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2017م

النائــب  خاطــب 
حلبيــة  أبــو  أحمــد 
القدس  لجنة  رئيس 
واألقصــى بالمجلس 
المديرة  التشــريعي 
العامة لمنظمة األمم 
للتربيــة  المتحــدة 
والثقافــة  والعلــم 
السيدة/  "اليونسكو" 
بوكوفــا،  إيرينــا 
عقد  إلدانة  ودعاهــا 
االحتــالل  حكومــة 
األسبوعية  جلســتها 

أسفل حائط البراق.
حلبية"  "أبــو  وثمــن 
"اليونســكو"  دور 
فيما يتعلــق بحماية 
ودور  المقدســات 
والتــراث  العبــادة 

الثقافــي فــي مدينة القــدس وفي العالم، مقــدرًا قرار لجنــة التراث 
والمجلــس التنفيذي واللجنة التنفيذية للمنظمــة الذي وصفه بالقوي 
والجــريء والصــادر بتاريــخ )18أكتوبــر2016( والذي ينــص على أن 
المســجد األقصى المبــارك هو مكان عبــادة خالص للمســلمين، وال 
ارتباط لليهود به، معبرًا عن رضاه لتضمن القرار اعتبار حائط البراق 

وتلة المغاربة جزء ال يتجزأ من هذا المسجد.
ودعــا "أبو حلبيــة" في رســالته "اليونســكو" للتأكيد علــى الحكومة 
اإلســرائيلية بضرورة االلتزام بهذا القرار وغيــره من القرارات الدولية 
الصادرة بخصوص القدس والمسجد األقصى المباركة وتحميل حكومة 
االحتالل اإلسرائيلي مغبة عدم االلتزام بهذا القرار وغيره من القرارات.
وأدان ما قامت به الحكومة اإلسرائيلية يوم األحد )28 مايو 2017( من 
عقدها جلستها األسبوعية أسفل حائط البراق في تحدٍّ سافر وصريح 

لقرار منظمتكم وغيرها من القرارات الدولية.

أفرجــت قــوات االحتــالل صبــاح أول أمــس 
الثالثــاء عــن النائــب المقدســي المبعد عن 
مدينتــه محمــد أبو طيــر بعد اختطــاف دام 
لمدة "17" شــهرًا قضاها متنقاًل بين سجون 
االحتــالل في ظروف غير إنســانية وليســت 
صحية، وكانت جماهير غفيرة في اســتقبال 
النائب "أبو طير" لــدى وصوله ألحدى حواجز 

االحتالل.  
بدوره أجــرى النائــب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي د. أحمد بحر اتصااًل هاتفيًا معه 
مهنًئا بمناســبة االفراج عنه، متمنيًا له حياة 
هانئة في كنف اسرته في ظالل شهر رمضان 
المبــارك، ومنددًا بمحاوالت االحتالل الرامية 
إلبعاد النواب عن محيطهــم االجتماعي عبر 
الزّج بهــم في الســجون وتجديــد االعتقال 
اإلداري لهــم لمــرات متتالية بهدف افشــال 

التجربة البرلمانية الفلسطينية.
مــن ناحيتــه نقل النائــب "أبو طيــر" تحيات 

األســرى فــي ســجون االحتــالل للشــعب 
الفلســطيني كافــة، وأطلــع "بحــر" علــى 
تطورات السجون وما آلت إليه أوضاع أسرانا 
بعد انتهــاء معركــة الكرامة التــي خاضها 
األســرى بأمعائهم الخاوية واستمرت "41" 
يومًا، منوهًا إلى أنهم يتمتعون بمعنويات 
عالية ومصرّون على انتــزاع حقوقهم من 

بين أنياب السجان على حد تعبيره. 
يذكر أن "أبو طيــر" كان قد أبعده االحتالل 
من مسقط رأسه في مدينة القدس المحتلة 
الــى رام اهلل، ثــم أقدم علــى اختطافه من 
منزلــه عدة مرات، وحُكــم عليه هذه المرة 
بالسجن الفعلي لمدة "17" شهرًا باإلضافة 
إلى "30" شــهر مع وقف التنفيذ، باإلضافة 
لغرامة مالية قدرها "8" آالف شيكل، ويبلغ 
"أبــو طير" من العمــر "65" عامًا، بينما بلغ 
مجموع ما قضاه في ســجون االحتالل "34" 

سنة. 

أبرق د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني، يوم أمس األول ببرقية 
هنــأ فيها رئيــس المجلــس الشــعبي الوطني 
الجزائري السعيد بوحجة بمناسبة انتخابه رئيسا 
للبرلمان الجزائري عن الفترة التشريعية الحالية، 

متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهمته. 
وجاء فــي البرقية:" إننا إذ نرســل إلى معاليكم 
تهانينا الحارة نيابة عن نواب المجلس التشريعي 
وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني فإننا نسأل اهلل 
تعالى أن يعينكم على حمل هذه األمانة لخدمة 
أبناء شــعبكم وقضايا األمة العربية واإلسالمية 

وخاصة القضية الفلسطينية". 
وأشــاد "بحــر" فــي برقيتــه بمواقــف الجزائــر 

حكومة وشــعبنا وبرلمانًا تجاه شعبنا وقضيتنا 
الفلســطينية واصًفا إياها بالمواقــف التاريخية 
والبطوليــة، منوهــا على أن الشــعب الجزائري 
الشقيق معروف بحبه لفلسطين ودعمه للقضية 
الفلســطينية منذ عقــود من الزمــان، متوجهًا 
بالشكر للجزائر الشقيقة على مواقفها السياسية 

تجاه قضيتنا. 
واختتم "بحر" برقيته بتهانيه للشعب الجزائري 
بنجــاح العمليــة الديمقراطيــة متمثلــة بإجراء 
االنتخابات التشريعية األخيرة، متمنيًا بأن يسود 
الخير عموم األراضي الجزائرية الشقيقة، معربًا 
عن أمله بقيام رئيس البرلمان بواجباته القومية 
والدينية تجاه فلسطين وقطاع غزة المحاصر.       
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"الوقائي" يختطف نجل نائب بالضفة 
الغربية والنواب يشجبوا الحادثة

النائب أبو حلبية: القدس عنوان تاريخي للتعايش السلمي بين 
المسلمين والمسيحيين

د. بحر: اتهام ترامب 
لحماس باإلرهاب جريمة كبرى بحق 

شعبنا وقضيتنا ومقاومتنا

دعا أحرار العالم للتوحد في وجه المؤامرة االمريكية

اســتنكر نــواب الضفــة 
الغربية ما قــام به جهاز 
التابــع  الوقائــي  األمــن 
الفلســطينية  للســلطة 
النائب  نجــل  باختطــاف 
في المجلس التشــريعي 
عمر عبد الــرازق، وذلك 
بعد اقتحام منزله الواقع 
والعبــث  ســلفيت  فــي 
ومصــادرة  بمحتوياتــه 
بعض ممتلكاته الخاصة.

وقــال نــواب الضفة في 
تصريح صحفي أصدروه 
مجموعــة  إن  مؤخــرًا:" 
مســلحة تابعــة لألمــن 
بمحافظــة  الوقائــي 
علــى  أقدمــت  ســلفيت 

اقتحام منزل النائب د. عمر عبد الرازق، واختطفت 
نجله "محمــد" دون مراعاة مكانة أبيــه كونه نائبًا 
منتخبًا يتمتع بالحصانــة البرلمانية، وزجّت قوات 
الوقائي بالشــاب المختطف في الســجن دون تهمة 

تذكر".
وندد النواب في تصريحهم الصحفي بالحادثة التي 
اعتبروها اضرار متعمد بالوحدة الوطنية، مطالبين 
بضــرورة االفــراج عــن الشــاب المختطــف فــورًا 
واالعتــذار ألبيه، منوهين إلــى أن "الوقائي" ضرب 
بعرض الحائط مناشــدات المنظمات والمؤسسات 

أكد النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي، د. 
أحمد بحــر، أن تصريحات الرئيس األمريكي دونالد 
ترمــب بخصــوص اتهــام حركة حمــاس باإلرهاب 
تشــكل جريمــة كبــرى بحق شــعبنا الفلســطيني 

