
w w w . p l c . p s

A L  -  P  R  L  M  A  N
صحيفة نصف شهرية تصدر عن  /

الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني

السنة الحادية عشر - العدد )271(
22 ذي القعدة 1440 هـ  - 25 يوليو/ تموز 2019 م

الخميس
05

التشريعي يهنئ
 رئيس البرلمان الجزائري 

بمناسبة انتخابه

د. بحر: االحتالل يرتكب جرائم حرب 
وتطهير عرقي ضد أهل القدس بغطاء دولي وأمريكي

التشريعي يستقبل 
قافلة أميال من 
االبتسامات 37 

04

التشريعي ينظم 
حفاًل لتكريم أوائل 

الثانوية العامة
06

لجنــة التربيــة تلتقــي وكيل 
وزارة الصحة وتناقش أوضاع 
المستشفيات ونقص األدوية

05

اللجنــة االقتصاديــة تلتقــي 
المعدنية  الصناعــات  اتحادي 

واإلنشائية
07

لدى اتصاله برئيس لجنة وادي الحمص

أكــد الدكتور أحمــد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشريعي أن االحتالل يرتكب جرائم 
حرب ضد اإلنســانية وحملة تطهير عرقي ضد 

أهلنا المقدسيين بغطاء دولي وأمريكي.
جاءت تصريحات بحر، أثناء اتصال هاتفي أجراه 
أمــس األول مــع رئيس لجنة أهالــي حي وادي 

الحمص حمادة حمادة.
منــازل  بهــدم  االحتــالل  جريمــة  أن  وأكــد 
المقدســيين في وادي الحمــص يأتي في إطار 
تنفيذ صفقــة القرن وتهجير أهلنــا من أماكن 
ســكناهم، بتواطؤ دولــي وأمريكــي، وصمت 

مريب للمنظمات األممية والحقوقية.
ولفت إلــى أن الجريمة التي تجــري في مدينة 
القدس تتطلب موقف عربي واســالمي حاسم، 
ووقــف كافــة أشــكال التطبيــع مــع االحتالل، 

والتخلــي عــن أوهــام الســالم التــي يروجهــا 
االحتالل لتجميل صورته اإلجرامية أمام العالم.
وطالب السلطة بالوقف الفوري للتنسيق األمني 
مــع االحتالل، وإطالق يــد المقاومة في الضفة 
الغربية للرد على جرائم االحتالل المســتمرة، 

والعودة لخيار الشعب الداعم للمقاومة. 
ودعا بحر، األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي 
والجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلســالمي 
وكل المنظمــات الدولية والمحافــل اإلقليمية 
للتدخل العاجل من أجــل وقف جرائم االحتالل 

الصهيوني بحق المدينة المقدسة وأهلها.
وأكــد أن هذه المجزرة تشــكل انتهاكًا ســافرًا 
للقوانيــن والمواثيق الدوليــة والقانون الدولي 
اإلنساني، داعيًا أهل القدس لمزيد من التصدي 

والصمود في وجه االحتالل واجراءاته.

تقريرلجنة الداخلية واألمن لدى زيارتها لقيادة الشرطة
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تقارير وأخبار 2

لجنة الداخلية تلتقي نائب مدير عام قوى األمن الداخلي وتزور قيادة الشرطة 

نواب الوسطى يزورون صحفي جريح ويهنئون أوائل الثانوية العامة

أشادت بجهود األجهزة األمنية 

واألمــن  الداخليــة  لجنــة  التقــت 
بالمجلــس  المحلــي  والحكــم 
التشــريعي مع نائب مدير عام قوى 
األمــن، في حيــن زارت اللجنة قيادة 
الشرطة الفلســطينية، وناقشت مع 
المسئولين الحالة األمنية في قطاع 
غزة ومتطلبــات واحتياجات األجهزة 
الســتماعها  باإلضافــة  األمنيــة، 
لإلنجــازات المتحققة خالل األشــهر 
الماضية، "البرلمان" واكبت أنشــطة 
اللجنة ولقاءاتها وزياراتها وأعدت 

التقرير االتي:   

زيارة قيادة الشرطة 
زارت لجنــة الداخليــة واألمن والحكــم المحلي 
قيادة الشــرطة الفلســطينية، وكان مدير عام 
الشــرطة اللواء تيســير البطش، في اســتقبال 
وفد اللجنة الذي ضم ُكاًل من النواب: إسماعيل 
األشقر، مروان أبو راس، سالم سالمة، وجميلة 
الشــنطي، رافقهــم مقــرر إداري اللجنــة نبيل 

الخالدي. 
وحضــر اللقــاء مــن جانــب الشــرطة، ُكاًل من: 
مساعد مدير عام الشرطة العميد زهير شاهين، 
ومساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات 
العميد محمود أبو زايد، ومساعد مدير الشرطة 

للعمليات والتدريب العميد فايق المبحوح، ومدير 
عام المباحث العميد حســام شــهوان، ومساعد 
المدير للشــرطة النظامية العميد جمال الديب، 
ومديــر إدارة اإلمــداد والتجهيــز العميد عصام 
عبد ربه، ومدير مكافحة المخدرات العقيد أحمد 
القدرة، ومدير اإلدارة العامة للشرطة النسائية 

العقيد نارمين عدوان.
جهود ُمقّدرة

بدوره ثمن رئيس لجنة الداخلية واألمن النائب 
إسماعيل األشقر، دور الشرطة الفلسطينية في 
المحافظة علــى النظام العام، وإنفــاذ القانون 
رغــم الظــروف الصعبــة التــي يمر بهــا قطاع 
غزة، مشــيدًا بالتطور الكبير في أداء الشــرطة 
الفلســطينية خالل األعــوام الماضية رغم قلة 

اإلمكانيات المادية واللوجستية.
واعتبر األشــقر، الشــرطة بمثابة صمام األمن 
دعــم  مؤكــدًا  والمواطــن،  للوطــن  واألمــان 
لــوزارة  الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس 
الداخلية والشــرطة الفلسطينية حسب القانون 
والنظام، مشــيرًا إلى تقديرات اللجنة المشكلة 
من الفصائل الفلســطينية التي شهدت مؤخرًا 

بمهنية الشرطة وكفاءتها. 
وأثــار النــواب بعــض التســاؤالت حــول عمل 
الشــرطة ومهامها، مستفســرين عن إحصائية 
حــوادث المرور خــالل النصــف األول من العام 
الجاري، ومستوضحين عن خطة جهاز الشرطة 
لمواجهة االختناقات المرورية وخاصة في قلب 

مدينة غزة. 
تطور وارتقاء

من جهته رحب مدير عام الشرطة اللواء البطش 

بالوفــد البرلماني، مؤكــدًا أن الزيارة تعبر عن 
عمق العالقــة ما بين لجنــة الداخلية واألجهزة 
األمنيــة التــي تعتبــر صمــام األمــان للعدالة 
المنشــودة وصمام أمان للمؤسســة التنفيذية. 
وقــال: "نحن نعتز بكم وبدعمكــم لنا من أجل 
المحافظــة علــى هذه المؤسســة الشــرطية، 
وطالما هناك محاســبة ومراجعة يصحح ما قد 

يقع من أخطاء أثناء ممارسة العمل اليومي". 
ولفــت البطش، لوجــود تطور كبير فــي األداء 
الشــرطي خالل األعوام األخيــرة، مؤكدًا على 
حق المجلس التشــريعي بالمساءلة والمراجعة 
وهو أمر كفله القانون، مشــيرًا إلى أن السلوك 

العام للشرطة متطور وايجابي.
وأكــد أن جهاز الشــرطة أصبح يتمتــع بالخبرة 
والكفــاءة وقد حقق صــورة مشــرقة وانجازات 
ملحوظة وجيدة في مكافحة الجريمة، مشــددًا 
على أن قيادة الشــرطة تعالج أي مشكلة تصل 

من أي مواطن أو مؤسسة. 
وأشــار اللواء البطش، إلــى أن احصائية حوادث 
المرور ما زالت في المســتوى المعقول، منوهًا 
لســعي الشــرطة لتحويل القانون وااللتزام به 
إلى ســلوك لدى المواطنين، ومتحدثًا عن خطة 
اإلدارة العامــة للمــرور للتخفيف مــن االزدحام 

المروري.  
لقــاء نائــب مدير عــام قــوى األمن 

الداخلي
إلى ذلك عقدت لجنة األمــن والداخلية والحكم 
المحلــي لقــاء بمقــر المجلس التشــريعي في 
مدينــة غزة مــع نائب مديــر عام قــوى األمن 

الداخلي سامي نوفل.

