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صحيفة نصف شهرية تصدر عن /
المكتب اإلعالمي في المجلس التشريعي الفلسطيني

د .أحمــد بحر رئيس المجلس
التشــريعي باإلنابة :ستنتصر
إرادة األســرى وينكســر قيد
السجان

w w w . p l c . p s

في الذكرى الــ  53إلحراق األقصى

المجلس التشريعي يطلق فعاليات أسبـوع دعـم القـدس واألقصى
أطلقـــت لجنة القــدس واألقصى فــي المجلس
التشريعي الفلسطيني فعاليات أســـبوع دعـــم
القـــدس واألقصى ،حيث جــاء ذلك خالل مؤتمر
صحفي عقدتـــه اللجنـــة والمؤسســات العاملة
للقدس بمقــر المجلس التشــريعي بغزة ،وذلك
تزامنًا مـــع الذكـــرى الــــ  53إلحراق المســجد
األقصى المبارك.
وقـــــال رئيـــس لجنــة القـــدس واألقصــى
بالتشــريعي النائــب د .أحمــد أبــو حلبيــة ”:إن
االحتالل مـــا يـــزال يعيـــث الخراب في قدسـنا
ومقدســـاتنا ،ويطلـق العنـــان لجيشـه المهزوم
وقطعــان مســـتوطنيه لتنفيــذ جرائمهــم ضد
المقدســيين خاصـــة والفلســطينيين عامـــة
بالقتـــل واألســر والتهديــد واإلبعــاد والتهجيــر
القســري” ،مضيفاً “أن ذلك بهدف تهويد مدينة
القدس وإقامة ما يسمى “الهيكل المزعوم” على
أنقاض المسجد األقصى المبارك”.
وأوضـــح أبـــو حلبيـــة أن االحتالل يســـعى إلى
تهويــد القــدس وإقامــة مــا يســمى “الهيــكل
المزعوم” على أنقاض المسجد األقصى ،مشيراً
إلى أن االحتــال يحاول تخصيص أوقات محددة
لتدنيس المستوطنين لسـاحات األقصى تمهيدًا
لفـرض التقسـيم الزماني ،عالوة على محاوالته
الســـيطرة على شؤون المسجد والتدخل بتعيين
الحــراس وإعادة اإلعمار ،تمهيــدًا لتغيير الوضع
التاريخــي القائم فــي المدينة ،وذلــك كمقدمة
إلقامة ما يسمى “مشروع القدس الكبرى”.
وقــال د .أبو حلبية ”:إن كل هـــذا يأتي وســـط

حالـــة مـــن التطبيــع المخــزي ألنظمــة عربية
وإسالمية رهنت مصالحها لالحتالل ،وهذا جعل
من قضية القدس واألقصى ضعيفة الحضور في
المحافل الرسمية والدولية”.
ودعـــا رئيس لجنة القــدس واألقصى البرلمانية
فصائـــل المقاومة الفلسطيني ألن تبقـــى على
يقظة واسـتعداد دائم لنصرة القدس واألقصى،
مطالباً أبناء شــعبنا الفلســطيني القادرين على
الوصول لألقصى المبارك الرباط فيه والمشاركة
فــي حملة صلــوات الفجر العظيــم ،ليكون ذلك

رسالة لالحتالل بتمسك شعبنا بقدسنا وأقصانا.
وجـــدد أبـو حلبيـــة دعوتـــه إلى أبنـــاء وعلماء
األمة العربية واإلســامية اقتناص هذه الذكرى
األليمــة؛ لنشــر الثقافة المقدســية في أوســاط
شــباب األمة ،وبناء قاعدة شــعبية صلبة ترفض
التطبيع مع االحتالل وتجرمه.
بيان رئاسة التشريعي
وكانت رئاســة التشريعي قالت في بيان صحفي
بذكــرى إحــراق األقصــى ”:إن مــا يتعــرض له
األقصــى المبارك من عــدوان متواصل من قبل

االحتالل اإلســرائيلي وقطعان مســتوطنيه ،هو
امتداد لجريمة إحراقه قبل  53عاماً ،التي اقترفها
المتطرف الصهيوني مايكل دينيس روهان ،في
 21أغسطس .”1969
وأضافت “إن اإلرهاب الذي يتعرض له المســجد
األقصــى مــن قبل االحتــال بدعــم أمريكي ما
زال مستمرا ،من الحفريات أسفله وفي محيطه،
واالقتحامــات اليومية والتهويــد والتهجير وهدم
منازل المقدسيين ومصادرتها وتسريبها لصالح
المستوطنين ،في محاولة بائسة لفرض التقسيم

الزماني والمكاني على المسجد األقصى ،وطمس
هوية المدينة المقدسة وتغيير معالمها”.
وأكــــدت رئاســة التشريعــــي على أن األقصى
يمثــل رمــزاً دينيــاً خالصــا للمســلمين ال يقبل
القســمة“ ،وإن الوضــع الطبيعــي هــو أن يتــم
تحريــره مــن دنــس االحتــال ،وأن يعــود إلى
حاضنتــه العربية واإلســامية ،وليــس الهرولة
واللهث خلف سراب التطبيع”.
وحــذرت رئاســة المجلس من أن االســتمرار في
الجرائم بحق المســجد األقصى المبارك سيؤدي
لالنفجار في وجه االحتالل ،موضحة أن كل هذه
االنتهــاكات والجرائم تشــكل مخالفــة صريحة
للقانــون الدولــي والقانــون الدولي اإلنســاني،
واتفاقيتي الهاي لعامي 1907و ،1954واتفاقية
جنيف الرابعة ،واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
وغيرها مــن المواثيــق والقوانيــن واالتفاقيات
الدولية التي نصت على ضرورة حماية المقدسات
ودور العبادة ،وعدم االعتداء عليها ،والحفاظ على
العقيدة الدينية والمــوروث الحضاري والتاريخي
شعب يقع تحت االحتالل.
والثقافي أليِّ
ٍ
وقالــت رئاســة التشــريعي ”:آن األوان لجامعــة
الدول العربيــــة ومنظمــــة التعـــاون اإلسالمي
وكل اللجـــان والمنظمــات والهيئــات العربيــة
واإلســامية والقائميــن على الصناديــق المالية
التــي أُنشــئت ألجــل حمايــة المســجد األقصى
المبــارك ومدينة القــدس المحتلــة ،أن يتحملوا
مســؤولياتهم كاملــة وتنفيذ جميــع االلتزامات
إلنقاذ المسجد األقصى”.

النائب الغول :المجلس التشريعي يعكف على إقرار مشروع قانون
لجنة الرقابة بالتشريعي تدين عدم محاسبة
أصول المحاكمات الشرعية
مع مرور  100يوم على اغتيالها

صرح رئيــس اللجنة
القانونية بالتشريعي
النائــب محمــد فرج
الغــول أن مشــروع
أصــول المحاكمــات
الشرعية تم صياغته
بعــد سلســلة مــن
ورش العمــل جمعت
بين اللجنة القانونية
فـــــــي المجلــــــس
التشــريعي واللجنــة
الشــرعية التابعــة
لهــــــــــا ،والمجلس
األعلــى للقضـــــــاء
الشرعي وغيرها من
المؤسسات والجهات
ذات العالقة إلنضاج قانون كامل وشامل.
وأشــار النائب الغــول إلى أن المجلس التشــريعي
صــادق على مشــروع القانون بالمناقشــة العامة،

ويعكف حاليًا على قراءته بالقراءة األولى.
وأوضــح أن القانــون يرســم طريــق الدعــاوى
القضائيــة والتبليغات في المحاكم الشــرعية في

نــواب :يجــب نصــرة األســرى
يف معركتهــم والعمــل علــى
تحريرهم

اللجنة االقتصادية بالتشريعي تعقد
جلسة استماع لرئيس هيئة املديرين
بشركة توزيع الكهرباء

الملفات التي يختص
بهــا القانون ،وســير
عملية المحاكمة من
أجل ضمان محاكمات
عادلة وفق الشريعة
اإلسالمية.
وبيــن النائــب الغول
أن مشــروع القانــون
يراعــي التطــور فــي
المجتمـــــع ،ويراعــي
أحكــــام الشريعـــــة
اإلسالمية ،عالوة عن
أنه يعالج كل القصور
الذي اثبتته الممارسة
العمليـــــة علــى مــر
الســنين الماضيـــــة،
مبينًا أن المجلس التشــريعي لم يغير سياســته في
االنفتــاح على كافة الجهات مــن أجل تطوير وتجويد
القوانين بما يضمن األفضل للمواطن والمجتمع.

