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التشريعي يقر مشروع قانون التصديقات بالمناقشة العامة 

د. بحر: نرحب بكل الجهود الهادفة إلفشال صفقة القرن
هاتف رئيسي االتحاد البرلماني العربي والبرلمان المغربي

أقر المجلس التشــريعي الفلسطيني في جلسته 
المنعقدة أمــس األربعاء بمقره فــي مدينة غزة، 
مشروع قانون التصديقات لسنة 2020 بالمناقشة 

العامة.
 بدوره أشــار رئيــس اللجنــة القانونية بالمجلس 
التشــريعي النائــب محمــد فــرج الغــول، إلى أن 

مشــروع القانون المقترح يكتســب أهمية خاصة 
كونــه يهــدف إلرســاء الفهم الصحيــح لنصوص 
القانــون مــن خالل تضمينــه نصــوص قانونية 
واضحة وجديدة، وإلغاء األوامر التي كانت ســارية 

أيام االحتالل.
وشــدد الغول، على حــرص لجنته علــى إلغاء ما 

تبقــى مــن األوامــر العســكرية الصهيونية لتي 
لم يتم إلغاؤها ســابقًا بقرار من الســيد الرئيس 
الراحــل أبو عمــار، الفتًا لحرص التشــريعي على 
إصدار قوانين فلســطينية خالصــة تنظم أعمال 
بالصبغــة  وصبغهــا  الفلســطينية  المؤسســات 
القانونية الفلســطينية البحتة، بهدف وقف العمل 

بــأي أوامــر عســكرية احتالليــة، منوهــًا إلى أن 
التشريعي هو صاحب الصالحية التشريعية حصرًا
الجديــر ذكــره أن مشــروع القانون يمنــح دائرة 
التصديقات بوزارة العدل صالحية التصديق على 
جميــع الــوكاالت والوثائق العدلية والمســتندات 

المترجمة بهدف استخدامها بالداخل والخارج.  

التشــريعي  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  دعــا 
الفلســطيني الدكتــور أحمــد بحــر، لتظافــر الجهود 
البرلمانيــة العربيــة وتوحيدها بهدف إفشــال صفقة 
القرن، وتخييب مســاعي وآمــال ومخططات الواليات 
المتحــدة األمريكيــة وحلفائهــا في المنطقــة، جاءت 
تصريحات بحر، خالل مكالمتين هاتفيتين منفصلتين 
أجراهمــا مؤخرًا مع رئيس االتحــاد البرلماني العربي 
ورئيــس مجلــس النــواب األردني المهنــدس عاطف 
الطراونة، ورئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي، 
"البرلمــان" أطلعــت على فحــوى االتصاليــن وأعدت 

التقرير التالي: 
االتحاد البرلماني العربي

وأشــاد بحر، بالجهود البرلمانية التــي يبذلها مجلس 

النواب األردني الهادفة لخدمة القضية الفلســطينية، 
مشــيدًا بــدور المملكــة األردنيــة المناصر للشــعب 
الفلســطيني وقضيته العادلة، واصفًا مواقف الشعب 
األردنــي تجاه فلســطين بالنبيلة واألصيلــة والنابعة 
مــن الفهــم العربــي واإلســالمية لمكانــة القضيــة 

الفلسطينية. 
مــن ناحيتــه شــدد الطراونــة، أن المملكــة األردنية 
لديها قرار بإفشــال صفقة القرن، باإلضافة لموقفها 
المعلــن والمناصــر للشــعب والقضية الفلســطينية، 
الفتًا للمواقف السياسية المتقدمة للمملكة والبرلمان 
األردنــي تجاه فلســطين وشــعبها الرافض لالحتالل 

والساعي للحرية واالستقالل.
ويهاتف رئيس البرلمان المغربي 

إلى ذلــك أجرى د. بحــر، اتصال هاتفــي صباح أمس 
األربعاء مع رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي، 
وأشــاد بجهوده الهادفة إلفشــال صفقة القرن، مثمنًا 
المواقــف المتقدمــة للمغــرب ملــكًا وحكومة وشــعبًا 
وبرلمانــًا تجــاه القضية الفلســطينية، الفتــًا للجهود 
واإلجــراءات التــي اتخذهــا البرلمان المغربــي مؤخرًا 
إلفشــال ما يســمى بـ" صفقة القرن" شــاكرًا لرئيس 
البرلمــان المغربــي واألعضــاء كافــة هــذه الجهــود 
البرلمانية التي وصفها بأنها تعبر عن قناعات الشعوب. 
من ناحيته شدد المالكي، أثناء المكالمة على مواقف 
بــالده الداعمــة للشــعب والقضية الفلســطينية، 
معتبــرًا الجهــود التي يبذلها البرلمــان بمثابة أقل 

الواجب تجاه فلسطين. 

الحبيب المالكيد. أحمد بحرم. عاطف الطراونة
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أخبار 2

النائب يونس أبو دقة يشارك في لقاء مجتمعي نظمته وزارة التعليم

النائب خميس النجار يشيد بإنجازات مجمع ناصر الطبي الفلسطيني المحتل

النائب مروان أبو راس 
يتفقد مركز شرطة الزيتون

شــارك النائــب يونــس أبــو دقــة، فــي اللقــاء 
المجتمعــي الذي نظمتــه وزارة التربية والتعليم 
العالــي ومديريــة تعليــم شــرق خانيونس في 
منطقة شــرق خانيونــس بعنــوان: "إنجاز ينمو 

وشرق يعلو".
وحضــر اللقاء وكيل الوزارة الدكتــور زياد ثابت، 
ومديــر مديريــة التعليــم بشــرق خــان يونس 
سليمان شــعث، ورئيس بلدية بني سهيال حماد 
الرقــب، ورئيس بلدية الفخاري ســليمان العمور 
وجمــع عفير من أســاتذة الجامعات وشــخصيات 
رســمية وشــعبية وطواقــم تربويــة وممثلــي 

مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.
وعُــرض أثناء اللقــاء جملة من اإلنجــازات التي 
حققتهــا الــوزارة خالل العــام 2019 بالرغم من 
الظــروف الصعبة التي يعانيها قطــاع غزة جراء 
الحصار واالحتالل، باإلضافة لخطة عمل الوزارة 
والمديريات والمتضمنــة طموحات وآمال الوزارة 

الراغبة في تحقيقها خالل العام الجاري. 
بــدوره عبر النائب يونس أبــو دقة، في كلمة له 
أثنــاء اللقاء عــن فخره باإلنجــازات التي حققتها 

شــارك النائب خميس النجار، فــي الحفل الذي 
نظمه مجمع ناصر الطبي بمحافظة خان يونس 
إلعالن ومناقشــة تقرير إنجــازات المجمع عن 
العــام 2019، وذلك بحضــور لفيف من األطباء 
والمســئولين بــوزارة الصحة، وعُــرض خالله 
مختلــف التطــورات واإلنجــازات ونقــاط العجز 

واالحتياجات.
بــدوره أثنــى النائــب خميــس، علــى الجهود 
المبذولــة مــن جانــب إدارة المجمــع الطبــي 
ومختلف العاملين، للنهــوض بالواقع الصحي، 
الفتًا إلــى أن المجمع يعتبر مركزًا طبيًا مركزيًا 
فــي محافظة خــان يونس، مشــيرًا لمســتوى 

زار النائــب عــن كتلــة التغيير واإلصــالح في 
محافظــة غزة مــروان أبو راس، مركز شــرطة 
الزيتون، بهدف تفقد المركز واالطالع على سير 
العمــل اليومي فيه ومراقبة ســالمة اإلجراءات 
المتخذة من قبل طواقم العاملين، وكان مدير 
المركــز المقــدم خالــد الشــعراوي، وعدد من 
الضباط ومدراء األقســام، في استقبال النائب 

أبو راس.
مــن جانبه أشــاد المقــدم الشــعراوي، بجهود 
نواب المجلس التشــريعي وتعاونهم المستمر 
وتواصلهــم مع مراكز الشــرطة بهــدف خدمة 
المواطنيــن والتخفيــف مــن معاناتهــم جــراء 
االحتالل والحصار واالنقســام، وقدم شرحًا عن 
أهــم انجــازات المركــز المتحققة خــالل العام 
المنصرم، مبينًا أهم المشاكل التي يعاني منها 
مركز الزيتون ســواء قلة اإلمكانيات المتاحة أو 
نقــص الميزانيات التشــغيلية معربــًا عن أمله 
في حل بعض اإلشــكاليات العالقة وخاصة قلة 

الكادر الشرطي.
بدوره ثمن النائب أبو راس، جهود جهاز الشرطة 
عامة ومركز شرطة الزيتون خاصة في الحفاظ 
على أمن المجتمع وحمايتــه، مؤكدًا أن زيارته 

للمركز تأتي فــي إطار التواصل واالطالع على 
أوضاع األجهزة األمنية والمراكز الشــرطية في 
محافظة غزة وتفقد ســير العمل فيها والتعرف 
علــى احتياجاتهم المختلفة بهــدف بذل الجهد 
من أجــل تذليل العقبات التــي تعترض العمل 

الشرطي.
ودعــا كل جهــات االختصاص لمحاولــة توفير 
البشــرية واللوجستية،  الشــرطة  مســتلزمات 
مهيبــًا بمؤسســات المجتمــع المدنــي للقيام 
بدورها وتقديم العون المعنوي والمهني لمراكز 

الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة.

