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التشريعي يتضامن مع 
مهندسي الوكالة 
المهددين بالفصل

لجنة الداخلية واألمن تستمع لرؤساء البلديات الكبرى 

التشريعي يستنكر جريمة استهداف 
موكب "الحمد اهلل" ويدعو للكشف عن 

الجناة ومعاقبتهم 

االحتالل يفرج عن النائب أحمد مبارك 

05 التفاصيل

استنكر النائب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي د. أحمــد بحــر، جريمــة 
اســتهداف موكب د. رامي الحمد اهلل، 
التي وقعت يوم أمس األول قرب حاجز 
بيت حانون، واعتبر "بحر" في تصريح 
صحفي مقتضــب أن الجريمة بمثابة 
محاولة واضحة ويائسة لتخريب جهود 

المصالحة الوطنية.
وقــال "بحــر" فــي تصريحــه:" إنني 
اليــوم وباســم المجلس التشــريعي، 
ونيابــة عن عمــوم الشــعب العربي 
الجريمة  الفلســطيني أســتنكر هذه 
النكــراء التــي تهدف لتعطيــل جهود 
انهاء االنقســام والتخفيف من معاناة 

شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة". 
وطالب الجهات الرسمية المعنية بفتح 
تحقيق فــوري في الجريمــة وتعقب 
الجنــاة والكشــف عنهــم وتقديمهم 
للمحاكمة العادلة بالسرعة الممكنة.  

جريمة مستنكرة
بدورها أصدرت كتلة التغيير واإلصالح 
التشــريعي بيــان صحفي  بالمجلس 

دانت فيه الجريمة ووصفتها بالنكراء 
والمستنكرة والمدانة، واعتبرت الكتلة 
فــي بيانها ان الجريمة بمثابة محاولة 

يائسة لضرب المصالحة في مقتل.
ودعــت الكتلــة األجهــزة األمنية في 
قطاع غــزة للقبض علــى المجرمين 
الذيــن يقفون خلــف هــذه الجريمة، 
مشددة على ضرورة استكمال مشوار 
المصالحــة وتفويــت الفرصــة علــى 
العابثين بأمن الوطن ومصالحه العليا. 

مرفوضة ومدانة
بــدوره قــال النائب مــروان أبو راس، 
في تصريــح له:" إن عمليــة التفجير 
االجراميــة التــي اســتهدفت موكــب 
وال  ومدانــة  مرفوضــة  اهلل  الحمــد 
يفعلهــا اال عميل خائــن"، مضيًفا أنه 
من يتعجل التهم لمن يعلم يقينا أنه 
بريء ال يقــل جرما عن المجرم كونه 
حقق للمجرم هدفه مــن زيادة رقعة 
الخالف وكأنه وجد ضالته في التهرب 
مــن اســتحقاق الوطــن مــن الوحدة 

واللحمة.

أفرجت سلطات االحتالل ظهر يوم أمس عن النائب أحمد عبد العزيز 
مبــارك، بعــد "14" شــهرا، قضاها قيــد الحكم اإلداري في ســجون 
االحتالل، وكان في استقبال مبارك فور االفراج عنه العشرات من أبناء 
محافظة رام اهلل الذين رافقوه في موكب بهيج إلى حيث بيت عائلته. 
يذكــر أن قــوات كبيرة من جيش االحتالل كانت قــد حاصرت بتاريخ 
16/1/2017 منــزل النائــب "مبــارك" في رام اهلل، قبــل أن تقتحمه 

بطريقة وحشية، وتقوم بتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، وتصادر 
بعض أجهــزة االتصال وتعتقل النائب، وتصدر بحقــه بعد أيام قرار 

اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، يتم تجديدها بشكل تلقائي. 
ومــن الجدير ذكره أن النائب مبارك البالغ من العمر "50 عامًا كان قد 
اعتقل في ســجون االحتالل عدة مرات، أمضى خاللها ما يزيد عن 5 

سنوات متفرقة.  

بحر يهاتف النائب دحبور مهنئًا 
02باإلفراج عنه

لجنة التربية تــدرس تقرير وزارة 
06التنمية االجتماع
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األسطل يلتقي بنخب 
طالبية من المدارس الثانوية بمحافظة رفح

عقد النائب يونس األســطل، عدة لقاءات 
نخبوية بمــدارس ثانويــة بمحافظة رفح 
بالتعــاون مــع هيئــة التوجيه السياســي 
تجــول  حيــث  بالمحافظــة،  والمعنــوي 
"األســطل" علــى العديــد من المــدارس 
والتقــى مــع مجموعات من الطلبــة فيها، 
وشملت اللقاءات ُكاًل من المدارس التالية: 
مدرســة أحمــد ياســين الثانويــة للبنين، 
ومدرسة فتحي الشقاقي الثانوية للبنين، 
ومدرســة مريم فرحات الثانويــة للبنات، 
وكان في استقباله مدراء المدارس ولفيف 

من المعلمين وطالب المدارس.

وألقى النائب األسطل محاضرة لنخب من 
الطــالب في هــذه المدارس تحــدث فيها 
عــن دور الشــباب الفلســطيني على مدار 
السنوات واألجيال السابقة في الحفاظ على 
شعلة القضية وإمدادها بالجند والقادة بل 

والمشاركة في دعم مشروع التحرير.
وأكــد علــى أهمية هــذا الدور فــي تعزيز 
القيــم اإلســالمية وااللتــزام الدينــي في 
ظــل االســتهداف المبرمج لــكل قطاعات 
شــعبنا مــن قبــل االحتــالل، موضحًا أن 
الشــباب هم عماد األمة وأحد أهم أسباب 
نهضتها لذا البد من غرس هذه القيم في 

قلــوب وعقــول أبناءنا ليخرجــوا صالحين 
نافعين يخدمون دينهم ووطنهم ويعززوا 

مجتمعاتهم بالقيم واألخالق الحميدة.
أعرب النائب األســطل عن تفاؤله بالجيل 
الناشــئ ومدى وعيه في مقاومة االحتالل 
وأعوانــه، وقد حضــر هذه اللقــاءات 200 
طالــب وطالبــة مــن النخبــة والمتفوقين 

وكانت اللقاءات تحاورية وفاعلة.
يذكر أن هذه اللقاءات تأتي في ظل حرص 
النــواب على الجيل الناشــئ والصاعد في 
بناء المجتمع وقيادة المراحل المقبلة على 

طريق التحرير.

"بحر" يهاتف النائب أحمد عطون 

أجرى أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني، اتصاال هاتفيًا مع 
النائب في المجلس التشــريعي أحمد عطون 
بعيــد االفــراج عنــه مــن ســجون االحتــالل 
الصهيوني، بعد إمضائه 11 شــهرًا مختطًفا، 
وهنأ "بحر" النائب "عطون" باإلفراج واستمع 
منه لشــرح مفصــل حول أوضاع أســرانا في 
سجون االحتالل وخاصة النواب المختطفين. 

وطالب "عطون" المنظمات الدولية والحقوقية 
بالعمــل مــن أجــل إجبــار االحتــالل لإلفراج 
عن النــواب المختطفين، واحتــرام الحصانة 
البرلمانية التي يتمتعون بها أسوة بزمالئهم 

البرلمانيين في كل أنحاء العالم. 

وكانت سلطات االحتالل قد أفرجت عن النائب 
"عطــون" البالغ مــن العمــر "52" عامًا، يوم 
الخميــس الماضي من ســجن النقب المحتل 
بعد إمضائه 11 شهرا رهن االعتقال اإلداري، 

ليصبح مجمل أسره في السجون 13 عاما.
ومن الجدير ذكره أن سلطات االحتالل أقدمت 
عــام 2010 على ســحب اإلقامة المقدســية 
للنائــب عطــون، ومنعته من دخول مســقط 
رأسه في مدينة القدس بشكل كامل، وشمل 
القــرار فــي حينــه النائبين محمد أبــو طير، 
ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق 
خالــد أبــو عرفة وذلــك بحجة "خيانــة الوالء 

للدولة"، كما يزعم االحتالل.