النائب د .النجار :التشريعي حريص
على تعزيز المنظومة الصحية
أكــد النائب د .خميــس النجار عضو لجنــة التربية
فــي المجلــس التشــريعي علــى أن المجلــس
التشــريعي حريص على تعزيز المنظومة الصحية
مــن خــال جملــة مــن القوانيــن والتشــريعات
التــي ســنها أو يعكف على ســنها ،جــاء ذلك خالل
افتتــاح قســم األطفــال بالمستشــفى الجزائــري.
وأشــار النائب النجار إلــى جهود لجنــة التربية في
متابعة أداء وزارة الصحة ضمن المهام الرقابية للجنة
والتي تهدف إلى تجويد الخدمة الصحية للمواطنين.
وأشاد بالمراكز الصحية خاصة المستشفى الجزائري
الذي يقدم خدمات آلالف المواطنين في خانيونس،
شــاكراً الجزائــر علــى دعمهــا المســتمر لشــعبنا.
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التشــريعي يشــيد بدعــوة الربملان
العربــي تخصيــص يــوم نصــرة
للقدس واألقصى
04

االحتالل على جريمة قتل أبو عاقلة

عبــرت لجنــة الرقابــة العامة
وحقــوق اإلنســان والحريــات
العامة في المجلس التشريعي
عــن اســتنكارها الســتمرار
الصمــت الدولي علــى جريمة
االحتــال الصهيونــي اغتيال
الصحافية شيرين أبو عاقلة مع
مرور  100يوم على الجريمة.
وقالــت رئيــس لجنــة الرقابة
النائب هدى نعيم في تصريح
صحفــي ”:إن عــدم محاســبة
االحتالل علــى جريمة اغتيال
أبو عاقلة ،دليل على أن العالم أطلق شعارات جوفاء
حيــن أقدم االحتالل على قتل أبو عاقلة بدم بارد”.
وحــذرت النائب نعيم مــن أن عــدم تقديم أي من

قــادة االحتــال للمحاكمــة
على ضــوء اغتيال أبــو عاقلة
يعــد بمثابــة ضــوء أخضــر
لــه لالســتمرار فــي جرائمه،
والمضي في سياسة انتهاكات
القوانين والمواثيــق الدولية.
ودعــت نعيــم إلــى حملــة
دولية للدفع باتجاه محاســبة
االحتــال علــى جريمــة قتل
الصحافيــة أبو عاقلــة ،وكافة
جرائــم االحتــال ،التــي تعد
جرائــم مكتملــة األركان
وفــق القانــون الدولــي والقانــون الدولــي
اإلنســاني ،معتبــرة اإلصــرار على الصمــت وعدم
محاكمــة االحتــال شــراكة لــه فــي جرائمــه.

لجنة الالجئين :أزمة األونروا المالية مفتعلة إلنهاء
الشاهد على مأساة الالجئين
قال رئيس لجنة شــؤون الالجئين في المجلس
التشــريعي د .عاطف عدوان ”:إن
مــا يتحدث بــه مفــوض األونروا،
عــن أزمة ماليــة أوصلتهــا لحالة
التقشــف وضبط التكاليــف وأنها
تواجــه تهديد وجــودي ،هو ليس
واقعــاً حقيقياً ،إنما هــو جزء من
مؤامرة عالميــة يقودها االحتالل
الصهيونــي والواليــات المتحــدة
إلنهاء وجود الوكالة”.
وأضاف د .عــدوان في تصريحات
صحافيــة “األونــروا تعتبــر الشــاهد الرئيســي
على مأســاة الالجئين الفلسطينيين ،واالحتالل
ال يعتــرف بالشــعب الفلســطيني وال يريــد أن
يعطيه أي حق من حقوقه ويريد أن ينهي وجود
الوكالة ،حتى ال تبقى شــاهد ًة أمام العالم على
مأساة الالجئين.
وتابــع االحتــال الصهيوني يخطــط منذ فترة
زمنيــة طويلة ،ومــارس الضغوط علــى الدول
المانحــة لتخفيض مــا تقدمه لألونــروا ،إلى أن
وصل الحال بها -األونروا -لتقليص الخدمات في
كل مجاالت الحياة وأصبح التقليص مستمراً.

وأوضــح النائب عــدوان أن ما يجــري هذه األيام
من محــاوالت للتضيق على الدول
المانحــة للوكالة وصــو ً
ال للمرحلة
التــي يتحــدث عنهــا مفــوض
“االونــروا” مؤشــر خطيــر تمهيداً
إلنهــاء وجود “األونــروا” ،مبينًا أن
سياســية الــدول التــي تتفــق مع
االحتــال مبنية علــى إنهاء وجود
“األونروا” بشــكل قاطع وحاســم،
ولكن يتخفون بحــد كبير من ردة
الفعل لدى الشــعب الفلســطيني،
وهــم اآلن بين نارين ،بين إنهــاء األونروا ،وماذا
يمكن أن يترتب على ذلك من عدم اســتقرار في
المنطقة.
وشدد رئيس لجنة شؤون الالجئين في التشريعي
على ضرورة مواجهة محاوالت تصفية “األونروا”،
تنظيم رؤية من الفصائل والســلطة قائمة على
كيفية مواجهة محاوالت إنهاء “األونروا” ،ولتبقى
األونروا شــاهد على مأســاة الالجئيــن ،وايصال
العالم لقناعة بأنه إذا لم تُحل إشــكالية تصفية
“األونــروا” معنــى ذلــك أن المنطقة لم تشــهد
استقرار سياسياً وال عسكرياً.
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النائب أبو حلبية :التشريعي عمل على إقرار قوانين لدعم القدس واألقصى
قــال النائــب د .أحمد أبــو حلبية رئيس
لجنــة القــدس واألقصى فــي المجلس
التشــريعي ،إن لجنتــه تعــد مــن أهــم
اللجــان التــي تهتم في قضايــا القدس
واألقصى ومتابعة كافة األخبار المتعلقة
بها ،مشيراً إلى أن اللجنة تقدم تقاريرها
وتوصياتهــا للمجلــس التشــريعي عن
القــدس في كافة المناســبات واألحداث
من أجل إقرارها.
وأضــاف خالل لقائه عبــر برنامج “تحت
قبــة البرلمان” أن لجنة القدس تتواصل
مــع كل البرلمانات العربية واإلســامية
لتضع بيــن أيدهم تقريــر مختصر عن
أخــر المســتجدات المتعلقة فــي مدينة
القدس واألقصى.
وأوضــح أن المجلــس التشــريعي عمل
على إقــرار مجموعة من القوانين لدعم
القــدس واألقصــى والثوابــت الوطنية،
حيث قدمت اللجنة للمجلس مشــروعي
قانون تم اقرارهما وهما قانون تحريم
وتجريم التنازل عن القدس ،والصندوق
الوطني لدعــم القدس وأهلها ،مشــيراً
إلى أنه تم إرســال نســخة من القوانين
لبعــض البرلمانات العربية واإلســامية
وبرلمانيون ألجل القدس.
وطالــب كافــة البرلمانــات العربيــة
واإلسالمية بتفعيل دورها لسن قوانين

للدفاع عن المسجد األقصى والقدس.
وحــذر مــن خطــورة تزايــد اقتحامــات
المســتوطنين للمسجد األقصى وخاصة
فــي المناســبات واألعيــاد اليهوديــة،
مطالبــاً بدعــم صمــود المرابطين في
باحات األقصى خاصة في ظل محاوالت
االحتــال فــرض التقســيم المكانــي
والزماني.
واستنكر التطبيع العلني من بعض الدول
واألنظمة العربية ،التي شــجعت الكيان
الصهيونــي على االقتحامات بمشــاركة
بعــض العــرب وتنفيــذ المخططــات
الصهيونية ،مشــيراً إلى االحتالل سعى
إلنشــاء نموذج من الهيكل المزعوم في

بعــض الــدول العربية وإقامــة صلوات
تلموديه فيها.
وبيــن أن لجنة القدس خاطبــت العديد
مــن البرلمانــات العربيــة واإلســامية
للتحذيــر من خطــورة التطبيع مع كيان
االحتــال ،الذي اســتغل ذلــك لتدنيس
األقصى وتنفيذ مخططاته التهويدية.
وحذر من خطــورة اســتمرار المحاوالت
التهويدية للمســجد األقصى ومحاوالت
التقســيم الزماني والمكانــي ،الفتاً إلى
أن االحتالل يعتبر المسجد األقصى بني
مكان الهيــكل المزعوم ،ويســعى بكل
األشــكال لهدم المســجد وإقامة الهيكل
المزعوم مكانه.

ودعــا الســتمرار وتكثيف دعــم صمود
القــدس وأهلهــا بكافة أشــكال الدعم،
خاصــة الدعم المالــي والمعنوي لتعزيز
صمودهم في وجــه االحتالل وجرائمه،
مشــدداً على أهميــة الدعــم اإلعالمي
لكشف وفضح جرائم االحتالل ،وتفعيل
البعــد القانوني لمالحقة مجرمي الحرب
الصهاينة بحق القدس وأهلها.
وبيــن أن لجنــة القدس أعــادت تفعيل
وحدات القدس في الــوزارات المختلفة،
مطالباً بتفعيل البعد التوعوي والتثقيفي
لكل الشــعوب العربية واإلســامية بما
يخص مدينة القدس والدفاع عنها.
وأشــار إلى أن المؤسسات الدولية ليست
فاعلة في المدينة المقدســة ،ولم تقم
بمالحقة االحتالل وما يرتكبه من جرائم
تجاه األقصى والقدس والمخالفة بشكل
صريــح وواضــح لقوانيــن والمواثيــق
الدولية التي تعتبر القدس فلســطينية
محتلة.
وثمن صمود المقدسين لحماية القدس
والمســجد األقصى ،داعياً الفلسطينيين
كافــة للربــاط فــي المســجد األقصى،
مطالباً بأن يكون للعرب والمسلمين دور
في الدفاع عن المسجد األقصى المبارك
وعــدم تــرك الفلســطينيين لوحدهــم
وتقديم كل الدعم لهم.

