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ماجد أحمد أبو مراد

القدس
يعاني وطننا الغالي فلسطين الحبيبة من هموم ال تكاد تعد وال تحصى يأتي في مقدمة 
هذه الهموم مشــكالت القدس ومعاناة أهلها المقدسيين وسياسة االقتحامات والتدنيس 
التــي تنتهجها الحكومة الصهيونية وقطعان المســتوطنين لســاحات وباحات المســجد 
األقصى ومصلى الرحمة وغيرها من المقدسات اإلسالمية التي يرغب االحتالل البغيض 

بتدنيسها وطمس معالمها التاريخية الشاهدة على إسالمية األرض وعروبتها. 
والحل هنا يكمن بدعم أهل القدس وتظافر جهود العالم اإلسالمي كله وأحرار العالم من 
أجل بقاءهم صامدين على أرضهم ومدافعين عن عرض أمتهم ومسرى نبينا صلى اهلل 
عليه وسلم، وسبُل الدعم من الواجب أن تكون مادية ومعنوية ولوجستية علنية وليست 
سرية دون خوف أو وجل من أحد كائن من كان، مع العلم أن الشعوب والديانات والقوميات 

األخرى تدعم مشاريعها ونهجها وتوجهاتها االستراتيجية دون أن يعترض عليهم أحد.
االنتخابات

لم يعد سرًا أن المخرج السياسي لكل أزماتك يا وطني تكمن في اجراء وتنظيم انتخابات 
عامــة "رئاســية وبرلمانية ومجلس وطني" واألفضل أن تكــون متزامنة وتُجرى في كل 
محافظات الوطن بما في ذلك القدس ومختلف دول الشتات التي يتواجد فيها أبناء الشعب 
الفلســطيني، غير أن رغبة رئاسة السلطة ال تتوافق مع ذلك خشية خسرانها لالنتخابات 
على غرار ما حدث في االنتخابات البرلمانية األخيرة التي تمت في يناير من العام 2006م. 
وعلى الرغم من الدعوة األخيرة التي أطلقها رئيس السلطة أبو مازن، من نيويورك خالل 
خطابــه الذي ألقاه في االجتماع األخير لألمم المتحدة في ســبتمبر المنصرم، والتي دعا 
فيها إلجراء انتخابات عامة في فلســطين إال أن الظاهر والمعلوم أنه لن يفعل ذلك وإنما 
يتخذ مثل هذه الدعوات للمماطلة وكســب الوقت والتســويف، يبقى القول إن الحل هو 

اجراء االنتخابات وااليمان المطلق بمبدأ التداول السلمي للسلطة.  
البطالة

البطالة المتفشية في صفوف الشباب والخريجين من أبناء فلسطين ربما ترقى لمستوى 
"القاتل الصامت" إذا صح التعبير، ألنها تقتل األمل في نفوس الشــباب الذين هم عماد 

األمة وأمل المستقبل. 
هــذه الظاهرة والمشــكلة الكبيرة بحاجة لرؤية اســتراتيجية متكاملــة تتبناها الحكومة 
بالتعــاون مع القطاعات والمنشــآت االقتصادية الخاصة في البــالد للتغلب عليها أو على 

األقل التخفيف من حدتها. 
ويمكن القول إن الحكومة بمقدورها السعي لدى الدول الصديقة والشقيقة لفتح أسواق 
العمل أمام العمالة الفلســطينية، وإقناع تلك الدول والحكومات بأن العمالة لدينا مؤهلة 
وقــادرة على العطاء المميز وبالتالي نخفف من األزمة، باإلضافة للتفكير في جلب أموال 
الدول المانحة وتســخيرها لخدمة المجتمع عبر إنشــاء وتدشــين مشاريع عمالقة تخدم 

االقتصاد الفلسطيني وتقضي على أزمة البطالة.     
الحصار

أما حصارك يا غزة فحدث عنه وال حرج، حدث عن مسيرة مأساوية امتدت على مدار "13" 
ســنة وما زالت مستمرة، مارس خاللها االحتالل أبشع اإلجراءات والممارسات بحق شعبنا 

األعزل، وعاونه في ذلك جهات ودول وحكومات إقليمية باإلضافة ألخرين. 
ذاق أبناء غزة في هذه الفترة أمرّ أنواع الضيم والعذاب والحصار والمنع من السفر وغير 
ذلــك من إجراءات مميتة سيســطرها التاريــخ بتفاصيلها القاهرة، أما أفــاق حلحلة هذا 
الحصــار فال تكاد تجد لها حاًل ســوى إيجاد معبر، أو منفذ بــري، أو جوي، أو بحري لقطاع 
غزة بعيدًا عن تلك المنافذ المعروفة والتقليدية التي يسيطر عليها من ال يرغبون بحرية 
شــعبنا البطل. يبقى األمل معقود باهلل تعالى ثم بالمخلصين من أبناء شــعبنا وقياداته 
إلخراجنا من هذه الظلمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية المقيتة التي آلمتنا جميعًا.

ال بد من إيجاد حلول إقليمية وإجراءات وطنية من شأنها تحييد الطغمة الفاسدة من سدة 
الحكم لينعم الشعب بالحرية ويتفرغ للتحرير. 

لجنة التربية توصي 
باستكمال مشروع قانون التعليم العالي 

ناقشت األوضاع التعليمية والصحية

مشروع قانون التعليم العالي
هذا وأشــار مقرر اللجنــة النائب خميس النجــار، إلى أن 
مشــروع القانون المعدل لقانون التعليم العالي ســيتم 
تقديمــه للقراءة األولــى في الجلســة القادمة للمجلس 
التشــريعي، فيما اقترحــت النائب هدى نعيــم، أن يتم 
إضافة بند خاص بالتطبيع وذلك أسوة بالقوانين األخرى، 
كمــا تــم االتفاق على عقد ورشــة عمــل بحضور جميع 
الجهات المختصة والمعنية بشــأن التعليم العالي وذلك 

قبل عرضه للقراءة الثانية.
وزارة التربية والتعليم

إلــى ذلك أشــاد النائب النجار، باإلجــراءات التي اتخذتها 
وزارة التربيــة والتعليــم مؤخــرًا بهــدف المحافظة على 
اســتقرار المســيرة التعليميــة، ومنهــا مليء الشــواغر 
الوظيفيــة والبالغ عددهــم 500 شــاغر وظيفي ما بين 

معلمين ومشــرفين ومرشدين ومدراء مدارس من خالل 
قوائم الدور لدى ديوان الموظفين باإلضافة الى إجراءات 
الوزارة لتأمين المســتلزمات المدرســية بما فيها توفير 

الكتب وطباعتها.
األوضاع الصحية

كما ناقش النواب أثناء االجتماع المستجدات في القطاع 
الصحي وعلى رأســها المستشفى األمريكي الذي سيقام 
شمال قطاع غزة، منوهين إلى أنه سيطلع بدور جيد من 
شــأنه تطوير األوضاع الصحية ومســاعدة مستشــفيات 

الوزارة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
ومن ناحية أخرى شدد النواب على ضرورة اإلسراع بإنجاز 
قانون المســؤولية الطبية وإقراره خدمة للوضع الصحي 
ودعمــًا وتنظيمًا للمهــن الصحية، منوهيــن إلى أهمية 

مشروع القانون المذكور. 

عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعية 
بالمجلس التشريعي اجتماعً دوريًا لها بحضور 
مقرر اللجنة النائب خميس النجار، وبمشاركة 
أعضــاء اللجنــة النــواب: يوســف الشــرافي، 
محمد شهاب، يحيى العبادسة، وهدى نعيم، 

وناقش النــواب أثنــاء االجتماع عــدة قضايا 
مهمة منها استكمال مشروع قانون التعليم 
العالي، باإلضافة لمستجدات األوضاع الصحية 
والتعليمية في قطــاع غزة، "البرلمان" تابعت 

الجلسة وأعدت التقرير التالي: 

رئاسة التشريعي تعزي ذوي الشهيد محمد القرا
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نائبان: االنتخابات العامة 
المتزامنة الحل األمثل للواقع السياسي 

أقــر المجلس التشــريعي بالقــراءة األولى قانون 
العقوبات البديلة، وذلك خالل جلســة عقدها يوم 

أمس األربعاء بمقره في مدينة غزة.
وبين رئيس اللجنة القانونيــة النائب محمد فرج 
الغول، أن قانون العقوبات البديلة يكتسب أهمية 
باعتباره يُرســي إطــارًا قانونيــًا لتقنين عقوبات 
للمحكــوم عليهم بديلــة عن العقوبــات األصلية 
تؤهلهم لالنخــراط في المجتمع بشــكل إيجابي 
يعــود بالنفع عليهــم وعلى المجتمــع، ويحد من 

النائب الغول: الكل الفلســطيني مع 
إجراء انتخابات عامة متزامنة

بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج 
الغول، أن الكل الفلسطيني مع إجراء انتخابات عامة 
متزامنة "رئاسية وتشريعية ومجلس وطني"، مؤكدًا 
أن إجراءهــا يحظى بقبول لدى الفصائل والشــعب 

الفلسطيني للخروج من األزمة الحالية. 
وشــدد على ضــرورة أن تكون االنتخابــات متزامنة 

اكتظاظ مراكز اإلصالح والتأهيل.
ولفت الى أنه على الرغم مــن الجوانب اإليجابية 
العديدة في قانون العقوبات الفلسطيني وقانون 
مراكز اإلصالح والتأهيل وقانون الصلح الجزائي، 
إال أن التجربة العمليــة والتطبيق الفعلي ألحكام 
القانــون يُظهر بعض الثغرات والســلبيات، األمر 
الــذي اقتضــي مــن المُشــرّع التدخــل لتنظيم 
سياســة تشــريعية تنســجم مع الواقــع والبيئة 
المحيطــة آخــذًا بما أوصــت به بعض الدراســات 

وفق قانــون االنتخابات رقــم 9/2005، وهو ما تم 
االتفــاق عليه مســبقًا فــي القاهرة عــام 2011م، 
مشــيرًا إلى أن التشريعي مستمر في تأدية واجباته 

حتى تأدية مجلس جديد القسم القانوني.
النائب الحية: انتخابــات عامة ومتزامنة 

مهمة وضرورية

التي أشــارت إلى ذلك فــي توصياتها، وبما أخذت 
به بعــض التشــريعات فــي البلدان المجــاورة ال 
ســيما المشــرع البحريني الذي أفرد قانونا خاصا 

بالعقوبات والتدابير البديلة. 
القانــون المذكــور  الغــول:" إن  النائــب  وقالــت 
يســهم في التخفيف من التكدس داخل السجون 
الفلســطينية، إضافة إلى اســهامه المباشــر في 
تخفيض النفقات الخاصة بالسجون والنزالء فيها، 
كما يُســهم القانون في االســتفادة من الطاقات 

مــن ناحيته شــدد النائب خليل الحيــة، على موقف 
حركة حماس الثابــت والمؤيد بقوة إلجراء انتخابات 
الرئاســة   " تشــمل  ومتزامنــة،  وشــاملة  عامــة 
والتشريعي والمجلس الوطني" منوهًا إلى أن حركته 
ترحــب بذلك وســتعمل على إنجــاح االنتخابات في 

حال تقرر تنظيمها وفق القانون. 

الشــبابية والتخصصــات العلميــة والحرفية لدى 
النزالء، ويسهم في إعادة ادماج النزالء والمجرمين 
فــي المجتمع مع تعزيــز دور الرقابة األمنية على 

تحركاتهم والحد من التصرفات االجرامية".
وبين أن القانون يضمن جبر الضرر حيث ال يمكن 
للمحكوم عليه االســتفادة من المزايا الواردة في 
القانــون إال بعد أن يكون قد قــام بإصالح الضرر 
الناشــئ عن جريمته وجبر الضرر المترتب عليها 

تجاه األخرين.

أكد النائبان في المجلس التشريعي خليل 
الحية، ومحمد فرج الغــول، على أن الحل 
األمثل للخروج من األزمة السياسية الحالية 
هــو تنظيــم انتخابــات عامة "تشــريعية 
ورئاسية ومجلس وطني" وبشكل متزامن، 
جاء ذلــك خــال تصريحات صحفيــة أدلى 
بها النائبــان، "البرلمان" تابعت التصريحات 

وأعدت التقرير التالي:
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تقارير وأخبار 2

التشريعي يشيد برفض البرلمان األوروبي قطع 
المساعدات المالية لألونروا

أشــاد النائب األول لرئيس المجلس 
أحمــد بحــر، بقــرار لجنــة الموازنة 
بالبرلمــان األوروبي رفض مشــروع 
قــرار لقطع المســاعدات المالية عن 
الالجئيــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة 

الفلسطينيين "األونروا".
وأكــد بحــر، فــي تصريــح صحفــي 
أصدره، أن هذا القرار يشــكل صفعة 
والصهيونيــة  األمريكيــة  للجهــود 
التي تحاول التضييق على نشــاطات 
"األونروا" وقطع التمويل المالي عنها 
في اطار مخطط اســتهداف الالجئين 

الفلسطينيين وتصفية حق العودة.
وعبر عن امتنانه للدور المسؤول الذي 
يلعبه البرلمان األوروبي للحفاظ على 
"األونــروا" وحماية حقــوق الالجئين 
الفلســطينيين فــي تلقــي الخدمات 
اإلغاثيــة  والمســاعدات  اإلنســانية 
وفقا لمنطــوق القــرارات والمواثيق 
الدوليــة وقواعــد القانــون الدولــي 
واالنســاني الذي كفل حق الالجئين 
الفلســطينيين فــي العيــش بحرية 
وكرامــة ريثمــا يعودوا إلــى أرضهم 
وديارهم التي هجروا منها تحت قهر 
وارهاب االحتالل الصهيوني الغاشم.

ودعا بحر، البرلمــان األوروبي التخاذ 
مواقف جريئة لدعــم وتعزيز حقوق 
والمبادرة  الفلســطينيين  الالجئيــن 
بمواقــف متقدمة لمواجهــة الهجمة 
األمريكية والصهيونية التي تستهدف 
"األونروا" في اطار خطة صفقة القرن 
التي تسعى لتصفية قضية الالجئين 

الفلسطينيين.
كما دعــا الدول العربية واالســالمية 

واألوروبية لتغطية ميزانية "األونروا" 
األمريكــي  المخطــط  وإفشــال 
والصهيونــي بتصفيتها والعمل على 
تعويض األموال التي قطعتها اإلدارة 

األمريكية عن موازنة الوكالة.

توجهات شيطانية
إلى ذلــك أشــاد المتحدث الرســمي 
واإلصــالح،  التغييــر  كتلــة  باســم 
النائــب مشــير المصــري، بالموقف 
األوروبي، مؤكدًا  للبرلمــان  المذكور 
أن اللوبــي الصهيونــي يُصــرّ على 
تحريــك المجتمــع الدولــي لتطبيق 
توجهه الشــيطاني بتصفية القضية 
الفلســطينية مــن خالل اســتهداف 
عوامــل الصمــود وعناويــن القضية 
الفلســطينية بما في ذلك "األونروا" 
التي تشكل الشاهد الحي على معاناة 
شــعبنا وظلمه وتهجيره عــن أرضه 

وحقوقه.

 وأكد المصري في تصريح له أن كل 
ذلــك يأتي في ســياق ترجمة فعلية 
لصفقــة القــرن واســتهداف عنــوان 
الالجــئ الفلســطيني الذي يشــكل 
مقومَ من مقومات صمــوده وثباته 
وإظهــار معاناته وظلــم االحتالل له 
من خالل مؤسسة "األونروا" األممية، 
مشيرًا إلى أنه يأتي في هذه اللحظة 
دور  تاريــخ شــعبنا  مــن  الحاســمة 

الغيورين على قضيتنا الفلسطينية.
 وأضــاف بقولــه:" وفي هذا الســياق 
فإن كتلة التغيير اإلصالح البرلمانية 
تشــيد بقــرار لجنــة الموازنــة فــي 
البرلمان األوروبــي برفض تخفيض 
مســاعداتها  األوروبيــة  المفوضيــة 
لألونــروا، وتعتبر ذلك دورًا سياســيًا 
وإنســانيًا محل تقدير وانحياز لعدالة 
قضيتنا وافشااًل للمخطط الصهيوني 
للقضيــة  وتصفيــة  واألمريكــي 

الفلسطينية واستهداف عناوينها".

