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التشريعي يقر مشروع قانون التعليم العالي بالقراءة الثانية
ومشروع معدل لقانون التحكيم بالمناقشة العامة

أقــر المجلس التشــريعي الفلســطيني في جلســته
المنعقدة بمقره أمس األربعاء الموافق  4ديســمبر
مشروع قانون التعليم العالي بالقراءة الثانية ،وذلك
بعد إقراره بالمناقشــة العامة والقــراءة األولى في

التعليم العالي

أقــر المجلس مشــروع قانون التعليــم العالي
بالقراءة الثانية بعد إقــراره بالقراءة األولى في
الجلســة المنعقــدة بتاريخ  9أكتوبــر 2019م،
وفق األصول ،والجدير ذكره أن مشروع القانون
جاء معد ً
ال لمعظم مــواد قانون التعليم العالي
رقم " "11لســنة 1998م ،ويحتــوي على ""35
مادة معدلة.

وقــت ســابق وفقــ ًا لإلجــراءات القانونيــة المتبعة،
فيما أقر المجلس أيض ًا مشــروع قانون معدل لقانون
التحكيم بالمناقشــة العامة" ،البرلمان" تابعت وقائع
الجلسة وأعدت التقرير التالي:

ويهــدف المشــروع إلــى ادخــال األحــكام التي
تتناســب مــع عصريــة التعليــم والنهضــة
التكنولوجية التي طرأت على العملية التعليمية
وبرامج التعليم العالي.

مشروع قانون التحكيم

إلى ذلك أقر المجلس التشريعي مشروع قانون
معدل لقانون التحكيم رقم " "3لســنة 2000م
بالمناقشة العامة ،وقد أشارت اللجنة القانونية

بالمجلــس إلــى أن هذا المشــروع ينــدرج في
إطار السياسة التشــريعية الرامية إلى تحديث
القوانين وتطويرها.
وشددت اللجنة على أن مشروع القانون المعدل
لقانون التحكيم يهدف لتطوير اإلطار القانوني
الناظــم إلجــراءات العمليــة التحكيميــة فــي
فلســطين ،كما يهدف لضمــان تحقيق العدالة
الناجزة من خالل ســرعة الفصــل في القضايا

هاتف رئيس اللجنة البرلمانية البحرينية لمناصرة فلسطين

د .بحر :نقدر جهود البرلمان البحريني
الهادفة لخدمة القضية والشعب الفلسطيني
أجرى النائب األول لرئيس المجلس
التشــريعي الفلســطيني الدكتــور
أحمــد بحــر ،مكالمــة هاتفيــة مــع
رئيس اللجنــة البرلمانية البحرينية
لمناصــرة الشــعب الفلســطيني
إبراهيــم النفيعي ،وقدم له الشــكر
لجهــوده البرلمانيــة الهادفة لخدمة
الشعب الفلسطيني ،مقدراً مساعيه
الراميــة لتحشــيد المجتمــع الدولي
لدعم فلســطين والحق الفلسطيني
فــي المحافــل الدوليــة والمنتديات
البرلمانية العالمية.
وشــدد بحــر ،أثناء مكالمتــه على تقديــره للبحرين
وشــعبها وبرلمانهــا الذي وصفــه بالداعــم لحقوق

الشعب الفلسطيني ،داعياً النفيعي لزيارة فلسطين
وااللتقــاء بالبرلمانييــن الفلســطينيين واالطــاع

علــى معاناة شــعبنا جــراء االحتالل
والحصار.
بدوره أكد النفيعي ،وقوف بالده مع
الحق الفلسطيني والعمل الدائم من
أجل رفعة فلســطين فــي المحافل
الدولية ولــدى البرلمانــات العالمية
والمنتديات البرلمانية الدولية.
الجدير ذكره أن النفيعي ،وهو رئيس
اللجنة البرلمانية البحرينية لمناصرة
الشــعب الفلســطيني كان قد صرح
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع
فلسطين بأن الحق الفلسطيني غير
قابل للتفــاوض أو التصرف فيه وأن فلســطين هي
قضية العرب والمسلمين المركزية واألولى.

ذات الطابع التجاري والمدني.
ونوهــت اللجنة إلى أن مشــروع القانون ينظم
اتفاقيات التحكيم المبرمة بوسائط الكترونية،
ويضمن ادراج اتفاق التحكيم االلكتروني ضمن
أحكام القانون واالعتــراف بالكتابة االلكترونية
وإكســابها ذات الحجيــة الخاصــة بالكتابــة
التقليدية مما يؤدي إلى االعتداد بقرار التحكيم
االلكتروني.

لجنــة الداخليــة تلتقي
رئيــس لجنــة المتابعــة
الحكومية وتــزور حاجز
بيــت حانــون وقيــادة
الدفاع المدني
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لجنــة التربيــة تســتمع
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برلماني بحريني :ال أحد يستطيع التفاوض أو التصرف بحقوق الفلسطينيين
قــال رئيــس اللجنــة البرلمانيــة البحرينيــة
لمناصرة الشــعب الفلســطيني ،عضو مجلس
النواب إبراهيم خالد النفيعي ،إن اليوم العالمي
للتضامــن مع فلســطين وشــعبها هــو فرصة
لتحشيد المجتمع الدولي ألن يركز اهتمامه نحو
حقيقة ما يحدث في فلسطين.
وأضــاف النفيعــي ،فــي بيان صحفــي أن هذه
القضيــة العالميــة التــي لــم تُحــل بعــد ،ال
تــزال قائمــة ،وموجــودة ،ومطالبهــا عادلــة،
وفــي مقدمتهــا تجســد هوية ووجود الشــعب
الفلســطيني وعــدم اتصــرف أي طــرف فــي
حقوقهم التاريخية.
وأكد أن حقوق الشــعب الفلسطيني غير قابلة
للتفاوض أو التصــرف من أحد ،مبينًا أن اإلطار

الدولــي الــذي حددتــه الجمعية العامــة لألمم
المتحــدة حدد بوضــوح حقوق الفلســطينيين
المنتهكة ،سواء في االستقالل أو السيادة أو حق
الرجوع إلى ديارهــم ،وممتلكاتهم التي أبعدوا
عنها قســرًا وظلمًا حينما قامــت دولة الكيان
اإلسرائيلي".
وأعلن النفيعــي ،إحياء اليوم العالمي للتضامن
مع الشعب الفلسطيني في البحرين عبر فعالية
عديدة تمت اقامتها بالمركز البحريني للحراك
الدولي بمدينة عيسى ،بالتعاون مع سفارة دولة
فلسطين لدى مملكة البحرين.
وأشــار الى أن الظروف اإلنســانية السيئة التي
يعاني منها الفلسطينيون في الداخل ،خصوصًا
على مســتوى االرتفاع المضطرد بنسب الفقر

والبطالة والعاهات المستديمة التي يتسبب بها
االحتالل للشباب الفلســطيني الثائر ،والتيتم،
والترمل ،ونقــص المواد الغذائيــة والتموينية
واألدويــة واالحتياجات األساســية للحياة ،تفند
المزاعم الباطلة التي تروج لها "دولة إسرائيل"
االستعمارية .وقال النفيعي ":إن اليوم العالمي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني يحمل دالالت
واضحة للكيان االســرائيلي ولمــن يقف خلفه،
بأن هذه القضية القديمة والمتجددة ،راســخة
بواقعهــا الحي فــي ضميــر كل مواطن عربي
ومســلم ،وبأن عــودة حقــوق الفلســطينيين
ألصحابها أمر مرهون بعامل الوقت ،ال أكثر وال
أقل ،وفلســطين كانت وســتبقى قضية العرب
والمسلمين األولى".

