
A L  -  P  R  L  M  A  N

مدير التحرير
ماجد أحمد أبو مراد

تحرير ومتابعة
حسام علي أبو جحجوح 

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  

المجلس التشريعي الفلسطيني

A L  -  P  R  L  M  A  N
23 مارس /آذار 2017 ماألخيرة

العــدد )210(

آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

رام اهلل.. عاصمة السراب
تحاول قيادة السلطة في مدينة رام اهلل المحتلة أن تعكس غير الصورة الحقيقية الواقعة 
في الضفة الغربية التي يسيطر عليها االحتالل بكل ما تحمله كلمة االحتالل من معنى، 
في رام اهلل هناك ســلطة تدعي أنها تمثل الشــعب الفلســطيني، وتذهــب هنا وهناك 
فــي صوالت وجوالت وســفريات محاولة أن تُفهــم المواطن العربي أنها تمثل الشــعب 
الفلسطيني وأنها دولة، والحقيقة التي ال يختلف عليها عاقالن أنها سلطة فارغة ال تمثل 

سوى نفسها بل ومنقسمة على ذاتها.
رام اهلل تحــاول بيع الوهم السياســي للمواطنين وتبني لهم قصورًا فــي الهواء، لذلك 
أطلقــتُ عليهــا في هذا المقال تســمية "عاصمة الســراب" صورة األوضــاع في الضفة 
الغربيــة المحتلة بتفاصيلها الدقيقة مثيرة وصادمة إنها أشــبه بالحلم، وأقرب ما تكون 
للسراب، يدرك العاقلون أنه ال يمكن ألحد أن يبني اقتصادًا تحت االحتالل، أو أن ينشئ 
دولة ومؤسســات وقضاء في ظل وجود احتالل شــرس وظالم، إال إذا كان الهدف من بناء 
هذه الســلطة والمؤسسات واألجهزة...الخ هو إطالة أمد االحتالل وعمره، وتجميل وجهه 

القبيح.
رام اهلل أو إن شــئت فقل عاصمة الدولة المفقودة تحــاول أن تظهر كأنها تعيش أوضاع 
طبيعيــة وهي غير ذلك تمامًا، كيف ال وهي التي تتالعــب بها قوى كبرى، وتطبق فيها 
أجندات خاصة من خالل المال السياســي الذي يتم ضخه في أوردتها صباح مســاء، هذا 
المال يذهب بشكل أو أخر في مصارف ال ينتفع منها الشعب الفلسطيني كثيرًا، وغالبًا ما 
يزداد الفقراء فيها فقرًا، بينما يزداد رجال السياسة والمتنفذين فيها ثراًء فاحشًا وسريع.

صحفي غربي من دولة أوروبية عمل مراســلة لصحيفة "لوموند" الفرنســية في رام اهلل 
لمدة عشر سنوات تحدث عن تجربته فقال:" إن الدول الغربية والمجتمع الدولي استحدث 
فــي رام اهلل طبقــات اجتماعية جديدة عنوانها الفســاد والثراء والحــرص على المصالح 
الشــخصية والمنافــع االقتصاديــة، تحدث عن مناضليــن ومثقفين تخلوا عــن المبادئ 
والوطن من أجل مكاســب خاصة، وهم يدركون أنهم لم يبنوا وطنًا ولم يشــيدوا صرحًا 

يمكن للشعب الفلسطيني أن يفتخر به يومًا من األيام".
ديبلوماســي فرنسي قال:" أن وكاالت التنمية الدولية والمجتمع الغربي عمليًا يقوضون 
قدرات المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية على اتخاذ القرار والمبادرة، وتعملون ليل 
نهار من أجل تحوّل المناضلين إلى مقاولين، أو زبائن لدى المنظمات الغربية الداعمة".

ويؤكد هذا الدبلوماســي أن المســاعدات الدولية المخصصة لألراضي الفلسطينية هي 
عبارة عن آلة ضخمة لنزع الصفة السياســية عن كثير من مكونات الشــعب الفلسطيني 
وال ســيما حركة فتح والســلطة التي يرغب الغربيون أن تســتمر في قيادة السلطة دون 
أن يفســحوا لها المجال لتقديم خدمة اســتراتيجية للشــعب والوطن واألرض والقضية 

الفلسطينية. 
ال أعلم ســببًا وجيهًا واحدًا يمنع الســلطة وقيادتها من مصارحة شــعبها بأن الســلطة 
الحقيقية فــي الضفة الغربية هي إدارة االحتالل القابعة في مســتوطنة "بيت إيل" وأن 
مشروع بناء الدولة الفلسطينية ما هو إال وهم وسراب ولن يكون يومًا من األيام حقيقة. 
وصل فساد المنظمات الغربية والمجتمع الدولي لمعظم رجاالت السلطة الذين أغروهم 
بالمال السياســي حتــى بات بعضهم يحصل على منح ومرتبــات وامتيازات عديدة منها 
تراخيــص وتصاريح التنقل داخل دولة الكيان، باإلضافة لتذاكر ســفر بغرض الســياحة 
والتجارة وحضور المؤتمرات في الخارج، كلها امتيازات لم يكن المواطن البســيط ليرها 

حتى في نومه وأحالمه الليلية، غير أنها باتت واقعًا وحقيقة في حياة البعض. 
عاصمة الســراب ولألســف الشــديد حوّلت بعض المقاتلين والمناضلين إلى حراس في 
المتاجر أو الفنادق ذات الخمســة نجوم، وعملت وفق خطة مدروسة جيدًا لتحويل الثوار 
لمدافعين عن المصالح والمنافع والمكاســب الشــخصية، متى تســتفيق قيادة السلطة 
من ســباتها العميق، وتتوقف عن بيع الوهم وتسويق السراب، وتنطلق نحو اعداد خطة 
ســامقة ذات أهداف سامية نحو رفعة الشعب الفلســطيني وتمكينه من تحقيق أحالمه 
بالحريــة واالســتقالل بمشــاركة كل األطر والقيــادات والفصائل الوطنية واإلســالمية 

والمخلصين من أبناء شعبنا. 
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نواب التشريعي يزورون بيت الشيخ ياسين وعائلة 
ام نضال فرحات 

وفاء لهما في ذكراهما السنوية 

زار وفــد من نــواب المجلس التشــريعي 
منزل الشيخ أحمد ياسين بمناسبة الذكرى 
الثالثة عشــر الستشهاده، وأشــاد النواب 
بتضحيات الشيخ "ياسين" مقدرين جهده 
وجهــاده في بنــاء الجيل وتأسيســه على 
الثوابت الدينية والوطنية، كما زار النواب 
عائلة النائب أم نضال فرحات في الذكرى 
الســنوية الرابعــة لوفاتها، مســتذكرين 
بطوالتها في سبيل اهلل ثم الوطن، وضم 
الوفد ُكاًل من النــواب: أحمد بحر، محمود 
الزهار، سالم ســالمة، محمد فرج الغول، 
عاطف عدوان، يوســف الشرافي، وجميلة 

الشنطي.
 وأدلــى أحمد بحــر بتصريحات لوســائل 

االعــالم أثنــاء الزيارة قــال فيهــا:" تأتي 
زيارتنا لهذا البيت المجاهد لنؤكد لشعبنا 
وأمتنــا أننــا ماضون على مبــادئ وثوابت 
الشعب الفلســطيني التي كرسها وعمقها 
وحافظ عليها الشــيخ اإلمام أحمد ياسين 
على مدى عقود حياته ومارســها كداعية 
ناجح وسياسي بارع ومصلح اجتماعي من 

الطراز األول".
إلــى ذلــك زار النــواب عائلــة المرحومــة 
أم نضــال فرحــات النائــب فــي المجلس 
التشــريعي، وأشــادوا بتضحياتها الجسام 
في ســبيل اهلل ثم الوطن، مؤكدين بأنها 
قالــت باألعمــال وليــس باألقــوال إنه ال 
طريــق لتحريــر فلســطين إال بالبندقية 

والوحدة الوطنية، واســتحقت لقب خنساء 
فلســطين بجدارة بعدما ضحــت بأوالدها 
وفلــذات كبدهــا الثالثة "نضــال ومحمد 
ورواد" وجميعهــم كانــوا ضمــن صفــوف 

المقاومة الفلسطينية البطلة. 
بدوره أشــاد النائب محمود الزهار رئيس 
كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية بالشيخ 
ياســين جهــاده فــي مقارعــة االحتــالل 
وتأسيســه للعمــل العســكري المقــاوم، 
موضحًا أنها كان يملك شــجاعة المقاتل 
وعبقرية السياسي وعمل على مدار عقود 
لمحاربة االحتالل، مشــددًا أن شــعبنا لن 
ينسى قيادته التي عملت وضحت من أجل 

دينها ووطنها الغالي فلسطين. 

