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اإلثنين

حــوار مــع النائب د.ســالم
سالمة حول أبرز أعمال لجنة
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صحيفة نصف شهرية تصدر عن /
المكتب اإلعالمي في المجلس التشريعي الفلسطيني
w w w . p l c . p s

المجلس التشريعي يعقد جلسة حول “حق الشعب الفلسطيني في الغاز وحماية موارده
الطبيعية” بمشاركات برلمانية دولية
د .بحر :ندعو المقاومة لحماية حقوق شعبنا في موارده الطبيعية من النهب الصهيوني
أقــر المجلــس التشــريعي الفلســطيني تقريــر
اللجنــة القانونية حول حق شــعبنا الفلســطيني
في الغاز وحماية مــوارده الطبيعية من االحتالل
الصهيوني ،بمشــاركات برلمانية دولية من دول
عربية وإسالمية وأوروبية وأمريكا الالتينية.
وقال رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د.أحمد
بحــر فــي كلمته خــال جلســة خاصــة عقدها
المجلــس فــي مينــاء غــزة حــول حق الشــعب
الفلســطيني في الغــاز ومــوارده الطبيعية ،قال
”:لقــد آن للحصــار الظالم على غــزة أن ينتهي،
وآن لمعاناة شعبنا أن تنتهي ،لذا ندعو المقاومة
الفلســطينية لحمايــة حقــوق شــعبنا ومــوارده
الطبيعيــة من النهــب الصهيونــي ،والدفاع عن
حقنا في العيش بحرية وأمان”.
وأضــاف د .بحــر “علــى االحتــال الصهيوني أال
يختبر صبر شعبنا ومقاومتنا ،وأن يلتقط رسالتنا
جيدًا ،وإال فإنه سيدفع الثمن باهظا ،وستتحطم
قيود وسالسل الحصار رغما عن أنفه”.
وأوضح أن المجلس التشريعي يعقد هذه الجلسة
ليطلق شــرارة العمل الجاد والمخلص “الستعادة
حقوقنــا الثابتــة فــي مواردنــا الطبيعيــة ،وفي

مقدمتها االنتفاع من حقول الغاز الطبيعي قبالة
شــواطئ غزة ،وتدشــين ممر مائــي بحري آمن

يتيــح حرية التنقل وفقا لمبادئ حقوق اإلنســان
وقواعــد القانون الدولي ،ويشــكل بوابة لكســر

وجه رسائل دولية عاجلة

د .بحر يدعو البرلمانات إلى التصدي لجرائم االحتالل في القدس واألقصى

حذر رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة د .أحمد
بحر ،من تداعيــات جرائم االحتالل الخطيرة التي
تســتهدف القــدس والمســجد األقصــى المبارك،
والتــي من شــأنها أن تؤدي إلى انفجــار األوضاع،
داعياً البرلمانات إلى التصدي النتهاكات االحتالل
الصارخة في حرم األقصى.
وطالــب د .بحــر خــال رســائل عاجلــة وجههــا
للبرلمانات العربية واإلســامية والدولية لتحشيد
الجهــود والمواقــف البرلمانيــة لنصــرة القــدس
والمسجد األقصى ،والعمل التخاذ خطوات عملية
ضاغطــة علــى االحتالل لوضــع حــد النتهاكاته،
والعمــل علــى محاكمة قادتــه كمجرمــي حرب،
وعزله في مختلف المحافل الدولية.
وشــدد د .بحر على ضرورة التدخل الفوري إلنقاذ
المقدسات اإلســامية والمسيحية من يد اإلرهاب
الصهيوني.
وقال ”:إن االحتالل ومستوطنوه يستعدون تزامناً

مــع ما يســمى “األعياد اليهودية” فــي ( 26و )27
سبتمبر الحالي وخالل شهر أكتوبر القادم ،ألوسع
حملــة اقتحامات وتدنيس وعدوان على المســجد
األقصــى ،ضارباً بعرض الحائــط جميع المواثيق
والقرارات الدولية ،مما يشــكل تعدياً صارخاً على

مكانة المسجد األقصى الدينية واستخفافاً سافراً
بمشاعر المسلمين كافة”.
وأضــاف “أن ما يجــري في القدس ،ومــا تتعرض
له من أبشع حمالت االســتباحة والتهويد وطمس
الهويــة والتــراث بمــا يهــدد المدينة المقدســة،
ويرمــي إلــى تقســيم المســجد األقصــى زمانياً
ومكانيــاً ،تمهيــداً لتنفيــذ المخطــط الصهيوني
العنصري بهدم المســجد األقصى المبارك وإقامة
الهيكل المزعوم على أنقاضه”.
وفي رسالته لرئيس البرلمان األردني عبد الكريم
الدغمــي؛ دعا د .بحر األردن الشــقيق إلى التدخل
العاجل لوقف االنتهاكات الصهيونية بحق القدس
والمسجد األقصى المبارك ،والتي تتصاعد وتيرتها
في ظل “األعياد اليهودية” المزعومة ،مشــددا أن
هذه االنتهاكات تمثل تعدياً صهيونياً سافراً على
دور المملكة األردنية في الوصاية على المقدسات
اإلسالمية والمسيحية في القدس.

ومعزية بضحايا انهيار عمارة في عمان

رئاسة التشريعي ترحب برفض رئيس تشيلي اعتماد سفير االحتالل
رحـــــــب رئيــس المجلــس
التشريعـــــي الفلسطينــــــي
باالنابــة د.أحمــد بحر برفض
رئيــس جمهوريــــة تشــيلي
غابرييل بوريك اعتماد ســفير
االحتالل اإلسرائيلي.
والــذي جــاء احتجاجــا علــى
الجرائـــم التــي يرتكبهــــــــا
االحتالل في فلسطين وخاصة
قتــل األطفال الفلســطينيين
واستمـــــــرار االنتهاكــــــــات
بحــق المقدســات وتواصــل
االستيطان.
وقال رئيــس المجلــس التشــريعي باالنابة في
تصريــح صحفي ”:إن هــذا الموقــف من رئيس
جمهورية تشــيلي يكشــف أمــام العالــم حقيقة
االحتالل الصهيونــي القائم على القتل واإلجرام
والعنصرية ،وانتهاك القانون والمواثيق الدولية”.
ودعــا د .بحــر دول العالــم كافــة إلــى تحمــل

مســئولياتها السياســية واإلنســانية واألخالقية
بالعمــل على عــزل االحتــال ومحاســبته على
جرائمــــــه ،ومحاكمــــة قادتــه أمــام محكمــة
الجنايات الدوليــة ،تحقيقا للعدالة وانتصاراً لحق
شعبنا في الحرية وتقرير المصير.
تعزية األردن
فــي اطــار منفصــل؛ عــزى رئيــس المجلــس

التشريعي الفلسطيني باإلنابة
د .أحمــد بحــر ،رئيــس مجلس
النــواب األردنــي عبــد الكريم
الدغمــي ،بضحــــايا حــــادث
انهيــار عمــارة فــي العاصمــة
األردنية عمــــان.
جــاء ذلــك فــي برقية أرســلها
د.بحر لرئيس البرلمان األردني.
وأعــــرب رئيــس المجلـــــس
التشــريعي باالنابة في البرقية
عن خالص التعازي والمواســاة
باســم الشــعب الفلســطيني
لـــذوي الضحـــايا وللشــعب األردنــي الشــقيق
ً
سائــل المولى عز
بضحايا هذا الحادث األليـــــم،
وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم
فسيح جناته ،ويلهــم ذويهم الصبر والسلوان.
ودعـــــا اهلل عز وجل أن يمــنّ على المصابيـــن
والجرحــــى بالشــفاء العاجل ،وأن يحفظ األردن
الشقيــــق وشعبه من كل سوء.

نواب املجلس التشريعي يشاركون
يف الحملــة الدوليــة لحمايــة
املحتوى الفلسطيني

اللجنــة القانونيــة تبحث مــع وزارة
العــدل تطويــر القوانــن لتجويــد
منظومة العدالة

لجنـــة القــدس ترســل مذكــرة
للربملانات حول االنتهاكات الصهيونية
بحق القدس واألقصى
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الحصار الغاشم”.
وأكــد د .بحر على انعــدام مشــروعية اتفاقيات

الغــاز التي “حيكــت بليــل” ،بعيدا عــن موافقة
المجلس التشريعي ،وشــعبنا الفلسطيني“ ،فقد
نــص القانــون األساســي الفلســطيني على أن
إبــرام االتفاقيات ذات البعــد الدولي التي يترتب
عليهــا التصرف بالموارد الطبيعية يجب أن يكون
وفقــاً لنصــوص القانــون ،وبموافقــة المجلس
التشريعي”.
وطالــب د .بحــر البرلمانات العربية واإلســامية
واالتحــادات البرلمانيــة اآلســيوية واإلفريقيــة
والدولية إلى إطالق أوســع حملة برلمانية ،لدعم
حق شعبنا في اســترداد حقوقه ،ومن بينها حقه
في ثرواته الطبيعية وحقول الغاز وتدشين الممر
المائــي البحــري اآلمــن ،وتفعيل كافــة الجهود
البرلمانية الدولية لكسر الحصار.
ودعــا الجمعية العامة لألمم المتحدة لوقفة جادة
انســجاماً ودفاعاً عن المواثيق والقوانين الدولية
واإلنسانية عبر حماية حق شعبنا في التنقل الحر
واآلمن وحماية موارده الطبيعية ،والتصدي لنهج
وسياســة الحصار الصهيوني الذي يشــكل أبشع
جريمة قانونية وسياسية وأخالقية وإنسانية في
العصر الحديث.

