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النائب يونس األسطل 
يتفقد جهاز التدخل وحفظ 

النظام برفح 

النزالء يهدون التشريعي مصحفا بخط أيديهم

"بحر": مراكز التأهيل واإلصالح حضارية وُتعلي من قيمة االنسان

اســتقبل النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي أحمد 
بحــر بمكتبه مدير عام مراكز التأهيــل واإلصالح العميد 
فؤاد أبــو ابطيحان، بحضور النواب: إســماعيل األشــقر، 
جمــال نصار، وعبد الرحمن الجمل، ورافق أبو "ابطيحان" 
عدد من كبار الضباط العاملين بمراكز التأهيل واإلصالح 
باإلضافة لعدد من النزالء الذي خطوا المصحف الشــريف 
بالرســم العثماني بخط أيديهم أثناء فترة محكوميتهم، 
وأهــدى النزالء لرئاســة التشــريعي نســخة مــن القرآن 

الكريم.
بدوره شــرح "أبــو ابطيحان" لرئاســة ونواب التشــريعي 

الخدمــات التــي تقدمهــا إدارة مراكز التأهيــل واإلصالح 
للنــزالء، موضحــًا أنهــم يعملــون علــى تأهيــل النزالء 
وليس عقابهــم، ويخضعونهم لبرامج تدريبية وتثقيفية 
وتوعوية من شــأنها إصالحهم وتأهيلهم ليكونوا لبنات 

صالحة ومعامل بناء في المجتمع الفلسطيني. 
مــن ناحيتــه أشــاد "بحــر" بمراكــز التأهيــل واإلصالح 
وبرامجها التأهيلية واالصالحية، معبرًا عن فخره واعتزازه 
بالمهنية العالية التي تتعامل بها إدارة المراكز مع النزالء، 
مؤكــدًا أنهــا تُعلي من قيمة االنســان وتســعى لتنمية 
قدراته، مشــيدًا باألساليب الحضارية التي تتبعها اإلدارة 

مــع النزالء، ومعبرًا عن ســعادته بالهدية التي قدمها له 
النــزالء وهي نســخة من القــرآن الكريم بخــط أيديهم، 
موضحًــا أنها أثمن هدية، واعدًا النــزالء بالمضي قدمًا 
نحو إنضاج مشــروع قانون تخفيف عقوبــة النزالء الذين 
يحفظون القرآن الكريم أثناء فترة حكمهم، وكذلك الذين 
يثبتون حسن سير وسلوك وأنهم تغيروا نحو األفضل وأن 
مدة بقائهم في مراكز التأهيل فعاًل أصلحت أحوالهم.    

من طرفــه تقــدم النائب عبــد الرحمن الجمل بالشــكر 
للنــزالء الذين رســموا المصحــف بخط أيديهم بالرســم 
العثماني وبمهارة عالية ودقة متناهية، منوهًا إلى أن دار 

القرآن الكريم التي يرأسها ساهمت في تنفيذ عدة برامج 
بالتعــاون مــع إدارة مراكز التأهيل واإلصالح من شــأنها 

تعزيز القيم واألخالق في نفوس النزالء. 
إلى ذلك شــكر أحــد النزالء فــي كلمة له رئاســة ونواب 
التشريعي على استقبالهم واالستماع ألوضاعهم، مؤكدًا 
التعامــل الحســن معهم من قبــل إدارة المركــز، وداعيا 
للعمل نحــو اخراج مشــروع قانون التخفيف عــن النزالء 
لحيز النور، مؤكدًا أنهم قد ندموا على ما كان منهم وهم 
ينتظــرون الفرج والعــودة ألحضان بيوتهــم وعائالتهم 

وخدمة المجتمع. 

لرئيس  الثانــي  النائــب 
المجلس حسن خريشة: 
التشريعي حجر الزاوية 
السياســي  للنظــام 

الفلسطيني 
02

النائب البردويل "للبرلمان": تفعيل التشريعي جزء أصيل من ُأسس المصالحة
شــدد النائــب صــالح البردويــل فــي تصريــح خــاص 
"للبرلمان" أن تفعيل المجلس التشريعي إنما هو بمثابة 
جــزء أصيل من ُأســس المصالحة الوطنيــة التي تجري 

بشأنها المباحثات في القاهرة. 
وأكــد "البردويــل" علــى أن حماس حريصة علــى إتمام 
المصالحة لرغبتها في التخفيف عن شــعبنا الفلسطيني 
خاصــة فــي قطــاع غــزة، ولمواجهــة التحديــات التــي 
تتعرض لها القضية الفلســطينية، الفتًا إلى أن الشعب 
الفلسطيني يتعرض إلى هجمة شرسة، وهذا يحتاج من 

الجميع إلى وقفة جادة من أجل التخفيف عنه.
وتوقع "البردويل" أن تستمر جلسات المصالحة بالقاهرة 
ألســبوع لحســم كافة القضايا، في حال استمرت األمور 
إيجابية، مشــيرا إلى أن حديث جلســات المصالحة تناول 

تمكيــن حكومــة الوفــاق، مشــيدًا بالرعايــة المصرية 
لمباحثــات المصالحة الفلســطينية، الفتا إلــى أن أجواء 

الحوارات كانت مطمئنة.
وطمئــن "البردويل" الموظفين بقولــه:" من الممكن أن 
تســير األمور إلى تســكين الموظفين جميعــا بما فيهم 
القديــم والجديــد، وربما نكــون بحاجة لقرابــة "5" آالف 
موظف جديــد في غــزة، وليس هناك فائــض لعزل أي 
موظــف، ألن قضيــة الموظفيــن تحتاج إلــى إرادة وهي 

موجودة بدعم مصري".
وبيــن أن المرحلــة الثالثــة مــن اللقــاءات ســتجمع كل 
الفصائــل الفلســطينية لتشــكيل وحدة وطنيــة جديدة 
وظيفتها التأســيس النتخابات قادمة، وأن األمور تســير 

في االتجاه الصحيح في المصالحة الفلسطينية.
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"بحر" يؤكد على ضرورة انعقاد 
المجلس التشريعي والقيام بدوره

أكد أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني على ضرورة تفعيل 
المجلس التشــريعي للقيام بدوره في ملف 
المصالحــة الوطنية، مثمنا جهــود حركتي 
حماس وفتــح في إتمــام المصالحــة ودور 

مصر الشقيقة.
وقــال "بحر" فــي تصريح صحفــي أصدره 
يــوم أمــس األول إن المجلس التشــريعي 
سيبقى صمام أمان في جميع مراحل العمل 
الوطني والسياسي، وسيبقى حاميًا للوفاق 
والمصالحــة الوطنيــة في جميــع المراحل، 
مؤكدًا أن المجلس التشــريعي ممر إجباري 
للحكومة واالنتخابــات والمصالحة، باعتبار 
أنــه الخيمة الفلســطينية الوحيدة المتبقية 

للشرعية.

ولــف إلــى أن المجلس مــن مهامــه تهيئة 
التشــريعية  االنتخابــات  إلجــراء  األجــواء 
والرئاســية والمجلــس الوطني بشــكل حر 
ونزيه، من أجل إتمام بناء مؤسسات الدولة 

على أسس متينة. 
التشــريعي  المجلــس  أن  إلــى  ونــوه   
الفلسطيني مكون أساسي وحجر الزاوية في 
النظام السياسي الفلســطيني، حيث تلقى 
على عاتقــه مهام ضبط العمل السياســي 
وفــق المنظومــة التشــريعية، وذلــك عبر 
تحقيقه الستقالليته عن السلطة التنفيذية 
وتكريس التوازن بين السلطات، مضيًفا أن 
البرلمان يتمتع بالشــرعية األساسية داخل 

أي نظام سياسي كونه نابع من الشعب. 