وحضر اللقــاء رئيس اللجنة النائب إســماعيل 
اأِلشــقر وأعضائها النواب: سالم سالمة، مروان 

أبو راس، يونس أبو دقة، وجميلة الشنطي.
وافتتح النائب األشــقر، اللقاء مثمنًا الجهد الذي 
تقــوم بــه وزارة الداخليــة بكافــة تخصصاتها 
وأجهزتها، وخاصة إدارة ملف التســجيل للسفر 
عبــر معبر رفــح البري، متســائاًل حــول آليات 
عمــل المعبر، والتنســيقات المصريــة، وأعداد 
المسافرين، وحالة العمل في المعبر من الجانب 
المصري، في حين ناقش النــواب، خالل اللقاء 
وضع المعبر، وقضية تســجيل المسافرين في 

الصالة الجديدة.
من جهته أشــار نوفل، إلى أن ملف الســفر من 
أكبــر الملفات وأكثرها اهتمامــًا من قبل قيادة 
وزارة الداخليــة وذلك نظرًا لحاجــة المواطنين 

الملحة للسفر للخارج. 
ونوه إلــى أن أبــرز األزمات واإلشــكاليات فيما 
يتعلــق بملــف الســفر تتمثــل بتراكــم أعداد 
المســجلين  أعــداد  أن  كاشــًفا  المســافرين، 
الراغبيــن بالســفر لــدي وزارة الداخلية قد بلغ 
)26( ألف شــخص، الفتًا إلى أن التنسيقات هي 

شأن مصري ال عالقة لوزارة الداخلية به.
اجتماع دوري

مــن جهة أخــرى عقــدت اللجنة اجتمــاع دوري 
لهــا بحضور كافة أعضائها، وناقشــت عدد من 
القضايــا التي تخص عمــل اللجنة، وشــكاوى 
المواطنيــن، واتفقت على تنظيم ورشــة عمل 
لبحث فكــرة دمج الخدمات الطبية العســكرية 
مع وزارة الصحة الفلســطينية، باإلضافة لعدة 
أفكار تدور حول الرقابة البرلمانية على السلطة 

التنفيذية.

زار النائــب عبــد الرحمن الجمــل والنائب هدى 
نعيم الصحفي ســامي مصران، مصور فضائية 
األقصــى الــذي أصيــب بعينــه أثنــاء تغطيتــه 
مســيرات العودة في الجمعة األخيرة، شــاكرين 
جهــوده اإلعالميــة الهادفة لتغطية المســيرات 
وإظهار اجرام االحتالل متمنين له الشفاء العاجل. 
بدوره شــكر الصحفي مصران، للنواب زيارتهم 
واهتمامهــم، مؤكــدًا اســتمراره في مســيرته 

ورسالته اإلعالمية.  
ويهنئون أوائل الثانوية بالمحافظة

إلى ذلك زار وفد من نواب المحافظة الوســطى 
أوائل الثانوية العامــة مهنئين بتفوقهم، وضم 
وفد النواب النائب ُكاًل من: ســالم ســالمة، عبد 

الرحمن الجمل، وهدى نعيم، رافقهم مدير عام 
مديرية التعليم بالمحافظة هشام الحاج.  

وكان ذوي الطلبة المتفوقين في اســتقبال وفد 
النواب شــاكرين لهم لفتتهــم الكريمة بالزيارة 

وتقديم التهنئة بتفوق أبنائهم. 
ويكرمون المتفوقين

هذا وشــارك النــواب بحفل تكريــم المتفوقين 
من أبناء المحافظة الذي نظمته مديرية التربية 
والتعليم بحضور وكيــل وزارة التربية والتعليم 
الدكتــور زيــاد ثابــت، وكوكبة مــن المتفوقين 
وذويهم، وألقت النائب هدى نعيم، كلمة أشادت 
فيها بجهــود الطلبة وصبر ذويهــم، معبرة عن 

فخرها بهذا اإلنجاز.
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أخبار ومقاالت

نحو انتفاضة شعبية هادرة
 دفاعًا عن القدس ومقدساتها

منذ فترة طويلة تئنّ المدينة المقدسة وأهلها الصامدون تحت نير القمع واإلرهاب الصهيوني، وتتوالى المخططات 
الصهيونيــة العنصريــة التي تحاول اقتــالع أهالي القدس من أرضهم وتهجيرهم منها في مشــهد مصغر يعيد إلى 

الذاكرة مشاهد التهجير الجماعي والرحيل القسري الكبير عام 1948م.
بين يوم وآخر يبرز مخطط صهيوني جديد وإجراءات صهيونية جديدة تستهدف القدس وأهلها الميامين ومقدساتها 
اإلســالمية وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك، وهذه المرة انطلقت جرافات وبلدوزرات االحتالل لتهدم ما يزيد 
عن مائة منزل وشــقة ســكنية فــي وادي الحمص بحي صور باهر فــي القدس المحتلة، وتشــرد أكثر من 500 من 

أصحابها وساكنيها في واحدة من أكبر المجازر التي تستهدف البنى والمقدرات الفلسطينية في المدينة المقدسة.
لقد باتت القدس تواجه اليوم أبشــع وأكبر هجمة في تاريخها، فالمخطط األســود الذي يســتهدفها تعمل مفاعيله 
الحاقدة على كل الجبهات في سُــعار عجيب وتســارع غريب لحســم المعركة على المدينة المقدســة ومســتقبلها 

وإسقاطها تمامًا من أجندة وحسابات شعبنا الفلسطيني خالل المرحلة القادمة.
على المستوى السياسي، تشهد الهجمة يومًا بعد يوم لطي ملف القدس من الناحية العملية بعد االعتراف األمريكي 
بالقدس عاصمة لدولة الكيان ونقل الســفارة األمريكية اليها، وبعد الشــروع في الخطوات العملية لـ "صفقة القرن" 

وانعقاد مؤتمر البحرين االقتصادي الشهر الماضي.
وعلى المستوى الواقعي، تشتد الحفريات أسفل أساسات المسجد األقصى وتزداد االقتحامات اليومية له، وتزداد أعداد 
البيوت والمنازل والوحدات الســكنية المقدسية التي تتعرض للهدم، وتشتد المضايقات والممارسات التعسفية بحق 
أهالي المدينة المقدسة، وتزداد الضرائب والعقوبات المالية التي تفرض ضدهم تحت حجج متهافتة ومبررات واهية 

بعيدًا عن أي مسوغ قانوني أو أخالقي أو إنساني.
إن غاية الصهاينة ومنتهي ســعي سياســاتهم تجاه القدس وأهلها الصامدين تكمن في تصفية الوجود الفلسطيني 
فيهــا، وطرد واقتالع أكبر عدد ممكن من ســكانها لتغيير الميــزان الديمغرافي فيها، وعزلهــا بالكامل عن محيطها 
الجغرافي المتصل بمنطقة الضفة الغربية، وانهاء مظاهر الهوية والثقافة والموروث الفلسطيني والعربي واإلسالمي 
فيها، توطئة إلعالنها مدينة يهودية خالصة وهدم المسجد األقصى وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، مستغلين 

