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أكــد أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس 
التشــريعي، أن نصرنــا علــى  المجلــس 
أعدائنــا اقتــرب بقــوة ايماننــا وتخريجنا 
لجيل كامل يحفظ كتاب اهلل، مشددًا على 
ضرورة تربيــة أبنائنا على عقيدة التوحيد 

وأخالق القرآن الكريم.
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها في حفل أقامته 
دار القرأن الكريم والسنة لتكريم بمناسبة 
تخريج كوكبة جديدة من حفظة كتاب اهلل 
على مســتوى قطاع غزة، بحضور رئيس 
دار القــرآن الكريــم والســنة النائــب في 
المجلس التشــريعي عبد الرحمن الجمل، 
ولفيف مــن الدعاة والقــراء والعلماء وذوي 

الطالب الخريجين.
 وحــث بحــر فــي كلمتــه أبنــاء الشــعب 
الفلسطيني على التمسك بالقرآن الكريم 
والتقرب إلــى اهلل، ملفتــًا ألن ذلك يقربنا 
من النصر علــى أعداءنــا والتغلب عليهم 

ويمكننا من توالي االنتصارات عليهم حتى 
دحرهم عن أرضنا المباركة. 

وقــال:" نحتفــي اليــوم بتكريــم هــؤالء 
الطلبة الذيــن أكرمهــم اهلل ومنّ عليهم 
بحفــظ كتابه، وســنواصل حــضّ أبنائنا 
على الجد واالجتهاد في المســيرة القرآنية 
المباركة"، مشدّدًا على ضرورة حث األبناء 
على حفظ كتاب اهلل والتمســك به، داعيًا 
األهالي ووالة األمور إلى استغالل اإلجازات 
المدرسية وإلحاق أبنائهم بحلقات تحفيظ 
القرآن المنتشــرة فــي مناطق ومســاجد 

القطاع كافة. 
وأكــد علــى أن هــذه القوافــل مــن حفظة 
القرآن تمثل قوافل للنصر والتحرير والفتح 
للمســجد األقصى مشــيرًا إلى أنهم األقدر 
على المســير نحو تحرير القدس واألســرى 
والحفــاظ على شــرف األمة منوهــًا إلى أن 

المسجد األقصى أمانة في أعناقنا جميعًا.

خالل كلمة ألقاها في حفل تخريج حفظة كتاب اهلل
 بحر: اقترب النصر بسواعد حفظة كتاب اهلل

أكــدّ النائب الثانــي لرئيــس المجلس 
التشــريعي حسن خريشــة، أن أي اتفاق 
مصالحة يتجاوز مسألة رفع الحصار عن 
غزة وحل أزمــة الموظفين، ال معنى له، 
مشــددًا فــي الوقت ذاته علــى ضرورة 
االلتــزام بوثيقــة الوفــاق الوطني الذي 
وقعــت عليهــا الفصائل عــام 2006م، 
واعتمادهــا كميثاق وطني فلســطيني 

يمكن البناء عليه.
 وقال خريشة في تصريح صحفي أدلى 
به لوسائل االعالم مؤخرًا، إن تجاوز حل 
أزمات القطاع ورفــع الحصار عنه وإنهاء 
معضلة الموظفين، ســتبقي المشــكلة 
قائمــة ولن تحلها وليــس من المنطقي 
تشكيل حكومة ال تستطيع رفع الحصار، 
محــذرًا فــي الوقــت ذاتــه مــن تجاوز 
دور المجلــس التشــريعي فــي لقــاءات 

المصالحة. 
وأشــار إلى أن أي حكومــة مهما كانت ال 
تنال ثقتها من المجلس التشريعي فهي 
باطلة ومخالفة للدســتور بنص القانون 
األساسي الفلســطيني، خاصة إن كانت 
ناجمة عن توافق سياسي بين حركتين 

تمتلكان غالبية مقاعد المجلس.
وطالب خريشــة رئيس السلطة محمود 
عباس بضــرورة إجــراء انتخابات فورية 
كحــل حقيقي ومخرج لـــلوضع الراهن، 
مضيفــًا "وليختــار المنتخبــون طبيعــة 
المرحلــة القادمة ويصيغــوا توجهاتها"، 
ملفتــًا ألن البرنامج السياســي لمنظمة 
التحرير الفلســطينية قد فشــل فشــال 
ذريعًــا بإقــرار رئيس الســلطة محمود 
عبــاس، وليس من المنطقي اســتبداله 
الفصائــل  عليهــا  أجمعــت  بوثيقــة 

الفلسطينية.
وحول قيــام حكومــة الوحــدة باإلعداد 
لالنتخابات، قــال:" إن هذه هي مهمتها 
األساســية رغــم أنــه ال يوجــد ضامــن 
للســلطة بااللتــزام فــي تنفيــذ هــذه 
المهمة، ال سيما وأنها لم تلتزم في ذلك 
إبان تشــكيل حكومــة التوافــق، وعدم 
التزام عبــاس بإصدار مرســوم تفعيل 
التشريعي أو الدعوة لالنتخابات، قائاًل:" 

لقد كذبوا علينا وقتها". 
وأوضح أن الرئيس عباس يملك مفاتيح 
الدعــوة لالنتخابــات وعقد التشــريعي 
واإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير 
بما فــي ذلك األمنــاء العامين للفصائل 
اإلســالمية، ما يعني أنــه يملك مفاتيح 
تطبيق اتفاقــات المصالحة، منتقدًا أداء 
الفصائــل الفلســطينية األخــرى داخل 
منظمــة التحريــر فــي حــل المشــاكل 
السياســية، االمــر الذي أضعــف دورها 

وتواجدها وتأثيرها السياسي. 

خريشة:
ال معنى للمصالحة دون رفع الحصار 

وحل أزمة موظفي غزة

تســلم الدكتــور أحمد بحــر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني 
مسودة وثيقة الوحدة الوطنية التي أعدها 
المركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات 
والدراســات االستراتيجية "مســارات"، جاء 
ذلك خالل زيارة مدير برنامج دعم وتطوير 
المصالحــة فــي مركز مســارات ســلطان 
ياسين، ومدير المركز في قطاع غزة صالح 
عبــد العاطــي لمقر التشــريعي بغزة حيث 
اســتقبلهما بحر في مكتبه، بحضور النواب 
إسماعيل األشــقر، يحيى العبادسة، وهدى 

نعيم.
بــدوره أشــاد بحر بجهــود مركز مســارات 

الراميــة لتعزيــز ثقافــة الوحــدة الوطنية 
الشــعب  مكونــات  بيــن  والتعايــش 
الفلسطيني، واعتبر الوثيقة مدخل أساس 
وهام للمصالحة الوطنية، مثمنا الجهد الذي 
قام به مركز مســاواة من أجل الوصول إلى 
مســودة هــذه الوثيقة التــي تعتبر مدخل 
ألي مصالحــة وطنيــة حقيقيــة، ووعد بأن 
يقوم المجلس التشــريعي بدراسة مسودة 
الوثيقــة ووضع المالحظــات الالزمة عليها 
قبــل أن تصبح وثيقة رســمية صادرة عن 

المركز.
مــن جهتــه أشــاد عبــد العاطي بمبــادرة 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني التــي 

أطلقهــا مؤخــرا بهــدف تحقيــق الوحــدة 
الوطنية بين فتح وحماس، والتي تأتي في 
ظل أجواء المصالحة في الدوحة، داعيًا كل 
األطــراف للبنــاء عليها واســتثمراها بهدف 
الوصول للحظة التاريخية التي يتمناها الكل 
الفلســطيني وهي إنهاء االنقسام، موضحًا 
أن الوثيقــة تحتــوي على جذور االنقســام 
وأسبابه، ومبادئ وقواعد ومنطلقات عامة، 
ومحددات ووســائل التوافــق على المبادئ 
التوافقيــة، مــع تأكيدهــا علــى أن الحــل 
والمصالحــة ال تكــون إال مــن خــالل رزمة 
شــامل يتــم تنفيذها بشــكل متزامن من 
األطراف المعنية في الساحة الفلسطينية. 

