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أكــد د. أحمد بحر أن قــرار محكمة العدل 
العليا في الضفة الغربية بإجراء االنتخابات 
المحليــة فــي الضفة الغربيــة دون قطاع 
غــزة، ومــا تبعه من قــرار مجلــس وزراء 
"الحمــد اهلل" بتأجيــل االنتخابــات، تعــد 
قرارات مسيســة وهي بمثابــة أكبر دعم 

لالحتالل الصهيوني
وقــال بحر في بيان صحفــي أصدره يوم 
أمــس األول:" إن القــرار الحزبــي الصادر 
عن محكمة مسيسة يعد أخطر قرار يرسخ 
االنقسام ويباعد بين أبناء الوطن الواحد". 
وأشــار إلــى أن القــرار له أبعاد انســانية 

واجتماعية خطيرة قد تســبب اشــكاليات 
كثيــرة اذا تم النظــر بعين االعتبــار لهذا 

القرار الحزبي وليس القضائي
وأكد بحر أن القرار سياســي بامتياز وفاقد 
للشــرعية القانونية واألخالقية والوطنية، 
مشــددًا علــى أن إجــراء االنتخابــات في 
مقتضيــات  يخالــف  غــزة  دون  الضفــة 
المصلحة الوطنية العليا لشــعبنا وقضيتنا 
ويدمر أســس العمــل الوطنــي والتوافق 

الداخلي.
مــن  هروبــًا  يشــكل  القــرار  أن  وذكــر 
االســتحقاقات الوطنيــة ومحاولــة لــدرء 

وتفــادي الخســارة المتوقعــة التي كانت 
حركــة فتــح ســتمني بهــا حــال إجــراء 

االنتخابات.
ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني، قوى 
وفصائل وشــخصيات ومنظمــات مجتمع 
مدني وشــرائح مجتمعية، للتصدي لنهج 
الســلطة وحركة فتــح الرامي إلــى تدمير 
البيت الفلســطيني الداخلــي وتخريب كل 
جهــود التوافق الوطني والوقوف في وجه 
السياسات الالوطنية التي تنتهجها السلطة 
وفتح في إدارة الشأن الفلسطيني الداخلي 

والحياة الوطنية الفلسطينية.

"ُيّدمر العمل الوطني والتوافق الداخلي"
د. بحر: قرار العليا حول االنتخابات أكبر دعم لالحتالل ويرسخ االنقسام

هاجم النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د. حســــن 
خريشة، قيادة السلطة الفلســــطينية، متهما إياها بتعطيل 
دور المجلس التشــــريعي، واســتخدام قضاة المحكمة العليا 

في رام اهلل ألغراض سياسية. 
وقــــال خريشــــة، في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل 

االعــالم يــوم أمــــس، إن الســــلطة تعطــل دور المجلس 
التشــــريعي، بشــكل نهائــــي، دون أي دور وظيفــي يذكر 
لــــه، وهو األمر الذي "سيقودنا )الشــــعب الفلسطيني( إلى 
مســتقبل مجهول"، مؤكًدا أن شــعبنا "لن يرحم من يسعى 

إلى تقسيمه". 



w w w  .  p  l  c  .  p  s

الخميس 6 أكتوبر/تشرين األول 2016 العــدد
)198(

A L  -  P  R  L  M  A  N
أخبار2

دعا د. أحمد بحر قوى وفصائل المقاومة 
الفلســطينية العاملة على الساحة وكل 
أبناء شعبنا الفلسطيني بمؤسساته كافة 
للتوحد والعمل معًا وبشكل جاد وسريع 
لتحريــر األســرى مــن ســجون االحتالل 
ونصــرة لألقصــى المبــارك والمحافظة 

على الثوابت الوطنية.
جاء ذلك خالل كلمة له ألقاها األســبوع 
الجاري بمهرجان أقامته حركة المقاومة 
الشــعبية أمام مقر الصليــب األحمر في 
مدينة غزة بمناســبة الذكرى السادســة 
قيــادات  بحضــور  النطالقتهــا  عشــر 
مــن  ولفيــف  الفلســطينية  الفصائــل 
المســئولين الرســميين وممثليــن عــن 

القوى الوطنية واالسالمية.
ووجه بحــر تحية اجالل واكبار لألســرى 
البواســل في ســجون االحتــالل، معربًا 
عــن أملــه الكبير فــي تحريرهــم قريبًا 
بــإذن اهلل، مشــيرًا إلى أنهــم أمانه في 
أعناقنا، وشــعبنا ســيعمل بكل وســعه 
مــن أجل تحريرهم. ومندًدا باستشــهاد 
األســير البطل ياســر حمدونــي، معتبرًا 

أن االحتــالل قام بتصفيته واغتياله عبر 
سياســة اإلهمال الطبي المتعمد، منوهًا 
إلى أنها سياسة يتبعها االحتالل مع كل 

األسرى الفلسطينيين في سجونه. 
مناشــدًا منظمات حقوق االنسان وأحرار 
العالــم وقادة األمة العربية واإلســالمية 
للعمل على "لجم" االحتالل وإدانة قيامه 
بقتل األســرى وإهمــال المرضى منهم، 
موضحًا أن سياسة اإلهمال الطبي التي 
تؤدي لموت األســرى إنمــا هي االرهاب 
بعينــه، وتتعــارض مــع كل القوانيــن 

واالتفاقيات الدولية واإلنسانية. 
وأشــار إلى أن حركة المقاومة الشــعبية 
هي حركــة مجاهدة تمضــي على درب 
الشــهادة والتحريــر، وقدمت في ســبيل 
ذلك عشرات الشــهداء، ونالت من العدو 
عبــر تفجيرها لمــا كان العدو يدعي أنها 
أسطورة المعركة وهي دبابة "المركفاه"، 
مؤكدًا أن الحركة كانت قد شــاركت في 
أعمــال جهادية كبيرة على مدار األعوام 
الماضية فكانت حامية للوطن والمقاومة 

والثوابت الوطنية الفلسطينية.

في الذكرى السادسة عشر النطالقة حركة المقاومة الشعبية
التشريعي يدعو الفصائل للعمل معًا لتحرير األسرى من سجون االحتالل 

دان الدكتور أحمد بحر النائب األول 
لرئيــس المجلس التشــريعي قيام 
ســلطات االحتــالل مؤخــًرا بإعادة 
اختطاف النائب محمد جمال النتشة 
من منزلــه بمدينة الخليل بالضفة 

الغربية المحتلة.
 ووصــف بحر فــي تصريح صحفي 
اإلعالمــي  المكتــب  أصــدره 
للتشــريعي بتاريــخ "28/9/2016" 
اختطاف النائب النتشة بأنه انتهاك 
ولجميــع  البرلمانيــة،  للحصانــة 
األعــراف والقوانيــن الدبلوماســية 

والدولية, مؤكًدا أن االحتالل ينتهج ذات السياسة الرامية إلى االستمرار 
في تعطيل المجلس التشريعي.

وشدد بحر على أن سياسة االحتالل بإفشال عمل المجلس عبر تفريغ 
الضفة الغربية من نوابها المنتخبين لن تحصد سوى الفشل والخسران, 
ولــن تؤدي إال إلــى مزيد من اإلصــرار والصمود والتحــدي حتى نيل 

الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.
ونوه بحر إلى أن ممارســات االحتالل ضد نواب الشرعية الفلسطينية 
تعبــر عن إفــالس كامل في مواجهــة الحق الفلســطيني، وعن عمق 
األزمــة لدى ســلطات االحتالل في مواجهة انتفاضــة األقصى، خاصة 
في ظل تأثير النواب على ساحات العمل الميداني في جميع محافظات 

الضفة الغربية.
 ودعا بحر نواب المجلس التشــريعي والكتــل والقوائم البرلمانية إلى 
التكاتــف في وجــه الهجمة الصهيونية ضــد النواب، مشــدًدا على أن 
االصطفــاف البرلماني الجمعي في وجه االحتالل وممارســاته القمعية 
من شــأنه أن يحبط كافة مخططات االحتالل، ويربك حســاباته على 
الــدوام، ويرســخ العمــل البرلمانــي وآثــاره الهامة في كافــة مناحي 
وتفاصيل الحياة الفلسطينية، داعيًا أحرار العالم للعمل الجاد من أجل 

االفراج عن النواب المختطفين في سجون االحتالل.

