
التشريعي يقر "6" قوانين ويعقد "69" جلسة استماع لمسؤولين حكوميين

د. بحر: فلسطين تودع رجل الدعوة 
ورجل الدولة في أصعب الظروف

اللجنة القانونية بالتشريعي تدعو القضاء 
الشرعي لوقف العمل بتعميماته األخيرة

قال المكتب اإلعالمي للمجلس التشــريعي 
العــام  خــالل  المجلــس  إن  الفلســطيني، 
دوره  أداء  واصــل   ،2021 المنصــرم 
كمؤسســة ســيادية، وحافظ باقتــدار على 
مكانته الدســتورية في النظام السياســي 
الفلســطيني، مــن خالل إنجــاز العديد من 
التشــريعية والرقابية  البرامــج والفعاليات 
وممارســة الدبلوماســية البرلمانية بشكل 
فاعــل رغــم مختلــف التحديــات الداخلية 

والخارجية.
التشريعات والقوانين

وبيــن المكتــب اإلعالمــي للمجلــس فــي 
تقرير مفصل إن التشــريع وســن القوانين 
المهمــة األولى التي يضطلــع بها المجلس 
العــام  خــالل  عمــل  حيــث  التشــريعي، 
المنصرم على ســن 25 قانونًا مختلفًا، سن 
منهــا 6 قوانين بشــكل نهائــي بعد أن تم 
إقرارها بالقراءة الثانيــة، من بينها، قانون 
التصديقــات، تعديــالت قانــون البلديــات 
رقــم )1( لســنة 1934م، وقانــون معــدل 
لقانون األسرى والمحررين رقم )19( لسنة 

2004م، وقانون التنفيذ الشرعي.
باإلضافــة إلــى ان المجلس أقر 9 مشــاريع 
قوانين بالقراءة العامة، و6 مشاريع قوانين 

بالقراءة األولى.
كمــا أقر المجلس التشــريعي خــالل العام 
تتعلــق  قوانيــن  مشــاريع   )4( الماضــي 

شارك رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة 
د. أحمــد بحر فــي مهرجان التأبيــن للقائد 
الوطني ونائــب رئيس الوزراء الســابق م. 
زياد الظاظا، والــذي نظمته حركة حماس.

وقــال د. بحر فــي كلمة له خــالل مهرجان 
التأبين :”نعزي أنفسنا وشعبنا الفلسطيني 
بالقائد الوطني الكبير ورجل الدعوة ورجل 
الدولة م. زياد الظاظا، الذي كان يعمل ليل 
نهار من اجل خدمة أبناء شــعبه وقضيته”.

وأضاف د. بحر “إن م. الظاظا عمل على مدار 
ســنوات عمره لخدمة الشعب الفلسطيني، 
حيث أســس للعمل المؤسســاتي والنقابي 
واالجتماعــي، إلــى أن انخــرط فــي العمل 
الحكومي وزيرًا في الحكومة العاشرة، ومن 
ثم نائبًا لرئيس الــوزراء بصالحيات كاملة 
في الحكومــة الحادية عشــر، ومن ثم أول 
رئيــس للجنة متابعــة العمــل الحكومي”.

وتابع د. بحر أن كل من عايش الراحل الظاظا، 
شهد له بحســن الخلق ونظافة اليد وطيب 
السمعة، وال يخشى في اهلل لومة الئم، وأنه 

قالــت اللجنــة القانونيــة فــي المجلــس 
مجموعــة  تابعــت  أنهــا   ”: التشــريعي 
التعميمــات األخيرة الصــادرة عن رئيس 
الشــرعي،  للقضــاء  األعلــى  المجلــس 
وبعــد القراءة المتفحصــة لمضمون هذه 
التعميمــات، فإننا نؤكد علــى أن بعضها 
اســتحدثت أحكامًا جديــدة فيها مخالفات 
للقانــون وتنطــوي علــى تعــدي علــى 
الصالحية الدستورية والقانونية الحصرية 
للمجلس التشريعي الفلسطيني، وتخضع 
إلجــراءات وقراءات مطولــة من المجلس 
قبل إقرارها ونشــرها، لتكــون متوافقة 
مع القوانين ومحققــة لمصلحة المجتمع 
الفلســطيني الذي نســهر على خدمته”.
وأضافــت اللجنة في بيــان صحفي “ إزاء 
ذلــك فإننــا في اللجنــة القانونيــة ندعو 

بالموازنة العامة، ومالحق لها.
الرقابة على المؤسسات الحكومية

للمجلــس  الرقابيــة  الوظيفــة  وحــول 
التشــريعي، وجــه أعضــاء المجلــس عبــر 
جلســاته المنعقدة خالل العام الماضي )6( 
أسئلة برلمانية، لمســؤولين في الحكومة، 
بما يضمن تحقيق جودة الخدمات الحكومية 
المقدمة للمواطن وضمان استمرار الجهات 
والنظــم  بالقوانيــن  بااللتــزام  الرســمية 

المقرة.
وعقــدت لجــان المجلــس التشــريعي مــا 
مجموعه )69( جلســة اســتماع خالل العام 
الماضي، لعدد من المســؤولين الحكوميين 
حــول عــدة ملفــات وقضايا، ونفــذت لجان 
المجلــس التشــريعي )51( زيــارة ميدانية 
خــالل 2021م، وذلــك في ســبيل االطالع 
علــى أعمــال الــوزارات والهيئــات المحلية 
والحكوميــة، كما عقدت )12( ورشــة عمل 
لمناقشــة مشــاريع القوانيــن والمقترحات 
المطروحة على جداول األعمال مع الوزارات 

الحكومية والخبراء والمهنيين.
وعالجــت لجــان المجلــس )571( شــكوى 
مقدمــة إليهــا، وذلك بعــد دراســة األبعاد 
القانونيــة والرقابيــة ومراجعــة الــوزارات 

والجهات ذات االختصاص.
 وبين المكتب أن المجلس التشريعي صادق 
عبر جلســاته المنعقدة خالل العام الماضي 

كان حريصًــا علــى اتباع والتــزام القانون.
وقــدم رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة 
التعزيــة لــكل أبناء الشــعب الفلســطيني 
عامــة، ولعائلــة الظاظــا خاصــة، برحيــل 
هــذه القامــة الوطنيــة، محتســبًا إياه من 
عليــه. اهلل  عاهــدوا  مــا  صدقــوا  الذيــن 

وقــال د. بحــر :” نعاهــد شــعبنا ونعاهــد 
الراحــل م. زيــاد الظاظــا، أن نبقــى علــى 
العهــد وعلى طريــق الحق وخدمة شــعبنا 
كمــا كان الراحــل الظاظــا الــذي نحســبه 
أحــدا”. اهلل  علــى  نزكــي  وال  شــهيدًا 

وفي ختــام كلمته وجه د. بحــر التحية إلى 
األســرى البواســل فــي ســجون االحتــالل 
القهــر  أنــواع  لكافــة  يتعرضــون  الذيــن 
اإلداري  واالعتقــال  والعــدوان  والظلــم 
مــن قِبــل االحتــالل الصهيونــي، والذين 
بأمعائهــم  االحتــالل  جرائــم  يواجهــون 
الخاويــة علــى طريــق الحريــة والكرامــة.

وفــي ختــام الحفــل شــارك د. بحــر فــي 
تكريم أســرة الراحــل المهنــدس الظاظا.

المجلس األعلى للقضاء الشــرعي لتحمل 
مســؤولياته ووقف العمل بشــكل عاجل 
المخالفــة ومراجعتها  التعميمــات  بهــذه 
وتصويبها أو إلغائهــا، باعتبارها تتضمن 
استحداثا ألحكام ومراكز قانونية جديدة، 
بخصوصيــة  بااللتــزام  إليهــم  ونتوجــه 
القضائيــة”. التعميمــات  وطبيعــة 
وتابعــت اللجنــة “ علمــا بــأن المجلــس 
التشــريعي أصــدر العديد مــن القوانين 
التي تخص القضاء الشرعي، ويعكف على 
دراسة قانوني األحوال الشخصية الشرعي 
وأصــول المحاكمات الشــرعية بالتواصل 
والتنســيق مــع المجلس األعلــى للقضاء 
الشــرعي والجهات ذات الصلــة”، مؤكدًة 
أنها ترفض إصدار مثــل هذه التعميمات 
المخالفــة للقانــون مــن أي جهــة كانت.

خالل عام 2021

خالل كلمته في مهرجان تأبين م.زياد الظاظا

تعقيًبا على انعقاد “المركزي”

بناًء على طلب النائب عطية

علــى )15( تقريــرًا حول المســتجدات على 
الساحة الفلســطينية في األبعاد السياسية 

والمجتمعية.
الدبلوماسية البرلمانية

وعلــى الصعيــد الدبلوماســية البرلمانية، 
خطابــا   560 المجلــس  رئاســة  وجهــت 
برلمانيا، وشــاركت في 3 فعاليــات دولية، 
ونظمت ملتقى برلمانيًا دوليًا دعما للقضية 
العالمــي  اليــوم  بمناســبة  الفلســطينية 
للعمــل البرلماني بمشــاركة أكثــر من 13 
دولــة عربيــة وإســالمية وأوروبيــة حيــث 
شــارك في الملتقى ممثلون عن البرلمانات 
واالتحــادات البرلمانيــة الدوليــة من آســيا 
وأفريقيــا والخليج العربــي وأوروبا وأمريكا 
الالتينية كما وشارك ممثلو الكتل والقوائم 

البرلمانية الفلسطينية.
وعقدت رئاســة المجلس التشــريعي خالل 
5 مؤتمــرات صحافيــة،  المنصــرم  العــام 
وشــاركت فــي 32 فعاليــة وطنيــة، فيمــا 
استقبلت 23 وفدًا محليا، ونظمت 36 زيارة 
ميدانية للمؤسســات الحكوميــة والمجتمع 

المدني.
التشــريعي  المجلــس  أن  المكتــب  وأكــد 
ســيواصل عملــه الــدؤوب حســب القانون 
كمؤسســة ســيادية تمثــل اإلرادة الحــرة 
للشــعب الفلســطيني لتحقيــق تطلعاتــه 

وأهدافه الوطنية الكبرى.