أمواج الغفلة والصمت والتواطؤ التي تضرب األوضاع البائسة على الصعيد الفلسطيني والعربي واإلسالمي. 
إن أكثر ما يلفت النظر في مجزرة الهدم التي نفذتها سلطات االحتالل يوم االثنين الماضي أن االحتالل قد أقدم علي 
تنفيذ جريمته الكبرى دون أي رد فعل حقيقي، سواء على المستوى الفلسطيني والعربي واإلسالمي أم على مستوى 
المجتمع الدولي، فلم تر أعيننا وتسمع آذاننا سوى بيانات وتصريحات الشجب واالستنكار فلسطينيًا وعربيًا واسالميًا، 
فــي الوقت الذي أصم فيــه المجتمع الدولي آذانه عن آهات وصرخات واســتغاثات المكلومين الذين هدمت منازلهم 
وأصبحــوا فجأة علي قارعة الطريق، ولم تحرك فيه األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي والدول الغربية التي تدعي 
الديمقراطية وتتشــدق بالتحضر والدفاع عن حقوق االنســان أي ســاكن تجاه هذه الجريمة التي تنتهك بكل وضوح 

قواعد القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني.
لكن األســف يبلغ منتهاه حين نعاين موقف الســلطة الفلســطينية البائس الذي اكتفى بلوك الكلمات والعبارات دون 
المبادرة باتخاذ أي موقف أو إجراء حقيقي لنصرة أهالي المدينة المقدســة والتصدي للمخطط الصهيوني الذي قطع 

شوطًا طوياًل في إطار استهداف وإخضاع المدينة المقدسة للسيطرة الصهيونية الكاملة. 
ما بين يوم وآخر، وفترة زمنية وأخرى، تخرج علينا بعض التصريحات الصادرة عن قيادات ومســؤولين في الســلطة 
الفلسطينية وحركة فتح والتي تتحدث عن قرب إجراء مراجعات حقيقية لالتفاقيات السياسية واالقتصادية واألمنية 
مع االحتالل الصهيوني تنفيذًا لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير قبل عدة سنوات، وها هي ذات التصريحات 
تتكرر اليوم في إطار رد الســلطة وفتح علي مجزرة الهدم فــي وادي الحمص بالقدس، وكأّن قضية القدس ومعاناة 
أهلهــا باتــت مجااًل خصبًا للمزايدات السياســية واالســتهالك اإلعالمي الذي ال يســمن وال يغني مــن جوع وال يقدم 
لقضيتنا الوطنية شيئًا، بل إنه يلحق بها أشد الضرر من خالل الصمت العملي علي جرائم االحتالل واالكتفاء بمراقبة 

مخططاته وإجراءاته دون أي عمل حقيقي. 
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نطلق اليوم صرخة تحذير كبرى مما تتعرض له القدس وأهلها ومقدساتها 
فــي ظل انهيار الموقف العربي الرســمي وانطــالق قطار التطبيع والمجاهــرة بالفحش والعداوة والبغضاء لشــعبنا 
وقضيتنا، فلم يعد هناك أي فســحة أو مجال للصمت أو الســكوت على ما يجري في القدس من أحداث وتطورات، وال 

عذر ألحد اليوم وسط التغول الصهيوني الخطير الذي يستهدف حاضر ومستقبل المدينة المقدسة. 
لقــد آن األوان اليــوم النــدالع انتفاضة شــعبية هادرة جديــدة توقف االحتالل عنــد حده، وتبطــل كل المخططات 
والمؤامرات التي تســتهدف القدس وأهلها ومقدساتها، وتعيد تصحيح مســارنا الوطني وتعديل اتجاه البوصلة نحو 
إرساء استراتيجية وطنية موحدة قادرة على إدارة الصراع مع االحتالل وحماية شعبنا وقضيتنا وإنجاز مشروع التحرير 
الوطني. وختامًا.. فإن القدس، العقيدة والثقافة والبطولة والتاريخ والحضارة، بأهلها ومقدســاتها وشوارعها وبيوتها 
ومآذنها وقبابها وأجراس كنائسها، سوف تبقى عصية على كل أشكال العدوان الصهيوني، وستنشر شذاها وعطرها 

الفواح في كل نواحي وأرجاء فلسطيننا الحبيبة حتى يكتب اهلل لنا ولشعبنا الفرج والنصر والتحرير بإذنه تعالى.
)َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو ُقْل َعَسى َأن َيُكوَن َقِريًبا( االسراء آية 51
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لجنة التربية تستمع 
لوكيل الثقافة وتشيد بدور الوزارة في حفظ 

التراث وتعزيز الثقافة الوطنية  

د. بحر يهاتف عائلة األسير الشهيد طقاطقة

عقــدت لجنــة التربية والقضايــا االجتماعيــة بالمجلس 
التشــريعي جلسة اســتماع لوكيل وزارة الثقافة الدكتور 
أنــور البرعــاوي، وناقشــت معه جهــود وبرامــج الوزارة 
الهادفة لتعزيز الثقافة الوطنية في نفوس أبناء الشــعب 

الفلسطيني وخاصة جيل الشباب.
وحضر الجلســة رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل 
ومقررهــا النائب خميــس النجار وأعضــاء اللجنة النائب 
يوســف الشرافي، والنائب سالم ســالمة، والنائب محمد 
شــهاب والنائب هدى نعيم باإلضافة إلــى وكيل الوزارة 

وعدد من كوادرها. 
خطط وبرامج جديدة

بــدوره أكــد البرعــاوي أن وزارتــه لديها خطــط وبرامج 
ومشاريع غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الثقافة الوطنية 
في نفوس الشــباب، موضحــًا أنه وعلــى الرغم من قلة 
اإلمكانــات الماديــة والموازنــات التشــغيلية إاّل أن وزارة 
الثقافة مارست دورها الريادي في المجتمع وانطلقت في 
تنفيذ هذه البرامج والمشــاريع فــي ظل موازنة صفرية 
مــن خالل اعداد عشــرات الكتّــاب والشــعراء والفنانين 

الذين سيكونون وقودًا إلثراء ثقافة المقاومة. 
وأشــار إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة باإلضافة 
إلــى اإلشــراف علــى المؤسســات والمراكــز والجمعيات 

الثقافية وتطوير العمــل فيها من خالل الدعم والتدريب 
وتقييمهــا،  المســرحية  والنصــوص  األفــالم  ودراســة 
باإلضافة لعقــد الــوزارة للمؤتمرات والنــدوات الثقافية 
وتنفيذ المعارض والمســابقات األدبية، والشروع بتنفيذ 
عدة برامج إذاعية وحمالت توعوية ومهرجانات ومخيمات 

شبابية ثقافية.
ونوه إلى جهود وزارته في دمج وتدريب األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة وجرحى مســيرات العــودة في كافــة المجاالت 
اإلبداعيــة والفنيــة واألدبيــة واعتمــاد إصــدارات أدبية 
لألسرى وتعزيز المكتبات وتزويدها بالكتب واالصدارات 

بهدف نشر الفكر والوعي الثقافي والوطني.
هجمة شرسة

من جانبهم ثمن أعضاء اللجنة الجهود التي تبذلها وزارة 
الثقافــة مؤكدين دورها في ظل الهجمة الشرســة التي 
تتعرض لها األجيال والقضية الفلسطينية ومحاولة تغيير 
مبادئنــا ومعتقداتنا الدينية وقيمنــا األخالقية المتوارثة 
اجتماعيًا وعاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا المتأصلة والراسخة 

في المجتمع.
وأكد رئيــس اللجنة دعــم المجلس التشــريعي لخطط 
وبرامج الوزارة ومســاندتها في خدمة اإلنسان والقضية 

الفلسطينية.

