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آفاق
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أمجادنا في رمضان
شــهر رمضان المبارك يغمرنا بالسعادة وراحة البال واطمئنان النفس نظرًا لتعلق قلوب 
المؤمنيــن بالرحمن ســبحانه وتعالى، ومع محطــة رمضان نتوقف مع أمجــاد أمتنا في 
اليرموك والقادســية وفتــح مكة، وقائمة االنتصارات التي حققها المســلمون في شــهر 

رمضان تطول، فهي مبعث عزة لنا وشعور بالكرامة والسيادة. 
نحن كأمة مسلمة كنا سادة العالم ووصلنا لكل الدنيا بفتوحاتنا وأخالقنا يوم كنا ملتزمين 
بتعاليم ديننا الحنيف، وحينما تخلينا عن سماحة الدين تراجعنا لنكون في ذيل األمم -لألسف 
الشديد- ال يفيدنا اليوم التغني باألمجاد طالما أننا ال نسير على خطى اآلباء واألجداد والسلف 
الصالح ممن سبقونا، وحتى نعود لسابق عهدنا في السيادة وتحقيق االنتصارات فال بد لنا 
من العودة لألصول الصافية التي سار عليها سلفنا ونذكر منها على سبيل التذكير ال الحصر 

ما يلي: 

خدمة الرعية
لقــد أخلص قادة المســلمون األوائل في خدمة رعيتهــم وخدموهم بحب فكانوا لهم قدوة 
صالحة وأخذوا بأيديهم إلى بر األمان وفتحوا لهم قلوبهم وعقولهم ومدوهم بكل أســباب 
الصبر، وســاروا أمامهم في القتال والجهاد، فكانت الرعية محبة للراعي ومطيعة له ومضوا 
معــًا نحــو النصر والســيادة والتمكين، ولو تخلت القيــادة عن القاعدة وعاشــت غير حياتها 
وراقبــت األمــور عبر أبراجها العاجية لما قامت لألمة قائمــة وظلت األمة في ذيل األمم كما 

نحن اليوم لألسف. 

و عففت فعفُّ
لقد عّف الرعاة والوالة واألمراء في عهد النبوة وفي أزمنة الصحابة والتابعين والصالحين 
فكانت الرعية تابعة لهم وسائرة على دربهم في العفاف والتقى والصالح، تكافل األمراء 
مع الناس وتواصلوا معهم وراقبوا أحوالهم وكانوا لهم قدوة صالحة فســار الناس على 
شاكلة األمراء وتجّملوا بعفة النفس والمحافظة على المال العام إسوًة بأمرائهم فالناس 
على دين ملوكهم، ولذلك بلغت سمعتهم الحسنة األفاق وفتحوا الدنيا بأخالقهم وحسن 

صنيعهم، عف األمراء فعفت الرعية وصلح حالها. 

العدل والمساواة 
ســاوى األمــراء بين الناس فكانوا كلهم تحت القانون سواســية ال فــرق بين هذا وذاك، ال 
حصانــة ألي مخطئ وال مســيء مهما كانت درجة قرابته مــن األمير أو الحاكم أو الخليفة، 
فأمنــت بذلك الرعيــة من بطش القانــون أو بطش مطبقيه بحق أي شــخص، واطمأنت 
الرعيــة من التفرقة بينها ألي اعتبارات أو نســب أو صلــة قرابة ألحد من أحد، فكان الناس 
كلهم سواسية كأسنان المشط وعملوا كخلية نحل من أجل دينهم وأوطانهم فكانت لهم 

السيادة والتقدم بين األمم. 

شفافية الحكام
كانت حياة الحكام واألمراء ككتاب مفتوح يطلع عليه عموم الناس والرعية فليس لديهم 
مــا يخفونه وال يتوجســون مــن أي أمر ال على الصعيــد المالي وال غيره مــن األصعدة، 
يراقبون أقربائهم بأشد أنواع الرقابة المعروفة لديهم قبل أن يراقبوا عموم الناس فإن 
تبّين لهم أي أمر خارج عن المألوف راقبوا وحاسبوا وقّوموا اعوجاج أهلهم وأبنائهم قبل 
غيرهم من الناس وبذلك استحقوا حب الرعية وملكوا قلوبهم ودانت لهم الناس بالطاعة 
واالنصياع فكانت القيادة السلسة للمجتمع والرعية القائمة على الثقة والحب المتبادل. 

ختامًا
كلها قيم ناظمة ورثناها عن سلفنا وتعلمناها من ديننا وإسالمنا فإن نحن وضعناها موضع 
التطبيق والتنفيذ العملي كانت لنا الســيادة والتقدم ولمجتمعاتنــا االزدهار، وإن كان األمر 

عكس ذلك كان من نصيبنا الخسران والبوار والتراجع وبقينا في ذيل األمم ال قدر اهلل.   
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عقدت لجنــة الرقابــة والحريــات العامــة بالمجلس 
التشــريعي جلسات اســتماع منفصلة لوكيلي وزارة 
الشباب والرياضة واالقتصاد، وكذلك لرئيس ديوان 
الرقابــة المالية واإلدارية وذلك بهدف متابعة ســير 
العمل واالطالع علــى تفاصيل المهام اليومية التي 
تقوم بها تلك المؤسسات والوزارات، وحضر جلسات 
االســتماع رئيــس اللجنة النائــب يحيى العبادســة 

والنائب عبد الرحمن الجمل، والنائب هدى نعيم. 

وكيل االقتصاد
واســتهلت اللجنة جلساتها باالســتماع لوكيل وزارة 
االقتصــاد حاتــم عويضة، حيث أكــد رئيس اللجنة 
أن الجلسة تأتي في إطار مناقشة قضايا اقتصادية 

متعددة. 
بــدوره لفت عويضــة أن عمل وزارتــه يتقاطع مع 
الكثيــر من الــوزارات كالزراعــة والماليــة والداخلية 
ال ســيما في كثيــر من القطاعــات الحيوية والمهمة 
وقال:" لذلك نحن نتعاون مع جميع الجهات المعنية 

سعيًا لخدمة المواطن وتجويد العمل". 
وأوضــح عويضــة أن قطاع غزة مــا زال يعاني من 
نقص شــديد في كميات األسمنت حيث أن الكميات 
الموافق عليها في النظام بلغت 600 ألف طن، بينما 
المدخل حتى االن فقط 4000 طن، وبالتالي ما زالت 

الحاجة لمضاعفة الكميات قائمة. 

رئيس ديوان الرقابة 
إلــى ذلــك عقــدت اللجنة جلســة اســتماع لرئيس 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية إســماعيل محفوظ، 
بدوره أكد العبادسة على دور ديوان الرقابة المالية 
واإلداريــة الفاعــل فــي تصويــب أوضاع الــوزارات 
والمؤسســات الحكوميــة مــن خــالل التقاريــر التي 
يتم إعدادهــا ورفع التوصيات الالزمة بشــأنها إلى 

المعنيين.
وأوضح رئيس اللجنة أن الجلسة تأتي للوقوف على 
صورة األوضاع في الوزارات والمؤسسات الحكومية 
ومدى إمكانية تفعيل أدوات الرقابة عليها، وتحقيق 
التكامليــة ما بين ديوان الرقابــة والوزارات وخاصة 
وزارة الداخلية في ظل غيــاب وزراء حكومة الوفاق 

وعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية في قطاع غزة.
من جانبه شــكر رئيــس الديوان لجنــة الرقابة على 

اهتمامها مشيدًا بالتعاون المستمر بين ديوانه والمجلس 
التشريعي، مقدمًا شرحًا وافيًا عن الحالة العامة للوزارات 
والمؤسســات والهيئــات الحكوميــة وســبل تطويرهــا 

ومراقبة أدائها.