أعدها مركز "مسارات"
التشريعي يتسلم وثيقة الوحدة الوطنية
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كلمـة البرلمان
د. أحمد محمد بحر

اتفاق أوسلو.. أساس االنقسام
يعلق أبناء شــعبنا آماال كبيرة على لقــاءات المصالحة الجارية في الدوحة، إذ 
ترتسم توقعاتهم بحجم األلم والمعاناة التي تسببها االنقسام البغيض على 
مدار الســنوات العجاف الماضية، وخصوصا في ظل اشــتداد الحصار الظالم 
على قطاع غزة، وفي ظل قسوة الهجمة والمخططات والتحديات الصهيونية 

الخطيرة التي تتربص بوطننا نذر التصفية واالستهداف.
مــن هنا فإن اللقاءات الجارية يفترض أن ترتقي إلى تطلعات شــعبنا كونها 
لقاءات حاســمة تهدف إلــى فتح صفحة جديــدة في العالقات الفلســطينية 
الداخلية، وإنهاء االنقســام بشكل كامل وحقيقي، والتأسيس لمرحلة جديدة 

في حياة شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.
تراود شعبنا اآلمال في طيّ صفحة الماضي واالنتقال إلى مرحلة جديدة من 
العمل الوطني القائم على أســاس الشراكة السياسية، وعلى قاعدة الحفاظ 
على حقوق وثوابت شــعبنا، إال أننا نخشى من عدم توفر اإلرادة لدى البعض 
ما ســوف يحول دون تذوق ثمار المصالحة ويُبقى الوضع الفلســطيني على 

حاله دون أي تغيير.
يفترض أن نلمس إرادة جادة هذه المرة عن ســائر المرات الســابقة، وخاصة 
بعد ســقوط مســيرة التســوية والمفاوضات، واســتمرار وتصاعــد التهويد 
واالستيطان الصهيوني في القدس والضفة الغربية، ما يجعلنا كفلسطينيين 
وكقوى وفصائل فلسطينية أمام استحقاقات تاريخية لجهة العمل على بناء 
اســتراتيجية فلســطينية موحدة لمواجهة أخطار وتحديات المرحلة القادمة 
لمواجهة التمدد االســتيطاني وتعاظم التهويد وتواصل العدوان ضد وطننا، 

أرضا وشعبا ومقدسات.
ننتظر، ومعنا شــعبنا الفلسطيني بكافة شرائحه ومشــاربه، تطبيق صادقا 
وأمينــا لكافة ملفــات المصالحة الوطنية، إذ أن مفهــوم المصالحة ال يقتصر 
على إنجاز ملفي الحكومة واالنتخابات فحسب، بل إن األمر يتعدى ذلك باتجاه 
إعادة صياغة الواقع والنظام السياســي الفلســطيني بهــدف إدارة العالقات 
الفلســطينية الداخلية من خالل مرجعية وطنية تتحمل المسئولية في هذه 
اللحظة التاريخية من حياة شــعبنا وقضيتنا على أســاس الشــراكة الوطنية 

الكاملة.
لكن األنباء األخيرة التي تحدثت عن عدم حسم بعض القضايا، وفي مقدمتها 
موضوع الموظفين، تلقي بظالل كثيفة من الشــكوك حول جدية اإلخوة في 
حركة فتح تجاه إنجاز المصالحة، فال مصالحة إال على قاعدة التسليم بحقوق 
الموظفين والتسليم بشرعيتهم الوظيفية، وال مصالحة إال على قاعدة كرامة 

الموظفين ومنحهم ما يستحقون من كرامة وعيش كريم لهم ولعائالتهم.
والمؤســف أن لقاءات المصالحة تتزامن مع إمعان لــدى بعض الجهات داخل 
حركــة فتح في التشــويه والخداع والتضليــل، ومن بينهــا تصريحات عزام 
األحمــد الذي خــرج إثر جولة الحوار األخيرة نافيــا االتفاق على أي قضية من 

القضايا، بشكل مناف للواقع ومثير لالستياء واإلحباط.
لســنا بحاجة للرد على مثل هــذه الترهات والتفاهات، لكــن الحقيقة األكثر 
صراحة وجالء أن اتفاق أوســلو هو ســبب وأسّ االنقســام الفلسطيني، وأن 
لحظة توقيع اتفاق أوسلو واعتراف المنظمة بإسرائيل هي التي أرخت لبداية 
االنقسام، إذ أن شعبنا عاش في ظل االنتفاضة المباركة األولى تالحما منقطع 
النظير بين القوى والفصائل الفلســطينية، وكان يســير على طريق أهدافه 
الوطنية لــوال الطعنة التي جاءته من الخلف تم إجهــاض االنتفاضة وتوقيع 
أوسلو والعمل بالتنسيق األمني الذي ال زال مستمرا حتى اليوم، والذي أصبح 
مثار فخر لقيادة الســلطة حين أكد السيد محمود عباس أن التنسيق األمني 
مقدس، وحين أكد ماجد فرج رئيس مخابرات السلطة أن أمن السلطة أحبط 

أكثر من 200 عملية ضد الكيان الصهيوني.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني ندعو إلى أن تكون المرحلة القادمة 
مرحلــة الوحدة والوفاق بامتياز، فقد ســئم شــعبنا كل األبــواق النافخة في 
كير االنقســام والتحريض على اســتمرار التشــتت الداخلي، ولم يعد يثق إال 
في الجهود واألصوات الدافعة صوب الوحدة والمصالحة، وليس في األصوات 

القبيحة التي تقطر بالكذب والسم الزعاف.
للمصالحــة أصــول واســتحقاقات واجبة، وينبغــي أن يتم حــل وإنجاز كافة 
القضايــا والملفات الخاصة بالمصالحة، بعيدا عن التجزئة المخلة واالنتقائية 
المرفوضة، كي يتذوق شعبنا ثمار المصالحة، وتنتهي صفحة اآلالم والمعاناة، 
ويتفــرغ الفلســطينيون جميعا لمواجهــة األخطار والتحديــات والمخططات 

الصهيونية. 

أكد د. أحمد بحر أن رفض المحكمة العليا 
الصهيونية االفراج عن االســير الصحفي 
محمــد القيــق المضرب عــن الطعام منذ 
أربعة وثمانون يومًا يشكل مخالفة لقواعد 
المحاكمة العادلــة وانتهاك فاضح لقواعد 
القانون الدولي والقانون الدولي االنساني.
وشدد بحر في بيان صحفي أصدره اليوم 
األربعاء علــى أن رفض االفراج عن القيق 
بمثابة حكم اعدام بحقه، محماًل االحتالل 
المســئولية الكاملــة عن حياتــه وتدهور 

حالته الصحية.
االحتــالل  محكمــة  قــرار  بحــر  واعتبــر 

باالســتمرار فــي اعتقال القيــق نوعا من 
تبادل االدوار بين القضاء والمحاكم وبين 
المخابــرات الصهيونية، وداعيــًا جماهير 
شعبنا في الضفة الغربية المحتلة للقيام 

بفعاليات شعبية ونخبوية لنصرة القيق.
إلى ذلك نــدد بحر في بيــان صحفي أخر 
بتصريحات مرشــحة الرئاســة األمريكية 
هيــالري كلنتون بشــأن غــزة، واعتبرها 
تصريحات ال أخالقية وفاشية وتؤكد نازية 
برنامجها االنتخابي وتشكل تهديد صارخ 
لألمن والســلم الدوليين ومخالفة ألبسط 
قواعــد حقوق االنســان، وكانــت كلنتون 

قد صرحت بأنها ستسمح لالحتالل بقتل 
200 ألــف فلســطيني من غزة بــداًل من 
ألفين وذلك لتلقين حماس درسًا على حد 

قولها.
وأضــاف بحــر إن شــعبنا هو من ســيلقن 
االحتالل الدرس تلــو الدرس حتى يندحر 
عــن أرضنا ومقدســاتنا، داعيًا لمحاســبة 
كلنتون فــي المحافل والمحاكــم الدولية 
المناهضــة والمعادية  على تصريحاتهــا 
والمساندة لالحتالل  الفلسطيني  للشعب 
الــذي ال يقيــم وزنــًا لمنظومــة االخالق 

والقوانين. 