النائب أبو سالم :يجب محاكمة االحتالل النائب منصور :المطلوب دعم األسرى وعلى
المقاومة انجاز وفاء أحرار جديدة
على جرائمه ووقف التنسيق والتطبيع معه

قــال النائب في المجلس
التشــريعي المقدســي
إبراهيــم أبــو ســالم
”:إن العــدو يفســد فــي
فلســطين وخاصــة فــي
القدس كما يحلو له ،فهو
يحــرق المســاجد ويهجر
العوائل ويدمر األشــجار
والبيوت ويقتل االنســان
متواصــل”.
بشــكل
وأضــاف النائــب أبــو
ســالم فــي تصريــح صحفــي للمكتــب
اإلعالمــي للمجلــس التشــريعي فــي
الذكــرى  53إلحــراق األقصــى المبــارك
“ليــس غريبًا على االحتــال والصهاينة
أن يحــرق المســجد األقصــى ،ويتأمــر
عليــه ،فهــو يحرقــه كل يوم مــن خالل
ممارســاته ،وشــعبنا الفلســطيني تحت
نيــران وســياط العــدو الصهيونــي”.
وبيــن النائــب أبــو ســالم أن االحتــال

يخالــف كل القوانيــن
واألعــراف والمواثيــق
مــن خــال ممارســاته
بحــق القدس وســكانها
واألقصــى ،مســتنكرًا
العربــي
الصمــت
والدولــي علــى ذلــك.
وطالــب الســلطة بــرام
اهلل أن ترفــع قضايــا
ضــد االحتــال فــي
الجنايــات
محكمــة
الدوليــة والمحاكــم الدوليــة ،وتوقف مد
يدها لالحتالل من خالل التنســيق معه.
وشــدد النائــب المقدســي أبــو ســالم
علــى ضــرورة أن يســتمر المقدســيين
ومــن يســتطيع الوصــول للقــدس في
الربــاط داخــل األقصى المبــارك ،داعيًا
الشــعوب العربيــة بالخــروج بمســيرات
ضــد االحتــال والتطبيع معــه ،والعمل
علــى دعم المقدســيين معنويًا وماديًا.

حيّــت النائــب فــي
المجلس التشريعي منى
منصور األسرى البواسل
فــي ســجون االحتــال
الصهيوني ،مشــيرة إلى
أن كل الفلســطينيين
يتابعــون هــذه القضية
بشكل مســتمر ،وهناك
حالة ترقــب وخوف على
حالة أســرانا البواســل،
وخاصــة أن حراكهــم ال
يعتبر األول.
وأوضحت في تصريــح صحفي للمكتب
اإلعالمي للمجلس التشــريعي أن وضع
األســرى فــي ســجون االحتــال ســيء
وصعب ،وأنهم يحاولون انتزاع حقوقهم
التي يحرمهم منها السجان.
وقالت النائب منصور ”:األســرى أصحاب
قضية وهم اعتقلوا من أجل الدفاع عن
وطنهم ،وال بد أن يقف الجميع بجانبهم

ودعمهــم” ،مشــيرة
لوجــود العديــد مــن
الســبل لدعم األســرى
مــن الكلمــة وصــوال
للمقاومة المسلحة”.
وشــددت علــى ضرورة
أن تقوم الســلطة برام
اهلل بدورهــا في الدفاع
عن األســرى ،ومن بين
المطلــوب منهــا ووقف
االعتقــال السياســي
وتســليط الضــوء على قضية األســرى
مــن خــال المناهــج الدراســية ،داعية
المقاومة للعمل الحثيث لتحرير األسرى
من خالل صفقة وفاء أحرار جديدة.
وأكــدت علــى أهميــة تقديــم الدعــم
القانوني والمعنوي لألســرى في سجون
االحتالل ،وعدم تركهم فريســة ســهلة
لالحتــال ومخططاتــه ،مطالبة بدعم
أهالي األسرى وأبنائهم.

نواب :يجب نصرة األسرى في معركتهم والعمل على تحريرهم
شــدد نواب في المجلس التشريعي
الفلســطيني علــى أهميــة نصــرة
األســرى ودعمهــم فــي حراكهــم
داخــل ســجون االحتالل ،مــن أجل
استرداد حقوقهم التي سلبها منهم
االحتالل والتي حققوها بعد سنوات
طويلة من النضال والمقاومة.
من جهته؛ قال النائب عن محافظة
الخليل نايف الرجوب ”:إن المطلوب
مــن كل الفلســطينيين ،أال يتركوا
األسرى وحدهم في معركتهم ضد
االحتــال الصهيونــي وإدارة الســجون”،
مؤكــدًا على أن وضع األســرى في غاية
الســوء فيما يتعلــق بعمليــات التفتيش
والطعام والزيارات وإدخال الحاجيات ،إلى
جانب االعتقــال اإلداري وما يترتب عليه
من وضع مأساوي.
وأضــاف النائــب الرجــوب “كل القضايــا
والحالة المأســاوية التي يعيشها أسراها
في الســجون ال شــك أنها تنذر بخطوات
تصعيدية من قبل األسرى ،مشددًا على
أهميــة أن يكون هناك تضامن وإســناد
كبيــر من قبل الفلســطينيين “لألســرى
الذين ضحوا من أجــل األقصى وقضيتنا
وتقرير مصيرنا وحاضرنا ومستقبلنا”.

النصر لألسرى
من ناحيته قال النائب عن طولكرم فتحي
القرعاوي ”:إن األسرى أعدوا العدة ورتبوا
صفهم الداخلي ،لخوض معركة اإلضراب
الشــامل عن الطعام داخل قالع األسر”،
مشــيرًا إلى أن ســجون االحتالل تشــهد
حالــة من “وحدة الصف بين األســرى في
اتخاذ القــرار ومتابعته ،بكافة فصائلهم،
ألنهم اكتووا جميعاً بنار المحتل”.
وأضــاف النائب قرعاوي “حراك األســرى
ســيكون ناجحــاً ،ألنهــم أيقنــوا أن أي
معركــة لــن ينتصــروا فيهــا إال بوحــدة
صفهم وكلمتهــم” ،موضحًا أن االحتالل
لن يحتمل حراكاً واسعاً من جميع األسرى

لجنة التربية تعقد جلسة استماع لرئيس مكتب االعالمي الحكومي

بكافة انتماءاتهم.
ولفت إلى أن األســرى يتعرضون لضغط
كبيــر مــن ســلطات االحتــال ،وهضم
لحقوقهــم ومنجزاتهــم ،باإلضافــة إلى
عمليات النقل المتكررة من ســجن آلخر،
معبرًا عن أســفه للموقــف الضعيف من
الشــارع الفلســطيني ،ومشــدداً علــى
ضــرورة أن يكــون أكثر قوة ألن األســير
يتأثر بما يحدث من حراك خارج السجن.
وقفة شاملة
بــدوره؛ دعا النائب عــن محافظة الخليل
باســم زعارير إلى وقفة شــاملة لشعبنا
بكافــة هيئاتــه ومؤسســاته وفصائلــه
لنصرة األســرى للضغط علــى االحتالل

لتلبيــة مطالبهم ،مشــددا على أن
“قضية األســرى قضية شعبنا كله،
ألنهم عنــوان الصمــود والتضحية
من أجل حريــة ،وال يجوز التقصير
بحق هؤالء األبطال”.
وقــال ”:إن الوقفــة الشــاملة مــع
األسرى لتحقيق مطالبهم يجب أن
تكون بطريقة منظمة ومدروســة،
من خالل وقفات تضامنية وتفعيل
دور اإلعــام ،ورفــع قضاياهــم
للمؤسســات الدوليــة ،ومســاندة
أهاليهم بالزيارة والتضامن والمؤازرة”.
وأكــد النائب زعارير أن مطالب األســرى
عادلة وإنســانية ،ويخوضــون من أجلها
خطــوات مختلفــة منهــا اإلضــراب عــن
الطعــام ورفــض الزيــارات وحضــور
المحاكــم ،النتــزاع حقوقهــم داخــل
الســجون ،ويتحملون معاناة شــديدة في
سبيل ذلك.
وأشــار أن االحتــال يمــارس االنتهاكات
بحق شعبنا كله دون استثناء ضمن خطة
ممنهجة ،باتفاق كل مستوياته السياسية
واألمنيــة ومصلحة الســجون ،عبر القتل
بالــدم البــارد وانتهــاك حرمة المســاجد
والمقدسات واالعتقاالت بصورة إجرامية.