وكيل الشباب والرياضة
كما عقدت اللجنة جلســة اســتماع أخرى لوكيل مساعد 
وزارة الشــباب والرياضــة أحمد محيســن، بهدف متابعة 
عمــل الوزارة واالطالع على دورهــا في متابعة األندية 

الرياضية واالشراف على المراكز الشبابية. 
بدوره طمأن محيســن أعضاء اللجنــة على واقع الوزارة 
والنشــاط الرياضي مشــيرًا لقفزة نوعية حققتها وزارته 
باتجاه االستقرار الرياضي، منوهًا لدور الوزارة في تذليل 
كافــة المشــاكل المتعلقة بحركة الرياضيين وســفرهم 
عبر المعابر وتسيير أمور األندية مع البلديات والشركات 

الراعية. 
وأوضــح أن عــدد المراكز الشــبابية التي تشــرف عليها 
الــوزارة يبلغ 78 مركز مرخص و80 نــادي رياضي و28 
اتحاد رياضي، وأشــار لقلة االمكانيــات المادية والمالية 
وقلــة عــدد الموظفين بالــوزارة، مؤكدًا علــى   حرص 
وزارته على النهوض بالقطاع الرياضي، مشيرًا الهتمام 
أكبر من السابق بشريحة الشباب، منوهًا لقانون الشباب 
الذي منح وزارته مســاحة إضافية لخدمة هذه الشريحة 
المهمة في المجتمع من خالل صندوق اقراض الشــباب 
والخدمــات التي يقدمهــا في مجال المشــاريع الصغيرة 

واالسكان والزواج والتعليم.
وفي نهاية الجلســة شــكر الناب وزارة الشباب والرياضة 
علــى جهودهــا المبذولة مؤكدين على ضــرورة التركيز 
على شريحة الشــباب واالهتمام بها خاصة في الظروف 

الصعبة التي يعانيها الشباب الفلسطيني.  

لجنة الرقابة تعقد جلسات استماع 
لوكيلي الشباب والرياضة واالقتصاد 

ورئيس ديوان الرقابة 



التشريعي يعقد جلسة خاصة في الذكرى 49 الحتالل شرقي القدس
عقــد المجلــس التشــريعي صبــاح 
أمس "األربعاء" جلسة خاصة بمقره 
فــي مدينــة غــزة وذلك بمناســبة 
الذكرى التاسعة واألربعين الحتالل 
شــرقي القدس والمســجد األقصى 
النــواب لتقرير  المبــارك، واســتمع 
أعدته لجنة القدس واألقصى بهذه 
المناســبة وأجمل التقريــر األحوال 
المحيطــة بالقدس وهمــوم أهلها 

والتحديات التي تواجهها. 
وافتتــح د. أحمد بحــر النائب األول 
لرئيس المجلس التشريعي الجلسة 
مــا  االحتــالل  أن  علــى  بتأكيــده 
زال يمعــن فــي عدوانــه وإجرامــه 
بحــق مدينــة القدس ومقدســاتها 
وأهلهــا  والمســيحية  اإلســالمية 
مــن  مجموعــة  عبــر  الصامديــن، 
السياســات العنصرية والمخططات 
اإلجراميــة الرامية لتهويــد المدينة 

المقدسة. 

التشريعي يندد باستمرار الحصار 
ويدعو مصر لفتح معبر رفح

خالل جلسة بميناء غزة

رئاسة التشريعي تتسلم 
التقرير السنوي لديوان الرقابة 

المالية واإلدارية

لجنة الرقابة تستمع لوكيل 
مساعد وزارة المالية 
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تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك
يتقــدم د. عزيز دويك رئيــس المجلس التشــريعي و د.أحمد بحر  
النائب األول لرئيس المجلس والنواب كافة بأحر التهاني والتبريكات 
من األمتين العربية واإلسالمية عامة ومن شعبنا الفلسطيني خاصة 

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
أعاده اهلل علينا بالخير واليمن والبركات 
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شــارك الدكتــور أحمــد بحــر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشــريعي الفلسطيني في 
تخريج دورة لضبــاط األمن الوطني بقطاع 
غزة، بحضور قيادات وزارة الداخلية واألجهزة 
األمنيــة، وذلك في مقر أنصــار غرب مدينة 
غــزة.  وأكد بحر خالل كلمتــه أن قطاع غزة 
ينعــم باألمــن واألمــان واالســتقرار األمني 
بفضل اهلل ثــم بفضل الجهود المبذولة من 
قبــل األجهزة األمنية ومنتســبيها وقياداتها، 
شــاكرًا لوزارة الداخلية وقوات األمن الوطني 
ما يقومون به مــن جهود كبيرة لحفظ أمن 
الوطــن والمواطن، مشــيدا بالعقيدة األمنية 
التي ســتقودنا للنصر والتحرير، وهي عقيدة 

المقاومة والحفاظ على أمن المواطن.
وجدد بحر تأكيده أن األمن القومي المصري 
هــو من األمن الفلســطيني، مشــيرا إلى أن 
قوى األمن في غزة ستحمي وطننا وستحمي 
حدودنا، مطالبا مصر الشقيقة بضرورة فتح 
معبر رفح بشــكل دائما، للبضائــع واألفراد، 
وقال:" بحكــم العروبــة والديــن والجغرافيا 
نناشــد مصر فتح معبــر رفــح، وال يجوز أن 
يظــل مغلقا فــي وجــه المرضــى والطالب 

والحاالت اإلنسانية". 
وناشــد حركة فتــح للعودة لطريــق الوحدة 
على أســاس الثوابــت الفلســطينية، محذرا 
مــن أن المبادرات التي تطلقها بعض الدول 

والقوى الغربية إلعادة المفاوضات ما هي اال 
مبادرات باهتة وميتة وال تخدم إال االحتالل 

الصهيوني.
وأضاف:" رغم الحصار والمماطلة والتسويف 
في قضايــا المعبر والموظفيــن والكهرباء ال 
يمكــن أن نلقي البندقية وســنبقيها موجهة 
فقــط نحــو تحريــر فلســطين وال يمكن أن 
نخلط االوراق ونحن على موعد مع التحرير، 
يذكر أن الحفــل تخلله عدة فقرات وعروض 
عسكرية شملت عرض مشاة وعروض إنزال 
وعــروض صاعقــة منوعة وعــرض مهمات 
خاصــة، نفذها الضبــاط الخريجــون وحازت 

على إعجاب الحضور والضيوف. 

بحر يشارك بتخريج دورة ضباط األمن 
الوطني ويشيد بالحالة األمنية المستقرة   

تفقــد وفــٌد برلمانــّي برئاســة الدكتــور أحمــد 
بحــر النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
الفلســطيني، لجان امتحانات الثانوية العامة في 

مدينة غزة.
وشــارك فــي الجولة رئيــس لجنــة التربية في 
المجلس التشــريعي النائب عبد الرحمن الجمل، 
وعضو اللجنــة النائب هدى نعيم، ووكيل وزارة 
التربية والتعليم زياد ثابت، والوكالء المساعدون 

في الوزارة.
مــن جهتــه، أشــاد د. بحر خــالل مؤتمر صحفي 

عقده في مدرســة فلســطين في ختــام الجولة 
التربيــة والتعليــم فــي تســيير  بجهــود وزارة 
امتحانــات الثانويــة العامة بنجــاح وتميز، رغم 

الحصار المستمر على القطاع.
وعبــر بحر عن خالــص تعازيه لعائلة الشــهيدة 
سوســن منصور من مدينة القدس والتي شــيع 
جثمانها الطاهر أمس، حيث كانت تستعد لخوض 
امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، ملفتا إلى 
أن جرائم االحتالل طالت كل شيء في فلسطين 

حتى طلبة الثانوية العامة.

العامة في القطاع، كما أشاد بوزارة الصحة التي 
أّمنــت وحدة صحية فــي كل لجنة امتحانات في 

قطاع غزة.
وأضــاف:" هذه الزيــارة التفقديــة لقاعات لجان 
امتحانات الثانوية العامة تأتي في إطار المتابعة 
التشــريعي  المجلــس  والحّيــة مــن  المســتمرة 
لالطمئنان على ســير امتحانــات الثانوية العامة 
وهي تتويجــًا للمتابعة من المجلــس على مدار 
العــام لوزارة التربية والتعليــم واالطمئنان على 

سير العمل في الوزارة". 