رئاسة التشريعي تحمل االحتالل المسؤولية 
الكاملة عن حياة األسير القيق

أفرجت سلطات االحتالل األسبوع الماضي 
عــن النائب فــي المجلس التشــريعي عن 
محافظــة الخليــل محمــد جمــال النتشــة 
بعد ســجنه لمدة )35 شــهرا( في االعتقال 
اإلداري قضاها متنقاًل بين سجون االحتالل 
كان أخرها ســجن النقب الصحراوي، وكان 
المئــات من المواطنين في اســتقباله لدى 

وصوله لمعبر ترقوميا. 
واعتقلت ســلطات االحتالل النائب النتشة 
فــي مــارس مــن العــام 2013، وحولتــه 
لالعتقال اإلداري المتكــرر 6 مرات، وكانت 
هذه هي المرة التاسعة العتقاله في سجون 
االحتــالل ووصلــت ســنوات اعتقالــه في 
مجملها لـ)19( ســنة متفرقة، وكان النتشة 
قــد انتخــب لعضوية المجلس التشــريعي 
عن كتلة التغيير واإلصالح عام 2006 أثناء 
تواجده في ســجون االحتالل، يذكر أنه لم 

يخرج من ســجون االحتالل منذ عام 2002 
حتى اآلن سوى أشهر قليلة ومتقطعة.

وتوافــد المواطنــون علــى منزل النتشــة 
لتهنئته باإلفراج وكان من ضمنهم عشرات 
الشــخصيات اإلســالمية وكبــار العشــائر 
بمحافظة الخليل وقيادات القوى والفصائل 
ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، 
والجدير ذكره أن د. أحمد بحر النائب األول 
لرئيس المجلس التشــريعي هاتف النائب 
النتشــة مهنئًا فور االفراج عنه، وتمنى له 
حياة هادئة بجوار اســرته ومحبيه، مؤكدًا 
بأن سياسة االحتالل في اختطاف النواب لن 
تؤتي ثمارها ولن ينعزل النواب عن خدمة 
شــعبهم ومجتمعهــم وناخبيهــم، وداعيــًا 
المجتمــع الدولــي التخاذ خطــوات عملية 
إلجبــار االحتــالل على االفراج عــن النواب 

المختطفين كافة. 

هاتفه بحر مهنئًا .. االحتالل يفرج عن النائب النتشة
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النائــب  بحــر  أحمــد  الدكتــور  اســتقبل 
األول لرئيــس المجلس التشــريعي بمقر 
تجمــع  مــن  وفــدًا  مؤخــرًا  التشــريعي 
الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة 
مراد الريس، وحضر اللقاء عدد من النواب 
منهــم صالح البردويل، محمد فرج الغول، 
ســالم ســالمة، مــروان أبــو راس، يحــي 
العبادسة، وهدى نعيم، وعبر ممثلي تجمع 
الشخصيات المستقلة عن دعمهم للمبادرة 
التي أطلقها التشريعي مؤخرًا بهدف إنهاء 

االنقسام وإعادة اللحمة الوطنية.
بــدوره أكد بحــر أن المجلس التشــريعي 
يقــوم بــدوره ويتحمــل مســئولية وحدة 
شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، 
ملفتًــا ألن مبــادرة التشــريعي جاءت من 

اســتقبل د. أحمــد بحــر النائــب األول 
لرئيــس المجلس التشــريعي بمكتبه 
مطلع األســبوع وفدا من مجلس نقابة 
محامين فلسطين ترأسه نائب النقيب 
صافي الدحدوح، بحضور نواب المجلس 
محمــد فــرج الغول، وســالم ســالمة، 
عبــد الرحمن الجمل، يحي العبادســة، 
جميلة الشنطي، وأمين عام التشريعي 
نافــذ المدهــون، وناقش معهــم واقع 
المحامين وقضايا تخص مهنة المحاماة 

في قطاع غزة. 
بدوره رحب بحر بوفــد النقابة الزائر 
لمكتبــه واســتعرض أمامهــم جهود 
التشريعي الرامية لخدمة العدالة على 
قاعدة إحقاق الحقوق وسيادة القانون، 
منوهًا لسلسلة القوانين التي أقرها 
المجلس التشــريعي خالل الســنوات 
الثوابــت  تحمــي  والتــي  الماضيــة 
الوطنيــة وتعالــج قضايــا المجتمــع 
وتالمس همــوم المواطنين، مؤكدًا 
حرصه الشــديد على الوقــوف بجوار 
الفلســطيني كافة  المجتمــع  فئــات 
وخاصــة الضعيفــة منها والمهمشــة 
بهدف نصرة تلــك الفئات في مجمل 

وأوضح أن أهم بنــود المبادرة تمثلت في 
التئــام اإلطار القيــادي المؤقــت لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية بحضــور الجميــع 
لالتفــاق على وضــع اســتراتيجية وطنية 
لمواجهــة كافــة التحديات وتنفيــذ ما تم 
االتفــاق عليه، ومــن ثم الشــروع الفوري 
فــي تشــكيل حكومــة وحــدة وطنية من 
كافة الفصائل الفلسطينية تضطلع بكافة 
االلتزامــات الملقاة على عاتقها في الضفة 
وغــزة، مع التأكيــد على انعقــاد المجلس 
التشــريعي فــور تشــكيل الحكومة وعقد 
جلســة موحدة للكتل والقوائــم واألعضاء 
كافة لمنح الحكومة الثقة حتى تتمكن من 
ممارســة أعمالها وفقــا للقانون واألصول، 
وليتمكن التشــريعي من مراقبــة أعمالها 

لينالــوا  المحاميــن  ويدعــم  محاميــًا 
حقوقهــم في المجاالت كافة، مشــيرًا 
ألنــه لــن يتخلــى عــن واجباتــه تجاه 
زمالئــه المحامين، ومشــددًا على أن 
النقابة تحظى باالحترام لدي المجلس 

منطلــق تلــك المســئولية وهدفت لدعم 
مسيرة المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام 
وإعادة اللحمة للوطن ومؤسساته في كل 
محافظــات الوطــن، مشــيرًا ألن المبادرة 
تعــزز منطلقات المصالحــة المتفق عليها 
بين حركتي حماس وفتح بإجماع الفصائل 

الفلسطينية.
وشــدد علــى دعــم المجلس التشــريعي 
للتفاهمات األخيرة التي جرت في الدوحة، 
معبــرا عــن أملــه فــي أن يعمــل الجميع 
وتتضافــر كل الجهــود من أجــل الوصول 
التفــاق نهائــي واضــح ينهى االنقســام 
القاهــرة  واتفاقــات  تفاهمــات  ويطبــق 
والشــاطئ التي تمت ســابًقا وصواًل إلنهاء 

حقبة االنقسام السياسي البغيض.

