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رئاسة التشريعي 
يستقبل ملتقى علماء 

فلسطين 

رئاسة المجلس تدين اعتقال الشيخ رائد صالح
نــدد الدكتــور أحمد 
األول  النائــب  بحــر 
المجلــس  لرئيــس 
باعتقال  التشــريعي 
الحركــة  رئيــس 
بالداخل  اإلســالمية 
وشــيخ  المحتــل 
رائد  الشيخ  األقصى 
صالح من قبل قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، 
تهجــم  أن  مؤكــدًا 
قادة  علــى  االحتالل 
اإلســالمية  الحركــة 
المحتــل  بالداخــل 
يهــدف  واعتقالهــم 
باألساس إلى محاولة 
االنتفاضة  اجهــاض 
المندلعــة  الشــعبية 
فلســطين،  فــي 
علــى  والتأثيــر 
مجريات األحداث من 

خالل اعتقال القيادات والنخب الفلسطينية الفاعلة 
والمؤثرة.

وشــدد "بحر" في تصريح صحفــي أصدرته الدائرة 
اإلعالمية في المجلس التشريعي يوم أمس األربعاء 
أن اعتقال الشيخ رائد صالح لن يلغي دوره الريادي 
في قيادة الحركة اإلســالمية بالداخل، ولن يضعفه 
كونه يقف سدًا منيعًا في الدفاع عن مدينة القدس 
والمسجد األقصى المبارك، مطالبًا أبناء شعبنا في 
كل مكان لالستمرار في الفعاليات المساندة لنصرة 

والمســجد  القــدس 
ودعــم  األقصــى، 
حتــى  االنتفاضــة 
تحرير أولى القبلتين 

من االحتالل.
فــي  "بحــر"  ودعــا 
المنظمات  تصريحه 
المحليــة  الحقوقيــة 
والدوليــة والعالميــة 
أجــل  مــن  للعمــل 
االفــراج عــن شــيخ 
أن  معتبرًا  األقصى، 
باطاًل  اعتقالــه  قرار 
دالالت  ويحمــل 
واضحــة حــول نيــة 
االحتــالل المســاس 
بالمســجد األقصــى 
والمضــي قدمــًا في 
تهويــده  إجــراءات 
المالمــح  وتغييــر 
اإلســالمية والعربية 

لمدينة القدس المحتلة.  
وشــدد علــى أن االحتالل يســعى لطمــس الهوية 
الفلســطينية وتزوير التاريخ اإلســالمي في مدينة 
القدس المحتلة وفي كل ربوع فلسطين عبر تغيير 
أسماء الشــوارع والمدن واألحياء في محاولة يائسة 
لترسيخ أقدام تاريخ مزور لالحتالل في هذه األرض 
المباركــة، منوها إلــى أن كل محاوالت االحتالل لن 
تجــدي نفعا ولن تفلح في اقتالع شــعبنا من أرضه 

ووطنه.

07

مســامح"  "أبــو  النائــب 
“الفاتــح”  يــزور جامعــة 

باسطنبول 

04

حــل  دعــوات  "بحــر": 
التشريعي باطلة دستوريًا 

ومرفوضة  وطنيًا 

نواب الوسطى يتفقدون 
األمنيــة  المراكــز 
بالمحافظــة  ويشــيدون 

06بأدائها 

03

يزور  "أبوحلبيــة"  النائــب 
الجزيــرة  قنــاة  مكتــب 

الفضائية في غزة 

02

االحتالل يحيل النائب "أبو 
طير" لالعتقال اإلداري 

"التشريعي" يستمع لرئيس اللجنة اإلدارية الحكومية ويناقش معه قرارات 
"عباس" بشأن الموظفين، وسبل تخفيف أزمات غزة

المجلــس  ولجــان  رئاســة  عقــدت 
التشريعي الفلسطيني جلسة استماع 
للجنة اإلدارية الحكومية برئاســة عبد 
السالم صيام، وبحضور الدكتور أحمد 
بحر النائــب األول لرئيــس المجلس، 
وعــدد مــن رؤســاء لجــان المجلــس 
منهــم: رئيــس اللجنــة االقتصاديــة 
النائــب عاطــف عــدوان، والنائب عبد 
الرحمــن الجمل رئيس لجنــة التربية 
والقضايــا االجتماعيــة، ورئيس لجنة 
الداخليــة واألمــن النائــب إســماعيل 
األشــقر، ورئيس لجنة الرقابة وحقوق 
النائــب  العامــة  والحريــات  االنســان 
يحيــى العبادســة، وعــدد مــن نواب 
المجلــس، حيــث ناقــش النــواب مع 
"صيام" استعداد لجنته للقرارات التي 
اتخذها "عبــاس"، وللقــرارات المزمع 
اتخاذها قريبًا والتي من شــأنها إحالة 
آالف الموظفين العموميين للتســريح 

05القسري الظالم.

النائبان "األسطل والنجار" 
مشــافي  يتفقــدان 
محافظتــي رفــح وخــان 

02يونس  
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ناقشت اللجنة القانونية والدائرة القانونية "بالتشريعي" 
عــدد مــن مشــاريع القوانين تمهيــدًا لعرضهــا على 
المجلــس التشــريعي إلقرارهــا حســب األصــول، كما 
ناقشــت قرارات "عباس" وإجراءاته التعســفية األخيرة 
ضــد قطاع غــزة وموظفــي ســلطة رام اهلل، ال ســيما 
تلويحه بحل المجلس التشــريعي، وإجراءات التســريح 
القسري لموظفي الســلطة في القطاع، مؤكدة بطالن 
هذه اإلجراءات، وموضحة أنها تصدر عن شــخص فاقد 

معدل لقانون العمل الفلســطيني والــذي يهدف لزيادة 
مــدة التقــادم الخاصــة بســقوط المطالبــة القضائية 
بالحقوق العماليــة، ويأتي اســتجابة لمطالب النقابات 
العماليــة ومراكز حقوق االنســان، حيث كانت تســقط 
الحقــوق العماليــة بمضي عــام واحد من انتهــاء عقد 
العمل، ويتضمن مشــروع القانون رفع المدة إلى ثالث 

سنوات، وتم أقراه بالقراءة األولى.
إلى ذلك ناقش المجتمعــون مقترحات لتعديل قانوني 

المشروعية القانونية، وليس بمقدوره حل "التشريعي" 
بموجــب القانــون األساســي لســنة 2003 وتعديالته، 
وأعدت اللجنة مذكرة تفصيلية بهذا الشأن لعرضها على 

"التشريعي" التخاذ ما يلزم من قرارات بالخصوص.
وأكد المجتمعون أن التســريح القسري يفتقر ألي سند 
قانوني، ويأتي في إطار المناكفات السياســية، ويهدف 
لالنتقام مــن أهالي غزة، وهي مخالفة للقانون الدولي 
والتشــريعات الوطنية، كما ناقش المجتمعون مشروع 

الصلــح الجزائــي والمخدرات الــذي أقرهمــا المجلس 
ســابقا، حيــث أفــرزت التطبيقــات العمليــة للقوانين 
المذكــورة بعض اإلشــكاليات اإلجرائيــة والموضوعية 
التــي تحــول دون التطبيــق الســليم لهمــا، باإلضافة 
لمناقشة فكرة طرح مشروع الضمان االجتماعي والذي 
يستهدف استيعاب ومســاعدة الشرائح المهمشة وذوي 
الدخل المحدود في المجتمع، من خالل ضمان حقوقهم 

المالية في إطار قانوني.

اللجنة القانونية تناقش عدد من القوانين تمهيدًا لعرضها على التشريعي إلقرارها

 تفقد النائبان يونس األســطل، وخميس النجار، مشافي محافظتي رفح 
وخان يونس واطلعوا على الوضع الصحي فيها، وشملت الجولة التفقدية 
مستشفى الشهيد أبو يوســف النجار، والمستشفى األوروبي، وعيادة أبو 
الوليد الصحية، حيث التقى النائبان بمدراء المشافي واطلعوا منهم على 
ســير العمل وطبيعــة الخدمات المقدمــة للمواطنين، وحــذرا من انهيار 
الخدمات الصحية بفعل اإلجراءات التي تتخذها حكومة رام اهلل بحق هذا 

القطاع الخدماتي المهم.
مستشفيات رفح

إلى ذلك التقى الوفد مدير مستشــفى أبو يوسف النجار د. عاطف الحوت 
وعدد من األطباء ومدراء األقســام بالمستشــفى، وشــرح الحــوت بدوره 
وضع المستشــفى والمعوقات التي يعاني منها، موضحًا الحاجة الماســة 
للمســتهلكات الطبيــة واألدويــة، ومنوهًا لقلــة اإلمكانــات والموازنات 
التشــغيلية، مشــيرًا إلى أن المشــفى يقدم خدماته الصحية لقرابة ربع 

مليون مواطن يقطنون المحافظة. 
وفي ذات الســياق التقى الوفد مدير عيادة أبو الوليد الصحية د. فواز أبو 

زيادة وعدد من رؤســاء األقســام والدوائر حيث دار النقاش حول الرعاية 
األولية وخدمة الجمهــور الصحية، وبين "أبو زيادة" بدوره المعوقات التي 
تعاني منها العيادات على مســتوى محافظة رفح، منوهًا إلى أن مشافي 
رفح بحاجة لتحرك عاجل لحلها حيث ســاهم الوفــد بوضع حلول فورية 

لبعضها واعدًا بالتحرك لحل األخرى مع الجهات المختصة.
المستشفى األوروبي

وفــي ذات اإلطــار تفقــد النائبان مستشــفى غــزة األوروبــي، وكان في 
استقبالهما مدير المستشفى، وعدد مدراء الدوائر واألقسام، واطلعوا على 
سير العمل ومعوقاته، بدوره أوضح مدير المستشفى أنه يعتبر أكاديمية 
صحيــة وتعليمية فــي نفس الوقت داعيــًا إلى مزيد مــن االهتمام بهذا 

الجانب ألنه يعزز الكادر الصحي والطبي في قطاع غزة.
من جانبهما شكر النائبان "األسطل والنجار" مدراء المستشفيات والعيادات 
على اســتقبالهم وجهدهم المبذول لتطوير الخدمات الصحية والتخفيف 
عن المواطنين وتطوير العمل باألقسام المختلفة، ووعدا بحمّل معوقات 

العمل للجهات المختصة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.