بقية
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التشريعي :اتفاق “أوسلو” المشؤوم جريمة كبرى
بحق شعبنا وخيانة عظمى للمقدسات
أكــد المجلــس التشــريعي
الفلســطيني علــى أن اتفــاق
“أوســلو” المشــؤوم شــكل
جريمــة كبــرى بحق الشــعب
الفلســطيني وخيانــة عظمى
للمقدسات وللثوابت الوطنية.
وقال المجلس التشــريعي في
تصريــح صحفــي بمناســبة
مــرور تســع وعشــرون عامًا
على اتفاق أوسلو ”:في الوقت
الذي يستذكر فيه شعبنا بكل
فخر واعتــزاز ذكرى اندحار االحتــال عن قطاع
غــزة عــام  2005بفعــل المقاومة الفلســطينية
الباســلة ،إال أنه ال يزال يتذكر بألم وإدانة ذكرى
اتفاق أوسلو المشؤوم الذي جرى فيه التنازل عن
 %78من أرض فلســطين ضمن مشــروع تسوية
لصالــح االحتــال الصهيونــي نتج عنه ســرقة

األرض وتهويــد القــدس”.
وشــدد المجلــس التشــريعي
الفلســطيني على أن شــعبنا
بــكل مكوناتــه الوطنيــة نبذ
مشــروع أوســلو الذي تسبب
بدمار القضية وتغول االحتالل
على حقوق شعبنا.
وقــــال المجلس التشريعــــي
الفلســطيني ”:هنــاك مــن ال
يــزال مســتمرًا فــي طريــق
أوســلو المشــؤوم رغــم هذا
العــار والخطيئــة الكبرى عبر مواصلة التنســيق
األمنــي ومالحقة المقاومين واغتيــال الوطنيين
والزج بهم في السجون في الضفة الغربية”.
وأكــد المجلــس التشــريعي علــى أنه ال ســبيل
لتحرير األرض والمقدسات إال بمشروع المقاومة
والتمســك بالثوابت الوطنية وعدم التفريط بها.

دعا لرفع اليد عن المقاومة

رئيس لجنة الداخلية بالتشريعي :اعتقال السلطة برام
اهلل للمقاومين خدمة لالحتالل وخيانة وفق القانون
أدان النائــب د .مروان أبو راس
رئيــس لجنــة الداخلية واألمن
والحكــم المحلــي بالمجلــس
التشريعــــــي الفلسطينـــــي
بشــدة اعتقــال الســلطة برام
اهلل ،المطارديــــن األسيـــــــر
المحرر مصعب اشــتية وعميد
طبيلــة فــي مدينــة نابلــس،
معتبــراً مالحقــة المقاوميــن
خيانة مرفوضــة وطنياً ودينياً
وأخالقياً.
وحمل النائب أبو راس السلطة
برام اهلل المسؤولية عن تداعيات األحداث وتطورها
فــي نابلس ،مؤكــداً أن اعتقالهمــا بمثابة خدمة
مجانية لالحتــال ،وتجاوز لكل األعراف الوطنية.
وقــال رئيــس لجنــة الداخليــة واألمــن
بالتشريعــــــي”:إن األجهــزة األمنيــة في الضفة
الغربيــة أصبــح دورهــا حفــظ أمــن االحتــال
ومستوطنيــــه والتغــــــول علــى المواطــــــــن
الفلســطيني وانتهــاك حرمتــه وقمــع المقاومة
بجميع أشكالها ،وهذا يعتبر خيانة حسب القانون
األساســي الفلســطيني ،ويجــب أن يعاقب عليها

من ينفذهــا ويعطــي األوامر
بهــا وفق ما نصت عليه المادة
 4من قانــون حماية المقاومة
لسنة .”2008
وأضاف “أن هذه الممارسات ال
تعدو عن كونها خدمة لضمان
رضــا االحتــال واســتمرار
استفادة قادة السلطة واألجهزة
األمنية مــن االمتيــازات التي
يعطيها االحتــال مقابل الدم
الفلسطيني”.
وطالــب النائــب د .أبــو راس
بوقف نهج االعتقاالت السياســية بحق أبناء شعبنا
فــي الضفة المحتلة واإلفراج الفوري عنهم وخاصة
المطاردين منهم ،داعيًا لنبذ كل أشــكال التنسيق
األمنــي مــع االحتــال ،ورفع اليــد عــن المقاومة
المنتفضة في وجه االحتالل.
وفــي ذات االطــار نعــى النائب أبو راس الشــهيد
فــراس يعيــش ( 53عاماً) مــن محافظــة نابلس،
والذي ارتقــى برصاص األجهزة األمنيــة برام اهلل
خــال االحتجاجــات الرافضــة العتقــال المطــارد
مصعب اشتية.
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النائب د .سالمة :لجنة التربية والقضايا االجتماعية بالتشريعي تحرص على تجويد
الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية من خالل عملها الرقابي والتشريعي

قــال عضــو لجنــة التربيــة والقضايــا
االجتماعية بالمجلس التشريعي النائب
د .سالم ســامة”: ،إن لجنة التربية من
أكبــر لجــان المجلس التشــريعي ،حيث
تطلــع على العديد مــن الملفات المهمة
وتتابع عمل كبــرى الــوزارات والهيئات
الرسمية”.
وأوضــح النائــب د .ســامة فــي خالل
برنامــج “تحت قبة البرلمــان” أن اللجنة
تختــص بملــف التعليــم بــكل مراحله
وتفاصيله ،وملف الصحة ،وملف األوقاف
والشؤون الدينية ،وملف ذوي االحتياجات
الخاصــة ،وملــف العمال وملــف األحوال
الشخصية ،وملف األسرى وغيرها.
قطاع التعليم
وحــول قطــاع التعليــم؛ بيــن النائــب
د.ســامة أن المجلــس التشــريعي من
خــال لجانــه المختلفــة يتابــع ويراقب
ويحاســب الــوزارات والهيئات الرســمية
بهدف تجويد الخدمة لصالح المواطنين،
مشيرًا إلى أن اللجنة تتابع ملف التعليم
من ريــاض األطفــال وحتى الدراســات
العليا ،وكل تفاصيله.
وأوضــح أن وزارة التربية والتعليم ترفع
تقارير عملها بشــكل دوري للجنة لبحث
الخطــط واآلليات واألعمال ،ســوا ًء قبل
بدايــة العام الدراســي أو خاللــه أو بعد
نهايته ،حتى تتابع اللجنة كافة الملفات
ســواء تقاعد الموظفين وأعداد الكوادر
واالحتياجات ،والطلبة الجدد ،وشــكاوى،
ويتــم مناقشــة ودراســة كافــة األمور
والملفات مع الوزارة.
ولفــت إلى أن اللجنة تســتقبل بشــكل
دوري تقاريــر ديــوان الرقابــة الماليــة
واإلداريــة حول أعمــال مختلف الوزارات
ومــن بينها التعليم ،األمر الذي يســاعد
اللجنــة علــى تحديــد مواطــن الخلــل
ومتابعته مع الوزارة من أجل سد أي خلل
وتجويد الخدمات وتصويب األخطاء.
وفي إطــار الجهــد الرقابــي للجنة ،أكد
النائــب د .ســامة أن لجنــة التربيــة

تستخدم كل أشــكال الرقابة البرلمانية
مــن زيارات تفقدية وجلســات اســتماع
ومساءلة مع وزارة التربية والتعليم.
وحول ملف تدني أجــور معلمات رياض
األطفال ،أكد النائب سالمة وقوف لجنة
التربية والقضايــا االجتماعية والمجلس
التشــريعي ككل مــع مطالــب معلمات
ريــاض األطفــال بتحســين أجورهــن،
علــى اعتبار أنهــن األم الثانية لألطفال
ومصدر التعليــم والتربيــة األول والتي
تسهم بشــكل كبير في رسم مستقبل
األطفال.
وأشــار إلى عظم المهمة التي يقمن بها
معلمــات ريــاض األطفال فهــي توصل
الطفل للمدرسة وهو قادر على الكتابة
والقراءة ،كما أنها تزرع فيه كل األخالق
الحميــدة ،لــذا األصــل أن يتــم حفــظ
كرامتهــا وتقديرهــا ،ويبــدأ ذلــك مــن
خالل راتــب يليق بها وبحجم ما تقدمه،
موضحًــا أن معلمــات ريــاض األطفال
يجب أن يكون لهن معاملة خاصة ألنهن
صانعات المستقبل للجيل.
وأكــد علــى أن لجنــة التربية ســتتبنى
ملفهــم وتتابعــه مــع وزارة التربيــة
والتعليم من أجل إنصاف معلمات رياض
األطفال.
المسؤولية الطبية
وحول مشروع قانون المسؤولية الطبية؛

