
الاحرغسغ سصث 3 جطسات و12 إجاماسًا لطةاظه
 و5 جطسات إجاماع خقل حعر ظعشمئر

w w w . p l c . p s

A L  -  P  R  L  M  A  N
ختغفئ ظخش حعرغئ تخثر سظ  /

 الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني

السظئ الباطظئ - السثد (177)

28 خفر  1437 عـ  - 9 دغسمئر /ضاظعن افول 2015 م

الثمغج
06

ظعاب الدفئ غطاصعن 
وشثًا برلماظغًا 

وطمبطغ اقتتادات 
ا�غرلظثغئ

03

5-4

020307

أقــر المجلس التشــريعي مشــروع 
قانــون الســجل العدلــي بالقــراءة 
األولــى، كمــا أقــر مشــروع قانون 
الشــرعية  المحاكمــات  أصــول 
بالمناقشــة العامــة وذلك بجلســة 
التي عقدها التشــريعي بمقره يوم 

أمس األربعاء.
ولفت أمين عام المجلس التشريعي 
د. نافــذ المدهون إلى أن مشــروع 
قانــون الســجل العدلــي الوطنــي 
يكتسب أهمية باعتباره يوجد اطارا 
قانونيا موحدا يساهم في الحد من 
ظاهرة التعدد في الجرائم وتكرارها 

عبر تنظيــم وضبط الســجل العدلي من 
خالل وثيقة رسمية تصدر عن وزارة العدل 
تعنى بتسجيل األحكام القضائية النهائية 

كافة.
ويتكــون مشــروع قانون الســجل العدلي 
الوطنــي مــن 19 مــادة تناولــت األحكام 
المتعلقــة بأنــواع األحــكام الجزائية التي 
يجب أن يتضمنها السجل العدلي، متمثلة 
في األحكام الجزائيــة النهائية الحضورية 
أو الغيابية الصادرة عــن الجنايات والجنح 
حتى ولو كانت مشــمولة بوقــف التنفيذ، 
واألحــكام القضائيــة النهائيــة المتعلقــة 
بإشــهار االفــالس، واألحــكام القضائيــة 

لحفظها وتوثيقها ورقيا والكترونيا، وكذلك 
توثيــق وحفظ كافة طلبات الحصول على 

الشهادة.
وفيمــا يتعلــق بمشــروع قانــون أصــول 
المحاكمات الشــرعية استعرض المدهون 
موجبات اقرار القانون والتي من أهمها أن 
االجــراءات المطبقة حاليــا في المحاكمات 
الشرعية بموجب قانون أصول المحاكمات 
الشــرعية رقــم 12 لســنة 1965 يعتريه 
القصــور والنقص وال تتــالءم أحكامه مع 
أحكام قانون القضاء الشرعي رقم3 لسنة 

2011 المقر من المجلس التشريعي.
كمــا لفــت إلى أن مشــروع قانــون أصول 

النهائية الصادرة بالحجر أو بسقوط الوالية 
والوصاية أو بفقدان األهلية.

كمــا اســتثنى مشــروع القانــون األحداث 
الذيــن لم يتجاوزوا الخمس عشــرة ســنة 
حيــن ارتكابهم الجرائــم، واألحداث الذين 
جاوزوا الخمس عشــرة ســنة ولــم يبلغوا 
الثامنــة عشــر يجري تســجيل مــا يصدر 

بحقهم في سجل خاص.
كما أنشــئ بموجب هــذا المشــروع ادارة 
خاصة بالســجل العدلي تتبع وزارة العدل 
وتتولى هذه اإلدارة تأسيس قاعدة بيانات 
محوســبة لتوثيق كافة األحكام النهائية، 
وإصدار الشهادة، ومعالجة األحكام النهائية 

المقــدم  الشــرعية  المحاكمــات 
يتســم  التشــريعي  للمجلــس 
بالشــمولية والعصريــة، حيث بذل 
المجلــس األعلى للقضاء الشــرعي 
جهدا جماعيا في اعداده مسترشــدا 
بالعديــد مــن القوانيــن المقارنة، 
ويتكون المشروع المقترح من 278 
مــادة نظمــت أصــول المحاكمــات 
الشــرعي فــي فلســطين، مؤكدا 
أن مشــروع القانون ســوف يساهم 
في ضبط عمل المحاكم الشــرعية 
المنازعات  وتســريع الفصــل فــي 

ضمن إطار اجرائي واضح ومحدد. 

الاحرغسغ غصر طحروع صاظعن السةض السثلغ العذظغ بالصراءة افولى

ظعاب الاحرغسغ غثسعن لطرد الضظغسئ طظ الئرلمان الثولغ

 أقر قانون أصول المحاكمات الشرعية بالمناقشة العامة

خالل ندوة برلمانية

الاحرغسغ غحغث بةععد افجعجة افطظغئ 
شغ تفر أطظ المعاذظ

الظائإ خرغحئ: تضعطئ الاعاشص
 ق تمطك طظ أطرعا حغؤًا

الظائإ أبع طساطح 
غثسع لثسط 

اقصاخاد الارضغ

التقــى وفد مــن النــواب المجلس 
التشريعي الفلسطيني في الضفة 
المحتلــة بوفد من نــواب وممثلي 
اتحــادات ايرلنــدا، ناقشــوا معهم 
والميدانية  الفلســطينية  األوضاع 
فــي الضفــة وتجــاوزات االحتالل 
القانونية واالنسانية بحق األبرياء 
والعزل واألطفال من أبناء الشعب 
يعدمهــم  الذيــن  الفلســطيني 
االحتالل ميدانيا بدم بارد وبشكل 

يومي.
وقــدم نــواب الضفــة لنظرائهــم 
اإليرلندييــن شــرحا وافيــا حول 
األوضاع الســائدة في الضفة، وما 
يتعرض له الشــعب الفلســطيني 
مــن ظلم وقتل علــى يد االحتالل 
في تجاوز واضــح وصارخ للقانون 
الدولي والقانون الدولي االنساني.
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أشــاد د. أحمد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني بالجهود 
الجبارة التي يبذلها أفراد األجهزة األمنية 
الفلســطينية في قطاع غزة بهدف حفظ 
أمــن المواطــن وحماية الوطن، مشــيرا 
لــألداء المتميــز الرامــي لتوفيــر األمــن 
والمؤسساتي في  والمجتمعي  الشخصي 
القطاع، داعيا حكومة الوفاق للمسارعة 
غــزة  تجــاه  مســؤولياتها  تحمــل  فــي 

واألفــراد، وحضر الحفل قائد قوات األمن 
الوطنــي ونائبه ومســاعديه، ولفيف من 
منتســبي قوات األمــن، ورجــاالت هيئة 

التوجيه السياسي والمعنوي. 
ونوه بحر ألن شــعبنا مصمم على تحرير 
أرضــه على الرغــم من الحصــار وأضاف 
قائًال:" نحن ســائرون نحو تحرير األرض 
والوطــن واالنســان والمقدســات ونعمل 
من أجل ذلك ليل نهار، وقد أبدعت قوات 

وموظفيها المدنيين والعســكريين كافة 
ودون تباطؤ. 

جاءت أقــوال بحر أثناء إلقاءه كلمة بحفل 
نظمته هيئة التوجيه السياسي والمعنوي 
بمحافظات شمال غزة بالتعاون مع دائرة 
االرشــاد الديني بقــوات األمــن الوطني 
بأحد المواقع العسكرية بمناسبة اختتام 
فعاليــات دورات تدريبيــة عقدتها قيادة 
األمــن الوطني للضباط وصــف الضباط 

األمن الوطني في حماية الحدود وصد أي 
عدوان يتهدد شــعبنا وأمنــه على الرغم 
من قلة اإلمكانيات وامتناع حكومة الوفاق 
من صــرف رواتب الموظفين، والموازنات 
التشغيلية لألجهزة الحكومية والوزارات، 
بــل وتورطها فــي تضييــق الخناق على 

شعبنا في قطاع غزة". 
ضبــاط  ومثابــرة  بصبــر  بحــر  وأشــاد 
ومنتســبي األمن الوطنــي الذين تحملوا 

مشــاق التدريب من أجل رفــع كفاءاتهم 
القتالية بهدف حماية شــعبهم ومنجزات 
وطنهم، وفي ختام كلمته قال بحر:" إننا 
نخوض أشرف معركة في العصر الحديث 
إنهــا معركــة الكرامــة والحريــة لتحرير 
القدس إن شاء اهللا، نحن نخوض المعركة 
مــن أجــل تحريــر أســرانا فــي ســجون 
االحتالل، ومن أجل كرامة شعبنا في كل 

أماكن تواجده". 