تفقــد النائبان: عبد الرحمن الجمل، وســالم ســالمة، مخيمات 
تاج الوقار لتحفيظ القران الكريم في مخيمي البريج والمغازي، 
وأكدا دعمهما المســتمر للمشــاريع القرآنية التــي تخرج جياًل 
قرآنيًــا متميزًا، وأبدى النائبــان اعجابهما بالترتيبات والبرامج 
المنفذة فــي المخيمات القرآنية كافة، منوهيــن إلى أنها تُعد 

جيل النصر والتحرير والتمكين.
بــدوره أثنى النائب "ســالمة" على جهــود دار القــرآن الكريم 

والســنة في خدمة طالب وطالبات مراكز تحفيظ القرآن، وعلى 
برامجها المتنوعة في خدمة القرآن وأهله، مؤكدًا أنها تســعى 
لتخريج شــباب يطبــق آداب القران في المجتمــع ويحمل همّ 
األمة في تحرير الوطن السليب، وحث "سالمة" طالب المخيمات 
القرآنية على االهتمام بحفظ كتــاب اهلل، مذكرًا بجزيل ثواب 
الحافظيــن عند اهلل، داعيًــا الجيل الصاعد لضــرورة االهتمام 

بالقرآن الكريم وحفظه.

أصــدرت محكمة عوفر العســكرية التابعة 
لالحتــالل، قرارًا بإحالــة النائب عن مدينة 
القــدس المحتلــة محمــد محمــود حســن 
 "6" لمــدة  اإلداري،  لالعتقــال  طيــر  أبــو 
شــهور، وذلــك بعــد "10" أيــام فقط على 
إعــادة اختطافه مــن بيته فــي مدينة رام 
اهلل المحتلــة، ونــددت الدائــرة اإلعالميــة 
بالمجلس التشــريعي في تصريح صحفي 
مقتضب أصدرته يوم أمــس األربعاء بهذا 
القرار، معتبرة أنه تعبير واضح عن الصلف 
الصهيونــي الــذي يأتي في ظــل توجهات 
المحتل القاضيــة بتفريغ الضفــة الغربية 
من قياداتها التاريخية الفاعلة والمؤثرة في 

الرأي العام الفلسطيني.
وعدّت الدائــرة االعالمية االعتقال اإلداري 
بحــق النواب، عبــارة عن اعتقال تعســفي 
غير قانوني ويتناقض مع أبســط المعايير 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان، موضحــة في 
تصريحها أنه إجراء يتنافى بشكل واضح مع 
الحصانة البرلمانية التي نصت عليها بنود 
القانــون الدولــي بوضوح، ونــوه التصريح 
إلى أن اختطاف النواب يســتهدف باألساس 
السياســية واالجتماعية والمثقفين  النخب 
واألكاديميين وأعضاء المجلس التشــريعي 
الفلســطينية،  لكونهــم رمــوز الشــرعية 
وذلك بهــدف افشــال التجربــة البرلمانية 

الفلسطينية. 
ومن الجدير ذكره أن النائب "أبو طير" يبلغ 
مــن العمــر )65 عامــًا( قضى قرابــة "34" 

سنة من حياته داخل السجون والمعتقالت 
الصهيونية على فترات متقطعة، كما أصدر 
االحتالل قرارًا بإبعاده عن مســقط رأســه 
مدينة القــدس المحتلة، ومن الجدير ذكره 
أيضًــا أن أكثــر مــن "70" نائبًا مــن نواب 
التشــريعي كانــوا قد تعرضــوا لالختطاف 
من قــوات االحتالل منذ انتخــاب المجلس 
التشــريعي الثانــي فــي العــام "2006م"، 
موضحة أن هذا العدد يمثــل قرابة "50%" 
مــن إجمالي أعضــاء المجلس التشــريعي 
الفلســطيني، داعيــة المؤسســات الدولية 
والحقوقية لتحمّل مســئولياتها والمبادرة 
بالضغط على االحتالل ليفــرج عن النواب 

المختطفين. 

االحتــالل يحيــل النائــب "أبــو طير" 
لالعتقال اإلداري

النائبان "األسطل والنجار" يتفقدان مشافي محافظتي 
رفح وخان يونس

النائبان "الجمل وســالمة" يتفقدان مخيمات تاج الوقار 
في البريج والمغازي
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3 أخبار ومقاالت

في ذكرى حرق األقصى.. 
األقصى.. عنوان البطولة وجذوة التحرير
في الذكرى السنوية الثامنة واألربعين إلحراق منبر المسجد األقصى المبارك على 
يد الصهيوني مايكل روهان، هذا المنبر المعروف باسم منبر صالح الدين الذي أمر 
ببنائه السلطان نور الدين محمود زنكي سنة 563 هـ ليضعه في المسجد األقصى 
بعد أن يقوم بفتح المدينة، ولكن شــاء اهلل أن يستشــهد الســلطان نور الدين قبل 
الفتــح، ومــن ثم فقد أكمل المشــوار تلميذه صالح الدين األيوبــي وتمّ فتح بيت 
المقدس على يديه، وأمر بنقل منبر السلطان نور الدين محمود زنكي ليكون منبرا 

لألقصى.
لقــد اعتقد االحتــالل الصهيوني خاطئــا أن مخططاته الغاشــمة التي حيكت بحق 
المســجد األقصى، وتم تنفيذها في وقت بالغ الدقة والحساســية من تاريخ شعبنا 
وأمتنا، قد شــارفت على النجاح وحان وقت قطافها، منتهزا الغياب العربي الرسمي 
عن أي مبادرة حقيقية لدعم القضية الفلسطينية ومقدساتنا اإلسالمية والمسيحية، 
والتواطؤ الدولي الذي منح االحتالل الضوء األخضر لمباشــرة عدوانه على األقصى 

والمقدسات.
لكن الهبة البطولية ألهلنا في القدس وجحافل المرابطين والمرابطات على بوابات 
المســجد األقصى، والنفير العــام الذي اجتاح قطاع غزة والضفــة الغربية وأراضي 
الـ48، والتضامن العربي واإلسالمي الواسع الذي تجسد في المسيرات التي خرجت 
في الكثير من المدن العربية واإلســالمية، وعملية مستوطنة "حلميش" البطولية، 
كل ذلــك أفشــل الحســابات والرهانات الصهيونيــة، وأدخل الصهاينــة في ورطة 
عميقــة ومتاهة كبرى وأجبروهم على التراجع واالندحار وهم يجرون أذيال الخيبة 

والخسران بفضل اهلل.
لقــد أظهرت الهبة الشــعبية للدفــاع عن المســجد األقصى، وما حققتــه من ردع 
للغطرســة الصهيونية، أن الفلســطينيين قادرون على التحرك الفاعل بالرغم من 
موروث االنقســام البغيض وبرغم الصمت العربي والتآمــر الدولي، وأنهم قادرون 
على اجتراح الفعل الثوري المبادر في أحلك الظروف، رغم وجود سلطة تتعاون أمنيا 
مــع االحتالل وتعمل على إحباط كل عمــل مقاوم أو فعل وطني حيّ ألجل الوطن 

واألقصى والمقدسات.
ولعــل الواجب الوطني يقتضي من الكل الوطني الفلســطيني فــي هذه المرحلة 
العمــل على تحويل الهبة والمعركة األخيــرة للدفاع عن األقصى إلى هبة ومعركة 
دائمــة ونمط حيــاة كفاحي مقاوم ال يتوقــف حتى تحرير األقصــى والقدس ودحر 

االحتالل وتحقيق الحرية التامة واالستقالل الكامل بإذن اهلل.
إن االســتمرار في معركة الدفاع عن األقصى، وفضح وتعرية المخطط الصهيوني 
اآلثم ضد القدس والمقدســات سياســيا وإعالميا على المســتوى الدولي، وإطالق 
حمــالت التضامن الشــعبية للتضامن مع األقصــى والقدس وأهلها ومقدســاتها، 
وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لهم، يشكل أوجب الواجبات في هذه 
المرحلة التي تشهد تصاعدا نوعيا وخطيرا في حجم وطبيعة ومستوى المخططات 
العنصرية وصور اإلرهاب الصهيوني، فالتاريخ لن يرحم كل من يتخاذل عن نصرة 
األقصى والقدس وأهلها الصامدين في ظل التحديات الكبرى والمخططات الشرسة 
التي يســتحثها الصهاينة وســط دياجير االنقســام الفلســطيني والغفلــة العربية 

