
التشريعي يدعو لوقف التغلغل اإلسرائيلي دوليا 
وإخضاع االحتالل للمحاسبة الدولية

المجلس التشريعي عقد 15 جلسة استماع لمسؤولين 
حكوميين و11 اجتماع واستقبل 52 شكوى 
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وفد برلماني يتفقد مراكز تصحيح 
الثانوية العامة

التشريعي 
يدعو األمة 

العربية لتحمل 
مسئولياتها تجاه 

قضيتنا
دعا الدكتور أحمد بحر النائب 
المجلــس  لرئيــس  األول 
التشريعي الفلسطيني األمة 
العربية واالســالمية لتحمل 
مســئولياتها تجاه قضيتنا، 
ودعم شعبنا مادًيا ومعنوًيا 
المحافــل  فــي  وسياســًيا 
الدوليــة، جــاءت تصريحات 
بحــر لــدى إلقــاءه خطبــة 
األخيــرة بمســجد  الجمعــة 

المحطة في مدينة غزة. 
الكيــان  فيهــا  وحــذر 
الصهيونــي مــن االقــدام 
تجــاه  حماقــة  أي  علــى 
قطــاع غزة، قائــاًل:" نحن 
ال نريــد الحــرب ولكن إن 
فرضت علينا فسندافع عن 
شعبنا، وستلقن المقاومة 
االحتــالل وجنوده درًســا 

قاسًيا بإذن اهلل". 
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تســلم المجلــس التشــريعي التقريــر الســنوي للهيئة 
الفلســطينية المســتقلة لحقــوق المواطن عــن العام 
2015م، والــذي يســتعرض حالة حقوق االنســان في 
فلســطين، جاء ذلــك لدي اســتقبال التشــريعي لوفد 
مجلــس المفوضيــن بالهيئــة حيــث كان د. أحمد بحر 
النائب األول لرئيس المجلس التشريعي في استقبالهم. 
وثمــن بحــر جهــود الهيئة في تعزيــز الحريــات العامة 

وحماية حقوق المواطن، مشــيًرا إلى أن التقرير ســيتم 
دراســته من قبل لجنتي الرقابــة والقانونية بالمجلس 
التشــريعي، والدوائــر المختصة بهدف متابعــة ما جاء 

بالتقرير والعمل بموجب توصياته. 
 وأكد أن المجلس التشــريعي ضــد أي انتهاك لحقوق 
االنســان أو تجاوز للقانون الفلسطيني في محافظات 
الوطــن كافــة، ولفــت إلــى أن المجلــس ســيأخذ في 

االعتبار جميع المالحظــات الواردة في التقرير، ويعمل 
لالســتفادة منهــا وتصحيــح ســير العمل فــي بعض 
مواقع الخلل التي تتعارض مع حاالت حقوق االنســان 

والقوانين الفلسطينية إذا وجدت.
وأكــد علــى ضــرورة اســتقاللية الهيئة في ممارســة 
أعمالهــا ورصدها لحاالت حقوق اإلنســان في كل من 

غزة والضفة الغربية دون تمييز أو تحيز.

التشريعي يتسلم تقرير الهيئة المستقلة حول حقوق االنسان
د. بحر: ندعم رصد االنتهاكات اإلنسانية في غزة والضفة دون تحيز

الزعارير يطالب بالوحدة 
الوطنية لمواجهة 
مخططات االحتالل 

االستيطانية
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 أدان د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس المجلس 
التشريعي الفلسطيني بشدة الخطوة األخيرة القاضية 
بتعييــن منــدوب دولة االحتالل لــدى األمم المتحدة 
رئيًسا للجنة القانونية التابعة للجمعية العامة لألمم 
المتحدة وذلك ألول مرة في تاريخ المنظمة الدولية، 
وترشــيح دولة االحتالل لتولي رئاســة لجنة مكافحة 

اإلرهاب والقانون الدولي التابعة لها.
واعتبر بحر في بيان صحفي أصدره المكتب اإلعالمي 
بالمجلس التشــريعي مؤخرًا أن هذه الخطوة تشــكل 
جريمــة كبرى بحق شــعبنا الفلســطيني الــذي ذاق 
النكبــات وتجرع الويالت والمصائب على يد االحتالل 
اإلســرائيلي على مــدار العقود الماضيــة، فضال عن 
كونها جريمة كبرى بحق كل الشــعوب التي تعرضت 
لالحتالل والعدوان اإلســرائيلي، كما تشكل –أيضا- 
كارثــة محققة بحق القانون الدولي والقانون الدولي 
اإلنساني وكافة المواثيق الدولية التي تراعي حقوق 

الشــعوب ومبــادئ الحريــة والديمقراطيــة والقيــم 
األخالقية واإلنسانية.

وحمــل بحر مجموعة غرب اوروبا ودول أخرى باألمم 
المتحدة والسيد بان كي مون األمين العام للمنظمة 
الدوليــة شــخصيًا مســؤولية اختراق دولــة االحتالل 
لألمــم المتحدة ومنحها هذا النفــوذ الخطير، بالرغم 
مــن أن األمــم المتحدة خرج منها تقرير جولدســتون 
الذي خلص إلى أن االحتالل اإلسرائيلي انتهك قواعد 
القانــون الدولي والقانــون الدولي لحقوق اإلنســان 
خالل عدوانه على غزة عامي 2008و2009، وارتكب 
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، ما يثير كل معاني 
اإلدانــة واالســتهجان إزاء تنصيبــه حارســا للعدالــة 

الدولية وقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وناشد بحر البرلمانات الشقيقة والصديقة وكل القوى 
الحية فــي المجتمع الدولــي وأحرار العالــم من أجل 
الضغط على األمم المتحدة ابتغاء وقف هذه السياسة 

الغاشمة لألمم المتحدة، والعمل على تجميد عضوية 
دولة االحتــالل في كافة مؤسســات األمم المتحدة، 
احتراما لقواعد القانون الدولي وكل المواثيق الدولية 

ومبادئ حقوق اإلنسان.
مضيفــًا أن على األمم المتحدة أن تفطن إلى حقيقة 
دورهــا ومهماتهــا التــي أنشــئت خصيًصــا من أجل 
تحقيقهــا، وعلى رأســها الدفاع عن حقوق الشــعوب 
ولجــم المعتديــن، ال أن تقــوم بتشــريع االحتــالل 
والعــدوان ومنحــه الضــوء األخضــر نحــو مزيــد من 
ممارســة القتل واإلرهاب وســفك الدماء بحق شعبنا 
الفلســطيني وشــعوب أمتنــا، ومنح دولــة االحتالل 
العطايا والمكافآت الغاشمة بداًل من إعمال يد العقاب 
والجزاء بحقها وإخضاعها للمحاسبة والقصاص كدولة 
مارقــة ال تــزال تحتل شــعبنا وأرضنا الفلســطينية 
وأراٍض عربية شقيقة، وارتكبت وال تزال جرائم حرب 

وجرائم ضد اإلنسانية. 