majedplc@hotmail.com

تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

نواب التشريعي خالل زيارتهم لمنزل المرحومة النائب أم نضال فرحات وفاء لها في ذكرى وفاتها الرابعة
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د. بحر: مهام اللجنة تنتهي حال نيل أي حكومة ثقة المجلس التشريعي

قوات  اختطفــت 
ليلــة  االحتــالل 
األول  أمــس 
عــن  النائــب 
الخليل  محافظة 
الطــل  محمــد 
مــن منزلــه بعد 
البيــت  اقتحــام 
وتفتيشه وترويع 
أهله من األطفال 
والنســاء، ودانت 

رئاســة المجلس التشريعي اختطاف "الطل" ودعت 
المجتمــع الدولــي لتحمّــل مســئولياته األخالقية 
واإلنســانية تجاه النــواب المختطفين في ســجون 

االحتالل. 
وأكدت رئاســة المجلس فــي تصريح مقتضب لها، 
أن ممارســات االحتالل ضد النواب تجسد عجزه عن 
مواجهــة اإلرادة الحية والتأثير الواســع لهم، الفتة 
لفشــل سياســة االحتالل القاضية بتغييــب النواب 
والزج بهم في الســجون واالعتداء على ممتلكاتهم 

وبيوتهم وعائالتهم. 
إلــى ذلك أجّلــت محكمة االحتالل العســكرية، في 
عوفــر، محاكمــة النائب ســميرة حاليقــة إلى يوم 

القــادم،  األحــد 
للمــرة  وذلــك 
علــى  الرابعــة 
وبــرر  التوالــي، 
محكمة  مدعــي 
االحتالل التأجيل 
بحجــة  الجديــد 
محاولــة تجهيــز 
الئحة اتهام بحق 
النائب "حاليقة"، 
مــن  ويظهــر 
مداخالت االدعــاء أن االحتالل يتهمهــا بالتحريض 
عبر وســائل التواصل االجتماعــي، األمر الذي نفته 

"الحاليقة" بشدة. 
وكانت قوات االحتالل قد اختطفــت النائب "الحاليقة" 
من منزلها بمحافظة الخليل المحتلة قبل أسبوعين بعد 
مداهمة المنزل وتفتيشه والعبث بمحتوياته ومصادرة 

بعض األجهزة االلكترونية والهواتف المحمولة.
يذكر أنه يقبع في ســجون االحتالل أحد عشر نائبًا 
من نواب التشريعي منهم النائب مروان البرغوثي 
عن كتلة فتح البرلمانية، والنائب أحمد سعدات أمين 
عام الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، باإلضافة 
لتسعة نواب من كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية. 

صادق المجلس التشريعي باألغلبية المطلقة 
علــى اللجنــة الحكومية وبرنامجهــا اإلداري، 
وذلــك في جلســته التي عقدهــا بمقره يوم 
الخميــس الموافــق 2017-3-16م الســاعة 
العاشرة صباحًا بحضور أحمد بحر، وإسماعيل 

هنيــة، نــواب المجلــس التشــريعي وأعضاء 
اللجنــة التــي ترأســها عبــد الســالم صيام، 
"وعضوية "6" أخرين مــن الخبراء في العمل 
اإلداري وبعضهــم من كوادر العمل الحكومي 
فــي المرحلــة الســابقة، وأكــد النــواب أثناء 

الجلســة أن اللجنة ليســت بدياًل عن حكومة 
"الحمد اهلل" وســينتهي عملهــا بمجرد تقدم 
الحكومة المذكورة لنيل الثقة من التشريعي، 
هــذا وتقدم رئيس اللجنــة بخطوط عريضة 
شــرح خاللها برنامج لجنتــه اإلداري، مع ذكر 

أســماء أعضــاء اللجنــة، فيمــا تقــدم النواب 
بنصائــح للجنــة وفي نهاية الجلســة حظيت 
اللجنة بمصادقة النواب بعد التصويت العلني 

عليها وفًقا للقانون.        

المصادقة على اللجنة اإلدارية الحكومية 

االحتالل يختطف النائب "الطل" ويؤجل محاكمة "الحاليقة" 

0405
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اإلنســانية هــو دليــل متجــدد علــى حقيقــة هذا 
المحتل الذي يمارس اإلجرام واإلرهاب بحق شعبنا 

الفلســطيني والذي 
تجاوز كل الخطوط 
الحمــراء مــن خالل 
جرائمه التي شكلت 
منظم  دولة  إرهاب 
فاقــت  وجرائــم 
الممارسات النازية". 
 وأكد أن هذا التقرير 
أممية  ســابقة  يعد 
جديــدًا  وانتصــارًا 
الفلســطيني  للحق 
فــي إدانتــه للكيان 

الصهيونــي حيــث أوصــى التقرير األمــم المتحدة 
والدول والمنظمات الدوليــة بوجوب عدم االعتراف 
بشــرعية نظام الكيــان الصهيونــي العنصري لما 
يرتكبه من مخالفات قانونية وأخالقية بحق شعبنا. 
وأضاف أن هذا التقرير يمثل عزاًل للكيان عن القيم 
اإلنســانية وتعريــة لممارســاته الالأخالقيــة وغير 
القانونية، مشــددًا أنه يشكل دعوة لألمم المتحدة 
والقوى الدولية لوجوب تحمل مسؤولياتها السياسية 
بضرورة التحرك لترجمة مثل هذه التقارير األممية 
على أرض الواقع إلنهاء االحتالل الصهيوني الجاثم 
فوق أرضنا منذ ســبعة عقــود دون أن يكون هناك 
مواقف جادة من قبل المجتمع الدولي إلنهاء االحتالل 

وانصاف الضحية المتمثلة بالشعب الفلسطيني.

أخبار وتقارير2

دعوا األمم المتحدة للكف عن االنحياز لالحتالل.. نواب 
يشيدون بموقف األمينة التنفيذية لمنظمة اإلسكوا

د. بحر يهاتف " أحالم التميمي" مؤازرًا ومهنًئا 

محاكمة واجبة
بــدوره أشــاد النائــب محمد فــرج الغــول بموقف 
األمينة التنفيذية لمنظمة االسكوا الداعم للحقوق 
الفلسطينية ورفضها للضغوط التي مورست عليها 

التقريــر  لســحب 
األممي الذي يعكس 
االحتالل،  عنصرية 
داعيًا األمم المتحدة 
االنحياز  عــن  للكف 
مستنكرًا  لالحتالل، 
ذاتــه  الوقــت  فــي 
األميــن  ممارســات 
لألمــم  العــام 
"أنطونيو  المتحــدة 
ضــد  غوتيريــس" 
خلــف  الدكتــورة 

ومطالبتها بســحب التقرير، مطالبًــا "غوتيريس" 
باالعتذار للشــعب الفلســطيني وللدكتورة "خلف"، 
واصفــًا تلــك الضغــوط بالشــراكة الحقيقيــة مع 
االحتالل في ارتكابه الجرائم اإلرهابية والعنصرية 

بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب "الغول" كل الجهات المعنية بضرورة العمل 
لتقديم قــادة االحتالل للمحاكم الدولية، الفتا على 
أن محاكمتهــم واجبــة قانونًــا وباتــت أمــرًا ملحا 
للحفاظ على السلم الدولي، مشددًا على أن إحقاق 
الحق والقانــون يكون من خالل جلب قادة االحتالل 

كمجرمي حرب لمحكمة الجنايات الدولية. 
 وأضاف "الغول بقوله:" الضغوطات التي مارســتها 
األمم المتحدة على الدكتــورة "خلف" تمثل صفحة 
ســوداء في صحيفة كل من وقــف بجانب االحتالل 
الصهيونــي وصفحة بيضاء للدكتــورة "خلف" وكل 
من وقف مع الحق الفلسطيني في مواجهة االحتالل 

الصهيوني". 