نواب الضفة يدعون عباس 
القتناص فرصة المصالحة وإلغاء 

العقوبات عن غزة
طالــب نواب الضفة الغربية رئيس الســلطة 
المصالحة  الفلســطينية باقتنــاص فرصــة 
مع حركــة حماس ورفع االجــراءات العقوبية 
التــي فرضهــا على قطــاع غزة كاســتحقاق 
فوري مقابل حــل اللجنة اإلدارية مشــيرين 
لضرورة تفعيل المجلس التشريعي وانتظام 
جلســاته لرعاية جهود المصالحة وصواًل إلى 
انتخابات وطنية عامة وافساح المجال لحرية 
الــرأي والعمل الصحفــي، وتحويــل األموال 
للوقود المشــغل لمحطة توليد الكهرباء في 
قطاع غزة، واســتئناف التحويالت الطبية من 

القطاع.
وأكــدوا في بيــان لهم علــى ضــرورة إعادة 
الرواتب الموقوفة للموظفين وخاصة رواتب 
األســرى المحررين، وإلغاء التقاعد القســري 
للموظفين اضافة لرفــع الحظر والحجب عن 

المواقع االلكترونية.
وأشــار النــواب ألهميــة أن تتواصل خطوات 
المصالحــة وتترجم عمليًا علــى أرض الواقع 
إلعادة اللحمة الوطنية وإرساء قواعد الشراكة 
السياسية على طريق صياغة برنامج سياسي 
وطني توافقي يعطــي األمل ويحقق أهداف 

شعبنا بالوحدة والحرية واالستقالل.
وطالــب النــواب الحكومــة بمباشــرة عملها 
والقيــام بمهامها وواجباتها فــورًا تجاه أهلنا 
فــي القطاع، داعين كافة الجهات المســؤولة 
بتهيئة األجواء المناســبة للمصالحة الوطنية 
الشــاملة، وإزالة كل العقبات التي تحول دون 
ذلــك وخاصة مــا يتعلــق بالحريــات العامة، 
االعتقال السياسي، وإطالق سراح المعتقلين 
السياســيين عماًل بمبادئ القانون األساسي 

الفلسطيني.

النائب يحيى العبادسة: كلفة االنقسام 
قاسية على القضية الفلسطينية

 أوضح النائب عن كتلة التغيير واإلصالح يحيى العبادسة 
أن المجتمع الفلســطيني مجتمع متماســك البنية، رغم 
األزمــات التي لحقت بــه، وأنه أثبت للجميــع بأنه األكثر 
قــوة في الصبر والتحمل، وقد برز ذلك في جميع األزمات 
واالعتــداءات الصهيونية على الشــعب الفلســطيني في 

مختلف أماكن تواجده.
جاءت تصريحاته هذه خالل مشــاركته في ندوة سياسية 
لدعــم جهــود المصالحة الفلســطينية، نظمهــا مجلس 
عائــالت خان يونــس، بمشــاركة عماد األغــا ممثاًل عن 
حركة فتح، والشــيخ إحسان عاشــور مفتي محافظة خان 
يونس، ورئيس البلدية يحيى األســطل، باإلضافة لنخبة 
من المجتمع المحلي من وجهاء ومخاتير وشخصيات عامة. 
وقــال النائــب العبادســة:" إننــا متوجهون نحــو تحقيق 
المصالحــة وعازمون علــى إنجاح الجهــود الرامية إلنهاء 
االنقســام، وأن االحتالل الصهيوني هو المستفيد األكبر 
من االنقسام، مشيرًا أن االنقسام السياسي الفلسطيني 
خلف آثــار كارثية على كل مناحي الحياة، مما اســتوجب 
أن تكون المصالحة المجتمعية أحد أســس المصالحة بل 

تسبقها لتمهيد الطريق أمام المصالحة السياسية، مؤكدًا 
على دعم كتلة التغيير واإلصالح لجهود المصالحة. 

 وأكــد على دور العائالت في إتمــام المصالحة باعتبارها 
نــواة المجتمــع الفلســطيني وال يختلف دورهــا عن دور 
الفصائل في ترســيخ المصالحة، مشــيرًا إلى أن الشعب 
الفلســطيني وعائالته تتســم بخصال التسامح والمحبة 
وهذا ما خفف كثيرًا من آثار االنقســام وجنبنا الكثير من 
المآســي التي جرت في بلدان اخــرى تعرضت لمثل هذه 

الظروف. 
 وبيــن "العبادســة" أن وفد حركــة حماس إلــى القاهرة 
ســيطرح عدد من الملفات أبرزها ملــف الحكومة واألمن 
وملــف منظمة التحرير الفلســطينية والتــي اتفق عليها 
القاهرة عــام 2011، الفتا إلى أن عناصر دعم المصالحة 
تتمثل في الجدية وعدم طرح مواضيع قد تعيق إتمامها، 
موضحًا أن كلفتة االنقســام كانت قاسية ليس على غزة 
فقط وإنما على مجمل القضية الفلســطينية، معبرًا عن 
تفاؤله بتحقيق المصالحة، وإنهاء حقبة االنقســام مؤكدًا 

على أن الوطن ومصلحته أكبر من كل الفصائل.

خريشة: المجلس التشريعي حجر الزاوية للنظام 
السياسي وبدون تفعيله ال تكتمل المصالحة

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي 
المجلــس  إن  خريشــة  حســن  الفلســطيني 
التشريعي هو ممر اجباري للمتصالحين، مبينا 
أن األصل في النظام السياســي أن الحكومة ال 
تمارس عملها قبل حصولها على ثقة المجلس 

التشريعي. 
وقــال فــي تصريــح صحفــي:" أن المجلــس 
التشــريعي ممر اجبــاري ألنه ســيكون هناك 
انتخابــات، والمؤهل لوضع قانــون االنتخابات 
في ظل المصالحة هو المجلس التشريعي حتى 

يكون نافذ وبالتالي هو ممر اجباري للجميع".
وشــدد خريشة أن المجلس التشريعي بوضعه 
القديــم والحالي هو حجر الزاويــة في النظام 

يلتئــم بتوافق بين كتلتي فتح وحماس وباقي 
مكوناته. 

وتابع:" اليوم الكرة في ملعب الرئيس محمود 
عباس وهو الذي يمتلك هذا الدور وفق القانون 
وبإمكانه أن يدعو المجلس التشريعي لالنعقاد 
بــدورة برلمانية جديدة يتم فيها انتخاب هيئة 
مكتب جديد وانتخاب رؤوساء ومقرري اللجان، 
هــذا الذي يجــب أن يكون ولكــن يبقى هناك 
اشكاليات حيث أصبح لدينا تشريعات وقوانين 
مختلفة في غزة والضفة، ولحل هذه المعضلة 
يمكــن للتشــريعي أن يناقــش ذلك فــي أول 
جلسة له وأما أن يبقي على تلك التشريعات أو 

يرفضها". 

السياســي الفلســطيني وبدونــه ال تكتمل أي 
مصالحة واضاف: "فتح وحماس تشــكالن 95% 
من اعضــاء المجلــس التشــريعي ولكن حتى 
يتوافقــوا علــى الحكومــة يجــب أن تأتي الى 

المجلس حتى نعطيهم الثقة".
ودعا "خريشــة" الى العمل على جمع الســلطة 
التشــريعية التــي غيبــت على مدى ســنوات 
االنقسام رغم المحاوالت االحادية لالجتماعات 
ولكن المجلس كان غائبا باعتباره وحدة واحدة 
يجتمــع بنصاب رئاســي الفتا أنــه بإمكان ربع 
أعضاء المجلس أن يدعوا لعقد جلســة طارئة 
للمجلس التشريعي لمناقشــة موضوع طارئ 
وهــذا ال نحبــذه، ألننــا نريــد للتشــريعي أن 
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3 أخبار ومقاالت

التشريعي .. عنوان
 الوحدة وسيادة القانون

يعد المجلس التشريعي من أهم ركائز النظام السياسي الفلسطيني، حيث 
تلقى على عاتقه مهام ضبط العمل السياسي وفق المنظومة التشريعية، 
وذلك عبر تحقيقه الســتقالليته عن السلطة التنفيذية وتكريس التوازن 
بين الســلطات، ناهيــك على أن المجلس التشــريعي يتمتع بالشــرعية 
األساسية داخل النظام السياسي الفلسطيني كونه نابع من الشعب، ومن 
ثم يجب على هذه المؤسسة البرلمانية أن تلعب دورًا محوريًا على صعيد 