التشريعي يدعو لوقف التغلغل اإلسرائيلي دوليا وإخضاع 
االحتالل للمحاسبة الدولية

تسلم المجلس التشــريعي التقرير 
الفلســطينية  للهيئــة  الســنوي 
المســتقلة لحقــوق المواطــن عن 
العــام 2015م، والذي يســتعرض 
حالة حقوق االنسان في فلسطين، 
جاء ذلك لدي اســتقبال التشريعي 
لوفــد مجلس المفوضيــن بالهيئة 
حيــث كان د. أحمــد بحــر النائــب 
األول لرئيس المجلس التشــريعي 

في استقبالهم. 
وثمن بحر جهــود الهيئة في تعزيز 
الحريــات العامــة وحمايــة حقــوق 
المواطــن، مشــيًرا إلــى أن التقرير 
ســيتم دراســته من قبــل لجنتي 
بالمجلــس  والقانونيــة  الرقابــة 
المختصــة  والدوائــر  التشــريعي، 
بهــدف متابعــة مــا جــاء بالتقريــر 

والعمل بموجب توصياته. 
 وأكد أن المجلس التشــريعي ضد 
أو  االنســان  لحقــوق  انتهــاك  أي 
تجــاوز للقانــون الفلســطيني في 
محافظات الوطن كافة، ولفت إلى 
أن المجلس ســيأخذ فــي االعتبار 
جميــع المالحظــات الــواردة فــي 
التقريــر، ويعمــل لالســتفادة منها 
وتصحيح ســير العمــل في بعض 
مواقــع الخلــل التي تتعــارض مع 
حــاالت حقوق االنســان والقوانين 

الفلسطينية إذا وجدت.

وأكد على ضرورة استقاللية الهيئة 
فــي ممارســة أعمالهــا ورصدهــا 
لحاالت حقوق اإلنسان في كل من 
غزة والضفة الغربية دون تمييز أو 
تحيــز، معبرًا عن أملــه في تطوير 
العالقة بيــن المجلس التشــريعي 

بــدوره أكــد مديــر عــام الهيئــة 
المســتقلة جميــل ســرحان علــى 
انحســار وتراجــع حــاالت انتهــاك 
حقوق اإلنسان بشكل كبير في غزة 
خاصة في قطاعات األمن واألجهزة 
الشرطية، منوهًا لوجود تراجع كبير 

ومنظمات حقوق اإلنســان العاملة 
في فلســطين وتعزيزهــا من أجل 
المحافظــة علــى حريــة المواطــن 
وتحقيــق قيــم العدالــة والحريــة 
والمســاواة بين جميــع المواطنين 

الفلسطينيين.

في حاالت التعسف وانتهاك حقوق 
االنســان وذلــك بالمقارنــة بيــن 
التقريــر الحالي والتقارير الســابقة، 
ومؤكدًا أن هناك تحسن جيد على 
حالــة حقوق اإلنســان فــي قطاع 

غزة. 

التشريعي يتسلم التقرير السنوي للهيئة المستقلة حول حالة حقوق االنسان
د. بحر: نرفض انتهاك حقوق االنسان أو تجاوز القانون

حّمل مجموعة غرب اوروبا ودول أخرى المسؤولية



العــددالخميس 23 يونيو/حزيران 2016
)191(A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

إلى متى التنكر لثقافة الشراكة 
واتفاقات المصالحة الوطنية؟!

يتملكنا الُعجب من إصرار الســيد محمود عباس وحركة فتح وسلطة رام اهلل على ولوج 
ذات النفــق المظلم الذي أدمنت ولوجه طيلــة الحقبة الماضية دون أي تفكر أو اعتبار، 
واستمرار التنكر لمسيرة المصالحة الداخلية والتوافق الوطني، وإدارة الظهر لكل الجهود 
المخلصة الرامية إلى إنهاء االنقســام البغيض وإزالة المعاناة عن كاهل شعبنا والتفرغ 

لمواجهة االحتالل الصهيوني ومخططاته العنصرية على أرضنا المباركة.
من المؤسف أن مسار المصالحة لم يشق طريقه إلى واقع االنقسام رغم خارطة الطريق 
التي رســمتها حركة حماس إبان جوالت المصالحة األخيرة في الدوحة، والتي تشــكل –

بحق- دستورا واضحا للعمل الوطني الفلسطيني خالل المرحلة المقبلة.
التلكؤ، والتراجع عما تم االتفاق عليه، وتســجيل المواقف، ورفع ســقوف المطالب، الذي 
تبــدى بوضوح في أداء وممارســات حركــة فتح خالل جوالت الحــوار األخيرة، كّل ذلك 
ال يصنع مصالحة وال ينهي انقســاما، ويســهم أكثر فأكثر في زيــادة المعاناة واإلضرار 

بقضيتنا الوطنية إقليميا ودوليا.
هنــاك الكثيــر من المحفزات التي تســتحّث تطبيق المصالحة، وهنــاك –في اآلن ذاته- 
الكثير من العوائق التي تعيق الحال والمســار، وتنشــد تأبيد واقع االنقســام ومصالحه 

الفئوية والشخصية الضارة بالوطن والقضية.
ومن هنا فإن من ينشد المصالحة ويتسلح بإرادة الوحدة والوفاق فإنه ُيسهل –تلقائيا- 
أدوات إنجازها ويدفع باتجاه تذليل كل العوائق التي تواجهها، وبالتالي يمتنع عن وضع 
العراقيل في طريقها أو إتيان كل ما يشوش عليها أو يثير الغبار في وجه مسيرتها كما 

تفعل حركة فتح والسلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية في الضفة الغربية.
وغنــي عن القــول أن المصالحة تعبر في جوهرها عــن منظومة عمل وطني متكاملة، 
سياســيا واجتماعيا وكفاحيا، إلصالح الواقع الفلســطيني الداخلي عبر إرساء استراتيجية 
فلسطينية موحدة تضع القضية الفلسطينية على قاطرتها الصحيحة وتهيئ لها موقعها 
الرائد إقليميا ودوليا، وترســم لشــعبنا الفلســطيني خارطة طريق تحررية في مواجهة 

االحتالل ومخططات استهدافه الكبرى لألرض الفلسطينية واإلنسان الفلسطيني.
لــذا، فــإن من واجبنــا جميعا أن نتكاتــف بصدق لتهيئــة المناخات الوطنية الســتيعاب 
مفاهيم المصالحة وفق أصولها الحقيقية، وأن نبادر –كفصائل وشخصيات ومؤسسات 
مجتمعية- إلى تضييق شقة الخالف على الصعيد الفلسطيني الداخلي، وأن نحرص على 

تعزيز القواسم المشتركة 
إن الســاحة الفلسطينية ينبغي أن تنشــغل اليوم بمساع حقيقية ترسي أسس ومعالم 
مصالحــة وطنية شــاملة، وتبــدد اآلثار الغائرة التــي حاقت بالعالقــات الداخلية، وتوفر 
ضمانــات أصيلة وملموســة للخروج من نفق التكلس والجمود وانعدام الثقة والشــعور 
بالضياع واالنفتاح على المجهول، الذي يهيمن على الوضع الفلسطيني العام حاليًا بفعل 

مواقف وسياسات عباس وفتح والسلطة.
وهكذا ال مفر من نبذ األثرة واالستفراد واحتكار القرار والمصير والمقدرات الفلسطينية. 
فــال ريــب أن الهيمنة واالســتئثار الذي يمارســه عباس وفتــح على القــرار والمقدرات 
الوطنيــة، وتهميش وتجاهل اآلخرين وإدارة الظهر لهم، واللعب بشــكل منفرد بخيوط 
السياســة والمال والموارد، تنبت مشــاعر ســلبية، وتلوث العالقات والمناخات الوطنية، 
وتراكم االحباط واالحتقان، ما يســهم في إدامة مســيرة االنقســام الذي ندفع فاتورته 

الثقيلة حاليا.
إن حركة فتح مطالبة باإليمان بثقافة الشــراكة الوطنية، والتداول الســلمي للســلطة، 
واحتــرام نتيجــة االنتخابات التشــريعية وااللتــزام بما تمخــض عن صنــدوق االقتراع، 
وتأســيس العالقــات الوطنيــة الفلســطينية على قواعد راســخة من الشــورى والوئام 
والتفاهم المشترك، الستعادة الثقة المفقودة وطنيًا، وإعادة صياغة الواقع الفلسطيني 

