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آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

الرئيس.. محبط، متعب، يائس 
الوضــع الطبيعي أن يكــون رئيس الجمهورية أو البــالد بأفضل أحواله 
النفسية واالجتماعية والعقلية، وهذا ينعكس على أوضاع البالد بشكل 
إيجابي بال شك، لكن حينما يكون رئيس البالد محبط تارة، وتارة أخرى 
قــد أصابه اليــأس والقنوط، وتارة ثالثة متعب، فمــاذا تنتظرون، وماذا 

ينتظر منه الشعب الذي يعاني األمرين منذ سنين. 
رئيسنا تجاوز الثمانين من عمره غير أنه ما زال مصرا على إدارة شؤون 
البــالد على الرغم من عمره وتعبه ويأســه واحباطه الذي عبر عنه غير 
مــرة، هذا هو حال الســيد الرئيس، أما حال شــعبنا فالصــورة مغايرة 
تماما، الشــعب ال يعاني من الشــيخوخة، بل يتمتع بالشباب والحيوية 
والقوة والفتوة، وينتظر رئيســا فخورا بشــعبه حتى نســير جميعا نحو 

الحرية واالستقالل، شعبنا ال ينتظر من يزيد معاناته. 
بالدنا مقدسة ومباركة، وشعبنا مؤمن وقوي، ومجتمعنا شاب ويرفض 
أشــكال اليــأس واإلحباط كافة، وعلى القيادة ان تكون عند حســن ظن 
شعبها بها، ال أن تزرع اإلحباط في كل مكان، وتوزع اليأس على الناس 
في كل زمان، القيادة مهمتها رفع معنويات المواطنين واألخذ بأيديهم 

نحو بر األمان، وليس العكس. 
حالنا في فلســطين مخالف لألعراف والنواميس االجتماعية والسياسية 
السائدة، لهذا نجد التناقض واضح بين القيادة والشعب، ألن القيادة في 
األصل ليســت أهال لقيادة شعبها الذي يتســلح بالصبر وااليمان والثقة 
بحقــه وعدالة قضيته، وبالتالي من الواجب علينا أن نســعى نحو قيادة 
أفضل وأكثر إدراكا للمعاناة والمشــاكل التي يعانيها الشــعب سواء في 

جناحي الوطن السليب أو في الشتات والمهجر. 
نحن بحاجة للســير سريعا نحو تغيير األوضاع السياسية والرئاسية في 
البــالد فال يعقل أن نبقى مكبلين بقيــود العجز الناجم عن عجوز عاجز 
سياسيا، قد عجز عن توفير مقومات الحياة األساسية لشعبه، باإلضافة 
لفشــل مساره السياسي ونهجه التفاوضي، لطالما كتبنا مشجعين على 
سياســة إعطاء الفرصة، ومنح الوقت لعله يكــون عالجا لما نحن فيه، 
ولكن الواضح بــال ريب وال غبش، أن القوم ال يعنيهم الوطن، وتحديدا 
ليســوا معنييــن بغزة وال بأهلهــا ومعاناتهم، وال يقيمــون وزنا آلهات 

أصحاب البيوت المهدمة وذوي الشهداء، لذا وجب البحث عن البديل. 
والبديل أن تســعى غزة نحو تقليع أشواكها بيدها، وتخليص أهلها من 
القيــود المفروضة عليها، من الواجــب الوطني والقومي أن تمضي غزة 
نحو مصير أفضل ألبنائها وشعبها الذي أرهقته ظلمات بني القربي، آن 
األوان كي تعيش غزة شيء من الرفاه أو على األقل أن تتنفس الصعداء، 
كما عشنا أيام الحرب والجرح والمعاناة خالل السنوات األخيرة، علينا أن 

نمضي إليجاد حلول غير تقليدية ألزمات القطاع وكل فلسطين. 
غزة تســتحق الحياة بعيداً عن مقوالت االنفصال وادعاء شرذمة الشعب 
والوطن، وبعيدا عن ادعاء البعض اإلضرار بوحدة القرار الوطني، انفتاح 
غــزة على العالــم إن حدث ال يعني بأي حال مــن األحول االنفصال عن 
الضفة الغربية وبقية فلســطين، إنني أدعو للبحث في كل المســارات 
ومــع كل الجهات ألجل إخراج غزة من أزماتها المتراكمة ولن يكون هذا 
على حســاب الوطن، فحينمــا تتهيأ الظروف واإلرادة السياســية وتزول 
حالــة اإلحبــاط لدى فريــق رام اهللا ســتجدون غزة جاهــزة لاللتئام مع 

الضفة وستشكل رافعة لها.   
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د. دويك خالل استقباله نادي الشجاعية الرياضي في مدينة الخليل

أكــد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني أن المجلس 
التشــريعي أصدر 52 قانونــا لبت احتياجات 
المجتمع وعــززت المقاومــة وحافظت على 
الثوابت، جاء ذلــك خالل زيارة وفد برلماني 
برئاســة د. بحر للجامعة االســالمية لتهنئة 
رئيس الجامعــة الدكتور عــادل عوض اهللا 

بمنصبه الجديد.
التشــريعي  المجلــس  دعــم  بحــر  وأكــد 
لمؤسســات التعليــم العالــي، مؤكــدا على 
ضــرورة التعــاون المشــترك بيــن الجامعة 

ولجــان المجلــس من أجــل االســتفادة من 
امكانيــات الجامعــة وبهدف تطويــر العمل 
التشريعي، كما أعرب عن استعداد المجلس 
لتلقــي أي مقترحات تخص قانــون التعليم 

العالي لعام 1998. 
وفي هذا اإلطار طرح النائب المستشار محمد 
فرج الغــول رئيس كتلة التغييــر واالصالح 
البرلمانيــة أهميــة التعــاون بيــن المجلس 
وكليــة الشــريعة والقانــون وذلــك بتوجيه 
أبحــاث طلبة الدراســات العليــا نحو تطوير 

التشريعات وخدمة المواطن والمجتمع.

كمــا تم طرح تأســيس مركــز تحكيم تابع 
للجامعة االسالمية ووضع األسس واألنظمة 
الالزمــة لذلك اســوة بباقــي الجامعات في 
الدول العربية الشقيقة، وفي ختام اللقاء دعا 
بحر رئاســة الجامعة وعمداء الكليات لزيارة 
المجلس التشــريعي لالطالع على انجازات 

وعمل المجلس التشريعي.
كما زار الوفد البرلماني عدة كليات بالجامعة 
الشــريعة  الديــن،  أصــول  اآلداب،  منهــا 
والقانــون، وذلــك لتقديم التهنئــة للعمداء 

الجدد بمناسبة توليهم مناصبهم. 