تنفيذ اتفاقيات المصالحة الوطنية.
ويأخذ دور المجلس التشــريعي الفلســطيني شــرعيته من المكانة التي 
منحه إياها القانون األساســي الفلســطيني كمؤسســة دستورية مصدر 
سلطتها الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات بشتى صورها من أجل 
بناء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، حيث يتمتع بدور أساسي 
في مؤسسات الســلطة الوطنية التي تمثل نواة الدولة الفلسطينية، كما 
وتضــم مهامه البرلمانية مســؤولية ســن القوانين وتعديلهــا، وإلغائها، 

والرقابة على السلطة التنفيذية، ومدى التزامها بالقواعد الدستورية.
األهمية الكبرى لدور المجلس التشريعي في الضفة بعد االنقسام السياسي 
والــذي تمتد واليتــه إلى حيــن أداء األعضاء الجــدد اليمين الدســتورية، 
والمهــام الثَِقال التــي تُلَقى على عاتــق أعضائه تُحتِّــم علينا ضرورة 
تفعيل هذه المؤسســة البرلمانية مع بدء المراحل األولى إلنهاء االنقسام 
السياسي الفلســطيني، كي تقوم الفصائل الفلسطينية من خالل كتلها 
البرلمانية بعرض أية اتفاقيات تم التوصل إليها على المجلس لنيل الثقة 
التشريعية، ومن َثمَّ تأخذ سبيلها الحقيقي إلنهاء الخالفات، واتخاذ كافة 
الســبل واإلجراءات وسن التشريعات القانونية التي من الممكن أن تفعّل 
المصالحة الفلســطينية في إطارها الشرعي والحقيقي المؤسساتي التي 
تكفل بدورها االنتقال الســلمي للسلطة، لتتمكن المؤسسات الدستورية 
في إطارها القيام بوظائفها المعهودة في حماية وتحقيق حقوق الشــعب 
الفلسطيني في ظل برنامج مشترك للطيف السياسي الفلسطيني، يتميز 

بعدم إقصاء أي فصيل.
ال شــك أن رئاسة وأعضاء المجلس التشريعي كافة لديهم الرغبة القوية 
والعزيمة الصادقة نحو طي صفحة االنقســام السياســي البغيض، وهم 
حريصون كل الحرص على ممارسة مهامهم الرقابية والتشريعية بشكل 
طبيعي في إطار اتفاق الكتل جميعها، وسيكون التوافق وتغليب المصلحة 
العامــة هو الســمة األبرز لعمل المجلس التشــريعي الفلســطيني خالل 

المرحلة المقبلة وصواًل إلى إجراء االنتخابات.
وإننا إذ نثمــن جهود حركتي حماس وفتح في إتمــام المصالحة الوطنية 
الفلســطينية، كما ونشــكر الــدور الذي تقوم به مصر الشــقيقة في هذا 
اإلطار، فإننا ندعــو المتفاوضين في القاهرة التخــاذ خطوات فاعلة نحو 

تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني وفقا للتالي:
أواًل- أن أولى الخطوات بعد دخول حكومة الوفاق إلى غزة ينبغي أن تكون 
انعقاد المجلس التشــريعي فورا، وجلوس النواب من حماس وفتح وبقية 

القوائم األخرى تحت قبة البرلمان.
ثانيًا- أن المجلس التشريعي سيبقى صمام أمان في جميع مراحل العمل 
الوطني والسياســي، وسيبقى كما كان حاميًا للوفاق والمصالحة الوطنية 
في جميــع المراحل. فهو ممر إجباري للحكومــة واالنتخابات والمصالحة، 

باعتباره الخيمة الفلسطينية الوحيدة المتبقية للشرعية.
ثالثــًا- ضرورة العمل على تهيئة األجواء إلجراء انتخابات جديدة للمجلس 
التشــريعي والرئاســة، والمجلس الوطني على أســاس التمثيل النسبي 
الكامل، من أجل إرســاء عملية إنهاء االنقسام على أسس متينة. حيث لن 
تكتمل المصالحة دون انعقاد المجلس التشــريعي والقيام بعدة جلســات 
لمباركــة ما يجري، ومناقشــة العديد مــن القضايا المهمــة والعالقة منذ 

سنوات.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

نظمت دائرة الموارد البشرية في المجلس التشريعي دورة تدريبية بعنوان 
"التنظيم االحترافي لأليام الدراسية وورش العمل"، وذلك بمقر التشريعي 
وبمشــاركة عدد من موظفي المجلس، وأوضح مدير دائرة الموارد البشرية 
إبراهيــم المصــري أن هــذه الــدورة التدريبية تهــدف الى تعزيــز مهارات 
المشــاركين فيما يتعلق بالتنظيم االحترافي ألكثر الفعاليات المســتخدمة 

بالمجلس وهي ورش العمل واأليام الدراسية. 
وأشار "المصري" إلى أن تنظيم تلك الدورة ومشاركة موظفي المجلس فيها 
من شــأنه أن يضمــن تحقيق الجودة المرجوة فــي العمل اليومي للمجلس 

التشريعي، منوهًا إلى أن الدورة تأتي في سياق الخطة التدريبية السنوية 
لدائرة الموارد البشــرية التي تهتم بتطوير الكادر البشري ورفده بالخبرات 
والعلمية المتقدمــة والحديثة، باإلضافة لصقل مهارات المشــاركين فيها، 
مشــددًا على حرص دائرته الدائــم بتزويد الزمــالء الموظفين بالمهارات 

المطلوبة إلنجاز األعمال والمهام بالسرعة والكفاءة المرجوة.
ومــن الجدير ذكــره أن الدورة تأتي في ســياق التعاون مع مؤسســة ابداع 
للتدريب والبحوث والدراسات ويقدمها المهندس نبيل اسليم، وتتناول عدة 

عناوين مهمة وتستمر لمدة "9" ساعات تدريبية معتمدة. 

شــاركت النائب هــدى نعيم في لقاء سياســي نظمته الجامعة 
اإلســالمية بغزة بالتعاون مع لجنة االنتخابات المركزية ضمن 
أنشــطة مشــروع "نحو طلبة جامعيين أكثر وعيًا تجاه القضايا 

الديمقراطية والمشاركة السياسية والحكم الرشيد".
وحضر اللقاء رئيس قســم الشريعة والقانون عفيف أبو كلوب، 
مدير العيادة القانونية في الجامعة حســام الدين الدن، منسق 
دائرة غــزة االنتخابيــة د. محمد أبو الخير، منســق المشــروع 
أحمد طوطــح، وطاقم العيادة القانونيــة ولفيف من المهتمين 

والمعنيين، وعدد من طالبات الجامعة.
بدورهــا لفتــت النائب "نعيم" إلــى ضرورة التعــرف على بنية 
المجلس التشــريعي من ناحيــة التشــكيالت واألدوار المناطة 
بــه، وهي: الدور الرقابــي وهو الدور األبــرز للبرلمان، واعتماد 
الميزانيــة والموازنــة، وخطــة عمــل الحكومــة، وإقرار وســن 

القوانين.
وأوضحت النائب "نعيم" أن المجلس التشــريعي هو األداة التي 
تراقب الحكومة وبعض المؤسســات األهلية وهو الدور المهم 

الــذي يحافظ على بقاء المؤسســة الرســمية فــي إطار الحكم 
الرشــيد والعمل، وبينت أن من حق المجلس التشريعي أن يرد 

الموازنة من حيث السياسات التي بُنيت عليها.
ونوهــت إلــى أن المجلس التشــريعي يضم عدة لجــان فعالة، 
وهي: لجنة التربية والقضايا االجتماعية، واللجنة االقتصادية، 
ولجنة الرقابة، ولجنة القدس ولجنة االستيطان، وقد استعرضت 
تجربتها الخاصة بالعمل كنائب بالمجلس التشريعي والمعيقات 
التي واجهتها وسُــبل التغلب عليها كتحفيــز للطالبات وحثهن 
على المشاركة في الحياة السياسية وأخذ دورهن الحقيقي في 

المجتمع.
من جانبه أشــار الدكتور محمد أبو الخير إلى أن اللقاء التوعوي 
يهــدف إلــى دمج الشــباب في أي عمليــة انتخابيــة قادمة ألن 
معظم فئة الشــباب في المجتمع الفلسطيني لم يشاركوا في 
االنتخابــات التــي أجريت من قبــل، مبينًا أن لجنــة االنتخابات 
تنسق مع كل مؤسسات المجتمع المدني التي تحتك بالمواطن 

للتوعية والتثقيف في كل ما يتعلق باالنتخابات.