قال النائب د .ســامة ”:إنه قانون يعمل
عليه منذ ســنوات ،وعقــدت عدة ورش
عمــل ،ولكن تأخر إقراره بســبب بعض
األمــور الفنية التي يجب حلها قبل إقرار
القانــون ،مضي ًفــا “هــدف القانــون هو
حمايــة وصــون حــق المريــض أو ذويه
ومحاســبة الطبيــب المخطــئ ،وبــذات
الوقت يهمنــا أن يكون الطبيب مطمئنًا
أن القانون ســينصفه لو لــم يرتكب أي
خطأ طبي”.
وبيــن أن مشــروع القانــون يؤكد على
ضــرورة أن يتحمــل الخطــأ الطبي كل
من يتســبب في أذيــة أو وفــاة مريض
وليس الطبيب وحده ،فهناك مشــاركون
فــي عملية العالج كمســؤول التمريض
أو اخصائــي التخدير ،مؤكــدًا أن قانون
المسؤولية الطبية مصلحة للجميع.
وأوضــح أن مشــروع القانــون أقــر
بالمناقشة العامة ،توجد بعض العقبات
التي نســعى إلى تذليلها إلقرار القانون
الذي مــن شــأنه تعزيز عمليــة الرقابة
والمتابعــة للعمليــة الصحيــة ،وانصاف
األطباء والمرضى.
وحــول ملــف زراعــة األعضــاء وخاصة
زراعــة القرنيات؛ بين النائب د .ســامة
أن التشريعي سن قانون للتبرع وزراعة
األعضــاء عــام  ،2011كما أن مشــروع
قانــون المســؤولية الطبيــة أشــار إلى

هــذا الملف ،الــذي أتاح زراعــة األعضاء
كالدم والقرنيات والكبد والكلي ،بشرط
التبرع دون ثمن ،وساهم في انقاذ حياة
الكثيرين أو تحسينها.
وقــال ”:نحتاج في قطاع غــزة إلى 300
قرنية ولكن ال يمكننا إجراء إال  30عملية
زراعــة قرنية ،لعــدم وجــود متبرعين،
فالقرنية ال يمكن أخذها إلى من شخص
متوفي ،لذا قامت وزارة الصحة بالتعاون
مــع المجلــس التشــريعي وغيــره مــن
المؤسســات بتسليط الضوء على التبرع
بالقرنيات”.
وأضاف قبل مدة بســيطة كنــا في لقاء
توعــوي حــول أهميــة ذلك واســتقبلنا
الكثير مــن المتبرعيــن بقرنياتهم بعد
الوفــاة ،األمر الــذي سيســهم في منح
النور ألشــخاص آخرين عالوة عن األجر
الذي سيكسبه المتبرع بعد وفاته.
وتطرق النائب د .ســامة إلى ملف ذوي
االحتياجات الخاصة؛ حيث أكد اســتمرار
المجلــس التشــريعي ولجنــة التربيــة
ايالءهــم االهتمــام واألولوية ،لذا ســن
تشــريعات عــدة لصالحهــم مــن بينها
تخصيص  5%مــن الوظائــف العمومية
لهم لكن مع األخذ بعين االعتبار الكفاءة
والمقــدرة حتى ال تتأثر جــودة الخدمات
المقدمــة للجمهور ،كما أقر التشــريعي
بطاقة ذوي االحتياجات الخاصة.
وحــول ملف تســمية مجهولي النســب؛
قال النائب د .سالم سالمة  ”:تم تعديل
قانــون تســمية مجهولــي النســب بنا ًء
على طلب مجهولي النســب إلشــكاالت
واجهتهــم خاصة في اســتصدار جوازات
الســفر ،حيث كلمة مولى في أسمائهم
ً
اربــاكا لــدى بعــض
الســابقة أحدثــت
الدوائر الرسمية”.
وأضاف “جرى عقــد ورش عمل ولقاءات
مع قانونيين وأصحاب االختصاص وعدد
من مجهولي النسب ،وتم اعتماد طريقة
تنهي االشــكال الســابق وتحفظ كرامة
مجهولي النسب.

التشريعي منفتح على أي مقترحات لتجويد نائبان يزوران مركز شرطة الوسطى ويتفقدان
سير العمل فيه
مشروع قانون التقاعد العام رقم  7لسنة 2005

أكــد المجلس التشــريعي الفلســطيني
على أنه حريص على تجويد التشريعات
والقوانيــن بمــا يضمن حقــوق مختلف
شــرائح المجتمــع وانصافهــم ،حيــث
يعكــف المجلس التشــريعي حاليًا على
تجويــد وتعديــل عــدد مــن القوانيــن
مــن بينهــا قانــون التقاعــد العــام.
وقــال المستشــار القانونــي فــي
المجلس التشــريعي مثقــال عجور ”:إن
المجلــس التشــريعي يولــى اهتمامــاً
خاصــاً لقانــون التقاعد العــام ومتابعة
ً
انطالقــا بأنــه
مــواده القانونيــة،
يمــس شــريحة واســعة فــي المجتمع،
ويلقــي بظاللــه علــى المجتمــع ككل.
وبين المستشــار القانونــي عجور خالل
ورشــة عمل نظمتها نقابــة الموظفين
فــي القطاع العام حول مشــروع تعديل
قانون التقاعد العام رقم  7لسنة 2005ـ
بين أن المجلس التشــريعي عقد العديد
من ورش العمل مع مختلف الجهات ذات
العالقــة ،وتــم اجراء دراســات اكتوارية
بالتنســيق مــع وزارة الماليــة لدراســة

انعكاســات مشروع القانون على موازنة
الحكومة ،بهدف الوصول ألفضل صيغة.
وأوضح أن المجلس التشريعي بذل جهدًا
كبيرًا الستشــارة كل من له عالقة بهذا
القانون ،وتم أخذ التوصيات من مختلف
الجهــات حتى تم التوافــق عليه وإقراره
بالقراءة األولى ،مشــيراً إلى أن القانون
ليس حكــرًا على الموظفين في القطاع
العــام بل يمكن للعديد مــن الموظفين
فــي مختلف المؤسســات مــن المجتمع
المدني والعمل األهلي االســتفادة منه.
وأكــد المستشــار القانونــي بالمجلــس
التشــريعي انفتــاح المجلــس علــى أية
مالحظات أو توصيات من شأنها تطوير
وتجويد مشــروع القانــون ،موضحًا أن
التأني في إقراره بالقــراءة الثانية يأتي
من بــاب تجويده وجعله بصــورة مثلى
خاصة أنه يالمــس احتياجات عدد كبير
مــن الموظفيــن المتقاعديــن وحاجات
أســرهم باعتبــار أن الراتــب التقاعدي
يســتفيد منه الموظف المتقاعد وأسرته
التــي يعولهــا في حياتــه وبعــد وفاته.

اللجنتان القانونية واالقتصادية تناقشان تجويد مشاريع بعض القوانين

فــي إطــار المهــام الرقابيــة للمجلس
التشريعي الفلسطيني؛ زار وفد برلماني
مركز شــرطة النصيرات ،لالطالع على
سير العمل وتفقد مرافقه والبرامج التي
يعمل المركز وفقها ،وكذلك لمناقشــة
عدد من القضايا والشكاوى التي تتعلق
بعمل المركز.
وضــم الوفد النائبــان د .عبــد الرحمن
الجمل رئيــس لجنة التربيــة والقضايا
االجتماعيــة بالمجلس ،وعضــو اللجنة
النائب د.ســالم ســامة ،حيث كان في
اســتقبالهم المقــدم محمــود البيومي
مدير مركز شرطة النصيرات ولفيف من
ضباط المركز.
واســتمع النائبــان لشــرح مفصــل عن
عمل المركز وأهم الخطط التي رسمها
إلنجاز األهداف التــي وضعها ،والبرامج
التي يعمل وفقها ،وذلك من أجل توفير
أفضل خدمة ممكنة ألبناء شعبنا.
واطلــع النائبــان علــى أبــرز التحديات
التــي يواجهها المركز ،من حيث الكوادر
البشــرية أو االحتياجــات اللوجســتية،

وأن ذلــك لم يمنعه مــن تأدية واجباته
ورسالته على أتم وجه.
وأشاد النائبان بالعقيدة األمنية الوطنية
التي يحملها أفراد الشرطة الفلسطينية،
مؤكدين على ضرورة مراعاة الشــرطة
ألبناء شــعبنا الصامد الصابــر المرابط
وتقديم أفضل خدمة له.
وطــرح النائبــان عــدد مــن الملفــات
والقضايــا والشــكاوى التــي وصلتهمــا
بخصوص عمــل المركز ،مؤكدين على
أهميــة اتبــاع القوانيــن واألنظمة في
كافــة أعمال المركز ،ومشيدين بالجهد
المبذول خدمة للمواطنين.
وأكــد النائبــان الجمــل وســامة على
أن المجلــس التشــريعي حريــص على
متابعة العمل في كل المؤسسات سيما
مراكز الشرطة.
واســتمع النائبان لعدد مــن الموقوفين
داخــل المركــز للتاكــد مــن أوضاعهم
وملفاتهــم ،وعبــرا عــن ارتياحهما من
ســامة االجراءات المتبعة بحق النزالء
داخل المركز.