واإلسالمية والتواطؤ الدولي.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نؤكد أن لغة المقاومة والصمود هي كلمة 
الســر في مواجهــة االحتالل الصهيونــي وإحباط مخططاته ضد شــعبنا وقضيتنا 
ومقدســاتنا، ونستحضر هنا العملية البطولية في مســتوطنة "حلميش"، وصمود 
شعبنا في القدس وفي كل مكان، الذي قلب كل الموازين الصهيونية، وأعاد توجيه 
بوصلة الصراع إلى وجهتها الحقيقية ومسارها الصحيح من جديد، ومنح هبة الدفاع 
عن األقصى زخما نوعيا في ظل مؤامرة التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية 
واالحتالل، وأحيا البعد الشــعبي ومفاعيل االنتماء الوطنــي الهادر في نفوس أبناء 

شعبنا الذين هدّتهم سياط المعاناة وجحيم الحصار طيلة العقد المنصرم.
وختامــا.. فإننا على ثقة تامة بعد التوكل على اهلل أن شــعبنا قــادر بإذن اهلل على 
الدفــاع عن المســجد األقصى والمقدســات، وقادر بــإذن اهلل علــى تحرير األرض 
والمقدسات، رغم تنصل واستنكاف القادة العرب عن نصرة شعبنا وقضيته، ورغم 

كل التحديات والمؤامرات التي تتربص بأرضنا وشعبنا وأقصانا ومقدساتنا. 
التحيــة كل التحية ألهلنا المرابطين في القدس ولنســاء القدس المرابطات الذين 

يذودون عن حياض األقصى في وجه الصهاينة المجرمين.
التحية كل التحية للدماء الفلسطينية العزيزة التي سالت على مصاطب األقصى في 

كل مراحل جهاد ونضال شعبنا وقضيته العادلة.
"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

لجنة القدس تتضامن مع قناة الجزيرة االعالمية

زار رئيــس لجنة القدس واألقصى في المجلس التشــريعي النائب أحمد أبو 
حلبية مكتــب قناة الجزيرة بغزة، معلنًا تضامنه مــع القناة ضد قرار اغالق 
ســلطات االحتالل لمكاتبها في الداخل الفلســطيني المحتل وسحب اعتماد 
صحفييهــا، وكان اإلعالمــي وائــل الدحــدوح رئيس مكتب القنــاة بغزة في 

استقبال "أبو حلبية" والوفد المرافق له.
بــدوره أشــار "أبو حلبية" إلــى أن زيارته لمكتــب قناة الجزيرة فــي غزة تأتي 
للتضامن مع القناة في ظل صدور قرار اغالق مكاتبها داخل فلسطين المحتلة، 
منوهًــا إلى أن قرار االحتــالل يوضح مدى غيظه من الدور اإلعالمي والمهني 
الرائــع الــذي تقوم به قناة الجزيرة، ســواء من خالل كشــف الحقائق أو فضح 
جرائم االحتالل وخاصة في المسجد األقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة.     

تصعيد خطير
ووصــف "أبوحلبية" قرار حكومــة االحتالل بحق قناة الجزيــرة بأنه تصعيد 
خطير ويكشــف القناع عن الوجه الصهيوني ليظهــر على حقيقته القبيحة، 
مضيًفــا بقولــه:" إن قرار دولة الكيان ليس مســتغربا، فلطالما اختبأت دولة 

االحتــالل خلف أقنعــة زائفة لتدعــي زورًا بأنها الديمقراطيــة الوحيدة في 
المنطقة".

وشــكر لقناة الجزيرة دورها اإلعالمي المشهود في تغطية األحداث األخيرة في 
المسجد األقصى المبارك، منوهًا إلى أنها كانت من القنوات والوسائل اإلعالمية 

القليلة التي قامت بالدور المهني المساند للقدس والمرابطين في األقصى. 
نعتُز بها

ومن جانبه شــكر وائل الدحدوح "أبو حلبية" علــى زيارته وتضامنه مع قناة 
الجزيرة التي عبر عن اعتزازه بالعمل فيها، معتبرًا قرار دولة االحتالل يكشف 
بقــوة عن الحلف القائم بينها وبين بعض الجهات التي ســبقت االحتالل في 
اغالق مكاتب الجزيرة في بلدانها، مؤكدًا أن حرية الصحافة ونقل المعلومات 
لها دور حاســم ومهم في تقدم المجتمعات وتطورها، داعيًا كل المنظمات 
الحقوقيــة والصحفيــة للقيــام بواجباتهــا المهنية تجاه حمايــة اإلعالميين 
الفلسطينيين والمؤسســات الصحفية واإلعالمية العاملة في فلسطين من 
بطش االحتالل وتغوله على الحقوق المدنية التي أقرتها القوانين الدولية.  

عقدت اللجنتان االقتصادية والتربية بالمجلس التشريعي جلسة استماع 
لرئيس اللجنة اإلدارية الحكومية عبد الســالم صيام، يوم أمس األول 
بمقر التشــريعي بحضور ُكاًل من النواب: عاطــف عدوان، جمال نصار، 
يحيى العبادسة، سالم سالمة، خميس النجار، يوسف الشرافي، وهدى 
نعيم، ووجه النواب "لصيام" تســاؤالت عديدة حــول األوضاع واألزمات 
التــي يعانيها المواطن فــي قطاع غزة واالســتعدادات واإلجراءات التي 
تتخذها اللجنة للتخفيف من حدة تلك األزمات، وخدمة المواطن، وشرح 
"صيــام" بدروه للنواب خطة لجنته لمواجهة األحداث واألزمات وســبُل 
خدمة المواطــن والتخفيف من معاناته الناجمة عن الحصار واإلجراءات 

اإلدارية والوظيفية المفروضة من قبل حكومة رام اهلل.
من ناحيته أكــد رئيس اللجنة االقتصادية النائــب عاطف عدوان أن 
هذا اللقاء يأتي في ســياق رغبة المجلس التشــريعي باالطالع على 
ســير العمل في المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، 

وفي ظل ســعي "التشــريعي" لتحقيــق مبادئ الشــفافية والنزاهة، 
ومتابعة للقضايا التي يواجهها المواطن الفلســطيني، سواء معاناته 
من مشــاكل المياه أو الكهرباء، باإلضافــة لالطالع على تفاصيل ما 
يحــدث في قطاعي التعليم والصحة واإلجراءات المتوقع اتخاذها من 
قبل حكومة "الحمد اهلل" والتســريح القســري للموظفين في هذين 

القطاعين.
بدوره قدم "صيام" شــرحًا وافيا ومفصاًل عــن عمل لجنته، والمهام 
التي تقوم بها، موضحا اإلجــراءات المتخذة من قبل وزارتي التعليم 
والصحة لمواجهة تعســف رام اهلل فيما يتعلق بالتســريح القســري 
للموظفين، موضحا أن لجنته لديها خطط جاهزة للتنفيذ في هذين 
القطاعيــن وذلك للحيلولة دون انهيار الخدمات الصحية أو التعليمية 
فــي قطاع غــزة، مبينًا أن لجنته تبذل أقصى ما تســتطيع من أجل 

خدمة المواطن واستمرار تقديم الخدمة له.

اللجنتان االقتصادية والتربية تستمعان لرئيس 
اللجنة اإلدارية الحكومية
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أخبار وتقارير

التشريعي يستقبل ممثلين عن ملتقى علماء فلسطين

"بحر": عباس منتهي الوالية ومغتصب للسلطة ودعوات حل التشريعي باطلة ومرفوضة

اســتقبل المجلس التشــريعي وفدًا مــن ملتقى 
علمــاء فلســطين تقدمه الشــيخ الداعيــة علي 
الغفــري، وضــم الوفد العديد مــن العلماء وكبار 
الدعاة في قطاع غزة، وكان في اســتقبالهم د. 

أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس، بحضور ُكاًل 
من النــواب: مروان أبو راس، عبــد الرحمن الجمل، 
وأثنــى وفد العلمــاء على دور "التشــريعي" في 
سن القوانين والتشريعيات التي من شأنها خدمة 

المجتمع والمحافظة على أصالته ثقافته، وتعزيز 
انتماء الجيــل الصاعد لدينه ووطنه، وإعالء القيم 
اإلســالمية والوطنية في نفوس الفتية والفتيات 

ومختلف فئات الشعب الفلسطيني. 