شركاء االحتالل
مــن ناحيته وصف النائب عن محافظة الخليل نايف  
الرجوب األمم المتحدة وأمينها العام بأنهم شــركاء 
لالحتالل، وشــركاء في ممارس الظلم والقهر على 
الشعب الفلسطيني، الفتًا إلى أن المنظمات الدولية 

تعمل  معظمها  في 
االحتــالل  لخدمــة 
ولم تنصف شــعبنا 
ولــو بموقف  حتــى 
حقيقــي واحد على 
مدار عقود، بل منذ 
احتــالل فلســطين 

التاريخية.
"الرجــوب"  ودعــا 
األعضــاء  الــدول 
في األمــم المتحدة 
وأحــرار  وشــرفاء 

العالم لمســاندة د. "خلف" والوقــوف بجوارها ألنها 
تعرضــت لظلم وظيفي وسياســي قائم على انكار 
حقوق الشعب الفلسطيني من جهة ودعم االحتالل 
من جهة أخرى، داعيًــا األمين العام لألمم المتحدة 

للتراجع عن قراره الذي وصفه بالمقيت والجائر. 
 وأشــاد بمهنيــة التقريــر الــذي أصدرتــه "خلف"، 
موضحًــا بأنه جاء ليؤكــد على الحقيقــة الواضحة 
وهي عنصرية االحتالل الصهيوني وارتكابه جرائم 
التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن 
االحتالل ال يقيم وزنا للمواثيق الدولية والمعاهدات 
األممية وهو مستمر في جرائمه ضد شعبنا بشكل 
يومي، وأن قــادة االحتالل يعلمــون حقيقة مواقف 
المجتمع الدولي المساندة لهم ولذلك يستمرون في 

غيّهم وتطرفهم بحق شعبنا ومقدساتنا.
إرهاب دولة

من طرفه اعتبر النائب باســم الزعارير أن االحتالل 

يمارس إرهاب دولة منظــم، دون أن تقوم أي جهة 
أو منظمــة دولية بمحاســبته أو عقابــه، مؤكدًا أن 
االحتــالل ينتهــك المواثيــق والمعاهــدات الدولية 
ويرتكــب الجرائم بكل أنواعهــا وتفاصيلها بما في 

ذلك جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب. 
وأكــد أن تقريــر د. 
أن  يُثبــت  "خلــف" 
يمــارس  االحتــالل 
الجرائــم،  أبشــع 
وهو أمر يســتوجب 
المحاســبة لقادتــه 
المحافــل  فــي 
والمحاكــم الدولية، 
منــددًا بتصرفــات 
بعــض  ومواقــف 
الدول التي تتســتر 
االحتــالل  علــى 

وتســاند قادته وتدعــم عدم محاكمتهــم وجلبهم 
للمحاكــم الدوليــة، واصًفــا تلك الدول بالشــريكة 

لالحتالل في ظلمه للشعب الفلسطيني. 
وأضــاف:" لــوال مواقــف بعــض الــدول المناصــرة 
لالحتالل لما تجرأ على ممارســاته العنصرية بحق 
شعبنا، وفي مقدمة ذلك مواقف األمم المتحدة التي 
ترعى مصالــح االحتالل وتتغاضــى عن عنصريته 

وجرائمه".
 انتصارًا جديدًا

أمــا النائــب مشــير المصري فقــد اعتبــر تقرير د. 
"خلــف" األمينة العامة للمنظمة األممية "االســكوا" 
بمثابة انتصار جديد للشعب والقضية الفلسطينية، 

وسابقة أممية تثبت عنصرية الكيان الصهيوني. 
األمــم  لجنــة  تقريــر  أن  المصــري:"  وقــال 
المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب أســيا 
الكيــان  دولــة  باعتبــار  والقاضــي  "اإلســكوا" 
الصهيونــي دولــة عنصريــة ترتكــب جرائــم ضد 

هاتــف الدكتور أحمد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي األســيرة المحــررة أحــالم 
التميمي لدعمها ومســاندتها ومؤازرتها بعد طلب 
اإلدارة األمريكية من المملكة األردنية بتســليمها 
تمهيدًا لمحاكمتها في الواليات المتحدة األمريكية 
بتهمة اإلرهاب، ومهنًئا أيضا بقرار القضاء األردني 

القاضي بعدم تسليمها.
وثمن "بحــر" موقــف المملكة األردنيــة الرافض 
لتســليم المناضلة "التميمي"، والــذي عبرت عنه 
محكمة التمييــز األردنية بقرارها األخيــر، داعيًا 
القضــاء العربــي للحــذو حــذو القضــاء األردنــي 

الشامخ المســتقل والمعبر عن العروبة، ومؤكدًا 
أن المقاومــة ليســت ارهابًــا، وأن االحتــالل هو 
مــن يمــارس اإلرهــاب الدولي، ومن حق شــعبنا 
الفلسطيني الدفاع عن أرضه وفق القانون الدولي.
من ناحيتها شكرت "التميمي"، "بحر" على مبادرته 
باالتصال معها، مؤكدة على حق شــعبنا بمقاومة 
المتحــل الجاثم على أرضنا، ومعبــرة عن رضاها 
من قرار محكمة التمييــز، وثقتها بقضاء المملكة 
األردنية، موجهة شــكرها لكل أحرار العالم الذين 
وقفوا معها وســاندوها وعارضوا مطالبة أمريكيا 

بتسليمها.   

اعتبــر النائب في المجلس 
إبراهيــم  التشــريعي 
دحبور، أن تكرار الســلطة 
ثقتهــم  فتــح  ومركزيــة 
باإلدارة األمريكية مضيعًة 
أن  إلــى  مشــيرًا  للوقــت، 
اإلدارة األمريكيــة الجديدة 
كســابقاتها لن توقف عهد 
انحيازهــا لالحتــالل على 
حســاب الحقــوق الوطنية 
تغير  ولــن  الفلســطينية، 
من سياساتها تجاه القضية 

الفلسطينية.
وأكــد دحبور فــي تصريح 
اتصــال  أن  لــه،  صحفــي 
اإلدارة األمريكية بالرئيس 
عباس لم يأت بجديد، حيث 
تــم التأكيد علــى ضرورة 
للمفاوضات  السلطة  عودة 
دون شــروط مسبقة ودون 

وقف لالستيطان، وضرورة محاربة المقاومة.
وتابع النائب في التشــريعي بقولــه:" الواجب على 

تديــر  أن  اآلن  الســلطة 
وجهها لقوى شــعبها الحية 
مــن  الوازنــة،  وفصائلــه 
أجــل تحقيق حلــم الوحدة 
الــذي ينتظــره المالييــن 
أبناء شعبنا، ولتجسيد  من 
الشــراكة الوطنيــة علــى 
األرض وفــي المؤسســات 
جبهة  وتشــكيل  الوطنية، 
لمواجهة  ومتماسكة  قوية 
والتهيؤ  االحتالل،  إجراءات 
ثمــن  لدفــع  واالســتعداد 

ذلك". 
وأوضح "دحبور" أن حكومة 
االحتــالل تشــرع بفــرض 
وقائع سياســية وجغرافية 
يصعــب  األرض  علــى 
تغييرهــا،  أو  تجاوزهــا 
منوهًــا أن الواجــب يحتم 
علينا أن نتمســك بثوابتنا 
ومقومات وجودنا، وأن نتشبث بأرضنا حتى لو دفعنا 

حياتنا ثمنًا لرفض مغادرتها.

دحبور: تكرار ثقة السلطة باإلدارة االمريكية 
مضيعٌة للوقت

د. ريما خلف
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3 أخبار ومقاالت

الشيخ أحمد ياسين .. رجل بأمة أحيا أمة
تحار األلفاظ وتتوه الكلمات في وصف شــيخ األمة وإمام الجيل، الشــيخ الرباني أحمد ياســين، الذي 
صادفت ذكرى استشــهاده يوم أمس األربعاء، فقد ُكتب الكثير عن الرجل األمة الذي شــّكل أنموذجًا 
نادرًا في حياة شــعبنا الفلســطيني وقضيته الوطنية، وباتت الكلمات أعجــز ما تكون عن وصف أثره 
العميق في مســار األجيال الفلسطينية والتحوالت التاريخية التي مر بها شعبنا الفلسطيني وقضيته 

الوطنية.
لقد وهب اهلل تعالى الشيخ أحمد ياسين خصااًل كريمة وشمائل عالية وقدرات فذة جعلت منه نسيج 
وحــده، كما ألقى ســبحانه وتعالى في كالمه وســلوكه القبــول بين الناس، فاســتحق منهم المحبة 

والتوفير واإلجالل والتقدير والدعم والتأييد على مختلف األصورة والمستويات.
منــذ بداياتــه األولى، بدت عالمــات النبوغ العقلي والورع اإليماني على الشــيخ ياســين، فكان جادًا 
مستقيمًا ذو التفات إلى معالي األمور، ولم يكن يلتفت مطلقًا إلى صغائرها وسفاسفها، حتى شاء اهلل 
له أن يُبتلى بالشلل، فتلقى االبتالء راضيًا بما قدره اهلل عليه، ولم تتراجع همته العالية وعزمه الموقد 
عن أعمال البر والخير والصالح قيد أنملة، بل إن الشــيخ أحمد ياســين انتقل بعد ذلك نقالت نوعية 
في جهوده وأعماله التي تنوعت ما بين الجهد الدعوي والتربوي والجهد الحركي والتنظيمي الداخلي 

والجهد االجتماعي والجهد الوطني العام.
عندما تحدّق ببصرك في عيني الشيخ ياسين كنت ترى إشعاعات راد والعزم والمضاء واإلباء، وتعاين 
مشــاعر الحب ودفء الوداد التي ترســل ذبذباتها في قلوب شــعبنا وأمتنا، فكان الشيخ ياسين بحق 

