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الدستورية برام اهلل 
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الحصانة البرلمانية عن أي 
عضو من أعضاء المجلس 
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التشريعي يعقد 15 جلسة إستماع 
لمسؤولين حكوميين خالل الشهر المنصرم

رئاسة التشريعي تدين قرار 
االحتالل منع األذان باألقصى
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أكــد د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس التشــريعي، أن 
األذان سيصدح في كل ربوع فلسطين رغم أنف االحتالل 
الصهيونــي، مدينــًا قرار االحتالل اإلســرائيلي بمنع األذان 
في مســاجد القدس، مشــيرًا إلى أن تشــريعات الكنيست 
الصهيوني بهــذا الخصوص تأتي ضمن سياســته الرامية 
لتهويد القدس وطمس الوجود العربي واإلسالمي هناك. 

وأكــد فــي تصريح صحفــي أصــدره مؤخــرًا أن كل هذه 
المحاوالت ســتبوء بالفشل التام أمام صمود وتحدى أبناء 
شــعبنا في القدس وأراضي فلســطين المحتلــة عام 48، 
وأضاف قائاًل:" ليرحل عن أرضنا كل من ال يرغب بســماع 
األذان ففلسطين أرض وقف إسالمي وسيصدح األذان في 

كل فلسطين رغم قرارات االحتالل والكنسيت".
وتوجه بالتحية ألعضاء الكنيست العرب الذين تحدوا القرار 
بالقــول والفعل، داعيًا أهل القدس والمرابطين هناك الى 
التصدي لهــذه القــرارات العنصرية والعمل على افشــالها 

بشتى السبل.

محكمة ليست دستورية 
وعلــى صعيد أخر اعتبر بحر أن "المحكمة الدســتورية" في 
رام اهلل ليســت دســتورية، منوهــًا إلى أنها ُشــكلت بقرار 
باطل، مؤكدًا أن قرار المحكمة الال دســتورية في رام اهلل 
بشــأن حصانة النواب مخالف ألبســط القواعد الدستورية 

وهو باطل.
وأشــار إلــى أن قرار المحكمة الال دســتورية فــي رام اهلل 
يحتــاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية 
لوضع حد لنهج الدكتاتورية الذي يمارســه محمود عباس 

بحق شعبنا ومجلسه التشريعي.
وحذر من استمرار النهج التفردي الذي يسير فيه عباس في 
التعامل مع القضايا الوطنية والدستورية، وسياسة االقصاء 

التي يمارسها مع جميع معارضيه في الرأي والموقف.

رئاسة التشريعي تدين قرار 
االحتالل منع األذان باألقصى

عقــد أميــن عــام المجلس التشــريعي 
الدكتور نافــذ المدهون رافقــه الوكيل 
المســاعد ثــروت البيــك، ومديــر عــام 
الشــئون القانونيــة أمجد األغــا لقاء مع 
نائب األمين العام لمجلس الوزراء أسامة 
ســعد، وناقشــوا معه عدد من القضايا 
المهمة كان أبرزها تفعيل القوانين التي 
أقرها المجلس التشريعي مؤخًرا والعمل 
علــى تطبيقهــا خاصــة قانــون التبــرع 

باألعضاء وقانون الطب البشري.
حــل  آليــة  المجتمعــون  ناقــش  كمــا 
الحاجات الوظيفية للــوزارات والمجلس 
التشــريعي في ظل تنكر حكومة الحمد 
اهلل الحتياجات قطاع غــزة، كما أوصى 
المجتمعــون بضرورة اســتمرار التعاون 
والتواصل المســتمر لحل أي إشكاليات 
تواجــه عمــل  قــد  قانونيــة  أو  فنيــة 

الحكومة.

المجلــس  أن  المدهــون  أكــد  بــدوره 
التــي  القوانيــن  فــي تطويــر  مســتمر 
يحتاجهــا المواطن وتصــب في مصلحة 
الجميع، وإقرار قوانين جديدة تتماشــى 
مــع المرحلــة الحالية والمقبلــة، كما أن 
المجلس مســتمر في الرقابــة على أداء 
الــوزارات والهيئــات الحكوميــة بهــدف 
المقدمــة  الحكوميــة  الخدمــة  تجويــد 

للمواطنين كافة. 

األمانة العامة "بالتشريعي" تلتقي نائب أمين 
عام مجلس الوزراء وتناقشت معه قضايا 

مهمة أبرزها تطبيق القوانين

اســتقبل الدكتور أحمد بحر النائب 
األول لرئيس المجلس التشــريعي 
مدير مديرية تعليم خان يونس د. 
عبد القادر أبو علي، والوفد المرافق 
لــه وذلك بمكتبه بمقر التشــريعي 
يــوم أمــس األول، وحضــر اللقــاء 

النائب إسماعيل األشقر. 
من ناحيته ثمن بحر جهود المديرية 
المبذولــة بهــدف خدمــة التعليــم 
والمسيرة العلمية والتربوية، معربًا 
عن فخره باإلنجــازات العلمية التي 
حققتهــا المديريــة وطالبهــا فــي 
المراحل التعليمية المختلفة، منوهًا 
ألهمية العلم والتعلم كســالح حاد 
اشــتهر به الشعب الفلسطيني منذ 
عقــود بهــدف مقاومــة االحتــالل 
وتحقيق األهــداف الوطنية، مؤكدًا 
أن المثقــف والمتعلم الفلســطيني 
هــو األقدر علــى مجابهــة األعداء 

وتحقيق األهداف الوطنية.   
وأطلع أبو علي رئاســة التشــريعي 

علــى ســير العمــل فــي مديريتــه 
واألنشطة التي يتم تنفيذها بشكل 
دوري، معربــًا عــن شــكره للجهود 
التي يبذلها المجلس التشريعي في 
خدمة مســيرة التربية والتعليم في 
قطاع غزة ســواء من ناحية متابعة 
المؤسســات التعليميــة والتربويــة 
وسن القوانين الالزمة لذلك، أو من 
خــالل تذليل العقبــات أمام العمل 
التعليمــي ومديريــة خــان يونس، 
مســتحضرًا جهود أعضاء المجلس 
فــي محافظة خــان يونــس والتي 
أســفرت عن حــل عدة إشــكاليات 

كانت تعاني منها المديرية. 
وتقــدم أبو علي بالشــكر لرئاســة 
المجلس التشــريعي علــى رعايتها 
للمسيرة التعليمية والتواصل الدائم 
مــع مديريــة خــان يونــس، وقدم 
دعوة لرئاســة المجلس التشريعي 
لزيارة المديرية واالطالع على سير 

العمل فيها. 

رئاسة التشريعي تستقبل مديرية تعليم خان يونس وتشيد
 بجهودها وأنشطتها في خدمة المسيرة التعليمية
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كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

فوز ترامب.. المخاطر والتحديات
ال يبــدو الفلســطينيين والعــرب والمســلمين وحتــى أنصار الحــق والقانون 
والديمقراطية ومحبي الخير في العالم في فسحة من أمرهم أو مزيد خيارات 

إثر فوز ترامب في انتخابات الرئاسة األمريكية قبل عدة أيام.
ترامب ليس رئيسا عاديا يتولى مقاليد الرئاسة ويباشر العمل السياسي مثل 
غيره من الرؤساء اآلخرين، بل إنه رئيس متمايز عن الجميع في ظل برنامجه 
الخطيــر ووعوده العنصرية التي أطلقها إبان حملته االنتخابية، والتي تشــي 
بفترة رئاسية حافلة باألزمات وامتهان القيم والمبادئ واألخالقيات والقوانين 

الدولية.
لــم ُيخِف ترامــب انحيــازه التام للكيــان الصهيوني، واتســاقه مــع المواقف 
والسياســات الصهيونيــة، ودعمه التــام لإلجراءات والمخططــات الصهيونية 
الرسمية في القدس وفلســطين، وعلى رأسها إجراءات التهويد واالستيطان، 
ونيته نقل الســفارة األمريكية من مدينة تل الزهور المحتلة التي يســمونها 
زورا وبهتانــا "تــل أبيب"، واعتبــاره الكفاح والمقاومة الفلســطينية في وجه 

االحتالل إرهابا.
فــوق ذلك، فإن مواقفه العنصرية من المســلمين ووعــده الذي قطعه على 
نفسه بمنع دخولهم إلى الواليات المتحدة وطردهم منها، يعبر أصدق تعبير 
عن حقيقة الرجل تجاه الشعب الفلسطيني وشعوب األمة العربية واإلسالمية.