الخضري: يجب أن تأخذ 
المرأة دورها كاماًل في 

كافة المجاالت
وجه النائب في المجلس التشريعي، جمال 
الخضري رئيس اللجنة الشــعبية لمواجهة 
الحصار، التحيــة للمرأة الفلســطينية في 
يومهــا العالمــي باعتبارهــا صمــام أمان 
للشعب الفلسطيني، وصاحبة الدور الكبير 
في تعزيز صموده في مواجهات التحديات 

وفي كافة مواقع المواجهة مع االحتالل.
وقال الخضري في تصريح صحفي:" إنني 
اليــوم أوجــه التهنئة لكل أم فلســطينية، 
ألم الشهيد واألسير والجريح، لألم واألخت 
والزوجة، لمن واجهت االحتالل وسياســاته 
واعتداءاتــه جنبــًا إلــى جنــب مــع الرجال 
في قطــاع غزة والضفــة الغربية والقدس 
والشتات، وفي المخيمات والقرى والمدن". 

وأشاد بقدرة المرأة الفلسطينية على إثبات 
قوتها وقدرتها على تحمل األعباء ومواجهة 

األزمات والظروف اإلنسانية الصعبة.
وأضاف:" مــا زالت المــرأة تواجــه الحصار 
اإلســرائيلي ضد غزة واألزمــات المتفاقمة 
يومًا بعــد يوم، والتهويد وســلب األراضي 
واالعتقــاالت وكل السياســات في القدس 
المحتلة والمســجد األقصى، واالســتيطان 
والجدار والحواجز في الضفة الغربية بثبات 

وجرأة ويقين أكيد بالنصر والتمكين". 
وشــدد الخضري على ضــرورة منح المرأة 
حقوقهــا كاملــة وإعطائهــا دور أكبــر في 
كافة مناحــي الحياة، داعيًا إلى حراك أقوى 
من المؤسسات والجهات ذات االختصاص، 
لمناصرة ومساندة المرأة الفلسطينية في 

ظل االعتداءات اإلسرائيلية بحقها.

ونوه إلى أهمية أن تأخذ المرأة دورها كاماًل 
فــي كل المجــاالت، وأن تشــارك بفعالية، 
ويتــاح لها الفرصة للتواجد المؤثر والفاعل 
فــي كل الهيئات والمؤسســات الرســمية 
واألهلية، واالستفادة من طاقاتها وقدراتها.

وأكــد الخضــري ضــرورة توجيــه الدعــم 
الرســمي للمؤسسات النســوية لما لها من 
أهميــة كبيــرة فــي المجتمــع وإلعطائها 
الفرصــة كاملة لممارســها دورها المنوط 
بهــا، واســتثمار الطاقات خاصــة المتميزة 
من خالل المشاريع اإلبداعية التي تساهم 
في حل األزمات اليومية والتغلب على واقع 
المعاناة الذي يعيشه قطاع غزة وخاصة مع 
اســتمرار فرض الحصار وسياسة التضييق 

على شعبنا.

 النائب أبو راس يشارك في افتتاح مشروع 
الملتقيات الدعوية في مدارس شرق غزة

شــارك النائب عن كتلة التغييــر واإلصالح في 
محافظــة غــزة، مــروان أبــو راس، فــي حفل 
افتتاح مشروع الملتقيات الدعوية والذي يحمل 
عنــوان:" كي تــزداد جمــااًل"، ونظمــه االتحاد 
العالمــي لعلمــاء المســلمين فــرع فلســطين 
وبالتعاون مع الكتلة اإلســالمية، بحضور مدير 
مدرســة جمال عبد الناصر أ. جميل الحرازين، 
وعــدد مــن المدرســين والعاملين في ســلك 

التربية والتعليم، وجمهور غفير من الطلبة. 
وأكد النائــب أبو راس في كلمتــه على أهمية 
أن يتحلــى الطالب المســلم باألخــالق والقيم 
اإلسالمية الحسنة في كافة معامالته الحياتية، 
داعيــًا جميــع الطالب الــى االلتــزام بالطاعات 
والعبــادات والمثابرة على طلــب العلم والعمل 
باألخالق اإلسالمية، وذلك بهدف إيجاد وإنشاء 
جيل يحمــل هم وطنــه، ويعمل علــى تحرير 

أرضه ومقدساته.
وأثنــي علــى عمــل الكتلــة اإلســالمية فــي 
المدارس، مشيرًا إلى أن االتحاد العالمي لعلماء 
المســلمين-فرع فلســطين، نفــذ العديد من 
المشــاريع التي تهدف إلى تعزيز الدين والقيم 
والســلوكيات االيجابية لدى شــرائح المجتمع 
المختلفة، الفتًا الســتمرار االتحاد في رسالته 

السامية رغم كل المعوقات والظروف.
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3 أخبار ومقاالت

االحتالل المستفيد من عملية التفجير
نقف اليوم أمام لحظات تاريخية مفصلية في تاريخ شــعبنا وقضيتنا الوطنية 
في ظل التحديات الخطيرة التي تستهدف تصفيتها وإلغاء وجود شعبنا وشطب 
قضاياه الكبرى، وعلى رأســها قضيتي القدس والالجئين عبر ما يسمى صفقة 
القرن التي ترســم تفاصيلها الواليات المتحدة والكيان الصهيوني بتواطؤ من 

بعض الدول العربية.
وأمــام هذه التحديات والمخاطر المتعاظمة ال مفر من اســتعادة وحدة شــعبنا 
وإعادة اللحمة بين شــطري الوطن عبر تحقيق المصالحــة الوطنية والتوافق 
الداخلــي، وال مندوحة عن إرســاء برنامج وطني جامع وتكريس اســتراتيجية 
وطنية موحــدة قادرة على توحيد الصف الفلســطيني فــي مواجهة االحتالل 
والتصــدي لــ " صفقة القــرن " التي تم طبخها في أروقة التآمر، ويســتعدون 

لإلعالن عنها وطرحها بشكل علني مكشوف خالل األسابيع القليلة القادمة.
لقد دعا المجلس التشــريعي الفلسطيني منذ اللحظة األولى لوقوع االنقسام 
البغيض إلى طيّ صفحة األلم والخالف والتناحر، وطالب السلطة الفلسطينية 
بعرض حكومة ســالم فياض التي تم تشكيلها تحت اسم " حكومة الطوارئ " 
آنذاك منتصف عام 2007م على المجلس التشريعي لنيل الثقة حسب القانون 
األساســي الفلسطيني دون جدوى، ولم يكّل أو يمّل من دعوة السلطة لعرض 
الحكومــات التي تم تشــكيلها الحقــًا، وآخرها حكومة التوافــق الوطني، على 
المؤسســة التشريعية لنيل الثقة ومباشــرة أعمالها وواجباتها وفق النصوص 

واألصول القانونية والدستورية الفلسطينية.
وبالرغم من موقف السلطة الفلســطينية وحركة فتح الذي اتسم باالستعالء 
وعدم الجدية إال أن المجلس التشريعي أعلن عن مبادرات عديدة إلنقاذ الوضع 
الفلســطيني وحل األزمة الفلســطينية الداخلية، وعلى رأســها مبادرة رئيس 
المجلس التشــريعي الدكتور عزيز دويك التي أعلن خاللها اســتعداد المجلس 
التشــريعي لرعايــة مســيرة الوحــدة والتوافق الوطنــي تحت قبــة البرلمان، 
ناهيــك عن المبــادرات المتالحقة التي حاول المجلس التشــريعي من خاللها 
كبح التدهور في العالقات الوطنية، وإيقاف النزف الشــديد في مسار القضية 