المســتوى المطلوب مــن التطويــر والتقدم في 
مجال التعليم.

وأشاد النائب أبو دقة، بأنشطة الوزارة واللقاءات 
المجتمعية التــي تنظمها المديريــات، الفتًا إلى 
أنها ترسخ التعاون والشــراكة الحقيقية الفاعلة 

ونــوه النائــب النجار، الذي يشــرف علــى إدارة 
الملــف الصحــي بالتشــريعي، إلــى أن زيــادة 

مديرية تعليم شــرق خان يونــس، منوهًا أن ما 
تحققه المديريات المختلفــة في قطاع غزة من 
إنجازات هو جزء ال يتجزأ من إنجازات الوزارة في 
قطاع غــزة، فاخرًا بحالة التكامل في العمل بين 
المديريات ومؤسســات الوزارة األمر الذي يحقق 

لجنة برلمانية أردنية تبحث خيارات 
استعادة ممتلكات أردنيين بالداخل 

الفلسطيني المحتل
بحثت لجنة فلســطين في البرلمان األردني 
برئاســة النائب يحيــى الســعود، الخيارات 
المتاحة للتعامل مع قضية أراضي األردنيين 
الذين هجرهم االحتالل اإلســرائيلي قسرًا 
عــام 1948، الفتــًا إلى ممارســات االحتالل 
االســرائيلي فيمــا يتعلــق ببيــع األراضي، 
ما يتطلــب الدراســة والبحث مــن النواحي 

القانونية الستعادة تلك الممتلكات.
بــدوره دعــا نقيــب المحاميــن األردنييــن 
لجنــة  بيــن  للتنســيق  ارشــيدات،  مــازن 
فلســطين ونقابتــي المحاميــن األردنييــن 
والفلسطينيين، ودائرة األراضي والمساحة، 
لتشــكيل لجنة مشــتركة تــدرس الخيارات 

القانونية المتاحة.
بــدوره أوضــح مدير عــام اللجنــة الملكية 
لشؤون القدس عبد اهلل كنعان، أن "إسرائيل" 
ســنت عــام 1950 قانونــا أســمته قانــون 
أمــالك الغائبين، اســتولت مــن خالله على 

أمالك الغائبيــن، وآالف البيوت والممتلكات 
الفلسطينية في فلسطين المحتلة.

جاء هذا الحراك من قبل لجنة فلسطين في 
البرلمــان األردني في أعقــاب المبادرة التي 
أطلقها النائب السابق في البرلمان األردني 
حمادة فراعنة قبل اســابيع، لتثبيت حقوق 
األردنييــن من أصــول فلســطينية، الذين 
طردهم االحتالل االســرائيلي قســريًا من 
بلداتهــم ومنازلهــم عــام 1948م، مطالبًا 
الحكومــة األردنية باتخاذ إجــراءات قانونية 
ودبلوماســية، والعمل الرســمي الســتعادة 

ممتلكاتهم المثبت ملكيتهم لها.
ودعت لجنة فلســطين بالبرلمــان األردني 
جميــع النــواب األردنييــن إلــى دعــم هذه 
القضية لتكون على طاولة الحوار والتعاون، 
والعمــل المشــترك مــع الحكومــة، ووضع 
دراســة قانونية من قبل مختصين دوليين 
لبلورتها بورقة عمل قابلة للتنفيذ والتحقق.

المعيقات التي تواجه العمل الصحي في قطاع 
غزة على مدار السنوات الماضية. 

التي تقود لمزيد مــن التطوير التعليمي وخدمة 
المجتمــع، داعيــًا كل جهات االختصــاص لدعم 
وزارة التعليم، الفتًا إلــى أن الوزارة تبذل كل ما 
بوســعها من أجل تقديم خدمــات تعليمية أكثر 

رقيًا وتقدمًا للطالب والطالبات.

الخدمات المُقدمة من المجمع بنســبة "7-10" 
% بين عامي 2018 و2019 يعتبر مؤشــر مهم 
يدفع الجميع للســعي لتطوير المجمع وتوسيع 
طاقتــه االســتيعابية المتزايدة باســتمرار في 
محاولة لتلبيــة المتطلبات الصحيــة المتزايدة 

على المجمع.
ولفــت إلى الزيــادة المطردة في المســتهلكات 
الطبيــة واألدويــة والمقــدرات الصيدالنية في 
المجمع داعيًا وزارة الصحة والمؤسسات الطبية 
واالغاثيــة لتوفير تلــك االحتياجات بالســرعة 
الممكنــة حتــى يســتمر المجمع بأداء رســالته 

اإلنسانية ومهامه الطبية.  
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أخبار ومقاالت

صفقة القرن.. إلى مزابل التاريخ
لقــد توهم ترمب ونتنياهو وأدواتهم في المنطقة أنهم قد كســبوا هذه الجولة من جوالت 
الصراع، واعتقدوا أنهم حققوا انتصارًا سياسيًا واستراتيجيا وتاريخيا على فلسطين ومجموع 
األمــة تمهيدا البتالع القضية الفلســطينية والســيطرة على قرار ومقــدرات ومصير األمة 

مستقبال.
لــو قرأ ترمــب ونتنياهو والمتآمرين معهــم التاريخ لما انتشــوا كثيرًا، ولمــا أطلقوا العنان 
لكبريائهم المصطنع الذي سوّل لهم االعتداء اآلثم على أحد أهم حقوق وثوابت ومقدسات 
شــعبنا وأمتنا، وألدركوا أن هذه الجولة التي اعتقدوا ظاهرًا االنتصار فيها تحمل في باطنها 
بــذور انهيارهم وزوال كيانهم، وأن المرحلة القادمة ســتُفجعهم بمفاجــآت يعضّون منها 

أصابع الندم يوم ال ينفع الندم.
لم يدرك ترمب ونتنياهو وأدواتهم أن فلسطين تشكل أحد أهم ثوابت أمتنا، وأنها قيمة عليا 
دينية ووطنية وأخالقية وإنسانية في نفوس كل فلسطيني وعربي ومسلم وكل حر في هذا 
العالم، وأن اإلعالن عن صفقة القرن لم يُنه المعركة، بل إنه بدأها من جديد بشــكل أكثر 

قوة وعنفوانا ومضاًء.
من هنا فإن صفقة القرن، ورغم ما تحمله من جرم عظيم، إال أنها صحّحت لشــعبنا وأمتنا 
اتجاه البوصلة ومســار الطريق، وفتحت آفاق العمل الجاد والمواجهة الباسلة لكبح المؤامرة 

وسائر المخططات الحاقدة التي تستهدف األمة وقضاياها الكبرى.
إننــا نعيش اليــوم فصول ملحمة حقيقية دفاعًا عن فلســطين والقدس والمقدســات حتى 
إسقاط صفقة القرن، فها هي الجبهة الميدانية الفلسطينية تشتعل غضبًا على االحتالل في 
كافة أرجاء فلسطين السليبة، وتبث في النفوس روح القوة والعزم والثبات واإلصرار وتلتهب 