القدس بين الجراح واالمال

في أكناف بيت المقدس

النائب/ أحمد عطون

العقليــة  فــإن  احتاللهــا،  منــذ  مرحلــة  أخطــر  الراهــن  الوقــت  فــي  تعيــش  القــدس  إن 
والقلــب  الوجــه  يهوديــة  مدينــة  وجعلهــا  المدينــة  هــذه  طابــع  إللغــاء  جاهــدة  تعمــل  الصهيونيــة 
معالمهــا. وطمــس  الســواء،  علــى  والمســحيين  المســلمين  لــدى  قدســيتها  وتجــاوز  واللســان، 
إن القــدس في خطر أرضًا وســكانًا حاضرًا ومســتقباًل، واالحتالل يســعى لتهويد القدس  ولتهجير ســكانها منها 
وحصارها اقتصاديًا واجتماعيًا وعزل أهلها عن بعدهم وعمقهم الفلســطيني والعربي واإلسالمي وممارسة كافة 
أشــكال االذالل والتضييق واالســتفزاز في هدم البيوت ومصادرة الممتلكات وســحب الهويات واقفال المؤسسات 
الوطنية وشــق الطرق وســط التجمعات الفلســطينية، وبناء الجدار وعرقلة تحركات أهل القدس والتضييق على 
عبادتهم واالعتداء على المقدسات وابعاد قيادات ورموز ونخب القدس ..الخ من اإلجراءات التي يقوم بها االحتالل.
حتــى أنــه لــم يســلم مــن هــذه الحملــة ال األحيــاء وال األمــوات فــي قبورهــم وال الحجــر وال الشــجر مــن 
المعيقــات والوقائــع تؤكــد  المقدســي، وكل  المواطــن  الــذي يعيشــه  اليومــي  القمــع والتنكيــل والتنكيــد 
أن حالــة القــدس مســتعصية علــى العــالج فــي الوقــت الراهــن علــى األقــل لســبب جوهــري يتمثــل فــي 
عــدم وجــود خطــة مشــتركة لعالجهــا أو إلنقاذهــا حتــى تعــود إلــى حاضنتهــا العربيــة واإلســالمية، إضافة 
واإلســالمية. العربيــة  الصيدليــات  فــي  واالســتيطان  التهويــد  ومضــادات  األدويــة  أنــواع  توفــر  لعــدم 
وبالرغــم مــن تعاقــب وتبدل الحكومــات الصهيونيــة إال أنهــا متفقة جميعهــا على تهويــد القــدس واعتبارها 
العاصمــة األبديــة لدولة الكيــان الغاصب “إســرائيل” غير عابئة أبــدًا بأي قــرارات عربية أو إســالمية أو دولية. 
ولعلنــا مــا زلنا نذكــر مقولة وزير الحــرب الصهيوني موشــي ديان غــداة احتالل القــدس الشــرقية حينما قال 
وهــو يصلــى جوار حائط البــراق “ال فراق بعد اليوم وال عزلة وال ابتعاد ســنبقى معًا الشــعب واألرض والحائط”.
وإن مــن يرى حمى االســتيطان في فلســطين ويلمــس جنون التهويد في القدس ســيصاب بحالــة من االكتئاب 
واكتــواء مقارنــة بمــا وصل إليــه أعدائنا مــن تخطيط وتنفيذ ووضــوح رؤية في الوقــت الذي تعانــي فيه أمتنا 
مــن ارتجاليــة واتكاليه وتشــرذم حتــى أدخلت القدس في نفق شــديد العتمة عربيًا وإســالميًا وشــديد اإلضاءة 
واالبهــار يهوديًا وصهيونيًا إال من بعض الجهود الشــعبية والمؤسســاتية هنا وهناك، وهذا لم يرتقي لمســتوى 
نصــرة القــدس علــى المســتوى المطلوب،يحافــظ على هويتهــا ويحميها مــن كيــد أعدائها وكل ما اكتســبته 
مــن أمتهــا بيانات شــجب واســتنكار فــكل مؤتمراتها صغيرهــا وكبيرها تنــدد دائمــًا باإلجراءات والممارســات 
الصهيونية الغير شــرعية التي تقوم بها ســلطات االحتالل في مدينة القدس، والهادفة لتهويد قبلة المســلمين 
األولــى وطمــس معالمهــا العربيــة واإلســالمية، إنــه مجرد كالم أجــوف ال قيمــة له علــى واقع القــدس البته.
ولكــن فــي المقابــل فإن من حســن حــظ القــدس أن اهلل تبــارك وتعالى قــد باركها ومــا حولها من فوق ســبع 
ســماوات، وأســرى بآخر وأشــرف األنبيــاء محمد صلــي اهلل عليه وســلم، إلى المســجد األقصى المبــارك وصلى 
إمامــًا باألنبيــاء والرســل جميعًا، وعرج به إلى ســدرة المنتهى منها، وأنها أرض المحشــر والمنشــر وأن اهلل ربط 
بيــن مســجدها والمســجد الحــرام بربــط رباني أزلــي فالمســجد األقصى أية فــي كتــاب اهلل تبــارك وتعالى. 
فالقــدس ليســت مدينــة كالمــدن وال عاصمــة كالعواصــم إنهــا مركــز االشــعاع الــذي ال يــذوي وال ينطفــئ 
تتفجــر بمعالــم تاريخيــة ودينيــة وحضاريــة وأن التفريط بها يعنــي تفريضنا في جــزء من تاريخنــا وجزء من 
ديننــا وجــزء مــن حضارتنــا، كمــا أن التفريط فيهــا جريمــة الجرائم في حــق الماضــي والحاضر والمســتقبل.
ومن حسن حظ القدس أن تاريخ البشرية دائم الحركة والتغيير والغزوة الصهيونية لمدينة القدس ليست فريدة، 
فقد واجهت هذه المدينة عبر تاريخها الطويل منذ القدم كثيرًا من الغزوات والنكبات أدت إلى هدمها وتم إعادة بنائها 
مراتِ عديدة، وكانت في كل مرة تخرج مرفوعة الرأس موفورة الكرامة والصالبة بصورة تدعو للفخر واالعتزاز، 
ولعل اهلل عز وجل وضع فيها ســرًا من أســراره اإللهية يساعدها على البقاء تحت البصر وحيًة في أعماق البصيرة.

ومهما طال مكوث الغزاة الصهاينة في ديارنا فحتمًا ســيرحلون عنها مثل الغزاة الذين ســبقوهم فقد دارت أكبر 
المعارك على أرض فلســطين، ليســت بعيدة عن القدس مثل حطين وأجنادين وعين جالوت واليرموك وغيرها.
فتــرة  اليــوم  نعيــش  كنــا  وإن  بالقــوة،  اال  تحريــره  يتــم  لــن  بالقــوة  اغتصابــه  تــم  مــا  وإن 
ثابتــة. غيــر  متعاقبــة  أشــياء  همــا  األمــم  وبيــن  التاريــخ  فــي  والجــزر  المــد  فــإن  مرحلــي  حصــار 
أمــا العجــز الــذي يعتلي أمتنا اليــوم، فليس قــدرا أبديــًا محتوم علينــا فاألمر الذي ال نســتطيع إنجــازه اليوم، 
ســنحققه غــدًا إن شــاء اهلل، مصداقًا لقــول الحق تبــارك وتعالــى “وَتِْلــكَ اأْلَيَّــامُ نُدَاِوُلهَا بَيْــنَ النَّاِس” . 
وفــي الختــام المطلــوب منــا أن نعمل بأقصــى طاقتنــا إلبقاء القــدس حية فــي ضمائرنــا نابضة فــي قلوبنا 
نقــرأ تاريخهــا، ونتعــرف علــى قســمات وجههــا، نتابــع أخبارهــا وأحداثهــا ونغــرس هــذه المعرفــة الحميمة 
فــي أوردة وشــرايين أوالدنــا وذرارينــا وأجيالنــا القادمــة فمــن يعــرف القــدس يحبهــا ويضحــى مــن أجلهــا، 
ِه”. والتضحيــة هــي مفتاح النصر في الدنيــا ومفتاح الظفر فــي األخرة “َوَيْوَمِئــٍذ َيْفــَرُح اْلُمْؤِمُنوَن ِبَنْصــِر اللَّ

ولــن  قلوبنــا  إلــى  اليــأس  يتســرب  فلــن  األيــام  وعبســت  الخطــوب  ادلهمــت  مهمــا  أنــه  ويقينــًا 
والشهـــــداء  األنبيــــاء  أم  يـــا  جميـــال  وصبـــرًا  الحيـــــاة  أنشـــــودة  يــا  مهــال  إال  للقــدس  نقــول 
اهلل. شـــــاء  إن  مؤكـــــدًا  ونصـــــرًا  مرتقبـــــًا  لقـــــاًء  بــل  وداعــــًا  للـقــــدس  نقــــول  ولــــن 
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د. دويك: سياسة اإلقصاء والتفرد مرفوضة 
والبد من استعادة الشرعيات وإنجاز المصالحة

مجلس النواب األردني يقرأ الفاتحة على 
أرواح شهداء نابلس وفلسطين

أكد عزيــز دويك رئيس 
التشــريعي،  المجلــس 
اإلقصــاء  سياســة  أن 
والتفــرد التــي تقودهــا 
قيادة الســلطة ومنظمة 
انعقــاد  فــي  التحريــر 
جلسة المجلس المركزي 

للمنظمة، مرفوضة. 
فــي  دويــك  وقــال 
تصريحــات صحافيــة :” 
واالســتئطار،  اإلقصــاء 
الكــم  وجــود  وتجاهــل 
الســاحة  فــي  األكبــر 

الفلســطينية هو عنوان المرحلة لألسف 
من المتنفذين، واألصل أن االستحقاقات 
تتم فــي مواعيدها وتنفيذ ما تم االتفاق 

عليه”. 
استقصاء وتفرد

وحــول الحالــة التــي يعيشــها المجلــس 
التشــريعي فــي الضفــة الغربيــة، قــال 
دويــك: “نحن فــي المجلس التشــريعي 
الفلســطيني نعانــي مــا يعانيه الشــعب 
الفلسطيني وفصائله جميعًا من اإلقصاء 
واالســتئثار في الموقف السياسي وغيره، 

وتجاهل وجود اآلخرين”. 
وأضــاف “عانــى المجلس التشــريعي وال 
يزال يعاني من حالة التفرد في الســاحة 
الفلســطينية مع وجود هذا النهج الغريب 

والذي ال يرضــى به أبناء 
ألن  الفلسطيني؛  الشعب 

حالة التفرد واضحة”. 
أعضــاء  أن  إلــى  وأشــار 
المجلس التشــريعي هم 
المجلــس  فــي  أعضــاء 
الفلســطيني،  الوطنــي 
ويدعــون إلــى المجلــس 
الســنوات  في  المركــزي 
الجلســة  أن  إال  الماضية، 
األخيــرة لــم توجــه لهم 
للحضــور،  الدعــوات 
موضحــًا أن “حالة التفرد 
تلغي أي مســار طبيعي للحالة السياسية 

الفلسطينية”. 
وأكــد دويــك أن حالــة االســتفراد لــدى 
السلطة هي غطاء لكل عمل غير شرعي 
يقــوم به االحتــالل، خاصة في مشــاريع 
االســتيطان والهجمــة المتصاعــدة فــي 

الضفة الغربية.
وشــدد على أهمية أن تستجيب األطراف 
الفلســطينية بما فيها حركة فتح للجهود 
المخلصــة من أبناء األمــة العربية ودولة 
الجزائر للوصول للمصالحة الفلســطينية 
وإنهاء حالــة التفرد، مشــددًا على أهمية 
لجم المطبعين والمتخاذلين مع االحتالل، 
والذيــن يفتحون أبوابهم على مصراعيها 
ويغلقونها في وجه الشعب الفلسطيني. 

