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صحيفة نصف شهرية تصدر عن /
الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني

التشريعي يصدر
تقريره للنصف األول
من العام الجاري

w w w . p l c . p s

استضاف النائب العام

التشريعي يشيد بالمنظومة القضائية ويؤكد على مبدأ سيادة القانون
أشادت رئاسة التشريعي ورؤساء لجان المجلس بالمنظومة
القضائيــة في البــاد ،وأكدوا على مبدأ ســيادة القانون،
مشــددين أن المواطنين أمام القانون ســواء ،ومشــيدين
بدور النيابة العامة في حفظ الحقوق وضمان المحاكمات
العادلــة ،واســترداد الحقوق واألموال العامــة ،ومحاربة
الفساد وحماية السلم األهلي واستقرار المجتمع وتعزيز
سلطة القانون ،جاء ذلك أثناء استضافت التشريعي للنائب
العــام الفلســطيني المستشــار ضيــاء الديــن المدهون،
وبحضور النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر،
باإلضافة لرؤســاء اللجــان التالية :رئيــس اللجنة القانونية
النائب محمد فرج الغــول ،رئيس اللجنة االقتصادية النائب
عاطف عدوان ،رئيس لجنة الداخلية واألمن الحكم المحلي
النائب إســماعيل األشــقر ،ورئيس لجنة التربية النائب عبد
الرحمــن الجمل ،ورئيس لجنة الموازنــة النائب جمال نصار،
وأمين عام التشــريعي نافذ المدهــون" ،البرلمان" تابعت
وقائع الجلسة المذكورة وأعدت التقرير التالي:

تحقيق العدالة

وافتتــح النائــب األول لرئيــس المجلس التشــريعي أحمد
بحر ،الجلســة مرحباً بالنائب العام ومشــيداً بالجهود التي
تبذلهــا النيابة العامة في ســبيل تحقيق العدالة والســلم
المجتمعي لكافة المواطنين ،مؤكدًا على استقالل القضاء
وضمان حق التقاضي ودور النيابة العامة في حفظ الحقوق
وضمان محاكمات عادلة ،واسترداد الحقوق واألموال العامة،
باإلضافة لدورها في محاربة الفساد وحماية السلم األهلي
واســتقرار المجتمع وتعزيز ســلطة القانــون ،كما أكد على
أهمية تطوير التشريعات والقوانين وآليات العمل وتطوير
قدرات ومهارات الكوادر المهنية للنيابة.

سياسة الباب المفتوح

بدوره أوضح النائب العام أن النيابة اتبعت سياســة الباب

لجنة التربية تستمع لرئيس
نقابة التمريض
04

اللجنــة االقتصاديــة تلتقي
وكيل وزارة المالية ورئيس
هيئة الزكاة
04

المفتوح أمام جميع المواطنين ،مؤكدًا أن هذه السياسة
عــززت ثقــة المواطنين بالســلطة القضائيــة ومرافقها
المختلفة ،مبينًا أن النيابة عــززت التواصل مع المجتمع
واســناد االقتصاد الوطني عبر سياســات معينة ووسائل
مهنية ومنهجية ،وتواصلت مع مؤسسات المجتمع المدني
بهدف القضاء على الواسطة والتدخالت الخارجية.

برامج محوسبة

وأضاف النائب العام المستشار المدهون ،أن النيابة تعمل
إلنجاز البرنامج المركزي المحوسب للنيابة ،بهدف حوسبة
جميع القضايا وضبط المحاضر والملفات الجزائية ،مؤكدًا
أن النيابــة أنشــأت عدد مــن المجالــس المركزية بهدف
تحســين جودة العمل ومنها إنشــاء المجلس االستشاري
لتخطيط العمل النيابــي والمجلس التنفيذي وهو مكون

من رؤساء النيابات الجزئية باإلضافة الى رؤساء النيابات
الكلية وهو يختص بالعمل التنفيذي.
وأوضــح المدهون ،أســس ومعايير منح االجــازات لنزالء
وفقــاً لألصول وبين أن النيابة تمكنت من معالجة الكثير
من القضايا بالتوفيق وتقريب وجهات النظر وفقاً لقانون
الصلح الجزائي من خالل محاكم الصلح حيث اســتطعنا
تخفيض عدد القضايا الى  ،20%داعيًا لزيادة عدد الكادر
الفني والعاملين بالنيابة العامة.

معيقات وانجازات

من جانبــه عبر رئيس لجنــة الموازنة والشــئون المالية
النائب جمال نصار ،عن ســعادته إلنجازات النيابة العامة
على الرغم مــن المعوقات وقلة اإلمكانيــات ،معربًا عن
اســتعداد لجنته ورؤســاء اللجــان لتعاون والتنســيق مع

رئاسة التشريعي :حملة االعتقاالت التعسفية
بالضفة الغربية ستفشل في تركيع شعبنا
اســتنكرت رئاســة المجلس التشريعي حملة
االعتقاالت الصهيونية في صفوف أبناء شعبنا
في الضفة الغربية.
وأكدت الرئاســة في بيــان صحافي أصدرته،
أمــس ،أن حمــات اإلعتقــاالت التــي طالــت
المثقفين والصحفيين والنخب والقيادات وعلى
رأســهم القيادي نزيه أبو عون ،ستفشــل في
تركيع شعبنا والقبول باإلمالءات الصهيونية.
وإعتبــرت اإلعتقاالت مخالفــة لكافة األعراف
والمواثيق الدولية وهي غير قانونية ولن تنال

من عزيمة وصمود شــعبنا في االستمرار في
جــذوة المقاومــة والنضال في وجــه االحتالل
حتى نيل حقوقنا وتحرير مقدساتنا.
كمــا ودانت بشــدة ما تقــوم به أجهــزة أمن
الســلطة فــي رام اهلل مــن التنســيق األمني
الكامل مع أجهزة المخابــرات الصهيونية في
مالحقة الشــرفاء والمناضلين من أبناء شعبنا
وخاصة أعضاء المجلس التشريعي وأوالدهم
وزوجاتهــم التــي كان أخرهــا اعتقــال زوجة
النائب ماهر بدر.

النيابــة العامــة لتذليــل المعيقــات التي تواجــه طواقم
العاملين فيها.
بدوره أشاد رئيس لجنة الداخلية واألمن النائب إسماعيل
األشــقر بجهود النيابة العامة في حل قضايا المواطنين،
مؤكدًا على ضوابط سالمة المنظومة القضائية لتحقيق
العدالة.
أمــا رئيــس اللجنة القانونيــة النائب محمد فــرج الغول،
فقــد تقــدم فــي نهاية الجلســة بالشــكر للنائــب العام
وأســرة النيابة العامة على الجهود المبذولة ،مؤكدًا على
ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بعمل النيابة العامة،
منوهًا الســتعداد لجنته لدراسة وتعديل أي مواد تتعلق
بالمنظومة القضائية من شــأنها تحقيــق العدالة واألمن
والسلم المجتمعي بين المواطنين.

نــواب ينــددون بمخالفــات
األجهزة األمنية في الضفة
الغربية
02

التشريعي يواصل المشاركة
بمسيرات العودة
05
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نواب ينددون بمخالفات األجهزة األمنية في الضفة الغربية

النائب القرعاوي :صراعات داخلية
بين فتح والسلطة تُسبّب الفلتان
األمني بمخيمات الضفة

