
خليل شقفة.
بدوره افتتــح النائب جمال نصار الورشــة مبينا 
هدفهــا المتمثل بمناقشــة أزمــة وزارة الصحة 
المتفاقمة وســبل عالجها، مؤكــدا على خطورة 
االنعكاســات الســلبية لالزمة، آمــال أن يتم في 
ختام اللقاء تشــكيل خلية أزمــة للمتابعة وايجاد 

الحلول المناسبة.
من جهته اســتعرض وكيل وزارة الصحة يوسف 
أبــو الريش مشــكالت وزارتــه مشــيرا إلى ألن 
معظم حكومات العالم تعتبر وزارات الصحة عبئا 
عليها، وتســعى ألن تكــون وزارة الصحة منظم 

للخدمات وليس مقدما لها.

الكيــان الصهيونــي المســخ حيث ارتكــز هذا 
المشــروع علــى ضــوء رؤيــة حمــاس الواعية 
لحقيقــة أبعاد الصراع مع اليهــود كونه صراعاً 
حضاريــاً عقديــاً فهو صــراع بين مشــروعين، 
المشروع الغربي االســتعماري والذي قام بزرع 
الكيــان الصهيونــي فــي قلــب األمــة العربية 
واإلسالمية في فلسطين، وأما المشروع الثاني 
فهــو يمثل المشــروع العربي اإلســالمي الذي 
يســعى للتحرير مع مواصلة طريق الجهاد نحو 
كنس هذا االحتالل.  ولفت إلى أن حماس عززت 
روح المقاومــة وإعــادة الثقة فــي نفوس األمة 

وبثت األمل في األجيال.

النائب جرار : اساصالغ 
جغاجغ وأظحطاغ حرسغئ

النائب قرعاوي: ق شرق بغظ 
اساصاقت اقتاقل والسططئ

النائب األشقر: الاسثغض 
العزاري غغر حرسغ
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الاحرغسغ غثسع السططات المخرغئ لفاح المسئر سطى طثار الساسئ
د. بحر: إغالق المعبر والقناة المائية لهما تداعيات خطيرة 

النائب المصري: 
غث "تماس" 

طازالئ طمثودة 
لطمخالتئ

عقدت اللجنة القانونية بالمجلس 
حــول  عمــل  ورشــة  التشــريعي 
القوانيــن  صياغــة  إشــكاليات 
والتشــريعات القانونيــة، بحضور 
رئيــس اللجنــة القانونيــة النائب 
محمــد فــرج الغــول، وأميــن عام 
نافــذ  د.  التشــريعي  المجلــس 
عــدد  ومشــاركة  المدهــون، 
القانونييــن  المستشــارين  مــن 
بالتشــريعي، باإلضافــة لموظفي 
والتشــريع،  الفتــوى  ديــوان 
بــوزارة  قانونييــن  ومستشــارين 

الداخلية، ومجلس الوزراء. 
واســتضافت الورشة خبير القانون 
بجامعــة  البرلمانيــة  والشــؤون 
القاهــرة د. علــى الصــاوي الــذي 
قــدم وجهــة نظــر قانونيــة حول 
صياغــة القوانيــن والتشــريعات، 

عقدت لجنتــي الموازنــة والشــئون المالية، 
واالقتصاديــة بالمجلس التشــريعي ورشــة 
عمل حول أزمة وزارة الصحة وســبل عالجها 
بحضــور رئيــس اللجنة االقتصاديــة النائب 
عاطف عدوان، ورئيس لجنة الموازنة النائب 
جمال نصار، وبمشــاركة النواب عبد الرحمن 
الجمــل، وخميس النجــار، باإلضافــة ألمين 
عــام المجلــس التشــريعي نافــذ المدهون، 
وبمشــاركة رئيس هيئة الزكاة الفلسطينية 
التخطيــط  وزارة  ووكيــل  الرفاتــي،  عــالء 
ابراهيم جابر، ووكيل وزارة الصحة يوسف ابو 
الريش، ومدير عام الموازنة في وزارة المالية 

أكــد الدكتور أحمــد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني أن سالح حركة 
حمــاس موجه فقط نحو االحتالل وهو مســخر 
لتحريــر القدس، وصــرح بحر بمناســبة الذكر 
ال 28 النطالقــة حماس قائالً:" حماس ليســت 
في جيب أحد وال تعمل لحســاب أحد بل تعمل 
في ســبيل تحرير األوطان والمقدســات وعلى 
األمة أن تقف بجانبها مادياً وسياسياً وعسكرياً 

ومعنوياً وإنسانيا".
وأشــار إلى أن حمــاس منذ انطالقتهــا أوجدت 
مشــروعاً متكامالً للمقاومــة والجهاد وصاغت 
رؤيــةً اســتراتيجيةً واضحــة إلدارة الصراع مع 

ورحــئ سمض تعخغ باحضغض لةظئ وذظغئ 
طعجسئ �دارة ططش الختئ 

شغ الثضرى الـ 28 قظطقصاعا .. د. بتر: تماس لغسئ 
شغ جغإ أتث وجقتعا طعجه ظتع اقتاقل

جانب من جلسة المجلس التشريعي التي ناقشت إغالق معبر رفح، وفي الصورة االطار د. بحر لدى ترأسه للجلسة
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دعا أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التحالف اإلسالمي  الفلسطيني  التشريعي 
لمحاربــة اإلرهــاب لوقفــة جــادة وموقف 

حقيقي في مواجهة اإلرهاب الصهيوني.
وأكد بحر في رســالة أبــرق بها مؤخرا إلى 
التحالــف العســكري اإلســالمي لمحاربــة 
اإلرهــاب، أن محاربــة اإلجــرام واإلرهــاب 
الصهيونــي ينبغــي أن تحتل رأس ســلم 
أولويات الدول العربية واإلسالمية، مشدداً 
علــى ضــرورة التصــدي الحــازم والتدخل 
العاجــل لوقــف اإلرهــاب الصهيوني الذي 
ينشر القتل والدمار والخراب ويهود األرض 
والمقدسات في عموم أرضنا الفلسطينية 

المقدسة.
وأشار بحر إلى أن الكيان الصهيوني يشكل 

غدة ســرطانية في جســد األمــة العربية 
واإلســالمية، مــا يســتوجب منها ســرعة 
التداعــي والتكاتــف لمواجهة هــذا الخطر 
الداهم الــذي يهدد حاضرها ومســتقبلها 

ويحتل قلبها النابض وقبلتها األولى.
سياسة االغتياالت

وفي ســياق منفصــل أدان د. بحــر عملية 
اغتيال المناضل اللبناني الشــهيد ســمير 
القنطــار، واصفاً إياهــا بالعمليــة الجبانة 
التي تدلل على طبيعة العقلية الصهيونية 
التي يعشعش فيها اإلرهاب والقتل وسفك 

الدماء.
وأكد بحر في بيان صحفي أصدره عشــية 
اغتيــال القنطار أن عملية اغتياله شــكلت 

وســام فخــر لكل أحــرار األمــة ومقاوميها 
األبطــال الذيــن استأســدوا في رفــع راية 
المقاومــة فــي وجــه الكيــان الصهيوني، 
مشــدداً علــى أن عمليــات االغتيــال ضد 
قادة وكــوادر المقاومة مــن قبل االحتالل 
الصهيونــي فــي أي مــكان ال تضعفهــا أو 
ترهق عزمها بل تزيدها قوة وإباًء ومضاًء 
وإصــراراً على المضي في طريق المقاومة 

مهما بلغت التضحيات.
وندد بالغطرســة الصهيونية في األراضي 
العربية، مطالباً الدول العربية واإلسالمية 

بالتصدي لإلرهاب الصهيوني. 
ولفت بحر إلى أن المجلس التشــريعي قام 
بتكريم المناضل اللبناني وعميد األســرى 
العــرب المحرر ســمير القنطــار من خالل 

مؤتمــر صحفي في األول من شــهر إبريل 
عــام 2009م، وذلــك لمواقفــه النضاليــة 
البطوليــة، حيث تم تســليمه جواز ســفر 
فلسطيني موقعاً من الشهيد النائب سعيد 
صيام وزير الداخلية الفلســطيني في ذلك 

الحين.
ودعــا بحــر كل قــوى المقاومة فــي األمة 
للتوحــد والوقــوف صفــاً واحــداً فــي وجه 
اإلرهــاب الصهيوني، والعمــل على إعادة 
ترتيب األوراق وتجميع الصفوف وتنســيق 
المواقف بما يخــدم وحدة الهدف والمعركة 
الكيــان  فــي وجــه  المشــترك  والمصيــر 
الصهيونــي وإرهابــه البشــع ومخططاته 
العنصريــة على أرضنا الفلســطينية وفي 

عموم ساحتنا العربية واإلسالمية

التشــريعي يدعو "التحالف اإلســالمي" لمواجهة اإلرهاب الصهيوني 
ويؤكد أن سياسة االغتياالت تزيد المقاومة قوة ومضاًء