أثناء كلمة ألقاها بحفل لألمن الوطني
رئاجئ الاحرغسغ تحغث بةععد افجعجة افطظغئ شغ تفر أطظ المعاذظ 

قــال الدكتــور أحمد بحر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
أن االحتــالل ارتكب جرائم حرب كبيرة 
وثقتها المؤسســات الحقوقيــة الدولية 
والمحلية وبتنا بحاجة ماسة لرفع دعاوى 
قضائية أمــام المحاكــم الدولية لجلب 
مجرمي االحتــالل وقادته ومحاكمتهم 
كمجرمي حــرب ارتكبــوا فضائع بحق 

االنسانية بالمفهوم القانوني الدولي. 
كما أوصى بحر خالل كلمته االفتتاحية 
في مؤتمــر المنــاخ القضائــي الداعم 
للعدالــة الناجزة الــذي نظمه المجلس 
األعلى للقضــاء بفندق المشــتل بغزة 
االســبوع المنصرم، بضرورة تشــكيل 
لجنة من كبار القضاة في غزة والوطن 
العربــي والمتضامنيــن واألحــرار فــي 
العالــم للنظر في جرائم االحتالل بحق 
شــعبنا تمهيــدا لرفعها الــى المحاكم 

الدولية. 
ورحــب بحــر بالقضاة والدبلوماســيين 

الدوليــة  والشــخصيات  والحقوقييــن 
الذين حضــروا المؤتمر، ودعــا القضاة 
منهم لتحري العدالة والحق فيما يتعلق 
الفلســطيني، وقال:"  الشــعب  بحقوق 

ال ســلطان علــى القاضــي فــي اصدار 
األحكام اال نصوص الشريعة وقواعدها 
العامة، وإن قيمة العدل والحرية في أي 
مكان في الدنيا تتأثر بتوافر اســتقالل 

القضاء ونزاهته وعدالته ومبدأ ســيادة 
القانون".

وأكد على أن المجلس التشريعي يدعم 
اســتقالل القضــاء، ويعمــل مــن أجل 

ا:" نحن ندافــع عن الحرية  ذلــك مضيفً
والعدالة ألبناء شعبنا وجميع المواطنين 

سواسية امام القانون". 
وأشــار ألن استقالل القضاء ليس خيارا 
للحاكــم بل هو ضــرورة وجود وصمام 
أمــان للقاضــي والمتقاضــي، وخاطب 
القضــاة قائًــال:" يجــب علــى القاضي 
ا  أن يكــون نزيها وعليــه أن يحكم وفقً
لنصــوص القانــون واألدلــة المتوافرة 
بيــن يديــه، وأن الحكم الرشــيد ودولة 
المؤسســات ال بد أن تكون قائمة على 

أساس القضاء المستقل والنزيه".
وقــال رئيس المجلــس األعلى للقضاء 
عبد الــرؤوف الحلبــي إن المؤتمر يأتي 
لإلطالع على واقع الســلطة القضائية 
في غــزة منــذ عــام 2007 خاصة بعد 

استنكاف القضاء عن عملهم.
 وأشــار الحلبــي إلــى أنه تم الشــروع 
بالخطوات العملية إلنشــاء قصر العدل 

بغزة بتمويل من دولة قطر.

لدى مشاركته بمؤتمر المناخ القضائي الداعم للعدالة الناجزة
د. بتر: اقتاقل ارتضإ جرائط ترب وظتظ بتاجئ لرشع دساوى أطام المتاضط الثولغئ

التطئغ: حرسظا بالثطعات السمطغئ �ظحاء صخر السثل بشجة
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كلمـة البرلمان
د. أحمد محمد بحر

التشريعي واالنتفاضة.. جهد فاعل ودور مشهود
لقــد انطلقــت انتفاضة القــدس كي تعيــد االعتبار للحقــوق والثوابــت الوطنية 
الفلســطينية بــإذن اهللا، وتعيــد تعريــف مفاهيــم الصــراع والعالقة مــع العدو 
الصهيونــي، وتعيد توجيــه البوصلة من جديــد تجاه القدس وأهلهــا الصامدين 
وقضية المســجد األقصى الذي يتعرض ألبشع مخطط تآمري صهيوني يستهدف 

تقسيمه زمانيا ومكانيا.
وفي ســياق هذه الملحمة الوطنية الخالدة ومعركة الشــرف والعزة والبطولة التي 
يخوضها شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط وينكسر فيها المحتل المجرم الفاشي 
اإلرهابــي، وفــي ظل الحالة الكفاحيــة المتميزة والنهوض الوطني الفلســطيني 
العارم في ســاحات وشــوارع القدس والضفة الغربية وأراضي الـــ 48، فقد واكب 
المجلس التشــريعي األحداث، ومارس دوره وواجبه الوطني والشرعي واإلسالمي 
واألخالقي في دعم وإســناد انتفاضة القدس عبر العديد من األنشطة والفعاليات 
المختلفــة، التــي تنوعت ما بين عقد الجلســات البرلمانية والوقفــات التضامنية 
داخل وخارج المجلس التشريعي، وبين عقد المؤتمرات وإصدار البيانات الصحفية 
والمشــاركة في المحاضــرات والمهرجانات وورش العمل التــي نظمتها الفصائل 
الفلســطينية، وصوال إلى التواصل الهاتفي مع ذوي شهداء االنتفاضة في القدس 
والضفــة، وتأدية واجب العزاء في شــهداء القطاع، والتواصل الخارجي مع رؤســاء 
البرلمانــات العربية واإلســالمية والبرلمان األوروبي والجامعــة العربية ومنظمة 
التعاون اإلســالمي بهدف حشــد الدعم النتفاضة القدس وفضح جرائم االحتالل 

ومخططاته العنصرية والدعوة لفضح وعزل االحتالل دوليا.
وكان أبــرز تلــك الفعاليــات الجلســة البرلمانية الخاصــة التي عقدهــا المجلس 
التشــريعي عقــب اندالع انتفاضــة القدس وذلــك بتاريــخ 14/10/2015، والتي 
اشــتملت على خارطة طريق حقيقية إلدارة المشروع الوطني الفلسطيني وشرح 

سبل دعم االنتفاضة وتعزيز صمود شعبنا.
فوق ذلك، فقد أعد التشريعي تقريرا وثائقيا حول اعتداءات االحتالل على شعبنا 
الفلســطيني خالل انتفاضة القدس حيث تم إرسال التقرير للسيد مرزوق الغانم 
رئيس البرلمان العربي والعديد من رؤساء البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية.
وحين ســن الكنيســت الصهيونــي قوانين من أجــل إجهاض انتفاضــة القدس، 
مثل محاكمة األطفال وراشــقي الحجــارة، تصدى له المجلس التشــريعي، داعيا 
الســلطة لرفع دعاوى أمام الجنايات الدولية لتقديم قادة االحتالل كمجرمي حرب 
عبر تشــكيل فريق عمل قانوني على أعلى المســتويات يتولى جمع وتوثيق كل 
جرائم االحتالل والتحرك والتواصل مع األطراف العربية واإلسالمية والدولية بهذا 

الخصوص.
ومن أهم األعمال التي قام بها التشريعي سن قوانين هامة ذات أبعاد استراتيجية، 
مثــل قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس، وقانون حماية المقاومة، وقانون 
حق العودة لالجئين، وقانون الصندوق الوطني لدعم القدس، وقانون هيئة حقوق 

أسر الشهداء.
إن الرسالة األهم التي تحملها انتفاضة القدس، والتي أكد عليها المجلس التشريعي 
في كافة المناســبات واألوقات، تؤكد أن طريق المفاوضات العبثية قد انتهى إلى 
غير رجعة، وأنه قد آن األوان لوقف التنســيق األمني وإعادة النظر في االتفاقيات 
السياســية واألمنية واالقتصادية مع االحتالل تطبيقا لقرارات المجلس المركزي، 
والنزول عند إرادة شــعبنا في صوغ اســتراتيجية وطنية مشــتركة ترسي أسس 
مواجهة االحتالل وإدارة الصراع معه، فال تعايش مطلقا مع أوســلو وإفرازاتها، وال 
خيار سوى المواجهة بكل أشكالها وأدواتها ووسائلها الممكنة، وسيكون هذا عنوان 

عالقتنا الوحيدة مع الصهاينة المجرمين.
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكد أن انتفاضة القدس ستبقى على 
رأس أولوياتنــا، وســنبذل كل ما في وســعنا من أجل توفير كل أســباب الصمود 
والمقاومة لشــعبنا الفلســطيني، وسنســتفرغ وســعنا في ســبيل تعزيز وحدته 
الوطنية وصفه الداخلي والعمل على كل ما من شــأنه رفعة القضية الفلسطينية 

في مختلف المحافل والمنظمات الدولية. 
ســتبقى انتفاضة القدس على رأس ســلّم أولويات المجلس التشريعي حتى دحر 
االحتالل وتحرير األسرى، وسنظل مع شعبنا الفلسطيني المعطاء جنبا إلى جنب، 
فدمــه دمنا، ولحمه لحمنا، وروحــه روحنا، ولن يطرف لنا جفــن أو يهدأ لنا بال إال 
بدحر وطرد االحتالل عن أرضنا ومقدساتنا، وكلنا ثقة أن الكيان الصهيوني المسخ 
يشــق طريقه اليوم نحو االنهيار، وأن انتفاضة القدس تشكل أحد أهم المسامير 
في نعش الصهاينة، وتمثل المرحلة األهم التي ستقودنا إلى مرحلة النصر التام 

والتحرير الكامل عن قريب بإذن اهللا.
"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"

المجلــس  النــواب  مــن  وفــد  التقــى 
التشــريعي الفلســطيني فــي الضفــة 
نــواب وممثلــي  المحتلــة بوفــد مــن 
اتحادات ايرلندا، ناقشوا معهم األوضاع 
الفلســطينية والميدانيــة فــي الضفة 
وتجاوزات االحتالل القانونية واالنسانية 
بحق األبرياء والعزل واألطفال من أبناء 
الشــعب الفلســطيني الذيــن يعدمهم 
االحتــالل ميدانيــا بدم بارد وبشــكل 

يومي.
لنظرائهــم  الضفــة  نــواب  وقــدم 
اإليرلنديين شرحا وافيا حول األوضاع 
الســائدة فــي الضفة، ومــا يتعرض له 
الشــعب الفلســطيني من ظلــم وقتل 
علــى يــد االحتالل فــي تجــاوز واضح 
وصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي 
االنساني، موضحين األسباب التي أدت 