التشــريعي  المجلــس  رئيــس  هاتــف 
باإلنابــة د. أحمد بحــر، ممثل محافظة 
شفشــاون في البرلمان المغربي النائب 
ســلوى البردعي، معزيًــا بوفاة الطفل 
ريان أورام، الذي توفي متأثرًا بإصاباته 
بعــد ســقوطه فــي بئــر فــي قريتــه.

النائــب  مــن  بعــد طلــب 
األردني خليــل عطية، قرأ 
النــواب  مجلــس  أعضــاء 
علــى  الفاتحــة  األردنــي 
أرواح شهداء نابلس الذين 
بعــد جريمــة  استشــهدوا 
االحتــالل،  لقــوات  نكــراء 

وعموم شهداء فلسطين.
 ”: عطيــة  النائــب  وقــال 
الفصــل  دولــة  ارتكبــت 

العنصــري دولــة النازية الجديــدة المحتلين 
ألرضنا فلســطين والجــوالن جريمة باغتيال 

د. بحر يعزي بوفاة الطفل المغربي ريان
وعبر د. بحر عن تضامنه مع عائلة الطفل 
ريان، ومع كل الشعب المغربي، مشيرًا 
إلى أن الشعب الفلســطيني يتألم على 
رحيل هذا الطفل الذي نجح رغم حداثة 
سنه في جمع األمة العربية واإلسالمية 
لإلنســانية. نصــرة  ككل  والعالــم 

ثالثــة شــبان مــن نابلس 
عــن  معبــرًا  الحبيبــة”، 
إدانتــه لجرائــم االحتــالل 

المتواصلة.
 “ عطيــة  النائــب  وأضــاف 
تــزداد  الصهاينــة  جرائــم 
ألنــه  يــوم  بعــد  يومًــا 
القتــل  إال  يعرفــون  ال 
مجلس  داعيــاً  واالحتالل”، 
النــواب األردنــي للوقــوف 
لقــراءة الفاتحة علــى أرواح شــهداء نابلس 

وشهداء فلسطين وشهداء الجيش األردني.
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من استعـادة الشرعيـات

رئاسة التشريعي: مخرجات "المركزي" منعدمة قانونيًا ومرفوضة وطنيًا وتشكل اعتداًء صارخًا على إرادة شعبنا
اعتبر المجلس التشــريعي الفلســطيني، 
عقــد المجلــس المركــزي بهذا الشــكل، 
والوطنــي،  الشــعبي  الرفــض  رغــم 
والمخالــف للقانــون، دليل علــى العقلية 
الســلطة  تنتهجهــا  التــي  اإلقصائيــة 
التفــرد. لسياســة  وتعميًقــا  اهلل،  بــرام 
جــاء ذلــك خــالل بيــان صحفــي أصدره 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني عقب 
انتهــاء أعمــال المجلــس المركــزي، وقد 
ســبقه مؤتمر صحفي للمجلس بمشاركة 
كتلتــي فتح وحمــاس البرلمانيتين، يعبر 
عــن رفضــه انعقــاد المجلــس المركزي 
وحــذر فيــه مــن التالعــب فــي البنيــة 
الفلســطينية  للمؤسســات  القياديــة 
وطنيــة  ال  سياســات  تمريــر  ومحاولــة 
االحتــالل. مخططــات  تــدم  باطلــة 
وقال رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة 
د. أحمــد بحــر في البيــان الصــادر حول 
مخرجات "المركزي" :"إن مخرجات اجتماع 
المجلس المركزي ال قيمة لها، خاصة وأن 
جل مكونات شعبنا رفضت أن تكون جزًءا 
من هــذه المهزلة السياســية والقانونية 
التــي هدفت لتمرير بعض مــآرب فئوية 

ضيقة تماشــيًا مع مخططــات االحتالل".
وأضــاف د. بحــر في بيــان صحفــي " أن 
لهيئــة  المركــزي  المجلــس  تعيينــات 
قانونيــًا  منعدمــة  الوطنــي  المجلــس 
ومرفوضة وطنيًا، وتكريس لنهج التفرد، 
واعتداء على إرادة شعبنا، وأنه ال شرعية 

دستورية إال من خالل صناديق االقتراع".
وأكد د. بحر إصرار على أن نتائج ومخرجات 
اجتمــاع المجلــس المركــزي عبثية وغير 
األرض،  علــى  لهــا  رصيــد  وال  شــرعية 
خاصة أنها تخالف القانون ولوائح منظمة 
التحريــر، وبعيــدة عن اإلجمــاع الوطني.

واســتغرب د. بحــر مــن إصــرار عبــاس 
علــى االســتخفاف بشــعبنا وتضحياتــه، 
بــات  الفلســطيني  الشــعب  ان  مؤكــدًا 
واعيــًا ومــدرًكا لكافــة المؤامــرات التي 
تحــاك ضــده وضــد قضيتــه الوطنيــة، 
األمــر الــذي يجــب أن يدفــع الجميع إلى 

المجلــس  رئيــس  بحــر  أحمــد  د.  أدان 
اإلعــدام  جريمــة  باإلنابــة،  التشــريعي 
البشــعة التــي نفذتهــا قــوات االحتالل 
الصهيوني فــي محافظة نابلس بالضفة 
الغربيــة المحتلــة، ممــا أدى الستشــهاد 

ثالثة شبان.
ونعت رئاسة التشــريعي شهداء نابلس، 
مطالبة الســلطة برام اهلل وقف التنسيق 
األمني مع االحتالل ورفع اليد الثقيلة عن 
المقاومة في الضفة الغربية لحماية أبناء 

شعبنا من اإلرهاب الصهيوني.

التشــريعي  المجلــس  رئاســة  أعلنــت 
الفلســطيني عن انطالق مرحلة جديدة في 
عمل ديــوان المظالم البرلمانــي بهدف رد 

الحقوق ألصحابها وفق القانون.
وأكــد مستشــار رئاســة المجلس لشــئون 
الديــوان  أن  مــراد  أبــو  ماجــد  المظالــم 
سيستقبل المواطنين من يوم األحد وحتى 
الخميس في أوقات الدوام الرسمي، مشيرًا 
إلــى اســتقبال رئيس المجلس التشــريعي 
باإلنابــة د. أحمد بحر لحــاالت المظالم في 

الدوليــة  المؤسســات  بحــر  د.  ودعــا 
مســؤولياتها  تحمــل  إلــى  والحقوقيــة 
ووقف جرائــم االحتالل المســتمرة بحق 
أبنــاء شــعبنا الفلســطيني، والمخالفــة 
لكل المواثيق واألعــراف وقوانين حقوق 

اإلنسان.
التشــريعي  المجلــس  رئيــس  وأعــرب 
باإلنابة، عن أحر تعازيه وأصدق مشــاعر 
المواساة لعوائل الشهداء، وأهالي نابلس، 
ســائاًل المولى عــز وجل بــأن يتغمدهم 

بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

مكتبه يوم الخميس من كل أسبوع.
وأوضــح أبو مــراد أن ديــوان المظالم الذي 
يضــم مستشــارين قانونييــن، ينظــر في 
الشكاوى والمظالم المقدمة ضد المؤسسات 
والهيئــات الحكوميــة ضمــن اختصاصــات 
عمل المجلس التشــريعي، مبينًا أن تقديم 
الشكوى ســيكون بالقدوم المباشر إلى مقر 
المجلس التشــريعي أو من خــالل التقديم 
االلكترونــي على موقع المجلس التشريعي 

www.plc.ps

رئاسة التشريعي تدين جريمة االحتالل 
البشعة بنابلس وتدعو لوقف التنسيق األمني

التشريعي يعلن انطالقة جديدة لعمل 
ديوان المظالم التابع له

تطويرا للقوانين لخدمة المجتمع بشكل أفضل

عقــدت اللجنــة القانونية فــي المجلس 
لمناقشــة  عمــل  ورشــتي  التشــريعي 
مشــروع قانون التقاعــد المعدل لقانون 
 ،2005 7 لســنة  العــام رقــم  التقاعــد 
وقانون الزكاة الفلسطيني رقم 9 لسنة 
2008، وذلك في إطــار حرص المجلس 
الصياغــة  تجويــد  علــى  التشــريعي 
القانونية وتذليل اإلشكاالت الموضوعية 
التــي تعتري بعض نصوص مشــروعي 

القانونين.
وتعد الورشــة الخاصة بقانــون التقاعد 
العام الرابعة في إطــار عمل اللجنة من 
أجــل مناقشــة تعديــل القانــون، حيث 
شــارك فيها نــواب التشــريعي واللجنة 
وقضــاة  الصياغــة  ولجنــة  الشــرعية 
شــرعيين ونظامييــن، واألمانــة العامة 
لمجلس الــوزراء، وديوان الرقابة المالية 
وديــوان  الماليــة،  ووزارة  واإلداريــة، 
الموظفيــن العــام، ونقابــة الموظفين، 
وإدارة التنظيم واإلدارة بوزارة الداخلية، 
وجمعيــة المحاربيــن القدامــى، وديوان 
الفتوى والتشــريع، وخبراء فــي المجال 

القانوني والشرعي.
ركزت الورشــة على عدد من النقاط في 
مشــروع قانون تعديل لقانــون التقاعد 
العــام، حيث اســتعرض رئيــس اللجنة 
القانونيــة بالمجلس التشــريعي النائب 
محمــد فــرج الغــول السياســات العامة 
للقانــون، والحرص علــى تجويد بعض 
الصياغات من حيث الشــكل والموضوع، 
شــرعًا وقانونًــا للوصــول إلــى قانــون 

هاتــف رئيس المجلــس التشــريعي باإلنابة 
د. أحمد بحــر، رئيس مجلــس إقليمي القرى 
غيــر المعتــرف بها في النقــب المحتل عطية 
األعسم، مشيدًا بصمود أهالي النقب في وجه 
اإلرهــاب الصهيوني وهجمة قــوات االحتالل 
بأرضهــم. وتمســكهم  عليهــم،  المســتمرة 
الفلســطيني  الشــعب  :"إن  بحــر  د.  وقــال 
فــي كل مــكان يقــف مــع النقــب، ويرفض 
همجيــة االحتــالل ومحاوالته ســرقة األرض 
وتهجيــر أهالــي النقــب"، داعيًا إلــى تظافر 
النقــب لالســتمرار فــي  جهــود كل أهالــي 
وإفشــالها. االحتــالل  مخططــات  مواجهــة 

اللجنة القانونية في المجلس التشريعي تنظم ورشتي عمل لمناقشة 
مشروعي تعديل قانوني التقاعد العام والزكاة

د. بحر يشيد بصمود أهالي النقب 
في وجه اإلرهاب الصهيوني

أمثل ومتكامــل بحضور معظم األطراف 
المعنية بهــذا القانون، ليخدم شــريحة 
الموظفين المدنيين والعســكريين على 

