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التشريعي يستقبل 
وكيل وزارة الشباب 
والرياضة والمدراء 

العامون

التشريعي يقر مشروع قانون معدل لقانون 
لجنة الداخلية اإلجراءات الجزائية بالمناقشة العامة 

واألمن تستمع 
لمدير عام قوى 

األمن الداخلي

لجنة التربية تزور 
مديريتي التعليم 
بشرق وغرب غزة

عقدت لجنة الداخلية واألمن 
والحكم المحلي في المجلس 
اســتماع  جلســة  التشــريعي 
األمــن  قــوى  عــام  لمديــر 
الداخلــي اللــواء توفيــق أبو 
نعيــم، ومدير عام الشــرطة 
اللــواء تيســير  الفلســطينية 
رئيــس  بحضــور  البطــش، 
إســماعيل  النائــب  اللجنــة 
األشــقر، والنواب مــروان أبو 
راس، سالم ســالمة، يونس 
أبو دقة، ويحيى العبادســة، 
وبحثت اللجنة مع المسئولين 
الوضع األمني في قطاع غزة 
واستمع النواب لشرح مفصل 
حول الحالة األمنية الســائدة 
فــي القطاع وجهــود األجهزة 
األمنيــة لمعالجة المشــكالت 

التي تقع في إطار القانون. 

نظمت لجنة التربيــة والقضايا 
االجتماعية بالمجلس التشريعي 
زيارة تفقدية لمديريتي شــرق 
التربيــة  بــوزارة  غــزة  وغــرب 
علــى  لالطمئنــان  والتعليــم 
إلجــراء  المديريــات  جاهزيــة 
للعــام  النهائيــة  االمتحانــات 

الدراسي الحالي.
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أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة 
يــوم أمس مشــروع قانــون معــدل لقانــون اإلجرائيات 
الجزائية رقم 3 لســنة 2001 بالمناقشــة العامة، تمهيًدا 
لعرضه على المجلس إلقــراره بالقراءات المتتالية األولى 

والثانية حسب النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
بدوره أوضح رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي 
النائــب محمــد فــرج الغــول أن أهمية مشــروع القانون 
تنبع من أنه يتوافق مع القانون األساســي لســنة 2002 

وتعديالته بشأن تطوير التشــريعات وتحديثها ومواكبة 
أخــر التطورات في التشــريعات الجزائية الحديثة والرامية 
إلــى تحقيق وتعميق أواصر العالقة المجتمعية من خالل 
تشجيع الصلح والتصالح في قضايا معينة ومحددة واردة 
في مشــروع القانون بيــن المتخاصميــن، والمخاصمين 
والدولــة، ويحقــق في نفــس الوقت الزجر والــردع العام 
والخاص وعليه ركز هذا المشــروع في تقنين صالحيات 
المصلــح والمتصالح حســب القانون بالضوابــط الواردة 

في المشــروع تحقيقا للصالح العام وتخفيفا من القضايا 
الكثيــرة المتكدســة في أروقــة النيابــة والمحاكم والتي 
سيتبعها بالضرورة القضاء على ظاهرة تكدس الموقوفين 
والمعتقليــن في الســجون والنظارات وبما يســاهم في 
تعميــق أواصر المجتمع والعالقات المجتمعية ويعتبر هذا 
التعديــل حال إقــراره بالصورة النهائية واصــداره بإقرار 
الصلح والتصالح الوارد في مشروع القانون تطورا نوعيا 

يحتذى به ومواكبا ألحدث التطورات القانونية الحديثة.

بحضور د. بحر
الهيئة التنسيقية إلحياء الذكرى 68 

للنكبة تعلن انطالق فعالياتها 

التشريعي عقد7 جلسات إستماع 
لمسؤولين حكوميين

التشريعي: االحتالل يرتكب 
جرائم حرب بحق شعبنا ويجب 

محاكمة قادته

بحر يستعرض مناقب الشيخ 
الداعية حماد الحسنات 
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أعلنت الهيئة التنســيقية إلحياء 
الذكرى الثامنة والســتين للنكبة 
عــن انطالق فعالياتها لهذا العام 
وذلــك خــالل مؤتمــر صحفــي 
عقدته أمام المجلس التشــريعي 
يوم أمس األول بحضور الدكتور 
أحمــد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني، 
التنســيقية  الهيئــة  وأعضــاء 
إلحيــاء الذكــرى، وممثليــن عن 
القــوى والفصائل الفلســطينية، 
مــن  عــدد  عــن  ومندوبيــن 
المؤسسات األهلية، وأكاديميين، 
ووجهاء  اعتباريــة،  وشــخصيات 

ومخاتير. 
 وافتتــح بحر التوقيع على وثيقة 
الثوابــت الفلســطينية مؤكدًا أن 
الحقوق ال تســقط بالتقادم وأن 
شــعبنا مصمــّم علــى مواصلــة 
األرض  تحريــر  حتــى  الطريــق 
والمقدســات وكنــس االحتــالل 
عن أرضنا المباركة، مشددًا على 
أن شــعبنا ال يمكــن أن ينســى 
أرض اآلباء واألجداد وســيواصل 

استقبل د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
االســبوع  مطلــع  التشــريعي  المجلــس 
بمكتبــه في مدينــة غزة أعضــاء اللجنة 
الوطنيــة لمتابعة التقرير األممي بشــأن 
الحــرب على غــزة وذلك بحضــور النواب 
محمد فــرج الغول، عبــد الرحمن الجمل، 
محمد شهاب، ســالم سالمة، وأمين عام 
المجلس التشريعي نافذ المدهون وبحث 
معهم ســبل المعالجات القانونية لما جاء 
فــي التقارير األممية بشــأن قطــاع غزة 
باإلضافــة آلليــات جلــب وإخضــاع قادة 

االحتالل للمحاكم الدولية. 
مــن ناحيتــه أشــار بحــر ألن المجلــس 
التشريعي يدعم المبادئ العالمية لحقوق 
االنســان ويعمل علــى صيانتها، مشــيرًا 
ألنه ليس لدينا فــي قطاع غزة ما يمكن 
تســميته انتهــاكات أو مخالفــات لحقوق 
االنســان، وأبــدى اســتعداد التشــريعي 

عصــام عــدوان خــالل المؤتمر 
الصحفــي عن انطــالق فعاليات 
إلحيــاء  التنســيقية  "الهيئــة 

غزة، باإلضافة إلقرار تقرير جولد ســتون 
بهــذه الجرائم وعلينــا أن نبني على هذا 
الجهــد ونســتمر بذلك حتــى نتمكن من 
جلــب قــادة االحتــالل للمحاكــم الدولية 

ومحاكمتهم كمجرمي حرب".  
 بــدوره أكــد رئيــس اللجنــة الوطنيــة 
المستشــار فريد الجــالد أن لجنته تعمل 
علــى إدانــة الســلوك الخاطئ وتســعى 
للتركيز على صيانة حالة حقوق االنســان 
في محافظات الوطن، مشيرًا لالنتهاكات 
الجســيمة التــي يرتكبها االحتــالل بحق 
المواطنيــن في الضفــة الغربية والقدس 
وقطاع غــزة، وموضحًا بأن لجنته وطنية 
وتضم عــدة شــخصيات صاحبــة كفاءة 
ومهنيــة وتســعى لنشــر ثقافــة حقــوق 
االنســان والتأكــد مــن صيانــة واحترام 
المبادئ الدولية الخاصة بحقوق االنسان 

في األراضي الفلسطينية. 

الشــعب الفلســطيني في أرضه 
بالكامــل، وحقــه فــي القــدس، 
وحق الالجئين الفلسطينيين في 
العودة ألرضهم والتعويض معًا.

وجــاء فــي الوثيقــة التــي وقــع 
عليهــا الحاضرون ونخب متعددة 
مــن أبناء الشــعب الفلســطيني 
بأن الواجــب الوطني يحتم على 
القيادة الفلسطينية وعموم أبناء 
الشعب الفلسطيني عدم التفريط 
فــي األرض معتبــرًة كل مفرٍِّط 
بها أو ببعضها خائنًا لفلســطين 

وشعبها.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن الهيئــة 
التنسيقية تضم معظم الفصائل 
الفلسطينية، ومؤسسات رسمية، 
وأهليــة،  مجتمعيــة،  وأخــرى 
والكتــل  وتعليميــة،  ونقابيــة، 
الطالبيــة، وتجمعــًا ممثــاًل عــن 
المرأة الفلســطينية وهي تسعى 
إلقامة وتنظيــم فعاليات وطنية 
بهدف إحياء الذكرى الـ 68 للنكبة 
بمشاركة مختلف فئات ومكونات 

الشعب الفلسطيني. 