شؤون الحياة. 
مــن ناحيته شــكر النائــب محمد فرج 
الغــول وفــد النقابــة لحرصهــم على 
المحاميــن  يخــص  مــا  كل  متابعــة 
وقضاياهــم المختلفــة، ملفتًــا ألنــه 

وتصويب سلوكها.
وأشار ألن المبادرة نصت على اإلعالن عن 
موعد محدد إلجراء االنتخابات التشــريعية 
والرئاســية والتوافق على قانون انتخابي 
بشــأن المجلــس الوطنــي الفلســطيني، 
والعمل الفوري على المصالحة المجتمعية 
الناتــج عــن  االجتماعــي  الضــرر  وجبــر 
سنوات االنقســام، وإشــاعة أجواء الحرية 
والديمقراطية وسيادة القانون ونبذ العنف 
الداخلــي، واعتماد أســلوب الحــوار البناء 

للتغلب على كافة الصعاب.
مــن جهتــه أكد رئيــس وفد الشــخصيات 
المستقلة مراد الريس دعم التجمع بكافة 
شــخصياته للمبادرة المجلس التشريعي، 
مثمنا حرص المجلس على انهاء االنقسام 

التشــريعي، داعيًا إياهــم لعدم التردد 
التشــريعي  المجلــس  إحاطــة  فــي 
علمًا حــول أي قضية تخالــف القانون 
األساســي، أو تتجــاوز بشــكل أو بأخر 
منظومــة القوانيــن المعمــول بها في 

ودعم المصالحة الوطنية والسير في اتجاه 
انهاء االنقسام، مشددا على ضرورة توحيد 
كافــة الجهــود لتحقيق مصالحــة حقيقية 
تنهي أزمات ومشاكل المواطنين الناجمة 

عن االنقسام.
بدوره أوضــح النائب صــالح البردويل أن 
مباحثــات ولقــاءات الدوحة تهــدف لبحث 
ضع برنامج سياســي يقوم على القواسم 
المشــتركة، مفضاًل المضــي قدما باتجاه 
تفعيل وثيقــة الوفاق الوطني مع التوافق 
تالئــم  التــي  التعديــالت  بعــض  علــى 
التطــورات الحالية وتتناســب مــع الحالة 
الوطنيــة، مقــدرا الجهــود الوطنيــة التي 
بذلتهــا شــخصيات مســتقلة وازنة بهدف 

انهاء االنقسام.

فلسطين.
مــن جهتــه اســتعرض نائــب نقيــب 
المحاميــن صافي الدحــدوح جملة من 
القضايــا التي تهــم المحامين وتخص 
تنظيــم مهنة المحاماة في قطاع غزة، 
داعيــا التشــريعي للمســاهمة إليجاد 
الحلــول المناســبة والســريعة لبعض 
المشــكالت التــي يعاني منهــا قطاع 
المحاماة في غزة، وشــاكرًا للتشريعي 
جهــوده الرقابية والتشــريعية الرامية 

لخدمة المجتمع الفلسطيني. 
وفي نهاية اللقاء رحب نواب التشريعي 
بعقــد ورشــة عمــل موســعة تحت 
يرعاها المجلس التشــريعي وتدعى 
لهــا نقابــة المحامين، والمؤسســات 
الحقوقيــة والقانونيــة فــي البــالد، 
والشخصيات االعتبارية وممثلين عن 
المحامين الممارســين لمناقشة كل 
ما من شــأنه أن يخدم مهنة المحاماة 
ويطورهــا ويحفظ حقــوق المحامين 
الذين لــم يبخلوا يومًا على شــعبنا 
وبذلوا قصار جهودهم في الدفاع عن 
أسرانا في سجون االحتالل على مدار 

عقود عدة.     

عبر عن دعمه لمبادرة المجلس
التشريعي يستقبل وفد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة

التشريعي يستقبل وفدا من نقابة المحامين 
ناقش معهم قضايا تخص مهنة المحاماة
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عقدت لجنة التربيــة والقضايا االجتماعية 
بالمجلــس التشــريعي يــوم أمــس األول 
اجتماعًا مشتركًا مع وزارة التربية والتعليم 
وديــوان الموظفين العام لمناقشــة قضايا 
الوزارة المتعلقة بنقــص أعداد الموظفين 
فــي الوزارة، وقــد ترأس االجتمــاع النائب 
عبــد الرحمن الجمل بحضور النواب أعضاء 
اللجنة خميس النجار، النائب سالم سالمة، 
النائــب يوســف الشــرافي، النائــب محمد 
شــهاب، النائــب يونــس أبو دقــة، النائب 
يحيى العبادســة، النائب جميلة الشنطي، 
والنائب هدى نعيم، في حين وشــارك في 
االجتماع رئيس الديــوان الموظفين العام 
محمد عابد، ووكيل وزارة التربية والتعليم 

زياد ثابت.
بــدوره أوضح رئيس اللجنة بــأن االجتماع 
يأتي في إطار مناقشة مشكلة وزارة التربية 
والتعليم الخاصة بنقص الكوادر الوظيفية، 
ملفتًا ألن لجنته تنطلق في معالجة أزمات 
الوزارات المختلفة من منطلق المســئولية 
الملقاة على عاتق الجميع تجاه المشــاكل 
التــي تواجه المســيرة التعليميــة وخاصة 
الوظيفية ومناقشــتها بهدف  االحتياجــات 
اصــدار التوصيــات الالزمــة بشــأنها لكل 

الجهات المعنية. 
ديــوان  رئيــس  الــى  اللجنــة  واســتمعت 
الموظفيــن حــول الموظفيــن فــي وزارة 
التربيــة والتعليــم بما فيهــا التعليم العام 

الوظيفيــة  االحتياجــات  ثابــت  وأوضــح   
بوزارتــه باألرقام وبشــكل دقيق، مشــيرًا 
لقضيــة إعــادة تدويــر بعــض المعلميــن 
والبعــد المكانــي وما ترتب علــى ذلك من 
مشــاكل على كاهل المعلم، باإلضافة الى 
قضيــة االحتياجات الوظيفية من المعاقين 
حســب القانــون، عــالوة علــى الموظفين 
الذيــن خرجوا من الخدمة لبلوغهم الســن 
القانونية دون مبادرة الجهات المعنية بسد 

هذا العجز.
 وأشــار الــى النقص الحاصل فــي الكوادر 
البشــرية فــي قطــاع التعليــم العالي من 
احتياجات إدارية وأكاديمية وأثر االنقســام 
السياسي على الجامعات والمعاهد والكليات 
الحكوميــة، ملفتــًا إلى تقرير مشــترك تم 
اعــداده بهــذا الخصوص من قبــل وزارته 

باالشتراك مع ديوان الموظفين العام.
وأكــد حــرص وزارته فيما يتعلــق باألعباء 
الــوزارة  واســتعداد  والوظيفيــة  الماليــة 
للتعاون مع ديوان الموظفين وأي جهة في 
ســبيل االســتثمار األمثل للموارد البشرية 

في وزارة التربية والتعليم العالي. 
وفي نهاية الجلســة شــكر رئيــس اللجنة 
الحضور على سعة صدرهم وتجاوبهم مع 
الموضوعات المطروحة، لما أبدوه أيضًا من 
مالحظات مهمة وعلى الجهود المبذولة في 
ســبيل معالجة وتذليل مشكلة االحتياجات 
الوظيفية في حدود التشكيالت واالحداثيات 

مــن مديرين ومعلميــن وإدارييــن وأذنة، 
باإلضافــة لبعــض االحتياجــات الوظيفية 
الخاصة بالجامعات والكليات الحكومية من 

أكاديميين أو إداريين.
 واســتعرض رئيس الديوان تقارير وأرقام 
بالــوزارة وموظفيها  وإحصائيــات متعلقة 
وكوادرها البشــرية، مشــيرًا لوجود أليات 
وإجــراءات معينــة يجــب اتخاذهــا حيــن 
التوظيف مثل االعالنات العلنية والخارجية، 
مــع  المتوافقــة  الــوزارات  واحتياجــات 

التشكيالت والهيكليات الوظيفية. 
وأشــار عابد لوجود لجان مشكلة بالتعاون 
مع الوزارات والهيئات الحكومية بهدف إدارة 
تنميــة الموارد البشــرية فــي كل الجهات 
الحكومية والوزارات، مؤكــدًا على ضرورة 
االلتزام بالسياسات العامة وعدم تجاوزها 
والتنسيق مع الديوان لدي البدء باإلجراءات 

القانونية.
من جانبه شدد وكيل وزارة التربية والتعليم 
زياد ثابت على قضية االحتياجات الوظيفية 
والتشكيالت المدرسية في الوزارة في ظل 
ازدياد أعداد الطلبة وزيادة نصاب الدروس 
االســبوعية للمعلــم واألعبــاء الدراســية، 
ملفتًا لوجود العديد من المعلمين المرضى 
الذيــن حصلوا على اجــازات وفقًا للقانون، 
باإلضافة البتعاث بعض المعلمين مما أدى 
إلى نقص في كادر المعلمين في المدارس 

والمديريات المختلفة.