الفلسطينية على مدار السنوات الماضية.
ومــع كل اتفاق أو تفاهم بيــن حركتي فتح وحماس علــى تطبيق المصالحة 
واســتعادة الوحــدة الوطنيــة كان المجلــس التشــريعي مــن أشــد الداعمين 
والمؤيدين لذلك وال زال، ألن التشــريعي يدرك أن ترتيب البيت الفلســطيني 
الداخلي عبر تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام يشكل المدخل األساسي لحل 
وتفكيــك األزمة الوطنية، وأن هذا الجهد المبــرور ينبغي أن يحظى باألولوية 

المطلقة لدى مختلف القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية.
 لكــن مــا يجري اليوم يســتعصي على فهــم كل وطني مخلص وشــريف، إذ 
أن تنصل فتح والســلطة من تطبيق اتفاقيــات المصالحة بحجة عدم تمكين 
الحكومة وحجج أخرى، واســتغاللها لالنفجار الذي اســتهدف موكب الحمداهلل 
بشــكل ســلبي، يعطي مؤشرات ســيئة حول نوايا فتح والسلطة تجاه مسيرة 

المصالحة ويدفع باألمور أكثر فأكثر على طريق التأزم والتعقيد.
إن معالجة السلطة وفتح لجريمة استهداف موكب الحمد اهلل ومسارعتها التهام 
حماس وتحميلها المسؤولية، يفتقر إلى الحسّ والمنطق الوطني السليم، وال 
يخدم إال االحتالل وعمالئه الذين يجب أن تتوجه إليهم أصابع اإلدانة واالتهام 
كونهــم المســتفيد األكبر من تنفيذ هــذه الجريمة وتداعياتهــا، فالدفاع عن 

المصالحة أولوية وطنية وليس ترفًا سياسيًا أو فصائليًا.
وعليه فإن المجلس التشــريعي إذ يستنكر هذه الجريمة فإنه يطالب األجهزة 

األمنية بمالحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم عاجاًل غير آجل. 
وأخيرًا.... فإن صياغة المشــروع الوطني الفلســطيني وتكريس اســتراتيجية 
وطنيــة موحدة لمواجهــة االحتــالل وحل األزمة الفلســطينية الفلســطينية 
الداخلية، يستلزم توفر إرادة صادقة ومخلصة لدى السلطة الفلسطينية وحركة 
فتح، ومن ثم االستعداد للدفاع عن كل ما يتم التوافق عليه وطنيًا مهما كلف 
ذلك من أثمان وداعيات، والعمل المشترك لمواجهة المخططات الخطيرة التي 
تحيكهــا الواليات المتحدة والكيان الصهيوني وبعــض الدول العربية لتصفية 

قضيتنا وحقوقنا الوطنية.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

النائب األسطل يكرّم العاملين بمراكز 
تحفيظ القرآن بخان يونس

"بحر" يهاتف النائب إبراهيم دحبور مهنًئا 
باإلفراج عنه 

كرّم النائب يونس األســطل، الكادر القرآني العامل في مراكز 
التحفيظ، ومدرســي الدورات القرآنية والشــرعية، في محافظة 
خــان يونس، وذلــك خالل حفل نظمتــه دائرة القرآن والســنة 
بالمحافظة، مشــيدًا بجهودهم التي بذلوها على مدار سنوات 
عديــدة من أجل تعليــم الطالب تالوة القــرآن الكريم، ودروس 

السنة النبوية.
وأشــار األســطل، في كلمتــه أن الحفل يأتي في إطــار تقديم 
الشــكر للعاملين بمراكز التحفيظ وتحفيزهم، هو لمسة شكر 
وتقدير لهم ولكل العاملين في الدائرة من محفظين، ومدرسين 
للدروات المختلفة، مشــيرًا إلى أن التكريم هــو بمثابة اعتراف 
بفضل هؤالء الثلة من المجتهدين في تدريس العلوم الشرعية.
وأعرب عن شــكره للــكادر القرآني، منوهًا إلــى أنهم يعملون 

بدون أي مبالغ مالية الســيما مع اســتمرار الحصار الصهيوني، 
مطالبــا إياهم بمزيد مــن الجهد التربوي إلعــداد الجيل فكريا 

وأخالقيا إلى جانب القران والسنة.
بدوره كشف مدير الدائرة محمد األسطل، عن جملة من األنشطة 
ستقوم بها دائرته خالل العام الحالي ومنها أربعة دورات شرعية 
عامــة للجميع ســتنفذ في كل مســاجد المحافظــة، باإلضافة 
لمشــروع إعــداد وتأهيل الدعاة الذي يســتهدف العشــرات من 
الشــباب واألشبال الطموحين، الفتًا إلى أن دائرته مستمرة في 
تعليم األحكام والعلوم الشرعية ألبناء محافظة خان يونس على 
مدار العام رغم قلة اإلمكانيات، ومؤكدًا أن هذا الجهد ســيكون 
له ثمرات طيبة على المجتمع سوف تؤتي ُأكلها في قادم األيام 

مع حمّل هذا الجيل للهمّ الدعوي والعمل اإلسالمي.  

هاتــف النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي أحمــد بحر، النائب 
إبراهيم دحبور، مهنًئا باإلفراج عنه من سجون االحتالل بعد قضاءه 
ســنة في االعتقــال اإلداري، واســتمع بحر، من النائــب المفرج عنه 
لشــرح عن أوضاع األســرى، ومعاناتهم اليومية جــراء ظلم وبطش 

إدارة السجون.
وشــدد "دحبور" أثناء المكالمة على أن األســرى يتمتعون بمعنويات 
عاليــة، ويعتقدون أن يوم خالصهم من الســجن بــات قريبًا، ونقل 
"دحبور" تحيات أسرنا في سجون االحتالل لقيادة الشعب الفلسطيني، 
الفتًــا إلــى أن النواب المختطفين في الســجون يتعرضــون لمعاناة 

يومية ويصادر االحتالل حقهم في زيارة األهل، ولقاء المحامين.
مــن ناحيته ندد "بحــر" بتعامل االحتالل مع أســرانا في الســجون، 
مؤكــدًا أن الواقــع المريــر الذي يعانــون منه يأتي في ســياق تنكر 

دولة الكيان للمبادئ واالتفاقيات الدولية واإلنسانية وحقوق األسرى 
والقانــون الدولي، والقانــون الدولي اإلنســاني، مضيًفا أن المجلس 
التشريعي يبذل أقصى ما بوسعه لضمان تعرية سياسة االحتالل في 

المحافل الدولية. 
إلــى ذلك ندد "بحر" بتعامل االحتالل مع النائب المختطف ناصر عبد 
الجــواد الذي يتعرض لحملة من التعذيب واالهانة والتهديد من قبل 
سلطات الســجون، موضحًا أن االحتالل ال يقيم للحصانة البرلمانية 
أي وزن، داعيًــا المنظمــات الحقوقية المحلية منهــا والدولية للعمل 
مــن أجل ترتيب زيارات للنواب المختطفين واالطالع على أوضاعهم 
اإلنســانية، وحمّل االحتــالل على احترام الحصانــة البرلمانية التي 
يتمتع بها نواب المجلس التشريعي أسوة بزمالئهم البرلمانيين حول 

العالم. 

ندد بتعامل االحتالل مع النائب عبد الجواد
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تقارير

النائب العبادسة يشارك بوقفة تضامنية مع األسيرات ويكرّم طالبات متفوقات برفح
شارك النائب يحيى العبادسة، بوقفة تضامنية مع األسيرات 
بســجون االحتالل اإلســرائيلي نظمتها جمعية واعد لألسرى 
والمحرريــن بمحافظة رفح، بمشــاركة العديد من الفصائل 

والحركات والقوى والشــخصيات على الساحة الفلسطينية، 
وكرّم طالبات متفوقات، باإلضافة للقائه مع نخبة من طلبة 

مدرسة ثانوية. 