وقضيته الوطنية ومقاومتنا.
وشدد "بحر" في بيان صحفي على أن اتهام حماس 
باإلرهــاب يعبــر عــن حقيقــة الموقــف األمريكي 
المعادي لحقوقنا وثوابتنا الوطنية، ويشكل استهتارا 
فاضحا بالقوانين والمواثيق الدولية التي كفلت حق 
الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة كل من يحتل 

أرضها ويغتصب مقدراتها ويدنس مقدساتها.
واعتبر "بحر" هذه التصريحات دليال على عمق النفاق 
األمريكي الذي يحــاول قلب الحقائق ووضع الضحية 
مــكان الجالد في الوقت الذي يمــارس فيه االحتالل 
الصهيوني القتل ضد أبناء شــعبنا ويســلب أرضهم 

ويهود مقدساتهم ويهدم بيوتهم صباح مساء.
وأكــد أن هــذا الموقف يحمــل دالالت خطيرة لجهة 
المقاومــة  اســتهداف  علــى  المباشــر  التحريــض 

أكــد النائــب أحمد أبــو حلبيــة أن مدينــة القدس 
مثلت العنوان الحضاري والقيمــي والتاريخي البارز 
للتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين على 
مــر العقــود والقرون، جــاء ذلك لدى مشــاركة "أبو 
حلبية" باللقاء الحواري الذي نظمته مؤسسة القدس 
الدولية بعنوان" التعايش الســلمي بين المسلمين 
والمســيحيين فــي بيــت المقدس مــا بيــن العام 
1897م إلى 1994م، بحضــور لفيف من المهتمين 
والسياسيين والباحثين في شؤون القدس وأساتذة 

التاريخ بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
وأشــار النائب أبو حلبية خالل كلمتــه الي األوضاع 
التي مرت بها فلسطين ومدينة القدس منذ القدم، 
وســرد األحداث التاريخية للمدينة بداية من ســلب 
االحتالل ألرضنا ومقدســاتنا وليس انتهاًء باحتالل 
المدينة، مؤكداً أن االعتداءات واالقتحامات اليومية 
لقوات االحتالل االســرائيلي والتي تشهدها باحات 
المســجد األقصى لن تثني أهلنا الفلسطينيين عن 

خدمة القدس والمحافظة عليها.
ونــدد بمحاوالت البعــض الرامية إليجــاد المبررات 
السياســية للتنازل عن أرضنا ومقدساتنا التاريخية 
في مدينة القدس المحتلة، منوهًا إلى أن التكييف 
القانوني والنظرة القانونية من وجهة نظر القانون 
الدولــي أن المدينــة تقــع وتــرزح تحــت االحتالل 
القصري، غيــر أن أهلها ثابتين فيهــا ولن يتنازلوا 

عنها بأي حال من األحوال. 
وشــدد " أبو حلبية" على أن ما حدث عام "1967م" 

ويروج هذه التســمية التي من شأنها تزوير التاريخ 
الناصع لمدينتنا.  

وفــي نهايــة كلمته وجه التحية ألســرانا البواســل 
الذيــن يقبعون خلف قضبان المحتل الغاصب، الفتا 

حقوق  بمجــال  العاملــة 
والتــي طالبت  االنســان 
الشــاب  عــن  باإلفــراج 
لكونــه لــم يرتكــب أي 

جنحة أو مخالفة تذكر. 
فــي  النــواب  ورأى 
اعتقــال  أن  تصريحهــم 
"عبــد  النائــب  نجــل 
الرازق" يُشكُل استكمااًل 
لمسلســل الحــرب ضــد 
التــي  الديمقراطيــة 
تشــنها األجهــزة األمنية 
في الضفة الغربية بحق 
النواب وذويهم، مؤكدين 
علــى أن هذه السياســة 
على  للتضييق  الهادفــة 
النواب اإلسالميين وذويهم 
لن تجدي نفعًا، بل ستزيدهم عزمًا لخدمة شعبهم 
الذي أوالهم ثقته الغالية، ومشددين على مضيهم 
نحو تقديم الخدمة ألبناء شعبهم رغم المضايقات 

والمالحقات األمنية ألبنائهم وعائالتهم وأقاربهم.
ومن الجدير ذكره أن الشــاب المختطف "محمد" هو 
طالب دراسات عليا بجامعة بيرزيت وال يفصله عن 
التخرج ســوى قرابة عشــرة أيام فقط وبالرغم من 
ذلك لــم تمهله قــوات األمن الوقائي مــن متابعة 
دراسته، وأقدمت على اختطافه مفسدة بذلك فرحة 

تخرجه. 

الفلسطينية واشــارة مبطنة للسلطة الفلسطينية 
واالحتالل بمضاعفة وتيــرة إجراءاتها القمعية ضد 
قطاع غزة وأهله الصامدين خالل المرحلة المقبلة.

وعبــر "بحر" عن بالغ اســتهجانه لموقــف القيادات 
العربية التي صمتت عن تصريحات ترمب بما يؤكد 
تســاوقها مع المخططــات األمريكية التي تســعى 
للنيل من المقاومة الفلســطينية والحقوق الوطنية 

الفلسطينية.
ودعــا قــوى وفصائــل شــعبنا والشــعوب العربية 
واإلســالمية وكل أحــرارا العالــم للتوحــد في وجه 
المؤامرة التي يقودها ويرعاها ترمب لتركيع شعبنا 

ومقاومتنا وتصفية حقوقه وثوابته الوطنية.
وختــم بيانه بالتأكيد على أن حمــاس ماضية على 
طريــق مقاومتهــا لالحتــالل المكفولــة بالمواثيق 
الدولية وحســب كل الشرائع الســماوية والقوانين 
األرضيــة والقيم األخالقية واإلنســانية، وســتظل 
متمســكة بحقــوق وثوابــت شــعبها مهمــا بلغــت 

التضحيات.

هو بمثابة احتالل للشــطر الشــرقي من المدينة، 
منــددًا بمن يســمونه زورًا وبهتانًــا بيوم "توحيد 
القدس"، الفتًا إلى أن هذه التســمية هي تســمية 
إســرائيلية وليس فينــا من يتماهى مــع االحتالل 

إلــى أنهم خاضوا معركة الكرامة األخيرة بأمعائهم 
الخاوية من أجل نيل أبسط حقوقهم اإلنسانية التي 

تمنعهم سلطات االحتالل منها.
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3 أخبار ومقاالت

رمضان.. شهر الوحدة واالنتصار  
نتفيأ هذه األيام ظالل شهر رمضان المبارك الوارفة التي تمدنا بالراحة والسكينة 
والطمأنينة، وتبث في قلوبنا نفحات اإليمان واليقين والتقوى والثقة بنصر اهلل عز 
وجل في ظل المؤامرات اإلقليمية والدولية التي تستهدف تركيع شعبنا ومقاومتنا 

وحملنا على التنازل عن حقوقنا وثوابتنا الوطنية.
إن شــهر رمضان هو شــهر رباني جامع، ولعل ما يمكن أن نقتبس من أنوار هذا 
الشــهر الفضيل باقة من المعاني الســامية والدروس الروحية واإليمانية العالية 

التي ال تتجسد دفعة واحدة إال في شهر رمضان.
فشهر رمضان هو شهر التوبة والمغفرة والمحبة والتقرب من اهلل تعالى، كما هو 
شهر الصبر والمصابرة، وهو –أيضا- شهر البذل والعطاء والرحمة والرفق بالفقراء 

والضعفاء والمساكين، وشهر الجهاد واالنتصارات على األعداء. 
وكــم نحن بأمس الحاجة إلى التوبة في هذا الموســم اإليمانــي العظيم الذي ال 
يأتي في العام إال مرة واحدة، فالتوبة تشكل أساس االنطالق نحو العمل الصالح، 

والوقود الدافع نحو عمارة األرض والحياة بالخير والنور واألمل والصالح.
وال ريب أن حال العســرة والظروف الصعبة التي يعيشــها شــعبنا بفعل اشــتداد 
الحصار المضروب منذ ما يزيد عن عشــر ســنوات، واإلجراءات العباسية التآمرية 
مــن قطع للكهرباء والوقود ومنــع لألدوية وغيرها، تقتضي منا تجســيد معاني 
الصبر والمصابرة، والعمل في فضاء البذل والعطاء، وإعادة االعتبار لقيم التكافل 
االجتماعي من خالل الســعي الجاد لمســاعدة الفقراء والمحتاجين، ومد يد الخير 
واإلحســان ألولئك الذين وقعوا ضحايا الحصار والتآمر وقسوة الظروف واألحداث، 