على أسس ديمقراطية سليمة.
كمــا ينبغي احترام االتفاقات والتفاهمــات الوطنية المعقودة، وعدم إخضاعها للتقلبات 
واألهــواء الشــخصية والفصائليــة. فال يجوز تحشــيد الــكل الوطني الفلســطيني خلف 
أجنــدة وطنية جامعة، وإبرام اتفاقات أو تفاهمات مشــتركة، ومــن ثم التنكر لبعضها، 

واالستمساك بما يتوافق مع المصلحة الفئوية منها.
إن كل مكونات شــعبنا الفلســطيني، وكل القوى والفصائل الفلسطينية، مدعّوة اليوم 
لخطــوات حقيقية من أجــل دعم وتعزيز مســار وثقافة ومفاهيــم المصالحة والتوافق 
الوطنــي، بما يجعلها أكثر ســالمة ووضوحا، وأشــد صالبة وقدرة علــى تجاوز العقبات 
ومواجهــة التحديات الداخليــة والخارجية، إذ أن من أوجب الواجبــات أن نلتقط اللحظة 
التاريخية الراهنة في ظل التحديات والمخاطر الخارجية، وأن نعزز إراداتنا الوطنية بهدف 

العمل على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإرساء استراتيجية البناء والتحرير.

3 أخبار ومقاالت

التشــريعي  المجلــس  أصــدر 
الفلسطيني تقريره االداري لشهر 
مايــو الماضي، وتضمــن التقرير 
أبــرز أنشــطة رئاســة المجلس 
واللجان والدوائر المختلفة خالل 

الشهر.
اإلعالمــي  المكتــب  وقــال 
المجلــس  إن  للتشــريعي، 
التشــريعي عقد خالل شهر مايو 
اســتمرت فيــه  والــذي  2016م 
الدورة غير العادية الرابعة، ثالثة 
اجتماعات بواقــع )3( أيام عمل، 
وبلغ عــدد القرارات التي اتخذها 
المجلس خالل الشــهر 4 قرارات 
وهــى ، قــرار اقــرار تقريــر لجنة 
الموازنــة حــول الخطــة المالية 
للعام 2016م، وإقرار تقرير لجنة 
الالجئيــن حول الذكــرى الثامنة 
والســتين لذكرى النكبة، وإقرار 
تقريــر اللجنــة القانونية بشــأن 
تعطيــل تنفيذ أحــكام اإلعدام، 
وإقرار المناقشة العامة لمشروع 
قانون معدل لقانــون اإلجراءات 

الجزائية.
وأشــار الــى أن لجــان المجلس 
عقــدت 11 اجتماعًا و15 جلســة 
إســتماع لمســؤولين حكوميين 
ميدانيــة  زيــارات   6 ونظمــت 
واعدت 8 تقارير وانجزت مشروع 
قانون 2 واســتقبلت 52 شكوى 
لجهــات  مراســلة   81 ووجهــت 
حكومية لمتابعة قضايا ومشاكل 

وهموم تخص المواطنين.

رئاسة التشريعي
وعقدت رئاســة المجلس جلسة 
خاصة بذكرى النكبة بمشــاركة 
عــدد مــن المخاتيــر والوجهــاء، 
اللجنــة  مــن  وفــد  واســتقبلت 
الوطنيــة لمتابعة التقرير االممي 
بخصــوص الحــرب األخيرة على 
غزة برئاسة الدكتور فريد الجالد، 
وعقدت جلســة لمناقشــة تقرير 
اللجنــة القانونية حــول تطبيق 
عقوبة اإلعــدام بحق المجرمين، 
وجلسة لمناقشة مشروع قوانين.

األمانة العامة
األمانــة  أن  المكتــب،  وذكــر 
عقــدت  للتشــريعي  العامــة 
اجتماعين للجنــة اإلدارية العليا 
للمجلس واجتماع للجنة صياغة 
التشــريعات، موضحــًا أن األمين 
حــول  بتدريــب  شــارك  العــام 
 – الداخليــة  بــوزارة  التحكيــم 
القضاء العسكري، وبورشة عمل 
حــول قانــون الســجل العدلي، 
بوزارة العدل كما وشــارك بعدد 
من اللقاءات اإلعالمية مع بعض 

الفضائيات.

جهاز االمن الداخلــي وتم وضع 
اللجنة في صورة الوضع األمني 
صــورة  فــي  ووضعهــا  العــام 
االحــداث األخيــرة مــن محاولــة 
بعــض األطــراف إعــادة احداث 

فلتان أمني في قطاع غزة.

الزيارات الميدانية
قامــت لجنــة التربيــة والقضايا 
مديريتــي  بزيــارة  االجتماعيــة 
التربيــة والتعليــم غرب وشــرق 
غــزة للتواصــل مــع المديريــات 
وتلمــس احتياجاتهــا باإلضافــة 
لالســتعداد المتحانــات الثانوية 
العــام، وبزيــارة تفقدية لمجمع 
الشفاء الطبي لالطالع عن كثب 
على المشــكالت الصحيــة التي 
تواجهه أقسام وعيادات المجمع 
واالطمئنان على صحة المرضى، 
وبزيارة تفقدية لوزارة الســياحة 
واالثــار لالطــالع علــى أوضاع 
الــوزارة ودورهــا في اكتشــاف 
االثار والمحافظة على المقتنيات 

االثرية.
وقامــت لجنــة الداخليــة واالمن 
والحكم المحلي بزيــارة تفقدية 
لحــوض الصــرف الصحــي فــي 
منطقــة الشــيخ عجليــن وتفقد 
انهيــار  عــن  الناجمــة  االضــرار 
الحــوض، وبزيارة لجهــاز االمن 
والحمايــة لتفقد أوضــاع الجهاز 
واالطــالع على أهــم المعيقات 

والمشاكل التي تواجها الجهاز.

اإلعالم والعالقات 
العامة

قامت الدائــرة اإلعالمية بإصدار 
األعــداد 188و189 من صحيفة 
بالتغطيــة  وقامــت  البرلمــان، 
اإلعالميــة لـ 22 اجتمــاع وزيارة 
ولقــاء وجلســة اســتماع للجــان 
خبــر  واصــدرت46   المجلــس، 
صحفي، وتم التنسيق والترتيب 
إلجــراء العديــد مــن المقابــالت 
والحــوارات واللقــاءات الصحفية 
والتلفزيونيــة واإلذاعيــة مع د. 

أحمد بحر والنواب.
نظمــت دائــرة العالقــات العامة 
بطولــة العــودة لخماســيات كرة 
القدم إلدارات المجلس المختلفة .

الشؤون القانونية 
والبحوث

دراســات   12 اإلدارة  اصــدرت 
قانونيــة وتقاريــر وأوراق عمل، 
قانونيــة،  مذكــرات   6 وأعــدت 
وورش  اجتماعــات   4 وعقــدت 
عمل، وأعدت 2مشــاريع قوانين 

وأنظمة .