النائب طمليه :يدعو لتشكيل لجنة
تحقيق بوفاة مواطن في ســجن
أريحا

ندد النواب فتحي القرعاوي ،وأحمد
الحاج علــي ،وجهاد طميله ،بتغول
األجهزة األمنية في الضفة الغربية
علــى المواطنيــن ،ووصــف النواب
حمّل النائب بالمجلس التشريعي فتحي القرعاوي ،السلطة وقيادات متنفذة
داخل حركة فتح مسؤولية الفلتان األمني في مخيمات الضفة المحتلة.
وقــال قرعاوي في تصريحات صحفية ":هنــاك صراعات داخل قيادات حركة
فتح ومســؤولين باألجهزة األمنيــة بالضفة تتحول الى حالة اشــتباك داخل
المخيمات ما يؤدي إلى الفلتان األمني".
وأشــار إلى أن السلطة الفلسطينية لم تســتطع أن تدير الصراعات الداخلية
داخلهــا وداخل فتح ،األمر الــذي أدى الى تفاقم الحالــة األمنية في مخيمات
الضفة وحدوث حاالت اشتباك بين فينة وأخرى لصالح قيادات معينة.
وتابــع ":إن مخيــم بالطة في مدينــة نابلس يعيش حالة احتقــان منذ فترة
طويلة نتج عنه حالة اشتباك بين أطراف فتحاوية واألجهزة األمنية ،والسلطة
فشــلت في احتواء األزمة فكانت النتيجة وصول االشــتباكات واالحتقان الى
أحياء مختلفة في نابلس".
ولفت قرعاوي إلى أن مخيم بالطة يعاني من أوضاع مزرية وصعبة والبطالة
فيه مرتفعة ،باإلضافة الى منع االحتالل ألعداد كبيرة من المواطنين العمل
في الداخل ،األمر الذي زاد من معاناة شعبنا في الضفة الغربية المحتلة.
وحمل قرعاوي األجهزة األمنية في الضفة المسئولية الكاملة عن وفاة المعتقل
في سجونها ،أحمد أبو حمادة من مخيم بالطة ،منوهًا إلى أن السلطة كانت
قد اعتقلته في آذار عام  2017بحجة أنه كان أحد المطلوبين لديها ،مشــيرًا
إلى أن األهالي أيضًا يحملون السلطة وأجهزتها األمنية المسؤولية عن وفاته.

سياسة مرفوضة

بدوره أكد النائب في المجلس التشــريعي الفلســطيني أحمد الحاج علي ،أن

الثالثة في تصريحات صحفية منفصلة
إجراءات أمــن الضفــة بالخروج عن
االجماع الوطني ،مشــددين على أن
صراعات داخلية بين فتح والســلطة

منعت مخابــرات االحتالل اإلســرائيلي ،عضو المجلس
التشــريعي ،النائــب وائــل الحســيني ،من الســفر إلى
األردن ،عبر معبر "الكرامة" ،بحجة "الحظر األمني".
وقال الحســيني وهو نائب عن مدينة القدس المحتلة":
إنــه كان متوجهًا لــأردنّ ،إل أن عناصر من المخابرات
اإلســرائيلية منعته من الســفر أثناء تواجده على معبر
الكرامة".
ونــوه النائــب الحســيني ،إلــى أن مخابــرات االحتــال
"أخضعتــه" لتحقيق ميداني؛ "عبارة عن أســئلة قصيرة
تدور حول ســبب الســفر والفتــرة المنــوي مكوثها في
المملكــة األردنية .وأردف ":عقب نحو أربع ســاعات من
االحتجاز ،لم تســمح لي المخابرات اإلسرائيلية بمغادرة
فلســطين إلــى األردن ،محتجيــن بما يســمونه الحظر
األمني" .الفتًا إلى أنه مُنع كذلك عام  2006من مغادرة
فلســطين المحتلة ،معتبرًا أن االحتــال يُريد أن يزيد
ً
متسائل عن
من المعاناة اليومية لشــعبنا الفلسطيني،

قد تسببت بحالة من االنفالت األمني
في شوارع الضفة" ،البرلمان" تابعت
تلــك التصريحــات وأعــدت التقريــر
التالي:

ارتفاع وتيرة االعتقاالت السياســية في الضفة الغربيــة من قبل أجهزة أمن
السلطة ،لهو دليل على النية المبيتة لدى السلطة بإفشال أي تحرك حقيقي
تجاه المصالحة والوحدة الوطنية.
وشــدد النائب الحاج علي ،في تصريح صحفي لــه ،على أن المصالحة تعني
شــريك فلســطيني وهذا أمر ليس واردًا في قاموس الســلطة التي اعتادت
على التفرد والتسلط في القرار ،ولذلك هي تسعى لتخريب جهود الوحدة عبر
مواصلتها اعتقال أبناء حماس في الضفة الغربية المحتلة.
وأردف ":إن اضطرار المعتقلين السياسيين في زنازين السلطة لإلضراب عن
الطعام لنيل حريتهم وكرامتهم يمثل وسمة عار في جبين السلطة ،إذ تسعى
لكسر كرامة هؤالء األبطال خدمة لالحتالل وأجنداته وأعوانه".
وأوضح النائب في التشــريعي أنه بات من الســذاجة تصديق الســلطة بأنها
تقــف في وجه صفقة القــرن ،إذ أن من يقــف في وجهها ال يعتقل الشــرفاء
والمناضليــن وطلبة الجامعات ،وال يعاقب شــعبه في غــزة ،وال يقطع رواتب
األسرى والمحررين.
ودعا الحاج علي ،الســلطة لإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين في زنازينها،
ووقف ما أســماه "مهزلة" االعتقال التي تســعى لتفتيت النســيج االجتماعي
الفلسطيني خدمة لالحتالل.
وطالب الفصائل الفلسطينية بأن يكون لها دور حقيقي تجاه سلوك السلطة
وانتهاكاتها بحق شــعبنا ،مردفا بقوله ":أصبحنا في وضع ال نحسد عليه ،فال
نــدري أنطالب العالم بأن يكف يد االحتالل عنا ،أم نطالبه بكف يد الســلطة
وأجهزتها األمنية عن أبنائنا".

االحتالل يمنع النائب الحسيني من السفر لألردن
أســباب وحقيقــة
الخطر األمني التي
يمنــع االحتــال
المواطنيــن مــن
السفر بحجته.
ومــن الجديــر
بالذكــر أن النائب
وائــل الحســيني؛
وهــو من ســكان
ضواحــي القــدس
المحتلــة ،قــد
انتخب عضوًا في
البرلمان الفلســطيني عــام  2006عن دائــرة القدس،
ضمــن قائمــة التغيير واإلصــاح البرلمانيــة ،وكان قد
تعــرض لالختطــاف واالعتقــال اإلداري لعــدة مــرات،
باإلضافة لمنعه من السفر أكثر من مرة.

النائــب الحــاج علــي :توقيــت
االعتقاالت السياســية يؤشــر إلى
نية السلطة إفشال جهود الوحدة

لجنة تحقيق

من ناحيته طالب عضو المجلس التشــريعي النائبؤ ،بتشــكيل لجنة تحقيق
عدلية ،لتقصي أســباب وفاة المواطن “أحمد ناجي – المعروف بالزعبور” وهو
من سكان مخيم بالطة ،ومحتجز في سجن أريحا.
وقــال طميله في تصريح صحفي صدر عنه ":إن المواطن أحمد ناجي ،نقلته
شرطة الضفة الغربية من سجن أريحا إلى المستشفى االستشاري في مدينة
رام اهلل إثــر تعرضه لجلطة قلبية حيث وافته المنية صبــاح  12آب 2018م،
بالمستشفى المذكور".
تأتــي دعوة طمليــه في ضوء اتهام عائلة المغدور للســلطات الفلســطينية
المختصة ،بتسهيل عملية تســميمه بواسطة مياه الشرب الخاصة التي كان
يتناولهــا في ســجن أريحا ،كما وجهت العائلة اتهاماً مماث ً
ال للمســؤولين عن
متابعة وضع نجلهم الصحي في ســجنه ،متهمــة إياهم بالتقصير في عالج
ابنهم ،الذي أصيب برصاص األجهزة األمنية خالل اعتقاله في مخيم بالطه.
وشــدد طميله ،أن أمن ســجن أريحا كان قد منع عائلة (الزعبور) من زيارته
أو االطمئنــان عليه ،أو دخول غرفته في جناح العناية المكثفة في المشــفى
االستشــاري ،وســمح لهم بالنظر إليه من وراء حاجز زجاجي ،منوهًا ألفادت
العائلــة بأن طلبها الحصول على تقرير طبي جوبــه بالرفض التام من إدارة
المشفى.
واعتبر “طمليه” وجود لجنة تحقيق محايدة ،تميط اللثام عن األسباب الطبية
للوفاة سيسهم في درء مخاطر الفتنة وتجنب شرها.