التشريعي يدين اختطاف 
االحتالل للنائب النتشة 

نعــى الدكتور أحمــد بحر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشريعي إلى األمتين 
العربية واإلسالمية فضيلة الشيخ محمد 
رشــاد الشــريف مقرئ المسجد األقصى 
الذي وافته المنية في المملكة األردنية 
الهاشمية مؤخرًا بعد حياة حافلة بالعلم 
الشــرعي وتعليم تالوة القــرآن الكريم 

أحكامًا وتفسيرًا لألجيال المتعاقبة.
وقــال بحر في تصريــح صحفي أصدره 
المكتــب اإلعالمي للمجلس التشــريعي 
عقــب اإلعــالن عن نبــأ الوفــاة:" بوفاة 
الشــيخ الشــريف فقدت األمة اإلسالمية 
رجــاًل أفنى حياتــه في ســبيل تحفيظ 
كتــاب اهلل، حيث تتلمــذ على يديه آالف 
الطلبة الذين درســهم أصــول التجويد 
وحفظهم القرآن الكريم"، مشيرًا إلى أن 
الشيخ الشريف يعتبر أحد أكبر المقرئين 
الذين نذروا أنفسهم هلل وخدمة دينهم 

وعقيدتهم. 
ولفــت بحر إلــى أنــه تتلمذ علــى يدّي 
الشــيخ الفقيد الراحل وتلقى عنه تالوة 
القــرآن الكريــم فــي محافظــة الخليل 
بالضفة المحتلة بداية سبعينيات القرن 
الماضــي، موضحًا أنه نذر حياته لخدمة 
القــران الكريم وتعليــم تالوته لألجيال 

المتعاقبة على مدار عقود. 
وأوضــح أن الراحــل الشــريف تــرك أثرا 
طيبًا بالغًا وطبع بصمات مشهودة غائرة 

فــي كل مكان حل فيــه أو ارتحل إليه، 
مؤكــًدا أن الفراغ الــذي تركه في قلوب 
أبناء المســلمين وأبناء شعبنا وأمتنا لن 
يســده أو يغطيه إال ذكراه العطرة التي 
تبُث فينا معاني القدوة والتأسي والعزة 

والعطاء والفخار.
 ودعــا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته 

والشــهداء  والصديقيــن  األنبيــاء  مــع 
والصالحين.

وفي ذات السياق هاتف بحر نجل الفقيد 
"معروف الشــريف" متقدًما بأحر التعزية 
مــن أســرته الكريمة وكل أبناء شــعبنا 
وأمتنــا بوفــاة الفقيد، داعيــًا اهلل تعالى 
أن يلهــم أهلــه وجميــع محبيــه الصبر 

والسلوان.

د. بحر ينعي مقرئ المسجد األقصى 
الشيخ محمد رشاد الشريف
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كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

التالعب باالنتخابات .. خدمة 
لالحتالل وترسيخ لالنقسام

لم يكن مفاجئًا أن تنبري محكمة العدل العليا التابعة لســلطة رام اهلل للتماهي 
مــع موقف الســلطة وحركة فتح، وتصدر قــرارًا بإجراء االنتخابــات المحلية في 
الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة، إذ أن كل المؤشرات والسلوكيات والمواقف 
الصادرة عن السلطة وفتح كانت تؤكد أن قرار المحكمة سيكون سياسيًا بامتياز 
وبعيــدًا عن كل مقتضيــات المهنية واألســس والمعايير القضائيــة والقانونية 

السليمة.
منــذ البدايــة راودتنا الشــكوك في موقف الســلطة بــرام اهلل وفتــح إزاء إجراء 
االنتخابات بشكل عام، ألن المواقف المعلنة ال تتسق مع اإلجراءات والممارسات 

التي تنتهجها األجهزة األمنية التابعة للسطلة على أرض الضفة الغربية.
وعندما أقرت لجنة االنتخابات المركزية الجداول الزمنية إلجراء االنتخابات أحست 
الســلطة برام اهلل وفتح بحجم المأزق الذي حشــرت نفسها في زواياه الضيقة، 
وادركت أن خســارتها لالنتخابات قاب قوســين أو أدنى ، فبدأت في البحث عن 
ذرائع للهروب من المأزق والفكاك من الورطة التي توشك أن تودي بها وتعري 

حقيقتها أمام أبناء شعبنا.
وهكذا وجدت السلطة برام اهلل وفتح في السقوط المدوي لعدد من قوائم فتح 
في قطاع غزة بقرارات قضائية فرصة ذهبية للخالص من المأزق وإعادة تقييم 
الموقف من مســألة إجراء االنتخابات في ظل االســتعدادات الكبرى التي أبدتها 

حركة حماس عبر دعمها لقوائم مهنية كان ُيتوقع أن تحصد معظم األصوات.
إن اإلشكالية الكبرى ال تكمن فقط في تسييس القضاء وتطويع القانون لخدمة 
المصالح والتوجهات الحزبية والفصائلية فحســب، بل إن األمر يتعدى ذلك إلى 
القضــاء علــى األمل األخير في ترتيب وإصالح البيت الفلســطيني على أســس 

سليمة، وانهيار المنظومة القانونية والقضائية واألخالقية برمتها.
فوق ذلك، فإن الســلطة بــرام اهلل وفتح ال تدركان أنهمــا عبر العبث القضائي 
والقانونــي والسياســي قــد جعلتا من الوحــدة الجغرافية للوطن فــي خبر كان، 
فقــد تم تقســيم الوطن واعتبار قطاع غزة كيانًا جغرافيــًا غريبًا ال يمت للوطن 
الفلســطيني بصلة، ما يهتك عــرى الروابط الوطنية بين أبناء الشــعب الواحد، 

ويغري االحتالل باستهداف القطاع وأهله الصامدين.
مــن هنا فإن الســلوك والموقف العام للســلطة بــرام اهلل وفتــح، والذي تجلى 
بوضوح في التهرب من االســتحقاق االنتخابي في المحليات والتالعب القضائي 
والقانونــي في القضايا الوطنيــة الهامة، كل ذلك يشــكل أكبر دعم لالحتالل 
الصهيوني، ويرســخ االنقسام السياسي والجغرافي ويدمر أسس العمل الوطني 
والتوافــق الداخلــي، ناهيك عن كونه ينطوي على أضــرار ومخاطر ذات عالقة 
باألبعاد اإلنســانية واالجتماعية وما تحمله من إشــكاليات كبرى على المستوى 

الفلسطيني الداخلي.
لقد علقنا في المجلس التشــريعي الفلســطيني اآلمال كما كل أبناء شعبنا في 
أن يشــكل إجــراء االنتخابات المحلية فاتحــة خير ونقطة انطــالق نحو تفكيك 
العقــد المســتحكمة في األزمة الفلســطينية الداخلية، وبناء أســاس موضوعي 
يمكن االستناد إليه في حل المشكالت العالقة التي تحول دون إتمام المصالحة 
والتوافــق بيــن حركتي فتح وحمــاس، إال أن آمالنا وآمال شــعبنا ذهبت أدراج 