الوظيفية الواردة في موازنة الوزارة، واعدًا 
ببــذل أقصى جهد مســتطاع بهدف تذليل 
كل العقبات التي تعترض العمل في وزارة 
التعليــم وغيرها مــن الــوزارات والهيئات 
الحكوميــة للمضــي قدمــا نحــو تجويــد 
وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن وسعيًا 

لراحة الموظفين بالوظيفة العمومية. 
وزارة الصحة

مــن جهــة أخــرى عقــدت لجنــة التربيــة 
والقضايا االجتماعية بالمجلس التشريعي 
جلســة اســتماع لمدير وحــدة المعلومات 
بــوزارة الصحة هاني الوحيدي، وناقشــت 
معه تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
حول عمل وحدة نظم المعلومات بالوزارة، 
وتــراس الجلســة النائــب عبــد الرحمــن، 
بحضور النواب خميس النجار مقرر اللجنة، 
ســالم ســالمة، يوسف الشــرافي، ومحمد 

شهاب.
بدوره أوضح النائــب الجمل رئيس اللجنة 
بان جلسة االستماع تأتي في إطار مناقشة 
التقرير اإلداري الصــادر عن ديوان الرقابة 
الماليــة واإلداريــة حول عمــل وحدة نظم 
المعلومات بالوزارة والوقوف على المشاكل 
التي تواجه عمل الوحدة وســبل معالجتها 
مع المعنيين في الوزارة، مشيرًا الستعداد 
لجنته لتوفير المساعدة المطلوبة من أجل 
تجاوز العقبــات والمعيقــات التي تعترض 
عمل الوحدة وكافة مكونات الوزارة، مؤكدًا 

على أهمية النهوض بهذه الوحدة ودعمها 
من خالل مناقشة مشكالتها مع المعنيين 

بالوزارة من أجل تحسين أداء العمل فيها.
مــن جانبه نوه الوحيــدي ان ما جاء بتقرير 
ديوان الرقابة يســتند الى حقائق وبيانات 
ومعلومات هي باألصل موجودة لدى وحدة 
نظــم المعلومــات وأن الــوزارة ردت على 
التقرير، مشــيرًا ألن إجراءات ونظام العمل 
بالوحدة والكادر الوظيفي فيها بما فيه من 
ادارييــن وإخصائيين وســكرتارية صحية 
بحاجــة إلعادة نظر وتقييــم مجددًا بهدف 

تجويد العمل وتحسينه.
 وأشــار الــى قضيــة نقــص المعلومــات 
الــواردة من قبل المستشــفيات الحكومية 
والمستشفيات الخاصة وقلة بعض األجهزة 
والتجهيزات الالزمة لعمل الوحدة، وكشــف 
عــن مقــر جديــد للوحــدة بالشــراكة مع 
منظمة الصحــة العالمية سيشــتمل على 
قســم تكنولوجيا المعلومات ووحدة نظم 
المعلومــات وجميــع االجهــزة والتجهيزات 

الالزمة.
من جانبه أكد النائــب خميس النجار على 
أهمية هذه الوحــدة وضرورة االهتمام بها 
كونهــا المرآة والمؤشــر الحقيقــي للوضع 
الصحــي والتــي يســتند عليها فــي اعداد 
التقارير، مشــددا على ضــرورة ربط جميع 
المستشفيات الحكومية والخاصة في هذه 

المنظومة وضمان الرقابة عليها.

استمعت لوحدة المعلومات بوزارة الصحة

للسنة الخامسة على التوالي

لجنة التربية تبحث نقص الكوادر الوظيفية بوزارة التعليم

نواب الوسطى يقدمون مساعدة مالية لطلبة الجامعات في المحافظة
قــدم نــواب المحافظــة الوســطى 
في المجلس التشــريعي مساعدات 
فــي  الجامعــات  لطلبــة  نقديــة 
دوالر،   10000 بلغــت  المحافظــة 
تــم توزيعها علــى الطلبــة الذين 
ال يســتطيعون تســديد رسومهم 
الجامعية نتيجة سوء أوضاع أسرهم 

االقتصادية والمادية.
بدوره أوضح النائب ســالم سالمة 
بأن المشــروع يتم تنفيذه للســنة 
الخامسة على التوالي في محافظة 
منــه  اســتفاد  وقــد  الوســطى، 

)75( طالــب وطالبــة من جميــع مناطق 
المحافظة، مبينًا أن هذا المشــروع يأتي 
بهــدف التخفيف عن األســر الفقيرة التي 
ليس بمقدورها توفير الرسوم الجامعية 

ألبنائها.
وأكد أن مكتب نواب الوســطى يجتهد مع 
بدايــة كل فصل دراســي لتوفيــر مبالغ 
نقديــة من أجل مســاعدة الطــالب على 
تســديد الرســوم الجامعية وذلك تخفيفا 
لمعاناة االسرة الفلسطينية في المحافظة 
التي يعاني ســاكنيها من الفقر والبطالة 

كبقية أهالي قطاع غزة.
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عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم 
المحلي جلسة اســتماع لرئيس بلدية خان 
يونــس يحيــى األســطل بمقــر المجلس، 
بحضــور رئيــس اللجنة النائب اســماعيل 
األشــقر ومقررها النائب مــروان أبو راس، 

وعضو اللجنة النائب سالم سالمة.
وبين األشــقر أن الجلســة جــاءت بناًء على 
طلــب رئيــس البلدية الســتعراض بعض 
القضايا والمشاكل التي تعاني منها بلدية 

وصــف النائــب فــي المجلــس التشــريعي 
يوسف الشــرافي قرار المحكمة الصهيونية 
أمس برفض نقل األســير القيق للعالج في 
مستشــفى فلســطيني في الضفة الغربية 
يمثــل جريمــة إعــدام منظمة وإمعــان في 
الجريمــة بقصــد القتــل الواضــح، يتحمل 
االحتــالل وحده تداعياتهــا، مطالبًا بضرورة 
اســتمرار وتوســيع حملة التضامن والرفض 
لكل ممارسات االحتالل بحق القيق واألسرى 

في سجون االحتالل.

خان يونس، مثمنــا دور البلدية في تقديم 
الخدمات للمواطنين في ظل الحصار وقلة 

االمكانيات المتاحة للبلديات.
وناشد األسطل اللجنة بمساعدة البلدية في 
تخصيــص أراضي في مدينــة خان يونس 
لتعويض السكان المتضررين نتيجة تنفيذ 
البلديــة للمخططــات الهيكلية، كما أشــار 
إلــى بعض المشــاكل الماليــة التي تعاني 
منهــا البلدية وخاصــة الديــون المتراكمة 

وقال الشــرافي في تصريح صحفي أصدره 
أمس:" إن قرار المحكمة بشأن القيق يشكل 
جريمــة إعدام بطــيء بحقه، وإن المســاس 
بحياته أو استشهاده ال سمح اهلل يمثل وصمة 
عار في جبين االنسانية التي تآمرت بصمتها 

تجاه ما يقوم به االحتالل بحق القيق."
ووصف حملة التضامن مع القيق بالمستوى 
المتدني مطالبًا كل منظمات حقوق االنسان 
والنقابــات واالتحــادات الصحفيــة العالمية 
بالضغــط علــى االحتــالل لإلفــراج الفوري 

عليها لعدد من الجهات منها شــركة توزيع 
الكهرباء، ومصلحة بلديات الساحل.

من جهته وعد النائب االشــقر بدعم لجنته 
لمطالــب البلديــة لــدي الجهــات المعينة 
باإلضافة لوقــوف اللجنة إلى جانب البلدية 
في أزمتها التي تمــر بها، كما أوصى بعقد 
جلسة موســعة تضم وزارة الحكم المحلي 
وسلطة األراضي وبلدية خان يونس لبحث 
أزمات بلدية خان يونس وإمكانية معالجتها.