النضال حتى العودة والتحرير.   
بدوره أعلن رئيس دائرة شئون 
حمــاس  حركــة  فــي  الالجئيــن 

للتعاون مع اللجنة متمنيًا لها كل التوفيق 
في مهمتها الوطنية. وأعرب بحر عن أمله 
أن تتمكــن اللجنة من الوصول في نهاية 
المطاف لجلب قادة االحتالل وإخضاعهم 
بالقــول  الدوليــة، مســتدركًا  للمحاكــم 
أن الســلطة التنفيذيــة في غــزة ملتزمة 
بمبــادئ القانــون الدولــي وتعمــل على 
احتــرام حقوق االنســان، بينما إســرائيل 
ترتكب انتهاك كبيرة وجرائم مركبة بحق 
االنسان الفلســطيني وعلينا ابالغ العالم 

كله بذلك. 
إلى ذلك نوه النائب محمد فرج الغول ألن 
االحتالل هو الــذي يرتكب الجرائم ويصر 
على مواصلتها بحق االنسان الفلسطيني، 
مؤكــدًا أن جرائم االحتالل أبرز وأكبر من 
أن تخفــى وقال:" لقــد رصدنا الكثير من 
تجاوزات االحتالل أثناء الحروب العدوانية 
الثالثة التي شــنها االحتــالل على قطاع 

منوهــًا  للنكبــة"،   68 الذكــرى 
الوطنيــة  الثوابــت  وثيقــة  ألن 
الفلســطينية تنــص علــى حق 

بحضور بحر وممثلين عن القوى والفصائل
الهيئة التنسيقية إلحياء الذكرى 68 للنكبة تعلن انطالق فعالياتها 

التشريعي: االحتالل يرتكب جرائم حرب 
بحق شعبنا ويجب محاكمة قادته

عقدت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي في المجلس التشــريعي جلســة اســتماع 
لمدير عام قوى األمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم، ومدير عام الشرطة الفلسطينية 
اللواء تيسير البطش، بحضور رئيس اللجنة النائب إسماعيل األشقر، والنواب مروان أبو 
راس، ســالم ســالمة، يونس أبو دقة، ويحيى العبادسة، وبحثت اللجنة مع المسئولين 
الوضع األمني في قطاع غزة واستمع النواب لشرح مفصل حول الحالة األمنية السائدة 

في القطاع وجهود األجهزة األمنية لمعالجة المشكالت التي تقع في إطار القانون. 
مــن جهتــه ثمن رئيس لجنــة الداخلية النائــب إســماعيل األشــقر دور وزارة الداخلية 
وأجهزتها األمنية كافة في ضبط األمن ومكافحة الجريمة والمخدرات، مقدًرا جهد تلك 
األجهزة في ضبط كميات كبيرة من المخدرات في رفح في اآلونة األخيرة، شاكرًا األجهزة 
األمنية في قطاع غزة التي تمكنت مؤخرًا من تفكيك خلية كانت تستهدف االخالل بأمن 
أبناء شعبنا في قطاع غزة، ملفًتا ألن هذه القضية معروضة االن أمام القضاء العسكري.

مــن جهته بين مقــرر لجنة الداخلية واألمــن النائب مروان أبو راس أن اللجنة ناقشــت 
مــع مدير عام قوى األمن الداخلي ومدير عام الشــرطة عــدد من القضايا الهامة تركزت 
في الفلتان األمني الذي يحاول البعض صناعته في القطاع، والمركبات غير المســجلة، 
وحوادث الســير، وكذلك أوضاع مراكز الشــرطة في القطاع، كما ناقشــت اللجنة انتشار 
األجهزة األمنية والشرطية على طول حدود القطاع، وكذلك المعابر الحدودية والتجارية، 

واستمرار اغالق معبر رفح.
بدوره اســتعرض أبو نعيم الجهود المبذولة من قبل األجهزة األمنية في ضبط الحالة 
األمنيــة، مشــيرًا ألن الوضــع األمني مطمئن وتحت الســيطرة، إلى ذلــك تطرق اللواء 
البطــش ألعمال وأنشــطة جهاز الشــرطة الفلســطينية فــي خدمة المواطــن وحماية 
المنجزات الوطنية والمؤسســات والشــخصيات على الرغم من قلة اإلمكانيات المتاحة 

لجهاز الشرطة.  

لجنة الداخلية واألمن تستمع 
لمدير عام قوى األمن الداخلي
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كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

اشتداد الحصار .. أقصر 
الطرق نحو االنفجار 

كــم هي مفجعة أحداث وفصول المعاناة التي تتوالى على أبناء شــعبنا، والتي كان آخرها 
الحادث األليم الذي ألّم بعائلة أبو هندي، وأدى إلى استشهاد ثالثة من أطفالهم إثر احتراق 
منزلهــم جراء أزمة الكهرباء التي تشــكل أحــد أهم عناوين ومظاهر الحصــار في قطاعنا 

الحبيب.
بكل آيات ومشــاعر الحب والوفاء واإلخالص والتكافل نتقدم بواجب العزاء إلى والد ووالدة 
الشــهداء األطفــال الذين انتهكت براءة طفولتهم وحرموا من أبســط حقوقهم المعيشــية 
واإلنســانية، وســحق بلدوزر الحصار أرواحهم وكرامتهم وإنســانيتهم، وحولهم إلى أرقام 

جديدة في سجل اآلالم الطاغية والمعاناة الممتدة جراء اشتداد الحصار.
من جديد ينشب الحصار مخالبه الحاقدة في مزيد من الضحايا األبرياء، وال يبدو في األفق 
أي مؤشــرات أو مقاربات إيجابية لوقف معاناة أبناء شــعبنا علــى أرض القطاع الصامد أو 

التخفيف منها على أقل تقدير.
أزمــات متالحقــة، ومعاناة ال تنتهي، والمتآمــرون على غزة وأهلهــا الصامدين ال ينفكون 
تربصا وتآمرا وتخطيطا لتركيع شــعبنا ومقاومته الباســلة، وكلما حاول البعض من شعبنا، 
وآخرهم اللجنة الوطنية واإلســالمية لمتابعة أزمة الكهرباء، مالمسة الجرح وإيقاف النزيف 
وحل األزمة، أمعن المتآمرون في تشــديد الحصار وتفننوا في أســاليب اإليذاء والتنغيص، 

ومارسوا التحريض والتشويه ابتغاء تحقيق أهداف ومصالح حزبية وشخصية رخيصة.
ولعل من المضحكات المبكيات أن تنبري سلطة رام اهلل لتبرئة ذاتها من جريمة المشاركة 
في فرض الحصار والتسبب في األزمات الكبرى التي تعصف بكافة البنى والقطاعات الحيوية 
في قطاع غزة، وتحميل حركة حماس مســؤولية األزمة ومظاهرها المختلفة، وكأّن شعبنا 
لم يبلغ بعْد الرشــد السياســي والوطنــي، وال يدرك حقائق األمــور أو يفقه حجم المؤامرة 
الســوداء والتواطؤ الغاشم الذي يستهدف قطاع غزة الذي شكل الحاضنة الجماهيرية التي 

حمت المقاومة ودافعت عنها بكل قوة وعنفوان وإباء طيلة المراحل الماضية.
إن الســلوك السياســي والمنهج الوطني الذي تنتهجه ســلطة رام اهلل، وعلى رأسها السيد 
محمــود عبــاس والســيد رامي الحمــد اهلل رئيــس حكومة التوافــق الوطنــي، ال يعبر عن 
أدنى شــعور باالنتماء الوطني أو يؤشــر إلى أي رغبة من طرف الســلطة وحركة فتح في 
مراجعة ســلوكها المعوج وسياساتها المنحرفة التي تتماهى مع مواقف وسياسات االحتالل 

الصهيوني، وتزيد األوضاع الحياتية واالقتصادية في غزة شدة وبؤسا وسوءا.
بــل إن ســلطة رام اهلل وحركــة فتح تتخذان فــي بعض األحيان مواقــف ال وطنية تتجاوز 
المواقــف التقليدية لســلطات االحتالل، ومــن أمثلة ذلك موقف الســلطة وفتح من جهود 
تدشــين المينــاء البحــري التي ال تمانــع حكومة االحتالل فــي إقامته بهــدف منع غزة من 
االنفجار، في الوقت الذي تثور فيه ثائرة فتح والسلطة، وتبذالن أقصى ما في جعبتهما من 
تحريض وتشــويه بهدف قطع الطريق على أي جهد أو محاولة لمواجهة الحصار والتخفيف 

من مظاهره القاسية في حياة الفلسطينيين.
إن المســؤولية التي تتحملها الســلطة وفتح تجاه جريمة الحصار وكافة ما ينجم عنها من 
مصائب وتداعيات، ال يمكن طمسها أو التعمية عنها بأي حال من األحوال، ومهما بلغ حجم 
الخداع والتضليل فإن ذلك لن يحجب عن أبناء شعبنا الحقائق الدامغة وطبيعة المخططات 

التآمرية التي ولغت فيها السلطة وفتح دون أي وازع من إنسانية أو وطنية أو ضمير.
ولعل ما حدث في جامعة بيرزيت التي انتصرت فيها الكتلة الطالبية التابعة لحركة حماس 
يشكل أصدق دليل وبرهان على يقظة الناس ومستوى وعيهم الرفيع الذي يفّرق بين الغث 

والسمين، وبين الحق والباطل دون أي تشوش أو اضطراب.
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نحذر العالم أجمع من مغبة اإلصرار على جريمة 
فــرض الحصار، إذ أن شــعبنا لم يعــد يحتمل مزيدا من المعاناة، وهــو أقرب ما يكون إلى 
االنفجار، ما يقتضي سرعة التدخل والعمل على تدارك الكارثة قبل وقوعها، وذلك انسجاما 
مــع نصوص وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي واإلنســاني وكافة المواثيق الدولية 

التي تجّرم حصار الشعوب ومعاقبتها على خياراتها الديمقراطية.
وختاما.. فإننا ندعو الســيد محمود عباس والســيد رامي الحمد اهلل رئيس حكومة التوافق 
الحترام عقول وإرادة جماهير شعبنا، ونبذ األجندات الحزبية والمصالح الخاصة التي جرعت 
شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، األمرين، واالستجابة لنداء المصلحة الوطنية العليا التي تمهد 
الطريــق نحو بلورة اســتراتيجية وطنية موحدة تمكن من مواجهــة االحتالل بصف وطني 
موحد، وتعمل على مواجهة الحصار وتداعياته القاسية بموقف فلسطيني صلب قادر على 

قلب الطاولة وتغيير المعادالت.
وكلنا ثقة أن الحصار إلى زوال، وأن شــعبنا سيتنسم عبير الفرج والخالص عن قريب 

بإذن اهلل.
"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"       

3 أخبار ومقاالت

أقّرت األمانة العامة للمجلس التشــريعي 
الفلســطيني تنظيم يوم دراســي حول 
التجربة البرلمانية الفلســطينية بالتعاون 
مع أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات 
العليا بغزة، وذلك في إطار تعزيز العالقة 
مــع المؤسســات األكاديميــة بمــا يفيد 