التشريعي ينظم دورة تدريبية لموظفيه

النائب هدى نعيم تستعرض التجربة البرلمانية في 
لقاء سياسي نظمته الجامعة اإلسالمية 
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تقرير

يمضــي نــواب محافظة الوســطى نحو 
ممارســة أعمالهــم بــكل عزيمة وهمة 
وثبــات، اذ تفقدوا المدرســة الصناعية 
فــي ديــر البلــح وأشــادوا بدورهــا في 

خدمــة الطلبــة، كمــا شــاركوا بافتتــاح 
المقر الجديد لنقابة المهندسين بحضور 
كوكبة من المهندســين والمسؤولين، 
باإلضافة لمشاركتهم في حفل تكريم 

طلبة الثانوية العامة من ذوي اإلعاقة 
البصرية، البرلمان تابعت األنشطة التي 
قــام النــواب بتنفيذهــا وأعــدت التقرير 

التالي

نواب الوسطى يتفقدون المدرسة الصناعية
ويفتتحون مقر نقابة المهندسين ويكرمون ذوي االعاقة البصرية

المدرسة الصناعية
تفقــد النائبــان عبــد الرحمن الجمل وهــدى نعيم 
المدرســة الصناعيــة بمدينة ديــر البلح وأشــادوا 
بجهود إدارتها وطاقم العامل فيها مثمنين دورهم 
الكبير في خدمة أبناء شــعبنا، وكان مدير المدرسة 
مدحت الدســوقي علــى رأس الطاقــم اإلداري في 
اســتقبال النائبيــن وقدم لهمــا شــرحًا وافيًا عن 
الخدمــات التي تقدمها مدرســته، وتاريخ نشــأتها 
منذ العام "2000م"، وطبيعة العمل فيها، موضحًا 
أنها المدرســة الوحيــدة المتخصصة بتعليم المهن 
الصناعيــة وتســتوعب الطــالب من كافــة مناطق 

ومحافظات قطاع غزة.
بدورهما شكر النائبان مدير المدرسة وأشادوا بأداء 
الطاقم المهني والمدرسين فيها، داعين كل الجهات 
الرســمية واألهلية لدعمهــا حتى تتمكــن من أداء 
رســالتها وخدمة طلبتها، معبرين عــن أملهم بغدٍ 
أفضل للمدرسة ولعموم طلبة فلسطين، مشددين 
على أهمية التعليم الصناعي والمهني وأنه ال يقل 

أهمية عن التعليم التقليدي واألكاديمي. 
افتتاح نقابة المهندسين

إلــى ذلــك شــارك النائبــان: ســالم ســالمة وعبد 
الرحمــن الجمل بحفل افتتاح المقــر الجديد لنقابة 
المهندســين في مدينة دير البلــح بحضور كوكبة 
من المهندســين على رأســهم نقيب المهندســين 
كنعان عبيد، ورئيس بلدية دير البلح سعيد نصار، 
ولفيف مــن الشــخصيات الحكوميــة وممثلين عن 
المؤسسات الرسمية واألهلية، باإلضافة لجمع غفير 

من المهندسين والمهندسات في المحافظة. 
مــن ناحيتــه أشــاد نقيــب المهندســين بالجهــود 

المضنية التي بذلتها نقابته من أجل الوصول لهذة 
اللحظة التي يُدشــنُ فيها المقــر الجديد للنقابة، 
معربًا عن أمله أن يتســنى للنقابة تقديم الخدمة 

للمهندســين من خالل المقر الجديد، مقدمًا شكره 
لجميــع من ســاهم في هــذا االنجاز الــذي وصفه 

بالتاريخي والمعتبر. 
بدوره رحب النائب ســالم ســالمة بالحضور وبارك 
للنقابــة مقرها الجديد معربًا عن ثقته بالمهندس 

الفلســطيني الذي يتمتع بالقــدرة والكفاءة العالية 
التي يعز نظيرها في صفوف المهندســين األخرين 
مــن أصحــاب الجنســيات األخــرى، مشــيدًا بدور 

المهنــدس الفلســطيني فــي بناء الوطــن وتعزيز 
صمود المواطن واالشراف على المشاريع الهندسية 

التي تخدم المجتمع الفلسطيني. 
تكريم ذوي االعاقة 

وعلى صعيد أخر شارك النائبان سالم سالمة وعبد 
الرحمن في حفل تكريم طلبة الثانوية العامة 
مــن ذوي االعاقة البصرية والــذي أقيم في 
مدرسة النور واألمل بمدينة الزهراء، بحضور 
مدير عام التوجيه واالرشاد والتربية الخاصة 
فــي وزارة التربيــة والتعليم األســتاذ أحمد 
الحواجري، ومدير مديريــة التربية والتعليم 
بالمحافظة الوســطى ســعيد أبو حسب اهلل، 
المديــر االداري في مديرية التربية والتعليم 
بالوسطى األستاذ ناصر السدودي، باإلضافة 
لكوكبة من المســئولين والمهتمين بمجالي 
التعليم وخدمــة ذوي اإلعاقة، وبحضور عدد 
من الشخصيات األكاديمية والوجهاء وأهالي 

الطلبة المتفوقين من المحافظة الوسطى.
وعبر النائب عبد الرحمن الجمل عن اعتزازه 
بمستوى الطلبة ومدى تفوقهم، معربًا عن 
فخره بهم وهم يحققون أعلى الدرجات رغم 
اإلعاقة، مؤكدًا دعمه لهذة الشريحة المهمة 
من بين أبناء المجتمع الفلسطيني، ومشيدًا 
باإلنجــازات التــي حققهــا ذوي االحتياجــات 
الخاصــة وعلــى وجــه الخصــوص أصحــاب 

اإلعاقة البصرية.
بدوره أكد مدير عام االرشاد والتربية الخاصة أحمد 
الحواجــري في كلمته أن تفوق هــؤالء الطالب جاء 

نتيجة وتتويجًا لجهود سنوات متراكمة من الرعاية 
والعنايــة، مشــيرًا إلــى أن اإلدارة العامة لإلرشــاد 
والتربية الخاصة تبذل جهدًا مميزًا في خدمة الطلبة 
وخاصة ذوي اإلعاقة البصرية وغيرهم من أصحاب 

االعاقات المختلفة.
المصالحة المجتمعية

وفي سياق منفصل شــارك النواب: سالم سالمة 
والنائــب، عبــد الرحمــن الجمــل، وهــدى نعيم 
بمهرجان المصالحة المجتمعية الذي نظمته لجنة 
المصالحة الوطنية العليا في المحافظة الوسطى، 
ويأتي اســتمرارًا لجهــود المصالحــة المجتمعية، 
وأعلنــت فيــه عــن مصالحــة مجتمعيــة لثماني 
عائالت من شــهداء األحداث التي شــهدها قطاع 
غزة إبان أحداث االنقســام في العام 2007، وذلك 
بحضــور قادة الفصائل، ورجــال اإلصالح، ورجال 

القانون والمجتمع المدني، وعائالت الشهداء.
حيــث أكد رئيس لجنة المصالحــة الوطنية العليا 
خضــر حبيب، علــى االســتمرار قدمًا فــي إتمام 
المصالحــة المجتمعيــة لذوي شــهداء االنقســام 
والعمل بــكل جهد لبناء مجتمع يســوده الســلم 
األهلــي، مشــيرًا ألهمية نشــر ثقافة التســامح 

وتعزيز مناعة المجتمع الوحدوية.
وعبر المتحدث باسم عائالت الشهداء عالء الدين 
الشــامي عن أهمية جهود المصالحــة والدفع بها 
لألمــام والعفــو من أجــل الوطن ألنــه أغلي من 
الجميع وأنهم يحتسبون أبناءهم شهداءهم وقودًا 
لتصحيح المســار وتوحيد الصفــوف في مواجهة 