إلــى تفاقــم األوضاع، ومــا تتعرض له 
القدس والمسجد األقصى من مخططات 
ترمي إلى تغيير الهوية العربية وطمس 

اآلثار اإلسالمية في المدينة المقدسة.
وحمــل النواب المســؤولية عمــا يجري 
لالحتالل وممارساته وسياساته الرامية 
إلى اقتــالع الشــعب الفلســطيني من 
أرضــه وســرقة تراثه واالســتيالء على 
مقدســاته، وإطــالق يد المســتوطنين 
لمصادرة كل شيء في الضفة الغربية، 
كما اســتهجن النــواب الموقــف الدولي 
الصامــت تجــاه ممارســات االحتــالل، 
وضربه بعرض الحائط لكل االتفاقيات 
والمواثيــق الدوليــة وحقــوق اإلنســان 
الشــعب  بحقــوق  المتعلقــة  وخاصــة 

الفلسطيني في الحرية واالستقالل.
وقــد أبــدى الوفــد اإليرلنــدي أســفه 

لعدم تمكين الشــعب الفلســطيني من 
نيــل حريتــه واســتقالله، وعبــروا عن 
موقــف بالدهم المتضامن مع الشــعب 
الفلســطيني، في ضوء مــا يتعرض له 
من ممارســات ظالمة، وقد تخلل اللقاء 
الحديــث عــن التجربــة اإليرلندية في 

مقاومة االستعمار.
وتأتــي زيــارة هــذا الوفــد لألراضــي 
الفلســطينية المحتلــة لإلطــالع على 
األوضــاع القائمة وممارســات االحتالل 
عن قرب، واستشراف الرؤية المستقبلية 
وسبل مساندة الشعب الفلسطيني في 
حقوقه وتخلصه من االحتالل، حيث قام 
الوفد بزيارة للقدس ورام اهللا ونابلس، 
والتقــى مــع العديــد من الشــخصيات 
واألكاديميــة  الرســمية  والمؤسســات 

بهدف االطالع على جرائم االحتالل.

رئاجئ الاحرغسغ تحغث بةععد افجعجة افطظغئ شغ تفر أطظ المعاذظ 
أكــد النائــب الثانــي لرئيــس المجلس 
التشــريعي  د. حسن خريشة، أن حكومة 
التوافــق ال تملك من أمرها شــيء وهي 
حكومــة عبــاس بامتيــاز، وال تملــك أي 
غطاء قانوني او دستوري بالمطلق، سيما 
وأنها فقدت شرعيتها بعد فشلها في رفع 
الحصار عن غــزة والتحضير لالنتخابات 

التشريعية والعامة.
وقال خريشــة فــي تصريــح صحفي إن 
ا كبيــرة على  الســلطة تمــارس ضغوطً
غزة، مــن ناحية حجــز جوازات الســفر، 
ومنع التنقــل عبر المعابر؛ بهــدف إثارة 

الناس على حركة حماس. 
وذكر أن الســلطة تحاول االســتفادة من 
بعض التجارب التي تعتمد أسلوب تجويع 
الناس والضغط عليهم من أجل اثارتهم، 
مشــيرا إلــى أن الســلطة تكــذب على 
الفلســطينيين في غزة والعالم، بزعمها 
انهــا تصرف على القطــاع وتخصص له 
جزًءا مــن ميزانياتها الســنوية وهو أمر 

غير صحيح على االطالق.
وأضــاف: "يبدو أن الســلطة قــررت حل 
وليــس  الفوضــى  بطريقــة  االنقســام 
الحــوار"، معتبــرا الحديــث عن تســليم 
المعابــر "مهزلــة ومســرحية مــن عزام 
األحمــد"، مســؤول ملــف المصالحة في 

حركة فتــح. ودعا خريشــة، حماس إلى 
مقاطعــة األحمــد وعدم حصــر النقاش 
معــه؛ "ألنــه ليــس أهــال إلدارة ملــف 
المصالحــة، ويكذب علــى الغزيين فيما 

يتعلق بملف المعابر"، وفق تعبيره. 
مشيرا إلصرار السلطة الفلسطينية على 
طرد جميــع موظفي معابر غــزة مقابل 
اســتالمها، ورفضها االعتراف بشــرعية 
أي من موظفي قطاع غزة أو حتى صرف 
مخصصات مالية لوزارات القطاع. وطالب 
نــواب الضفــة المحتلــة "بحركــة قوية 
للعمــل على رفــع الغطاء عنهــا، وعدم 
االستســالم لألمر الواقع". وأكد خريشة 
أن عبــاس هو مــن يهيمن علــى القرار، 
ويركــز الصالحيــات بمجملها فــي يده، 
داعيــا إياه إلى تحقيــق انجاز المصالحة 
"قبل أن يرحل، كي يخلد بذكرى إيجابية 
لدى أبناء شــعبه". ونبه إلى أن سياســة 
الضغط على حركة حماس لن تفلح في 

انتزاع المواقف من قياداتها.

النائب خريشة:
تضعطئ الاعاشص ق تمطك طظ أطرعا حغؤًا وعغ تضعطئ سئاس

ظعاب الدفئ غطاصعن وشثًا برلماظغًا وطمبطغ اقتتادات ا�غرلظثغئ
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أوصــى عــدد مــن نــواب المجلس 
الوحدة  التشريعي بضرورة تحقيق 
الوطنية، والمســارعة لعقد جلســة 
موحدة للتشريعي، وشدد النواب من 
مختلف الكتــل والقوائم البرلمانية 
والمســتقلين لدى مشــاركتهم في 
نــدوة سياســية بعنــوان "القــدس 
النائــب  أدارهــا  والتــي  تجمعنــا" 
مروان أبو راس ودعت لها ونظمتها 
كتلــة التغيير واإلصــالح البرلمانية 
يوم أمــس األول بفنــدق آدم على 
شاطئ بحر غزة، على ضرورة دعم 
انتفاضة القدس، "البرلمان" حضرت 

الندوة وأعدت التقرير التالي:
التشريعي داعما ومساندا

بدوره أكد د. أحمد بحر النائب األول 
لرئيــس المجلس التشــريعي بأن 
المجلس التشــريعي سيظل داعماً 
ومسانداً النتفاضة القدس انطالقاً 
والوطنــي  الشــرعي  واجبــه  مــن 

واإلسالمي واألخالقي. 
ونــوه بحــر ألن انتفاضــة القدس 
اندلعت نتيجة ممارســات االحتالل 
غير االنســانية بحق الفلسطينيين 
فــي القــدس والضفــة المحتلــة، 
التشــريعي  لفعاليــات  مشــيرا 
الداعمة النتفاضة القدس، ومؤكدا 
على أن التشــريعي أبرق لرؤســاء 
العربيــة واإلســالمية  البرلمانــات 

والبرلمــان الدولــي، واألوروبــي، والجامعة 
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي، بهدف 
حشــد التأييد والدعم ألبناء شعبنا في وجه 

جرائم االحتالل. 
وأشــار بحر لمطالبة التشــريعي للســلطة 
باإلســراع في رفــع دعاوى أمــام الجنايات 
الفلســطيني  الشــعب  داعيــا  الدوليــة، 
بفصائلــه للتوحــد خلف انتفاضــة القدس 
ووضع خطــة اســتراتيجية وطنية لضمان 

استمرار جذوة االنتفاضة.
االســتجابة  برفــض  الســلطة  وطالــب 
للمؤامرات والمخططات األمريكية والدولية 
التــي تســتهدف وأد واجهــاض االنتفاضة 
وفتح أبواب المجلس التشريعي في الضفة 
أمام رئيسه عزيز دويك ونواب كتلة التغيير 
واإلصــالح والعمــل علــى إعادة اســتئناف 
جلسات المجلس بشكل موحد بين الضفة 

والقطاع.
المصالحة أوالً

وفــي تعقيبه أكــد النائب عــن حركة فتح 
أشرف جمعة على دعمه للمبادرة المصرية 
التــي تنــص علــى المصالحــة الشــاملة 
باعتبارهــا مدخــال هامــا لدعــم انتفاضة 
شعبنا، داعيا الرئيس أبو مازن إلرسال وفد 
منظمــة التحرير لغزة بالســرعة الممكنة، 
مشــددا على ضرورة عقد اإلطــار القيادي 
لمنظمة التحرير بمشاركة حركتي حماس 
والجهاد االســالمي حتى يكــون هناك رؤى 

استراتيجية لدعم انتفاضة القدس. 