وأشــار إلــى أن وحدة امتحانــات الثانوية العامة 
في غزة والضفة الغربية يدل على وحدة شــعبنا 
الفلســطيني، معبــًرا عــن أملــه أن يكــون هذا 

التوافق خطوة نحو المصالحة الشاملة والتحرير.
وثمــن صمود الطلبة وإصرارهــم على مواصلة 
المســيرة التعليميــة رغــم العــدوان والحصــار 
وانقطــاع الكهربــاء، مؤكــًدا أنهــم جيــل تحرير 

القدس.
وعبر عن تقديره ألداء الشــرطة الفلسطينية في 
توفيــر األمن والمناخ المناســب لطلبــة الثانوية 

وفد برلماني يتفقد قاعات االمتحانات ويبرق بالتحية 
لشهيدة الثانوية العامة سوسن منصور

النائب جرار: األسرى يعانون ويالت 
السجن ويأملون بالفرج القريب 

قالت النائب في المجلس التشريعي عن قائمة أبو على مصطفى خالدة جرار 
عقب االفراج عنها من سجون االحتالل اإلسرائيلي، إن األسرى يعانون ويالت 
وعذابات غير متناهية في سجون االحتالل غير أنهم ما زالوا يأملون بالفرج 
القريب، وأشــارت في تصريحات صحفية أن هناك حالة من السخط الشديد 
فــي صفوف األســرى على أداء الســلطة فــي رام اهلل لعدم إثــارة قضيتهم 

بشكل جدي في المحافل الدولية. 
ووصفت جرار حال األســرى في ســجون االحتالل قائلة:" األسرى واألسيرات 
ال يثقــون بالتصريحــات التــي تتحدث عــن تحريرهم، ومطلبهم األساســي 
هــو تحرك جدي بخطوات عملية لتحريرهم ومالحقة إســرائيل عبر القنوات 

الدولية".
وأكدت أن األســرى لديهم اســتياء كبير من استمرار حاله االنقسام، وقالت:" 
مطلب األسيرات كما كل األسرى ضرورة تحقيق المصالحة على األرض، ففي 

السجون هناك حاله استغراب من استمرار االنقسام حتى اآلن".
وأوضحــت أن األســرى لديهم طمــوح عالي وكبيــر باالفراج عنهــم والنظر 
لقضيتهم بشــكل عادل، وتحقيــق أمانيهم بمالقاة األهــل واألحباب، وعن 
األســيرات اللواتي يعانين الكثير في ســجون االحتــالل، قالت:" تركت خلفي 

أسيرات يعانين من صلف االحتالل ويكابدن سنوات طويلة في األسر".
وطالبــت بمزيــد مــن االهتمام باألســيرات واألســرى من قبل المؤسســات 
الحقوقية، وكشفت عن تحرك داخل السجون ضد قرار تقليص عدد الزيارات 
الشهرية واقتصارها على زيارة واحدة، قائلة:" هناك استياء كبير في صفوف 

األسرى من هذا القرار ألن الزيارة تعد متنفس لألسير لرؤية ذويه".
وفي معرض ردها على سؤال عن التهمة الموجهة إليها قالت جرار:" ال يوجد 
تهمة واضحة، ولكن يبدو أن كل أنســان يتحرك ويتحدث عن قضيته متهم 

بالنسبة لالحتالل".
وتعــد جــرار من أبــرز قيادات الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين في الضفة 
الغربية، وهي عضو مكتب سياسي للجبهة، وأفرج عنها االحتالل مؤخرًا بعد 

قضائها حكمًا لمدة أربعة عشر شهرًا في سجونه. 
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كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

رسالة محبة في رمضان
أهلنا الكرام.. شعبنا الصابر المرابط:

نتفيــأ هذه األيام ظالل شــهر رمضــان المبارك الوارفــة التي تمدنا بالراحة والســكينة 
والطمأنينة، وتبث في قلوبنا نفحات اإليمان واليقين والتقوى والثقة بنصر اهلل عز وجل.

إن شهر رمضان هو شهر رباني جامع، ولعل ما يمكن أن نقتبس من أنوار هذا الشهر 
الفضيل باقة من المعاني السامية والدروس الروحية واإليمانية العالية التي ال تتجسد 

دفعة واحدة إال في شهر رمضان.
فشهر رمضان هو شهر التوبة والمغفرة والمحبة والتقرب من اهلل تعالى، كما هو شهر 
الصبر والمصابرة، وهو –أيضا- شهر البذل والعطاء والرحمة والرفق بالفقراء والضعفاء 

والمساكين، وشهر الجهاد واالنتصارات على األعداء. 
وكــم نحــن بأمس الحاجة إلى التوبة في هذا الموســم اإليماني العظيم، حيث يقول 

اهلل عز وجل:
َهَواِت َأْن َتِميُلوا َمْياًل َعِظيمًا﴾،  ُ ُيِريُد َأْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الشَّ ﴿ َواهللَّ
ويقول رســول اهلل عليه الصالة والســالم: ) هلل أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد، 

والعقيم الوالد، والظمآن الوارد(.
وقد صور النبي عليه الصالة والسالم صورة معبرة أصدق تعبير، حيث ذكر أن أعرابيًا 
يقطع الصحراء على ناقته وعليها زاده وشرابه، فأراد أن يستريح، واستيقظ فلم يجد 
الناقة وأيقن بالهالك، فجلس يبكي إلى أن أدركه النعاس، فنام، ثم أفاق، فرأى الناقة 
وعندهــا اختل توازنه من شــدة فرحه؛ فقال: يــا رب أنا ربك وأنت عبدي. وهنا يقول 

عليه الصالة والسالم: )هلل أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته(.

أهلنا الكرام:
ال ريب أن حال العســرة والظروف الصعبة التي يعيشــها شــعبنا بفعل اشــتدا الحصار 
المضروب منذ قرابة عشر سنوات تقتضي منا تجسيد معاني الصبر والمصابرة، والعمل 
في فضاء البذل والعطاء، وإعادة االعتبار لقيم التكافل االجتماعي من خالل الســعي 
الجاد لمساعدة الفقراء والمحتاجين، ومد يد الخير واإلحسان ألولئك الذين وقعوا ضحايا 
الحصار وقســوة الظروف واألحداث، وباتوا يعانون األمرين في توفير الغذاء والكســاء 

والدواء ألسرهم واطفالهم.
 لذا، فإننا ندعو اإلخوة الموسرين الذين رزقهم اهلل من فضله ووسع عليهم من رزقه 
أن ال يبخلــوا على إخوانهــم المحتاجين والفقراء الذين ال يســألون الناس إلحافا، وأن 
يكونوا في هذا الشــهر العظيم كالريح المرســلة في البذل والعطاء وتقديم الصدقات 

كما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

شعبنا الصامد:
إن شهر رمضان هو شهر قرب و إخالص ال شهر والئم ومناسبات، فقد انقلب رمضان 
عنــد الكثيــر من الناس إلــى تقاليد وعادات، فقد أراد اهلل شــيئًا، و أراد العباد شــيئًا. 
لقد أراد اهلل شــهرًا تصطلح فيه معه ســبحانه، وتضبط جوارحك وأعضاءك ولسانك 
وعينيك وأذنيك، وأراد سبحانه من هذا الشهر أن تكون في أعلى درجات القرب، وأن 
ينقلك من الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشــهوات إلى جنات 
القربات، فإذا عكست األمر، جعلت رمضان شهرا لمتابعة مسلسالت، ولحضور السهرات 

حتى الفجر، فهذا ما لم يرده اهلل أو يأمر به سبحانه وتعالى.
مــن هنا فإننا أحوج ما نكون في هذا الشــهر الفضيل إلى مضاعفة األعمال الصالحة 
واالجتهاد في الطاعات والعبادات، والتحلي بصدق الحديث، وأداء األمانة، وصلة الرحم، 
وحســن الجوار، والصدق في األقوال واألفعــال، وتفقد الضعفاء والفقراء والمحتاجين، 

كي نفوز بثمرة التقوى، ويتحقق فينا مراد اهلل تعالى في شهر رمضان العظيم.

