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لجنة الرقابة تزور هيئة 
القضاء العسكري وتلتقي 

وكيل وزارة الزراعة

نواب: االنتخابات المتزامنة استحقاق وطني ال يمكن تجاوزه والتوافق شرط النجاح 
خالل ندوة نظمتها كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية 

استحقاق وطني
بدوره شــدد النائب األول لرئيس التشريعي أحمد 
بحــر، أن االنتخابات العامة هي اســتحقاق وطني 
ال يمكــن تجــاوزه أو االلتفاف عليــه، مؤكدًا على 
الموافقــة علــى اجراءها وفق القانــون وما يخدم 

الشعب الفلسطيني ويعزز تمسكه بحقوقه. 
وتســاءل عن الضمانات الوطنية الحتــرام نتائج 
االنتخابــات وعدم تكرار ما حــدث عقب انتخابات 
عام 2006، مطالبًا بالعمل على بلورة ميثاق شرف 
وطني يتضمن أســس ومحددات اجراء االنتخابات 

واحترام نتائجها. 
ودعا بحر، لعقد اإلطــار القيادي لمنظمة التحرير 
لتحقيق الشــراكة الوطنية، مطالبًا قيادة السلطة 
لالرتقاء الى مســتوى المسئولية الوطنية والعمل 

على توسيع القواسم المشتركة ونقاط االلتقاء. 

انتخابات شاملة متزامنة
ومن جانبه أكد النائب محمود الزهار، على ضرورة 
االتفاق على اجراء انتخابات تشــريعية ورئاســية 
ومجلــس وطنــي متزامنة، مشــددًا علــى رفضه 

القبول باجتزاء هذه االنتخابات. 
وشــدد على ضــرورة عقــد االنتخابات فــي كافة 
المناطــق الفلســطينية دون اســتثناء أي فصيل 
فلســطيني، مضيفًا:" الهدف مــن االنتخابات هو 
التمثيل الحقيقي للشــعب وليس إخراج المقاومة 

من المشهد السياسي". 
رئاسية قبل التشريعية

مــن جهته قــال النائب عن كتلة فتــح البرلمانية 
"التيــار اإلصالحــي" يحيى شــامية:" نحن بحاجة 
النتخابات رئاسية قبل التشريعية ألن من يعطل 
االنتخابــات منذ 13 عام هو الرئيس عباس، الفتًا 

أن حل التشريعي قرار باطل. 
وأوضح شــامية، أن تعطيل االنتخابــات هو إبقاء 
الحالــة المرضيــة التــي يرغــب فيهــا االحتــالل 
الصهيونــي، مضيفــًا: نحــن بحاجــة النتخابــات 
تتعاطى مع هموم الشــباب الفلســطيني وتلبي 

احتياجاته.
قرار حزبي عنصري

من جانبه أكد النائب محمد فرج الغول، أن الدعوة 
لالنتخابــات مجتزئة قرار حزبــي وعنصري ودون 
توافــق وطني وهو منعدم قانونيــًا وفق القانون 

الفلسطيني األساسي.
وأوضح أنه ال بد من الرجوع إلى قانون االنتخابات 
الفلســطينية رقم)9( لســنة 2005م والذي جرت 
بموجبه انتخابات 2006 في أراضي السلطة والذي 
حســم الجدل وأوضح في المــادة )2/1( منه التي 

تنص على: يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس 
التشــريعي في آن واحد في انتخابــات عامة حرة 

ومباشرة بطريق االقتراع السري.
حكومة انتقالية

من جهته دعــا أمين عام المجلس التشــريعي د. 
نافــذ المدهون، لتشــكيل حكومة وحــدة وطنية 
بتوافــق  االنتخابــات  علــى  لإلشــراف  انتقاليــة 
فصائلي، موضحًا أن تطبيــق اتفاقيات الفصائل 

ستكون مخرج مقبول. 
أما النائــب الثانــي لرئيس المجلس التشــريعي 
حســن خريشة، فقد أشــار أن الجدية مفقودة من 
قبل السيد محمود عباس الذي لم يصدر مرسوم 
رئاســي يدعــو فيــه لالنتخابــات، مطالبــًا الكل 
الوطنــي عدم وضع عوائق أمــام االنتخابات ألننا 

نحتاج قيادة تقودنا لمقاومة االحتالل. 