لجنة التربية والقضايا االجتماعية تبحث قضية أجور العامالت
في رياض األطفال
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كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

األقصى في خطر
نعيش اليـــوم فصول مخططات صهيونية متصاعدة ،وهجمـــة مســعورة متعددة األشكال
ومـــتسارعة الخطـــى تســتهدف تقســيم المســجد األقصى زمانيا ومكانيا عبر االقتحامات
الواســعة التــي ينــوي الصهاينة تنفيذهــا اليوم وخالل األيــام القادمة في موســم األعياد
اليهودية ،ويســعون من خاللها إلى االعتداء على المصليــن المرابطين في باحات األقصى،
وأداء الطقــوس والصلــوات التلموديــة ونفــخ البوق “الشــوفار” في جنباتــه ،كأحد فصول
مخطط الســيطرة علــى األقصى تمهيــدا لهدمه وإقامــة هيكلهم المزعوم علــى أنقاضه.
ال يخفــى أن المســجد األقصــى يشــكل آيــة فــي عقيدتنــا ،وأحــد أهم بــؤر الصــراع مع
االحتــال الصهيونــي ،كما يشــكل أحــد محاور مشــروعنا الوطنــي وعناوين كفاح شــعبنا
المشــروع ،ومركــز الثقــل الدينــي والسياســي ،بما يجعل المســاس بــه ومحاولــة تغيير
الوقائــع فيــه التحدي األكبر واألخطــر الذي يواجه شــعبنا ويقرر مســتقبله وطموحاته في
طريقــه نحو إنجــاز النصــر والتحرير وإقامــة دولته المســتقلة على كامل ترابــه الوطني.
وال يخفــى أيضــا أن مصيــر المســجد األقصــى ،الــذي يقــع فــي قلــب القدس ،هــو الذي
يرســم آفــاق المســتقبل فــي المنطقــة بأســرها ،فاألقصــى يبقــى أوال ،والقــدس
تبقــى أوال ،وســنظل ،ومعنــا كل أبنــاء شــعبنا ،رافعيــن لــواء المقاومــة والكفــاح حتــى
يتحــرر األقصــى وتعــود القــدس حــرة كريمة عزيــزة كمــا كانت عبــر تاريخهــا الطويل،
وتعــود إلــى ســابق عهدهــا مركــز إشــعاع دينــي وفكــري وثقافــي للعالــم بأســره.
إن األقصــى يتمـركــــز اليـــوم في قلــب معركتنا الوطنيــة الجامعة ،ويشــكل مفتاح الحل
وعنــوان األمــل فــي غمار كفاحنــا الوطني الطويــل الذي ســالت فيه الدماء فــي كل ركن
وزاويــة علــى مدى العصــور واألزمــان الماضية ،وصــوال إلى مرحلــة النكبة وحتــى اليوم.
مــن هنــا فــإن المســجد األقصــى يعتبــر أحــد أهــم صواعــق التفجير فــي إطــار عالقة
الصــراع مــع الصهاينــة ،وأحد أكثــر النقاط ســخونة فــي إطار الوضــع الديني مــن جهة،
والوضــع الجيوسياســي بيــن شــعبنا الفلســطيني واالحتــال الصهيوني من جهــة أخرى.
ورغم ضراوة الهجمة وشدة المخططات التي تستهدف األقصى فليس لدينا أدنى ريب في أن
أهالي القدس والضفة والـ  48الذين يشدون الرحال نصرة للمسجد األقصى ودفاعا عن حياضه
الطاهرة ،ســيظلون أباة صامدين ثابتين مرابطين ،وسيشــكلون شــوكة قاسية في حلوق
الصهاينة المجرمين ،وســيبقى األقصى حاضرا في قلوب كافة أبناء شعبنا ،وفي مقدمتهم
المقاومة الباسلة ،وفي وجدان أبناء أمتنا العربية واإلسالمية الذين تهفو أفئدتهم إلى األقصى
مع كل أذان ،ومع كل صولة للمرابطين في باحات األقصى ،وللمجاهدين والمقاومين البررة
الذيــن ينالون من العدو نيال صباح مســاء فــي جهاد ال ينقطع ،وال يخشــون الوعد والوعيد
واإلجــرام واإلرهاب الصهيوني ،فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ،وما بدلوا تبديال.
إن مشــاهد الصراع والمواجهة مع االحتالل التي دارت رحاها داخل باحات المســجد األقصى
فــي كافــة المراحل ،والتي شــهدت انــدالع انتفاضة األقصــى عــام  ،2000وكذلك معركة
ســيف القــدس اللتان تشــكالن أنموذجا رائعــا في إطار ملحمة خالدة ســوف يعيــد التاريخ
الفلســطيني والتاريخ اإلنســاني المعاصر تســجيلها بأحرف من نور في صحائفه المشــرقة
خــال األيــام القادمة في إطــار انتفاضة فلســطينية خالــدة تنطلق نصــرة لألقصى ،ولن
تكــون هذه االنتفاضــة إال مقدمة لمعركة النصــر والتحرير واالســتقالل الكامل بإذن اهلل.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة قواه وفصائله
وشــخصياته الوطنية واإلســامية وشــرائحه الشــعبية ومنظماتــه المجتمعيــة واألهلية،
فــي كافة أماكن تواجده ،إلى شــد الرحال للدفاع عن المســجد األقصــى ،وإحباط المخطط
الصهيونــي العنصــري اآلثــم ،والعمل علــى توفير كل أشــكال الدعم واإلســناد والمؤازرة
للمرابطين والمنافحين عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ،ودرء األخطار المحدقة
بــه على يد غلواء الحقد واإلرهاب الصهيوني الــذي تجاوز كل الخطوط الحمراء ،وبات يهدد
فعليا حاضر ومســتقبل المســجد األقصى ودوره ومكانته الرفيعة في وجدان شعبنا وأمتنا.
لقد وجهنا في رئاســة المجلس التشــريعي رســائل ومخاطبات عاجلــة للبرلمانات العربية
واإلســامية والدوليــة ،ولقادة األمة ،بضــرورة تحمل مســؤولياتهم السياســية والقانونية
واألخالقيــة واإلنســانية في التصــدي للمخطــط اآلثم للســيطرة على المســجد األقصى،
وفضــح اإلجــرام واإلرهــاب الصهيونــي ،وســنواصل جهودنــا البرلمانيــة والوطنيــة مــن
أجــل تحشــيد جهــود وطاقات األمــة وكل أحــرار العالــم إلنقاذ األقصــى ممــا يطاوله من
مخططــات ،وتعزيــز مكانته الوطنيــة والدينيــة والسياســية واألخالقية واإلنســانية التي
يحــاول االحتالل شــطبها ومحــو آثارها بكل الســبل فــي انتهاك صــارخ لحقوقنــا الثابتة
أوال ،وللقيــم والمبــادئ األخالقية واإلنســانية ثانيــا ،وللمواثيــق والقوانين الدوليــة ثالثا.
وختاما ..فإن قدرنا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس أن نظل طليعة هذه األمة ورأس
حربتهــا في معارك نصرة المســجد األقصــى وتحريره من الصهاينــة الغاصبين ،ونحن في
المجلس التشــريعي الفلسطيني نؤكد أن قضية األقصى ستبقى على رأس سلم أولوياتنا،
مجددين العهد أن نبقى مدافعين عن حياض األقصى ،مرابطين ثابتين في الخندق المتقدم
والصف األول المدافع عنه ،حتى تشرق شمس الحرية على مآذنه وباحاته المباركة بإذن اهلل.
“ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا”

#عدالة_رقمية

نواب المجلس التشريعي يشاركون في الحملة
الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني

شــارك وفد من نواب المجلس التشــريعي
في غرفة التغريد الخاصة بالحملة الدولية
لحمايــة المحتــوى الفلســطيني بوســم
“#عدالة_رقميــة” ،وضــم الوفــد كال من
النائب هــدى نعيــم رئيس لجنــة الرقابة
وحقوق االنســان والنائب يحيى العبادســة
والنائب عبد الرحمن الجمل والنائب مشير
المصري.
واســتنكر النــواب الحملــة الممنهجة التي
تقوم بها مواقع التواصــل االجتماعي ضد
المحتــوى الفلســطيني في اطــار االنحياز
لسياســات االحتالل بهدف تغييــب الرواية
الفلسطينية.

وأكد النواب ان كل محاوالت تقييد المحتوى
الفلســطيني ستبوء بالفشــل أمام طاقات
شــبابنا الواعد والتضامن العالمي الواســع
مع الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.
كما واشــاد النواب بالحملة الدولية لحماية
المحتوى الفلســطيني والتي يقــوم عليها
عــدد مــن النشــطاء واالعالمييــن والتــي
ستســاهم في فضــح االجــراءات المتخذة
وازدواجيــة المعايير لدى مواقــع التواصل
االجتماعــي ضــد المحتــوى الفلســطيني،
مشــددين علــى ضــرورة االســتمرار فــي
مثل هــذه الحمــات لدعــم نقــل الرواية
الفلسطينية إلى العالم.

العــدد
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المجلس التشريعي يقر تقرير اللجنة القانونية حول حق الشعب الفلسطيني في الغاز وحماية موارده الطبيعية من االحتالل