هاتف والد الشهيد أبو دياك

بحر :يجب محاكمة اإلحتالل لما يرتكبه من جرائم بحق األسرى
قــال الدكتور أحمد بحــر ،النائــب األول لرئيس
المجلس التشــريعي الفلسطيني أن السلطة في
رام اهلل واالحتالل يقفون في خندق واحد معادي
لألسرى وحقوقهم ومصالحهم.
وحمــل بحر ،خــال وقفة تضامنية مع األســرى
المحررين والنــواب المقطوعة رواتبهم االحتالل
اإلسرائيلي المجرم الجريمة النكراء بحق األسير
البطل ســامي أبــو دياك ،الذي استشــهد نتيجة
اإلهمــال الطبي المتعمــد ليصبح عدد شــهداء
الحركة األسيرة  222أسيراً.
وطالب الشعب الفلســطيني وجميع المؤسسات
الدوليــة واألمــم المتحــدة أن تعمــل لتقديــم
االحتــال اإلســرائيلي للمحاكم الدوليــة لتأخذ
العدالة مجراها.
وقال ":من المؤســف أن يأتي استشهاد أبو دياك
في ظل اقتحام أمن السلطة الفلسطينية لخيمة
اعتصــام األســرى المحرريــن الذيــن يطالبون
بحقهم الوطني والديني والشــرعي المتمثل في
رواتبهم وفضه بالقوة والضرب واالعتقال".
وأضاف ":هكذا يتجرأون على األســرى المحررين
الذين قدموا زهرات حياتهم في ســبيل الوطن،
وقطــع رواتب نواب المجلس "التشــريعي" بقرار
مــن رئيس الســلطة محمود عبــاس عن طريق
المحكمة الدستورية الباطلة التي حلت التشريعي
سابقاً في خطوة غير قانونية".
وتابع ":حتى الرئيس ال يحق له حل هذا المجلس
فال أحد قانوناً يســتطيع حلــه ،لذلك فإن فقطع
رواتب النواب اعتداء صارخ على التشــريعي من
محكمة دســتورية باطلة ورئيــس انتهت واليته

في يناير 2009م".
وتابــع ":هــذه المؤامرات المتتاليــة لن تفت في
عضد شــعبنا ومقاومتنــا ولن تؤثــر على وحدة
شــعبنا" ،داعيــاً فصائــل شــعبنا لالتحــاد حول
الثوابــت الفلســطينية المتمثلة بكــون القدس
عاصمة أبدية لدولة فلسطين مهما كان التكالب
على القضية الفلســطينية ،مضيفــاً ":فمقاومة
شــعبنا قادرة على تحرير أســرانا بصفقة "وفاء
األحرار "2قريباً".
وأكــد أن قيــام الســلطة الفلســطينية بفــرض
عقوبات بحق األســرى المحررين ونواب الشعب
الفلسطيني وقطع رواتبهم يشكل جريمة كبرى

اللجنــة القانونيــة
لــدى لقائهــا مــع
وكيــل وزارة العدل
د .محمد النحال
w w w . p l c . p s

ووصمة عار في جبينها ويعبر عن انحطاط وطني
وسياسي وقيمي وإنساني بكل معنى الكلمة.
وقال" :قطع رواتبهم والعبث في أرزاقهم وقوت
أطفالهم يشكل خدمة مجانية لالحتالل وتحقيقاً
لمصالحه وتقويضاً ألحد أهم األعمدة والفعاليات
الوطنية ويشــكل اصطفافاً فــي خندق االحتالل
الذي يشن حرباً مفتوحة على األسرى والنواب".
وأشــار إلــى أن قطــع رواتب األســرى المحررين
ينســجم تماماً مع موقف السلطة وموقف عباس
المعــادي للمقاومة والعمل النضالــي والكفاحي
ومسيرة التحرر الوطني.
ودعــا المنظمــات الحقوقيــة ومنظمــات حقوق

اإلنسان والمنظمات األممية للضغط على عباس
لرفع الظلم وإعادة الحقوق والرواتب المقطوعة
لألسرى المحررين والنواب.
ودعــا إلى رفــع دعــاوي قضائية ضد الســلطة
وعبــاس أمــام المحاكــم الدوليــة بهدف إرســاء
العدالــة ورفــع الظلم وإعادة الحقــوق إلى أهلها
واحترام حقوق النواب واألســرى المحررين على
كافة األصعدة والمستويات.
وفي ســياق متصــل هاتف د .بحر والد الشــهيد
األسير ســامي أبو دياك ،مؤكدا أن دماء الشهداء
لن تذهب هدرا ،وشعبنا وفصائله المقاومة وكل
القوى الوطنية ستنتقم لدماء الشهيد.
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اللجنة االقتصادية تلتقي وكيل وزارة المواصالت
كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

"حد السيف"..
سقوط األسطورة االستخبارية الصهيونية

التقــت اللجنــة االقتصاديــة بالمجلس التشــريعي مع
وكيــل وزارة المواصالت اللواء صالح الدين أبو شــرخ،
وذلــك يوم أمس األول بمقر المجلــس في مدينة غزة
بحضور النواب :عاطف عدوان ،ســالم ســامة ،يوسف
الشرافي ،يونس األســطل ،وجميلة الشنطي ،وناقش
الطرفان سير العمل بالوزارة وسبُل خدمة المواطنين
وتسهيل اإلجراءات المختلفة.
بــدوره أشــار اللواء أبو شــرخ ،إلى أن وزارته مســتمرة
فــي تقديم الخدمــات المختلفة للمواطنين وتســهيل
اجراءاتهــم ومعامالتهم اليومية ،منوهاً إلى أن معظم
اإلجراءات بالوزارة أصبحت إلكترونية وفورية األمر الذي
يوفر الوقت والجهد على المواطنين.
ولفت لشــروع الوزارة بتنظيم عمل مكاتب الســيارات
وفــق النظام والقانــون بهدف تنظيــم المهنة وحماية
المواطنيــن وممتلكاتهــم وكذلــك أصحــاب المكاتب
والســائقين والســيارات العاملــة بهــا ،مطالبــاً اللجنة
االقتصادية ببذل الجهد نحو تعديل بعض بنود قانون
المــرور للعــام "2000م" ،بهــدف موائمتــه للمتغيرات
ومواكبــة المســتجدات وبمــا يحقق المصلحــة العامة
بشــكل أكثر فعاليــة ،مؤكداً أن طواقم الــوزارة تعمل
بكل وســعها من أجل انجاز معامــات المواطنين وحل
اإلشكاليات التي تواجههم.
من جانبهم ثمــن النواب أعضاء اللجنة جهــود الوزارة
والعامليــن فيهــا الذيــن ال يدخــرون جهداً في ســبيل
التخفيف عن المواطنين وتسهيل إجراءاتهم ،في حين

طالــب رئيس اللجنــة النائب عدوان ،الــوزارة وطواقم
العامليــن فيهــا بضــرورة مواصلة خدمــة المواطنين
وســرعة انجاز معامالتهم اليومية ،مشــددًا أن لجنته
تمارس دورها الرقابي على كل الوزارات والمؤسســات
الحكومية بهدف تحســين وتجويد الخدمــات المقدمة
للجمهور.