لجنة الداخلية تناقش األوضاع األمنية في قطاع غزة عقب العدوان

كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

ستنتصر إرادة األسرى وينكسر قيد السجان
لقــد بالغ االحتــال الصهيونــي في إجرامه البشــع وسياســاته التعســفية ومخططاته
العنصريــة ضد أســرانا األبطــال في ســجون االحتالل ،فها هــو يتنصل مــن اتفاقاته
مع األســرى التي أبرمت في شــهر مارس الماضــي عقب عملية نفــق الحرية ،ويفرض
العقوبــات الجماعيــة ضدهم ،ويواصل سياســة االعتقــال اإلداري ضد المئــات منهم،
دون أن يأبــه بحياتهــم ومصيرهــم وأوضاعهــم الصحيــة ،وعلــى رأســهم األســير
اإلداري البطــل خليــل عــواودة المضرب عن الطعــام لليوم  170علــى التوالي ويعيش
ظروفــا صحيــة مأســاوية ،في انتهــاك صــارخ لالتفاقيــات والمواثيق الدوليــة وقواعد
القانــون الدولــي واإلنســاني ،ودون مراعــاة أو اعتبــار للبعــد األخالقــي واإلنســاني
الــذي يشــهد امتهانا لم يســبق لــه مثيل في ســجون االحتــال وباســتيالته القمعية.
وفــي ضوء هذا اإلرهــاب الصهيوني الممنهج ضد إخواننا األســرى فقــد أعلنت الحركة
األسيرة في سجون االحتالل سلسلة من اإلجراءات التصعيدية ضد إدارة مصلحة السجون،
بدأت بحل التنظيم داخل الســجون ،مرورا باإلضراب الجزئي عن الطعام بعد عدة أيام،
وصــوال إلى اإلضــراب الكامل وخوض معركة األمعــاء الخاوية حتى النصر أو الشــهادة.
مــن هنــا فإن مــن أوجــب الواجبــات أن يتداعــى الــكل الوطنــي الفلســطيني لنصرة
األســرى الذيــن يواجهــون القمــع واإلرهاب الوحشــي على يــد االحتــال ،ويتعرضون
المتهان الكرامة اآلدمية وحقوق اإلنســان ،ومحاولة كســر إرادتهم وكرامتهم الوطنية.
وإن مما ال شك فيه أن صمود األسرى في سجون االحتالل ينبغي أن تتوفر له عوامل الدعم
واإلسناد واالحتضان فلسطينيا وعربيا ودوليا ،ولن نكون في وارد استثمار صمود األسرى
بمعــزل عن خطة واضحة وبرنامج عمل شــامل يراعي أجندة التحرك على المســتويين
الداخلي والخارجي ،ويعمد إلى تحشيد كل الجهود الخيّرة والطاقات الكامنة على مستوى
فلســطين واألمة التي تنتظر صاعــق التفجير في وجه االحتالل وسياســاته اإلجرامية.
إننا اليوم أمام تحدٍّ كبير لحشد أشكال التأييد والتضامن لصالح قضية األسرى ،فلنتداعى
جميعا كفصائل وقوى سياســية ومؤسســات وشــخصيات مجتمعية ،نحو اعتماد برنامج
عمل مشــترك يزيّــن فعلنا الوطني في إطار وحدوي ،ويقــوي موقفنا وكلمتنا في كافة
المحافل الخارجية ،ويشــكل األساس المتين والمدخل األهم لبلورة دور عربي وإسالمي
ودولي داعم ومناصر لقضية األسرى وفاضح لالحتالل وجرائمه المتواصلة بحق األسرى.
وهنــا ال منــاص مــن بلــورة جهــود ضاغطــة لتحريــك قضيــة األســرى دوليــا ،عبــر
إرســال الوفــود والرســائل إلــى المؤسســات والمنظمــات الدوليــة ،بمــوازاة تحشــيد
الجهــد العربــي واإلســامي فــي هــذا االتجــاه ،والوقــف الفــوري لكافــة أشــكال
التطبيــع والهرولــة تجــاه االحتــال ،وإغــاق الســفارات الصهيونية في بعــض الدول
العربيــة ،بمــا يضمــن محاصــرة االحتــال وعــزل مخططاتــه وسياســاته اإلجرامية.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نطالب بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي
الحرب الصهاينة على جرائمهم المرتكبة بحق أســرانا البواســل استناداً لقواعد العدالة
الدولية التي يجب أن تنصاع لها سلطات االحتالل ،وندعو لطرح قضية األسرى على أجندة
الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وعلى أجندة مجلس األمن الدولي باعتبارها جريمة حرب
في القانون الدولي اإلنساني وباالستناد إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.
ونؤكد لشعبنا وللعالم أجمع أن المجلس التشريعي سوف يبقى األكثر اهتماما وتفاعال مع
قضية األسرى ،واألشد حرصا على رعاية كل الفعاليات الوطنية التضامنية مع األسرى ،ولن
يتوانى عن تحمل مسئولياته على مختلف األصعدة والمستويات في نصرة إخواننا األسرى
ورفع الظلم والمعاناة التي يكابدونها حتى ينالوا الحرية ويظفروا بالفرج والخالص بإذن اهلل.
ونؤكــد أيضــا أن كل الجهــود المبذولــة لنصــرة األســرى ال تغنــي عــن الجهــد
العســكري المقــاوم القــادر علــى إيــام االحتــال وإجبــاره علــى التنــازل والرضــوخ
وتحريــر األســرى ،وكلنــا ثقــة أن المرحلــة القادمــة ســوف تشــهد إنجاز صفقــة وفاء
األحــرار  2علــى يــد المقاومــة الفلســطينية الباســلة ،بحيــث تشــرق فيهــا شــمس
الحريــة علــى أســرانا البواســل وينكســر فيهــا قيــد الســجن والســجان بــإذن اهلل.
وختاما ..فإن تجارب الواقع وسنن التاريخ تؤكد أن أسرانا األبطال سينتصرون في معركتهم
مع االحتالل الصهيوني ،وسيكتب اهلل تعالى لهم الفرج والخالص عما قريب كي يشكلوا
وقود المعركة الفاصلة التي سيســقط فيها االحتالل ويزول رجسه عن أرضنا المباركة.
“ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا”

د .أحمد بحر يستقبل وفود المهنئين بسالمة عودته
إلى أرض الوطن

اللجنة االقتصادية تبحث أعمال وزارة األشغال العامة واالسكان
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وبحثت أعمال وزارة األشغال
اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد ورشة عمل
اللجنة االقتصادية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس هيئة المديرين بشركة توزيع الكهرباء لمناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية
عقدت اللجنــة االقتصادية في المجلس
التشــريعي برئاســة النائــب يحيــى
العبادسة ،جلسة اســتماع لرئيس هيئة
المديريــن بشــركة توزيــع الكهربــاء
د.خليل شقفة ،حيث حضر اللقاء النواب
يونــس أبو دقة مقرر اللجنة ،وأعضاؤها
النواب يوســف الشرافي ،وسالم سالمة،
وهدى نعيم.
وبين النائب العبادسة أن جلسة االستماع
تهدف لمناقشة القضايا الرئيسية لشركة
الكهربــاء في ظل التوســع فــي تركيب
العدادات الذكيــة وتركيب القواطع على
المحوالت ،والتحول إلى الشبكة الذكية،
والتعرف على أثر ذلك على تجويد خدمة
الكهرباء خصوصاً نظام  2أمبير.
مــن جانبه ،أكــد د .شــقفة أن منظومة
كهرباء  2أمبير ،ستساهم بصورة كبيره
فــي حــل مشــكلة الكهرباء فــي قطاع
غــزة تدريجياً مــن خالل رؤية الشــركة
االســتراتيجية فــي معالجــة الفواقــد
الفنيــة والتجاريــة ،وكذلــك تغيير نمط
االستهالك لدى المشتركين والذي بدوره
ســيمكن من توفير كميــات إضافية من
الطاقة ستساهم في منح كهرباء بقدرة
 2أمبير.
وبين د .شــقفة أن ســعر الكهرباء تكلف
 1.25شيكل لكل كيلووات من المحطة،

و 0.55مــن جانــب االحتــال فــي ضوء
ارتفاع ســعر الكهربــاء ،مشــيراً إلى أن
خدمــة  2أمبيــر تمثــل خدمــة إضافية
اختياريــة ضمــن رؤية الشــركة لتجويد
خدمة الكهرباء في القطاع.
وقــال ”:إن إمكانيــات شــركة توزيــع
الكهربــاء محدودة جداً فيما يتعلق بمنح
خطــوط دائمــة ونســعى إلــى توصيل
الخطــوط بالحــد األدنى لألنشــطة ذات
البعــد االقتصــادي والخدماتــي ،وهــي
خدمــة إضافــة تواجههــا مجموعــة من
التحديات أبرزها اإلمكانات الفنية”.
ولفــت إلى أن الشــركة وضمــن خطتها
للتحول الذكي تسعي إلى تحويل جميع