النائب محمد فرج الغول :جميع الثروات والمصادر الطبيعية في فلسطين
حقوق خالصة للشعب الفلسطيني وعلى االحتالل تعويض شعبنا
تقرير وتوصيات اللجنة القانونية
هــذا وأكــد المجلس التشــريعي علــى أن جميع
الثــروات ،والمصــادر الطبيعيــة في فلســطين،
مــن غــاز وغيره ،هــي حقــوق خالصة للشــعب
الفلســطيني ،محمــ ً
ا االحتــال الصهيونــي
المســؤولية عــن تداعيــات االحتــال وســطوه
وسرقته للغاز والموارد الطبيعية وحصاره لقطاع
غزة.
وطالــب المجلس التشــريعي من خــال التقرير
الذي أقره االحتالل بالتعويض الشــامل والكامل
عن كل األضرار المادية والمعنوية المترتبة على
جرائمه.
وشــدد التشــريعي في توصيــات تقريــر اللجنة
القانونية التي تالها رئيس اللجنة النائب محمد
فرج الغول ،شــدد على ضرورة تدخــل المجتمع
الدولي لوقف سياســة االحتالل من سرقة ثروات
ً
ملــكا خالصًا،
الشــعب الفلســطيني ،التــي تعد
ّ
وحقٌ مشــروع للشعب الفلســطيني الذي يعاني
من ويالت الحصار واالحتالل.
وبين أن ممارســات االحتالل هي مخالفة لجميع
المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي تنــص
على الســيادة الدائمــة على الثــروات والمصادر
الطبيعية ،وحقِّ التصرف بها.
وأوصــى المجلــس بالتواصــل مــع الشــركات
الدوليــة واإلقليمية التي تعمل قبالة الســواحل
الفلسطينية ،وتحذيرها من إلحاق الضرر بحقوق
الفلســطيني ،وثرواتــه ومصــادره الطبيعيــة،
ويعتبر مشاركة لالحتالل في انتهاكه للحقوق.
وطالــب األمم المتحدة بأن تتحمل مســئولياتها،
وأن تفــيَ بالتزاماتهــا تجــاه ســكان األراضــي
الفلســطينية المحتلة ،وأن تعمل على اســترداد
الشــعب الفلســطيني حقوقــه واالســتفادة من
ثرواته وموارده الطبيعية ،ولجم االحتالل ومنعه
من السرقة والسطو على ثرواته.
وأكد المجلس على ضرورة توثيق وفضح جرائم
االحتــال ومالحقته قانونيًا وقضائيًا؛ من خالل
اللجــوء لمحكمــة الجنايــات الدوليــة والمحاكم
المختصــة ،ومحكمة العدل الدولية؛ الســتصدار
(فتاوى قانونية) بشــأن حق شــعبنا الفلسطيني
في االســتفادة من ثرواته ومصــادره الطبيعية،
وبطالن نهب االحتالل لها.
وطالــب الفصائــل الفلســطينية وأبناء الشــعب
الفلســطيني بالتوحــد خلــف المقاومــة ودعــا
البرلمانــات الدوليــة واتحــادات البرلمانييــن
الدولييــن والعــرب ولجــان الصداقــة البرلمانية
الفلسطينية فيها إلى بذل كل الجهود وتوحيدها
الستعادة الحقوق الفلسطينية وحمايتها.
وأشــارت اللجنة إلى أن االحتالل يعمد ســرقة أي
فرصة تســهم فــي توفير حياة كريمة لشــعبنا،
مشــيرة إلــى طمــع االحتــال أن يكــون العبًــا
رئيســيًا في ســوق الطاقة العالمي بفضل حجم
الغــاز الكبير والمكتشــف عند ســواحل األراضي
الفلسطينية المحتلة ،سيما سواحل قطاع غزة.
تفاصيل حقول الغاز
وأوضحــت اللجنــة القانونيــة تفاصيــل الغــاز
الفلســطيني من خــال تقارير جهــات مختصة،
ففــي 1999م منحــت الحكومــة الفلســطينية

آنــذاك -فــي ملف ال يخلــو من الفســاد -رخصة
استكشــاف وتطويــر تقــوده مجموعــة الغــاز
البريطانية (بريتش غاز) بنســبة رأس مال 60%
وشركة المقاولين الموحدة ( )CCCبنسبة ،30%
وصندوق االستثمار الفلسطيني بنسبة .10%
وبينــت أنه في عام 2000م ،تم اكتشــاف حقلي
غاز رئيسيين داخل المناطق البحرية الفلسطينية
في المجال التجــاري️،الحقــل األول غزة البحري
(ماريــن  ،)1ويقع في عمق مياه  603متر ،وعلى
بعد  22مي ً
ال بحريا ( 35كم) عن خط األساس من
ســاحل غزة ،أما الحقل الثاني األصغر وهو حقل
(ماريــن  )2والذي يقع ضمــن المنطقة الحدودية
بين قطاع غزة واألراضي المحتلة عام 1948م.
ولفتــت اللجنــة إلــى أن االحتياطيــات مــن الغاز
الطبيعــي وفــق التقديــرات فــي كال البئريــن
بنحو 1.17تريليون قدم مكعب ،أي ما يعادل 42
مليار متر مكعب ،وهــذا الرقم أقل من الحقيقي
الذي تشير إليه اإلحصاءات الرسمية غير المعلنة،
وهــي أكثر مــن  1.8تريليون قــدم مكعب أي ما
يعادل  65مليار متر مكعب.
وأوضحــت اللجنــة أنــه منــذ عــام 2001م
يعرقــل االحتــال ويمنــع بقوة الســاح وصول
الفلســطينيين لحقول الغاز ،فيما انســحبت عام
 2008الشــركة البريطانية من بحر غزة وأغلقت
مكاتبها بسبب منع االحتالل.
وبينت اللجنــة أنه في عام 2016م ،اســتحوذت
شــركة (األنجلــو هولنــدي رويــال داتش شــل)
على حصــة مجموعة (بريتش غــاز) البريطانية
في حقلي غــزة مارين ،وفي العــام 2020م قام
االحتالل بســرقة أرباح تقدر بمئات الماليين من
صادرات غاز أرض فلسطين التاريخية إلى مصر
واألردن.
وأكدت اللجنة أن كل ممارســات االحتالل تخالف
القانون الدولي حيث نصت اتفاقية األمم المتحدة
حول قانــون البحار عــام  - 1982المادة ”: 82إن
الحــدود البحريــة اإلقليميــة ألية دولــة هي 12
مي ً
ال بحرياً من الشاطئ ،وأن الحدود االقتصادية
الخالصة تمتد إلى  200ميل بحري من الشاطئ”.

وأكــدت اللجنــة علــى أن قطــاع غزة تعــد أرضاً
محتلــة بموجــب القانــون الدولــي ،ممــا يعنــي
استمرار حق الشعب في أرضه وثرواته ومصادره
الطبيعية ومقاومة االحتالل الصهيوني ،ومن ثم
فال يحق للمحتل تغيير المركز القانوني لإلقليم
المحتل وحرمان الشــعب الفلسطيني من ثرواته
ومصادره الطبيعية.
مداخالت دولية
بــدوره؛ قال نائــب رئيــس المنتدى اإلســامي
العالمــي للبرلمانيين
د .ناصــر الصانع ”:أن
علــى كل المنظمــات
الدوليــة والحقوقيــة
أن تعمــل لكســر
الحصــار الصهيونــي
الظالــم علــى قطاع
غزة” ،مشــيرًا إلى أن
االحتــال يخالف كل
القوانيــن واألعراف والمواثيــق الدولية من خالل
حرمان الفلسطينيين من ثرواتهم وحرية التنقل
المكفولة في كل القوانين والمواثيق.
مــن جهته؛ جدد رئيس كتلــة الصادقون النيابية
في البرلمان العراقي
النائــب عدنان فيحان
موســى التأكيد على
أن العــراق بــكل
مكوناتــه يقــف مــع
الشــعب الفلسطيني
وقضيتــه العادلــة”،
داعيًـــــا الجامعــــــة
العربيــة والبرلمــان
العربي إلى دعم الحق الفلســطيني في استثمار
ثرواتــه وحريــة الحركــة ،وضمان حيــاة كريمة
للشــعب الفلسطيني وخاصة ســكان أهالي غزة
المحاصرين منذ اكثر من  16عامًا.
من ناحيته؛ أكد نائب رئيــس البرلمان الجزائري
النائب يوســف عجيسة وقوف الجزائر مع الشعب
الفلســطيني ،معتبــرًا ممارســات االحتالل بحق

وفدا من اللجان الشعبية
واستقبلت ً

الشــعب الفلسطيني
وخاصــة فــي غــزة
مخالفة لكل القوانين
واألخــاق ،مشــددًا
على ضرورة أن يتمتع
الشــعب الفلسطيني
بثرواته ومقدراته وأن
يكون له ممــر بحري
ومطــار جوي ،وفق ما
تنــص القوانيــن الدولية ،وأن يحاســب االحتالل
على جرائمه.
بدوره؛ أكد رئيس مجموعة فلسطين في البرلمان
اإليرلنــدي النائــب
ريتشــارد بويدباريت
علــى أن ممارســات
االحتالل اإلســرائيلي
بحق غزة هي جريمة
حرب وخــرق للقانون
الدولــي ،مطالباً برفع
يــد االحتــال عــن
الثروات الفلســطينية
خاصة الغاز الطبيعي في بحر غزة ،مشددًا على
حق الشــعب في غزة أن يكون له اتصال بالعالم
عبر ممر مائي.
من جهتــه؛ قــال النائب عــن الحزب الشــيوعي
التشــيلي لويــس كويلــو ”:مــن حــق الشــعب
الفلسطيني الحصول
علــى الغــاز ،الــذي
يحــول الحصــار على
غــزة من اســتخراجه
واالنتفاع بــه ،ويجب
محاســبة االحتــال
على انتهاكه القانون
وســرقة
الدولــي
مقدرات شعب محتل،
كما ويحق للفلسطيني التنقل بحرية دون قيود”.
مداخالت النواب
بدوره؛ قــال عضــو المجلس التشــريعي النائب