هناك من يقلل من شأن التصريحات العنصرية والوعود الخطيرة التي أطلقها 
ترامب خالل دعايته االنتخابية، بحكم انتظام ترامب كرئيس ضمن المنظومة 
الرئاسية التي ال تمنح الرئيس بمفرده حق صنع القرار، وإنما تمنح ذلك الحق 
لدوائــر تنفيذية متعددة باإلضافة إلى مجلســي: الكونغــرس والنواب، إال أن 
هــؤالء ال يدركــون أن الرئيس يملك هامشــا مؤثرا في صنع القــرار، وأن ما 
يدعــم توجهاته العنصرية يكمن في االتجاه اليميني المتطرف الذي يســيطر 
علــى دوائر صنع القــرار األمريكي، وحصول حزب ترامــب )الحزب الجمهوري( 
على األغلبية في مجلسي: الكونغرس والنواب، ما يعني توفر أريحية مناسبة 

لتمرير سياسات ترامب وتوجهاته العنصرية خالل المرحلة القادمة. 
من هنا فإن موقف ترامب السيء من القضية الفلسطينية قد يزداد سوءا في 
المســتقبل، السيما مع تراجع مكانة القضية الفلسطينية في األجندة الدولية 
واإلقليميــة والمحلية، وفي ظل وجود حالة من االنســجام العالي بين اإلدارة 
األميركية برئاسة ترامب وبين الحكومة الصهيونية برئاسة نتنياهو، ما يعني 
بوضوح أن الوضع بالنسبة للفلسطينيين وقضيتهم الوطنية لن يكون مريحا 
البتة، وال على أي صعيد، وأن حكومة االحتالل ســتعزز مكانتها وعالقتها مع 
اإلدارة األمريكية الجديدة بقيادة ترامب، سياســيا واقتصاديا وعسكريا، على 

حساب الحقوق والثوابت الوطنية.
لذا، فإننا اليوم، كفلســطينيين وعرب ومســلمين، مطالبــون باليقظة التامة 
والوعي الكامل ألبعاد وصول ترامب إلى ســدة الرئاســة األمريكية، ومغادرة 
حالة السلبية المفرطة التي هيمنت على الفعل العربي والسياسة الفلسطينية 
والعربية واإلسالمية الرسمية طيلة المراحل الماضية، فقد دخلت األوضاع على 
الصعيد الفلسطيني – الصهيوني منعطفا خطيرا، وال مندوحة من التعامل مع 

هذا الواقع الجديد بكل عزم ومسؤولية.
إن أول خطــوة يفتــرض القيــام بها تتمثل في بدء حوار وطني شــامل على 
قاعــدة الحقوق والثوابت الوطنية، بحيث توضع النقــاط على الحروف، ويتم 
تشخيص األزمة الوطنية بشكل دقيق بعيدا عن المراوغة وااللتفاف، والشروع 
في تطبيق الحلول الكفيلة بحفظ وحماية شعبنا وقضيتنا في وجه التحديات 

القادمة.
وال ريــب أن الكــرة اآلن في ملعب الســيد محمود عباس وحركــة فتح، إذ أن 
القوى والفصائل الوطنية واإلســالمية جميعها، باســتثناء فتح، قد دعت إلى 
حوار وطني شامل يتم من خالله ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتصويب 
المســار الوطني، وإرســاء اســتراتيجية فلســطينية موحدة لتحقيــق الوحدة 
الوطنيــة والتوافق الداخلي وإدارة الصراع مع االحتالل الصهيوني الســترداد 

حقوقنا المشروعة.
وختاما.. لقد بات شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية اليوم في عين العاصفة، 
فإن لم تستيقظ السلطة الفلسطينية وحركة فتح اليوم فمتى ستفيق؟!، وإن 
لم تستجب لدعوات القوى والفصائل والشخصيات الوطنية واإلسالمية إلنجاز 

الوحدة وتقوية الصف الوطني فمتى ستستجيب؟! 
شعبنا ينتظر، والوطن ينتظر، والقضية تنتظر، والتاريخ لن يرحم.

      

3 أخبار ومقاالت

عقــدت لجنــة الداخلية واألمــن والحكم 
التشــريعي جلســة  المحلــي بالمجلــس 
إســتماع لمدير عام قــوى األمن الداخلي 
ومســؤولي األجهزة األمنية بقطاع غزة، 
بحضور رئيس اللجنة النائب إســماعيل 
األشقر، ومشاركة ُكاًل من النواب: مروان 
أبو راس، يونس أبو دقة، وسالم سالمة، 
في حين ترأس وفد وزارة الداخلية مدير 
عام قوى األمن الداخلي اللواء توفيق أبو 
نعيم، رافقه ُكاًل من مدير عام الشــرطة 
البطــش،  تيســير  اللــواء  الفلســطينية 
ومســاعده العقيد عاهد حمــادة، ومدير 
عام اإلدارة العامة للمباحث العامة العقيد 
حسام شهوان، ومســؤول إدارة مكافحة 

المخدرات العقيد أحمد القدرة.
الشــرطة  بجهــود  األشــقر  وأشــاد 
الفلســطينية، قائــاًل: الحظنــا أن هناك 
عمل دؤوب للشرطة رغم قلة االمكانيات 
والقضايــا اللوجســتية للمحافظــة علــى 
أعــراض وأموال النــاس وبهدف تطبيق 

القانون وفرض النظام العام. 
ونــوه األشــقر إلى أنــه طرح فــي بداية 
الجلســة عــدة قضايــا كان مــن أهمهــا 
مــا يتعلــق بهيكليــة وزارة الداخلية بعد 
التغييرات األخيرة، ومدى استعداد شرطة 
المرور لفصل الشــتاء، وتطبيق قرار منع 
التدخيــن في الســيارات العامــة، وجهود 
اإلدارة العامــة لمكافحة المخدرات، ودور 
إدارة المباحــث فــي مالحقــة الجريمــة 

وخاصة الجرائم اإللكترونية.
بتقديــم  الداخليــة  وزارة  وفــد  وطلــب 
إيضاحــات حــول آليــات اســتيعاب 500 
عنصــر جديــد ومــدى تحقــق الشــروط 
الالزمــة لذلــك، باإلضافــة لــدور ومهام 

الشرطة العسكرية.
وأضــاف األشــقر": اســتمعنا الــى تقرير 
مفصل عن شرطة المرور واألعمال التي 
تقوم بها، منوهًا أنها لديها خطة جاهزة 
لفصــل الشــتاء للمحافظــة علــى أرواح 

الناس".
كافــة  إنجــاز  ضــرورة  علــى  وشــدد 
فــي  والفنيــة  القانونيــة  التجهيــزات 
لتجــاوز  والخاصــة  العامــة  المركبــات 
الحــوادث المروريــة وتفــادي ســقوط 
فــي  أو خســائر  األرواح  فــي  ضحايــا 

ممتلكات أبناء شعبنا الفلسطيني.