خالل زيارة وفد برلماني للجامعة االسالمية 

د. بحر: التشريعي أقر 52 قانونا تلبي احتياجات 
المجتمع وتعزز المقاومة وتحافظ على الثوابت
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من سلطة الطاقة ووزارة المالية 
وشركة توزيع الكهرباء
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العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي 

والبرلمانات األوروبية للتدخل لحل 
أزمة األونروا

التشريعي:
 األونروا تحولت إلى أداة للضغط 

على شعبنا
عقدت لجنة الرقابة وحقوق االنســان 
المجلــس  فــي  العامــة  والحريــات 
التشــريعي اجتمــاع مع النائــب العام 
اسماعيل جبر، بحضور رئيس اللجنة 
النائب يحيى العبادسة، والنائب هدى 
نعيــم، والنائب عبــد الرحمن الجمل، 
وأمين عام المجلس التشريعي د. نافذ 

المدهون.
وافتتح النائب العبادسة الجلسة مرحبا 
بالنائب العام وثمنا الدور الكبير الذي 
تقــوم بــه النيابــة العامة فــي اقرار 
الحقــوق ألصحابها وتطبيــق القانون 
علــى الجميع بــدون اســتثناء، ومبينا 
أن هذه الجلســة تأتي في إطار تعزيز 

لجنة الرقابة 
تلتقي النائب 

العام
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دعــا الدكتور أحمــد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الفلســطيني في برقيات 
منفصلة أمين عام جامعة الدول العربية د. نبيل 
العربي، وأمين عام منظمة التعاون اإلسالمي، 
إياد مدنــي، واألمين العام لألمــم المتحدة بان 
كي مون، والبرلمانات األوروبية للتدخل إليجاد 
حل مناسب وعاجل ألزمة األونروا للحيلولة دون 

تقليص خدماتها.
وقال بحر في نص البرقية المرســلة إن "وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" 
هــي المنظمــة الدوليــة المخولــة والمعنيــة 
بتقديم الخدمات لالجئين الفلســطينيين طبقا 
للتفويض األممي الدولي الممنوح لها في القرار 
302 للعــام 1949م وذلك حتى عودة الالجئين 

إلى ديارهم".
وأكد بحــر أن القــرارات التي أعلنــت "األونروا" 
نيتها اتخاذها بشأن تقليص خدماتها المقدمة 
لالجئيــن، ومن بينها احتمــال تأجيل بدء العام 
الدراســي للعــام 2015م لقرابــة نصف مليون 
طالب فلســطيني، تعتبر جريمــة كبرى تؤدي 

إلى زيادة معاناة الشــعب الفلســطيني وتسوق 
األوضاع اإلنســانية والصحيــة والتعليمية نحو 
مزيــد من التــردي، كما أنها تؤدي إلى انتشــار 
الجهل والبطالة وزيادة الجريمة والتطرف الذي 

يؤدي إلى تهديد األمن والسلم الدوليين.
ونــوه بحــر إلى أن تقليــص خدمــات "األونروا" 
يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات األمم 
المتحــدة وميثــاق األمــم المتحــدة واتفاقيات 
اللجوء وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي 

اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
ودعا بحر في برقياتــه األمناء العامون لجامعة 
الــدول العربيــة ومنظمــة التعاون اإلســالمي 
واألمم المتحدة ورؤســاء البرلمانــات األوروبية 
للتدخــل العاجــل وطــرح قضية أزمــة األونروا 
على أجندة مؤسســاتهم وبرلماناتهم، والعمل 
على تكثيف االتصاالت الدبلوماســية مع الدول 
المانحــة لألونروا من أجــل الوفــاء بالتزاماتها 
الماليــة للتغلب على مشــكلة العجز المالي في 
موازنة األونروا، والحيلولة دون حصول تداعيات 
كارثية على صعيد الوضع الفلسطيني الداخلي.

في برقيات منفصلة
بحر يدعو الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي والبرلمانات 

األوروبية للتدخل لحل أزمة األونروا

عقدت لجنة الرقابة وحقوق االنسان والحريات 
العامة فــي المجلس التشــريعي اجتماع مع 
النائب العام اســماعيل جبر، بحضور رئيس 
اللجنة النائب يحيى العبادسة، والنائب هدى 
نعيــم، والنائب عبد الرحمــن الجمل، وأمين 

عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون.
وافتتــح النائــب العبادســة الجلســة مرحبا 
بالنائب العام وثمنــا الدور الكبير الذي تقوم 
به النيابة العامة في اقرار الحقوق ألصحابها 
وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، 
ومبينا أن هذه الجلســة تأتي في إطار تعزيز 
التواصل والتعرف على انجازات النيابة العامة 

وأهم المعيقــات التي تعيق عملها وتطورها 
ال ســيما في ظل الحصار وغيــاب الموازنات 
التشــغيلية التي من المفترض أن تتســلمها 

النيابة العامة بشكل دوري.
بدوره اســتعرض النائب العام طبيعة العمل 
بالنيابة العامة كما طرح بعض القضايا الفنية 
التي تعيق عملــه مثل المعوقــات المتعلقة 
بتنفيذ احكام االعــدام، ملفتا إلى مخاطبات 
النيابــة لوزارة العدل لعمل الالزم للمصادقة 
على أحكام االعدام من قبل الرئيس تمهيدا 
لتنفيذها، األمر الذي تعيقه مؤسسة الرئاسة 

في رام اهللا.

كمــا تطــرق النائــب العام الــى واقــع ادارة 
الفنــي  والمكتــب  القضائــي  التفتيــش 
واالجــراءات المتبعة للتعامل مــع المحرزات 
وأدوات الجرائم، وعرض االجراءات القانونية 

المتبعة أثناء عمليات الحجز والتوقيف.
وفــي ختــام اللقــاء قــدم النــواب جملة من 
التوصيات للنائب العام لألخذ بها، حيث ومنها 
العمل على وضع إطــار قانوني وفق معايير 
محــددة إلجــراء المصالحات بيــن المتهمين 
بما يرســى قواعد العدالة على الجميع ودون 
تمييز، باإلضافة لتفعيل دائرة التفتيش لدى 

مكتب النائب العام.

لجنة الرقابة تلتقي النائب العام

د. أحمد بحر د. إياد مدنيد. نبيل العربي

وصف النائب المستشــار محمد فرج الغول الدعوة لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني 
بأنها دعوة حزبية ومشــبوهة وتأتي لتنفيذ أجندة عباس، مضيفــا لن نقبل بها بأي حال أي 

األحوال ألنها تمثل دعوة لالنقالب على التوافق. 
وشدد النائب الغول في تصريح صحفي أصدره أمس األول أن هذه الدعوة تعتبر انقالب على 
التوافق الوطني وخاصة اتفاق القاهرة الذي نص على عقد المجلس الوطني من خالل االطار 
القيادي لمنظمة التحرير الفلســطينية وإعادة صياغة النظام االنتخابي للمجلس وتشــكيل 
المجلس وأماكن انعقاده بحيث يســمح للجميع بالمشــاركة إلى جانــب االتفاق على برنامج 
وجدول أعمال جلســات المجلس. وأشار الغول ألن الجلسة المنوي عقدها تتناقض مع اتفاق 
القاهرة وهي دعوة للمجلس الوطني بالتشــكيلة التي يريدها عباس على الرغم من كونها 

تشكيلية هالمية، موضحا بأن عدد أعضاء المجلس الوطني غير معروف بشكل دقيق.
وبيــن النائــب الغول بأن تحديد انعقاد الجلســة في رام اهللا يأتي بهــدف تمرير خطة خبيثة 
مــن عبــاس ألنه يعلم أن اكثر من ثالث أرباع اعضاء المجلس ال يســتطيع الحضور في ذلك 
المكان، مشيراً إلى أن النظام الداخلي للمنظمة ينص على عقد المجلس الوطني في القدس 
أو غزة في أي مكان آخر يتم التوافق عليه.  ونوه ألن تغيير سبعة أعضاء من اللجنة التنفيذية 
خالل اجتماع المجلس لم يتم التوافق عليه، موضحاً بأن المطلوب هو تشكيل مجلس وطني 
متكامل على أســس وطنية شاملة تجمع الكل الفلســطيني ليتم تجديد الشرعية للمجلس 

الوطني ومن ثم التوجه النتخاب اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية للمنظمة. 
وأكد بأن الســيد محمود عباس منتهي الوالية وهو مستمر بمخالفة التوافق الوطني وقانون 
منظمة التحرير، مبينا بان المنظمة أصبحت مؤسســة مهترئــة ومنتهية الوالية والصالحية 

وأعضائها معظمهم انتهت واليتهم وبعضهم ماتوا.
وأشار ألن الدعوة التي سيتم توجيهها لحضور االجتماع ستكون غير دستورية وغير قانونية 
على اعتبار أنها تأتي من خارج اإلطار القيادي للمنظمة كما هي خارجة عن التوافق والقانون 

الفلسطيني وبالتالي فهي دعوة منعدمة أصالً وغير شرعية.