فعالياتها في مواجهة االحتالل يومًا بعد يوم.
وانسجامًا مع ذلك وانطالقًا من واجباته الوطنية، فقد وضع المجلس التشريعي الفلسطيني 
مواجهة وإفشــال صفقة القرن على رأس أولوياته الوطنية في المرحلة الراهنة، حيث عقد 
المجلس التشريعي األسبوع الماضي جلسة طارئة للرد على صفقة القرن، ورسم الخطوط 
العريضة واآلليات التفصيلية لمواجهتها وإســقاطها، وأبرق برسائل عاجلة للمجتمع الدولي 
والدول العربية واإلســالمية وللبرلمانات العربية واإلسالمية والدولية لبلورة خطوات فاعلة 
للتصدي لصفقة القرن، وهو ما أثمر في أحد جوانبه في عقد جلسة طارئة لالتحاد البرلماني 
العربــي التي تبلور فيها موقف برلماني عربي مشــرف وشــهدت إلقــاء وثيقة صفقة القرن 
في ســلة المهمالت، وســنبذل قصارى جهدنا في سبيل تحشيد المواقف البرلمانية العربية 
واإلسالمية والدولية ضد صفقة القرن، وسنعمل كل ما في وسعنا من أجل استنهاض همم 
وعزائم أبناء شعبنا لضخّ المزيد من روح الثورة والمقاومة والكفاح في نفوس أبناء شعبنا، 
والحرص على تطوير أدوات وفعاليات الجهد الشعبي الفلسطيني الثائر حتى إسقاط صفقة 

القرن وتلبية حقوقنا وتطلعاتنا الوطنية.
لقد دعونا الســلطة الفلســطينية وحركة فتح التخاذ قرارات حاســمة بالشروع في مراجعة 
فورية وعميقة للمســار الوطني والسياسي بما يقود إلى التحلل من اتفاق أوسلو وملحقاته 
األمنية واالقتصادية، ووقف التنســيق األمني مع االحتالل وتسريع تطبيق اتفاق المصالحة 
الوطنيــة، والدعــوة اللتئام اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، بما يُقضى إلى إرســاء 
اســتراتيجية وطنية موحدة قادرة على توحيد الصف الفلســطيني الداخلي وإفشــال صفقة 
القرن، وال زلنا ننتظر أن تترجم السلطة أقوالها إلى أفعال وأن ترتقي إلى مستوى المؤامرة  

التاريخية ضد قضيتنا وحقوقنا الوطنية.
كمــا دعونــا قادة األمة وحكوماتها إلى نصرة فلســطين وعدم المشــاركة في صفقة القرن 
واتخاذ مواقف سياسية جادة للتصدي لصفقة القرن، ووقف كل أشكال التطبيع مع االحتالل، 
ومحاربــة كل أدوات الفتنة والتخذيل التي تروّج للهزيمــة والتطبيع مع الكيان الصهيوني، 

وستكون أمتنا عند حسن ظن شعبنا بها بإذن اهلل.
وختامــًا... فإن شــعبنا وأمتنا اليوم أمام أخطــر تحدٍّ واختبار مصيري فــي مواجهة تجليات 
المخاض العســير الذي يهدد كيانها وحقوقها ومقدســاتها وحاضرها ومستقبلها إثر اإلعالن 
عــن صفقة القرن، لكن هذا المخــاض األليم يُخفي وراءه ميالدا جميال لمرحلة جديدة تعلو 
فيها رايات الحق والمقاومة والحرية وترتكس فيها رايات الظلم والهيمنة والفجور واالستبداد.

سنُسقط صفقة القرن بإذن اهلل، فمكانها مزابل التاريخ ال غير، ولن تمر هذه المؤامرة على 
شــعبنا وقضيتنا وأمتنا، وســنظل مجاهدين صامدين مرابطين على هذه األرض المباركة 
حتــى تحقيق وعد اآلخرة حين يجوس عباد اهلل ذوي اإليمان الخالص والبأس الشــديد خالل 

ديار بني يهود، ويسوؤوا وجوه الصهاينة ويتبروا ما علوا تتبيرا بإذن اهلل.
"َوَيُقوُلوَن َمَتٰى ُهَو ُقْل َعَسٰى َأن َيُكوَن َقِريًبا"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

التشريعي يعرض مشاريع 
القوانين على الجمهور والمختصين 

عبر الموقع اإللكتروني إلبداء الرأي

أعلن المجلس التشــريعي البدء في عرض 
مشاريع القوانين قبل إقرارها على الجمهور 
والمختصين، وذلك عبر موقعه االلكتروني 
www.plc.ps، بهدف تحقيق مشاركة مهنية 
وشــعبية أكثر في إعــداد القوانين لضمان 
اسهام القوانين والتشــريعات الصادرة عن 
المجلس التشريعي في تخفيف األعباء عن 
المواطنين ومراعاة المصلحة الوطنية العليا 

للشعب الفلسطيني.
وبدأ المجلس بعرض مشروع قانون المعدل لقانون التحكيم 
رقم "3" لســنة 2000م، على الموقع االلكتروني، لالستفادة 
من مالحظات المختصيــن والجمهور وإبداء الرأي فيما يتعلق 
بمســودة مشــروع القانون الذي شــارك في إعداده نخبة من 
الخبراء واألكاديميين والمحامين ورجال األعمال ونقابيين من 

النقابات ذات العالقة.
بدوره أوضح أمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون، 

أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسعة دائرة 
المشاورات حول بنود مشاريع القوانين من 
الجمهور الفلسطيني والمختصين وأصحاب 
العالقة بمشــروع القانون قبــل إقراره من 
المجلــس التشــريعي، وكذلــك فــي إطار 
الرقابــة الشــعبية على القوانيــن، وتعزيز 
مشــاركة المجتمــع المدنــي ومؤسســاته 
القوانيــن وفقــا  المختلفــة فــي صياغــة 

للمصلحة العامة.
ولفــت المدهون، أن خطوة نشــر القوانين عبر الموقع 
اإللكتروني تأتي تماشــيا مــع القرار اإلداري لرئاســة 
المجلس التشــريعي الفلســطيني، والقاضــي باعتبار 
عام 2020م عام التحول التكنولوجي في كافة إدارات 
ودوائر المجلس التشريعي بما يواكب ثورة التكنولوجيا 
والمعلومات ويتناســب مع التطــورات العالمية الهائلة 

في المجال التقني والتكنولوجي. 

النائب يونس األسطل يلتقي 
وفدًا من جمعية واعد لألسرى والمحررين 

استقبل رئيس بلدية الشوكة

أســتقبل النائــب فــي المجلــس 
التشــريعي يونس األسطل، في 
مكتــب النــواب بمحافظــة رفــح 
وفدًا مــن جمعية واعد لألســرى 
والمحرريــن، وضــم الوفــد مدير 
فرع الجمعية بخان يونس إيهاب 
بديــر، ومديــر فرعهــا بمحافظة 
واســتمع  معمــر،  شــفيق  رفــح 
منهما لشــرح حول أوضع األسرى 
ومستجدات السجون اإلسرائيلية، 
أن  أن شــعبنا ال يمكــن  مؤكــدًا 
ينسى أسراه في سجون االحتالل 

وأن كل قــوى المقاومــة موحدة خلــف تحريرهم، 
مستدركًا بالقول:" إن يوم الحرية بات قريبًا". 

رئيس بلدية الشوكة
هذا والتقى األســطل، رئيس بلدية 
الشــوكة بمحافظــة رفــح، منصور 
بريــك، واســتمع منه لشــرح حول 
واقــع البلديــة وخطة عملهــا للعام 
الجديد "2020"، واإلنجازات المتوقع 
تحقيقهــا، حيــث عبر "بريــك" عن 
تطلعاته وطاقــم العاملين بالبلدية 
بتوفير خدمة أفضل للمواطنين من 
خالل عدة مشــروعات حيوية تنوي 
البلديــة تنفيذها، فــي حين ناقش 
النائب األســطل، مع رئيس البلدية 
عدة قضايا ومشكالت تستحوذ على اهتمام المواطنين 
القاطنين في نفوذ بلدية الشوكة وسبل وآليات حلها. 