بــدوره رحــب "بحر" بوفد العلمــاء وتنمى 
لهم التوفيق في خدمة ديننا ووطننا وأبناء 
شعبنا، موضحًا أن "التشريعي" في دورته 
الحالية قد بــذل الكثير من الوقت والجهد 
مــن أجل إعادة النظر في العديد من مواد 
وبنــود القوانين التي كانت مُقرّة ســابًقا 
بهدف موائمتها مع الشــريعة اإلســالمية 
الســمحاء، مشــيرًا للقوانين التي تحمي 
الحالة الوطنية وتجرم التنازل عن األرض 
والمقدسات، معتبرًا ذلك مساهمة مهمة 
في تعزيز الثقافة الوطنية وحماية الجيل 
من الثقافــات الدخيلــة، وتعزيــز الثقافة 

الدينية في نفوس المواطنين. 
التخلص من المخالفات

من ناحيته استعرض الداعية الشيخ علي 
الغفري ما عده مظاهر االنحراف والخروج 
عن أحكام الشريعة اإلسالمية في المجتمع 
الفلسطيني، مطلبًا بالسعي الحثيث نحو 
أسلمة المجتمع من خالل أسلمة القوانين 
التي ســنها المجلــس التشــريعي األول، 

داعيًا للتخلص من المخالفات الشرعية التي دأبت فئات 
معينة من المجتمع الفلسطيني على ارتكابها بين الفينة 
واألخرى، مشــددًا على تحصين المجتمــع ضد الثقافات 

والعادات الغريبة عن ديننا وقواعد شريعتنا االسالمية. 
قوانين غير معلومة 

بدوره أشار القاضي الشــرعي والعضو في ملتقى علماء 
فلســطين عمر نوفل إلى أنه هناك العديد من القوانين 
والتشــريعات المُقــرّة فعــاًل غير أن كثير مــن الناس ال 
يعلمها وال يعرف بها، منوهًا أنها قوانين تتناغم مع روح 
الشــريعة اإلســالمية، مضيًفا:" علينــا أن نُبصّر الناس 

أكد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني أن محمــود عبــاس 
قــد انتهت واليته القانونية والدســتورية منذ 
األول من يناير من العام 2009م، وهو بمثابة 
مغتصب للسلطة منذ ذلك الحين، مشددًا أن 
رئيــس المجلــس التشــريعي د. عزيز دويك، 
يحل محل رئيس الســلطة فــي حالة وفاته أو 
اســتقالته أو شــغور المنصب لســبب أو ألخر، 
مســتدرًكا أن القانــون األساســي قــد نــص 
علــى ذلــك صراحة، مؤكــدًا أن دعــوات حل 
"التشــريعي" هي دعوات باطلة مــن الناحية 
القانونية والدستورية، ومرفوضة من الناحية 

الوطنية واألخالقية.
جاءت أقــوال "بحــر" لــدى اســتقباله طليعة 
األســبوع الجــاري أمــام المجلس التشــريعي 
لمســيرة جماهيريــة نظمتها حركــة األحرار 
الفلســطينية احتجاجا على إجراءات الســلطة 
بحــق غزة، مشــيرًا لنــص المادة رقــم "36" 
من القانون األساســي التــي أوضحت أن مدة 

بهــا، ونحن في ملتقى علماء فلســطين ســنبذل كل ما 
بوســعنا من أجل أســلمة المجتمع والســير به نحو النور 
والهدى والرشاد"، مؤكدًا أن مهنة الدعوة هي أجل المهن 

وأعظمها على االطالق ألنها ميراث النبوة. 
هيئة جديدة

من ناحيتهم تحــدث العديد من العلمــاء الحاضرين عن 
ضرورة استحداث هيئة جديدة أو مؤسسة حكومية على 
غرار هيئة األمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، أو هيئة 
الحســبة، أو شــرطة اآلداب، بحيــث تكون تابعــة لوزارة 
األوقاف وبإشــراف تام منها، لتقوم علــى رعاية مصالح 
الناس وتحكيم شــرع اهلل تبــارك وتعالــى فيما بينهم، 

والية رئيس الســلطة هي أربع سنوات فقط، 
مؤكدًا أن والية المجلس التشريعي مستمرة 
حتى مجيء مجلس أخر باالنتخاب وذلك بنص 
المادة رقم "47" مكرر من القانون األساسي. 

ونــدد بإجــراءات "عبــاس" بحق غــزة ومنعه 
التحويالت الطبية عــن المواطنين األمر الذي 
أدى لوفاة العشرات منهم، معربًا عن سخطه 
مــن تلك اإلجراءات التي تتــرك المرضى دون 
عالج حتى يتوفاهــم الموت، محمّاًل "عباس" 
المســئولية عن كل المعاناة التي تســبب بها 

ألهل غزة، ودعيًا لرحيله فورًا. 
األحــرار  عــام حركــة  أميــن  اعتبــر  بــدوره 
الفلســطينية خالد أبو هالل أن الســلطة في 
رام اهلل لم تعد فلســطينية وأنها باتت تحارب 
المجتمــع الفلســطيني بكل شراســة، داعيًا 
أبناء شعبنا لالنتفاض على سياسات "عباس" 
حتى رحيله ألنه لم يعد يمثل إال نفسه فقط، 
مشددًا على أن غزة لن تموت بصمت بل هي 

ثابتة ولن يكتب النجاح لمحاوالت اخضاعها. 

وارشاد المواطنين لما فيه الخير من أجل أن يبتعدوا عن 
المخالفات الشــرعية في معامالتهم وعالقاتهم اليومية 
والتجاريــة وغيرهــا، منوهين لضرورة إيجاد تشــريعات 
جديــدة تنظم بعض الظواهر المنتشــرة فــي المجتمع 
كإطالق النــار في األفــراح، وازعــاج المواطنين، ومهنة 
الباعة المتجولين، معارض األزياء، والســلوكيات العامة 
للمواطنيــن، مبدين اســتعدادهم التام لتعــاون ملتقى 
علماء فلســطين مــع المجلس التشــريعي وكل الهيئات 
والمؤسســات الحكومية واألهلية المعنية بذلك من أجل 
الســير نحو مزيد من الخطوات التي من شــأنها أســلمة 
المجتمــع وتخليصــه من العــادات والســلوكيات التي ال 

تتطابق مع شريعتنا وديننا.
موائمة شرعية

من ناحيته أشار النائب عبد الرحمن الجمل 
إلى أن "التشــريعي" كان قد شــكل سابًقا 
لجنة شــرعية مكونــة من علمــاء أجالء، 
قاموا بدراســة بعــض القوانين كالقانون 
التجــاري، وغيره مــن القوانيــن التي تم 
دراســة موادها بشكل مستفيض بغرض 
موائمتهــا مع ورح الشــرعة اإلســالمية، 
وللتأكــد مــن كونهــا ال تحمــل مخالفات 
للقواعد الشرعية، موضحًا أن اللجنة كانت 
قد أجرت تعديالت على بعض المواد فيما 
غيرت مواد بكاملها أو عدلتها، منوهًا إلى 
حرص "التشــريعي" على تحكيم اإلسالم 
في شتى سلوكيات المتجمع وكل مناحي 

الحياة. 
قوانين توافق الشريعة

من طرفه أكد النائب مروان أبو راس على 
حرص "التشــريعي" على أسلمة المجتمع 
بكل الطرق والســبُل والوسائل الشرعية 
المتاحــة، منوهًا إلى الجهود التــي بذلها نواب المجلس 
من أجل تعديل بنود معينة في بعض القوانين، أو إيجاد 
قوانين جديدة، مشيرًا في هذا اإلطار إلى قانون الزكاة، 
وقانــون العقوبات الذي بات شــبه جاهز لإلقرار بالقراءة 
الثانية، مشــددًا على أنها قوانيــن مُطبقة وهي تتواءم 
مع الشــريعة اإلسالمية، وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان 
على تشكيل لجنة لتدارس سبُل أسلمة الحياة والقوانين 
بشــكل قانوني ومعمق وبمــا يحقق المصلحــة العامة، 
تمهيدًا للخروج برؤيا جامعة تعرض على "التشــريعي" 

فيما بعد لدراستها.  
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أخبار وتقارير

"التشريعي" يستمع لرئيس اللجنة اإلدارية الحكومية ويناقش معه 
قرارات "عباس" بشأن الموظفين

 "بحر": حديث عباس حول المصالحة لالستهالك 
اإلعالمي وعليه تنفيذ االتفاقيات الموقعة 

بدوره افتتــح "بحر" اللقاء مؤكدًا علــى أن اللجنة اإلدارية 
الحكومية ستســتمر في عملها حتى تقوم حكومة التوافق 
بكافة التزاماتها في قطاع غزة، ملفتًا إلى أن اللقاء يهدف 
الطالع نواب المجلس التشــريعي على استعدادات اللجنة 
الحكومية على تبعــات القرارات التي بدأ يتخذها وينفذها 
رئيس ســلطة رام اهلل محمود عباس خاصــة فيما يتعلق 
بالتســريح القسري للموظفين الذين يتقاضون رواتب من 
السلطة، متســائاًل عن خطط اللجنة حال تنفيذ "رام اهلل" 
لمخططاتها بحق الموظفين العموميين، والســيناريوهات 
اإلداريــة المتوقعة، مشــددًا على أن قــرارات "عباس" لن 
تنــال من صمــود المواطن الفلســطيني في قطــاع غزة، 
معتبرًا في الوقت ذاته تلك اإلجراءات بمثابة مؤامرة كبرى 
على غــزة وموظفيها، تهدف إلضعاف الجهاز الحكومي في 
القطاع وتقويض الخدمات الحيوية المقدمة للمواطن في 

غزة.  
الخدمة مستمرة

من جانه أكد رئيس اللجنة عبد الســالم صيام أن الوزرات 
في قطاع غزة ستســتمر في تقديــم الخدمات للمواطنين 
في حال تم تنفيذ التســريح القســري، منوهًــا أن لجنته 
كانت قد أعدت خطــة متكاملة بهدف مواجهة أي تداعيات 
قــد تحدث نتيجة قــرارات "عباس"، التي من شــأنها إحالة 

قــال الدكتور أحمد بحر النائــب األول لرئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني أن حديث عباس حول المصالحة 
يأتي في ســياق االســتهالك اإلعالمي والمحلي، وغير 
مبنــي علــى قناعــات، داعيًا فــي كلمة لــه أثناء حفل 
تخريج عدد مــن الدورات التخصصية لــوزارة الداخلية 
"عبــاس وحكومة الحمــد اهلل" إلــى تطبيــق اتفاقيات 
المصالحة التي وقعت في القاهرة والشاطئ أواًل، وقيام 
حكومة الوحدة بكافة التزاماتها تجاه قطاع غزة، مؤكدًا 
دعم "التشــريعي" لمصالحة وطنية شاملة قائمة على 
أساس الثوابت، وإجراءات انتخابات شاملة، كمخرج من 

حالة االنقسام التي يعاني منها شعبنا.