التشريعي: مسيرات العودة وسيلة شعبية للتمسك بالحقوق الوطنية 

والمقدسات كافة، داعيًا كل أحرار العالم للعمل 
مــن أجل ضمــان االفــراج عن األســرى العرب 
والفلسطينيين من سجون االحتالل الصهيوني. 
بينما شــدد النائب األســطل، فــي تصريح له، 
على أهمية اســتمرار المســيرات بقــوة وزخم 
جماهيــري حتــى تحقيــق األهــداف المرجــوة 
منها، مستنكرًا ما تقوم به أجهزة أمن السلطة 
فــي الضفــة الغربية مــن مالحقــة المقاومين 
والتنسيق األمني مع االحتالل والتفاخر بإحباط 

العمليات الفدائية وأعمال المقاومة المختلفة. 
جمعة "المصالحة خيار الشعب"

إلى ذلك شــارك الدكتــور أحمد بحــر، والنائب 
محمد شــهاب، والنائب عاطف عــدوان، بجمعة 
"المصالحــة خيار الشــعب" بزيارتهمــا لمخيم 
العودة المُقام شرق محافظة شمال غزة، حيث 
دعــا بحر، في كلمة له، حركة فتح  بالعودة الى 
الصف الوطني والعمل بروح الشراكة والمضي 
قدمــًا نحــو انهاء االنقســام واســتعادة الوحدة 

الوطنية، منوهًا لدعم التشــريعي لخيار اجراء 
انتخابــات شــاملة برلمانية ورئاســية ومجلس 
وطنــي حســب اتفاقــات القاهــرة والتفاهمات 

الوطنية الموقعة بين الفصائل سابقًا. 
بدوره صرح النائب محمد شــهاب بقوله:" يجب 
تكثيــف الجهود للتضامن مع األســرى األبطال 
في ســجون االحتالل، منوهًا إلى أن تحريرهم 
بات ضــرورة وطنية عالوة علــى كونه فريضة 

شرعية". 

جمعة "انتفاضة األقصى واألسرى"
هــذا وشــارك النائــب األول لرئيــس المجلس 
التشريعي، أحمد بحر، والنائب يونس األسطل، 
فــي جمعــة "انتفاضــة األقصــى واألســرى"، 
وذلــك بزيارتهمــا لمخيم العودة الواقع شــرق 
محافظــة رفــح، حيث أكــد الدكتــور بحر، في 
كلمة له، على أن شعبنا لن يتنازل عن القدس 

واصــل نــواب المجلس التشــريعي 
مشــاركاتهم فــي مســيرات العودة 
التي تنظمها الهيئــة الوطنية العليا 
للمســيرات، مؤكدين علــى ضرورة 
تواصــل هذه المســيرات كوســيلة 
شعبية للتمســك بالحقوق الوطنية، 
وحــراك جماهيري يســتهدف تعرية 
االحتــالل وإبقــاء جــذوة المقاومــة 
نواب  رافقــت  "البرلمان"  مشــتعلة، 
ورئاســة المجلس أثناء مشاركاتهم 
في المسيرات وأعدت التقرير التالي: 

النائب المصري: فتح مطالبة 
باالستجابة لمبادرة الفصائل 

مشــير  النائــب  ثمــن 
مبــادرة  المصــري، 
الثمانيــة  الفصائــل 
المصالحــة  لتحقيــق 
االتفاقــات  علــى  بنــاًء 
السابقة، ودعا المصري، 
فــي تصريــح صحفــي 
علــى  تعقيبــًا  أصــدره 
لترتيــب  المبــادرة، 
الفلســطيني  البيــت 
الجبهــة  وتصليــب 
واســتعادة  الداخليــة 
الوحــدة الوطنيــة وبناء 
وطنيــة  اســتراتيجية 
للتصــدي  تحرريــة 

للتحديات الكبرى التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وقــال النائب المصــري:" الوحــدة الوطنية باتت أكثر ضــرورة أمام 
التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية ومحاوالت تصفيتها من 

قبل العدو الصهيوني واإلدارة األمريكية".
وأضاف:" موقف حماس كان موقفًا متقدمًا عندما استجابت وبشكل 
ســريع إلى مبــادرة الفصائل الثمانية التي شــكلت مبــادرة جامعة 
وكاملــة رغم التحفظــات لدى حركة حماس علــى بعض بنود هذه 
المبادرة إال أنها اســتجابت لها بال شرط وال قيد لتكون هذه المبادرة 

رافعة وطنية".
ونــوه النائب المصري، إلى أن الكل الوطني بانتظار بموقف إيجابي 
من حركة فتح مماثل لموقــف حركة حماس، موضحًا بأن أي تراجع 
يشكل ضربة إلرادة الشعب الفلسطيني وآمال وطموحات ومستقبل 

الشعب الفلسطيني وجهود فصائله الوطنية.
وأكــد أن الرافض للمبادرة الفلســطينية هو العدو الصهيوني وهي 
اإلدارة األمريكية الذين عملوا على مدار اللحظة إلفشــال كل جهود 
استعادة الوحدة الوطنية ألن ذلك يتناقض مع المشروع الصهيوني 
واألمريكــي فــي المنطقة، منوها بأنه ال ينبغي ألي فلســطيني أن 
يتساوق مع السياســة الصهيونية واألمريكية التي ترفض استعادة 

الوحدة الفلسطينية وتُصرّ على إطالة أمد االنقسام.
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أخبار ومقاالت

االنتخابات الشاملة والمتزامنة.. 
مدخل لوحدة شعبنا

لم تكد الفصائل الفلسطينية الثمانية تتقدم بمبادرتها الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء االنقسام 
إلى الرأي العام الفلسطيني مؤخرًا حتى بادر السيد محمود عباس إلى االلتفاف حول هذه المبادرة 
من على منصة الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل خطابه الذي ألقاه نهاية الشهر الماضي عبر 

إعالنه عن نيته بإجراء انتخابات خالل المرحلة القادمة.
ومــا هي إال أيامًا معدودات حتى كلف عباس الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة االنتخابات المركزية 

بالتحضير إلجراء االنتخابات التشريعية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
لقــد أدرك عباس منذ اللحظة األولى لعرض مبادرة المصالحــة أن الكرة باتت في ملعبه تمامًا، 
وأنه قد حوصر من جميع االتجاهات، وأن القوة السياســية واألخالقية لمبادرة الفصائل الثمانية 
كفيلة بتحقيق نقلة نوعية على الساحة الوطنية الفلسطينية بما يمكن من طيّ صفحة الخالف 
الوطني وتعبيد الطريق نحو تفكيك العقد المستحكمة التي تؤزم األوضاع الفلسطينية الداخلية.
لذا، استشعر عباس قوة وأهمية هذه المبادرة التي وافقت عليها حركة حماس، جملًة وتفصياًل، 
وأدرك مدى حساســية وخطورة الموقف وصعوبة االســتمرار في الدفاع عن مواقفه وسياســاته 
التقليدية الرافضة لتحقيق الوحدة وإنهاء االنقســام، فمــا كان منه إال اتخاذ جملة من اإلجراءات 
لتفريــغ هذه المبادرة من مضامينها وقوتها الدافعة على المســتوى الوطني عبر إرســال الوفد 
الوزاري عالي المســتوى برئاســة اشــتية إلى مصر وتكليــف حنا ناصر للبــدء بالتحضير إلجراء 
االنتخابات التشريعية، في محاولة لتحييد الدور المصري وإعادة الكرة من جديد إلى ملعب حركة 