وأعــرب "العبادســة" في كلمته عــن أمله 
بقــرب اإلفــراج عن األســرى واألســيرات 
وتحريرهم من ســجون االحتالل، مشــددًا 
علــى ضــرورة توحيــد الصفــوف والجهود 
وتوحيــد العمل المقاوم مــن أجل الوصول 

لتبيض السجون. 
وخاطــب االحتالل بقوله:" لن تســتطيعوا 
فرض أي معادلة عسكرية على قطاع غزة، 
وســتجدون من فصائــل المقاومــة وعلى 
رأســها القسام بطوالت وتضحيات عظيمة 

ستقودكم للتراجع واالنهزام". 
بوقــف  الفلســطينية  الســلطة  وطالــب 
التنســيق األمنــي وإطــالق يــد المقاومة 
فــي الضفة الغربية ليدفــع االحتالل كلفة 
احتالله لفلسطين، داعيًا فصائل المقاومة 
كافــة لبــذل كل الجهــود من أجــل تحرير 

األسرى من السجون .
طالبات متفوقات

وفي سياق منفصل شارك النائب العبادسة 
في حفــل تكريم طالبات االمتياز في الجامعات على 
مستوى محافظة رفح الذي نظمته الكتلة اإلسالمية 

بالمحافظــة بحضــور مدير التربية والتعليم أشــرف 
عابدين، ورئيس بلدية رفح سابًقا، م. عيسى النشار، 
وقيــادات مــن الكتلة اإلســالمية، وفصائــل العمل 

الوطني واإلســالمي بالمحافظة ولفيــف من الطلبة 
واألهالي .

وعبــر العبادســة، في كلمــة له عن تفاؤلــه بالجيل 

الناشــئ، مؤكدًا على ضرورة التسلح بالعلم 
واإليمان قبل الســالح ألن التفوق واالجتهاد 
يحمــالن صاحبهمــا إلــى تحقيــق أهدافه، 
مشددًا على أن هذا الجيل هو جيل التحرير 

والنصر الموعود.
ويستقبل نخبة طالبية 

إلى ذلك استقبل العبادسة، نخبة من طالب 
مدرســة كمال ناصر الثانويــة للبنين ضمن 
أنشطة البرلمان الطالبي في المدرسة التي 
تهدف لاللتقاء بالنخب والقيادات السياسية؛ 
إلكساب الطالب المهارات القيادية واالنفتاح 
على المجتمع، معبرًا عن تفاؤله بمســتقبل 
جيل اليــوم، الذي عايش الحــروب واألزمات 
واإلقليميــة  المحليــة  الكبيــرة  واألحــداث 
والدوليــة، مؤكدًا أن تلك األحــداث واألزمات 
صقلت شــخصية أبناء الجيــل وأهلته لحمل 

أمانة التحرير ومقاومة االحتالل.
ونوه العبادســة إلى ضرورة اهتمام البرلمان 
الطالبي والقائمين عليــه بالتجربة العملية 
وتدريــب الطــالب الميدانــي إلكســابهم المهــارات 

القيادية واكتشاف القدرات الشخصية.

اللجنة القانونية تضع اللمسات األخيرة على مشروع قانون المصالحة المجتمعية
بالمجلــس  القانونيــة  اللجنــة  عقــدت 
التشريعي عدة اجتماعات لمناقشة مسودة 
مشروع قانون المصالحة المجتمعية، وذلك 
فــي إطار حرص اللجنة على ســن قوانين 
تُحاكــي الواقــع وتعزز االســتقرار واألمن 
المجتمعــي، وأفــاد رئيس اللجنــة النائب 
محمــد فرج الغــول، بأن مشــروع القانون 
يكـــتسب أهميــة خاصة؛ باعتبــاره يهدف 
إلى إرســاء إطار قانوني لتقنين المصالحة 
المجتمعية، كأحد أساليب العدالة االنتقالية 
الراميــة إلى طــي صفحة االنقســام وجبر 
التــي  المؤســفة  األحــداث  عــن  الضــرر 
شهدتها األراضي الفلسطينية قبيل وأثناء 

االنقسام. 
وأضــاف الغــول أن مــا يزيــد مــن أهمية 
المشــروع أنه جاء بالتوافــق مع كتلة فتح 
البرلمانية التي ســاهمت بشكل فعال في 
إثراء أحكامــه وإبداء المالحظــات وإضافة 

التعديالت وتم عقد عدة اجتماعات إلنضاج صيغة مشتركة 
لعرضها على المجلس التشريعي.

وأكــد الغول على أن المشــروع المقترح عبــارة عن تتويج 
وجهد تراكمي التفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني المبرمة 
فــي القاهرة بتاريــخ 27 إبريــل 2011م والتي نصت على 
آليات ووسائل المصالحة وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية 
وتحديــد مهامها فــي بذل الجهــد لطي صفحة االنقســام 

وتحديد أسس التعويض المادي للمتضررين.
لجنة المصالحة

وأوضح الغول أن مشــروع القانون ينص على إنشــاء لجنة 

المصالحــة المجتمعية التي أوُكل لها اإلشــراف علــى إجراءات 
الصلــح وتعويض المتضررين من أحداث االنقســام، كما أوجب 
القانون على من يرغب بالتصالح بالتوقيع على )سند المصالحة( 
مع لجنة المصالحة المجتمعية وفــي المقابل تلتزم اللجنة بأن 
تدفع للمتصالح الديات في األنفس فيما يخص القتلى، وكذلك 
اإلصابــات، ودفع التعويضــات عن الممتلــكات العامة والخاصة 

المتضررة جراء أحداث االنقسام. 
وفيما يتعلق باآلثار المترتبة عن التوقيع على ســند المصالحة 
جعــل مشــروع القانــون األثــر المباشــر للتوقيــع على ســند 
المصالحة؛ انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط أية عقوبات أصلية 
أو تبعية، وصــدور األمر من النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة 
إذا وقــع الصلــح أثنــاء تنفيذهــا، وزوال جميع اآلثــار الجزائية 

المترتبــة عليها، كذلك إخالء ســبيل الموقوفيــن والمحكومين 
ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النائب العام إلى 
الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء 
أمام المحاكــم أو أي جهة أخرى؛ فتصدر المحكمة أو تلك الجهة 
حســب مقتضى الحال القرارات الالزمة بشــأنها تطبيقًا ألحكام 

هذا القانون.
صندوق التعويضات

ولفت الغول إلى أن مشــروع القانون نص على إنشاء ))صندوق 
المصالحــة المجتمعية(( بهدف توفير أمــوال التعويضات لذوي 
المتضررين من األحداث المؤســفة من خالل الســعي للحصول 

على المساعدة والدعم المحلي واإلقليمي والدولي.

مــن جانبه نوه مدير اإلدارة القانونية للمجلس التشــريعي 
أمجــد األغا إلى أن مثل هذه المشــاريع تخضع إلى دراســة 
البيئة التشريعية المُقارنة لالستفادة من النهج التشريعي 
الذي ســلكته الدول التي مرت بذات األحداث التي شــهدتها 
األراضــي الفلســطينية وكيفيــة طــي صفحــة االنقســام 
واالقتتــال الداخلي بموجب إطار قانوني، ولوحظ أن غالبية 
الدول تتبنى أســلوب تشــريعات العدالة االنتقالية بشــكل 
موسع، إال أن المُشرّع الفلســطيني اتبع المنهج التدرجي 
من خالل ســن تشريعات تساهم في تشجيع األطراف على 
المصالحة وجبر الضرر وصواًل إلى إرساء مقومات التعايش 
واالنســجام في شتى المجاالت، وفي النهاية بلورت الدائرة 

القانونية إطارًا قانونيًا يتناسب مع الظروف الفلسطينية.
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أخبار وتقارير

 عقدت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي بالمجلس التشــريعي 
جلسة استماع لرؤســاء بلديات المدن الكبرى في قطاع غزة، وبحثت 
معهم مشكلتي تقليص الخدمات التي تقدمها البلديات، وضخ المياه 

العادمة في البحر، باإلضافة لمشكالت أخرى، وذلك بحضور رئيس لجنة 
الداخلية واألمن النائب إســماعيل األشقر، ومقرر اللجنة النائب مروان 