االشــتراكات في قطــاع غزة الــى عداد
ذكــي ، DEXENحيــث تــم تركيب 22
ألف اشــتراك ،وجاري العمل على توريد
 60ألف اشــتراك لتركيبها ،والتي تسعى
الشــركة من خاللها إلى معالجة الفواقد
الفنيــة والتجاريــة ومعالجــة المشــاكل
واألعطــال الفنية عن بعــد وغيرها من
االمتيــازات المتعددة لكل من الشــركة
والمواطــن ،إضافــة الــى أن  95%مــن
الشبكة حالياً يتم التحكم بها آلياً.
وبخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية
واإلدارية حول مناقصات شــركة توزيع
الكهرباء ،أوضــح أن التقرير يتحدث عن
فترة وبــاء كورونــا والتي أحدثــت خل ً
ال

كبيــراً في سالســل التوريــد عالمياً مما
أدى إلى تأخر في توريد المواد المختلفة،
والذي بدوره أدى لتوقيع الشــركة عقود
طويلة األجل لكميات تحت الطلب تجنباً
ألي عمليات تأخير في التوريد.
أعمال وزارة األشغال
فــي إطــار منفصــل؛ عقــدت اللجنــة
االقتصاديــة فــي المجلس التشــريعي،
اجتماعًــا دوريًا لمناقشــة تقرير ديوان
الرقابــة الماليــة واإلداريــة عــن أعمال
وزارة األشــغال العامة واالسكان وقضايا
اقتصادية أخرى.
وبحثــت اللجنة خالل اجتماعها مشــروع
قانــون الصناعــة لعــام  ،2022وقضية
وقف العمل بقرار التعلية لبعض رســوم
معامالت سلطة األراضي.
وناقشــت اللجنــة المذكــرة القانونيــة
المتعلقة بمنظومة القوانين التي تخص
ســلطة الطاقة؛ كذلك موضوع دراســة
الضرائــب والرســوم المفروضــة والتي
بحاجة إلى تغطية قانونية.
وبحثــت اللجنــة موضــوع الرســوم
المفروضة من قبل وزارة االقتصاد وآثار
ذلك على المنتجين والمستهلكين ،وتم
مناقشــة مجموعة من التســاؤالت حول
تقريــر لجنة متابعــة العمــل الحكومي
األخير.

عقــدت اللجنــة القانونيــة فــي المجلس
التشريعي برئاسة النائب المستشار محمد
فرج الغول ،ورشة عمل لمناقشة مشروع
قانون أصول المحاكمات الشرعية.
وحضر الورشــة النواب د.يونس األسطل،
وهدى نعيم ،بمشاركة ممثلين عن نقابة
المحامين الشــرعيين والقضاء الشــرعي،
ورئيس ديوان الفتوى والتشــريع أســامة
سعد ،ونخبة من المحامين المختصين.
ورحــب النائــب الغــول بالحضــور ،مبيناً
أن هــذه الورشــة تأتي في إطــار تواصل

المجلــس التشــريعي مــع الجهــات
والمؤسســات والهيئــات المختصــة ذات
العالقــة بمشــاريع القوانيــن المختلفــة،
لمناقشة وبحث آرائهم وخبراتهم إلنضاج
وتجويــد مشــاريع القوانيــن بمــا يخــدم
المجتمع.
وبحــث المشــاركون مجموعــة مــن
المالحظــات على مــواد وبنــود القانون،
وبعــض المصطلحــات الــواردة فيــه،
مشيدين بمواكبة مشروع القانون للتطور
الحاصل في المجتمع.

لجنة الالجئين بالتشريعي تبحث مع وكيل وزارة
الحكم المحلي أوضاع المخيمات

خالل جلسة استماع لوكيل وزارة التربية والتعليم

لجنة التربية بالتشريعي تقيم امتحانات الثانوية العامة وتطلع على االستعدادات للعام الدراسي الجديد
عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية
في المجلس التشــريعي جلســة استماع
لوكيــل وزارة التربيــة والتعليــم د .زياد
ثابت ،حيث حضر الجلســة رئيس اللجنة
النائــب د .عبد الرحمن الجمل ،وعضويها
النائب د .سالم سالمة ،والنائب د .خمس
النجــار ،فيما رافــق وكيــل وزارة التربية
والتعليم لفيف من أركان الوزارة.
واستمعت اللجنة لشرح مفصل عن جهود
الــوزارة فــي إنجــاح امتحانــات الثانوية
العامــة وأدوار اإلكمال ،كمــا جرى تقييم
لالمتحانــات منــذ بدايتهــا حتــى اعالن
النتائــج ،واطلعــت اللجنــة علــى حجــم
التعــاون والتنســيق بيــن الــوزارة بغزة
والــوزارة برام اهلل من اجل إنجاح الثانوية
العامة وكل ما يتعلق بالتعليم.
واثنت اللجنة على جهود الوزارة مع كافة
الجهــات ذات العالقــة إلنجــاز اختبــارات
الثانوية العامة وتخفيف الضغوطات التي
يتعرض لها الطلبة وذويهم.
واطلعت اللجنة على اســتعدادات الوزارة
للعام الدراســي الجديد ،وأهم اإلنجازات
والتطورات وأيضاً اإلشــكاالت والمعيقات

التي تعاني منها الوزارة.
وبحثــت اللجنة مــع وكيــل وزارة التربية
والتعليم والوفد المرافق له تقارير ديوان
الرقابة المالية واإلدارية حول أعمال كلية
العلوم والتكنولوجيا ،وحول أعمال الوزارة،
فيما جــرى مناقشــة عدد من الشــكاوى
الــواردة للجنــة من مواطنيــن ومعلمين.
وأكدت اللجنة على أن المجلس التشريعي
يولي قطــاع التعليم اهتمامًا خاصًا وأنه

علــى اســتعداد دومًــا لتذليــل العقبات
وتطوير التشــريعات والقوانين بما يخدم
تجويد التعليم.
جلسة استماع لإلعالم الحكومي
فــي ســياق آخــر؛ عقــدت اللجنة جلســة
اســتماع لرئيــس المكتــب اإلعالمــي
الحكومــي ســامة معــروف ،بحضــور
أعضــاء اللجنة النواب د .ســالم ســامة،
ود .يوسف الشــرافي ،ود .خميس النجار.

وبين النائب الجمل أن جلســة االســتماع
تهــدف لمناقشــة تقارير ديــوان الرقابة
المالية واإلدارية حول واقع أعمال المكتب
اإلعالمي الحكومي خالل العام الماضي.
مــن جانبــه ،اســتعرض معــروف واقــع
المؤسســات اإلعالميــة في قطــاع غزة،
وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها.
وبحثــت اللجنــة مــع المكتــب اإلعالمي
الحكومي آليــة تطوير واقع المؤسســات
اإلعالمية في القطاع.
اجتماع دوري
في ســياق منفصل؛ عقدت لجنة التربية
والقضايا االجتماعية اجتماعًا دوريا لبحث
عدد مــن الملفــات والقضايا والشــكاوى
الواردة للجنة.
وبحثــت اللجنــة تقاريــر ديــوان الرقابة
المالية واإلدارية حول أعمال وزارة العمل
ووزارة الصحة وكلية العلوم والتكنولوجيا.
وناقشــت اللجنــة مخرجــات جلســة
االســتماع التي عقدتها مؤخــرًا لوكيل
وزارة الصحة د .يوســف أبو الريش حول
تقرير ديــوان الرقابة الماليــة واإلدارية
عن األخطاء الطبية.

وبحثت الحالة األمنية عقب العدوان األخير

لجنة الداخلية واألمن تتفقد اختبارات قبول كلية الرباط الجامعية

عقدت لجنة شئون الالجئين في المجلس
التشــريعي برئاســة النائــب د .عاطــف
عــدوان ،جلســة اســتماع لوكيــل وزارة
الحكــم المحلي ســمير مطيــر ،بحضور
مقرر اللجنة النائب د .سالم سالمة.
وأوضح النائب د .عدوان أن هذه الجلسة
تأتي فــي إطــار متابعة اللجنــة ألوضاع
المخيمات واالســتماع لــدور وزارة الحكم
المحلــي وصالحياتها وخططها من خالل
الهيئــات المحلية والبلديــات في تقديم
وتحســين الخدمات المقدمة للمخيمات،
وذلــك فــي ظــل ازدياد عــدد الســكان
والتغيرات الجغرافية والسياسية وغيرها.
وأكــد النائب د .عــدوان على مســؤولية
“األونروا” عــن تقديم الخدمات لمخيمات
الالجئين الفلسطينيين في كافة مناطق
عملياتهــا الخمســة ،بما فيهــا الخدمات
اإلنسانية واإلغاثية والتعليمية والصحية
والبنية التحتية.
وأوضــح أن المجلــس التشــريعي علــى
اســتعداد لدراســة أي مقترحــات مــن
المعنيين بشــؤون المخيمات في ســبيل

تحســين الخدمات المقدمة ألبناء شعبنا
لحين عودتهم إلــى ديارهم وتعويضهم
وفقاً للقرارات الدولية.
بــدوره ،اســتعرض وكيــل وزارة الحكم
المحلي م .ســمير مطير السياسة العامة
للوزارة وخططها وصالحياتها والمنطلقة
مــن قانــون الهيئــات المحلية رقــم ()1
لســنة 1997م فيمــا يتعلــق بأعمــال
الهيئات المحلية واإلشراف على وظائفها
واختصاصاتها ،وتنظيم المشاريع العامة
والرقابــة الماليــة واإلداريــة والقانونية
على هذه الهيئات.
وأوضــح مطيــر أن مشــاكل المخيمــات
ومعانــاة ســكانها هــي وليــدة الوضــع
السياسي لقضية الالجئين الفلسطينيين،
وأن معاناتهم تزداد يوماً بعد يوم بسبب
الواقــع السياســي والقانونــي وغيــاب
التنظيــم داخــل المخيمات ،مشــيرًا إلى
أنــه تم تشــكيل اللجان الشــعبية لتتابع
شؤون المخيمات علماً بأن البلديات تقوم
بالمهــام المنوطــة بهــا وتتابع شــكاوى
المواطنين.