قانون منع التدخين
وطالــب األشــقر الشــرطة الفلســطينية 
فــي  التدخيــن  منــع  قانــون  بتطبيــق 
الســيارات واألماكن العامــة حفاظًا على 
أرواح وصحة أبناء الشــعب الفلسطيني، 
داعيــًا قيــادة الشــرطة لتنظيــم حمالت 
تفقديــة لالطمئنان علــى تنفيذ القانون 

وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
واســتمع أعضــاء اللجنة لتقريــر مفصل 
من مدير عام قــوى األمن الداخلي حول 
عمل األجهزة األمنية في القطاع والمهام 
المناطة بها، باإلضافة لتقرير خاص حول 
شــرطة المرور ومدى استعدادها لفصل 
الشتاء، واإلجراءات التي تم اتخاذها بهذا 
الصــدد حفاظــًا علــى أرواح المواطنين 

وممتلكاتهم الخاصة.
وشــدد على ضرورة أن تقــوم المباحث 
العامــة بمواصلة جهودها اإليجابية لمنع 
الجريمة قبل وقوعها رغم ارتقاع نســبة 
الفقر في مجتمعنا الفلســطيني، موضحًا 
أن الجريمــة زادت بشــكل كبير، وخاصة 
تلك الجرائم المتعلقة باإلنترنت، والجرائم 
ذات البعــد االلكترونــي، ومــا تحدثه من 

خالفات بين المواطنين والعائالت.
ودعــا أولياء األمــور الى اإلنتبــاة الدائم 
والمتواصل واليومي لعائالتهم وأبنائهم 
من خطــر مواقــع التواصــل االجتماعي، 
الفتًا الى أن المخابرات الصهيونية تعمل 
على محاربة أبناء شــعبنا من خالل تلك 

المواقع. 

مكافحة المخدرات
وشــدد األشــقر على ضرورة قيام جهاز 
مكافحــة المخدرات بمواصلــة جهودها 
وتجارهــا  المخــدرات  أوكار  لضــرب 
مــع  التعامــل  أن  مؤكــدًا  ومروجيهــا، 
جريمــة االتجــار بالمخــدرات علــى أنها 
قضيــة أمن قومي وال تقل خطورة عن 
جرائــم التخابر وتزويــر العمالت، مؤكدًا 
على ضــرورة التزام الضابطة القضائية 
والنيابــة العامــة باإلجــراءات الســليمة 
عند الضبــط والتحقيق واإلحالة للنيابة 
العامة، واإليعاز لمراكز الشرطة والنيابة 
فــي  القانونيــة  باإلجــراءات  بااللتــزام 

متابعة قضايا المخدرات.

استيعاب 500 عنصر
وأوضــح أنه تــم خالل الجلســة التطرق 
لموضــوع اســتيعاب 500 عنصــر جديد 
في وزارة الداخلية ومدى تحقق الشروط 
الالزمة لذلك، مشــيرًا إلــى أن اإلجراءات 
تســير وفقًا للخطة المعدة ســلفًا وطبقًا 

للنظام والقانون.
وأكد أن االجراءات المتبعة في اختيارهم 
سليمة تمامًا، الفتًا إلى أن هنالك خمس 
لجــان تتابــع عمليــة االســتيعاب ولديها 
شــفافية ومهنيــة عاليــة وال يوجــد أي 
اســتثناء ألي شــخص وال يوجــد كوتات 
لحمــاس وال القســام، مؤكــدًا على حق 
جميع أبناء الشعب الفلسطيني بالمنافسة 
على هذه الوظيفة وفقًا للقانون، مشددًا 

أن الجميع أمام القانون سواء. 
وأضــاف أن هــذا القرار جــاء من منطلق 
المســئولية االجتماعية لــوزارة الداخلية 
وقــوى األمن، وبهــدف محاربــة البطالة 
وافســاح المجال أمام الشــباب للتنافس 

على والوظائف الحكومية. 

الشرطة العسكرية
وفيمــا يتعلق بالشــرطة العســكرية، تم 
االتفــاق علــى أن الشــرطة العســكرية 
ســيتركز علمها علــى منتســبي االجهزة 
األمنيــة فــي رام اهلل وغــزة والمخالفات 
التــي يقومون بها ســتحول، مشــيرًا إلى 
أن التعامــل مــع أفــراد األجهــزة األمنية 
والعامليــن بالســلك األمنــي يتــم وفقًا 
للقانــون والنظــام العــام ودون محاباة 
ألحــد على أحــد، وبعيدًا عــن االعتبارات 
الفصائليــة أو الحركيــة، مشــيدًا بجهود 
الشــرطة العســكرية في حل العديد من 

اإلشكاليات على مر السنوات الماضية.
وقــال األشــقر، أنــه تــم التأكيــد خالل 
األمنيــة  المرجعيــة  أن  علــى  الجلســة 
والشــرطية بــوزارة الداخليــة هــي من 
صالحيــات ومهــام ومســؤوليات اللواء 
أبو انعيم، الى جانب إشــرافه على كافة 
األجهــزة األمنيــة العاملة بقطــاع غزة، 
مطمئنًا أبناء شــعبنا على الحالة األمنية 
في القطاع وأن األجهزة المختصة تقوم 

بواجبها على أكمل وجه.

لجنة الداخلية تستمع لمدير قوى األمن 
الداخلي ومسؤولي األجهزة األمنية
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تقرير

أقــر المجلس التشــريعي الفلســطيني 
التقريــر الُمقّدم مــن اللجنــة القانونية 
حول القرار األخير للمحكمة الدســتورية 
برام اهلل والقاضي بمنح الرئيس عباس 
صالحيــة إســقاط الحصانــة البرلمانية 
عــن أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس 
التشــريعي، وذلك خالل جلســة خاصة 
عقدهــا التشــريعي مؤخــرًا بمقــره في 
مدينــة غزة، وأكد التقريــر أن المحكمة 
ليســت شــرعية وبالتالي فــإن قراراتها 
تعتبــر منعدمة وال قيمة لهــا، في حين 
شــدّد النواب أن عبــاس قد انتهت مدة 
حكمــه القانونية وبــات رئيس منتهي 

الوالية. 
بــدوره اعتبر الدكتــور أحمد بحر النائب 
األول لرئيس المجلس التشريعي القرار 
بمثابة اســتمرار للنهج االنفــرادي الذي 
يمارسه رئيس السلطة المنتهية واليته.

وأكد بحر خالل افتتاح الجلسة أن عباس 
خالــف بتشــكيله المحكمة الدســتورية 
أحكام القانــون األساســي وتعديالته، 
وقانــون الســلطة القضائيــة، وهــدف 
لتجميع كافة الســلطات بيده من خالل 
الهيمنة على السلطة القضائية، مؤكدًا 
أن قرار "الدستورية" هو خطوة خطيرة 
نحو سلب صالحيات السلطة التشريعية.

 وأشــار أن قرارات عباس تخالف أبسط 
المبادئ الدســتورية، وأحــكام القانون 
األساسي وتعديالته، وتناقض المصالح 
الوطنية العليا لشعبنا، مشيرًا أن عباس 
يوظف المحكمة لخدمة أجندته الخاصة 

ومصلحته الشخصية.
ودعــا بحــر أبنــاء شــعبنا فــي الداخل 

والخــارج الــى انقــاذ الوضع السياســي 
الفلســطيني المتردي بســبب قــرارات 
عباس ومــن يدور فــي فلكــه، مطالبًا 
إياه بوقف اغتصابه للســلطة، وتحكيم 
نصــوص القانــون األساســي الخاصــة 
بتمكيــن رئيــس المجلــس التشــريعي 
تولي رئاســة الســلطة لمدة )60( يوًما 
النتخابــات  بالتحضيــر  خاللهــا  يقــوم 

رئاسية وتشريعية. 