اإلســرائيلي من البرلمــان الدولي وتجميد 
والمنتديــات  االتحــادات  بــكل  عضويتــه 
البرلمانية الدولية لدعمه سياســة حكومة 
الكيــان وإجراءاتها ضد شــعبنا التي تعتبر 
انتهــاك للمواثيــق الدولية، منــددا بحكم 

االحتالل الصادر بحق النائب خالدة جرار. 
وأكد على ضرورة تهيئة أنفسنا لالنتخابات 
حتى يكون القرار بيد الشعب، وقال:" نحن 
لم نأتي كأشــخاص بل أتينــا ممثلين لهذا 
الشعب الفلسطيني، والواجب علينا الدفاع 
عن قضية الشعب وتوحيد الجهود للتصدي 

لالحتالل اإلسرائيلي".
مقترحات إلنهاء االنقسام

مــن جهته قــدم النائب جميــل المجدالوي 
ممثال عــن قائمة أبو علــي مصطفى آلية 
عمل للوحدة وانهاء االنقسام ودعم انتفاضة 
القدس برؤية مشــتركة وموحدة، مشددا 
على ضــرورة قيــام الدكتور رامــي الحمد 
اهللا بتقديم اســتقالة حكومته وتتحول إلى 
حكومة تســيير أعمال تدير شئون السلطة 
ومناطقهــا خــالل فترة ال تتجاوز 3 أشــهر، 
يتبعهــا تفعيــل اإلطــار القيــادي لمنظمة 
التحرير بجــدول أعمال محدد وفترة زمنية 
معلومة يتم خاللها تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية من الفصائــل، وصوالً لالنتخابات 

التشريعية والرئاسية. 
يحي العبادسة

أما النائــب يحيى العبادســة فدعا إلطالق 
المجلــس  تفعيــل  بهــدف  شــامل  حــوار 

وقال:" يجــب تفعيل المجلس التشــريعي 
والمجلــس الوطنــي، واالنتقــال للمرحلــة 
إلجــراء  باالســتعداد  المتمثلــة  األخيــرة 
االنتخابــات التشــريعية والرئاســية بهدف 

تجديد الشرعيات الفلسطينية".
النواب والمسئولية الكبرى

فيما أكد النائــب محمد فرج الغول على أن 
النواب تقع على عاتقهم مســئولية كبيرة 
ألنهم يمثلوا الشــعب الفلسطيني وعليهم 
العمل بقــوة لعقد جلســة برلمانية واحدة 
تحت قبة البرلمان لدعم وتطوير انتفاضة 
القــدس، وتوحيد الجهــود لتحقيق أهداف 

االنتفاضة وتطويرها وصوالً للتحرير.
 وأضــاف:" ال بد من دعــم االنتفاضة ماديا 
ومعنويا وتشكيل قيادات ميدانية وضرورة 
وقف التنسيق األمني ورصد وتوثيق جرائم 
االحتــالل واالســراع بتقديمهــم لمحكمة 

الجنايات الدولية كمجرمي حرب".
واالضطهاد يولد الثورة

من ناحيته قال النائب فيصل أبو شهال في 
كلمة ألقاها نيابة عن كتلة فتح البرلمانية، 
االحتــالل  يمارســه  الــذي  االضطهــاد  أن 
بحق شــعبنا كان دافعا ووقودا النتفاضة 
القدس، مشــيرا ألن شــعبنا يخوض غمار 
التحــدي مــع االحتالل بــكل إصــرار على 
االنتصار ودحر المحتل، رافضا ما يســعى 
إليه االحتالل من محاوالت لفرض التقسيم 

المكاني والزماني في المدينة المقدسة. 
الكنيســت  بطــرد  شــهال  أبــو  وطالــب   

التشــريعي، متمنيا أن تأتــي الحظة التي 
يقدم فيها النواب استقاالتهم من فصائلهم 
ويتفرغــوا لتمثيــل المواطن الفلســطيني 
والعمل كممثلين حقيقيين له في البرلمان. 
ودعــا لدعــم االنتفاضــة والوقــف الفوري 
للتنســيق االمنــي، مــع ضــرورة أن تنحاز 
الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة للمنتفضين 
ودعم شــعبنا وليس الوقوف علــى الحياد 
تجاه هذه االنتفاضة، مع ضرورة تشــكيل 

قيادة موحدة لالنتفاضة.
وطالب العبادسة حكومة الحمد اهللا بالقيام 
بواجباتها وأولها اســتالم معبر رفح، وقال: 
"يجب أن يخرج مرســوم للدعوة النتخابات 
عامــة، ويجــب تقديــم طلب رســمي من 
السلطة لمحكمة الجنايات الدولية لمتابعة 

انتهاكات االحتالل حق شعبنا".
وللمرأة دور 

من جهتها أشــادت النائب جميلة الشنطي 
بالــدور البطولــي للمرأة الفلســطينية في 
مواجهــة مخططات االحتــالل، مؤكدة بأن 
المرأة كانت حاضرة في كل المواجهات مع 
االحتالل اإلسرائيلي منذ سنة النكبة وحتى 

يومنا هذا. 
وقالت الشنطي:" ان ما يحدث في القدس ما 
هو إال نتيجة لنضاالت المرأة الفلســطينية 
وإبداعاتهــا وتضحياتهــا، مشــيرة للــدور 
المهم للمرأة في إحباط مخططات االحتالل 

في األقصى من خالل الرباط فيه. 
وأكــدت على ضــرورة العمل علــى حماية 
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المــرأة الفلســطينية نفســيا واجتماعيــا، 
مطالبة منظمات حقوق االنســان بمتابعة 
االهتمام بقضايا المرأة الفلسطينية وعدم 

إضاعة حقوقها.
المرأة عنوان التحدي 

وفي مداخلتها أشارت النائب نعيمة الشيخ 
خليل من كتلة فتح البرلمانية إلى أن المرأة 
هي جزء من الشــعب ومــا تقدمه ما هو إال 
واجب الكل الفلســطيني والمــرأة جزء من 
هــذا المجمــوع الوطني، وقالــت:" عودتنا 
المرأة أنها عنــوان التحدي وهي التي تقود 
العمل الوطني وهي من يتصدى لالحتالل". 
واتفقت الشــيخ خليل مع زمالئهــا النواب 
المطالبين بضرورة الدعوة النعقاد المجلس 
التشريعي بشــكل دائم لمساندة انتفاضة 
االقصــى، وقالــت: "يجب أن يكــون هناك 
دعوة طارئة للتشــريعي إلســناد انتفاضة 
االقصى، وكنواب يجــب أن نأخذ دورنا في 

قضايا الوطنية".
تميز المرأة

أمــا النائــب هــدى نعيــم فقد قالــت في 
مداخلتهــا:" أن المــرأة الفلســطينية وعت 
دورهــا جيــدا فــي كل مراحــل المشــروع 
الوطني، وكانت مبدعة ومتميزة كسياسية 
وكاتبــة واعالمية وناشــطة في االنتفاضة 
وشــاركت في الطعن والقاء الحجارة، وهذا 

بروز متميز للمرأة الفلسطينية".
ودعت القيادات النسوية لحماية دور المرأة 
في االنتفاضة من خالل عدم السماح الحد 

والمفاوضات كانت عبــارة عن وعود كاذبة 
وأثمرت خســارة كبيــرة لنا وجلبــت علينا 
حروب، وأقــام االحتالل جــداره العنصري، 
وشبابنا لم يعودوا يحتملوا أكثر وليس لديه 

ما يخسروه".
 وأشار إلى أن قيادة االنتفاضة ورموزها هم 
من الشــباب في مقتبل العمر، وهم أوائل 
في مدارســهم وجامعاتهم، وينحدرون من 
عائالت ميسورة، وشباب يتسم باإلنسانية 
ورســائلهم قالت أنهــم ال يقتــل االطفال 
رغم حرق االحتالل لعائلة دوابشة، والفتى 
أبو خضير، ومضى يقول "رســائل شــباب 
االنتفاضــة واضحــة للجميــع بــأن الجدار 
لن يقســم الضفــة، واالقصى لن يقســم، 

واالحتالل لن يرحل طواعية.
خطاب إعالمي مناسب

وأشــار النائب المســتقل جمــال الخضري 
خالل تعقيبه إلى أن االحتالل االســرائيلي 
يجند عدد كبير جدا مــن المجموعات التي 
تقــوم بدور هــام ومؤثر وبلغــات عدة كي 
تنقل الصــورة ويواجهون الحدث من وجهة 

نظر صهيونية.
ولفــت إلى قصــور كبير فــي االرتقاء بدور 
االعالم خاصة االعالم الجديد كي يتعاطى 
مع انتفاضة شــعبنا داعيا لمخاطبة الخارج 
بصيغــة اعالمية مناســبة تالمــس ثقافة 
الجمهور المســتهدف في خارج فلســطين، 
وقال:" إن لم تستطيع القوى تشكيل قيادة 
موجــدة لالنتفاضة فيجب تشــكيل قيادة 

بااللتفــاف علــى االنتفاضــة التــي قدمت 
خاللها المرأة الكثير.

اعالم مقاوم 
من جهته قال النائــب صالح البردويل في 
كلمته إن لإلعالم المقاومة تأثير كبير على 
االنتفاضة الفلســطينية، داعيــا النخراط 
الوســائل اإلعالمية الفلســطينية بكليتها 
فــي دعــم االنتفاضــة، ومتابعــة أحداثها 
ونقلها وتحليلها، والعمل للوصول لصناعة 

األحداث ال تغطيتها فحسب. 
وأكد على ضرورة توحيد اســم لالنتفاضة 
بكل وســائل االعــالم الفلســطينية وهي 
انتفاضة القدس، موضحا بأن مهام االعالم 
هــو المزاوجة ما بيــن تصويــر مظلومية 
الفلسطيني وجرائم االحتالل وأيضا تمجيد 

البطولة.
باســتثمار  االعــالم  البردويــل  وطالــب 
علــى  للضغــط  وأحداثهــا  االنتفاضــة 
السياســيين لإلســراع لتحقيــق المصالحة 
الوطنيــة، داعيا السياســيين للصمت في 
هــذه الفتــرة وعــدم ابــرم أي اتفاقات مع 
االحتــالل اإلســرائيلي، ألن هــذه مرحلــة 
الشــعب  مــع  الوقــوف  ويجــب  انتفاضــة 

الفلسطيني.
مفاوضات كاذبة

وفي تعقيــب عبــر الهاتف للنائــب الثاني 
لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة 
قال:" نحن ممنوعــون من الدخول للصالة 
في األقصى ويسمح للمستوطنين بدخوله، 

موجــدة اعالميــة لدعــم االنتفاضــة على 
المستوى االعالمي".