النائب د .سالمة :المجلس التشريعي حريص على
سن القوانين التي تحقق أكبر منفعة للمواطنين

تفقد اختبارات كلية الرباط الجامعية

تفقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكم
المحلــي بالمجلــس التشــريعي امتحانات
القبــول لكليــة الربــاط الجامعيــة ،حيث
اطلعــت اللجنــة علــى ســير االمتحانــات
وآليتهــا ،وذلك برفقة عميــد كلية الرباط
العميد الركن ياسر منصور.
وقال رئيس اللجنة د .مروان أبو راس ”:إن
لجنة الداخلية واألمن اطلعت على إجراءات
اختيــار المتســابقين مــن حيــث كشــف
الهيئة والتحقق مــن القدرات الذاتية ،كما
اطلعــت علــى الضوابط التي اســتعملتها
وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي وكليــة
الربــاط الجامعية الختيار األفضل من بين
المتقدمين”.
وأضــاف د .أبــو راس “أن اللجنــة تأكــدت
مــن اتبــاع الكليــة لكافــة المعاييــر التي
تضمن الشــفافية والنزاهة ،ومن بينها أن
المتقدمين يحصلــون على أرقام تعريفية
يتــم مــن خاللهــا تقييمهــم دون معرفة
أسمائهم وذلك لضمان الحياد والشفافية”.

وأكــد د .أبو راس أن اللجنة ســتبقى على
تواصــل مــع كليــة الربــاط حتــى انتهاء
االختبــارات ،مقدمًا الشــكر والثناء لعميد
الكلية وكافة كوادرها الذين يعملون بجد
ونشــاط من اجل إنجاح اختبــارات القبول
ويحرصون أن ينضــم للكلية األفضل من
بين المتقدمين ليكونوا الح ًقا عناصر بناء
لوطنهم.
الشرطة القضائية
إلــى ذلــك؛ زارت اللجنــة برئاســة النائب
د.مروان أبــو راس ،ومقــرر اللجنة النائب
محمــد فرج الغــول ،مدير إدارة الشــرطة
القضائية عميد حقوقي علي قنديل.
وبيــن النائــب أبــو راس أن هــذه الزيارة
تأتي استكما ًال لسلسلة الزيارات التفقدية
ألركان وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي،
لالطالع على سير العمل فيها ،وانجازاتهم
ومهامهم خالل الفترة الماضية.
وأشــاد بجهــود الشــرطة القضائيــة فــي
تطبيــق القانون وفرض النظــام ،وتنفيذ

زيارة الشرطة القضائية

كل المهم والقرارات الصادرة عن المحاكم.
مــن جانبــه ،أوضــح النائــب الغــول ،أن
الشــرطة القضائية من أهــم اإلدارات في
وزارة الداخليــة وهــي إنجــاز مهم ونوعي
للمجتمع الفلسطيني.
بــدوره ،اســتعرض عميــد حقوقــي علي
قنديــل طبيعــة عمل الشــرطة القضائية
وأنهــا تعتبــر الجهــاز التنفيذي للســلطة
القضائية ،مشيراً إلى أبرز إنجازات اإلدارة
وخططها المستقبلية.
وبين قنديل إلى الصعوبات والعقبات التي
تواجه الشرطة القضائية في عملها ،الفتاً
إلــى أنهم بحاجة لتعزيز الكوادر البشــرية
واالمكانيــات اللوجســتية الالزمة لتطوير
العمل داخل اإلدارة.
الحالة األمنية
فــي ســياق آخــر؛ عقــدت لجنــة الداخلية
واألمن والحكم المحلــي اجتماعها الدوري
بحضور رئيــس اللجنة النائب د مروان أبو
راس ،ومقررهــا النائب المستشــار محمد

فــرج الغول ،وعضويهــا النائب يونس أبو
دقة ،والنائب جميلة الشنطي.
وناقشــت اللجنة خــال اجتماعها عدد من
القضايــا التي تخص عملها ،كما ناقشــت
تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية حول
أعمال وزارة الداخلية.
وبحثــت اللجنــة الحالة األمنيــة في قطاع
غــزة ،حيــث ثمنت الجهــود الكبيــرة التي
تبذلهــا الشــرطة الفلســطينية في خدمة
المواطنيــن والحفاظ على الســلم األهلي
وتطبيــق القانــون خاصــة خــال وعقب
العدوان الصهيوني األخير على قطاع غزة.
وقــررت اللجنــة زيــارة قيــادة الشــرطة
النسائية لتفقد سير العمل فيها واالطالع
على خططهــا وبرامجها ،وذلــك في إطار
زيارة اللجنة لكافة مراكز الشرطة وإدارتها
المختصة.
وبحثــت اللجنــة خــال اجتماعهــا عــددًا
من الشــكاوى الواردة إليهــا من مواطنين
بخصوص عمل وزارة الداخلية والبلديات.

شــارك عضــو لجنــة التربيــة والقضايا
االجتماعية النائب د .ســالم سالمة ،في
إطالق البرنامج الوطني لزراعة القرنيات
التي نظمته وزارة الصحة الفلســطينية.
وقال النائب د .ســامة في كلمته خالل
حفــل إطــاق المشــروع ”:إن المجلس
التشــريعي الفلســطيني حريــص على
ســن القوانيــن والتشــريعات التــي من
شــأنها خدمــة المواطــن الفلســطيني
والتيســير عليه ،ولذلك فإنه سن ساب ًقا
قانونًــا يختــص بزراعــة األعضــاء”.
وبيــن النائب د .ســامة أن القانون جاء
ليكــون ناظمًا في عملــة التبرع وزراعة
األعضاء ،ويتناســب مع الشــرع ،ويلبي
حاجــات المجتمــع ،ولذلك فــإن القانون

المقر خفف عن مئات الحاالت المرضية.
وأكــد النائــب د .ســامة أن المجلــس
التشــريعي علــى اســتعداد دائم لســن
قوانيــن أو تطوير القوانيــن الموجودة،
مــن أجــل تجويــد الخدمــات المقدمــة
ألبنــاء شــعبنا ،وأن المجلــس منفتــح
على كافــة الجهــات لتقديــم اقتراحات
مــن شــأنها االرتقــاء بالمجتمــع.
فــي ذات اإلطــار؛ دعــت وزارة الصحــة
خــال البرنامــج المواطنيــن للتبــرع
بالقرنيــات بعــد الوفــاة األمــر الــذي
مــن شــأنه ســد احتياجــات المئــات
مــن أصحــاب الحاجــة لزراعــة قرنيــة،
عــاوة عن األجــر والثــواب الــذي ينال
المتوفى الــذي يوصي بالتبرع بقرنيته.
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أعرب عن تضامنه مع الجزائر والسودان

التشريعي يشيد بدعوة البرلمان العربي تخصيص يوم نصرة للقدس
واألقصى ويهنئ باكستان وإندونيسيا بيوم االستقالل
أشــاد المجلس التشــريعي الفلسطيني
بمطالبــة البرلمان العربــي بتخصيص
الـ 21آب من كل
عام يومًا لشحذ
الهمــم العربيــة
واإلسالميــــــــة
والمسيحيـــــــــة
بهــــدف نصـــرة
ا لقضيــــــــــــــة
الفلســطينية ومدينة القدس والمسجد
األقصى المبارك.
وثمــن المجلس التشــريعي في بيان له
موقــف البرلمان العربي مــن اإلجراءات
والجرائــم الصهيونيــة بحــق مدينــة
القــدس واألقصــى ،والتــي عبــر عنها
بمناســبة الذكرى  53إلحراق المســجد
األقصى المبارك.
ودعــا المجلــس التشــريعي البرلمــان
العربــي إلقامــة فعاليــات برلمانية في
جميــع الــدول العربية وحشــد المواقف
البرلمانية والتحرك على كل المستويات
من أجل نصرة المسجد األقصى المبارك
وإدانة االحتالل وعزله ومحاسبته.
إندونيسيا
في إطار منفصل؛ هنأت رئاسة المجلس
التشريعي جمهورية إندونيسيا بمناسبة
يوم االســتقالل ،والذي يصادف الســابع