الرياح، و عادت األمور إلى نقطة الصفر من جديد.
ومــن هنــا فإننــا فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني ندعو الــكل الوطني 
الفلســطيني، قــوى وفصائــل وشــخصيات ومنظمــات مجتمع مدني وشــرائح 
مجتمعيــة، للتصــدي لنهج الســلطة بــرام اهلل وفتــح الرامي إلــى تدمير البيت 
الفلســطيني الداخلــي وتخريب كل جهــود التوافق الوطنــي والوقوف في وجه 
السياســات الالوطنية والالقانونية والالأخالقية التي تنتهجها السلطة برام اهلل 

وفتح في إدارة الشأن الفلسطيني الداخلي والحياة الوطنية الفلسطينية.
 وختامًا.. فإننا نحذر الســيد محمود عباس من التمادي في مسلســل استهتاره 
بالقيــم واألخالقيــات والقوانين والحقوق الوطنية الفلســطينية، ووقف الهجمة 
الشرســة على الحريات العامة والشــخصية، وفي مقدمتها حريــة الرأي والتعبير 
عنه، وحق التجمع والتظاهر الســلمي، واإلقالع عن كل اإلجراءات والممارســات 
والسياســات التي تخترق وحدة الصف الفلسطيني الداخلي، والتساوق مع إدارة 
شــعبنا وتوجهاتــه وطموحاته وحقوقه الوطنية المشــروعة، ووقــف المراهنات 
البائســة على االحتالل الصهيوني، وكل أعداء شــعبنا، وتغليب عوامل الوحدة 

والوفاق على كل اعتبارات الفرقة.

3 أخبار ومقاالت

عقــد النائــب مــروان أبــو راس مؤخــرًا 
اجتماعــًا مــع رئيــس بلديــة غــزة م. 
نــزار حجــازي وناقش معه عــدة قضايا 
وشــكاوى تقدم بها بعــض المواطنين 
من أحياء مختلفة بالمدينة، وتم االتفاق 
علــى وضع حلــول مناســبة للعديد من 
الشكاوى التي كان أصحابها تقدموا بها 

لمكاتب النواب، فيما تم إعادة النظر في 
بعض الشــكاوى األخرى ألسباب تتعلق 

بالمصلحة العامة. 
وأشــاد النائــب أبو راس بجهــود بلدية 
غــزة فــي التخفيــف مــن معانــاة أبناء 
شعبنا الفلســطيني، عبر عمل طواقمها 
المتواصــل علــى مــدار الســاعة، معبرًا 

عــن فخره بعمل البلدية والخدمات التي 
تقدمهــا للمواطنين، وفــي نهاية اللقاء 
عبر حجازي عن بالغ ســعادته باستقبال 
النائــب أبو راس ومعالجة قضايا تخص 
وتهــم المواطنين، شــاكرًا لــه تواصله 
الدائــم مع البلدية وحرصه على مصالح 

سكان المدينة.

النائب أبو راس يلتقي رئيس بلدية غزة 
ويناقش قضايا تهم المواطنين  

حمّلــت رئاســة المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني حكومة الكيان المسئولية 
الكاملة عن استشهاد األسير ياسر دياب 
حمدونــي في ســجون االحتــالل، جاء 
ذلك فــي بيان صحفي أصدره المكتب 
اإلعالمــي للمجلــس التشــريعي عقب 
اإلعالن رسميًا عن استشهاد حمدوني.

وأدان البيــان سياســة اإلهمال الطبي 
التــي تتبعهــا إدارات الســجون بحــق 
األســرى، مشــيرًا إلى أن إدارة ســجن 

ريمون ماطلت وسّوفت في نقل األسير 
حمدوني إلى المستشفى مما أدى إلى 

استشهاده.
األبطــال  األســرى  أن  البيــان  وأكــد 
يعيشــون أوضاعًا مأساوية في سجون 
االحتــالل ويتــم حرمانهم من أبســط 
حقوقهم اإلنســانية، ومــن بينها الحق 
فــي التداوي وتلقي العــالج في الوقت 
المناســب، وعــدم توفير الــدواء لهم، 
مشــددًا علــى أن األســرى يواجهــون 

المــوت البطــيء في ســجون االحتالل 
صباح مساء.

الدوليــة  المنظمــات  البيــان  ودعــا 
واألمميــة وعلى رأســها األمم المتحدة 
اإلقليميــة  الحقوقيــة  والمؤسســات 
والدوليــة لفتــح تحقيــق دولــي فــي 
استشــهاد األســير حمدونــي والعمــل 
على إلزام االحتــالل بتطبيق القوانين 
واالتفاقيات الدولية واإلنسانية الخاصة 

باألسرى دون تسويف أو مماطلة.

التشريعي يدعو لفتح تحقيق دولي في استشهاد 
األسير ياسر حمدوني

حمّل االحتالل مسؤولية استشهاده
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تقرير

التشريعي يهنئ حجاج بيت اهلل الحرام 
ويشيــد بنجــاح الموســـم

هنأ وفد ضم رئاسة ونواب المجلس التشريعي 
عدد من حجــاج بيت اهلل الحــرام في مختلف 
محافظــات قطــاع غــزة، واســتمع الوفد من 
الحجــاج لشــرح مفّصل حــول المعانــاة التي 
واجههــا حجــاج بيت اهلل أثناء ســفرهم عبر 
األراضي المصريــة وصواًل للديار الحجازية، وما 
لقــوه مــن انتظار طويــل ومشــقة بالغة في 
ســبيل أداء الفريضة الخامســة، وأشاد الوفد 
بالجهــود التــي بذلتهــا وزارة األوقــاف في 

قطاع غزة وطواقمها المختلفة والتي تكلّلت 
بنجاح الموسم.

وكان الحجــاج ووجهــاء مــن عائالتهــم في 
بهــم  مرحبّيــن  التشــريعي  وفــد  اســتقبال 
وشــاكرين زيارتهم التــي اعتبروها من أفضل 
طــرق التواصل مع المجتمع المحلي واالطالع 
على طبيعة المعاناة التي تكبدها الحجاج من 
أجل زيارة البيت العتيق، مناشدين كل األطراف 
المعنيــة بتســهيل ســفر أبناء القطــاع وفي 

مقدمتهم الحجاج والمعتمرين خالل األعوام 
القادمة. 

مــن ناحيتــه طالب وفد التشــريعي الســلطات 
المصريــة بتحســين معاملــة المســافرين من 
أبنــاء قطاع غزة، وفتــح معبر رفح على مدار 
الســاعة بهدف السفر ونقل البضائع، والعمل 
على تخفيف معاناة أهلنــا في القطاع الذين 
أنهكهم الحصار المفروض عليهم منذ عشر 

سنوات.
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أخبار

عقدت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي بالمجلس التشــريعي يوم أمس 
األول جلســة اســتماع لرئيس بلدية خــان يونس المهندس يحيى األســطل، 
بحضور رئيس اللجنة النائب إســماعيل األشــقر، وُكاًل مــن النواب: مروان أبو 
راس، سالم سالمة، صالح البردويل، ويونس أبو دقة، واستمعت اللجنة لردود 
رئيس البلدية على شــكوى المواطنين سكان شــارع المجّمع االسالمي بخان 

يونس حول مشروع توسعة الشارع.
مــن جهته أوضح رئيس البلدية أن الشــارع ضمن المخططــات الهيكلية في 
منطقة بخان يونس وأن المواصفات الهندســية في البلدية لفتح الشــارع تم 
تطبيقهــا واعالم المواطنين باإلشــعارات القانونية والرد على طعونهم خالل 
الفتــرة المحددة من الناحية القانونية، مؤكــًدا أن كل اإلجراءات التي اتخذتها 
البلدية واللجنة المركزية لتنظيــم المدن مطابقة للمواصفات ووفقًا للقانون، 
وستشرع البلدية في تنفيذ فتح الشارع حسب المواصفات، مؤكدًا أن التمويل 
متوفر وأن البلدية جاهزة للتنفيذ، مشــيرًا إلى أن بلديته تسعى دومًا لتحديث 

المدينة وتطوير أحيائها ومرافقها العامة من أجل خدمة المواطن.
وفــي نهاية اللقــاء وبناًء على شــروحات وايضاحــات رئيس البلديــة تقّدمت 
اللجنة بالشكر للبلدية ورئيسها وطواقم العاملين فيها الهتمامهم بالمواطنين 
ولمراعاتهــم األوضــاع المعيشــية التي يعانيهــا قطاع غــزة، مطالبة بتطبيق 

القانون وتنفيذ فتح الشارع حسب المواصفات الهندسية ووفقًا لألصول.