تطوير العمل البرلماني الفلسطيني. 
جــاء ذلك خــالل زيارة قام بهــا وفد من 
األمانة العامة كان على رأسه األمين العام 

قامــت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعية 
بالمجلس التشــريعي بزيــارة تفقدية لمجّمع 
الشــفاء الطبــي، ومّثــل اللجنة النائبــان د. 
خميس النجار، ود. محمد شــهاب، وكان في 
استقبالهم مدير عام الشفاء الطبي د. مدحت 
عبــاس، وناقش النــواب مع مدير المشــفى 
القضايــا المتعلقة بالخدمات الطبية المقدمة 
للمواطنيــن والعراقيــل التــي تعترض عمل 

الطواقم الطبية واإلدارية.
بــدوره أوضــح عبــاس أن مجّمــع الشــفاء 
يقدم خدماته الطبيــة ألعداد كبيرة جدًا من 
المواطنيــن وذلك لكونه مجمّعًا مركزيًا على 
مســتوى قطاع غزة، غيــر أن المجّمع يعاني 
مــن مشــكالت عــدة وأهمها النقــص الحاد 
فــي الكوادر الطبية والبشــرية عمومــًا نظرًا 
المتنــاع وزارة الصحــة عن توظيــف األطباء 

والممرضين.
وأشار للنقص الدائم في المستهلكات الطبية 
واألدويــة جراء الحصــار باإلضافة لمشــكلة 
االكتظــاظ الناتجة عن نقــص المباني التي 
لم تتمكن إدارة المجمع من استكمال بناءها 
أو ترميمها بســبب نقص مواد البناء الواردة 
لقطــاع غزة، عالوة علــى أن األجهزة الطبية 
المســتخدمة هي أجهزة مســتهلكة وقديمة 

وبحاجة لصيانة دائمة. 
مــن ناحيتــه شــدد مســئول ملــف الصحــة 
بالمجلس التشــريعي النائــب النجار على أن 
وزارة الصحة في حكومة "الحمد اهلل" تتحّمل 
المسئولية التامة عن تراجع الخدمات الطبية 
المقدمــة للمواطنين في قطــاع غزة، محّذرًا 
مــن انهيــار القطــاع الصحي بســبب امتناع 
الحكومة عن دعمه من الناحية اللوجســتية، 

المساعد للمجلس التشريعي ثروت البيك 
رافقه مدير عام اإلعالم والعالقات العامة 
أيمن أبــو ليلة ومديــر العالقــات العامة 
ماجد الزبدة لمقر األكاديمية بغزة، وبحث 
الوفد مع النائب األكاديمي الدكتور أحمد 
الوادية محاور اليوم الدراســي وحيثياته 
وتــم االتفــاق على تنظيمــه نهاية مايو 

الجاري بمقر التشريعي. 
وطالب التشــريعي األكاديمية بمزيد من 

وذلك منذ تشكيلها وحتى يومنا هذا باستثناء 
بعض المساعدات البسيطة التي كانت تقدم 

في ظل ظروف معينة.
وأكــد النجــار علــى ضــرورة تقديــم الدعم 
الالزم للمشــفى فــي أقصى ســرعة ممكنة 
نظــرًا للنقــص الحاد فــي األدويــة والكوادر 
الطبيــة واإلداريــة والممرضين، مشــيرًا ألن 
عدد األســرة ال يتناســب مع عدد المواطنين 
المقدمة لهــم الخدمة الطبيــة، مطالبًا وزير 
الصحة بالتدخل ألجل ســرعة إتمام وإنشاء 
المباني واألقســام المراد بنائها حتى تتمكن 
إدارة المشــفى مــن االســتمرارية في عملها 

وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين. 
إلى ذلك زار وفد اللجنة كل من قسم طوارئ 
الباطنة وطوارئ الجراحة واســتمعوا لرؤساء 
األقســام حــول المشــاكل التــي تواجههــم 
وخاصــة نقــص األطبــاء والممرضيــن، كما 
اطلعوا على شكاوى المواطنين من المرضى 
وذويهم موجهين إدارة المشفى للتدخل من 
أجل تخفيف المعاناة عن المرضى بالرغم من 

قلة اإلمكانيات المتاحة. 

األبحــاث والدراســات التي تخــدم الحياة 
البرلمانية وتعزز الثقافة البرلمانية وتوثق 

عمل المجلس التشريعي.
اســتعداد  الواديــة  أبــدى  جهتــه  مــن 
األكاديمية لتنفيذ العديــد من الفعاليات 
األكاديمية ذات العالقة بالعمل البرلماني 
مشيرًا إلى حرص األكاديمية على توجيه 
طلبتهــا نحو دراســة التجربــة البرلمانية 

الفلسطينية.

وفــي ذات الســياق قام النــواب بزيارة مركز 
األمير نايف المخصص لألشــعة وتشــخيص 
وعــالج األورام واطلعوا على معيقات العمل 
فيه، مناشــدين المملكة العربية الســعودية 
بضرورة اإلســراع في تبني مشــروع لتطوير 
لحاجــة  نظــرًا  المذكــور  المركــز  وتشــغيل 
المواطنيــن الماســة إليــه باعتبــاره مركــز 
متخصــص ويمكــن االســتفادة منــه حــال 

تطويره وتشغيله.
مــن جانبــه طالــب النائــب محمــد شــهاب 
بالتدخــل  العالميــة  الصحيــة  المؤسســات 
العاجــل منعًا لتدهــور األوضــاع الطبية في 
قطاع غــزة وذلك عبر تبنّيها مشــاريع دعم 
وتطوير المنشآت الصحية وتقديم الخدمات 
اللوجستية المطلوبة لعمل المشافي والمراكز 
الصحيــة العامة في ظل تخلى وزارة الصحة 
في حكومة "الحمد اهلل" عن القيام بواجباتها 
الوطنية تجاه قطاع الصحة في غزة، مشددًا 
علــى أن الخدمات الطبية في تراجع مســتمر 
ومن الواجب اإلنســاني تداركهــا قبل وقوع 

كارثة االنهيار في الجهاز الصحي.   

بالتعاون مع أكاديمية اإلدارة والسياسة 
االمانة العامة بالتشريعي ستنظيم يوم دراسي حول التجربة البرلمانية

لجنة التربية تتفقد مجّمع الشفاء الطبي 
وتحذر من تري األوضاع الصحية
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تقرير

نظمــت كلية الربــاط الجامعية 
يــوم دراســي بعنــوان:" واقع 
األمنيــة  األجهــزة  عالقــة 
التشــريعية  بالســلطتين 
اليــوم  وذلــك  والقضائيــة"، 
الثالثــاء بمقرها الكائن بمدينة 
غزة بحضور نواب وشــخصيات 
حقوقيــة ولفيــف مــن ضبــاط 
وكان  والمهتميــن،  الشــرطة 
أحمــد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي ضيف اليوم 
الدراســي، وأكد فــي كلمته أن 
المجلس التشــريعي بذل جهدًا 
كبيــرًا لتطويــر العمل بــوزارة 
الداخلية ســواء بإقرار القوانين 
والموازنــات الخاصــة باألجهزة 
أو  الداخليــة  ووزارة  األمنيــة 
بمتابعــة مــن لجــان المجلس 

لعمل الوزارة وأجهزتها. 
تشريع ورقابة

وأشــار بحــر فــي كلمتــه ألن 
قــد  التشــريعي  المجلــس 
علــى  الرقابــي  دوره  مــارس 
وأجهزتهــا  الداخليــة  وزارة 
الــوزارات والمؤسســات  وبقية 
الحكوميــة، كمــا قــام بــدوره 
إقــرار  التشــريعي مــن خــالل 
القوانيــن والتشــريعات الالزمة 
والناظمــة  الداخليــة  لعمــل 
للعالقات بين مؤسسات الدولة.
وعبــر عــن رضــاه الكامل عن 
العالقــة بيــن وزارة الداخليــة 
ملفتــًا  التشــريعية،  والســلطة 
جهــدًا  بــذل  التشــريعي  ألن 
كبيــرًا لتطويــر العمل بــوزارة 
الداخلية ســواء بإقرار القوانين 
والموازنــات الخاصــة باألجهزة 
أو  الداخليــة  ووزارة  األمنيــة 
بمتابعــة مــن لجــان المجلس 
وعلــى وجــه الخصــوص لجنة 
الداخليــة واألمــن أو من خالل 
إصــدار القوانين التي تســاعد 
وزارة الداخليــة وقــوى األمــن 
والشــرطة في التعامل مع كثير 
من المســائل التــي تمس أمن 

المجتمع واستقراره. 
أصــدر  التشــريعي  أن  وأكــد 
منــذ العــام 2006م أكثــر من 
خمسين قانونًا عشرة منها على 
األقل لها عالقة مباشــرة بعمل 
ومهــام وزارة الداخلية، مشــيرًا 
لألدوات  التشــريعي  الستخدام 
الرقابية الكفيلــة بضبط الحال 
معالجــة  بهــدف  والمســار، 
أشــكال الخلل التي تعتري أداء 

وممارسات السلطة التنفيذية.

أدوات رقابية فاعلة
وشدد بحر على أن القانون حدد 

أدوات رقابيــة فاعلة يمكن للتشــريعي 
أن يســتخدمها حال الحاجــة إليها ومنها 
المساءلة وجلسات االستماع واالستجواب 
للمسؤولين في السلطة التنفيذية وهي 
أدوات تجسُد الرقابة الفاعلة على الدوائر 
والمؤسســات الحكومية، ورصد أشكال 
الخلــل واالنحــراف أو المعالجــات غيــر 
السليمة في إطار العمل واألداء الرسمي.