أكــد الدكتــور أحمد بحــر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
أن ســالح حركة حماس موجه فقط نحو 
االحتالل وهو مســخر لتحريــر القدس، 
 28 ال  الذكــر  بمناســبة  بحــر  وصــرح 
النطالقة حماس قائالً:" حماس ليســت 
فــي جيــب أحــد وال تعمل لحســاب أحد 
بــل تعمــل في ســبيل تحريــر األوطان 
والمقدسات وعلى األمة أن تقف بجانبها 
ومعنويــاً  وعســكرياً  وسياســياً  ماديــاً 

وإنسانيا".
وأشــار إلــى أن حمــاس منــذ انطالقتها 
أوجــدت مشــروعاً متكامــالً للمقاومــة 
والجهاد وصاغت رؤيةً استراتيجيةً واضحة 
إلدارة الصــراع مــع الكيــان الصهيوني 
المســخ حيث ارتكز هذا المشــروع على 

ضــوء رؤية حماس الواعية لحقيقة أبعاد 
الصــراع مع اليهود كونه صراعاً حضارياً 
عقديــاً فهــو صــراع بيــن مشــروعين، 
المشروع الغربي االستعماري والذي قام 
بــزرع الكيان الصهيونــي في قلب األمة 
العربية واإلســالمية في فلسطين، وأما 
المشــروع الثانــي فهو يمثل المشــروع 
العربي اإلســالمي الذي يسعى للتحرير 
مع مواصلة طريق الجهاد نحو كنس هذا 

االحتالل.
وأكــد أن حركــة حماس منــذ انطالقتها 
قاومت الكيــان الصهيوني وعملت على 
اســتنزاف طاقاته وكشــف عورتــه أمام 
العالم كلــه األمر الــذي أدى إلى إخفاقه 
وإرباكــه وخلخلة صفوفــه وزرع الرعب 
والخــوف بيــن جنــده وشــعبه، وقهرت 

الجيش الــذي ال يقهر بل وأذلته ومرغت 
أنفــه فــي التــراب خاصة فــي انتفاضة 
القدس المباركة حيث رأى العالم الجندي 
الصهيونــي بكامــل عدته وعتــاده وهو 
يجري أمام شــاب مقدسي يحمل سكينا 

فكيف لو كان يحمل رشاشاً.
 ولفت إلى أن حماس عززت روح المقاومة 
وإعــادة الثقــة فــي نفوس األمــة وبثت 
األمــل في األجيــال، وتابــع: " العمليات 
االستشــهادية وصواريخ القسام حققت 
تــوازن الرعب فــي غياب تــوازن القوى 
التي يملكها العدو الصهيوني، والمقاومة 
هي التي أجبرت شارون على اإلعالن من 
جانب واحد عن االنسحاب من قطاع غزة 
تحت نيــران المقاومة وصواريخها والتي 

شكلت حالة الرعب داخل الكيان".

في الذكر الـ 28 النطالقتها
د. بتر: تماس سجزت روح المصاوطئ وأسادت البصئ شغ ظفعس افطئ

المجلــس  فــي  النائــب  أكــد 
التشريعي إسماعيل األشقر أن 
إجــراء أبو مــازن األخيــر والذي 
أقدم فيــه على تعديــل وزاري 
علــى الحكومــة هــو أمــر غير 
شــرعي وال قانونــي، وتصرف 
بــأن  ليــس وطنــي، موضحــا 
عباس يضرب بعــرض الحائط 
كل التوافقات الوطنية والنظم 
والقانون األساسي الفلسطيني.
فــي  األشــقر  النائــب  أوضــح 
تصريح صحفــي أن األصل من 
الســيد محمود عبــاس تطبيق 
التوافقات الوطنية الفلسطينية 
وعلــى رأســها اتفــاق القاهرة 
رزمــة واحدة وتطبيــق القانون 

األساســي وعرض الحكومة على المجلس التشــريعي لتنال الثقة، موضحا 
بأن عباس يشكل خطراً على الشعب الفلسطيني بتصرفاته السياسية غير 

المحسوبة.
وبيــن األشــقر بأن هــذا التعديل هــو مخالفــة صريحة للقانون األساســي 
الفلســطيني الذي ال يعطي الســيد عباس وال أي حكومــة الحق أن تمارس 
صالحياتهــا دون أن تأخذ الثقــة من المجلس التشــريعي، مضيفا بأن هذه 
الحكومــة غيــر قانونية وال وطنية بل حكومة أمر واقع فرضت على شــعبنا 

الفلسطيني فرضا. 
وأشــار ألن حركة فتح ليســت معينة بالمصالحة ال من قريــب وال من بعيد 
وال تعمــل من أجل تحقيقها، وقال:" لم تلتــزم فتح بأي من االلتزامات التي 
تم التوافق عليها وطنياً في اتفاق 2005 ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006 

واتفاق مكة 2007 واتفاق القاهرة 2011 وأخيرا اتفاق الشاطئ".
وحمل النائب األشقر حركة فتح وعلى رأسها محمود عباس كامل المسؤولية 
عن االخفاق الوطني في االنتهاء من االنقســام الداخلي، موضحا بأن حركة 

فتح تريد إدامة االنقسام لخدمة أجندتها الخاصة.

النائب األشقر: 
التضعطــئ التالغئ تضعطئ 

أطر واصع
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كلمـة البرلمان
د. أحمد محمد بحر

سيحفر االحتالل قبره بيده ؟!
مــن جديد، يكشــر االحتــالل الصهيوني عــن أنيابه، ويبــارز بفجوره 
وعربدته وإجرامه وإرهابه ضد أبناء شــعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية 

واإلسالمية وسط تواطؤ إقليمي ودولي مريب.
فها هو يطلــق التهديدات الرعناء ضد قادة المقاومة الفلســطينية في 
قطاع غزة، في ذات الوقت الذي أقدم فيه على اغتيال المناضل اللبناني 

سمير القنطار في غارة على مبنى في دمشق.
وال يخفــى على أحد أن الصراعات العربية الداخلية قد فعلت فعلها لدى 
الكيــان الصهيوني لجهة اجتراح الجرأة الطاغيــة والعربدة الكبيرة التي 
مكنته من ضرب واســتهداف إحدى العواصــم العربية دون أي تبعات أو 

رد فعل حقيقي.
إن العبــرة األهــم التي يجب على قــادة االحتالل اســتخالصها من وراء 
الحروب وكافة أشــكال العــدوان واالغتياالت التي اســتخدم فيها كامل 
قوته وعدته العســكرية الغاشمة، تكمن في استحالة كسر إرادة شعبنا 
ومقاومتنــا وحملها على التنازل عن حقوقــه وثوابته الوطنية، أو دفعها 
للتنكب عن مسار المقاومة والتحرر الوطني مهما بلغت اآلالم والمعاناة 

والتضحيات.
وكمــا فشــل العــدو الصهيونــي فــي كل أشــكال العــدوان والتصعيد 
واالغتيــاالت الســابقة ســيكون مصيره الفشــل في ســياق أي تصعيد 
قــادم بــإذن اهللا، ولن يتجرع، حين يفكر بأي حماقة جديدة ضد شــعبنا 

ومقاومتنا، إال مرارة الخسارة الكاملة والخذالن التام.
يخطئ العدو حين يعتقد أنه قادر على فرض إرادته بالقوة الغاشــمة أو 
بامتالك جعجعة التهديد والوعيد بين الحين واآلخر، فالدماء الفلسطينية 
التــي ما فتئت تــراق في ميادين الشــرف والبطولة في إطــار انتفاضة 
القدس ال تكسرها أو تفت في عضدها هذه التهديدات الجوفاء بقدر ما 
تزيدها قوة على قوتها، وثباتا على ثبات، وصمودا فوق صمود، وتجعلنا 
أكثــر إصرارا على التمســك بحقنا في المقاومة حتــى النصر والتحرير، 
وأكثر تمسكا بحقوقنا المشروعة وثوابتنا الوطنية غير القابلة للمساومة 

أو التفريط في أي وقت من األوقات وتحت أي ظرف من الظروف.
ينبغــي أن يتذكر العدو الصهيوني على الدوام أن الحروب وكافة جوالت 
التصعيــد المنصرمة قــد أذهبت عهد العربدة المفتوحــة والقدرة على 
فرض أجندة البطش والعدوان، وأن قوى المقاومة قد اســتخلصت عبر 
ودروس الماضــي والحاضــر، وأدارت الحروب ومعارك التصعيد ســابقا 
بجدارة وحكمة واقتدار، وتمكنت من إرباك ساسة العدو وإجبارهم على 
التعاطي مع منطق التهدئة المتبادلة والمتزامنة غير الخاضعة للتفسير 

الصهيوني.
لقــد أثبتت تجارب العدوان والتصعيد الماضيــة أن العدو الصهيوني لم 
يعد مطلق اليدين، وأن عدوانه له ثمن، وأن المرحلة الراهنة وأي مراحل 
قادمة لن تستنســخ يده الطولى التي بطشت بشعبنا فيما مضى، وأن 