 تقرير اللجنة القانونية
من ناحيته أكد رئيس اللجنة القانونية 
النائب محمد فرج الغــول أن هذا القرار 
يكشــف المســتويات الخطيــرة لبلــوغ 
ســلطة  لرئيــس  التســلطية  العقليــة 
رام اهلل منتهــي الواليــة, كمــا يكشــف 
الدور التآمري الــذي وصلت إليه بعض 
المحاكم التابعة للسلطة القضائية في 
رام اهلل بالخضــوع والتبعيــة المطلقــة 
لرغبات عباس من خالل تصدير قرارات 
سياســية بثوب قضائي تتناقض تماًما 
مع القانون األساســي والنظام الداخلي 

للمجلس التشريعي.
وأكد الغول علــى انعدام قرار المحكمة 
اهلل  رام  فــي  المزعومــة  الدســتورية 
والمتعلق بمنح عباس الصالحيات برفع 
الحصانــة البرلمانية عــن أي عضو من 
أعضــاء المجلس. وانعدام التشــريعات 
والمراســيم  والقــرارات  واإلجــراءات 
الصــادرة عــن محمــود عبــاس خالًفــا 
للقانــون األساســي وتعديالته لســنة 
2003م، واعتبــر الغــول قــرار المحكمة 
كأنه لم يكن نظرًا لكون المحكمة التي 

النزاهة واالســتقاللية وقد تجســد ذلك 
مؤخًرا في إقرار الســيد سامي صرصور 
الذي أكد بأن عباس يتحكم في قرارات 
المحاكم، وأجهزته األمنية تهيمن على 
القضــاة من خــالل اجبــار القاضي عند 
تعيينــه التوقيــع على كتاب اســتقالته 

دون أن تكون مؤرخة.
وأكــد النائــب الغــول أن عبــاس الذي 
للســلطة  الرئاســية  واليتــه  انتهــت 
الفلســطينية يغتصــب مهام الرئاســة 
ويمارس التغول على السلطات الثالثة 
ويسعى لتـقــــويض السلطة القضائية 
وتغيــــيب السلطة التشــريعية، وقال:" 
إن النشــأة غيــر القانونيــة للمحكمــة 
الدســتورية المزعومة باألساس هدفها 
تمريــر قرارات سياســية بامتيــاز بثوب 
قضائي للتغرير بالمجتمع, واســتخدامها 

عصا غليظة ضد خصوم عباس".

التوصيات
1. أكد التقرير في توصياته على انعدام 
قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا 
برام اهلل، مشــددًا أنه ليــس لها أي أثر 
دستوري أو قانوني وبالتالي انعدام كل 
مخرجاتهــا، كما أوصى بدعوة الفصائل 
الفلســطينية لعقد حوار وطني شــامل 

أصدرتــه فاقدة للمشــروعية القانونية 
النشــأة  مســتوى  علــى  والدســتورية 

والتشكيل.
 ولفــت إلــى أن المادة )7( مــن قانون 
المحكمة الدســتورية نصــت على أن:" 
يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها 
اليمين أمــام رئيس الســلطة الوطنية 
قبل مباشــرة أعمالهم بحضور كل من 
رئيــس المجلــس التشــريعي ورئيــس 

مجلس القضاء األعلى..".
وأكد الغول أن الحصانة البرلمانية تعتبر 
هــي الضمانــة الدســتورية األساســية 
لعــدم تأثيــر الســلطة التنفيذيــة على 
أعضاء التشــريعي، وقد كفــل القانون 
األساســي ألعضاء المجلس التشــريعي 
حصانة خاصة اســتنادًا إلى نص المادة 
)53( من القانون األساسي لسنة 2003 
وتعديالتــه حيث حظــر التعرض لعضو 
المجلــس التشــريعي بــأي شــكل من 
األشــكال وكذلك حظر القانون مساءلة 
أعضاء التشريعي جزائيًا أو مدنيًا بسبب 
اآلراء التــي يبدونها أو اتخــاذ أي إجراء 
قضائــي بحقهــم دون التنســيق مــع 

رئاسة المجلس التشريعي.
وقال:" إن قرار المحكمة الدستورية يعد 
قراًرا منعدًما ألنه غير مستند ألي مرجع 
قانونــي ويخالــف نصوص دســتورية 

وقانونية قطعية الداللة". 
المحكمــة  قــرار  أثبــت  لقــد  وقــال:" 
الدســتورية المزعومــة األخيــر التدخل 
السافر من السلطة التنفيذية في قضاء 
الضفة الغربية وجعله رهينة بيد عباس 
وأجهزته األمنية ويفتقر للحد األدنى من 

لوضع حد لقرارات عباس.
2. دعــوة مؤسســات حقــوق اإلنســان 
للوقوف عند مســؤولياتها وفضح هذه 
التصرفات المنتهكة للقانون األساســي 
ووضع اآلليات الكفيلة بمنع عباس وأي 
من أشخاص السلطة التنفيذية التدخل 
فــي القضاء والحفاظ على اســتقالليته 

وشفافيته وهيبته.
والقوائــم  الكتــل  كافــة  مطالبــة   .3
البرلمانية باتخــاذ موقف جاد ومواجهة 
قــرارات عبــاس االنفراديــة، والدعــوة 
لعقد جلســة طارئة للمجلس التشريعي 
يحضرهــا أعضــاء المجلس التشــريعي 
من كافــة الكتــل والقوائــم البرلمانية 
لمناقشة اآلثار الكارثية لقرارات محمود 

عباس على المشروع الوطني برمته.
4. االعــالن أن محمــود عباس شــخص 
السياســية  ولألهليــة  للشــرعية  فاقــد 
ودعوتــه للرحيــل والعمــل علــى ترتيب 
البيت الفلســطيني والتحضيــر النتخابات 
رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني جديدة.
5. وطالب التقريــر بالمالحقة القضائية 
والقانونيــة لعباس وأعضــاء المحكمة 
الدســتورية ومحاســبتهم علــى كافــة 
الجرائــم التــي ارتكبوها بحــق النظام 

السياسي الفلسطيني حسب االصول.

المجلس التشريعي يعقد جلسة خاصة بشأن قرار "المحكمة الدستورية العليا" 
برام اهلل القاضي بمنح عباس صالحية نزع حصانة النواب

د. بحر:
القرار خطوة خطيرة نحو سلب صالحيات 

السلطة التشريعية وتعميق لالنقسام

النــواب: المحكمة باطلة وحزبية وُشكلت لشرعنة قرارات وتصرفات "عباس" 

النائب الغول: 
"المحكمة الدستورية" فاقدة 
المشروعية وقراراتها منعدمة
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تقرير

مداخالت النواب

مــن ناحيته قــال النائب مشــير 
المصــري فــي مداخلتــه تعقيبًا 
على التقريــر:" إن قرار المحكمة 
صدر عــن من ال يملك إلى ما ال 
يســتحق فالمحكمة الدســتورية 
هــي غير دســتورية والشــخص 
الــذي نصّبهــا منتهــي الواليــة 
القانونيــة واألهلية القومية وما 

بني على باطل فهو باطل".
وأشــار أن القــرار بمثابــة قربــان 
يقدمه أعضاء المحكمة الدستورية 
بيــن يــدّي عبــاس الــذي نصبهم 
مواجهــة خصومــه  فــي  لتأليهــه 
السياســيّين وهــذا يشــكل عيــب 
قانون ووطني، مؤكدًا وقوفه ضد 
قــرار المحكمة بمنح عبــاس مزيدًا 
مــن الصالحيــات التي من شــأنها 
تمكينه من السيطرة على السلطة 
التشريعية وأعضائها، الفتًا إلى أن 
المحكمــة ُأوجــدت فقط لشــرعنة 

قرارات عباس غير القانونية. 
وأضــاف:" إن موقفنــا ضــد قــرار 
للقانــون  انتصــار  المحكمــة هــو 
وانحياز ألخالقنا السياســية وقيمنا 
اصطفــاف  وليــس  الفلســطينية 
مواجهــة  فــي  شــخص  بجانــب 
عبــاس". معبــرًا عــن اعتقــاده أن 
دحــالن وعباس هما وجهان لعملة 
أمريكية واحدة وال فرق بينهما في 
وقوعهما فــي مســتنقع التنازالت 
عن حقوقنــا الفلســطينية، مؤكدًا 
أنهمــا شــكال على مــدار تاريخهما 
عقبة ســوداء في تاريخ المشــروع 

الوطني الفلسطيني.