عنه، داعيًا إلشعال انتفاضة القدس في وجه 
االحتالل ردًا على جرائمه بحق القيق، ملفتًا 

ألن شعبنا لن يسكت عن استشهاده.
وطالب حركــة فتح بوقف التنســيق األمني 
مــع االحتــالل فــورًا وااللتفاف مع الشــعب 
الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة ودعــم 
االنتفاضــة فــي مواجهــة االحتــالل. يذكر 
أن محكمــة االحتــالل رفضــت مســاء أمس 
مقترح هيئة الدفاع عن األسير القيق بنقله 

لمستشفى برام اهلل.

لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي 
تستمع لرئيس بلدية خان يونس

 الشرافي: المساس بحياة القيق جريمة يتحمل االحتالل 
تداعياتها وشعبنا لن يسكت على استشهاد أسراه

قالت النائب في المجلس التشريعي نعيمة 
الشــيخ علي، إن أي مصالحــة ال توِجد حال 
جذريــًا ألزمــات قطاع غــزة ال معنــى لها، 
ولســنا بحاجــة لهــا، وذلك علــى اعتبار أن 
أزمات القطاع هي األبرز في سلسلة معاناة 

المواطن الفلسطيني. 
وطالبت الشــيخ علي فــي تصريح صحفي 
أدلت به لوســائل االعــالم مؤخــرًا بإيجاد 
حلــول حاســمة وفوريــة وجذريــة ألزمات 
غزة، معتبرة ذلك هو األساس الذي ينبغي 
أن تقوم عليه أي مصالحــة وطنية قادمة، 
مؤكدة أن حّل أزمات القطاع أولوية تتقدم 
علــى غيرها مــن الملفــات األخــرى؛ "ألن 
غزة لــم تعد تحتمل أكثر مــن ذلك"، وفق 

تعبيرها.
وأضافت: "التوافق علــى برنامج اجتماعي 
واقتصادي يحسن أوضاع قطاع غزة ضرورة 
مقدمة على التوافق على برنامج سياســي 
أو التوافــق علــى منصب نائــب للرئيس"، 
مشددة على أن معاقبة قطاع غزة بذريعة 
أن حماس تســيطر عليه هــي ذريعة "غير 
مقبول"؛ ألن أغلب المجتمع غير مســيس، 
وال يجوز اخضاعه لعقوبات سياســية، على 

حد قولها.
ورفضت الشــيخ علي البحث عن اتفاقيات 
مصالحة جديدة، مؤكــدة أن ما تم التوقيع 
عليــه بين الفصائــل من اتفاقات ســابقة 

يعتبر "كافٍ". واستدركت قائلة: "المطلوب 
توفــر إرادة جــادة، وايجــاد حلــول جذرية 
حقيقيــة ألزمــات الشــعب"، موضحــة أن 
االزمات طالت الجميــع، بما فيهم موظفي 
القطــاع المحســوبين على الســلطة، بعد 
اســتقطاع جزء من رواتبهــم بحجج واهية 

وغير مقبولة. 
وأشــارت في الوقت ذاتــه إلى ضرورة دعم 
فئة الشباب في ظل انغالق وانعدام األفق 
أمامهــم وخاصة طموحهــم بإيجاد وظائف 
بغــزة بفعــل األزمــات الغارقــة فيهــا منذ 
سنوات، معتبرة أن أي مصالحة ال تحقق ما 
سبق ال يمكن أن نثق بها ولن تجد طريقها 

للنجاح.

عقــدت اللجنــة القانونيــة فــي المجلس 
التشريعي ورشــة عمل لمناقشة مشروع 
قانون تنظيم اســتهالك الكهرباء بحضور 
رئيــس اللجنــة القانونيــة النائــب محمد 
فرج الغول، وعضو اللجنــة النائب يونس 
األســطل، وأمين عام المجلس التشريعي 
نافذ المدهون، وشــارك بالورشــة رئيس 
سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل، رئيس 
ســلطة البيئة كنعان عبيــد، نائب رئيس 
شركة توزيع الكهرباء عوني نعيم، النائب 
العام المســاعد علي صرصور، ولفيف من 

المختصين والمهتمين.

وناقشــت الورشــة بنود مشــروع القانون 
حيــث أبدى الحضــور مالحظاتهــم عليه، 
تمهيدا إلقــراره من المجلس التشــريعي 
بالقــراءة األولى، حيث ســبق أن تم إقراره 
بالمناقشة عامة، بدوره قال رئيس اللجنة 
النائــب الغــول أن هذا المشــروع يتوافق 
مع أحكام القانون االساســي لسنة 2003 
وتعديالته ومع السياســة العامة للمجلس 
التشــريعي الرامية الى تطوير التشريعات 

وتحديثها ومواكبة المستجدات الحديثة.
وأكد أن مشــروع القانون يكتســب أهمية 
كبيــرة باعتبــاره يوفــر البنيــة القانونية 

والغايات من القانون واصدار نظام بشــأن 
التراخيــص وإصدار نظام بشــان التعرفة 

الموحدة للكهرباء.
المنازعات االدارية والصلح الجزائي

ومن جهــة أخرى عقدت اللجنــة القانونية 
اجتمــاع دوري لهــا مؤخرًا بمقــر المجلس 
التشــريعي، بحضور رئيس اللجنة النائب 
المستشــار محمد فرج الغــول، وأعضاءها 
النواب، يونس األســطل، مروان أبو راس، 
محمد شــهاب، جميلــة الشــنطي، وأحمد 
أبــو حلبيــة، وذلــك بهــدف إجــراء مزيــد 
من المناقشــات حــول مشــروعي قانون 

لتنظيم قطاع الكهرباء السيما أن التشريع 
الفلسطيني يخلو من إطار قانوني متكامل 
ينظم هذا الشــأن، ملفتًا إلى أن المشروع 
سيســاهم في إزالة أية عقبات أو تحديات 
قانونية أمام الجهات الرسمية القائمة على 
ادارة قطــاع الكهرباء في قطاع غزة والتي 
تكبدت الكثير من الخسائر واالضرار نتيجة 
التعدي على الشــبكة والعبث بالمنشــآت 
الخاصــة بقطــاع الكهربــاء بشــكل غيــر 

مشروع.
المذكــور  القانــون  أن مشــروع  وأوضــح 
يتكون من 28 مادة تشــمل تعاريف عامة 

قبل عرضهمــا على المجلس التشــريعي 
الفلسطيني إلقرارهما.

وناقشت اللجنة مشروع قانون المنازعات 
االدارية لتعديله حتى يصبح على درجتين 
من التقاضــي، كما ناقش أعضــاء اللجنة 
مشــرع قانــون الصلــح الجزائــي، وتــم 
االتفاق على تشــكيل لجنــة تضم أعضاء 
الدائرة القانونية فــي المجلس، وممثلين 
عن النيابــة العامة، لوضــع قانون الصلح 
الجزائي بشكله النهائي قبل عرضه على 
بالمناقشــة  التشــريعي إلقراره  المجلس 

العامة. 