لجنة الداخلية تستمع 
لرئيس بلدية خان يونس

قال أميــن عام المجلس التشــريعي 
د. نافــذ المدهون:" إن قرار المحكمة 
العليا برام اهلل باستثناء غــــزة مــــن 
يتســــم  ال  المحليــة  االنتخابــــات 
بالقانونيــــة وليــــس به أي شــــيء 
مــــن الموضوعيــــة، وهــــو يكرس 

حالة االنقسام".
تصريــح  فــي  المدهــون  وأوضــح 
صحفي خّص بــه صحيفة "البرلمان" 
تعقيبــًا على قرار المحكمة العليا برام 
اهلل القاضــي بإجــراء االنتخابــات في 
الضفة دون غزة، وقرار مجلس وزراء 
"الحمد اهلل" الذي ألغى االنتخابات، أن 

الرئيس عباس لم يعد رئيسًا شرعيًا للشعب الفلسطيني بعد عــام 2009م، منوهًا 
ألن المنظومة القضائية القائمة في الضفة الغربية ليست قانونية وال شرعية، الفتًا 
ألنها مسّيسة وقراراتها يتم صياغتها في األروقة السياسية وفي دوائر صنع القرار 

السياسية وليس في مرافق القضاء ووفقًا للقانون والنظام والدستور. 
وأضاف:" هناك خلــــل قانوني كبير في اإلجــراءات المتبعة في المرافق القضائية 

بالضفة الغربية منذ عشر سنوات". 
 ودعا المدهون لتوفر موقف وطني جامــــع إلنهــــاء حالة الســيطرة على القضاء 
والهيمنــة عليه من قبل الســلطة التنفيذية في الضفة، مؤكــدًا على ضرورة عقد 
المجلس التشــــريعي جلسة له للدعــــوة النتخابات تشــــريعية ورئاسية ووطنية 

للخروج من الحالة الراهنة.

اعتبره قرار غير قانوني
المدهون: المحكمة العليا مسّيسة 

وال تعمل وفقًا للدستور

نــدد أحمد بحر بإجراءات االحتالل بحق 
سفينة "زيتونة" القادمة لكسر الحصار 

عن قطاع غزة.
وأكد بحر أن ما قامت به بحرية االحتالل 
مــن اعتــراض "زيتونــة" يعــد قرصنة 
بحريــة لعصابــة االحتــالل الصهيوني 
وتهديد لألمن اإلقليمي المائي، باعتبار 

أن الســفينة كانت تسير في ممر مائي 
إقليمي ودولي وصواًل لميناء غزة.

وأشاد بمشاركة الناشطات األوروبيات 
علــى تلــك الســفينة التــي تعبــر عن 
رفضها للحصار الظالم المفروض على 

قطاع غزة.
الدولــي  الصمــت  اســتمرار  واســتنكر 

والمؤسسات األممية للحصار المفروض 
علــى قطاع غــزة، ومــا نتــج عنه من 
أضــرار صحيــة واقتصاديــة ومعانــاة 
لســكان القطاع شــملت جميــع مناحي 
حياتهم اليومية، داعيا المجتمع الدولي 
للعمل السريع لرفع الحصار الظالم عن 

القطاع.

بحر يندد بإجراءات  االحتالل بحق سفينة "زيتونة"

والقضايــا  التربيــة  لجنــة  عقــدت 
االجتماعية بالمجلس التشــريعي أمس 
أكاديميــة  لرئيــس  اســتماع  جلســة 
اإلدارة والسياسة للدراسات العليا حول 
واقــع االكاديميــة وبرامجهــا وخططها 
المســتقبلية، وحضــر الجلســة رئيــس 
اللجنــة النائــب عبــد الرحمــن الجمل، 
وُكاًل من النواب: خميس النجار، ســالم 
سالمة، يوسف الشرافي، محمد شهاب، 
وجميلة الشنطي، باإلضافة إلى رئيس 
األكاديمية د. محمد المدهون ونائبه د. 

أحمد الوادية. 
بدور أطلــع رئيس االكاديميــة اللجنة 

أكد النائب باســم الزعاريــر، أن رهان 
االحتالل اإلسرائيلي على وأد انتفاضة 
القدس قد فشل، مشددًا على تمسك 
بأشــكالها  المقاومــة  بخيــار  شــعبنا 

وصورها كافة. 
 وقــال الزعارير فــي تصريح صحفي، 
في الذكــرى األولى النتفاضة القدس، 
عــازم  الفلســطيني  الشــعب  إن 
علــى انتــزاع حقوقــه وحمايــة أرضه 
ومقدســاته، مشــيرًا إلــى أن االحتالل 
اإلســرائيلي يعيش حالة مــن اإلرباك 
الشــديد فــي التعامل مــع االنتفاضة، 
حيــث يتصرف باضطــراب وعدم اتزان 
وردود فعــل مرتبكة، ولــم تنجح كل 
خططــه ومحاوالته لــردع االنتفاضة، 

علــى البرامــج والتخصصــات العلميــة 
التي تمنحها وتشــرف عليها االكاديمية 
والمعتمــدة مــن قبــل هيئــة االعتماد 
والجــودة بوزارة التعليم، ومنها برنامج 
واإلدارة  القانــون  واإلدارة،  القيــادة 
العامــة، إدارة الدولة والحكم الرشــيد، 
والعالقــات  الدبلوماســية  وبرنامــج 
الدولية، باإلضافة الــى البرامج األخرى 
التي توليها األكاديمية األهمية العلمية 
في سبيل النهوض بواقع مرافق الدولة 

والكادر العلمي.
وأشــار إلى أن األكاديميــة لديها خطة 
مستقبلية تهدف العتماد برامج أخرى، 

الفتــًا لوجود صعوبــات تعترض تنفيذ 
هــذه الخطــة حتــى االن، مؤكــدًا أن 
األكاديمية تســعى جاهدة لدى الوزارة 

لتذليل تلك العقبات. 
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة حرصهم 
الشــديد لالرتقــاء بالمســتوي العلمي 
وتشــجيع األجيــال الشــابة والباحثيــن 
علــى التطويــر، ووعــدوا بالتواصل مع 
المعنييــن بالــوزارة لمناقشــة القضايا 
التي طرحت في الجلسة من أجل إيجاد 
الحلــول المناســبة لهــا، ومعبرين عن 
ثقتهــم باألكاديميــة وبرامجها العلمية 

وكوادر العاملين بها.