بعيدا عن الخالفات
وفي تعقيبه شــدد النائب مشــير المصري 
على ضــرورة أن تمضــي االنتفاضة بعيدا 
عــن الخالفــات الحزبيــة باعتبارهــا ضــد 
للوحــدة  مدخــال  تشــكل  وأن  االحتــالل، 
الوطنيــة المفقودة، وأكد علــى أن االعالم 

هو المحرك لالنتفاضة. 
وتابــع قائــال:" المطلــوب رفــع اليــد عن 
االعــالم لمتابعــة احــداث االنتفاضــة، وال 
يجــوز ألي طرف إعاقة العمل االعالمي في 
ظل محــاوالت االحتالل تغييــب الحقيقية 

واالجرام الذي يمارسه ضد ابناء شعبنا".
وطــاب بضــرورة تعزيز مقومــات الصمود 
والثبات لشــعبنا، وتغليــب اللغة االعالمية 
الوطنيــة والوحدوية بحكــم أن االنتفاضة 
هي خيار شــعب بأكمله، وعلى شــعبنا أن 
يتوحد في القيادة والسياسة كما توحد في 

الميدان.
التوصيات

وفــي ختام النــدوة تال النائــب محمد فرج 
الغول توصياتها على النحو التالي: 

- إدانة حكــم االحتالل الصادر بحق النائب 
خالــدة جرار، والتأكيد علــى العمل لضمان 
االفــراج عنها وبقيــة النــواب المختطفين 
في ســجون االحتالل، والتأكيد على أهمية 
الوحــدة الوطنيــة لنصرة القــدس وانجاح 

االنتفاضة.

- الدعــوة لعقــد جلســة برلمانيــة أو 
حتى اجتمــاع برلماني يجمع كل الكتل 
والقوائــم والمســتقلين فــي المجلس 
التشــريعي، فــي رام اهللا وغــزة لدعم 
االنتفاضــة وتطويرهــا وبحــث ســبل 

التصدي لالحتالل.
- الدعوة لطرد "الكنيست" من البرلمان 
والمنتديــات  واالتحــادات  الدولــي، 

البرلمانية العالمية.
- دعــوة القادة العــرب وباألخص خادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
لتحمل مسؤولياتهم الدينية والتاريخية 
وتجريم الكيان الصهيوني في المحافل 
الدوليــة واعتبار االعتــداء على القدس 
واألقصــى بمثابــة اعتــداء علــى مكة 

والمدينة.
- الدعــوة الســتقالة حكومة الحمد اهللا 
وتشــكيل حكومــة وحدة وطنيــة تنال 
الثقة من المجلس التشــريعي، وتنفيذ 
مــا تــم االتفــاق عليــه فــي القاهرة، 
وعقد اإلطــار القيادي لمنظمة التحرير 
واالسراع في اجراء االنتخابات الرئاسية 
والتشريعي والمجلس الوطني وتنفيذ 

باقي بنود اتفاق المصالحة.
الفلســطينية  المــرأة  دور  تثميــن   -
المرابطــة والمجاهــدة والمقاومة في 
انتفاضــة القــدس، ودعــوة الســلطة 
لوقف التنسيق األمني، وتجنيد االعالم 
والعربــي بكل  الفلســطيني  وخاصــة 

توجهاته لخدمة انتفاضة القدس.
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ثمــن الدكتــور أحمد بحــر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشــريعي الفلسطيني 
مواقف تركيا السياســية الداعمة للقضية 
الفلســطينية، مشــيرا لمواقــف الرئيس 
رجب طيب أردوغان تجاه انتفاضة االقصى 
ودعمه السياسي والمعنوي الرامي إلنجاح 

واستمرار تلك االنتفاضة. 
جــاءت تصريحات بحر خــالل حفل إطالق 
إعمــار المســاجد التــي دمرهــا العــدوان 
الصهيونــي على قطاع غــزة عام 2008م 
بدعــم تركي والذي أقامتــه وزارة األوقاف 
الســفير  ترأســه  تركــي  وفــد  بحضــور 
إن  بحــر  وأضــاف  مصطفــى ســارنتش، 
تركيا تقف مع شــعبنا الفلســطيني على 
كل األصعدة والمستويات السياسية منها 

واالجتماعية والمادية.
وشــكر الســفير التركي والوفــد المرافق 
لــه الذين مثلوا رئاســة الشــئون الدينية 
التركية على زيارتهم للقطاع ومشاركتهم 
فــي الحفــل ودعــم بالدهــم للمشــاريع 
التنموية واالغاثية في قطاع غزة، منوها 
للبدء بإعمار مســاجد قطاع غزة المدمرة 
في حــرب الفرقان عــام 2008م بتمويل 
تركــي، ومعبــرا عــن أملــه أن تتبع هذه 
المرحلــة مراحل أخرى عاجلة إلعمار باقي 
مساجد القطاع التي تعرضت للتدمير أثناء 

عدواني 2012م، و2014م.

التركيــة  العالقــات  إلــى  بحــر  ولفــت 
الفلســطينية والدور التاريخي لتركيا في 
خدمــة الشــعب والقضيــة الفلســطينية، 
مؤكدا أن تركيا من الدول الداعمة لقضيتنا 
ولشــعبنا على مــر التاريخ، ومستشــهدا 
بتصريح الرئيس التركي الذي أطلقه في 

قــال الدكتــور أحمــد بحــر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشــريعي الفلسطيني 
أنه رغم الحصــار واإلغالق والحروب وقلة 
اإلمكانات هناك تقدماً ال بأس به في مهنة 

المحاماة في قطاع غزة.
وأشــار خالل ورشــة عمل بعنــوان مهنة 
المحامــاة بيــن الواقــع والمأمــول عقدت 
فــي مقــر المجلس بغــزة بحضــور لفيف 
من المحامييــن والقانونيين إلــى أن أبرز 
هــذا التطور وجود كليات كافية مســتقلة 
لتدريس الحقوق والعمل على رفع مستوى 
الخريجين واالهتمام بتخريج عدد أكبر من 

 قال النائب في المجلس التشــريعي الفلســطيني سيد أبو مسامح والمقيم حاليا 
في تركيا بشكل مؤقت، يجب على كل إنسان حر يريد العدالة، أن يقوم بمساندة 
ودعم االقتصاد التركي، وتابع "أبو مســامح"، في تصريح خاص أدلى به لوسائل 
االعالم على هامش مهرجان بعنوان "القدس نبض األمة"، الذي أقيم مســاء يوم 
الجمعة الماضي، يتوجب علينا كشــعوب إســالمية أن ندعــم الصناعات والمنتج 
التركي، وكل ما هو من شأنه أن يعمل على تقوية تركيا، وهذا أقل الواجب الذي 
يجــب أن نتقدم به عاجال غير آجــل خدمة لتركيا وتعزيــزا لدورها في المنطقة 

العربية ودول العالم االسالمي.
وقال أبو مســامح:" إننا نشكر الحكومة والجمعيات والمؤسسات والشعب التركي، 
على ما بذلوه من أجل خدمة القضية الفلسطينية، من خالل دعمهم ومساندتهم 

لنا ولشعبنا وقضايانا على المستوى الرسمي والشعبي والمؤسساتي. 
 وأَضاف أن الشعب التركي يساند القضية الفلسطينية، ويقف معها بكل الوسائل 
واإلمكانيات المتاحة، كما أنه قدم الشــهداء في سفينة مرمرة، في محاولة جريئة 
ومقدرة لكسر حصار غزة، مشيرا لسعي الشعب والحكومة التركية وبشكل دائم 
نحو تخفيف معاناة المواطن الفلســطيني الناجمة عن االحتالل والحصار، مقدرا 
دور تركيا كونها تقف مع فلسطين ضد االحتالل، وضد انتهاكات حقوق اإلنسان، 

ا للقانون الدولي وقواعد القانون الدولي االنساني. وفقً
وقــال أبو مســامح:" إن أي أمة إســالمية تريد أن تنهض، ســرعان ما يبدأ العمل 
مــن قبل الصهيونية لتعطيلها وإجهاض نهضتها، كمــا يحدث اآلن مع تركيا، من 
خالل ما يحاك ضدها من مكائد ومؤامرات، وإن األمة تخوض اآلن حرباً شاملة في 

االقتصاد والتنمية والتكنولوجية والسياسية من أجل النهضة والبقاء".
يذكــر أن مهرجان "القدس نبــض األمة" أقيم في مركز "زبيــدة هانم" الثقافي، 
في مدينة إســطنبول، تحت رعايــة الجمعية التركية لنصرة فلســطين (فيدار)، 
بمشاركة العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والعالمية، وذلك بمناسبة 

اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.

الخامس والعشــرين من الشهر المنصرم 
وقال فيــه: "إن الفلســطينيين يخوضون 
نضــاال شــريفا فــي الدفاع عن المســجد 

األقصى المبارك قبلة المسلمين األولى".
شــعبنا  وباســم  باســمه  بحــر  وشــكر 
وحكومــة  رئاســة  تركيــا  الفلســطيني 

دارسي القانون كماً وكيفاً.
وتابــع:" المجلس التشــريعي يعمل على 
رفع مستوى التدريب القانوني للخريجين 
لذلك أصــدر قانون المعهد العالي للقضاء 
الفلسطيني رقم (2) لســنة 2009م، كما 
قام المجلس بتعديل أحكام قانون عقوبات 
اإلجــراءات الجزائيــة حيــث تــم معالجة 
موضــوع الجرائم االلكترونيــة وذلك من 
أجل التسهيل على المحامين في المدافعة 
والمرافعة ومســايرة التطور التكنولوجي 
في فلسطين ومواكبة التطورات القانونية 

العالمية والدولية".