إســماعيل األشــقر ”:أن االحتالل سرق المقدرات
الفلســطينية وما زال
يسرق ،ومن بين أبرز
الموارد التي ســرقها
الميــاه ،حيــث عندما
انســحب عــام 2005
من غزة كان قد سرق
أغلــب الميــاه بغــزة
الصالحــة للشــرب،
وأيضًا يقوم بالسرقة
في الضفــة الغربية” ،مؤكدًا علــى أن المقاومة
الوحدة هي القادرة على لجم االحتالل.
أمــا النائب عــن كتلة فتــح البرلمانيــة إبراهيم
المصــدر ”:أثني على
توصيات تقرير اللجنة
القانونيــة ،ولكــن
مــن أجــل تطبيقهــا
نحتــاج للتوحــد ،وأن
تتشكل حكومة وحدة
وطنيــة تتلقى الدعم
واالســناد مــن كل
العــام” ،مشــيرًا إلى
أهمية اســتمرار نضال الشــعب الفلسطيني في
وجه االحتالل.
من جهتــه؛ قال النائب د .أحمد أبو حلبية ”:ندعو
الشــعوب العربيــة
واإلســامية بضرورة
بفــك
المشــاركة
الحصار عــن غزة من
خالل إعــادة تســيير
الوفــود والحمــات
كما كان فــي األعوام
الماضية”.
من ناحيته؛ أكد النائب
د .عاطــف عــدوان على أهمية تفعيــل المقاومة
المســلحة فــي وجــه
االحتالل ،مشيرًا إلى
أن المقاومة اللبنانية
أجبــرت االحتــال
والجميع عدم التالعب
بحق لبنــان بالموارد
الطبيعيــة وخاصــة
الغاز ،لــذا فالمقاومة
الفلســطينية عليهــا
أن تلعــب دورًا فــي حمايــة مقــدرات الشــعب
الفلسطيني.
بدوره؛ شــدد النائب د .سالم سالمة؛ على ضرورة
إعــداد تقاريــر عــن
ســرقة االحتــال لكل
المــوارد الطبيعيــة
ســواء الغــاز أو المياه
أو الثــروات المختلفــة
بشكل مفصل ،وكشف
جرائمــه أمــام العالم
والعمل على محاسبته
ومحاكمته ،مؤكدًا أن
المقاومة قادرة على لجم االحتالل وإيقافه.

وناقشت ملف تدني أجور معلمات الروضات

اللجنة القانونية تبحث مع وزارة العدل تطوير القوانين لتجويد منظومة العدالة لجنة التربية تتفقد عددًا من المدارس وتطلع على
برامجها التعليمية والتربوية

زارت اللجنــة القانونيــة فــي المجلــس التشــريعي
وكيــل وزارة العــدل المستشــار أحمد الحتــة ،لالطالع
علــى ســير العمــل بالــوزارة وبحــث عــدة ملفــات.
وضــم وفــد اللجنــة رئيــس اللجنــة القانونيــة النائب
المستشــار محمد فرج الغول ،ومقررها النائب د.مشــير
المصــري ،وأعضاؤهــا النــواب د.مــروان أبــو راس،
ود.أحمــد أبــو حلبيــة ،فيمــا اســتقبلهم وكيــل الوزارة
أحمــد الحتــة ،ولفيف مــن المــدراء العامون بالــوزارة.
وأوضــح رئيــس اللجنــة النائــب الغــول أن الزيــارة
تأتــي ضمــن المهــام الرقابيــة للجنة ،ولالطــاع على
ســير العمــل فــي مختلــف أركان منظومــة العدالــة.
واســتمعت اللجنــة لعمــل الــوزارة وأهــم برامجهــا
وخططهــا والعالقــات التــي تربطهــا مــع مؤسســات
العدالــة كالنيابــة العامــة والقضــاء ،خاصــة فــي ظل

أهميــة تكامــل العمــل بينهــم لتجويــد الخدمــات.
كما اســتمعت اللجنة لعمــل الهيئات والملفــات التابعة
لوزارة العدل أو تشــرف عليها وهي الهيئة الفلسطينية
المســتقلة لمالحقــة جرائم االحتالل (توثيــق) ،والطب
الشــرعي ،والســجل العدلي ،وملف التحكيــم والخبراء،
والمعمــل الجنائــي ،والجمعيــات والنقابــات والتــي
تحتــاج لعمــل متكامــل بيــن كل الــوزارات والهيئــات.
جرى خالل اللقاء بحث عدة قوانين تنظم عمل المؤسسات
والهيئات التي تشرف عليها وزارة العدل ،حيث سيتم رفع
تصورات التعديل لألمانة العامة للمجلس الوزراء إلحالته
إلى المجلس التشــريعي للبحث واإلقــرار وفق األصول
المتبعة ،ومن أبرزها قانــون النقابات وقانون الترجمة.
لجان المخيمات الشعبية
في ســياق آخــر؛ التقت اللجنــة القانونية فــي المجلس

التشريعيعددًامنممثلياللجانالشعبيةفيالمخيمات.
واســتمعت اللجنة لتفاصيل المهام والبرامج والخدمات
التــي تقــوم بهــا اللجــان الشــعبية فــي المخيمــات،
وكذلــك أبرز المشــكالت والمعيقات التــي يواجهونها.
وطالــب ممثلــوا المخيمات المجلس التشــريعي توفير
غطــاء قانونــي لعملهــم ،علــى اعتبــار أن المخيمات
ال تتبــع البلديــات وال الحكومــة ،وبالتالــي فــإن
مرجعيتهــا لوكالــة -األونــروا -أو منظمــة التحريــر،
ممــا يســتدعي وجــود قانــون صــادر عــن المجلــس
التشــريعي يضفــي الصبغــة القانونيــة عليهــا.
ووعــدت اللجنــة القانونيــة بالتشــريعي وفــد
ممثلــي اللجــان الشــعبية بتبنــي قضيتهــم
وطرحهــا علــى المجلــس التشــريعي للمعالجــة
القانونيــة لملــف اللجــان الشــعبية فــي المخيمــات.

زار مقـــــــــــرر
لجنــة التربيـــة
و ا لقضا يـــــــــا
ا ال جتما عيـــــة
فــي المجلــس
النائب د.يوسف
الشرافي عـددًا
مــن المــدارس
ا لثا نو يــــــــــة
لالطــاع علــى
ســير العمليــة
التعليمية فيها.
واطلــع النائــب د .الشــرافي علــى برامــج المــدارس
وخططهــا خــال الفصــل األول مــن العام الدراســي
الحالي ،كما تفقد عددًا من الصفوف في تلك المدارس
واستمع من المعلمين والطالب آلليات التربية والتعليم
في المدارس وأهم البرامج والخطط.
وقــدم مقرر لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعية في
المجلس التشريعي مجموعة من النصائح والتوجيهات،
سيما في اإلطار التربوي وسلوكيات المعلمين والطالب
داخــل المدرســة ،والتــي تهــدف لالرتقــاء بالعمليــة
التعليمية وتجويدها.
وشــدد النائــب د .الشــرافي علــى حــرص المجلــس

التشريعي على
متابعة العملية
التعليميـــــــــة
بــكل مكوناتها
و مر ا حلهــــــا ،
و ا ال ر تقــــــا ء
بهــا مــن أجل
إيجــــاد جيـــل
علــى مســتوى
ا لتحد يــــــــا ت
التــي تمــر بها
فلسطين ،سواء في مقاومة االحتالل أو رفعة المجتمع
وتقدمه.
فــي اطــار منفصــل؛ عقــدت اللجنــة برئاســة النائب
د.عبــد الرحمن الجمــل ،اجتماعاً دورياً لمناقشــة عدة
قضايــا ،بحضــور أعضــاء اللجنــة النــواب د .خميــس
النجــار ،ود .ســالم ســامة ،ود .يوســف الشــرافي.
وبحثــت قضيــة تدني أجــور معلمات ريــاض األطفال
لمعالجتها مع الجهات المختصة ،وناقشــت أيضاً تقارير
ديوان الرقابة المالية واإلدارية حول وزارة العمل ،وأقرت
عقد لقاء مع رئيس ديوان الرقابة خالل الفترة المقبلة.
وبحثت اللجنة شــكاوى المواطنين الواردة إليها وردود
بعض الوزارات عليها.
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لجنة القدس بالتشريعي ترسل مذكرة للبرلمانات حول االنتهاكات
الصهيونية بحق القدس واألقصى

في أكناف بيت المقدس
النائب فتحي القرعاوي

أسرى الحرية والدور المطلوب

أرســــلت لجنـــــة القــدس واألقصــى
فــــــي المجلـــــــس التشــريعي مذكرة
للبرلمانات في دول العالــــــــــــم ولجان
الصداقة البرلمانيـــة مـــــع فلســطين،
مــن أجل توضيح الجرائــم التي يرتكبها
االحتــال الصهيوني بحق مدينة القدس
والمســجد األقصــى المبــارك ،مطالبــة
البرلمانــات بالتحــرك للجــم االحتــال
وحمايــة المدينة واألقصى وفق القوانين
واألعراف الدولية.
وأكدت اللجنة في مذكرتها أن االنتهاكات
التي ترتكبها قــوات االحتالل الصهيوني
المســجد األقصــى وحاضنتــه مدينــة
القــدس ،جرائــم حــرب يحاسَــب عليها
بموجب القانون الدولي ،والقانون الدولي
اإلنساني.
ودعت اللجنة إلــى التحرك العاجل لوضع
حد لهذه االنتهاكات الصهيونية الصارخة
بحــق القدس والمســجد األقصــى والتي
تتصاعــد تزامنــا مع “األعيــاد اليهودية”
المزعومــة ،مؤكــدة علــى أن اســتمرار
الصمــت الدولي علــى جرائــم االحتالل
بحق المقدســات اإلســامية والمسيحية
شجعه الرتكاب المزيد.
وطالبت اللجنة بوقف كل أشكال التطبيع
اآلثــم مــع االحتــال الصهيونــي الــذي
يستغل ذلك ليواصل اقتحاماته وعدوانه
وممارســاته االســتفزازية فــي حــرم
المســجد ،ودعت الســتنفار كل الطاقات
والجهــود علــى مختلــف المســتويات
السياســية والقانونيــة واالعالميــة
والشــعبية لنصــرة القــدس والمســجد
األقصى المبارك.
وأوردت اللجنة فــي مذكرتها االنتهاكات
التــي يتعــرض لهــا األقصــى ،ومنهــا
االعتــداءات علــى المســجد األقصــى
المبارك ،وحراسه والمصلين والمرابطين
فيه ،واســتمرار الحفريات أسفل ساحات