االحتالل وهو العدو األول للشعب الفلسطيني.   
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تقرير

نواب شمال القطاع ينظمون حملة زيارات 
لجامعات وكليات المحافظة 

أطلــق نــواب كتلــة التغييــر واإلصــاح 
بمحافظة شمال قطاع غزة حملة لزيارة 
عــدد من الجامعات والكليات والمعاهد 
والمؤسســات الرســمية واألهليــة في 

المحافظة، شملت جامعتي فلسطين، 
وغزة، وكليتي نماء والدعوة اإلسامية، 
باإلضافة لزيارة وزارة األشــغال العامة 
واإلســكان بالمحافظــة، وذلــك بهدف 

تفقــد تلك المؤسســات واالطاع على 
تابعــت  البرلمــان  العمــل فيهــا،  ســير 
أنشــطة وزيارات النــواب وأعدت التقرير 

االتي 

جامعتي فلسطين وغزة
بــدأت الحملــة بزيــارة جامعــة فلســطين فــرع 
الشــمال وتكريم مجلس إدارتهــا، وكذلك مجلس 
إدارة جامعــة غزة فرع الشــمال وأعضــاء الهيئتين 
اإلداريــة واألكاديميــة في كلتــا الجامعتين، وضم 
الوفد المشــارك في الزيارة ُكاًل من النواب: يوسف 
الشرافي، مشير المصري، ومحمد شهاب، وكان في 
استقبالهم مدير فرع الشمال في جامعة فلسطين 
د. نادر أبو شــرخ، ومدير فرع الشمال بجامعة غزة 
د. عصام اســليم باإلضافة لعدد مــن األكاديميين 

والمحاضرين والعاملين بالجامعيتين.
وشكر النواب إدارة الجامعتين على جهودهم الطيبة 
والمباركة في خدمة مسيرة التعليم العالي من خالل 
رفد الطلبــة بالقدرات المهنيــة والعلمية واالرتقاء 
بالكوادر األكاديميــة والتربوية بالجامعتين، وثمن 
النــواب أداء الجامعتين واهتمامهما الكبير بالطلبة 
واستخدامهما أساليب متطورة وحديثة في العملية 
التعليمية وتسهيل اإلجراءات أمام الطلبة للتخفيف 
عنهم ومساندتهم، واطلع النواب على التخصصات 
والكليات واألقسام في الجامعتين واستمعوا لشرح 
حول المساقات العلمية التي يتلقاها الطلبة بهدف 

صقل مهاراتهم العلمية وخبراتهم التعليمية.
وفــي ختام الزيارة تقدم مدراء الجامعتين والطاقم 
االداري فيهمــا بالشــكر من وفد النــواب على هذه 
الزيارة المميزة مثمنين جهودهم الطيبة والمميزة 
فــي خدمة مســيرة التعليم العالي وخدمــة أبنائنا 

الطلبة الجامعيين في فلسطين. 
كليتي نماء والدعوة االسالمية

إلى ذلك زار وفد النواب كليتي الدعوة اإلســالمية، 

ونماء للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة شــمال غزة، 
وذلك اســتمرارًا لحملــة زيارة الجامعــات والكليات 
بالمحافظة، وتثمينــًا لجهودهم في خدمة التعليم 

العالي. 
وأشــاد النواب بإدارة الكليتيــن ودورهما في خدمة 
التعليــم الجامعــي والطلبــة من أبنــاء المحافظة، 
داعيــن المؤسســات الرســمية واألهليــة لتقديم 

ومســاعدتهم  للطلبــة  العــون  يــد 
قــدر المســتطاع، مقدريــن للكليتين 
جهودهما الطيبة والمباركة في خدمة 
مســيرة التعليم العالي واستخدامهما 
أســاليب تدريســية متطــورة وحديثة 
الطلبــة  أمــام  اإلجــراءات  وتســهيل 

للتخفيف عليهم ومساندتهم. 
الدعــوة  كليــة  مديــر  شــكر  بــدوره 
اإلســالمية موســى جمال سلمان وفد 
النواب على الزيــارة معتبرًا أنها لفتة 
كريمة من شأنها دعم مسيرة الكلية، 
وقدم شــرحًا وافيًا عن طبيعة المهام 
والخدمــات والتخصصات التي تقدمها 
كليته لطلبتها، معربًا عن أمله بقدرة 
كليتــه علــى تقديم الخدمــة المميزة 

للطلبة. 
وزارة االشغال

وفي ســياق أخــر تفقــد النــواب مقر 
واإلســكان  العامــة  األشــغال  وزارة 
بالمحافظة بهدف االطالع على ســير 

العمل فيهــا وتعزيــز التواصل الدائم مــع الوزارة 
كمؤسســة عامة تعمل لخدمة أبناء شعبنا، والتقى 
النواب أثناء الزيارة الوكيل مساعد لوزارة األشغال 

العامة واإلسكان المهندس ناجي سرحان، وناقشوا 
معه سُــبل دعم أبناء المحافظــة، والعائالت التي 
بحاجة لترميم بيوتها، ومشــاريع اإلسكان الخيرية 
التي تنفذهــا وزارة األشــغال بالتعاون مــع الدول 

والمؤسسات المانحة.
وتناول النواب الحديث حول إعادة اإلعمار وتعويض 
بقية المواطنين المتضررين في الحروب المتتالية 

على القطاع ومناقشــة عدد مــن القضايا الخاصة 
بالمواطنين.

بــدوره أكــد "ســرحان" اســتجابة الــوزارة الكبيرة 

لشكاوى المواطنين ودراستها وتحدث حول انجازات 
وزارته في التخفيف مــن معاناة المواطنين خاصة 
المتضرريــن والفقــراء من خالل تنفيذ المشــاريع 
اإلسكانية التي من شأنها خلق فرص عمل وتوفير 

مساكن لألسرة المحتاجة.
من ناحيتهم شكر النواب الجهود التي تبذلها الوزارة 
مشــيدين بدورهــا فــي إدارة ملف إعــادة اإلعمار، 

ومؤكدين على ضــرورة التعاون الكامــل مع وزارة 
األشــغال العامة لحل قضايا ومشــاكل المواطنين 

لتقديم الخدمة األفضل ألبناء شعبنا.
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منذ أكتوبر "2015م" 
االحتالل يختطف "17" نائبا ما زال "11" منهم في السجون

منــذ االنتخابــات التشــريعية األخيرة التــي أجريت 
فــي يناير مــن العــام "2006م" واالحتــال يتربص 
بنواب المجلس التشــريعي فــي محافظات الضفة 
الغربيــة المحتلة ويزج بهم في الســجون دون أي 
ســبب يذكر ســوى محاربة التجربــة الديمقراطية 

الفلسطينية الوليدة وخاصة أن القائمة الفائزة في 
تلــك االنتخابات ال تروق لاحتال مــن حيث المبادئ 
والممارسة السياسية، لذا لجأ االحتال لتغييب النواب 
في غياهب الســجون، ومعاقبة أبنائهم وأسرهم 
وعائاتهم بطرق ووسائل وآليات مختلفة، فبعض 

النــواب يقضــي داخل ســجون االحتــال أكثر مما 
يقضيــه في بيتــه وبيــن عائلته بفعــل االعتقاالت 
المتكــررة واألحكام اإلداريــة التي تكاد ال تنتهي 
بحقهم، "البرلمان" تتبعت ملف النواب المختطفين 

في سجون االحتال وأعدت التقرير التالي: 

قرار سياسي
مــن ناحيتــه يرى الناطــق اإلعالمي لمركز أســرى 
فلســطيني للدراســات الباحث رياض األشــقر، أن 
االحتالل يواصل اعتقال النواب كقرار سياسي دون 
وجود أي تهم واضحة تدينهم، لذلك تقوم محاكمه 
الصورية بفرض االعتقــال اإلداري بحقهم لفترات 
معينة ويجــدد لهــم اإلداري ليضمــن بقاءهم في 
السجن أطول فترة ممكنة، موضحًا أن مركزه رصد 
سبعة عشــر حالة اعتقال استهدفت نواب المجلس 
التشــريعي الفلســطيني علــى يد قــوات االحتالل 
االســرائيلي منذ بــدء انتفاضة القدس فــي بداية 