حد سواء، ويكفل لهم حياة كريمة.
من جهتــه؛ قال عضو اللجنــة القانونية 
فــي المجلس التشــريعي د. مــروان أبو 
راس :"إن هدف الورشــة الخروج بتصور 
واضح عن النقاط الخالفية في مشــروع 
القانون، حيث تم التوافق عليها بشــكل 
كامل"، مبشــرًا الموظفين بــأن القانون 
الجديــد ســيكون منصًفــا وعــاداًل وتم 

تغليب مصلحتهم أواًل.
التقاعــد  عــام  مديــر  أوضــح  بــدوره؛ 
والمعاشات في وزارة المالية عبد الناصر 
مهنا ضــرورة تعديــل القانــون التقاعد 
رقــم 7 لســنة 2005، ليتــم توفير حياة 
كريمة للموظف مع الموازنة مع التزامات 
الحكومــة، ومبينــًا أن هناك تحســينات 
كبيــرة فــي القانــون وتصــب كلها في 

صالح الموظف.
مــن ناحيته؛ بين العميــد عطية منصور 
وزارة  لوكيــل  القانونــي  المستشــار 
الداخلية أن التعديالت المطروحة تحقق 
مصلحــة الموظف، "فمثاًل تــم رفع الحد 
األدنى للتقاعد إلــى %30، ولم يتجاهل 

القانون ما يعانيه قطاع غزة".
أما نقيب الموظفين كمال موســى بيَّن 
أن بعــض نصــوص القانــون الســابق 
جانبهــا الصــواب، وأن تعديــل القانون 
هــو خطوة في االتجــاه الصحيح، خاصة 
أن مواده تنصــف الموظف وتجبر الضرر 

الــذي وقع عليه، مثمنــًا خطوة المجلس 
التشــريعي فــي تعديل قانــون التقاعد 

العام.
رئيس لجنة اإلفتاء بالجامعة اإلســالمية 
أن  أوضــح  هربيــد،  أبــو  عاطــف  د. 
الورشــة دليــل علــى حــرص المجلس 
التشريعي لســن قوانين وتخدم الشعب 
الفلســطيني، واهتمام المجلس بضبط 
القوانين والتشريعات بضوابط شرعية.

قانون الزكاة 
فــي ذات اإلطار؛ عقدت اللجنة القانونية 
للمجلس التشــريعي ورشــة عمل حول 
قانون معدل لقانون الزكاة الفلسطيني 
رقــم )9( لســنة 2008، وحضر الورشــة 
رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار 
محمد فرج الغول، ومقرر النائب مشــير 
المصــري، وأعضاؤها النائــب مروان أبو 
راس، والنائــب محمد شــهاب، باإلضافة 
إلــى نــواب مــن المجلــس التشــريعي، 
وممثلين عن هيئة الزكاة الفلســطينية، 
ووزارة المالية، وديوان الفتوى والتشريع، 

ولجنة الصياغة بالمجلس التشريعي.
وقال النائب الغول :" إن الورشة ناقشت 
المواد المقتــرح تعديلها ضمــن القراءة 
الثانية لمشــروع القانــون المعدل، ومن 
بينهــا زيــادة التخصصــات فــي أعضاء 
مجلس أمناء الهيئة لخدمة أعمال الهيئة.
وأضاف النائب الغول "أن الورشة ناقشت 
المــادة )19( من قانون الزكاة والمتعلقة 
بخصم الزكاة مــن ضريبة الدخل، حيث 
جرى التوافق على عمل دراســة معمقة 

فــي الموضــوع، من أجــل خدمــة أكبر 
شــريحة ممكنة من المجتمع من بينهم 

التجار ودافعي الزكاة".
وأشــار النائــب الغــول إلــى أن التعديل 
يهــدف لتطوير القانون بشــكل عام من 
أجل خدمــة الفئات المهمشــة والفقيرة 
فــي المجتمــع، ومواكبة التطــورات في 
المجتمــع، بمــا يتوافــق مــع الشــريعة 

اإلسالمية.
من جهتــه؛ أوضح رئيــس مجلس أمناء 
هيئــة الزكاة الفلســطينية عــالء الدين 
الرفاتــي أن تعديــل القانــون نابــع من 
تطويره بعد ممارســة عملية دامت نحو 
عشر سنوات، وذلك خدمة ألبناء الشعب 
الفلســطيني خاصــة في ظــل الظروف 
القاســية التي يحياهــا والتي تتمثل في 

االحتالل والحصار.
فــي ســياق منفصــل؛ عقــدت اللجنــة 
التشــريعي  المجلــس  فــي  القانونيــة 
اجتماعًــًا دوريًــا، لمناقشــة عــدد مــن 
القضايــا، إضافة إلى بحث عدة شــكاوى 

وردت إليها .
كمــا ناقشــت اللجنة عددًا من مشــاريع 
القوانيــن التــي يعكف التشــريعي على 

صياغتها وانضاجها.
وتابعــت اللجنة ما تــم تنفيذه من خطة 
عملهــا وأنشــطتها خالل شــهر فبراير/
شــباط الجــاري، حيــث أقرت اســتكمال 
زيارة مراكز التأهيل واإلصالح بالشراكة 
مــع لجنة الداخلية واألمــن في المجلس 

التشريعي.

الخطيــرة. السياســة  لهــذه  التصــدي 
تقديــم  اســتمرار  مــن  بحــر  د.  وحــذر 
عبــاس خدمــات مجانيــة لالحتــالل من 
خالل قرارات تزيد االنقســام السياســي 
بالقضيــة  وتــودي  الفلســطيني، 
التيــه. المزيــد مــن  إلــى  الفلســطينية 

وأكــــــد بحــر أن المدخل األســاس لحل 
األزمة الفلســطينية يكمن في اســتعادة 
مختطفيهــا،  مــن  التحريــر  منظمــة 
بهدف إعادة بنــاء مؤسســاتها، وااللتزام 
بمقتضيــــــات الوحـــــــدة والشراكــــــة 
الشــعبية  اإلرادة  واحتــرام  الوطنيــة، 
وتطبيــق االســتحقاق الديمقراطــي عبر 
اجــراء انتخابــات شــاملة حــرة ونزيهــة 
المحتــل. إلرادة  االرتهــان  عــن  بعيــدًا 
تحويــل  أن  أوضــح  التشــريعي  وكان 
صالحيات المجلس الوطني إلى المجلس 
القانونــي  اإلطــار  يخالــف  المركــزي، 
الناظــم لمنظمــة التحرير الفلســطينية 
ومؤسساتها، وعلى رأسها نظام المجلس 
الوطنــي الفلســطيني، وفقــًا للمــادة 7 
التــي تنص بــأن المجلــس الوطني “هو 
الســلطة العليــا لمنظمــة التحريــر وهو 
الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها 
وبرامجهــا”، وكذلــك المادتيــن 13 و 14 
معــدل، ممــا يؤكــد بــأن عقــد المجلس 
لسياســة  اســتمرارًا  يشــكل  المركــزي 
اختطــاف المنظمــة وتكريسًــا لالنقالب 
لقوانينهــا. صارخًــا  وانتهــاًكا  عليهــا 

وأضــاف د. بحــر "أن مــا يقــوم بــه أهالــي 
النقــب هــو درس للتاريخ واالنتمــاء للوطن، 
فأنتــم اليــوم تمثلون شــرف األمــة"، مؤكدًا 
الفلســطيني  الــكل  تكاتــف  أهميــة  علــى 
نصــرة للنقــب وأهلــه، والعمــل مــن أجــل 
الفلســطينيون  ليجتمــع  فلســطين  تحريــر 
محــررًا. المبــارك  األقصــى  فــي  للصــالة 

مــن جهته؛ شــكر األعســم رئيــس المجلس 
التشــريعي باإلنابــة د. بحــر علــى اتصالــه، 
علــى  مصــرون  النقــب  أهالــي  أن  مؤكــدًا 
وعدوانــه،  االحتــالل  ظلــم  مواجهــة 
وحقوقهــم. أرضهــم  علــى  والحفــاظ 



مخرجات “المركزي”.. منعدمة قانونًيا وساقطة وطنًيا
فــي ضوء اإلرهاب والعنصرية الصهيونيــة التي يقترفها االحتالل الصهيوني بحق أبناء شــعبنا صباح 
مســاء، قتال واغتياال وســرقة واغتصابا لألراضي وتهويدا للقدس والمقدســات وهدما للبيوت وتهجيرا 
ألهلهــا في القدس والضفة والنقب، وتنكيال باألســرى واإلمعان فــي قهرهم واالنتقام منهم، وحصارا 
لغــزة وأهلهــا الصامدين، والتــي كان آخرها اغتيــال المقاومين الثالثة في نابلس األســبوع الماضي، 
بدت نتائج ومخرجات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي انعقد مؤخرًا أشــبه ما تكون بمصادقة 
وتكريس لهذه اإلجراءات والمخططات الصهيونية، واســتمرارا في السير بالشعب الفلسطيني وقضيته 

الوطنية إلى الوراء.
 لقد عمل رئيس الســلطة برام اهلل وفريقه من وراء عقد المجلس المركزي اســتحداث تعيينات جديدة 
تتالعب في بنية هياكل المؤسســات القيادية الفلســطينية بعيدا عن التوافق العام واإلرادة الوطنية، 
بشكل يعبر عن نهج التفرد والهيمنة واألسلوب الديكتاتوري الذي أدمنه عباس طيلة المراحل الماضية 
في محاولة لتمرير أجندات وسياســات الوطنية وإحكام القبضة السياسية على مؤسسات المنظمة بما 
يتواءم مع مالمح ومتطلبات المرحلة القادمة التي يُراد لها أن تكون مطواعة وفي أتمّ أشكال التدجين 

لإلرادة واإلمالءات الصهيونية واألمريكية.
لــذا، فــإن نتائج ومخرجات المجلس المركزي تعتبر منعدمة قانونيًا ودســتوريًا، وســاقطة سياســيًا 
ووطنيًا، بكل ما تعنيه الكلمة من معان، وتشــكل تعميقا لألزمة الفلســطينية الداخلية وإضرارا بالغا 
بالمشــروع الوطني الفلسطيني التحرري، وتســاوقا كامال مع االحتالل وأجندته العدوانية ومخططاته 

العنصرية التي تتسارع بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
لقد انتظر شــعبنا الفلســطيني خطوة جادة من قِبل الســلطة في رام اهلل إلنجاح حوارات الجزائر، إال 
أن نتائــج ومخرجات اجتماع المجلس المركــزي الهزيلة عملت –عمليا- على طيّ ملف الوحدة الوطنية 
الفلسطينية، وإنهاء مسيرة المصالحة الداخلية وتأبيد االنقسام، والقضاء على أي بارقة أمل في إصالح 
منظمــة التحرير التي تم التوافق عبر كافة التفاهمات الوطنية واتفاقات المصالحة الفلســطينية على 
إعادة بنائها وتفعيلها وإشــراك كافة قوى وفئات وأطياف شعبنا فيها، كي تصبح بحق الممثل الشرعي 

والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، في الداخل والشتات.
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نشــيد بالمواقف الوطنية وإعالن مقاطعة اجتماع المجلس 
المركــزي ورفض كافة الخطوات األحادية التي اتخذها رئيس الســلطة وفريقه، والتأكيد على ضرورة 
تحقيــق الوحدة والمصالحة الوطنية وبناء منظمة التحرير على أســس صحيحة، والدعوة لصوغ موقف 
سياســي وبرنامج كفاحي وإرســاء اســتراتيجية وطنية موحدة في وجه االحتالل، ومواجهة مخططات 

التصفية واالستهداف التي تتعرض لها قضيتنا وصيانة حقوقنا وثوابتنا الوطنية. 
لقد أكد المجلس التشــريعي مــرارا وتكرارا على دعمه الكامل وحرصه الشــديد على إجراء االنتخابات 
العامة، الرئاســية والتشــريعية والمجلس الوطني، كونها اســتحقاقا وطنيا ودستوريا ال يقبل العبث أو 
المســاومة أو التأجيل، وتعبيرا عن حق شعبنا الفلسطيني في تجســيد إرادته الوطنية واختيار قيادته 
الشــرعية بكل حرية وشفافية، وســيبقى المجلس التشريعي على استعداد تام وجهوزية عالية لتوفير 
كل أشكال ومقومات النجاح ألي جهد وطني حقيقي إلجراء االنتخابات العامة مستقبال، وتجنبا إلحداث 
أي فراغ قانوني أو دســتوري فإن المجلس التشــريعي سيواصل أداء مهامه البرلمانية حتى أداء أعضاء 
المجلس التشريعي الجديد عقب إجراء أي انتخابات تشريعية مستقبال اليمين القانونية حسب القانون 

والدستور.
وبهذه المناســبة فإننا في المجلس التشريعي الفلســطيني نطالب كل القوى والفصائل والشخصيات 
الوطنية الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها التاريخية عبر وقفة جادة ومسؤولة في وجه النهج االنفصالي 
والممارســات اإلقصائية لرئيس الســلطة وفريقه الذي يقود الوضع الفلسطيني نحو الكارثة المحققة، 
ويعمد إلى تعميق األزمة الفلسطينية الداخلية ودفعها نحو مسارات فوضوية ومتاهات ال حصر لها بما 
يخــدم أهدافه وأجندته الخاصة التــي ال تؤمن بقيم الوحدة والوفاق والشــراكة الوطنية وتتماهى مع 

شروط وإمالءات ومتطلبات االحتالل، وال تخدم إال أهداف السياسات والمخططات الصهيونية.
وختاما.. فإننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني ســنبقى متمســكين بحقوقنــا وثوابتنا الوطنية، 
واألشد حرصا على احترام إرادة شعبنا الفلسطيني الحرة ودعم مقاومته المشروعة في وجه االحتالل، 
وســنبقى على عهدنا مع اهلل تعالى ومع أبناء شــعبنا حتى كسر الحصار الظالم عن غزة وإنجاز مشروع 

التحرر الوطني ورفع رايات الحق الخالدة وألوية النصر المجيد في كافة ربوع فلسطين بإذن اهلل.
“ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا” 

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

النائب نعيم تثمن تقرير "أمنستي" لوصفه 
االحتالل بنظام فصل عنصري

لجنة الرقابة والحريات العامة بالتشريعي تدين 
فصل إعالمية بدعوى “معاداة السامية”

النائب أبو حلبية يدين إعتداءات االحتالل على حي 
الشيخ جراح وبناء وحدات استيطانية جديدة

النائب الزعارير: األسرى يتعرضون لظلم كبير 
ويجب دعم خطواتهم في مواجهة االحتالل

النائب أبو راس يستنكر زيارة وفد 
برلماني إماراتي لكيان االحتالل

ثمنــت النائب هدى نعيم 
الرقابــة  لجنــة  رئيــس 
العامــة وحقوق اإلنســان 
العامــة،  والحريــات 
ما  التشــريعي  بالمجلس 
جــاء فــي تقريــر منظمة 
العفو الدولية "أمنســتي" 
الذي وصف االحتالل بأنه 
نظــام فصــل عنصري و 
أبارتهايــد ضــد الشــعب 

الفلسطيني.
النائــب نعيــم  ووصفــت 

تقرير "أمنستي" بالتقرير المهني الذي أدان 
جرائم االحتالل، ســواء المتمثلة باعتداءات 
المســتوطنين فــي مــدن وقــرى الضفــة 
الغربيــة، والتــي تنفذ تحت حمايــة وغطاء 
من جيش االحتالل، وكذلك ممارســاته ضد 
المقدســات اإلســالمية والمســيحية ســيما 
اإلجراءات المتعلقــة بتهويد مدينة القدس، 
والحصار المســتمر على قطاع غزة منذ نحو 
16 عامًا، وكذلك التمييز العنصري ضد أبناء 
شعبنا الفلسطيني في األراضي المحتلة عام 

أدانــت النائــب هــدى نعيم رئيــس لجنة 
الرقابــة العامة والحريات وحقوق اإلنســان 
في المجلس التشــريعي، فصل اإلعالمية 
الفلســطينية مــرام ســالم مــن مؤسســة 
“الدويتشــه فيله” األلمانية، مــع مجموعة 
مــن الصحفييــن العــرب بدعــوى “معاداة 

السامية” وانتقاد االحتالل.
الخطــوة  هــذه  نعيــم  النائــب  واعتبــرت 
للقوانيــن  واضحــة  ومخالفــة  تعســفية 
والمواثيق الدولية، وانتهاك خطير للحريات 
اإلعالمية وحرية الرأي والتعبير، واستهداف 
واضح ومباشــر للصحفييــن والمتضامنين 

مع القضية الفلسطينية.

لجنــة  رئيــس  اســتنكر 
المجلــس  فــي  القــدس 
التشريعي أحمد أبو حلبية 
إصرار االحتالل الصهيوني 
حقــوق  انتهــاك  علــى 
المقدســيين فــي ارضهم 
جــرى  كمــا  ومنازلهــم، 
ويجــري فــي حي الشــيخ 
جراح وباقي أحياء القدس، 
ومحاولة االســتيالء عليها 
وتســليمها للمستوطنين.

وأكــد أبــو حلبيــة أهمية 
الوقوف بشــكل قوي دعمًا ألهالي القدس 
عامــة وألهالي حي الشــيخ جــراح خاصة، 
العنصريــة  االحتــالل  ممارســات  ووقــف 
واألعــراف. القوانيــن  لــكل  والمخالفــة 
وكـــان النائــب أبــو حلبيــة أدان مصادقــة 
 )5250( لبنــاء  خطــط  علــى  االحتــالل 
وحــدة إســتيطانية، ومصــادرة 840 دونمًا 
إلنشــاء حي اســتيطاني جديد فــي القدس 
المحتلــة، مؤكــدًا أن الخطــة الصهيونيــة 
تهويـــدي  لمخطــط  اســتمرار  تُعــد 
المقدســة. المدينــة  يســتهدف  كبيــر 
وقــال النائــب أبــو حلبيــة فــي تصريــح 

أكـــــد النــــائب فـــي 
المجلس التشريعــــي 
عن مدينــــة الخليـــل 
باســــم زعاريـر، على 
أن األســــــرى فــــــي 
سجـــــون االحتـــالل، 
يتعرضــون النتقــــام 
وظلـــم كبيـر وإرهاب 
دولــة تضـرب بعرض 
الحائط كــل القوانيـن 

واألنظمة الدولية.
النائــب زعارير  ودعــا 

إلــى دعــم موقــف األســرى وخطواتهم 
النضالية فــي وجه االحتــالل، ودعمهم 

حقوقيًا وإعالميًا ورسميًا وشعبيًا.
وأشــار زعارير إلى أن األســرى ال يجدون 
طريقة للتعبير عن رفض الظلم إال عبر 

اســتنكر النائــب د. مروان 
لجنــة  رئيــس  راس  أبــو 
الداخليــة واألمــن والحكم 
المجلــس  فــي  المحلــي 
وفــد  زيــارة  التشــريعي، 
برئاســة  إماراتــي  نــواب 
رئيــس  النعيمــي  علــي 
لجنــة الدفــاع والداخليــة 
والشــؤون الخارجيــة فــي 
اإلماراتــي،  البرلمــان 
اإلســرائيلي. للكنيســت 

أبــو  النائــب  وقــال 
بحــق  جريمــة  الزيــارة  هــذه  إن   ": راس 
شــعبنا وقضيتنــا الوطنيــة، والمقدســات 
اإلسالمية والمســيحية، وتشجيعًا لالحتالل 
جرائمــه  فــي  اإلمعــان  علــى  العنصــري 
الفلســطيني". شــعبنا  ضــد  وانتهاكاتــه 

وأضاف " الذين قاموا بهذه الزيارة ال يمثلون 
إال أنفســهم فشــعب اإلمارات الحــر الغيور 

1948م.
وأوضحت النائب نعيم أن ما 
جاء في التقرير وثَّق جرائم 
للقانــون  وفًقــا  االحتــالل 
الدولــي، منصًفــا الشــعب 
الفلســطيني فيما يتعرض 
له مــن جرائم واعتــداءات 
االحتــالل  مــن  يوميــة 
وقطعــان  الصهيونــي 

المستوطنين.
وقالــت النائب نعيــم :" إن 
تقريــر "أمنســتي" يضــاف 
إلى التقاريــر الدولية الســابقة التي جرمت 
علــى  وتفــرض  وممارســاته،  االحتــالل 
المنظمات الحقوقيــة والدولية برفع دعاوى 
ومالحقــة االحتالل لــدى المحاكــم الدولية 

ومحكمة الجنايات الدولية".
وطالبــت النائب نعيــم دول العالــم خاصة 
العربيــة واإلســالمية منها، بوقــف التطبيع 
مع االحتــالل الصهيوني الذي شــجعه على 
ممارســة المزيد مــن الجرائم ضد الشــعب 

الفلسطيني.

واستنكرت قرار “دويتشه فيله” كونه تحيز 
لالحتالل الذي يمارس اإلرهاب والعنصرية 
بحق شعبنا، مستهجنة طريقة التعامل مع 
اإلعالمية ســالم وإجــراءات التحقيق معها، 
مؤكدة أن ذلــك بمثابة تشــجيع لالحتالل 
لمواصلــة ارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم 

واالنتهاكات خصوصًا بحق الصحفيين.
وطالبــت النائب نعيم مؤسســة “دويتشــه 
قرارهــا  عــن  التراجــع  بضــرورة  فيلــه” 
واحتــرام مبــادئ القانــون الدولــي، داعية 
كل المنظمــات الحقوقيــة الدولية للتدخل 
الفوري والعاجل لحماية الحريات اإلعالمية 

وحقوق اإلنسان.