النائب البرغوثي: الرواية اإلسرائيلية 
قائمة على تزييف الحقائق وتغيير التاريخ

شــرح النائب مصطفــى البرغوثي، 
لوفد مــن أعضاء البرلمانات المحلية 
األســترالية، ضــم مختلــف األحزاب 
األســترالية، طبيعة نظــام االحتالل 
العنصــري  والتمييــز  والفصــل 
)األبرتهايد( الذي تفرضه "إسرائيل" 

على الشعب الفلسطيني.
وفنــد البرغوثــي، أثنــاء لقــاءه مع 
الوفد االسترالي الرواية اإلسرائيلية 
والمزاعــم التــي تحــاول تســويقها 
للعالم، والقائمة على تزييف الحقائق 
وتغييــر التاريــخ، وأوضــح الروايــة 
الفلســطينية، القائمة على الحقوق 

اإلنسانية والسياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
واستعرض الممارسات اإلســرائيلية واالنتهاكات التي 
يقوم بها االحتالل ضد الشعب الفلسطيني في الضفة 
الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة المحاصر، وخاصة 

القمع الوحشــي لفعاليات وأنشــطة 
المقاومة الشعبية.

ودعــا البرغوثي، العالم للوقوف إلى 
جانب الشــعب الفلسطيني وحقوقه 
حركــة  إلــى  واالنضمــام  العادلــة، 
المقاطعــة، وفــرض العقوبات على 
إســرائيل، الفتًا إلى ضــرورة تظافر 
والمؤسســات  العالم  أحــرار  جهــود 
الحقوقية واإلنســانية من أجل جلب 
قــادة االحتــالل للمحاكــم الدوليــة 
ومحاكمتهــم بتهمة ارتــكاب جرائم 
حــرب وجرائم ضد اإلنســانية بحق 
شعبنا الفلسطيني سواء في الضفة 
أو القدس أو قطاع غزة الذي تفرض "إســرائيل" عليه 
الحصار منذ ســنوات طــوال دون أي تدخل من القوى 
الديمقراطية أو الدول األوروبية التي تزعم أنها ترعى 

الحقوق والقيم االنسانية.



13 فبراير/شباط 2020 م4 العــدد
)285( A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

تقرير

نواب الشمال يشاركون بوقفة 
احتجاجية رفضًا لصفقة القرن ويكرمون الطلبة المتفوقين

شــارك النائبــان يوســف الشــرافي، ومشــير 
المصــري، بالوقفــة االحتجاجية التــي نظمتها 
مديرية التربية والتعليم في شمال غزة تعبيرًا 
عن رفــض "صفقة القرن" بمشــاركة رؤســاء 
بلديات، وعــدد من الوجهــاء والمخاتير وأعيان 

محافظة الشمال.
وفــي كلمتيــن منفصلتيــن أوضــح النائبيــن 
خطورة الصفقة المشــؤومة، مؤكدين على أن 
رفضها هو إجماع وطني يؤسس لمرحلة جديدة 
مــن مراحــل الجهــاد والمقاومة، داعيــن الكل 
الفلسطيني لتوحيد الكلمة والمواقف السياسية 
بهدف افشال الصفقة ومواجهة عدوان االحتالل 
الصهيونــي وإفشــال مخططاتــه الراميــة إلى 
تدنيــس المســجد األقصى المبــارك وتصفية 

القضية الفلسطينية.
تكريم متفوقي بيت حانون

إلــى ذلــك شــارك النائــب مشــير المصــري، 
بمهرجان تكريم الطلبة المتفوقين والمتميزين 
فــي مدينة بيت حانــون والذي نظمتــه الكتلة 
اإلســالمية في الشــمال وكرمت خالله "183" 
متفــوق في الفصــل الدراســي األول بمدارس 
الثانوية واإلعدادية، بحضور لفيف من المعلمين 

والوجهاء واألعيان وذوي الطلبة المتفوقين. 
تكريم متفوقي مدرسة شهداء جباليا

هذا وشــارك النائب محمد شهاب، في مهرجان 
تكريــم المتفوقيــن بمدرســة شــهداء جباليا 
اإلعداديــة، بحضــور وفــد مــن وزارة التربيــة 
والتعليــم، وكوكبــة مــن الطلبــة المتفوقين 
وذويهم، ودعا النائب شهاب في كلمة له الطلبة 
لمواصلة مســيرة النجاح والتفــوق مؤكدًا على 
دور العلم في تحرير فلسطين، ومكانة العلماء 

ودورهم في صيانة وصياغة عقول الجيل. 
متفوقي مدرسة خليل الرحمن 

وفي ذات السياق شارك النائب يوسف الشرافي، 
بمهرجان تكريم الطلبة المتفوقين والمتميزين 
في مدرســة خليــل الرحمــن الثانويــة للبنين 
بمحافظة شــمال غــزة، والذي نظمتــه الكتلة 
اإلســالمية في الشــمال وذلك في إطار تعزيز 
أواصر التواصــل مع النخب الشــبابية والطلبة 

المتفوقين والمتميزين.
وأكد النائب الشــرافي، أثناء حديثه على فضل 

العلم والعلماء وأهمية المتفوقين في المجتمع 
قائاًل:" ال تحرير لألسرى والمسرى وفلسطين إال 
مــن خالل الجهاد والمقاومة والعلم النافع الذي 
يوصلنــا إلى التقــدم واالزدهــار والتفوق على 

العدو وإلحاق الهزيمة به وطرده من أرضنا".
ودعــا الشــرافي الطلبــة المتفوقيــن لضرورة 
مواصلة تفوقهم ونجاحهــم وأن يضعوا صوب 
أعينهم مشــاكل أمتهــم وقضيتهــم العادلة، 

مبرقًا بالتهنئة للطلبة المتفوقين وذويهم على 
تفوقهــم ونجاحهم، شــاكرًا الكتلة اإلســالمية 
على جهــود المبذولــة خدمة للطلبــة ودعمها 

الكبير لمسيرة العلم والعلماء.

النائب يوسف الشرافي أثناء حفل لتكريم الطلبة المتفوقين

النائبان يوسف الشرافي ومشير المصري لدى مشاركتهما في وقفه احتجاجية ضد صفقة القرن

النائب مشير المصري يكرم أحد الطلبة المتفوقين

صورة تذكارية للنائب يوسف الشرافي مع الطلبة المتفوقين

النائب محمد شهاب لدى تكريمه أحد المتميزين
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تقرير

 نواب الوسطى يلقون محاضرات سياسية ويشاركون 
بورش عمل ويتفقدون مركز التأهيل واإلصالح بالمحافظة  

التقوا رئيس بلدية البريج

ال يتوقــف نــواب المحافظة الوســطى عــن تقديم 
خدماتهم للجمهــور والمضي قدمًا في ممارســة 
مهامهــم النيابيــة واالجتماعيــة بهــدف خدمــة 

المواطنيــن، حيث زاروا رئيس بلدية البريج وناقشــوا 
معه قضايا تهم المواطنين، وشــاركوا بورشة عمل 
حول ســبل الحد من حوادث السير بشارع صالح الدين، 

باإلضافة لمشاركتهم بمحاضرات سياسية وتفقدهم 
لمراكز شــرطية ومؤسســات مجتمعيــة، "البرلمان" 

تابعت تلك األنشطة وأعدت التقرير التالي: 

زيارة بلدية البريج
زار النائب سالم ســالمة، رئيس بلدية البريج، 
محمود عيسى، بمقر البلدية، وناقش معه عدة 
قضايا تستحوذ على اهتمام المواطنين، داعيًا 
لمتابعتها ووضع الحلول المناسبة لها بالسرعة 
الممكنة، مثمنــًا دور البلدية وطواقم العاملين 
فيها فــي خدمــة المواطنيــن القاطنين ضمن 

مناطق نفوذ البلدية.
بــدوره أطلــع عيســى، النائــب ســالمة، على 
المشاريع الخدماتية والتطويرية للبلدية والتي 
من شأنها تجويد الخدمة المُقدمة للمواطنين، 
مثمنًا للنائب سالمة، زيارته ومتابعته واهتمامه 

بقضايا المواطنين.
محاضرة سياسية

وعلــى صعيد أخر ألقى النائب ســالم ســالمة، 
محاضــرة سياســية بعنــوان:" تداعيات صفقة 
القــرن" وذلك بمدرســة عبد المعطــي الريس 

الثانويــة المهنية في مدينة دير البلح، بحضور 
مديرة المدرسة والهيئة التدريسية فيها. 