النائب الغول:
الدعوة لعقد جلسة للمجلس الوطني 

أمر حزبي ومشبوه لتنفيذ أجندة 
عباس وتمثل انقالب على التوافق
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د. بحر: القدس جوهر القضية الفلسطينية 
والقضية المركزية للعرب والمسلمين

المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  أكــد 
التشريعي د. أحمد بحر أن القدس جوهر 
القضيــة الفلســطينية وهــي القضيــة 

المركزية للعرب والمسلمين.
الختامــي  الحفــل  خــالل  بحــر  وشــدد 
للمخيمــات الصيفيــة المقدســية الــذي 
نظمتــه اللجنة النســائية بدائرة القدس 
فــي حركة حماس على أن قضية القدس 
توحــد كل المســلمين في جميــع أنحاء 

العالم.
ووجــه التحيــة للمرابطــات فــي القدس 

التقى النائب مشــير المصري مع الطلبة 
المتفوقين المشــاركين فــي مخيم جيل 
النخبــة الخاص بمرحلــة الثانوية العامة 
والذي نظمته الكتلة االســالمية شــمال 
القطــاع، وذلــك يــوم أمــس األول بمقر 

المجلس بغزة.
وأكد النائب المصــري خالل كلمة ألقاها 
أمــام المشــاركين أن الجيــل الحالي هو 
جيــل النصر والتحريــر، بمــا يملكه من 

وعلى رأســهم المرابطة زينــة عمرو أم 
رضوان، مشــيداً بدور وجهد الشيخ رائد 
صالح في دعــم قضية القدس ومواجهة 

كل المؤامرات والتحديات االسرائيلية.
وأشار ألن القدس هي عبارة عن جزء من 
العقيدة واالسالم والنخوة العربية، منوها 
ألن شعبنا تواق لتحرير المسجد األقصى 
مــن دنس يهود، الفتاً إلــي أن الصهاينة 
يعيثــون فســاداً فــي األرض المباركــة 

فلسطين.
وأهاب بمســلمين األرض ليهبــوا دفاعا 

مقومات اســالمية ووطنيــة وتربية على 
نهــج المقاومة التي هي الطريق القصير 
والوحيــد لتحريــر فلســطين وعاصمتها 

القدس الشريف.
وقــال:" تحريــر القــدس يكــون على يد 
الرجال الذين يحافظون على صالة الفجر 
فــي جماعــة ويكتــب اهللا علــى أيديهم 

الشرف والنصر والتمكين". 
وأشــاد ببطوالت كتائب القسام وابداعها 

عن مســرى رســول اهللا، داعيا الشــعوب 
العربية واإلسالمية للتحرك نصرا للنساء 
المقدســيات المرابطــات فــي األقصى، 
وقــال:" إن االعتداءات فــي األقصى وما 
يدور فــي الضفــة الغربيــة واالعتقاالت 
السياسية والتنسيق األمني وحصار غزة 
كلها حلقات لتركيع شعبنا الفلسطيني". 

وأكد ان شعبنا يتعرض لمؤامرات متتالية 
كان أخرهــا محاولــة تقليــص خدمــات 
األونــروا، مشــيراً ألن احتضــان شــعبنا 

للمقاومة سيكسر كل المؤامرات. 

في كافة المجــاالت أثناء معركة العصف 
المأكول، مشــددا على ضــرورة أن ينحاز 
الطالــب المتوفق الــى طريــق الصواب 
والحــق وليــس إلــى الظــالل، مخاطبــا 
الطالب بقوله:" نريدكم أن تشــمروا عن 
سواعد الجهاد، ويجب أن تكونوا متوفقين 
فــي حفــظ القــران الكريــم ومتوفقين 
فــي المحافظة على الصــالة جماعة في 

المسجد وال سيما صالة الفجر".

كلمـة البرلمان
د. أحمد محمد بحر

في الذكرى السادسة 
واألربعين لحرق منبر األقصى

بين يدي الذكرى السنوية السادسة واألربعين إلحراق منبر المسجد األقصى المبارك المعروف 
باســم منبر صالح الدين –الذي أمر ببنائه الســلطان نور الدين محمود زنكي ســنة 563 هـ 
ليضعــه في المســجد األقصى بعد أن يقوم بفتح المدينة، وتــم نقله إلى القدس بعد فتحها 
على يد صالح الدين األيوبي- حديث أليم عن الوضع المتردي الذي تعيشــه مدينة القدس، 
والمعاناة التي تنشب أظفارها في قلوب أهلها الصامدين، ودور األمة العربية واإلسالمية في 

توفير أشكال الدعم والنصرة لها في مواجهة المخططات والممارسات الصهيونية.
تهويد مســتمر ومبرمج، واســتيطان مســعور يلتهــم األرض يوما بعد يوم، ونــزع للمدينة 
المقدسة عن طابعها العربي واإلسالمي، وحرب ممنهجة ضد المقدسات وحفر لألنفاق تحت 
أساســات المســجد األقصى، وإقامة متاحف توراتية، وإبعاد متواصل للرموز المقدســية عن 
مدينتهم ومســقط رأســهم بحجج أوهى من بيت العنكبوت، وهدم منازل ومنشآت ومحالت 
تجاريــة ألهالي المدينة الصامدين، ويد صهيونية مجرمة أشــد مــا تكون انفالتا من عقالها 
وتمارس ما يحلو لها من جرائم وموبقات، وتنفذ ما تشاء من سياسات، دون أي رادع سياسي 

أو قانوني أو قيمي أو إنساني.
تلك أبسط وصفة لحال المدينة المقدسة اليوم في ظل المخططات والممارسات الصهيونية 
التي تحاول مسابقة الزمن وحسم المعركة ضد القدس وأهلها في أقرب وقت ممكن في ظل 

غفلة فلسطينية وعربية وإسالمية واضحة وتآمر دولي منقطع النظير.
فــي مقابــل ذلك، تعيش القدس إهماال تاما وتجاهال كامال من قبل الســلطة الفلســطينية 
عبر إبعادها عن صدارة العمل والمتابعة السياسية ووضعها في ذيل قائمة األجندة الرسمية 

والعملية.
ولــم يكن الوضع العربي الرســمي أفضل حاال، فقد أضحت القدس مادة دســمة للشــعارات 
العربية الرسمية المســتهلكة التي تتزين بها لقاءات ومؤتمرات القادة والزعماء العرب، فيما 
يواصــل االحتالل مخططاته اللتهام ما تبقى من القدس وخنــق أهلها وتحويلهم إلى مجرد 