أجــرى د. أحمد بحــر النائب األول 
التشــريعي  المجلــس  لرئيــس 
مكالمة هاتفية مع والدة الشــهيد 
نصار طقاطقة، الذي استشهد في 

سجون االحتالل.
ودعــا بحر، مجلس األمــن واألمم 
المتحدة لمحاســبة االحتالل على 
جرائمه المســتمرة بحق األســرى 
الفلســطينيين والتــي كان آخرها 
تعذيــب األســير طقاطقــة حتــى 
جرائــم  أن  مؤكــدًا  استشــهاده، 
االحتالل بحق األسرى هي اختراق 
كبيــر التفاقيــات جنيــف، وأفعال 
قبيحــة ترتقي لجرائــم حرب ضد 

اإلنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وحذر من خطورة الوضع الصحي والمعيشي الخطير الذي 
يعيشه األسرى الذين يسلبهم االحتالل أبسط حقوقهم، 
منددًا باستمرار المداهمات والتفتيش في أقبية السجون، 
كما طالــب المؤسســات الدولية وبشــكل خاص مجلس 
حقــوق اإلنســان باألمم المتحــدة بتكليف لجنــة دُولية 

األســرى  أوضــاع  علــى  لالطــالع 
في ســجون االحتالل اإلســرائيلي، 
الصارخــة  االنتهــاكات  ومعاينــة 
للقانون الدولــي، والقانون الدولي 
اإلنساني، واتفاقيات جنيف الرابعة، 
والعمــل على رقابة الســجون لدى 
االحتالل وتطبيق المعايير الدولية 

بحق األسرى.
يحتاجــه  مــا  أهــم  أن  وأكــد 
بمواجهــة  اليــوم  الفلســطينيون 
جرائــم االحتــالل بحــق األســرى 
هــو توحيــد الموقف الفلســطيني 
وتحشيد الجهود المحلية واإلقليمية 
والدولية للتضامــن معهم والدفاع 
عنهــم وفضــح الممارســات القمعيــة العنصريــة التي 

تستهدف حياتهم.
وطالــب المقاومة الفلســطينية بكل أذرعهــا باالنتصار 
لعذابات األسرى واألســيرات وأمهاتهم وأبنائهم، مؤكدًا 
أن تحريرهــم بــات قريبــًا وهــو واجب شــرعي ووطني 

وإنساني وأخالقي وسياسي.

دعا لمحاسبة االحتالل على جرائمه بحق األسرى



25 يوليو/تموز 2019 م4 العــدد
)271( A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

تقرير

التشريعي يستقبل أميال من االبتسامات 37 
ويدعو أحرار العالم لزيارة غزة والتضامن مع أهلها وفك قيدها

اســتقبل نــواب المجلس التشــريعي منتصف 
األســبوع المنصــرم أعضــاء قافلــة أميال من 
مــن  العديــد  والتــي تضــم   37 االبتســامات 
المتضامنين والداعمين للحق الفلسطيني من 

جنسيات مختلفة.
وكان النائب األول لرئيس التشــريعي الدكتور 
أحمد بحر، في استقبال أعضاء القافلة بحضور 
كوكبة مــن نواب المجلس ولفيف من العاملين 

في حقل دعم فلسطين. 
ورحب بحر، بالمتضامنين وشكر لهم تجشمهم 
معانــاة الوصــول إلــى غــزة، شــارحًا المعاناة 
اإلنســانية التي تســبب بها االحتالل والحصار 

ألهالي غزة على مدار ثالثة عشر سنة.
وندد بإجراءات االحتالل التي أدت إلى استشهاد 
األســير نصار طقاطقة، 20 عامًا وهو من بيت 
لحم بالضفة الغربية المحتلة واستشهد مؤخرًا 
في سجون "نيتسان" اإلسرائيلي نتيجة لتعذيبه 
علــى يدي الســجان الصهيونــي، داعيــًا أحرار 
العالم والبرلمانيين والدبلوماسيين للعمل على 
تعريــة االحتالل في أوســاط المجتمــع الدولي 
الدولية،  البرلمانيــة والتجمعــات  والمنتديــات 
والمنظمــات  الحقوقيــة  بالمؤسســات  مهيبــًا 

الدوليــة للضغط من أجل جلب قــادة االحتالل 
للمحاكم الدوليــة ومحاكمتهم لما ارتكبوه من 
جرائــم بحق االنســان الفلســطيني ولخرقهم 

القوانين واالتفاقيات والمعاهدات الدولية. 
سفراء النوايا الحسنة

مــن جهته بيّن رئيس القافلــة الدكتور عصام 
يوســف، أن وزارة الخارجيــة الفلســطينية قــد 
منحت أعضاء الوفد لقب سفراء النوايا الحسنة، 
معبرًا عن فخره بذلك، ومؤكدًا على االســتمرار 
فــي خدمة المواطــن الفلســطيني أينما وجد، 
الفتًا إلى أن عمل الوفود الزائرة يبدأ بعد مغادر 
قطاع غزة ويتمثل بحمل الهمّ الفلسطيني إلى 
بقاع األرض لتعريف الشعوب بمعاناة فلسطين 

وأهل غزة على وجه الخصوص.
وعبر يوســف، عــن اعتــزازه وأعضــاء القافلة 
لتواجدهــم تحــت قبــة البرلمان الفلســطيني 
مؤكــدًا أن العالــم كلــه يعلــم بأنــه برلمــان 
منتخب بشــكل ديمقراطي وحر ونزيه، محذرًا 
من التداعيات السياســية الخطيــرة للمؤامرات 
التي تحاك ضد الشــعب الفلسطيني وبرلمانه 

المنتخب. 
ودعــا أحرار العالــم ومناصري فلســطين لبدء 

اجراءاتهــم نحــو زيارة غــزة ودعم ومســاندة 
أهلهــا، منوها أنه من حق كل مــن يريد زيارة 
غزة الوصول إليها ســواء كان ذلك عبر المنافذ 
البرية أو من خالل البحر الذي يفرض االحتالل 
الطوق والمنع على من يرغــب بالوصول لغزة 

من خالله. 
برلماني مغربي سابق

 أمــا عضو البرلمان المغربي الســابق عيســى 
مكيكــي، وهــو عضــو بالقافلــة فقد أكــد أن 
البرلمانــات العربية هي التــي تعبر عن نبض 
الشعوب وليس األنظمة المســتبدة، منوهًا أن 
زيارة الوفد للمجلس التشريعي تعبر عن دعم 

ومساندة الشعب الفلسطيني. 
وأشــار إلى أن حلم ما يسمى بإسرائيل الكبرى 
قد تبخــر ولم يعد قائمــًا وذهــب أدراج الرياح 
بفعــل وعي الشــعوب ورجاالتها الحــرة، داعيًا 
للتضييق على ممثلي االحتالل في كل المحافل 

الدولية.
سكرتير الخارجية الماليزية

من ناحيته عبر سكرتير وزارة الخارجية الماليزية 
محمد ســيد نوح، عن دعــم الدولــة الماليزية 

للشــعب الفلســطيني وخاصة في قطاع غزة، 
مؤكدًا استمرار وقوف ماليزيا حكومة وشعبا مع 
فلسطين حتى النصر والتحرير وتحقيق الحلم 

الفلسطيني بالحرية واالستقالل. 
وأشار إلى أنه جاء ليطلع على المعاناة اإلنسانية 
ألبنــاء قطــاع غزة ومن ثــم ينقلها إلــى وزارة 
خارجية بــالده ليبدأ العمل على دراســة آليات 
وسبُل تقديم الدعم من أجل تخليص القطاع 
مــن أزماته اإلنســانية المتعــددة التي تعمقت 

بفعل االحتالل والحصار. 
متضامن ألماني

من طرفه نقل الشــيخ جمعــة وهو ألماني من 
أصل تركي تحيات الشــعبين األلماني والتركي 
للشــعب والقيادة الفلســطينية في قطاع غزة، 
معبرًا عن حب ودعم الشعوب الحرة لفلسطين.

وأشار إلى أن الحصار بكل تداعياته بمثابة خرق 
واضح وفاضح للقوانين الدولية والقانون الدولي 
اإلنســاني واعتداء صارخ علــى القيم العالمية 
التي تؤمــن بحرية الســفر والتنقــل والكرامة 
اإلنسانية، داعيًا لنصرة غزة وفلسطين في كل 
المحافــل الدولية ومؤسســات المجتمع الدولي 

كافة.
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أخبار

لجنة التربية تستمع لوكيل وزارة الصحة وتدعو إلغاثة المستشفيات

عقدت لجنــة التربيــة والقضايا االجتماعيــة بالمجلس 
التشريعي جلسة اســتماع لوكيل وزارة الصحة الدكتور 
يوســف أبــو الريــش، رافقــه عدد من كــوادر الــوزارة، 

وناقشت معه احتياجات الوزارة ونقص األدوية.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل 
ومقرر اللجنة النائب خميس النجار وأعضاء اللجنة النائب 
يوسف الشــرافي، والنائب سالم سالمة، والنائب يونس 

أبو دقة والنائب يحيى العبادسة والنائب هدى نعيم.
مستشفيات تحت الحصار

بدوره أكد رئيس اللجنة أن جلســة االســتماع تأتي في 
إطــار متابعــة لجنته لألوضــاع الصحيــة المتفاقمة في 
المستشــفيات الحكومية فــي قطاع غزة جــراء الحصار 
وانعدام الموازنات التشغيلية المقدمة للمستشفيات من 

قبل الوزارة في رام اهلل. 
من ناحيته أشار النائب خميس النجار، بأن هذه الجلسة 
تأتــي لمتابعة عدد مــن والقضايــا الصحيــة المتعلقة 
بالخدمات التي يتلقاها المواطنين داخل المستشــفيات 
والوقــوف على عدد من المشــكالت التي تعترض عمل 

وزارة الصحــة بهــدف بــذل أقصى جهد ممكــن لتذليل 
العقبات أمامها والمساهمة في إيجاد حلول لها.