أهلنا الكرام:
وال ننســى أن هذا الشــهر العظيم هو شهر الفتوحات واالنتصارات، فقد أكرم اهلل فيه 
رســوله الكريم وصحابتــه الكرام والمســلمين الصادقين بالنصر فــي مواطن كثيرة، 
ومنحهم الغلبة على عدوهم، َفَعَلْت راية الحق والعدل، وزهقت راية الباطل والعدوان.
وهــا هم المجاهــدون المقاومون مــن أبناء كتائب القســام والمقاومة الفلســطينية 
يعدون العدة في هذه الشهر الفضيل، ويتنسمون عبث المعاني اإليمانية في رمضان، 
متسلحين بوعد اهلل تعالى لهم بالنصر والتمكين، وكلنا ثقة أن نفحات رمضان سوف 
تحمل لنا ولشــعبنا بشــريات الغلبة واالنتصار على العــدو الصهيوني المجرم، وتهيئ 
سبل الفرج والخالص من نير االحتالل، وتعبد الطريق نحو كسر قيود األسرى والمسرى 

بإذن اهلل تعالى.
فلنغتنــم كل لحظة من لحظات رمضان، ولنشــد من عزمنا ونشــمر عن ســاعد الجد 
واالجتهــاد، ولنــري اهلل تعالى منا ما يحب، ونشــد عضد بعضنــا البعض وحدة واحدة 

كالبنيان الشامخ والجسد المرصوص.
وكل عام وأنتم بخير، وأنتم إلى اهلل أقرب.

3 أخبار ومقاالت

العامــة  والحريــات  الرقابــة  لجنــة  عقــدت 
بالمجلس التشــريعي جلســة استماع لوكيل 
مســاعد وزارة المالية عوني الباشا، بحضور 
رئيــس اللجنــة النائــب يحيــى العبادســة، 
والنواب: هــدى نعيم، عبــد الرحمن الجمل، 

عاطف عدوان، وسالم سالمة.
وافتتح العبادســة الجلســة مرحًبا بالحضور، 
ومبيًنــا أن الجلســة تأتي في إطــار االطالع 
على بعض الملفات االقتصادية والمالية التي 
يتابعهــا الباشــا، وكذلك معرفــة دور الرقابة 
الحكوميــة المســتخدمة على معابــر القطاع 
وخصوصا معبر كرم أبو ســالم، والبحث عن 
آليات لتطوير المعبر المذكور، وكيفية محاربة 
الغــش والتدليس والتهــرب الضريبي. بدوره 
شكر وكيل مساعد وزارة المالية عوني الباشا 
اللجنــة على اهتمامها بالملفــات االقتصادية 
المهمــة ومتابعتهــا للحالــة االقتصادية في 

التشــريعي  المجلــس  رئاســة  تســلمت 
الفلســطيني تقريــر ديــوان الرقابــة المالية 
واإلداريــة الســنوي للعــام 2015م، حيــث 
قــام رئيس ديوان الرقابــة المالية واالدارية 
إسماعيل محفوظ بتســليم التقرير للدكتور 
د. أحمــد بحر النائــب األول لرئيس المجلس 
التشريعي بمكتبه بغزة مؤخرًا بحضور رئيس 
لجنــة الرقابــة والحريــات العامــة بالمجلس 

التشريعي النائب يحيى العبادسة. 
وأشــاد بحــر بــأداء ديــوان الرقابــة المالية 
واإلداريــة ودوره فــي تحقيق مبــدأ الرقابة 
والشفافية في المؤسسات الحكومية، مشيرًا 
ألن الديــوان يضع المجلس التشــريعي في 
صــورة أوضــاع المؤسســات الحكومية من 
خالل تقاريــر دورية متعددة، حيث بلغ عدد 
التقارير التي ســلمها ديوان الرقابة للمجلس 
التشــريعي منذ بداية عــام 2010 حتى االن 
ما يقارب 250 تقريرًا تشمل أوضاع الوزارات 
والبلديــات  الــوزراء  ومجلــس  الحكوميــة 
ومؤسســات القضــاء وعــدد مــن الجمعيات 

والمشاريع والمؤسسات الشرطية.
وثمن التعاون المســتمر بين ديــوان الرقابة 
ولجان المجلس المتعددة، مؤكدة أن التعاون 
والتنســيق المتواصل بين الديــوان واللجان 
ُيمِكن المجلس التشــريعي من القيام بعمله 
بنــاء علــى معلومــات وبيانــات واحصائيات 
موثقــة، ولذلــك بالــغ األثر في تعزيــز مبدأ 

الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.

قطــاع غــزة، وقــدم شــرحًا وافيًا عــن واقع 
وزارة الماليــة والملفات المهمــة التي يقوم 
بمتابعتها، وفيما يتعلق بتطوير آليات العمل 
على معبر كرم أبو ســالم فقد أكد الباشا أن 
هذا األمر بحاجة لموازنات كبيرة غير متوفرة 

حاليًا لدى الوزارة. 
ولفــت الباشــا إلى مســاعي تبذلهــا وزارته 
للعمــل على إنشــاء وترتيب المعبــر الجديد 
ومتابعــة القضايا والملفــات المهمة، مؤكدًا 
علــى حرص وزارتــه على التقــدم وتطوير 
القطاعــات  يخــدم  بمــا  العمــل  وتجويــد 

الحكومية وعموم المواطنين.

مدير عام حماية المستهلك 
إلى ذلك عقدت ذات اللجنة جلســة استماع 
لمدير عام حماية المستهلك بوزارة االقتصاد 
عمــاد الباز، وافتتح النائب العبادســة اللقاء 

وأثني د. بحر على دور الديوان المستمر في 
االرتقاء بالعمل الحكومي والرقابة للتأكد من 
ســالمة العمل اإلداري والمالي في الوزارات 
والجهــات الخاضعــة لرقابة الديــوان وهو ما 
نتــج عنــه تحســين جــودة األداء للــوزارات 
بشكل ملحوظ، مؤكدا على ضرورة استمرار 

الديوان في عمله وفي المتابعة الرقابية.
بــدوره ذكــر محفــوظ أن ديوانــه واصــل 
المســيرة الرقابيــة بكل جــد وإخالص خالل 
العــام 2015م ســعيًا منه لتحقيــق األهداف 
المرجوة من العمل الرقابي، منوهًا ألن عدد 
التقاريــر الرقابية التي أصدرها ديوانه خالل 
العــام المنصرم بلغت )107( تقريرًا بنســبة 
زيادة بلغت )%26( مقارنة مع العام 2014م. 

مبيًنا أن الجلســة تأتي في إطار االستبصار 
واالطالع علــى بعض الملفــات االقتصادية 
التي يديرها الدكتور الباز، واالستماع لتجربته 
وجهــوده فــي محاربة اســتغالل المواطنين 

والمستهلكين.
بدوره أطلــع الباز النواب على طبيعة العمل 
الــذي تقــوم بــه إدارة حمايــة المســتهلك 
والتغريــر  االســتغالل  لمنــع  وجهــوده 
أن  موضحــًا  والمواطنيــن  بالمســتهلكين 
حماية المســتهلك من صميــم عمل وزارته 
وهــي ماضيــة بهــذا النهــج، كما اســتمعت 
اللجنة من الباز لمقترحــات خاصة حول دور 
المســتخدمة  الحكوميــة  الرقابــة  ووســائل 
علــى المعابــر االقتصاديــة بين قطــاع غزة 
واالحتــالل وخاصــة تلــك الوســائل الرامية 
لحماية المواطنين والتجار الذين يستوردون 

بضائعهم من خالل تلك المعابر.

وأشــار محفــوظ ألن التقريــر اشــتمل على 
القطاعــات المختلفــة كان أبرزهــا قطــاع 
والتعليــم،  والصحــة  واألمــن،  الداخليــة 
للعديــد  باإلضافــة  الخيريــة،  والجمعيــات 
مــن القطاعات كالقضــاء والحكــم المحلي 
والبلديــات وغيرها من القطاعــات الحيوية. 
وأكــد على التــزام كافة الــوزارات والهيئات 
الحكوميــة التــي خضعــت للرقابــة بتنفيــذ 
معظــم مــا قدمــه الديــوان مــن توصيات 
فــي التقاريــر الرقابية الســابقة في مختلف 
القطاعــات العامة، مشــيدًا بتعاون المجلس 
التشريعي ولجانه المختلفة مع الديوان بغية 
انجــاز مهامه الرقابية وصــواًل لتحقيق مبدأ 

الشفافية في العمل العام.