اجتماع دوري
إلى ذلك عقدت اللجنة اجتماعاً دورياً لها وذلك يوم أمس
األول بمقر التشــريعي بحضور رئيــس وأعضاء اللجنة
النواب :عاطف عدوان ،ســالم سالمة ،يوسف الشرافي،
وجميلة الشنطي ،وناقشت اللجنة أثناء اجتماعها تقارير
الرقابة المالية حول ســير العمل في الوزرات المختلفة
والمالحظات المقدمة على تلك التقارير.
وأكد رئيس وأعضاء اللجنة علــى المالحظات الرقابية
المذكورة وأهمها توفير الكادر البشري لبعض الوزارات
المختلفــة التي تعاني من نقص في الموارد البشــرية
وذلــك بهدف تســهيل معامــات المواطنيــن ،وكذلك
ضرورة اعداد نظــام واضح بخصوص عالوة المخاطرة
للوظائف الخاصة التي يحددها القانون ،وتحديد نظام
الحوافــز والمكافئــات للموظفيــن علــى المعابر وفق
تقارير اإلنجاز.
وبين رئيس اللجنة بأنه ســيتم متابعة كل التوصيات
الرقابية مع الجهات المختصة من أجل تطبيقها وسعياً
لتجود العمل وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

جانب من االجتماع الدوري للجنة اإلقتصادية

البرلمان المغربي :يجب أن تظل
فلسطين إحدى أولويات العمل البرلماني
دعا مجلس النواب المغربي إلى ضرورة أن تظل القضية
الفلسطينية إحدى أولويات العمل البرلماني في العالم.
جــاء ذلك في بيان صــادر عن مجلس النــواب "برلمان
المملكــة المغربيــة" ،بعــد أيــام مــن اليــوم العالمي
للتضامــن مع الشــعب الفلســطيني ،الــذي يوافق 29
نوفمبر -تشرين ثاني من كل عام.
وقــال المجلس في بيانــه ،إن "خيارات الســام التزال
ً
ممكنة ،وهــي الخيارات الممكنة الوحيــدة التي تصنع
أسباب االســتقرار واألمن وتضمن المســتقبل" .وجدد

التزامه وانخراطه في دعم القضية الفلسطينية.
وأعلن المجلس تضامنه مع أبناء الشــعب الفلسطيني
فــي مواجهة الغطرســة والعقــاب الجماعــي والحصار
االســرائيلي وتــردي األوضــاع الماديــة ،واالقتصادية
واالجتماعية والمالية ،داعياً إلى التوافق وتوحيد الصف
الوطني الفلسطيني.
الجديــر ذكره أن الحكومــة المغربية كانت قد نفت في
نهاية أكتوبر  -تشرين أول الماضي ،بشكل قاطع وجود
أي عالقات تجارية تربطها مع إسرائيل.

يخطئ مــن يظن أن الصراع الدائــر بين المقاومة الفلســطينية التي تتصدرها
كتائب الشــهيد عز الدين القســام واالحتالل الصهيوني هو صراع عسكري بحت
بــل إن الصراع هو صراع اســتخباري بالدرجة األولى  ،والــذي تعمل فيه العقول
واألدمغة وما تســخره من وســائل وأدوات ،بشكل خفي للغاية بما ال يمكن إدراك
خطورته وتحسس قيمته إال ألصحاب الشأن وأهل الوعي األمني الرفيع.
مــن هنا يمكن الجزم بأن الصراع بين المقاومة واالحتالل هو صراع اســتخباري
شرس وخفي في المقام األول رغم فارق القدرة واإلمكانيات المادية والتكنولوجية
بين الطرفين.
إن ما كشــف عنه برنامج أربعون دقيقة التي بثته قناة الجزيرة الفضائية مســاء
اإلثنين الماضي يشكل سقوطا حادا لألسطورة االستخبارية الصهيونية وصفعة
مدويــة للكيان الصهيوني الذي بنى أمجاده العســكرية في طول وعرض العالم
علــى دقة وقــوة العمــل األمني واالســتخباري ،فقد أمــاط البرنامــج اللثام عن
حقائق ســاطعة أفزعت المؤسسة السياسية والعســكرية واألمنية واالستخبارية
الصهيونيــة ،وأكــدت مجددا حجم الفشــل واإلخفاق الذي منيت بــه أهم وحدات
النخبة في جيش االحتالل وكيف استطاع المجاهدون الصادقون كشفها والتصدي
لها ،فضال عن مدى قدرة العقول القســامية المبدعة على تفكيك العقد التقنية
وفــك الرموز والطالســم االســتخبارية التي خلفتهــا الوحدة من خــال األدوات
واألجهزة المختلفة عقب هروبها المذعور تحت كثافة النار.
لقــد انطوت صفحــة عملية "حد الســيف" بحــد ذاتها ،لكــن تداعياتهــا األمنية
واالســتخبارية لم تنته ولــن تنتهي قريبا ،مــا يعني أن المرحلة الراهنة ســوف
تشهد صراعا استخباريا خفيا وعميقا ومعركة أدمغة رفيعة المستوى بين القسام
واالحتالل.
لقد كشــفت عملية "حد الســيف" وما تالها من معطيات اســتخبارية كشف عنها
القســام ،الكثير عن استخبارات القسام التي تمتلك منظومة واضحة من العقول
المبدعة ذات الخبرات العميقة واإلرادة الراسخة والعزم الكبير واإلصرار المتواصل
علــى تطويــر الــذات واألدوات واالرتقاء في العمــل واألداء ،وهو مــا أذهل قادة
االحتالل الذين غلبتهم الصدمة وألجمت أفواههم واضطرتهم إلى إعمال مقص
الرقيب ومنع نشر وإذاعة برنامج الجزيرة بهدف تقليل آثار الفضيحة التي عصفت
بجيش االحتــال الذي كانت وال زالت وحداته االســتخبارية تجــوب مختلف دول
العالم دون حسيب أو رقيب.
لقد أثبتت كتائب القسام أنها على قدر األمانة والمسؤولية الوطنية المناطة بها،
وأنها تشــكل الــدرع المتين والصرح الفوالذي الذي يتصــدى لمكر وخبث األعداء
ويتحدى مؤامراتهــم ومخططاتهم األمنية واالســتخبارية والعســكرية ،وأكدت
مجــددا على طبيعة وقواعد الصــراع مع االحتالل الذي ال يفقه ســوى لغة القوة
وال يحســن التعامل معــه إال بمنطق المواجهة الشــاملة علــى مختلف األصعدة
والمستويات.
إننا نؤكد أن أفق الصراع الممتد بين المقاومة واالحتالل هو أفق استخباري بكل
معنى الكلمة ،ومن البديهي أن تشهد المرحلة القادمة بعض تجليات هذا الصراع
الخفي في الميدان ،ولن يكون مستغربا أن تعلو العديد من األصوات في األوساط
السياسية واألمنية واإلعالمية داخل الكيان بعبقريتها الناقدة لعملية "حد السيف"
وتداعياتها العسكرية واألمنية واالستخبارية ،وتخرج من حصار الرقابة العسكرية
لتكشــف المزيد من المعلومات عن الفضيحة التي زلزلت كيان االحتالل في غزة
وهزت ســمعة جهازه األمني واالستخباري الذي تفاخر بإنجازاته على المستويات
اإلقليمية والدولية على امتداد العقود الماضية.
وفــي الختام ..فإننا نؤكد أن عملية "حد الســيف" قد شــكلت نقطة تحول فارقة
فــي عالقة الصــراع والمواجهة مــع االحتــال ،وأن االحتالل ودوائره السياســية
والعسكرية واألمنية واالســتخبارية سوف يمر عليها وقت ليس بالقصير قبل أن
تنفض عنها غبار الصدمة والذهول وتستوعب حقيقة الفشل الكبير الذي منيت
به وحدة النخبة األهم في جيشه الذي ادعوا طويال وأشاعوا كذبا وزورا أنه ال يقهر
"والحبل على الجرار".
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التقت رئيس لجنة المتابعة الحكومية