وباتوا يعانون األمرين في توفير الغذاء والكساء والدواء ألسرهم وأطفالهم.
 لــذا، فإننا ندعو اإلخــوة الذين رزقهم اهلل من فضله ووســع عليهم من رزقه أن 
ال يبخلــوا على إخوانهم المحتاجين والفقراء الذين ال يســألون الناس إلحافا، وأن 
يكونــوا في هذا الشــهر العظيم كالريح المرســلة فــي البذل والعطــاء وتقديم 
الصدقات كما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأن يعملوا على كسر أهداف 

الحصار والتآمر على شعبهم بعزيمة وثابة وعطاء غير محدود.
إن الحقيقة التي ينبغي أن يدركها الجميع أن شهر رمضان هو شهر قرب و إخالص 
ال شــهر والئم ومناســبات، فقد انقلب رمضان عند الكثير من الناس إلى محض 
تقاليــد وعــادات، فقد أراد اهلل شــيئًا، و أراد العباد شــيئًا آخر. لقد أراد اهلل شــهرًا 
يصطلح فيه العباد مع ربهم، وتنضبط جوارحهم وأعضاءهم وألسنتهم وأعينهم 
وآذانهم بما يرضي اهلل، وأراد ســبحانه من هذا الشــهر أن يكون عباده في أعلى 
درجات القرب، وأن ينتقلــوا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، 
ومن وحول الشــهوات إلى جنات القربات، فإذا انقلب األمر، وأصبح رمضان شــهرا 
لمتابعة المسلسالت وحضور السهرات حتى الفجر، فهذا ما لم يرده اهلل أو يرضى 

عنه سبحانه وتعالى.
من هنا فإننا أحوج ما نكون في هذا الشهر الفضيل إلى مضاعفة األعمال الصالحة 
واالجتهــاد في الطاعات والعبادات، والتحلي بصــدق الحديث، وأداء األمانة، وصلة 
الرحم، وحســن الجــوار، والصدق في األقوال واألفعال، وتفقــد الضعفاء والفقراء 
والمحتاجيــن، كي نفــوز بثمرة التقــوى، ويتحقق فينا مراد اهلل تعالى في شــهر 
رمضــان العظيم، ويمنحنا اهلل تعالى القوة والصبر على مواجهة تآمر ومخططات 

ومكائد األعداء.
وال ننســى أن هذا الشهر العظيم هو شهر الفتوحات واالنتصارات، فقد أكرم اهلل 
فيه رســوله الكريم وصحابته الكرام والمســلمين الصادقين بالنصر في مواطن 
كثيــرة، ومنحهم الغلبة على عدوهــم، َفعََلتْ راية الحق والعــدل، وزهقت راية 

الباطل والعدوان.
وها هم المجاهدون المقاومون من أبناء كتائب القســام والمقاومة الفلســطينية 
يعدون العدة في هذه الشــهر الفضيل، ويتنســمون عبــق المعاني اإليمانية في 
رمضان، متســلحين بوعد اهلل تعالى لهم بالنصر والتمكين، وكلنا ثقة أن نفحات 
رمضان سوف تحمل لنا ولشعبنا بشريات الغلبة واالنتصار على العدو الصهيوني 
المجرم، وتهيئ سبل الفرج والخالص من نير االحتالل، وتعبد الطريق نحو كسر 
قيود األســرى والمسرى بإذن اهلل تعالى، وتيسر لنا سبل تعزيز الصمود والفكاك 

من المؤامرات التي تتربص بنا صباح مساء.
فلنغتنم كل لحظة من لحظات شهر رمضان المبارك، ولنشدّ من عزمنا ونشمر عن 
ساعد الجد واالجتهاد، ولنري اهلل تعالى منا ما يحب، ونشدّ عضد بعضنا البعض 
وحدة واحدة كالبنيان الشامخ والجسد المرصوص، ولتنطلق أعمالنا الصالحة في 

كل مكان، ونتسلح بالقرب من اهلل في مواجهة كل الشدائد والمؤامرات.
وكل عــام وأنتم بخيــر، كل عام وأنتم إلــى اهلل أقرب، والنصر لشــعبنا في وجه 

الصهاينة المجرمين وكل المتآمرين.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

النائب األسطل: تنفيذ القصاص بحق قتلة 
الشهيد "فقهاء" يعزز األمن ويردع العمالء

اللجنة القانونية تعقد ورشة عمل حول ضريبة 
القيمة المضافة

أكد النائب يونس األســطل أن إعدام قتلة الشــهيد القائد مازن 
فقهــاء وتنفيــذ القصــاص بحقهــم يعــزز األمن فــي المجتمع 
الفلســطيني ويردع العمالء ويضرب منظومة األمن الصهيوني 
وقدرتها على جمع المعلومات االستخبارية عن قطاع غزة وقادة 

المقاومة فيه. 
وقال النائب األســطل في تصريحات صحفيــة أدلى بها مؤخرًا 
لوســائل االعالم المحليــة:" إننا ننظر لتنفيــذ القصاص بقتلة 
الشــهيد فقهــاء بأنه ســيوفر األمن وســيردع العمــالء والخونة 
وســيرهب كل من تسول له نفســه التعدي على دماء الناس أو 

التعامل والتعاون مع االحتالل".
وأكــد أن من يحاولون التشــكيك بأحكام االعــدام بحق العمالء 
يخدمون أجندات خارجية وهم بتشكيكهم يتماهون مع االحتالل 
في الدفاع عن هؤالء المجرمين، سواء بدافع كراهيتهم لألحكام 
الشرعية، أو ورغبة في إيجاد الفوضى في المجتمع وتعزيزها بما 

يخدم مصلحة االحتالل وأعوانه.
 أشــار إلى أن تنفيذ حكم االعدام بحق القتلة يحمل عدة رسائل 
منها أن أمن مجتمعنا الفلســطيني مــن أولوياتنا وأن القصاص 
العادل ســيطال كل من يعبث باألمن مضيفــًا بقوله:" إن اعدام 
العمالء رسالة لالحتالل مفادها أنك لن تفلت من القصاص وأن 
عمالئك يعلقون على أعواد المشــانق وال تستطيعون أن تفعلوا 
لهم شــيء، وغزة لم تعــد في جيب أحد وهــي ماضية بمحاربة 

العمالء والقضاء عليهم".
وبينَ "األسطل" في تصريحه أن إعدام العمالء هو بمثابة رسالة 
لذوي الشهيد "فقهاء" مفادها أن شفاء صدوركم واجب علينا من 
خــالل تطبيق العدالة في المجرمين، مشــددًا أن غزة لن تفرط 

بأمنها مهما عبث به العابثون.

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشــريعي الفلســطيني 
ورشــة عمــل حول ضريبــة القيمــة المضافة، وذلــك في مقر 
المجلس بغزة بحضور رئيس اللجنة النائب محمد فرج الغول، 
وأميــن عــام المجلس التشــريعي نافذ المدهون، وبمشــاركة 
وكيل مســاعد وزارة المالية عوني الباشا، وعدد من المحامين 
واألكاديمييــن والمختصيــن، ولفيــف مــن أســاتذة القانــون 
بالجامعات الفلســطينية، وهدفت الورشة لمناقشة مدى حاجة 
المجتمع لســن قانون القيمة المضافة، واألمور والبنود الواجب 

مراعاتها في مشروع القانون المقترح.
وبعــد عرض الحضور والمشــاركين لوجهــات نظرهم خلصت 
الورشــة لعديد التوصيات كان من أهمها أن كل صفقة تجارية 
تقع في األراضي الفلسطينية تخضع لضريبة القيمة المضافة 
ســواء شــملها القانون أم لم يشــملها، وأوصت اللجنة باإلبقاء 
على نفس النظام المعمول به في األراضي الفلســطينية دون 
تعديــل، وأن تكون اآلليــات الخاصة بالضريبــة من صالحيات 

مسئول ملف الضريبة في وزارة المالية.
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تقرير

نواب التشريعي.. عمل متواصل وعطاء ال محدود من أجل خدمة المواطن
واصــل نواب المجلس التشــريعي من كتلــة التغيير واإلصالح 
بمحافظــات قطــاع غــزة أعمالهــم البرلمانيــة والرقابيــة 
واالجتماعية، بهدف خدمــة المواطن والتخفيف من معاناته 
جراء الظروف الراهنة، حيث زار نواب محافظة غزة هيئة الزكاة 