أن  علــى  محاضرتــه  خــالل  ســالمة،  وأكــد 
فلســطين لــم ولن تحــرر إال بالجهــاد والقتال 
ومغالبــة المحتــل، مؤكــدًا أن صفقــة صدرت 
عن انســان ليس ذو مصداقية ال مع شــعبه وال 
مــع غيرهم من األمــم والشــعوب، منوهًا إلى 
أن أكثــر مــن "100" برلمانــي أمريكي رفضوا 
الصفقة ووصفوهــا بأنها تعجــل الحروب بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين، رافضين وصفها 

بخطة سالم. 
الحد من حوادث الطرق

كما شارك النائب سالمة، بورشة عمل نظمتها 
مدرســة بنات دير البلــح اإلعدادية بهدف الحد 
من حــوادث الطرق على شــارع صــالح الدين 
خاصة المناطق التي تقابل المدارس االبتدائية 
واالعداديــة، بحضور مدير عام شــرطة المرور 

بقطاع غزة العميد علي النادي، ومدير المنطقة 
الوســطى بوكالة الغوث، ومدير شرطة المرور 

بالمحافظة الوسطى. 
وأثنى النائب سالمة، على الجهود الكريمة التي 
تبذلها شــرطة المرور بهدف حماية المواطنين 
من حوادث الطرق، شاكرًا للمدارس ومديريات 
التعليم جهودهم التثقيفية للحد من الظاهرة، 
من ناحيته أشار مدير عام شرطة المرور ألهم 
الحلول والخطوات التي نفذتها الشــرطة للحد 
من الحوادث، منوهًا أن الشرطة ما زالت ماضية 
باتخاذ كل الخطوات واإلجــراءات الهادفة للحد 
من حوادث الســير وحمايــة المواطنين وخاصة 

األطفال وطلبة المدارس. 
تفقد مركز اإلصالح والتأهيل

وفي سياق أخر تفقد النائب عبد الرحمن الجمل، 
مركــز إصــالح وتأهيــل المحافظة الوســطى، 
وشــارك بطابور أركان خاص بالضباط واألفراد 
العامليــن فيه، شــاكرًا في كلمة لــه الطواقم 

الشرطية واألمنية القائمة على خدمة وتـأهيل 
النــزالء، منوهــًا أنهــم يقومون بعمــل وطني 
جليل يهدف لتمتيــن الجبهة الداخلية وتنقيتها 
وتحصينهــا من خــالل تزويد النــزالء بالثقافة 
الوطنية والمفاهيم النافعة للوطن والمواطن. 

ويكرمون العاملين
هــذا ونظم نــواب كتلة التغييــر واالصالح في 
المحافظــة الوســطى حفــاًل لتكريــم موظفي 
الكتلــة بالمحافظة علــى جهودهــم المبذولة 
خالل العام المنصرم "2019م" والرامية لخدمة 
المواطنيــن والتخفيــف مــن معاناتهم، وحضر 
الحفــل النــواب: عبد الرحمــن الجمل، ســالم 
سالمة، وهدى نعيم، وشكر النواب في كلماتهم 
أثناء الحفل لطاقم الموظفين جهودهم الحثيثة 
والمتواصلة إلنجاح عمل المكتب، واصفين تلك 
الجهود بالمتميزة والــدور الرائع، ومؤكدين أن 
الهدف األســمى لكتلــة التغييــر واإلصالح هو 

خدمة المواطنين. 

نواب الوسطى يكرمون طاقم العاملين بمكتب كتلة التغيير واإلصالح

النائب عبدالرحمن الجمل لدى تفقده مركز التأهيل واإلصالح بالوسطيالنائب سالم سالمة لدى مشاركته بورشة عمل للحد من حوادث السير
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تقرير 6

المجلس التشريعي عقد 23 جلسة و 214 اجتماعًا وأقر 10 قوانين واتخذ 
30 قرارًا ونفذ 66 زيارة ميدانية و 72 جلسة استماع لمسؤولين حكوميين  

خالل عام 2019 

رئاسة التشريعي
عملــت رئاســة المجلــس التشــريعي بكل جد 
ونشــاط على تفعيل المجلس التشريعي على 
صعيد سن التشريعات والقوانين وتنشيط الدور 
الرقابــي على المؤسســات الحكوميــة، ودعت 
الرئاســة لعقد 23 جلســة برلمانيــة للمجلس 

تناولت قضايا سياسية مختلفة.
واستقبلت رئاسة المجلس خالل العام الماضي 
العديــد مــن الوفــود والشــخصيات البرلمانية 
والدبلوماســية، وأرســلت برقيــات ومخاطبات 
برلمانية إلى برلمانات دولية وعربية وإسالمية، 
وشــاركت فــي 46 فعاليــة لمســيرات العــودة 
والمســير البحري خالل العام 2019م، ونظمت 
العــودة وقدمــت  زيــارات لجرحــي مســيرات 

مساعدات مالية لهم.
واســتقبلت رئاســة التشــريعي 4 وفود دولية، 
ونظمــت 5 مؤتمــرات صحفية، كما اســتقبلت 
وفــود العديد من الــوزارات والهيئــات المحلية 
والمنظمات الدولية وممثلي مؤسسات المجتمع 
المدني، ونظمت زيارات لألسرى المحررين من 
ســجون االحتالل ولبيوت عزاء الشهداء ولطلبة 
الثانويــة العامــة المتفوقين ولحجــاج بيت اهلل 

الحرام.
األمانة العامة

 عقدت اللجنة اإلدارية العليا للتشريعي برئاسة 
األمين العام للمجلــس الدكتور نافذ المدهون 
خــالل العام المنصرم )7( اجتماعات لمناقشــة 
المســتجدات اإلداريــة، وعقدت لجنــة صياغة 
التشريعات برئاسة األمين العام )4( اجتماعات 

لمناقشة ودراسة مشاريع القوانين مختلفة.
كمــا عقــدت لجنــة تعديــل قانــون التحكيــم 
المشكلة من التشريعي )3( اجتماعات لمناقشة 
السياســات التشــريعية وتقييــم تجربة قانون 

التحكيم وأبعاد التعديالت المقترحة.
وشارك أمين عام التشريعي بـ )4( ورش عمل، 
وحاضــر فــي العديــد مــن الــدورات التدريبية 
للجهات القضائية والدوائر الحكومية في مجال 
التشــريعات، وتابع عدد من الشكاوى المقدمة 
لرئاسة المجلس التشــريعي من المواطنين أو 
بعض الجهات الحكومية، وشــارك األمين العام 
ببحث حول النظام القانوني للتحكيم الهندسي 

ضمن فعاليات مؤتمر نقابة المهندسين وشركة 
بالتل. 

وأجرت العديد من وســائل االعالم المسموعة 
والمرئية )53( لقاءًا صحفيًا مع األمين العام.

األمانة العامة المساعدة
عقــدت األمانة العامة المســاعدة )12( اجتماعًا 
لمتابعة ســير العمل بــإدارات ولجان المجلس، 
وأعــدت التقاريــر الشــهرية إلدارات المجلــس 
عن العــام 2018م، وإعداد الخطة التشــغيلية 

للمجلس التشريعي لعام 2020م.
وشــارك األمين العام المســاعد بمتابعة إنجاز 
اإلصــدار الثالــث مــن كتــاب أربع ســنوات من 
العطاء رغم الحصار من الفترة )2014 2018-( 
والصادر عن المجلس التشريعي، وتابع األمين 
العام المســاعد عمليــة تقييم األداء الســنوي 
لموظفي المجلس عن العام 2018م، ومراجعة 
الهيكليــة والترقيات والندب والتدوير وشــؤون 

الموظفين بالمجلس.
وشــاركت األمانة العامة فــي ورش عمل حول 
معيقــات تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة للجــان، 
للمجلــس  اإللكترونــي  األرشــيف  وبرنامــج 

التشريعي، ومنظومة شؤون الموظفين.
اإلدارة العامة للجان 

أواًل: الجلسات 
العــام  خــالل  التشــريعي  المجلــس  عقــد 
الــدورة غيــر  2019م والــذي اســتمرت فيــه 
العادية الخامســة، )23( جلســة، ناقشــت أهم 
الموضوعــات والمســتجدات السياســية علــى 
الساحة الفلسطينية، باإلضافة لجلسات ناقشت 

مشاريع قوانين تتعلق بالتعليم العالي والقضاء 
العسكري وقانون العقوبات واإلجراءات البديلة.