التوصيات
1. وفــي نهايــة كلمتــه أوصــى بحــر 
القائمين على اليوم الدراســي بما يلي: 
التأكيــد علــى كافــة األطــراف المعنية 
عــن  الصــادرة  التشــريعات  بتطبيــق 
المجلس التشريعي وذلك لضمان عالقة 

فاعلة ومتوازنة بين مؤسسات الدولة.
2. طالب الكلية مواصلة عملها القانوني 
فيــم يتعلق برصــد وتوثيــق انتهاكات 
االحتــالل بحــق وزارة الداخليــة واعداد 
الملفــات الالزمــة لمالحقــة المجرميــن 

الصهاينة.
3. عقد مؤتمر دولي لمناقشة االنتهاكات 
االحتالليــة بحــق وزارة الداخلية بما في 
ذلك اغتيال الوزير النائب/ سعيد صيام، 
والعمل على مالحقة كل من شارك في 

هذه الجريمة النكراء.

لجنة األمن والداخلية 
األمــن  لجنــة  رئيــس  أوضــح  بــدوره 
والداخليــة والحكم المحلي بالتشــريعي 
النائــب إســماعيل األشــقر فــي ورقته 
البحثية التي قدمها في اليوم الدراســي 

فــي المجلــس التشــريعي النائب يحيى 
العبادســة ورقة عمــل بّين فيهــا قيام 
مــن  بالعديــد  التشــريعي  المجلــس 
الممارسات الرقابية على األجهزة األمنية 
واحقــاق  المواطنيــن  لمتابعــة قضايــا 

حقوقهم.
واســتعرض أبرز أعمال لجنتــه موضحًا 
أنها تستقبل شكاوى المواطنين وتعمل 
علــى حلهــا عبــر التواصل مــع الجهات 
األمنية المعنيــة، باإلضافة لعقد اللجنة 
العديد من جلســات االستماع مع رؤساء 
األجهزة األمنية لمناقشــتهم في قضايا 

مختلفة.
وأشــار لتوجيه اللجنة األسئلة البرلمانية 
لوزيــر الداخلية، وتشــكيل لجنة تقصي 
حقائــق لملف عمل األنفــاق مع الحدود 
وزارة  تتــواله  كانــت  الــذي  المصريــة 
الداخليــة، وتنظيــم الزيــارات الرقابيــة 
المفاجئة وغيــر المفاجئــة لمراكز الحجز 

والتأهيل واالطالع على حياة النزالء.
ونوه إلصدار اللجنة تقارير برلمانية حول 
حالة الســجون ومراكز التوقيف، وتقارير 
أخــرى للجان تقصــي الحقائق، مشــيرًا 
ألنهــا عرضت على المجلس التشــريعي 

واتخذ فيها مجموعة من التوصيات.

مشكالت وتحديات
وأوضح العبادســة أن أهم المشــكالت 
التــي تواجه العمل الرقابي تتمثل بعدم 
توفــر بيئة ثقافية مالئمة تســاعد على 
ممارســة الرقابة البرلمانية، مشــيرًا ألن 
المعلومــات والبيانــات وحجــب  إخفــاء 

أن لجنتــه تقوم بالمهــام الموكلة إليها 
والمتمثلة بمراقبــة أداء األجهزة األمنية 
أثنــاء تنفيــذ مهامهــا والتزامهــا بتنفيذ 
القوانيــن، وتقويــم منظومــة الجهــاز 
األمنــي ومــدى فعاليته ضــد المؤثرات 

الخارجية على األمن الوطني.
واستعرض األشــقر أهم إنجازات لجنته 
موضحًا أنها عقدت )78( جلسة استماع 
لــوزارة الداخليــة وأجهزتهــا وإداراتهــا 
المختلفــة، وقامــت بتنفيــذ )49( زيارة 
ميدانيــة، وأعــدت )251( تقريــرًا حــول 
الحالة األمنية والمرورية بناًء على تقارير 
األجهزة األمنية المختلفة، ونظمت )18( 
ورشــة عمل، في حين أنها تلقت )647( 
شــكوى من المواطنين تم حــل أغلبها 
من خالل متابعتها مع الجهات المختصة، 
وبلغت مراسالت اللجنة )1043( مخاطبة 
لــوزارة الداخليــة والجهــات المختصــة 

األخرى. 
وأشــار لزيارات لجنته الرقابية للسجون 
ومراكز التوقيف وإعداد التقارير اإلدارية 
حول تلك الزيــارات وتقديمها للمجلس 
التشريعي بهدف إقرارها، منوهًا لتواصل 
اللجنة مؤخرًا مع األجهزة األمنية وإدارة 
مكافحــة المخــدرات تحديــدًا لمتابعــة 
مشــيدًا  بأنواعهــا،  المخــدرات  ترويــج 
بالعمــل الــدؤوب الهــادف لمالحقة آفة 

المخدرات ومنع انتشارها بين أبنائنا.

لجنة الرقابة العامة
مــن ناحيته قــّدم رئيس لجنــة الرقابة 
االنســان  وحقــوق  والحريــات  العامــة 

األوامر اإلدارية عن البرلمان أدى لضعف 
الرقابــة البرلمانية وخاصــة فيما يتعلق 
بالمالية العسكرية وإدارة اللوازم وقطاع 
الســيارات داخل الــوزارة، ملفتًا لتباطء 
استجابة وزارة الداخلية لقرارات المجلس 
التشــريعي التي جاءت كمحصلة لتقارير 

برلمانية.
 وأكد تأثير االنقسام والتجاذبات الحزبية 
على دور المجلس التشريعي في تحقيق 
رقابة برلمانية فاعلة وخاصة على وزارة 
الداخليــة، وذلــك خوفــًا من اســتغالل 
الخصــوم للمخالفــات واســتخدامها في 

الطعن بشرعية الحكومة.
ونوه العبادســة لشــيوع ثقافة الخواطر 
والمجامــالت وإقالــة العثــرات مما جعل 
الدور البرلماني يقتصر على المناصحات 
الســرية وال يميل إلى استخدام وسائل 
الرقابــة البرلمانيــة التــي تفضــي الــى 
تحريك المســئولية السياســية، وخاصة 
االســتجواب وحجب الثقة، وتابع قائاًل:" 
من المشكالت التي ال زالت قائمة قضية 
االعتقال خــارج إطار القانــون واعتقال 
المدنيين في الشــرطة العسكرية ونظر 
قضايــا التخابر للمدنييــن أمام المحاكم 

العسكرية".

اللجنة القانونية
من ناحيته تناول رئيس اللجنة القانونية 
بالمجلس التشــريعي النائب محمد فرج 
الغول في ورقته ثالثة محاور على النحو 

التالي: 

خالل يوم دراسي نظمته كلية الرباط الجامعية
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التشريعي يشيد بجهود وزارة الشباب والرياضة 
ومشاريعها في خدمة الشباب

التشريعي ســابقًا منوهًا ألنه جاء كمبادرة 
مــن التشــريعي لخدمــة الشــباب ورعاية 
لمصالحهم ومتطلباتهم، ومؤكدًا على أن 
غــزة تواجه مؤامرة كونية تهدف إلفشــال 
تجربتها مــن خالل محاصرتهــا ومحاوالت 
إخضاعها وكســر إرادتها، مشيرًا لتمتع غزة 
وأهلهــا بالمعنويــات العالية فــي حين أن 
الكيان ومســتوطنيه يعيشــون أسوء أيام 
حياتهــم، وال يتمتع مجتمعهــم بالقوة وال 

مقومات الصمود. 
بدوره شكر محيسن التشريعي على جهوده 
في رعاية الشــباب وإقــراره قانون خاص 

وأشــار محيســن ألنه يفضــل التوافق بين 
جناحي الوطن فيما يتعلق باألمور الرياضية 
وخاصــة إجــراء االنتخابــات فــي األنديــة 
والمراكــز الشــبابية والرياضيــة بالتوافق، 
مؤكدًا على أن وزارته تسعى نحو االستقرار 
الرياضــي على مســتوى محافظات الوطن 
كافة، وتتواصل مع كل المكونات الرياضية 
على الرغم من قلة اإلمكانيات والموازنات 

التشغيلية المتاحة لها. 
خــالل  مــن  تســعى  الــوزارة  ألن  ونــوه 
للتخفيــف  واالغاثيــة  التنمويــة  برامجهــا 
من معانــاة الشــباب والرياضيين بشــكل 
خــاص، مســتدركًا بــأن حاجــات الشــباب 
كبيرة ومتعــددة ومن الواجــب أن تتظافر 
كل الجهــود لرعايتهم وتحقيق مصالحهم 

الواعدة. 
ودعا محيســن وزارة الشــباب في حكومة 
الحمــد اهلل للقيام بواجباتها ومســئولياتها 
األخالقية والوطنية واإلنسانية والعمل على 
تضافر الجهود ورعاية مبادرات المخلصين 
مــن أجل النهــوض بالواقــع الرياضي في 
فلسطين، مشيرًا ألن المؤسسات الرياضية 
الفلسطينية تملك كفاءات مميزة وقدرات 
رياضية كبيــرة ويمكن لها أن تحرز أفضل 

الدرجات لو أتيحت لنا الفرصة.    