األمانة العامة المساعدة
العامــة اجتماعهــا  عقــدت األمانــة 
ســير  لمتابعــة   16 رقــم  الــدوري 
العمــل بــإدارات ولجــان المجلــس، 
ونظمــت يوم دراســي مشــترك مع 
األكاديميــة للدراســات العليــا حول 
البرلمانيــة 2006-2016(  )التجربــة 
، كمــا وعقــدت ثالثــة اجتماعــات 
للجنــة التظلمات علــى تقرير كفاية 
األداء لعــام 2015م، وأعدت التقرير 
الشــهري إلدارات المجلس عن شهر 

ابريل

اجتماعات اللجان
عقــدت اللجنــة القانونيــة اجتماعــًا 
لمناقشــة الصلــح الجزائــي وقانون 
األمــالك وتعديــالت علــى قانــون 
الشــباب باإلضافة لمشــروع قانون 
الجمعيــات التعاونيــة وكذلك تقرير 
ديــوان الموظفيــن العــام باإلضافة 
لتعييــن وكالء نيابة عســكريين في 
هيئــة القضــاء العســكري ، وعقدت 
لجنة الرقابة العامة وحقوق االنسان 
اجتماعــًا مــع رئيس ديــوان الرقابة 
العامة  إسماعيل محفوظ ومسئول 
األندية الرياضية في وزارة الشــباب 
تطــورات  لمناقشــة  والرياضــة 
األندية فــي القطاع، وعقدت اللجنة 
االقتصاديــة اجتماعًا مع جهاز االمن 
االقتصــادي، واجتماعــًا مــع اتحــاد 

الصناعات المعدنية. 

جلسات االستماع
عقدت لجنة الرقابــة العامة وحقوق 
االنســان أربع جلســات استماع لكل 
مــن وكيــل وزارة االقتصاد الوطني 
حاتــم عويضة ، وللوكيل المســاعد 
لوزارة المالية عوني الباشا ، ولرئيس 
ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة 
إســماعيل محفــوظ ، ومديــر عــام 
حماية المســتهلك بــوزارة االقتصاد 
عمــاد البــاز حــول بعــض القضايــا 

االقتصادية ومعبر كرم أبو سالم.
وعقــدت اللجنــة االقتصاديــة أربع 
جلسات اســتماع لوكيل وزارة النقل 
والموصالت، ولوكيل وزارة المالية، 
ولوكيــل وزارة االقتصــاد الوطني، 

ولوكيل وزارة األوقاف.
واالمــن  الداخليــة  لجنــة  وعقــدت 
والحكــم والمحلــي جلســة اســتماع 
لمدير عام قوى االمن الداخلي ومدير 
عــام الشــرطة الســتعراض مــا تم 
تنفيــذه في الربــع األول لجنة وزارة 
الداخلية للعــام 2016م والعديد من 
باألوضــاع  المتعلقــة  الموضوعــات 
األمنية لقطاع غزة. وعقدت جلســة 
استماع لرئيس بلدية غزة بخصوص 
انهيار أحد احــواض الصرف الصحي 
وتضرر العديد من ســكان المنطقة، 
وعقدت جلســة اســتماع لمدير عام 

المجلس التشريعي عقد 15 جلسة استماع 
لمسؤولين حكوميين و11 اجتماع واستقبل 

52 شكوى خالل الشهر الماضي
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تقرير

تفقــد وفد برلماني برئاســة 
الدكتور أحمد بحر النائب األول 
التشــريعي  المجلس  لرئيس 
الفلسطيني ومشاركة النائب 
عبــد الرحمن الجمــل، النائب 
يونــس األســطل، والنائــب 
هــدى نعيــم، مراكز تصحيح 
امتحانات الثانوية العامة في 
محافظتي غزة وخان يونس، 
الوفــد وكيــل وزارة  وضــم 
التربية والتعليــم زياد ثابت، 
المســاعد  الــوزارة  ووكيــل 
أنــور البرعــاوي، ولفيف من 
المدراء والمسئولين بالوزارة، 
حيث تفقــد الوفد ثالث لجان 

تصحيح في المحافظتين. 
بــدوره أشــاد بحــر بجهــود 
العاملين في مراكز التصحيح 
ولجــان الفــرز التــي تعمــل 
فــي ظل ظــروف اســتثنائية 
وقاهرة بسبب الحصار وأزمة 
الكهربــاء، وثمــن دور وزارة 
التربيــة والتعليــم العالي لما 
يبذلونــه مــن جهــود كبيرة 
إلنجــاح امتحانــات الثانويــة 
بالشــكل  وإخراجهــا  العامــة 

األمثل وعلى أتم وجه.
عمليــة  ألن  بحــر  وأشــار 
بالدقــة  تتســم  التصحيــح 
والشــفافية  والموضوعيــة 
الكاملة، معربًا عن ســعادته 
الغامرة لتفقــده تلك المراكز 
ألن  منوهــًا  واللجــان، 
أكبــر  يبذلــون  المصححيــن 
الجهــود مــن أجــل ضمــان 
التــي  والشــفافية  النزاهــة 
عودتنــا عليهــا وزارة التربية 

والتعليــم في كل عام، مشــيرًا 
ألن الــوزارة تضــم نخبــة من 
يقومــون  الذيــن  التربوييــن 
بتنشــئة جيل قادر على تحمل 
همــوم الوطــن، شــاكرًا جميع 
الوزارات التي تساهم في إنجاح 
امتحانات الثانوية وخص بالذكر 
وزارتي الداخلية والصحة، اللتان 
تتشاركان مع التعليم في إنجاح 

هذا العمل الوطني.

من جانبه أشاد د. ثابت بجهود 
المجلس التشــريعي في خدمة 
الموظفين  ومؤازرة  المواطنين 
والمصححيــن والمعلميــن فــي 
القطاع التربوي في غزة، شاكرًا 
بالعملية  اهتمامــه  للتشــريعي 
الكريمــة  ولفتتــه  التعليميــة 
المتمثلة بزيارته الخاصة لمركز 
علــى  واطمئنانــه  التصحيــح 
العاملين بتلك المراكز، وطمئن 

ثابت المواطنين وطلبة الثانوية 
العامــة بــأن عمليــة التصحيح 
تسير وفقًا للخطة المعدة مسبقًا 
وأن اإلعالن عن النتائج سيكون 
في الموعد المحدد دون تأخير. 
وهدفــت الجولة إلى االطمئنان 
علــى ســير عمليــة التصحيح، 
ومتابعــة أمــور العامليــن فــي 
اللجان من المعلمين والمشرفين 
احتياجاتهــم،  علــى  والوقــوف 

حيث تجول الوفد البرلماني في 
المرافــق والمراكز واســتمع من 
منســقي مراكز التصحيح لشرح 
موسع عن آلية التصحيح، وآلية 
الفــرز والتجهيز قبــل التصحيح 
وبعده، يذكر أن الجولة شــملت 
ثــالث مراكــز تصحيــح وهــي 
مــدارس، فاروق الفــرا الثانوية 
للبنــات، خــان يونــس الثانوية 
بنات، والرملة في محافظة غزة.

وفد برلماني يتفقد مراكز تصحيح الثانوية العامة

دعــا الدكتــور أحمــد بحــر 
لرئيــس  األول  النائــب 
التشــريعي  المجلــس 
العربية  األمة  الفلســطيني 
لتحمــل  واالســالمية 
مســئولياتها تجاه قضيتنا، 
ودعم شعبنا مادًيا ومعنوًيا 
المحافــل  فــي  وسياســًيا 
تصريحات  جــاءت  الدولية، 
بحــر لــدى إلقــاءه خطبــة 
الجمعــة األخيــرة بمســجد 

المحطة في مدينة غزة. 
الكيــان  فيهــا  وحــذر 
الصهيوني من االقدام على 
أي حماقة تجاه قطاع غزة، 

قائــاًل:" نحن ال نريد الحرب ولكن إن فرضت علينا 
فسندافع عن شــعبنا، وستلقن المقاومة االحتالل 

وجنوده درًسا قاسًيا بإذن اهلل". 
وأكــد أن النصر دائما حليف أهل الحق وأن ميزان 
القوى ليس معياًرا لالنتصار، ضارًبا في ذلك مثال 
معركة بدر الكبرى، مبينا أن شعبنا أعد العدة وأخذ 
بأسباب النصر من خالل دعم المقاومة ومساندتها 
التي عملت على تطوير قدراتها حتى تكون رادعة 

لالحتالل.
وأكد أن خيار المقاومة الفلســطينية هو والطريق 
الوحيد واألقصر لتحرير أرضنا واســتعادة حقوقنا، 
ودعا جميــع أطياف شــعبنا بااللتفاف حــول خيار 
المقاومة الــذي أثبت نجاحه مقابل فشــل طريق 
التســوية والمفاوضات، ألن االحتــالل ال يفهم إال 

لغة القوة.