ثانيًا: التقارير
أقر التشريعي )18( تقريرًا وفق األصول عالجت 

العديد من القضايا المهمة.
ثالثًا: القوانين

بلــغ عــدد القوانيــن التــي أقرهــا المجلــس 
التشــريعي بالقــراءات المختلفــة خــالل العام 
المنصرم )10( مشــاريع قوانين، كان )3( منها 
بالمناقشــة العامة، و)3( أخرى بالقراءة األولى، 

باإلضافة لـ )4( بالقراءة الثانية.
رابعًا: القرارات

بلــغ عــدد القــرارات التــي أقرهــا المجلــس 
التشــريعي )30( ثالثون قــرارًا تناولت مختلف 
المستجدات على الســاحة الوطنية والتطورات 

السياسية محليًا واقليميًا ودوليًا. 
االجتماعات

عقدت لجان المــــجلس التشريعي ما مجموعه 
)214( اجتماعًا عالجت قضايا مختلفة.

جلسات االستماع
عقــدت لجان المجلس التشــريعي ما مجموعه 
)72( جلســة اســتماع لمســؤولين حكومييــن 
خــالل العام الماضــي، )26( منها عقدتها لجنة 
التربيــة والقضايــا االجتماعية، فــي حين عقد 
لجنة الداخلية )24( جلســة، بينما عقد الرقابة 
)13( جلســة، والقانونية )6( جلسات، والموازنة 

جلستين. 
الزيارات الميدانية

نفذت لجــان المجلس التشــريعي ما مجموعه 
)66( زيــارة ميدانيــة للــوزارات والمؤسســات 

الحكومية بهدف االطالع على سير العمل فيها 
والخدمات المقدمة للمواطنين وحل المشكالت 

العالقة.
تقارير وورش عمل

أعدت لجان المـــجلس التشريعي )67( تقريرًا، 
وعقدت )13( ورشة عمل حول عدد من القضايا 
والداخلية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

واألمن والحكم المحلي. 
مشاريع قوانين

تقدمــت لجــان المجلس التشــريعي بدراســة 
واعــداد )14( مشــروع قوانيــن لعرضهــا على 

المجلس التشريعي وفق األصول. 
اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة 

نفذت اإلدارة مئات األنشطة ذات البعد اإلعالمي 
والعالقات العامة والبروتوكول، حيث أشــرفت 
الدائرة اإلعالمية علــى )5( مؤتمرات صحفية، 
وأصــدرت)129( تصريح وبيان صحفي و)528( 
خبر إعالمي و)67( تقرير صحفي وأنجزت )25( 
عدد مــن صحيفة البرلمــان، وقامت بالتغطية 
اإلعالمية لـ )234( اجتماع وزيارة ولقاء وجلسة 

استماع للجان المجلس التشريعي.
كمــا نفــذت دائــرة العالقــات العامــة )161( 
نشــاط وفعالية خالل العام، فيمــا نفذت دائرة 
البروتوكول )130( نشاطًا وفعالية خالل العام.

وعملــت اإلدارة على اســتقبال عدد من الوفود 
ونســقت  التشــريعي،  رئاســة  زارت  الدوليــة 
لمشاركة رئاسة ونواب التشريعي في مسيرات 
العودة وكســر الحصار على الحدود الشــرقية، 
ونــواب  رئاســة  لمشــاركة  كذلــك  ونســقت 
التشــريعي فــي )27( فعاليــة ونشــاط محلي 
ووطنــي، ولتقديــم واجب العــزاء لعوائل )84( 
شــهيد وزيــارة )10( مــن األســرى وعوائلهم، 
واســتقبال )12( وفــد محلــي، و)11( وفدًا من 

البرلمانات الطالبية. 
وأصــدرت اإلدارة العامــة لإلعــالم والعالقــات 
العامة والبروتوكول كتيب خاص بجولة رئاسة 
التشــريعي على جرحى مســيرات العودة، كما 

شاركت في إصدار كتاب 4 سنوات من العطاء.
اإلدارة العامة للشؤون القانونية 

شاركت اإلدارة بحضور اجتماعات لجنة صياغة 
التشريعات، والعديد من ورش العمل المتعلقة 
بالعمل البرلماني والبعد القانوني، وســاهمت 

بالعديد من مشاريع القوانين واألنظمة.
وجهزت )9( مشاريع قوانين، تم إقرار )3( منها، 
بالقــراءة الثانيــة، وبعضها تم إقــراره بالقراءة 

األولى والعامة.
وأعــدت اإلدارة قرابــة )100( مذكــرة قانونية 
تشــمل محاور متعــددة لعل أبرزهــا مذكرات 
تتعلق بمشــاريع قوانين منها مناقشــة عامة، 
ودراســات مقارنــة، وأخرى تحليلية لمشــاريع 
قوانيــن، وأخــرى تتعلق بتقاريــر رقابة ولجان 

تحقيق وشكوى المواطنين.
كمــا أنجــزت اإلدارة )5( مذكــرات تفســيرية 
لجهــات متعددة منها: المحكمة العليا ومكافحة 
المخدرات، وتمّ إعداد عدد )14( دراسة قانونية 
تتعلق بالشؤون البرلمانية بناء على تكليف من 

لجان المجلس ونوابه.
وأعدت )7( تقارير برلمانية بناء على تكليف من 

اللجنة القانونية تتعلق بقضايا مهمة.

أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني 
أنشــطة  ألبــرز  اإلعالمــي  تقريــره 
وفعاليات الرئاســة والنــواب واللجان 

واإلدارات خالل عام 2019.
وقال المكتب اإلعالمي للتشــريعي، 
إن المجلــس عقــد 23 جلســة و214 
اجتماعــًا وأقر 10 قوانيــن بالقراءات 
المختلفــة وإتخذ 30 قــرارًا ونفذ 66 
زيارة ميدانية وعقد 72 جلسة إستماع 
لمســؤولين حكومييــن، وناقــش 18 
تقريرًا خالل الجلسات التي تم عقدها 

خالل العام المنصرم 2019م.
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التشريعي يشكل لجنة إلعداد مشروع قانون 
الحقوق المالية لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية

د. بحر يشارك بحفل 
تخريج برنامج تدريبي دولي 

اللجنة االقتصادية تلتقي 
أصحاب المولدات الكهربائية 

االقتصاديــة  اللجنــة  عقــد 
بالمجلــس التشــريعي لقــاء مع 
أصحــاب المولــدات الكهربائيــة 
العاملة بمــدن ومحافظات قطاع 
لشــكواهم  واســتمعت  غــزة، 
ومعيقات عملهم، وذلك بحضور 
رئيس اللجنة االقتصادية النائب 
عاطف عدوان، وعضــوي اللجنة 
النائبان ســالم ســالمة، ويوسف 

الشرافي. 
بــدوره ثمن النائب عــدوان، دور 
شركات المولدات الكهربائية في 
تغطيــة وتوفير التيار الكهربائي 
للمواطنين في ظل أزمة الكهرباء 
التــي تعانيها محافظــات قطاع 
غزة، داعيًا كل جهات االختصاص 
لتذليــل العقبات التــي تعترض 
عملهــم بهدف تشــجيعهم على 
االســتمرار فــي ســد العجز في 
الحصار  الناجــم عــن  الكهربــاء 
والظروف التي يعانيها قطاع غزة.   
مــن جانبه قــدم ممثــل رابطة 
أصحاب المولدات عبادة الخالدي، 
شــرحًا وافيًا حول دور شركاتهم 
يقدمونهــا  التــي  والخدمــات 
للمواطنيــن وأهمية الــدور الذي 
تعلبه تلك الشــركات والمولدات 