حماس والفصائل الفلسطينية.
يخطــئ عباس خطأ فادحًا حين يعتقد أن دعوته إلجراء االنتخابات التشــريعية فقط من شــأنها 
أن تحشــر حماس والفصائل في الزاوية، ألن عباس اليوم يتحرك بشــكل منفرد مدعومًا بجزء 
مــن حركة فتح في مقابل جبهــة وطنية عريضة تضم الغالبية الســاحقة من القوى والفصائل 
الفلســطينية، ناهيك عن الشــرائح الشــعبية والشــخصيات الوطنية والمجتمعية التي سئمت 

سياسات عباس في قهر وحصار غزة وإدامة االنقسام على الساحة الوطنية.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نؤكد أن أي انتخابات فلسطينية قادمة ينبغي أن تكون 
شــاملة ومتزامنة للرئاســة والمجلس التشــريعي والمجلس الوطني، وأن محاولة قصرها على 
السلطة التشريعية يشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون األساسي الفلسطيني، ومن شأنه أن يفقد هذه 
االنتخابات مشروعيتها القانونية والسياسية واألخالقية، ويسهم في تعميق األزمة الفلسطينية 

الداخلية وخلق الكثير من اإلشكاليات والتعقيدات على الساحة الوطنية.
إن الــكل الوطني الفلســطيني ينتظر من الســيد حنا ناصــر رئيس لجنة االنتخابــات المركزية 
االضطالع بمسؤولياته المهنية الكاملة في التحضير النتخابات فلسطينية عامة ومتزامنة تشمل 
رئاســة الســلطة والمجلس التشــريعي والمجلس الوطني دون أن تكون قاصرة على المؤسسة 
التشريعية، واتخاذ موقف مهني مسؤول يعمد إلى االنسجام التام بين عمل اللجنة ومهامها مع 
القانون األساســي الفلســطيني والقوانين واللوائح واألنظمة الفلســطينية، وعدم االرتهان ألي 
موقف غير قانوني أو غير دســتوري يحاول فصل االنتخابــات كرزمة واحدة عن بعضها البعض 

ويختزلها في الجانب التشريعي فقط.
وبالرغم من استيائنا البالغ وقلقنا الكبير جراء تلبّس المواقف الصادرة عن قيادة وموز السلطة 
حــول قضية االنتخابات بما يشــي بألوان مــن الخداع والتضليل، فإننا في المجلس التشــريعي 
سنبقى نراقب التصريحات والمواقف التي تصدر عن قيادات ورموز السلطة، وكلنا أمل أن يلتزموا 
بما تمليه عليهم نصوص القانون والدســتور، ويقتربوا أكثر فأكثر من واجباتهم ومسؤولياتهم 

الوطنية.
لقد آن األوان كي تراجع قيادة الســلطة حســاباتها وتتخلى عن نهجها األحادي المشبع باألجندة 
الشخصية والمصالحة الحزبية الضيقة، وأن تدرك حجم ومستوى التحديات الخطيرة التي تحاول 
العصف بقضيتنا الوطنية من كل االتجاهات، وتلوذ بالوحدة الوطنية والتوافق الداخلي والحاضنة 
الشعبية لمواجهة االحتالل الصهيوني ومخططاته العنصرية والتصدي لصفقة القرن ومخططات 

تصفية القضية الفلسطينية.
وختامًا.. فإننا في المجلس التشريعي الفلسطيني سوف نبقى أمناء على وحدة شعبنا الفلسطيني 
ومصالحه العليا ومنظومته القيمة والقانونية والدســتورية ونظامه السياسي واالجتماعي، ولن 
نســمح ألحد بتجاوز هذه المعادلة التي تخضبت باآلالم والمعاناة ودماء الشهداء والجرحى وأنات 
المعذبين واألســرى على مدار الســنوات الماضية، وكلنا ثقة أن ليل الحصار والمعاناة إلى زوال 

بإذن اهلل، وأن فجر التحرير والحرية والعودة قد الحت إرهاصاته وتباشيره في األفق القريب.
ن َيُكوَن َقِريًبا "

َ
"َوَيُقوُلوَن َمَتٰى ُهَو ُقْل َعَسٰى أ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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التشريعي يندد بتجديد االعتقال 
اإلداري للنائبان حسن يوسف ومحمد الطل

النائب الغول يتفقد شرطة الشاطئ

زار النائــب عــن كتلــة التغيير واإلصالح فــي محافظة 
غــزة محمد فرج الغول، مركز شــرطة الشــاطئ، وكان 
في استقباله مدير شــرطة محافظة غزة العميد جمال 
الديــب، ومديــر مركز شــرطة الشــاطئ الرائد طلعت 
جودة، ونائبه الرائد يونس مشتهى، وذلك بحضور وفد 
من هيئة التوجيه السياسي والمعنوي وعدد من األفراد 

والضباط العاملين بالمركز.
وأكــد النائب الغــول، في كلمة له ألقاهــا أمام الضباط 
وصف الضباط العاملين بالمركز، على أهمية عمل جهاز 
الشرطة بشــكل عام ومركز شرطة الشاطئ على وجه 
التحديد، مشــيدًا بالجهود واإلجراءات المتخذة من قبل 
الشرطة بهدف ضبط الحالة األمنية في المنطقة، مثمنًا 
جهدهم وعطائهم في خدمة أبناء شعبهم الفلسطيني 

وسهرهم على راحة المواطنين.
وشــكر لعناصر وضباط الشــرطة لاللتــزام واالنضباط 
أثنــاء عملهم والمحافظة على أخالقيات المهنة والعمل 
فــي خدمــة المواطنيــن والمحافظــة علــى اإلنجازات 

نــدد المجلس التشــريعي بتجديــد االحتــالل لالعتقال 
اإلداري بحق النائبان حســن يوسف، ومحمد الطل، وهما 
مــن نواب الضفة الغربية المحتلــة، جاء ذلك في تصريح 
صحفــي أصــدره المكتب اإلعالمــي للتشــريعي مؤخرًا، 
شــدد فيه أن االحتالل يعمد لسياســة تغييب النواب عن 
محيطهم االجتماعي ودوائر ناخبيهم بغية عدم تأثيرهم 

في الرأي العام الفلسطيني. 
النائب حسن يوسف

وأضاف التصريح أنه تــم تجديد االعتقال اإلداري للنائب 
حســن يوســف، لمدة "6" شــهور إضافية، ليبلــغ إجمالي 
ســنوات اعتقاله في سجون االحتالل "23" سنة، وقد جاء 
التجديد األخير بعد أســبوع واحد فقط مــن اجراء عملية 
جراحيــة للنائب يوســف، الســتئصال الزائــدة الدودية، 
أجريت له في مستشــفى "شعاري تصيدك" بعد تسويف 

طويل من قبل ادارة السجون. 

والجدير ذكره أن النائب يوسف، يعاني من أمراض ضغط 
الــدم والســكري وارتفاع نســبة الكوليســترول في الدم 

باإلضافة آلالم حادة في الراس ودوار مزمن.  
النائب محمد الطل

فــي حين تــم تجديــد االعتقــال اإلداري للنائــب محمد 
إســماعيل الطل، للمــرة الرابعة على التوالــي ولمدة "3" 
شــهور إضافية، علمًا بــأن الحكم المذكور قــد جاء على 
الرغم من معاناة النائــب من أمراض عديدة منها مرض 
الســرطان، الــذي أصيب بــه قبل عامين وأجــرى له عدة 

عمليات جراحية كبرى دون أن يشفى منه. 
وطالب التصريح المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية 
بالقيام بمهامها وأعمالها ودورها اإلنساني والضغط على 
االحتــالل لضمان االفراج عن النــواب واحترام حصانتهم 
البرلمانيــة التي يتمتعون بهــا بموجب القانــون الدولي 

وأسوة بزمالئهم البرلمانيين حول العالم. 

والمؤسســات الوطنية، معبرًا عن فخــره واعتزازه بأداء 
األجهزة األمنية.