أكتوبر من العام قبل الماضي.
وذكــر أن االحتــالل خــالل عاميــن علــى انتفاضة 
القدس اعتقل عدد من النواب ألكثر من مرة بحيث 
يمضي النائب عدة شــهور خلف القضبــان ويتحرر 
لفترة قصيرة ثم يعاد اعتقاله مرة أخرى كالنائبين 
محمد جمال النتشة من الخليل، والنائب المقدسي 
محمــد أبو طير، حيث ال زاال مختطفين في ســجون 
االحتــالل حتى االن بعد إعــادة اعتقالهم مرة أخرى 

خالل العامين األخيرين.
وبيّــن " األشــقر" أن االحتالل ال يــزال يعتقل )11( 
نائبًا في ســجونه الغالبية العظمى منهم وعددهم 
)9( اعتقلــوا خالل انتفاضة القــدس بينما النائبين 
مــروان البرغوثي وأحمد ســعدات معتقلين منذ ما 

قبل انتفاضة القدس، بينما اعتقل االحتالل النائب 
عبد الرحمن زيدان في طولكرم، بعد اقتحام منزله 
وتفتيشــه ونقلته الى جهة مجهولة، وبعد التحقيق 

معه لعدة ساعات تم إطالق سراحه.
نائبات في سجون االحتالل

وأشــار إلــى أن االحتــالل اعتقل خالل تلــك الفترة 
نائبتيــن في المجلس التشــريعي وهما النائبة عن 
دائــرة الخليل ســميرة عبد اهلل حاليقــة )53عاما(، 
بعد اقتحام منزلها واتهمها بالتحريض على مواقع 

التواصل االجتماعي، وأطلق ســراحها بعد 3 شهور 
من االعتقال، كذلك أعاد اعتقال النائبة خالده جرار 
)53 عامًا( من رام اهلل بعد اقتحام منزلها، وأصدرت 
محكمــة عوفر قرار بتحويلها إلــى االعتقال اإلداري 
لمــدة 6 أشــهر، وكانــت جرار قــد اعتقلت ســابقًا، 
وأمضــت فــي ســجون االحتــالل 14 شــهرًا بتهمه 

التحريض.
استهتار بالحصانة البرلمانية

من ناحيته اعتبر مدير الدائرة اإلعالمية بالمجلس 

التشريعي ماجد أبو مراد أن اقدام سلطات االحتالل 
على اختطاف النواب هو بمثابة اســتهتار بالحصانة 
البرلمانيــة التي مــن المفترض أن نــواب المجلس 
يتمتعون بها كما باقي برلمانيين العالم، منوهًا إلى 
أن استمرار اعتقالهم هو قرار سياسي بامتياز، وأنه 
يأتي في ســياق عزلهم عن محيطهــم االجتماعي 
والسياســي والتقليــل مــن فاعليتهم في الشــارع 
الفلســطيني وخاصة في الضفــة الغربية المحتلة، 
ومن ناحية أخرى رغبة العدو الصهيوني في افشال 
التجربة الديمقراطية الفلسطينية ومحاولة االثبات 
للعالم أن الفلسطيني ال يصلح لممارسة السياسية 
أو العمل البرلماني، مؤكدًا أن ممارســات االحتالل 
واجراءاته بحق النواب ســتبوء بالفشــل ولن تُثني 
النواب المنتخبين ديمقراطيًا عن المضي قدمًا نحو 

خدمة ناخبيهم ووطنهم. 
 وطالب "أبــو مراد" برلمانات العالــم كافة للوقوف 
أمام مســؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه زمالئهم 
الفلسطينيين، مشــددًا على ضرورة الضغط على 
االحتالل لإلفراج عن النواب المختطفين في سجونه 
كافة، منوهًا إلى أن االعتقال اإلداري ليس قانونيًا 
وهو بمثابة تحكم في حرية النواب واألسرى بشكل 
غير مبــرر مــن الناحيــة اإلنســانية والقانونية وال 
ينسجم مع القانون الدولي اإلنساني ومخالف تمامًا 

للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق االنسان. 

النائب أبو حلبية: اقتطاع أجزاء من المسجد األقصى 
محاوالت فاشلة لفرض واقع جديد 

دعا لتعزيز صمود المقدسيين

حــذر النائب د. أحمد أبو حلبية مقرر لجنة 
القدس بالمجلس التشريعي الفلسطيني 
مــن خطــورة إقــدام حكومــة االحتــالل 
الصهيونــي علــى تشــكيل لجنــة خاصة 
إلعداد خطة القتطــاع الجزء الجنوبي من 
المسجد األقصى المبارك والذي يشكل ما 
يقارب %40 من مساحة المسجد اإلجمالية، 

البالغة 144 دونمًا.
وأكــد النائــب أبو حلبية أن مــا يحدث في 
للمســلمين  تحــدي  األقصــى  المســجد 
ومخالفــة للقانــون الدولــي يأتــي ضمن 
وفــرض  للتوســع  صهيونيــة  محــاوالت 

فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن المســجد 
القبلي والســاحة الموجودة فوق المسجد 

المرواني".
ودعا جماهير شعبنا لشد الرحال للمسجد 
األقصــى وتكثيف التواجد فيــه لمواجهة 
بمزيــد  الصهيونــي  االحتــالل  خطــط 
مــن الصمــود والثبــات مطالبًا الســلطة 
الفلســطينية والحكومــة األردنيــة بلجم 
مخططــات االحتــالل الصهيونــي بحــق 
المســجد األقصى المبارك، ودعم صمود 
أهالي القدس وحماية المســجد األقصى 

باعتباره أرض وقف اسالمي.

الهيمنة الصهيونية بالمسجد األقصى، مشيرًا 
إلــى أن كل هــذه االجــراءات ستفشــل أمام 

صمود المقدسيين.
 وقــال النائب أبو حلبية فــي تصريح صحفي 
أصــدره مؤخرًا:" العــدو الصهيوني يحاول أن 
يضع هذه القــرارات الخبيثة كفرض أمر واقع 
داخــل المســجد األقصى شــيئاً فشــيئًا حتى 
يفرض الهيمنة الصهيونية بالتدريج على هذا 

المسجد األقصى المبارك".
وأضــاف النائــب أبو حلبيــة:" االحتــالل يريد 
أن يكــرس الوجود اليهــودي والصهيوني في 
داخــل المســجد األقصى المبــارك وباألخص 
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7 أخبار وتقارير

التشريعي يشيد بطرد وفد إسرائيلي من البرلمان المغربي
أشادت رئاسة المجلس التشــريعي الفلسطيني 
بالجهــود المتواصل التي بذلتهــا منظمة العمل 
الوطنيــة من أجل فلســطين بالمملكة المغربية 
وأدت لطــرد وفد إســرائيلي يرأســه وزير األمن 
الســابق عميــر بيرتس مــن البرلمــان المغربي 
ومنعه من المشــاركة في المناظرة الدولية التي 
تنظمها الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط.