وبرلمانا وشــعبا على مــا تقدمه من دعم 
سخي لشعبنا الفلسطيني، ومواقف ثابتة 
دعمــا لحقــوق شــعبنا وثوابتــه، معتبرا 
تلــك المواقف بمثابة دور ريادي تمارســه 
تركيا مــن أجل خدمــة القضايــا العربية 

واإلسالمية.

المجلــس  أصــدر  كمــا  يقــول:"  ومضــى 
التشــريعي: القانــون المدنــي، والتجــاري، 
وقانــون الشــركات، وهــي مــن القوانيــن 
الكبرى التي تعالج المعامالت بين الناس وال 
يستغني عنها المحامي في معظم القضايا".
وذكر النائب محمد فــرج الغول  أن المحامين 
يدافعــون عــن الحــق والقضاة يبحثــون عن 
الحقيقــة وكالهما جزء أساســي فــي عملية 
التقاضــي للوصول للحق والعدالة المنشــودة 
والتــي يريدها المجلس التشــريعي أن تكون 

حاضرة على الدوام. 

بدوره قال الســفير التركي لدى الســلطة 
إن  الفلســطينية مصطفــى ســارنتش:" 
على (إســرائيل) أن تدرك أن دماء الشعب 
الفلســطيني غاليــة، وعليهــا أن توقــف 
اعتداءاتها بحق المسجد األقصى، منوها 
ألن تلك االعتداءات هي التي دفعت الشعب 
الفلسطيني لالنتفاض دفاعا عن القدس 
ومقدسات المسلمين، مجددا التأكيد على 
ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل 
كامل، وداعيا الدول العربية واإلســالمية 
إلى الوقــوف بجانب الفلســطينيين حتى 

ينالوا حريتهم ويتخلصوا من االحتالل.
من جهته قال وكيل وزارة األوقاف حســن 
الصيفي: " نحن نعيش اآلن لحظة تاريخية 
لكــون تركيا ممثلة وحاضرة بيننا هنا في 
غــزة، فهي دوما حاضرة بمواقفها ودعمها 
لشعبنا، مشــيدا بجهود تركيا في عملية 

إعمار المساجد المدمرة في قطاع غزة". 
وأوضح الصيفــي أن عدد المســاجد التي 
دمرهــا االحتــالل اإلســرائيلي كليا خالل 
الحــروب العدوانيــة الثالثــة األخيرة على 
قطــاع غزة بلغ (110) مســجدا، مشــيرا 
للصعوبات التي تواجهها وزارته في إعادة 
إعمار ما دمره االحتالل، داعيا المؤسسات 
االغاثيــة والتنمويــة المحليــة والدوليــة 
للمساهمة في عملية إعادة إعمار القطاع 

والمساجد بشكل خاص.

إطالق مشروع إعادة إعمار المساجد المدمرة بحضور السفير التركي
الاحرغسغ غبمظ طعاصش ترضغا السغاجغئ تةاه الصدغئ والحسإ الفطسطغظغ

الظائــإ أبع طســاطح غثســع لثسط 
اقصاخاد الارضغ

د. بتر: واصع طعظئ المتاطاة غحعث تصثطًا إغةابغًا
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لةظئ الاربغئ تافصث صسط العقدة 
بمساحفى الحفاء

تفقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية في المجلس التشريعي ممثلة برئيسها النائب 
عبــد الرحمن الجمل ومقررها النائب خميس النجار وبمشــاركة عضــوي اللجنة النائب 
محمد شــهاب والنائب هدى نعيم، مبنى قسم الوالدة في مستشفى دار الشفاء بمدينة 
غزة، بهــدف االطالع على االضرار التي لحقت بالمبنى قديم النشــأة، واالطمئنان على 

البدائل التي أعدتها إدارة المستشفى.  
وكان فــي اســتقبال الوفد البرلماني وكيل وزارة الصحة د. يوســف أبــو الريش، ومدير 
المستشــفى د. مدحت عباس، ومدير قســم الوالدة د. منذر غــزال، وعدد من الطواقم 

اإلدارية والفنية والتخصصية بالمستشفى.
واطلع الوفد على التصدعات والتشــققات التي يشهدها مبنى القسم والسقوط المتكرر 
لبعــض الكتل اإلســمنتية داخل غرف المرضــى، وأوضح أبو الريش ألعضــاء اللجنة أن 
المبنى قديم جدا وهو بات غير صالح لالســتخدام، منوهــا لحجم الكارثة التي لحقت 
بالمستشــفى جراء إخالء القســم واالزدحام الناجم عن ذلك في بقية األقســام، مشيرا 

لطبيعة المكان واألضرار التي لحقت بالمكان .
ومن جانبها حذرت اللجنة من خطورة الوضع القائم في هذا القسم لما له من أهمية كبيرة 
على حياة المرضى واالمهات، ودعت وزارة الصحة لضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها، كما 
ناشــدت اللجنة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات اإلنســانية الداعمة بالمساعدة 
والتدخل العاجل إليجاد حل ســريع لهذه المشكلة الخطيرة وتوفير الدعم الالزم إلعادة 

إنشاء هذا المبنى. 

حــذر مســئول ملــف الصحــة فــي المجلس 
التشــريعي النائب خميس النجــار من انهيار 
الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة النقص 
الحــاد فــي األدويــة والمســتلزمات الطبيــة 
ونقص الــكادر الطبي، محمال حكومة الوفاق 
المســئولية عــن الوضــع الكارثــي للقطــاع 

الصحي.
وقال النائب النجار في حديث خاص لصحيفة 
" البرلمان" إن وزارة الصحة تمر بأسوأ مراحلها 
منذ ســنوات حيث نقص في القــوى العاملة 
بما يزيد عــن 2000 وظيفة، ونقص حاد في 
األدوية األساسية بنسبة 40 %، ونقص شديد 
في المســتلزمات الطبية بنســبة 50 % وهذا 
الواقــع الصحي يتبعــه انهيار فــي الخدمات 

الصحية المقدمة للجمهور.
 ولفت النائب النجار أن وزارة الصحة في غزة 
وضعت خطــة انقاذ حتى تســتطيع أن تقدم 
خدماتهــا للجمهور خشــية مــن أي انهيار قد 
يحــدث في الخدمات الصحية المقدمة، وقال: 
"أصبــح هناك تقييم لمراكــز الرعاية االولية 
حيــث تم اغالق بعضها لتدعيم مراكز اخرى، 
خاصة في ظل عدم اســتيعاب وظائف جديدة 
حسب التطور الطبيعي وافتتاح بعض المراكز 
الطبية المتقدمة وبعض المستشفيات وهذا 
يتطلب مســتلزمات طبيــة وموظفين واطباء 

جدد".
وأشــار إلى عدم وجود مصاريف تشغيلية، أو 
نفقات خاصة بصيانة األجهزة الطبية، وقال:" 
هنــاك العديد مــن االجهزة الطبيــة معطلة، 

باإلضافــة إلــى بعــض االجهــزة الكبيرة في 
التشــخيص ال تعمل، كما أن المختبرات 50 % 
من أصول عملها خارج الخدمة، وهناك 3000 

جهاز فحص وتشخيص عاطل عن العمل".
ومضى يقول "نهاية هذا العام ينتهي تغطية 
البنك الدولي لشركات النظافة والغذاء وان لم 
يجدد هذا التمويل فســتحدث مشكلة جديدة 
علــى مســتوى النظافة فــي مراكــز القطاع 
الصحــي". وفيما يتعلق بانهيــارات في مبنى 
الوالدة قال النائب النجار "مبنى الوالدة الذي 
ســقطت أجزاء منه هو مبنــى قديم، وكان ال 
بد من اســتبداله منذ زمــن، والمباني تحتاج 
لجهات داعمة إلعادة بناء القديم واســتحداث 

مباني اخرى".
وحمل حكومة الوفاق المسئولية عن أي انهيار 
قد يحــدث للقطاع الصحي وقــال " الحكومة 

حتــى االن تعتبــر غــزة خارجــة عــن نطاق 
عملها، ويتم االعالن عن الوظائف في الضفة 

واستثناء غزة". 
وأوضــح أن وزارة الصحــة في غــزة تتواصل 
مع جميع المؤسســات االنســانية والحقوقية 
والدوليــة، الطالعهــم على الوضــع الصحي 
ودعــم هــذا القطــاع حتــى يســتمر القطاع 
الصحي بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، 

بشكل منتظم".
ولفت النجار إلى أن النمو السكاني في قطاع 
غــزة عالي جدا حيث انه يولد ســنويا 60 ألف 
مولود في قطاع غزة، وهم يحتاجون لرعاية 
صحية وتطور تدريجي وطبيعي بشكل سنوي 
في عدد مراكــز الرعاية الصحية مما يتطلب 
زيادة فــي النفقات على القطاع الصحي على 

كافة مستوياته وفي شتى مجاالته.