محبوب الشعب الفلسطيني ومحبوب األمة العربية واإلسالمية، ومحبوب كل أحرار العالم.
في الجانب التربوي والدعوي أبلى الشــيخ ياســين بالًء حســنًا، إذ أدرك منذ البدايــة أن التربية على 
قيم وتعاليم ومبادئ اإلســالم هي أصل العمل وعماد النهوض الوطني والديني، وأن مسيرة التحرر 
الوطني لن تقوم لها قائمة إال عبر صياغة األجيال الفلسطينية صياغة إيمانية، عقائدية، تمكنهم من 
الصمود في وجه التحديات والتصدي لبطش وإرهاب االحتالل، دون أن تنكسر لهم شوكة أو تُداخلهم 

موجات اليأس واإلحباط والفتور.
وكم أســس الشيخ ياسين من مؤسســة دينية وتعليمية وثقافية واجتماعية مثل المجمع اإلسالمي 
والجامعة اإلســالمية وغيره، ألقى الشيخ ياسين من مواعظ دينية، وكم ألقى من محاضرات وخطب 
جمعة، وكم مارس النصح والتوجيه واإلرشاد في المجالس والمنتديات، حتى أسس جياًل قرآنيًا فريدًا 
عرف واجباته تجاه دينه ووطنه وقضيته، وحمل أعباء المقاومة والتحرر، ورفع راية الشعب الفلسطيني 

عاليًا في ظل التحديات العاصفة التي تواجه األمة وشعوبها المكلومة هذا األيام.
في الجانب االجتماعي كان الشــيخ ياسين يؤمن تمامًا أن الشعب الفلسطيني هو رأسماله الحقيقي، 
لذا حرص على بســط جسور التواصل مع الناس، وشاركهم أفراحهم وأتراحهم، ولم يدخر جهدًا في 
حل مشكالتهم والتفاعل مع آالمهم وهمومهم المعيشية، وكان يفتح بيته المتواضع الستقبال الناس 
بغرض مساعدتهم ماديًا وإصالح ذات بينهم ولم يكن يقصر ابدًا في تلبية دعوات الناس في مختلف 

المناسبات.
وعلى المســتوى الوطني كان الشــيخ ياســين شــعلة متقدة ال تنطفــئ من العمــل الحثيث والجهد 
المتواصل، إذ كان مثااًل للسياسي الحصيف والقائد الحكيم الذي يدرك مصلحة شعبه ووطنه وقضيته، 
وصاحب الرؤية السياســية الثاقبة لألحداث والقضايا والمستجدات المختلفة، كما كان ذو وعي عميق 
وخبرة واســعة بتضاريس العالقات المحلية واإلقليمية والدولية، بشــكل يضاهي أفضل القادة على 

مستوى العالم أجمع.
ولم يقتصر جهد ونشاط الشيخ ياسين على الجانب السياسي، بل إنه أدرك أن فلسطين ال يمكن ان 
تتحرر إال عبر وسائل اإلعداد والقوة المادية والعسكرية، حيث شرع منذ مطلع الثمانينات في تشكيل 
األطر واألجهزة العســكرية واألمنية القادرة على مواجهة االحتالل، حتى تم اعتقاله عام 1984، ومن 

ثم تم اإلفراج عنه في صفقة تبادل األسرى عام 1985.
ولم يكد يمر العام األول على االنتفاضة األولى عام 1987م حتى اكتشف الصهاينة أن الشيخ ياسين 
هو شــعلتها المتقدة وجذوتها الكبرى والمحرض األكبر على اســتمرارها، وأن الشيخ ياسين قد بنى 
تنظيمــًا كبيرًا ذو مهمات تربوية ودعوية وسياســية وعســكرية واجتماعية، فتــم اعتقاله وزجه في 

غياهب السجون، والحكم عليه بالمؤبد مدى الحياة.
وحين أكرمه اهلل بالحرية عقب محاولة اغتيال األستاذ خالد مشعل في األردن عام 1997م خرج الشيخ 
ياســين من السجن أكثر قوة وأقوى شكيمة، وعمل على تعزيز قوة وبنيان حركة حماس في مختلف 
المجاالت، وأشــرف على تطوير أدائها العســكري المقاوم عقب اندالع انتفاضة األقصى عام 2000م، 
وأســهم في دفع واستمرار مسيرة المقاومة المسلحة بأشكالها ووسائلها المختلفة، ووفر شبكة دعم 
واســعة إلشــراك المرأة الفلســطينية في الجهد العسكري المقاوم الذي تجســد بوضوح في العملية 
االستشهادية التي نفذتها الشهيدة ريم الرياشي مطلع عام 2003م، مما أدى إلى اتخاذ قرار سياسي 
عســكري صهيوني على أعلى المستويات باغتيال الشيخ ياسين، حيث أشرف الهالك شارون شخصيًا 
على عملية االغتيال فجر يوم 22/03/2004م أثناء عودة الشيخ ياسين من صالة الفجر في المسجد.

باختصار، لقد فقد شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية واإلسالمية برحيل واستشهاد الشيخ ياسين رجاًل 
نادرًا بكل معني الكلمة، رجاًل بأمة أحيا أمة، لكن عزاؤنا ان نهج وروح الشيخ ياسين باٍق فيينا ما حيينا، 
وأننا ملتزمون بالســير على درب الشيخ ياسين حتى تحرير األرض والمقدسات وإنجاز أهداف شعبنا 

في الحرية والخالص من االحتالل بإذن اهلل.
"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبًا"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

التشريعي يتسلم تقرير الرقابة المالية 
واإلدارية السنوي لعام 2016

في الذكرى الحادية عشر الختطافه..
"بحر" يهاتف زوجة "سعدات" ويشيد بصموده

تسلم أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة 
واإلداريــة للعام 2016، مــن رئيس "الديوان" 
إسماعيل محفوظ، وذلك أمس بمكتبه بمدينة 
غــزة، واحتــوى التقريــر غلى تقاريــر رقابية 
فرعية غطت القطاعات المختلفة كان أبرزها 
قطاع الصحة والتعليــم، والمالية واالتصاالت 
والجمعيــات الخيريــة، باإلضافــة للعديد من 
القطاعات كالقضاء والحكم المحلي والبلديات 
وغيرهــا مــن القطاعــات الحيويــة وقد مثل 
التقرير خالصة أعمال الديوان للعام الماضي.

بــدوره ثمن "بحر" دور الديوان المســتمر في 

االرتقاء بالعمــل الحكومي والرقابــة الفاعلة 
علة الجهات والمؤسســات الحكومية، والتأكد 
من العمل اإلداري السليم والقانوني في عمل 
الوزارات والهيئات الحكومية وهو ما نتج عنه 
األداء الجيد للوزارات وتحســين أدائها بشكل 

ملحوظ.
وأكــد أن الديــوان عمــل فــي ظــل أصعــب 
الظروف وبــذل أكبر الجهود رغــم المعوقات 
الكثيرة وأبرزها تخلى وتنصل حكومة الوفاق 
عــن مهامهــا ومســئولياتها تجاه قطــاع غزة 
والــوزارات العاملــة فيه، باإلضافــة للظروف 
الصعبة الناجمة عن العدوان الصهيوني األخير 

على غزة.
من ناحيته أكد "محفوظ" التزام كافة الوزارات 
والهيئــات الحكوميــة التــي خضعــت للرقابة 
بتنفيــذ ما توصل لــه الديوان مــن توصيات 
في التقارير الســابقة وذلك بهــدف النهوض 
بمستوى األداء اإلداري والمالي، الفتًا إلى أنه 
نتج عن المتابعة المستمرة من قبل المجلس 
التشــريعي وديــوان الرقابــة تحســين األداء 
الحكومي بشــكل مميز، مشــددًا أن الجهات 
الحكومية كافة أخذت بالمالحظات والتوصيات 
الصادرة عن ديوانه في العام الماضي مما أدي 

لجودة وتحسين العمل الحكومي.

هاتــف د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس 
المجلس التشريعي زوجة النائب أحمد سعدات 
األمين العام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
المختطف في سجون االحتالل، وأشاد بصموده 
وصبر عائلته، متمنيًا له االفراج العاجل، ولفت 
"بحر" خــالل المكالمة إلى أن أوجــب الواجبات 
األمنيــة هــي حمايــة الشــعب الفلســطيني 

ورجاالته وقياداته من بطش االحتالل، وتوفير 
مظلــة الحماية األمنية للمواطن الفلســطيني 
أينمــا وجــد، وليــس التعــاون مــع االحتــالل 
والتماهي معه في قهر الشــعب الفلســطيني 

والتآمر على قياداته التاريخية. 
بدورهــا توجهت زوجــة "ســعدات" المُناضلة 
عبلة سعدات "أم غسان" بالشكر لـ "بحر" على 

مبادرته باالتصال والتواصل مع العائلة، داعية 
ألوســع حملــة تضامن مع زوجهــا حتى ضمان 
االفراج عنه وتحريره من ســجون االحتالل مع 

بقية أسرانا األبطال.   
يذكر أن قوات االحتالل كانت قد اقتحمت سجن 
أريحا قبل 11 عامًا، وقامت باختطاف ســعدات 

وأخرين وزجت بهم في السجون الصهيونية. 