التشريعي يدعو األمة العربية لتحمل مسئولياتها تجاه قضيتنا
حذر الكيان الصهيوني من أي حماقة تجاه غزة
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تقرير

البرلمان والمجتمع
واصل نواب المجلس التشريعي مهامهم الرامية لخدمة المجتمع وتذليل العقبات التي تعترض المواطنين وناقش النواب قضايا 

مهمة مع البلديات وجهات رسمية أخرى، البرلمان تابعت أنشطة النواب وأعدت التقرير التالي: 

تطوير شوارع 
 بــدوره ناقــش النائب مروان أبو راس عدد مــن القضايا التي تهم المواطنين مع بلدية غزة، 
جاء ذلك لدى زيارته لمقر البلدية مؤخرًا ولقاءه مع عدد من المسئولين فيها بحضور وفد من 

لجنة حي التفاح. 
وطالب أبو راس البلدية بضرورة تطوير شــوارع منطقة المشاهرة وإزالة التعديات بما يخدم 
مصلحة المواطنين وتســهيل حركة المرور، مؤكدًا على وقوف نواب المجلس التشــريعي مع 
المواطنيــن وتلبيــة احتياجاتهــم مثمنًا دور بلدية غــزة في التخفيف من معاناة أبناء شــعبنا 

الفلسطيني بكافة السبل واإلمكانيات المتاحة.
بدوره أكد أحد مهندسي البلدية في نهاية اللقاء أن المجلس البلدي سيدرس مطالب النائب 
أبو راس ووفد لجنة حي التفاح بكل جدية وســيعمل على إيجاد الحلول المناســبة للمشكالت 

التي تم طرحها وتقديم خدمة المواطن ومصلحة المجتمع على كل االعتبارات األخرى. 

جريمة فردية وليست منظمة
وفي ســياق منفصل أكد النائب ســالم ســالمة أن الجريمة في غزة فردية وليســت منظمة، 
موضحًا خالل ورشة عمل نظمتها األمانة العامة لرئاسة الوزراء في مقرها بغزة وهدفت للحد 
من الجريمة ومعالجة أســبابها بحضور العديد من الشــخصيات ذات االختصاص، أن الســبب 
الرئيس الذي يدفع الشــباب إلى الوقوع بالجرائم هو ضعف اإليمان عند المجرمين، مبينًا أن 

غياب اإليمان يجعل الشخص مجردًا من كل الضوابط التي تكبح جنوحه إلى اإلجرام.
وطالب بإعادة النظر في قانون العقوبات المطبق في غزة منذ عام 1936، واإلسراع في إنجاز 

ومعالجة القضايا التي ُتعتبر قضايا رأي عام مثل القتل والسطو المسلح. 

لن تضعف عزيمتنا
مــن ناحيتها أكدت النائــب هدى نعيم أن عزيمتنا لن تضعف في تحريــر بالدنا رغم الحصار 
الصهيونــي والدمــار الذي خلفه االحتالل، جاءت أقوال نعيم لدى مشــاركتها في حفل تكريم 

المتفوقات الذي نظمته الكتلة االسالمية في دير البلح بالمحافظة الوسطى. 
وأشــادت بالجهــود التي يبذلها المعلمون والمعلمات في تربيــة أبنائنا وتعلميهم ليصلوا الى 
أعلى الدرجات في التفوق والتميز، مؤكدة على دور العلم في بناء األمم والشعوب والحضارات، 
موصية المتفوقات بالمحافظة على العلم واألخالق واستغالل علمهن في خدمة الدين ونصرة 

المقاومة. 
 

عيادة خان يونس الطبية
إلى ذلك شارك النائب يونس األسطل بالحفل الذي أقامته الخدمات الطبية العسكرية الفتتاح 

عيادة خان يونس الطبية بحضور قائد قوات األمن الداخلي اللواء توفيق أبوإنعيم.
وتفقد األســطل أقســام العيادة، معربًا عن إعجابه بالخدمات التي ستقدمها للمجتمع، شاكرًا 
قيادة الخدمات الطبية العســكرية في محافظة خان يونس على ما يبذلونه من جهود لتوفير 

الخدمة الطبية الالئقة بجرحى شعبنا ومرضاه. 
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فتح غير معنية
بدوره اعتبر النائب في المجلس التشــريعي عن 
محافظة طولكرم فتحي قرعاوي أن سبب فشل 
المصالحة كان بســبب انسحاب حركة فتح التي 
لم تكــن متهيئــة للمصالحة الفلســطينية ألنه 
يصعــب الجمع بين االحتالل والجهات االقليمية، 
معربًا عن اعتقاده بوجود ضغوط هائلة تمارس 
على السلطة لتأجيل وتعطيل المصالحة وإفشال 

حواراتها. 
وأكــد قرعــاوي أن المســئولية المباشــرة فــي 
افشــال المصالحــة تقــع علــى عاتق الســلطة 
الفلسطينية والرئاسة التي أخدت أوامر من قادة 
االحتالل لمنع اســتمرار ملف المصالحة، مشددًا 
على وجوب اســتمرار انعقاد اللقــاءات الخارجية 
والداخلية والضغط على الســلطة الفلســطينية 
حتــى يكون لها دور ايجابي في اتمام المصالحة 

وتوحيد الشعب الفلسطيني.
وبين قرعاوي بأن اســتمرار االنقســام وتقطيع 
الشــعب الفلســطيني هو شــلل لقدرات الشعب 
بأكملــه، محماًل الســلطة المســؤولية عن ذلك 
كله، موضحــًا أن أهم الخيارات الوطنية الحالية 
هو استئناف جلسات المجلس التشريعي، ليقوم 
بدوره التشــريعي والرقابي ألن غيابه أثر ســلًبا 

على الشعب الفلسطيني والحالة الوطنية.
وندد بسياســة عبــاس الذي يخاطــب ويجامل 
الشــعب  مــن  أكثــر  اإلســرائيلي  االحتــالل 
الفلســطيني، مشــيرًا لحالة مــن االنفصال بين 
الشــعب الفلســطيني ورئاسة الســلطة في رام 
اهلل، معتبــرًا بقــاء عبــاس في منصبه ســيؤدي 

لكارثة قومية ووطنية.  
ودعــا قرعــاوي إلــى تشــكيل مرجعيــة موحدة 
للفصائــل للخــروج من الوضــع الراهــن إلنجاز 
المصالحة وإنهاء االنقســام الفلسطيني كمخرج 

وحيد لوضع حد للوضع الراهن.

حماس تعاطت مع كل المبادرات
وفــي الســياق ذاتــه قــال النائــب فــي المجلــس 
التشريعي إسماعيل األشقر أن حركة حماس كانت 
وما زالت حريصة على إنهاء االنقسام وتعاطت مع 
كل المبادرين إلنهائه وتجاوبت مع الورقة المصرية 
ومــع كل الجهات والمبــادرات، بمقابل تنكب كبير 
لحركة فتح حيال تطبيق االتفاقيات وتجميع الشعب 
الفلسطيني بقيادة واحدة ضد االحتالل اإلسرائيلي. 