أقلية مالحقة في مدينتهم المقدسة. 
وهكذا تواطأ الخذالن الفلســطيني والعربي الرسمي على طعن المدينة المقدسة في العمق 
والصميــم، وتركهم يواجهون مصيرهم في مواجهة العنصريــة الصهيونية دون أي دعم أو 

إسناد عربي حقيقي.
من هنا فإن شــعبنا الفلســطيني وأمتنا العربية واإلسالمية يقفون اليوم أمام محك تاريخي 
خطير، فإما امتشــاق زمام المبادرة والدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية، أو الفشل 

في اختبار التحدي الوجودي أمام االحتالل الصهيوني.
فال مناص من االستجابة للتحديات الماثلة بما يقودنا إلى ضرورة تحشيد الموقف الفلسطيني 
الشــعبي والفصائلي في إطار العمل لنصرة القدس وأهلها، واالستمرار في مقاومة االحتالل 
وفق ما قررته المواثيق والشــرائع الدولية، بموازاة االســتمرار في خوض المعركة الشــعبية 
والقانونية ضد سياسات وجرائم االحتالل بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية عربيا وإسالميا 

ودوليا.
إن حاجتنا اليوم أشــد ما تكون مساســا إلى موقف فلســطيني موحد يمنح الفرصة والغطاء 
المناسبين للمقاومة كي تلعب دورها المأمول وتؤدي عملها المرتجى في ظل دعم سياسي 
وإعالمــي ومــادي عربي وإســالمي، ولو بالحــد األدنى، بهــدف إنقاذ القــدس وحماية أهلها 
ومقدساتها قبل فوات األوان، فالقدس أمانة، والتاريخ ال يرحم المقصرين والمتخاذلين على 

السواء.
وال نضيــف جديدا بالتأكيد على أن الخطــر الداهم الذي يحيق بالقدس وأهلها ومقدســاتها 
يوجــب على األمة، رســميا وشــعبيا، الوقوف عند مســئولياتها الكبرى، فال عــذر ألحد حين 
يخلــص الصهاينة إلى القدس والمســجد األقصــى وفيه عرق ينبــض، وال مناص من حملة 

عربية وإسالمية عاجلة إلنقاذ القدس واألقصى من الخطر الصهيوني.
إن ثقتنا باهللا في انتصارنا على العدو الصهيوني وتحرير األرض واألقصى والمقدسات ليس 
لها حدود، ولن يطول اليوم الذي يسعد فيه شعبنا وأمتنا ببشريات االنتصار وإشراقات اندحار 
العدوان وســقوط االحتالل، فاهللا ناصر عباده المؤمنين، ولن يخذل اهللا قلوبا مؤمنة ونفوسا 

طاهرة أخلصت العمل لوجهه الكريم، وأتقنت السير على دربه السليم ونهجه القويم.
فالتحية كل التحية ألهل القدس المرابطين وعلى رأسهم الشيخ رائد صالح، ولنساء القدس 

المرابطات الذين يذودون عن حياض األقصى في وجه الصهاينة.
التحية للدماء الفلســطينية العزيزة التي ســالت على مصاطب األقصى في كل مراحل جهاد 

ونضال شعبنا وقضيته.
وإننــا علــى ثقة تامــة بعد التوكل على اهللا أن شــعبنا قــادر بإذن اهللا على تحرير المســجد 

األقصى والمقدسات رغم تخلي القادة العرب عن القدس ورغم كل التحديات والمؤامرات. 

"ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا"

خالل الحفل الختامي للمخيمات الصيفية المقدسية

خالل لقائه الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة

النائب المصري: الجيل الحالي جيل النصر والتحرير
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التشريعي ينظم وقفة احتجــــاجا على تقليص خدمات االونروا 

أكد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي أن األونروا تحولت إلى أداة للضغط على 
شــعبنا بهدف تمرير سياســات دولية خطيرة تتعلق 
بقضية الالجئين، محذرا من مســعى األونروا الرامي 

إلى ترجمة تحذيراتها إلى خطوات عملية.
وحــذر بحر خالل وقفــة احتجاجية نظمهــا المجلس 
التشــريعي بمقــره بغــزة، بحضور إســماعيل هنية 
ومشــاركة ممثلين عــن القوى الوطنية واالســالمية 
"األونــروا"   أن مضــي مــن  الوجهــاء  مــن  ولفيــف 
فــي هــذه المخططات مــن شــأنه إحــداث انهيارات 
إنســانية واجتماعيــة وصحية في أوســاط الالجئين 
الفلســطينيين، وحــدوث انفجــار شــعبي ال يمكــن 

السيطرة على آثاره وتداعياته بأي حال من األحوال.
وحمل بحر الكيان الصهيونــي، واألمين العام لألمم 
واالتحــاد  األمريكيــة  واإلدارة  شــخصيا،  المتحــدة 
األوروبي، مسؤولية ما يمكن أن ينجم عن هذه األزمة 
الخطيرة من آثار وتداعيات وعواقب بالغة السلبية قد 

تطال االحتالل الصهيوني على وجه الخصوص. 
وطالب المفــوض العــام لألونروا بالتراجــع عن كل 
اإلجــراءات التــي تمس حقــوق الالجئين، والســعي 
لتطويــر عمل "األونــروا" بــدال من تقليصــه وإلغاء 
خدماته األساســية، كما دعــاه للتراجــع عن تعديل 
القانون الوظيفي الذي منح المفوض العام صالحية 
إعطــاء الموظــف إجــازة بــدون راتــب دون موافقته 

الموظفين أو استشارتهم في ذلك.
وقال:" إن على الجهات المانحة الرئيســة لألونروا أن 
تتحمل مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين من 
حيث االلتزام بتقديم الدعم المالي للمنظمة الدولية 
بشكل دائم ومســتمر، وعدم ترك ماليين الالجئين 
نهبا للجوع والفقر والمرض وتشــريد أكثر من نصف 
مليون طالب وتركهم عرضة للجهل والفقر والتطرف 
الــذي نشــهد مظاهره وآثــاره الكارثية فــي مناطق 
مختلفة مــن العالــم، وإن كل المقترحات المطروحة 
لحــل أزمــة األونــروا ينبغــي أال تغفل أن المشــكلة 
هي مشــكلة دوليــة بامتياز وعلى األطــراف المعنية 
أن تتحمــل مســؤوليتها االنســانية تجــاه الالجئين 

الفلسطينيين".
وطالــب منظمــة التحريــر الفلســطينية والســلطة 
الفلسطينية في رام اهللا بضرورة تحمل مسؤولياتهم 
الوطنيــة والسياســية والتاريخيــة تجــاه الالجئيــن 
الفلســطينيين وقضيتهــم العادلة، والتحــرك الجاد 
على المســتويين اإلقليمــي والدولي بهــدف الدفاع 
عن حقوقهم المشــروعة وعدم السماح باستهدافهم 

وشطب قضيتهم بأي حال من األحوال.
هذا ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان، 
وفي مقدمتهم الالجئين في المخيمات الفلســطينية 
وفي أماكن تواجدهم كافة، والجاليات الفلســطينية 
فــي مختلف أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا وأمريكا، 
إلــى الوقــوف صفــاً واحدا في وجــه هــذه المؤامرة، 
والخروج في فعاليات ومســيرات شــعبية عارمة من 
أجل إفشــال مؤامرة ومخططــات األونروا ضد قضية 

الالجئين الفلسطينيين.