اســتقبل د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي مؤخــرًا بمكتبــه في 
مدينة غزة وكيل وزارة الشــباب والرياضة 
أحمد محيســن والمدراء العامــون بالوزارة 
وبحث معهم ســبل دعم وتطوير الرياضة 
الفلســطينية وفئــة الشــباب علــى وجــه 

التحديد. 
وأشــاد بحر بالدور الريادي الذي تمارســه 
وزارة الشــباب والرياضــة فــي خدمة فئة 
الشــباب الفلســطيني موضحــًا أن شــباب 
فلسطين ضحوا بكل غالي ونفيس لديهم 
من أجل وطنهم فلسطين وهم يستحقون 
منــا كل تقدير، مشــيرًا لمســيرة المجلس 
التشــريعي في ســن القوانين التي تخدم 

الشباب وتلبي طموحاتهم وآمالهم. 
وأكد على أن التشــريعي دائم االســتماع 
للجهات الرسمية واألهلية فيما يتعلق بسن 
القوانيــن أو تعديلها بمــا يضمن الوصول 
لبيئة تشــريعية متكاملة ونموذجية تهدف 
لخدمــة الفئــات المختلفــة فــي المجتمــع 
الفلســطيني، منوهــًا ألن مجتمعنــا قوي 
وشــبابي وعلينا المضي قدمــًا في خدمته 
على كل األصعدة وفي مقدمتها الخدماتية 

والتنموية والثقافية والتشريعية وغيرها. 
أقــره  الــذي  الشــباب  لقانــون  وأشــار 

بهم، واستعرض مشــاريع الوزارة ورؤيتها 
الرامية لخدمة فئة الشــباب الفلســطيني، 
موضحــًا أن وزارته ترعى 80 ناديًا رياضيًا 
و20 مركز شــبابي، باإلضافة لـــ 28 اتحاد 
رياضي وتقوم على تنفيذ مشــاريع مهمة 
منهــا صنــدوق رعايــة الشــباب، وبرنامج 
للتشــغيل المؤقــت، ولجنة وطنيــة إلدارة 
المشــاريع الشــبابية الصغيرة، موضحًا أن 
حكومــة الوفــاق لــم تتواصل مــع وزارته 
منذ تشــكيلها وحتى يومنا هــذا، وبالتالي 
ال تقــدم أي موازنــات للــوزارة وال حتــى 

مساعدات. 

الفصل بين السلطات
حيــث أكد الغــول أن الشــعب 
مصدر السلطات منوهًا للمادة 
رقم "2" من القانون األساســي 
والتي أكدت على ذلك وتناولت 
مبــدأ الفصــل بين الســلطات، 
بينما أوضحــت المادة رقم "5" 
أن نظــام الحكــم ديمقراطــي 
نيابي، والحكومة مسئولة أمام 
الرئيــس والمجلس التشــريعي 
الفلسطيني بعيد تأديتها لليمن 
الدستورية وأضاف بالقول:" إن 
العالقة بين السلطات متداخلة، 
متعاونــة على أســاس الفصل 

المرن، المتوازن، النسبي.

التشريع
وأشــار الغول للمادة رقم "47" 
مــن القانــون األساســي التــي 
تنــص علــى تولــي المجلــس 
التشــريعي مهامــه التشــريعية 
والرقابية على الوجه المبين في 
نظامــه الداخلي، مشــددًا على 
أن التشريع وسن القوانين هي 
من مهام المجلس التشــريعي، 
موضحًا أن المجلس التشريعي 
القوانيــن  مــن  العديــد  أقــر 

والقرارات خالل فترة عمله.  

الرقابة
إلــى ذلــك أوضــح الغــول أن 
المجلس التشــريعي يســتخدم 
األدوات الرقابية اســتنادًا على 
المــادة رقــم "5" مــن القانون 
األساســي، وقــد أكــدت ذلــك 
المادة "74" من النظام الداخلي 
للمجلس التشريعي التي نصت 
علــى مســئولية الحكومة أمام 
وشــدد  التشــريعي،  المجلــس 
األدوات  أهــم  علــى  الغــول 
يســتخدمها  التــي  الرقابيــة 
المجلس التشريعي هي جلسات 
األســئلة  وتوجيــه  االســتماع، 
للــوزراء ومــن  واالســتجوابات 
هــم فــي حكمهــم، باإلضافة 
لتشكيل اللجان الخاصة بتقصي 

الحقائق. 
وأكد على صالحيات التشريعي 
في إقرار الموازنات والميزانيات 
السنوية للحكومة، ومنح الثقة 
للحكومــة بعــد عرضهــا علــى 
المجلس التشــريعي، أو حجبها 
عنها إذا لزم األمــر، منوهًا ألن 
التشريعي صاحب الصالحية في 
اقتراح مشاريع قوانين، وإصدار 
القوانيــن ومناقشــتها بالقراءة 
والثالثــة،  والثانيــة  األولــى 
باإلضافــة لحجــب الثقــة عــن 

الحكومة.

خالل يوم دراسي نظمته كلية الرباط الجامعية
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بالمجلس التشريعي وزارة العمل واطلع على 
جهــود الــوزارة فــي خدمــة المتعطلين عن 
العمل، وضــم الوفد النــواب خميس النجار، 
ســالم ســالمة، يوســف الشــرافي، وجميلة 
الشــنطي، وكان فــي اســتقبالهم المــدراء 
العامــون بالــوزارة الذين اســتعرضوا برامج 
وزارتهــم الرامية لخدمة فئة المتعطلين عن 

العمل. 
بــدوره أكد النائب ســالم ســالمة أن وزارة 
العمل من أكثر الوزارات أهمية في مجتمعنا 
الفلسطيني وذلك بالنظر ألنها على احتكاك 
مباشــر مــع أشــد فئــات المواطنيــن حاجة 
وهي شــريحة المتعطلين عن العمل، مشيرًا 
لضرورة تلمس حاجات تلك الفئة باســتمرار 
والعمل مــن أجل التخفيف عنهم، متســائاًل 
عن دور الوزارة وبرامجها ومشاريعها الرامية 

للتخفيف من معاناة المتعطلين عن العمل. 
من جانبــه رحب مدير عام التعــاون الدولي 
والعالقــات العامة بالــوزارة نبيــل المبحوح 
بوفد النواب مشيدًا بدور المجلس التشريعي 
في خدمــة المجتمع الفلســطيني من خالل 
التنفيذيــة  الســلطة  أداء  علــى  المراقبــة 
والــوزارات والهيئــات الحكومية، وكذلك من 
خــالل ســن وتشــريع القوانين التــي تخدم 
مصلحة الشعب الفلسطيني، ومشيرًا لتعاون 
وزارته المستمر مع نواب المجلس التشريعي 

اإلغاثة اإلسالمية العالمية وبعض المؤسسات 
األخــرى، وكذلك مشــروع التنميــة الصناعية 
المدعوم مــن مؤسســة التعــاون البلجيكي، 
ومشاريع أخرى يدعمها ويمولها برنامج األمم 
المتحــدة اإلنمائــي )undp  (، ومشــاريع ذات 
عالقــة بالتدريــب المهني والتعليــم التقني، 
منوهــًا لقيــام الــوزارة بتأهيل مركــز األمام 

الشافعي للتدريب المهني التابع للوزارة. 
مــن جانبهــم شــكر النــواب جهود الــوزارة 
شــريحة  خدمــة  فــي  عليهــا  والقائميــن 
المتعطليــن عن العمل من خالل المشــاريع 
والبرامــج التي تقوم الــوزارة على تنفيذها، 

ولجانه المختلفة. 
بــدوره أكــد مديــر عــام الشــئون اإلداريــة 
والمالية بالوزارة محمد طبيل ســعي الوزارة 
لتوفير فرص لتشغيل المتعطلين عن العمل 
والخريجين، مشــيرًا لتنظيم الوزارة لمشاريع 
التدريب والتأهيل للعمالة الفلسطينية ضمن 
برامج مهنية متعــددة باإلضافة لتنفيذ عدة 
برامــج تهــدف لتشــجيع التعليــم والتدريب 

المهني والفني. 
ولفت للمشــاريع الحالية التــي ترعاها الوزارة 
ومنهــا مشــروع تميز الــذي يتــم تنفيذه في 
محافظــة رفــح بدعــم وتمويل مــن منظمة 

داعيــن لبذل المزيد من الجهــود نحو توفير 
الفرص الكفيلة بالحــد والتخفيف من معاناة 
العمــال ســواء مــن خــالل توفيــر مشــاريع 
صغيرة، أو برامج تشــغيل مؤقــت، معربين 
عــن اســتعدادهم لتذليــل أي عقبــات تقف 
عائقــًا أمــام الــوزارة ومشــاريعها، واعدين 
بدراسة القانون المتعلق بتحديد الحد األدنى 
لألجور في فلسطين من أجل توفير الحماية 
المجتمعية والحياة الكريمة لشــريحة العمال 
وخاصــة المتعطلين عن العمــل منهم جراء 
الحصار المفروض على القطاع منذ ســنوات 

عديدة. 

ناقشت أوضاع المتعطلين عن العمل
لجنة التربية تطلع على جهود وزارة العمل 
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عــدد الدكتــور أحمــد بحــر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني 
مناقــب الشــيخ الداعيــة حماد الحســنات 
مشيدًا بجهوده في خدمة اإلسالم والدعوة 
إلــى اهلل، جاء ذلك خالل ورقة عمل تقدم 
بها أثنــاء فعاليــات اليوم الدراســي الذي 
نظمته حركة المقاومة اإلســالمية حماس 
في المنطقة الوســطى حول حياة الشــيخ 
الحســنات بحضــور شــخصيات برلمانيــة 
وعدد من الدعاة والعلماء وأعيان المنطقة 

الوسطى.
قامة شماء

وقال بحر أن الشــيخ حماد الحســنات من 
الرجــال العظمــاء والقامــات الشــماء التي 
أبلت بالًء حسنًا في خدمة شعبها ووطنها 
وقضيتها، وأفنت ذاتها وكيانها في سبيل 
نصــرة دينهــا ودعوتهــا دون صخــب أو 

ضجيج. 
وتابع بحر:" لم يكن الشيخ حماد الحسنات 
أحــد أوائل المؤسســين لجماعــة اإلخوان 
المســلمين في فلســطين، أو أحد أعمدة 
واالجتماعــي  والخيــري  الدعــوي  العمــل 
واإلصالحــي في قطاع غزة، أو مجرد قائد 
اجتماعــي وتربــوي، لــه من اإلســهامات 
والعطــاءات ما شــهد به الجميع، فحســب 
بل إنه شــكل خطــوة صادقــة ومخلصة 
علــى طريــق النصــر والتحريــر، ومّثل هو 
ورفاقه من الدعاة المخلصين والمصلحين 
األجالء، الحلقة األولى في مسلسل التغيير 
السياســي واالجتماعي الذي وضع شــعبنا 
الفلسطيني على سكة االنطالق الصحيحة 