وبّين األشقر أن فتح لديها بعض المخلصين عملوا 
على تجديد اللقاءات في اسطنبول والدوحة ألنهاء 
االنقسام غير أن إرادة عباس كانت لهم بالمرصاد، 
وأفشــلت جهودهــم، وحمــل األشــقر حركــة فتح 
مســئولية استمرار االنقسام وإحداث أزمة الرواتب، 
باإلضافــة للتآمر على غــزة وإغراقها بالمشــكالت 

واألزمات. 
وقــال األشــقر أنه مــن المفتــرض أال تبقى حركة 
حمــاس والمشــروع الوطنــي مرهونة مــع عباس 
النعقــاد المصالحة ويجب أن يكــون موقف واضح 
مــن جميــع الفصائل تجــاه عبــاس وتواطؤه على 

القضية الفلسطينية. 

انتكاسة وطنية
مــن جانبه قــال النائب مشــير المصــري أن حركة 
حماس قدمت مــا في جعبتها كامــاًل للوصول الى 
مصالحــة فلســطينية حقيقيــة، كمــا تنازلــت عن 
الحكومة رغم أنها تشــكل أغلبية برلمانية، منوهًا 
ألن ذلك يشــكل ســابقة سياســية على اعتبار أن 

األغلبية البرلمانية من حقها تشكيل الحكومة.
وحمل المصري حركة فتح المســؤولية الكاملة عن 
تعطيل المصالحة من خالل توجيه انتكاسة للحالة 
الوطنية وللشــعب الفلســطيني، مشــيرًا ألن فشل 
المصالحــة أعادنا إلى المربعــات الخلفية، معترًا أن 
إصّرار فتح على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية 

ألي حكومــة مقبلــة هــو مخالفــة لوثيقــة الوفاق 
الوطنــي، والتوافقــات والتفاهمــات الوطنية التي 

اعتبرت وثيقة الوفاق هي المرجعية للحكومة.
وأوضح المصري بان انســحاب وفد حركة فتح من 
حــوارات المصالحــة فيه تمــرد ومخالفة سياســية 
ووطنية، مشــددًا أن وفد حركــة فتح جاء الى قطر 
ولديه قرار مسبق بعدم احداث أي اختراق في ملف 

المصالحة.
وبين المصــري أن عباس مــا زال يضع الفيتو في 
طريــق المصالحــة الفلســطينية ومــا زال يهــرول 
باتجــاه المصالحة مع االحتالل من خالل مشــاريع 
التســوية، موضحــًا أن الســبب الرئيســي لفشــل 
المصالحــة متمثــل بإصــرار حركــة فتــح على أن 
يكون برنامجها السياســي هــو المرجعية للحكومة 
المقبلة وهذا يتعارض مــع الخيارات الوطنية، الن 
مشــروع التسوية والمفاوضات لم يعد يؤمن به اال 

المستفيدون منه وأرباب التسوية فقط. 

وأوضح بأن ملف الموظفين يشكل عقبة كبيرة وأن 
حركــة فتح تريد التخلي عــن كل الموظفين الذين 
حملوا أمانه الشعب عندما استنكف موظفي حركة 
فتح عن المسؤولية االدارية والقانونية، مشيرًا ألن 
اســتمرار حركة فتــح بالتخلي عــن موظفي قطاع 
غزة والتراجع عن اتفاق تفعيل المجلس التشريعي 
ســيؤدي للتعقد الكبير في ملــف المصالحة وخدمة 

القضية الفلسطينية.

شروط مسبقة
بدورها قالت النائب ســميرة الحاليقة:" ال اعتقد أن 
هناك مســتجدات طرأت على موضــوع المصالحة 
واللقــاءات التي تعقد بين الحيــن واآلخر بين وفود 
حركة حمــاس وفتح فهي متعثرة منــذ زمن بعيد، 

ودومًا كانت تصطدم باشتراطات فتح المسبقة". 
معربــة عــن اعتقادهــا أن االشــكالية تكمــن في 

تطبيق البنود المتفق عليها في اتفاق الشاطئ قبل 
عامين والتذرع باالشتراطات الجديدة ما هي إال لذر 
الرماد بالعيون وبهدف التطبيل اإلعالمي، مضيفة 
بالقــول:" القصة وكل مــا فيها أن المصالحة عليها 
)فيتو( أمريكي صهيوني، واالشتراطات الصهيونية 

تسبق أي توافق فلسطيني فلسطيني". 
وشــددت الحاليقــة على أن المجتمع الفلســطيني 
ليــس بحاجة الى اللقاءات بقدر مــا هو بحاجة إلى 
مصالحة مجتمعية تنتهي فيها كل أشكال االنقسام 
ولــن تتــم هــذه المصالحــة بــدون التخلــص من 

الضغوطات التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني. 
أمــا بخصوص الخطــوة القادمــة قــال الحاليقة:" 
الخطوة القادمة تتعلق بقدرة الطرفين على إزاحة 
العربة من أمــام الحصان، وعدم وضع العصي في 
الدواليب، وأن يتفهم كل طرف حاجته للطرف اآلخر، 
وأن يتم تقديم مصلحة الشعب وقضيته األساسية 

في مواجهة المحتل قبل كل القضايا األخرى". 
وعن مســتقبل المصالحــة تابعت بالقول:" لســت 
متفائلــة بميالد مصالحــة حقيقيــة وال يوجد أفق 
معيــن يبني عليه الناس آمالهم بانتهاء االنقســام 
لكن تحتــاج المصالحة الى نوايا حســنة من جميع 
األطراف واالســتعداد لتقديم التضحيــات من أجل 
مصلحــة الوطن لكــن اآلمال معقــودة على طرف 
ليس لــه مصلحة في اختالف االخــوة وهذا الطرف 
نحتاج منه للوقوف على ذات المســافة من أطراف 
الخــالف حتــى يكتــب لهــا النجــاح والتخلــص من 

االنقسام إال األبد". 
ونــددت الحاليقــة بالتنســيق األمنــي معتبــرة أن 
الســلطة ليس بمقدورها التخلص منــه أو التخلي 

عنه 
ليس فقط لعدم قدرتها على ذلك بل ألن التنسيق 
األمني مرتبط باتفاقيات سابقة وقعتها مع االحتالل 

ويتوجب عليها االلتزام بها. 

نواب: حركة فتح غير معنية بالمشروع الوطني 
والمصالحة لن تتم في عهد عباس

انقسم الشــارع الفلسطيني حيال األنباء التي تواردت عن فشل 
حوارات المصالحة، فمن المواطنين من يحمل حركة فتح مسئولية 
فشلها، ومنهم من يدعو للعودة إليها فورًا حتى تتحقق الوحدة 

وتعــود اللحمة الوطنية لجناحي الوطن، "البرلمان" اســتطلعت 
أراء نواب المجلس التشــريعي حول المصالحة ومصيرها وأعدت 

التقرير التالي: 
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النائب مصطفى البرغوثي

القدس التي
 ال يمكن عزلها

من شــاهد النهر البشري المتدفق يوم الجمعة الماضي، للصالة في 
المســجد االقصى ومن رأى الجموع بعشرات األالف تتقاطر من كل 
أنحاء فلسطين نحو القدس سيدرك حتًما أن محاوالت عزل القدس 

عن محيطها ما زالت وستبقى فاشلة. 
ومن رأى معنا، في عيادة المســجد االقصى الشــباب الصغار يأتون 
لعــالج جراحهم، بعــد أن أدّوا الصالة، وهي جــراح أصيبوا بها أثناء 
تسلقهم أو قفزهم عن الجدران بعد أن منعهم جيش االحتالل من 
العبور للقدس، ســيدرك أن أبناء األجيال الجديدة أشد تمسًكا حتى 
من أباءهم وأجدادهم بمدينة القدس والمسجد األقصى المبارك. 