الفلســطينية وناقشــوا مع القائمين عليها مشاريع تنموية 
واغاثيــة، في حين تفقدوا مركز شــرطة الشــاطئ، وعقدوا 
لقاًء مع رجال االصالح والوجهاء بالمدينة، بينما شــارك نواب 
محافظة شــمال غزة بحفل االفراج عن النزالء الغارمين، كما 

زار نواب الوســطى مدير األمن الداخلــي بالمحافظة ومركز 
شرطة دير البلح، وكرموا 120 نزيل تمكنوا من اجتياز دورات 
شــرعية وأخرى في أحــكام تالوة القرآن الكريــم، "البرلمان" 

رصدت أنشطة النواب وأعدت التقرير التالي: 

هيئة الزكاة الفلسطينية
 ناقــش ُكاًل مــن النواب: جمــال نصار، 
مــروان أبو راس، وأحمد أبــو حلبية، مع 
رئيس هيئة الزكاة الفلســطينية، عالء 
الرفاتي عدة مشاريع تنموية وخدماتية 
ســيتم تنفذهــا خــالل شــهر رمضــان 
المبــارك بهــدف التخفيــف عــن كاهل 
األســر المســتورة، وأثنى النــواب على 
جهود هيئــة الزكاة وخدمتهــا للمجتمع 
الفلســطيني، مؤكديــن علــى وقوفهم 
ودعمهم للهيئة وللمؤسسات والجمعيات 

الخيرية كافة.
بدوره اســتعرض "الرفاتــي" دور الهيئة 
في خدمة المواطن الفلســطيني، الفتًا 
للعديــد من المشــاريع التــي قامت بها 

خالل الفترة الســابقة، وأهم المشــاكل التي تواجه 
عملهــا في ظل الحصــار الخانق الذي يعيشــه أبناء 

شعبنا الفلسطيني.
ويتفقدون شرطة الشاطئ

إلى ذلك تفقد النائبان: أحمد أبو حلبية، ومحمد فرج 
الغول، مركز شرطة الشاطئ، والتقيا بمدير المركز 
العقيــد طارق البغدادي، وعدد من الضباط العاملين 
فيــه، مقدّرين الــدور المهم الذي تقــوم به مراكز 
الشرطة، ومؤكديّن على سياسة التشريعي الرامية 
للوقــوف عن قرب علــى احتياجــات المراكز وتذليل 
العقبات التي تواجههم والعمل على حلها، ومشددين 

على ضرورة اتباع اإلجراءات القانونية الصحيحة.
 مــن جانبــه اســتعرض العقيــد "البغــدادي" أهــم 
المشــكالت التي تعترض عمل المركز، مبينا آليات 
التعامل مع شكاوى المواطنين وكيفية متابعتها مع 
لجان اإلصــالح التابعة لوزارة الداخليــة، وفي نهاية 
الزيارة قام النائبان بجولــة تفقدية بالمركز واطلعا 
علــى مرافقه، وتأكــد النائبان من ســالمة إجراءات 
توقيف الموقوفين فيه، ووعدا بتذليل العقبات التي 

تعترض عمل المركز.
ويلتقون بوجهاء المدينة

 وفــي ســياق أخر التقى عــدد من النــواب بوفد من 

رجال االصالح والمخاتير والوجهاء في محافظة غزة، 
وناقشــوا جهودهم في اصالح ذات البين، مؤكدين 
على دورهم المشــرّف في اســتقرار أمن المجتمع، 
ومشــددين على الدور التكاملي بين نواب المجلس 
التشــريعي ورجــال االصــالح والمخاتير والشــرطة 
الفلســطينية بما يحقق المصلحــة العامة ويحافظ 

على النسيج االجتماعي.
االفراج عن النزالء الغارمين

بدورهــم شــارك نــواب كتلــة التغييــر واإلصــالح 
بمحافظة شــمال غزة في احتفال االفراج عن النزالء 
الغارميــن والموقوفين على ذمم مالية وذلك بدعم 
كريــم من رئيس المكتب السياســي لحركة حماس 
إســماعيل هنيــة، وبحضــور نواب محافظة شــمال 
غزة وقيادة الشــرطة الفلسطينية وعدد من الوجهاء 

والمخاتير وذوي النزالء المفرج عنهم.
من ناحيته أكد النائب يوســف الشرافي في كلمة له 
أن حملــة الغارمين تكفلت باإلفــراج عن "49" نزياًل 
من أصحــاب الذمــم مالية فــي محافظة الشــمال، 
منوهًا إلــى أن الحملة تأتي مــن أجل التخفيف عن 
أبناء شــعبنا ودعــم صمودهم، داعيًــا لتعزيز مثل 
هــذه المشــاريع وإخــراج المعوزين ومســاندة أهل 
غزة، وقال:" إن االفراج عن الغارمين إنما يدلل على 

الوحدة وتحقيق الدعوة بالتكافل". 
وشــكر النائب "الشــرافي" رئيس المكتب السياسي 

لحركة حماس علــى هذه المبــادرة الكريمة، وعلى 
دوره البارز والمميز في اإلفراج عن الغارمين ورســم 
البســمة على شفاه أهالي النزالء خاصة قبيل حلول 

شهر رمضان المبارك.
زيارة مدير األمن الداخلي

وفي ســياق متصل زار النائبان سالم سالمة، وعبد 
الرحمن الجمل، مدير جهاز األمن الداخلي بالمحافظة 
الوســطى المقدم رائد أبو هويشــل، وأثنى النائبان 
على جهود الجهاز في حفظ أمن المواطنين، وحماية 

الجبهة الداخلية من أي خطر أمني تتعرض له.
مــن ناحيتــه وأوضــح المقــدم "أبو هويشــل" أهم 
إنجازات الجهاز بالمحافظة الوسطى وأهم المعيقات 
التــي تعتــرض عملــه، شــاكرًا التشــريعي ونوابه 
علــى متابعتهــم لهمــوم المواطنيــن، معبــرًا عن 
اعتزازه بالدور الرقابي الذي يمارســه نواب المجلس 

التشريعي. 
مركز شرطة دير البلح

كما زار النائبان مركز شرطة دير البلح والتقيا بمديره 
الرائد شادي مســمح، وطاقم من الضباط العاملين 
معــه، وأثنى النائبان على جهود أفراد الشــرطة في 
متابعــة قضايا المواطنين وســعيهم الــدؤوب لحل 

مشاكل المواطنين. 
 بــدوره أوضح الرائد "مســمح" آلية العمل في مركز 
الشــرطة وكيفية متابعة قضايا المواطنين مشــيرًا 

الي أهم المعيقات التي تعترض عملهم 
سواء شــح االمكانات المادية أو النقص 
في الــكادر البشــري، شــاكرًا للنائبين 
زيارتهما الكريمة وحرصهما على خدمة 
أبناء شــعبنا ودعم صمــوده في مختلف 

القطاعات.
ويكّرمون "120" نزيل

كما كــرّم نــواب المحافظة الوســطي 
"120" نزيــاًل ممن اجتازوا عــدة دورات 
شــرعية وفقهية، ودورات أحــكام تالوة 
القــرآن الكريــم، وذلك فــي حفل أقامه 
مركــز االصــالح والتأهيــل بمدينة دير 
البلح، وحضره النائبان ســالم ســالمة، 
وعبــد الرحمــن الجمــل بحضــور مدير 
شــرطة المحافظة العقيد إسماعيل أبو 
راشــد، ومشــاركة العديد من الضباط والشخصيات 
الوطنية والمؤسســات األهليــة، ودار القرآن الكريم 

بالمحافظة. 
وفي كلمة له أثنى النائب "الجمل" على جهود هيئة 
التوجيــه السياســي والمعنوي، ودار القــرآن الكريم 
والســنة، ومركــز التأهيــل واالصــالح بالوســطى، 
لمســاهمتهم فــي انجــاز هذه الــدورات الشــرعية 
للنزالء، ومتابعة النزيل واخضاعه لبرامج من شأنها 

تحويله لعنصر إيجابي في المجتمع.
بدوره وأوضح مدير مركز اإلصالح والتأهيل ســعي 
المركز للوصــول للمعنى الصحيح لمفهوم اإلصالح 
والدينيــة  التثقيفيــة  بالــدورات  وذلــك  والتأهيــل 
والتعليمية، إضافة لعدة دورات متنوعة. شــاكرًا كل 
من ســاهم وشــارك في إنجــاح هذه الــدورات التي 

تصب في مصلحة النزيل والمجتمع.
ويفتتحون مسجد الشهيد "فقهاء"

إلــى ذلك افتتــح النواب: خليل الحيــة، فتحي حماد، 
وعبد الرحمن الجمل، مسجد الشهيد مازن فقهاء في 
الزوايدة بالمحافظة الوســطى، وأكدوا أن شعبنا لن 
ينسى الشــهداء الذين ناضلوا االحتالل وقاتلوه في 
ســبيل نيل الحرية والكرامة واالســتقالل، شاكرين 
كل القائميــن والمســاهمين والمتبرعيــن في بناء 

المسجد. 