وأِشــاد النائــب الغــول، بتعامــل أفــراد الشــرطة مــع 
المواطنيــن، دعيــًا لتعزيز الســلوكيات اإليجابيــة أثناء 
معاملة المواطنيــن، مبينًا أهمية تطويــر خبرات أفراد 
الشــرطة والعمل علــى الرقي بهم في كافــة المجاالت 
ألنهم يمثلون المجتمع من خالل خدمتهم ألبناء شعبهم.
بــدوره رحب العميد الديــب، بالنائب الغــول معبرًا عن 
سعادته بزيارته لمركز شرطة الشاطئ، وداعيًا ممثلي 
الشــعب الفلســطيني لتكــرار زياراتهم لمراكــز أخرى 
لالطالع على سير العمل في المراكز وسالمة اإلجراءات 

المتخذة فيها.
وشــكر العميد الديــب، للنائب الغول، تفضلــه بالزيارة 
وتقديمــه لجملــة مــن النصائــح واالرشــادات ألبنائه 
العامليــن في شــرطة الشــاطئ. مشــيدًا بــأداء جميع 
العاملين في المركز والتزامهم بتنفيذ العمليات الصادرة 

من قيادة الشرطة.
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أخبار

التشريعي يزور عائلة الشهيدين أبو صاح بخان يونس

النائب األسطل يستقبل لجنة مكافحة 
التسول بخان يونس

التشريعي يدين اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى ومصلى الرحمةالبناء

زار وفــد من المجلس التشــريعي عائلــة أبو صالح 
بمحافظــة خان يونس والتي كانت قدمت شــهيدين 
وهما الشــهيد فادي وهو مقعد، والشــهيد هاني وما 

زال االحتالل يحتجز جثمانه. 
وضم الوفد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
أحمــد بحــر، والنائــب يونــس األســطل، وكان في 
استقبالهم جمع من عائلة الشهيدين وبعض الوجهاء 
الذين رحبوا بالوفد وشكروا لهم زيارتهم وتفقدهم 

عائالت الشهداء. 
وأشــاد بحر، بتضحيــات العائلــة مســتذكرًا بطولة 
الشــهيد هاني، الذي وصفه بأنه أثخن بالعدو وأوقع 
في صفوفهم عدد من القتلى والمصابين، منوهًا أن 

من اصابته في محاولة اغتيال نفذتها طائرات العدو 
ليعيش بنصف جســد، ثم تبعه شقيقه هاني، الذي 

الشــهداء يمضون على طريق التحرير والنصر ودحر 
االحتالل عن أرضنــا المباركة، ومؤكــدًا الثبات على 

عهد الشهداء. 
بدوره لفت النائب يونس األســطل، إلى أن االحتالل 
كان قــد ارتكــب جريمة كبرى باســتهداف الشــهيد 
فادي أبو صالح، على الرغم من كونه مقعدًا "مبتور 
القدميــن" منوهــًا لوجــوب محاكمة قــادة االحتالل 
في المحاكــم الدولية على مــا يرتكبونه من جرائم 

إنسانية واضحة ومكتملة األركان ومعلومة للجميع. 
الجديــر ذكــره أن الشــهيد المقعــد فــادي، اغتالته 
رصاصة قناص إسرائيلي أثناء مشاركته في مسيرات 
العودة الكبرى شــرق خان يونس، بعد عشر سنوات 

قرر الثأر لدماء أخيه وما زال االحتالل يحتجز جثمانه 
في مقابر األرقام ويرفض تسليمه لعائلته. 

 استقبل النائب يونس األسطل، وفدًا من لجنة 
مكافحة ظاهرة التسول بمحافظة خان يونس، 
ضــم الوفــد ُكاًل من: مديــر مديرية الشــؤون 
االجتماعية ســامي برهوم، وممثلين عن جهاز 

المباحث ودائرة شؤون العشائر. 
واستعرض الوفد خطر وتفاقم ظاهرة التسول 
بحيــث أصبحت لــدى البعض مهنة للتكســب، 
منوهين إلى وجود دراســات توضح أن معظم 
المتســولين ليســوا من أصحاب الحاجات وإنما 

استسهلوا الكسب بهذه الطريقة.
ونوه الوفد إلى أن هذه الظاهرة بدأت باالنتقال 
من الساحات العامة إلى الفضاء االلكتروني عبر 
وســائل التواصل االجتماعي، ممــا أضر كثيرًا 
بصورة الشــعب الفلســطيني في الخارج، كما 
تســببت في تحويل كثير من الدعم الذي كان 
يصل للمؤسسات الخيرية المؤهلة، ليصل ليد 
هؤالء المتســولين وشــكلت انطباعًا سلبيًا عن 

أداء تلك المؤسسات في الخارج.
وبدوره تســاءل النائب األســطل، حــول آليات 
عمل اللجنة، وطرق الكشــف عن صدق وحاجة 
المتســولين، مؤكــدًا علــى ضرورة االســتفادة 
من وجــود جهاز المباحث العامــة ضمن اللجنة 
بحيث تســهيل عملية تقصي حقيقة المتسول 

ومتابعتــه الميدانية، مشــيدًا بالخطة الخاصة 
بالحد من الظاهرة. 

ودعا لضرورة استثمار خبرة وجهد رجال اإلصالح 
ودائرة شؤون العشــائر، منوهًا لقدرتهما على 
إيجاد حلول مناسبة لبعض القضايا االجتماعية، 
ومهيبًا بالجهات المعنية للمتابعة والمســاهمة 
في حل بعض اإلشــكاليات التي أدت النتشــار 
ظاهرة التســول خصوصًا لدى الفئات الضعيفة 

من المجتمع كاألطفال والنساء.

أدانــت لجنــة القــدس واألقصــى بالمجلــس 
التشريعي اقتحامات المســتوطنين المسعورة 
للمســجد األقصى المبارك، جــاء ذلك في بيان 
صحفــي أصــدره رئيــس اللجنة النائــب أحمد 
أبو حلبيــة، على إثر قيام ما تســمى "جماعات 
وتدنيســهم  اقتحاماتهــم  بتكثيــف  الهيــكل" 
لألقصى عشية ما يسمى "رأس السنة العبرية".
وجاء في البيان أن هــذه الدعوات واالقتحامات 
تأتــي وســط تضييــق الخنــاق على المســجد 
األقصــى المبــارك وأهلــه المقدســيين، الفتًا 
العتقــال قــوات االحتالل عدد مــن المرابطين 
والمرابطــات، واغــالق بعض بوابــات األقصى 
فــي وجــه المقدســيين، واســتباحت قطعــان 

المستوطنين ساحاته ومحيطه.
ودعت اللجنة في بيانهــا أهل الضفة والقدس 
وأراضــي الـــ 48 للنفيــر العــام وشــد الرحال 
لألقصــى والربــاط فيــه؛ ليمنعــوا مواصلــة 

وجه االحتــالل الصهيوني، وحماية مقدســاتنا 
من الغطرسة والعربدة الصهيونية المستمرة.

اقتحامه وتدنيســه، مناشدًا البرلمانات العربية 
واإلســالمية والدولية للوقوف وقفــة جادة في 

مصلى الرحمة
إلــى ذلــك أدان النائب ســالم ســالمة، اقتحام 
المســتوطنين مصلــى بــاب الرحمــة بالقدس 
المحتلة، مؤكدًا أن االحتالل يشــن حرب دينية 

على األقصى.
وقال النائب سالمة في تصريح له:" ما يقوم به 
االحتالل من تدنيس للمقدسات سيعود عليهم 
بالوبــال وإن اقتحــام قطعــان المســتوطنين 
لألقصى من جهة باب المغاربة واقتحام مصلى 

باب الرحمة لهو حرب دينية".
وأشار إلى أن اقتحام االحتالل المتكرر لألقصى 
يعد استفزازًا لمشــاعر المسلمين حول العالم، 
داعيًا المســلمين للتحرك فورًا إلنقاذ األقصى 
من اجرام االحتالل، ومحذرًا من عواقب تصاعد 
االعتــداءات واالقتحامات التي يشــنها االحتالل 

ومستوطنيه على المقدسات االسالمية.