بلغ السيل الزبى 

أما النائب إســماعيل األشــقر فقد 
العربيــة  للجامعــة  رســالة  وجــه 
وأمينهــا العــام الحالــي أحمــد أبو 
الغيط، وأمنائها الســابقين الســيد 
عمرو موسى، ونبيل العربي الذين 
يقومــون بزيــارة لــرام اهلل مطالبًا 
إياهــم أن يبلغــوا "عبــاس" بــأن 
الســيل بلــغ الزبى، ويحــذروه من 

االستمرار بنهج الدكتاتورية التفرد 
بالقرار السياسي بعيدًا عن مكونات 

الشعب الفلسطيني السياسية.
وطالــب األشــقر عبــاس بالرحيل 
فــورًا ألنــه أصبــح أداة تعطيــل 
للمشــروع الوطنــي، مقترحــًا على 
الجامعــة العربيــة إلغــاء تفويضها 
لعبــاس بممارســة صالحياته، في 
إشــارة منه إلى السابقة التاريخية 
غير القانونيــة التي جدّدت لعباس 
فترة رئاسية أخرى، مطالبًا الجامعة 
العربية بمنعه من حضور اجتماعات 
القمة العربية وطرده منها، ألنه لم 

يعد يمثل الشعب الفلسطيني.

محكمة حزبية

بدوره أكد النائب يوســف الشرافي 
أن المحكمة الدســتورية تشــكلت 
من رئيــس منتهــي الوالية وهي 
محكمة حزبية بامتياز، وأن الهدف 
كل  ســرقة  هــو  تشــكيلها  مــن 
الصالحيات وتكريســها بيد رئيس 
منتهــي الصالحيــة، والقضاء على 
وتعطيــل  التشــريعي،  المجلــس 

أحكام القانون األساسي.
متســائاًل لمــاذا تعطــي المحكمة 
الصالحيــة  لعبــاس  الدســتورية 
الكاملــة فــي التصــرف بحصانــة 
أعضاء المجلس التشريعي؟، داعيًا 
كل مــن يحترم القانــون أن يلتزم 
بأحكامه وبنوده كافة، مســتحضرًا 
المــادة رقــم )35( مــن القانــون 
األساسي المعّدل التي تنص على 
تأدية الرئيس قبل مباشــرة مهام 
منصبــه اليميــن أمــام المجلــس 

التشريعي. 
الفتــًا األنظار إلى المادة رقم )43( 
التــي تجيــز لرئيــس الســلطة في 
حــاالت الضــرورة التــي ال تحتمل 
التأخيــر، وفــي غير أوقــات انعقاد 
المجلس التشــريعي اصدار قرارات 
لها قــوة القانون، مؤكــدًا أن ذات 
المــادة ُتوجب عرض تلك القرارات 

على التشــريعي في أول جلسة له 
وإن لم ُتعرض زال ما كان لها من 
قوة القانون، وكذلــك األمر إن لم 

يقرها المجلس حال عرضها. 
وأكد الشــرافي على ضــرورة رفع 
قضايا أمام الهيئات القضائية بغزة 
ضد المحكمة الدســتورية واألفراد 
المنتسبين لها بهدف أخذ المقتضى 

القانوني بحقهم.

قضاء مسّيس
النائب ســالم ســالمة علــق على 
التقريــر بتأكيده أن قضــاء الضفة 
يمــارس أدوار سياســية بامتيــاز، 
وأن المحكمــة الدســتورية أرادها 
عبــاس كمطرقــة حديديــة بيــده 
يضرب بها كل القوانين واألنظمة، 
مشــيرًا إلى أن شعبنا هو من منح 
النواب الحصانــة وبالتالي ال يجوز 
للمحكمــة إعطاء عبــاس حق نزع 
تلك الحصانة عــن نواب منتخبين 

من الشعب. 
وأضــاف:" إذا كان عضــو المجلس 
التشــريعي ال يجوز له أن يســقط 
إذن  الحصانــة عــن نفســه دون 

مســبق مــن المجلس الــذي يريد 
عباس تعطيله، وإذا كانت حصانه 
النائب ال تســقط حتــى بعد انتهاء 
عضويتــه في الحــدود التي كانت 
تشملها مدة العضوية فكيف يجوز 
لغير عضو المجلس التشــريعي أن 

يسقط تلك الحصانة". 
وقال سالمة": يجب على عباس أن 
يحترم نفســه ويتعلم كيف يحترم 
القانــون والنظــام ويترك كرســي 
الرئاسة كما فعل الرئيس اللبناني 
السابق". مســتدركًا بالقول:" على 
كل من ســاعد عباس في اجراءاته 
الظالمــة ضــد أعضــاء المجلــس 
التشريعي أن يدركوا أنهم خارجون 
عــن النظام والقانون وســتطالهم 

يد العدالة يومًا ما".

المجلس التشريعي يعقد جلسة خاصة بشأن قرار "المحكمة الدستورية العليا" 
برام اهلل القاضي بمنح عباس صالحية نزع حصانة النواب

النــواب: المحكمة باطلة وحزبية وُشكلت لشرعنة قرارات وتصرفات "عباس" 
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نواب الضفة:
"المحكمة الدستورية" 

ُبنيت على إجراءات باطلة 
دستوريًا وقانونيًا

أصدر نواب الضفة الغربية بيانًا صحفيًا أكدوا فيه التزامهم بنصوص 
القانون األساســي المعّدل وحرصهم على سالمة الحياة الدستورية، 
مشــيرين إلــى أن هــذا القانــون يســتمد قوته مــن إرادة الشــعب 
الفلسطيني، الذي مارس حقه في انتخاب أعضاء المجلس التشريعي 

الفلسطيني.
وأضاف البيان:" وكون تشــكيل المحكمة الدستورية ابتداًء ُبني على 
إجراءات باطلة دســتوريًا وقانونيًا، ويعتبر تشــكيلها منعدمًا، وكل ما 
يصــدر عنها يعتبر منعدمــًا وباطاًل، ويواجه رفضًا واســعًا من الكتل 

البرلمانية والمؤسسات األهلية والحقوقية".
ولفت البيان إلى أن القانون األساسي قد َنصَّ بشكل صريح على أن 
حصانة النائب جاءت لتحقيق المصلحة العامة والنظام العام ولحماية 
إرادة الناخبيــن، ولحمايــة التشــريع والحيــاة الدســتورية، مؤكدين 
أنهم كنواب للشــعب الفلســطيني، وأعضاء في المجلس التشريعي 
الفلســطيني الــذي ال تنتهــي واليته إال عنــد أداء المجلــس الجديد 

المنتخب لليمين الدستوري كما نّص القانون األساس. 
وأكــد البيان رفــض النواب لقرار المحكمة األخيــر حول منح الرئيس 
الفلســطيني صالحيــة رفع الحصانة عن أي نائــب، منوهين إلى أن 
الحصانــة ال ُترفــع إال بموجــب إجــراءات قانونية مبينة فــي القانون 
األساســي، والمخول الوحيــد لرفع الحصانة هو المجلس التشــريعي 

حصرًا وبثلثي أعضائه. 
وأشــار النــواب في بيانهــم إلــى أن صالحيات الرئيــس نص عليها 
القانون األساسي بشكل محدد، ولم تتضمن ما أوردته المحكمة في 
قرارها، ما يعني أن هذا القرار يخالف القاعدة الدستورية التي تقضي 

بالفصل بين السلطات الثالث وُيشكل تعديًا عليها.
وأكــدوا أن الضرورة الملحــة من الناحية الوطنية حاليًا تتمثل بدعوة 
المجلس التشريعي لالنعقاد فورًا لممارسة أعماله وصالحياته تحقيقًا 

للمصلحة الوطنية العليا.