الصهيوني  صحفي:”العدو 
أمــر  لفــرض  يهــدف 
مدينة  فــي  واقــع جديــد 
القــدس من خــالل فصل 
حــدود القــدس الشــرقية 
وإحــكام  والجنوبيــة 
االستيطان على المنطقة”.
وأوضح النائــب أبو حلبية 
المشــروع  الهــدف من  أن 
الجديــد  االســتيطاني 
اســتكمال  هــو  بالقــدس 
حتــى  المدينــة  حصــار 
مشــيرًا  للمقدســيين،  أراضــي  تبقــى  ال 
إلــى أن مــا يحــدث تهويــد خطيــر ضمــن 
الصهيونــي. الكبــرى  القــدس  مخطــط 
ودعا النائب أبو حلبية إلى مالحقة االحتالل 
علــى جرائمــه ضــد شــعبنا فــي المحاكم 
بمالحقــة  دولهــا  قوانيــن  تســمح  التــي 
المجرميــن الصهاينــة من قــادة االحتالل.
وطالب النائب أهالي القدس والداخل المحتل 
بالصمود على أرضهم في مواجهة االجرام 
الصهيونــي، مشــددًا علــى ضــرورة دعم 
أهالي القدس حتى يستمروا في صمودهم 
التهويديــة. االحتــالل  مخططــات  بوجــه 

مقاطعـــــة المحاكــــم 
الهزلية أو اإلضراب عن 
الطعــام، كمــا يحصل 
مع األســرى اإلداريين، 
الهيئــــــــات  وحـــــــل 
والمواجهة  التنظيميــة 
الداخليـــة في السجون 
بمــا يعــرض حياتهــم 

للخطر.
ولفــت إلى أن األســرى 
يدفعـون أثمانا باهظة 
من حياتهـم وأعمارهم 
وحيــاة ذويهــم، وتضيّق إدارة ســجون 
االحتــالل عليهــم، مبينًا أن المســتوى 
الرســمي الفلســطيني ال يعطــي حــق 
األســرى في الحرية اهتمامًا، ولم يدرج 

حق األسرى ضمن أولوياته.

على دينه وعرضه ال يختار 
الذيــن يطعنــون  هــؤالء 
فــي كرامتهــم ودينهم".

ولفت إلــى أن هذه الزيارة 
جــاءت بعد صــدور تقرير 
أدان  الــذي  "أمنســتي" 
عــن  وكشــف  االحتــالل 
وهــي  جرائمــه،  بعــض 
محاولة لتحســين صورته 
البشعة، في ظل استمرار 
وتوســيع  القدس  تهويــد 
والتنكيــل  االســتيطان 
باألســرى وحصــار قطاع غــزة وغيرها من 
االنتهاكات الصارخة والجرائم ضد اإلنسانية.

وطالب الدول العربية واإلســالمية بتجريم 
إقامــة أي عالقــة مع االحتــالل ومقاطعته، 
ورفــض كل أشــكال التطبيع معــه، ودعم 
ونصــرة القضيــة الفلســطينية والوقــوف 
وثوابتــه. وحقوقــه  شــعبنا  جانــب  إلــى 
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د. بحر يدين تجديد االحتالل اإلداري للنائب 
المختطف طافش

نائبان: سياسة السلطة أضعفت 
المقاومة في الضفة المحتلة

المجلــس  رئيــس  أدان 
التشريعـــــي باإلنابـــــة 
د. أحمــد بحــر، تجديــد 
محاكـــــــم االحتــــــالل 
لالعتقــال اإلداري بحــق 
إبراهيــم  النائــب خالــد 
طافــش )61 عامًا(، من 
بلدة زعترة شرق مدينة 
بيت لحم جنــوب الضفة 
الغربيــة المحتلــة، لمدة 
ثالثة أشهر، وذلك للمرة 

الرابعة على التوالي.
وأكــد د. بحــر أن االحتالل يحــرص على 
تغييب النــواب عن مجتمعهم وقضيتهم، 
ومنعهــم من القيــام بواجبهــم الوطني 
فــي خدمــة أبنــاء شــعبهم، مــن خــالل 
ان  موضحــًا  ســجونه،  فــي  اختطافهــم 
ممارسات االحتالل لن تثني نواب الشعب 

قــال النائب في المجلس التشــريعي عن 
مدينة نابلس حسني البوريني :” إن جريمة 
االغتيــال التــي ارتكبتها قوة إســرائيلية 
خاصة بحق ثالثة مقاومين فلســطينيين 
مــن المحافظــة مباغتة وغيــر معهودة”. 
وأضــاف البورينــي في تصريــح صحفي 
“أن االحتــالل يقتــرف ما يشــاء في ظل 
الرســمي  العربي والفلســطيني  التهاون 
معه، ليرتكــب جريمة في وضــح النهار، 
وبال شــك ما كان يجرؤ على ارتكابها لوال 
أنــه مطمئن بعــدم اعتراضه مــن أحد”. 
ولفــت إلى أن سياســة الســلطة أضعفت 
المقاومــة فــي نابلــس وعمــوم الضفة 
التنســيق  سياســة  بســبب  الغربيــة، 
وكل  المقاوميــن،  واعتقــال  األمنــي 
وهــذا  المقاوميــن،  مــع  يتعاطــف  مــن 
مــا أضعــف وتيــرة مقاومــة االحتــالل. 
أصبحــوا  الضفــة  أهالــي  أن  وأوضــح 
فــي وضــع ال يســمح لهــم أن يتحركــوا 
بمواجهة االحتالل بشــكل علني بســبب 

الفلســطيني عــن القيام 
بواجباتهم.

وجــدد د. بحــر خطــورة 
اســتمرار االحتــالل فــي 
اإلداري  االعتقال  سياسة 
الــذي يتنافــى مــع كافة 
واألعــــراف  القوانيــــــن 
الدوليـــــة، وأن استمـرار 
االحتــــالل اختطـــــاف 9 
نواب فلسطينيين ضربة 
التي  الدوليــة  للقوانيــن 
الحصانــة  علــى  تؤكــد 

البرلمانية.
يشــار إلى أن النائب طافش تم اختطافه 
بعد اقتحام منزله في 8 ديســمبر/كانون 
أول 2020، ليمضي حتى اآلن 13 شــهرًا، 
ليكــون مجمــل مــا قضــاه فــي ســجون 

االحتالل نحو 8 سنوات.

االحتــالل  وأعــوان  األمنــي  التنســيق 
وتتبع الناشــطين، وأن يتســلل االحتالل 
بشــكل مفاجــئ لنابلــس لــم يكــن إال 
المقاوميــن.  بمــكان  علــم  علــى  ألنــه 
وأكد النائب البوريني أن التنسيق األمني 
والمالحقــة األمنيــة للمقاومين لن تجتث 
المقاومة، ألنها متجذرة في شــعبنا، “وما 
دام هنــاك احتالل يعبث فــي أمن الناس 
فإن الشــعب ال يمكن أن يسكت ويصمت 
عن ذلــك”، مؤكــدًا أن جريمــة االغتيال 
تبــث فــي نفــوس النــاس روح المقاومة 
من جديــد نحــو مواجهته والتصــدي له. 
عــن  النائــب  أوضحــت  جانبهــا،  مــن 
نابلــس منــى منصــور أنه عندمــا يجرؤ 
االحتالل علــى الدخول في وضــح النهار 
إلــى منطقــة المخفيــة المليئــة بمقــار 
األجهــزة األمنية، فهذا دليــل على دناءة 
التنســيق األمنــي، واالحتالل والســلطة 
يكمالن بعضهما فــي مالحقة المقاومين 
الغربيــة. الضفــة  فــي  الفلســطينيين 

أشـاد د. أحمد بحر 
رئــــيس المجلس 
التشــريعــــــــــي 
موقـف  باإلنابـــة، 
الــــــدول  قـــــادة 
اإلفريقية الرافض 
االحتــــالل  منـــح 
مراقـــب،  صفــــة 
وإقـــــرار تعليـــق 
ذلك على طريـــق 
طـرده نهائيــًا من 
االتحـاد األفريقي، 

وذلك خــالل قمة االتحــاد األفريقي في 
العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.

وطالب د. بحر الدول األعضاء في االتحاد 
األفريقــي مواصلــة دورهــا التاريخــي 
في دعــم ونصرة القضايــا العادلة وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية، داعيًا إلى 
بــذل المزيد من الجهــود لعزل االحتالل 
العنصري ومالحقته في مختلف المحافل 

الدولية.
وثمن مواقف الدول االفريقية الشــقيقة 
الضاغطة في اتجاه التصويت على إزالة 
االحتــالل من االتحــاد بما ينســجم مع 

ميثاق ومبادئ االتحاد االفريقي.

د. بحر يشيد بموقف قادة الدول اإلفريقية 
الرافض منح االحتالل صفة مراقب

دعا لطرد اإلحتالل نهائيا

يأتـــــــــــي ذلــك 
انسجـامًا مع دعوة 
سابقًا  التشريعــي 
األفريقي  لالتحـاد 
باتخاذ قرار نهائي 
برفض مقتــــــرح 
قبـــول العضويــة 
لالحتالل  المراقبة 
الصهيونـــــــــــي 
فــــي االتحــــــاد، 
وأن شعبنــــــــــــا 
لفلسطينـــــــــي  ا
وأمتنــا العربية واإلســالمية وكل أحرار 
العالــم ينتظرون قــرارًا تاريخيًا صادرًا 
بطــرد  اإلفريقــي  االتحــاد  دول  عــن 
االحتالل وقطع كافة العالقات والصالت 

معه على كافة األصعدة والمستويات.
وعبـــــر بحــر فــي دعوتــه عــن أمــل 
وتطلعات شــعبنا الفلســطيني من دول 
االتحــاد اإلفريقي فــي تطوير أشــكال 
الدعم والمــؤازرة له، واالنتصار لقضيته 
العادلــة ودعــــم حقوقــه المشــروعة، 
الصهيونــي  الكيــان  وتعريــة  وفضــح 
اإلرهابي في مختلف المحافل اإلقليمية 

والدولية.