وأكد أن اللجنة اإلدارية الحكومية في قطاع غزة شكلت 
بســبب الفراغ اإلداري والوظيفي الــذي تركته حكومة 
"الحمــد اهلل"، وأن حــل اللجنــة اإلداريــة مرتبط بقيام 

الحكومة بمسئولياتها كاملة تجاه القطاع.
وأشــاد بجهود وزارة الداخلية واألمن الوطني بما تقوم 
بــه من حفــظ األمن العــام وحماية الممتلــكات العامة 
والخاصة، وكذلك جهود مديريــة التدريب لما تقوم به 
من تطوير في الكادر البشــري يتماشــى مع التطورات 

الحاصلة في المنطقة.
من جهتــه أكد رئيس قطاع األمن وكيل وزارة الداخلية 
توفيــق أبــو نعيــم أن وزارتــه تعمــل بــكل أجهزتها 

األمنية والشــرطية لتوفير األمن واألمــان للمواطنين، 
وانفــاذ القانون، بالرغــم من قلة اإلمكانيــات والموارد 
الماديــة والبشــرية، الفتًا إلى ســعي وزارتــه لتطوير 

وتحســين أدائها وخدماتها، وكذلك العمــل على اعداد 
الكادر البشري باســتمرار من خالل العديد من الدورات 

التخصصية. 

آالف الموظفين العموميين للتقاعد، 
مضيًفــا بقولــه:" هذا ليــس تقاعد 
بل هو تســريح قســري للموظفين 
واضــح  ظالــم  وهــو  العمومييــن 

بحقهم". 
وحــذر "صيام" من النتائج الســلبية والتداعيــات الكارثية 
لتوجها "رام اهلل" على القطاعات الحكومية الحيوية، الفتًا 
إلــى أن عــدد الموظفين الذي يتقاضــون رواتبهم من رام 
اهلل وهم على رأس عملهــم قرابة "11000" موظف، 95% 
منهم يعملون بوزراتي الصحة والتعليم، في حين أن "5%" 

موزعين على باقي الوزارات والهيئات الحكومية.
وأكد "صيام" أنه تم تشكيل لجنة فنية مختصة من الوزرات 
ذات العالقة للتعامل مع الملــف وتداعياته، وقامت اللجنة 
بدراسة جميع االحتماالت ووضعت عدد من السيناريوهات 

والخطط البديلة، وهي جاهزة للتنفيذ في أي وقت.
وأشــار إلــى أن خطــوات "عباس" فيهــا تفرد وإســاءة في 
استخدام السلطة وحرفها ألغراض سياسية، وهي جريمة 
وفســاد سياســي، وقد اســتخدم "عباس" هــذه اإلجراءات 
داخــل حركة فتح، واالن ينفذها تجــاه قطاع غزة، وأوضح 
أن ســيناريوهات اللجنة تتمثــل في المالحقــة القانونية 
لمواجهة األزمة، وفي حال حدثت ســتعمل على سد العجز 

من خالل التدوير واالســتفادة األمثل من الكادر البشــري، 
واللجــوء للتوظيف بالحــد األدنى لضمان اســتمرار العمل 

وتقديم الخدمات في جميع القطاعات.
تمييز مرفوض

مــن ناحيتهــم شــدد نــواب المجلــس الحاضريــن علــى 
ضرورة اتخــاذ كل الخطوات التي من شــأنها تقليل اآلثار 
الســلبية الناجمة عن عملية التسريح القسري للموظفين 
العمومييــن، واصفيــن هذه اإلجــراءات المتخــذة من قبل 
"عبــاس" وحكومته بأنها بمثابــة تمييز عنصري مرفوض 
يمارسه بين أفراد وأبناء الشعب الواحد، مؤكدين أنه سقط 
سياســيا وأخالقيا ووطنيا بمجرد أنه بدأ يحارب الموظفين 

بقوت يومهم ورزق أطفالهم. 
وأشــار النــواب إلى أن قــرارات "عباس" باتت تتســم منذ 
فتــرة بأنهــا جريمة إنســانية، وتوصــف بكونها سياســة 
عقــاب جماعي يمارســه ضد عمــوم أبناء الشــعب الواحد 
بهدف تمزيقه واضاعة وتشــتيت أسباب القوة التي يتمتع 
بها شــعبنا الفلســطيني، محذرين من نتائج ســلبية على 

القطاعات الحكومية والخدمية جراء اإلجراءات المتخذة من 
قبــل رام اهلل وحكومتها، ومشــددين على ضرورة مواجهة 
هــذا الواقــع بكل الســبل واالمكانيــات المتاحــة، وبهدف 
المحافظــة علــى المؤسســات والهيئــات الحكوميــة حتى 
تستمر في تقديم الخدمات الصحية والتعليمة واالجتماعية 

للمواطنين كافة دون تمييز.
خدمة المواطن

إلــى ذلك لفت النــواب إلى أن خدمــة المواطن هي الهدف 
"عبــاس" وحكومتــه تســتهدف  قــرارات  وأن  المنشــود، 
باألســاس المواطن الفلســطيني وبالدرجــة األولى لقمة 
عيشــه، مؤكدين أن "عبــاس" وفريقه يســتغلون األموال 
التي تتبرع بها مؤسسات دولية وحكومات العالم ألغراض 
حزبية ضيقة ومقيتة ولتعزيز نزعتهم االنتقامية تجاه غزة 
ومواطنيها من األطياف كافة، مشددين على رفضهم لهذا 
األسلوب الذي وصفوه بالرخيص، وداعين اللجنة الحكومية 
لبذل قصارى جهدهم للحد من آثار وتداعيات هذه الجريمة 

النكراء. 

عقدت رئاســة ولجان المجلس التشــريعي الفلسطيني جلسة اســتماع للجنة اإلدارية 
الحكومية برئاســة عبد السالم صيام، وبحضور الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس، وعدد من رؤساء لجان المجلس منهم: رئيس اللجنة االقتصادية النائب عاطف 
عــدوان، والنائب عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربيــة والقضايا االجتماعية، ورئيس 

لجنة الداخلية واألمن النائب إســماعيل األشــقر، ورئيس لجنة الرقابة وحقوق االنسان 
والحريات العامة النائب يحيى العبادســة، وعدد من نواب المجلس، حيث ناقش النواب 
مع "صيام" استعداد لجنته للقرارات التي اتخذها "عباس"، وللقرارات المزمع اتخاذها 

قريبًا والتي من شأنها إحالة آالف الموظفين العموميين للتسريح القسري الظالم.

"بحر": اللجنة اإلدارية مستمرة في مهامها حتى 
تقوم حكومة "الحمد اهلل" بواجبها تجاه القطاع

"صيــام": سنســتمر فــي تقديــم الخدمات 
للمواطنيــن وخططنــا جاهزة فــي حال نفذ 

"عباس" قرار التسريح القسري للموظفين

خالل حفل تخريج دورات لوزارة الداخلية



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

17 أغسطس/آب 2017 م العــدد
)221(

A L  -  P  R  L  M  A  N
أخبار وتقارير6

"لجنة التربية" تناقش مشاكل الصيادين مع نقابتهم والشرطة البحرية ووزارة الزراعة

نواب الوسطى يتفقدون المراكز األمنية بالمحافظة

ناقشــت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعية في 
المجلس التشــريعي المشــكالت التــي يعاني منها 
الصيادين، باإلضافة لمقترحات من شــأنها تنظيم 
مهنــة الصيد في قطاع غزة، وذلــك بحضور نقيب 
الصيادين نــزار عياش، ونائب مدير عام الشــرطة 
البحرية محمد النخالة، ومدير عام الثروة الســمكية 
بوزارة الزراعة عادل عطا اهلل، وعدد من الصيادين 
وممثليــن عــن عدة جهات رســمية وأهليــة معنية 