"زياد" على درب شــقيقه ليصبح مطاردًا 
لجيــش االحتالل منذ العــام 1993م، وقد 

تمكن من المغادرة لخارج حدود الوطن. 
رجل الوسطية والشمول

وأشــار بحر ألن الشيخ الحســنات –رحمه 
اهلل-كان رجــل دعــوة مــن الطــراز األول 
وهو من ضمن المؤسســين للنواة األولى 
للعمــل اإلســالمي المنظــم علــى أرض 
فلســطين التي حملــت هّم نشــر تعاليم 
الدين اإلســالمي وبث القيم واألخالق في 
المجتمع، والتي أخذت على عاتقها توعية 
الناس وإرشــاد المجتمع وإعادة اإلســالم 
إلى واقع حياة الناس بكل يســر ووسطية 

وشمول. 
وبّيــن أن الحســنات تعــرف علــى جماعة 
اإلخوان المســلمين وهو ابن 10 ســنوات 

يموج بأشكال الفساد والزيغ واالنحراف. 
 وأشــار للجانــب الخيري والمؤسســي في 
حيــاة الحســنات فقــال:" لقد انخــرط في 
مفاعيل العمل الخيري والمؤسســي الذي 
يتولــى تقديم الخدمــات اإلغاثية للناس، 
حيث شارك في تأسيس المساجد، وأسس 
الجمعية اإلســالمية فــي النصيــرات عام 
1979م، كما شــارك في تأســيس المركز 
الطبــي، ثم مجمــع الرازي الصحــي التابع 

لها". 
قاوم مشروع التوطين

وأشــاد بحر بجهود الشــيخ الحســنات في 
مقاومة مشروع التوطين قائال:" حين أطل 
مشروع التوطين في سيناء برأسه القبيح 
عــام 1956م كان الشــيخ الحســنات من 
الرعيل األول الذين رفضوا هذا المشروع، 
وشارك في المسيرات والتظاهرات الرافضة 

لذلك".
وأضاف مستعرضا مناقب الشيخ الحسنات 
فقــال:" في مــرج الزهــور بجنــوب لبنان 
التــي أبعــد إليهــا الشــيخ الحســنات عام 
1992م مــع أكثــر مــن 400 مــن إخوانه 
عاش الشيخ المحنة والمعاناة، وكابد آالم 
التجربة التي تكللت بالفالح والعودة بفعل 
صمود وثبات الشــيخ الحســنات وإخوانه 
المبعدين". ونوه ألن الفقيد الحسنات كان 
قد أثرى المكتبة العربية واإلسالمية بكتاب 
فريد من نوعه تناول فيه أبعاد محنة مرج 
الزهور وأرخ فيه لتلك الفترة حيث ســجل 
فيــه يوميــات المبعدين ووثــق مواقفهم 

وفعالياتهم المختلفة طوال أيام اإلبعاد.

التــي أنتجت فيما بعد ســالمة في األداء، 
وصالبة في المواقــف، وثباتا في مواجهة 
األعداء في ظل مجتمع متماســك القوى، 
راســخ البنيــان، محصــن مــن كل اآلفات 
وعناصــر اإلفســاد التي غــزت المجتمعات 

العربية آنذاك". 
الشــيخ الحســنات مــن   وأكــد بحــر أن 
القادة الكبار والرجال العظماء، الســباقين 
والمبادرين في كل الميادين، لهم في كل 
مجال ســهم عظيم ونصيب كبيــر، ملفتًا 
ألن الشــيخ الحســنات قدم نجله "ياســر" 
أحد قادة ومؤسسي كتائب القسام شهيدًا 
فــي معركة حــي الصبــرة الشــهيرة التي 
دارت رحاهــا بتاريخ 24/5/1992م برفقة 
الشــهيدين مروان الزايــغ ومحمد قنديل، 
كما قدم الشــيخ الحســنات نجلــه الثاني 

إبــان معــارك اإلخــوان المســلمين فــي 
فلســطين قبيل عــام 1948م، ثم انضم 
إلى شــعب اإلخوان في قطــاع غزة بداية 
الخمســينيات من القرن الماضي، وشارك 
أواخــر عــام 1953م في مؤتمــر عام في 
مخيــم دير البلــح الذي جمــع اإلخوان من 
العريش حتى قطاع غزة تحت إمرة الشيخ 
توفيق شــقيق كامل الشريف القائد العام 

لإلخوان المسلمين في فلسطين. 
الحســنات كان  الشــيخ  أن  بحــر  وقــال   
رجل تربية منذ البدايات، فقد شــهدت له 
المحافــل التربوية والدعوية ضمن جماعة 
اإلخــوان المســلمين بأرقــى اإلســهامات 
التربويــة والدعويــة التــي عنــت بنشــأة 
وتربيــة الجيل على أســس قيمية ودينية 
ســليمة في ظــل الواقع الملبــد الذي كان 

خالل يوم دراسي حول حياته
بحر يستعرض مناقب الشيخ الداعية حمــــاد الحسنات

والتشكيالت المدرسية ومدى أهميتها في 
العمل التربوي وســير المســيرة التعليمية 
بكل ايجابيــة رغم المعوقات والصعوبات 
التي تواجه عمل المسيرة التعليمية، معبرًا 
عن شــكره للجنة التربية على ما تقوم به 
من جهود ترمي لخدمة المسيرة التعليمية 

في محافظات غزة. 
وناقــش رضوان مــع النــواب العديد من 
األمــور والموضوعات التي تخص الطالب 
مســتعرضًا بعــض اإلشــكاليات والعقبات 

التخلص من الفترة المســائية، كما ناقش 
الوفــد مــع حــرز اهلل العديد مــن القضايا 
المتعلقة بمســيرة التربية والتعليم وسبل 
االرتقاء بوســائل التربية واالنضباط في 

المدارس.
 من جهته شــكر النائب الجمــل مديريات 
التربيــة والتعليــم علــى جهودهــم التي 
يبذلونهــا مــن أجــل النهــوض بالتعليم 
على المســتوى المهني واإلداري وكذلك 
التعليمــي والتثقيفــي، مبديــًا اســتعداد 

نظمــت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
تفقديــة  زيــارة  التشــريعي  بالمجلــس 
بــوزارة  غــزة  وغــرب  شــرق  لمديريتــي 
علــى  لالطمئنــان  والتعليــم  التربيــة 
جاهزيــة المديريــات إلجــراء االمتحانــات 
النهائيــة للعام الدراســي الحالي، وكذلك 
امتحانــات الثانويــة العامة، وشــارك في 
الزيارة رئيــس اللجنة النائب عبد الرحمن 
الجمــل، والنائبان ســالم ســالمة، وهدى 
نعيم، واطلع النواب على ســير العمل في 
المديريتين واإلجــراءات المتخذة من أجل 

إنجاح موسم االمتحانات.
غرب غزة

ولــدى زيارة الوفد لمديرية غرب غزة كان 
في اســتقباله فتحي رضوان مدير مديرية 
التعليــم بغرب غزة الذي اســتعرض أمام 
الوفــد أهــم إنجــازات مديريتــه، مؤكــًدا 
العامليــن بالمديريــة  اســتعداد طواقــم 
وجهوزيتهــم لالمتحانــات النهائية للعام 
الدراســي الجــاري، موضحــًا أنهــم اتّموا 
االســتعدادات واإلجــراءات الالزمة إلجراء 

امتحانات لثانوية العامة.
كمــا اســتعرض رضــوان واقع المســيرة 
غــزة  غــرب  مــدارس  فــي  التعليميــة 

التــي تواجه الطلبة والمعلمين في بعض 
المدارس وموضحًا اإلجراءات المتخذة من 
قبل المديرية لوضع الحلول المناسبة لها.

شرق غزة
وفي ذات الســياق زار وفد اللجنة مديرية 
التعليم بشــرق غزة وكان في استقبالهم 
أشــرف حــرز اهلل مديــر المديريــة الــذي 
اســتعرض بدوره إنجازات مديريته، ملفًتا 
لوجود عدد من المدارس ســيتم افتتاحها 
القــادم بهــدف  الدراســي  العــام  خــالل 

المجلــس التشــريعي ولجنتــه علــى وجه 
الخصــوص للتعــاون مــع وزارة التربيــة 
والتعليــم لتذليل أي عقبــات قد تعترض 
العمليــة التعليميــة خاصــة فيمــا يتعلق 
باالمتحانات النهائيــة وامتحانات الثانوية 

العامة.
وأشــاد بالجهــود التي تبذلهــا المديريات 
في غرب وشــرق غرب غزة، وأكد أن هذه 
الزيــارة تأتــي في إطــار عمــل المجلس 
التربيــة  لجنــة  وخصوصــًا  التشــريعي 
لمتابعــة عمل المديريــات وتقديم بعض 
التســهيالت والتشــاور وتبــادل اآلراء في 
العديــد من القضايا التــي تخص الميدان 

التربوي والتعليمي.
وأكــد النائــب الجمــل أن ما نمــر به من 
تشديد للحصار وخنق المجتمع الغزي يؤثر 
ســلبًا على التعليــم, مبينــًا أهمية تظافر 
الجهود على المســتوى الرسمي والشعبي 
للعمــل على تذليــل مختلــف الصعوبات 
التي تواجه شــعبنا، مشــيرًا ألن المجلس 
التشــريعي يبذل مختلف الجهــود إلنجاح 
االجراءات والخطوات التي تنفذها التربية 
والتعليــم علــى مختلف األصعــدة بهدف 

خدمة شعبنا.