صعوبات ومشكالت
مــن جانبه نــوه وكيــل وزارة الصحــة إلــى الصعوبات 
والمشــكالت التــي تواجهه عمــل الــوزارة ومنها نقص 
الغذائيــة  الطبيــة والوجبــات  األدويــة والمســتهلكات 
للمرضى ونقص الكوادر الطبية وزيادة األعباء الوظيفية 
لــدى الكادر الطبــي الموجود والممرضيــن والموظفين 
ونقص االختصاصات وهجرة الكوادر الطبية إلى الخارج 
في ظل قلة الرواتب ومدى انعكاس ذلك على الخدمات 

الصحية.
باإلضافة إلــى قلة األجهزة والتجهيزات الطبية نســبيًا، 
مشــيرًا إلى نقص فــي مخصصات النفقات التشــغيلية 
ومشكلة الوقود والكهرباء في المستشفيات، موضحًا أن 
كل هذه المشكالت تعيق عمل برامج الوزارة وخططها.

وأوضح أبو الريش أن الــوزارة تعكف على اتخاذ قرارات 
بهــدف تحســين الخدمــة في عــدد من األقســام داخل 
المستشــفيات واســتدراك الحالة ومنها ما يتعلق بقسم 

العنايــة المركزة وقســم الطوارئ باإلضافــة إلى عمل 
أطباء االختصاص ضمن البورد الفلسطيني.

زراعة الكلى
وكشــف أبو الريــش عن بدء العمــل بالبرنامــج الثاني 
لزراعــة الكلية والتجهيــزات واألجهزة والكــوادر الطبية 
المتخصصة التي سيعتمد عليها في عمل هذا البرنامج 
باإلضافــة إلى آليــات ومعاييــر تنظيم عمليــة الزراعة 

ومقارنة النتائج بالخارج ومن ثم اعتماد النتائج.
وأشار إلى عدد من المشاريع المقدمة من الدول المانحة 
وهي قيد االنشاء والترميم والتي ستساهم في تحسين 
الخدمــة ومنهــا مشــروع توفيــر أجهزة تصويــر طبي، 
ومشــروع توسعة مستشــفى ناصر، ومشــروع غسيل 
الكلية في مستشفى الرنتيسي، ومشروع ترميم مبنى 
الكلية والصدرية في مستشفى الشفاء، ومشروع انشاء 

مبنى الوالدة في مجمع الشفاء. 
نقص األدوية

بدوره اســتعرض مديــر عام الصيدلة بالــوزارة د. منير 
البــرش تقارير وقوائــم الواقع الدوائي فــي قطاع غزة 

من خالل قائمة األدوية البالغ عددها 516 صنف موزعة 
علــى 9 خدمات عالجية أساســية تقدر قيمتها ما يقارب 

33 مليون دوالر سنويًا.
ولفــت إلى قائمة المهمــات الطبية البالــغ عددها 853 
صنــف موزعة علــى 9 خدمات عالجية أساســية وتقدر 
قيمتهــا مــا يقــارب 7.5 مليــون دوالر ســنويًا وأوضح 
البــرش، أن ما تم توريده منــذ بداية العام حتى االن ال 
يتجاوز %25 من هذه القيمة علمًا بأن نســبة العجز في 
مجمل أصناف األدويــة قد وصلت إلى %50 تقريبًا منها 
أصنــاف أدوية الرعاية األولية ونقــص المناعة واألوبئة 
واألمراض الوراثية والتي وصلت نســبة العجز فيها إلى 

%69 تقريبًا.
من جانبهم شــكر أعضاء اللجنــة وزارة الصحة والكوادر 
الطبيــة فــي المستشــفيات والمراكــز الصحيــة علــى 
دائــرة  توســيع  علــى ضــرورة  مؤكديــن  جهودهــم، 
التخصصــات النــادرة، ومنوهيــن إلى ســعي المجلس 
التشــريعي لتذليل كل العقبات والمشكالت التي تواجه 
عمــل المستشــفيات والعمل علــى تحســين الخدمات 

الصحية المقدمة للمواطنين. 

نسبة العجز في األدوية وصلت إلى 50% 

دان رئيــس لجنــة القــدس فــي المجلــس 
التشــريعي النائب أحمــد أبو حلبيــة، هدم 
االحتــالل الصهيونــي 75 منــزاًل لمواطنين 
مقدســيين في منطقة وادي الحمص شرق 
مدينــة القدس بالقرب مــن حي صور باهر، 
معتبــرًا هــذه الجريمــة أكبــر عمليــة هدم 
منذ ســنوات شــرد االحتالل خاللها عشرات 

العائالت الفلسطينية.
وقال النائب أبو حلبية في تصريح صحفي:" 
تعد هذه عملية الهدم األولى من نوعها في 
عــدد ما يهدم مــرة واحدة حيــث هدموا 75 
منــزل من أصل 100 منــزل هددت بالهدم، 
وتعتبــر هذه عملية تهجيــر جماعي بدأ في 
المدينــة المقدســة من حــي وادي الحمص 
في قريــة صور باهــر وذلك لتهجيــر أهلها 
وتحقيق هدف استراتيجي للكيان الصهيوني 
وهو تغيير المعادلــة الديمغرافية في داخل 
المدينة المقدسة لصالح الكيان الصهيوني".
وحذر من تنفيذ االحتالل الخطارات ســابقة 
وجهها ألصحاب 88 منزاًل في حي البســتان، 

هنأ النائــب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي د. أحمــد بحــر، رئيس 
المجلس الشعبي الوطني الجزائري 
ســليمان شنين، بمناســبة انتخابه 

رئيسًا لبرلمان بالده.
جــاء ذلك خالل رســالة أرســلها د. 
بحــر، للرئيس "شــنين" هنأه فيها 
بانتخابــه وتوليــه مهــام منصبــه 
كرئيســًا لبرلمان بــالده عن الفترة 

االنتخابية الحالية.
وأكد بحر، في رسالته اعتزاز شعبنا 
الطيبــة  بالعالقــات  الفلســطيني 
والتاريخيــة مع الشــعب الجزائري، 
الشــعب  مواقــف  مســتحضرًا 
الجزائــري وقياداتــه تجاه الشــعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة، مثمنًا 
تلــك المواقــف الداعمــة للحقــوق 

الفلسطينية والمناصرة لها.
وتنمى بحر، لـ"شنين" حياة برلمانية 
زاخــرة بالعطاء وخدمة بالده ودعم 

معبــرًا عــن خشــيته من بــدء عمليــة هدم 
لعشــرات المنازل األخرى، مستنكرًا الصمت 

الدولي تجاه تلك الجرائم.
ودعــا أبــو حلبيــة، لرفــع قضايــا ومقاضاة 
الكيان الصهيونــي وتفعيل القرارات الدولية 
في مجلــس األمن والجمعيــة العمومية في 
منظمــة اليونيســكو وغيــر ذلك مــن أجل 
إلزام العدو الصهيوني بتنفيذ هذه القرارات 

الدولية.