لجنة الرقابة تستمع لوكيل مساعد وزارة المالية 
استمعت لمدير عام حماية المستهلك 

رئاسة التشريعي تتسلم التقرير السنوي 
لديوان الرقابة المالية واإلدارية
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تقرير

ناقوس الخطر
ودق بحــر ناقــوس الخطــر إزاء ضخامة 
تســتهدف  التــي  الصهيونيــة  الهجمــة 
اإلســالمية  ومقدســاتها  القــدس 
والمســيحية، مؤكــدًا أن تحريــر القدس 
واجب ديني ووطني وأخالقي وقانوني 
يقــع على عاتق األمــة كلها وهي أمانة 
فــي أعناقهــم سيســألون عنهــا يــوم 

القيامة.

دستور ضائع
وشــدد بحر أن ســبب هزيمة العرب في 
67 واحتــالل اليهــود للقــدس وهضبة 
الجوالن والضفة وغزة وسيناء كان سببه 
فقدان األمــة لشــخصيتها ومصداقيتها 
ألنها نســيت اهلل وتخلت عن دستورها 

ومنهاجها فكانت الهزيمة تلو الهزيمة. 
وندد بهرولة الســلطة في رام اهلل خلف 
مبــادرات سياســية تهــدف الســترضاء 
اليهود والدعوة لمؤتمرات باهته وهزيلة 

وفاشلة. 

تقرير لجنة القدس واألقصى
بــدوره تال النائب أحمد أبو حلبية تقرير 
لجنتــه بمناســبة مــرور )49( عامًا على 
احتالل شرقي القدس والمسجد األقصى 
االحتــالل  لتهويــد  منوهــًا  المبــارك، 
الجغرافي والديمغرافــي لمدينة القدس 
وطمس معالمها وأثارها، واالعتداء على 
مقدساتها اإلسالمية والمسيحية، وتغيير 
هويتها وثقافتها الفلســطينية والعربية 
واإلســالمية، واســتحداث تاريخ يهودي 
مزّيــف بادعــاء وجود الهيــكل المزعوم 

مكان المسجد األقصى.

االنتهاكات الصهيونية بحق 
األقصى 

أشار التقرير النتهاكات صهيونية جسيمة 
بحــق المســجد األقصــى مــن حفريات 
وإقامة شبكة أنفاق أسفل المسجد مما 
أدى إلــى وقوع انهيــارات عديدة داخله 
وحوله وإقامة مدينة سياحية صهيونية 
أســفله ومدينة ســياحية أخرى أســفل 

بلدة سلوان. 
الســلطات  بتركيــب  التقريــر  ونــدد 
الصهيونية كاميرات تصوير عند بوابات 
المسجد األقصى لرصد تحركات المصلين 
منذ لحظة دخولهم إلى المسجد األقصى 
حتى خروجهم منه، باإلضافة لالستيالء 
على حارة المغاربة وحارة الشــرف غرب 
األقصى وهدم منازل أهلنا المقدسيين 
فيهمــا وتحويلهما إلى ما يســمى الحي 

اليهودي. 

االنتهاكات الصهيونية بحّق 
المقّدسات المسيحية

وأورد التقريــر جملــة مــن االنتهــاكات 
الصهيونية بحق المقدســات المسيحية 
في القدس منها دعــوة رئيس منظمة 
»الهافــا« اليهوديــة المتطرفــة لحــرق 
الكنائس في القدس المحتلة، ومصادقة                                                                               
وزيــر الحرب الصهيوني الســابق يعلون 
علــى ضــم )40( دونمــًا مــن أراضــي 
مجمع بيت البركة الكنسي األرثوذكس، 
باإلضافــة لالعتــداءات علــى الكنائس 

االنتظــار الطويــل واإلجــراءات األمنية 
المشــددة، وال تســمح بتقديــم العالج 
والرعاية الصحية للمصابين جراء أحداث 
انتفاضة القدس وتتركهم ينزفون حتى 
استشــهادهم، وبلغ عدد الشــهداء في 
مدينة القدس منــذ بدء االنتفاضة نحو 

)48( شهيدًا. 

الوضع االقتصادي
جراء السياســات الصهيونية االقتصادية 
فــي القدس فقــد ارتفعت نســبة الفقر 
لتبلــغ نحــو )%60( وهــي مــن النســب 
العاليــة في العالم، ممــا جعل أهلنا في 
القــدس غير قادرين على دفع الضرائب 
الباهظــة التي يفرضهــا االحتالل، وهو 
بذلك يسعى إلى تهجيرهم من المدينة.

الوضع الديمغرافي
 تســعى ســلطات االحتالل لخلــق واقع 
ديموغرافي ســكاني جديد في المدينة 
المقدســة ضمن سياسة ممنهجة لتغيير 
الطابــع الديموغرافي وطمــس المعالم 
التاريخيــة والجغرافيــة لمدينة القدس، 
لذلــك طرد االحتالل )60000( شــخص 
من المدين منذ احتاللهــا عام 1967م، 
كما سحبت سلطات االحتالل منذ العام 
1967م نحو )15000( بطاقة هوية من 

المقدسيين.

التوصيات
1.إلــى ذلــك أوصــى التقريــر أهلنا في 
القدس باالستمرار في شــّد الرحال إلى 
المسجد األقصى المبارك، وأبرق بالتحية 
للنســاء المرابطــات وطــالب وطالبــات 

المسيحية في القدس.

االنتهاكات بحّق أهل القدس 
ندد التقرير بسياسة المالحقة واالعتقال 
يتبعهــا  التــي  واإلبعــاد  والمحاكمــة 
االحتــالل مع أهالــي القــدس، وفرض 
اإلقامة الجبرية عليهــم، واعتقال نواب 
المدينة وابعادهــم عنها، وهدم منازل 
المواطنيــن فيهــا، حيث هــدم االحتالل   
أكثــر من )5000( منــزل وعقار وحوش 
ومحــل تجــاري ودفيئة زراعيــة وموقع 
أثري تاريخي وديني، وتم كشف النقاب 
عــن مخطــط صهيونــي كبيــر وخطير 
لهدم أكثر مــن )22000( منــزل ألهلنا 
في بلــدات القدس بادعــاء البناء بدون 
ترخيــص، باإلضافــة لفــرض الضرائب 

الباهظة عليهم.  

الوضع التعليمي
 فــرض العــدو المنهــاج الصهيوني في 
%60 مــن مدارس القدس ويمنع ترميم 
الفصول القديمة في المدارس باإلضافة 
لمنعه إقامة مدارس جديدة أو توســيع 
المدارس القائمة مما أدى تســرب أكثر 
مــن )20000( طالــب وطالبــة، وكذلك 
تزداد معاناة هؤالء الطلبة بســبب جدار 
الضــم والتوســع العنصــري الصهيوني 

الذي يعزلهم عن مدارسهم. 