التشريعي: اعتداءات االحتالل 
على األقصى مخالفة صريحة للقوانين الدولية

أكد عدد من نواب المجلس التشريعي، أن االنتخابات 
العامة هي اســتحقاق وطنــي ال يمكن تجاوزه أو 
االلتفاف عليه، مشــددين على أن التوافق الوطني 
هو الشــرط األســاس لنجاحهــا واتمــام اجراءها 
بشكل متزامن "رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".
جــاء ذلك خالل ندوة خاصة نظمتهــا كتلة التغيير 
واإلصالح البرلمانية بعنوان:" االنتخابات العامة من 
المنظور السياســي والقانوني والوطني"، بحضور 
كوكبة مــن النواب وقــادة الفصائــل ولفيف من 
النخب الوطنيــة، "البرلمان" تابعــت الندوة وأعدت 

التقرير التالي: 

التفاصيل << 5-4

تقرير
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أخبار 2

نائبان يتفقدان 
مركزي شرطة التفاح والشجاعية

التشريعي يستقبل 
وجهاء قبيلة القطاطوة 

ويؤكد على أخذ العدالة مجراها
د. بحر: الشعب الفلسطيني ومقاومته 

الباسلة لن يسمحوا المساس بالمسجد األقصى

التشريعي يشكل لجنة لتعديل قانون التحكيم 

الخضري: اإلعداد الجيد والتوافق صمام أمان نجاح االنتخابات

تفقــد النائبان مــروان أبــوراس وأحمد أبو 
حلبية، مركز شــرطة التفاح والدرج، ومركز 
النائبــان  واســتماع  الشــجاعية،  شــرطة 
لشــرح حــول إنجــازات المركزين وناقشــا 
مــع المســئولين بالمركزين ســبُل خدمة 
المواطنين، واطمئنا على سالمة اإلجراءات 

المتخذة من قبل إدارة المركزين. 
وكان باستقبالهم مدير مركز شرطة التفاح 
والــدرج المقــدم محمــد الزرقــة، في حين 
استقبلهم في مركز شرطة الشجاعية مدير 
المركــز الرائد حقوقــي جمال أبــو كميل، 
بحضور عــدد من الضباط وصــف الضباط 

ومدراء األقسام.
بدورهما ثمن النائبان دور مراكز الشــرطة 
المتميز في ضبطها للحالة األمنية وانفاذها 
للقانــون وضبط حالــة األســواق وترتيبها 
والعمــل علــى حــل شــكاوى المواطنيــن 
واســتردادهم لحقوقهم، شــاكرين لطاقم 
العامليــن بالمركزيــن جهودهــم الراميــة 

استقبل الدكتور أحمد بحر، النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي مؤخــرًا بمكتبه في مدينة 
غــزة وفدًا من وجهاء ومخاتيــر قبيلة القطاطوة 
من محافظــات قطاع غــزة، بحضــور النائبان: 

مروان أبو راس، ومحمد فرج الغول. 
واســتمع نواب ورئاســة التشــريعي لشــرح من 
الوجهاء حول األحداث المؤســفة التي وقعت في 
محافظــة خان يونس مؤخــرًا وراح ضحيتها أحد 
أبناء القبيلة، منوهين إلى أنهم احترموا القانون 
من اللحظة األولى ولم يعمدوا لسياسة التخريب 
أو االعتداء على المؤسسات العامة أو الممتلكات 

الخاصة كنوع من االحتجاج.
مــن ناحيتهما أكــد النائبان أبــو راس، والغول، 
أثنــاء اللقاء على ضرورة أن تأخذ العدالة مجرها 