وحث وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية واإلسالمية 
والدوليــة كافة على التصدي لخطــة "األونروا" حيال 
الالجئين الفلســطينيين، وإظهار مخاطرها الكارثية 
وتداعياتها السلبية العميقة على الوضع الفلسطيني 

الداخلي وأوضاع الالجئين في الشتات.
كما دعا إلى عقد مؤتمر شعبي عام يضم كافة أبناء 
شعبنا، فصائليا وحركيا والجئين ومنظمات حقوقية 
وشخصيات دينية ووطنية ومجتمعية، لفضح إجراءات 
الوكالــة التي تمــس حقــوق الالجئيــن، وتداعياتها 
الكارثية على شــعبنا الفلسطيني، منوهاً ألن شعبنا 
لــن يقبــل بتمرير مثل هــذه المخططــات التي من 
شــأنها تصفية قضية الالجئين وهم عصب القضية 

الفلسطينية.  
ومضى يقول:" في ظل التصعيد الصهيوني الخطير 
علــى أقصانــا وأســرانا وأبناء شــعبنا الفلســطيني 
تأتــي وكالــة الغوث لتضاعــف من معانــاة الالجئين 
الفلســطينيين بإجــراءات خطيرة تتنصــل فيها من 
دورها ومسؤولياتها اإلنســانية تجاه الالجئين، ومن 
بينها حرمان نصف مليون طالب فلســطيني من حق 
التعليــم تحت حجة تأجيل بدء العام الدراســي للعام 
2015م، بمــا يتســاوق مع مخطط خطير يســتهدف 
قضيــة الالجئيــن، ويؤدي إلــى زيادة معاناة شــعبنا 
الفلســطيني وتردي األوضــاع الصحيــة والتعليمية 
واالجتماعية واالقتصادية وزيــادة البطالة والجريمة 
وانتشــار الجهــل والتطرف الفكري والسياســي الذي 

يؤدي إلى تهديد األمن والسلم الدوليين".
وأشار بحر إلى أنه منذ اللحظة األولى لألزمة وإعالن 
"األونروا" نيتها اتخاذ إجراءاتها الظالمة بحق الالجئين 
تحرك المجلس التشــريعي الفلسطيني على مختلف 
المســتويات، وشــكل خليــة أزمة برلمانيــة لمتابعة 
القضيــة بكافة تفاصيلهــا وحيثياتهــا، والعمل على 

مواجهتها.
وتابع قائالً:" وفي هــذا اإلطار فقد تواصل المجلس 
التشريعي مع جهات وشــخصيات عديدة، ومن بينها 
نائب مفوض عام "األونروا" الســيدة ساندرا ميتشل 
التــي التقينا بها في المجلس التشــريعي، وشــرحنا 
لهــا خطورة اإلجــراءات التي تنوي الوكالــة اتخاذها، 
وحذرناها من ســوء العواقب والمأالت المترتبة على 

المساس بحقوق الالجئين".
ولفت إلى أن المجلس التشــريعي الفلسطيني أبرق 
بعدة رســائل منها إلى الســيد بان كــي مون األمين 
العام لألمم المتحدة، والســيد نبيــل العربي األمين 
العــام للجامعــة العربيــة، وإلــى رؤســاء البرلمانات 
العربيــة واإلســالمية والدولية والبرلمــان األوروبي، 
دعاهــم فيها للتدخــل لحل أزمة "األونــروا" وتكثيف 
اتصاالتهم الدبلوماســية مع الدول المانحة من أجل 
الوفاء بالتزاماتها المالية والتغلب على مشكلة العجز 
المالي في موازنة "األونروا" بشــكل نهائي للحيلولة 
دون حصــول تداعيــات كارثية على صعيــد الوضع 

الفلسطيني الداخلي. 
وأكــد بحر أن األونروا تحولت فــي اآلونة األخيرة إلى 
أداة للضغط على الشــعب الفلسطيني بهدف تمرير 

سياســات دولية خطيــرة تتعلــق بقضية 
الالجئين، حتى يكون الشعب الفلسطيني 
رهينــة لالبتــزاز السياســي واالقتصادي 
تمهيداً للتصفية قضية الالجئين وتسويق 

فكرة الوطن البديل.
قرار سياسي

من ناحيتــه اعتبر القيــادي بحركة الجهاد 
اإلســالمي خالــد البطــش أزمــة االونروا 
المتحــدة  األمــم  وأن  بامتيــاز،  سياســية 
تهدف من خــالل تلك األزمــة التخلي عن 
مســئولياتها في رعايــة الالجئين وتقديم 

جميع الخدمات لهم.
مشددا على أن جميع المخططات السياسية 
التــي أرادت التخلــص مــن الالجئيــن قد 
فشــلت تماما، منوها ألن المجتمع الدولي 
يريد لنا أن نقبل "إسرائيل" كدولة صاحبة 
حق طبيعــي بالعيش فــي المنطقة األمر 
الــذي لن يقبله شــعبنا، مضيفــا أن األمم 
المتحدة تقوم بمعركة مباشرة، وجهاً لوجه 
مع شعبنا بدل من إسرائيل من خالل نيتها 

تقليص خدمات االونروا.
وأكد البطش أن دولة الكيان لم تنجح في 

الحروب التي شــنتها ســابقا علــى القطاع 
لذلك جاءت األمــم المتحدة لتقوم بدورها 
المشــبوه فــي تصفيــة قضيــة الالجئين 
ســواء في لبنان او ســوريا أو في األردن أو 
في الضفة الغربية أو في كل مســاحة من 

مساحات المواجهة مع العدو. 
وشــدد البطش على أن شعبنا ال يمكن له 
أن يتنــازل عن حق العودة إلى فلســطين 
مقابل جزء من الخدمات اإلنســانية تقدم 
لنــا من هنا أو هناك، مشــيراً ألن االحتالل 
يحاول االســتفادة مــن الظــرف اإلقليمي 
الــرديء وممــا يجري فــي المنطقــة ومن 
القــوة األمريكية الفائقة ومــن المحاوالت 
الدولية الرامية للتخلي عن المنطقة مقابل 
الذهاب هناك إلى الصين وإلى شــرق آسيا 

والملف الصيني. 
ودعا السلطة الفلســطينية ودائرة شئون 
الالجئين فــي منظمة التحريــر بأن تقوم 
بــكل ما عليها على المســتوى السياســي 
والمســتوى اإلقليمي والدولي لمنع تعسف 
االونــروا بحــق الالجئين، وهذا يســتدعي 
كذلــك تعزيــز وحدتنــا الوطنيــة وتعزيز 
الشراكة الوطنية، كما يستدعي كذلك من 

البطش: أزمة األونروا ســــياسية بإمتياز د. بحر: األونروا تحولت إلى أداة للضغط على شعبنا
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التشريعي ينظم وقفة احتجــــاجا على تقليص خدمات االونروا 

الرئيس أبو مازن أن يدعو اإلطار القيادي الموحد 
الجتماع عاجل لنبدأ خطــوات تنفيذ داخلي على 
أسس من الشراكة والوحدة الوطنية، على أسس 
التمسك بالثوابت وعدم التفريط بها، وحتى نبدأ 
فعال بترتيب البيت الفلســطيني بشكل حقيقي 