الوضع الصحي
تقــوم الســلطات الصهيونيــة بعرقلــة 
وصــول المرضى للمشــافي في القدس 
ممــا أدى إلــى استشــهاد العديــد مــن 
المرضــى علــى الحواجز األمنيــة نتيجة 

مصاطب العلم، مطالبًا الفصائل والقوى 
الفلســطينية بالتوحد وإنهاء االنقسام، 
والتعاون في وضع خطة متكاملة لتحرير 
القدس واألقصى وفلسطين، واحتضان 

انتفاضة القدس ودعمها. 
2.وطالب السلطة الوطنية الفلسطينية 
بالقيــام بدورهــا المنــوط بهــا لحماية 
المقدســات اإلســالمية والمسيحية في 
القدس من خالل تفعيل البعد القانوني 
في مالحقة مجرمي الحرب الصهاينة في 
محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل 
الدوليــة وغيرهما مــن المحاكم الدولية 

والوطنية والمحافل الدولية. 
3.ودعا العرب والمسلمين شعوبًا وقادة 
وحكومــات بتقديــم كل أنــواع الدعم 
المادي والسياسي واإلعالمي والقانوني 
لصمــود أهلنــا المقدســيين، باإلضافة 
لمطالبــة القادة والحــكام العرب بتنفيذ 
قراراتهــم فــي مؤتمرات القمــة العربية 
بتقديــم الدعــم المالي ألهــل القدس 

الذي قرروه فيها. 
4.دعــا البرلمانــات العربية واإلســالمية 
للقيــام بما هــو مطلوب منهــم لنصرة 
القدس ومســجدها األقصى وأهلها من 
خالل ســّن القوانين الالزمة للدفاع عن 
القــدس وأهلها، كما طالبهم بتشــكيل 
لجنة للقدس وفلسطين في برلماناتهم 

لالهتمام بهذه القضية المقّدسة.
5.ودعا التقرير المنظمات الدولية واألمم 
المتحــدة للدفــاع عــن حقوق اإلنســان 
الفلســطيني في القدس وعن المســجد 
األقصــى ودور العبــادة مــن المســاجد 

والكنائس. 

التشريعي يعقد جلسة بالذكرى "49" لالحتالل شرقي القــــــدس ويدعوا العالم اإلسالمي لنصرة األقصى وأهله
بحر: ندق ناقوس الخطر الكبير إزاء ضخامة الهجمة الصهــــــيونية بحق القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية 

أبو حلبية: االحتالل يطمس معالم وأثار القدس 
ويسعى الستحداث تاريخ يهودي مزّيف 

عقد المجلس التشــريعي صباح أمس "األربعاء" جلســة 
خاصة بمقره فــي مدينة غزة وذلك بمناســبة الذكرى 
التاســعة واألربعين الحتالل شــرقي القدس والمسجد 
األقصــى المبارك، واســتمع النواب لتقريــر أعدته لجنة 
القــدس واألقصــى بهــذه المناســبة وأجمــل التقرير 
األحــوال المحيطــة بالقدس وهموم أهلهــا والتحديات 

التي تواجهها. 
وافتتــح د. أحمد بحــر النائــب األول لرئيــس المجلس 
التشريعي الجلسة بتأكيده على أن االحتالل ما زال يمعن 
فــي عدوانه وإجرامه بحق مدينة القدس ومقدســاتها 
اإلســالمية والمسيحية وأهلها الصامدين، عبر مجموعة 
من السياسات العنصرية والمخططات اإلجرامية الرامية 

لتهويد المدينة المقدسة. 
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مرحلة عجز 

من جهته اعتبر النائب عاطف عدوان أن 
المرحلــة الحالية مرحلة عجــز عن تحرير 
المسجد األقصى بالنسبة لألمة العربية، 
محــذرًا مــن اســتمرار تســاقط األنظمة 
العربيــة بضغط مــن الواليــات المتحدة 
وتســارعها علــى التخلــي عــن قضيتنا 
ظنــًا منها بــأن هذا يقربها مــن أمريكيا، 
ملفتــًا لحصــار األنظمة العربية للشــعب 
الفلســطيني واســتعداء مقاومته، داعيًا 
لمزيــد مــن االهتمــام بالقــدس وأهلها 

ودعم صمودهم في وجه االحتالل. 

مبادرات هزيلة 

 بــدوره اعتبر النائب ســالم ســالمة أن 
المبــادرات السياســية التي تلــث خلفها 
الســلطة هي مبادرات هزيلة ال تســمن 

مــن التقاريــر والفعاليات والتحشــيد النظري، 
داعيًا الستخدام كل الوسائل لتحرير فلسطين 
واألقصى مع التركيز على المقاومة، مســتدرًا 
بأنــه يجب إضافة توصية تحذر من التفاوض 
حول القدس التنازل عن أي شبر من فلسطين 
مذكرًا بالقانون الصادر عن المجلس التشريعي 

بتجريم وتحريم التنازل عن القدس. 

جثة هامدة 
بدوره أعرب النائب مشير المصري عن اعتقاده 
بأننا على أعتاب دخول المسجد األقصى وتتبير 
علو اليهود فيه، منوهًا ألن العدو اليوم لم يعد 
بإمكانه أن يتحدث عن دولة اســرائيل الكبرى 
الممتدة من النيل في مصر الى الفرات بالعراق، 
مشــيرًا ألن غزة باتت غصة في حلق يهود منذ 
تحريرهــا عــام 2005م، مشــيدًا بوصول جهاد 
شــعبنا لمرحلة متطورة، ومحذرًا من التســاوق 
مع المبادرة الفرنســية، معترًا إياها بمثابة بث 

الروح في جثة هامدة. 

تقرير

االقصــى معلًما دينًيــا وإســالمًيا داعية 
المؤسســات الرســمية المحلية والدولية 
لحمايــة هــذا القــرار والعمــل بمقتضاه، 
محــذرة مــن محــاوالت حكومــة العــدو 
لاللتفــاف علــى هــذا القرار وإلغــاءه في 
دورة اليونســكو القادمة ليصبــح القرار 
باعتبــار األقصــى معلًما دينًيــا للديانات 
الثــالث وليس للمســلمين فقط، منوهًة 
ألن القــرار سيشــكل مرجعيــة قانونيــة 
إلدانــة تصرفات وانتهاكات االحتالل في 

القدس. 

حرب دينية 

أمــا النائــب مــروان أبــو راس فقد ثمن 
التقريــر ومــا جاء فيــه مؤكــدًا أن الحرب 
بيننــا وبيــن اليهــود هــي حــرب دينية 
وليســت سياســية وعلــى هذا األســاس 
ويســعى  بالقــدس  االحتــالل  يتمســك 
لتهويدهــا وطمس معالمها اإلســالمية، 
مستغربًا صمت العالم عن إرهاب اليهود 
واعتداءاتهــم المتكــررة بحــق المســجد 
األقصــى المبــارك، مؤكدًا علــى ضرورة 
قيام العلماء بالعالم اإلســالمي بواجبهم 
تجــاه مســرى نبيهــم وتوضيــح مــكان 

القدس في العقيدة. 

مداخالت النواب
قبل فوات األوان

بدوره أشــاد النائــب عبد الفتــاح دخان 
بتقرير لجنة القدس واصفًا إياه بالشامل 
والمفصل والمهم، داعيًا إلرســال نسخة 
القــادة والرؤســاء فــي  إلــى كل  عنــه 
الوطــن العربــي واإلســالمي، باإلضافة 
إلرساله للجامعة العربية واألمم المتحدة 
بمؤسساتها المختلفة، مستدركًا بالقول:" 
لعل هذه األمة بشبابها وقادتها وجنودها 
تستيقظ من ســباتها العميق غير المبرر 
قبل فــوان األوان، ولعلهــا تتنبه للدفاع 
عن المسجد األقصى قبل هدمه وبالتالي 

فوات فرصة الحفاظ عليه". 

مرجعية قانونية 

من ناحيتها أشــارت النائــب هدى نعيم 
لقرار اليونســكو السابق باعتبار المسجد 

وال تغنــي من جوع بــل تضيع حقنا في 
العــودة واقامة دولتنا علــى كامل ترابنا 
المقــدس، داعيــًا الســلطة فــي رام اهلل 
لعدم مالحقــة المقاومــة وخاصة فتيان 
وشبان االنتفاضة من أبناء القدس، كما 
طالب بســحب المبــادرة العربيــة، داعيًا 
أهلنا في القــدس والضفة وأراضي عام 
1948م لتكثيــف توجدهــم في االقصى 
ورباطهم فيه وخاصة في شهر رمضان. 