النواب لدى لقائهم رئيس هيئة الزكاة د. عالء الرفاتي

نواب محافظة غزة لدى لقائهم بوجهاء المدينة النائبان "الجمل وسالمة" لدى مشاركتهما في حفل تخريج النزالء 
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تقارير

لجنة التربية تناقش خطة اللجنة اإلدارية الحكومية

لجنة الموازنة تستمع لرئيس اللجنة اإلدارية الحكومية

عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
بالمجلس التشــريعي اجتماعًا دوريًا لها 
بمقر المجلس، وناقشــت خالل االجتماع 
الخطة الحكومية العامة لألعوام الخمس 
القادمــة، وذلــك بحضور رئيــس لجنة 
التربيــة النائــب عبــد الرحمــن الجمل، 
وُكاًل من النواب: خميس النجار، يوســف 
الشرافي، سالم ســالمة، محمد شهاب، 
ويحيــى العبادســة، واســتعرض رئيس 
البرامج والمشاريع واالحصائيات  اللجنة 
التي  القياســية  والمؤشــرات  والمجاالت 

أشارت إليها الخطة وأهدافها العامة. 
وأكــد النائب "الجمــل" أن الخطة المعدة 
من قبــل اللجنــة الحكوميــة هي خطة 
استراتيجية وطموحة، وأن لجنته تدعم 
تنفيذها، الفتًــا إلى أنها تتضمن برامج 
ومشــاريع مــن شــأنها تطويــر قطــاع 
التنميــة االجتماعية، من خــالل تطوير 
قطاعي الصحة والتعليم وتعزيز البحث 
العلمي واالبداع واالبتكار وتوفير الحماية 
االجتماعيــة للعمال والفقراء والشــرائح 

عقــدت لجنة الموازنة والشــؤون الماليــة بالمجلس 
التشــريعي جلســة اســتماع لرئيس اللجنة اإلدارية 
الحكومية عبد الســالم صيام، وناقشــت معه خطة 
لجنته للمرحلة المقبلة والتي قدمتها رسميًا للمجلس 
التشــريعي للمصادقة عليها، وذلك بحضور النواب: 

جمال نصار، عاطف عدوان، وجميلة الشنطي. 
بدوره شدد رئيس لجنة الموازنة بالتشريعي النائب 
جمــال نصار علــى أن المجتمــع الغــزي والقطاعات 
الحكوميــة خاصــة بحاجــة لخطــة قابلــة للتطبيق 
والقيــاس ويمكــن مراقبتها مــن الجهــات الرقابية 
الرســمية، مشــددًا على ضرورة أن تتضمن الخطة 
مبــدأ احتــرام المواطــن وتعزيــز قيمته االنســانية 

المهمشــة في المجتمع وتمكيــن المرأة 
وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة. 

وأضــاف أن الخطة المقدمــة من اللجنة 
اإلداريــة الحكوميــة تولــي رعايــة ذوي 
األسرى والشــهداء وأصحاب االحتياجات 
الخاصــة أهميــة كبرى، وتحــدد معايير 
معاناتهــم،  لتخفيــف  تهــدف  واضحــة 
مشــددًا أنهــا خطــة طموحــة تهــدف 
لتحســين ظروف الســكن لــذوي الدخل 
المحــدود والفقــراء والفئات المهمشــة، 
وتنميــة المواطن فكريًا وبدنيــًا ومهنيًا 
وتعزيــز الفكر الوســطي فــي المجتمع 
وصون تراثنا الديني والثقافي والوطني 

وتعميق دوره كدافع نحو التحرير.
من جانبهم أشــار أعضــاء اللجنة لنقاط 
القــوة ونقــاط الضعــف التــي تضمنتها 
الخطــة، مؤكديــن علــى ضــرورة توفر 
اإلرادة السياسية والموارد المالية الالزمة 
كــي يتــم التغلب علــى نقــاط الضعف 
والعمــل علــى ترجمة هــذه الخطة الى 

حقائق وواقع منشود. 

وصموده، مشيرًا لتعزيز التنمية السياسية من خالل 
توسيع دائرة الشراكة السياسية. 

مــن ناحيتهــا أثــارت النائبــة جميلة الشــنطي عدة 
مقترحــات وتســاؤالت حول الخطة، مؤكــدة ضرورة 
تركيزهــا علــى حل مشــكالت المواطنيــن الملحة، 
ووضــع تصور عملي لتفعيل دور الــوزارات الخدمية 
ليالمــس احتياجــات المواطن بشــكل أكبــر وأكثر 
عمًقا، مشددة على أن مجتمعنا لديه من اإلمكانيات 
والقــدرات ما يمكن للمســؤول أن يراهــن عليه ألن 

شعبنا فتي ولديه كفاءات. 
بــدوره شــدد رئيــس اللجنــة اإلدارية عبد الســالم 
صيــام على أن لجنته جاءت في ظل ظروف غاية في 

الصعوبــة والتعقيد ويقع على عاتقها مهام جســام 
األمر الذي يُصعبّ من قدرتها على القيام بكل تلك 
األعباء المنوطة بها، مؤكدًا أن الخطة شــاركت في 
صياغتها معظم الوزارات والهيئات الحكومية لضمان 

أكبر قدر ممكن من شمولية الخطة وفعاليتها.
وأشــار "صيــام" إلى أن لجنتــه راعت لــدى اعدادها 
للخطة االســتئناس بالســوابق المماثلة في عملية 
التخطيط ســواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، 
منوهًا إلــى أن الوزارات والهيئــات الحكومية منوط 
بها اخراج وتدشــين خطط تشــغيلية سنوية للعمل 
اليومي بما يضمن خدمــة المواطن وتجويد الخدمة 

الحكومية المقدمة للمواطنين كافة. 

وأكــد أن التخطيــط االســتراتيجي بحاجــة لبيئــة 
مســتقرة األمر الذي نفتقده في قطاع غزة وبالتالي 
كانــت الخطة تتســم بالموضوعية وعــدم المغاالة 
حتى يســهل تطبيقها وقياســها، ويتســنى للجهات 
الرقابية في التشريعي وغيره من مؤسسات المجتمع 
المدني المراقبة على المؤسسات والوزارات والهيئات 
الحكوميــة ومدى التزامها بخدمة المواطن والســهر 
علــى راحته، شــاكرًا لجنــة الموازنة علــى دعوتها 
ومتابعتها لعمل اللجنة اإلداريــة الحكومية، وواعدًا 
النواب الحضــور ببذل أكبر الجهود مــن أجل رعاية 
مصالــح المواطنيــن وتقديــم خدمتهــم علــى كل 

االعتبارات األخرى.
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الحقائق مقابل األوهام

أراد بعــض الناس أن يتوهم الفلســطينيون بأن الرئيــس األميركي الجديد 
"ترامب" حمل معه عصى الحل الســحري، والبديل لما ميز الخمسة وعشرين 
عامًــا الماضيــة مــن مفاوضــات فاشــلة، أصبحت غطاًء لتوســع اســرائيل 
االســتيطاني والذي رفع عدد المســتوطنين من "111" ألف عام 1993م إلى 

رقم يتجاوز السبعمائة ألف مستوطن غير شرعي.
 غير أن الحقائق التي ســمعناها ورأيناها جاءت صارخة وحاسمة بشكل يجب 
أن يبــدد كل األوهــام، الرئيس األميركي لــم يذكر فــي كل خطاباته أمام 