إطالق سيول التهديدات الفارغة ال يسمن وال يغني من جوع.
لذا، ال مفر من أن يعترف قادة االحتالل بإفالسهم العسكري والسياسي 
فــي مواجهة المقاومة الفلســطينية، وأال يعمدوا إلــى تفريغ مكبوتات 
حقدهــم وقهرهم وإفالســهم علــى أرض الضفة الغربيــة المجاهدة، 
ومحاولة المساس بأهلها الصامدين، كجزء من حالة التعويض واإلسقاط 
النفســي الذي خلّفته هزيمتهم واندحارهم في غزة الشــماء، فالضفة 
الغراء ال تقل قوة وشــكيمة وإباء عن غزة الصامدة، وما أحداث انتفاضة 
القــدس التــي تجري فصولها المدويــة هذه األيام عن قــادة الصهاينة 

ببعيد.
إن الجهد المقاوم اليوم ال يمتطي الشعارات الرنانة التي تجلجل األرض 
وتــدوي فــي فضاء النــاس واإلعالم، وإنمــا يبدو في مســتوى اإلعداد 
العســكري الكبير الذي ال يدركه أحد، وال يــراه الناس عيانا إال في قلب 
الميدان، متجسدا في البطولة الكبرى والثبات العظيم والصمود الرائع، 
مــا أذهل االحتالل وترك قادته في حيرة لن يســتفيقوا منها إال بتحرير 

أرضنا ومقدساتنا بإذن اهللا.
ســتبقى غزة الصامدة والضفة الغراء شامخة الهامة رغم أنف الصهاينة 
الحاقدين.. وســتبقى مقاومتنا الفلسطينية نبراسا لكل أبناء شعبنا في 

مسيرنا المبارك نحو النصر والتحرير واالستقالل.

قالــت النائــب المختطفــة لدى 
االحتالل خالدة جرار، إن الزج بها 
في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
هــو "اعتقــال سياســي" يعــود 
إلــى رغبــة النظــام القضائــي 
اإلســرائيلي في "كتم أي صوت 
االحتــالل  انتهــاكات  يفضــح 
للقانون الدولي والقانون الدولي 

اإلنساني".
ونقلت "هيئة شــؤون األســرى 
والمحررين" عــن جرار القابعة 
في سجن "هشارون"، ما مفاده 
اإلســرائيلية  المحكمــة  بــأن 
رفضت طلب حصانتها، لكونها 
التشــريعي  المجلس  نائب في 
بحصانة  وتتمتع  الفلســطيني 
القانون  لمبادئ  ا  برلمانية، وفقً

واألعراف الدولية.
أتوقــع  "ال  جــرار:  وأضافــت 
شــيء من المحاكم العســكرية 

الصهيونيــة فهــي مهزلة ومســرحية 
كبيرة وال يوجد ثقة بهم، ومنذ البداية 
كان اعتقالي سياسي بحت، وكل التهم 
التــي ألصقت بــي هي تهم ســخيفة 
وتتعلــق بنشــاطات شــرعية وعمــل 
اجتماعي وسياسي من موقعي كنائب 

في المجلس التشريعي".
الجســمية  انتهــاكات  إلــى  وأشــارت 
التــي تعرضت لهــا خــالل نقلها من 
المحكمة في سجن "عوفر" إلى معتقل 
"هشــارون"، حيث تــم نقلهــا برفقة 
مجموعة من الســجينات اإلسرائيليات 
الجنائيــات الالتــي وجهــن الشــتائم 
لها ولبقية األســيرات الفلســطينيات، 

ونعتنهن بـ "اإلرهابيــات"، كما لفتت 
إلى مضايقات تتعرض لها األسيرات، 
كتكبيل األيــدي واألرجل خالل زيارات 
األهل، مشــيرة ألن االحتــالل ما زال 
يتحفظ على (42) أســيرة فلسطينية 
فــي ســجني  يقبعــن  فــي ســجونه 

"الدامون" و"هشارون".
يذكــر أن قــوات االحتــالل كانــت قد 
اختطفــت النائب جرار عضــو المكتب 
السياســي لـ "الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين"، مــن منزلهــا فــي مدينة 
البيرة وســط الضفة الغربية المحتلة، 
بتاريخ 2 نيسان/ أبريل الماضي، سبق 
ذلك تسليم االحتالل للنائب جرار، أمراً 

بإبعادها لمدة شهر إلى مدينة 
أريحا، لكنها رفضت االمتثال 
للقرار واعتصمت شهرا بمقر 
التشــريعي بمدينة  المجلس 
رام اهللا قبــل أن يصــدر أمــر 
عســكري الحــق يلغــي قرار 

اإلبعاد.
وانتخبــت خالــدة جــرار (50 
عامــا) عضــواً فــي المجلس 
"الجبهــة  عــن  التشــريعي 
2006، وسبق  الشعبية" عام 
أن اعتقلت من قبل ســلطات 

االحتالل عام 1989.
وأصدرت محكمة إســرائيلية 
أمرا بســجن جــرار لمدة 15 
شــهراً، ودفــع غرامــة مالية 
قدرها 10 آالف شــيكل أي ما 
يعادل (2600) دوالر أمريكي. 
وأقــدم جيــش االحتــالل منذ 
العــام 2006، علــى اعتقــال 
أكثر من ثلث نواب المجلس التشريعي 
الفلســطيني غالبيتهم نواب عن حركة 
حمــاس، وال يــزال خمســة نــواب من 
أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني 
يقبعــون فــي ســجون االحتــالل، هم؛ 
النائــب مــروان البرغوثــي المحكــوم 
بالســجن المؤبد خمس مرات وأربعون 
عامــاً، وأمين عــام "الجبهة الشــعبية" 
أحمــد ســعدات المحكوم بالســجن 30 
عامــاً، إضافة إلى النائــب عن محافظة 
الخليــل المعتقــل إدارياً محمــد جمال 
النتشة، والنائب خالدة جرار، عالوة على 
النائب الشيخ حسن يوسف الذي اعتقل 

في شهر تشرين أول، أكتوبر الماضي.

قــال النائب فــي المجلس التشــريعي 
إن  قرعــاوي،  فتحــي  الفلســطيني، 
االعتقاالت التي تنفذها األجهزة األمنية 
التابعة للســلطة في صفوف الشــباب 
الفلســطينيين بالضفــة الغربيــة، "ال 

تختلف عما يقوم به االحتالل يومياً". 
وأكــد قرعاوي فــي تصريحات صحفية 
أدلــى بها لوســائل االعــالم يوم أمس 
مــن  السياســي  االعتقــال  أن  األول 
المفترض أن يكون خلف ظهورنا، وذلك 
في ظل األحداث المندلعة في األراضي 
الفلســطينية واالقتحامات واإلعدامات 

اليومية من قبل االحتالل.
وأشــار ألن االعتقال السياسي ال يخدم 
ســوى االحتالل، ورأى قرعاوي أن "من 
يقوم بهذه االعتقاالت يعتبر نفسه فوق 
القانون، ويبرر أفعاله بذرائع مختلفة"، 
مشــددا على أن "اســتمرارها ســيؤدي 
إلــى نتائــج ال تحمــد عقباهــا، ووجه 

النائب قرعاوي رسائل الى المسؤولين 
الفلســطينيين، مطالبا بإنهاء االعتقال 
السياســي، قائــالً "أنصــح المســتوى 
السياســي الفلســطيني فــي الضفــة 
بإنهاء هذا الملف بشكل نهائي، وإجبار 
األجهزة األمنية علــى وقف االعتقاالت 
السياسية"، مشــيراً إلى أنها "ال تختلف 
عما يقوم به االحتالل يومياً"، على حد 

قوله. 
وكانت األجهزة األمنية التابعة للسلطة 
الفلســطينية فــي الضفــة الغربية قد 
واســتدعاء  باعتقــال  مؤخــرا  قامــت 
عشــرات المواطنين من أبنــاء الضفة 
المحتلة، معظمهم من طالب المعاهد 
والجامعــات الفلســطينية، ومن بينهم 
ســجون  مــن  المحرريــن  األســيرين 
االحتــالل حمزة وحــازم قرعاوي، وهما 
نجلي النائب في المجلس التشــريعي 

فتحي قرعاوي.