الشعب والقضية الفلسطينية، داعيًا 
إياه للعمل من أجل تضييق مساحة 
الحريــة التــي يحظى بهــا ممثلي 
االحتالل وبرلمانييه في الســاحات 
الدوليــة  البرلمانيــة  والمنتديــات 
وصواًل لطرد االحتالل وممثليه من 
هذه المنتديات والمحافل البرلمانية 

العالمية. 

أصــدرت اإلدارة العامة لإلعــالم والعالقات 
العامة بالمجلس التشــريعي كتيبًا توثيقيًا 
مصورًا يرصد جولة زيارات رئاسة المجلس 

والنواب على جرحى مسيرات العودة. 
ويتكون الكتيب من 10 صفحات من القطع 
المتوســط ويحتــوي علــى مجموعــة من 
الصــور الفوتوغرافيــة التي توثــق زيارات 
رئاسة المجلس والنواب للجرحى الذين بلغ 
عددهم 50 جريحًا من كل محافظات قطاع 
غزة من أولئك الذين أصيبوا بإصابات بالغة 

الخطورة. 
والجديــر ذكــره أن الكتيب يأتــي في إطار 
توثيق الــدور االجتماعي للتشــريعي الذي 
ســعى على مــدار ما يزيد من ثالثة عشــر 
عامًا نحو التالحم مع آالم وآمال المواطنين 
وبالتالي تمكن من إرساء وتأسيس عالقات 
قوية وروابــط حقيقية مع فئــات المجتمع 

الفلسطيني كافة.

التشريعي 
يصدر كتيب 

توثيقي
النائب أبو حلبية يدين جريمة 

هدم االحتالل 75 منزاًل شرق القدس

التشريعي يهنئ 
رئيس البرلمان الجزائري بمناسبة 

انتخابه وتوليه مهام منصبه 

دعا لمالحقة االحتالل قضائيًا
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تقرير 6

ُالتشريعي يكرم أوائل الثانوية العامة

عرس وطني
وأكــد أحمــد بحر، في كلمــة له أن تفــوق أبناء 
الثانويــة العامة هو إنجــاز كبير وعرس وطني، 
مهنئــًا الطلبــة المتفوقيــن وذويهــم وخاصــة 
أبناء الشــهداء منهم، وقال:" نقــول لكل أحرار 
العالم وقادة األمة ومفكريها، إن شــعبنا يتحدى 
االحتالل بإرادة صلبــة وعزيمة فوالذية وإيمان 
عميــق، فيصنــع من األلــم أمل، ومــن المحنة 

منحة، ومن الحزن فرحًا، ومن الشهادة نصرًا". 
وشــدد علــى أن شــعبنا ينتصر علــى االحتالل 
بالعلم واإلرادة، وأن معركتنا معه مفتوحة على 
كل الجبهات، وأضاف:" لقد واكبت لجنة التربية 
والقضايــا االجتماعيــة بالمجلــس التشــريعي 
مسيرة التعليم منذ بداية العام الدراسي وحتى 
صدور النتائج، مشيدًا بجهود اللجنة البرلمانية 

في مراقبة ومتابعة المسيرة التعليمية.
وأوضــح أن طواقــم وزارة التربيــة والتعليــم 

التصحيح كي يخرج هذا اإلنجاز الوطني الكبير 
بأجمل صورة وبأبهى حلَّة.

 
مكافأة مالية

مــن جانبــه أعلــن محمد عــوض، عــن تقديم 
مكافأة مالية للطلبة المتفوقيــن، وصرف جزءًا 
من مكافــأة المعلمين المصححيــن المتحانات 
الثانوية العامة قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا 
أن تفوق طلبة الثانوية العامة يســاهم في بناء 
مجتمــع راٍق، إضافــة لكونــه دلياًل على فشــل 

سياسة حصار غزة وتراجع خيارات االحتالل. 
وأشــار إلى أنه ســيتم تقديم منح دراسية عبر 
الدول الصديقــة لطلبة الثانويــة العامة، داعيا 
المؤسســات الخاصة المهتمة بالتعليم لتقديم 

مزيدا من المنح الدراسية لطلبة قطاع غزة. 
إنجازًا كبيرًا

من ناحيته نوه زياد ثابت، إلى أن طلبة الثانوية 

قدموا نموذجًا وحدويًا رائعًا على طريق الوحدة 
الشــاملة، ورعوا المســيرة التعليمة بكل أمانة 
وصدق وإخالص، وثبتوا قواعد التقدم واالنجاز 
واالبداع وهيأت الوزارة وطواقمها لنا ولشــعبنا 

الفرح واالحتفال بهذا اليوم العظيم.
الُمعلم القدوة

وأبــرق بحــر، بتحيــة إجــالل وإكبــار للمعلــم 
الذيــن  الفلســطينية  والمعلمــة  الفلســطيني 
بذلوا وضحوا ووهبوا أنفسهم لخدمة طالبهم، 
فكان ثمرة جهدهــم هذا النجاح الكبير لطالبنا 

وطالباتنا.
كمــا شــكر وزارة الصحــة التي وفــرت الرعاية 
فتــرة  طيلــة  والطالبــات  للطــالب  الصحيــة 
االمتحانــات، ولــوزارة الداخليــة الفلســطينية 
وأجهزتهــا األمنية الذين حفظــوا األمن واألمان 
ألبنائنــا الطــالب ولقاعــات االمتحانــات ولجان 

العامــة قد حققــوا هذا العام انجــازًا كبيرًا رغم 
الظــروف الصعبــة التــي يعانيهــا قطــاع غزة، 
مشــددًا أن الطلبة قد اســتطاعوا قهر الصعاب 

وتحدي العقبات وتحقيق أكبر االنجازات. 
وقال ثابت في كلمته:" كان هناك ارتقاء بنسب 
النجاح هذا العام مقارنة بالعام السابق، وخاصة 
األوائل على مســتوى الوطــن والحاصلين على 
درجات مرتفعة، حيث حصــل 19 طالبًا وطالبة 
على معــدل أكثر مــن %99، مشــيرًا إلى فخره 

بهؤالء الطلبة.
وعــدد بعــض اإلنجــازات التــي حققتهــا وزارة 
التربية والتعليم خالل العام الدراسي المنصرم 
منها: حصول العاملين بالتعليم االلكتروني على 
جائزة الشــيخ ســالم الصباح ضمــن أفضل 10 
مواقع على مســتوى الوطن العربي بإمكانيات 
بســيطة، معبرًا عن فخــره بطواقــم العاملين 

بالوزارة.

كرم المجلس التشريعي، السبت الماضي، الطلبة المتفوقين بالثانوية 
العامة لهذا العام، وذلك بإقامة حفل نظمه المجلس لتكريم أوائل 

الطلبة على مستوى قطاع غزة بفندق الكومودور بمدينة غزة.
وشــارك بالحفل النائب ا ألول لرئيس المجلس د. أحمد بحر، ومسؤول 

متابعــة العمل الحكومــي د. محمد عــوض، ووكيــل وزارة التربية 
والتعليــم د. زيــاد ثابت، وذلك بحضــور الطلبــة المتفوقين من كل 
الفروع وذويهم ولفيف من المســؤولين، "البرلمــان" تابعت الحفل 

وأعدت التقرير التالي:
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التقت اللجنة االقتصادية بالمجلس التشــريعي، مــع وفد من اتحاد 
الصناعات المعدنية، وأخر من اتحاد الصناعات اإلنشــائية، وذلك في 
لقاءين منفصلين أثناء األسبوع الجاري، وناقش الحضور معوقات عمل 

االتحادين وسبُل تطوير جودة المنتجات بما يؤهل الصناعات الوطنية 
الستمرار المنافسة في السوق واألسواق الخارجية، "البرلمان" تابعت 

اجتماعات اللجنة وأعدت التقرير االتي:

اللجنة االقتصادية تلتقي اتحادي الصناعات المعدنية واإلنشائية 

نائبان: القرار مخالفة دستورية وانتهاك قانوني وصناعة دكتاتورية

اتحاد الصناعات المعدنية
هذا وعقد رئيس اللجنة االقتصادية عاطف عدوان، 
وعضوي اللجنة النائب سالم سالمة، والنائب جميلة 
الشنطي، لقاء مع رئيس اتحاد الصناعات المعدنية 
محمد المنسي رافقه عدد من أعضاء مجلس االتحاد. 
بدوره أكد عدوان، على أهمية اللقاءات مع القطاعات 
االقتصادية واالتحادات الصناعيــة المختلفة، مبينًا 
أن تلك اللقاءات تأتي في ســياق التعاون والتنسيق 
المشــترك من أجل االســتماع واالطالع على ســير 
العمل فيها ومناقشــة المشــاكل التي تعيق عملها 
بهــدف وضع الحلول المناســبة بالتعاون مع الجهات 

المختصة.
من جانبه أوضح رئس االتحاد أن منتســبي االتحاد 
يعملــون بــكل جــد مــن أجــل مواكبة شــركاتهم 

من االحتالل وسياساته المختلفة، مطالبين بتفعيل 
مؤسســة المواصفات والمقاييــس وتطبيق اختبار 
الجــودة على الســلع المســتوردة، باإلضافة لتوفير 
التيار الكهربائي للمصانع بشــكل مســتمر وبسعر 

توافقي مع شركة توزيع الكهرباء. 
وفــى نهايــة اللقــاء وعــد رئيــس اللجنــة ببحــث 
مطالبــات االتحاد مع جهات االختصــاص، مؤكدًا أن 
القطاع الصناعــي يعتبر رافعة أساســية لالقتصاد 
الفلســطيني وخاصة في ظل شح الموارد وسياسة 

حصار غزة. 
اتحاد الصناعات االنشائية

إلــى ذلــك التقت اللجنة مــع رئيس وأعضــاء اتحاد 
الصناعات االنشائية، بحضور النواب: عاطف عدوان، 
ســالم ســالمة، وجميلة الشنطي، واســتمع النواب 

ومصانعهــم للتطور الفنــي والتقــدم التكنولوجي 
بهدف تطوير المنتجات المختلفة ورفع جودتها. 

وأشــار إلى تعمد االحتــالل توجيه ضربات قاســية 
للمصانــع ذات اإلنتاج عالي الجــودة في قطاع غزة 
عبر اســتهداف وتدميــر أكبر عدد ممكــن من تلك 
المصانع التي كانت توفــر اآلالف من فرص العمل، 
باإلضافة لسياســة اغراق الســوق المحلي ببضائع 
مماثلة لتلك التي يتم انتاجها محليًا األمر الذي أدى 
إلــى توقف العديد مــن المصانع، مبينــًا أن الطاقة 
اإلنتاجية للمصانع في الوقت الحالي ال تتجاوز 25%.

تعويضات واجراءات
إلى ذلك طالب االتحاد الجهات المختصة بجملة من 
اإلجراءات منها ضرورة المسارعة لتقديم تعويضات 
ألصحــاب المصانع والمنشــآت الصناعية المتضررة 

لشــرح مفصل حول أوضاع االتحاد وأهم المشاكل 
التي يعاني منها قطاع االنشاءات. 

من ناحيته قدم نائب رئيس االتحاد نافذ أبو كميل، 
رؤيــة متكاملة حول عمل االتحــاد، مطالبًا بإلغاء ما 
يعرف ببرنامــج GMR  الخاص باإلســمنت، مؤكدًا 
أن البرنامــج تم العمل به منذ العام 2014م وكانت 
مدة سريانه فقط  6 شهور، غير أنه ما زال مستمرًا، 
باإلضافة لســرعة تفعيــل نظام "السيســتم" لدى 
وزارة األشــغال بهدف عدم ارتفاع األســعار، مطالبا 
بتخفيض رســوم ترخيص المصانع ورسوم شهادة 

الجودة.  
وفي نهاية اللقاء أعرب النواب عن تفهمهم لمطالب 
االتحاد واعدين بنقل مقترحاتهم ومطالبهم لجهات 
االختصاص للعمل على وضع الحلول المناسبة لها. 

كارثة على النظام السياسي
هــذا وأكــد رئيــس اللجنــة القانونيــة فــي المجلس 
التشــريعي النائــب محمــد فــرج الغــول، أن تجميــع 
الســلطات بيــد عبــاس منتهــي الواليــة دكتاتوريــة 
فاضحة وانتهاك دستوري وقانوني كارثي على النظام 

السياسي الفلسطيني. 
وقــال الغول، في تصريح صحفي أصدره أمس األول:" 
إن تدخالت عباس الكارثية بحق القضاء الفلســطيني 
جريمة وانتهاك صارخ للدســتور الفلســطيني وخاصة 
األساســي  القانــون  مــن   "  98،97" رقــم  المادتيــن 

الفلسطيني".

ونوه لتوفــي معلومات واضحة لديه مفادها أن القضاء 
فــي الضفــة يرفض أن يكــون أداة من أدوات الفســاد 
اإلداري والسياســي والمالــي والســلطوي لعباس، مما 
يجعل انتهاكات عباس للقضــاء في الضفة هو انتقام 
شخصي ضد القرارات التي تتخذها المحاكم بعيدًا عن 

امالءاته.
ودعــا لرحيل "عبــاس" ألنه بــات خطرًا علــى النظام 
السياسي والقضائي والقانوني والوطني الفلسطيني. 

مخالفة دستورية وصناعة دكتاتورية
وفي ســياق متصل استهجن النائب مشــير المصري، 
الســلوك المتســارع وغير الدســتوري لمحمود عباس، 

وأكــد أن التدخل المباشــر والســافر والمفاجئ لعباس 
لتشكيل مجلس انتقالي جديد بصورة منتهكة للقانون 
األساســي ال يخلو من فســاد واضح ومحاولة لجمع كل 
الســلطات بيده بعد أن شكل حكومة غير شرعية على 

مقاسه الخاص.
وقال النائب الغول:" إنه وبعد أن أقدم عباس عبثًا على 
محاولة حل المجلس التشريعي بالحديد والنار مستغاًل 
بذلك ما يسمى بمحكمته الدستورية التي شكلها على 
المقاس خالفًا للقانون األساسي والقوانين ذات الصلة 
والتــي أثارت موجــه عارمة من االنتقــادات النتهاكات 

عباس للسلطة القضائية وتدخالته السافرة فيها".

من خالل خلط األوراق وإرباك الســاحة الفلســطينية، 
وصواًل لالستحواذ على مراكز السلطة كاملة وصناعة 
دكتاتوريته المقيتة والتي كان آخرها إقدامه على حل 
مجلس القضاء األعلى وتشــكيل مجلس انتقالي، في 
مخالفة واضحة وتجاوز ألبجديات االجراءات القانونية. 

واعتبــر النائــب المصــري، أن القرار بمثابــة قفز عن 
روح العمل الوطني لتكريس الهيمنة السياســية على 
الســلطة القضائية وضرب للقانون األساسي بالحائط 
الذي ينص على الفصل بين السلطات وحرية السلطة 
القضائية في ممارسة أعمالها، وصواًل لصناعة الطاعة 

العمياء لسلطته المزيفة.
ونــدد بهيمنة "عباس" على منصب رئاســة الســلطة 
الفلســطينية، واصفــًا إياه بالباطل دســتوريًا، ومؤكدًا 
أن اقدامه على حل للمجلس التشــريعي يعتبر مخالفة 
للقانــون األساســي، ثم حلــه مؤخرًا لمجلــس القضاء 
األعلى يأتي لتشــكيل خطوات ثالثية باطلة دستوريًا 
ووطنيًا، لتصنع دكتاتور مسيطر على السلطات الثالث.

ودعــا المصري، الــكل الوطني للعمل مــن أجل رحيل 
محمــود عباس، الــذي وصفه بأنه مغتصب للســلطة 
وينفذ أجندات شــخصية على حساب الوطن، ويمارس 

دكتاتورية مقيتة على حساب المؤسسات الشرعية.