فيما يتعلق بالحادثة، مع ضرورة المحافظة على 
الســلم المجتمعــي وحفــظ األرواح والممتلكات 
العامــة والخاصــة، داعيــن لتغليــب روح العقل 
والمنطــق والحكمــة علــى منطق القــوة وأخذ 

القانون باليد. 
وأشاد بحر، بدور وجهاء ومخاتير قبيلة القطاطوة 
الذيــن حافظــوا علــى النظام وضبــط النفس، 
وطمئــن الجميع بــأن العدالة ســتأخذ مجراها، 
الفتًــا إلى أن المجلس التشــريعي ســيتواصل 
مع جهات االختصاص بهدف تســريع اإلجراءات 
المطلوبة وصواًل لتحقيق العدالة واحقاق الحق، 
منوهًا إلى أنه ال يوجــد أحد فوق القانون ومبدأ 
سيادة القانون يحظى بدعم وتأييد كل الجهات 

السيادية في قطاع غزة.  

لخدمــة المواطــن وحفــظ أمنــه والعمــل 
الدائم وفق مبدأ العدالة ومعايير الشفافية 

والنزاهة. 
وتناول اللقاء العديد من األفكار والمقترحات 
التي تســاعد فــي حل شــكاوى المواطنين 
الــواردة لمكاتــب النــواب، ومنهــا قضيــة 
الذمم المالية والشــكاوى القانونية وكيفية 
تنفيذها بما يضمــن حقوق المواطنين من 
ناحية وعدم التهاون في تطبيق القانون من 

ناحية أخرى. 
ومن جانبهما شكر مدراء المركزين النائبان 
على زيارتهما مرحبين بالتواصل والتعاون 
المســتمر خدمة ألبناء شعبنا الفلسطيني، 
ومؤكدين على التعامل مع جميع المواطنين 
بالــروح القانونيــة وبمــا يحقــق النظــام 
والقانــون ويضمــن للمواطنيــن حقوقهم، 
ومشــددين على ضرورة تكامل األدوار بين 
األجهــزة األمنيــة بما يحقــق خدمة أفضل 

للمواطنين ويحفظ أمنهم وممتلكاتهم.  

اســتقبل الدكتور أحمــد بحر، النائــب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي مؤخــرًا بمكتبــه فــي مدينة 
غزة وفــدًا من وجهاء ومخاتير قبيلــة القطاطوة من 
محافظات قطــاع غزة، بحضور النائبــان: مروان أبو 

راس، ومحمد فرج الغول. 
واســتمع نواب ورئاسة التشريعي لشرح من الوجهاء 
حول األحــداث المؤســفة التي وقعت فــي محافظة 
خــان يونس مؤخرًا وراح ضحيتها أحــد أبناء القبيلة، 
منوهيــن إلى أنهــم احترمــوا القانون مــن اللحظة 
األولى ولم يعمدوا لسياسة التخريب أو االعتداء على 
المؤسســات العامة أو الممتلــكات الخاصة كنوع من 

االحتجاج.
مــن ناحيتهما أكــد النائبان أبــو راس، والغول، أثناء 

اللقاء على ضرورة أن تأخذ العدالة مجرها فيما يتعلق 
بالحادثة، مع ضرورة المحافظة على السلم المجتمعي 
وحفظ األرواح والممتلكات العامــة والخاصة، داعين 
لتغليــب روح العقل والمنطــق والحكمة على منطق 

القوة وأخذ القانون باليد. 
وأشــاد بحر، بــدور وجهاء ومخاتير قبيلــة القطاطوة 
الذين حافظوا علــى النظام وضبط النفس، وطمئن 
الجميع بــأن العدالة ســتأخذ مجراها، الفتًــا إلى أن 
المجلس التشريعي سيتواصل مع جهات االختصاص 
بهدف تســريع اإلجراءات المطلوبــة وصواًل لتحقيق 
العدالة واحقاق الحق، منوهًا إلى أنه ال يوجد أحد فوق 
القانون ومبدأ ســيادة القانون يحظــى بدعم وتأييد 

كل الجهات السيادية في قطاع غزة.  