طافش :حصار غزة لن ينال من عزيمة شعبنا ومقاومته
أكــد النائــب في المجلس التشــريعي عــن محافظة
بيــت لحم خالد طافش ،أن عدوان االحتالل الغاشــم
وحصاره على غزة لن يكســر من عزيمة شــعبنا ولن
ينال من إرادته ،وأشار في تصريح صحفي له أن غزة
بصمودها ومقاومتها إنما ترســل برســالة عز وفخار
لهذا العالم.
وأردف ":غــزة هــي بصيص أمــل القضيــة في هذا
العالم المظلــم بالطغيان والعــدوان واإلجرام ،وهي
ترســل رســالة عز وكبرياء وشــموخ وفخار لشــعبنا
الصابــر الذي ال يأن وال يتألم وال ينثني أو ينحني ،وال
يمكن لكل هذا األجرام أن يزحزحه عن إيمانه بعدالة
قضيته والمضي قدما من أجل تحرير أرضنا وشــعبنا
من نير االحتالل في ظل التآمر والتخاذل من القريب
والبعيد".
وبين طافش ،أن المقاومة في غزة تمثل أمل أقصانا
وقدســنا ،وهي األمل لشــعبنا وقضيتنــا وأمتنا ،وأن
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العالــم الــذي
يســمع ويشــاهد
وال يحرك ســاكنا
تجاه هذا العدوان
ً
شــريكا
يُعــدّ
لالحتــال فــي
إجرامــه ،وحاضن
لهــذه النبتــة
الخبيثــة فــي
أرضنا المقدســة
منذ سبعين سنة،
وهــم يســترون
ســوءتها ويحاولون إضفاء الشــرعية علــى جرائمها
واحتاللها.
وأبرق بالتحية لشعبنا لما يقدم من تضحيات ،مترحما
على شهدائه األبرار ،ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
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كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

المقاومة تنتصر ميدانيًا وسياسيًا

تفقد النائب في المجلس التشــريعي مشير
المصري ،مقرات األجهزة األمنية بمحافظة
شــمال غزة ،وذلك خالل جولة ليلية شــارك
فيها مدير هيئة التوجيه السياسي والمعنوي
في المحافظة الرائد عطا اهلل جمعة ،ولفيف
من ضباط الهيئة.
وشــملت الجولــة كل مــن مراكــز شــرطة
معسكر جباليا ،وجباليا النزلة وقوات التدخل

وحفــظ النظــام ،ومديرية الدفــاع المدني،
وجهازي الشرطة العسكرية والبحرية.
وتنــاول النائــب المصري ،فــي حديثه أمام
العامليــن باألجهــزة الشــرطية المذكــورة
التطورات والمســتجدات السياســية وجهود
المصالحة الفلسطينية.
بدورهــم أوضــح مــدراء المراكــز بأنهــم
مســتمرون فــي عملهــم وفي خدمــة أبناء

الشــعب الفلســطيني ،معتبرين أن جوالت
التفقد التي يجريها المسؤولين تأتي من باب
االستشعار بالمسئولة واألمانة الملقى على
عاتق كل مســؤول ،داعين الجهات الرسمية
للضغــط على حكومــة الحمــد اهلل وحملها
على توفير المستلزمات المالية واللوجستية
لألجهزة الشــرطية حتــى تتمكن من القيام
بواجباتها الوطنية على أكمل وجه.

النائب سالم سالمة يستقبل مدير مركز
شرطة المعسكرات

اســتقبل النائــب عــن كتلــة التغييــر
واالصــاح البرلمانيــة فــي المحافظــة
الوســطى ســالم ســامة ،مديــر مركز
شــرطة المعســكرات الوســطى ،الرائد
يوســف بر ،وذلك يوم أمــس األول ،في
مكتب نواب المحافظة الوسطى ،وناقش
النائب ســامة ،مع مدير المركز ،جملة
مــن القضايــا والمشــكالت التي تخص
المواطنيــن ،داعيًــا الجهــات الرســمية
المعنيــة بوضع الحلول المناســبة لتلك

المشكالت.
وأثنى النائب سالمة ،على جهود الشرطة
الفلسطينية في حفظ األمن وحل قضايا
المواطنيــن ،منوهًا إلــى أن المحافظة
الوســطى تنعــم باألمــن المجتمعــي
والفردي بفضل اهلل ثم بجهود العاملين
باألجهزة األمنية والشرطية بالمحافظة.
ودعا حكومة الحمد اهلل ،للقيام بواجباتها
الوطنية والمبــادرة لتوفيــر اإلمكانيات
اللوجســتية والمالية المطلوبة لألجهزة

األمنيــة لتتمكن مــن القيــام بواجباتها
تجاه المواطنين وحماية الجبهة الداخلية
وتماسك الصف الوطني والمجتمعي.
بــدوره قــدم مديــر مركــز شــرطة
المعسكرات شرحًا حول إنجازات مركزه
خالل النصــف األول من العــام الجاري،
موضحًا أن طواقم العملين معه يبذلون
أقصــى ما يســتطيعون من جهــود من
أجل خدمــة المواطنين وإيجــاد الحلول
المناسبة لمشكالتهم.
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إن من أكثر الحقائق بداهة وأكثرها وضوحاً ما أنجزته المقاومة الفلسطينية خالل جولة التصعيد
األخيــر التي ردت فيها بكل عزم ووضوح على العدوان الصهيوني وتغول االحتالل على مجاهدينا
األبطال ورغبتهم الجامحة في تغيير قواعد اللعبة ومعايير االشتباك.
لقد اعتقد االحتالل أن قسوة األوضاع وصعوبة الظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع
غــزة في ظل الحصار والعقوبات الجماعية ســوف تجبر المقاومة على الرضــوخ والتراجع ،وتجرع
قواعد االشتباك الميدانية الجديدة التي تُرسم مالمحها وتفاصيلها تحت ضغط القوة وقهر القصف
واســتباحة الدماء ،والقبول بالشــروط واإلمالءات الخاصة بالجهود الدوليــة واإلقليمية الرامية إلى
تكريس التهدئة ورفع الحصار وتخفيف المعاناة عن أهالي القطاع.
لكــن المقاومة التي يحكمها الفكر الوطني الســديد والعقل الراجح الرشــيد اســتطاعت أن تقلب
الموازين في وجه االحتالل ،وأن تفشــل كافة مخططاته اآلثمة التي تســتهدف تركيع غزة وأهلها
الصامدين ،وحملها على التساوق مع الجهود والمخططات األمريكية والصهيونية لتطبيق " صفقة
القرن " وتصفية قضيتي القدس والالجئين مقابل فتات سياسي ومادي مغلف بإطار إنساني.
لقــد كانت ردود المقاومة الفلســطينية على العدوان الصهيوني إبــان جولة التصعيد األخيرة خير
رادع لالحتالل وسياســته اإلجرامية وســلوكه اإلرهابي تجاه أهلنا وأبناء شــعبنا في القطاع ،فقد
أربكت حســاباته وشــتت مواقفه وأدخلت الفرقة بين أحزابه وتياراته السياسية والحزبية وأجبرته
إلــى العودة صاغراً إلى نقطة البداية التي أرادتها المقاومة حيث القصف بالقصف والنديّة ســيدة
الموقف ،حتى أدرك االحتالل وقيادته السياســية والعسكرية أن مقاومتنا الباسلة عصية على كل
ضغــط أو احتواء أو تدجين وأن المقاومة تملك القدرة على مواصلة الدفاع عن أبناء شــعبها وعن
مقدراتنا وحقوقنا الوطنية حتى الرمق األخير.
وقــد كان لوحــدة قرار المقاومة من خالل غرفة العمليات الموحــدة األثر الفاعل والكبير في إيالم
االحتــال وإدخاله فــي حالة من الحيرة والذهول ،فقد كان القرار واحــداً والرؤية واحدة ،وكان الرد
محسوباً بكل دقة وحكمة وفق أرقى المعايير العسكرية واألمنية والميدانية.
وها هي قوى المقاومة والفصائل الفلســطينية تخوض اليوم معركة سياسية في القاهرة للدفاع
عن حقوق ومصالح شــعبنا الفلسطيني ،وتستبســل في وجه مخططات الحصار والخنق والتركيع
التي تســتهدف قتل الروح والمبادئ الوطنية في نفوس أهلنا الكرام في القطاع ،ولن تقبل باقل
مــن رفع الحصار بشــكل كامل على القطاع وفتــح كافة المعابر وإدخال البضائــع وحرية الحركة
لألفراد والحق الكامل في تدشــين ميناء ومطار يخدم أبناء القطاع ،وتلك أدنى المطالب والحقوق
التي يمكن أن نقدمها لشــعبنا الفلســطيني الذي كابد أشد المعاناة وعانى ويالت الظلم والحصار
والعدوان طيلة السنوات الماضية.
لقــد ولــى ذلك العهد الذي يســتبيح فيه العــدوان الصهيوني دماءنــا دون رد ،فنحــن اليوم أمام
مرحلة جديدة تتحطم فيها كل المؤامرات السياســية والمخططات العسكرية ،بدءاً بصفقة القرن
ومحاوالت تصفية القضية الفلسطينية وتطبيع العالقات العربية الرسمية مع كيان االحتالل ،مروراً
بالعقوبات الجماعية واإلجراءات العنصرية التي فرضتها الســلطة الفلســطينية على غزة وأهلها
الصامدين ،وصو ًال إلى جوالت العدوان والتصعيد العسكري الصهيوني التي حاولت تغيير المعادالت
العسكرية والميدانية وفرض شروط االستسالم على شعبنا ومقاومتنا.
كل ذلك أصبح اليوم وراء ظهورنا بفضل اهلل ثم بفضل المقاومة الباســلة ومسيرات العودة التي
أبلى فيها شعبنا بال ًء حسناً ،ناهيك عن الصمود األسطوري لكافة شرائح وفئات شعبنا في القطاع
الذي تعجز عن تحمل معاناته الكبرى وتكاليفه الثقال دول عظمى ،وهو ما اضطر االحتالل للتراجع
والنزول القســري عن شــجرة مواقفه العنصرية المتصلبة ،وحمــل اإلدارة األمريكية على االيعاز
لجهات اممية وإقليمية للتدخل بهدف حل ازمة ومشكالت القطاع والتي ألقت بتداعياتها ومؤثراته
القوية على السياسة الصهيونية والداخل الصهيوني.
إننا في المجلس التشــريعي الفلسطيني نطمئن أبناء شــعبنا أننا لن نقبل أية حلول تنقص من
حقوقنــا وثوابتنا الوطنية ،ولن نمرر أي طرح أو عرض إقليمــي أو دولي لحل أزمة القطاع إذا كان
مرتبطاً بأجندة وأثمان سياســية ،فما أنجزه شــعبنا ومقاومته بالدم والتضحيات ال يمكن السماح
بســلبه عبر أالعيب السياســة واالبتزاز السياسي ،ولن يرى شــعبنا الفلسطيني منا إال كل حرص
وتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية.
وختاماً ..فإن األمل يحدونا أن تعود الســلطة الفلســطينية وحركة فتح عن نهجها العبثي وأساليبها
األحادية وسياســتها االقتصادية على الســاحة الوطنية ،وتنزل عند مقتضيات المصالحة والشراكة
الوطنية وترفع العقوبات اإلجرامية عن غزة وأهلها وتتوقف عن عقد االجتماعات الصورية لمؤسسات
منظمــة التحريــر ،وتعمل على عقد مجلــس وطني جديد ،يمثل كل قوى وفئات وشــرائح شــعبنا
الفلسطيني ،وإال فإن قوى المقاومة والقوى الحية والشرائح االجتماعية سوف تمضي إلى األمام لما
فيه خير ومصلحة شعبنا وحقوقه وثوابته الوطنية ،ولن تلتفت إلى عبث العابثين وأراجيف المرجفين.
ون "
اس َل َي ْع َل ُم َ
" َو َّالل ُه َغ ِال ٌب َع َل ٰى َأ ْم ِر ِه َو َ ٰل ِك َّن َأ ْك َث َر َّالن ِ
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بحثت آليات التعاون المشترك