بمهنة الصيد ومساعدة الصيادين. 
بدوره أكد رئيس لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
بالمجلس التشــريعي النائــب الدكتور عبد الرحمن 
الجمــل، أن الجلســة تأتي في إطــار اهتمام لجنته 
بشــريحة الصيادين واالستماع لمشكالتهم بشكل 
عام والعمل على تنظيم مهنة الصيد بشكل خاص 
وفقــًا للضوابــط المنصــوص عليها فــي األنظمة 
والقوانيــن التــي تنظم هــذه المهنة، معبــرًا عن 
تقديره لشــريحة الصيادين، ومشيدًا بدورهم في 
خدمــة المجتمع، ومقــدرًا معاناتهــم الناجمة عن 
تضييق االحتالل عليهم والحد من حرية تحركاتهم 
في مســاحة صيد ضيقــة أصاًل، منــددًا باعتداءات 
االحتــالل المتكــررة عليهــم ومصــادرة مراكبهم 

واعتقال بعضهم بين الحين واألخر.
مشكالت ومعوقات

من جانبه أشــار رئيس نقابة الصيادين نزار عياش 
الــى المشــاكل التــي تهدد مهنــة الصيــد وتواجه 
الصياديــن، منوهًــا إلــى أن أبرز تلك المشــكالت 
تتمثــل باعتــداءات االحتالل المتكــررة والتي باتت 
في اآلونة األخيرة شــبه يومية، مناشدًا المنظمات 
الدوليــة والحقوقيــة للعمــل على توفيــر الحماية 
للصيادين من بطش االحتالل وقواته البحرية التي 
تتغول عليهم صباح مساء، وتنفذ اعتداءاتها عليهم 
فــي عرض البحر دون حســيب وال رقيب، باإلضافة 
إلى ضيق المنطقة المسموح فيها بالصيد من قبل 

االحتالل.
ونــوه "عيــاش" لضــرورة التوقف عن اســتخدام ما 
وصفه بوســائل الصيد غير اآلمنة، مثل:" الجرافات 
الشاطئية، والصيد بالشنشولة، واستخدام السموم 
والمتفجــرات"، وغيرهــا من الوســائل التــي نادى 
بمنعها وتجريم مســتخدميها، منددًا بإقدام بعض 
الصيادين على صيد ما يعرف بـ"البذرة" واألســماك 

تفقــد نواب كتلــة التغييــر واالصالح 
الوســطى  المحافظة  البرلمانية فــي 
المراكــز األمنيــة بالمحافظــة، وضم 
الوفد النائبان: ســالم ســالمة، وعبد 
الرحمــن الجمــل، بمشــاركة رئيــس 
بلدية البريج محمود عيسى، ورئيس 
بلديــة النصيرات محمد أبو اشــكيان، 
وعميد كلية الرباط الجامعية الدكتور 
كمــال تربان، ولفيف من المســئولين 
بالمحافظة، وكان في استقبالهم مدير 
شرطة المحافظة العقيد إسماعيل أبو 
راشــد، ومدراء األجهزة األمنية، الذين 
أثنــوا علــى هيئة التوجيه السياســي 
والمعنــوي لتنظيمهــا الزيــارة، التي 
شملت مركز شرطة النصيرات، ومركز 
المعســكرات، ومقــر قيادة الشــرطة 
الخاصــة، ومركــز دير البلــح، وقيادة 
شــرطة المحافظــة، وعائلة الشــهيد 

الصغيرة األمر الذي من شأنه أن يشكل خطرًا على 
كمية األسماك المتوفرة في األسواق. 

تنظيم المهنة
بــدوره أوضــح مدير عام الثــروة الســمكية بوزارة 
الزراعة عادل عطا اهلل الضوابط والقوانين واألنظمة 
التي تنظم مهنة الصيد، مشددًا أنها تأتي في إطار 
المحافظة على الثروة الســمكية وتنميتها، منوهًا 
إلــى أن تلــك القوانين تمنع اســتخدام ما يعرف بـ" 
الجرافــات الشــاطئية، والشنشــولة، والمتفجرات، 
والسم"، مشيرًا إلى أن بعض الصيادين يستخدمون 
تلك الوســائل بغــرض ربح مادي بســيط وهو أمر 

مرفوض. 
 وأشار "عطا اهلل" أن هناك شباك ذات عيون وفتحات 
محــددة ومخصصة لصيــد األســماك دون االضرار 
باألســماك الصغيرة، وتم توعيــة الصيادين بذلك 
لكــن دون جــدوى، منوهًــا أن وزارة الزراعة أجرت 
بعض الدراســات حول الجوانب البيولوجية والفنية 

وفتــرات تبويــض بعــض األصنــاف من األســماك 
واألسماك المهاجرة وأماكن وفترات تواجدها، داعيًا 
نقابــة الصياديــن لالســتفادة من تلك الدراســات 

وتوعية الصيادين لذلك. 
 وأشار الى المشــاكل والضغوط التي تواجه الوزارة 
في تطبيق القوانيــن واألنظمة األمر الذي انعكس 
ســلبًا في الحفاظ على الثروة السمكية بما في ذلك 
تناقص األمهات واندثار بعض األنواع من األسماك 
والبعــض االخر في طريقه الى االندثار، محذرًا من 
مشــكلة ضخ مياه المجــاري في البحــر األمر الذي 
يتســبب بتلوث ميــاه البحر، داعيًــا لمعالجة المياه 
العادمة قبــل ضخها للبحر، وإيجاد حلول لمشــكلة 
عدم المعالجة الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي، 
مشــيرًا إلى أنه كان يتم في السابق معالجه نسبة 
%50 الــى %60 منهــا، بينما يتم ضخهــا حاليًا دون 

معالجة.
تكامل األدوار

من جانبه أشــار نائب مدير الشرطة البحرية محمد 
النخالة، إلى أن جهازه يعمل وفق مبدأ تكامل األدوار 
ويقوم بتنفيذ القانون بالتنســيق مــع كل الجهات 
الرســمية واألهليــة المعنية بمهنــة الصيد وخدمة 
الصيادين، مبديًا اســتعداد جهــازه لتقديم النصح 
واإلرشاد لجموع الصيادين بما يساهم في حمايتهم 

والمحافظة على مهنتهم واستمراريتها.
مــن طرفه عبــر رئيــس اللجنــة النائــب "الجمل" 
عــن تعاطفه مع فئــة الصيادين في ظــل الظروف 
الصعبة التي تتعرض لها هذه الشــريحة من حصار 
ومنع الصيد وإطالق بحريــة االحتالل النار عليهم، 
وتعمّدها اعطــاب مراكبهم، واعتقال بعضهم بين 
الفينة واألخــرى، مؤكدًا حرص لجنته على تنظيم 
مهنة الصيد واحترام القانون في ســبيل المحافظة 
على الثروة السمكية، األمر الذي يخدم الصالح العام 
والصيادين بالدرجة األولى، داعيًا كل المؤسســات 
الخيريــة واألهلية والحقوقية لمســاعدتهم واألخذ 

بأيديهم من أجل استمرار مهنتهم وقوت أبنائهم.

معاذ زايد.  
بدورهم أثنــى النائبان أثنــاء الزيارة 
علــى جهــود قيــادة وضبــاط وأفراد 
األجهزة األمنية من خالل مساعدتهم 
للمواطنين في حل مشاكلهم وتقديم 
مقدريــن  لهــم،  الالزمــة  الخدمــات 
فــي  األمنيــة  واألجهــزة  للشــرطة 
المحافظــة جهودهم التي انعكســت 
ايجابًــا علــى الحالــة األمنيــة التــي 

وصفوها بالمستقرة. 
مــن ناحيتهــا عبــرت قيــادة شــرطة 
المحافظــة عــن ســعادتها بالزيــارة، 
ووصفتهــا بأنــه تدلــل علــى اهتمام 
النواب بالشــرطة واألجهــزة األمنية، 
وتأتــي في إطــار الحــرص والمتابعة 
واالطالع على اإلنجازات والوقوف على 
معيقات العمل لديهم، شاكرين للوفد 

الزائر جهوده ومتابعته. 
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التشريعي يستقبل وفدًا من كلية بيت المقدس 
للعلوم التقنية

اســتقبل المجلس التشــريعي يوم أمس األول وفدًا 
من كلية بيت المقدس للعلوم التقنية وذلك بحضور 
النائــب األول لرئيس المجلس أحمد بحــر، والنواب: 
عبد الرحمن الجمل، محمد فرج الغول، جمال نصار، 
ويوســف الشــرافي، في حين ضم وفد الكلية رئيس 
مجلس األمناء فيها حســام أحمد، وعميدها الدكتور 
خليــل الحلبي، اللذين قدما شــرحًا وافيًا عن الكلية 
ومسيرتها التعليمية ومجاالت عملها، والفئات العمرية 

التي تستهدفها الكلية من خالل برامجها المختلفة. 
بدوه عرض عميد الكليــة أهم البرامج التي تقدمها 
كليتــه، موضحًــا أن الكلية تســتهدف فئــات معينة 
مثل: المعاقين حركيًا، والنــزالء في مراكز التأهيل 
واالصالح، وغيرهم مــن الفئات التي بحاجة لتأهيل 
خــاص حتى تندمج في المجتمع وتصبح معاول بناء 