النائب قرعاوي :
اقساصال السغاجغ ق غثثم جعى اقتاقل الخعغعظغ

النائب خالدة جرار :
اساصالغ جغاجغ وأظحطاغ حرسغئ
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جعل مهمــة إدارة المعابر من ضمــن مهام الحكومة 
التــي كلفها القانــون بتولي مســئولية حفظ النظام 
العــام واألمــن الداخلــي فيه طبقــاً للمــادة (69/7)، 
باإلضافة لقانون هيئة المعابر والحدود لسنة 2012 م 
الذي فوض الحكومة باإلشراف والرقابة على المعابر 
ومنحها صالحيات وضع الخطط الالزمة إلنشاء المعابر 
الحدوديــة وتشــغيلها، وكذلك اإلشــراف على تنفيذ 
السياســة العامة للحكومــة على المعابــر الحدودية، 
وتنظيــم دخول البضائع واالشــخاص وخروجهم من 

المعابر. 
المعبر باألرقام

أشــار التقرير ألن إجمالي عدد المســافرين القادمين 
عبر المعبر خالل السنوات من 2009م وحتى 2015م 
بلــغ (660437) قادم، في حين بلغ عــدد المغادرين 
لتلــك الفتــرة (672425) مغــادر، وعــدد المرجعين 

لنفس الفترة (65852) مرجع.
أيام فتح المعبر

بلغ عدد أيام فتح معبر رفح منذ العام 2010م وحتى 
العــام 2015م (1234) يــوم، في حين بلــغ عدد أيام 
إغــالق المعبــر لنفس الفتــرة (957) يــوم، والجدول 

التالي يوضح ذلك:
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التقرير 
أكد األشــقر في تقريــره أن إغالق معبر رفح 
يخلق عواقب وخيمة على ســكان القطاع من 
النواحــي الصحية واالجتماعيــة واألكاديمية، 
منوها لألضرار الجســيمة الواقعة على أبناء 
القطاع، والتفريق المتواصل بين أفراد العائلة 
الواحــدة، وزيادة العزلة لباقي ســكان القطاع 
شــارحا واقــع عمل معبــر رفح مــن الزاوية 

القانونية والتشغيلية على النحو التالي:
أوالً: الوضع القانوني للمعبر 

أشار التقرير لكون معبر رفح منفذاً أساسياً لتنقل 
األفراد والبضائع، مؤكــدا على حق المواطنين 
بالتنقل والسفر وفقا للقانون الوطني الذي أشار 
في المادة رقم (20) من القانون األساسي لسنة 
2003 ونصــت على أن:" حريــة اإلقامة والتنقل 

مكفولة في حدود القانون".
حق التنقل في القانون الدولي

وأشار التقرير للمعاهدات واالتفاقيات الدولية 
التي نصــت على حرية التنقــل منها اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنســان لسنة (1948) حيث 
نــص على أنــه:" لكل فــرد الحق فــي حرية 
التنقل وفي اختيار محــل إقامته داخل حدود 
الدولــة، وأن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد 

بما في ذلك بلده وفي العودة إلى إليه". 
منوهــا للعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
والسياســية لعام (1966) الــذي نصت المادة 
(12) منــه على أن:" حق كل فرد مقيم بصفة 
قانونيــة في الدولة في االنتقــال وفي اختيار 
مكان إقامته ضمن ذلك اإلقليم وحق كل فرد 

في مغادرة أي قطر بما في ذلك بالده".
جهات اإلشراف والرقابة على المعابر

أكد التقرير أن القانون األساسي الفلسطيني 

تصنيف الفئات المسجلة للسفر
الجدول التالي يوضح تصنيفات المســجلين للســفر 

للعام 2015م
 

وبناًء على ما تم تقديمه من أرقام وإحصائيات لعمل 
معبر رفح البري والذي أظهر أن أسوأ األعوام كان عام 
2015م حيــث تم فتح المعبر (24 يوماً) فقط، وأيضاً 
بلغ تكدس الفئات التي بحاجة ماســة للســفر حوالي 

25200 شخص. 
التوصيات

حمل التقرير الســيد محمود عباس وحكومة الوفاق 
المسؤولية الكاملة عن إغالق المعبر واآلثار المترتبة 
عــن ذلــك، وطالبهما بالتوقــف الفوري عــن حمالت 
التحريض ضد قطاع غزة وخاصة تحريض السلطات 

المصرية على إقفال المعبر. 
ودعــا فصائل العمل الوطني واإلســالمي لتشــكيل 
لوبي ضاغــط على الجانــب المصري لفتــح المعبر، 
باإلضافــة لدعوة جميــع القوى السياســية والنقابية 
والشــعبية لتنظيم فعاليــات احتجاجية للضغط على 

الجانب المصري لفتح المعبر.

وأهاب التقرير بالوسائل االعالمية المحلية والعربية 
والدولية لتســليط الضوء على معاناة ســكان القطاع 

جراء إغالق المعبر.
وأكد على حث البرلمانات العربية واالسالمية ليقوموا 
بدورهــم فــي الضغط علــى الجانب المصــري لفتح 
المعبــر، مع ضــرورة تجنيب معبــر رفــح التجاذبات 
السياســية من جميع االطراف لما له من أهمية كبيرة 

اتجاه عموم سكان قطاع غزة.
مداخالت النواب
إنهاء االنقسام

بدورها قالت النائب 
هدى نعيم أن بعض 
يحاولــون  النــاس 
ربــط اغــالق معبر 
حركة  بوجــود  رفح 
حماس فــي الحكم، 
العام  أن  العلــم  مع 
أكثــر  شــهد   2005
اغالقا  العــام  أيــام 

ولم تكن حكومة حماس موجودة، ولكن اتفاقية فتح 
المعبر هي السيئة والتي بحاجة لمراجعة ألنها جعلت 
االحتــالل يتحكم بمن يدخل ويخرج مــن المعبر من 

خالل كاميرات مراقبة. 
وشــددت على ضرورة أن يبادر النواب بالضغط على 
الجميع إلنهاء االنقسام، وتابعت" الجميع يعلم أن ابو 
مازن يعطل المجلس التشريعي انعقاد االطار القيادي 
لمنظمــة التحرير، وعلينا العمل على حل المشــاكل 
الناتجــة عن االنقســام يمــا فيها اغــالق معبر رفح، 
والمواطــن ينتظر من نواب الشــعب مبــادرة واضحة 

إلنهاء االنقسام.

الاحرغسغ غاثارس أزطئ طسئر رشح وغثسع السططات المخرغئ لفاته سطى طثار الساسئ
بحر: الاحرغسغ غثسط أي طئادرة 

لفاح طسئر رشح 
األشقر: إغقق المسئر غثطص سعاصإ 

وخغمئ سطى جضان الصطاع
افتتح د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني جلســة المجلس يوم أمس 
األربعاء بالتأكيد على حجم األلم والمعاناة التي يكابدها الشــعب الفلســطيني في قطاع غزة جراء 
الحصار واســتمرار إغالق معبر رفح البري، الذي أدى إلى تداعيات قاســية على حياة أبناء شعبنا، تنذر 

بكارثة صحية وبيئية وإنسانية كبرى في أقرب وقت.
واشــار للمناشــدات التي وجهها التشــريعي لكل الدول والجهات والمنظمات اإلنسانية للعمل على 
فتح المعبر، داعيا كل الحريصين على إنفاذ القوانين والمواثيق الدولية والقيم والمبادئ اإلنسانية، 

السعي إلنقاذ قطاع غزة من أزمته اإلنسانية الراهنة قبل فوات األوان.
وأشار بحر ألن إغالق المعبر يعد في نتائجه وتداعياته الكارثية جريمة حرب وإبادة جماعية، مناشدا 
األشــقاء المصرييــن لفتح معبر رفح فورا دون أي قيود، والســماح بإدخال البضائــع دون أي عراقيل، 

والتوقف الفوري عن أعمال القناة المائية التي تهدد مدينة رفح بكاملها.
ودعا البرلمانات العربية واإلســالمية والدولية واالتحادات العربية واألفريقية واآلسيوية واألوروبية، 
للتحــرك في اتجاه مواجهة الحصار المفــروض على غزة، قانونيا وإنســانيا وأخالقيا، ووضع الكارثة 
المحدقة بأبناء شــعبنا في غزة على سلم أولويات هذه البرلمانات واالتحادات، بما يسهم في فتح 

معبر رفح ويطوي صفحة األلم والمعاناة لقرابة مليوني إنسان داخل أسوار القطاع المحاصر. 
ا ألحــكام القانون طلب بحر من رئيس لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي النائب إســماعيل  ووفقً

األشقر بتالوة تقرير لجنته. 
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أزمة كبيرة
ناحيتهــا  مــن 
النائــب  قالــت 
الشــنطي  جميلــة 
التشــخيص  أن 
جــاء  التقريــر  فــي 
القادميــن  بعــدد 
وأغفل  والمغادرين، 
أهــم نقطــة تخلق 
األزمة وهي معرفة 
الفعلــي  العــدد 

للمغادرين والقادميــن، وعدد المفترض دخولهم من 
خــالل المعبر، مشــيرة ألن هنــاك أعــداد كبيرة في 

الخارج ينتظرون فتح المعبر ليعودوا إلى غزة. 
المرحلة األسوأ 

بــدوره أشــار النائب 
المصــري  مشــير 
إلــى أن أزمــة معبر 
رفــح ممتــدة وهذه 
المرحلة األســوأ في 
من  المعبــر  تاريــخ 
حيــث أيــام إغالقه، 
ومصر كانت تتعامل 
مع كل الجهات التي 
تديــر معبر رفح في 

الفلســطيني  الجانب 
من االحتالل البريطاني واالسرائيلي والسلطة وعندما 

أصبح المعبر فلسطيني مصري خالص أغلقت المعبر.
وأكد أن حماس من منطلق حرصها على الوحدة تخلت 

تعمل بشكل سريع على فتح المعبر ورفع الحصار عن 
القطاع.