"إم غسان" 
زوجة النائب المختطف أحمد سعدات

النائب المختطف أحمد سعدات
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التشريعي يصادق باألغلبية المطلقة على اللجنةاإلدارية الحكومية وبرنامجها "صيام" رئيسا لها 

مؤقتة وليست بدياًل عن الحكومة
بدوره أفتتح أحمد بحر الجلسة بتأكيده أن اللجنة مؤقته وهي 

ليســت بديــاًل عن 
"الحمــد  حكومــة 
وســوف  اهلل" 
تنتهي مهامها فور 
الحكوميــة  تقــدم 
مــن  الثقــة  لنيــل 
المجلس التشريعي 
ألحــكام  وفقــا 
األساســي  القانون 
وتعديالته، مشيرًا 
جــاءت  أنهــا  إلــى 

وفي إطار معالجة حالة اإلهمال التي تمارســها الحكومة تجاه 
قطــاع غزة، وعدم صــرف الموازنات التشــغيلية للوزارات في 
القطاع، وعدم صرف رواتب للعاملين في المؤسسات والهيئات 
الحكومية، وسياسة اإلهمال المتعمدة في تطوير المؤسسات 
الطبيــة والتعليمية، ووقف صرف مســتحقات الشــهداء وقطع 

رواتب الموظفين في غزة. 
وقــال بحــر:" عمال بأحــكام القانــون المعدل لقانــون اللجنة 
اإلداريــة الحكومية رقــم )4( لســنة 2016م فإنني أطلب من 
السيد/ عبد السالم بدر صيام رئيس اللجنة اإلدارية الحكومية 
المكلــف بتــالوة برنامــج اللجنــة اإلدارية وعرض التشــكيلة 
الجديــدة للجنتــه اإلداريــة الحكومية أمام مجلســكم الموقر 

للمصادقة عليها وفقا للقانون". 
برنامج إداري وليس سياسي

 مــن ناحيته عرض رئيس اللجنة عبد الســالم صيام برنامج 
أنه  مؤكــدًا  لجنته 
إداري  برنامــج 
سياســي،  وليــس 
أن  إلــى  منوهــا 
مهمة لجنته ترتكز 
على تخفيف معاناة 
المواطنين وتجويد 
الخدمات الحكومية 
لهــم،  المقدمــة 
برنامج  أن  موضحا 
من  مكــون  اللجنة 

خمســة محاور رئيســية، يندرج تحت كل محور مجموعة من 
األهــداف التي تســعى لجنته لتحقيقها، وكانــت المحاور على 

النحو التالي: 
•  محور الحكم.

•  المحور األمني.
•  المحور االجتماعي.

•  المحور االقتصادي.
•  محور البنية التحتية.   

 ثم عرض الســيد صيام تشــكيلة اللجنــة اإلدارية الحكومية 
المكونة من األسماء التالية:

رئيسًا 1.  السيد/ عبد السالم بدر صيام  
عضوًا 2.  السيد/ إسماعيل محمد محفوظ   
عضوًا 3.  السيد/ باسم نعيم نعيم       
عضوًا 4.  السيد/ توفيق عبد الله أبو انعيم  
عضوًا 5.  السيد/ رفيق سالم مكي  
عضوًا 6.  السيد/ كمال حامد أبو عون  
عضوًا 7.  السيد/ يوسف خليل الكيالي  

من طرفه فتح "بحر" باب المناقشة لإلخوة النواب على ما جاء 
في برنامج اللجنة اإلدارية الحكومية وذلك حسب مواد النظام 
الداخلي للمجلس التشــريعي، وكانت مداخــالت النواب على 

النحو التالي: 
النائب: يحيى العبادسة

عبــر عن اعتقاده بأن برنامج اللجنة المقدم هو بمثابة مبادئ 
عامــة، ويفتقر الى 
العمليــة  الخطــط 
 ، لتفصيليــة ا و
مؤكــدًا أن افتقــار 
الــى  البرنامــج 
الوســائل  ذكــر 
التــي  واألدوات 
اســتخدامها  يمكن 
مقترحا  لتحقيقــه، 
وعدم  البرنامج  رد 
قبولــه فــي هــذه 

الجلســة، على أن يعدل ويعاد تقديمه بعد تنقيحه في جلسة 
أخــرى للتصديق عليه، معلنًا رفضه المصادقة عليه بشــكله 

الحالي.
النائب: محمد فرج الغول

قــال:" أن حكومة التوافــق التي لم تقم بدورهــا تجاه قطاع 
غــزه هــو مــا دفع 
للقيام  التشــريعي 
لتصحيح  بخطوات 
المسار وسد الفراغ 
قانونــي،  بشــكل 
هــذه  فكانــت 
اللجنــة التي أوافق 
تشــكيلتها  علــى 

وبرنامجها".
النائب: جمال نصار

أما النائــب "نصار" 
فقــد ركز قفــي مداخلته علــى أن اللجنــة هي لجنــة إدارية 
بالمقام األول وليســت حكومة لذلك فهــي غير مطلوب منها 
تقديم برنامجا سياسيا، مطالبا اللجنة ورئيسها بتركيز عملها 
على همــوم ومظالم الناس ومحاربة الفســاد، وتقديم خطة 

تفصيلية لبرنامجها الــذي وصفه بالمختصر، ومعلنا موافقته 
على تشكيلة اللجنة وبرنامجها اإلداري.

النائب: يوسف الشرافي
من ناحيتــه نصح النائب "الشــرافي" رئيــس وأعضاء اللجنة 

مصالــح  برعايــة 
والشــعب،  االمــة 
هــذا  مضيًفــا:" 
الشعب الذي ضحى 
يحتــاج  يــزال،  وال 
منا الى كل احترام 
وتوفيــر  وتقديــر 
الخدمة الجيدة له". 
علــى  مشــددًا 
تركيــز  ضــرورة 
عملها  فــي  اللجنة 

على رعاية الطبقات الفقيرة والمهمشة من أبناء شعبنا، معلنًا 
موافقته على برنامج اللجنة، وواصًفا إياه بالجيد والمناسب. 

النائب: جميلة الشنطي
النائــب  أكــدت 
"الشــنطي" أن مــا 
جــاء فــي البرنامج 
مبــادئ  هــي 
وليســت  عامــة 
معبرة  تفصيليــة، 
عــن أملهــا ترجمة 
الى  المبــادئ  هذه 
تفصيليــة  خطــط 
وعرضها الحقا على 

التشــريعي، داعية رئيس وأعضاء اللجنة لوضع حل لمشاكل 
المواطنيــن الجوهريــة ضمن أولويــات وآليات عمــل محددة 
وواضحة، مــع التركيز على قطاعي الصحــة والتعليم، معلنة 

موافقتها على تشكيل اللجنة وبرنامجها اإلداري.
النائب: مروان أبو راس

دعــا النائب "أبو راس" لضرورة االنتباه أن هذه اللجنة ليســت 
وحدهــا فــي إدارة 
وهنــاك  البلــد 
تشــابكات عديــدة 
فــي هــذا المجال، 
مشددًا على وجوب 
وحســن  االنتبــاه 
إلى  الفتا  التدبيــر، 
يــدرك  شــعبنا  أن 
الظــروف الصعبــة 
التــي  والمعقــدة 
هــذه  ســتواجه 

اللجنة، ناصحا رئيســها بإضافة بند ينص على الحرص على 
مبدأ الوحدة الوطنية وتعزيزها.

وأكــد أن هذه اللجنة لن تكون بديلــة عن أي حكومة توافقية 
تحصــل علــى الثقة مــن المجلس التشــريعي، كمــا أن هذه 
اللجنة لن تلغي أي اتفاقات وتوافقات سابقة، مطالبًا بالتركيز 
على خدمة الشــرائح الفقيرة في المجتمع والجرحى وعائالت 
الشهداء واألســرى، وموافقًا على تشــكيلة اللجنة وبرنامجها 

اإلداري.
النائب: يونس االسطل

أما النائب "األسطل" فقد أصل كعادته تأصياًل شرعيًا مستهاًل 
ُه ِميَثاَق َبِني  مداخلته بقول اهلل تبارك وتعالى:"َوَلَقْد َأَخَذ اللَّ

صادق المجلس التشريعي باألغلبية المطلقة على اللجنة الحكومية 
وبرنامجهــا اإلداري، وذلــك في جلســته التي عقدهــا بمقره يوم 
الخميس الموافق 2017-3-16م الساعة العاشرة صباحًا بحضور نواب 
المجلس وأعضاء اللجنة التي ترأســها عبد السالم صيام، "البرلمان" 

تابعت مجريات جلسة المصادقة وأعدت التقرير المفصل التالي:    

ً

صورة جماعية ألعضاء المجلس التشريعي مع اللجنة اإلدارية الحكومية
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التشريعي يصادق باألغلبية المطلقة على اللجنةاإلدارية الحكومية وبرنامجها 