العرب، واإلسرائيليين والفلسطينيين، وحتى األوروبيين، ثالثة اشياء.
لــم يذكــر االحتالل، ولــم يذكر االســتيطان الذي يقــر الجميع بأنــه العقبة 
الرئيســية أمام الســالم، بل واألداة الرئيســية لمنع حدوثه، ورغم أن وتيرة 
األستيطان ارتفعت بنسبة %37 منذ انتخابه، ولم يذكر حقوق الفلسطينيين، 
ســواء في تقرير المصير أو االســتقالل وإقامة دولتهم المستقلة، ولم يُشر 
بكلمة الى ما يســمى " بحل الدولتين" الذي أصبح موقفا ثابتا لمعظم الدول 

تجاه ما يسمونه "الصراع في الشرق األوسط".
وبالمقابل أغدق "ترامب" على اإلســرائيليين من وقته، ومواقفه، باإلشــارة 
الــى االرتبــاط التاريخي بيــن القدس واليهــود، والذي اعتبره أبديــا دون أن 
يميز القدس الشــرقية عن الغربية أو يشــير لحق الفلسطينيين بمسلميهم 
ومســيحيهم فيهــا كعاصمة لهم، كما كــرر أحاديث أســالفه المتواصلة عن 

حماية ودعم الكيان.
األهم من كل ذلك ما يتسرب من المشاريع والمقترحات التي يقدمها بعض 

المبعوثين، والتي تحمل في طياتها المخاطر التالية:
أواًل: قلب المبادرة العربية رأســا على عقب، بحيث يتحول مبدأ تلبية الحقوق 
الفلســطينية كشرط للســالم، الى تطبيع بين العرب واسرائيل وقبل تلبية 

حقوق الفلسطينيين، وعلى األغلب بدون تلبيتها.
ثانيًــا: تجديــد المفاوضات بيــن الفلســطينيين واإلســرائيليين بدون وقف 

االستيطان وهذا ما ستعتبره "إسرائيل" غطاًء جديدا لتوسعها االستيطاني.
ثالًثا: خلق إطار إقليمي للتفاوض بدل اإلطار الدولي المعتمد، والمســتند الى 

القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة.
رابعًا: تبني الرؤية اإلسرائيلية بتقديم بعض التسهيالت االقتصادية الهزيلة، 
كبديل للحل السياســي الذي يضمن انهاء االحتالل وإقامة دولة فلســطينية 
مستقلة، كوسيلة لتخدير الفلسطينيين الذين يعانون األمرين من االحتالل.

خامسًــا: وهذا األمر األخطر، العودة الى أســلوب تجزئة وفصل قضايا الحل 
النهائــي وادارة مفاوضــات متوازيــة بدل متكاملــة، بهدف انتــزاع تنازالت 
فلســطينية فــي كل ملف على حــدة، ثم الســعي لتأجيل الحلــول لمعظم 
القضايا واالكتفاء مره أخرى بحلول جزئية تمنح شــرعية للتطبيع الكامل مع 

"إسرائيل".
أي وبكلمات أخرى إنتاج أوسلو جديد بنفس نمط التجزئة والتأجيل وبما يخدم 

النوايا اإلسرائيلية الخبيثة.
سادسًــا: محاولة استبدال الدولة المستقلة "بكانتونات" معزولة عن بعضها، 
بحجــة عــدم واقعية حل الدولتيــن، بحيث تبقى هذه المعــازل تحت هيمنة 

وسيطرة "إسرائيل" عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا.
ســابعًا: مواصلة الضغوط على الجانب الفلسطيني لوضعه دومًا في موقف 
الدفــاع مــرة بالضغط لوقــف مخصصات األســرى وعائالت الشــهداء، ومرة 
بالحديــث عن "التحريــض المزعوم"، ومــرة بالمطالبة باالعتــراف بيهودية 

"إسرائيل". 
ولعل أســوأ ما ســمعناه محاولة بعض المسؤولين المســاواة بين "إسرائيل" 
والفلسطينيين أي بين القامع والمقموع بهدف إظهار االعتدال والموضوعية 
الزائفة، وبالمناسبة فإن كل هذه الحلول المزعومة لم تعد تقنع أحدًا سوى 

أصحابها من الراغبين في تملق "إسرائيل".
فمعظم دول العالم أصبحت تدرك، أن البديل الوحيد إلقامة دولة فلسطينية 
مســتقلة ذات ســيادة، هو نظام "األبارتهايد" الذي أصبح راســخا، واستمرار 

االحتالل، وبالتالي استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني لهذا الظلم الفادح.
إن تكــرار الحديــث عن " الســالم" دون توضيــح محتواه يؤكد الشــبهة بأن 
المقصود "سالم" بدون حرية الشعب الفلسطيني وبدون تلبية حقوقه، وهو 
أمر يعني ببساطة االستسالم واالستكانة، وهذا لم يكن يوما ولن يكون في 

قاموس الشعب الفلسطيني صاحب الرأي األول واألخير.

  بقلم النائب/ مصطفى البرغوثي

اإلدارة العليا تهنئ وكيل وزارة العدل بتوليه 
مهام منصبه

د. "بحر" يناشد رئيسي البرلمان العربي والعراقي 
التدخل الفوري لحل مشكلة الكهرباء بغزة

قامــت اإلدارة العليــا بالمجلــس التشــريعي 
بزيارة لمقر وزارة العدل صباح أمس األربعاء 
قدمت خاللها التهنئة لوكيل الوزارة الجديدة 
د. محمد النحال، وبحثت معه سُــبل التعاون 
المشــترك، بما يحقق دعــم قطاعات العدالة 
المختلفة في البــالد، وضم وفد اإلدارة العليا 
ُكاًل مــن: أمين عــام المجلس التشــريعي د. 
نافذ المدهون، واألمين العام المساعد ثروت 

البيــك، ومدير عــام الدائــرة القانونية أمجد 
االغا، وكان في اســتقبالهم د. "النحال" وعدد 
مــن أركان الــوزارة، والمــدراء العاميــن بها، 

باإلضافة لطاقم العاملين بمكتب الوكيل. 
بدوره أشــار "المدهون" إلــى أن الزيارة تأتي 
لتقديــم التهنئــة لوكيــل الــوزارة الجديــد، 
معربًا عن تمنيات اإلدارة العليا بالتشــريعي 
له بالتوفيق والنجاح، مشــددًا أن التشريعي 

يدعــم قطاعات العدالة فــي البالد بما يخدم 
مصلحة المواطن ويحقق تمنياته.  

من ناحيته شــكر "النحال" وفــد اإلدارة العليا 
بالتشــريعي علــى الزيــارة ونوه الســتعداد 
وزارته للتعاون المشترك، مؤكدًا عزمه على 
اســتمرار التواصــل بيــن الــوزارة والمجلس 
التشــريعي الفلســطيني لمــا فــي ذلك من 

مصلحة للمواطنين كافة. 

أبــرق الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي لرئيس البرلمان العراقي 
د. سليم الجبوري، دعاه فيها للتدخل الفوري 
لحــل مشــكلة الكهرباء في قطــاع غزة، كما 
ناشــد "بحــر" فــي برقيــة منفصلــة رئيس 
البرلمان العربي مشــعل بن ســهم السلمي، 
للعمــل علــى مطالبــة رؤســاء البرلمانــات 
العربية للتدخل والمساهمة في إيجاد الحلول 

المناسبة لذات المشكلة. 
وناشــد "بحر" في برقيته "الجبــوري" للعمل 
على تزويد قطاع غزة بالوقود الالزم لتشغيل 
محطة توليــد الكهرباء الوحيــدة، منوهًا أن 
كمية الوقود الالزمة لتشــغيل المحطة تبلغ 

)15000 طن( خمسة عشــر ألف طن شهريًا، 
موضحا ضــرورة أن يتم إدخال هــذه الكمية 
عن طريق الشقيقة مصر لما لذلك من أهمية 
في تعزيز العالقة مع جمهورية مصر العربية، 
ووفقــًا لمــا يتــم التوافــق عليه بيــن جهات 
االختصاص لدى الدول العربية الشقيقة وبين 
ســلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع 

غزة.
 وقال خالل رسالته لرئيس البرلمان العراقي:" 
تأتــي هذه الدعــوة في إطار العمــل العربي 
المشترك، وعماًل بمبادئ ميثاق جامعة الدول 
العربية وبالنظر إلى الدور المتميز الذي تلعبه 
البرلمانــات العربيــة، وخاصة على مســتوى 