وقــال:" إغالق معبر رفح يهدف الــى حمل الناس على 
التمــرد والهبة في وجه حماس، وهــو أمر بعيد المنال، 
أما دعوة تسليم معبر رفح فهي دعوة ظاهرها الرحمة 
وباطنهــا العذاب، وكمــا خطفوا الحكومــة وتركونا بال 
رواتب وبال نفقات تشــغيلية، يريــدون تحويل عائدات 
المعبر لخزينة رام اهللا واالســتمرار في تركيع شــعبنا 

لقبول االحتالل والتخلي عن المقاومة".
جريمة دولية

النائب  أكــد  بــدوره 
الغول  فــرج  محمــد 
أن إغــالق معبر رفح 
يعتبــر جريمة دولية 
واالصــل فتحه على 
مدار الســاعة، ملفتا 
أن التقريــر خلى من 
الراغبين  أعداد  ذكر 
بالعــودة الى القطاع 
الفلســطينيين،  من 

عــدد  يحصــر  ولــم 
الوفود األجنبية التي منعت من دخول المعبر، ولم يأتي 
التقريــر على ذكر تعرض بعض المواطنين لالختطاف 
من معبر رفــح، ولم يذكر عدد الوفيــات والمتضررين 

نتيجة االغالق ومنع السفر.
على الجميع تحمل مسئولياته

أبو  مــروان  النائــب 
راس قــال أن إغالق 
المعبر هو اتفاق بين 
مصر وعباس ويجب 
أن تعلم المؤسسات 
حجــم  الدوليــة 
عن  الناجمة  الكارثة 
يتحمل  حتى  اغالقه 
الجميع مســئولياته، 
ملفتا إلى أن ســفارة 
تتلقــى  فلســطين 

رشــاوي مــن بعــض 
المسافرين وهو ما يسمى بكشوفات التنسيق، مناشدا 
علمــاء االزهــر بوقفة جــادة تجــاه اغالق معبــر رفح 

والحصار.
لجنة برلمانية 
لإلشراف على 

المعبر
خليــل  النائــب  أمــا 
الحيــة فقــد أكد في 
مداخلتــه أن إغــالق 
سياســي  المعبــر 
بامتيــاز، منوها ألن 
المشــكلة بدأت منذ 

وتنازلت عن الحكومة وال مشكلة لديها في تسليم معبر 
رفح، والمطلوب أن تتحمل حكومة الوفاق مسئولياتها 

في كل الملفات على قاعدة الشراكة.
النائب عاطف عدوان
عاطف  النائــب  أمــا 
عــدوان فقــد أشــار 
ألن  مداخلتــه  فــي 
المعبــر  اغــالق 
يهــدف إلخضاع غزة 
وقتــل  لالحتــالل 
روح المقاومــة وهذا 
يتــم بالتنســيق مع 
ابو  بقيادة  الســلطة 
إن  وقــال:"  مــازن، 
االغــالق تخطى كل 

التوقعــات وصنــع أزمة انســانية كبيــرة تتحمل مصر 
مسئوليتها ألنها تمنع عن غزة الغذاء والدواء".

وأضاف متعجبا:" أن النظام مصر الحالي خلط االوراق، 
فجعل من العدو صديقا والصديق والجار!". 

أمنية لن تحدث
يونــس  النائــب 
ــر  ذكّ األســطل 
محاصرينا بأن هناك 
معبــرا فــي االخــرة 
اسمه الصراط سيمر 
النــاس  كل  عليــه 
لكــن بعــض الناس 
واالخــرون  يفلتــون 
يقعون،  جهنــم  في 
أن  مصــر  مناشــدا 

االنتخابات الفلسطينية عام 2006 ومن حينها 
وحتــى العــام 2007 كان األوربيين والســلطة 
يديــرون المعبــر وكان يفتح كل شــهر 3 ايام، 
مطالبــا تحميــل حكومــة الوفاق مســئوليتها 
كاملة تجاه غزة بمــا فيها معبر رفح، ومطالبا 
المتضررين من اغالق المعبر برفع دعاوى في 
فلسطين وخارج فلسطين خاصة ضد الرئيس 

عباس  وسلطة رام اهللا.
واقترح تشــكيل لجنة من النواب على اختالف 
كتلهم وقوائمهم البرلمانية ومستقلين تكون 
لجنــة عليا تشــرف على المعبر بالتنســيق مع 

السلطة ومصر.
دعوة مشبوهة

النائــب يحيــى 
ســة  د لعبا ا
قال:" إن اغالق 
جريمة  المعبــر 
االنسانية،  ضد 
ك  نتهــا ا و
الدولي  للقانون 
ني  نســا ال ا
علــى  والعمــل 
فتحه هــو جزء 
النضــال  مــن 

لنيل الحرية، ومن يتحكم باألرض الفلسطينية 
االحتــالل، ومطلــوب تحريــر معبــر رفــح من 
االتفاقيات التي كبلــت عمله بوجود االوربيين 

واالحتالل".
وأكــد أن أي دعوة لتســليم المعبــر هي دعوة 
إلشــراف  المعبــر  إلعــادة  تهــدف  مشــبوهة 
االوربييــن واالحتالل، وهذا يعد جريمة وطنية 
يجــب التصدي لهــا، ملفتا إلــى أن المعبر يتم 
اســتخدامه كجزء من أدوات الحصــار والنظام 
المصــري والســلطة واالحتالل يشــاركون في 

حصارنا.
قضية سياسية

مــن ناحيتــه قال 
ســالم  النائــب 
ســالمة إن إغالق 
معبــر رفــح هــو 
سياسية  مشــكلة 
التركيز  واألصــل 
حقــوق  علــى 
التنقل بين الدول 
من خالل نصوص 
واضحة  قانونيــة 

فــي هذا الســياق، 
حيــث ال يجوز ألي نظــام منــع مواطنين دولة 
اخــرى من التنقل عبر معابــر دولية كما تفعل 
مصر مع غزة االن، وال مانع أن يســلم المجلس 

التشريعي المعبر لجهة محايدة ومهنية. 

الاحرغسغ غاثارس أزطئ طسئر رشح وغثسع السططات المخرغئ لفاته سطى طثار الساسئ
األشقر: إغقق المسئر غثطص سعاصإ 

وخغمئ سطى جضان الصطاع
النواب: اجامرار اغقق المسئر غاسئإ بظاائب ضاربغئ 

وظعخغ باحضغض لةظئ برلماظغئ سطغا لقحراف سطغه  
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شــدد الدكتــور أحمــد بحر النائــب األول 
الفلسطيني  التشريعي  المجلس  لرئيس 
علــى ضــرورة أن تكون مناهــج التعليم 
فــي فلســطين خادمة لشــعبنا وقضيته 
الوطنية وتغرس فــي أبنائنا حب الوطن 
واالنتماء له، جــاءت تصريحات بحر خالل 
كلمة ألقاها بحفل نظمته نقابة العاملين 

ببلديــة خــان يونــس لتكريم عــدد من 
المعلمين المتميزين بمناسبة يوم المعلم 
الفلســطيني، بحضور رئيس البلدية م. 
يحيى األسطل، ونقيب المعلمين، ولفيف 

من معلمي المحافظة.
التشــريعي  المجلــس  بحــر ألن  وأشــار 
أقــر قانــون المعلم حماية لــه ولحقوقه، 

الشــهداء من الطلبة وخاصة المنتفضين 
في القدس والضفــة الغربية والذين هم 
شعلة االنتفاضة الحالية في وجه االحتالل 
شــعبنا  بحــق  التعســفية  وممارســاته 

ومقدساته هناك.
وأكد على أن شعبنا سيستمر في مقاومته 
وانتفاضتــه حتــى نيــل حقوقــه كاملــة 

مثمنــا دور المعلم في بنــاء جيل النصر 
والتحرير وعطاؤه غير المحدود في خدمة 
الوطن ورفع نســبة التعليم التي وصلت 
في فلســطين إلى األولى مقارنة بالدول 

العربية واالسالمية المجاورة.
كما عبر عن فخره بطلبة فلســطين في 
كل ربوع الوطن وأبرق بالتحية إلى أرواح 

وتحرير وطنــه واســتعادة حقوقنا وعلى 
رأســها عودة الالجئين الفلسطينيين إلى 
ديارهــم التــي هجرهم منهــا االحتالل 
عــام 1948م، داعيا التحالف اإلســالمي 
لمحاربــة االرهــاب لوقفة جــادة وموقف 
حقيقي في مواجهــة اإلرهاب الصهيوني 

ضد شعبنا ومقدساتنا االسالمية. 