ونــدد أحمد بحــر النائــب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي في بيــان صحفي أصــدره االثنين 9 
أكتوبــر بمحــاوالت التطبيــع مع االحتــالل التي 
تمارســها منظمات وتجمعات دوليــة بهدف دمج 
االحتالل فــي المجتمعات العربية واحداث تطبيع 
ثقافــي وبرلمانــي واجتماعــي مــع مؤسســات 
االحتالل األمــر المرفوض مــن الناحية الوطنية 

في مجلس المستشارين المغربي وهو الغرفة الثانية 
بالبرلمان المغربي، وأضاف البيان بضرورة االستمرار 
في مناهضة االحتالل وصواًل لطرد برلمانييه من كل 
األوســاط العربية واإلســالمية والتجمعات البرلمانية 

الدولية كافة.
ومــن الجدير ذكــره أن مواقــع التواصــل االجتماعي 
نشرت مقاطع مصورة لمشــادة كالمية حامية وقعت 
في مجلس المستشــارين )الغرفة الثانيــة بالبرلمان 
المغربــي( بيــن برلمانييــن مغاربة ووفد إســرائيلي 
يرأسه وزير األمن الصهيوني السابق، عمير بيرتس، 
الــذي وصــل إلى المغــرب للمشــاركة فــي المناظرة 
الدوليــة التي تقيمها الجمعيــة البرلمانية لدول البحر 
المتوسط ومجلس المستشارين، في ختامها تم طرد 
الوفد اإلســرائيلي مــن المجلس، ورفع الجلســة بعد 

واألخالقية والشعبية.
ودعــا "بحر" البرلمانات العربية واإلســالمية والدولية 
للتضييق على برلمانيــي االحتالل ومنعهم من زيارة 
البرلمانــات العربية بل وطردهم علــى غرار ما حدث 
في البرلمان المغربي، منوهًا إلى أن االحتالل بمثابة 
السرطان الذي ينهش جسد األمة العربية واإلسالمية 
بهــدف اضعافها وتمزيقها من الداخل، مشــددًا على 
ضرورة نبذ االحتالل وبرلمانييه واخراجهم من األندية 

والتجمعات البرلمانية الدولية. 
وأبــرق "بحــر" بالتحية باســم الشــعب الفلســطيني 
لمنظمــة العمــل الوطنية من أجل فلســطين، والتي 
تنشط ضد التطبيع اإلســرائيلي في المغرب لدورها 
البــارز والمهم في طرد الوفد اإلســرائيلي ومنعه من 
المشاركة في المناظرة الدولية التي كان مقرر اجرائها 

طــرد الوفد اإلســرائيلي واخراجهــم من مجلس 
المستشارين، وضم الوفد باإلضافة إلى بيرتس، 
مجلي وهبي، الذي عال صوته بالشتائم والصراخ.

وكانت منظمة العمل الوطنية من أجل فلسطين 
الناشطة ضد التطبيع اإلسرائيلي في المغرب قد 
طالبت رئيــس الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي 
قبل وصول الوفد اإلسرائيلي بطرد الوفد وعدم 
اشــراكه في المناظــرة وجاء في رســالة وجهتها 
لرئاســة البرلمان:" إن مجموعة العمل تطالبكم 
باســم كل مكوناتهــا وباســم أطيــاف الشــعب 
المغربي، بالعمل الفوري لطرد عصابة الصهاينة 
بقيــادة المجــرم )عميــر بيرتــس(، تجاوبــا من 
المؤسسة التشريعية مع اإلرادة الشعبية الرافضة 

لكل أشكال التطبيع مع االحتالل الصهيوني". 

النائب قرعاوي: االحتالل يحرّض على 
المصالحة بتأجيج مخاوف "فتح"

حّذر النائب في المجلس التشــريعي الفلسطيني، فتحي 
القرعاوي، من تحركات االحتالل اإلســرائيلي للتحريض 
على المصالحة الوطنية وتأجيج المواقف بإثارة المخاوف 
لــدى حركــة "فتح"، عبــر الحديــث عن رغبــة "حماس" 
بالسيطرة على الضفة وإنهاء حكم السلطة الفلسطينية.
وأكــد القرعــاوي أن االحتــالل يترقــب الوضــع الداخلي 
الفلســطيني بحــذر، والتغييــرات التــي أجرتهــا حركة 

"حماس" مؤخرا على مكتبها السياسي.
ولم يســتبعد القرعاوي أن يقدم االحتالل على تشــتيت 
أجواء المصالحة وإرباك الســاحة الداخلية الفلســطينية، 
داعيــا كافة األطراف إلــى اإلصرار على إنهاء االنقســام 

الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية.
واعتبر أن المصالحة مكسب فلسطيني بغض النظر عمن 
يتنــازل لآلخر، خاصة إذا تم التوافق بين الفصائل بعيدًا 
عــن الوعود والتهديــدات األمريكية واإلســرائيلية، فإنه 
ســيكون باالتجاه الصحيح ويصب في مصلحة القضية، 
معتبــرًا أن مــا جرى أثنــاء زيارة الحكومة الفلســطينية 
لقطــاع غزة، طمأنة للســلطة الفلســطينية بأن حماس 
اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالمصالحة وعدم العودة للوراء 

والذهاب نحو اتفاق وطني بين جميع األطراف.
وشدد على أهمية أن يلمس الفلسطينيين بالضفة أجواء 
ونتائج لقــاءات المصالحة في ظل اســتمرار االعتقاالت 
السياســية والتعذيــب وعــدم معالجــة ملفــات الفصل 
الوظيفي، مضيفا "المفروض أن يشــعر أهل الضفة كما 

أهل غزة بخطوات واضحة تتعلق بالمصالحة".

النائب هدى نعيم تدعو لتعزيز حملة 
مقاطعة االحتالل وحل لجنة التواصل 

معه ومحاسبة القائمين عليها
عبــرت النائب هدي نعيم عن اســتهجانها ورفضها 
للمسيرة النســوية التي نظمتها لجنة التواصل مع 
المجتمع الصهيوني في جنــوب مدينة أريحا داعيًة 
لحل لجنة التواصل بشكل عاجل وفوري ومحاسبة 

القائمين عليها.
وقالت النائــب "نعيم" في تصريح صحفي أصدرته 
مؤخــرًا:" نريــد إنهــاء االحتالل عن أرضنــا وهناك 
أهداف خبيثــة وتطبيعية مرفوضة شــعبيًا ووطنيًا 

تقف وراء تنظيم مثل هذه الفعاليات الال وطنية".
وأضافــت:" نشــاطات وفعاليات لجنــة التواصل مع 
االحتالل تعد جريمة بحق تضحيات شعبنا ونضاله 
وتنكر لدماء شــهدائه وخروج عــن الموقف الوطني 

الرافض للتطبيع مع دولة االحتالل".
وأوضحــت أن هذه المســيرة تعد جزء من مشــاريع 
التطبيــع المرفوضــة وطنيــًا مــع دولــة االحتــالل 
الصهيوني معتبــرًة ذلك دور خبيــث وجريمة بحق 
الشــعب الفلســطيني مؤكــدًة أن هذه النشــاطات 

التطبيعيــة تســيء لحملــة عــزل دولــة االحتالل 
ومقاطعتها بسبب جرائمها بحق شعبنا.

ودعــت لتعزيــز حملــة مقاطعــة دولــة االحتــالل 
ومنتجاتها باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا واسالميًا مشيرة 
ً لضــرورة محاســبة من يروجــون للتطبيــع وطنيًا 

وشعبيًا.

أشاد بدورهم في حفظ أمن المواطنين.. النائب األسطل يزور جهاز 
التدخل وحفظ النظام برفح

زار النائــب يونــس األســطل جهــاز قــوات التدخل 
وحفــظ النظام بمحافظة رفح، وكان في اســتقباله 
نائب مدير الجهاز بالمحافظة الرائد محمد الجعفري 
ولفيف من الضباط وصف الضباط واألفراد العاملين 
بالجهاز، وأشاد النائب األسطل بدور الجهاز في حفظ 

أمن المواطنين والسهر على حمايتهم وراحتهم.
بــدوره قدم الجعفري نبذة عن جهــازه وآليات عمله 
وخاصــة فيما يتعلق بفــض النزاعات والمشــكالت 
حقــوق  وحفــظ  المواطنيــن  بيــن  تحــدث  التــي 
المتخاصمين اثنــاء وبعد النزاعات العائلية وغيرها، 
باإلضافــة للمشــكالت التــي يعانيها الجهــاز وعلى 
رأســها قلة الكادر البشري وضعف الموازنات المالية 

والمخصصات المالية. 
وبــدورة أثنــى النائــب األســطل على عمــل جهاز 
التدخــل وحفــظ النظــام ودوره فــي الحفــاظ على 
مقدرات الشــعب وحقوق المواطنين مشيدًا بعملهم 
وتســخيرهم جل وقتهــم وجهدهم للحفــاظ على 

الممتلكات واألرواح متمنيًأ لهم 
التوفيق في حمل هذه األمانة، 
األوضــاع  األســطل  وتنــاول 
السياســية والقضية المركزية 
وهــي  الفلســطينية  للشــعب 
المصالحة الفلسطينية واألجواء 
اإليجابية التي تســود الحوارات 
آمــاًل أن يتــم توحيد الشــعب 
الفلسطيني وتحقيق المصالحة 
لتكون عونًا لشعبنا في مواجهه 
وفــي  الصهيونــي،  االحتــالل 
الختام شــكر الجعفــري النائب 
األســطل علــى هــذه الزيــارة 
تعزيزهــم  فــي  دوره  مثمنــًا 
ومتابعة ســير العمــل ووقوفه 
واالشــكاليات  المعوقات  علــى 

التي تعترض عمل الجهاز. 