أكد النائب إسماعيل األشقر أن األجهزة 
األمنية فــي رام اهلل أصبحــت وظيفتها 
المســتوطنين  أمــن  حمايــة  األمنيــة 
واالحتــالل، مســتنكرًا تســليم األجهزة 
مدينــة  دخلــوا  لمســتوطنين  األمنيــة 

نابلس مؤخرًا. 
وأشار النائب األشقر في تصريح صحفي 
أصدره أن األجهزة األمنية لم تعد تقوم 
بواجبها الوطني وأصبحت كأنها موظفة 
لــدى االحتــالل، مضيفــًا أن حفظ أمن 
وممتلــكات المســتوطنين يشــكل عارًا 

وخزيًا لألجهزة األمنية. 
علــى  الحفــاظ  أن  األشــقر  وأوضــح 
أمــن وســالمة المســتوطنين فــي ظل 
اعتداءاتهم المتكررة على أبناء الشــعب 
الفلسطيني وعلى حقوقهم وممتلكاتهم 
يؤكد أنها أجهزة ليس لها صلة بالشعب 

الفلسطيني. 
ودعــا األشــقر جنــود وضبــاط األجهزة 
قيادتهــم  تعليمــات  برفــض  األمنيــة 
بالمحافظة على المســتوطنين، وقال:" 
العــودة  أنتــم فلســطينيون وعليكــم 
لوطنيتكــم وفلســطينيتكم وأال تكونوا 

عونًا وخدمًا لالحتالل والمستوطنين".
وطالــب أفــراد األجهــزة األمنيــة بدعم 
المقاومــة وأن يكونوا ســندًا لشــعبهم 
ويوفــروا له الحمايــة والمحافظة وليس 
للمســتوطنين، وأنهــى حديثــه قائــاًل" 
عــودوا لرشــدكم ولوطنيتكم وأهليكم 

للمحافظة عليهم".

النائب األشقر يطالب 
جنود وضباط األجهزة 
األمنية بالضفة برفض 

تعليمات حماية وتسليم 
المستوطنين 

التشــريعي  المجلــس  أصــدر 
الفلسطيني تقريره االداري لشهر 
اكتوبــر الماضي، وتضمن التقرير 
أبــرز أنشــطة رئاســة المجلــس 
واللجــان والدوائر المختلفة خالل 

الشهر.
اإلعالمــي  المكتــب  وقــال 
للتشــريعي، إن لجــان المجلــس 
التشــريعي عقــدت خالل الشــهر 
20 اجتماعًا و15 جلســة استماع 
لمســؤولين حكومييــن وأعــدت 
6 تقارير واســتقبلت 48 شــكوى 
لجهــات  مراســلة   53 ووجهــت 
حكومية لمتابعة قضايا ومشاكل 

وهموم تخص المواطنين.

رئاسة التشريعي:
وذكــر المكتــب أنــه تــم عقــد 
مؤتمــر صحفــي لرئاســة ونواب 
المجلــس التشــريعي تضامنًا مع 
سفينة زيتونة في ميناء غزة في 
الســادس من الشــهر المنصرم، 
وتم عقد جلسة لالستماع لتقرير 

اللجنة القانونيــة حول األبعاد القانونية 
لقرار محكمة العدل العليا برام اهلل بشأن 
إلغاء االنتخابات المحلية في الثالث عشر 

من الشهر.
األمانة العامة واألمانة العامة المساعدة:
وأشــار المكتــب، الى أن األمانــة العامة 
عقــدت اجتمــاع للجنــة اإلداريــة العليا 
للمجلــس، وعقد األمين العــام لقاء مع 
ائتــالف النزاهة امان حول قانون اللجنة 
اإلدارية الحكومية، وشارك بورشة عمل 
نظمتها حركة االحرار حول تداعيات قرار 
محكمــة العدل العليا فــي رام اهلل على 
الوضع الفلســطيني، وشارك كذلك في 
ورشــتي عمل حول إعداد قانون حماية 
المستهلك، واعداد قانون الصلح الجزائي 
التي نظمها المجلس التشريعي، وشارك 
فــي إطــالق انعقــاد مؤتمــر منظومــة 
العدالــة الجنائية الثاني في فلســطين، 
كما وشارك بعدد من اللقاءات اإلعالمية 

مع بعض اإلذاعات والفضائيات.
العــام  واألميــن  العــام  األميــن  وقــام 
المســاعد بزيــارة لنائــب األميــن العام 
لمجلس الوزراء أ. أســامة سعد ولوكيل 

التشريعي عقد جلــــسة واحدة و15 جلسة إستماع لمسؤولين 
حكوميين وإستقبــــل 48 شكوى تخص المواطنين

في تقريره لشهــــر أكتوبر الماضي

للمجلــس  العامــة  األمانــة  اتفقــت 
التشــريعي مــع وكيــل وزارة الصحــة 
د. يوســف أبــو الريــش علــى مراجعة 
ذات  التشــريعات  وتفعيــل  وتطويــر 
الخاصــة بالمجــال الصحي، جــاء ذلك 
خــالل زيــارة قــام وفد مــن المجلس 
التشــريعي برئاسة أمين عام المجلس 
د. نافذ المدهون، بمشاركة مدير عام 
اإلدارة القانونيــة أمجــد األغــا، لوزارة 
الصحــة، حيث ناقــش الوفد مع وكيل 
الــوزارة كيفيــة الوقوف علــى تقييم 
مســتوى تطبيــق القوانيــن الصحيــة 
واإلشــكاليات العملية والقانونية التي 

تعيق عمل الوزارة.
وحضر اللقــاء الذي عقد بمكتب وكيل 
الوزارة يوســف أبــو الريــش، ُكاًل من 
مديــر عام القــوى البشــرية ناصر أبو 
شــعبان، مدير الوحدة القانونية سعيد 
البطــة، ومســئول ملــف التواصل مع 

التشريعي.
وأكــد المدهون على تقديــر المجلس 
تبذلهــا  التــي  للجهــود  التشــريعي 

الحصــار  ظــروف  ظــل  فــي  الــوزارة 
وشــح اإلمكانيــات وأبــدى اســتعداد 
المجلــس لتنقيــح القوانيــن الســارية 
وإجــراء تعديالت عليهــا للتخفيف عن 
المواطنين، وعرض نبذة عن القوانين 

الصحية المقرة من المجلس التشريعي 
الــوزارة  وصالحيــات  مهــام  وأبــرز 

بموجبها.
 مــن جهته أكد أبو الريش على حرص 
وزارته على خدمــة المواطن وتقديم 

الرعايــة الصحية األفضــل، وأكد على 
أن وزارتــه قامــت بخطــوات متقدمة 
التبــرع  لوائــح  تنظيــم  مجــال  فــي 
باألعضاء ونقلها من خالل اســتحداث 
وحدة مســتقلة بذلك، وتشكيل لجان 

متخصصة.
وأضح أبــو الريش في إطــار التزامات 
المخــدرات  قانــون  بموجــب  وزارتــه 
والمؤثــرات العقليــة أن وزارة الصحــة 
شــكلت اللجنــة العليــا المذكــورة في 
القانون وتباشــر مهامها وفقا لألصول 
ودعا في ذات السياق إلى اإلسراع في 
إنشــاء الصندوق المذكور في القانون 
الذي مهمتــه تمويل عمل اللجنة، كما 
نوه إلى أن كل األنظمة والقرارات التي 

لها عالقة بوزارة الصحة تم إنجازها.
 واتفــق الطرفــان فــي نهايــة اللقــاء 
على تنظيم المجلس التشــريعي لقاء 
يجمــع وزارة الصحة مــع وزارة العدل 
لإلتفــاق علــى آليــات تطبيــق قانون 
الطب الشــرعي وتذليــل العقبات التي 
تعيــق تنفيــذه، كما تــم االتفاق على 
رفع الالئحــة التنفيذية لقانون الصحة 
العامــة المعــدة مــن لجنــة الصياغــة 
ووزارة الصحة إلــى الجهات المختصة 
إلقرارها ورفــع مالحظات الوزارة على 
قانون نقل األعضاء البشرية وزراعتها.