شــكل المجلس التشــريعي لجنة مختصة لدراسة 
تعديل قانون التحكيم الفلسطيني، وذلك في إطار 
توجه المجلس لتعديل بعض التشريعات التي من 
شــأنها تحســين أطر العدالة في فلسطين وإتاحة 
الفرصة أمام المواطنيــن للحصول على حقوقهم 

بأسرع وقت ممكن. 
وتضــم اللجنة فــي عضويتهــا عدد مــن القضاة 
والمحامييــن وأعضــاء النيابة العامــة وأكاديميين 
قانونيين وشرعيين ورجال اإلصالح وديوان الفتوى 

والتشريع. 
وناقشــت اللجنــة فــي اجتماعهــا األول المنعقــد 
مؤخرًا األســباب الموجبة لتعديــل قانون التحكيم 
الفلسطيني رقم "3" لسنة 2000م، ومنها: أسلوب 

الرقابة القضائيــة الالحقة على أحكام المحكمين، 
ومحاولة تقصير أمد التقاضي، وتبسيط اإلجراءات 
الخاصــة بالطعن بأحكام المحكميــن أمام الجهات 

القضائية المختصة. 
كما تناول النقاش تعديل بعض األحكام القانونية 
المتعلقة بتشــكيل هيئة التحكيــم وتنظيم عمل 
مراكــز التحكيــم باإلضافــة إلــى تنظيــم عمــل 

المحكمين المعتمدين.
والجدير ذكره أن موضوع التحكيم شــهد تطورات 
عديــدة على مســتوى العالــم وخاصة فــي مجال 
التجارة االلكترونية الدولية، األمر الذي أوجب ادخال 
بعض التعديــالت على قانون التحكيــم المذكور، 

حيث سيتم أخذ هذه التطورات بعين االعتبار.    

قــال النائب جمــال الخضــري:" إّن اإلعــداد الجيد 
لالنتخابــات العامــة الفلســطينية، والتوافق على 
كل مراحــل إجرائهــا، ووضع اآلليــات التي تضمن 

نزاهتها، هو صمام أمان نجاحها".
ورأى الخضــري، فــي تصريــح صحفــي، أّن نجاح 
االنتخابــات العامة يعنــي فعليًا إنهاء االنقســام، 
وفتح صفحة جديدة من الشــراكة؛ الســتثمار كل 

الطاقات وتسخيرها لصالح شعبنا.
ولفت إلى أن الفلســطينيين يتوقــون للذهاب إلى 
صناديــق االقتراع، وممارســة حّقهم الدســتوري 
في اختيــار الرئيس والمجلس التشــريعي؛ "لطي 
انقســام خطير حــال دون إجراء هــذه االنتخابات، 

وأضعف الواقع الفلسطيني". 

وأشــار إلى صــورة الوضــع الفلســطيني الصعب 
جــدًا في القدس التي تتعرض للتهويد المســتمر 
والضفة  واالعتــداءات،  واالقتحامــات  والحفريــات 
الغربية المُقســمة بفعل الحواجــز وجدار الفصل 
العنصري وغول االستيطان وسرقة األرض، وغزة 

التي تعاني الحصار واإلغالق منذ 13 عامًا.
ودعــا الخضري، إلى اســتلهام التجربة التونســية 
ونجاحها، وتشــكيل قوة دفع حقيقيــة نحو العمل 
إلنجاح االنتخابات الفلســطينية "وإفراز مؤسســة 
موحدة رئاســة ومجلس تشريعي ومن ثم حكومة 
يمارســوا دورهم المناط بهم في خدمة شــعبهم 
والعمــل علــى خالصــه مــن الحصــار واالحتالل 

والعدوان المستمر". 