عشر من آب أغسطس.
وأكدت رئاســة التشــريعي عبر رســالة
بعثتها لرئيســة
مجلــس النــواب
اإلندونيسي بوان
مهارانــي ،علــى
متانــة العالقات
التاريخيـــــــــــة
بيــن فلســطين
واندونيســيا ،مشــددة علــى العالقــات
األخويــة الوثيقة التي تربط الشــعبين
الشقيقين.
وثمنــت رئاســة التشــريعي مواقــف
اندونيسيا في دعم القضية الفلسطينية
العادلــة ونصــرة حقــوق الشــعب
الفلســطيني ،داعيــة لمواصلة جهودها
للجم جرائم االحتالل وعزله دولياً.
باكستان
في ســياق آخر؛ هنأت رئاســة المجلس
التشريعــــــــــي
الفلسطينــــــــي
جمهو ر يـــــــــــة
بـاكستـــــــــــان
اإلسالميــــــــــة
بمناسبــــة يـوم
االستقــــــــال،
والــذي يصــادف الرابــع عشــر مــن آب

أغســطس ،وذلــك عبــر رســالة بعثتها
لرئيــس المجلس الوطني الباكســتاني
راجا برويز أشرف.
وأكدت رئاســة التشريعي خالل الرسالة
على العالقات التاريخية بين فلســطين
وباكســتان ،والعالقــات األخويــة التــي
تربط الشعبين الشقيقين.
وثمنــت رئاســة التشــريعي مواقــف
جمهورية باكســتان اإلسالمية في دعم
القضيــة الفلســطينية العادلــة ونصرة
حقــوق الشــعب الفلســطيني ،داعيــة
الســتمرار هذه المواقــف التي تعبر عن
صــدق وانتمــاء باكســتان لقضية األمة
المركزية.
الجزائر
في إطار منفصل؛ أعربت رئاسة المجلس
ا لتشر يعـــــــــي
الفلسطيني عــن
خالص تضامنها
مــع الجمهوريــة
الجزائريـــــــــــة
الشقيقـــة فــــي
مواجهــة موجــة
حرائق الغابات في شمال وشرق البالد.
وقالــت رئاســة التشــريعي في رســالة
بعثتها لرئيس المجلس الشعبي الوطني
الجزائري إبراهيم بوغالي”:نتقدم باسم

شعبنا الفلسطيني بأحر التعازي وأصدق
معانــي المواســاة للجزائــر الشــقيقة
رئاسة وبرلماناً
ً
وحكومة وشعباً بضحايا
الحرائق ،ونعتبر هذا المصاب الجلل هو
مصابنا”.
ودعــت رئاســة التشــريعي المولى عز
وجل أن يتغمد الضحايا بواســع رحمته،
ويلهــم ذويهم جميل الصبر والســلون،
وأن يمُــن علــى الجرحــى والمصابيــن
بالشــفاء العاجــل ،وأن يحفــظ الجزائر
وشعبها الشقيق من كل سوء.
السودان
في ســياق آخر؛ أعربت رئاسة المجلس
التشــريعي عــن تعازيهــا لجمهوريــة
ا لســــــــــو د ا ن
الشقيقـــــــــــة ،
بضحــــــا يــــــــا
الفيضانــات التي
تعرضت لها عدة
واليات سودانية.
وأكــدت رئاســة
التشــريعي تضامنها الكامل مع الشعب
السوداني الشــقيق ،متمنية تجاوز هذه
المحنة بأسرع وقت ،مقدمة أحر التعازي
وأصدق معاني المواســاة ألسر الضحايا
سائلين المولى عز وجل الرحمة للضحايا
والشفاء العاجل للمصابين.

وفد برلماني يزور مشروع صفوة الحفاظ ويشيد بإنجازه
دليــ ً
ا جديــدًا علــى تمســك الشــعب
الفلســطيني بدينــه وعقيدتــه ،وأن
قطــاع غزة يعد منــارة من منــارات األمة
اإلســامية في االهتمام بالقــرآن وأهله.
وشدد النواب على أهمية االستمرار بجهود
تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه ،وأن يكون
هناك ارتقاء لحفظــة كتاب اهلل ،خاصة أن
تحرير فلســطين ســيكون من خالل جيل
قرآني ينتمي لدينه وعقديته وقضيته.
وتنقل النواب بين حلقات تســميع القرآن
الكريــم فــي المســجد ،مشــيدين بجودة
التنظيــم والتنفيــذ للمشــروع القرآنــي،
وبتنوع الحفظــة بين رجال ونســاء وكبار
وصغار السن.

زار وفد برلماني برئاسة النائب د .محمود
الزهار المشــروع القرآني صفــوة الحفاظ
الــذي تنظمه جمعيــة دار القــرآن الكريم
والســنة ،ويعقد في مســجد التقوى بحي
الشيخ رضوان بمدينة غزة.
وضم الوفد البرلماني إلى جانب النائب د.
الزهار ،النائب د .مروان أبو راس ،والنائب
د .أحمد أبو حلبية ،والنائب د .عاطف عدوان،
والنائــب المستشــار محمــد فــرج الغول،
وكان فــي اســتقبالهم رئيــس دار القرآن
الكريــم والســنة النائب د .عبــد الرحمن
الجمل ،وعدد مــن أعضاء مجلس إدارتها.
وأشــاد النــواب بهــذا المشــروع القرآني
بمشــروع صفــوة الحفــاظ ،والــذي يعــد

ديوان المظالم بالتشريعي يسعى لرد وفد برلماني يزور وزارة العمل ويطلع
على أبرز مشاريعها وبرامجها
الحقوق وتجويد القوانين

قال مستشار رئاســة المجلس التشريعي
لشؤون المظالم ماجد أبو مراد ”:إن ديوان
المظالم بالتشــريعي أســس مع تأسيس
المجلس التشــريعي لخدمــة المواطنين،
وتلمس مشــاكلهم والعمل على حلها مع
الجهات المختصة.
وأوضح أبو مراد خــال البرنامج اإلذاعي
تحــت قبــة البرلمــان أن ديــوان المظالم
يســتقبل كل أنواع المظالم ،خاصة التي
تكون بحــق الســلطة التنفيذيــة ،مبينًا
أن أي صاحــب مظلمــة يمكنــه التوجــه
مباشرة لمقر المجلس التشريعي والتقدم
بشــكواه مع ارفاق كافة الملفات واألوراق
التي تثبت مظلمته ،أو التقدم بالشــكوى
مــن خالل أيقونة ديــوان المظالم بموقع
المجلس اإللكتروني أو مكاتب النواب.
وبين أن بعض المظالــم يتم ترتيب لقاء
بين أصحابها ورئاسة المجلس التشريعي،
علمًــا أنه يتــم إيــاء كل المظالــم ذات
االهتمام.
وأوضح أبو مراد أن المظلمة فور وصولها

للديوان يتم وضع رقم لها ،والبدء بالتأكد
مــن دقتهــا ومصداقيتهــا ،والتواصل مع
الجهــات ذات العالقــة لــرد المظلمــة إن
وجــدت ،مشــيرًا لوجود مســارات محددة
لكل المظالم ،لضمان ســرعة اإلنجاز ورد
الحقوق.
وأكــد أبــو مــراد أن ديــوان المظالــم
بالتشــريعي يتمتــع بعالقــات وطيــدة
مــع كافــة الجهــات الرســمية ،وخاصــة
دواوين المظالم والشــكاوى في الوزارات
والهيئــات المختلفة ،وهــي عالقة قائمة
علــى التكامــل والتعــاون لــرد الحقــوق
ألصحابهــا ،موضحًــا أن كل مظلمة يتم
الــرد عليها ،ســواء بإثبات الحــق ورده أو
توضيــح اللبس الذي وقع فيــه المواطن.
وبيــن أن بعــض الشــكاوى والمظالم قد
تكشــف قصورًا قانونيًا أو إشــكالية يتم
رفعها للمجلس التشــريعي لبحثها وســن
قانون فيها أو تعديل قانون قائم ،وبالتالي
“فإن المظلمة التي قد يتوجه بها مواطن
بعينــه قد تجلــب نفعًا للمجتمــع ككل”.