أبو راس، "البرلمان" تابعت الجلسة وأعدت التقرير التالي: 

بحثت مشكلة ضخ المياه العادمة في البحر.. لجنة الداخلية واألمن 
تستمع لرؤوساء البلديات الكبرى

قضايا مهمة
بــدوره رحب رئيــس لجنــة الداخلية واألمــن النائب 
إسماعيل األشقر بالحضور، وأكد أن الجلسة مخصصة 
لبحث قضايــا مهمة وخطيرة تخص عمــل البلديات، 
وهــي ذات صلــة بالمواطنيــن، والخدمــات التي من 
المفتــرض أن تقدمهــا البلديــات لهــم، محــذرًا من 
صعوبــة أضاع البلديات التي ســتنعكس ســلبًا على 
المواطنيــن وخاصة أثناء فصــل الصيف، الذي وصفه 
بالفصل القاسي والصعب، داعيًا المجتمعين للخروج 

بقرارات تخدم الجميع وتراعي مصالحهم. 
حلول عملية

مــن ناحيته دعا مقرر اللجنة النائــب مروان أبو راس، 
للبحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ لكل المشكالت 

التي تعاني منها البلديات، متســائاًل عن نية البلديات 
تقليــص خدماتهــا، وهــل ســيطال هــذا التقليص 
الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين، داعيًا رؤســاء 
البلديــات لبــذل أقصى الجهــود من أجل عــدم تأثر 
تلــك الخدمات وخاصة ضخ مياه الشــرب للمواطنين، 
متســائاًل عن إمكانية تنفيذ المشــروع الذي طرحته 
سلطة البيئة والقاضي بمد أنابيب بطول ما بين )50 
– 60( متــر في البحر وضخ المياه العادمة من خاللها، 
مضيًفا بقوله:" هل ممكن تنفيذ هذا المشروع؟ وهل 

ممكن أن يمنع تلوث مياه البحر؟ وما هي تكلفته؟". 
بلدية غزة

من طرفه شدد رئيس بلدية غزة، م. نزار حجازي، على 

أن الحالة التي وصلت لها بلديته من الخدمات المقدمة 
للجمهور بدأت بالخطورة منذ أكثر من ثمانية شهور، 
مضيًفــا:" لقد اجتمعنا مع ُكاًل من )األوتشــا - الوكالة 
-  الصليب األحمر – البنك اإلسالمي للتنمية – مصلحة 
مياه بلديات الســاحل – UNDB( وجميعهم أبلغونا أن 
منح الوقود للبلديات ســيتوقف، لذلك بدأنا بالتحرك 
السريع وأحيطكم علمًا أنه منذ بدء المصالحة أصبح 
المانحين يتحدثــون لنا أنه ال يمكــن تزويدككم بأي 
شــيء إال من خالل حكومة التوافق، إلى جانب الوضع 
االقتصادي الســيئ وانخفاض مستوى المعيشة األمر 
الذي انعكس ســلبًا على الجبايــة لدينا التي أصبحت 
تتــراوح ما بيــن )15 – %20( فقط وهذا أدى إلى عدم 

القدرة على صرف رواتب الموظفين".
مشكلة الكهرباء

كما تطــرق "حجازي" لمشــكلة الكهربــاء بقوله" لقد 
أثرت مشــكلة انقطاع التيار الكهربائي علينا بشــكل 
كبيــر، حيــث لجأنا لشــراء أكثــر مــن )500( ألف لتر 
ســوالر من إيرادات البلدية، وهــو أمر يرهق موازنتنا 
إلى حد كبير"، أما بخصــوص تصريف المياه العادمة 
ومعالجتها، فقد أشار "حجازي" إلى أن هذا األمر يحتاج 
إلى تشــغيل المضخات والتــي بدورها تحتاج لكميات 
كبيرة من السوالر والكهرباء، أما بخصوص مد أنابيب 
فــي البحر لتصريف المياه العادمة، فهذ يحتاج ألموال 
طائلة وليس هناك جدوى من ذلك ولكن األقل تكلفة 

هو توفير وقود للمضخات والمولدات.
بلدية دير البلح

مــن ناحيتــه قال رئيس بلديــة دير البلح، م. ســعيد 
نصــار:" فــي ظل األوضــاع التي نعيشــها فقد تدنت 
الجبايــة حتــى أصبحنــا ال نغطــي ســوى )%50( من 
مصاريــف البلديــة". محــذرًا مــن أن وصــول التيار 
الكهربائي للمنشــآت الحيوية في البلديات لمدة أربع 
ســاعات ال يكفي لتشــغيل آبــار الميــاه، وال مضخات 
الصرف الصحي، مشددًا على ان البلديات ال تستطيع 
تحمّــل تكلفة مشــروع مد األنابيب فــي البحر ال من 

الناحية الماليًا وال التقنية.
وأقترح "نصــار" أن يتم إعطاء البلديات من الســوالر 
المصري الذي يدخل ويتم خصم ثمنه من المستحقات 
المتراكمــة علــى وزارة المالية، داعيًــا للضغط على 
حكومة "الحمد اهلل" لتزويد البلديات بالسوالر والوقود 

دون أي ضرائب. 
بلدية  رفح

أما رئيس بلدية رفــح، م. صبحي رضوان، فقد قال:" 
األزمة تواجهنا منذ أكثر من شهر هي تدني اإليرادات 
التــي تراجعت بشــكل كبيــر، حتى أصبحنــا نصرف 
للموظفيــن نصف راتــب فقــط، أو "60"% من الراتب 
الشهري في أفضل األحول، مشددًا على أن الخدمات 
الحيوية لــم تتأثر حتى األن بشــكل مزعج أو خطير، 
داعيًا المؤسســات الدولية المانحة اليجاد سبُل لحل 

مشكالت البلديات وبالسرعة الممكنة. 
بلدية خان يونس

من ناحيته شــدد رئيس بلدية خان يونس، م. يحيى 
األســطل، على أن بلديتــه ال تســتطيع معالجة مياه 
الصــرف الصحــي، مؤكدًا أنه يتم ضخهــا للبحر دون 
معالجــة، محذرًا من مخاطر وتداعيات هذا األمر على 
البيئة البحرية، محذرًا بقولــه:" بخصوص تلوث مياه 
البحر أرى أن هذا العام سيكون أسوأ من العام السابق، 
علينــا عمــل إضافــي نتيجة األزمــة الحاليــة فهناك 
مؤسسات تطلب منا السوالر كالشرطة والمستشفيات 

والدفاع المدني وال نستطيع توفير شيء لهم".
وشــدد "األســطل" أن بلديته بحاجة ألكثر من )100( 
ألف شــيكل شهريًا لتشــغيل آبار المياه من أجل ضخ 
الميــاه للمواطنين، األمر الذي تعجز عنه البلدية حتى 

اآلن.
بلدية بيت الهيا

بدوره أكد رئيس بلدية بيت الهيا عز الدين الدحنون، 
أن بلديتــه لــم تخفض الخدمــات الحيويــة المقدمة 
للمواطنيــن، غيــر أنها تطلــق صرخــة للتحذير من 
الكارثة القادمة، منوهًا لســعي بلديتــه لضخ المياه 

العادمة لمحطة المعالجة على الحدود الشرقية، األمر 
الذي بدأ بالفعل. 