ندد باقتحام مئات المستوطنين لألقصى

نجاحها يعني إنهاء االنقسام
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أخبار ومقاالت

في ذكرى "وفاء األحرار"
ر الثوار رغم أنف االحتالل تحرَّ

فــي الذكرى الســنوية الثامنة لصفقة "وفــاء األحرار" التي شــكلت إنجازا تاريخيا 
وانتصارا كبيرا لشعبنا الفلســطيني ومقاومته الباسلة، وهزيمة مدوية لالحتالل 
الصهيوني ومشــروعه العنصري على أرضنا الفلســطينية، نســتذكر أبرز القيم 
والدروس التي كرســتها الصفقة في تاريخ شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، 
ونحاول استشــراف آفاق ومســتقبل الواقع الراهن في ظــل العجرفة الصهيونية 
واإلرهاب الصهيوني المتزايد بحق األسرى األبطال في سجون ومعتقالت االحتالل 

الغاشم.
إن القيمــة األهــم والــدرس األكبر الذي زرعتــه الصفقة في وعي األمــة والعالم 
أن اإلرادة الحــرة المتمســكة بالحقوق والثوابت، والمعتصمة بحبل ربها وشــعبها 
وقضيتهــا، قادرة على ليّ ذراع االحتالل وإجبــاره على التنازل والرضوخ وتحقيق 

األهداف الوطنية الفلسطينية.
لقد جســدت صفقة تبادل األســرى "وفاء األحــرار" حالة فريــدة وعميقا للصفقة 
الناجــزة ذات المعايير الجادة والمواصفات النظيفة التي اســتطاعت قهر االحتالل 
فــي نهاية المطاف، ودحر كبريائه المصطنع رغم كل أشــكال الضغط والتخويف 

واإلرهاب التي استخدمها ضد غزة ومقاومتها وأهلها الصامدين.
لقــد قدمت الصفقة نموذجــا وطنيا رفيعا في شــموليتها الفصائلية التي أدرجت 
ضمن قوائمها أســرى ينتمون إلى كل فصائل العمل الوطني واإلســالمي، فضال 
عن تنوعها الجغرافي الذي اشــتمل على إدراج أســرى يتبعــون لمختلف المناطق 
الجغرافيــة في غزة والضفة والقدس والـ 48 والخارج، ما منح الصفقة زخما هائال 

وقيمة استراتيجية بال حدود.
وال يخفــى أن الشــهيد القائد أحمــد الجعبري "أبو محمــد" كان مهندس الصفقة، 
والدينامــو المحرك لها في كافة مراحلها وتطوراتها، حيث لعب دورا تفاوضيا بالغ 
األهميــة تأســس على أرضية من الوعــي والحكمة واإلصرار الــذي تكلل بتحرير 

األسرى وإخراجهم من السجون رغم أنف االحتالل.     
إننا اليوم نســتلهم النصر المؤزر الذي حققته المقاومــة في "وفاء األحرار"، وكلنا 
يقيــن أن الصفقة لن تكون األخيرة في قاموس المقاومة الفلســطينية، وأن ليل 
األسرى في سجون وباستيالت االحتالل لن يطول بإذن اهلل مهما كان الثمن ومهما 

عظمت التضحيات.
ومن هنا فإن األمل يحدونا في إنجاز صفقة تبادل جديدة تحت اسم "وفاء األحرار 
2"، تشــرق فيها شــمس الحرية لقافلة جديدة من األســرى األبطال في ســجون 

االحتالل رغما عن أنف وجبروت االحتالل الغاشم.
إن صفقة "وفاء األحرار" تشــكل المحطة التاريخيــة األكثر قيمة وأهمية في حياة 
شــعبنا وقضيته الوطنية خالل المرحلة الماضية، والعمل الوطني األكثر إشــراقا 
فــي ظل الكدر والملوثــات التي يصر عليها بعض أبناء جلدتنا في الضفة الغربية 
في إطار تعاونهم األمني مع االحتالل وحربهم المفتوحة على المقاومة والحريات 
العامــة والخاصــة هناك، والتــي كان آخرهــا حجب عشــرات المواقــع اإلعالمية 
واإللكترونيــة التي تصدح بالحقيقة وتحرض على التمســك بالحقــوق والثوابت 