يونس األسطل

أمــا النائــب يونــس األســطل فقد نــوه في 
مداخلتــه ألن األنظمــة العربيــة التي تســاند 
الكيان قد انكشفت عورتها، باإلضافة لسقوط 
األفكار الهدامة كاالشتراكية والقومية وغيرها، 
أيقظــت  الصهيونيــة  الحــروب  ألن  مشــيرًا 
األمــة وعززت صحوتهــا، منوهًا ألن الشــعب 
الفلســطيني بحاجة لتعزيز صموده ومقاومته 
وال يحتــاج ألجهزة امنية تعمل ضده وتنســق 
مــع االحتالل، داعيًا لضــرورة تكريس الجهود 
إليجــاد جيل قــوي يؤمن بالمقاومة كســبيل 

لتحرير فلسطين. 

محمد فرج الغول
مــن جانبه أعرب النائب محمد فرج الغول عن 
اعتقاده بأن األمر بحاجة لخطوات عملية أكثر 

التشريعي يعقد جلسة بالذكرى "49" لالحتالل شرقي القــــــدس ويدعوا العالم اإلسالمي لنصرة األقصى وأهله
بحر: ندق ناقوس الخطر الكبير إزاء ضخامة الهجمة الصهــــــيونية بحق القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية 

النواب: ال بد من صحوة عربية وإسالمية وإيجاد جيل 
مؤمن بالمقاومة كسبيل لتحرير فلسطين واألقصى
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كلمة االفتتاح 
وافتتح د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي الجلســة بتأكيده 
التشــريعي يهدف من عقد الجلســة في 
مينــاء غزة البحــري لإلعــالن للعالم أن 
الحصــار الظالــم على شــعبنا والمعاناة 
اليوميــة التــي يكابدها تشــكل انتهاك 
واإلنســاني  الدولــي  للقانــون  صــارخ 
والتفاقيــات جنيــف الرابعــة ولمبــادئ 

حقوق اإلنسان. 
وأكد أن الحصار البري والبحري والجوي 
على القطاع أدي إلى نتائج مدمرة على 
المستوى االقتصادي واإلنساني، مشيرًا 
إلحصائيــات موثقــة تفيــد أن %40 من 
ســكان غزة يعيشــون تحت خــط الفقر 
المدقع، في حين بلغ معدل البطالة 45% 
عام 2015م، وهو أعلى نسبة للبطالة.

معبر رفح
وطالب بحر جمهورية مصر العربية بفتح 
معبر رفح على مدار الساعة مشيرًا ألنه 
لم يفتح فــي العام 2015م إال بشــكل 
اســتثنائي لمدة 24 يومًا فقط، ومنوهًا 
أن أكثــر من 30 ألف فلســطيني بحاجة 
للســفر منهم مرضى وطــالب وأصحاب 

إقامات وحاالت إنسانية.
إلــى ذلك طالب الســلطة الفلســطينية 
وحركــة فتــح بالحفــاظ علــى المبادئ 
والمفاهيــم الوطنيــة فــي التعاطي مع 
أبناء شــعبهم في القطاع، والتوقف عن 
مشــاركة العدو الصهيوني وحلفائه في 

فرض الحصار على غزة. 

جهود مشكورة
العربيــة  الجهــود  لــكل  بحــر  وشــكر 
واإلســالمية والدوليــة والشــعبية التي 
تســعى لرفع الحصار عــن القطاع وفي 
مقدمة ذلــك الجهود القطرية، مشــيدًا 
برفض البرلمان العربي أشكال التطبيع 
مــع االحتــالل كافــة، وخــص بالشــكر 
الجهد التركي الميمون في رفع الحصار، 
داعيــًا الكيان الصهيونــي ألن يدرك أن 
االســتمرار فــي خنــق غــزة، وتجويعها 

وحصارهــا، لــن يعود عليــه إال بالويل 
والدمار. 

التقرير
بــدوره تال رئيــس اللجنــة االقتصادية 
النائب عاطف عدوان تقرير لجنته حول 
حصــار غــزة "في ذكــرى مــرور خمس 
ســنوات على مجزرة مرمرة"، مشيرًا ألن 
ســفينة مرمــرة التركية عملــت جاهدًة 
على كســر الحصار الظالم عن القطاع، 
ومؤكــدًا أن شــهداء هــذه المجزرة هم 

شهداء الشعب الفلسطيني.
أثر الحصار على القطاع التجاري

وشــدد التقرير أن االحتالل اإلســرائيلي 
حول قطــاع غزة لمنطقــة معزولة عن 
الصــادرات  بمنعــه  الخارجــي  العالــم 

الفلسطيني مر بأسوأ مراحله منذ بداية 
الحصــار حيــث توقــف العمــل لفتــرات 
طويلة بشكل كامل، بسبب عدم دخول 
المواد الخــام أو عــدم التصدير للخارج 
خالل الفترة )2016-2006(، مشيرًا ألن 
عدد المصانع والعمال قد تراجع بشكل 
ملحوظ فقــد بلغ إجمالي عدد المصانع 
عام 2004م 4083 مصنعًا بينما وصل 
عــام 2015م إلــى 512 مصنعًا بمعدل 

تراجع يصل لـ 88%. 
2004م  عــام  العمــال  عــدد  وبلــغ 
19286عامــاًل بينما وصل عام 2015م 
7140 عامــاًل بمعدل تراجــع )63.3%-(. 
وقــدرت الخســائر وفــق تقاريــر وزارة 
االقتصــاد الوطنــي 750 مليــون دوالر 

لعام 2015م.

الفلســطينية من الوصول إلى األسواق 
العربية واألجنبية مما أثر بشــكل سلبي 
على واقع اإلنتاج الزراعي والصناعي في 
غزة وألحق خســائر فادحــة بالمزارعين 
أســواقهم  وأفقدهــم  والصناعييــن 
الخارجيــة التــي بذلــوا كل جهودهــم 
للمحافظة عليها خالل السنوات السابقة.

وأشار لتأثر الواردات الفلسطينية نتيجة 
منع االحتالل إدخال العديد من الســلع 
للقطــاع، ومؤكــدًا أن كل مــا يســمح 
االحتالل بإدخاله للقطــاع من البضائع 
ال يتجــاوز %15 مــن الحاجــة الفعليــة 

لألسواق. 

القطاع الصناعي
الصناعــي  القطــاع  أن  التقريــر  أكــد 

الفقر والبطالة
وأشــار التقرير لبيانــات مركز اإلحصاء 
الفلســطيني التــي أثبتــت أن نســبة 
البطالــة في القطاع بلغــت ما يقارب 
%43 وتركزت %70 من نســب البطالة 
بين الشباب، منوهًا ألن معدالت الفقر 
المدقع في القطاع بلغت نسبة 65%، 
وهي أكثــر بمرتين منهــا في الضفة 
الغربيــة، وقد تجاوز عدد األشــخاص 
الذين يتلقون مســاعدات إغاثية من 
'األونروا' والمؤسسات اإلغاثية الدولية 
فــي غــزة أكثر مــن مليون شــخص 
بنســبة تصــل إلــى60% من ســكان 
القطــاع، فــي حين أن 6 مــن كل 10 
عائالت غزية تعاني من انعدام األمن 

الغذائي.

التشريعي يندد باستمرار الحصار ويدعو مصـــــر لفتح معبر رفح على مدار الساعة
بحر: الحصار أدى لنتائج مدمرة على المستوى االقتصادي 

واإلنساني وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي  

عقد جلسة خاصة في ميناء غزة بذكرى مجـــــزرة مرمرة

عقد المجلس التشــريعي جلســة خاصة على أرض ميناء غزة 
وذلك في األول من الشهر الجاري والذي يوافق ذكرى اعتداء 
االحتالل على سفينة مرمرة التركية التي جاءت لكسر الحصار 

عن غزة، واســتمع النــواب لتقرير أعدته اللجنــة االقتصادية 
بالمجلس التشريعي وتناول آثار الحصار وتداعياته على الحالة 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية في قطاع غزة. 
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7 تقرير

القطاع الصحي
أورد التقريــر بيانــات صــادرة عن 
منظمــة الصحة العالميــة تفيد أن 
مئــات الحــاالت المرضيــة الحرجــة 
والتي تحتاج لتلقي العالج بالخارج 
لم تتمكن من السفر لغرض العالج، 
فارقــوا  374 شــخصًا  مشــيرُا ألن 

الحياة نتيجة لذلك. 