القضية الفلسطينية، وفي إطار العمل العربي 
البرلماني المشــترك، ونظرًا لما يعانيه قطاع 
غزة من استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن 
المواطنيــن واآلثار االقتصاديــة واالجتماعية 
الناتجة عن هــذا االنقطاع، ومن أجل التغلب 
علــى حصار قطــاع غــزة، وفي إطــار خدمة 

المواطن الفلسطيني".
وفي ذات الســياق وجه د. بحر رسالة لرئيس 
البرلمان العربي مشــعل بن فهم الســلمي، 
دعاه فيها لمناشدة رؤساء البرلمانات العربية 
للتدخل لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة، 
والعمل الفوري لتزويد محطة توليد الكهرباء 

في قطاع غزة بالوقود االزم لتشغيلها.
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7 تقرير

اإلدارة العامة للجان وشــؤون الجلسات.. طواقم مهنية مؤهلة تعمل على 
مدار الساعة لتجويد العمل التشريعي والرقابي ومساندة النواب

أواًل: الجلسات والقوانين
أوضح التقرير أن المجلس التشريعي عقد خالل الربع 
األول للعام 2016م أربعة اجتماعات بواقع )6( ســتة 
أيام عمل استمع خاللها لتقارير بعض اللجان وناقش 

"13" قانونا من أهمها ما يلي:
• تقرير لجنة الداخلية واألمــن والحكم المحلي حول 

واقع جهاز الدفاع المدني واحتياجاته.
• تقريــر لجنــة القــدس واألقصى حــول االنتهاكات 
وجرائــم االحتــالل الصهيونــي في مدينــة القدس 

وضواحيها خالل العام 2016م.
• جلســة خاصــة للمصادقــة علــى اللجنــة اإلدارية 

الحكومية. 
• جلســة للمصادقة على تعيين محمد الرقب رئيســًا 

لديوان الرقابة المالية واإلدارية.
• مشروع قانون تمليك الطبقات والشقق والمحالت.

وفيما يلي قراءة توضيحية للجدول أعاله.
1. االجتماعات

عقــدت لجان المــــــجلس التشــريعي ما مجموعه 
)34( أربعة وثالثون اجتماعًا خالل الربع األول للعام 
2017م، منها ما هو ذات بعد رقابي وأخر تشريعي 

وغير ذلك.
2. جلسات االستماع

فيما عقدت لجان المجلس التشــريعي ما مجموعه 
)23( ثالثة وعشــرون جلســة اســتماع لمسؤولين 

ووكالء وزارات ورؤساء هيئات حكومية. 
3. الزيارات الميدانية 

عمل خالل فترة التقرير يمكن ايضاحها على النحو 
التالي: 

• ورشــة عمــل عقدتهــا لجنــة التربيــة والقضايا 
االجتماعيــة بتاريــخ 02/01/2017م حــول واقــع 

الجامعات وجودة البرامج التعليمية.
• ورشــة عمــل نظمتها اللجنــة القانونيــة بتاريخ 

07/02/2017م حول قانون سلطة األرضي.
• شاركت لجنة الرقابة العامة وحقوق االنسان عبر 
مقررهــا اإلداري بورقــة عمل في مؤتمــر الرقابة 
لنــا ال علينــا الذي تنظمــه جمعية الــوداد والهيئة 

الفلسطينية لالجئين.
• شــاركت لجنــة الداخلية واألمــن والحكم المحلي 
بورشــة عمل حــول تقييم األداء البيئــي للبلديات 

• مشــروع قانون حظر التعدي علــى األموال الخاصة 
المملوكة للدولة.

• مشروع قانون حماية المستهلك. 
• مشروع قانون السلطة القضائية.

• مشروع قانون الوقف بالقراءة األولى.
• باإلضافة لمجموعة من القوانين بالمناقشة العامة.

ثانيا: القرارات
بلغ عــدد القــرارات التي اقرها المجلس التشــريعي 
خــالل الربع األول للعام 2017م )17( ســبعة عشــر 
قــرارًا، منها مــا هو متعلــق بتعديل بعــض أحكام 

القوانين، أو إقرار قوانين جديدة.
ثالًثا: أعمال اللجان

مارست اللجان دورها خالل الربع األول للعام 2017م 
في الدورة غير العادية الربعة / الخامســة على النحو 

التالي:

نفذت لجان المجلس التشــريعي ما مجموعه )19( 
تســعة عشــر زيــارة ميدانية شــارك فيهــا النواب 
وهدفــت لالطالع علــى أعمال الــوزارات والهيئات 

الحكومية والتأكد من سالمة اإلجراءات المتخذة. 
4. التقارير

أعدت لجان المـــجلس التشريعي ما مجموعه )15( 
خمسة عشر تقريرًا، إثنين منها عُرضت على نواب 
المجلس التشــريعي خالل جلســاتهم العامة وتم 
إقرارهما حسب األصول، في حين كان هناك )13( 

ثالثة عشر تقاريرًا داخليًا.
5. ورش العمل

عقدت لجــان المجلس التشــريعي )4( أربعة ورش 

بتاريــخ  البيئــة  جــودة  ســلطة  نظمتهــا  والتــي 
27/03/2017م. 

6. مشاريع قوانين
تقدمت لجان المجلس التشــريعي بدراسة واعداد 
)13( ثالثة عشر مشروع قوانين عالجت موضوعات 

مختلفة. 
7. الشكاوى 

وردت الــى لجان المجلس التشــريعي ما مجموعه 
)122( شكوى تم معالجتها وفًقا لألصول والقانون.

8. المراسالت 
بلغ مجموع مرسالت اللجان )160( مراسلة.

أصدرت تقريرها عن الربع األول للعام "2017"م  

أصــدرت اإلدارة العامــة للجــان وشــؤون الجلســات 
بالمجلس التشــريعي تقريرها الربعي للعام الجاري، 
أوضحــت فيه أن طواقم العامليــن والمقرّرين عملوا 
على مدار الساعة ألجل اســناد نواب المجلس ولجانه 
اداريــا ولوجســتيا وبهدف تجويــد العمــل الرقابي 

والتشــريعي، وكشــف التقرير أن المجلــس عقد "6" 
جلســات ناقش خاللها عدة مشاريع قوانين، في حين 
عقد جلسة لالســتماع لتقرير لجنة القدس واألقصى 
حول االنتهاكات الصهيونية بحق المســجد األقصى، 
وجلسة أخرى لالســتماع لتقرير لجنة الداخلية واألمن 

والحكم المحلي حول احتياجات جهاز الدفاع المدني، 
باإلضافة لمناقشة مشــاريع قوانين بعضها بالقراءة 
العامــة والبعــض األخر بالقــراءة األولــى أو الثانية، 
"البرلمــان" حصلــت على نســخة من التقريــر الربعي 

المذكور وأعدت التقرير التالي:  

 
 

 .مشيوع قانون الوقف بالقياءة األولى 
 .باإلضافة لمجموعة من القوانين بالمناقشة اليامة 

 
 

 ثانيًا: القرارات
سرررررععة ( 17)م 2017 الربع األول للعامالمجلس التشرررررريعي خالل  اقرهابلغ عدد القرارات التي 

 ، منها ما هو متعلق بتعديل بع  أحكام القوانين، أو إقرار قوانين جديدة.اقرارً  عشر
  
 اللجان: أعمال لًثاثا

 على النحو الخامسررة الربعة / عاديةالغير م في الدورة 2017 الربع األول للعاممارسررت اللجان دورها خالل 
 التالي:

 
 وفيما يلي قراةة توضيحية للجدول أعاله.