لجنة الداخلية تزور حاجز بيت حانون وقيادة الدفاع المدني
قامت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي بالمجلس التشــريعي بزيارة تفقدية
لحاجز بيت حانون واطلعت على األوضاع األمنية وســير العمل فيه ،وعلى إثر ذلك
التقت اللجنة برئيس لجنة متابعة العمل الحكومي الدكتور محمد عوض ،وناقشت

زيارة حاجز بيت حانون
هــذا ونظمت اللجنــة زيارة تفقديــة لحاجز بيت
حانون الواقع أقصى شمال قطاع غزة ،بمشاركة
رئيس اللجنة النائب إسماعيل األشقر والنائبان:
ســالم ســامة ،يونس أبو دقــة ،فيمــا رافقهم
بالزيــارة وكيــل وزارة الداخلية اللــواء توفيق أبو
نعيم.
بــدوره أوضــح النائب األشــقر ،أن الزيــارة جاءت
بهدف متابعة عمل معبر بيت حانون ،واالطمئنان
على ســير العمل فيه ،واالطــاع على آلية تنقل
المســافرين عبره ،وكذلك متابعة الحالة األمنية
بالمعبــر تحديــداً وبشــكل عــام علــى الحــدود
الشمالية للقطاع.
وشكر األشقر ،وزارة الداخلية واألمن الوطني على
الجهــود الكبيرة التي تبذلها لخلق حالة من األمن
والطمأنينــة فــي قطــاع غــزة ،والمحافظة على
السلم األهلي والمجتمعي ،ومراقبة الحدود بهدف
سالمة القطاع وحمايته من أي عابث بأمنه.

وتلتقي رئيس لجنة المتابعة الحكومية
وعلى إثر الزيارة السابقة التقت اللجنة مع رئيس

لجنة المتابعة الحكوميــة الدكتور محمد عوض،
بحضور النواب :إســماعيل األشــقر ،مــروان أبو
راس ،ســالم ســامة ،يونس أبو دقــة ،وجميلة
الشنطي.
وناقــش النواب ،مع عوض ،العديــد من القضايا
التي تخــص عمل اللجنة والتــي تمثلت بالوضع
األمنــي والشــرطي فــي القطــاع ،كمــا بحثــت
متطلبات وزارة الداخلية واألمن الوطني ،ومتابعة
حالة المعابر الحدودية وحاجز بيت حانون شــمال
القطاع.
مــن جهته أكــد عــوض ،اســتعداده لتذليل كل
العقبات من أجل استمرار الحالة األمنية المستقرة
فــي القطــاع والحفاظ علــى غزة مــن أي تجاوز
للعابثين وحفظ معابرها وحواجزها الحدودية مع
االحتالل.

وتزور قيادة الدفاع المدني
وفي ســياق منفصــل نظمت اللجنة زيــارة لمقر
جهــاز الدفــاع المدني بهــدف االطــاع على آخر
المســتجدات بخصوص أداء الجهاز ومراقبة سير
العمــل فيه ،وكان في اســتقبال الوفد مدير عام

لجنة الداخلية لدى لقائها رئيس لجنة المتابعة الحكومية د .محمد عوض
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معه االحتياجات اللوجستية الالزمة للعمل بالحاجز المذكور ،كما زارت اللجنة جهاز
الدفاع المدني والتقت قيادته ووقفت على احتياجات الجهاز ومعوقات العمل فيه،
"البرلمان" تابعت أنشطة وفعاليات اللجنة وأعدت التقرير التالي:

الجهاز اللواء زهير شــاهين ،وضــم الوفد رئيس
لجنة الداخلية واألمن النائب إســماعيل األشــقر
ومقررهــا النائب مروان أبو ارس ،والنائب ســالم
سالمة.

تخطيط مسبق
مــن جهته أوضح مدير عام جهــاز الدفاع المدني
اللــواء زهير شــاهين ،أن الجهــاز يعمل بموجب
خطط تم وضعها مسبقاً وليس عبر ردود أفعال،
إذ أن هناك خطة طوارئ ،مشيرا إلى أنه تم وضع
خطة عمل تنفيذية وتم تشــكيل طواقم ولجان
للطوارئ داخل كل محافظة.
وبيــن شــاهين ،أن جهاز الدفــاع المدني قد أعد
مخططــا لعمل الجهاز لعــام  ،2020موضحا أهم
المعوقات التــي تعترض عمل الجهــاز ،وطبيعة
ســير العمل داخله ،وخاصة فــي ظل قلة الموارد
المالية وقلة اآلليات العاملة في الميدان واهترائها
بســبب عدم حداثتها واحتياجهــا الدائم لإلصالح
وإعادة التأهيل والتحديث.
ولفــت إلــى أن الجهــاز تأثــر بالحصــار والحروب
الســابقة على مستوى الكادر البشــري إذ ارتقى

العديد من العاملين بالجهاز شهداء ،وعلى مستوى
اإلمكانيــات والمعــدات الماديــة واللوجســتية،
حيث إن االحتالل تعمد اســتهداف طواقم الدفاع
المدني وآلياتــه في أكثر مــن تصعيد صهيوني
على القطاع.

جهاز خدماتي انساني
مــن جهتــه أثنــى النائــب األشــقر ،علــى عمل
جهاز الدفــاع المدني خاصة فــي حماية مقدرات
المواطنيــن وقــت التصعيد والحــروب ،ملفتا أنه
جهاز خدماتي انســاني بالدرجــة األولى ،وبحاجة
إلى دعم كبيــر من كل المؤسســات العاملة في
القطاع وخارجه.
ولفــت إلى أن لجنة الداخلية واألمن بالتشــريعي
ســتعقد اجتمــاع خاص مــع قيــادة الجهــاز في
المجلــس التشــريعي الطــاع وســائل االعالم
والمعنييــن علــى معاناة الجهــاز ومعوقات عمله
وعرض المعدات والســيارات واآلليــات المهترئة
الخاصة بالدفاع المدني بهدف مناشدة المؤسسات
الدولية لمساعدة الجهاز وتحديث آلياته ومنشآته
المختلفة.