اللجنة االقتصادية تلتقي وكيل وزارة المالية ورئيس هيئة الزكاة
التقت اللجنة االقتصادية بالمجلس التشــريعي مع
وكيل وزارة المالية يوســف الكيالــي ،ورئيس هيئة
الزكاة عالء الرفاتي ،بحضــور رئيس اللجنة النائب
عاطف عدوان ،ومشاركة النواب أعضاء اللجنة ،وذلك
مطلع األســبوع الجــاري بمقر المجلس التشــريعي
بمدينة غزة.
بدوره أشــار النائب عدوان ،إلى أن اللقاء تم بمبادرة
من لجنته بهدف بحث ســبُل التعاون المشترك بين
وزارة المالية وهيئة الزكاة ،بما يضمن خدمة المجتمع
الفلســطيني في قطــاع غزة ،منوهًا إلــى أن اللقاء
قد وضع أســس التعاون المشترك بين المؤسستين
وخاصة فيما يتعلق بتحصيل هيئة الزكاة للصدقات
والــزكاة مــن المكلفين بهــا من الناحية الشــرعية،
وآليات احتسابها من ضمن ضريبة الدخل المفترضة
على األشخاص والمؤسسات المختلفة.
من ناحيته أشــار الكيالــي ،إلــى أن وزارته حريصة

علــى تطبيق القانون وتســهيل عمل هيئــة الزكاة
بخصــوص تحصيل ضريبــة الدخل مــن المكلفين

بها ،منوهًا إلى أنه ال مشكلة لدى وزارة المالية فيما
يتعلــق بخصم قيمة الــزكاة المدفوعــة للهيئة من

ضريبة الدخل.
مــن طرفــه أكد رئيس هيئــة الــزكاة الدكتور عالء
الرفاتــي ،أن هيئتــه تقــوم على جمــع األموال من
المتبرعين والتجار والمؤسســات والشــركات بهدف
إعــادة توزيعهــا علــى مســتحقيها وفــق المصارف
الشــرعية المعروفــة ،داعيًا لمزيد من التســهيالت
من قبــل وزارة المالية لتشــجيع المواطنين والتجار
والشركات لدفع الزكاة للهيئة مع ضمان خصمها من
ضريبة الدخل.
وفى نهاية اللقاء أكد رئيس اللجنة االقتصادية النائب
عــدوان ،علــى ضرورة اســتمرار التعاون المشــترك
ما بين هيئــة الزكاة ووزارة الماليــة ،منوهًا إلى أن
ذلــك فيه خدمة للفقــراء والمســاكين والمحتاجين،
داعيًا كل المؤسسات المعنية للعمل من أجل خدمة
الشــرائح األكثر فقًا وتضررًا في قطاع غزة وعموم
المجتمع الفلسطيني.

التشريعي يعزي جنوب أفريقيا بوفاة الشيخ هندريكس
قدمت رئاسة المجلس التشــريعي التعازي الحارة
لجمهوريــة جنــوب أفريقيا بوفــاة رئيس مجلس
القضــاء اإلســامي األعلــى بالجمهورية الشــيخ
إحســان هندريكس ،متمنية له الرحمة والغفران،
ومســتذكرة مواقفــه المتقدمة فــي خدمة قضايا
المســلمين ،جاء ذلك في تصريح أصدرته رئاسة
المجلس إثر وفاة الشــيخ هندريكس ،قالت فيه":
إنه كان خير سند للشــعب والقضية الفلسطينية،
وأنه كان قد زار المجلس التشريعي في غزة وعمل
الكثير من أجل نصرة شعبنا".

حماس تعزي

بدوره قدم إســماعيل هنية رئيس حركة حماس،
واجــب العزاء في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس
القضاء االســامي األعلــى في جمهوريــة جنوب
أفريقيــا ،وذلــك بوفــاة العالمة الشــيخ إحســان
هندريكــس الذي وافته المنية بعــد صراع طويل
مــع المرض ،معتبــرًا إياه أحــد أبرز علمــاء األمة
اإلسالمية المناصرين للشعب الفلسطيني ،واصفًا

صورة من األرشيف تعود لصيف 2008م  ..نواب التشريعي يكرمون الشيخ هندريكس لدى زيارته
بمكتبه في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا
إياها بالعالمة المخلص الذي تبنى قضايا المســلمين
فــي بقــاع األرض وعمل مــن أجل الدفــاع عن حقوق
المسلمين في كافة أماكن تواجدهم.