ال ولن أنســى ذلك الفتى، الذي قفز عن الجدار )الذي يســمونه في 
صحف أمريكا ســياجًا( فأصيبت يده بكسرين، ولكنه رفض الذهاب 
للمستشفى لعالج الكسور، إال بعد أداء الصالة في المسجد األقصى 

وهو الهدف الذي جاء من أجله. 
كما ال يمكن لي أن أننسى نظرات الدهشة واالنبهار التي رأيناها في 
عيون االف الفتيات الصغيرات وهن يشاهدن القدس للمرة االولى. 

المســيحيون  يعانــي  الفلســطينيون،  المســلمون  يعانــي  مثلمــا 
الفلســطينيون من حرمانهم من أبســط حقوق االنسان، وهو الحق 

في العبادة والحق في حرية الحركة. 
مليونا فلســطيني من غزة لم ولن يستطيعوا مشاهدة القدس في 
شهر رمضان، ألنهم يعيشون في سجن كبير أحكمت اسرائيل اغالق 

كل ابوابه. 
ومع ذلك يتشدق المسؤولون االسرائيليون بالتسهيالت التي منحوها 
للفلسطينيين، وهي تسهيالت تماثل منح بعض المعتقلين، وليس 

كلهم، فرصة "الفورة" من حين ألخر. 
هذه التســهيالت تشــبه وقف التعذيب لســاعات عن شــعب يعذب 
بكامله على مدار تســع وأربعين عاًما من االحتالل كل ساعة وكل 
يــوم وكل شــهر وكل عــام. ويتوقعوا بعــد ذلك أن يشــكروا على 

تسهيالتهم. 
فهل نسي هؤالء الذين يقمعوننا كيف كان بعض أجدادهم يجبرون 
علــى العيش في "جيتوات" ومعازل، وكيف كانت انســانيتهم تهان 
في ذات الدول التي يســتندون الى دعمهــا اليوم من أجل تكريس 

التمييز العنصري ضدنا.
تســاءلت ونحن نسير في شوارع القدس إن كان الجنود المدججين 
بالسالح والذين يحتلون كل مفارق الطرق والمنعطفات والزوايا في 
الشوارع، ويغطون كل شبر من شوارع القدس ومداخلها بالكاميرات، 
يدركــون المغــزى العميق لهذا االندفاع البشــري الفلســطيني نحو 

القدس أم ال.
وهــل يفهمــون معنــى أن تصر امرأة فــي الثمانينيــات من عمرها 
جاءت من اقاصي الشمال، وهي مريضة بالسكري والضغط وبالكاد 
تستطيع السير، على الحضور للقدس في يوم الجمعة من رمضان، 

ألنه اليوم الوحيد الذي تستطيع العبور فيه. 
يستطيع المستوطنون بحراســة الحراب وجنود االحتالل المدججين 
بالسالح أن يقتحموا االقصى من حين ألخر. ويستطيعوا ان يواصلوا 
توســيع مستوطناتهم التي تبدو في تناقض أبدي مع االرض التي 
يبنوها عليها. ولكنهم لم ولن يســتطيعوا ســلب القدس من قلوب 
الفلســطينيين ولن يســتطيعوا وقف ذلــك النهر البشــري المتدفق 

نحوها. 
فالفلســطيني يرى في الوصول للقدس مقاومة، ويرى الصالة فيها 
مقاومــة، ويرى عبوره للجدار مقاومة، .. ويرى في كل ذلك شــغفا 
إنســانًيا عميًقــا بالطموح للحريــة بكل ما تحمله كلمــة الحرية من 

معاني. 
وفي الختام تحية للقدس بكل من فيها، تحية للمرابطين فيه، تحية 

للقدس التي ال يمكن أسرها ولن يمكن عزلها أيضًا. 

طالــب النائب عن محافظة الخليل باســم 
بالوحــدة  كافــة  الفلســطينيين  الزعاريــر 
وتبني مشــروع وطني واحد يمّكن شعبنا 
مــن الوقوف في وجــه االحتالل وإفشــال 
مخططاته التوســعية واالســتيطانية على 

حساب األرض الفلسطينية.
وشدد الزعارير في تصريح صحفي له على 
أن موافقــة حكومة االحتــالل مؤخرًا على 
دعم مســتوطنات الضفة بـــ )72( مليون 
شيقل هو رسالة لكل الالهثين خلف سراب 
المفاوضــات والمبادرات ســواء العربية أو 

الفرنسية.
وأشــار إلــى أن االحتالل لم يتوقــف يومًا 
عن دعم المســتوطنات وتوســيعها، مبينًا 

هاتــف د. أحمــد بحــر عائلة 
الشــهيد الفتى محمــد بدران 
التحتــا،  عــور  بيــت  مــن 
أمــس  استشــهد  والــذي 
االحتــالل  برصــاص  األول 
الجريمة  معتبرًا  اإلســرائيلي، 
بمثابة إعدام ميداني قام به 

مجرمي حرب صهاينة. 
وأشــاد بحــر بصمــود عائلة 
الشهيد ومعنوياتها العالية في 
الصهيوني،  البطش  مواجهة 
مطالبــًا بمحاكمــة االحتــالل 
وقادته في المحاكم الدولية 
الرتكابهم هذه الجريمة بدم 
بارد، كما طالب المؤسســات 
كافــة  والحقوقيــة  الدوليــة 
بإعــالء الصــوت فــي وجــه 
االحتالل وإدانة الجريمة وكل 
الجرائم البشعة التي يرتكبها 
االحتالل في القدس وشوارع 
الضفة الغربية بشكل يومي. 
ودعــا كل األطــراف المعنية 
وأحــرار العالــم للعمــل على 
تقديــم قتلــة الفتــى بدران 
لمحكمــة  العامــة  للمدعيــة 
الجنايــات الدوليــة، واعتبــار 
هــذه الجريمة دليــاًل واضحًا 
علــى نيــة جيــش االحتــالل 
الفلســطينيين  اســتهداف 
وقتلهم دون االلتفات لقواعد 
ومبــادئ  الدولــي  القانــون 

القانون الدولي اإلنساني.  

أن ذلك ليس غريبًا على احتالل ذو عقلية 
توســعية عنصريــة متطرفــة، مســتدركًا 
أن االحتــالل ال يقيــم وزنــًا للمعاهدات أو 

المفاوضات.
وتابــع قائاًل:" االحتــالل اآلن يعزز التطرف 
من خالل توجهــات حكومته اليمينية التي 
أصبحــت تضــم كل المتطرفيــن أمثــال 
نتنياهــو وليبرمان، وهــي حكومة تضرب 
بعرض الحائــط كل المعاهدات والقوانين 

الدولية". 
وأوضــح فــي تصريحــه أن َمــن أفشــلوا 
جهود المصالحة الفلسطينية إنما يوفرون 
لالحتالل مزيدًا من الوقت لتنفيذ مخططاته 

كافة ضد شعبنا وأرضه ومقدساته. 