لنواجه كل التحديات ونحن موحدين.
كارثة حقيقية 

أما رئيس كتلة التغيير واالصالح البرلمانية النائب 
محمد فرج الغول فقد طالب بإزاحة مدير عمليات 
األونروا الحالي من منصبه كونه الوحيد من بين 
زمالءه الســابقين الذي تجرأ على تنفيذ مخطط 
تقليص الخدمات بحق الالجئين الفلســطينيين 
الــذي من شــأنه إحــداث كارثــة حقيقيــة بحق 
الالجئين، معتبرا ذلك مــن أخطر الخطوات التي 

تقدم عليها الوكالة على مدار تاريخها.  
وأشــار الغول ألن نية االونــروا تقليص خدماتها 
جاءت بطلــب صهيونــي واســتجابة لضغوطات 
االحتــالل، واصفا الخطوة بالسياســية وليســت 
بالمالية, مشــيراً إلــى أن األونروا أنشــئت بهدف 
تقديم خدمات لالجئيــن حتى عودتهم لديارهم 

التي هجروا منها قصرا.
وانتقــد النائب الغول الردود الرســمية تجاه هذه 

القضية مشــيراً إلى أنها ليســت على المســتوى 
المطلــوب ال ســيما مــن ســلطة رام اهللا ودائرة 
شؤون الالجئين في منظمة التحرير مطالباً إياها 
بموقــف أقــوى على اعتبــار أن خطــة تقليصات 
االونروا تهدف إلنهاء قضية الالجئين وتوطينهم.

وفي نهاية كلمته طالب الغول جميع المؤسسات 
الدوليــة والجهــات المعنيــة بالعمل إللغــاء قرار 
المفوض العام الذي يمنحه صالحية منح موظفي 
الوكالة المعلمين إجازات بدون راتب مشــيراً إلى 
أن ذلك يعتبر خطوة على طريق تشــريد أبنائنا 

وتجهيلهم.
لحظات فارقة 

من ناحيته اعتبر رئيس اتحاد الموظفين العرب 
بالوكالة ســهيل الهندي أن شعبنا يمر بلحظات 
فارقة من حياته جراء تقليص خدمات االونروا، 
منوهــا ألن المشــكلة مــا زالت قائمــة وال زال 
التحــدي األكبر قائم، مؤكداً بــأن االتحاد ومنذ 
اللحظــات األولــى لألزمــة تواصــل مــع القوى 
والفصائــل ومنظمات حقوق اإلنســان في غزة 
والخــارج وأطلع جميع المعنييــن على تفاصيل 

المشكلة. 
وقال الهندي:" المشكلة أكبر من تقليص الخدمات 

بكثير المشكلة هي إضعاف وكالة الغوث وإضعاف 
الخدمات المقدمــة إلى الالجئيــن، نصف مليون 
طالب فلسطيني سيكونون في الشوارع، وقرابة 
22 ألف معلم فلسطيني في الوكالة سيصبحون 
بال عمل, أكثر من 700 مدرســة فلسطينية في 
مناطق الشــتات مغلقة، وحوالي 250 ألف طالب 
مــن أبناء قطاع غزة المحاصــر لن يتلقوا خدمات 
التعليم األساســي اذا أقدمت الوكالة على تنفيذ 

خطتها وتقليص خدماتها".
وأشار الهندي ألن الوكالة تسعي لتنفيذ تقليصات 
كبيرة على خدماتها خالل الســنوات القادمة بما 
فــي ذلــك الخدمات الصحيــة، منوهــا ألن زيادة 
عدد الطــالب إلــى 50 طالب فــي الفصل يعني 
األمر ســيؤدي إلحداث بطالة كبيــرة في صفوف 
الخريجين، فضال عن اســتغناء الوكالة عن عديد 

الموظفين والمعلمين. 
وأضــاف الهندي بأن االتحاد قد أبلغ المســؤولين 
األمميين بأنــه في حالة نزاع عمل مــع الوكالة، 
وأنه مســتمر في احتجاجاتــه الرافضة لتقليص 
الخدمات حتى تعود إدارة االونروا لرشدها وتعلن 
عــن إلغــاء خطتهــا الراميــة لتقليــص الخدمات 

المقدمة لالجئين.  

حق ثابت 
بدورها قالت رجــاء الحلبي في كلمتها نيابة عن 
الحركة النسائية أن العودة حق ثابت ال تنازل عنه 
تحت أي ظرف من الظروف، منوهة ألن النكبة قد 
شردت شعبنا وقطعت أوصاله حتى بات الالجئون 

منتشرون في كل مكان في الشتات. 
مشددة على أن ما يسعى إليه المتجمع الدولي هو 
إلغاء كلمة حق العودة لهذا الشــعب الفلسطيني 
المشــرد من خالل إلغاء كلمة الجئ، مســتدركة 
بالقول:" من اجل ذلك نقول ال يســتطيع أحد أن 
يلغــي كلمة حق العــودة فهي ثابت مــن ثوابت 

شعبنا البطل". 
هذا وحضر الوقفة إســماعيل هنية نائب رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس، ونواب المجلس 
التشــريعي، وعدد من قيــادات القــوى الوطنية 
واالســالمية، وممثلي دوائر شئون الالجئين في 
الفصائل الفلسطينية، ورئيس اتحاد الموظفين 
العرب في وكالة الغوث، ومئات الوجهاء والمخاتير 
ورجــال االصــالح والمعلمين، ولفيــف من النخب 
الفلســطينية الرافضــة لخطة الوكالــة تقليص 

خدماتها االنسانية والتعليمية والصحية.

الهندي: سنواصل االحتجاجات حتى تتراجع االونروا عن تقليصاتهاالبطش: أزمة األونروا ســــياسية بإمتياز
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اللجنة االقتصادية تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة المالية

لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي تعقد جلسة استماع لبلدية غزة

االقتصاديــة  اللجنــة  عقــدت 
مؤخــرا  التشــريعي  بالمجلــس 
جلسة استماع لوكيل وزارة المالية 
يوسف الكيالي، حول حركة دخول 
البضائــع عبــر معبــر كــرم ابــو 
ســالم ومدى تلبية تلك البضائع 
المواطنين من حيث  الحتياجــات 
الكم والنوع، وذلك بمقر المجلس 
التشريعي، وترأس النائب عاطف 
عدوان رئيس اللجنة االقتصادية 
الجلســة التــي حضرهــا أعضــاء 
اللجنة النائبان يوســف الشرافي، 

وجمال نصال. 
وأكــد عــدوان على أهميــة الدور 
الذي تمارســه وزارة المالية فيما 
يخــص المراقبة الماليــة لمعابر 
بالجهــود  قطــاع غــزة، مشــيدا 
المبذولة مــن قبل الــوزارة فيما 
يخــص توفيــر الدفعــات المالية 
العمومية  بالوظيفــة  للموظفين 
بشــكل شــهري علــى الرغم من 
التــي  الخانقــة  الماليــة  األزمــة 

تعانيها الوزارة في القطاع. 
جهــود  عــن  عــدوان  وتســاءل 
وزارة الماليــة فيمــا يخص تزويد 

القطــاع  فــي  الخدماتيــة  القطاعــات 
بالموازنــات الماليــة الالزمــة لتقديــم 
للمواطنيــن  األساســية  الخدمــات 
كالتعليــم والخدمات الصحيــة، وبقية 
الخدمات الضرورية بالنسبة للمواطن، 
مطالبــا وزارة الماليــة بضــرورة إدخال 

عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكم 
المحلي في المجلس التشــريعي جلســة 
اســتماع لبلديــة غــزة، برئاســة النائــب 
اســماعيل االشــقر رئيس لجنة الداخلية، 
ومقــرر اللجنــة النائــب مروان أبــو راس، 
وبحضور مدير عام الهندســة والتخطيط 
بالبلدية نهاد المغنــي، ومدير عام المياه 
والصرف الصحي ســعد الديــن األطبش، 
ومديــر عام ديــوان رئيــس البلدية حاتم 

الشيخ خليل.
جاءت جلســة االســتماع لالستفســار عن 

التحسينات الفنية الالزمة إلنجاز العمل 
في معبر كرم أبو سالم بهدف استمرار 

العمل بالمعبر بشكل أفضل. 
مــن ناحيتــه أوضح الكيالــي أن وزارته 
تعمل بكافة طواقهما من أجل تحسين 
الخدمات المقدمة للجمهور، ورفع نسبة 

العديد من القضايا أهمها شــكوى ســكان 
شارع الرشيد بمنطقة الصوراني المتعلقة 
بفتــح ممر مشــاة فــي الســياج الحديدي 
الفاصــل للطريــق، كذلــك تم مناقشــة 
أرض الوحيــدي والتي تنوي البلدية اقامة 
مشــروع عليهاـ، كما ناقــش المجتمعون 
تعامــل موظفــي البلديــة مع البســطات 

المنتشرة في شوارع مدينة غزة. 
وقــدم وفــد البلديــة شــرحا حــول اخــر 
المســتجدات بخصــوص الميــاه والطرق 
الداخليــة والمشــاكل التــي تعيــق عمل 

الحــادث المــروري مع جهــات االختصاص 
بعد معاينة مكان الحــادث، والتعرف على 
ســبب انحناء الشــارع الذي يؤدي النعدام 
الرؤيــة، كمــا اطلــع علــى تقاريــر وزارة 
المواصــالت واجــراءات فتح الشــارع من 
جهــات االختصاص، كما اجتمــع أبو راس 
مع عدة جهات ذات صلة بالحوادث والطرق 
ومنها بلدية غزة، ووزارة االشغال العامة، 
ووزارة المواصالت، وإدارة المرور في وزارة 
الداخليــة، باإلضافة لخبــراء بذات المجال 

بهدف وضع رؤيا للحد من حوادث السير.

الموازنــات الماليــة المقدمــة للوزارات 
والهيئــات الحكوميــة وخاصــة الجهات 

الخدماتية الصحية والتعليمية. 
ونوه الكيالي أن الوزارة اتخذت اجراءات 
فوريــة من أجل معالجــة االمور الفنية 
في معبر كرم ابو ســالم، مستدركا أنه 

البلدية، بدوره أكد النائب مروان أبو راس 
أن اللجنة ســتقوم بمتابعة جميع القضايا 
المطروحــة والعمــل على ايجــاد الحلول 

المناسبة لها مع جهات االختصاص.
شارع الرشيد

وفــي ســياق متصل تفقــد مقــرر اللجنة 
النائــب مــروان أبو راس شــارع الرشــيد 
على شــاطئ بحر المدينة، وخاصة موقع 
حادث الســير األخير الــذي أدى لوفاة أحد 

المواطنين واصابة آخر.
وتابــع النائب أبو راس أســباب وتداعيات 

وفــي تصريــح خاص بـــ "البرلمــان" أكد 
النائب أبو راس أن لجنته توصلت لقرارات 
حاســمة تحد من هذه الحــوادث من بينها 
حواجــز ملصــق عليها مــادة فســفورية 
بهدف الحد من السرعة، باإلضافة لسرعة 
تثبيت اشــارات مرورية وبيانات فسفورية 
توضــح معالــم الطريــق، مطالبــا جهات 
االختصاص بوضع خطة شــاملة للحد من 
ظاهــرة حوادث الســير، ومتابعــة مكاتب 
تأجير الســيارات بما يحقق ســالمة وأمن 

المواطنين. 

جاري األن إدخال تحسينات فنية 
ولوجســتية داخل معبر كرم أبو 
ســالم كإنشــاء معرش لتسهيل 
فحص السيارات القادمة المعبر، 
باإلضافة إلنشــاء ميــزان جديد 
الثقيلــة،  بالشــاحنات  خــاص 
وانشاء غرف ومكاتب للموظفين 
والعامليــن بالمعبــر، كما أوضح 
الكيالي بــأن العمل جاري لزيادة 
عــدد الــكادر البشــري بالمعبــر 
الخصــوص موظفي  وعلى وجه 
وزارة الماليــة، وذلك بغية ســير 
العمل على أفضل وجه بالمعبر. 

من جانبهم أثنى رئيس وأعضاء 
اللجنــة االقتصاديــة بالمجلــس 
علــى جهــود وزارة الماليــة في 
تحســين العمــل علــى المعبــر 
خدمــة  وتطويــره  المذكــور 
للمواطنيــن والتجــار، مؤكديــن 
على اســتعداد اللجنــة للتواصل 
مع الجهات الحكومية والرســمية 
كافة لتذليل العقبات التي يمكن 
أن تواجه ســير العمل في المعبر 

والعاملين فيه. 

ناقشت حوادث شارع الرشيد
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قدم وفد برلماني برئاسة الدكتور أحمد بحر 
النائــب األول لرئيــس المجلس التشــريعي 
واجــب العزاء شــهداء عائلــة أبو نقيــرة في 
مدينة رفح وزار الوفد المصابين في المشفى 
األوروبــي، اثــر حــادث انفجار أحــد مخلفات 
االحتالل. ولفت إلى أن هؤالء الشــهداء مضوا 
على طريق النصر والتحرير، مبينا أن شــعبنا 
سيســتمر علــى هــذا الطريــق ولــن يخذل 
الشــهداء والجرحى وكل مــن ضحى من أجل 

تحرير فلسطين.
وأكــد أن االحتــالل ارتكــب ومــازال يرتكب 
جرائــم بحــق االنســانية ومخالفــة للقانون 

الدولي االنســاني، مطالبا بالعمل على جميع 
المســتويات المحليــة والعربيــة والدولية مع 
أحرار العالم لتقديــم قادة االحتالل للمحاكم 
الدوليــة على جرائمهم التــي ارتكبوها بحق 
االنســانية في غزة خالل الحروب على قطاع 
غــزة، مبينــا أن الجرائم ال تســقط بالتقادم 
ولشــعبنا الحق في مقاضاة االحتالل في كل 

المحافل الدولية.
وشــدد علــى أن ســالح المقاومة خــط أحمر 
ال يمكــن ألحــد أن يفــرط بــه، مؤكــدا أن 
المعركــة القادمــة ســتكون معركــة تحرير 
القــدس واألقصــى بفضل اهللا ثــم المقاومة 

الفلســطينية، وقال: "لن نســاوم ولن نتنازل 
عن حقوقنا وثوابتنا ومقدساتنا".