التغيير واإلصالح تعزي

إلــى ذلك أجــرى النائب مروان أبــو راس ،نائب رئيس
كتلة التغييــر واالصالح البرلمانية اتصــا ًال هاتفيًا مع

مؤســس المتحف الفلســطيني ،ورئيس مؤسسة
المســتضعفين وعضو مؤسســة القدس الدولية،
بجمهوريــة جنوب أفريقيــا الدكتور أنــواه ناجيه،
وقدم له التعازي بوفاة الشيخ إحسان هندريكس،
معتبرًا إياه أحد أبرز مناصري القضية الفلسطينية
في جمهورية جنوب أفريقيا.
وأشــاد النائب أبــوراس ،خــال اتصالــه بمناقب
الشــيخ هندريكــس ،ودفاعــه ونصرتــه للقضية
الفلسطينية ،ومحاوالته الحثيثة للوصول الي غزة
عبر سفن الحرية رغم مرضه الشديد داعياً اهلل أن
يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
مــن جانبــه تقــدم "ناجيــه" بالشــكر للمجلــس
التشــريعي ولكتلــة التغيير واإلصــاح البرلمانية
لتقديمهــم واجب العــزاء ،مقدماً تحيات الشــعب
الجنوب أفريقي للشعب الفلسطيني ،ومؤكداً على
مواصلة الدعم والتأييد للقضية الفلســطينية من
خالل كل المؤسسات والجمعيات الخيرية واألهلية
في جنوب أفريقيا.

لجنة التربية تستمع لرئيس نقابة التمريض
عقدت لجنة التربيــة والقضايــا االجتماعية بالمجلس
التشريعي ،جلسة استماع لرئيس نقابة التمريض في
قطاع غزة خليل الدقران ،بحضور النواب :عبد الرحمن
الجمــل ،وخميــس النجار ،وســالم ســامة ،ويوســف
الشــرافي ،ويونــس أبو دقــة ،وناقش النــواب أوضاع
الممرضيــن وقوائــم االنتظــار على قائمــة التوظيف،
وازدياد أعــداد الخريجيــن ،وزيادة نســبة البطالة في
صفوف شريحة الممرضين.
بدوره أشــار رئيس لجنة التربية النائب الجمل ،إلى أن
الجلسة تأتي في إطار متابعة لجنته لقضايا المواطنين
والتواصــل مع النقابات بهدف الوقــوف على همومهم
واالشــكاليات التي يعانون منها بغيــة تذليل العقبات
ووضع حلول مناسبة لإلشكاليات المختلفة التي تعاني
منها النقابات في قطاع غزة.
من ناحيته اســتعرض رئيس النقابــة أوضاع وظروف
الممرضيــن ،منوهًــا إلى أن هــذه الشــريحة المهمة
يعاني أصحابها من ظروف صعبة ،ويضطر الممرضون
لالنتظــار طوي ً
ال على قوائم التوظيف ســواء كان ذلك
في تخصصات التمريض المختلفة أو فنيي العمليات.
وأكــد الدقــران ،أن الممرضيــن الذين عينهــم ديوان
الموظفين العام ال يتجاوز عددهم " "100ممرض ،في

حين بلغ عدد من هم على قوائم انتظار التوظيف في
هــذه المهنة " "1967ممرض وفني عمليات ،علمًا بأن
أعداد الخريجين تتزايد عامًا بعد عام.
أشــار نقيب الممرضين أثناء حديثه ،إلى الحقوق التي
نــص عليها القانــون وفقاً لألصول ،داعيًــا كل جهات
االختصاص للعمل على مساعدة الممرضين للحصول

على حقوقهم ،وخاصة العاملون على بند العقود بوزارة
الصحة ،وممرضون المؤسسات الصحية الخاصة.
وطالــب رئيس النقابة بأنصاف الممرضين واســتيعاب
قوائم االنتظار ،مشيرًا للشواغر لدى الوزارة ،ومؤكدًا
أن استيعابهم وتوظيفهم سينعكس ايجاباً على تقديم
الخدمات الصحية للمواطنين.
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من جانبهــم أكد النــواب على حقــوق الممرضين في
الوظيفــة العامــة وفقاً ألحكام قانــون الخدمة المدنية
وضــرورة ســد االحتياجــات وملــيء العجز والشــواغر
الوظيفية في مجال التمريض حسب األصول والقانون،
مؤكدين على أن لجنة التربية ســتتواصل مع المعنين
لمناقشة قضايا الممرضين ومطالبهم بهدف تحقيقها.
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التشريعي يواصل المشاركة بمسيرات العودة وكسر الحصار
واصل نواب المجلس التشريعي مشاركتهم
في مسيرات العودة وكسر الحصار ،وتفقدوا
مخيمات العودة المُقامة شرق قطاع غزة،
وانخــرط النواب مع المتظاهريــن جنبًا إلى

قيادة حماس بالخارج

إلــى ذلك اصطحــب النائب األول لرئيــس المجلس
التشريعي أحمد بحر ،وفدًا من قيادة حماس بالخارج
في زيارة لمخيم العودة شــرق جباليــا ،وتفقدوا معا
المتظاهرين ،وأشــادوا بالمســيرات ووصفوها بأنها
حققــت وحدة الــدم والمصيــر المشــترك ،بين غزة
والضفة والشتات وجميع مناطق التواجد الفلسطيني.
وأكد بحر ،أن مســيرات العودة مستمرة حتى تحقق
جميع أهدافها وفي مقدمتها فك الحصار عن شعبنا،
مثمنا الدور الكبير للمقاومة الفلسطينية التي حمت
تلــك المســيرات وشــكلت درع واقــي لها ورســمت
استراتيجية الردع.
من ناحيته أشــار أحــد قيادات حمــاس بالخارج لدى
زيارتــه المســيرات ،إلــى حراك شــعبنا فــي الضفة
الغربية المساند ألهنا في القطاع ،منوهًا إلى وحدة
الدم والمصير ،معتبرا أن هذه المســيرات تأتي وفا ًء

جنب ،وأكد النــواب في تصريحات منفصلة
لوســائل االعالم على شــعبية المظاهرات
وســلميتها ،مؤكديــن أن االحتــال يخالف
المبادئ والمعاييــر والقوانين واالتفاقيات

لدماء الشــهداء ،مبرقًــا بالتحية ألهلنــا في القدس
المحتلــة وخاصة في الخان األحمــر ،الذين يتصدون
آللة القمع الصهيونية.
ونــدد النــواب المشــاركون بالمســيرات بتقليــص
"األونــروا" لخدماتها في قطاع غــزة ،معتبرين ذلك
تماهيا مــع إجراءات االحتالل فــي حصار غزة ،وهي
بذلــك تكون شــريكة لالحتالل في حصــار القطاع،
محذرين من المســاس بحقوق الالجئين ،األمر الذي
سيفجر انتفاضة جديدة في وجه االحتالل وأعوانه.

تعزية آل خماش

هــذا وقــدم وفــد برلمانــي التعزيــة آلل خمــاش،
باستشــهاد ابنتهــم اينــاس وابنتها بيــان ،منددين
بقصف طائرات االحتالل لمنــزل العائلة ،األمر الذي
نجم عنه استشــهاد ايناس وهي حامل في األشــهر
األخيرة ،وابنتها الطفلة ،وضم وفد النواب :أحمد بحر،
ويونس األسطل ،وخميس النجار ،ويحيى العبادسة.

الدولية في مجابهته وتصديه للمتظاهرين،
رافضيــن العنــف الصهيونــي بحقهــم،
"البرلمان" تابعت زيارات النواب ومشاركاتهم
في المسيرات وأعدت التقرير التالي:

مخيم العودة شرق خان يونس

إلى ذلك زار وفد من نواب خان يونس ،مخيم العودة
شــرق المحافظة ،وشــددوا في تصريحــات صحفية
على أن شــعبنا ســيقاوم كافــة اإلجــراءات المحلية
والدولية والعقوبات المفروضة على قطاع غزة ،حتى
النصر والتحرير ،مشيدين بصمود أبنائنا وعزيمتهم
فــي اإلرادة والتحدي وصوال لحيــاة كريمة في دولة
مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
بدوره قال أحمد بحر ،في كلمة له أمام المتظاهرين
أن المقاومــة مســتمرة ضــد االحتالل حتــى نحقق
لشــعبنا الحرية والحياة الكريمة ،مؤكدًا أن شــعبنا
مستمر في الدفاع عن حقوقه وثوابته ،وأن المعادلة
الجديدة للمقاومة مستمرة وهي الدم بالدم والقصف
بالقصــف والهــدوء بالهــدوء ،مع حــق مقاومتنا في
الدفاع عن شعبها ومقدســاتنا وفي استمرار االعداد
بهدف حماية شعبنا من االحتالل.