زار وفــد برلمانــي وزارة العمل لالطالع
على ســير عملها وتفقد أبرز مشــاريعها
وخططهــا ،حيــث ضــم الوفــد النائــب
د.مــروان أبو راس ،والنائــب د .أحمد أبو
حلبيــة ،والنائــب المستشــار محمد فرج
الغــول ،حيث كان في اســتقبالهم وكيل
الــوزارة م .إيهــاب الغصيــن ،ولفيف من
أركان الوزارة.
وأشــاد النــواب بالجهــود المبذولــة في
وزارة العمل خدمة للمجتمع الفلسطيني
وخاصــة شــريحة العمال ،رغــم الظروف
الراهنــة والصعبــة التــي يعيشــها
أبنــاء شــعبنا الفلســطيني ،مؤكديــن
علــى تعاونهـــم وتواصلهــم مــع جميع
المؤسسات بمــا يخـدم أبناء شعبنا وفتح
المجــال للعــــمال والخريجين عن طريق
المشــاريع المطروحــــة من قبل الوزارة
والمؤسسات المانحة.
واســتعرض وكيــل الــوزارة المهنــدس
الغصين أهم المشــاريع التــي قامت بها
وزارتــه خــال الفتــرة الســابقة ،ومنها
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محاولة اغتيال الشاعر  ..ماذا بعد؟
قبــل مــدة ليســت بالبعيــدة تعــرض معالــي الدكتــور ناصــر الدين الشــاعر
لمحاولــة آثمــة الغتيالــه ولقــد كانــت المحاولة مكشــوفة وواضحــة ومعروفة
أطرافهــا ألنهــا كشــفت عــن نفســها وعــن وضــوح نواياهــا الخبيثــة.
لكن اهلل تعالى أبطل كيد الكائدين وأفشل تخطيط الخائنين ألنه كان المقصود من
هذا العمل اآلثم الذي عرفت كل خطوطه وخيوطه وشخوصه فيما بعد إدخال الضفة
الغربية ومعها القضية الفلسطينية في أتون فتنة ال يعلم إال اهلل تعالى متى تنتهي.
وإذا كانــت هــذه المحاولــة قــد تحطمــت على صخــرة صمود وصبر وتســامح
الدكتــور ناصر الدين الشــاعر ومن معه من إخوانه ومحبيــه إال أن عدم متابعة
الموضــوع وإغالق هــذا الباب وإلــى األبد يجعلنا نتحســب دائما ونضــع أيدينا
بــاق ومســتمر فــي مؤامراتــه كما
علــى صدورنــا ،فاالحتــال هــو االحتــال ٍ
أدوات االحتــال ال زالــت لديها االســتعداد الكامل أن تنفذ ما يريــده االحتالل.
إن نجــاة الدكتــور ناصــر الديــن مــن هــذه المحاولــة قــد أنجــى اهلل معه كل
هــذا الوطــن والمخلصيــن فيــه ألن المخطــط كان إدخالهــم فــي أتــون أيام
عصيبــة ربمــا ال نعــرف لهــا نهايــة وهنــا كان ال بــد مــن تأكيد هــذا المعنى
العظيــم والــذي بــرز واضحــاً مــن خــال تصــرف الدكتــور ناصــر ومحبيــه
علــى هــذا الحــدث األثيــم ممــا فــوت مــا كان أكبــر وأضخــم وربمــا أعظم.
إن الحركــة الوطنيــة اليــوم وهــي التــي رأســها مطلــوب بالدرجــة األولــى
عليهــا أن تــدرك دورهــا الطليعــي والمتقــدم فــي الوقــوف ســداً منيعــاً
أمــام كل محــاوالت التفجيــر الداخلــي أو العبــث بســاحتنا الداخليــة.
إن وضعنــا الداخلــي ال يحتمــل بــأي حــال مــن األحــوال أي عبــث
صبيانــي ســواء كان تفــرداً شــخصياً أو مدفوعــاً مــن جهــات مريضــة.
لقــد أثبت هــذا الحدث مــرة ثانية ثبات جبهتنــا الداخلية ووعــي كافة األطراف
الفاعلــة والمتحركــة على الســاحة ألن الخاســر األوحــد إن حصل مــا حصل ال
ســمح اهلل هو الســاحة الفلســطينية برمتها وبما يمثلها من شخوص وقيادات.
إن عمليــة الحــوار عــن بعــد واســتنكار الحــدث ثم الصمــت ال تكفــي وحدها
وإنمــا نحــن بحاجــة إلــى حــوار معمق ولقــاءات متجــددة بيــن الحيــن واآلخر
لمتابعــة أي طــارئ والوقــوف علــى أي إشــكال ثــم العمــل على إنهــاء ذيوله.
إننــا وكلنــا ثقــة بســاحتنا الفلســطينية ورجالهــا األفــذال لنرجــوا اهلل أن
يحفــظ هــذه الســاحة ومعهــا كل شــعبنا ومنجزاتــه وحاضــره ومســتقبله.

النائب خريشة :يجب اطالق سراح المعتقلين
السياسيين ووقف انتهاكات السلطة بالضفة

أكــد النائــب الثانــي
لرئيــس المجلــس
التشــريعي د .حســن
خريشــة أن الســلطة
بــرام اهلل تحــاول
النفــي دائمــا علــى
لســان ناطقهــا بعدم
معتقليــن
وجــود
سياســيين لديهــا،
بينمــا تغلــف القضية
بتهــم جنائية أو أوامر
نيابة أو قضايا أخرى.
وقال خريشة في تصريح صحفي تعليقا
على تقرير مؤسســتي “هيومن رايتس
ووتــش” و”محامــون من أجــل العدالة”
حول غض السلطة طرفها عن التعذيب
في ســجونها واالعتقال السياسي ،قال
”:إن ما يجري هو اعتقال ومالحقة على
خلفيــة الــرأي وهــو أمر متواصــل منذ
تأسيس السلطة”.
وأضاف أن االعتقال السياســي يتصاعد
كلما دار الحديث عن إمكانية مفاوضات
بين الســلطة واالحتالل ويتم بتشــجيع
مــن المجتمــع الدولــي تحــت بنــد مــا
يســمى “محاربة اإلرهاب” ويأتي كثمرة
للتنسيق األمني مع االحتالل.
وأكد د.خريشــة على أن إصرار السلطة
علــى التعذيــب واالعتقــاالت يقــود
المواطنيــن لحالة من اإلحبــاط ويخلق
ســخطا وغضبــا ويعمــق الفجــوة بين
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الســلطة والشــارع
الفلســطيني “الــذي
بــات ممتعضــا ممــا
يجري”.
وقــال ”:إذا كنا نريد
ونطالــب بإطــاق
ســراح أســرانا مــن
ســجون االحتــال،
فاألولــى أن نكــون
جادين في الكف عن
االعتقال السياســي
والتعذيــب داخــل

سجوننا”.
فــي إطــار منفصــل؛ اعتبــر خريشــة،
إفــراج أجهزة الســلطة عــن متورطين
في محاولــة اغتيال نائب رئيس الوزراء
األســبق األكاديمــي د .ناصــر الديــن
الشاعر ،يؤكد تورطها في الجريمة.
وأوضح النائب خريشــة أن ما جرى منذ
محاولــة اغتيال الشــاعر ،يعكس غياب
الرغبة الحقيقية من قبل الســلطة في
محاســبة مرتكبــي الجريمة“ ،بــل إنها
تشــكل غطا ًء عليهم وتشــجعهم على
التمادي في تكرارها”.
وقـــــال د .خريشة ”:إن رسالتـه ورسالة
كل األحــرار فــي الضفــة الغربيــة أن
الرصــاص لــن يســكتنا عــن الصــدح
بالحــق ،والتمســك بدعوتنــا لضــرورة
إجــراء انتخابات فوريــة ،تصلح النظام
السياسي الفلسطيني الحالي”.

رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي تهنئ د .أحمد بحر بسالمة
عودته للوطن عقب رحلة عالجية

تصدر عن المكتب اإلعالمي في
المجلس التشريعي الفلسطيني

محمد رضوان

لؤي حجازي  -إبراهيم العيسوي

حســـام أبو دقـة

النائب د .فتحي القرعاوي

إشــراف عــام

تحريــــر ومتابعــة

تصميم وإخراج
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مشــروع تدريب الخريجين علــى العمل
عــن بعد ،واعتمــاد الوزارة علــى تدريب
الخريجيــن علــى مهــارات العمــل الحر،
وتأهيلهم بالشــكل المطلوب للمنافسة
في سوق العمل.
وأكـــد م .الغصيــن على اعتمــاد وزارته
كافــة المعاييــر التــي يتــم اتباعهــا مع
المشغل في مشــاريع التشغيل المؤقت،
ومراعــاة الشــروط والمواصفــات التــي
يتطلبها سوق العمل.
وبيــن الغصيــن أن العامل الفلســطيني
ذو كفــاءة عاليــة وهــو ما يفســر اصرار
المشغلين على استقطابه.
واســتمع النواب لشــرح مفصــل لمتابعة
الوزارة الحثيثة والمستمرة لحيثيات ملف
تصاريـح العمل في الداخل المحتل ،حيث
بين وكيل وزارة العمل شــروط ومعاييـر
الــوزارة للحصـــول على تصريــح عمل،
حيث أكد النواب على ضرورة االســتمرار
بنزاهة وشــفافية بهــذا الملف بما يحقق
المنفعة ألكبر قدر ممكن ألبناء شعبنا.

في أكناف بيت المقدس

+ 970 8 2827037

info@plc.ps

plc.ps