ردا على قرار "عباس" حل مجلس القضاء األعلى

أكد نائبان في المجلس التشــريعي أن قرار محمود عباس، 
القاضــي بحل مجلس القضــاء األعلى هــو بمثابة مخالفة 
دســتورية وانتهاك فاضــح للقانون والدســتور، "البرلمان" 

تابعت تصريحات النائبين وأعدت التقرير اآلتي:  
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مدير التحرير
ماجد أحمد أبو مراد

تحرير ومتابعة
حسام علي جحجوح 

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  

المجلس التشريعي الفلسطيني

plc.ps info@plc.ps + 970 8 2827037 + 970 8 2827027 plc.pal plc_pal plc.pal palplc

تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

القدس تلفظ الُمطبعين

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

مدينة القدس شرفها اهلل وبارك فيها وبارك حولها، مكانتها في التاريخ عظيمة، 
توافــدت عليها األجيال جياًل بعد جيل، منهــم العابد والزاهد والمجاهد، أوقفها 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كوقف إســالمي على أجيال المســلمين، ليأتي 

بعده صالح الدين األيوبي محررًا من دنس الصليبين والتاريخ يطول... 
غيــر أن واقع المدينة اليــوم مختلف تماما عما كانت عليــه األمور في العصور 
الســابقة، فالواقع يتحدث عن نفسه حيث االحتالل والعدوان والتطهير العرقي 
ألهــل األرض وأصحابها التاريخييــن، االحتالل ماٍض بتهويــد أرضها وطمس 
معالمها اإلســالمية والتاريخية الشاهدة على الحق الفلسطيني فيها ليستبدل 

تلك اآلثار بغيرها تزويرًا للتاريخ، غير أن الشمس ال تغطى بغربال. 
القدس تستصرخ األمم والشعوب الحرة لتحريرها في حين ترفض وتلفظ من 
يهادن محتلها، شــهدنا مؤخرًا بعض أبناء العروبــة يأتي لزيارتها مُطبعين مع 
االحتالل البغيض وداخليــن عبر بواباته ومتبجحين بعالقتهم مع قيادة الكيان 
ورمــوزه القذرة، وقد عودتنا المدينة المقدســة وأهلها األبطال أنهم يرفضون 

ويلفظون المطبعين بل ويطردونهم وهم صاغرون.
القدس ال يضرها صغار القــوم ممن يدينون لليهود بالوالء واالنقياد والطاعة، 
بــل إن الحقيقة هي أن شــعوب األمة ومزاجها العام ورأيهــا الجارف ضد اليهود 

المحتلين ألرضنا ولقدسنا ومسرى نبينا وقبلتنا األولى. 
ومهــا فعل المحتل فإنه لن يغيــر التاريخ ولن يبدل الواقع وال يســتطيع حمل 
مفكري األمة على تبديل أفكارهم تجاه القدس وفلســطين، يغيظنا نحن أبناء 
الشــعب الفلســطيني التوجهات الناعمة لبعض أبناء العرب تجاه االحتالل غير 
أننا على يقين أنه ســيأتي يوم تنقشع فيه غمامة المنبطحين والمطبعين مع 
االحتالل لتشــرق شمس الحرية وتعانق الشعوب التواقة لزوال االحتالل وعودة 

فلسطين وقدسها ألحضان األمة العربية والوطن اإلسالمي. 
إن يــوم خالص القــدس من المحتل لم يعــد بعيدًا طالما أننا نــرى أهلنا فيها 
متشبثون بأرضهم متمسكون بقدســهم مقاومون محتلها وصامدون في وجه 
مؤامراتــه ورافضــون للخيانة مــن أي جهة كانــت، هكذا هم أهــل القدس ال 

يهادنون المحتل، وهكذا أهل الحق تاريخيًا ال يتنازلون عن حقوقهم الثابتة. 
يــوم خالص القدس من المحتل بات قريبًا طالمــا أننا لم نتراجع عن مقاومتنا 
وال عن ثوابتنا وتمسكنا بأرضنا المقدسة وال نرضى بغيرها بدياًل عنها مها غال 

الثمن فهي عندنا أثمن وأغلى من كل شيء. 
القــدس باقية في وجدان األمة العربية وعقول أبناء األمة اإلســالمية ما بقيت 
األرض والســموات، ال يضرها متخاذل، وال يفرط فيها شريف، وال يزور تاريخها 

االحتالل، ألنها أية في كتاب اهلل، وهي جزء من عقيدة اإلسالم. 
إن كل مــا تراه عينــك من االجراءات الباطلة التي يتبعهــا االحتالل في القدس 
والتعاطف الدولي والخيانة اإلقليمية لن تشــفع للمحتل ولن تخفف الوطأة عنه 
يوم يتملمــل المارد الكامن في نفــوس جيل التحرير المؤمــن بعدالة قضيته 

وإسالمية أرضه وهويتها العربية األصيلة. 
مهما طال الزمن ستعود القدس لنا، ومهما تخاذل المتخاذلون وتآمر المتآمرون 
فلــن يحرفوا التاريخ الذي روى لنا بطوالت ليســت متناهية في دفاع األمة عن 

حياضها وحمايتها لمقدساتها. 
شمس الحرية قادمة لتشرق على أرضنا وقدسنا ويومها سيندم المطبعين مع 
االحتــالل والالهثون خلفه وخلف قياداته الزائفــة، كيان عدونا ودولته اللقيطة 
ماضون نحو الزوال والتفكك وأمتنا باقية وستتخلص من الحالمين بالتقارب مع 
االحتالل ألنهم بدعًا من األمم وقولهم رجس وأفعالهم مرفوضة وســيلفظهم 

التاريخ. 

االتحاد البرلماني العربي: جريمة الهدم 
في وادي الحمص ترحيل قسري

قال االتحاد البرلماني العربي:" إن جرائم االحتالل 
فــي وادي الحمــص في بلدة صــور باهر بالقدس 
المحتلة من هدم للمنازل يأتي في سياق السياسات 
اإلسرائيلية السافرة والممنهجة التي تهدف القتالع 

الشعب الفلسطيني من جذوره وترحيله قسرًا".
وطالب االتحاد في بيان لــه، مجلس األمن الدولي 
بصفته الهيئة المســؤولة عن حفظ األمن والسلم 
الدولييــن، بتطبيــق قــرارات الشــرعية الدوليــة، 
وبتحمّــل مســؤولياته، واتخــاذ إجــراءات فورية، 
وقرارات ملزمــة لكبح جماح التعنت اإلســرائيلي، 

ووضع حد فوري لجرائم الهدم والترحيل القسري.
وأكــد محوريــة القضيــة الفلســطينية والقــدس 
بالنســبة لألمتين العربيــة واإلســالمية، والعالم 
أجمع، حتى اســتعادة الحقوق المشــروعة للشعب 
الفلســطيني، والمتمثلة في عودة جميع الالجئين 
والتحرر من نير االحتالل، وقيام الدولة الفلسطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس.
وناشد المجتمع الدولي وجميع االتحادات البرلمانية 
الدولــي،  البرلمانــي  االتحــاد  خاصــة  الدوليــة، 
والبرلمانــات الوطنيــة، في جميع أصقــاع األرض 
بتحمل مسؤولياتها، والعمل بسرعة وبشكل فوري 
على وقف أعمال الهــدم وجرائم التطهير العرقي، 
التي تنتهك القيم اإلنسانية والحضارية والتراثية، 
لشــعب عريق على أرض تباركت بوجود المسجد 
األقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، 
وكنيســة المهد، وما تمثله من قدســية، في ربوع 

هذه األرض المباركة.

واســتذكر االتحاد المادة 53 من اتفاقيــة جنيف الرابعة 
لعام 1949، التي تحــرّم تدمير الممتلكات، والمادة 23 
من اتفاقية الهاي الرابعة لعام 1907، التي تحظر على 
القوة المحتلة هــدم منازل وممتلكات مواطني ســكان 
المناطق المحتلة تحت أي ذريعة، والمادة 17 من اإلعالن 
العالمــي لحقــوق اإلنســان لعــام 1948، والتــي تنص 
بوضوح على أنه "ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا"، 
فضال عن قرار مجلس األمن الدولي رقم 2334، الصادر 
بتاريخ 23 كانون األول/ ديســمبر 2016، القاضي بعدم 
شرعية االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية 
المحتلــة، ولزوم اإليقــاف الفوري والتام لكل األنشــطة 
االســتيطانية، التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل 

في األراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
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