هنــأ وفد من نواب محافظة غزة مدير مركز 
شرطة الشاطئ المقدم ماهر الحلبي بتوليه 
مهــام منصبه الجديــد، وضم الوفــد الزائر 
كل مــن النواب، مروان أبو راس، محمد فرج 
الغــول، وكان في اســتقبالهم مدير المركز 
المقدم ماهر الحلبي، ونائبه المقدم أشــرف 
كريزم، وعدد من الضباط ومدراء األقســام 

في المركز.
وقدم النواب التهنئة للمقدم الحلبي بمناسبة 
توليــه مهامه مديــرا للمركــز، مباركين له 
ثقــة قيادة الشــرطة به وبإدارتــه الحكيمة، 
مشــيرين ألنــه ســبق وأن تولى عــددا من 
المناصب القيادة واالدارية في جهاز الشرطة 
األمر الذي يدلل على مدى الخبرة التي يتمتع 
بهــا، متمنياً له مزيد من التقدم والنجاح في 

إدارة المركز.
وأكــد النــواب أن هــذه الزيــارة تأتي ضمن 

شــاركت النائب بالمجلس التشــريعي هــدي نعيم عضو لجنــة التربية والقضايا 
االجتماعيــة بورقة بحثية بعنوان (واقع اهتمام المجلس التشــريعي بقضايا ذوي 
اإلعاقــة) وذلك خالل اليوم الدراســي الذي عقد في مدينــة غزة بعنوان التمكين 
المجتمعــي وأثــره على النســاء ذوات اإلعاقة ونظمه مركز يداً بيــد نصنع الحياة 
وبمشاركة كل من المجلس التشــريعي، مؤسسة الهاندي كاب الدولية، الجمعية 
الوطنية لتأهيل المعوقين بقطاع غزة، مشــروع إرادة، شــبكة األجســام الممثلة 
لألشــخاص ذوي اإلعاقة، وزارة الثقافة، زارة الشــؤون االجتماعية، ومجموعة من 
النساء ذوات اإلعاقة، بمشاركة وحضور عدد من الباحثين والمهتمين والمختصين.

بدورها استعرضت النائب هدى نعيم خالل الورقة البحثية الدور الكبير الذي قام 
ويقوم به المجلس التشــريعي لخدمة شــريحة ذوي اإلعاقة ســواء من خالل سن 
التشــريعات والقوانين التى تخدم هذه الشــريحية المهمة، أو من خالل المتابعة 
والرقابة على أداء الســلطة التنفيذية في تنفيذ حقوق المعاقين حســب القانون 
ومنها على ســبيل المثال حق هذه الشــريحة في نســبة %5 من الوظائف العامة 

المخصصة لها بما يتناسب وطبيعة الوظيفة واإلمكانيات المتوفرة.
وأوضحــت نعيم بــأن المجلس التشــريعي، ومن خــالل لجنة التربيــة والقضايا 
االجتماعية، أولى أهمية كبيرة لهذه الشريحة، مشددة على أن اللجنة سعت بشكل 
جاد إلى تفعيل وتطبيق القانون عبر تواصلها مع جميع الوزارات المعنية بما فيها 
وزارة الشئون االجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين 
من أجل تطبيق حق المعاق في الوظائف الحكومية وضمان حصوله على نسبة 5% 

من الوظيفة الرسمية.
وعرجت نعيم على النظرة التي يواجهها المعاق من المجتمع ســواء في المدرسة 
أو ســوق العمل، ودور المؤسسات والوســائل اإلعالمية في صوغ برامج تثقيفية 
تعريفية حول هذه الشريحة، والعمل على تعريف المجتمع باختصاصات المعاقين 
وإبداعاتهم وإقناع الناس بذلك من أجل تغيير نظرة المجتمع لشريحة المعاقين.

وقد خرج اليوم الدراسي بعدد من التوصيات كان أبرزها وضع إستراتيجية وطنية 
لتمكيــن ذوي اإلعاقة بمشــاركة الفئة المســتهدفة وجميع المؤسســات المهتمة 
وإعداد أجندة وطنية لألبحاث المرتبطة بذوي اإلعاقة وخاصة فئة النساء وتفعيل 
األنظمة التي تخدم هذه الشــريحة، مع ضرورة حث األشخاص ذوي اإلعاقة على 

المشاركة في المشهد الوطني واالجتماعي والثقافي بكافة جوانبه.

سلســلة الزيــارات التــي يقــوم بهــا نــواب 
محافظة غزة لتفقد ســير العمل في المراكز 
والتعرف علــى احتياجات المراكز الشــرطية 

والمؤسسات الحكومية. 
ومــن جانبــه رحــب المقــدم ماهــر الحلبي 
بالوفــد الزائــر مبيناً أهــم المشــاكل التي 
يعانــي منها مركز الشــاطئ مــن حيث قلة 
الميزانيــات  ونقــص  المتاحــة  اإلمكانيــات 
التشــغيلية في ظــل تخلي حكومــة الوفاق 
عن متابعة احتياجات المؤسســات الحكومية 
في قطاع غزة معرباً عن أمله في حل بعض 

اإلشكاليات العالقة.
وشــكر المقدم الحلبي في نهاية الزيارة وفد 
النــواب على تواصلهــم الدائم آمــالً بمزيد 
من التواصل والتعاون المشــترك، ووعد وفد 
النواب بالعمل على خدمة المواطنين وتذليل 
العقبات التي تواجه المؤسسات المختلفة في 

التواصل مع مركز الشرطة. 
ويستقبلون وفداً من الصيادين

إلى ذلك استقبل النائبان عن محافظة غزة، 
أحمد أبــو حلبية وجمال نصــار في مكتبهم 
وفداً من الصياديــن، الذين بدورهم أطلعوا 
النائبيــن على ظروف الصيادين والمشــاكل 
التــي يعانــون منهــا، وخاصــة مضايقــات 
االحتالل اليومية لهم ومالحقتهم المستمرة 
وإطالق النــار علــى مراكبهــم ومصادرتها 
أحيانــا.  بدوره ثمــن النائب أبــو حلبية دور 
الصيادين وإصرارهم على ممارسة مهنتهم 
في ظل مضايقات قوات االحتالل اإلسرائيلي 
ومالحقتهم في عرض البحــر، مؤكدا دعم 
النواب للصيادين والوقوف بجانبهم، والعمل 
علــى إيجــاد الحلول المناســبة لمشــاكلهم 
اليومية من خالل التواصل مع المؤسســات 

ذات العالقة وجهات االختصاص. 

أكد أن المجلس التشريعي أقر قانون المعلم لحماية حقوقه
د. بتر: غةإ أن تضعن المظاعب الاسطغمغئ خادطئ لحسئظا وصدغاه العذظغئ

الظائإ عثى ظسغط تحارك بغعم 
دراجغ لثوي ا�ساصئ

ظــعاب غــجة غعظؤــعن طثغــر طرضــج حــرذئ الحــاذأ، 
وغساصئطعن وشثًا طظ الخغادغظ

أكد النائب مشير المصري، أن "يد حماس 
مازالــت ممدودة للمصالحــة على قاعدة 
التمسك بالثوابت الفلسطينية واالتفاقات 

الوطنية والفصائلية السابقة".
وأوضــح المصري فــي تصريحات خاصة 
بمناسبة الذكرى 28 النطالقة "حماس"، 
"أن بوصلة سالح حركته واضحة وثابتة، 

وهي تشــير دوما نحو القــدس وتحرير 
األرض وإنهاء االحتالل".

وأضاف: "ســالح المقاومة الفلســطينية 
وحركــة حمــاس علــى رأســها، موجــه 
لالحتالل اإلسرائيلي، وال نتدخل في أي 
شأن عربي أو إســالمي، وبخاصة الشأن 

المصري".

ودعا المصري إلنهاء الحصار المفروض 
علــى قطــاع غــزة ووقــف مــا أســماه 
للشــعب  األزمــات  بـــ "سياســة خلــق 
الفلســطيني"، وقال: "هذه السياســات 
فشــلت طيلــة العقد الماضــي ولم تزد 
حماس إال قوة عســكرية والتفافا شعبيا 

وثقة بمشروعها المقاوم".