الوطنية وتفضح جرائم االحتالل. 
إن المقاومة ال تفعل المستحيل عندما تأخذ على عاتقها االنتصار لألسرى واإلعداد 
لصفقة تبادل جديدة، فقد عبّدت صفقة "وفاء األحرار" الطريق نحو صفقات قادمة 
برســم العزة واالنتصــار، ولن يكون مفاجئا أو خارج ســياق التوقعات أي نبأ جديد 
خالل المرحلة القادمة يحمل البشرى القادمة آلالف األسرى األبطال القابعين وراء 
القضبان، فالجنود الصهاينة األســرى ال زالــوا بقبضة رجال المقاومة األطهار، وال 
زالت قيــادة المقاومة على يقظة تامة وجهوزية عالية لــكل البدائل واالحتماالت 
وعلــى عمل دؤوب وجهد حثيــث ال يتوقف ليال ونهارا بما يشــكل ترجمة حقيقية 
لعهد المقاومة على االنتصار لألســرى وتخليصهم من دنس ورجس االحتالل عن 

قريب بإذن اهلل.
فصبرا صبرا يا أسرانا األبطال في سجون االحتالل فإن الفرج قريب، وصبرا صبرا 
يا أهالي األسرى فإن موعدنا مع الفجر آت ال محالة بإذن اهلل، وصبرا صبرا يا أبناء 

شعبنا فإن ليل األسر الحالك إلى زوال بإذن اهلل.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

أبو حلبية: المسجد األقصى 
يتعرض ألكبر حملة تهويد وتقسيم 

قال رئيس لجنــة القدس واألقصى بالمجلس التشــريعي، 
النائــب أحمــد أبو حلبيــة:" إن المســجد األقصــى يتعرض 
ألكبر وأبشــع حملة تقســيم وتهويد، ومحالة لتغيير الوضع 
التاريخي، من خالل تســهيل اقتحام المســتوطنين لباحات 
المســجد وتدنيســه، ومنع حراس األقصى من االقتراب من 

المستوطنين داخل ساحات المسجد". 
جــاءت تصريحات النائــب أبو حلبية، خــالل مؤتمر صحفي 
عقده بمقر المجلس التشــريعي، وحذر فيه من دعوات قادة 
الصهاينة وجماعات ما يســمى "أمنــاء الهيكل" لالقتحامات 
الجماعية للمسجد األقصى، ومحاولة تمهيد الطريق لهدمه 

وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.
ال يتجزأ

وأشــار إلى أن المسجد األقصى هو كل ال يتجزأ، وإن مصلى 
بــاب الرحمــة هو جزء مــن المســجد، محذرًا مــن محاوالت 
االحتــالل الراميــة لعــدم االعتــراف بمصلــى بــاب الرحمة 
كمصلــى ومــكان مقــدس وذلــك مــن اقتحامــه باألحذية 

وتفريغه من أثاثه. 

وناشــد المرجعيات اإلسالمية في القدس بضرورة أن يكون 
لهــا موقف موحدٌ حاســم وعاجل فــي الدعوة إلــى الرباط 
والنفير على مدى أيــام العدوان المقبلة، ورفض مخططات 

تقسيم األقصى. 
دور البرلمانات اإلسالمية

كما دعا البرلمانات العربية واإلســالمية أن يكون لها حضور 
قــوي في توجيــه حكوماتها لنصــرة القــدس وأهلها، بكل 
السبل المتاحة، داعيًا إلنشاء وتفعيل صناديق خاصة لدعم 

القدس وأهلها بشكل مستمر.
وطالــب المملكــة األردنيــة الهاشــمية بوصايتهــا الدينية 
والتاريخية على األقصــى بالقيام بالدور المنوط بها للدفاع 
عن المســجد بقوة ومواجهة العدوان الصهيوني المتواصل 

عليه وحاضنته مدينة القدس.
ودعــا جامعة الــدول العربيــة ومنظمة التعاون اإلســالمي 
لمســاندة المملكة األردنية الهاشــمية في تحريك القضايا 
والدعــاوى ضــد العدو الصهيونــي وقادتــه ومغتصبيه في 

المحافل والمحاكم الدولية.