جانب من زيارة اللجنة القانونية لقيادة جهاز الدفاع المدني
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التقت وكيل وزارة العدل

لجنة الرقابة تزور السجون وتلتقي ممثلين عن األسرى المقطوعة رواتبهم
واصلــت لجنــة الرقابــة العامة وحقــوق االنســان بالمجلس التشــريعي
الفلسطيني أعمالها الرقابية ومهامها البرلمانية حيث عقدت مؤخراً جلسة
اســتماع لوكيل وزارة العدل وناقشــت معه العديد مــن القضايا المهمة

وكيل وزارة العدل

هذا وعقدت اللجنة جلسة استماع لوكيل وزارة
العــدل الدكتور محمد النحــال ،بحضور رئيس
اللجنة يحيى العبادســة ،ومقررها النائب هدى
نعيــم ،وعضوي اللجنة النائبــان :عبد الرحمن
الجمل ،ومحمد فرج الغول.
بدوره بينّ العبادسة ،أن اللقاء يهدف لمناقشة
بعض القضايا التي تحتاج إلى دراسة قانونية،
مثل :مؤسســات اإلقــراض العاملــة في قطاع
غــزة وكيفية ضبطهــا ومتابعتها مــن الناحية
القانونيــة ،وموضــوع تبعية ســلطة األراضي
ودائرة الشــهر العقاري ،وحالة السجون ومراكز
التوقيف في قطاع غزة.
من ناحيته أشــار وكيــل وزارة العــدل الدكتور
النحال ،إلى أن موضوع السجون يستحوذ على
اهتمــام وزارته بشــكل دائم ،كما قــدم رؤية

متكاملة حول بقية الموضوعات المطروحة وتم
االتفاق على اجراء المزيد من البحوث القانونية
للوصــول إلى رؤية موســعة تمهيــداً إلقرارها
وفق األصول والقانون.

وتلتقي ممثلين األسرى المقطوعة رواتبهم

إلى ذلك التقت اللجنة مع ممثلين عن األســرى
الذيــن قطعت ســلطة رام اهلل رواتبهم ،وذلك
بمقــر المجلــس التشــريعي في مدينــة غزة،
بحضور رئيس اللجنة النائب يحيى العبادســة،
ومقــرر اللجنــة النائب هــدى نعيــم ،والنائب
يونس أبو دقة.
وطرح ممثلي األسرى مشكلتهم المالية وخاصة
وجود أكثــر من معيار وقانــون للتعامل معهم
فــي مســتحقاتهم الماليــة ،الفتيــن أن تعدد
المرجعيات القانونية فــي التعامل مع الحقوق
الماليــة لألســرى المحرريــن أدى إلى ظلمهم،

لجنة الرقابة أثناء اجتماعها مع وكيل وزارة العدل د .محمد النحال

وذات البعد القانوني ،فيما زارت اللجنة سجن الكتيبة وأطلعت على أوضاع
الموقوفيــن فيه ،واجتمعت مع ممثلين عن األســرى المقطوعة رواتبهم،
"البرلمان" واكبت أنشطة اللجنة وفعالياتها وأعدت التقرير التالي:

مطالبين بمعاملتهم أســوة بأسرى صفقة وفاء
األحرار ووفقا لقانون 2013م.
من جهته أبدى النائب العبادســة ،وقوف لجنته
مــع مطالبهم وحقوقهــم الماليــة والمعنوية،
مؤكــداً أن اللجنة تعمل دومــاً إلنصاف أي فئة
من فئات المجتمع يقع عليها ظلم أو لم تحصل
على حقوقها لسبب أو ألخر.

سجن الكتيبة

وفــي ســياق منفصــل تفقــدت اللجنة ســجن
الكتيبة ومقر سجن النســاء ،بمشاركة النواب:
يحيى العبادســة ،يونس أبو دقة ،عبد الرحمن
الجمــل ،وهــدى نعيــم ،وكان في اســتقبالهم
مدير عام مراكز التأهيل واإلصالح العميد عالء
الهندي.
من جهتــه أوضح مدير ســجن الكتيبة المقدم
محمــد أبــو اللبيــن ،أن المركز يقــوم بتأهيل

الســجناء ورعايتهــم إلــى حيــن انتهــاء مــدة
محكوميتهــم ،ملفتا أن مركز تأهيــل الكتيبة
يتسع لـ " "350نزيل.
وأكد أن المركز يوفر جملة من البرامج التأهيلية
والنفســية للنزالء وبرامج تثقيفيــة وتعليمية
واجتماعية ،وتابع" :لدينــا مجموعة من النزالء
انتسبوا للدراسة في الجامعات ونحن نوفر لهم
كل ما يلزم".
وفيمــا يتعلق بســجن النســاء ،أوضحت مديرة
الســجن أنــه يتم تقديــم العديد مــن البرامج
التأهيلية للنزيالت سواء على الصعيد الدعوي
أو الثقافــي وكذلــك فــي المجــاالت التعليمية
والنفسية ،مؤكدة أن طواقم العاملين بالسجن
ال يدخــرون جهــداً في تقديم العــون للنزيالت
ورعايتهن وتوفير االرشادات الالزمة لهن بهدف
مساعدتهن على االندماج بالمجتمع وتحويلهن
لعناصر فاعلة مجتمعياً.

جانب من لقاء لجنة الرقابة مع ممثلي األسرى المحررين المقطوعة رواتبهم
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التشريعي يقر مشروعي قانون العقوبات
والتدابير البديلة بالقراءة الثانية والقضاء العسكري بالقراءة األولى
أقــر المجلس التشــريعي الفلســطيني
في جلستين منفصلتين عقدهما سابق ًا،
مشــروعي قانــون العقوبــات والتدابير
البديلــة بالقــراءة الثانيــة ،وذلــك بعد
مناقشــته بالقراءتيــن العامــة واألولى
في وقت سابق وفق ًا للقانون واألصول،
كذلك أقر المجلس مشروع قانون القضاء
العســكري بالقراءة األولــى" ،البرلمان"
تابعت الجلستين وأعدت التقرير التالي
العقوبات والتدابير البديلة

أقر المجلس التشريعي مشروع قانون العقوبات
والتدابير البديلة بالقراءة الثانية ،ويأتي ضمن
سياسة تشريعية يتبناها المشرع الفلسطيني
يسعى من خاللها الى اصالح وتطوير المنظومة
الجنائية.
حيث يسمح مشــروع القانون استبدال العقوبة
التي ال تزيد مدتها عن خمسة سنوات بعقوبات
أخرى بديلــة غير الحبس؛ كالعمــل في خدمة
المجتمع ،أو اإلقامــة الجبرية في مكان محدَّد،

أو حضــور برامج التأهيــل والتدريب ،أو إصالح
الضَّــرر الناشــئ عــن الجريمــة وغيــر ذلك من
العقوبات البديلة التي نص عليها مشروع القانون.
ويتيح مشــروع القانون للقاضي من تلقاء نفسه
أن يحكــم بعقوبة بديلــة عند الحكــم بالعقوبة
األصليــة ،كمــا يتيح للمحكــوم عليــه أن يطلب
استبدال عقوبة الحبس بإحدى العقوبات البديلة،
فض ً
ال عن ذلك فان مشروع القانون يتيح للمديرية
العامة لإلصالح والتأهيل وفي حال توافر شروط
معينــة؛ أن تطلب اســتبدال عقوبــة النزيل الذي
يقضي عقوبته في احدى مراكز التأهيل واإلصالح

بعقوبــة أو أكثر من العقوبات البديلة المنصوص
عليها في مشروع القانون.
وأيضا تضمن المشروع النص على تدابير بديلة،
مثل تمكيــن القاضــي والنيابة العامة اســتبدال
التوقيف االحتياطي خــال مرحلتي التحقيق لدى
النيابــة العامــة والمحاكمة أمام القضــاء ،بإحدى
التدابير البديلة عن الحبس االحتياط المنصوص
عليها.