ي  ُه ِإنِّ ِإْســَراِئيَل َوَبَعْثَنا ِمْنُهُم اْثَنْي َعَشَر َنِقيًبا ۖ َوَقاَل اللَّ
َكاَة َوآَمنُتم ِبُرُسِلي  َلَة َوآَتْيُتُم الزَّ َمَعُكْم ۖ َلِئْن َأَقْمُتُم الصَّ
َرنَّ َعنُكْم  َكفِّ ُ ــَه َقْرًضا َحَســًنا لَّ ْرُتُموُهــْم َوَأْقَرْضُتــُم اللَّ َوَعزَّ
ْنَهاُرۚ   ــاٍت َتْجــِري ِمن َتْحِتَهــا اْلَ ُكــْم َجنَّ ْدِخَلنَّ َئاِتُكْم َوَلُ َســيِّ

ِبيِل".  ِلَك ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ َفَمن َكَفَر َبْعَد َذٰ
الفتــا إلى أن برنامــج اللجنة مقتضب وينبغــي أن يكون فيه 

أكبــر  اهتمــام 
مصــادر  لتوفيــر 
للمســاهمة  مالية 
تخفيــف  فــي 
الماليــة  االزمــة 
 ، يــة د قتصا ال ا و
موضحــا أن االمــة 
تصــاب  عندمــا 
بــد  ال  باألزمــات 
عــن  البحــث  مــن 
حلول ذاتيــا داخليا 
معبــرًا  وخارجيــا، 

عن أمله بإسراع اللجنة في تقديم خطة تفصيلية لبرنامجها، 
مختتمًا مداخلته بالقول:" أوافق على هذه التشكيلة وبرنامجها 

وأعانكم اهلل على حمل األمانة".
النائب: د عاطف عدوان

أما النائب "عدوان" فقد تحدث عن ضرورة أن يشتمل البرنامج 
على أزمة الكهرباء وكيفية عالجها وحلها، معتبرًا أن مصادقة 
التشــريعي على اللجنــة بمثابة خطوة تهدف إلعــادة االعتبار 
للقانــون ولدور المجلس التشــريعي، ناصحًــا رئيس وأعضاء 
اللجنــة باالهتمام بالعمــال والطبقات الفقيــرة والعناية بهم 

أكبــر،  بشــكل 
إعادة  على  والعمل 
مــا  وتعميــر  بنــاء 
االحتــالل،  دمــره 
الضوابط  وفــرض 
قيــة  خال أل ا
 ، عيــة جتما ال ا و
لتفعيل  باإلضافــة 
ضمــن  البرنامــج 

خطط تفصيلية.

النائب: محمود الزهار
بــدوره أوضــح النائــب "الزهــار" أن المجلس التشــريعي هو 

الحقيقيــة  الجهــة 
للشــعب  الممثلــة 
 ، لفلســطيني ا
فمــن  مضيًفــا:" 
أن  العمــل  شــرف 
هــذا  فــي  نكــون 
ومــن  المجلــس، 
شــرف العمل لهذه 
تنــال  أن  اللجنــة 

المصادقة منه". 
اللجنــة  ونصــح 

باالســتفادة مــن الخبــرات المتراكمــة لــدى لجــان المجلس 
التشريعي، مطالبًا اللجنة بوضع الخطط التفصيلية لبرنامجها 
وعرضه على التشريعي، وموصيًا بضرورة االهتمام والتركيز 
علــى قطــاع القضــاء واألمــن والصحــة والتعليــم واالعمار، 
وتقديم خدمة مميزة للمواطن الفلسطيني بعيدًا عن التمييز 

واالنطباعات المســبقة، ومعلنا موافقته على تشكيلة اللجنة 
وبرنامجها اإلداري. 

النائب: هدى نعيم
مــن ناحيتها ركــزت النائب "نعيم" علــى أن اللجنة تتمتع بما 

االجمــاع،  يشــبه 
لتفهــم  مشــيرة 
واضح لــدى أعضاء 
للواقع  التشــريعي 
مطالبــة  المعقــد، 
بتحســين  اللجنــة 
الخدمــة المقدمــة 
داعية  للمواطنين، 
تقييــم  إلعــادة 
ومرافق  مؤسسات 
الحكومة، ال ســيما 

في مجال التشــغيل وتوفير فرص عمل للخريجين، وضرورة 
تقديــم موازنات وخطط تفصيلية لهــذا البرنامج، معلنة عن 

موافقتها على تشكيلة اللجنة وبرنامجها.
النائب: د سالم 

سالمة
النائب "سالمة"  أما 
فقد اعتبــر أن بيان 
اللجنة الــذي تقدم 
به رئيســها بمثابة 
المقتضب،  البيــان 
بالقول:"  مستدرًكا 
إال أنه يكفي للجنة 
توصــف بأنها لجنة 

إدارية وليست حكومة وليس لها برنامج سياسي". داعيا اللجنة 
للتركيز على قطاعات األمــن، والتعليم، واالقتصاد، والصحة، 

معلنا موافقته على تشكيلة اللجنة وبرنامجها.
النائب: إسماعيل هنية

أما رئيــس الوزراء الســابق والنائب في المجلس التشــريعي 
هنيــة  إســماعيل 
مداخلته:"  في  قال 
يطيــب لــي وبكل 
تواضــع أن أوافــق 
المصادقــة  علــى 
لهذه اللجنة الطيبة 
سواء على مستوى 
علــى  أو  أفرادهــا 
البرنامج  مســتوى 
مــن  خيــر  فــإن 
القــوي  اســتأجرت 

األمين". 
وأشــار "هنية" إلى مبررات هذه الخطــوة قائاًل:" ما كان لنا أن 
نقــدم على هــذه الخطوة لو قامــت حكومة التوافــق بدورها 
الحقيقي، وأن تخليها عــن دورها تجاه القطاع أحدث حالة من 
الفــراغ اإلداري والقانوني الــذي كان ال بد من ملئه بالطريقة 

القانونية فكانت هذه اللجنة". 
وأكد أن حركته ال تسعى مطلقا نقل هذه اللجنة الى المربعات 
السياســية أو الــى تكريس ما يطلق عليه دولــة غزة أو إقليم 
غزة، موضحًا أن قطاع غزة ســيبقى متمسكا بخيار المقاومة 
وخيار الوحدة الوطنية كثوابت ال تتغير، مشيرًا إلى أن تشكيل 

اللجنة ال يتعارض وهذه الثوابت ولكنها تتكامل معها.
ونصــح "هنية" رئيــس وأعضاء اللجنــة بتبني اســتراتيجية 
االنفتاح على كل مكونات الشعب الفلسطيني وقواه، والعمل 
على تفكيك المعادالت المعقدة وتصفير المشاكل مع الجميع، 
وأضاف:" هناك ملفات اجتهد فيها االخوة السابقين لكنها بقيت 

عالقة، يجب العمل بجد على حلها وعدم بقائها معلقة".
وطالــب اللجنة بالتركيز على حل المشــاكل بدال من احداثها، 
واالجتهاد في التخفيف من االحتقان في الشــارع، كما طالبهم 
بعدم اغــالق أبوابهم أمام المواطنين مضيًفــا:" أنفقوا ينفق 
عليكم وال تجعلوا يدكم مغلولة وال تبســطوها كل البســط، 
خففــوا يخفف اهلل عنكم ويســروا ييســر اهلل عليكم، وســعوا 

الناس بأخالقكم وبالحب والعمل وليس بالقول فقط". 
السيد: عبد السالم صيام

وفي تعليقه على مداخالت النواب شــكر "صيام" جميع االخوة 
النــواب على مالحظاتهــم ومداخالتهــم، مؤكــدًا أنها قيمة 
وتدخل في صميم العمل، واعــدًا النواب بأن يأخذ بها، وفيما 
يتعلق بالخطــط التفصيلية قال صيام:" نحــن بدأنا بها فعال 
وجاري العمل على اســتكمالها وســيتم تقديمها لمجلســكم 
الموقر حين اكتمالها للمصادقة عليها، وســنكون ســعداء في 
بنــاء عالقــة تكاملية بيننا وبيــن المجلس التشــريعي يمتاز 

بالثقة واالحترام وسنحرص على بناء هذه العالقة".
وأضــاف صيــام:" عزمنا علــى القيــام بمهامنا كاملــة وعلى 
االســتماع الى هذه النصائح واألخذ بها ال يعني بالمطلق أننا 
خارج محاســبة ومراقبة المجلس التشريعي، وسنكون سعداء 
بأي دور رقابي ومحاســبي للمجلس التشريعي على أداء عمل 
هذه اللجنة ألن شــعبنا يحتاج منا كل جهــد وهو أكبر من أي 
اشــخاص أو أي لجــان، ونحن ســنأخذ بمالحظــات ومداخالت 

االخوة النواب وأننا من حيث المبدأ ال نختلف معها".
وفي ختام الجلسة أعلن النائب األول لرئيس التشريعي 
الذي ترأس الجلسة أنه وبناًء على تصويت النواب فقد 
تمت المصادقة باألغلبية المطلقة على تشكيلة اللجنة 

اإلدارية الحكومية وبرنامجها اإلداري.