بلدية جباليا النزلة
أمــا رئيس بلديــة جباليا النزلــة عصام جــودة، فقد 
قال:" بالنســبة لضخ المياه العادمة للبحر أثر بشكل 
ســلبي علينا، لذلك يجب توفير ســوالر وكهرباء على 
مدار الســاعة لمضخــات الميــاه العادمــة، علمًا بأن 
األوبئــة الناتجة عن ضخ المياه العادمة للبحر تُكلفنا 

أضعاف تكلفة المضخات". 
ودعــا "جودة" للضغط على وزير الحكم المحلي لتحييد 

البلديات عن الخالف السياســي وحتــى يقدم للبلديات 
موازنات تشغيلية تساعدها على القيام بدورها، محذرًا 

من انهيار خدمات البلديات تحت ضغط األزمة المالية.
 التوصيات

إلــى ذلــك أوصــى المجتمعيــن فــي نهاية الجلســة 
بضرورة الضغط على وزارة الحكم المحلي حتى تقوم 
بواجباتها تجاه بلديات القطاع، باإلضافة لترتيب لقاء 
بيــن بلديــات محافظة قطــاع غزة مع الوفــد األمني 
المصــري لوضعه في صورة  األوضــاع الخطيرة التي 

تمر بها البلديات.

نطالب المؤسسات الدولية 
بتوفير الدعم المادي 

واللوجستي للبلديات قبل 
انهيار الخدمات الحيوية 

المقدمة للمواطنين

يجب الضغط على وزارة الحكم 
المحلي حتى تقوم بواجباتها 

تجاه بلديات القطاع
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نواب التشريعي يتضامنون مع مهندسي الوكالة المهددين بالفصل

لجنة التربية تدرس تقرير حول واقع الخدمات الحكومية لذوي اإلعاقة

زار النائبان بالمجلس التشريعي، عبد الرحمن الجمل، 
ومحمد شــهاب، خيمة المهندســين العامليــن بنظام 
العقود بوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، 
والذين قامــت الوكالــة مؤخرًا بفصلهــم من عملهم 
ويبلــغ عددهــم "97" مهندسًــا، وأعــرب النائبان عن 
تضامنهما مع المهندســين المذكورين، ودعا النائبان 
وكالــة الغوث إلعادة النظــر في قرارها األخير بشــأن 
المهندسين، مشــددين على ضرورة أن تراعي الوكالة 
الظروف التي يعانيها أبناء قطاع غزة من حصار وبطالة 

وتدهور للحالة االقتصادية. 
وشــدد النائبان على ضرورة التــزام الوكالة بالمعايير 
والشــروط واألهداف التي ُأنشئت من أجلها وهي إغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، وليس المساهمة في 
تجويعهــم وفصلهم من أعمالهــم ووظائفهم، داعين 
إدارة الوكالة لمراعاة القوانين واالتفاقيات الدولية التي 
نصت على توفير الحياة الكريمة لالجئين وحمايتهم مع 

أسرهم وعائالتهم وتوفير مصادر رزق لهم. 
بدوره أفاد المتحدث باسم المهندسين، أن إدارة الوكالة 
أفادتهــم أنه ليس بمقدورها تجديــد العقود لهم بعد 
تاريــخ 2018-03-30م، بحجــة األزمــة الماليــة التي 
تعانيهــا الوكالة، األمر الذي دعا المهندســين لإلعالن 
عــن االضراب واالعتصام أمام بوابــة الوكالة في غزة، 
منوهًــا علــى وجــود "18" مهندسًــا مــن المهددين 
بالفصل من عملهم معتصمون داخل مقر الوكالة في 
المسجد، وتمنع إدارة الوكالة أبنائهم من الدخول إليهم 

بضرورة تنبيه الرأي العام لقضيتهم، والتفاف الجماهير 
معهــم ودعــم مطالبهــم العادلــة، مطالبًــا الجهــات 
والمؤسسات الرسمية لتبني قضيتهم والعمل من أجل 

أو رؤيتهم، كما تمنع محاوالت إدخال الطعام أو الفراش 
لهم. 

وطالب المتحدث باسم المهندسين المهددين بالفصل 

إيجاد الحلول المناســبة لهم، من خــالل الضغط على 
الوكالــة إلجبارها على التراجع عن قرارها الذي وصفه 

بالظالم والجائر. 

قدمته وزارة التنمية االجتماعية 

والقضايــا  التربيــة  لجنــة  نظمــت 
االجتماعية بالمجلس التشريعي يوم 
أمــس األول، ورشــة عمــل لدراســة 
تقرير وزارة التنمية االجتماعية حول 
واقــع الخدمــات الحكوميــة المقدمة 
وذلــك  اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص 
بحضــور رئيــس اللجنــة النائب عبد 
الرحمــن الجمــل، وُكاًل مــن النــواب: 
خميس النجار، يوسف الشرافي، محمد 
شهاب، وهدى نعيم، وبمشاركة عدد 
من موظفي وزارة التنمية االجتماعية 
فــي مقدمتهم، مديــر التخطيط في 
الوزارة والمشرفة على إعداد التقرير، 
اعتماد الطرشاوي، ومدير دائرة ذوي 
اإلعاقة بالــوزارة، باإلضافة لعدد من 
رؤساء دوائر ذوي اإلعاقة من مختلف 
الوزارات المختصة وبعض المؤسسات 

الخاصــة المهتمــة بــذوي اإلعاقــة، "البرلمان" 
تابعت الورشة وأعدت التقرير التالي: 

اإلطار العام للتقرير
تــم اعــداد التقرير لتســليط الضــوء بشــكل أكبر 
والوقــوف علــى الواقــع اإلداري الحكومــي لخدمات 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي قطاع غــزة في ضوء 
قانون المعوقين الفلسطيني رقم 4/ لسنة 1999م 
والئحته التنفيذية مع دراسة دور كل وزارة على حدا 
ومدى مالئمة هيكلياتهم الحكومية الخاصة بخدمة 
هذه الشريحة كما تضمن هذا التقرير دراسة توزيع 
هــذا الفئة مكانيًا وعمريًا ونوعيــًا بناًء على تصنيف 

اإلعاقة.
الهدف الرئيسي للتقرير

يهــدف التقرير تســليط الضوء على الواقــع اإلداري 
الحكومي لألشــخاص ذوي اإلعاقة فــي قطاع غزة، 
مــن خالل فحص تطبيــق أحكام القانــون والالئحة 
التنفيذية للوزارات المعنيــة، وذلك من خالل قياس 
مدى التزام الجهــات الحكومية التي حددها القانون، 
بتطبيــق أحكامــه ونصوصــه، حيث ســعى التقرير 
إلى تحديد االلتزامــات الخاصة بالجهات المعنية في 
المجــال االجتماعي والصحي والتعليمي والتشــغيل 

والترويح والرياضة والتأهيل والتوعية.
وأشــار التقرير لعدد من الوزارات الرســمية التي من 
المفترض أن تساهم في تقديم الخدمة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة وهــي الوزارات التاليــة: )وزارة التنمية 
االجتماعيــة -وزارة الصحــة -وزارة التربية والتعليم 
-وزارة الشباب والرياضة -وزارة العمل -وزارة الحكم 
المحلــي– وزارة اإلعــالم الحكومــي-وزارة الثقافة – 

وزارة االتصاالت-وزارة المواصالت -وزارة المالية(. 
وحــدد التقرير الــدور المنوط بــكل وزارة وجهة من 
الجهات التي تعمل لخدمة األشــخاص ذوي اإلعاقة، 
مستعرضًا مواد القانون الخاص بالمعاقين واللوائح 
التنفيذيــة لــه، ودعــا التقرير تلك الجهــات لتفعيل 
دورها بشــكل أكبر مــن أجل خدمة هذه الشــريحة 
المهمة من أبناء الشعب الفلسطيني، كما دعا التقرير 
لحمــالت تثقيفيــة مــن شــأنها تعريــف المواطنين 
بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ليتسنى مساعدتهم 

وتوفير حياة كريمة لهم. 
ودعــا التقريــر وزارة الماليــة لتوفير الدعــم المالي 
في ســبيل خدمة األشــخاص ذوي اإلعاقة، وتشجيع 
الجهــات والهيئات على تشــغيلهم في المؤسســات 

الخاصة والعامة. 
التوصيات

إلى ذلك أوصت الورشة بما يلي: 
1.العمل علــى التنفيذ الفعلــي والكامل 
التنفيذي  الفلســطيني والئحته  للقانون 
)4( 1999 وهــذا يحقق نســبة عالية من 

خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة.
2.تعديل القانون الفلسطيني للتوافق مع 
المعتمدة كاألشخاص ذوي  المصطلحات 

اإلعاقة بداًل من المعاقين.
بمــا  الفلســطيني  القانــون  3.تعديــل 
يضمن توزيع وتحديد األدوار للمؤسسات 
الحكومية لخدمة هذه الشــريحة بشكل 
واضــح ومختــص ليواكــب االحتياجــات 

الحالية والمتجددة لهذه الفئة.
المحوســب  النظام االلكتروني  4.اعتماد 
إلدارة شــئون األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
كمرجعيــة للوزارات المعنيــة في تحديد 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــع عمل رؤية 
موحــدة مع بقيــة الــوزارات لتطوير هذا 

النظام.
5.تحديد الجهة المسئولة عن تصنيف وتحديد درجة 
اإلعاقــة وتعميم هــذا التصنيف ليكــون مرجع لكل 

الجهات المعنية ويقترح أن يكون العمل مشتركًا.
6.تالفــي ازدواجيــة صــرف األدوات المســاعدة بين 
أكثر من وزارة بسبب غياب التصنيف الموحد يتطلب 

وجود آلية لتوحيد المعايير والصرف.
7. اعتماد معايير الكومســيون لتحديد نســبة العجز 
بحيــث يتوافق وتصنيــف منظمة الصحــة العالمية  

WHO
8.تفعيل تشــجيع تشغيل األشــخاص ذوي اإلعاقة 
في المؤسســات الخاصة من خالل خصم نســبة من 

مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات.
9.تفعيــل الدوائــر واألقســام الموجودة فــي وزارة 
التنمية االجتماعية وخاصة دائرة بطاقة األشــخاص 

ذوي اإلعاقة.
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بمناسبة يومها العالمي

د. بحر يشيد بدور المرأة الفلسطينية في مسيرة المقاومة والبناء والتحرير

النائب القرعاوي 
يندد باستمرار انتهاكات السلطة بالضفة

المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  أشــاد 
التشريعي الفلســطيني، الدكتور أحمد بحر 
بمسيرة المرأة الفلسطينية في حياة شعبنا 
الفلســطيني وقضيته الوطنيــة، مؤكدا أن 
المرأة الفلســطينية تلخص هموم ومعاناة 
وقضايا الشــعب الفلســطيني، وتجسد كل 
قيم الوفاء والتضحية والعطاء التي تشــكل 
األرضية المتينة لدفع وتعزيز مسيرة تحرره 

الوطني.
وأشــار بحــر، فــي بيــان صحفــي أصــدره 
بمناســبة يوم المرأة العالمي إلى أن المرأة 
الفلســطينية عانــت الكثيــر وقدمــت من 
التضحيات ما يعجز عــن وصفه البيان فداء 
لدينها ووطنها، فكانت المقاومة المجاهدة، 
وكانت الشهيدة وأم الشهيد وزوجة الشهيد 
وابنة الشــهيد واألســيرة وأم األسير وزوجة 

األسير وابنة األسير.
وأوضــح بحر أن المــرأة الفلســطينية تقف 
كشريكًا كاماًل إلى جانب الرجل في مسيرة 

ندد النائب فتحي القرعاوي بما تمارسه أجهزة السلطة في الضفة من 
اقتحامات واعتقاالت واعتداء على النساء وبحق األسرى المحررين.

وأكد "القرعاوي" في تصريحات صحفية أن مثل هذه التصرفات تثبت 
بما ال يدع مجاال للشك عدم ايمان السلطة وأجهزتها األمنية بالشراكة 
الوطنية والسياسية، ما يعني أن المصالحة ما زالت حبرا على ورق، وال 

رصيد لها على األرض.
وأوضح أن تلك الممارســات مرفوضة وطنيا وشعبيا، وال تخدم سوى 

االحتالل، "وأن على السلطة االختيار بين الشعب وجالديه". 
وقال القرعاوي:" إن استمرار النهج السلطوي اإلقصائي الذي تمارسه 
سلطة فتح، ســواء في التهرب من استحقاق المصالحة، واإلمعان في 
التضييق على غزة، إلى حملة التقاعد القســري لنشــطاء الحراك من 
المعلميــن والمعلمات، وعمليات الخطــف واالعتداء على بعضهم كما 
حصــل في طولكرم، وصوال إلى اعتقال الشــيخ ماهر األخرس ونجله 
إسالم، والشابين يونس ومحمد األخرس من جنين؛ يحتم على جميع 
الفصائل ممارســة الضغط على حركة فتح لتغير نهجها في التعامل 

مع الشعب الفلسطيني".
وأردف قائــاًل:" على الســلطة وحركــة فتح بدال من تلــك االعتداءات 
المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، أن تنشغل بلملمة شعث الشعب 
الذي يعاني من إجراءات االحتالل، ومن سلب األرض وتقطيع أوصالها، 
واســتمرار االقتحامات والتهويد، وفرض وقائــع على األرض، وهو ما 
يزيــد من متاعب الحيــاة اليومية، ويكفينا معانــاة اعتقاالت االحتالل 

اإلسرائيلي، وال ينقصنا المزيد، واللي فينا بكفينا". 
بشاعة السلطة

كما أكد النائب القرعاوي، أن اعتقال األسير المحرر حكمت عودة على 
يد عناصر من المخابرات الفلســطينية، واالعتــداء عليه حتى األغماء 
أمــام أخوته وأهلــه؛ أمر ال يقل بشــاعة عما يمارســه االحتالل بحق 

شعبنا.
وشدد القرعاوي على أن اعتقال السلطة للمحررين والشرفاء واالعتداء 
عليهم وزجهم في الســجون وتعذيبهم أصبح أمرا ال يمكن الســكوت 
عليــه، وأن حالــة الغضب والســخط تزداد في الشــارع الفلســطيني 
نتيجــة لهذا لالعتداءات المتكررة التي تزداد يوما بعد يوم على مرأى 

المؤسسات الحقوقية واإلنسانية.
وأردف "بعــد حادثــة العبوات الناســفة في بلــدة "عــالر" التي كانت 
تســتهدف االحتالل؛ عمدت السلطة العتقال العشرات بناًء على الظن 

والشــك، وطالت االعتقاالت كل من شــارك في مقاومة االحتالل يوما 
ما، وتم إيذاء المعتقلين بشكل همجي".

وأوضح النائب في التشــريعي أن السلطة أصبحت تالحق المواطنين 
لمجرد شــعارات وبوســترات خاصة باألسرى، ونشــاطات على مواقع 
التواصــل االجتماعي، مضيفا "على الفصائل الفلســطينية أن يكون 
لها دور فاعل إزاء ما يحدث، وأال تستسلم للواقع الذي تحاول األجهزة 

األمنية فرضه على الشعب الفلسطيني".
ودعــا القرعاوي كافة المعتقلين الذين يتعرضون لالنتهاكات لتقديم 
شكاوى لدى المحاكم المحلية، والمحاكم الدولية، ألن بعض األحداث 

ترتقي إلى مستوى الجرائم. 