العــدد
)336(
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التشــريعي  المجلــس  رئيــس  هنــأ 
بحــر  أحمــد  د.  باإلنابــة  الفلســطيني 
الجمهوريــة اإليرانيــة رئاســًة وبرلمانًا 
وحكومًة وشــعبًا بمناســبة ذكرى اليوم 
الوطنــي، وذلك من خــالل برقية بعثها 
إلى رئيــس مجلــس الشــورى اإليراني 

محمد باقر قاليباف.
وقــال د. بحــر فــي رســالته :” نحــن إذ 
نهديكم باسم شعبنا الفلسطيني أصدق 
التهاني بهذه المناسبة، لنغتنم الفرصة 
المُشــرّف  التاريخــي  الــدور  لتثميــن 
فــي  الشــقيقة  اإليرانيــة  للجمهوريــة 

د. بحر يهنئ جمهورية إيران بمناسبة اليوم الوطني
خالل برقية بعثها لرئيس مجلس الشورى اإليراني

الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني”.
وأضــاف “ كمــا نشــيد بمُســاندة ايران 
الشقيقة قيادًة وشــعبًا لمقاومة الشعب 
الفلسطيني المشــروعة ونصرة قضيته 
العادلــة في مختلف المحافــل اإلقليمية 

والدولية”.
وأكد د. بحر علــى عمق العالقة األخوية 
الشــقيقين  الشــعبين  تربــط  التــي 
الفلســطيني واإليرانــي، ســائاًل اهلل عز 
وجــل أن يحفــظ الجمهوريــة اإليرانيــة 
األمــن  عليهــا  يديــم  وأن  الشــقيقة، 

واالستقرار والنهضة والرخاء.
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اللجنة االقتصادية في التشريعي تعقد 
جلسة استماع لوكيل وزارة المالية 

عقــدت اللجنة االقتصاديــة في المجلس 
التشــريعي جلسة اســتماع لوكيل وزارة 
المالية عوني الباشــا حول تقارير ديوان 
الرقابــة الماليــة واإلداريــة بشــأن عمل 
معبر كرم أبو سالم التجاري، ومعبر رفح 

التجاري.
وحضر اللقــاء رئيس اللجنة النائب يحيى 
العبادســة، ومقررهــا النائــب يونس أبو 
دقــة، وأعضاؤها النائب عاطــف عدوان، 
والنائب يوسف الشــرافي، والنائب سالم 

سالمة.
وبين النائب العبادسة أنه خالل االجتماع 
جرى استعراض ما جاء في تقريري ديوان 
الرقابــة حــول المعبرين، وتم مناقشــة 

التقريرين والتوصيات الواردة فيهما.
وقال النائب العبادسة :" تم التوافق على 
إجــراءات محددة حــول التوصيــات التي 
وردت في التقريرين حيــث تقوم المالية 
بمعالجــة كافة الثغرات"، مشــيرًا إلى أن 
وزارة المالية اتخذت العديد من اإلجراءات 
التي من شــأنها تجويد وتحســين العمل 

في المعبرين.
وأوضح النائب العبادســة أنه جرى خالل 
اللقــاء التأكيــد على أهميــة تجهيز معبر 

رفح الجديد من أجل االرتقاء بالعمل.
ولفــت إلى أنه جرى التوافــق بين اللجنة 
االقتصاديــة فــي المجلــس التشــريعي 

ووزارة المالية، علــى أن تتوالى اللقاءات 
مــن أجل بحــث عمل معبر رفــح لألفراد 

وحاجز بيت حانون.
خطط عمل وزارات

في سياق آخر؛ عقدت اللجنة االقتصادية 
اجتماعًــا دوريًــا لمناقشــة عــدة ملفات 
وقضايــا، حضره رئيــس اللجنــة النائب 
يحيى العبادسة، وأعضاؤها النائب عاطف 
عدوان، والنائب يوسف الشرافي، والنائب 

سالم سالمة، والنائب هدى نعيم.
وجــرى متابعــة بعض خطط التشــغيلية 
لعدد مــن الــوزارات التــي وردت للجنة، 
لوضع المالحظات عليها، وإبداء المشورة 
بما يحقق أفضل خدمة ممكنة للمواطن.
وبحثــت اللجنــة مجموعــة مــن التقارير 
الواردة للجنة من ديــوان الرقابة المالية 
واإلداريــة، من أجــل مراجعــات الوزارات 
ذات الصلــة بالمواضيــع التــي تناولتهــا 

التقارير.
كمــا ناقشــت اللجنة عددًا من الشــكاوى 
الواردة إليهــا، وتم التوافق على مخاطبة 
الجهات الرســمية ذات العالقــة من أجل 

حل تلك اإلشكاالت.
وفي اإلطار قامت اللجنة بقراءة تقويمية 
مؤخــرًا  الماليــة  وزارة  مــع  لجلســتها 
حــول معبر كرم أبــو ســالم ومعبر رفح 

التجاريين.

زارت لجنة الالجئين في المجلس التشريعي 
وزارة الخارجيــة، مــن أجــل بحــث قضية 
الالجئيــن، ومتابعة جهــود وزارة الخارجية 
خدمة لالجئين والجاليات الفلسطينية في 

الخارج.
وضــم وفد اللجنــة رئيســها النائب عاطف 
عــدوان، وأعضــاء اللجنــة النواب يوســف 
الشــرافي، وسالم وسالمة، ويحيى شامية، 
حيث كان في اســتقبالهم مدير عام وزارة 
الخارجية محمود المدهون، وعدد من مدراء 

ومسؤولي الوزارة.
وأكد النائب عدوان على أهمية عمل وزارة 
الخارجية فــي تعزيز العمل الدبلوماســي 
والنهــوض بالقضيــة الفلســطينية محليًا 
ودوليــًا، ودورهم المهم في متابعة أوضاع 
الالجئين والجاليات الفلسطينية في الخارج 

ودعم قضيتهم.
من جانبهم، أكد النواب على دور الالجئين 

التشريعي يتابع جهود وزارة الخارجية 
حول قضية الالجئين والجاليات الفلسطينية

والجاليــات الفلســطينية في الشــتات في 
خدمة القضية الفلسطينية، وعرض معاناة 
شعبنا للعالم الخارجي، وكسر الحصار عن 

غزة.
بدوره؛ اســتعرض المدهــون طبيعة عمل 
وزارة الخارجيــة وجهودهــا وأبــرز أعمالها 
وأنشــطتها خــالل العــام الماضــي، منها 
والشــؤون  والمشــاريع  الدولــي  التعــاون 
القنصلية والتدريب الدبلوماســي وغيرها، 
مشــيرًا إلــى الصعوبــات والمعيقــات التي 
تواجــه عمــل الــوزارة، فــي ظــل نقــض 

اإلمكانيات والكوادر البشرية.
وأوضح جهــود الوزارة المبذولة في تطوير 
الخطة الوطنية الشــاملة للتعاون الدولي، 
وسبل تطوير مركز المعلومات الدبلوماسي 
إلكترونيًا والخدمات التي يقدمها، الفتًا إلى 
طبيعة عملهم على المعابر وآليات التعامل 

واستقبال الوفود الخارجية.

استقبلت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
في المجلس التشــريعي وفــدًا من اللجنة 
الوطنيــة ألهالي الشــهداء والجرحى، حيث 
كان في اســتقبالهم رئيــس اللجنة النائب 
عبــد الرحمــن الجمــل، والنــواب األعضاء 
يوسف الشــرافي، وسالم ســالمة، ومحمد 

شهاب.
فيما حضر عــن أهالي الشــهداء أمين عام 
اللجنة ماهر بدوي، والناطق باســم اللجنة 
عــالء البــراوي، وعدد مــن ذوي الشــهداء، 
والذيــن طالبوا بضــرورة صرف مخصصات 
شــهداء عدوان 2014 أســوة بباقي شهداء 

وجرحى الشعب الفلسطيني.
وأكد النائب الجمــل على أن معالجة قضايا 
أهالــي الشــهداء تحــوز أولويــة عالية لدى 
المجلــس التشــريعي، وأن لجنــة التربيــة 
تابعت ملــف مخصصات شــهداء 2014 مع 
لجنة متابعة العمــل الحكومي بغزة، بهدف 

تذليل العقبات ومعالجة كافة المشكالت.
وأشــار النائب الجمل إلــى أن لجنة التربية 
ناقشت ملف شهداء 2014 مع وزارة األسرى 
والمحرريــن المكلفة بمتابعة هــذا الملف، 

زارت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعية 
في المجلس التشــريعي، مؤسســة الربيع 
لألحداث، وبيــت األمان للنســاء المعنفات، 

التابعتين لوزارة التنمية االجتماعية. 
وشــارك في الزيــارة رئيس اللجنــة النائب 
عبد الرحمن الجمل، وأعضاء اللجنة النواب 
يوســف الشــرافي، خميس النجــار، ومحمد 
تفقــدوا  حيــث  وســالم ســالمة،  شــهاب، 
النســاء  واســتمعوا ألحــوال  المؤسســتين 

واألطفال وظروفهم.
وكان في استقبالهم محمد غنيم مدير عام 
المديريــات في وزارة التنميــة االجتماعية، 
وصــالح العمصــي مديــر مؤسســة الربيع 

لجنة التربية بالمجلس التشريعي تستقبل 
وفدًا من لجنة أهالي شهداء عدوان 2014

لجنة التربية بالتشريعي تتفقد مؤسسة 
الربيع لألحداث وبيت األمان للنساء المعنفات

وخاطبــت األمانــة العامة لمجلــس الوزراء 
في وقت ســابق مؤكدًة علــى ضرورة وضع 
الحلول المناسبة لقضية مخصصات أهالي 
شــهداء 2014، منوهًــا إلى حــرص اللجنة 

على معالجة هذا الملف في أقرب وقت.
واستمعت اللجنة لشرح مفصل حول قضية 
ومعاناة أهالي شــهداء عدوان 2014، والتي 
تفاقمــت نتيجة إصرار الســلطة بــرام اهلل 
حرمــان أهالــي الشــهداء مــن مخصصات 

الشهداء.
الســلطة  بــأن  الشــهداء  أهالــي  وذكــر 
الفلســطينية ونتيجــة ضغوطــات صرفــت 
مخصصــات ألعــداد محــدودة مــن أهالي 
شــهداء 2014 قبــل أن تقــوم الحًقا بقطع 
غالبيتها ضمن سياسة السلطة تجاه الفئات 

المهمشة في غزة.
وفــي ختام اللقاء شــكرت اللجنــة الوطنية 
المجلــس  والجرحــى  الشــهداء  ألهالــي 
التشــريعي على حرصه فــي متابعة قضايا 
أهالي الشــهداء، وسعيه الدائم لتوفير حياة 
كريمــة لهــذه الفئــة المهمة مــن المجتمع 

الفلسطيني.

لألحــداث، ومنى العجلة مدير عام األســرة 
والمــرأة فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة، 
وإعتدال قنيطة مدير دائرة المرأة، وســهاد 

قنيطة مديرة بيت األمان.
واطلــع النــواب علــى أوضاع المؤسســتين 
والخدمات المقدمة، والمشكالت والصعوبات 
التي تواجههم، شاكرين جهودهم ودورهم 
المبذول على مدار الســاعة ســواء للنســاء 

المعنفات أو األحداث الجانحين.
واســتعرض مدراء المؤسســتين جهودهم 
خالل الفترة الماضية، وأنشطتهم المبذولة، 
والخدمات المقدمة ومنها الرعاية النفســية 

واالجتماعية واالستشارات القانونية.