نواب التشريعي ووفد قيادة حماس في الخارج لدى زيارتهم مخيم العودة شرق جباليا
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أما النائب خليل الحية ،فقد أشاد في كلمة له بالدور
البطولي للمقاومة في التصدي للعدوان اإلسرائيلي،
والــرد على اعتداءاتــه على أبناء شــعبنا ،مؤكدًا أن
المقاومة لن تســمح لالحتالل بفــرض أي معادالت
جديدة في الميدان.
وأوضح أن نتنياهو وجيشــه لم يســتطيعوا القضاء
على الطائرات الورقية والبالونــات الحارقة ،فعمدوا
للتصعيد والعدوان على غزة في محالة يائسة لوقف
مســيرات العودة ،مؤكدًا أنها مستمرة حتى تحقيق
أهدافهــا ،وتابــع بقولــه ":نحن اليــوم أمــام إجرام
إسرائيلي جبان خالف كل األعراف الدولية والقانونية
واإلنســانية ،عدو يقتل النســاء األطفال أمام العالم
بكل اســتهتار ،األمر الذي يوجب علــى أحرار العالم
ومؤسســاته األممية التحرك الفوري لحماية شــعبنا
األعــزل ولجم جيش االحتــال وإيقــاف تغوله على
المدنييــن ،وإدانة الســلوك االجرامي لالحتالل بحق
اآلمنين والنساء واألطفال من أبناء شعبنا".
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أثنـاء النصـف األول لعـام الجاري التشريعي عقد ( )20جلسة استمـاع لمســ
أصدر المجلس التشريعي تقريره اإلداري
عــن النصــف األول مــن العــام الجاري
2018م ،وتضمــن التقرير أبرز أنشــطة
رئاســة المجلــس واللجــان والدوائــر
المختلفــة ،وذكر التقريــر أن المجلس
عقد خــال الفتــرة المذكــورة والتي
اســتمرت فيها الــدورة غيــر العادية

جلسات المجلس

عقد المجلس التشــريعي تسع جلســات بواقع ""9
أيام عمل مفصلة على النحو التالي:
.1جلســة بتاريخ 17/01/2018م لمناقشــة تقرير
لجنة الرقابة العامة وحقوق االنسان حول سياسات
حكومة رامي الحمد اهلل تجاه قطاع غزة وتداعياتها.
.2جلســة بتاريخ 31/01/2018م لمناقشة مشروع
قانــون مقــدم مــن اللجنتيــن القانونيــة والقدس
واألقصى حــول تحصين القــدس العاصمة األبدية
لفلسطين ،بالقراءة العامة.
.3وجلسة أخرى للمناقشة بالقراءة األولى والثانية.
.4جلســة بتاريخ 21/03/2018م جلســة لمناقشة
مشــروع قانــون المصالحة المجتمعية بالمناقشــة
العامة.
.5جلســة بتاريــخ 26/03/2018م ناقشــت تقرير
اللجنتيــن القانونية والسياســية حــول حتمية حق
العودة.
.6جلسة بتاريخ 16/04/2018م ناقشت تقرير لجنة
التربيــة والقضايا االجتماعية حول أوضاع األســرى
في ســجون االحتالل الصهيوني من ابريل م2017
وحتى ابريــل 2018م في موقع ملكــة بالقرب من
السياج الزائل.
.7جلســة بتاريخ 26/04/2018م لمناقشــة تقرير
اللجنــة القانونيــة بشــأن الدعــوة لعقــد المجلس
الوطني الفلسطيني.

الرابعة  -الخامسة "20" ،جلسة استماع
لمسؤولين حكوميين ،في حين بلغ عدد
اجتماعات لجان المجلس المختلفة ""30
اجتماعًا ،واتخذ المجلــس " "11قرارًا،
وناقش العديد مــن التقارير المقدمة
مــن اللجــان المختلفة ،ونظمــت لجان
المجلــس " "6زيــارات ميدانية ،وأعدت

.8جلســة بتاريــخ 13/05/2018م ناقشــت تقرير
لجنة شؤون الالجئين حول الذكرى السبعين للنكبة،
وعقدت على الحدود الشرقية لمدينة جباليا.
.9جلســة بتاريخ 05/06/2018م لمناقشــة تقرير
اللجنتين القانونية والسياسية حول الذكرى الواحدة
والخمسين للنكســة ،وتم عقدها في مخيم العودة
الواقع شرق المنطقة الوسطى.

القرارات

 .1قرار رقم ( )1499بشأن قبول تقرير لجنة الرقابة
العامة وحقوق االنسان حول سياسات حكومة رامي
الحمد اهلل تجاه قطاع غزة وتداعياتها.
 .2قــرار رقم ( )1500بشــأن قبول مشــروع قانون
تحصيــن القدس العاصمة األبدية لفلســطين وتم
اقراره بالمناقشة العامة.
 .3قــرار رقم ( )1501بشــأن قبول مشــروع قانون
تحصيــن القــدس العاصمــة األبديــة لفلســطين
بالقراءة االولى.
 .4قــرار رقــم ( )1502بشــأن قبول تقريــر اللجنة
السياسية حول المخاطر السياسية لقرارات حكومة
الحمد اهلل على القضية الفلسطينية.
 .5قــرار رقم ( )1503بشــأن قبول مشــروع قانون
تحصيــن القــدس العاصمــة األبديــة لفلســطين
بالقراءة الثانية.
 .6قــرار رقم ( )1504بشــأن إقرار مشــروع قانون
المصالحة المجتمعية "المناقشة العامة".

" "33تقريــرًا ،وأنجزت " "10مشــاريع
قوانيــن ،واســتقبل المجلــس ""107
شــكوى ،في حين وجه المجلس ""121
مراســلة لجهــات حكوميــة لمتابعة
قضايا ومشــاكل وهموم المواطنين،
"البرلمــان" اطلعت على هــذا اإلصدار
المهم وأعدت التقرير التالي:

 .7قرار رقم ( )1505بشــأن قبــول تقرير اللجنتين
القانونية والسياسية حول حتمية حق العودة.
 .8قــرار رقــم ( )1506بشــأن قبــول تقريــر لجنة
التربيــة والقضايا االجتماعية حول أوضاع األســرى
في ســجون االحتالل الصهيوني من ابريل م2017
وحتى ابريل 2018م.
 .9قــرار رقــم ( )1507بشــأن قبول تقريــر اللجنة
القانونيــة بشــأن الدعــوة لعقد المجلــس الوطني
الفلســطيني بين االنقالب على االتفاقيات وتعزيز
االستئثار بالسلطة.
 .10قــرار رقــم ( )1508بشــأن قبــول تقرير لجنة
شؤون الالجئين حول الذكرى السبعين للنكبة.
 .11قرار رقم ( )1509بشــأن قبول تقرير اللجنتين
القانونيــة والسياســية حــول الذكــرى الواحــدة
والخمسين للنكسة.

رئاسة التشريعي

إلى ذلك نظمت رئاســة المجلس التشريعي الكثير
من األنشطة كان أبرزها على النحو التالي:
.1عقــد مؤتمر صحفي رداً على إقرار حكومة الحمد
اهلل لموازنة 2018م.
.2تنظيم وقفة تضامنية مع مدينة القدس ورفضا
لقــرار الرئيس األمريكي ترامــب بحضور نواب من
مختلف الكتل البرلمانية وبمشاركة برلمانية عربية
بتاريخ 3/1/2018م.
.3وقفــة برلمانيــة تضامنية مع النائب إســماعيل

لجنة الداخلية خالل اجتماعها مع قيادة وزارة الداخلية( .أرشيف)
w w w . p l c . p s

هنية ،احتجاجًــا على ادراجه علــى الئحة اإلرهاب
األمريكية.
.4ارســال برقيات لكل من أمين عام األمم المتحدة
ورئيس اتحاد البرلمان األوروبــي وأمين عام اتحاد
البرلمــان الدولــي بشــأن ادراج هنية علــى الئحة
اإلرهاب.
.5اتصال هاتفي أجراه الدكتور أحمد بحر ،مع النائب
التونســي عمار عمروســيه لشــكره علــى مواقفه
اتجاه القضية الفلسطينية وتمزيقه لعلم االحتالل
الصهيوني أثناء جلسة برلمانية رسمية.
.6واستقبال الوفد األمني المصري.
.7المشــاركة في مســيرة العودة الكبــرى كل يوم
جمعة.
.8القيــام بعــدد ( )63مــن المشــاركات والزيــارات
واالجتماعــات ذات البعــد الرســمي والجماهيــري
والوطني.
.9إجراء العديد من المقابــات والحوارات واللقاءات
الصحفية والتلفزيونية واإلذاعية.