التشريعي والصحة يتفقان على مراجعة وتطوير التشريعات الصحية
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7 أخبار وتقارير

عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
فــي المجلــس التشــريعي ورشــة عمل 
حــول مســودة مشــروع قانــون معدل 
لقانــون حقــوق المعاقين رقم 4 لســنة 
1999م، وحضر الورشــة ُكاًل من رئيس 
لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل، 
ومشاركة النواب: جميلة الشنطي، هدى 
نعيم، ســالم سالمة، يوســف الشرافي، 
محمد شــهاب، خميس النجــار، وعاطف 
عدوان باإلضافــة إلى لممثلين عدد من 
الوزارات الحكومية والمؤسسات األهلية 

التي تعنى بخدمة هذه الشريحة. 
وافتتــح النائــب عبــد الرحمــن الجمــل 
الورشــة مرحبــًا بالمشــاركين، وشــاكرًا 
لهم جهودهم وشــعورهم بالمســئولية 

واهتمامهم في خدمة هذه الشريحة.
وأوضــح أن الهــدف مــن عقد الورشــة 
مناقشــة عدد مــن المقترحــات لتعديل 
قانــون حقــوق المعاقين رقم 4 لســنة 
1999م خاصة بعض المواد والنصوص 
القانونيــة المتعلقــة بالمعــاق وموائمة 
األماكن العامة الســتخداماتهم اليومية، 

نصــوص  واســتحداث  اإلشــارة  ولغــة 
خاصة بإنشــاء المجلس األعلى لإلعاقة 
ذوي  لألشــخاص  الرعايــة  وصنــدوق 
اإلعاقــة بما يجود الخدمة المقدمة لهذه 

الشريحة.    
 بدورها أكدت النائب هدى نعيم مسئولة 

ملــف ذوي اإلعاقة بالمجلس التشــريعي 
حرص المجلس على خدمة هذه الشريحة 
من خــالل تعديل القانون، مشــيرة إلى 
ورش العمــل التــي عقدهــا التشــريعي 
االختصــاص  وأصحــاب  المعنّييــن  مــع 
والقانونّييــن بهــدف الوصــول الى رؤية 

شاملة حول مشروع القانون المذكور.
 وأوضحــت بــأن التعديــل ســيتم على 
بعــض المــواد والنصــوص القانونيــة 
وبعضهــا ســيبقى كما هو فــي القانون 
ومــن المــواد المقترحة للتعديــل المواد 

رقم )1( و)7( و)11( و)15(.    

الورشــة  فــي  المشــاركون  وناقــش 
المقترحــات التــي ســيتم تعديلها ومنها 
معــاق  ومصطلــح  القانــون  مســمى 
ومعــوق، وبحثــوا حقــوق ذوي اإلعاقة 
بموائمة األماكن العامة في المؤسسات 
والمصــارف  والفنــادق  الحكوميــة 
والشــركات واألندية الرياضيــة والمراكز 
والترفيــه  التســوق  ومراكــز  الثقافيــة 
والمستشــفيات والعيــادات والمتنزهات 
وشاطئ البحر، كما ناقشوا إضافة بعض 
المواد والنصــوص والتعريفات المتعلقة 
بالمجلــس األعلى لشــؤون االشــخاص 
ذوي اإلعاقة وصندوق رعاية االشخاص 

ذوي االعاقة.
من جانبها شكرت النائب نعيم المشاركين 
علــى مالحظاتهــم ووعــدت بدراســتها 
واســتعداد اللجنــة لتلقــي أي مالحظات 
بهــدف تعزيز مشــروع القانون حتى يتم 
عرضه على المجلس التشــريعي إلقراره 
حســب األصول عبر المراحل التشــريعية 
المعروفة سواء القراءة األولى، أو والثانية 

وذلك خالل الفترة القريبة القادمة. 

لجنة التربية تعقد ورشة عمل حول قانون حقوق المعاقين

وزارة التربيــة والتعليــم د. زيــاد ثابت 
لمناقشة االحتياجات الوظيفية للمجلس 
التعــاون  ســبل  ومناقشــة  التشــريعي 
المشــترك وتطبيق القوانين التي أقرها 

المجلس التشريعي. 

اجتماعات اللجان
عقدت لجنة شــؤون المجلــس اجتماعًا 
واحــدًا ناقشــت خاللــه االمــور االدارية 
والمالية والسياســات العامــة للمجلس،   
كمــا وعقدت اللجنــة البرلمانية الخاصة 
ثالثــة اجتماعات لها لتحديــد الخطوات 
العمليــة الواجب اتباعهــا لمعالجة أرض 
القطعــة رقــم )88( ، وعقــدت اللجنــة 
القانونيــة اجتماعــًا لمناقشــة كال مــن 
قانون الصلح الجزائي ومشــروع قانون 
المعاقين باإلضافة إلى مشــروع حماية 
المستهلك وكذلك شــكاوى المواطنين 
الخاصة بديوان الموظفين العام والنيابة 

العامة.
وعقدت اللجنــة االقتصادية اجتماعًا مع 
وكيل وزارة االقتصاد الوطني المهندس 
حاتــم عويضة حول العديد من القضايا 

النشاط اإلعالمي
وذكــر المكتــب اإلعالمــي، أن 
أصــدرت  اإلعالميــة  الدائــرة 
األعــداد 199-198 من صحيفة 
بالتغطيــة  وقامــت  البرلمــان، 
اإلعالميــة لـ 20 اجتمــاع ولقاء 
للجــان  اســتماع  و15جلســة 
المجلــس، وأصــدرت 46 خبــر 
صحفي، وتم التنسيق والترتيب 
إلجــراء العديــد مــن المقابالت 
والحوارات واللقــاءات الصحفية 
والتلفزيونيــة واإلذاعيــة مع د. 

أحمد بحر ونواب التشريعي.

الشؤون القانونية 
والبحوث

دراســات   4 اإلدارة  اصــدرت 
قانونيــة وتقاريــر وأوراق عمل، 
قانونيــة،  مذكــرات   5 وأعــدت 
وورش  اجتماعــات   9 وعقــدت 
عمل، وأعــدت مشــاريع قوانين 

وأنظمة ولوائح.

االقتصادية في قطاع غزة. 

جلسات االستماع
وعقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
جلسة اســتماع لرئيس اكاديمية اإلدارة 
والسياســة للدراســات العليا حول واقع 
االكاديميــة والبرامج والتخصصات التي 
تمنحها وتشــرف عليها والمشكالت التي 
توجهها. وجلســة اســتماع لوكيل وزارة 
اإلسكان حول واقع المشاريع االسكانية 
والفئات المســتهدفة من هذه المشاريع 
والمعايير التــي تعتمدها الــوزارة لمنح 

المواطنين الشقق السكنية.
وعقــدت لجنــة الرقابة العامــة وحقوق 
االنسان جلسة استماع للواء توفيق أبو 
نعيم واللواء تيسير البطش لمناقشتهم 
في عديد من القضايا التي تهم الشــأن 
العــام وعلــى راســهم قضيــة توظيف 
)500( جندي لــوزارة الداخلية.  وعقدت 
لجنــة الداخلية واالمــن والحكم المحلي 
جلسة استماع لجهاز الشرطة العسكرية 
لمناقشــة بعض شكوى الموطنين على 

الشرطة العسكرية.