صورة جماعية ألعضاء المجلس التشريعي مع اللجنة اإلدارية الحكومية



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

23 مارس /آذار 2017 م العــدد
)210(

A L  -  P  R  L  M  A  N
تقرير6

واصل نواب المجلس التشريعي الفلسطيني أعمالهم وفعالياتهم 
في الضفة الغربية وقطــاع غزة بهدف التواصل مع فئات المجتمع 
المختلفة وتقديم الخدمة لشــعبنا، وتعددت أنشطة النواب خالل 
األســبوع الجاري فمن جانب كانت زيارات دبلوماسية ولقاء سفراء 

ومعتمدين في السلك الدبلوماسي وشرح معاناة شعبنا لهم، ومن 
جانب أخر زيارات اجتماعية ولقاءات مع مؤسســات رسمية وأهلية 
لالطالع علــى أعمالها وتذليل العقبات التــي تعترضها، "البرلمان" 

تابعت أنشطة وفعاليات النواب وأعدت التقرير التالي: 

نواب التشريعي في الضفة وغزة.. 
زيارات دبلوماسية واجتماعية ولقاءات مع مؤسسات رسمية وأهلية

زيارة قنصلية الصين 
هذا وزار وفــد من نواب الضفة ضم ُكاًل من: أحمد 
عطــون، محمد طوطــح، وعبد الجابــر فقهاء، يوم 
أمــس األول مقــر قنصليــة الصين الشــعبية في 
مدينــة "رام اهلل" المحتلــة، وكان في اســتقبالهم 
الســفير الصيني، وأعضاء من البعثة الدبلوماسية 
الصينيــة، حيث ناقش النواب قرار االحتالل األخير 
القاضــي بمنــع رفــع اآلذان، باإلضافــة الختطاف 
النائــب ســميرة الحاليقــة، وأوضــاع األســرى في 
ســجون االحتالل، وقضيــة النــواب المبعدين عن 

مدينة القدس. 
االحتــالل مخالفــة  إجــراءات  أن  النــواب  واعتبــر 
للقوانيــن والمواثيــق الدولية واإلنســانية، داعين 
الســفير الصيني لممارســة جهود دبلوماسية من 
أجل وقــف تغول االحتالل على شــعبنا في الضفة 

والقدس.
مــن جانبــه أكــد الســفير علــى عمــق العالقــات 
بين الشــعبين، وشــرح جهود قنصليتــه، موضحًا 
المســاعدات التــي تقدمها حكومة بالده للشــعب 
الفلسطيني ســواء كانت رسمية أم إغاثية أو دعم 
سياســي علــى الســاحات الدوليــة المختلفة، وفي 
نهايــة اللقــاء عبــر النواب عن شــكرهم للســفير 
وجمهوريــة الصيــن لمواقفهــا الداعمــة للشــعب 

الفلسطيني. 
زيارات اجتماعية

إلــى ذلك زار نــواب شــمال القطاع ديــوان عائلة 
مسلم "أبو عمرو" في مدينة بيت الهيا، وضم وفد 
النواب: يوســف الشــرافي، محمد شــهاب، ومشير 
المصــري، وكان فــي اســتقبالهم وجهــاء العائلة، 
الذين أثنوا على الزيارة وعبروا عن سعادتهم بها، 

ووصفوها بالمبادرة االيجابية. 
بدوره أشــاد النائب "شــهاب" في كلمة لــه بالدور 
الوطني لعائلة "مسلم" معتبرًا أنها إحدى العائالت 
العريقة واألصيلة في محافظة شمال غزة، مشيرًا 
لدور شباب العائلة في مقاومة االحتالل على مدار 
الســنوات الماضيــة، شــاكرًا العائلة على حُســن 

وأشــار النائب "أبو راس" فــي كلمته ألهمية األمن 
واألمان الذي يشــعر به شعبنا الفلسطيني بتواجد 
فرق األمن والحماية ودورها في حماية المؤسسات 
والشــخصيات والوفــود الزائــرة للقطاع، شــاكرًا 
لقيــادة الجهاز ومنتســبيه جهودهــم وانجازاتهم، 

معتبرًا أنها مفخرة للشعب الفلسطيني.  
استقبال لجان األحياء  

مــن ناحيتــه اســتقبل النائب إســماعيل األشــقر 
لجنــة أهالي حــي "الفالوجا" الواقع غرب معســكر 
جباليــا، وناقــش معهــم عــدة قضايــا ومشــاكل 
تخص المنطقــة، وطالب األهالي بضــرورة إيجاد 
حلول مرضية لمشــكلة االزعاج المتواصل ألهالي 
الحي بفعــل بعض المؤسســات التجارية الخاصة، 
واالختنــاق  الســير  حركــة  الزدحــام  وباإلضافــة 
المــروري فــي بعــض المناطــق، داعيــن للعمــل 
بالســرعة الممكنة لوضع وإيجاد الحلول المناسبة 

لهذه المشكالت.
بدوره وعد النائب "األشــقر" بنقل مطالب األهالي 

الضيافة واالستقبال. 
لقاء مؤسسات خيرية

بدورهــم التقــى نــواب محافظة خــان يونس مع 
عدد من ممثلي المؤسســات الخيريــة بالمحافظة 
واستمعوا منهم ألهم المشكالت التي تواجه العمل 
الخيــري واإلغاثــي، وضــم الوفد ُكاًل مــن النواب: 
خميس النجار، يحيى العبادســة، ويونس أبو دقة، 
حيث أشــادوا بجهود تلك المؤسســات والجمعيات 
في تخفيف معاناة شعبنا وتقديم المساعدة لألسر 
المســتورة والفئات الفقيرة، وفــي نهاية اللقاء تم 
االتفاق على تعزيز التواصل بين مكتب النواب في 

المحافظة وممثلي تلك المؤسسات. 
تخريج قادة فرق األمن والحماية

وفي ســياق منفصل شارك النائب مروان أبو راس 
في حفل تخريج قادة فرق األمن والحماية الحادية 
عشــر فــي مدينة غــزة التــي نظمها جهــاز األمن 
والحماية بحضور العميد بهجت أبو ســلطان مدير 

الجهاز، وعدد من قيادات الجهاز والعاملين فيه.

للجهــات الرســمية ســواء البلديــة أو وزارة الحكم 
المحلي أو أي جهة مختصة والعمل من أجل تسوية 
األوضاع المتسببة في ازعاج المواطنين في أسرع 

وقت ممكن. 
ويلتقي وكيل وزارة األشغال

كما التقي "األشــقر" بوكيل مساعد وزارة األشغال 
"ناجي ســرحان"، وناقش معه مشــروع اإلســكان 
التعاونــي لألســر الفقيــرة والمحتاجــة، باإلضافة 
آلليــات تعويــض المواطنيــن المتضرريــن جــراء 

العدوان األخير على القطاع.
مــن ناحيتــه أشــار "ســرحان" إلنجــازات وزارتــه 
معانــاة  مــن  للتخفيــف  الهادفــة  ومشــاريعها 
المواطنين، منوهًا إلى المشــاريع اإلسكانية التي 
تنفذها الوزارة والتي من شــأنها خلق فرص عمل 

وتوفير مساكن مناسبة لألسرة المحتاجة. 
ويتفقدون المحكمة الشرعية

وعلــى صعيد أخــر تفقد نــواب محافظة الشــمال 
المحكمة الشرعية واطلعوا على أبرز إنجازاتها

 خالل العــام المنصرم، وناقشــوا المعيقــات التي 
تعتــرض العمل فيها، وضم الوفــد ُكاًل من النواب: 
يوســف الشــرافي، عاطف عدوان، مشير المصري، 
وجميلــة الشــنطي، وكان في اســتقبالهم القاضي 
الشــرعي بالمحكمة الشــيخ زكريــا النديم، ومدير 
المحكمة والطاقم اإلداري وعدد من المدراء ورؤساء 
األقسام.بدوره ثمن النائب "الشرافي" دور المحكمة 
فــي فصــل الخصومات بيــن المواطنيــن وتحقيق 
مصالحهــم فيما يخــص األحوال الشــخصية وفق 
الشريعة اإلسالمية، شاكرًا للعاملين فيها تقديمهم 
التوجيهات واالرشــادات للمواطنين، وتحقيق مبدأ 
العدالة. من ناحيتها أكدت النائب "الشــنطي" على 
أهميــة المحاكم الشــرعية فــي معالجــة القضايا 
الفقهيــة والقانونيــة المعاصــرة، والعمل على حل 
النزاعات األسرية المعروضة عليها بشكل ودي قبل 
وصولها للتقاضي والخصومة، مؤكدة على ضرورة 
الســعي لالرتقاء بالعمل داخل المحاكم الشــرعية 

بما يخدم المواطن وتحقيق مصالحه وآماله.