لجنة الرقابة وحقوق 
االنسان تندد بأنهاء األونروا 

عقود "95" مهندسًا   
نــددت لجنــة الرقابــة وحقــوق االنســان بالمجلــس 
التشــريعي بقــرار إدارة وكالة الغــوث القاضي بإنهاء 
عقود "95" مهندســًا مــن العاملين على بنــد العقود 
"LDC"، وأضــاف اللجنة في بيان صحفي أصدرته يوم 
أمــس، أنها تفاجأت بالقــرار المذكور الــذي يأتي في 
ظل تتصاعد األزمات في قطاع غزة بشــكل مســتمر 
وتتضاعف معاناة الغزيين مع استمرار الحصار الخانق، 
حيث المعابر مُغلقة والحصار يطبق أنيابه على جسد 

غزة.
واعتبــرت اللجنــة في بيانهــا أن مشــكلة البطالة من 
المشــاكل بالغة الخطورة على االقتصاد الغزي، وأشار 
البيــان إلحصائيات رســمية أفادت أن نســبة البطالة 
في عام 2017 تجــاوزت %45، منوهة إلى لعدم قدرة 
سوق العمل على استيعاب االعداد المتزايدة من القوي 

العاملة والخريجين بفعل الحصار على القطاع.
وقدّرت اللجنة في بيانها الضغوط التي تمارسها بعض 
الدول على األونروا من أجل وقفها عن تقديم خدماتها 
لالجئين الفلســطينيين، غيــر أنها أكدت عــدم إعفاء 
وكالة الغوث من تنفيذ التزاماتها بشأن العقود المبرمة 
مع المهندسين الذين قدموا خبراتهم وضحوا كثيرا في 
سبيل تسهيل عمل الوكالة أثناء األزمات والحروب التي 

استهدفت قطاع غزة خالل السنوات السابقة.
وأكدت اللجنة فــي بيانها على ضــرورة احترام وكالة 
غوث وتشــغيل الالجئين لتعهداتها تجاه المهندسين 
العاملين علــى بند العقــود )LDC( والقاضي بتجديد 

عقودهم مبدئيا حتى تاريخ 2018-06-30م.
وطالــب بيان اللجنــة وكالة غوث وتشــغيل الالجئين 
 ،)LDC( بتثبيت المهندسين العاملين على بند العقود
والبالغ عددهــم )95( مهندس، أســوة بزمالئهم من 

المعلمين وغيرهم.

البناء الداخلي والتحرر الوطني، مشــيرا إلى 
دورها كأم وزوجة وربة بيت وحامية لألسرة 
ومربيــة لألجيــال، إضافــة إلــى دورها في 
مضمــار العمل الوطني والكفاحي كمقاومة 
ومناضلة مارست كل أشكال العمل المقاوم.
وأضــاف: المــرأة الفلســطينية استشــهدت 
في ســبيل الدفاع عــن شــعبها وقضيتها، 
ودخلت السجون والمعتقالت لتدفع ضريبة 
الحرية والكرامة واالستقالل، وأنها تجرعت 
كافة أشــكال األلم والمعاناة جنبا إلى جنب 
مــع الرجل في شــراكة كاملــة تبرز عظمة 
وشموخ الشــعب الفلسطيني ومدى تكاتفه 

وتآزر كافة مكوناته لنصرة قضيته".
ولفت بحــر إلى أن دور المرأة الفلســطينية 
كان لهــا دور عظيــم وبالــغ األهمية خالل 
االنتفاضــات األخيرة التي أشــعلها الشــعب 
الفلســطيني، وخصوصا فــي معركة حرب 
الفرقــان نهايــة العــام 2008 ومطلع العام 
مــن  األخــرى، وغيرهــا  والحــروب   ،2009

المفاصل والمنعطفات والمراحل الكفاحية، 
مشددا على أن الشعب لن ينسى التضحيات 

الكبرى التي قدمتها المرأة الفلسطينية.
وأكد بحر أن المرأة الفلسطينية أثرت النظام 
السياســي الفلســطيني من خــالل دورها 
المتميز في الحكومة الفلسطينية والمجلس 
التشــريعي الفلسطيني، إذ أدت دورها بكل 
جدارة واقتدار، مســتحضرا فقيدة الشــعب 
الفلســطيني النائب مريم فرحات خنســاء 
فلسطين التي رحلت عنا بعد أن تركت إرثا 
هائال في العمل البرلماني والنسوي يسجل 
في صحائف المرأة الفلســطينية بمداد من 

نور.
وناشــد بحر المجتمــع الدولــي والمنظمات 
التــي  والمؤسســات  والحقوقيــة  الدوليــة 
تعنى بالدفاع عن المــرأة وكل أحرار العالم 
بالوقــوف إلــى جانب المــرأة الفلســطينية 
األســيرة، والعمل على إنقاذهــا من براثن 

االحتالل الغاشم.
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اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة لدى إجتماعها الدوريد. أحمد بحر والنائب إسماعيل األشقر يقدمان واجب العزاء لعائلة الشهيد إبراهيم فرحات

استقبل نواب ورئاسة المجلس التشريعي يوم أمس األول ممثلين عن 
عائلة المغدور عدنــان مصلح، الذي توفي نتيجة تعرضه لحادثة قتل 
متعمّد من قبل مجرمين خارجين عن القانون، وجددت رئاسة المجلس 

التشريعي دعمها لمبدأ القصاص من القتلة بأسرع وقت ممكن. 
بــدوره أوضح عميــد العائلة الحاج أبو محمــد، أن أبنهم كان قد تعرض 
لعملية اســتدراج مدروسة، تالها عملية قتل متعمّد دون أن يرتكب أي 
جريــرة أو ذنب، مشــددًا أن العائلة تنتظر حكم القصــاص من القتلة، 
لحماية المجتمع الفلســطيني من الفوضى والفلتــان األمني، ولمحاربة 
الجريمة بشتى أنواعها وحماية المجتمع الغزي من الجناة وعتاة اإلجرام، 
مؤكدًا أن أفراد عائلته قد تحلوا بالمسئولية الوطنية، وتسلحوا بالصبر 
منــذ اللحظة األولى لوقــوع الجريمة النكراء بهدف افســاد المجال أمام 

الســلطة التنفيذيــة الســتكمال إجــراءات التحقيق، 
شــاكرًا األجهزة األمنية لكشــفها عن الجنــاة وإلقاء 
القبــض عليهــم بوقت قياســي، ومطالبًا بســرعة 

القصاص.
مــن ناحيته أعتبــر النائب األول لرئيــس المجلس 
التشــريعي أحمد بحــر، أن الحادثة تشــكل جريمة 
مكتملة األركان، مشــددًا على أن التشريعي يدعم 
مبــدأ ســيادة القانــون وســيتخذ كافة اإلجــراءات 
المطلوبــة وصــواًل بالقتلة لحبل المشــنقة، وذلك 
لحمايــة الجبهــة الداخليــة ومنعًــا لعــودة الفلتان 
األمنــي لمدن وشــوارع وأحيــاء قطاع غــزة، الفتًا 
لدور المجلس التشريعي في سن القوانين وتحديد 
العقوبــات التي تمثل قــوة ردع حقيقية للمجرمين 

ولكل من يفكر في التسبب بإيذاء المجتمع.
جريمة تستوجب القصاص

من طرفــه أكد النائب مروان أبــو راس، أن الجريمة 
بمثابة جريمة كبرى استهدفت مواطن بريء ليس له 
أي ذنب، مشددًا على أن الجريمة قد مست المجتمع 

الفلســطيني بأســره، وشــكلت قضية رأي عام، معلنًا أنــه يدعم مبدأ 
القصاص من القتلة، ومؤكدًا وقوف نواب الشعب الفلسطيني مع عائلة 
المغدور حتى احقــاق الحق، وموضحًا أنه تواصل مع الجهات الرســمية 
واألجهــزة األمنية وتابع معها مجريات التحقيــق والجهود المبذولة حتى 
الوصــول إللقاء القبض على الجناة، الفتًا إلــى أنه يواصل متابعته من 

األجهزة األمنية حتى النهاية.  
أما النائب محمد فرج الغول، فقد أشــاد بعائلة الفقيد المغدور منوهًا 
لتضحيات العائلة، ومؤكدًا أنها عائلة مشهود لها بالوطنية واالحترام، 
ومعبرًا عن وقوفه مع عائلة الفقيد، ومســتنكرًا الجريمة، ومعلنًا أنه 
سيبذل أقصى الجهود من أجل الوصول بالجناة إلى حبل المشنقة وهو 

الحكم العادل للقتلة والجناة.

التشريعي يستقبل عائلة المغدور
 "مصلح" ويجدد دعمه لمبدأ القصاص من القتلة