 االجتماعات اسم اللجنة رقم
جلسات 
 االستماع

زيارات 
 ميدانية

 تقارير
ورش 
 عمل

مشاريع 
 قوانين

 مراسالت شكاوى 

 0 0 0 0 0 0 0 3 شئون المجلس  .1
 11 4 0 0 0 0 0 0 الموازنة  .2
 16 19 0 1 1 6 9 9 الرقابة  .3
 3 3 11 1 0 0 0 2 القانونية  .4
 19 17 1 0 0 0 0 11 االقتصادية  .5
 21 24 1 1 1 7 3 6 التربية  .6
 0 0 0 0 0 0 0 0 السياسية  .7
 0 0 0 0 1 0 0 1 القدس  .8
 90 55 0 1 12 6 11 2 الداخلية  .9

 160 122 13 4 15 19 23 34 المجموع 
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العــدد )214(

آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

التضييق الممنهج
نخصــص هذه الســطور للوقوف على أوضــاع الجمعيات الخيرية والمؤسســات 
اإلنســانية في قطاع غزة ومــا آلت إليه أوضاع تلك الجمعيــات في ظل الحصار 
المطبق على قطاع غزة، وفي ظل السياسة القذرة التي تنتهجها الدول اإلقليمية 

والقوى الكبرى في العالم ضد غزة وأهلها. 
ال يخفــى على أحد أن قطاع غزة هو المنطقــة األكثر اكتظاًظا في العالم وربما 
األكثر فقرًا وحاجة، وليس سرًا أن مئات آالف األسر في غزة ليس لها مصدر رزق 
ثابت ورســمي ســوى ما تتحصل عليه بالكاد من جمعية هنا أو مؤسسة هناك، 
ليســد به الفقير رمق أطفاله وأبنائه، وفي اآلونــة األخيرة باتت تلك الجمعيات 
هي التي تصدح بالشكوى لكونها غير قادرة على تلبية حاجات من تعولهم من 

الفقراء والمحتاجين.
الجمعيــات الخيرية تعاني منذ ســنوات من اغالق حســاباتها بقرار رســمي من 
ســلطة النقد، فلم يعد بمقدورها استقبال األموال والحواالت المالية من الخارج 
بحجج واهية تفرضها قوى ظالمية متنفذة، القارئ العزيز ال تستغرب لو قلت لك 
أن الواليات المتحدة األمريكية قد أنشــئت مؤخرًا تجمعًا عالميًا يحمل مسمى 
"حركة مراقبة األموال" وأسندت لهذا التجمع أو المؤسسة مهمة مراقبة األموال 
والحواالت المالية حول العالم بحجة تجفيف منابع اإلرهاب، لكن ال يشك اثنان أن 
هذه الحركة لم ولن تكون سوى لمحاربة قطاع غزة ومنع وصول أموال الخيرين 
له، وباألمس القريب ســمعنا تصريحًا لوزير مالية االحتالل يُحرض فيه العالم 
على تشديد مراقبة األموال إلى قطاع غزة حتى لو كانت تأتي ألغراض إنسانية 

بحتة.
وبالتالي باتت أي مؤسســة أو جمعية تملك حســابًا ساري المفعول في أٍي بنك 
فهــي محظوظة واألعين ترقبها وبشــدة لترى كيفية تعاملها مــع تلك األموال 
والحواالت المالية، وســرعان ما يتم تجميد حساباتها إن هي فعلت أي تصرف ال 

يروق "للعم سام" وحلفاءه وأتباعه ومناصريه وما أكثرهم. 
أخــر تلك الحلقات كان اغالق مكتب منظمة التعاون اإلســالمي في قطاع غزة، 
هذا المكتب الذي كان يمارس أعماله منذ تســع ســنوات ويعمل بكل شــفافية 
ومهنية ويقدم معوناته للفقراء والمساكين لم يرق لألوساط السياسية الرسمية 
فمارسوا الضغوط المشددة على األمانة العامة للمنظمة كي يتم اغالق المكتب، 
وهــو ما تم بالفعل بقرار رســمي من أمين عام المنظمة علــى أن يتم تحويل 
صالحيات المكتــب ومهامه لمكتب رام اهلل بالضفــة الغربية المحتلة، عرفتكم 
إذًا من المســتفيد؟ ومن الذي حرض من أجل اغالق المكتب؟ هذا ال يخفى على 

عاقل!!. 
كل هــذه اإلجــراءات المتخــذة من قبــل الجهات الرســمية والدوليــة واألجهزة 
االســتخبارية حول العالم كلهــا هدفها واحد وهو خنق غــزة، وحمل أهلها على 
الخروج للشــارع ليتهموا الحاكم فيها بأنه تسبب لهم بكل هذه المعاناة واأللم، 
التي اســتمرت لعقد من الزمان، إنه العقد األسود في تاريخ غزة وبرعاية عربية 
ودولية رسمية وتأييد ال محدود من قوى الشر والظلم واالستكبار العالمي، إلنهاء 
حالة سياســية قائمة في غزة واســتبدالها بجهات أخرى من شــأنها التساوق مع 

المشاريع الدولية الرامية لتصفية الوطن والشعب القضية.
ومن هنا أرى أنه من الواجب على المؤسسات الخيرية والجمعيات اإلنسانية في 
قطــاع غــزة أن تكافح من أجل البقاء واالســتمرار ولتعلــم أن الفقراء ليس لهم 
غيرهــا فهي الملجأ لهم بعد اهلل، وعليها أن تجد صيغ أخرى للبقاء كالمشــاريع 
االســتثمارية المحلية والخارجية أيضًا حتى تتمكن من مواصلة الطريق وإبقاء 
أفقر فقراء الدنيا على قيد الحياة، مع علمنا أنها ال تستطيع أن توفر لهم مقومات 
الحياة الكريمة، ألن حاجة الفقراء أكبر من قدرة الجمعيات مجتمعة!! لعل القوم 
"من يرمي غزة عن قوس واحدة" أن يخجلوا من أنفسهم بعد قراءة هذه السطور، 
واعلموا أن الخلق والفقراء في مقدمتهم إنما هم عيال اهلل ولن يضيع اهلل عياله. 
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

شــارك نــواب المجلــس التشــريعي 
بالحفــل الــذي نظمتــه دار القــرآن 
الكريم والسنة النبوية مؤخرًا بفندق 
الكومــودور الواقع على شــاطئ بحر 
غزة، إلطالق الختمات القرآنية لثالثة 
من أشــهر قــرّاء القــرآن الكريم في 
قطاع غزة، وضم وفد النواب ُكاًل من: 
أحمد بحر، عبد الرحمن الجمل، يوسف 
الشــرافي، وســالم ســالمة، وحضر 
الحفــل لفيف مــن القرّاء والمشــايخ 
والدعــاة والعلماء الذين اشــادوا بهذا 
اإلنجاز واعتبروه مفخــرة تقدمها دار 
القرآن الكريم والسنة بين يدي شهر 

رمضان المبارك لهذا العام.
بدوره شــدد "بحر" في كلمــة ألقاها 
أثناء الحفل على أن دار القرآن الكريم 
والســنة النبوية تقوم بــدور متقدم 

جدًا في خدمة القرآن الكريم والسنة 
النبوية، شــاكرًا لهم جهودهم التي 
وصفها بالراقية واســتمرت على مدار 
عقود، مؤكدًا أن هذه المســيرة لدار 
القرآن الكريم أســفر عنها إيجاد جيل 
قرآنــي فريد مــن أبناء قطــاع غزة، 
يحمل القرآن الكريم في صدره حفًظا 
وفهمًا وتفســيرًا، مبارًكا لدار القرآن 
هــذا اإلنجــاز الــذي وصفــه بالرائع، 
وداعيًــا القائميــن علــى جمعية "دار 
القرآن" لالســتمرار فــي ردّف العالم 
اإلسالمي بالقرّاء والكفاءات المميزة 

في التالوة وتجويد القرآن الكريم. 
من ناحيته أشــار النائب عبد الرحمن 
تســجيل  مشــروع  أن  إلــى  الجمــل 
الختمات الثالثة يمثــل عالمة فارقة 
في مســيرة "الدار" وأنه اســتمر لمدة 

سنة كاملة، وراجعه أمهر القرّاء وأكبر 
علماء القراءات في قطاع غزة، منوهًا 
علــى أن "الــدار" ســتقوم بمتابعــة 
مســيرتها الخادمــة للقــرآن الكريم 
وتســجيل مزيــدًا من الختمــات في 
المرحلة القادمة لقرّاء أخرين مشهود 
مقدمًــا  واالتقــان،  بالكفــاءة  لهــم 
شــكره لكل من ساهم في انجاز هذا 

المشروع المهم.  
يذكــر أن القــرّاء الثالثــة الذين تم 
تسجيل الختمات القرآنية بأصواتهم 
هــم عاهــد زينــو، عــارف العشــي، 
وغســان الشــوربجي، وجميعهم من 
أبناء قطــاع غزة، وكانوا قد شــاركوا 
العالــم  علــى مســتوى  بمســابقات 
إنجازات  العربي واإلســالمي وحققوا 

وجوائز دولية.   

التشريعي يشارك بحفل نظمته دار القرآن 
والسنة إلطالق الختمات القرآنية لقراء غزة

لجنة الداخلية واألمن لدى لقائها بقيادة الشرطة العسكرية 