وأضاف د. بحر" إن إسرائيل وحلفائها يفكرون 
بالقضاء علــى المقاومة، لكن المقاومة ثابتة 
قوية باحتضان الشعب لها ودعمه لها وصبره 

على آلة البطش الصهيوني".
وعبــر د. بحــر عن اعتــزازه بالشــهداء الذين 
أعتبرهم أســطورة التصدي والصمود، حيث 
قدموا للشــعب الفلسطيني نموذجا رائعا في 
العطاء، مجددا العهد مع اهللا ثم مع الشــهداء 
ومع أبناء الشــعب على أن نبقى األوفياء حتى 

تحرير المسجد األقصى.

لدى تأدية واجب العزاء بشهداء رفح

د.بحر: تضحيات أبناء شعبنا ستقودنا للنصر والتحرير

أشادت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بأداء ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
ودوره في تحقيق مبدأ الرقابة والشفافية في المؤسسات الحكومية.

وأكدت الرئاســة فــي تصريح صحفي أصدره المكتب اإلعالمي للتشــريعي بغزة، 
مؤخرا أن ديوان الرقابة المالية واإلدارية ممثال برئيسه إسماعيل محفوظ أدى دورا 

مهماً في تحقيق مبدأ تعزيز الرقابة والشفافية في المؤسسات الحكومية.
وكان آخر تقرير قد ســلمه ديوان الرقابة المالية واإلدارية للمجلس التشريعي في 
الخامس من شــهر أغســطس الحالي حول أعمال اإلدارة العامة للمكاتب الفرعية 

وحماية المستهلك في مكتب الشمال بوزارة االقتصاد الوطني.
وأشــارت الرئاســة إلى أن الديــوان يضع المجلس التشــريعي في صــورة أوضاع 
المؤسسات الحكومية من خالل تقارير دورية متعددة، حيث بلغ عدد التقارير التي 
سلمها ديوان الرقابة للمجلس التشريعي منذ بداية عام 2010 حتى االن ما يقارب 
248 تقريراً تشمل أوضاع الوزارات الحكومية ومجلس الوزراء والبلديات ومؤسسات 

القضاء وعدد من الجمعيات والمشاريع والمؤسسات الشرطية.
وثمنت رئاســة المجلس التشــريعي التعاون المســتمر بين ديــوان الرقابة ولجان 
المجلــس المتعددة، مؤكدة أن التعاون والتنســيق المتواصل بين الديوان واللجان 
يمكن المجلس التشريعي من القيام بعمله بناء على معلومات وبيانات واحصائيات 

موثقة، ولذلك بالغ األثر في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.
التقرير الربعي الثاني

إلي ذلك تســلم المجلس التشــريعي الفلســطيني، التقرير الربعي الثاني لديوان 
الرقابة المالية واالدارية، حيث قام رئيس ديوان الرقابة المالية واالدارية إسماعيل 
محفوظ بتســليم تقرير ديوانه الربعي الثاني عن العام 2015م، للدكتور د. أحمد 
بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي بمكتبه بغزة بحضور عدد من نواب 

المجلس. 
يذكر أن التقرير الربعي احتوي على (31) تقرير رقابي شملت القطاعات المختلفة 
كان أبرزهــا قطــاع الداخليــة واألمــن، والصحة والتعليــم، والجمعيــات الخيرية، 
باإلضافــة للعديد من القطاعات كالقضاء والحكم المحلــي والبلديات وغيرها من 

القطاعات الحيوية.
وأثنــي د. بحر على دور الديوان المســتمر في االرتقــاء بالعمل الحكومي والرقابة 
للتأكد من ســالمة العمل اإلداري والمالي في الــوزارات والجهات الخاضعة لرقابة 
الديوان وهو ما نتج عنه تحسين جودة األداء للوزارات بشكل ملحوظ، مؤكدا على 

ضرورة استمرار الديوان في عمله وفي المتابعة الرقابية.
بدوره أكد محفوظ، التزام كافة الوزارات والهيئات الحكومية التي خضعت للرقابة 
بتنفيــذ معظم ما قدمه الديــوان من توصيات في التقارير الرقابية الســابقة في 

مختلف القطاعات العامة.

رئاسة التشريعي تشيد بأداء 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية

تسلمت التقرير الربعي الثاني

زارت اللجنة االقتصادية في المجلس 
التشــريعي معبــر كــرم أبــو ســالم 
التجاري لتفقد أحوال المعبر واالطالع 

على آليات العمل فيه.
وقام رئيس اللجنة االقتصادية النائب 
د. عاطف عدوان وأعضاء اللجنة النواب 
سالم سالمة ويوسف الشرافي ويونس 
األســطل بتفقــد مكاتــب الموظفين 
ومخازن البضائع في المعبر، يرافقهم 
وكيــل وزارة االقتصــاد حاتم عويضة 
ومديــر معبر كــرم أبو ســالم حمدان 

رضوان.
وأكد أعضــاء اللجنة خــالل اطالعهم 
علــى أوضــاع الموظفيــن العامليــن 
فــي المعبر ومكاتبهــم وغرفهم على 
ضــرورة توفيــر غــرف إضافيــة نظرا 
لتكدس مكاتب الموظفين في الغرف، 
إضافــة إلى توفير أماكــن للمراجعين 

مــن أجــل االنتظار بهــا حتــى انتهاء 
المعامالت.

ونوه أعضاء اللجنة االقتصادية إلى أن 
أعداد الموظفين في المعبر غير كافية 
إلتمــام مهــام العمــل نظــرا لألعداد 
المتزايــدة مــن الشــاحنات، والضغط 
المتواصــل نتيجــة ادخــال االحتــالل 
للشــاحنات دفعة واحدة  اإلســرائيلي 
ممــا ال يمكــن الموظفين مــن القيام 
بالفحــص الدقيق ومطابقة ارســالية 

البضائع الواردة.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة اجراء 
صيانــة لكافة مرافــق المعبر وتوفير 
عمال مساعدون للموظفين العاملين 
في المعبر، وتوفيــر أماكن مخصصة 
لسائقي الشــاحنات تقيهم من حرارة 

الصيف.
وفي ســياق اطالعهــم علــى أوضاع 

مخازن المعبر أكد النواب أن معبر كرم 
أبو سالم بحاجة لمخزن جديد، إضافة 
إلنشــاء مخزن تبريد خــاص باللحوم 

المجمدة واألدوية الطبية والبيطرية.
واســتمع النــواب لشــرح مــن مديــر 
عــام المعابــر رامي أبــو الريش حول 

االضطــراب المروري الذي يحدث أثناء 
فتح معبر رفح ودخول شــاحنات مواد 
البنــاء مــن الجانــب المصــري، وذلك 
بسبب تعارض الشــاحنات مع بعضها 
البعض، وطالب أبــو الريش بضرورة 
تعبيد طريق خاص للشاحنات القادمة 
مــن معبــر رفــح مــع فــرز موظفين 

مختصين لمتابعة هذه الشاحنات.
وأشــاد نواب التشــريعي بالموظفين 
العامليــن بالمعبــر، مؤكديــن أنهــم 
يبذلــون جهــوداً كبيــرة ويتحملــون 
ضغوط العمل رغم قلة الرواتب وعدم 

انتظامها.
ووعــد النائب عــدوان رئيــس اللجنة 
االقتصادية بمتابعة كافة اإلشكاليات 
المتعلقة بالعمل في المعبر مع الجهات 
المختصة، والعمل على حلها في أقرب 

وقت ممكن.

أكدت أن المعبر يحتاج لصيانة شاملة وتطوير
اللجنة االقتصادية بالتشريعي تتفقد معبر كرم أبو سالم وتعد بحل االشكاليات