التشريعي عقد جلــــسة واحدة و15 جلسة إستماع لمسؤولين 
حكوميين وإستقبــــل 48 شكوى تخص المواطنين

في تقريره لشهــــر أكتوبر الماضي
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آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

استقالل تحت االحتالل

plc .gaza info .p lc@gov.psplc .gov.ps+ 970 8 2829016 plcmedia palp lc+ 970 8 2827037

majedplc@hotmail.com

ثمانية وعشــرون عامًا مرت على اعالن االستقالل الذي تم في الجزائر عام 
)1988م(، تمر علينا الذكرى عامًا بعد عامًا وشعبنا يرزح تحت نير االحتالل 
البغيض، دون أن ينعم باالســتقالل الحقيقي، ودون يكتمل حلمه بالحرية 
واالســتقالل والتحريــر، ودون أن يتمكن من االنعتــاق من االنتماء لألحزاب 

أكثر من انتماءه للوطن والقضية.  
مــا زلنا نعيش األلم في غزة المحاصــرة التي تعاني من الدمار الذي أحدثه 

العدوان األخير عليها،
وفــي الضفة المنهوبة المحتلة التي يقضم أراضيها غول االســتيطان يومًا 
بعد يوم، نحتفل باالســتقالل في ظل رئيس انتهت شــرعيته، ُيشعر نفسه 
بأنه رئيس غير أنه ال يملك سوى مفاتيح مكتبه في المقاطعة بمدينة رام 
اهلل المحتلــة، لم يبقى لنا من االســتقالل ســوى اإلعالن عــن يوم االجازة 

الرسمية نقلد به شعوبًا تنعم باالستقالل الفعلي.
يحتفــل بعضنا باالســتقالل وما علمنا أن االســتقالل الحقيقــي هو بعودة 
الالجئين، وتحرير فلسطين كلها من براثن االحتالل الذي ما زال يجثم على 
أرضنا ومقدســاتنا ونحن ما زلنا نقامر بمصير شــعبنا ونطيل أمد االنقسام 

دون أي بارقة أمل في انهاءه وطي صفحته إلى األبد. 
اســتقاللنا يــوم عودتنا ألرضنا وتحرير مقدســاتنا، وليس هناك اســتقالل 
تحت االحتالل، اســتقاللنا يــوم تتحقق مصالحتنا الوطنيــة والتوافق على 
استراتيجية وبرنامج وطني على أساس الثوابت وخيار المقاومة، ال شك أنه 
ال قيمة لالســتقالل إذا ما زلنا مختلفيــن ومبعثرين ال يحترم بعضنا بعضا، 
وكيف لنا أن نتحدث عن االستقالل واالحتالل يهدم كل ما بنيناه في لحظة، 

ويدمر أحالمنا في غمضة عين. 
وإن كان الفريق المؤيد لالســتقالل يعتبر اعالن الجزائر يومًا تاريخيًا أسس 
لمرحلة مهمة من تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، فإن هذا األمر يبقى حبرًا 
علــى ورق دون قيمــة حقيقية ووزن معتبر طالما أن أصحاب هذا التوجه ال 
يعتبرون اآلخرين شركاء معهم في المصير والقرار وبناء الوطن، ويستمرون 

في توجهات سياسية تخدم االحتالل. 
إنني لســت ضد االحتفال باالستقالل لمن يعيشونه واقعًا عمليًا، ولكني ال 
أرغب بتســمية األمور بغير مســمياتها عندنا في فلســطين، ألننا باختصار 
لسنا مســتقلين، بل ما زالت أرضنا محتلة، واالحتالل ماضي بتدمير حياتنا 
وتنغيصها يوميًا، وهو مســتمر في تهويد القدس وطمس معالمها العربية 

واإلسالمية فعن أي استقالل نتحدث وبأي يوم نحتفل.  
مــن الوجــب الوطني علينا أن نســعى لدى المجتمع الدولي، والمؤسســات 
العالمية لتكريس فكرة الدولة الواقعة تحت االحتالل لنواجه بذلك محاوالت 
شــطبنا كشعب وقضية، ومحاوالت تصفية قضيتنا، علينا ونحن في ذكرى 
االســتقالل أن نكافح حتى يتحقق ُحلم شعبنا بإقامة دولته المستقلة على 
كاملــة ترابه المقــدس، علينا أن نناضل ونقاتل من أجل أن يفهم أصحاب 
العقول المتحجرة من أبناء هذا الوطن أن فلسطين ال يمكن اختزالها في غزة 

أو الضفة دون بقية األراضي الفلسطينية المقدسة.  
أتمنى أن تحل علينا ذكرى االستقالل العام القادم وقد تحررنا من الحزبية 
والعنصرية والنرجســية، ومضينا نحو بنــاء قدراتنا الوطنية، وحافظنا على 
مقاومتنا رصينة قوية، بهدف تحرير أرضنا ومقدســاتنا وأقصانا، أتمنى أن 
تحــل الذكرى وقــد وصلنا ألكبر قدر مكن من التعاطف العربي واإلســالمي 
والدولي على الصعيد الرسمي والشعبي مع فكرتنا وقضيتنا وأرضنا المحتلة، 

وما ذلك على اهلل بعزيز.
   

اســتقبل د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشريعي يوم أمس األول بمكتبه رئيس أكاديمية 
اإلدارة والسياسة للدراسات العليا د. محمد المدهون 
رافقــه النائب األكاديمي د. أحمــد الوادية، وناقش 
الوفد مع رئاسة التشريعي جهود األكاديمية الرامية 
لخدمــة المجتمــع الفلســطيني، وردفــه بالخبــرات 

والكفاءات الوطنية والعلمية. 
وســلم الوفد لرئاسة التشريعي نسخة عن مخرجات 
وتوصيات مؤتمر األمن القومي الفلســطيني الرابع 
الذي عقدته االكاديمية مؤخرًا، وقدموا شــرحا حول 
خدمــات األكاديمية الهادفة لتطويــر البحث العلمي 

وخدمة الجمهور الفلسطيني. 
بدوره شكر بحر وفد األكاديمية لما يبذلوه من جهود 

علمية متقدمة لخدمة المجتمع الفلســطيني، مشيدًا 
بدور األكاديمية العلمي في تخريج كوادر فلسطينية 
مؤهلــة علميًا وقادرة على خدمــة الوطن والقضية، 

وهنأ بحر رئيس األكاديمية بنجاح المؤتمر األخير. 

رئاسة التشريعي تستقبل رئيس 
أكاديمية اإلدارة والسياسة

شــارك النائبــان عبد الرحمــن الجمل 
تكريــم  حفــل  فــي  حمــاد  وفتحــي 
الفائزين في مســابقة القــرآن الكريم 
وتخريج دورتين صناع المجد والوعي 
السياســي من األجهــزة األمنية والذي 
السياســي  التوجيــه  هيئــة  نظمتــه 
والمعنــوي فــي مدينة غــزة، بحضور 

وكيــل مســاعد وزارة الداخليــة ماهر 
أبــو صبحة، ورئيــس هيئــة التوجيه 
السياســي والمعنــوي اللــواء محمود 
عزام، والدكتور نسيم ياسين، والعديد 

من أفراد وضباط األجهزة األمنية.
بدوره أثنى النائب الجمل على الجهود 
التــي تبذلها هيئة التوجيه السياســي 

والمعنوي في وضع البرامج والدورات 
المناسبة ألفراد األجهزة األمنية، مؤكدًا 
على ضرورة االســتمرار في مثل هذه 
البرامــج التوعويــة والتثقيفيــة ألفراد 
األجهــزة األمنيــة، ومشــيدًا بحفظــة 
القــرآن الكريــم مــن أبنــاء األجهــزة 

ومنتسبيها. 

نائبان يكرمان حفظة القرآن الكريم 
من عناصر األجهـزة االمنيــة