اإلعــدام  خــالل  مــن  ذلــك  ويظهــر 
الميداني للشــباب الفلسطيني بمجرد 
االشتباه. وأوضح بأن االنتفاضة ورغم 
عشــوائيتها إال أنها أثرت بشــكل كبير 
علــى اقتصاد االحتــالل، حيث فرضت 
الحالــة األمنية نفســها على الســلوك 
التجاري وأداء حكومة االحتالل خاصة 
فيما يتعلق بالمستوطنات وتطويرها. 

 وأكد على أن الشعوب الحرة ستنتصر 
ألنهــا صاحبــة إرادة فوالذيــة ولديها 
عبــر  لالســتمرار  الكافــي  االســتعداد 
أجيالهــا المتعاقبة، وقد ضرب شــعبنا 
أروع األمثلــة في الصمــود واإلصرار، 
ولذلك ســيحقق أهدافه عبر انتفاضته 

المباركة.

لجنة التربية تستمع لرئيس أكاديمية 
اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

الزعارير: رهان االحتالل على وأد انتفاضة 
القدس فشل تمامًا
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هاجــم النائب الثانــي لرئيس المجلس 
التشــريعي، د. حســــن خريشــة، قيادة 
الســلطة الفلســــطينية، متهمــا إياهــا 
التشــــريعي،  المجلــس  دور  بتعطيــل 
واستخدام قضاة المحكمة العليا في رام 

اهلل ألغراض سياسية. 
وقــال خريشــة، في تصريحات صحفية 
أدلى بها لوسائل االعالم يوم أمــــس، 
المجلــس  دور  تعطــل  الســــلطة  إن 
التشــريعي، بشــــكل نهائــي، دون أي 
دور وظيفــي يذكر لــه، وهو األمر الذي 
"سيقودنا )الشــــعب الفلســطيني( إلى 
مستقبل مجهول"، مؤكًدا أن شعبنا "لن 

يرحم من يسعى إلى تقسيمه". 
إلــى  يؤســس  األمــر  "هــذا  وأضــاف: 
مستقبل مجهــول، فكل األمور أصبحت 
معقدة، ونحن نعيش حالة من الفوضى 

بفعل تصرفات السلطة".

واعتبــر قــرار محكمــــة العــدل العليــا 
بشــأن إجراء االنتخابــــات في الضفــة 
دون غــــزة، بمثابــة "ضربــة قاصمــــة 
للقضــاء الفلســــطيني، وقــد تكــــون 
مقدمــة إلجــــراء انتخابات تشــــريعية 
ورئاســية فــي الضفة الغربية وحدها".

وأوضــــح أن قــرار المحكمــة العليــــا، 
صنف غزة وكأنها "اقليــم متمرد وخارج 
عن الشــــرعية، وهــذا األمر فــي غاية 
الخطــــورة ونتائجــــه كارثية، ويجــب 
منع هذه التوجهات"، مســــتدركا "إجراء 
االنتخابــات المحلية كان بالــون اختبار، 
وعندمــا وافقت حماس عليه تم اإليعاز 
للقضــاء للتأجيل، وهذا المشــــهد فيلم 

هندي سيئ اإلخراج من قبل السلطة".
تعميــق  الــى  تتجــه  "األمــور  وتابــع: 
والشــعب  وتأبيــده،  االنقســــام 
بقيادتــه  الثقــة  فقــد  الفلســــطيني 

رائعــــا فــي رفض قــرارات المحكمــــة 
العليا، كمــا أن موقف لجنــة االنتخابات 
األهميــة  غايــــة  فــي  كان  المركزيــة 
والتوفيــق، بطلبهــا تأجيــل االنتخابات 

السياســية ومــــن الصعب أن يكــــون 
هنــاك ثقــة بأيــــة اطروحات قادمــــة 
المقابــــل  وفــي  الســــلطة،  تطرحهــا 
الفصائــل الفلســــطينية اتخذت موقفا 

إلى حين اســتكمال كافة االجراءات من 
جديد". 

واستعرض خريشــة، التنكر لقطاع غزة 
مــن قبــل الســــلطة وقيادتها قائــــال: 
"لقــد تم االتفاق مع لجنــــة االنتخابات 
المركزية قبل اجراء االنتخابات المحليــة، 
التفاصيــل ومــــن ضمنهــا  علــى كل 
اعتراف حماس بشــرعية القضاء واألمن 
فــــي الضفــة مقابل اعتراف الســــلطة 
بشــــرعية القضــاء واألمــن فــي قطاع 

غزة".
وقــال خريشــة: "االعتــــراف بشــرعية 
اآلخــر، كان بداية جيدة إلعادة اللحمــة 
والتوافــق، إال أن تأجيــل االنتخابــــات 
كان مخططــا لــه من خالل اســتخدام 
القضــاء من قبــــل الســلطة والتأجيل 
لمــــرة واحدة يربــك العملية االنتخابية 

برمتهــا، وهذا ما حدث بالفعل". 

السلطة تعطل دور التشريعي
خريشة: قضاة المحكمُة العليــا اسُتخدمــوا ألغــراض سياسيــة

عقــدت لجنــة األمــن والداخليــة والحكــم 
المحلــي مطلــع األســبوع لقــاًء مــع وفــد 
مجلس المفوضين للهيئة المستقلة لحقوق 
االنســان برئاسة عزمي الشــعيبي، حضره 
رئيــس اللجنة النائب إســماعيل األشــقر، 
والنائبان ســالم سالمة، ومروان أبو راس، 
وذلــك بمقــر المجلس التشــريعي بمدينة 

غزة.
وناقــش الحضور عــدد مــن القضايا التي 
تخــص الحريــات العامــة وحالــة حقــوق 
االنســان، وفي مقدمة ذلك قضية امتناع 
الســلطة فــي رام اهلل عن اصــدار جوازات 
سفر دبلوماسية لنواب المجلس التشريعي 
وفقًا للقانون والنظام الداخلي للتشريعي، 
بــدوره اعتبــر وفــد الهيئــة أن عــدم منح 
النــواب الجوازات الدبلوماســية هو بمثابة 
انتهاك صارخ للقانون واعتداء على حقوق 

النواب التي كفلها القانون.
من ناحيته أكد النائب إســماعيل األشــقر 
أن تمّنــع الســلطة عــن اصــدار جــوازات 
دبلوماســية للنــواب تعــد ســابقة خطيرة 
لم تقــدم عليهــا الســلطة منذ انشــائها، 
ويعد تجاوًزا خطيًرا لألعراف الدبلوماســية 
وتعدي على حقــوق النواب، وحّمل النائب 
األشــقر الســلطة وأجهزتها األمنية وتحديًا 
جهــاز المخابرات العامة المســئولية التامة 
عــن ذلــك، موضحــًا أن الهيئة المســتقلة 
والمنظمات الحقوقيــة مقصرة في متابعة 

هذا األمر مع السلطة.
ولفــت إلــى أنــه مــن المفتــرض أن تّنال 
المجلــس  مــن  الثقــة  التوافــق  حكومــة 
التشريعي حســب اتفاق المصالحة غير أن 
ذلــك لم يحــدث حتى يومنا هــذا، كما لم 
تُقم الحكومة بتوحيد المؤسسات الوطنية، 
ولــم تنجز دمــج الموظفين، ومنــذ توليها 

مســئوليتها تراكمت األزمات وتعّمقت في 
قطاع غــزة، وأصبحت هــذه الحكومة جزء 
ال يتجزأ من االنقســام، ولــم تقدم ما هو 