دعا لمحاربة الظاهرة اللجنة االقتصادية تلتقي مستوردي مواد البناء

التقــى رئيــس اللجنــة االقتصاديــة بالمجلس 
التشــريعي النائــب عاطف عدوان، مــع ممثلين 
عن شــركات اســتيراد مواد البناء، وبحث معهم 
مشكالت وعقبات تواجه شركاتهم وسبُل وضع 

الحلول المناسبة لتلك المشكالت. 
بــدوره قــدم ممثــل شــركات مســتوردي مواد 
البناء نافذ أبو كميل، شــرحًا وافيًا عن مشكالت 
شــركاتهم والعقبــات التي تواجه المســتوردين 
العاملين في حقل مواد البناء، شاكرًا للتشريعي 
مبادرته بلقاء ممثلي الشــركات والمســتوردين 
وسماع مشكالتهم والسعي لدى الجهات الرسمية 

المعنية من أجل تجاوز تلك العقبات. 
ونوه إلى أن مســتوردي مــادة "الشــيد" تحديدًا 
يواجهــون مشــكالت إضافية مــع البلديات التي 
ترغب بفرض رسوم من خالل ملتزمي األسواق 
فــي حيــن أن المســتوردين يــؤدون الرســوم 

المطلوبــة مــن خالل ضريبــة الدخل، ورســوم 
االســتيراد التي يتــم دفعها للــوزارات والجهات 
الحكوميــة المختصة، مبينًا أن البلديات تســتند 
في ذلك لقانون رســوم البلدية لســنة 1939م، 
مطالبًا التشريعي بإيجاد حل مناسب وعادل لهذه 

المشكلة.
مــن جانبه أكــد النائب عــدوان، أن اللقــاء يأتي 
فــي إطــار مســاهمة التشــريعي بوضــع حلول 
لمشــكالت المســتوردين وعلى قاعــدة انصاف 
وحماية المســتهلك أيضًا، الفتًا لضرورة تفســير 
المصطلحــات الواردة في مواد القانون تفســيرًا 
دقيقًا ومناسبًا لحالة المواد الخام المستوردة حتى 
ال يظهر لدينا تفســيرات قانونيــة غير مالئمة، 
مؤكــدًا أن لجنته ســتخاطب جهــات االختصاص 
بهذا الشــأن، معبــرًا عــن أمله بوضــع حد لكل 

مشكلة توجع القطاعات االقتصادية المختلفة. 
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تقارير وأخبار

النائب الشرافي: اقتحام المستوطنين 
بحر: األسير سامر العربيد تعرض لعملية لألقصى جريمة صهيونية تستوجب الرد

تعذيب ممنهجة في سجون االحتال  يوســف  النائــب  أدان 
الشرافي، بشــدة اقتحام 
عدد كبير من المتطرفين 
المســجد  الصهاينــة 
واقامتهــم  األقصــى 
صلــوات تلموديــة داخل 
هــذه  واصفــًا  ســاحاته، 
االنتهــاكات الصهيونيــة 
بأنهــا جريمــة مرفوضة 
تتطلــب رد قــوي للجــم 
التغــول الصهيوني على 

المقدسات اإلسالمية.
وقال النائب الشرافي في 
أصدره  تصريح صحفــي 
أمس األول:" هذه الجرائم 

متواصلة بحق المسجد األقصى والمقدسات في 
القــدس وهذه طبيعة العــدو اإلجرامية التي ال 
تنفك عنه منذ احتالل فلســطين، والسؤال هو 
أين العالم الحر وأين منظمات حقوق االنســان 
التي ترعى شــئون المقدســات وتطالب بحرية 

ندد النائب األول لرئيس 
التشــريعي  المجلــس 
الدكتور أحمد بحر، بعملية 
التعذيــب الممنهجة التي 
مــع  االحتــالل  مارســها 
في  الفلســطيني  األسير 
ســجونه ســامر العربيد، 
واصفا التعذيب بالجريمة 
لإلفراج  وداعيــًا  الكبرى، 
نظــرًا  عنــه  الفــوري 
لتــردي حالتــه الصحيــة 
جراء تعذيبــه على أيدي 

السجانين. 
جــاء ذلــك خــالل اتصال 
أجــراه بحــر، مع  هاتفي 

زوجة األسير العربيد، التي قدمت أثناء االتصال 
شــرحًا مفصــاًل عــن وضــع األســير وتطورات 
حالته الصحيــة المتردية جــراء التعذيب، ودعا 

العبــادات؟ أيــن منظمــة 
لم  اإلســالمي؟  التعــاون 

نسمع منهم أي كلمة!". 
واعتبر اعتداءات االحتالل 
على األقصى خرقًا فاضحًا 
للقانون الدولي واالنساني 
لحرية  وانتهــاكًا صارخــًا 
إياهــا  واصفــًا  العبــادة، 
بالجريمة النكراء، مطالبًا 
الدوليــة  المؤسســات 
بتحمــل  والحقوقيــة 
بإلــزام  مســؤولياتها 
االحتالل بوقف ومنع هذه 
واالنتهاكات  االعتــداءات 
ضد  والمتواصلة  اليومية 

المسجد األقصى.
ودعــا الشــرافي، أهالي القــدس والضفة وكل 
مــن يســتطيع الوصــول للقدس لشــد الرحال 
للمسجد األقصى والرباط فيه للتصدي للعدوان 

الصهيوني من االحتالل ومستوطنيه.

الدولية  المنظمــات  بحر، 
للوصــول  والحقوقيــة 
االحتــالل  لســجون 
والوقوف علــى التجاوزات 
واالنتهــاكات  الخارقــة 
الدولي  للقانون  الفاضحة 
والقانون الدولي اإلنساني 
االحتالل  يرتكبهــا  والتي 

بحق أسرانا صباح مساء.
والجدير ذكره أن األســير 
العربيد البالــغ من العمر 
"44" عامــًا قــد تعــرض 
خــالل  قاســي  لتعذيــب 
التحقيــق معــه، مما أدى 
لتدهــور حالتــه الصحية 
وتم نقله إلى المستشفى في وضع صحي حرج 
للغاية، كما أن عملية اعتقاله والتحقيق معه قد 

رافقهما مزيدًا من االنتهاكات الفاضحة.

هاتف زوجته ودعا لإلفراج الفوري عنه

شــارك أميــن عام المجلــس التشــريعي د. نافذ 
المدهون، بمؤتمــر التحكيم الهندســي الثالث 
الــذي نظمه مركــز التحكيم الهندســي بنقابة 
المهندســين الفلســطينيين، بحضور كوكبة من 

المهندسين والخبراء واألكاديميين الفلسطينيين 
والمهتمين بالشأن الهندسي.

جــاءت هذه المشــاركة مــن خال ورقــة بحثية 
بعنوان "النظــام القانون للتحكيــم اإللكتروني 

ودوره فــي فــض المنازعات الهندســية"، وذلك 
ضمــن محــور التحكيــم فــي مجــال االتصــاالت 
وتكنولوجيا المعلومات، "البرلمان" تابعت وقائع 

المؤتمر وأعدت التقرير التالي:

المجلس التشريعي يشارك بورقة عمل بمؤتمر التحكيم الهندسي الثالث

التحكيم االلكتروني
هــذا وأكــد الدكتــور المدهون، فــي ورقته 
على ارتباط التحكيم االلكتروني بمســتوى 
متطور من التقنيات الخاصة بالحاسب اآللي 
وملحقاتــه، منوهًا أنــه بقدر تقــدم الدول 
في هــذه العلوم، يكون دورهــا في التجارة 
االلكترونية الدولية بوصفها منتجًا أو بائعًا، 
ولهــذا ترتبط العقــود الهندســية بالتقدم 
العلمي ارتباطــًا وثيقًا، وتحتــاج إلي قواعد 
قانونيــة خاصــة لحمايــة كافــة معامالتها 
وضمان تطورها وازدهارها علي المستويات 
الدولــي واإلقليمي والوطنــي والتغلب على 
كافة المنازعات الناشــئة عن هــذه العقود 
بوسائل بديلة لحل المنازعات مثل التحكيم 

االلكتروني.
إلــى ذلك تناولــت الورقــة البحثية موضوع 
التحكيم االلكتروني كوسيلة بديلة لتسوية 
منازعــات العقــود والمعامــالت والخدمــات 

الهندسية.