أصدر المجلس التشــريعي الفلسطيني تقريره 
االداري لشــهر نوفمبر 2015 ، وتضمن التقرير 
انجــازات المجلس خالل الشــهر الماضي لكافة 
نشــاطات رئاســة المجلس والنواب والجلســات 

واللجان واإلدارات والدوائر المختلفة.
 األمانة العامة: 

 3 للمجلــس  العليــا  اإلداريــة  اللجنــة  عقــدت 
إجتماعات لها خالل الشهر الماضي، فيما عقدت 
لجنة صياغة التشــريعات اجتماعــاً لها، والتقى 
األمين العــام بالعديد مــن المواطنين لمتابعة 
شــكواهم المقدمــة للمجلــس والمحولــة من 
رئاســة المجلس ، فيما أجرت عدد من وســائل 
اإلعــالم مجموعــة مــن اللقــاءات والمقابــالت 
الصحفيــة مــع األمين العــام ، والتقــى األمين 
العــام مع النيابة العامة حــول ترتيبات المؤتمر 
القضائي الفلسطيني، وشــارك في لقاء لبلورة 
مبادرة لتوحيد الســلطة القضائيــة بدعوة من 
مركز الميزان لحقوق االنســان، وبورشــة عمل 
حول قانون الفصل في المنازعات اإلدارية، كما 
وشارك بالمؤتمر القضائي الفلسطيني بصفته 

رئيس اللجنة العلمية.  
األمانة العامة المساعدة:

عقــدت األمانــة العامــة المســاعدة العديد من 
اإلجتماعــات وورش العمل أبرزها ورشــة عمل 
لموظفي المجلــس حول البرنامــج االلكتروني 
لشــؤون المجلس، كمــا وأقرت نظــام الموظف 
المثالــي ونظــام النظافة من رئاســة المجلس 

لجان المجلس:
عقــدت لجــان المجلــس (12) اجتماعــاً خــالل 
الشهر أبرزها، اجتماع للجنة القانونية لمناقشة 
كالً مــن الصلــح الجزائــي وقانــون المنازعات 
اإلداريــة والســجل العدلــي ومشــروع قانــون 
تنظيم اســتهالك الكهرباء باإلضافة لمشــروع 
قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية وكذلك 
مشروع قانون الرســوم العامة، واجتماع للجنة 
االقتصادية حول تقرير هيئة البترول، وإجتماع 
مــع أصحــاب مطاعم الشــاورما حول تســعيرة 
وزارة االقتصــاد الوطنــي ، وإجتماع مع شــركة 
المدينة للمشــروبات الغازية حول االشــكال مع 
شركة الكهرباء ، كما وعقدت اللجنة االقتصادية 
اجتماعاً دورياً لمناقشــة الرســوم التي تفرضها 

وزارة االقتصاد على الواردات.
جلسات االستماع:

عقدت لجان المجلس (5) خمس جلســات استماع 
خالل الشهر أبرزها ، جلسة استماع عقدتها لجنة 
الداخليــة واالمــن والحكم المحلي لجميع رؤســاء 
بلديات محافظات غزة لمناقشة استعداد البلديات 
الستقبال موســم الشتاء الحالي في ظل توقعات 
بعواصف شــديدة وامطار غزيرة ، وعقدت اللجنة 
كذلك جلسة استماع مع مسئول المعمل الجنائي 
فــي وزارة الداخليــة للبحــث في تجهيــز المعمل 

.(DNA) بمعدات وأدوات تخدم عمل فحوصات
الزيارات الميدانية:

قامــت لجنة الداخليــة واالمن والحكــم المحلي 

، ونشــرت العشــرات من األخبــار والتصريحات 
لرئاســة  التلفزيونيــة  والمقابــالت  الصحفيــة 
المجلــس والنــواب حــول العديد مــن القضايا 

البرلمانية والسياسية واإلقتصادية والحياتية.
وعملت دائــرة العالقــات العامة بــاإلدارة على 
التنســيق إلجراء اتصــال هاتفي بيــن الدكتور 
أحمــد بحــر ورئيس مجلــس النواب التونســي 
السيد محمد الناصر ، كما عملت على التنسيق 
والترتيــب لزيــارة الدكتــور أحمد بحــر لمنزل 
عائلة الشــهيد هاني عابد في الذكــرى الواحد 

والعشرين الستشهاده .
ونظمت اإلدارة العامة لإلعــالم والعامة العامة 
بالتعــاون مــع اإلدارة العامة للشــؤون اإلدارية 
والمالية بالمجلس رحلة ترفيهية لكافة موظفي 

وموظفات المجلس.
اإلدارة العامة للشؤون القانونية 

والبحوث:
أعدت اإلدارة 6 دراسات قانونية وتقارير وأوراق 
عمل ، أبرزها دراســة لمشــروع قانون السجل 
العدلــي ووضــع مالحظــات علــى المشــروع ، 
وأصــدرت مذكــرة قانونية بشــأن قــرار فصل 
مجموعــة من موظفــي المجلس التشــريعي ، 
وأعدت مشــروعي قانون حــول إعداد تعديالت 
ومالحظات على مشــروع قانون السجل العدلي 
، وتــم وضع مالحظات بشــأن مشــروع قانون 
توزيع الكهرباء وقانون السجل العدلي والرسوم 

العامة.

إلدارات  التشــغيلية  الخطــة  تســليم  وتــم   ،
المجلس للجنة الجودة إلعداد الخطة التشغيلية 

واالجرائية للمجلس لعام 2016 .
اإلدارة العامة للجان وشؤون 

الجلسات: 
عقــد المجلس التشــريعي خالل شــهر نوفمبر 
الذي اســتمرت فيه الدورة غيــر العادية الرابعة  

ثالثة اجتماعات بواقع (3) ثالثة أيام عمل.  
وناقش المجلس تقريراً واحداً خالل الشهر وتم 
إقــراره من قبــل المجلس حســب االصول وهو 
تقرير مشــترك للجــان القانونيــة واالقتصادية 
والموازنــة والشــئون الماليــة حــول مشــروع 
تخصيــص أراضــي حكوميــة لصالح مشــاريع 
اإلســكان ، كما وناقش مشروعي قانون ، األول 
مشــروع قانــون رقم () لســنة 2015 م بشــأن 
تنظيــم قطــاع الكهربــاء بالمناقشــة العامة ، 
والثاني مشــروع قانون رقم () لســنة 2015 م 
بشــأن الســجل العدلي الوطني بالقراءة األولى 

ولم يتم استكماله.
وبلغ عــدد القــرارات التي اتخذهــا المجلس 
خالل الشهر قرارين وهما ، إقرار تقرير اللجان 
القانونيــة واالقتصادية والموازنة والشــئون 
الماليــة حــول مشــروع تخصيــص أراضــي 
حكومية لصالح مشــاريع اإلســكان باإلجماع 
، وإقرار مشــروع قانون رقم ( ) لســنة 2015 
م بشــأن تنظيم قطاع الكهرباء بالمناقشــة 

العامة.

بزيارة شارع النفق وبركة الشيخ رضوان وكذلك 
البركــة المقامة على أرض الوحيدي لتفقد هذه 
األماكن ومــدى االســتعدادات الســتيعاب مياه 

االمطار.
مشاريع قوانين:

تقدمــت لجــان المجلــس التشــريعي بدراســة 
واعداد (8) ثمانية مشــاريع قانون خالل الشهر 
لعرضها علــى المجلس التشــريعي على النحو 
التالي: مشروع قانون الرسوم العامة ، ومشروع 
قانون تنظيم قطاع الكهرباء، ومشــروع قانون 
الصلح الجزائي ، ومشروع قانون السجل العدلي 
(تنظيم ســجل الســوابق القضائية) ، ومشروع 
قانــون المنازعــات اإلداريــة القــراءة األولــى ، 
ومشــروع قانــون تنظيــم اســتهالك الكهرباء 
بالمناقشــة العامة ، ومشــروع قانون الرســوم 
العامــة بالمناقشــة العامــة ، ومشــروع قانون 

المحاكمات الشرعية بالمناقشة العامة.
الشكاوى:

وردت الــى لجــان المجلــس خالل الشــهر (19) 
شــكوى، كما وبلــغ مجموع الشــكاوى الــواردة 

لديوان الشكاوى (7) شكوى.
اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة:

أصــدرت الدائــرة اإلعالميــة بــاإلدارة العامــة 
لإلعالم والعالقات العامــة عددين من صحيفة 
البرلمان (176+175) ، وجهزت وأصدرت كتيب 
لجنتي الرقابة واالقتصادية حول أزمة الكهرباء 

الاحرغسغ سصث 3 جطسات و12 إجاماسًا لطةاظه و5 جطسات إجاماع خقل حعر ظعشمئر

الظائإ الظةار: وزارة الختئ تمر بأجعأ طراتطعا طظث جظعات
 في حديث خاص لصحيفة " البرلمان"



زار وفد برلماني برئاسة الدكتور أحمد 
بحر رافقه النائبان عبد الرحمن الجمل 
وسالم ســالمة األسير المحرر إبراهيم 
الغصيــن مــن منطقة النصيــرات بعد 
تحرره من ســجون االحتــالل، كما زار 
الوفــد خالــد وليــد عقل نجــل المحرر 
المبعــد إلــى تركيــا وليد عقــل والذي 
أفرجت عنه السلطات المصرية مؤخراً 
بعــد اعتقاله فــي ســجونها، مقدمين 
لهما ولذويهما التهنئة بمناسبة االفراج 

عنهما.
وثمن بحر الدور البطولي لألســرى في 
ســجون االحتــالل على مــا قدموه من 
تضحية للوطن، مشــيرا ألنهم ضحوا 
بزهــرات أعمارهم خلــف القضبان من 
أجل تحرير الوطن وااليمان بالمقاومة 

كطريق لتحرير فلسطين.
وأكد على أن قضية األسرى تأتي على 
التشــريعي  المجلس  أولويات  ســلم 
المجلــس  أن  ملفتــا  الفلســطيني، 
خاطب العديد من البرلمانات الدولية 
بشــأن قضيتهم، ودعا إلــى ضرورة 
الضغــط علــى االحتــالل مــن اجل 
االفراج عنهم وتبييض الســجون من 

األسرى كافة.