مطوب منها تجاه غزة.
ولفت إلى أن المجلس التشــريعي مســتمر 
فــي مواصلة جهــوده ودوره الرقابي على 
الــوزارات مــن خــالل وكالئها، مؤكــدًا أن 
التشريعي يقر قوانين ضرورية وملحة من 
أجل ضمان مصالح الشــعب الفلســطيني 
والمجتمع، نافيًا وجود أي معتقل سياســي 
داخل الســجون في قطاع غزة، وأن مراكز 
التوقيــف في قطاع غــزة جميعها مفتوحة 
أمــام المنظمــات الحقوقية والمؤسســات 
القانونيــة، خــالف مــا يحدث فــي الضفة 
الغربيــة المحتلــة ومراكز التوقيــف التابعة 

لألجهزة األمنية للسلطة.
ولفت إلى أن المجلس يســتقبل شــكاوى 
المواطنيــن ويقوم بمتابعتهــا مع الجهات 
الخاصــة من خالل لجان المجلس وطواقم 
العاملين فيه، وقال إن األجهزة األمنية في 
قطاع غزة اســتطاعت القضاء على الفلتان 
األمنــي وظاهــرة حمــل الســالح وإطالق 

الرصاص في األفراح والمناسبات.
وأشاد بأداء األجهزة الشرطية والعسكرية، 
متابًعــا:" نحن نمارس الــدور الرقابي على 
أداء المؤسســة العســكرية، وهناك اتفاق 
يقضي بعدم تعامل الشرطة العسكرية أو 
األجهزة األمنية مع أي قضية منظورة أمام 
القضــاء، وذلــك نظرًا الســتقاللية القضاء 

وللمحافظة على هيبته وفعالية أحكامه".
من جهته أكد الشعيبي وجود تحسن كبير 
في مســتوى االســتقرار األمني في قطاع 
غــزة، وأشــاد بتعــاون اللجنــة بخصوص 
الشكاوى ومتابعة حالة حقوق االنسان وأي 
تجــاوزات أخرى قد تصدر من قبل األجهزة 
األمنية. ولفت لوجود تحســن وتقدم كبير 
في احترام حالة حقوق االنســان والحريات 

العامة في القطاع.
وأوصــى الحضــور بعقد جلســة موســعة 
تضــم رؤســاء لجــان المجلس التشــريعي 
مــع المفوضيــة العليــا لمناقشــة تجنيــب 
المؤسســات الخدماتيــة الوضع السياســي 
القائم والتعامل مــع جميع مخرجات اللقاء 

المرتقب ووضعها موضع التنفيذ.

لجنة الداخلية تلتقي بمجلس المفوضين 
للهيئة المستقلة لحقوق االنسان

زار وفد من نواب المجلس التشريعي بالضفة الفلسطينية المحتلة األسير المحرر مالك 
القاضــي وضم الوفد ُكاًل مــن النواب: محمد طوطح، أحمد عطــون، محمود مصلح، 
وأيمن دراغمه، وكان في اســتقبالهم المدير الطبي للمستشــفى االستشــاري العربي 
د. ســعيد ســراحنه وطاقم من األطباء والعاملين في المستشفى الذي يتلقى القاضي 
العالج فيه.  ورحب ذوي األســير المحرر القاضي بوفد النواب شــاكرين لهم جهودهم 
الرامية لنصرة قضية األســرى في ســجون االحتالل، فيما قّدم الطبيب المشــرف على 
عالج القاضي شــرحًا حول حالته الصحية، موضحًا الخطة العالجية التي يتم تطّبيقها 

على حالة األسير المحرر بهدف عالجه واستعادة عافيته.
بدورهم هنأ النواب القاضي على هذا اإلنجاز واالنتصار ألمعائه الخاوية على االحتالل 
االســرائيلي، معتبرين أن هذا اإلنجاز تراكمي يضاف إلى انجازات الحركة األســيرة في 
تصديهــا ومواجهتها لسياســة االعتقال اإلداري التي تتناقض مــع المواثيق واألعراف 
الدولية واإلنسانية، متمنين إلخوانه األسرى الذين خاضوا هذه التجربة ولبقية األسرى 

النصر والفرج والعودة القريبة إلى ذويهم.
وأكد النواب أن استشــهاد العديد من األســرى داخل سجون االحتالل وكان أـــخرهم 
األســير ياســر حمدوني، إنما هو دليل على سياســة االهمال الطبي والالمباالة التي 
تمارســها إدارات السجون بحق أســرانا البواسل، مشدّدين على أن ذلك يعتبر جريمة 

تضاف إلى جرائم االحتالل بحق األسرى في السجون. 
واكد النواب على ضرورة أن تتحرك القيادة السياســية للدفاع عن األسرى وتحريرهم 
وخاصة المرضى منهم والمعتقلين اإلداريّين وأن تتظافر كل الجهود على كافة الُصعد 

والمستويات لإلفراج عن كل أسرانا في سجون االحتالل.
يذكــر أن االحتــالل كان قد أفرج عن األســير القاضي من ســجونه مؤخرًا بعد خوضه 
اضرابــًا مفتوحًا عن الطعام اســتمر ألكثر من 70 يومًا احتجاجــًا على اعتقاله اإلداري، 
وتــم نقله إلى المستشــفى االستشــاري العربي في ضاحية الريحــان بمدينة رام اهلل 

الستكمال عالجه.  

وفد من نواب الضفة يزور 
األسير المحرر القاضي
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7 أخبار ومقاالت

بقلم النائب/ 
مصطفى البرغوثي

بيرس والعدالة المفقودة في قلنديا 
شــاركنا يــوم الجمعة الماضي فــي أداء صالة الجمعــة على أراضي 
البيــوت المهدومة في قلنديا البلد، مع أصحاب البيوت والمتضامنين 

معهم.
11 بنايــة تــم هدمها في ليلة واحدة علــى يد جيش االحتالل بحجة 
عــدم الحصول على التراخيص ففقــدت 36 عائلة، كانت تقطن في 
ســت وثالثين شــقة، بيوتها وفقد أطفالها الســقف الــذي يغطيهم 

والمأوى الذي كان يحميهم.
قلنديــا فقــدت من قبــل الكثير مــن أراضيها على يد المســتوطنات 
والمصانــع العســكرية المقامــة علــى أراضيها، ثم فقــدت مزيد من 
األراضي للجدار الذي رفع في وجهها، واألن ُتهدم بيوتها، سواء كانت 
فيمــا يســمى مناطق ) ج( أو القدس دون رحمــة أو احترام للقوانين 

االنسانية.
وذلــك هــو التطهيــر العرقي بلحمــه ودمــه، والذي حــاول نتنياهو 
التغطية عليه باالدعاء أن المســتوطنين ســيتعرضون له إن أخليت 
المستوطنات غير الشرعية التي أقاموها بالقوة على أراضي مسروقة 

من الفلسطينيين.
وللمفارقــة ففي نفــس الوقت الذي كنا نســتمع خالله إلــى معاناة 
العائالت الفلســطينية التي فقدت كل ما تملك، وضاع شقاء عمرها 
ومدخراتهــا، وما زالت تئن تحت عبء ديون بناء بيوت لم تفرح بها، 
كان العديد من زعماء "العالم الحر" يتسابقون على االحتفاء بشمعون 
بيرس وإسرائيل التي ساهم في بناء سالحها النووي دون أن يقولوا 
كلمــة واحدة عما لحق الشــعب الفلســطيني من إحتــالل أو ظلم أو 

تشريد متواصل تمارسه إسرائيل بحقنا وبحق شعبنا الفلسطيني.
وإذا كان االحتفــاء ببيــرس يعود لكونه حامل جائزة نوبل للســالم، 
فإننا لم نرى أيًا من هؤالء قد شارك في تشييع جثمان الشهيد الراحل 
ياسر عرفات رغم أنه حمل أيضا جائزة نوبل للسالم ولنفس السبب.
شــمعون بيرس شارك في نكبة ترحيل الشعب الفلسطيني قبل 68 
عامــا، وكان المســؤول عن تســليح الجيش االســرائيلي بكل أنواع 
األســلحة، بما فيها القنابل النووية التي يحاولوا بكالم ملتوي إخفاء 
وجودها، وســاهم فــي التخطيط للعدوان الثالثي عــام 1956 على 
مصــر، وفي التحضير لحــرب حزيران عام 1967 وما أســفر عنها من 