الزعارير يطالب بالوحدة الوطنية لمواجهة 
مخططات االحتالل االستيطانية

بحر يهاتف عائلة الشهيد بدران ويطالب 
بمحاكمة قادة االحتالل

ندد بالجريمة
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آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

ْمآُن َماًء َيْحَسُبُه الظَّ
وأخيــرًا انكشــف الغبار وانجلى الغموض وظهرت الحقيقــة واضحة أمام أعين 
النــاس جميعًا وهي ال مصالحة في األفق، مجــددًا تعثرت حوارات المصالحة، 
وازداد الناس يقينًا فوق يقين أن فرص نجاح تلك الحوارات باتت من الخيال 

ليس إال. 
كان النــاس ســابقًا يظنون أن تلك الحــوارات واللقاءات يمكــن لها أن تنجح 
وتحقــق اختراقــات ولو كانت محــدودة، وعلى مــدار أعوام تســعة هي عمر 
االنقســام كان يتمنــى المواطــن أن يرى صــورة الوفاق تتجلى بيــن الفرقاء 

السياسيين غير أنهم خيبوا ظنه فلم يعد يتفاءل بشيء. 
وعن أســباب التعثر والفشــل لتلك الحوارات حدث وال حرج، فال شك أن غياب 
الثقة بين الطرفين، والتوجس من غدر اآلخر هو أحد األسباب، كما أن حسابات 
أطراف إقليمية وتأثيراتها على هذا الطرف أو ذاك قد تكون أيضا أحد األسباب.

كما أن حالة الضعف التي تعيشها السلطة، وضغوطات إسرائيل على الرئيس 
أبو مازن إلبقاء االنقســام قائمًا هي بمثابة أحد األســباب أيضًا، ولكن أقوى 
األسباب تتمثل بتجاهل وفد حركة فتح لما سبق االتفاق عليه سابقًا أو التراجع 
عمــا تــم التوصل إليه في الدوحــة من تفاهمات في جــوالت مضت، غير أن 

المحصلة النهائية والحقيقة المّرة ال مصالحة في األفق.
الحقيقــة أننا كفلســطينيين نعلم أن مصلحة إســرائيل تتمثل في اســتمرار 
االنقســام بين قطاع غــزة والضفة الغربية، وعدم انتهــاءه، وإطالة أمده إلى 
أبعد وقت ممكن، فهم أي االحتالل يفضلون كيانين فلســطينيين منفصلين 
ومتعادييــن حماس في قطــاع غزة مكبوحة ومحاصــرة وتخضع لكل أنظمة 
المراقبة والتضييق والتآمر الدولي واإلقليمي، وفي المقابل سلطة ضعيفة في 
رام اهلل تخدم االحتالل وتعمل من أجل استمرار االنقسام وتسعى لالنفصال.

أيها الســادة أعلموا أن شــعبنا متعطش للحرية والمصالحة وانهاء االنقسام، 
وقــد خيبتــم رجاءه بتحقيــق هذا األمل، وقــد كان المواطن من شــدة ظمأه 
للوفاق والمصالحة يحســب أن هنــاك ماًء من وراء الحــوارات، غير أنه حينما 
تحقق من األمر لم يجده شيئًا، وتأكد أنه سراب ليس إال، وبالتالي لم يعد يثق 

بنتائج الحوارات واللقاءات وال ينتظر منها وال ممن يعقدها أماًل. 
نحن كفلسطينيين نثمن كل الجهود التي بذلها األشقاء واألصدقاء بهدف رأب 
الصدع بين الحركتين الكبيرتين غير أنه علينا أن ندرك أن استعادة جمهورية 
مصــر العربية لدورها ومكانتها في الوطن العربي ســيكون له تداعيات وآثار 
إيجابية كبيرة على المصالحة والعالقات الفلســطينية الداخلية، لو اســتعادت 
مصــر زمــام المبادرة من جديد فســتكون هــي األقدر على تحقيــق إنجازات 
واختراقــات ذات بال في ملف المصالحة لذا على كل األطراف أن تعمل لحمل 
مصــر وتهيئة الظروف أمامها لتأخذ مكانتها وتعود لســابق عهدها في رعاية 

ملف المصالحة المتعثر. 
تمنياتنا أن تعود قيادات الفصائل إلى رشــدها السياســي وتسارع الستئناف 
اللقــاءات المجدّية وليــس الملهية كما كانت العادة في الســابق، تمنياتنا أن 
يفهــم أكابــر القوم بــأن العدو يتربص بنا جميعًا وســينقّض علينــا دون أن 
يستثني أحد منا، ليضعف جبهتنا ويدمر مرتكزاتنا الحيوية ومقوماتنا الوطنية، 
ويقوض وســائل مقاومتنا، ولنحمي أنفسنا من عدو شرس ال بد من الوحدة 
الوطنية القائمة على أســاس التكافل وتوحيد الصف وتمتين الجبهة الداخلية 
حتى يكون بعضنا ســندًا لبعض، ونســتند لحاضنة وطنية وعربية وإسالمية 

قوية وفاعلة. 

ِ ِبَعِزيٍز" "َوَما َذِلَك َعَلى اللَّ

plc .gaza info .p lc@gov.psplc .gov.ps+ 970 8 2829016 plcmedia palp lc+ 970 8 2827037

majedplc@hotmail.com

عقدت لجنة الرقابة والحريات العامة جلســة اســتماع 
لوكيل وزارة الزراعة محمد جاد اهلل حول ارتفاع أسعار 
الدواجــن في شــهر رمضــان، بحضور رئيــس اللجنة 
النائــب يحيى العبادســة، مقــرر اللجنــة النائب هدى 

نعيم، والنائب عبد الرحمن الجمل.
وافتتح العبادســة الجلسة مرحبًا بالوكيل والمسئولين 
فــي وزارة الزراعــة موضحــًا أن اللقاء يأتــي في إطار 
التواصل مع الجهــات المعنية والتنفيذية لمناقشــتها 
في بعض القضايا التي تخص المواطن ال ســيما فيما 
يتعلق بارتفاع أسعار الدجاج مع دخول شهر رمضان.

بــدوره لفت وكيــل وزارة الزراعة جــاد اهلل أن وزارته 
أدخلــت 5 مليون بيضة قبل شــهر رمضان، مما يعني 
توفــر 4 مليون دجاجة في شــهر رمضان، مشــيرًا ألن 
اللجنــة االقتصادية في المجلس التشــريعي شــكلت 
لجنة فيما يخص أسعار الدجاج وخرجت بمجموعة من 

القرارات منها أن يتم ادخال 3.5 مليون بيضة في كل 
شــهر، وادخال 5 مليون بيضة لشــهر رمضان، أما في 
الشــهر الذي يصــادف عيد األضحى فســيتم ادخال 2 

مليون بيضة.
 وبيــن أن هنــاك العديد من الســلع التــي تؤثر على 
الدجــاج منها األســماك واللحوم الحمــراء والمجمدات 
بكافة أنواعها، وقال:" حقيقية هناك ثقافة تتجه نحو 

زيادة االستهالك في اللحوم البيضاء".
 وتابــع يقول:" المتوســط االســتهالكي لقطــاع غزة 
فــي اليوم 80 ألف دجاجــة أي 2.4 مليون دجاجة في 
الشــهر، أما في رمضــان فقد أدخلنــا البيض بكميات 
أكبــر بحيث يتوفر مليون دجاجة لكل أســبوع، مؤكدًا 
أن ارتفاع درجات الحرارة أثرت سلبًا على توازن السعر 
في الســوق على اعتبار أن نسبة الدجاج النافق كانت 

كبيرة.

لجنة الرقابة تستمع لوكيل وزارة الزراعة

النائب سميرة الحاليقة لدى مشاركتها في وقفة احتجاجية 
تنديدًا  باالعتقال السياسي