النائب المصري: بعخطئ جقح تماس واضتئ وبابائ
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عقدت اللجنة القانونية بالمجلس التشــريعي 
ورشــة عمل حول إشــكاليات صياغة القوانين 
والتشــريعات القانونية، بحضور رئيس اللجنة 
القانونيــة النائب محمــد فرج الغــول، وأمين 
عــام المجلس التشــريعي د. نافــذ المدهون، 
ومشــاركة عدد من المستشــارين القانونيين 
بالتشريعي، باإلضافة لموظفي ديوان الفتوى 
والتشــريع، ومستشــارين قانونييــن بــوزارة 

الداخلية، ومجلس الوزراء. 
واســتضافت الورشــة خبير القانون والشؤون 
البرلمانيــة بجامعــة القاهــرة د. على الصاوي 
الــذي قدم وجهــة نظر قانونية حــول صياغة 
القوانيــن والتشــريعات، وأوضــح اهتمامــات 
الدول العربية بهذا الجانب المهم لتنظيم حياة 
المواطنين، وترســيخ سياسات وقواعد الحكم 

عقدت لجنتي الموازنة والشئون المالية، 
واالقتصادية بالمجلس التشريعي ورشة 
عمــل حــول أزمــة وزارة الصحة وســبل 
عالجها بحضور رئيس اللجنة االقتصادية 
النائــب عاطــف عــدوان، ورئيــس لجنة 
الموازنة النائب جمال نصار، وبمشــاركة 
النــواب عبد الرحمــن الجمــل، وخميس 
النجــار، باإلضافــة ألمين عــام المجلس 
التشــريعي نافــذ المدهون، وبمشــاركة 
رئيــس هيئة الــزكاة الفلســطينية عالء 
الرفاتي، ووكيل وزارة التخطيط ابراهيم 
جابــر، ووكيــل وزارة الصحة يوســف ابو 
الريش، ومديــر عام الموازنــة في وزارة 

المالية خليل شقفة.
بدوره افتتح النائب جمال نصار الورشــة 
مبينا هدفها المتمثل بمناقشة أزمة وزارة 
الصحة المتفاقمة وســبل عالجها، مؤكدا 
على خطورة االنعكاسات السلبية لالزمة، 
آمال أن يتم في ختام اللقاء تشكيل خلية 

أزمة للمتابعة وايجاد الحلول المناسبة.
من جهته اســتعرض وكيل وزارة الصحة 
يوسف أبو الريش مشكالت وزارته مشيرا 
إلــى ألن معظــم حكومات العالــم تعتبر 
وزارات الصحــة عبئا عليها، وتســعى ألن 
تكــون وزارة الصحــة منظــم للخدمــات 
ا بالقول:" لكن  وليس مقدما لها، مستدركً
هذا االمر مختلــف بغزة حيث تقدم وزارة 
الصحة وتنظم الخدمة في نفس الوقت، 
كما أن التأمين الصحي تابع لنا في وزارة 
الصحة بخالف كثير من بلدان العالم التي 

جعلت منه مؤسسات مستقلة". 
ونوه أبو الريش ألن %30 من مستهلكات 
الوزارة كانــت تأتي عبر معبــر رفح وقد 
توقــف هذا األمر تمامــاً، موضحا أن جزء 
من المنظمات الدولية التي كانت تتعامل 
مــع وزارة الصحة بغزة أنهــت معامالتها 

بحجة وجود حكومة الوفاق.
الــى  الصحــة بحاجــة  وأشــار ألن وزارة 
موازنــات تشــغيلية تقــدر بمبلــغ (20) 
مليون شيكل شهريا، في حين أن االيراد 
الشهري للوزارة يبلغ (2.3) مليون شيكل 
شهري، أي لدينا عجز شهري قيمته (18) 
مليــون شــيكل تقريبــاً، باإلضافة لمبلغ 
يتراوح بين (30-40) مليون دوالر سنويا 

لألدوية والمستهلكات الطبية فقط. 
وفيمــا يتعلق بالموارد البشــرية قال أبو 
الريــش أن معــدل التوظيــف الطبيعــي 
ســنويا في وزارته هو (700) موظف، لم 
يوظف منهم عامي 2014 و2015 ســوى 
(200) موظــف فقــط، باإلضافــة لتوقف 
مشاريع التشغيل المؤقت، وتقديم (270) 

موظف إلجازات مفتوحة.
ومضى يقول:" في الوضع الطبيعي يجب 
ان يكون ممرض لكل ســرير في العناية 
المركزة، نحن لدينا ممرض واحد لكل (8) 

أســرة، ولدينا مخزون استراتيجي يكفي 
لـ (6) شــهور فقط ولن تســتطيع الوزارة 

الصمود بعد ذلك".
من جهته دعــا رئيس اللجنة االقتصادية 
النائــب عاطف عــدوان للتفكير بشــكل 
ابداعي لحل المشــكلة مطالبا في الوقت 
ذاتــه وزارة الماليــة بزيــادة الموازنــات 
التشــغيلية للوزارة بحيث ال تقل عن (3) 

مليون شيكل.
أما وكيل وزارة التخطيــط ابراهيم جابر 
فاعتبــر أزمــات وزارات القطاع سياســية 
بامتيــاز، وقــال:" نحن ننجــح في عملية 
التشــخيص والتخطيط، لكننا نفشل في 
عمليــة العالج واالصالح بســبب الحصار 
المفــروض". داعيــا لتجزئــة المشــكلة 

والعمل على حلها بشكل ابداعي.
مــن جانبــه علــق أميــن عــام المجلس 
التشــريعي نافذ المدهون خالل مداخلة 
شــدد فيهــا علــى ضــرورة فتح حســاب 

خــاص لوزارة الصحة وفتــح المجال أمام 
المتبرعيــن والمانحين لتمويلــه، مؤكدا 
على الســير فــي اتجاهيــن: وهما خطة 
لتاميــن االحتياجات االساســية،  عاجلــة 
وخطة طويلة االجل كبناء وتطوير البنية 

التحتية للوزارة.
بــدوره عقب رئيــس هيئة الــزكاة عالء 
الرفاتي على المشــكلة مقترحا محددات 
لحلول األزمة كترشــيد النفقــات، وإعادة 
النظــر فــي أســعار الخدمــات، وتجزئــة 
المشــكلة، والتأكيــد علــى دور القطــاع 
الخاص في حل المشــكلة، وفتح حســاب 
خــاص للصحــة لجمــع التبرعــات، مــع 
مشاركة الفصائل والقوى في هذا الملف. 
وفي نهاية الورشــة أثنى عــدد من نواب 
المجلس ولفيف من الحضور على اقتراح 
تشــكيل لجنــة وطنيــة مســتقلة إلدارة 

الملف.

الرشيد. 
السياســات  مداخلتــه  فــي  الصــاوي  وبيــن 
التشــريعية، موضحا الفرق بين صانع وصائغ 
التشــريع، ومشــيرا للخطــوات والقواعد التي 
يتم من خاللها وضع التشريع وصياغته، وعرج 
الصاوي على القواعد التي يتم من خاللها وضع 

التشريعات في البلدان العربية.
بدوه شــكر د. أحمد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الخبير الصاوي على دوره 

في تأهيل كوادر قانونية فلسطينية.
وفــي ختــام الورشــة دارت نقاشــات قانونية 
حيويــة ومهمة، طرح الحضور خاللها مجموعه 
من األسئلة واالستفسارات أجاب عليها الصاوي 
بوضح وكانت جميعها حول صياغة التشريعات 

وكيفية تطوير العمل البرلماني التشريعي. 

استضافت الخبير الصاوي عبر "السكاي بي"
الطةظئ الصاظعظغئ تسصث ورحئ سمض وتظاصح طحضقت الخغاغئ الاحرغسغئ

عقدتها لجنتي الموازنة واالقتصادية بالتشريعي 
ورحئ سمض تعخغ باحضغض لةظئ وذظغئ طعجسئ �دارة ططش الختئ 

استقبل النائب عبد الرحمن الجمل، 
رئيس بلدية البريج محمود عيسى، 
وذلك في مطلع األسبوع الجاري في 
مكتب نــواب المحافظة الوســطى، 
وناقــش معه قضايــا عديدة تتعلق 
بالمواطنين والخدمات التي تقدمها 

البلدية لهم.
وأشــاد النائب الجمل بالجهود التي 
تبذلها بلدية البريج من أجل تقديم 
الخدمة األفضل للمواطنين والعمل 
علــى راحتهم، وناقشــا معــاً عديد 
القضايا ذات الصلة بتجويد خدمات 
البلدية، بدوره اســتعرض عيســى 
العديد من االنجــازات التي حققتها 
بلديته خالل العــام الجاري، منوها 
ألبرز المعيقــات التي تواجه البلدية 

وطواقمها العاملة. 
وفــي نهاية اللقاء تــم االتفاق على 
التعاون من أجل تذليل العقبات التي 
المواطنين، وضمان وصل  تعترض 
خدمــات البلديــة لجميــع المناطق 

الواقعة داخل إطار ونفوذ البلدية. 