د. بحر يتفقد عمل طواقم البلديات والحكومة 
في مواجهة آثار المنخفض الجوي

تفقد رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة 
د. أحمــد بحــر، عمــل طواقــم البلديات 
والحكومة فــي مواجهة المنخفض الجوي 
الذي تعرض له قطاع غزة، واستمع لشرح 
مفصــل عن جهــود بلدية غــزة وإدارتها 

لحالة الطوارئ.
وأشاد د. بحر خالل الجولة بجهود طواقم 
الحكومــة والبلديات في شــتى األماكن، 
خاصــة في أوقــات المنخفضــات الجوية، 
مقــدرًا الجهد الكبير الــذي تقوم به هذه 
الطواقــم العاملــة ليــال ونهــارا من أجل 
الحفــاظ على ســالمة المواطنيــن، ومنع 

وقوع الحوادث أو السيطرة عليها.
وثمــن د. بحر الجهوزيــة التامة لمواجهة 
المنخفض، خاصة في ظل قلة اإلمكانيات 
الماديــة واللوجســتية، التــي يعاني منها 
القطاع بسبب الحصار المفروض، وكذلك 
ما ســببته الحــروب التي شــنها االحتالل 

الصهيوني على غزة.
وشــكر د. بحــر جميــع الطواقــم العاملة 
الذيــن يهبون  المتطوعين  والمواطنيــن 
دومــًا فــي ســبيل حفــظ أمن وســالمة 
المجتمــع، مؤكــدًا أن هــذا يــدل على أن 
الشعب الفلســطيني حي ويستحق الحياة 
بكرامة، وأن النصر مصير حتمي لشــعب 
يعد نموذجًا في التعاضد والتكاتف، وأنه 
شــعب قادر على التصدي لكافة العقبات 

والمعيقات.
في اإلطار؛ شــكر رئيس بلدية غزة يحيى 
التشــريعي  المجلــس  رئيــس  الســراج، 
باإلنابــة د. بحــر علــى جولتــه لالطالع 
على جهــود البلديــة وطواقمهــا، مؤكدًا 
أن البلديــة مــن خالل طواقمهــا حريصة 
علــى خدمــة المواطنين والحفــاظ على 
سالمتهم، وأنها على قدر المسؤولية في 

حماية المواطنين.
من جهته؛ شرح مدير عام المياه والصرف 
الصحي في بلدية غزة أنور الجندي آليات 
عمــل بركة الشــيخ رضوان فــي تجميع 
الميــاه وتصريفها، وكيفيــة قيام طواقم 
البلدية بتنظيف البركة بشــكل مســتمر، 
يقومــون  دومــًا  المواطنيــن  أن  مبينــًا 

بالتطوع في هذه العملية.
فــي ذات الســياق؛ زار د. بحــر عــددًا من 
المنخفــض  خــالل  المتضــررة  البيــوت 
الحالي، حيث اســتمع لمعاناة المواطنين 
أصحاب البيوت المتواضعة، لألضرار التي 
لحقــت ببيوتهم جــراء الريــاح واألمطار، 
معبرًا عــن تضامنه معهــم، والعمل من 

أجل تقديم كل العون الممكن لهم.
وقــدم د. خالل زيارته لعــدد من المنازل 
مســاعدات نقديــة، وبعض المســاعدات 
اللوجســتية التي تسهم في تخفيف شدة 

األضرار التي لحقت بالمنازل.

اســتقبل نائبان في المجلس التشــريعي 
عن المحافظة الوسطى، وفدًا من شرطة 
المحافظــة برئاســة العميد إياد ســلمان 

مدير شرطة المحافظة.
حيث التقى النائب د. عبد الرحمن الجمل 
رئيس لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
فــي المجلس، والنائب هدى نعيم رئيس 
لجنــة الرقابــة والحريات العامــة وحقوق 
االنســان فــي المجلــس، بوفد الشــرطة 
وجرى مناقشــة عدد من القضايا مع وفد 

الشرطة.
أشــاد النائبان بالجهود التي تبذلها إدارة 
الشــرطة ســواء ضباط وأفراد في حماية 

زارت لجنــة الرقابة العامة وحقوق اإلنســان 
والحريــات العامة في المجلس التشــريعي، 
األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، حيــث 
التقــت باألميــن العــام لمجلس الــوزراء م. 
ســهيل مدوخ لبحث عــدة ملفــات وقضايا.

وضم الوفد رئيس لجنة الرقابة النائب هدى 
نعيم، وعضو اللجنة النائب يحيى العبادسة، 
حيــث بحثا مــع أمين عــام مجلس الــوزراء 
المعايير التي انتهجتها الحكومة في الترقيات 
الوظيفية، حيث أكــد م. مدوخ على أن كافة 
الترقيات التي تمت جاءت منسجمة ومتوافقة 
مع األسس والمعايير المعتمدة حسب األصول.

فــي إطــار منفصل؛ عقــدت لجنــة الرقابة 

نائبان من محافظة الوسطى يستقبالن 
وفدًا من شرطة المحافظة

لجنة الرقابة بالتشريعي تلتقي أمين عام 
مجلس الوزراء لبحث عدة ملفات

أرواحهــم  علــى  والحفــاظ  المواطنيــن 
وممتلكاتهم من أي اعتداء، وأيضا الحفاظ 

على النظام واحترام القوانين.
بدوره؛ تحــدث العميد إياد ســلمان مدير 
شــرطة المحافظــة حول أهــم االنجازات 
التي قامت بها الشــرطة فــي المحافظة، 
موضحًــا حــرص الشــرطة علــى خدمة 
والســلم  األمــن  وحفــظ  المواطنيــن 

المجتمعي.
وبين العميد سلمان أهم احتياجات مراكز 
الشــرطة، والتي إن توفرت ستســهم في 
تطوير العمل سواء كانت بالكادر البشري 

أو االمكانات المادية.

اجتماعًــا دوريًــا حضــره رئيــس اللجنــة 
النائب هدى نعيــم وأعضاؤها النائب يحيى 
العبادســة والنائــب عبــد الرحمــن الجمل، 
حيث ناقشت اللجنة مســودة تقرير لجنتي 
الرقابــة واالقتصادية حــول جرائم النصب 
واالحتيال المالــي، والذي من المقرر عرضه 
على جلســة المجلس التشــريعي المقبلة.

كما بحثت اللجنة التقاريــر الرقابية لديوان 
الرقابة الماليــة واإلدارية عن بعض الجهات 
الحكومية، محــددة جداول أعمــال لمتابعة 
هــذه التقاريــر مــع الجهــات ذات العالقــة، 
الــواردة  الشــكاوى  اللجنــة  واســتعرضت 
المنصرميــن. األســبوعين  خــالل  إليهــا 

رئاسة التشريعي تخاطب الجامعة العربية والتعاون 
اإلسالمي بشأن عقد المركزي ومخرجاته غير الدستورية

التشــريعي  المجلــس  رئيــس  بعــث 
أحمــد  د.  باإلنابــة  الفلســطيني 
لألميــن  منفصلتيــن  رســالتين  بحــر 
اإلســالمي  التعــاون  لمنظمــة  العــام 
واألميــن  طــه،  إبراهيــم  حســين 
العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمد 
المجلــس  عقــد  حــول  الغيــط،  أبــو 
ومخرجاتــه،  الفلســطيني  المركــزي 
الدســتورية. بغيــر  وصفهــا  التــي 

وقــال د. بحــر فــي رســالته :”ال يخفى 
عليكــم أن الســلطة بــرام اهلل قامــت 
العامــة،  االنتخابــات  إجــراء  بتعطيــل 
والمجلــس  والتشــريعية  الرئاســية 
الشــعبية  اإلرادة  مخالفــة  الوطنــي، 
الديمقراطي،  الفلسطينية واالستحقاق 
كما وتجاهلــت كل النداءات والدعوات، 
الشعبية والفصائلية والمجتمعية، التي 
دعتها للشــروع في إعادة ترتيب البيت 
الفلســطيني الداخلــي وإنجاز مســيرة 
االنقســام،  وإنهاء  الوطنية  المصالحــة 
وتفعيــل  بنــاء  إعــادة  علــى  والعمــل 
منظمــة التحريــر على أســس قانونية 
ســليمة ووفــق االتفاقــات الوطنيــة”.

وأضاف “ بدال من ذلك، سارعت السلطة 
بعيــدًا  أحاديــة  اتخــاذ خطــوات  إلــى 
عــن روح التوافــق واإلجمــاع الوطني، 
وأحالت صالحيات المجلس الوطني إلى 
المجلس المركزي بمــا يخالف األنظمة 
واللوائــح القانونية لمنظمــة التحرير”.

وتابــع “واســتحدثت الســلطة تعيينات 
جديــدة فــي الهيئــات القياديــة العليا 
للمنظمة، دون أن تقيم وزنًا لمقاطعة 
الوازنــة والفصائل  السياســية  القــوى 
علــى  وعملــت  األساســية،  الوطنيــة 
تصدير نتائج ومخرجــات عن االجتماع 
الداخلية  الفلســطينية  األزمــة  تعمــق 
فــي  أمــل  بــادرة  أي  علــى  وتقضــي 

المصالحــة الوطنيــة وإصــالح منظمة 
التحريــر وتوحيــد الصف الفلســطيني 
الداخلــي فــي مواجهة االحتــالل الذي 
الفلســطيني  شــعبنا  علــى  يتغــول 
ويبتلــع أرضه ويهود مقدســاته ويقتل 
نســاءه وشــبابه وأطفاله صباح مساء”.

المجلــس  رئاســة  فــي  إننــا  وقــال:” 
التشــريعي الفلســطيني الــذي يمثــل 
التــي  الفلســطينية  الشــعبية  اإلرادة 
تجلت فــي صناديق االنتخابــات الحرة 
والنزيهة، نؤكد انتفاء شرعية الخطوات 
األحادية األخيرة التي اتخذتها السلطة، 
وعــدم قانونيــة ودســتورية ووطنيــة 
جلســة المجلــس المركــزي األخيــرة”.

ودعــا د. بحــر األمينيــن العامين لبذل 
أقصــى الجهود الممكنــة إلنقاذ الوضع 
الفلســطيني، والتدخل الفاعل من أجل 
وقف النهج الفردي والخطوات األحادية 
علــى  والعمــل  اهلل،  بــرام  للســلطة 
القانونية  للمنظومــة  االعتبــار  إعــادة 
المؤسسات  الناظمة لعمل  والدستورية 
الفلســطينية”. والوطنيــة  السياســية 

الســلطة  دفــع  ضــرورة  علــى  وأكــد 
لتبنــي قيم الوحدة ومفاهيم الشــراكة 
الوطنية، بما يقــود إلى إصالح منظمة 
التحريــر وإعادة بناء النظام السياســي 
الفلسطيني، ويفضي إلى إعادة القضية 
الفلســطينية إلى مكانتهــا الالئقة في 
والدوليــة،  اإلقليميــة  األجنــدة  صلــب 
ويمهــد الطريق أمــام إنجاز المشــروع 
الحقوق  الفلسطيني واستعادة  الوطني 
الفلسطينية المشروعة وإنهاء االحتالل.

وفي الختام أشاد د. بحر بجهود منظمة 
التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية 
فــي خدمة قضايــا األمة وعلى رأســها 
القضية الفلســطينية التي تعد القضية 
العربية واالسالمية. المركزية لألمتين 

في رسالتين منفصلتين في زيارة للجنة الالجئين
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