A L  -  P  R  L  M  A  N

مدير التحرير
ماجد أحمد أبو مراد

تحرير ومتابعة
حسام علي أبو جحجوح 

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  

المجلس التشريعي الفلسطيني

A L  -  P  R  L  M  A  N
12 أكتوبر/تشرين األول 2017 ماألخيرة

العــدد )225(

آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

ليتقدم الوطن 
هذه ليست هي المرة األولى التي تتجه فيها األنظار نحو القاهرة، فقد كانت األنظار 
دومًا مشدودة نحو العواصم التي لعبت دورًا في المصالحة الفلسطينية غير أن هذه 
المرة بدأ المواطن الفلسطيني يشعر بالجدية في انهاء االنقسام وصدق التوجه نحو 
طي صفحة ســوداء من تاريخ الشعب الفلســطيني استمرت ألحدى عشر سنة كانت 

جدباء قاحلة بالنسبة للمشروع الوطني وبالنسبة لكثير من المواطنين. 
لســان حال شعبنا الفلسطيني ينادي أبناءه المتحاورون في قاهرة المعز فيقول لهم 
ال تعــودوا قبل االتفاق على كل شــيء وبالتفاصيل حتــى ال ننتكس وال نرتكس وال 
نتراجع للوراء فلم يعد بمقدور المواطن أن يحتمل أكثر فقد أرهقته سنوات االنقسام 

العجاف. 
خبر انهاء االنقســام ســيكون من أســعد األخبار التي تتلقاها آذان وأسماع المواطن 
العربي والفلســطيني وكل أحــرار العالم الغيورين على مصلحة فلســطين، التقدم 
بمفاوضات القاهرة والمضي بها حتى التوصل التفاق وطني تاريخي شامل هو رؤية 

وطموح األحرار في العالم اإلسالمي على امتداده. 
ال بد من انهاء االنقســام حتى نتفرغ لمقارعة االحتالل وحتى نتوحد ويكون لنا كيان 
رصين وقوي ينظر له العالم باحترام واعجاب، وبعد االنتهاء من هذه المرحلة المعيبة 
في تاريخنا الفلسطيني سوف تتجه األنظار إلى المشروعات األكثر حيوية على صعيد 

حياة المواطنين.
أيهــا القادة في قاهرة المعز تقدموا مــن أجل وطنكم وتعالوا على الصغائر وترفعوا 
علــى الضغائن واالعتبــارات الحزبية الضيقة مــن أجل المواطن المقهــور، والوطن 

السليب واألقصى الذي يهود يومًا بعد يوم وبشكل متسارع وحثيث. 
وفدينــا في القاهرة اعلموا أنكم ســتعودون في نظر المواطــن أفضل وأقوى وأقدر 
على قيادة المرحلة فقط إذا عدتم إلينا باتفاق ينهي االنقسام ويوحد جناحي الوطن 
المتناثر والمُقسّــم، وإذا كانت األخرى ال قدر اهلل فإن المشــروع الوطني ســيتراجع 
أميال إلى الوراء وسيكون من الصعوبة بمكان لملمة الشمل وجمع الشتات، لذا فليس 

أمامكم سوى توحيد الصف واالتفاق.   
المصالحة تعني انتصار الجميع وتقدم الوطن وابتهاج المواطن، المصالحة تُعني أننا 
سنتقدم نحو تخليص مجتمعنا من األزمات التي عصفت به على مدار عقد االنقسام 
البغيض، حًقا ليس أمامنا ســوى التقدم واالنتصار على النفس والشــيطان من أجل 

األجيال القادمة واألسر الفقيرة التي أنهكها الحصار. 
إننــي أدعو القادة والمســئولين في هذه الســطور لتغليب مصلحــة الوطن، وإتاحة 
الفرصة بشــكل حقيقي أمام الحكومة الفلســطينية لممارسة أعمالها بسيادة كاملة 
على كل األراضي الفلســطيني، ومن ثم أدعو هذه الحكومة لوضع رؤيا استراتيجية 
طموحة لتخليص قطاعات الشعب المختلفة من ترسبات الماضي، والنهوض بالشباب 

والخريجين وحمل هموم المواطنين على مختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم. 
وأدعو لتوســيع الحكومة لتكون حكومة الكل الفلســطيني، أو دعم الحكومة الحالية 
معنويــا وفصائليا لتكــون ممثلة لكافة فئات المجتمع وتســير به نحو بــر األمان ما 
اســتطاعت إلى ذلك ســبياًل، ال أدعي أنــه وبمجرد اإلعالن عن االتفــاق في القاهرة 
ستحمل الحكومة عصى ســحرية وتحل بها كل مشاكل الوطن والمواطن، بل علينا 
أن ننتظر ونتحلى بالصبر والمســئولية لنرى نتائج أفضل وممارسات أكثر جودة من 

ذي قبل. 
قطاع غزة ينتظر من الحكومة القادمة أن تقوم بالدور األبرز لها بعد االتفاق وخاصة 
فيمــا يتعلق باألولويات الملحة كالمعابر وفي مقدمتها معبر رفح وفتحه أمام العامة 
وعلى مدار الســاعة، والكهرباء والتخفيف من أزمتها الحادة وبشــكل عاجل، ويحسن 
بالحكومــة أن يكــون لديها خطــة جاهزة إلعادة تشــغيل مطار غــزة الدولي، والبدء 
بتدشــين ميناء بحري ليكون لنا قريبا منافذ برية وبحرية وجوية تتنفس من خاللها 

غزة الصعداء بإذن اهلل وما ذلك على اهلل بعزيز.
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

أبــرق النائــب األول لرئيــس المجلــس 
التشريعي د. أحمد بحر لرئيس المجلس 
الوطنــي الســوداني إبراهيم أحمد عمر 
مهنًئا برفع العقوبات األمريكية الظالمة 
عن جمهورية السودان الشقيق، متمنيا 
التقــدم واالزدهار للشــعب الســوداني، 
ومعربًــا عــن أملــه بــأن يكــون رفــع 
العقوبات األمريكية بداية نهضة حقيقية 
تشــمل كافة مناحي الحياة في السودان 
البلد العربي والمسلم الذي يهتم بقضايا 

المسلمين ويوليها أهمية كبرى.      

وجاء فــي برقيته:" نتقدم إليكم باســم 
نواب المجلس التشــريعي الفلســطيني 
وكافة أبناء شــعبنا بأطيب التحيات، وقد 
تلقينــا بارتيــاح بالغ نبأ رفــع العقوبات 
األمريكية الظالمة المفروضة على أهلنا 
في جمهورية السودان الشقيق منذ أكثر 
من عشــرين عامــًا، وإننــا إذ نعبّر لكم 
عن أطيــب تمنياتنا لشــخصكم الكريم 
وللشــعب الســوداني الشــقيق رئاســًة 
وحكومة وبرلمانًا بالتوفيق والسداد في 
محو اآلثار االقتصادية والسياسية لتلك 

العقوبات الظالمــة، فإننا نأمل أن يترك 
هــذا القــرار اإليجابي أثــره القريب في 
النهوض باالقتصاد الوطني السوداني".

وأكــد "بحر" فــي ختام برقيتــه لرئيس 
البرلمان السوداني البروفيسور إبراهيم 
أحمد عمــر حرصه الشــديد على تعزيز 
التشــريعي  المجلــس  بيــن  التواصــل 
الوطنــي  والمجلــس  الفلســطيني 
الســوداني بمــا يحقــق الســلم األهلي 
واالستقرار، وبما يخدم قضايانا العربية 

المشتركة.

"بحر" يهنئ رئيس البرلمان السوداني برفع 
العقوبات األمريكية

رئاسة ونواب التشريعي لدى استقبالهم العميد "أبو ابطيحان" ومجموعة من النزالء