األمانة العامة

هذا وعقدت األمانة العامة عدد " "5اجتماعات للجنة
اإلدارية العليــا للمجلس وعدد " "4اجتماعات للجنة
صياغة التشــريعات ،في حين شــارك األمين العام
بالعديــد مــن ورش العمل واللقــاءات الخاصة التي
نظمتهــا الجهات الحكوميــة ومؤسســات المجتمع
المدني وناقشــت الشأن التشريعي والمواضيع ذات

نواب لجنة التربية في زيارة تفقدية لمشروع يخص ذوي االحتياجات الخاصة ( .أرشيف)
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ـــؤولين حكوميين و ( )30اجتماع ًا وأصدر( )11قرارًا واستقبل ( )107شكوى
العالقــة ومدى تطبيــق القوانين مــن قبل الجهات
المختصة.
وكذلك أجــرت العديد مــن المؤسســات االعالمية
لقــاءات مــع األمين العــام بصفتــه رئيســاً للجنة
الصياغة وخبيراً قانونياً حول مواضيع تخص الشأن
التشــريعي والستيضاح السياســة التشريعية حول
بعض القوانين التي تمس المواطن بشكل مباشر.

األمانة العامة المساعدة

أما األمانة العامة المســاعدة فقد عقدت عدد ""13
اجتماعاً لمتابعة سير العمل بإدارات ولجان المجلس،
وأعــدت التقارير الشــهرية عن النصــف األول لعام
2018م .كمــا وتابع األمين العام المســاعد تعامل
الــوزارات الحكومية والهيئات مع الشــكاوى المحالة
من المجلس التشريعي .وتابع إنجاز اإلصدار الثالث
من كتــاب بعنوان :أربع ســنوات مــن العطاء رغم
الحصار عن الفترة ( )2018 - 2014وأشــرف األمين
العام المســاعد علــى عملية تقييم األداء الســنوي
لموظفي المجلس عن العام 2017م.

اجتماعات اللجان

أما لجان المجلس المختلفة فقد عقدت " "30ثالثون
اجتماعاً كان أهمها ما يلي:
.1اجتماع اللجنة السياسية الخاص بمناقشة تقرير
حول المخاطر السياسية لقرارات حكومة الحمد اهلل
على القضية الفلسطينية.
.2اجتماع اللجنة السياســية لمناقشــة اعداد تقرير
حول حتمية حق العودة.
.3اجتماع لجنة القدس واألقصى الذي ناقشــت فيه
أخر التطورات في مدينة القدس وإنجاز تقرير رقابي
إحصائي يرصد انتهــاكات االحتالل الصهيوني في
المســجد األقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس
خالل العام 2017م.
.4مناقشة اللجنة القانونية مشروع قانون المصالحة
المجتمعيــة باإلضافــة لمشــروع قانــون العاصمة
وكذلك مشروع قانون الحقوق العمالية.
.5مناقشــة لجنة الرقابــة العامة وحقوق االنســان
اعداد تقرير حول سياسات حكومة رامي الحمد اهلل
تجاه قطاع غزة وتداعياتها.
.6اجتماعــات اللجنــة االقتصاديــة مــع العديد من
المؤسسات والمســؤولين لمناقشة األوضاع المالية
والسياسية في القطاع.

.7اجتماعات لجنــة الداخلية واألمن والحكم المحلي
لمناقشة عدة مشاريع قوانين مهمة.

جلسات االستماع

.8عقدت لجان المجلس التشريعي ما مجموعه ""20
جلسة استماع كان أبرزها ما يلي:
.9استماع اللجنة القانونية لوكيل وزارة العدل محمد
النحال لمناقشة أخر أنشطة وزارة العدل.
.10اســتماع لجنة الداخليــة واألمن والحكم المحلي
لمدير قوى األمن في القطاع اللواء /توفيق أبو نعيم
لالطالع على الوضع األمني العام في قطاع غزة.
.11جلســة اســتماع لمدير المعمل الجنائي السيد/
ســامح السلطان لمناقشــة أخر التطورات واالطالع
على سير عمل المعمل الجنائي.
.12جلسة استماع لرؤساء البلديات الخمس الكبرى
حول تقليص خدمات البلديات لمستوى النصف.
.13جلســة اســتماع عقدتهــا لجنة الرقابــة العامة
وحقوق االنســان لمدير قوى األمــن الداخلي اللواء/

لجنة التربية لدى تنظيمها ورشة عمل( .أرشيف)

توفيق أبو نعيم وأركان وزارته حول عدة أحداث.
.14اســتماع لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعية
لوكيل وزارة الصحة لمناقشــة اســتعدادات الوزارة
لمسيرات العودة.
.15جلســة اســتماع لالتحــاد العــام للمؤسســات
الشــبابية وجمعية تيســير الزواج لمناقشة مشاكل
الشباب.
.16جلســة اســتماع لوكيل وزارة التربية والتعليم
د .زيــاد ثابت لمناقشــة وضع التعليــم وامتحانات
الثانوية العامة.
الزيارات الميدانية
نفــذت لجان المجلس التشــريعي مــا مجموعه ""6
زيــارة ميدانيــة لمؤسســات وهيئــات ومنظمــات
حكومية وأهلية.

األنشطة اإلعالمية

.1أصدرت الدائرة اإلعالمية األعداد " "231-243من
صحيفة البرلمان.

.2وقامــت بالتغطية اإلعالمية لمــا مجموعه ""37
اجتماع وزيارة ولقاء وجلسة استماع للجان المجلس.
.3وأصدرت الدائرة " "198خبرًا صحفيًا.
.4أصدرت الدائرة وتعاملت مع " "70بيانًا وتصريحًا
صحفيًا لرئاسة المجلس والنواب.
.5ونســقت الدائــرة اإلعالميــة إلجــراء العشــرات
مــن المقابــات والحــوارات واللقــاءات الصحفيــة
والتلفزيونية واإلذاعية مع رئاسة المجلس والنواب
لصالح وســائل اعالم مختلفة منها محلية وعربية
ودولية.

اإلدارة العامة للشؤون القانونية

.1اصــدرت اإلدارة " "44مــا بين دراســات قانونية
وتقارير وأوراق عمل.
.2وأعدت " "24مذكرات قانونية.
.3وعقدت " "44ما بين اجتماعات وورش عمل.
.4وأعدت " "4مشاريع قوانين وأنظمة.

رئاسة ونواب التشريعي يستقبلون سفير جنوب أفريقيا( .أرشيف)
w w w . p l c . p s
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النائب األسطل يتفقد التوجيه السياسي والشؤون
االجتماعية وشؤون العشائر برفح

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

َفال َر َف َ
س َ
وق َوال ِجد َ
َال
ث َوال ُف ُ

زار النائب يونس األسطل ،هيئة التوجيه
السياســي والمعنــوي فــي مدينــة رفح،
واطلع على سير العمل بالهيئة ،وبرامجها
وأنشــطتها الرامية لخدمة أبنــاء األجهزة
األمنية في المحافظة ،وكان في استقباله
مدير الهيئة المقدم محمد رصرص.
بــدوره أوضح رصــرص ،أن الهيئة تعمل
مــن أجل صقل شــخصية أفــراد األجهزة
األمنية وتحفيز الروح اإليمانية والعالقات
االجتماعيــة بينهم ،مؤكــدًا على العمل
المشــترك مع الهيئات والمؤسســات في
المحافظة بهدف خدمة الوطن والمواطن
والقضية ،شاكرًا للنائب األسطل مبادرته
بالزيارة واالهتمام بعمل الهيئة واالطالع
على مشاريعها المختلفة.