احتالل اقترب عمره من خمسين عاما.
بيرس يعتبره بعض اإلســرائيليين أبو االستيطان وهو من رعى أول 
مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية على أراضي سبسطية، ومن 
ثم علــى إمتداد الخط األخضر وفي األغــوار ومحيط القدس ليكمل 

الليكود نشرها على رؤوس الجبال وفي كل أنحاء القدس والضفة.
وال يســتطيع الفلسطينيون أن ينســوا أن بيرس هو من أمر بقصف 
ملجــأ األمم المتحدة في قانا خالل عــدوان 1996 على لبنان فأودى 

بحياة مائة طفل وامرأة ومدني فيما اعتبر جريمة حرب ال تغتفر.
وإذا كان اســمه قد ارتبط باتفاق أوســلو، كمهندس له، فليس في 
ذلــك مــا يدعو للفخر. اذ أنــه أوقع بدهائه الجانب الفلســطيني في 
اتفاق أبعد الســالم الحقيقي ولم يقربه، وكرس استمرار االستيطان 
الــذي يقر العالم بأســره أنــه العائق األول للســالم، وأبقى االحتالل 
ليتحــول إلى نظــام األبارتهايد والتمييز العنصري األســوأ في تاريخ 

البشرية.
نتنياهو اســتخدم دهائه لينســف فرصة أتاحتها االنتفاضة الشعبية 
األولــى بتغيير ميزان القــوى إلنهاء االحتالل واالســتيطان وليفرض 
اتفاقــا ظالمــا قســم األراضــي المحتلة الــى )أ( و)ب( و)جـــ(، وأبقى 
الســيطرة اإلسرائيلية، وقسم صفوف الفلســطينيين واستبدل الحل 
الحقيقي باتفاق جزئي انتقالي دون وقف االســتيطان ودون القبول 
بقيام دولة مســتقلة فلسطينية ذات حدود وســيادة وسيطرة على 

مواردها.
عندمــا انتقدنــا ورفضنــا هذا االتفاق قبــل 23 عاما، اســتغرب ذلك 
بعض أصحاب النوايا الحســنة وكثيرون من الواهمين، ولكن سرعان 
ما اكتشــف الناس جميعًا أنــه اتفاقًا تمت صياغتــه لخدمة االحتالل 

ومصالحه.

قام وفد من المجلس التشــريعي برئاسة 
األمين العام للمجلس د. نافذ المدهون، 
رافقــه مدير عــام اإلدارة القانونية أمجد 
األغا، ومدير الدائرة القانونية هدى اللواء، 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  بزيــارة 
المعلومــات وكان في اســتقبالهم وكيل 
الــوزارة المهندس ســهيل مدوخ وطاقم 
من الدوائر الفنيــة واإلدارية في الوزارة، 
وناقشــوا خطــة عمــل مشــتركة تهدف 
لتفعيــل تطبيــق القوانيــن ذات البعــد 

االلكتروني.
وأشــار د. المدهون إلى أن الزيارة تأتي 
في إطار جهود التشريعي لمتابعة مستوى 
تطبيــق قانــون المعامــالت اإللكترونية 
والوقــوف علــى اإلشــكاليات القانونيــة 
والفنيــة التــي تعيــق تطبيــق القانون، 

ووضعه موضع التنفيذ والتطبيق.
مــن جانبــه أكــد المهنــدس مــدوخ أن 
وزارته قطعت شــوطًا كبيــًرا في تطبيق 
أحكام القانون من خالل إعداد مســودة 
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون المعامــالت 
اإللكترونيــة والعمل على تهيئة الظروف 
أحــكام  لتطبيــق  واللوجســتية  الفنيــة 
القانون، وقد تجسد ذلك في تعزيز ثقافة 

االستخدام اإللكتروني حيث تبّنت الوزارة 
نظام المراســالت اإللكترونية للكثير من 
المؤسسات الحكومية وتم االستغناء عن 
المراســالت الورقيــة التقليديــة واعتماد 

نظام التسجيل الموحد.
وأكد أن وزارته تعكف كذلك على إعداد 
دليــل توعــوي للمعامــالت اإللكترونية 
بوســائل  اإللكترونيــة  المعرفــة  لنشــر 
الحصــول  وكيفيــة  اإللكترونــي  الدفــع 
علــى شــهادات المصادقــة للمعامــالت 
الوســائل  مــن  وغيرهــا  اإللكترونيــة 

والمعامالت اإللكترونية المختلفة.
وفــي نهاية اللقــاء اتفــق الطرفان على 
اإلســراع فــي إنجــاز الالئحــة التنفيذية 
لقانون المعامالت اإللكترونية والتواصل 
العدلــي  الســجل  العتمــاد  المســتمر 
اإللكترونــي، وتكثيف الجهود المشــتركة 
إلتمــام مشــروع الحكومــة اإللكترونيــة 
الحكوميــة  القطاعــات  كافــة  وأتمتــة 
للتسهيل على المواطن واختصار اآلجال 
والجهود واألوقات فــي إنجاز المعامالت 

الحكومية.

في إطار خطة متكاملة لتفعيل تطبيق القوانين
التشريعي ووزارة االتصاالت يتفقان على 

تعزيز المعامالت اإللكترونية

شارك النائبان في المجلس التشريعي 
عبــد الرحمــن الجمــل، وهــدى نعيم 
بحفل افتتاح مصلى بمدرسة مصعب 
بــن عمير فــي مدينــة غزة األســبوع 
المنصــرم، بحضــور مديرة المدرســة 
فاتنــة العربيــد ولفيف مــن التربويين 
والمدرسيين، ومدراء من وزارة التعليم 
ومديرية التربيــة والتعليم بغرب غزة، 

والعديد من أولياء األمور.
وفــي كلمة لــه أشــاد النائــب الجمل 
بالجهود التي بذلت لتشــجيع الطالبات 
علــى أداء الصــالة فــي جماعــة أثناء 
الدوام المدرسي وحفظ القرآن، مشيرًا 
إلى أن ذلك يساهم بتنشئة الطالبات 
علــى المفاهيم اإلســالمية الصحيحة، 
وإيجــاد جيل من الفتيــات المحافظات 
الشــريعة  بتعاليــم  والمتمســكات 

االسالمية.
المجلــس  أن  إلــى  الجمــل  وأشــار 
التشــريعي ونوابه هــم أول من دعم 
فكرة تشــيّيد مصلى في كل مدرســة 
مــن مــدارس محافظات قطــاع غزة، 
وذلك بهــدف اعانة الطلبــة على أداء 
الصلوات في جماعــة، ولتعزيز الثقافة 
اإلســالمية فــي نفــوس الطلبــة في 
المراحــل التعليمية المختلفــة، مؤكدًا 
على أهمية إيجاد المصليات وتشييدها 
فــي المــدارس، ومشــيرًا لدورهــا في 

بنــاء جيــل مقــاوم متمســك بدينــه 
وقيمه ووطنه، مســتدركًا بالقول:" إن 
المساجد هي من تخرج الجيل المقاوم 
وحفظــة القــرآن الكريــم الذيــن هم 
جيل النصر والبنــاء والتحرير، لذا فإننا 
ندعم قرار إنشــاء وبناء المصليات في 
مدارســنا ومعاهدنا وجامعــات وطننا 

الحبيب".
وشكر الجمل في كلمته مديرية التربية 

والتعليــم علــى جهودهــا فــي إنجاح 
مشــروع إقامة المصليــات بالمدارس، 
مقدمًا شــكره الجزيل لمديرة المدرسة 
على ما قدمته مــن جهود إلنجاح هذا 
المشــروع، وفــي نهايــة الحفــل كّرم 
النائبــان، الجمــل، ونعيــم، الطالبــات 
الحافظــات لكتــاب اهلل في المدرســة، 
شاكرين لمعلماتهم الجهود التي بذلنها 

للتحفيظ الطالبات القرآن الكريم. 