القضاء العسكري

هذا وأقر التشــريعي في جلســة ســابقة مشروع

قانــون القضاء العســكري بالقــراءة األولى وذلك
بعد إقراره ســابقاً بالقــراءة العامة وفقاً لألصول،
والجدير ذكره أن مشروع القانون المذكور يكتسب
أهميــة باعتبــاره يُرســي تعديالت تنســجم مع
المصلحة العامة وتعالج اللبس القانوني والقصور
الذي يعتــري بعض مواد القانــون قبل التعديل،
كما أن التعديالت التي تم إقرارها تكسب مشروع
القانــون دقــة ووضوح وقــد جاءت بعــد االطالع
الواســع وعقد ورش عمل بمشاركة متخصصين
وخبراء.

لجنة التربية تلتقي وكيل وزارة التربية ووفد من نقابة األطباء

عقــدت لجنة التربية والقضايــا االجتماعية في
المجلــس التشــريعي جلســة اســتماع لوكيل
وزارة التربية والتعليم الدكتور زياد ثابت ،حول
أوضاع وزارة التربية والتعليم وســير المســيرة
التعليميــة ،بحضور رئيس اللجنــة النائب عبد
الرحمن الجمل ،ومقررها النائب خميس النجار،
وعضو اللجنة النائب يوسف الشرافي.
بدوره استعرض ثابت ،أوضاع الوزارة والمسيرة
التعليمية على مســتوى المديريات والمشاكل
التــي تواجهها فــي ظل محدوديــة اإلمكانيات
التعليميــة بما فيهــا عجز الموازنة التشــغيلية
واحتياجــات المديريــات مــن المســتلزمات
المدرسية والكادر التعليمي ومدى انعكاس ذلك
على المسيرة التعليمية.
وأوضح ثابت ،اإلجراءات التي قامت بها الوزارة
بالتنســيق مــع ديــوان الموظفين في ســبيل

المحافظــة على اســتقرار المســيرة التعليمية
وعدم انهيارها ومنها مليء الشواغر الوظيفية
والكــوادر التعليمية من خالل برامج التشــغيل
المؤقت وقوائــم الدور لدى ديــوان الموظفين
الذين اجتــازوا االختبــارات والمقابالت حســب
األصول والقانون.
كمــا اســتعرض عدد مــن البرامج واألنشــطة
التربويــة التي قامــت الــوزارة بتنفيذها على
مســتوى المدارس ومن خالل المديريات ومنها
اإلعالن عن مســابقة ألفضــل  30مبادرة يتم
تطبيقها علــى أرض الواقع لتطويــر التعليم،
واإلعالن عن مســابقات بالشراكة مع المجتمع
المحلــي لتقديــم عــدد مــن األفكار مــن قبل
المعلميــن والمجتمع من أجــل االرتقاء بالواقع
التعليمي وتطويره من خالل بنك أفكار تشرف
الوزارة على تقييمه وتنفيذه.
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جودة األداء

وفي ذات اإلطار ناقشت اللجنة تقرير حول أداء
اإلدارة العامة للشــئون اإلدارية بوزارة التربية
والتعليم واكد أعضاء اللجنة على أهمية التقرير
في تعزيــز أداء الوزارة وتحســين جودة العمل
فيهــا وشــكروا الــوزارة وطاقــم العاملين فيها
علــى الجهود المبذولة من أجــل تطوير العمل
والنهوض بواقع المسيرة التعليمية.
بــدوره شــدد رئيــس اللجنــة علــى ضــرورة
االهتمــام بالمرحلــة األساســية والتركيز على
الجوانب التربوية للطلبة والقيم النبيلة النابعة
من الدين ومبادئ الشــريعة االسالمية وتوعية
األجيال من االنحراف الفكري والثقافي والعمل
على مكافئة المعلمين المتميزين.

نقابة األطباء

وفــي ســياق منفصــل عقــدت اللجنة جلســة
استماع لوفد من نقابة األطباء بحضور النواب:
عبــد الرحمن الجمــل ،خميس النجار ،يوســف
الشرافي ،وسالم سالمة ،فيما ضم وفد النقابة
ُك ً
ال مــن الدكتور أيمــن الســحباني ،والدكتور
عادل حكيم ،وناقش الطرفان واقع مهنة الطب
وهموم األطباء.
بدوره أشــار السحباني ،إلى أن األطباء يقومون
بالدور المطلوب منهم على أكمل وجه بالرغم
مــن زيــادة األعبــاء الوظيفيــة الملقــى علــى
عاتقهم ،مؤكداً أن القانــون قد كفل حقوقهم
كافة.
بدورهم أكد النواب على أهمية انصاف األطباء
وتحفيزهم ،مشددين على ضرورة التوازن بين
حقوق األطباء والمرضى.

 05ديسمبر/كانون أول  2019م

العــدد
()280

7

أخبار

نواب الوسطى يتفقدون شرطة النصيرات
ويتجولون على المدارس الثانوية

نظــم نــواب المحافظة الوســطى
زيــارة تفقديــة لمركــز شــرطة
النصيــرات واســتمعوا ألهــم
اإلنجازات والمعوقات التي تعترض
العمل الشــرطي بالمحافظة ،فيما
شــاركوا في جولة علــى المدارس
الثانويــة" ،البرلمان" تابعت زيارات
النواب وأعدت التقرير التالي:

شرطة النصيرات

هــذا وزار النائبــان ســالم ســامة،
وعبــد الرحمن الجمل ،مركز شــرطة
النصيــرات ،وكان فــي اســتقبالهما
مديــر المركــز المقــدم ســفيان أبو
شرار ،وحضر اللقاء عدد من العاملين

بالمركز واالدارييــن والضباط وصف
الضباط ،وأثنــى النائبان على جهود
الشــرطة فــي خدمــة أبناء الشــعب
الفلسطيني ،منوهين إلى أن الزيارة
تأتي فــي إطــار االطالع على ســير
العمــل بالمركــز واالطمئنــان علــى
سالمة اإلجراءات المتخذة.
بدوره قدم أبو شرار ،شرحاً حول سير
العمــل اليومي بالمركز ،مشــيراً إلى
أهم االنجازات وأبــرز المعيقات التي
تعتــرض العمــل الشــرطي موضحاً
ســبُل وآليــات التغلــب عليهــا وفق
الخطة المُعدة مسبقاً.