األقصــى ومحيطــه ،إضافــة لتصاعــد
االقتحامــات مــن المســتوطنين تمهيدًا
لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
وأشــارت اللجنــة إلــى صور االعتــداءات
علــى مدينــة القــدس وأهلهــا ،وأبرزها
هدم المنشــآت واألحياء بــدون وجه حق،
حيث هدم نحو  4000منزل منذ احتالله
لشــرقي القــدس عــام  ،1967وهنــاك
مخططــات لهدم  20000منزل في أحياء
وقــرى تابعــة للقــدس ضمــن مشــروع
تهويدي ضخم ،وفرض الضرائب الثقيلة
وغير القانونية على المقدسيين.
النائب د .أحمد أبو حلبية
في ذات اإلطار؛ حذر رئيس لجنة القدس
واألقصــى فــي المجلــس التشــريعي د.
أحمد أبــو حلبية من اســتغالل االحتالل
الصهيوني لما يســمى األعيــاد اليهودية
المقبلــة ،لزيادة وتيــرة االنتهاكات بحق
األقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس
وتمرير المخططات الصهيونية.
وقــال أبــو حلبية فــي تصريــح صحفي
للمكتــب اإلعالمي للمجلس التشــريعي
 ”:إن الشــهر الجــاري يصادف ما يســمى
رأس الســنة العبرية فــي  26-27أيلول
ســبتمبر ،كما أن شــهر أكتوبر تشــرين
أول حافل بالمناســبات الدينية اليهودية
كعيدي الغفران والعُرش المزعومين”.
وأضاف “في المناسبات الدينية المزعومة
يقوم االحتالل بزيادة عدد المستوطنين
المقتحمين لألقصى ،ويســمح لهم بأداء
طقــوس تلموديــة كالنفــخ فــي البوق،
وصــاة التوبــة ،واالنبطــاح التلحمــي،
وقــراءة التــوراة المحرفــة” ،مبينًــا أن
ذلك يشــكل تهديدًا لمشاعر المسلمين
ومخالفتــه لكافــة المواثيــق واألعــراف
الدينية والدولية.
وأكــد النائــب د .أبــو حلبيــة علــى أن
المطلــوب من أهالــي القــدس والضفة

الغربية والداخل المحتــل تكثيف الرباط
فــي المســجد األقصى المبــارك ،كما أن
علــى العــرب والمســلمين دعــم أهالي
القدس ودعم األقصى.
النائب د .عاطف عدوان
فــي ذلت الســياق؛ اســتنكر رئيس لجنة
شــؤون الالجئين في المجلس التشريعي
النائــب د .عاطف عــدوان ارتفــاع وتيرة
االقتحامات واالنتهاكات الصهيوني بحق
المسجد األقصى المبارك ومدينة القدس.
وقــال النائــب د .عــدوان فــي تصريــح
للمكتب اإلعالمي للتشــريعي ”:يســعى
االحتالل لفــرض وقائع جديــدة وتمرير
مخططــات االحتــال الخبيثــة” ،مضي ًفا
“الــذي نعــول عليــه لحماية مقدســاتنا
هــي مقاومتنا الباســلة ووحدة شــعبنا،
وقــدرة شــعبنا على حمايـــة حقوقــــــه
ومقدساتــــــــــه” ،محــذراً االحتــال
مــــــن خطـــــورة المضــــــي فـــــي
انتهاكاتــه وجرائمــه وأن الشعـــــــــــب
الفلسطينــــــــي سيبــذل الــروح والدم
من أجل حماية القدس واألقصى.
النائب د .مروان أبو راس
قال رئيس لجنة الداخلية واألمن والحكم
المحلــي فــي المجلــس التشــريعي د.
مــروان أبــو راس ”:إن االحتالل يســتغل
الحالة الفلســطينية الراهنة من انقسام
وتشرذم ،وهرولة بعض األنظمة العربية
للتطبيع معه ،في تمرير سياسات خطيرة
بحق األقصى المبارك ومدينة القدس”.
وأضــاف النائب د .أبــو راس في تصريح
صحفي للمكتــب اإلعالمي للتشــريعي،
“نتوقــع مــع موســم األعيــاد اليهوديــة
المقبــل أن تزيــد الوتيــرة االعتــداءات
بشــكل أكبــر ،إضافــة إلــى حمالته في
توسيع المستوطنات الصهيونية بالقدس
ومحيطها”.
وشدد د .أبو راس على ضرورة أن يتوحد

الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل
ومخططاتــه ،مؤكــدًا علــى أن االحتالل
سيواجَه بحالة شعبية فلسطينية عارمة
ســوا ًء بالرباط فــي األقصــى المبارك أو
المواجهة الميدانية.
وأشــار د .أبــو راس إلــى أن المقاومــة
الفلســطينية فــي تصاعــد إلفشــال
مخططات االحتــال ،وأن الضفة الغربية
كلها تنتفــض اليوم في وجــه االحتالل،
مؤكدًا على أن مخططات االحتالل خالل
األعيــاد اليهودية القادمة لــن تمر مرور
الكرام.
النائب حاتم قفيشة
بدره؛ قــال النائب عن محافظــة الخليل
حاتــم قفيشــة ”:إن طقــوس االحتــال
التلموديــة فــي القــدس المحتلــة
والمســجد األقصــى المبــارك ،تأتي في
إطار المخططــات االســتيطانية الخبيثة
لتهويد كل المعالم اإلســامية بالمدينة
المحتلة”.
وشدد النائب قفيشة على أن االنتهاكات
المتصاعــدة والتهيئــة للنفــخ بالبــوق
والطقــوس “الشــاذة” غيــر مرتبطــة
بأعيــاد االحتــال الدينيــة المزعومــة،
بقــدر ارتباطهــا بمخططاتــه الممنهجة
لتهويد األقصى مثلما جرى في المســجد
اإلبراهيمي.
وذكــر أن انتهاكات االحتالل في األقصى
تهــدف إلــى ضم أجــزاء منه لما تســمى
“قائمــة التــراث اليهــودي” ،قائــ ً
ا ”:مــا
يشهده األقصى اليوم عشناه في الخليل
بالمســجد اإلبراهيمي ،وبذات الوســيلة
التــي نفــذت لبســط الســيادة الدينية،
كواحدة من أخطر أشــكال الســيادة على
األقصى”.
ودعا النائب قفيشــة للتصدي النتهاكات
االحتــال ومخططاته االســتيطانية ضد
المسجد األقصى ومدينة القدس المحتلة.

استنكروا اعتقال المطلوبين لالحتالل

نواب :شعبنا الفلسطيني بدأ يتململ من سياسات السلطة وأجهزتها التي
تخدم االحتالل على حساب شعبنا

اســتنكر نواب ممارســات أجهزة
أمن الســلطة والتــي كان آخرها
اعتقــال المطلوبيــن لالحتــال
مصعــب اشــتية وعميــد طبيلة
مــن نابلــس ،موضحيــن أن
سياســة الســلطة وأجهزتهــا
األمنيــة منحــازة لالحتــال
وعليها أن تعود لحضن الشــعب
الفلســطيني قبل فــوات األوان.
النائب نايف الرجوب
بدوره؛ قــال النائب عن محافظة الخليل
د .نايف الرجوب ”:إن ما جرى في مدينة
نابلس هو دليل جديد على أن الســلطة
بــرام اهلل تعمــل بــكل إمكانياتهــا في
خدمة االحتالل ومصالحه وأمنه”.
وأكد النائــب الرجوب على أن الســلطة
بما تمارســه أجهزتها األمنية في الضفة
من اعتقال المطلوبين ،تضرب المصالح
الفلسطينية عرض الحائط”.
واســتنكر النائب الرجوب سياسة تقديم
الســلطة لخدمــات مجانيــة لالحتــال
واإلدارة األمريكية على حســاب الشعب
الفلسطيني.
النائب باسم الزعارير
مــن جهتــه؛ قــال النائب عــن محافظة
الخليــل باســم الزعاريــر ”:إن اعتقــال
الســلطة المطلــوب مصعــب اشــتية
تواطــؤ مــع االحتــال ضد شــعبنا ،وأن

اعتقــال مصعــب اشــتية المطلــوب
األول لالحتــال ،هــو فعــل مســتنكر
ومخالــف لجميــع القيــم الوطنيــة”.
وشــدد النائب الزعاريــر على أن اعتقال
اشــتية تخطي لــكل الخطــوط الحمراء
باتجاه التآمر والتواطؤ مع االحتالل ضد
شعبنا ،في الوقت الذي يشن فيه االحتالل
هجوما شرســا على شــعبنا ومقدساته،
ويعد بشــكل حثيــث القتحامــات كبيرة
ومتكــررة للمســجد األقصى والمســجد
اإلبراهيمي الشــريف وقتل أبناء شعبنا.
وأشــار إلى أن هذه الخطوة المشــبوهة
كشــفت حقيقة هــذه الســلطة ،وأزالت
الغطــاء عــن كل مــا حاولــت الســلطة
أن تتدثــر به مــن ادعاء أنها المشــروع
الوطني الفلســطيني ،معتبرًا الســلطة
بــرام اهلل “كيان وظيفي” أقيم بشــروط
أوســلو لصالــح االحتــال ،وتنفــذ مــا