مستجدات حديثة
وأشــار المدهون فــي بحثه، إلــى أن ظهور 
الهندســية  والخدمــات  العقاريــة  الثــورة 
واالنشائية الدولية التي تقوم على السرعة 
فــي إبرام العقــود وتنفيذهــا وازدياد حجم 
العقــود الدولية التي يتم ابرامها عن طريق 
االنترنت كلها مستجدات مستحدثة وحديثة 
جعلت مــن المنازعات بين أطرافهــا أمرًا ال 
مفــر منه، لهذا تســعى المواقع الهندســية 

وتبعدهم عن شبهة البطالن وذلك للتغلب 
على إشكالية أهلية أطراف التحكيم. 

علمــًا بأن هذا البرنامج من شــأنه أن يعالج 
أيضــا موضــوع حضــور وغيــاب األطــراف 

لجلسات التحكيم المنصوص 
المنصوص عليها في المادة )40( من قانون 
التحكيم الفلسطيني وعلى وجه الخصوص 

جلسة النطق بحكم التحكيم. 
كما أوصت الدراسة بتظافر الجهود القانونية 
والتقنية إلنجــاح التحكيــم اإللكتروني في 
مجــال المنازعــات الهندســية وخاصــة أن 
غالبية القوانين الوطنية وبعض االتفاقيات 
الدوليــة تنــص علــى أمــور كثيــرة تعيق 
التحكيــم اإللكتروني وتحتاج إلى الكثير من 
الجهد لتعديلها بما يتناسب والتطور التقني 
في مجال وســائل االتصال واالســتفادة من 

مميزات التحكيم اإللكتروني.
كمــا أوصــت الدراســة بإصــدار برتوكــول 
إضافــي التفاقيــة نيويورك لســنة 1958م 
بشــأن االعتــراف وتنفيــذ أحــكام التحكيم 
األجنبيــة يتــم من خاللــه وضــع مجموعة 
من المبــادئ التي تنظم االعتــراف وتنفيذ 
اإلجــراءات التحكيميــة اإللكترونيــة علــى 

المستوى الدولي.
وفي نهاية دراسته أوصى المدهون، بتعديل 
قانــون التحكيم الفلســطيني بحيث ينص 
صراحــة على اعتمــاد البرامــج اإللكترونية 
كوسيلة للتعرف على أهلية أطراف التحكيم 

وهيئة التحكيم في التحكيم اإللكتروني.

وشــركات التطويــر واالســتثمار العقــاري الي 
التعاقــد مع مراكــز تحكيم غيــر تقليدية لحل 
المنازعات التي تنشــأ بينهما وبين المتعاملين 
معهــا، وهكذا ظهرت فكرة التحكيم عن بعد أو 

التحكيم االلكتروني.

التوصيات
وخلصت الورقــة إلي مجموعة مــن التوصيات 

كان أهمها ما يلي: 
ضــرورة لجــوء هيئــة التحكيم إلــى مجموعة 
القواعد الموضوعية التي تســتقل بكيانها عن 
القوانيــن الوطنية والتي تســتمد أحكامها من 
عادات وأعراف التجــارة اإللكترونية والتعاقدات 
بشــأن الخدمــات العقاريــة والهندســية وذلك 

لتفــادى مشــكلة تنــازع القوانيــن بمفهومها 
التقليدي في القانــون الدولي الخاص والتغلب 
على اإلشــكاليات التي قد تواجه المحكم بشأن 
تحديد القانون الموضوعي الواجب التطبيق في 

حال نزاع يتعلق بالتجارة اإللكترونية.
واوصت بتصميــم برنامج بــذات الموقع الذي 
تجرى بواســطته العملية التحكيمية في مجال 
المنازعــات الهندســية يلــزم األطــراف الذين 
يريــدون إحالة النــزاع القائم بينهــم للتحكيم 
بالكشف عن هوياتهم واإلفصاح عن أعمارهم، 
ويكــون مــن خصائــص هــذا البرنامــج عدم 
الســماح لمن  لــم يفصح عن هويتــه أو عمره 
المضي قدمًا في اســتكمال اتفاق التحكيم مما 
يفضى نوعًا من المصداقية أمام أطراف النزاع 



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

10 أكتوبر/تشرين أول 2019 م العــدد
)276( A L  -  P  R  L  M  A  N

تقارير 6

لجنة التربية تستمع لعدد من كوادر وزارة الصحة 

بحثوا االحتياجات الوظيفية 
في القطاع العام.. اللجنة القانونية تلتقي رئيس ديوان الموظفين 

تابعت األوضاع الصحية بالمستشفيات

عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة 
بالمجلــس التشــريعي جلســة اســتماع لوكيل 
مســاعد وزارة الصحة د. مدحت محيســن، وعدد 
مــن المــدراء العاميــن ومــدراء الدوائــر وكوادر 
الوزارة، وذلك بحضور مقرر اللجنة النائب خميس 
النجار، وعضوي اللجنة النائبان: يوسف الشرافي، 
وسالم سالمة، وناقش الحضور األوضاع الصحية 
في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة وسبل 
تطويرها واالرتقاء بها وتجويد الخدمة المقدمة 

للجمهور. 
بدوره أشار النائب خميس النجار، إلى أن الجلسة 
تأتــي في إطار متابعة لجنتــه لألوضاع الصحية 
المتفاقمة في المستشفيات الحكومية، والوقوف 
علــى كل مــا يتعلق بصحــة المواطنيــن داخل 
المستشــفيات، وبهدف االطالع على المشكالت 
التــي تعترض عمــل وزارة الصحــة بغية تذليل 
العقبــات أمامها والمســاهمة في إيجــاد الحلول 

المناسبة لها. 

صعوبات ومشكالت
مــن جانبــه لفــت وكيــل مســاعد وزارة الصحة 
الصعوبــات  إلــى  محيســن،  مدحــت  الدكتــور 
والمشــكالت التي تواجهــه عمــل وزارة الصحة 
ومنهــا نقــص األدويــة والمســتهلكات الطبيــة 
والوجبات الغذائيــة للمرضى، هذا باإلضافة إلى 
التحديات التي تواجه الوزارة فيما يتعلق بنقص 
الكوادر الطبية مــن أطباء وممرضين وموظفين 
األمر الذي يتسبب بزيادة األعباء الوظيفية على 

كاهل الكادر الطبي العامل بالقطاع الصحي. 

بالمجلــس  القانونيــة  اللجنــة  مــن  وفــد  زار 
التشريعي، رئيس ديوان الموظفين العام يوسف 
الكيالي، وناقش معه المســتجدات اإلدارية في 
الديــون، واطلعوا على كل مــا يتعلق بالوظائف 
الجديــدة التي تم اإلعالن عنهــا مؤخرًا من قبل 
الديوان، وضم الوفد كاًل من النواب: محمد فرج 
الغول، يونس األسطل، مروان أبو راس، وأحمد 
أبــو حلبيــة، وكان الكيالــي، وعدد مــن المدراء 
العامين ومدراء الدوائر بالديون في استقبالهم. 

وتســاءل النواب في مســتهل الجلسة عن حاجة 
ديــوان الموظفيــن العام للقوانيــن والتعديالت 
القانونيــة التي توجبها حاجة العمــل في أروقة 
الديــوان، كذلــك التعديــالت والمالحظات التي 
مــن الممكــن أن يتــم إلحاقها بقانــون الخدمة 
القانــون  وتطويــر  تحســين  بهــدف  المدنيــة 
ومؤامتــه للمســتجدات اإلداريــة إذا لــزم األمر 
ذلك، مطالبين رئيــس الديوان باطالعهم على 
تطورات ومستجدات اللوائح التنفيذية والقوائم 
والمذكرات التفســيرية لقانون الخدمة المندية 
والتــي من المفترض أن الديوان يقوم بإعدادها 

بهدف تسهيل العمل وتفسير مواد القانون. 
الوظائف الجديدة

مــن ناحيتــه أشــار الكيالــي، إلــى أن الوظائف 
التــي تم اإلعــالن عنها مؤخرًا تصــل ألكثر من 
"1555" وظيفة جديدة في الوزارات والمؤسسات 
الحكوميــة المختلفة على موازنــة العام الجاري 

وأشــار محيســن، إلى قلة األجهــزة والتجهيزات 
الطبية نسبيًا في المستشفيات والمراكز الطبية 
التابعة للوزارة، موضحًا أن كل هذه المشــكالت 
تعيــق عمل وبرامــج الــوزارة وخططهــا، داعيًا 
لتوفير الشــواغر السنوية الالزمة لتغطية نسبة 
الزيــادة الســكانية وتجويــد الخدمــات الطبيــة 

المقدمة للمواطنين. 
وقال محيسن:" رغم هذه الظروف والمعيقات إاّل 
أن الوزارة استطاعت إجراء عدد "68" ألف عملية 
جراحيــة خالل العــام الجاري، باإلضافة لشــراء 
خدمة "36" ألف عملية من المستشفيات الخاصة، 

األمر الذي أدى لتخفيض قوائم االنتظار. 