تفقد المدارس الثانوية

إلــى ذلــك شــارك النائــب ســالم

ســامة ،بالجولة التي نظمتها هيئة
التوجيــه السياســي والمعنــوي في
المحافظــة الوســطى علــى بعــض
مــدارس الثانويــة ،بحضــور رئيس
الهيئة ومديرهــا بالمحافظة ،ومدراء
مديريات التعليم واألوقاف بالوسطى.
بدوره أثنى النائب سالمة ،على جهود
هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في
اعداد البرامج التربوية الهادفة والتي
تستهدف العاملين باألجهزة األمنية،
وكذلك البرامــج الثقافية المخصصة
لطــاب المــدارس الثانويــة ،مؤكداً
على ضرورة اســتمرار هــذه البرامج
التوعويــة الهادفة لتربيــة جيل قادر
على تنمية المجتمع وتطويره.
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النائب الشرافي يلتقي
معلمي مديرية غرب غزة

التقى عضو المجلس التشــريعي
الفلســطيني النائــب الدكتــور
يوســف الشــرافي ،بعــدد مــن
معلمــي ومعلمــات مــادة التربية
اإلســامية فــي مديريــة التربية
والتعليــم "غــرب غــزة" وذلــك
بحضــور مدير المديريــة الدكتور
عبــد القــادر أبو علــي ،وعدد من
مدراء الدوائــر والموجهين ومدراء
المــدارس ولفيف مــن التربويين
واألكاديميين والمعنيين.
وأشار النائب الشرافي ،في كلمته
إلى أهمية مادة التربية اإلسالمية
ودورها في تعزيز مبادئ العقيدة

اإلســامية الصحيحة في نفوس
أبناء الجيل الحالي ،مؤكداً ضرورة
أن يمثــل المعلمــون والمعلمــات
األفاضل القدوة الحســنة للطلبة،
داعيــاً المعلميــن لتزويــد الطلبة
بالثقافــة الشــرعية واإلســامية
والقيــم الوطنية ،قائــ ً
ا ":إن حب
األوطان من االيمان".
وفــي نهايــة اللقــاء قــدم النائب
الشــرافي ،إجابة واضحة ومفصلة
علــى تســاؤالت الحضــور التــي
تمركــزت حــول بعــض القضايا
المهمة علــى الصعيدين التربوي
والسياسي.

أشادوا بجهود التشريعي لمناصرة عائلة مسيحية

بحر يستقبل وفدًا مسيحي ًا برئاسة األب األرجنتيني "جبرائيل"
استقبل النائب األول لرئيس المجلس التشريعي
أحمــد بحــر ،مطلــع األســبوع الجــاري بمكتبه
فــي مدينة غــزة وفداً مــن االخوة المســيحيين
تقدمهم راعي الكنيسة المسيحية في غزة األب
"جبرائيل" وهو أرجنتيني الجنســية ،رافقه األب
يوسف مصري الجنســية ،وأبناء عائلة الصوري
المســيحية التي تعرضــت العتداء آثم ســابقا،
وذلك بحضــور النائب هدى نعيــم ،وأمين عام
المجلــس التشــريعي الدكتور نافــذ المدهون،
حيث قدم الوفد المســيحي الشــكر للتشــريعي
على جهــوده فيما يتعلق بحادثــة االعتداء التي
حدثت سابقا بحق عائلة الصوري.
بدوره رحب بحر ،بضيوفه مؤكداً أن المسيحيين
هم جزء أساسي من مكونات شعبنا الفلسطيني
ويحظون بكل احترام وتقدير ،منوهاً أن مناصرة
المجلس التشريعي للعائلة المسيحية جاء بدافع
وطني وأخالقي وقيمي ،مستذكرا االعتداء على
العائلة وواصفاً إياه باآلثم والخطير والمرفوض
من الناحية الوطنية واألخالقية والدينية.
واســتحضر بحــر ،المواقــف الوطنيــة لإلخــوة
المسيحيين في غزة وال سيما األب منويل مسلم
الــذي وصفه بالرجل الوطنــي بامتياز ،وأضاف":
فور وقوع االعتــداء وجهنا وزارة الداخلية للعمل
بأقصى سرعة نحو كشــف الجناة ومتابعة األمر
ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها وقد تم ذلك في

زمن قياسي جداً".
مــن ناحيته تقــدم راعي الكنيســة بغــزة األب
جبرائيل ،بالشــكر للمجلس التشريعي ورئيسه
باإلنابة واألعضاء كافة ،على جهودهم المقدرة
فيما يتعلق بمناصرة عائلة "الصوري" المسيحية
مثمناً الجهود المبذولة والتي أفضت الســتعادة
حقــوق العائلــة وإحقــاق الحــق وتوفيــر األمن

والحماية لها .من طرفه قال األب يوسف ،مصري
الجنسية ":باسم الكنيسة وشعبها ورعاياها في
غزة أشكر للتشــريعي ورئاسته موقفهم النبيل
تجاه العائلة المســيحية المعتدى عليها ســابقا،
لقد كان اهتمامكم واهتمام وزارة الداخلية بغزة
واضحا ومقدرا".
وأكد أن بســط األمــن واألمان في غــزة هو أمر

w w w . p l c . p s

جيــد وملحوظ خالل الســنوات الماضية والوقت
الحالي ،وأضاف ":األمن المبســوط حاليا في غزة
يعطي االنســان الفلسطيني ســواء مسيحي أو
مسلم الشعور باالنتماء لبلده ووطنه ،إن عدلكم
ورعايتكــم للعائــات المســيحية يمثل شــجرة
األمان لهم التــي تمنعهم من التعرض لصحراء
الهجرة القاحلة والمرفوضة".

 05ديسمبر/كانون أول  2019م

األخيرة

AL - P R L M A N

العــدد ()280

د .بحر يستقبل كوكبة من الكتاب والناشطين االعالميين
آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

تستحق الحياة

الحكومي ،كما لفت إلى دور المجلس في ســن القوانين
التــي تراعــي مصالــح المواطنيــن ،وتعديل عــدد من
القوانين السابقة أو بعض بنودها تماشيا مع مستجدات
ومتطلبــات المرحلة وحفظا لمصالح المواطنين ومراعاة
للمصلحة العامة.
وعبر عن استعداده لعقد مزيد من الجلسات مع النشطاء
الشــباب والمثقفين والكتــاب واالعالميين ،وجميع فئات
المجتمع ،مؤكدا أن المجلس التشــريعي هو بيت لعموم
أبناء الشــعب الفلســطيني ،وأبوابه مفتوحة أمام جميع
المواطنين.
من ناحيتهم قدم النشــطاء الشــباب لرئاســة المجلس
ورقة عمل تضم آراء الجمهور ومداخالتهم وتساؤالتهم
ومقترحاتهم حول عمل المجلس التشريعي الفلسطيني
خالل دورته الحالية باإلضافة لرؤية شبابية حول العمل
السياسي العام وهموم الوطن.