يمليــه عليهــا قــادة االحتــال بالحرف.
وبيّــن النائــب الزعاريــر أن “الســلطة
تشــن حربــاً علــى شــرفاء البلــد ،ومن
يدافعــون عــن حقــوق هــذا الشــعب،
لذلــك لــم يعــد هناك مــن يدافــع عن
تصرفاتهــا وسياســاتها إال من جندتهم
مــن عناصرهــا األمنيــة والمنتفعين”.
ودعــا قيــادة ســلطة رام اهلل لالتعــاظ
مــن األحــداث“ ،وأن تــدرك أن الشــعب
الفلســطيني فــي طريقــه الســتبدالها
بالمخلصيــن الصادقين الذيــن يبذلون
أرواحهم ومــا يملكون مــن أجل الوطن
والشــعب ،وليســوا كمن اتخــذ من هذه
المرحلة مغنمًــا وطري ًقا للثراء الفاحش
ســلبًا ألموال العامة ،وعليها -السلطة-
أن تلتقــط رســالة الشــعب وتســتدير
باتجــاه التمســك بحقوقــه وثوبتــه
وتتحالف معه ضد عدوه وليس العكس”.
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د .بحر :انفاذ القانون وتطبيق األحكام ضرورة
للحفاظ على النسيج المجتمعي

اســتقبل رئيــس المجلــس التشــريعي
الفلسطيني باإلنابة د .أحمد بحر ،عددًا
مــن أهالــي المغدوريــن المحكوم على
قاتليهــم باإلعدام ولكن لم ينفذ الحكم
حتــى اآلن ،وذلك بحضــور رئيس لجنة
الداخليــة واألمن بالمجلس التشــريعي
د.مروان أبو راس.
واســتمع د .بحــر إلــى مطالــب أهالــي
المغدورين ،خاصة تنفيذ أحكام القضاء
التي يرجع بعضها لعدة ســنوات بإعدام
القتلــة ،وذلــك فــي إطــار رد الحقــوق

plc.gaza

+ 970 8 2827027

والحفــاظ علــى النســيج المجتمعــي
والسلم األهلي.
وأشاد د .بحر بحرص أهالي المغدورين
على الســلم األهلي وااللتــزام بالقانون
وأحــكام القضــاء ،مؤكــدًا أن موقفهم
الوطني واألخالقي والديني محل تقدير.
وأكد رئيس المجلس التشريعي باإلنابة
علــى أن المجلس ســيتواصل مع كافة
الجهــات ذات العالقــة مــن أجــل انفاذ
القانون وتطبيق األحكام القضائية على
القتلة والتي أصبحت باتة وفق القانون.

تصدر عن المكتب اإلعالمي في
المجلس التشريعي الفلسطيني

محمد رضوان

لؤي حجازي  -إبراهيم العيسوي

حســـام أبو دقـة

خالل استقبال أهالي مغدورين

إشــراف عــام

تحريــــر ومتابعــة

تصميم وإخراج
palplc

النائب نجاة أبو بكر
وفي إطار منفصــل؛ أكدت عضو
المجلس التشــريعي عــن حركة
فتح نجاة أبو بكر ،على أن شعبنا
الفلسطيني في الضفة المحتلة،
مقبــل علــى مرحلــة تصعيدية
خطيــرة بســبب ممارســات
االحتــال العدوانيــة المتمثلــة
فــي االقتحامــات واالســتيطان
والقمــع وتهويد األرض وتدنيس
المقدســات ومصــادرة األراضــي.
وقالــت أبــو بكر فــي تصريــح صحفي
”:االحتالل دأب على المداهمات والجرائم
والقتــل والعدوان ،وهذا كفيل بإشــعال
نــار الثــورة واالنتفاضــة مــرة أخــرى”.
أضافــت ”:المقاومة مســتمرة ،والثورات
الفلسطينية متجددة ،كل فترة تهدأ ثم
ســرعان ما تبدأ بالتصعيــد مرة أخرى”،
مبينة أن الشــارع الفلســطيني لم يعد
ينتظر من قيادة السلطة برام اهلل شيء،
وأن مــا يجري بالضفة من ثورة في وجه
االحتالل دليل على “شــعبنا بدأ يتململ
من سياســات السلطة وحتى بعض أبناء
األجهــزة األمنية الذين باتوا يشــتبكون
مع االحتالل وينفذون العمليات الفدائية
كعملية حاجز الجلمة األخيرة ،وذلك نابع
من عدم رضاهم عن ســلوك الســلطة
ومنهجهــا في التنســيق مــع االحتالل”.

مع بزوغ شــمس نهار كل يوم على الخالئق ثم تعود لتغيب وتطوي معها يوماً
ربما ينتبه البعض إليه أو ال  ..باســتثناء فئة من أبناء الشعب الفلسطيني ،فإنها
تعد لحظات النهار والليل ..دقائقه وســاعاته ،إنهم األسرى ،هذه الفئة الكريمة
من أبناء الشعب الفلسطيني والذين تتفاوت أعمارهم ما بين ال  18عاماً الى ما
بعــد وما فوق ال  60عاماً وكذلك تتفــاوت محكومياتهم حتى تصل محكوميات
البعض إلى رقم جنوني ال يمكن لبشــر أن يستوعبه إال في ظل االحتالل خاصة
عندما تعلم أن بعض األســرى هم محكومون بعشرات المؤبدات ..وهذا يعكس
العقلية الحاقدة التي تتابع ملف األســرى واألســيرات أو حتى الملف الفلسطيني
كام ً
ال.
إن الشعب الفلســطيني محكوم بهذه العقليات ،فأنت ال تتفاجأ عندما ترى هذه
األحكام الخيالية والتي ال يوجد مثيل لها إال في ظل دولة االحتالل.
ولكن بالمقابل ماذا قدم الناس لقضية األســرى ،ســوا ًء على مســتوى السلطة
الفلســطينية أو الحكومات العربية أو الشعوب ،إنه شيء ال يكاد يقدر بالمقارنة
مــع حجم التضحيات العظيمة من قبل األســرى واألســيرات والتي تضعهم في
أجواء ال يستطيعون فيها التكهن بمستقبلهم ولو لساعات.
إن واجب هؤالء الكرام يقع بالدرجة األولى على عاتق األمة العربية التي تعهدت
بالوقــوف إلى جانب الشــعب الفلســطيني وذلك بابتداع وســائل وأســاليب من
شــأنها أن تدفع االحتالل لإلفراج عن األســرى رغماً عنه ثم على عاتق السلطة
الفلســطينية والتي تعالج الموضوع بطريقة هشّــة وليس فيها أوراق ضغط أو
شيء من الجدية مما يضع هؤالء األسرى في أجواء المجهول أيضاً.
إن معالجــة موضوع األســرى ال يحتاج إلى مجرد تشــكيل وزارات ولجان تخص
األسرى فحسب وإنما يحتاج الى وقفة جادة لمعالجة كل ما يحتاجه األسير داخل
قالع األسر ابتدا ًء من قضية المأكل والملبس واالستقرار الداخلي ومروراً بعائلة
األســير وأوالده وأسرته وانتها ًء بمصروفه اليومي وتاريخ إطالق سراحه ،لألسف
الشــديد ال توجد خطة واضحة لدى وزارات األسرى تفصح عن مستقبل األسرى
وعن معاناتهم ومعاناة أهليهــم وذويهم وإنما هناك خطط بخطوط عريضة ال
تتجاوز بأن تكون مجرد حبر على ورق.
إن األســرى واألســيرات فــي ســجونهم وزنازينهم يعــدون األوقــات التي تمر
بالدقيقــة والثانية ويتابعون أخبارهم في الخارج وإلى أين وصلت لحظة بلحظة
وهذا من شــأنه أن يضع الكل الفلســطيني ســلطة وفصائل وأفراداً عند حدود
مســؤولياتهم ،فليس من المروءة أن تســمع عن أســير محكوم بعشرة مؤبدات
وعن آخر ال زال في السجن منذ  20عاماً واألمثلة كثيرة كثيرة ،وهذه إشارة إلى
حالة الالمباالة تجاه هذا الملف الكبير.
إن االحتالل يترنّم على عذابات األســرى وعلــى أوجاعهم وآالمهم ،ولذلك كان
ال بد أن تكون هناك لجنة واســعة بل أوســع من الوزارة من شــأنها متابعة كل
ما يلزم األســير ابتــدا ًء من عملية التنقل وقضية الطعــام وإدخال المالبس في
الصيف والشتاء والحاجيات التي تلزم كل أسير وأسيرة.
وهناك من األســرى من يتأخر ملفه مما يجعله يتأخر في السجن وهذا ناتج عن
الوضع المالي لألســير الذي ال يملــك المال الكافي لتوكيــل محامي بارع يتابع
قضيتــه ،فيترك الملف لبعض الجهات الحقوقية والتي ال تعطيه األهمية البالغة
مما يؤدي إلى الحكم على األسير حكماً عالياً.
وختاماً  ..يجب على الكل الفلســطيني أفراداً ومؤسسات وجهات ذات اختصاص
أن تولي قضية األسرى واألسيرات أهمية بالغة ،وأن تتابع موضوع أسرهم ألنه
ال يقل أهمية عن موضوع األســير والذي يســاهم دائماً في اســتقرار األسير أو
جعله في حالة ارتباك.
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