الشؤون االجتماعية

وفي ســياق متصل زار النائب األســطل،
مديرية الشــؤون االجتماعيــة بمحافظة
رفح ،والتقى مع مديرهــا علي الخطيب،
وطاقم العامليــن بالمديرية ،وأطلع على

سير العمل فيها والمعوقات التي تعترض
ســبُل العامليــن ،وناقــش معهم بعض
القضايا التــي تخص المواطنيــن ومنها:
عائــات تم قطع مخصصاتها الشــهرية،
وعمــل الباحثيــن االجتماعييــن والحاالت
المســجلة ولــم تســتفذ حتــى اللحظــة،
باإلضافــة لبعــض الشــكاوى المقدمــة
لمكتب النواب.
من ناحيته تقدم الخطيب بالشكر للنائب
األســطل ،لزيارتــه واالهتمــام بعمــل
المديرية وهموم المواطنين.

شؤون العشائر

إلى ذلك أستقبل النائب األسطل ،رئيس
دائــرة شــؤون العشــائر واإلصــاح فــي
محافظة رفح الشــيخ حســين أبو عيادة،
والوفــد المرافــق له ،وناقــش معهم دور
العشائر في المحافظة وخاصة فيما يتعلق
باإلصــاح بيــن النــاس ،وحل المشــاكل
بيــن العوائــل ،ودور رجــال اإلصالح في
مختلف مناطــق رفح في رأب الصدع بين

المتخاصمين وإصالح ذات البين والحد من
تفاقم المشكالت.
مــن جانبه أشــار أبــو عيادة ،لــدور رجال
اإلصــاح فــي رفــح ،منوهًــا إلــى أنهم
يعالجــون كثيــر مــن مشــاكل العائالت،
ويحافظــون علــى الصلــح والنســيج
المجتمعــي بيــن النــاس ،ويقومــون
بالتواصل مع شــرطة المحافظة والنيابة
العامــة فــي مختلــف القضايــا التي هي
بحاجة لتدخل رجال اإلصالح والعمل على
حلها.
وأثنــى أبو عيــادة ،على دور النــواب في
االهتمــام بقضايــا النــاس والمواطنيــن
والتواصــل مــع الجهــات المختلفة بهدف
خدمــة المواطنيــن وحــل مشــكالتهم،
وشكر للنائب األســطل ،حُسن استقباله
لهــم ،وتعاونه معهم فــي معالجة قضايا
المواطنيــن ،مؤكــدًا علــى اســتمرارية
العمل والتعاون بما يخدم مصلحة الوطن
والمواطن.

د .أحمد بحر يحتضن نجل الشهيد أحمد أبو مرجان لدى تقديمه واجب العزاء لذويه
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ونحــن نعيــش أيــام الحــج األكبــر ،نســتذكر بعــض آداب وأحــكام هــذه
العبــادة العظيمــة ،ونتوقــف عنــد قــول اهلل تبــارك وتعالــى فــي اآليــة
" "197مــن ســورة الحــج ":ا ْلحَــجُّ أَشْــهُرٌ مَعْ ُلومَــاتٌ َفمَــنْ َفــرَضَ
رَف َ
ــث وَال ُفسُــوقَ وَال ِج َ
فِيهــنَّ ا ْلحَــجَّ َفــا َ
ــدَال فِــي ا ْلحَــجِّ".
ِ
ومــن المعلــوم أن الرفــث هــو الجمــاع ،ومقدماتــه القوليــة والفعليــة،
ويطلــق الرفــث أيضــاً على الــكالم الفاحــش البــذيء ،بينما الفســوق هو
المعاصــي كلهــا كعقــوق الوالديــن وقطيعة الرحــم وأكل الربــا وأكل مال
اليتيــم والغيبة والنميمــة ،والجدال معنــاه المخاصمة والمنازعــة والمماراة
بغيــر حــق ،فــا يجــوز للمحــرم بالحــج أو العمــرة أن يجــادل بغيــر حق.
والحقيقة التي أود شــد االنتباه إليها في هذه الســطور تتمثل بمنهج الحياة
الــذي أراده وحــدده لنــا اإلســام العظيــم ،والمتمثــل في عــدم المعاصي
واالبتعاد عن الموبقات والمهلكات ،إنها معادلة األخالق ومنظومة التعامالت
مــع األخرين علــى قاعدة االحتــرام المتبــادل ،وإعطاء الحقــوق ألصحابها.
أراد لنــا اإلســام العظيــم أن نكــون أمــة األخــاق ،كيــف ال ونبينــا صلى
اهلل عليــه وســلم هــو ســيد العالميــن خلقًــا ووصفــه القــرآن الكريــم
بأنــه علــى خلــق عظيــم ،وهــو الــذي كان يعامــل القــوم مــن حولــه
بمــا فيهــم المشــركون والمنافقــون بنبــل أخالقــه وعظيــم صفاتــه.
علمنــا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم األخالق كلهــا ودعانــا للتجمل
والتخلــق بها مع أنفســنا وأهــل بيوتنا والنــاس أجمعين ،تأمــل معي قول
الســيدة خديجة لزوجها رســول اهلل عليه الســام ،حينما عــاد إليها مرتعدًا
خائفًا بعدما نزل عليه الوحي من الســماء ،وذلــك لظنه أنه قد يكون أُصيب
بالمــس من الجــان أو غير ذلك ،فقالت له رضــي اهلل عنها ":واهلل لن يخزيك
ُ
وَتَحْمِل
اهلل أبدا" لماذا؟ ألنك يا رســول اهلل تصل الرحم وتعطي المحروم،
ْ
وَتَك ِســبُ ا ْلمَعْــدُومَْ ،
نَوَائِب
وَتَق ِري الضَّيْفَ ،وَتُعِيــنُ عَ َلى
ا ْل َك َّل،
ِ
ا ْلحَقِّ ،إنها مقومات الســتر والعافية واألخالق التي يتعامل بها مع المجتمع.
هكــذا كان نبينا وهذا مــا دعانا إليه من فضائل االخــاق وعليه وجب علينا
أن نســير علــى هديه ،ونتخلص من شــرور أنفســنا ووســاوس الشــيطان
المقيتة ،ونتعامل مــع المجتمع بأخالقنا وأخالق اإلســام وليس بغير ذلك.
وطالمــا أننــا أمــة االخــاق فلمــاذا ينتشــر بيننــا الكــذب؟ ولمــاذا نــرى
بــأم أعيننــا الغــش والخــداع والتزويــر؟ ومــا بــال أحدنــا يــأكل الميراث؟
ويصــادر حقــوق األخريــن وهــو يعلــم! ال أدري لمــاذا تنكــب البعــض منا
لمنظومــة األخــاق العظيمة التــي دعانا إليها اإلســام ورســوله العظيم؟
بــل ربمــا نــرى أن بعــض األمم مــن غيــر المســلمين يتحلــوّن باألخالق
أكثــر منــا في بعــض األحيــان والبلــدان ،وهذا أمــر غريب ألننــا نحن أحق
منهــم بهذا األخــاق الجميلة ،علينــا أن نعود ألصولنــا التربوية واألخالقية
ونمــد جســور الثقــة مــع المجتمعــات عبــر الصــدق وأخــاق اإلســام.
الحقيقــة التــي يخجــل منهــا بعضنــا أننــا لــم نعــد نتعامــل باألخــاق
المطلوبــة فيمــا بيننــا ،بــل تعامالتنــا أصبحــت ماديــة فــي معظمهــا،
خاليــة مــن الــروح مليئــة بالجمــود والقســوة ،علينــا أن نعيــد
لتعامالتنــا مــع األخريــن روح اإلســام فــي التعامــات والعالقــات.
ولــو أننــا أتبعنا هــدي اإلســام وأخالقــه لكنــا ســادة األمم ،ولكــن كيف
لنــا أن نســود وغيرنا قــد فاقنا بحســن الخلق علــى الرغم مــن كونه غير
مســلم ،أعيــدوا األخــاق لنفوســكم وتعامالتكــم األســرية والمجتمعيــة
والسياســية والدوليــة تعــود لنا ســيادتنا ومكانتنــا بين األمم والشــعوب.
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