بهــدف توفير الطاقة للمواطنين 
التيــار  فــي  النقــص  وجبــر 
الكهربائي، مبديًا عدة مالحظات 
على النظام الخــاص بالمولدات 
والــذي أصدرته ســلطة الطاقة 
مؤخــرًا، داعيًا إلعــادة النظر في 
بعض مــواد النظام مثل: تحديد 
تعرفة البيــع، ومعايير الملوثات 
الهوائيــة والتلــوث الضوضائي، 
علــى  عــدادات  تركيــب  وآليــة 
المولدات، وغيــر ذلك من األمور 
المهمة في عمل شركات ما بات 

يعرف بتوليد الكهرباء البديلة.  
وفــي نهاية اللقــاء أكــد رئيس 
النائــب  االقتصاديــة  اللجنــة 
عــدوان، علــى ضــرورة مواصلة 
المولدات أعمالهــا نظرًا ألهمية 
الدور المناط بها في ســد العجز 
في الكهرباء، مشــددًا أن لجنته 
جهــات  مــع  الشــكوى  ســتتابع 
ومنوهــًا  كافــة،  االختصــاص 
لضرورة أن يكون النظام الصادر 
عن ســلطة الطاقة متوازن دون 
أطــراف  مــن  أي  علــى  اجحــاف 
المعادلة سواء أصحاب المولدات 
أو المواطنين مع تغليب مصلحة 

المستهلك دومًا. 

شــكل المجلس التشــريعي لجنــة قانونية إلعــداد وصياغة 
مشــروع قانــون الحقــوق المالية لرؤســاء وأعضــاء الهيئات 
المحليــة، وعقدت اللجنــة اجتماعها األول فــي مقر المجلس 
التشــريعي بمدينة غــزة، ويرأس اللجنة أميــن عام المجلس 
التشــريعي الدكتور نافذ المدهون، وتضم في عضويتها كاًل 
مــن الدكتور حســن البابا، ممثال عن األمانــة العامة لمجلس 
الوزراء، والمستشــار حســن أبو ريالة، ممثال عن وزارة الحكم 
المحلي، وخالــد جندية، ممثال عن ديوان الفتوى والتشــريع، 

ووائل السيقلي، نيابة عن وزارة المالية.
بــدوره أوضــح د. نافــذ المدهــون، أن اللجنــة توافقت خالل 
اجتماعهــا األول على ضــرورة تنظم الحقوق المالية لرؤســاء 
وأعضاء الهيئات المحلية بموجــب قانون يصدر عن المجلس 

شــارك الدكتور أحمــد بحر، بالحفل الــذي نظمته 
الجامعــة اإلســالمية لتوزيــع شــهادات البرنامــج 
التدريبي الدولي "محاســب زكاة معتمد"، بحضور 
واألكاديمييــن  الخبــراء  مــن  ولفيــف  الخريجيــن 

والناشطين بحقل الزكاة.
وأشار بحر، في كلمة له إلى دور المجلس التشريعي 
في إقرار التشــريعات والقوانين الالزمة لتشــجيع 
المواطنيــن على تأدية فريضة الــزكاة، قائاًل:" إن 
المجلس التشــريعي اهتم بالسياســة التشريعية 
الحكيمة التــي تبناها ضمن أولوياته التشــريعية 
بإصدار قانون تنظيم الزكاة رقم 9/2008م، حيث 

التشــريعي الفلســطيني، وذلك نظرا لآلثار المالية المترتبة 
لهذا القانون على موازنات الهيئات المحلية.

ولفــت رئيــس اللجنــة، أن لجنتــه ناقشــت كافــة القوانيــن 
والمقترحات والدراســات ذات العالقة بالموضوع، وقد خلصت 
إلى مجموعة من األحكام التي تنظم الحقوق المالية لرؤســاء 
وأعضاء الهيئات المحلية وذلك ضمن معايير منطقية وموحدة. 
وأضاف قائاًل:" ســوف تحدد القيمة المالية والمكافئات لرؤساء 
وأعضاء الهيئات المحلية في قطاع غزة في إطار التشاور بين 
لجان المجلس التشــريعي ووزارة الماليــة واألمانة العامة من 
أجل تنظيــم هذه األمور لضمان ســير األعمال فــي الهيئات 
المحليــة دون أية معيقات وبما ال يتعارض مع الحقوق المالية 

لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية".

كان لهــذا القانون الــدور األكبر فــي التخفيف عن 
األسر الفقيرة وعن العديد من الفئات الفقيرة". 

وشــكر د. بحر، القائمين علــى الحفل ممثلين في 
هيئة الــزكاة الفلســطينية، الجامعة اإلســالمية، 
بنــك اإلنتــاج الفلســطيني، وجمعية المحاســبين 
والمراجعيــن الكويتيين، كما تقدم بالشــكر لدولة 
الكويت الشــقيقة أميــرًا وحكومًة وشــعبًا وخاصة 
مجلــس األمة الكويتــي برئاســة مــرزوق الغانم 
لمواقفه الشجاعة والجريئة للتصدي لصفقة القرن 
وتأييــده للقضية الفلســطينية، مبــاركًا للخرجين 

اجتياز البرنامج بنجاح وتميز. 

إعالم التشريعي 
يهنئ رئيس مجلس 

إدارة "صفا" بتوليه مهام منصبه

زار وفــد من اإلدارة العامة لإلعــالم والعالقات 
العامة بالمجلس التشريعي مقر وكالة الصحافة 
الفلســطينية "صفــا" وقــدم التهنئــة لرئيس 
مجلــس إدارتها الجديد، بمناســبة توليه مهام 
منصبــه، متمنيًا لــه النجاح فــي تطوير عمل 
الوكالة التي تحظى بســمعة إعالمية جيدة في 
الشارع الفلسطيني وبين المؤسسات الصحفية 
والوســائل اإلعالميــة المختلفــة، وتمنى وفد 
اعالميي التشــريعي مزيد مــن التقدم والنجاح 

للوكالة. 
وبحث الطرفــان آليــة التعاون المشــترك بين 
اعــالم المجلس التشــريعي ووكالــة الصحافة 
الفلسطينية، في حين عبر رئيس مجلس إدارة 
الوكالــة عن تقديره للجهود السياســية والدور 
التشــريعي الذي يقوم به المجلــس، مؤكدًا أن 
التشــريعي يحظى باهتمام الوكالة ومراسليها 
ال يتوانون عن تغطية أنشطة وأخبار وفعاليات 

المجلس التشريعي على الدوام.    

أمين عام التشريعي د. نافذ المدهون أثناء ورشة عمل لمناقشة قانون معدل لقانون التحكيم 
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استجداء
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ماجد أحمد أبو مراد

لم يكن السيد أبو مازن، موفقًا في خطابه الذي ألقاه مساء الثالثاء الماضي أمام 
مجلــس األمن الدولي في نيويورك، إذ أن لغة االســتجداء ال تجدي نفعًا ولم تعد 
صالحــة وال مؤثرة في حالتنا الفلســطينية على اعتبار أننــا أصحاب حق تاريخي 

تنكرت له العديد من األطراف الدولية واإلقليمية. 
جاء الخطاب كالعادة مخيبًا لتطلعات شــعبنا وأحرار العالــم، إن تغني "أبو مازن" 
بالشــرعية الدولية ومحاولة التحصن بها لن يحقق الحرية لفلسطين ولن يطرد 
االحتالل منها، كما أن التباهي بااللتزام بعملية السالم وإعالن االيمان بها وعدم 
اللجوء لما يســميه الســيد "أبو مــازن" بالعنف واإلرهاب، والتأكيــد على االلتزام 
باتفاقيــة "أوســلو" اللعينة والمرفوضة شــعبيًا، كل ذلك لن يحمــل العالم على 

التعاطف معنا ونصرة قضيتنا على الرغم من كونها عادلة.
لقد حاول "أبو مازن" في خطابه اســتجداء اإلســرائيليين أنفســهم بترحمه على 
"رابين" وتوجيه الشــكر لـ "300" ضابط من مجرمي جيش االحتالل الذين قال:" 
إنهم أرســلوا وثيقة له رفضوا فيها صفقة القرن"، وكذلك عبر تأكيده باستمرار 
اعترافه بـ "إسرائيل"، كل هذه األساليب يرفضها الشعب الفلسطيني ويرى فيها 