مشكلة الوقود

"2019م"، منهــا قرابــة "500" وظيفة وشــاغر 
وظيفي في وزارة التعليم، وحوالي "350" وظيفة 
لوزارة الصحــة، باإلضافة لـ "80" وظيفة لقطاع 
العدالة والقضاء، وبقية الشواغر لباقي الوزارات 
والمؤسسات الحكومية العاملة في القطاع العام. 
ونوه الكيالي، إلى سالمة اإلجراءات المتخذة من 
قبل ديوان الموظفين العام وتوافقها مع القانون 
والنظام، مشددًا على أنه لم يعترض أحد حتى 
اللحظة من المتقديــن للوظائف على اإلجراءات 
أو االمتحانــات والمقابــالت، والفتًا إلــى أن حق 
االعتراض مضمون ومكفول للجميع وأن الديوان 
وطواقــم العاملين فيه يســتجيبون ألي مواطن 

ويقدمون له التفسيرات المطلوبة. 

كذلك أشــار إلى مشــكلة الوقــود والكهرباء في 
المستشــفيات والمراكز الصحية ومراكز الرعاية 
األولية، مشــيرًا إلى أنه تم وبالتعاون مع شــركة 
الكهرباء رفع عدد ساعات وصل التيار الكهربائي 
ألربعة مستشفيات مركزية في القطاع، موضحًا 
أن وزارته تتعاون مع ديوان الموظفين سعيًا منها 
لتوفير االســتقرار الوظيفي للمنظومة الصحية 
مــن خــالل تثبيــت وتعيين عــدد من الكــوادر 
البشــرية في المستشــفيات ومنهــا تخصصات 

مهمة وحساسة. 
ولفــت إلى أنــه تم اعتمــاد "350" وظيفــة جديدة 
للقطاع الصحي، مشيرًا للجهود المبذولة بخصوص 
المشاريع ومنها مشروع إنشاء مبنى لغسيل الكلى 

الصناعية وتجهيزه في منطقة شمال غزة. 

وأضاف:" هذه الوظائف ال تكفي لسد االحتياجات 
فــي الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة غير أن 
هذا هو العــدد المتاح وفقًا للقدرات واالمكانيات 
المالية للحكومة بغــزة، علمًا بأن الديوان يعمل 
وفق مبــدأ تكافؤ الفرص والمجــال مفتوح لكل 
أبناء الشــعب الفلســطيني المقيميــن في غزة 
للتقدم لتلك الوظائف حسب مؤهالتهم العلمية 
والشروط والمعايير المعلنة لكل شاغر وظيفي". 

اللوائح والقوانين
إلى ذلك شــدد الكيالي، علــى أن الديوان يقوم 
بإعداد اللوائح التفسيرية المطلوبة وفقًا لحاجة 
العمــل، داعيًا لدراســة بعــض التعديالت على 

تجويد الخدمة
مــن ناحيته شــدد النائب النجــار، على ضرورة 
العمــل مــن أجــل تحســين الخدمــة الصحية 
المقدمــة للمواطنيــن وتجويدهــا وتعزيز أداء 
الــوزارة على كل المســتويات، شــاكرًا للوزارة 
وكوادرها الطبية جهودهــم المبذولة من أجل 
خدمة المواطن، مبديًا اســتعداد لجنته لدراسة 
كل المقترحات المقدمة من جهات االختصاص 
ثم إقرارها حســب األصول والنظام لتذليل أي 
عقبة قد تعترض عمــل الوزارة أو تعيق تنفيذ 
خططها المختلفة الهادفة الستقرار المنظومة 

الصحية في المستشفيات العامة. 

بعض مواد قانون الخدمــة المدنية لمعالجة أي 
قصور قــد ينجم أثنــاء التعامــالت اليومية في 

تنفيذ وتطبيق مواد القانون.  
وفي نهاية اللقاء أشاد النواب باإلجراءات المتخذة 
في ديوان الموظفين العام، مؤكدين على سالمة 
كل تلك اإلجراءات، ومنوهين إلى أنهم يقومون 
بدورهــم الرقابي على أعمال الديوان والوزارات 
والمؤسسات الحكومية المختلفة بهدف االطالع 
علــى آليــات العمــل والتأكد من ســالمتها وفقًا 
للقانون والنظام، مشــددين علــى ضرورة بذل 
أكبــر الجهود من أجل توفيــر الخدمة المطلوبة 

ألبناء الشعب الفلسطيني كافة.
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رئاسة التشريعي تستقبل وفدًا من مديرية التعليم بغرب غزة 

لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي تلتقي اللواء توفيق أبو نعيم

لجنة الداخلية تناقش قضايا المواطنين بحضور ممثل وزارة الحكم المحلي

اســتقبل الدكتور أحمد بحر، النائب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني، بمكتبه يوم 
أمــس األول وفدًا مــن مديرية التربيــة والتعليم 
بمنطقــة غرب غــزة، وجاءت زيــارة الوفد تقديرا 
لجهــود المجلس التشــريعي في إنجــاح ومتابعة 
المســيرة التعليمية، ولبحث بعــض القضايا التي 

تخص العملية التعليمة في غرب غزة.
وضم وفد المديرية مديــر المديرية الدكتور عبد 
القــادر أبو علــي، ومديــر الدائــرة اإلدارية جمال 
الفليــت، ومدير الدائــرة الفنية أســامة الهباش، 

مديرية ومــدارس غرب غزة من خــالل التواصل 
المباشر مع الجهات ذات الصلة.

وخالل الزيارة اســتعرض أبو علي، واقع المسيرة 
التعليميــة فــي مــدارس غــرب غــزة، والزيارات 
الميدانيــة التي تنفذها مديريتــه على المدارس 
بهــدف متابعــة اســتقرار المســيرة التعليمة في 

المدارس التابعة للمديرية.
وأشــار أبــو علــي، إلــى أن المديرية تــزور يوميًا 
مدارســها لمتابعة اســتقرارها واستقرار المسيرة 
التعليمية فيها، مؤكدًا أن حالة من النظام والهدوء 

وعدد من مدراء الدوائر ورؤساء األقسام.
وبدوره رحب د. بحر، بوفد المديرية مشيدًا بأدائها 
ودورهــا التربوي والتعليمي، كما أشــاد بإنجازات 
المديريــة خالل العــام المنصرم مثنيــًا على دور 
وأداء كافة العاملين فيها، وأشــار إلى أن المجلس 
التشريعي يعمل على دعم جهود التربية والتعليم 
لالرتقاء بمنظومة التعليم والنهوض بها على كل 

المستويات سواء اإلدارية أو الفنية أو التربوية.
كما وعد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
بالعمل على إيجاد الحلول للمشــاكل التي تواجه 

تشــهدها مدارس مديرية غرب غــزة، موضحًا أن 
المديرية توفر كافة االحتياجات لطلبتها وتسعى 

لتطوير كوادرها التعليمية.
وفــي ختــام الزيــارة أوضــح أبــو علــي، بعــض 
اإلشــكاليات التي تواجهها المديرية متمنيًا تعاون 
المجلــس التشــريعي إليجــاد الحلول المناســبة 
والسريعة لهان وقدم الوفد في نهاية زيارته درع 
شــكر وتقدير مقدم من مديرية التربية والتعليم 
لرئاســة المجلــس التشــريعي تقديــرًا للجهــود 

المبذولة.