الظائإ الةمض 
غساصئض رئغج 

بطثغئ الئرغب



قــدم وفــد برلماني برئاســة الدكتور 
لرئيــس  األول  النائــب  بحــر  أحمــد 
التشــريعي، والنائب يونس  المجلس 
األســطل، والنائــب يونس أبــو دقة، 
والنائب خميــس النجار واجــب العزاء 
لذوي الشهيد محمود األغا الذي ارتقى 
خــالل المواجهات مع جنــود االحتالل 
فــي المناطق الحدودية شــرق مدينة 

خان يونس.
وأشــاد بحر بعائلة االغــا وتضحياتها 
الذيــن  العائلــة  شــهداء  مســتذكرا 
مضــوا على مــدار عقود مــن النضال 
ضــد االحتالل، ومؤكــدا على أن دماء 
شهداء العائلة وبقية عائالت فلسطين 
ستبقى نبراسا يضيء لنا الطريق نحو 
اســتكمال مســيرة التحرير التي بدأت 
من غزة منذ العام 2005م باالنسحاب 
الصهيونــي مــن القطــاع، ومشــيرا 
ألن قافلــة الشــهداء ماضية وشــعبنا 
لــن يخــذل الشــهداء والجرحــى وكل 
مــن ضحى من أجل تحرير فلســطين 

والقدس. 
وعبر بحر عــن اعتزازه والوفــد المرافق له 
بعائلة االغا وعائالت خانيونس كافة، وكل 
عائالت فلسطين وشــهدائها الذين ضربوا 
أروع نمــاذج التصــدي والصمــود في وجه 
الكيان الغاصب، وما زالوا كذلك حتى تحرير 

فلسطين والقدس.
الشهيد ماضي

إلــى ذلك قــدم الدكتور بحــر والنائب عبد 
الرحمن الجمل، واجب العزاء لذوي الشــهيد 
ســامي ماضي الــذي ارتقى مؤخــرا خالل 
المواجهــات مع جنود االحتالل في المناطق 

الحدودية شرق مخيم البريج.
ولفــت بحر إلــى أن الشــهداء يمضون على 
طريــق النصــر والتحريــر ودمائهــم وقود 
انتفاضة األقصى، مبينا أن شعبنا سيستمر 
علــى هــذا الطريــق ولــن يخذل الشــهداء 
والجرحــى وكل من ضحى مــن أجل تحرير 
فلســطين، مؤكــدا أن انتفاضــة األقصــى 
مســتمرة بإيمــان وعطاء شــباب أهلنا في 
القدس والضفة الغربية والمناطق المحتلة 

عــام 1948، ودعــا أهلنا فــي القدس 
والضفــة إلــى الصمود والثبــات حتى 

التحرير.
وعبر بحر عن اعتزازه بالشهداء الذين 
ضربــوا أروع األمثلــة فــي التصــدي 
والصمود، وقدموا للشعب الفلسطيني 
نموذجا رائعا في العطاء، وجدد العهد 
مــع اهللا ثم مــع الشــهداء ومــع أبناء 
الشــعب على أن نبقــى األوفياء لدماء 
الشهداء حتى تحرير المسجد األقصى.
 وأكــد أن االحتــالل مــا زال يرتكــب 
ومخالفــة  االنســانية  بحــق  جرائــم 
للقانــون الدولــي االنســاني، مطالبا 
بالعمل على جميع المستويات المحلية 
والعربية والدوليــة بالتعاون مع أحرار 
العالم لتقديم قادة االحتالل للمحاكم 
الدولية على جرائمهم التي ارتكبوها 
بحق االنسانية في غزة خالل الحروب  
العدوانيــة على قطاع غــزة، مبينا أن 
الجرائم ال تســقط بالتقادم ولشعبنا 

الحق في مقاضاة االحتالل.

وشث طظ الاحرغسغ غصثم واجإ السجاء بالحعغثغظ افغا وطاضغ

تخثر سظ: 
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سكرتير التحريرهيئة التحريرمدير التحرير
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آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

ُوِلَث الُعثى َشالضاِئظاُت ِضغاُء
مثــل يوم أمس قبــل (1437) عام هجــري مضت كان موعد البشــرية مع مولد 
 سيدها محمد صلى اهللا عليه وسلم، بمولدك سيدي يا رسول اهللا أشرقت شمس
عظيمة فعم نورها أرجاء األرض، أراد اهللا تبارك وتعالى وقدر اهللا غالب أن يكون 
ابتداء ومنشأ إصالح الكون من الجزيرة العربية، تلكم الصحراء القاحلة آنذاك التي 

صدرت للعالم الحضارة واألخالق والعلم والقيم اإلنسانية فيما بعد. 
نحن هنا ال نســتطيع أن نعالج كل ما يتعلق بمولد نبينا صلى اهللا عليه وســلم، 
غيــر أنني أتناول في هذه الســطور القليلة بعضاً من ســيرته العطرة في إدارة 
شــؤون الدولة وإصالح المجتمع، وهي أمور نحن كأمة مسلمة على وجه العموم، 
وكشــعب فلســطيني خصوصاً بأمس الحاجة لها، حتى نتتبــع خطواته ونلتمس 
هداه وننهض بواقعنا كما فعل صلى اهللا عليه وسلم، وأبدأ بالتفصيل على النحو 

التالي:
إصالح المجتمع

أذاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كل الفروقات والتشنجات والعصبيات التي 
من شــأنها إعاقة نمو المجتمع المســلم، وجعل العصبيــة الجاهلية خلف ظهره، 
ووضع ربا الجاهليــة ودماءها وأوزارها، وأتم المؤاخــاة بين المهاجرين واألنصار 
فباتوا إخوة من الدين والعقيدة، ومضى بالمجتمع نحو التقدم والتماســك ووحدة 
ا، بالمعنى العصري كان مجتمع يتمتع  الوطن، فكان مجتمعا قويا فتيا متماسكً
بأســباب القوة والســيادة، فأين نحن من هديه وسياســاته في احتــواء المجتمع 

وأفراده بمختلف توجهاتهم.   
إدارة شؤون الدولة

لقد عمل رســول اهللا صلى اهللا عليه وســلم وبحنكة بالغة على ترســيخ مبادئ 
الحكم الرشــيد في إداراته لشؤون دولته دولة اإلسالم العظيم، وكان حاني على 
الرعية، رحيماً بهم، ال شبع حتى يشبعون هم، وما قصة ربط وزيريه الحجر على 
بطنيهمــا منا ببعيد حيث كان يربط حجرين، كيف ال وهو الرحمة المهداة، وأقام 
رســولنا العدل بين الناس وعموم الرعية، ووقف بجانب الضعيف حتى أخذ حقه، 
وناصــر المظلومين، وضــرب الظالمين بيد من حديد، حتى ســاد األمن واألمان، 
وبات الناس في عهده وحكمه سواســية كأســنان المشط، وهذه هي البراعة في 

إدارة دفة الشؤون الداخلية للبالد، فهل حرصنا على االقتداء به.
العالقات الدولية

عمل صلى اهللا عيه وســلم على توســيع رقعة حكمه من خالل السرايا والغزوات 
في عهده، بل ومن خالل القدوة الحســنة بهدف ترغيب وتعريف الناس باإلسالم 
وأخــالق أهله، وخاطب الملوك واألمراء في إمبراطوريات الجوار من حوله دعاهم 
لإلسالم، ورغبهم فيه ورهبهم من قتال المسلمين، حتى دخل الناس في دين اهللا 
أفواجا، واشتهرت دولة اإلسالم بقوتها وتحالفاتها، كان رسولنا بارعا في اختراق 
التحالفات الدولية والنفوذ لمراكز القوى البشرية من حوله، ليعلمنا عدم الصمت 
علــى محاصرة األمــم لنا، وليقول للحكام من بعده على عاتقكم يقع مســؤولية 
بناء التحالفات الدولية لخدمة شعوبكم ورعاياكم، وليوصي زعماء عالمنا بالعمل 

الحثيث والتواصل مع الساحات الدولية لضمان حقوق وخدمة المسلمين.      
الخاتمة

في ذكرى مولد رســول اإلنســانية ومعلم البشــرية صلى اهللا عليه وسلم نذكر 
أربــاب أمتنا بمنهاجه فــي العدل بين الرعية، والرحمة باإلنســان، وقيم أخرى ال 
يتســع المقام لذكرها، فهل اســتذكرنا منهاجه في النهوض بواقع األمة وعملنا 

على منواله ومضينا على طريقته، لنصل بمجتمعاتنا إلى حيث بر األمان.   

plc .gaza info .p lc@gov.psplc .gov.ps+٢٨٢٩٠١٦ ٨ ٩٧٠ plcmedia+٢٨٢٧٠٣٧ ٨ ٩٧٠

أشــاد د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الفلســطيني بنشطاء 
االعالم الجديد في دعــم انتفاضة القدس، 
وقال خالل مشــاركته في هاشــتاج حماس 
28 الــذي انطلــق مــن منزل نائــب رئيس 
المكتب السياســي لحركة حماس اسماعيل 
هنية في مخيم الشاطئ مخاطبا المقاومين 
على الجبهــة اإللكترونية: "إن مشــاركتكم 
في هاشــتاج حماس 28 هي تجســيد لقيم 
الحرية والكرامة والعزة والعدالة، ولمشــاعر 
النبل واإلباء الفياضــة، فلكم منا كل الحب 
وكل الوفاء وكل التقديــر لهذا الجهد الرائع 
والعمل المبارك الميمون". وأشار ألن حماس 
في ذكرى انطالقتها قد عززت روح المقاومة 
وأعادت الثقة فــي نفوس األمة وبثت األمل 
في األجيال بــأن االنتصار على اليهود ليس 

أمراً مستحيالً بل ممكنا جداً.

الاحرغسغ غحغث بثور ظحطاء اقسقم الةثغث شغ دسط اظافاضئ الصثس

بيت عزاء الشهيد محمود األغابيت عزاء الشهيد سامي ماضي