لجنة التربية تزور مديريتي التعليم بشرق وغرب غزة
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7 أخبار وتقارير

والمحافظة على حياتهم وأرواحهم. 
 ووضــع مصلــح النــواب فــي صــورة 
الحريــق األخيــر الذي شــّب فــي منزل 
عائلــة أبــو هنــدي بمخيــم الشــاطئ 
ومــا قام بــه الجهاز من جهــود إلطفاء 

الدفــاع المدني فيمــا يتعلق بموضوع 
اإلنقاذ البحري خاصة وأننا على أبواب 
الصيــف ومــن المتوقــع ازديــاد أعداد 
المصطافيــن على شــاطئ البحر، وقد 
طرح الجهاز رؤيته بهذا الشأن، في حين 

عقــدت لجنة الداخليــة واألمن والحكم 
المحلي في المجلس التشــريعي جلسة 
اســتماع لقيادة جهاز الدفــاع المدني، 
ووكيــل وزارة الحكــم المحلي بحضور 
رئيس اللجنة إسماعيل األشقر والنواب: 
مروان أبو راس، سالم سالمة، وصالح 

البردويل.
ومّثل وزارة الحكم المحلي في جلســة 
االســتماع وكيل الــوزارة ســفيان أبو 
ســمرة، في حيــن حضــر اللــواء ناصر 
مصلح نيابة عن جهــاز الدفاع المدني 
رافقــه بعــض قيــادات الجهــاز، وقدم 
مصلح شــرحًا وافيًا عن األنشطة التي 
يقــوم بهــا جهــاز الدفــاع المدني من 
أجــل خدمة أبناء شــعبنا الفلســطيني 
على الرغــم قلة االمكانيــات والموارد 
والمعدات اللوجستية، منوهًا ألن الدفاع 
المدني مســتمر في خدمــة المواطنين 

الحريق وخدمة ومســاعدة المكلومين، 
كما أوضــح المتطلبات والمســتلزمات 
والمعدات التــي يتطلع الجهاز لتوافرها 

في مراكزه. 
إلى ذلك تساءل النواب عن استعدادات 

استمعت اللجنة لشرح من وكيل وزارة 
الحكــم المحلــي حــول الــدور المنوط 
بالبلديــات خــالل الصيــف واألعمــال 
المشــتركة بينها وبيــن الدفاع المدني 
أثناء موســم الصيف بهدف المحافظة 
علــى أرواح المصطافيــن، وذلك نظرًا 
ألن أعمال اإلنقاذ البحري مشتركة بين 

البلدات والدفاع المدني. 
وتعهــد وكيــل وزارة الحكــم المحلي 
بتوفر األبراج المجهزة للمنقذين وتوفير 
المعــدات الالزمــة لهم، فيما ســتقوم 
لجنة الداخلية واالمــن بمخاطبة مدير 
قوى األمن الداخلي لوضع جهاد الدفاع 
المدنــي علــى ســلم أولويــات وزارة 
الداخليــة من أجل توفير المســتلزمات 
والمعــدات الالزمــة لــه حتــى يتمكن 
من توفيــر الحمايــة للمواطنين خالل 

الصيف. 

لجنة الداخلية تستمع لقيادة جهاز الدفاع المدني ووكيل وزارة الحكم المحلي

التشــريعي  المجلــس  أصــدر 
االداري  تقريــره  الفلســطيني 
لشهر ابريل الماضي، وتضمن 
التقريــر أبرز أنشــطة رئاســة 
والدوائــر  واللجــان  المجلــس 

المختلفة. خالل الشهر.
اإلعالمــي  المكتــب  وقــال 
المجلــس  إن  للتشــريعي، 
التشــريعي عقــد خالل شــهر 
إبريل 2016م والذي استمرت 
فيه الدورة غير العادية الرابعة، 
اجتماعيــن بواقــع )2( يومــي 
عمل، وتــم اقــرار تقرير لجنة 
التربيــة والقضايــا االجتماعية 
فــي  االســرى  أوضــاع  حــول 
الســجون الصهيونيــة، وتقرير 
اللجنة القانونيــة حول انعدام 
المرســوم الصادر من محمود 
المحكمــة  بتشــكيل  عبــاس 

الدستورية.
وأشــار الى أن لجــان المجلس 
عقدت 12 اجتماعًا و7 جلسات 
إســتماع لمسؤولين حكوميين 
ونظمــت 4 زيــارات ميدانيــة 
وانجــزت  تقاريــر   8 واعــدت 
مشروع قانون واحد واستقبلت 
29 شكوى ووجهت 37 مراسلة 
لجهات حكومية لمتابعة قضايا 
تخــص  وهمــوم  ومشــاكل 

المواطنين .

رئاسة التشريعي
عقدت رئاسة التشريعي مؤتمر 
صحفــي بخصــوص مرســوم 
القاضــي  عبــاس  محمــود 

 ، الدســتورية   المحكمــة  بتشــكيل 
بيــان  بإرســال  الرئاســة  وقامــت 
المجلــس التشــريعي حول تشــكيل 
المحكمة الدستورية لبرلمانات العالم 
كافة باللغتين اإلنجليزية والفرنســية 
، وإســتقبلت ســفير جنــوب افريقيــا 
السيد أشرف ســليمان لبحث التعاون 

المشترك .
خاصــة  برلمانيــة  جلســة  وعقــدت 
بمناسبة يوم األسير الفلسطيني في 
مقــر وزارة األســري ، وجلســة حول 

تشكيل المحكمة الدستورية .

األمانة العامة
وذكــر المكتــب ، أن األمانــة العامــة 
عقدت إجتماعين للجنة اإلدارية العليا 
للمجلــس واجتماعيــن للجنة صياغة 
األميــن  أن  موضحــًا   ، التشــريعات 
العام شــارك بلقــاء نظمتــه الجبهة 
الشــعبية حول قرار تشكيل المحكمة 
الدستورية من قبل الرئيس، وشارك 
بورشــة عمل لبرنامــج )التحكيم في 
القضايــا الطبيــة( نظمتهــا الجامعة 
اإلسالمية كلية الطب، وشارك األمين 
العــام للمجلــس التشــريع بمداخلــة 
مركزية في حلقة نقاش حول الخالف 
حول ضريبة القيمة المضافة نظمتها 
نقابة المحامين الفلســطينيين ، كما 
وشــارك بعدد من اللقاءات اإلعالمية 

مع بعض الفضائيات .

األمانة العامة المساعدة
عقدت اإلمانة العامة إجتماعها الدوري 
رقم 15 لمتابعة ســير العمل بإدارات 
ولجــان المجلــس ، كمــا و وعقــدت 

وبحضور النائب األول جلسة استماع 
لنقابــة الصيادلة ممثلــة ب د. خليل 
أبــو ليلــة ، وعقــدت لجنــة التربيــة 
والقضايــا االجتماعية باالشــتراك مع 
لجنــة الرقابة جلســة اســتماع للجنة 
المكلفــة بمشــروع تشــغيل وتنمية 
قدرات الخريجين بهدف االطالع على 
سير عمل اللجنة والتحقق من سالمة 
اإلجــراءات واالليــات التــي اتخذتهــا 
اللجنــة المكلفــة فــي ســبيل إنجاح 
وتنفيذ هذا المشروع حسب األصول 

والقانون.
والقضايــا  التربيــة  لجنــة  وعقــدت 
االجتماعية جلسة استماع حول وقف 
برنامــج االمتيــاز لعــدد مــن األطباء 
خريجي الجامعات المصرية وتواصلت 

مع المعنيين لحل اإلشكالية.
عقدت لجنة الداخلية واالمن والحكم 
والمحلي جلسة استماع لوكيل وزارة 
الحكــم المحلــي لمناقشــة موضوع 
المالعــب المعشــبة المنتشــرة فــي 
محافظات قطاع غزة وكذلك تنظيم 
وتحديد الشــروط التنظيمية للمباني 
واالنشــاءات الواقعــة ضمن مخيمات 

الالجئين.

الزيارات الميدانية
قامت لجنــة الرقابة العامــة وحقوق 
االنســان بزيارة مقر مكتــب المراقب 
العام لوزارة الداخلية وذلك لمناقشة 

مجموعة من القضايا الرقابية.
والقضايــا  التربيــة  لجنــة  قامــت 
االجتماعية بزيارة تفقدية لمستشفى 
الرنتيســي بمدينة غزة لالطالع على 
أوضــاع وظــروف مرضى الســرطان 

اجتمــاع حــول تنظيم يوم دراســي 
مشــترك مــع االكاديمية للدراســات 
العليا ، وأعدت التقرير الشــهري للربع 

األول إلدارات المجلس .

اجتماعات اللجان
اجتماعــًا  الموازنــة  لجنــة  وعقــدت 
لمناقشة تقريرها حول الخطة المالية 
 ،  2016 للعــام  الحكوميــة  للدوائــر 
وعقــدت اللجنــة القانونيــة اجتماعًا 
لمناقشــة كاًل مــن مشــروع قانــون 
الصلح الجزائــي باإلضافة إلى نظام 
تســعيرة االدويــة ، وعقــدت اللجنة 
القانونيــة اجتماعًا لمناقشــة الصلح 
الجزائي وتقرير الغاء مرسوم المحكمة 
تقريــر  إلــى  باإلضافــة  الدســتورية 
ديــوان الموظفين العام باالشــتراك 
مع لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
وكذلــك مشــروع قانــون األمــالك ، 
وعقدت اللجنــة االقتصادية اجتماعًا 
لمناقشــة تقرير ديــوان الرقابة حول 
وزارة االقتصاد الوطني واجتماعًا مع 
تجار االسمنت ، وعقدت لجنة القدس 
اخــر  لمناقشــة  اجتماعــًا  واالقصــى 

المستجدات في المدينة المقدسة .

جلسات االستماع
وعقدت لجنــة الرقابة العامة وحقوق 
االنسان باالشــتراك مع لجنة التربية 
جلســة اســتماع مع اللجنــة المكلفة 
بإدارة برنامج تنمية قدرات الخريجين 
للعام 2016م والتي ســيتم بموجبها 

توظيف 2500عقد.
والقضايــا  التربيــة  لجنــة  وعقــدت 
القانونيــة  واللجنــة  االجتماعيــة 

والمشــكالت التي تواجه قسم 
أورام الــدم والــذي تــم نقله 
من مستشــفى دار الشفاء إلى 

مستشفى الرنتيسي .
قامــت لجنة التربيــة والقضايا 
االجتماعيــة بتقديــم جهــازي 
حاســوب وطابعة لقسم أورام 
الدم بمستشفى الرنتيسي في 
إطــار ما وعدت به في زيارتها 

األخيرة للمستشفى.