اللجنة القانونية تنظم ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون تنظيم استهالك الكهرباء
ناقشت مشروع قانوني المنازعات االدارية والصلح الجزائي

النائب نعيمة الشيخ علي:
مصالحة دون حل جذري ألزمات 

غزة ال حاجة لنا بها 
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 كيف يمكن التصدي 
العتداءات االحتالل وخاصة 
االعدامات الميدانية بحق 

الفتية واألطفال في 
القدس والضفة؟ 

يجب أن يكون التصدي لالحتالل 
على المســتوى العربي بشكل 
كامــل وليــس علــى مســتوى 
الضفة الغربية المحتلة وحدها، 
مع تأكيدنا على أهمية الحراك 
الشــعبي ألبنــاء الضفــة ضــد 
االحتالل وجنوده ومســتوطنيه 
المجرمين الذين يرتكبون أكبر 
الجرائــم اإلنســانية فــي ظل 
غفلة المجتمع الدولي وتهميشه 

لمعاناة شعبنا في الضفة.
وهنا دعني ألفت انتباه المجتمع 
الدولــي لمعانــاة شــعبنا جراء 
المستمرة  وتضحياته  االحتالل 
منذ نشــأة الكيــان قبل بضعة 
عقــود، وبصراحــة تامــة فــإن 
منــذ  الفلســطيني  الشــعب 
أن احتلــت أرضــه عــام النكبة 
)1948م( وهــو يضحي ويقدم 
الشــهداء والجرحــى واالســرى 
أن  دون  المهدومــة  والبيــوت 
يجــد أي حــل، ودون أن يجد أي 
نصيــر دولي عادل، لــذا فنحن 
بحاجة إلسناد خارجي من الدول 
وعلــى  واإلســالمية،  العربيــة 
القيام  الفلســطينية  السفارات 
بجهود دبلوماســية وسياســية 
علــى الصعيــد الدولــي للفــت 
االنتبــاه لمعاناتنــا المســتمرة 
ولجرائم االحتالل بحق الشبان 

والفتيات واعدامهم ميدانيًا. 
كيف تنظرون للدور الذي 

تمارسه السلطة إلجهاض 
االنتفاضة وال سيما 

استمرارها في التنسيق 
األمني؟

أوال يجب أن نعلم أن التنســيق 
وطنيــًا،  مرفــوض  األمنــي 
وقد ســبق وأن طالبــت اللجنة 
المركزية بوقفه، وهو يشــكل 
اســتمرار  أســباب  أبــرز  أحــد 
االنقسام، والشعب الفلسطيني 

كله يرفضه ويطالب بوقفه ومحاســبة 
ممارســيه، غير أن الســلطة مســتمرة 
بــه رغم كل تلــك المطالبــات بوقفه، 
وذلــك ألن مصيرهــا مرتبط بــه فاذا 
توقفــت عجلة التنســيق االمنــي فإن 
ذلك بالضرورة ســيؤثر على مستقبل 
الســلطة، وكينونتها وبقاءها لذا فهي 
مصــرة على اســتمراره وبكل اخالص، 
والســلطة تعمل لراحــة االحتالل أكثر 
مما تخدم الشــعب الفلســطيني وأكثر 

مما ترعى مصالحه المختلفة.
وأضافــت منصــور بالقول:" التنســيق 
األمني يعد مــن الجرائم البشــعة في 
حق الشعب الفلسطيني، لما له من دور 
في تســليم المقاومين لالحتالل وهنا 
نلفت االنتباه لمساهمة األجهزة األمنية 
للسلطة في تسليم معلومات عن خلية 
نابلــس التي نفذت عمليــة ايتار والتي 
قتل فيها مســتوطن وزوجتــه، والقيام 
بإفشال العديد من العمليات البطولية 

األخرى". 
وفي ذات اإلطار نحن نرى صباح مســاء 
الجهود التي تبذلها الســلطة إلجهاض 
انتفاضــة القدس، وهنــا فإنني أطالب 
الســلطة بالتوقف عن التنسيق األمني 

انتهاكات االحتالل بحق شــعبنا، وإنني 
أطالــب المؤسســات الحقوقيــة كافــة 
الدولية منها والمحلية بضرورة التحرك 
إلنقــاذ القيــق قبل فــوات األوان، على 
اعتبــار أن قضيتــه باتــت قضيــة رأي 
عام، وألنه يخوض نضااًل مشروعًا ضد 
الســجان، وألن االعتقــال اإلداري غيــر 

قانوني وال مشروع.  
ماذا بخصوص تطوير أدوات 
االنتفاضة لضمان تصاعدها 

واستمرارها؟
االنتفاضــة حتــى األن شــعبية يقــوم 
الشــبان بتطويرها وفقــًا إلمكانياتهم 
المناحــة لهم،  والوســائل  وقدراتهــم 
وذلك في ظل عدم وجود جهات تدعمها 
بشكل رسمي وفعلي على األرض سوى 
بعض التنظيمــات والفصائل المقاومة 
التي ال تستطيع الوصول للضفة أصاًل 
غيــر أنهــا تغــذي االنتفاضــة بطرقها 
الخاصــة، ولقــد أقدمــت الســلطة في 
الضفــة على اضعاف كل ما من شــأنه 
إمــداد االنتفاضــة ودعمهــا، ومن أجل 
دعم االنتفاضة وتطوير أدواتها فإنني 
أدعوا لتشكيل قيادة موحدة لالنتفاضة 

والفصائــل  القــوى  كل  مــن 
االعتباريــة  والشــخصيات 

والوطنية. 
هل تشير الوقائع الميدانية 
في الضفة إلمكانية حدوث 

مصالحة وطنية حقيقية؟
ســيء  الضفــة  فــي  الواقــع 
جــدًا، ما زال هنــاك اعتقاالت 
سياســية، وما زلنا نعاني من 
غيــاب واضــح للديمقراطيــة 
وتسلط  الشخصية،  والحريات 
األجهــزة األمنية علــى الناس 
والمواطنين وطالب الجامعات 
هو سيد الموقف حتى اللحظة، 
وطالما أن الظروف في الضفة 
علــى هــذا النهج فلــن يكون 
هناك مصالحة حقيقية، على 
الرغم من أننــا مع المصالحة 
حتــى نعيــد لشــعبنا كرامته 
ومكانته بين الشعوب العربية 

واإلسالمية. 
 ما هو المطلوب إلنهاء 

االنقسام، وهل من معيق 
حقيقي إلتمام المصالحة 

الوطنية؟
المطلــوب مــن قــوى وفصائل 
تقبــل  الفلســطيني  الشــعب 
بالعمل  األخر واالعتــراف بحقه 
السياســي والتنظيمي، مطلوب 
أن نتبــادل االحتــرام، ونعتمــد 
ثقافة التحــاور بداًل من التناحر، 
مطلوب من الفصائــل االقتناع 
بضــرورة التكامــل الفصائلــي 
والشــعبي، باإلضافــة لمحاربة 
نهج وثقافة سلطة الفرد الواحد. 
ويجــب علينــا جميعــًا العمل 
المؤسســات  تفعيــل  علــى 
رأســها  وعلــى  الفلســطينية 
التشــريعي  المجلــس 
الفلســطيني، وتحييد القضاء 
وتفعيــل مبــدأ الفصــل بين 
الســلطات الثالث، ومن أوجب 
الواجبات الوطنية في المرحلة 
الحاليــة تخلــي الســلطة عن 
خدمة االحتالل ووقف التنسيق 
األمني، والعمل لرعاية الشأن 

الفلسطيني بإخالص. 

حتى يتســنى لنا انهاء االنقســام، كما 
يجب عليهــا التخلــي فورًا عــن خدمة 
االحتــالل وااللتفــات لمصالح الشــعب 
الفلســطيني والتي يأتي في مقدمتها 
دعم اســتمرار انتفاضة القدس، ورفع 
تجــاوزات االحتالل بحق شــبان الضفة 

للمحاكم الدولية. 
كيف تنظرون لدور المؤسسات 

الحقوقية المحلية والدولية تجاه 
قصية األسير الصحفي محمد 

القيق؟ 
موضــوع القيق خطير جدًا ونحن نعرب 
عــن تضامننــا معــه وندعــم مطالبه 
المشــروعة في وجه ســجانه المجرم، 
الحقوقيــة  للمؤسســات  وبالنســبة 
تمويــل  علــى  تقــوم  أنهــا  تعلمــون 
خارجي لبرامجهــا وفقًا لمعايير تضعها 
المؤسسات الداعمة ومعظمها أوروبية، 
وأي مؤسســة محلية تخرج عن سياسة 
الممول يتــم اغالقها فــورًا، أو التوقف 

عن دعم مشاريعها. 
أما بالنسبة للمؤسسة الدولية فمعروف 
عنهــا أنها تلتــزم الصمت غالبــًا إذا ما 
تعلــق األمــر بالحــق الفلســطيني، أو 