خنوعًا غير مبرر أمام الجالد الصهيوني وداعميه األمريكان.  
كان األولــى بــه واألجــدر أن يعلن رفضه للصفقــة بطريقة مغايــرة تقوم على 
المســارعة لإلعالن عن إلغاء "أوســلو" المشــؤومة والتحلل من بنودها وموادها 
وملحقاتهــا كافة، ورفع الشــرعية عــن االحتالل، وســحب االعتراف بــه، وإنهاء 
التنسيق األمني مع جيش االحتالل ومؤسساته األمنية واالستخبارية، ورفع اليد 
األمنيــة الثقيلة عــن المقاومة بالضفة الغربية المحتلة، وإطــالق العنان لألحرار 

ليلقنوا االحتالل الدرس تلو األخر.
كان األولــى به أن يعلن أمــام العالم كله من على منصة مجلــس األمن الدولي 
أنــه ينحاز فــورًا للمطالبات الشــعبية والفصائليــة التي نادت بعقــد لقاء قيادي 
فلسطيني جامع يضع استراتيجية وطنية بامتياز لمواجهة صفقة العار األمريكية 
وتقرير أســاليب حماية شــعبنا وقضيتنا مــن التحديات والمخاطر الجســام التي 
تواجهها القضية الفلسطينية، غير أنه لم يفعل شيء من ذلك واكتفى بالتباكي 

واالستجداء وهو حيلة الضعفاء.
خطابات "أبو مازن" وأســاليب عمله وســلوكه السياســي كلها يرفضها الســواد 
األعظم من أبناء الشعب الفلسطيني وأحرار العالم، وهو ذاته يعلم أنه لن يصل 
لنتيجــة مرضية على األقل، لذا وجب عليه اســتخالص العبــرة قبل فوات األوان 

واالقدام على عمل سياسي يحقق طموحات شعبنا ولو بالحد األدنى. 
كلمة السر

أرى أن غزة هي كلمة الســر، وســر القوة في المعادلة الفلســطينية، وعلى "أبو 
مــازن" أن يلجأ لتفعيل ورقتهــا الرابحة في وجه االحتالل، ومن المعلوم أن مكان 
تواجد القيادة له دور وأثر على قراراتها وأساليب عملها، لذا لو جاء "أبو مازن" إلى 
غزة فإن ذلك في حد ذاته سيكون له أقوى األثر في تعزيز مكانته وتقوية حجته 

أمام االحتالل والعالم. 
غزة هي المــكان األمثل من بين محافظات الوطــن إلدارة الصراع مع االحتالل، 
والتواجد فيها سينهي االنقسام بسرعة ال يتوقعها كثير من المحللين والسياسيين، 
وهي ذاتها ستكون أفضل األماكن لعقد اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير 
بعــد دعوة قيــادات الفصائل غير المنضويــة تحت لوائها تمهيــدًا للدخول فيها 

وإصالحها وتفعيلها، كلها خطوات ستمثل بداية النهاية لألحالم الصهيونية. 
لم يعد لدى شــعبنا مزيد من الوقت للمغامرة، ونقطة البدء دومًا تكون بيد رأس 
النظام السياســي الذي ننتظــر منه المبــادرة واألخذ بزمام األمــور نحو توحيد 
الشــعب والعمل من أجل رفعة القضية والســير بجماهير الشعب نحو بر األمان، 
إما تبني خيار الشعب ومقاومة االحتالل أو الرحيل والغروب عن الحلبة السياسية 

ومغادرة الحكم إلى غير رجعة. 

التقت رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي.. 
اللجنة القانونية تناقش مشاريع قوانين مهمة

النائب زيدان: السياسة 
األمريكية مقيتة والصفقة ولدت ميتة

ناقشــت اللجنــة القانونيــة بالمجلس التشــريعي عدة 
مشاريع قوانين مهمة وذلك لدى لقاءها مع رئيس لجنة 
متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، بحضور رئيس 
اللجنة بالتشــريعي النائب محمد فرج الغول، وُكاًل من 
أعضاء اللجنة النواب: مروان أبو راس، يونس األسطل، 

أحمد أبو حلبية، ومحمد شهاب.
بدوره أشــار رئيس اللجنة القانونية النائب الغول، إلى 
أن االجتماع ناقش عدة مشاريع قوانين تهم المواطنين 
ومن شــأنها تطوير العمل الحكومــي وتجويد الخدمات 
المقدمة للمواطنين، منوها أن من أهمها مشروع قانون 
مكافحــة التســول، ومشــروع قانون مكافحــة الجرائم 
االلكترونية، ومشــروع قانــون مكافأة رؤســاء الهيئات 
المحلية وغيرها من مشــاريع القوانين المهمة الواقعة 

ضمن أجندة اللجنة التشريعية لهذا العام. 

وأكــد الغــول، أن هنــاك حاجــة ملحــة فــي المجتمــع 
الفلســطيني لمكافحة بعض الظواهر األخذة باالنتشار 
مثــل التســول، والجرائم االلكترونيــة وخاصة في ظل 
تفشي الفقر والبطالة والحاجة الماسة والملحة للعائالت 
الغزية، وكذلــك في ظل الطفــرة التكنولوجية وتطور 
الوسائل التكنولوجية واالنتشار الهائل والسريع لوسائل 

التواصل االجتماعي وأثرها على المجتمع. 
كمــا تدارســت اللجنة أثنــاء االجتمــاع آليــات التعاون 
المشــترك مع لجنة متابعة العمــل الحكومي بما يعود 
بالفائدة على المواطنين ويخفف من معاناتهم متعهدة 
بالتواصل الدائم مــع كل جهات االختصاص لتذليل أي 
عقبة تعترض العمل الحكومي وبهدف تجويد وتطوير 
الخدمــة الحكومية المقدمــة للمواطنين في محافظات 

قطاع غزة.

أكد النائــب عن محافظة طولكرم 
بالضفــة الغربيــة المحتلــة عبــد 
الرحمن زيدان، على أن اإليضاحات 
والبنــود المتداولــة حــول "صفقة 
القرن" تشكل خطورة على حقوق 
الفلســطيني وتطلعاته،  الشــعب 
منوها أن انحياز الواليات المتحدة 
للكيــان الصهيوني أصبــح واضحًا 
وسياســاتها باتــت مقيتة، ووصف 
صفقة القــرن بالمُضيعة للحقوق 
الفلسطينية وقال إنها ولدت ميتة. 
وأضــاف زيــدان، أنه وبعــد خروج 
الخطــة األمريكية للعلــن لم يعد 

خافيًا على أحد أن اإلدارة األمريكية الحالية هي األشــد 
عداًء للشعب الفلسطيني وأكثر تنكرًا لحقوقه وثوابته، 
محذرًا مــن إمكانية اســتغالل اإلدارة االمريكية ضعف 
وانقسام الوضع الفلســطيني كمحاولة لهروب "ترامب 
ونتنياهــو" من ضغــوط المحاكمة المرتقبــة لهما عبر 

تمرير أماني االسرائيليين كواقع وفرضه على األرض.

وأوضــح زيــدان، أن حالــة الضعف 
والهوان الرسمي فلسطينيا وعربيا 
وإســالميا تفــرض المســارعة إلى 
الفلســطينية كافة،  القوى  اجتماع 
والعمل على تجاوز حالة االنقســام 

وإعادة الثقة بجدية.
ونبه إلى ضرورة تحشــيد الشــعب 
الشــعوب  وكافــة  الفلســطيني 
العربيــة واإلســالمية للدفــاع عن 
القدس والمقدســات ووجود وحرية 
فلســطين، وحقنا فــي إقامة دولة 
كاملة السيادة على أرضنا ومواجهة 

خطط الضم والتهويد.
وتابع: "هذا الوقت يســتدعى عدم التلكؤ في استخدام 
كافة أوراق القوة القانونية في المحاكم الدولية وتنشيط 
الجهود الدبلوماســية عربيا وإسالميا للتصدي لموجات 
التطبيــع التي تقودها بعض األنظمــة العربية وكذلك 
مواجهة مخططــات العدو بتهويد األرض والمقدســات 

اإلسالمية والمسيحية وتزوير التاريخ". 