النتائج
توصــل التقرير لعــدة نتائج جاءت 

على النحو التالي: 
1.حصــار القطــاع يشــكل جريمــة 
حرب وإبادة جماعيــة وجريمة ضد 
كل  مالحقــة  توجــب  اإلنســانية 
من ســاهم فيها وخاصــة االحتالل 

اإلسرائيلي.
2.يعد الحصار السبب الرئيس وراء 
ارتفــاع نســبة الفقــر والبطالة في 

القطاع.
3.تــورط حكومــة الوفــاق وبعض 
البنــوك المحليــة والعربية بشــكل 
مباشــر أو غير مباشــر في تشــديد 

الحصار.
4.ســاهمت خطــة روبــرت ســيري 
إلدخال مــواد البناء إلى قطاع غزة 

في إعاقة اإلعمار. 

التوصيات
إلى ذلك أوصى التقرير بالتالي: 

ضــد  قانونيــة  قضايــا  1.رفــع 
القانونية  لمســؤوليته  االحتــالل 
عــن  والسياســية  واألخالقيــة 

استمرار الحصار. 
2.وطالب األمــم المتحدة بفرض 
عقوبــات على االحتــالل إلجباره 
علــى رفــع الحصــار، كمــا طالب 
الصديقــة  الــدول  برلمانــات 
بممارســة الضغط على االحتالل 

لرفع الحصار.
3.أهاب بالمؤسسات الدولية من 
أجل زيادة حصــة قطاع غزة من 

الدعم اإلغاثي اإلنساني. 
4.طالب السلطة في رام اهلل برفع 
ملف حصار غزة للمحكمة الجنائية 

الدولية. 
5.طالب األمم المتحــدة وجامعة 
الدول العربية والدول اإلســالمية 
وأحرار العالم بالعمل على تفعيل 

قضية إنشاء ميناء بحري لغزة. 

التشريعي يندد باستمرار الحصار ويدعو مصـــــر لفتح معبر رفح على مدار الساعة

النواب:
نثمن مواقف 

تركيا المناصرة 
للشعب 

الفلسطيني 
وندعوها لإلصرار 

على مطلب 
فك الحصار عن 

القطاع  

عدوان: الحصار شكل حالة غير مسبوقة وحّول القطاع لمنطقة 
معزولة عن العالم الخارجي ودّمر االقتصاد 

عقد جلسة خاصة في ميناء غزة بذكرى مجـــــزرة مرمرة

الجهود لرفعه، مشـــيرًا لضرورة تطبيق 
قرارات جامعة الــدول العربية القاضيــة 
برفــع حصــار، داعًيا المجتمع الدولــــي 
والعالــم العربــي واإلســالمي لتحمــل 
مســــؤولياتهم األخالقية والقانونيــــة 
والعمل إلنهاء الحصــــار غــــزة، مناديًا 
كل أحرار العالم لممارسة ضغوط على 
االحتــالل إلجبــاره للتوقف عــن حصار 

غزة. 

إرادة تركية  

بــدوره أكــد النائب مشــير المصري أن 
االحتــالل يواصل الحصــار البحري على 
قطــاع غزة منــذ 49 عاًمــا، منوهًا ألن 
دماء الشهداء األتراك قد امتزجت بمياه 
البحــر قبــل أن تصل ســفينتهم مرمرة 
لســواحل القطاع، واصفــًا الذين أبحروا 
على متن مرمرة بأصحاب إرادة وعزيمة 
تركيــة وثابــة بــادروا إلنقاذ غــزة من 
الحصار، مشــددًا أن هــدف الحصار هو 
فــرض االجندة الصهيونيــة واألمريكية 
على شعبنا وإجباره للنزول عند شروط 
الرباعيــة، مؤكدًا أن هــذه األهداف لن 

تتحقق. 

الميناء حقنا

أما النائب جميلة الشنطي فقد دعت في 
مداخلتها لضــرورة االصّرار على مطلب 
بناء الميناء البحري ألنه من حقنا كشعب 
أن يكــون لنــا مينــاء، داعيــة للمضي 
ســريعًا نحو تحقيق هذا الهدف بوصفه 
حقًا مشــروعًا لنا، والعتبــاره المتنفس 
الوحيد للشعب الفلســطيني في قطاع 

غير إنساني

مــن جانبــه وصــف النائب إســــماعيل 
األشــــقر الحصار اإلسرائيلي المفروض 
علــــى غــزة بغيــــر القانونــــي وغيــر 
اإلنســاني، مشددًا على ضرورة تضافر 

غــزة، وطالبت بإلغــاء أي بند في تقرير 
اللجنة االقتصادية يتعلق بالسلطة في 
رام اهلل معللــة ذلك بشــطب أبو مازن 
لمصالــح قطاع غزة وإفشــاله أي نجاح 

ألهلها ومحاربة مقاومتها. 

خطة إجرامية

بدوره فقد اعتبر النائب ســالم ســالمة 
أن خطــة روبــرت ســيري إجراميــة وال 
يمكــن لهــا أن تعيد إعمار قطــاع غزة، 
مشددًا أن الخطة اشتركت فيها السلطة 
الفلسطينية مع الصهاينة بالتفاهم مع 
األمــم المتحدة بهــدف تكبيل شــعبنا، 
منددًا بعدم موافقة السلطة على تزويد 
غزة بخط جديــد من الكهرباء باإلضافة 
إلصرارهــا علــى فــرض ضريبــة البلو، 
وعدم الموافقــة على مد القطاع بالغاز 
وتشويه صورة شــعبنا ونعت المقاومة 
باإلرهاب، مبرقًا بالشكر لتركيا لمواقفها 

المناصر للشعب والقضية. 

حصار األشقاء

أمــا النائــب مــروان أبــو راس أكــد في 
مداخلتــه أن العــدو الصهيونــي يحصرنا 
بينما أشــقاؤنا العرب يســاعدوه بإغالق 
المرضــى  وجــوه  فــي  الوحيــد  المعبــر 
وأصحاب الحاجــات، مناديًا بتوفير الحياة 
الكريمــة ألهل القطاع عبر إنشــاء ميناء 
بحــري لهم ليتمكنوا من الســفر والتنقل 
بحرية إسوة بكل شعوب األرض، محذرًا 
من اســتمرار االحتــالل بفــرض الحصار 
البحري ومنع الصيادين من اإلبحار بهدف 
صيــد األســماك، مطالبــًا المقاومة بأخذ 

زمام المبادرة وكسر الحصار البحري.  

وصمة عار

مــن ناحيته شــدد النائب محمد 
فــرج الغول أن االحتالل مســتمر 
بارتكاب كل الجرائم المنصوص 
عليها في ميثاق روما بحق قطاع 
غــزة، مؤكــدًا أن عــدم مالحقة 
المحاكــم الدولية لقادة االحتالل 
تبقى وصمــة عار مطبوعة على 
جبين المجتمع الدولي، ومشــجع 
ليســتمر  لالحتــالل  رئيســي 
بارتكاب جرائــم جديدة وانتهاك 
الدوليــة،  والقوانيــن  الشــرائع 
مؤكدًا على حقنا بتدشــين مطار 
وإقامة ميناء بحري وهي أبسط 
الحقــوق التــي يجــب أن تطبق 

على أرض الواقع. 

المشكلة الحقيقية

أما النائب يونس األســطل فقد 
الحقيقيــة  المشــكلة  أن  اعتبــر 
تتمثــل بانحياز شــطر الشــعب 
الفلســطيني لالحتالل واإلصرار 
على خطيئة أوســلو وما ورائها 
مــن االتفاقيات التي هي أســوأ 
منهــا، مســتدركًا أن الهدف من 
الحصــار هــو تركيع غــزة لتلك 
لالعتــراف  لحملنــا  االتفاقيــات 
بشــرعية االحتالل بل بيهودية 
الدولــة والتوقــف عــن حمايــة 
أنفســنا والدفــاع عــن شــعبنا، 
موجهــًا التحيــة لتركيــا حكومة 
وشعبًا مناشدهم بالتصلب وراء 

مطلب رفع الحصار عن غزة.

مداخالت النواب