وشث طظ ظعاب الاحرغسغ غعظأ أجرى طتررغظ

تخثر سظ: 
A L  -  P  R  L  M  A  N

سكرتير التحريرهيئة التحريرمدير التحرير
ظــجار تسظ أبع ججرتسام سطغ أبع جتةعح -  طتمث سطغئ التماغثةطاجث أتمث أبع طراد

الثائرة ا�سقطغئ شغ  المةطج الاحرغسغ الفطسطغظغ

A L  -  P  R  L  M  A  N
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الســثد (177)

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

معبر رفح صرخة إنسانية
بات اغالق معبر رفح يشــكل أزمة إنســانية بكل ما تحمل الكلمة من 
معنى، قرابة خمسة وعشرين ألف شخص من غزة مسجلين لدى وزارة 
الداخلية على قوائم االنتظار جميعهم بحاجة ماسة للسفر بهدف العالج 
وبعضهم للدراسة وغير ذلك، معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة 
وجمهورية مصر العربية مغلق بشــكل تام استمر إغالقه األخير لفترة 

(103) أيام مستمرة.
لقــد فاقت معانــاة غــزة وأهلها جــراء إغــالق المعبــر كل التصورات 
والتوقعات والتخيالت، كشفت فتحة المعبر األخير - ليومين فقط - عن 
تلك المعاناة بشــكل واضح وجلي، حيث األعــداد الهائلة من المرضى 
والمســنين وهم يتلظون بنيران االنتظار للســماح لهم بمغادرة البالد 
دون جــدوى، ناهيك عن مكوثهم الطويل بالصالة المصرية دون أدنى 

المقومات اإلنسانية.
غزة بين الفينة واألخرى تتلقى الوعود الكاذبة من جانب الســلطة في 
رام اهللا وتحديــدا من بعــض رموزها ورجاالتها بفتــح المعبر دون أي 
عمل حقيقي يدلل على ذلك، سوى التسويق السياسي الخداع العتبار 
الســلطة المخلّص لمشــكالت غزة، والواقع يقول أن الســلطة تحاول 
تأجيج الخواطر وتجييش العواطف ضد جهة ما، تعتبر ســيطرتها على 
غزة غير مشروعة، غير أنها أي السلطة ال تلجأ وال تطرح حلول منطقية 

لألزمة.
الحقيقة أن األزمات الكبيرة بحاجة لقيادة راشــدة وكبيرة كي تضع لها 
الحلول المناســبة وعليه يجب أال ننتظر مــن رام اهللا أي حلول للمعبر، 
علينــا نحن في غــزة أن نتولــى أمرنا بأيدينــا ونبادر إليجــاد الحلول 
التوافقية ولو بشــكل مؤقت، نحن من يكتوي بنيران االغالق ال غيرنا، 
وعلينا بالحلول اإلبداعية من الناحية السياسية لتفريج وتنفيس كربات 

أهلنا في القطاع. 
أضحى الشــارع الفلســطيني يعلق آماله على الكبار ال على المتآمرين 
الذين يتلذذون بمعاناتنا اإلنسانية، ماذا علينا لو حاولنا نحن أهل غزة 
تنفيذ النموذج القائم في معبر بيت حانون ونقله لمعبر رفح، بل وماذا 
علينــا لو أبلغنا كل األطراف المعنيــة الدولية واإلقليمية بأننا ال نرغب 
بمواصلة تواجدنا على المعبر، ونبحث عن سبل لحل األزمة بمشاركة 
مؤسسات دولية، أو شركات أوروبية متخصصة في إدارة المعابر، بمعنى 

أخر ال ننتظر أصحاب الوعود الكاذبة ألنهم لن يفعلوا لغزة شيء. 
ولماذا ال نبحث مع األمم المتحدة عبر أي وسيط يصلح لذلك أن تتولى 
مهام إدارة المعبر على أن تضمن اســتمرارية فتحه، وذلك على اعتبار 
أن المعبــر هو بمثابة نقطــة حدود أو عبور دوليــة، ونلقي بذلك عبئ 
المرحلة على كاهــل المنظمة الدولية أو غيرها مــن الجهات األممية، 
ونريح أنفســنا من عناء وألم المتوجعين جــراء المعبر وإغالقه، وبهذا 
االقتــراح نقيم الحجة على دعاة اإلنســانية ليقومــوا بواجباتهم تجاه 

مليوني نسمة محاصرين في غزة دون سفر وال حرية حركة. 
معبــر رفــح األن هو بمثابة كرة نار شــديدة االلتهاب ســتحرق أطراف 
عديدة إذا اســتمرت األزمــة، وال يظن أحد أنه فــوق االعتبار ألن حاجة 
المواطن هي التي فوق كل االعتبارات السياســية والتجاذبات الحزبية، 
أيها الســادة أقدموا على أي خطوة من شأنها المساهمة في حل األزمة 
حتى ولو كانت في ظاهرها أنها تنازل للغير، فليخسر طرف معين من 

أجل أن يربح الشعب وحينها لن تكون خسارة بل هي الربح األكيد. 
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اســتنكرت رئاســة المجلــس التشــريعي 
حكم االحتالل الصــادر بحق النائب خالدة 
جرار والقاضي بحبســها مدة (15) شهرا، 
وطالبت أحرار العالــم بالعمل الفوري من 
أجــل ضمــان اإلفــراج عنها وعــن النواب 

المختطفين في سجون االحتالل كافة.
وأكــدت رئاســة التشــريعي فــي تصريح 
المكتــب  أصــدره  مقتضــب  صحفــي 
االعالمي للمجلس التشــريعي يوم أمس 
األول أن إجــراءات االحتــالل بحــق النواب 

أجرى الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الفلســطيني اتصالين 
هاتفيين مــع كل من عائلتي الشــهيد عمر 
الزعاقيــق واألســير راغــب عليــوي، مثمنا 
انتفاضــة أهلنــا فــي الضفة الفلســطينية 

المحتلة والقدس.
وأكــد بحر وقــوف غزة مــع انتفاضة القدس 
ودعمها حتى تبق مستمرة ومشتعلة إلى أن 
تحرر فلســطين بعاصمتها القــدس، وتعود 
المجلــس  الحقــوق ألصحابهــا، مؤكــدا أن 
التشــريعي ســن قانــون حمايــة المقاومــة 

بطالــة ومخالفة للقانــون الدولي وقواعد 
الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب 

المنتخبون.
ودعت منظمــات حقوق االنســان الدولية 
والمحليــة لرفع ملــف اختطــاف االحتالل 
للمحاكــم  التشــريعي  المجلــس  لنــواب 
الدوليــة بغية إجبــار الكيان علــى إطالق 
ســراحهم، وأشــار التصريح ألن االحتالل 
باختطافه ومحاكمته للنــواب إنما يضرب 
بعــرض الحائط بكل األدبيات االنســانية 

وقانــون الحفاظ على الثوابت الفلســطينية 
وأنــه يدعم صمــود أبناء شــعبنا ويقف من 

خلفهم.
وأشــار خالل اتصال هاتفي مع ذوي الشهيد 
عمر الزعاقيق من مدينة الخليل أن شــعبنا 
فــي غــزة والمجلــس التشــريعي ســيظل 
على عهده مع الشــهداء متمســكا بالطريق 
التي ســلكوها وحاميــا للمقاومة التي بذلوا 
دمائهــم من أجــل إبقــاء جذوتها مشــتعلة 
حتى تحرير فلســطين، مشددا على ضرورة 
استمرار االنتفاضة وتصعيدها ضد االحتالل 

واألعــراف الدبلوماســية المعمول بها في 
شتى بلدان العالم.

وأشــار التصريــح ألن اســتمرار االحتالل 
بسياســة الزج بالنواب في السجون يأتي 
فــي إطــار محاولــة تغييــب النــواب عن 
ومحيطهم الشعبي واالنتخابي، ومصادرة 
متعمدة من االحتــالل لحقوقهم النيابية، 
وتعطيل ممارســتهم لعملهــم البرلماني 
الديمقراطيــة  التجربــة  إفشــال  بهــدف 

الفلسطينية. 

ومســتوطنيه، وقال:" إن دماء الشهداء التي 
تســيل في ربوع فلسطين هي وقود النصر 

القريب والتحرير بإذن اهللا".
إلى ذلك بيــن بحر خالل اتصالــه مع عائلة 
األســير راغب عليوي من مدينــة نابلس أن 
قضية األســرى تحتــل أعلى ســلم أولويات 
المجلس التشــريعي الفلســطيني، مشيرا 
لمخاطبة التشريعي لبرلمانات العالم للتأكيد 
على أهميــة هذه القضية وانســانيتها، كما 
شدد على ضرورة إطالق سراح األسرى كافة، 

مشيدا بصمود أسرانا في سجون االحتالل.

الاحرغسغ غساظضر تضط اقتاقل بتص الظائإ جرار

د. بتر غعاتش سائطاغ الحعغث الجساصغص وافجغر سطغعي

زيارة األسير إبراهيم الغصين

زيارة األسير خالد عقل