افتتــح المجلس التشــريعي يــوم أمــس األول الثالثاء 
بالتعــاون مــع الهيئة المســتقلة لحقوق اإلنســان دورة 
تدريبيــة لموظفيــه بعنــوان:" االلتزامــات التشــريعية 
المترتبــة علــى انضمــام فلســطين التفاقيــات حقوق 
االنســان الدوليــة"، وشــارك بالدورة التي تســتمر على 
مــدار ثالثة أيــام كوكبــة من موظفــي "التشــريعي"، 
وافتتحها رئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان بالمجلس 
التشريعي النائب يحيى العبادسة، ونائب المفوض العام 

للهيئة المستقلة المحامي عصام يونس.
بدوره أوضح النائب "العبادســة" أثناء كلمته االفتتاحية 
أن العالم يشهد ردّة عن القيم الديمقراطية والحقوقية 
والمثــل األخالقيــة، منوهًا أن خير دليــل على ذلك هو 
صمــت دول العالم علــى جرائم االحتــالل التي تتفاقم 
يومًــا بعد يــوم وتمثل انتهــاًكا واضحًا لمبــادئ حقوق 
االنســان، مشــددًا على أن التقدم باتجــاه التوقيع على 
االتفاقيــات الدولية يجب أن يكون محســوبًا ومحكومًا 
بمــدى تحقيق المصلحة الوطنية العليا، مشــيرًا إلى أن 
العديد من الدول الكبــرى ال توقع وال تنضم للكثير من 
تلك االتفاقيات ومنها الواليات المتحدة األمريكية وهي 

فيه، مشددًا أن كليته تسعى لرفد المجتمع بقدرات 
وكفــاءات ومؤهالت جيــدة وفي ذات الوقــت نادرة، 

والمجتمع بحاجة ماسة لها. 
بدورهم شــجع النواب وفد الكلية على ضرورة بحث 
ســبُل التعاون مع لجــان المجلــس المختلفة، األمر 
الذي ســيخدم الكلية وينعكس ايجابًا على برامجها، 
مــن حيــث التطويــر والجــودة والمالئمــة أكثر مع 
حاجة ســوق العمل الفلســطيني، وفــي نهاية اللقاء 
تم االتفــاق على ترتيب زيارات أخــرى للكلية وعقد 
جلســات مشتركة مع "لجنة التربية" بالتشريعي من 
أجل مناقشــة معمقة لبرامج الكلية ومناهجها وذلك 
بهدف االستفادة من خبرات اللجنة ونوابها، شاكرين 
للكلية دورها في خدمة المجتمع الفلسطيني والفئات 

المستهدفة من عملها. 

أقل الدول توقيعًا والتزامًا بالمعاهدات الدولية. 
من ناحيته أعرب نائب المفوض العام للهيئة المستقلة 
عصام يونس عن سعادة هيئته بافتتاح هذه الدورة التي 
تستهدف العاملين بالمؤسسة التشريعية في البالد، وأكد 
أن "الهيئة" تســعى للنهوض بالمجتمع الفلسطيني من 
خالل تدريب الكوادر الوظيفية الحكومية والمؤسساتية 
بمــا يعود بالنفع علــى المجتمع الفلســطيني، ومؤكدًا 
على أهمية القانون الدولي واالتفاقيات الدولية وضرورة 
الســعي لالســتفادة منهما بما يخدم المصلحة الوطنية 
الفلســطينية، منوهًا أن فلســطين من منظور القانون 
الدولــي هــي دولة تقع تحــت االحتالل وعلى ســلطات 
االحتالل القيام بمســؤولياته اإلنسانية والقانونية تجاه 

الشعب المحتل. 
من طرفه أكد منسق التوعية والتدريب بالهيئة المستقلة 
بهجت الحلــو أن الدورة تهدف لتمكين المشــاركين من 
معرفــة االلتزامــات التشــريعية لدولة فلســطين جراء 
انضمامها لالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنســان، 
باإلضافــة آلليات ووســائل الرقابة الدوليــة على الدول 

الموقعة على االتفاقيات والمعاهدات الدولية.        

اللجنة القانونية تنظم ورشة عمل حول مشروع 
قانون محكمة الجنايات الكبرى

نظمــت اللجنــة القانونيــة بالمجلس التشــريعي بمقر 
المجلس مؤخرًا ورشة عمل حول مشروع قانون محكمة 
الجنايات الكبــرى، بحضور رئيس اللجنــة النائب محمد 
فرج الغول، ومشــاركة القاضي أنور أبو شــرخ، وُكاًل من 
رؤســاء ووكالء النيابــة: يحيى الفرا، حســام دكا، وحاتم 
الفقعــاوي، باإلضافة لممثلين عــن وزارة العدل وديوان 
الفتــوى والتشــريع، ولفيــف مــن الخبــراء والمختصين 
وأســاتذة القانــون بالجامعــات الفلســطينية، وعدد من 
المستشارين القانونيين بالتشريعي، وناقش المجتمعون 
مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى، ووقفوا على أبرز 
اإلشــكاليات التي يعالجها مشروع القانون ومدى الحاجة 

إليه. 
بدوره أشار رئيس اللجنة النائب "الغول" إلى أن مشروع 
القانون ســيتطرق للجرائم التي تشــكل خطورة كبيرة 

على المجتمع الفلســطيني، وفي مقدمتها جرائم القتل 
العمّد والتخابر مع جهات معادية للشــعب الفلسطيني، 
باإلضافة للجرائم الماســة باألمن العام واألمن القومي 
الفلســطيني، والمال العام، منوهًا إلى أن تلك الجرائم 
تــم احالتها مــن قبل الجهــات المعنية بهدف دراســتها 

ووضع تصور قانوني واضح بشأنها. 
ونوه إلى أن مشروع القانون المذكور ما زال بحاجة لمزيد 
من الوقــت من أجل انضاجه، في حين خُلصت الورشــة 
لضرورة المضي قدمًا في إنضاج مشروع القانون تمهيدًا 
إلخراجه إلى حيز النور، األمر الذي يتيح تشكيل محكمة 
الجنايات الكبرى، مشــددًا أن تشكيلها يعود بالنفع على 
المجتمع الفلســطيني، ويمثل رادعًــا للمجرمين ويعزز 
مبدأ تخصص المحاكم، وســينعكس ايجابًا على سرعة 

انجاز القضايا المتراكمة في أروقة المحاكم.  

أشاد بالدعم التركي لفلسطين.. النائب "أبو 
مسامح" يزور جامعة “الفاتح” باسطنبول

بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان .. 
التشريعي ينظم دورة تدريبية لموظفيه

زار ســيد أبو مســامح النائب فــي المجلس 
التشــريعي عــن كتلــة التغييــر واإلصالح، 
جامعة السلطان محمد الفاتح في العاصمة 
التركية إســطنبول، رافقــه بالزيارة رئيس 
جمعية فيدار محمد مشينش، وعضو االتحاد 
العالمــي لعلمــاء المســلمين عبــد الوهاب 
زيدان، وعقدوا اجتماعا مع رئاســة الجامعة 
حضره كاًل من رئيس الجامعة موسى دومان، 
وعميد كلية العلوم اإلسالمية أحمد طوران، 
وأستاذ الحديث النبوي خليل قوتالي، وبحثوا 
معهــم الســبُل الكفيلة بمســاعدة الطلبة 

الفلسطينيين في الجامعات التركية.
بــدوره أشــاد "أبو مســامح" بالجهــود التي 
القضيــة  تجــاه  التركيــة  الدولــة  تبذلهــا 
الفلســطينية، شــاكرًا الدعم التركي على 
والمالــي،  والمعنــوي  السياســي  الصعيــد 
منوهًا إلى أن العالقة بين الشعبين التركي 
والفلسطيني تمتد لتصل إلى أعماق التاريخ، 
ومؤكدًا أن أجدادنا الفلســطينيين كانوا قد 
قاتلوا مع الجيــوش العثمانية إبان الخالفة، 
واختلطت دماء المقاتلين الفلسطينيين مع 
أقرانهــم األتراك دفاعًا عــن الدين والوطن 

والمقدسات اإلسالمية والخالفة العثمانية. 
وأكد "أبو مسامح" أنه تم خالل اللقاء االتفاق 
مع رئاســة الجامعة على التعاون المشــترك 

ومســاعدة الطلبة الفلسطينيين المقيميين 
في تركيا، مشددًا على أن الجامعة ستتعاون 
مع جمعية فيدار والمؤسســات الفلسطينية 
فــي تركيا، بمــا يخدم طلبة فلســطين في 
تركيا، مؤكــدًا موافقة رئيس الجامعة على 
تخصيــص عــددًا مــن المقاعد الدراســية 

المجانية لصالح الطلبة الفلسطينيين.
مــن ناحيتــه أشــار رئيــس جمعيــة فيدار 
محمــد مشــينش، أن االتفــاق المبــرم مع 
رئاســة الجامعة يســمح لجمعيته بالمتابعة 
مــع قســم العالقــات الخارجية فــي جامعة 
السلطان محمد الفاتح فيما يتعلق بالطلبة 
الفلســطينيين المنتســبين إليهــا من أجل 
الدراسية  المقاعد  مســاعدتهم وتخصيص 
لهــم أو اعفائهــم مــن الرســوم الدراســية 
السنوية، مشــيرًا إلى أن جمعيته كانت قد 
وقعت اتفاقــًا مع جامعــة العالمية للتجديد 
يقضــي بخصــم نســب معينة من رســوم 
التســجيل لصالــح الطلبــة الفلســطينيين 
المتقدمين للجامعة من خالل جمعية فيدار، 
معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها مساعدة 
الطلبة الفلسطينيين المقيميين في تركيا، 
باإلضافــة لكونهــا تســاعد على اســتقدام 
مزيد من طلبة فلســطين ليواصلوا مشوار 