النشاط اإلعالمي
قامت الدائرة اإلعالمية بإصدار 
األعداد 187-186 من صحيفة 
البرلمــان ، وقامــت بالتغطيــة 
  13 لـــ  اإلعالميــة  التغطيــة 
اجتمــاع وزيارة ولقاء وجلســة 
المجلــس،  للجــان  اســتماع 
صحفــي  خبــر  وإصــدرت35 
والترتيــب  التنســيق  وتــم   ،
إلجــراء العديد مــن المقابالت 
والحوارات واللقاءات الصحفية 
والتلفزيونيــة واإلذاعية مع د. 

أحمد بحر والنواب.

اإلدارة العامة للشؤون 
القانونية والبحوث

دراســات   9 اإلدارة  اصــدرت 
قانونيــة وتقارير وأوراق عمل 
، وأعــدت 4 مذكــرات قانونية 
، وعقــدت 8 اجتماعات وورش 
7مشــاريع  وأعــدت   ، عمــل 

قوانين وأنظمة.

التشريعي عقد7 جلسات إستماع لمسؤولين حكوميين 
و12 اجتماعًا واستقبل 29 شكوى خالل الشهر الماضي
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آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

امنحوها الحياة
"تعددت األسباب والموت واحد من لم يمت بالسيف مات بغيره" بيت شعر 
شهير قاله قديمًا الشاعر ابن نباتة السعدي، وهو ينطبق تمامًا على الحالة 
البائســة التي يعيشــها أبناء قطاع غزة اليوم جراء الحصار وتفشي الفقر 
والبطالة، وكنتيجة طبيعية للحروب العدوانية الثالثة التي شنها االحتالل 

على القطاع خالل السنوات األخيرة. 
غزة تصرخ بأعلى صوتها أن بلغ الســيل الزبى وبات الفقر ســيد الموقف، 
ووصل الشلل لمرافق الحياة الرئيسة بل وضرب عمود الحياة وعماد األمة 
وهم الشباب الذين َيْحَيْوَن بال أمل ويعيشون دون أفق لحل مشكالتهم 
ُدها  واالنطــالق نحو العيــش المتواضع والظفر بحياة كالحيــاة، غزة يتهدَّ

الموت كل يوم بل كل ساعة وهي تموت موتًا بطيئا صباح مساء. 
ما الذي أصاب شبابك ودهى رجالك يا غزة، فهم ما بين يائس وبائس، 
وفاتــر العزيمة مقهور ال يقــوى على إطعام أبناءه ورعايــة صغاره، غزة 
ــوار  يحاصرهــا المــوت ويالحقهــا الفقر ويحيــط بها الحصــار إحاطة السُّ
بالِمْعَصــم، فــال ماء صالحة للشــرب واالســتخدام اآلدمي، وبــات األمل 

بالكهرباء كحلم ابليس بدخول الجنة.  
الشــباب باتــوا يفكرون خارج المألوف فهم يســعون للتخلــص من أعباء 
الحياة بالمضي سريعًا نحو الموت، ومع اعتراضنا الشديد على قتل النفس 
واالقبــال علــى االنتحار غير أنه أمر تكرر ألكثر مــن مرة وأكثر من حادثة 
وهو أمر مفزع حقًا ومخيف، على المسئولين أن يتوقفوا عند هذا األمر وال 
يكتفوا بإنكاره فحســب فهو أمر موجود ومالحظ في اآلونة األخيرة، على 

الجهات الرسمية أن تمنح غزة وشبابها الحياة واألمل. 
أمــا أطفالنا فحدث وال حرج فهم يموتــون وأي موت إنهم يموتون حرقًا 
جراء اســتخدام الشــموع كوســيلة إلنارة بيوتهم المظلمة بســبب غياب 
الكهرباء عنها منذ بضعة سنوات وما حادثة احتراق بيت عائلة أبو هندي 
في مخيم الشــاطئ مطلع األســبوع الجاري منا ببعيد، فقد شبَّت النيران 
بالبيت لتلتهم األجساد الغضة لثالثة أطفال تفحمّوا بطريقة تخلع الفؤاد 

من الصدر.  
ألجــل ذلك كله امنحوا غــزة الحياة بتخفيف قرع طبــول الحرب من أجل 
المعذبين والمحرومين من العيش الكريم منذ ســنوات، أوقفوا استعجال 
العدوان من أجل من عانوا من الحصار عشــر ســنوات عجاف، ال تغامروا 
بالحرب فنحن نعيش أزهى عصور ربيع الديكتاتوريات "المطبلة والمزمرة" 

إلسرائيل وبشكل علني وسافر.  
بعبــارة أخرى على كل األطراف المعنيــة أن تعلم وتفهم أن غزة ال حياة 
فيهــا، امنحوهــا الحياة قبل أن تنفجــر في وجه الجميع نعــم الجميع بال 
اســتثناء كل األطــراف التي تحاصرها وتتآمر عليها وتحرض عليها ســواء 
بالتصريح أو التلميح كلها جهات مشبوهة ال تريد لنا الحياة وكلها أطراف 

وجهات ستلحقها لعنة غزة وتطاردها حتى النيل منها عاجاًل أم آجال. 
آن لنــا أن نتفهم حاجيات الناس والفقــراء منهم على وجه التحديد، وآن 
لنا أن نعرف أن أعداد كبيرة من المواطنين وأرباب األســر ال يستطيعون 
أن يوفروا لبيوتهم وعائالتهم الطعام والشراب فضاًل عن الكساء والدواء 
والتعليم، آن لنا أن نعرف أن عموم الناس هنا بغزة باتوا ال يطيقون رؤية 
المسئولين وال يحبوا أن يسمعوا لهم ألنهم يشعرون بالخذالن العميق من 
قبل الجميع، ويشعرون بأن المسئول ال يتحسس معاناتهم ويتوقف عند 

همومهم، أيها القوم امنحوا غزة الحياة قبل فوات اآلوان.   
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تفقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
بالمجلــس التشــريعي يوم أمــس األول 
وزارة الســياحة واآلثــار واطلــع أعضــاء 
اللجنة على مشــاريع الــوزارة وجهودها 
المنفذة بهدف المحافظة على المقتنيات 
األثريــة والتاريخيــة بمحافظــات قطــاع 
غــزة، وضــم وفد اللجنــة النواب ســالم 
سالمة، يوســف الشرافي، يحيى موسى، 
هدى نعيم، وجميلة الشنطي، وكان في 
اســتقبالهم وكيل وزارة السياحة واالثار 
د. محمــد خلة، ومدير عام اإلدارة العامة 

لآلثار بالوزارة د. جمال أبو ريدة. 
واســتمع النواب لشرح مفصل من وكيل 
الــوزارة حــول دور وزارته في اكتشــاف 
المقتنيــات  علــى  والمحافظــة  اآلثــار 
األثرية، واســتعرض خلة أوضاع الوزارة 
والمشكالت التي تواجه طواقم العاملين 
فيهــا بما فــي ذلك مشــكلة النقص في 
الكوادر المهنيــة والتخصصية باإلضافة 

لمشكلة نقص معدات التنقيب عن اآلثار.  
وأشــار خلة الى المشــاريع التــي نفذتها 
الــوزارة بالتعاون مع بعض المؤسســات 
األوروبيــة ومنهــا مشــروع متحف قصر 
الباشــا، ومشــروع ترميــم قلعــة برقوق 
ســابقًا  كانــت  كمــا  المئذنــة  وإعــادة 
باإلضافة الى مشــروع ترميــم موقع أم 
عامــر جنوب النصيــرات والذي يعتبر من 
أهم المواقع االثرية في منطقة الشــرق 
األوسط، منوهًا ألن الترميم بهذا الموقع 
المهــم يتــم بالتعاون مــع مركــز ايوان 

بالجامعة اإلسالمية. 
وكشــف خلة عــن مشــروع ترميم موقع 
الظفــر زمــري والــذي تعــرض للقصــف 
فــي الحــرب األخيــرة حيــث يعــود الــى 
العصر المملوكي ومشــروع ترميم مقام 
الخضــر في مدينــة دير البلــح والممول 
من اليونســكو بقيمــة 60000 $ إلعادة 
استخدامه لمصلحة جمعية نوى كما أشار 

الى بعض االكتشافات األثرية والتاريخية 
منها 1300 قطعة نقود تعود الى العصر 

اليوناني. 
الــوزارة  النــواب  شــكر  جانبهــم  مــن 
والقائمين عليها على جهودهم المبذولة 
فــي المحافظة على المواقع االثرية على 
الرغم من قلة اإلمكانات المتاحة ووعدوا 
بالتواصــل مــع المعنييــن لتوفيــر مقــر 
للوزارة كما قدم النواب أفكار ومقترحات 
شــاهدوها فــي بعــض الــدول ودعــوا 
الــوزارة  الى االســتفادة منها مثل فكرة 
المعارض والمتاحف األثرية والتي يعرض 
فيها الصور والمجسمات والمقتنيات التي 
تجســد التاريــخ والثورة، ودعــوا الوزارة 
الــى ترتيب ورشــة عمل تضــم أصحاب 
االختصــاص والمعنييــن حول مشــروع 
المتحف القومي وعبروا عن استعدادهم 
لتذليل أي عقبات تقف عائقًا في ســبيل 

تنفيذ هذه المشاريع

لجنة التربية بالتشريعي تتفقد وزارة اآلثار وتشيد 
بدورها في المحافظة على المقتنيات اآلثرية

د. بحر ونواب التشــريعي يتفقدون منزل عائلة الهندي 
التى فقدت ثالثة من أطفالها 

majedplc@hotmail.com