نائبان يشاركان بافتتاح مصلى 
بمدرسة ثانوية للطالبات  
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قطــاع غزة يخضع للحصــار المفروض عليه منذ عشــر ســنوات، ويمارس 
ضد أهله الظلم بأنواعه ابتداًء بمنعهم من الســفر واغالق المعابر، ومرورًا 
بتقليــص البضائع الــواردة وليس انتهاًء باســتمرار وتكريس أزمة الكهرباء 
والمياه وغيرها، وأخيرًا جاء قرار رام اهلل بقضائها المسّيس ومحكمتها العليا 
التــي عزلت غزة عن االنتخابات المحلية، وهكــذا ُيراد لغزة أن تعيش خارج 
المعادلة االنتخابية والسياســية وبعيدًا عن منظومة المساعدات اإلنسانية 
واإلجــراءات السياســة التي تمنع الــوزارات الخدماتية مــن تقديم خدماتها 

لسكان القطاع وأهله.
قــرار محكمــة العــدل العليا فــي رام اهلل الذي تم اتخاذه يــوم أمس األول 
والقاضــي بإجراء االنتخابات المحلية في محافظات الوطن كافة دون قطاع 
غزة، األمر الذي تبعه قرار مجلس الوزراء "المبّجل" بتأجيلها، هو قرار رفضه 
الشــعب والنخب والفصائل والقوى الحّية والفاعلة في الشعب الفلسطيني، 
ألنه يكرس االنقســام ويعزل غزة، ويثبت أن فريق رام اهلل ال يريد لغزة أن 
تكــون داخل اإلطــار الوطني، بل يريدون لها أن تبقى خارج كل المعادالت 

السياسية واالنتخابية. 
والحق أن الضفة تخضع لالحتالل بينما تنعم غزة بزوال االحتالل عنها ولو 
شكاًل، وبالتالي فإن األولى بإجراء االنتخابات هي األجزاء المحررة من الوطن 
وليــس المناطق المحتلة فيه، ولكن القوم قد علمــوا وتأكدوا أن قوائمهم 
فــي غــزة لن يكتــب لها الفــوز العتبارات عديــدة منها أن الشــعب جربهم 
وعــرف خدعهم وتيقن أنهــم ال يخدموا الوطن وال يســهرون على مصالح 
المواطنين، تولد هذا الشــعور في نفوس النــاس من خالل تعامل بلديات 
الضفة، وممارســات أجهزتها األمنية بحق الشــرفاء من أبناء الوطن، عالوة 
على ســوء اختيار المرشــحين الذين ســقطوا بموجب القانون الذي وضعته 

السلطة سابقًا. 
لم يقتصر األمر على ذلك بل تعداه لتشــتمل قرارات سلطة الضفة الغربية 
على ابعاد غزة عن التطوير والتنمية...الخ، ومارست السلطة دورها الريادي 
في شــيطنة غزة وأهلها وقواها وفصائلها وحركاتها، وسعت بكل قوة لدى 
المنظمــات والمجتمــع الدولي إلخراج غزة من دائرة الحســابات السياســية 

والتنموية.
األدهى واألّمر أنه وعلى الرغم من كل عذابات وآهات القطاع وأهله غير أن 
رئيس السلطة لم ُيِعر تلك اآلالم أي انتباه، ومضى ليشارك في جنازة قاتل 
شــعبنا "المجحوم بيرس"، المعروف بعدائه لإلنسان الفلسطيني، وإذا كان 
البعض يرى في مشاركة قيادة السلطة في الجنازة مجرد خطوة سياسية أو 
دبلوماسية متقدمة فإنها مسوغات مرفوضة من جموع الشعب الفلسطيني 
الذي يرفض االحتالل والتطبيع معه من باِب أولى، لكن يبرز السؤال األكبر 
وهو لماذا يبكي رجل السلطة األول في الجنازة؟ ألهذا الحد وصلت مواالته 

للكيان وقياداته اللعينة؟ 
كل تصريحــات الســلطة وقياداتها التي أكدت فيها أنــه ال دولة دون غزة، 
وأن المشــروع الوطني ركيزته األســاس هي غزة كلها ذهبّت أدراج الرياح، 
وعلينــا أن نلتفــت إلعمار بلدنا دون انتظار الســلطة وال قياداتها التي عفا 
عليها الزمن ولم تعد صالحة لشيء على االطالق ولم تعد راعية للمشروع 
الوطني ولم تكن كذلك يومًا من األيام، أعيدوا صياغة عالقات غزة الدولية 
والخارجية والسياسة بعيدًا عن السلطة وقياداتها فإن ذلك إن تم من شأنه 
أن ُيصلح من وضع القطاع وربما نتقدم أكثر نحو خطوات استراتيجية على 
الصعيد السياســية والتنموي وغير ذلك من األصعــدة التي بات العمل من 

أجلها ملحًا.      

هنــأ د. أحمد بحر، رافقه النائب عبد الرحمن الجمل، 
مطلع االســبوع األســير المحرر طارق البلبيسي من 
مخيم المغازي والذي أفرج عنه االحتالل مؤخرًا بعد 
قضائه ســت ســنوات متنقاًل بين السجون، واألسير 
المحــرر رامي أبو جــرّي من البريج حيــث أفرج عنه 
االحتــالل بعد انتهاء مــدة محكوميته البالغة ثماني 

سنوات. 
وكان وجهــاء مــن عائلتي األســيرين المحررين في 
اســتقبال وفد التشــريعي مرحبّين بهم وشــاكرين 
زيارتهــم التي اعتبروها لمســة وفــاء من المجلس 
التشــريعي ألســرانا في ســجون االحتالل ولألسرى 
المحررين كافة، داعيــن لمواصلة النضال على كل 
األصعدة من أجل تحرير أســرانا األبطال من سجون 

االحتالل. 
بدورهما نقل األسيرين معاناة األسرى في السجون 

وواقــع حياتهم اليوميــة، مؤكدين أن األســرى في 
ســجون االحتــالل كافــة يعانــون مــن اإلجــراءات 
التعســفية المتخــذة من قبــل إدارة الســجون بحق 
أســرانا، ومنوهيــن ألن بعــض األســرى اإلداريين 
قــرروا خوض معركة االضراب عن الطعام حتى نيل 

حريتهم أو تعهد االحتالل بعدم التجديد لهم.  
من ناحيته طالب وفد التشريعي المنظمات الحقوقية 
والدولية ببذل قصارى جهدها من أجل التخفيف من 
معاناة أسرانا في السجون واالطالع على أوضاعهم 
الحياتيــة اليومية التــي "ينغصها" االحتــالل صباح 
مســاء بفعل إجراءاته وسياساته التعسفية بحقهم، 
مؤكدين على أن قضية األســرى حاضرة في وجدان 
الكل الفلسطيني الذي لن يّكل وال يّمل من تنظيم 
الفعاليات نصرة لهم حتى ينعموا بالحرية ويتنسموا 

عبيرها.

التشريعي يهنئ أسيرين محررين

اجتماع مشترك للجنتي التربية والرقابة 