األجهزة األمنية تعمل لراحة االحتالل أكثر من خدمة شعبها
النائــب منصور: يجب على الســلطة انهاء التنســيق األمني 

ودعم انتفاضة القدس وتنفيذ اتفاقات المصالحة

طفى على السطح في اآلونة األخيرة أخبار إحباط أجهزة السلطة لعمليات فدائية 
ضد االحتالل األمر الذي أثار سخط المواطنين الفلسطينيين، باإلضافة لملف التنسيق 
األمني المرفوض وطنيًا وسعي الســلطة إليقاف انتفاضة القدس على الرغم من 
اإلجراءات الوحشــية التــي يتخذها االحتالل بحق الشــباب والفتيــات في القدس 

والضفــة، باإلضافة للحوارات األخير التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة بغية 
إتمام المصالحة الوطنية، وغير ذلك من ملفات تخص الشأن الفلسطيني "البرلمان" 
طرحت الموضوعات الســابقة على مائدة النقاش مــع النائب عن محافظة نابلس 

منى منصور وأعدت الحوار التالي:



قــدم د. أحمد بحــر النائب األول لرئيــس المجلس 
التشريعي يرافقه النائب عبد الرحمن الجمل ووكيل 
وزارة األســرى بهاء المدهون ووفد من الشخصيات 
القيادية واالعتبارية بالمحافظة الوســطى، التهنئة 
لعائلة أبو عيشــة في النصيرات بمناسبة عقد قران 
نجلهم المناضل األسير في سجون االحتالل محمود 

أبو عيشة على احدى فتيات المحافظة الوسطى. 
وأشــاد بحر لــدى زيارتــه عائلة األســير بتضحيات 
أســرانا في ســجون االحتالل، ملفتًا ألنهم يتمتعوا 
بمعنويات عالية ويتسلحوا بالصبر والثبات، وأضاف 
قائــاًل:" لــوال االيمان بــاهلل والصبر الــذي يتمتع به 
أســرانا لما أقدم األســير محمود على هذه الخطوة، 
غير أنه يعلم أن لمشوار السجن نهاية وأنه سيكون 
فــي الغد القريب حرًا طليقًا بإذن اهلل ويكوّن أســرة 

مسلمة وطنية". 
ولــدى زيارته بيــت آل جربوع عائلة العروس أشــاد 
بحــر بالخطــوة التــي اتخذتهــا العائلة بقــرار زاوج 
ابنتهم من أســير ما زال يقبع في ســجون االحتالل 
معتبرًا ذلــك تضحية من أجل الوطــن وإكرامًا لمن 
ضحى بســنوات عمره خلف القضبان من أجل الحياة 
الكريمة لشــعبه وأهله، وتمنى بحر والوفد المرافق 
له االفراج العاجل لألســير، وحياة سعيدة في وطنه 

وكنف أسرته.
يذكــر أن األســير محمود أبو عيشــة يقضــي حكمًا 
بالســجن 17 عامًا في ســجون االحتالل قضى منها 
11 عامًا متنقاًل بين الســجون فــي الداخل المحتل، 
وشكلت خطوته األخيرة بعقد قرانه تحديًا لالحتالل 

وللسجان. 

التشريعي يهنئ عائلة أبو عيشة بعقد قران 
نجلهم األسير في سجون االحتالل

تصدر عن: 
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آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

النداء األخير .. 
يخــوض الزميــل اإلعالمي محمد القيق اضرابا مفتوحــًا عن الطعام منذ 
خمســة وثمانون يومًا على التوالي احتجاجًا علــى اعتقاله إداريًا من قبل 
سلطات االحتالل، لم تعد قضية القيق تخفى على أحد، كما لم يعد وضعه 
الصحي يحتمل أكثر من ذلك، القيق يصدح من أعماق قلبه بالنداء األخير 
قبل الموت ينادي ضمائر األمة لعلها تهب لنجدته، وهو يتمنى أن يستمع 

لصوت ابنه قبل أن يلقى اهلل شهيد.
إما حر أو شهيد، هذا لسان حال الزميل القيق منذ اللحظة األولى إلعالنه 
االضراب وما زال مستمر ويتمتع بمعنويات عالية رغم األلم وضف الجسد، 
وخوار القوة، ال أدري لماذا لم تعمل السلطة ما بوسعها لتخرج القيق من 
أزمته كرجل فلســطيني وطنــي، كان بمقدور الســلطة أن تضغط على 
االحتــالل بألف طريقة وطريقة غير أنهم ليســوا معنييــن بذلك، وليس 

معنيين بأي صوت حر أو شريف في الوطن. 
لقد كان للمقاطع المصورة والتي شــاهدناها مؤخرًا لألســير القيق وهو 
يتألم وقع الصاعقة على كل من في قلبه ذرة من إنســانية، غير أن ذلك 
لم يســتدعى خطابــًا من أي من قيادات الســلطة فــي رام اهلل، وال حتى 
بيانًا صحفيًا يدينوا فيه ما يجري للقيق، ولو كان األمر يتعلق بشــخصية 
إســرائيلية ربما لقامت رئاســة السلطة بكل ما تســتطيع القيام به على 

جناح السرعة. 
وليس بعيدًا عن هذا المشهد، مشاهد أخرى أكثر دموية يرتكبها االحتالل 
صباح مســاء في الضفة الغربية والقدس بحق الشبان والفتية والفتيات، 
فاإلعدامات الميدانية تنتظر كل من يشتبه به جنود االحتالل، وأحيانا دون 
شــبهة لمجرد أنهم يرغبون بالتنكيل والتسلية على حساب دماء أطفالنا 
وأبناءنــا، وما من أحد يصرخ في وجه االحتالل ليوقف انتهاكاته وإجراءاته 
القمعية، وحيال ذلك فال ســبيل أمام شعبنا ســوى مقاومة االحتالل في 

الضفة وبكل السبل وشتى الوسائل المتاحة. 
القيق، والشــهيدة كلزار، وغيرها من الفتية الشــهداء فــي الضفة الذين 
أعدمهم االحتالل بدم بارد، وانتهاكات جنود االحتالل ومســتوطنيه بحق 
المسجد األقصى المبارك، واضطهاد عائالت شعبنا وتشريدها من بيوتها، 
كلهــا أيقونات صمود وتحدى لالحتالل، وهي أيضًا أمثلة يضربها شــعبنا 
في الصبر واالحتمال من أجل الوطن والقضية، كل ذلك أدلة واضحة على 

تمسك أحرار شعبنا بالثرى والتراب المقدس لفلسطين.
الحقيقة أن شــعبًا بهذه المعنويات وبحجم هذه التضحيات يســتحق غدًا 
أفضل وواقع أجمل وقيادة أكثر حكمة تقدر تضحياتنا الجسام وتعمل على 
تخفيف مصابنا الجلل، لقد سافر القوم إلى اليابان وعقدوا سلسلة لقاءات 
هناك دون أن يذكروا األســير القيــق، ودون أن يتطرقوا إلضرابه الطويل 
عــن الطعام، ومن غير أن يعرّفوا بمعاناة شــعبنا، ولم ينددّوا بإجراءات 
االحتالل بالقــدس والضفة وإعداماته الميدانية بحــق األطفال والفتيات 

الفلسطينيات.
لم نرى أي نشاط لسفارات فلسطين يفضح سياسات االحتالل وانتهاكاته 
بحق أســرانا، ولم يقم أحد من ســفراءنا المعتمدين فــي البلدان األخرى 
بحمالت أو فعاليات تســاند األســير القيــق وتتضامن معــه، ال أدرى ماذا 
ينتظــرون فلم يعد هناك بقية مــن وقت للمراهنة على انفــراج أزماتنا 
وخاصة قضية األســير الصحفي القيق، وإلــى أن يخضع االحتالل إلرادته 
فيصبح حرًا طليقًا، أو يلقي وجه اهلل شــهيدًا فلن نتوقع من السلطة غير 

الشجب واالستنكار، كان اهلل في عون القيق وأيده بنصر قريب. 
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