نواب الضفة لدى لقائهم السفير الصيني 

النائب أبو راس خالل حفل تخريج دورة عسكريةنواب خانيونس لدى اجتماعهم مع ممثلي المؤسسات الخيرية بالمحافظة
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النائب العبادسة: التهديد أمريكيا لمجلس حقوق اإلنسان يؤكد أنها راعية لإلرهاب
أكد النائــب يحيى العبادســة أن التهديــد األمريكي 
لمجلس حقوق اإلنسان األممي بسحب البند الخاص 
بأوضــاع حقوق االنســان في فلســطين عــن جدول 
أعمالــه، يؤكد أنهــا راعية اإلرهاب فــي العالم وأنها 
تنتــج األنظمة العنصرية وتشــجع اإلرهــاب الدولي 
انعكاسًا لعنصرية اإلدارة األمريكية ورئيسها الحالي 

"ترامب". 
وقال "العبادســة" فــي تصريح صحفي:" أن ســلوك 
وزير الواليات المتحدة األمريكية "تيلرسون" وتهديده 
بانسحاب بالده من مجلس حقوق االنسان، إنما يعبر 
عن انحياز عنصري للكيان الصهيوني، وبمثابة اعالن 
واضح عن تشكيل حماية دولية لدولة الكيان، ونظرة 

المؤسسات الحقوقية العاملة في فلسطين. 
 وبيّــن أن موقــف "لينــك" يضــاف لألصــوات الحرة 
التــي تعري االحتالل وتظهر الحقيقية وال تســتجيب 
لضغوطات االحتالل، موضحًا أن واقع االحتالل اليوم 

أكثر ظالمًا وعنصرية وإرهابًا من ذي قبل.
 وأشــار "العبادســة" إلــى أن االحتالل يمــارس كافة 
اشــكال االذالل واالهانــة والعنصريــة ضــد شــعبنا 
الفلسطيني ويلقى حماية من قبل الواليات المتحدة 
واألنظمة الغربيــة وبعض األنظمة العربية المنافقة 
للكيان الصهيوني، مؤكدًا أن هذه الحالة لن تســتمر 
طوياًل وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه االحتالل على 

جرائمه وال يجد له نصيرًا في الساحة الدولية. 

معادي لتطلعات الشعوب بالحرية واالستقالل". 
 وأضاف:" يظهر تمامًا مدى العنصرية واالجرام التي 
تديــره اإلدارة االمريكية ضد الشــعب الفلســطيني، 
أمريكيا مشاركة في كل جرائم االحتالل الصهيوني 
وتمثــل لــه الحمايــة فــي المحافــل الدوليــة وفــي 
المنظمات ولذلك يأتي هذا التهديد في إطار سياقات 

السياسات االمريكية المعادية لشعبنا".
وثمن موقف مراقب األمم المتحدة مايك لينك والذي 
وصف االحتالل الصهيونــي ب "االحتالل األكثر خبثًا 
فــي العالــم" واتهامه لالحتــالل بـ "إذالل إنســانية" 
الفلســطينيين، وتكثيــف حملة القمع ضد ناشــطي 
حقوق اإلنســان في األراضي الفلســطينية، وكذلك 

رئاسة التشريعي 
تشارك نقابة المحاسبين باحتفال 

يوم المحاسب الفلسطيني
األب مسلم: مقدساتنا المسيحية 

واإلسالمية في القدس وفلسطين ليست 
للبيع وال المساومة

شارك د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي والنائب جمال نصار، 
باالحتفال الذي نظمته نقابة المحاسبين 
بمناســبة يوم المحاســب الفلســطيني 
غــزة  مدينــة  فــي  األول  أمــس  يــوم 
بحضور مجلــس إدارة النقابــة وكوكبة 
من المحاسبين الفلســطينيين والكوادر 
العلميــة، وممثلين عن القوى والفصائل 
ومؤسســات  واإلســالمية،  الوطنيــة 
المجتمع المدني والنقابات الفلسطينية.

وفي كلمته أشــاد "بحر" بالدور الوطني 
الفلســطينيين،  والمحاســبين  للنقابــة 
منوهًــا إلــى أنهــم يتمتعــون بخبرات 
علمية وعمليــة كبيرة تؤهلهــم للقيام 
بواجباتهم في خدمة شعبهم وقضيتهم 
وبــكل جــدارة، وأبــرق "بحــر" بالتهنئة 
للمحاسبين بيومهم ودعاهم لالستمرار 
بممارســة دورهــم الريادي فــي خدمة 

الوطن والقضية.   
وعبر عن فخره بالمحاســب الفلسطيني 
الــذي قــدم نموذجًا رائدًا فــي المزاوجة 
بين العلم وبين خدمة الوطن والتضحية 
في سبيله، وقال:" المحاسب الفلسطيني 
يقــف على ثغر مهــم من ثغــور الوطن 

المحاســبون  أعطــى  فقــد  والقضيــة، 
الفلســطينيون لشــعبنا وقضيتنا الكثير 
وقدموا الشهداء والجرحى واألسرى على 

طريق الحرية واالستقالل".
وبيّن أن المحاســب صاحب تأثير واضح 
في المجتمع الفلســطيني وخصوصًا في 
القطاعيــن التجــاري واالقتصــادي، وأن 
يشــكلون  الفلســطينيون  المحاســبون 
الوطنيــة  للمؤسســات  فقــري  عمــود 
والسياســية وقــد أبلــوا بالًء حســنًا في 
خدمــة شــعبهم وإثــراء العمــل العــام 
وقدراتهــم  بكفاءاتهــم  والمؤسســي 

العالية.
وأشار إلى أن المجلس التشريعي يمارس 
دوره فــي الرقابة والتشــريعي، منوهًا 
لبعــض القوانيــن التي ســنها المجلس 
لحمايــة وتحصين الجبهــة الداخلية من 
أي تدخــالت خارجيــة تســتهدف إيقــاع 
األذى بشــباب األمــة، الفتًا إلــى أن كل 
الصهيونيــة  والمخططــات  المحــاوالت 
التي تســتهدف قهر إرادة شعبنا وإشاعة 
الميوعة واالنحالل األخالقي بين أبنائه 
لن يكتــب لها النجاح ولن تحصد ســوى 

الفشل والخسران التام.

أكد األب "مانويل مسلم" على حقنا 
التاريخــي بمقدســاتنا المســيحية 
واإلســالمية في فلسطين، منوهًا 
إلــى أنها حقــوق تاريخية للشــعب 
الفلســطيني وهي ليست للبيع وال 
المســاومة وال تقبل القســمة على 
أثنيــن، مضيًفــا أن شــعبنا يملــك 
الحق التاريخي الخالص في القدس 
والمسجد األقصى وكنيسة القيامة 
وغيرها من المقدســات اإلسالمية 

والمسيحية التاريخية.
جــاءت تصريحــات "مســلم" لــدى 
لقاءه مــع وفد من نــواب المجلس 
التشريعي بالضفة الغربية المحتلة 
ضم ُكاًل مــن: أحمد عطون، محمد 
طوطــح، أيمــن ضراغمــة، وعبــد 
الجابــر فقهــاء، الذين التقــوه في 

بيته بمدينة بيرزيت، وناقشوا معه 
مســتجدات األحداث على الســاحة 
الفلسطينية، والتطورات السياسية 
فيها، باإلضافة لقرارات وتشريعات 
لشــرعنة  الهادفــة  االحتــالل 
ومصــادرة  وضــم  المســتوطنات، 
األراضــي الفلســطينية في الضفة 

الغربية المحتلة. 
من ناحيتهم أشاد النواب بالمواقف 
البطولية المتقدمة لألب "مانويل" 
المشــهود له بالوطنية والشجاعة، 
شــاكرين له تصريحه األخير الذي 
دعا فيه المسلمين لرفع األذان من 
الكنائس إذا تعذر رفعه من المساجد 
بفعل إجراءات االحتالل، مشــددين 
على أن مواقفه وتصريحاته مقدرة 
ومعتبــرة مــن الناحيــة الوطنيــة 

واالجتماعية وذات مردود جيد على 
العالقات اإلسالمية المسيحية.

بــدوره أكــد األب "مانويل" على أن 
بوصلة الشعب الفلسطيني ينبغي 
أن تبقــى موجهــة نحــو القــدس 
والمقدسات حتى تحريرها من دنس 
االحتــالل الغاصب، داعيًــا لتعزيز 
الفلسطيني  صمود أهلنا وشــعبنا 
في مختلف أماكــن تواجده، معبرًا 
عن اســتياءه الشــديد من استمرار 
االنقســام وغياب الوحدة الوطنية، 
معربًــا عــن قناعته بعــدم أهلية 
لقيــادة  اهلل"  "رام  فــي  الســلطة 
باإلضافــة  الفلســطيني،  الشــعب 
لعــدم امتالكهــا لرؤيــة سياســية 
استراتيجية من شأنها تحقيق حلم 

شعبنا بالحرية واالستقالل. 

لدى لقائه مع نواب الضفة 