دراستهم في الجامعات التركية.
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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

أدركوه قبل فوات األوان
يمضي رئيس السلطة في رام اهلل في اجراءاته العقابية الجماعية بحق غزة وأهلها دون 
أن يلتفت إلى مصالح شعبه وقومه وموظفيه، إنه المضي نحو الهاوية دون خوف على 
مســتقبل األطفال أو النساء أو حتى األنصار الذي شــايعوه وناصروه وشدوا على يديه 

وشجعوه في إجراءاته ومواقفه وقراراته المتهورة وغير المحسوبة. 
وصل الرجل العجوز لقمــة الغضب والتهور والصبيانية –إذا صح التعبير- باتخاذه قرار 
التسريح القسري للموظفين العاملين بالوظيفة الحكومية غير آبه بحقوق المواطنين 
وال الموظفين وال مســتقبل أبنائهم، إنه الحقد إلى حد الجنون الذي ال يدع لهذا الرجل 
ســبياًل للتفكير بمنطقية ولو للحظة واحــدة، يمضي ليدمر ما تبقى من بقية مقومات 

الصمود لدى شعبه المحاصر.
لقــد انتقل "أبي مــازن" من حقل التحريض على شــعبه وعلى المقاومة في الســاحة 
اإلقليمية والدولية إلى معرض اتخاذ القرارات الحاســمة للتضيق على غزة، وهو بذاته 
أســماها خطوات غير مســبوقة، لم يعرف التاريخ أحد أضر بشعبه وقومه مثل ما فعل 
هذا الرجــل، باســتثناء اإلمبراطور "نيرون" الــذي أنفق أمواله فــي الخالعة والمجون 
والترف والملذات وســادت لديه رغبة عارمة وجامحة فــي تعذيب معارضيه الذين كان 
يسوقهم إلى أشد صنوف العذاب ثم يلقي بأجسادهم إلى الحيوانات المفترسة لتأكلها، 

وفي النهاية أقدم على إحراق روما.
إن االضرار بقطاعي الصحــة والتعليم في قطاع غزة وهو األمر المتوقع حدوثه قريبًا 
من خالل اجبار الموظفين على التســريح القســري لهو غاية فــي الخطورة واالمتهان 
للموظفين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة شعبهم، وهو أمر مرفوض وطنيًا وأخالقيًا 

وعلينا أن نحاربه بكل الطرق وشتى الوسائل. 
أعتقد أن كل الوســاطات وصلت لطريق مسدود ولم تتمكن من إعادة اللحمة الوطنية 
ومــا ذلك لشــيء إال بفضل تعنت أبــو مازن وإصــراره على تغليب مصالحــه الخاصة 
والحزبية المقيتة الضيقة، وترك مصالح الشعب الفلسطيني والمصلحة الوطنية العليا، 
إن أي مســئول يتمتع بهذه النفســية ال بد من عزله والتخلص منه قبل أن يتمكن أن 

يفسد ما تبقى من إنجازاتنا ومقومات صمودنا. 
وهنا أقترح آليات فاعلة يمكن اللجوء إليها للتخلص من هذا الوباء القاتل أسطرها على 

النحو التالي:
-السعي مع التيارات اإلصالحية في حركة فتح لرفع الغطاء التنظيمي عنه وتركه دون 

صفة تنظيمية رسمية.
-سعي الفصائل والمنظمات والقوى اإلسالمية منها والوطنية لرفع الغطاء الوطني عنه 

واالعالن أنه لم يعد رئيسًا للسلطة وال يمثل بالنسبة للشعب الفلسطيني أي شيء.
-يتبــع ذلك اجتماع موحد ألكبــر قدر ممكن من الكتــل والقوائــم البرلمانية والنواب 

المستقلين بالمجلس التشريعي لنزع الصفة الشرعية عنه.
-تحــرك جماعي لقادة الحــركات الفلســطينية واألمناء العامين للفصائــل لدى الدول 
الصديقة والشــقيقة إلبالغهم بتخلي الشــعب الفلســطيني عنه وأنه لم يعد رئيسًــا 

للسلطة وال فلسطين. 
-تشكيل لجنة أو هيئة موسعة إلدارة شؤون البالد في معزل عنه وعن سلطته، تعمل 
على محاربته في كل الميدان الدبلوماســية واألروقة الدولية، وتســعى لخدمة الشعب 

والمواطن والقضية. 
وختامًا: أعتقد أن مثل هذه التحركات وإن بدت أنها صعبة لكنها غير مستحيلة ويمكن 
لها أن توقف التدهور الحاصل في الحالة الفلسطينية وإعادة األمور الي سياقها وإعادة 
االعتبار لشــعب قضى قرن من الزمــان تحت االحتالل، وضحى بخيرة أبنائه وشــبابه 
وقياداتــه مــن أجل لحظــة تاريخية يتمنــى أن يرى فيها رئيسًــا وطنيًــا نزيهًا يقود 
شــعبنا نحو التحرير والنصر، هذه اإلجراءات من شــأنها إذا حدثت أن تعزل الرجل من 
مكانه وتأتي بمن هو أفضل منه، والمجتمع الفلســطيني حافل بالقيادات والمخلصين 

الفاعلين والقادرين. 
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

نظمت عائلة "الشــوا" مطلع األسبوع 
الجــاري حفل تأبيــن للراحلــة النائبة 
راوية الشــوا، وذلك بمركز رشاد الشوا 
الثقافي في مدينة غزة وبمناسبة مرور 
أربعيــن يومًا على رحيلهــا، وبحضور 
نواب في المجلس التشــريعي ولفيف 

من المسئولين وأعيان مدينة غزة. 
بدوره أشــاد الدكتور أحمد بحر النائب 
التشــريعي  المجلــس  لرئيــس  األول 
الفلســطيني بجهود ومواقــف النائبة 
الراحلة راوية الشــوا ودورها الوطنية، 
داعيًــا الــكل الوطنــي الفلســطيني 
للتوحــد والعمــل مــن أجــل تحقيــق 
مصالحــة وطنيــة حقيقية كــي نكون 
أوفياء للراحلة "الشوا" التي كانت تدعم 

هذه التوجهات الوطنية بكل صدق.
عنوان لإلخالص والتفاني

واســتعرض "بحــر" مناقــب الراحلــة 
"الشــوا"، ملفتًا إلى أنها شكلت عنوانا 
للعمل واإلخالص والتفاني في ســبيل 

رفعة شــعبها وقضيتها، مشــددًا أنها 
كانت من أبرز النســاء الالتي ساهمن 
في دعم القضية الفلسطينية وخدمة 
الشــعب الفلســطيني فــي المجــاالت 
واالجتماعيــة  والثقافيــة  السياســية 
والبرلمانية وغيرها من المجاالت التي 

اقتحمتها المرحومة بقوة واخالص.
وقال:" لقد مارســت دورهــا البرلماني 
مــن خــالل عضويتهــا فــي المجلس 
التشريعي الفلســطيني األول والثاني 
جنبًا إلى جنــب مع زمالئها النواب في 
المجلس، واتسمت عالقاتها مع النواب 
والتعــاون  بالــود واألخــوة  والنائبــات 

المشترك".
وأشاد بدورها الثقافي، منوهًا إلى أنها 
كانت كاتبة بارعة، وكان لها دور واضح 
فــي تنظيــم النــدوات وورش العمــل 
الثقافية والسياسية الرامية إلى توعية 
أبناء شعبنا بقضيتهم وزيادة تمسكهم 
بحقوقهــم وثوابتهم الوطنيــة، الفتًا 

إلى أن البيئة األسرية والخلفية العائلية 
التي نشــأت فيها الفقيدة ساهمت في 

اظهارها كسيدة قائدة. 
ووصف "بحــر" والدها المرحــوم الحاج 
رشــاد الشــوا بالزعيم الوطني الكبير، 
مترحمًا في كلمته على زوجها المناضل 
عون الشــوا رئيس بلدية غزة األسبق، 
موضحًــا أن الخلفيــة العائلية تفســر 
طبيعة عمــق حبها لشــعبها وانتمائها 

وعطائها الصادق لوطنها وقضيتها.
أهل الوفاء

من ناحيتها أشــادت العائلة على لسان 
أحد عمدائها بالوفاء الذي لمســوه من 
"التشــريعي" أثنــاء مــرض المرحومة 
وحيــن وفاتها، شــاكرًا "للتشــريعي" 
لمســة الوفاء المتمثلــة بتنظيم حفل 
تأبيــن لهــا ثالــث أيــام وفاتهــا بمقر 
"التشــريعي" في مدينة غزة، ومعلنًا 
ســير عائلته على خطى المرحومة في 

خدمة الشعب والوطن والقضية. 

خالل حفل تأبين نظمته العائلة.. "التشريعي" يشيد 
بالدور الوطني للنائبة راوية الشوا 