استقبل الدكتور أحمد بحر ،كوكبة من الكتاب والناشطين
االعالمييــن بمكتبــه فــي مدينة غــزة مطلع األســبوع
الجاري ،بحضــور رئيس لجنة الداخليــة واألمن والحكم
المحلي بالمجلس التشريعي النائب إسماعيل األشقر.
وناقش بحر ،مع ضيوفه عدد من القضايا والمســتجدات
السياســية التــي يتداولهــا الجمهــور الفلســطيني عبر
مواقــع التواصل االجتماعي ووســائل االعالم المختلفة،
كما تبادل الطرفان حديثاً مطو ً
ال على شــكل تســاؤالت
سياســية واجتماعيــة ووطنيــة يتــم طرحهــا من خالل
الناشطين اإلعالميين على منصات التواصل االجتماعي،
باإلضافة لمناقشات حول هموم وطنية مختلفة.
بدوره اســتعرض بحر ،أهم إنجازات المجلس التشريعي
على الصعيد الرقابي على السلطة التنفيذية والمؤسسات
الحكومية ،ومساءلة المســؤولين ،ملفتا إلى أن المجلس
شكل العديد من لجان التحقيق لعدد من مسئولي العمل

التشريعي يعزي ذوي الشهيدين األسطل والسرساوي

من العمر " "16عاماً ،ويقطن مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة،
كان قد أصيب برصاص جيش االحتالل اإلســرائيلي ،مساء يوم
الجمعة الماضي قرب الســياج الفاصل وســرعان ما تم اإلعالن
عن استشهاده.
فيما استشهد رائد رفيق السرساوي ،متأثرًا بجراحه التي أصيب
بهــا خالل التصعيد األخير الذي اندلع عقب اقدام االحتالل على
اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا.

قدم النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر،
رافقــه رئيس لجنة القدس النائب أحمد أبو حلبية ،واجب العزاء
لذوي الشهيدين فهد األسطل ،ورائد السرساوي ،وكان جمع من
عائلتي الشهيدين ووجهاء األحياء التي يقطنون بها في استقبال
وفد التشــريعي الذي أكد على أن الشهداء بمثابة مصابيح تنير
الطريق لشعبنا نحو تحرير األرض واالنسان ودحر االحتالل.
والجدير ذكره أن الشهيد الفتى فهد محمد وليد األسطل ،البالغ
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حينما نظم الشاعر الوطني الكبير محمود درويش قصيدته الشهيرة "على
هذه األرض ما يســتحق الحياة" لم يكن يعلم هــو وال غيره من المثقفين
والشــعراء أن جزءاً عزيزاً من الوطن وبقعة صغيرة منه اسمها غزة ستبهر
العالــم يوماً من األيام بإنجازاتها وابداعات أبناءها األبطال ،ليس أخر تلك
االبداعات واإلنجازات ما تم الكشف عنه مؤخراً عبر برنامج "ما خفي أعظم"
والذي بثته قناة الجزيرة حول مجريات عمل وحدة االستخبارات اإلسرائيلية
التي تسللت إلى غزة في نوفمبر تشرين الثاني من العام المنصرم 2018م.
كل مــن كان ينتظر ســقوط غــزة أو انهيارهــا بعد مشــاهدته للبرنامج
المذكور عليه أن يعود لصوابه أو ينتظر إلى ما ال نهاية دون جدوى بالطبع،
ببســاطة ألن غزة فيها رجال يستعينون باهلل ويأخذون باألسباب فيقهرون
المســتحيل ،وبالتالي كأن قصيدة درويش كتبت لغزة التي فع ً
ال تســتحق
الحياة.
ومن أشــكال الحياة وأســبابها التي من الواجب أن ترتســم على وجه غزة،
حرية التنقل والسفر ،لكم أن تتخيلوا أن أهل غزة ونحن نعيش في القرن
الواحد والعشــرين يعانــون قهر الســفر وذل المعابر ويكتمون أنفاســهم
عند كل مرة يضطرون فيها للســفر بفعــل اإلجراءات المتخذة في الذهاب
واإلياب ،حقاً لقد بلغ الســيل الزبى ،ووجب على كل مســئول العمل إلنهاء
معاناة المسافرين من وإلى غزة ،وانشاء معابر أخرى لها سواء جوية أو برية
أو بحرية.
غــزة كان لهــا مطار تم افتتاحه فــي العام 1998م ،وأقــدم االحتالل على
تدميره في ديســمبر من العام 2001م ،غــزة كانت تملك ميناء عبره يتم
عمليــات التبادل التجــاري من وإلى غزة ،غير أن االحتــال غير هذا الواقع
وفرض معادلة الحصار على غزة وعزلها عن العالم ،لذا كل الذين يساهمون
في حصارها إنما يتساوقون مع االحتالل ويحققون أهدافه الخبيثة.
حقــا إن غزة تســتحق الحياة ألنها تعــج بالطاقات واالمكانيــات والقدرات
الشــبابية والعلمية المتقدمة والتي بحاجة لمن يتبناهــا ويوفر لها الدعم
الــازم مــن الناحية الفنية واللوجســتية والمادية وغير ذلــك حتى تتطور
وحينهــا يمكن االســتفادة منها بل ويمكنها من افــادة المجتمعات العربية
واإلسالمية وحتى الغربية بد ً
ال من بقاءها هكذا كثمار مهملة.
إن غلق أبواب األمل أمام شــباب الوطن من شأنه تدمير القدرات الوطنية
ألن الشــباب هم عماد األمــة وبهم تنهض األمم وبغيرهــم تعاني الهرم
والشيخوخة وألن غزة مجتمع شاب وفتي فمن الواجب المسارعة الستنقاذ
شبابها من الحرمان واليأس والفقر والبطالة ،ألنهم يستحقون الحياة.
في المقابل فإن الضفة الغربية المحتلة وباقي أجزاء الوطن أيضاً تستحق
الحياة ،وتســتحق التخلص من االحتــال ،وجبروت وظلم المتنفذين فيها،
فاالحتالل يبطش بأهلنا في كل مكان ويدمر كل ما هو فلســطيني ،وهو
ماض باستهداف القدس وتغيير معالمها ومحاوالت تزوير تاريخها التي لن
ٍ
يكتب لها النجاح ألن الشــمس ال تغطى بغربال ولــن يحل التاريخ العبري
المزور محل تاريخنا العربي واإلسالمي األصيل والعريق مها فعلوا.
القــدس والضفــة المحتلتين وغزة وعموم األرض الفلســطينية تســتحق
الحياة وتنتظر دحر االحتالل لتنعم بحياة أفضل ملؤها حب الوطن ورعاية
أبناءه وشبابه ودعم ابداعاتهم المختلفة وتفجير طاقاتهم اإليجابية.
فلســطين وشــعبها قدموا لألمة الكثيــر وها هم ينتظــرون رجاالت األمة
العريقة ليســاهموا معهم فــي تحرير أرضهــم المقدســة والقبلة األولى
لتنظم فلسطين إلى جوار شقيقاتها من البلدان العربية واإلسالمية ويكون
االنطالق نحو صحوة عربية جديدة وشمس إسالمية تشرق من جديد.

مدير التحرير

تحرير ومتابعة

تصميم وإخراج

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في
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