، الدول واألطراف 
والجهــات المنتظر ضمها للحلف أو تلك التــي نتمنى التحاقها بالحلف ممكن 
أن تســاهم فــي تحضيره للمعركة النهائية مع االحتــال حتى ولو بالمال أو 
الموقف السياسي عاوة على العتاد والساح، آمل أن يتم ذلك قريبًا وما هو 

على اهلل بعزيز. 
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

النائب محمد فرج الغول لدى استقباله وفدًا من جمعية ثمار الخير

يواصــل النائــب يونــس األســطل للعام 
الســادس على التوالي دورة في تفســير 
القــرآن الكريــم لطلبــة العلم الشــرعي، 
ضمــن درس منهجــي بشــكل أســبوعي 
يســتمر لمدة ســاعتين، بالتنســيق بين 

رابطة علماء فلسطين ووزارة األوقاف.
وأشــار النائب "األســطل" أن الدورة بدأت 
في العام 2013م بالمسجد العمري الكبير 
فــي محافظة غزة بعــد اإلعان عنها عبر 
من الرابطة والــوزارة، موضحًا بأن الدورة 
تجمع ما يقرب من "60" طالب علم قاموا 
بتســجيل أســمائهم منذ البداية وانضم 
إليهم بضع عشراتٍ من غير المتخصصين 
من الراغبين في التزود بالعلم الشــرعي، 

وتأويل كتاب اهلل.
ونــوه النائــب "األســطل" إلــى أن الدورة 
توقفت بضعة أشــهٍر عام 2014م بسبب 
حرب العصف المأكول ثم اســتأنفت ولكن 
في محافظة خان يونــس، مؤكدًا أن هذه 
الدورة ال زالت مســتمرة بصورةٍ أسبوعية 
في كل عصــر أربعاء وإلى ما قبل الغروب 
بدقائق في مسجد خليل الرحمن في قلب 

محافظة خان يونس.
وتركز الدورة على تبيــان االعجاز البياني 
مــع محاولة ربط القرآن بالواقع، ويتســم 
أســلوبها بالحــوار مــع الطلبــة بأكثر من 
االلقاء، حيث تمنح الحرية لكل من أراد أن 
يوجه سؤااًل أو يضيف فائدة، منوهًا إلى أن 

العديد من هذه األنشطة التثقيفية ينشط 
بهــا نــواب كتلــة التغيير واإلصــاح، من 
باب التثقيف الوطنــي والتعريف بالقضية 
الفلســطينية ومــا آلــت إليــه، ولارتقــاء 
بالمســتوى الثقافــي لدى جميع شــرائح 
المجتمع، وهذا يقع ضمن مسؤولية النائب 

تجاه مجتمعه.
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه الــدورة 
تطوعيــة وال تهــدف إلى عقــد امتحاناتٍ 
وال منح شــهادات لمن يلتحق بها؛ ليكون 
دافع الطلبة هو ابتغــاء وجه اهلل، والرغبة 
الحقيقيــة في التزود من فقــه كتاب اهلل، 
خاصة وأن معظم الحاضرين دعاٌة وخطباٌء، 

أو طلبة علم في مراحل الدراسات العليا.

للعام السادس.. النائب "األسطل" يواصل دورة 
تفسير القرآن الكريم لطلبة العلم الشرعي