عقــدت لجنة التربيــة والقضايــا االجتماعية فــي المجلس 
التشريعي جلسة استماع لكوكبة من المسئولين بمستشفى 
كمال عــدوان الطبي الواقــع بمحافظة شــمال قطاع غزة، 
وناقشــت معهم مســتجدات أوضاع المشــفى، وضم الوفد 
مديــر المستشــفى د. أحمــد الكحلــوت، ونائبــه د. حامــد 
الشــرافي، ومدير التمريض عيد عبد القادر صباح، في حين 
ضم وفد لجنة التربية ُكاًل من النواب: خميس النجار، يوسف 

الشرافي، سالم سالمة، ومحمد شهاب.
بدوره أوضح مدير المستشفى، أن طاقم العاملين بالمشفى 
يقومــون بالواجبــات المُوكلــة إليهــم علــى أكمــل وجه، 
مســتعرضًا احصائيــات وتقاريــر ومعلومات عــن الخدمات 
الطبية المتنوعة التي يقدمها المستشــفى للمواطنين في 
منطقة شــمال قطاع غزة بما فيها أعــداد المواطنين الذي 

تلقوا خدمات طبية مختلفة عبر األقسام والمختبرات.
هذا وأشار الكحلوت، إلى التحديات التي تواجه المستشفى، 
وخاصــة نقص الكــوادر الطبية وزيــادة األعبــاء الوظيفية 
لدى الــكادر الطبي الموجــود والممرضيــن واالعتماد على 
الموظفيــن مــن البطالــة والمتطوعيــن في ظل اســتمرار 
االعتداءات الوحشــية من قبل االحتالل على هذه المنطقة 

من جهة، وازدياد الكثافة السكانية من جهة أخرى.
من جانبهم شــكر مقــرر وأعضاء اللجنة إدارة المستشــفى 
والكوادر الطبيــة على جهودهم المبذولــة من أجل تقديم 
الخدمــة الطبيــة للمواطنيــن الفلســطينيين فــي شــماع 
القطــاع، وأكدوا على ضــرورة تعزيز المستشــفى بالكوادر 
والمستهلكات الطبية الالزمة ليتمكن من االستمرار بتقديم 

الخدمات للمرضى والمواطنين.

خالل مؤتمر صحفي 

لجنة التربية تناقش أوضاع مستشفى كمال عدوان
طالبوا بزيادة الكوادر الطبية
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تقرير

نواب: التطبيع خيانة للدماء والمقدسات وقادة االحتالل مكانهم محكمة الجنايات الدولية
خالل جلسة عقدها التشريعي بحضور إسماعيل هنية ونواب من كتلتي فتح وحماس 

ندعو ألوسع حراك سياسي ودبلوماسي فاعل 
إلدانة الهجمة الصهيونية بحق األقصى  

بحر:
القــدس تتعــرض لتهديــدات اســتراتيجية واالقتحامات 
المتكررة لألقصى تهدف لتقسيمه وتهميش دور حراسه

هنية:

شــدد نواب المجلس التشــريعي على ضرورة 
اطالق يــد المقاومــة بالضفــة الغربية للرد 
علــى اقتحامات االحتالل المتكررة للمســجد 
األقصى، داعين الســلطة لوقف كل أشــكال 
التنسيق مع االحتالل، ومنددين بهرولة بعض 
الحكام واألنظمة العربية واإلسالمية للتطبيع 

مع االحتالل.
جــاءت تصريحات النــواب خالل جلســة خاصة 
عقدها التشريعي بمقره أمس بحضور رئيس 
المكتب السياســي لحركة حماس إســماعيل 
هنيــة، ومشــاركة نــواب مــن كتلتــي فتح 
وحمــاس، "البرلمــان" تابعت وقائع الجلســة 

وأعدت التقرير التالي: 

تمهيدًا لهدمه
بدوره اســتهل د. أحمد بحر، الجلســة بالتنديد 
للمســجد  الصهيونيــة  االقتحامــات  بتصاعــد 
األقصى وباحاته، منوهًا أنها تتم بدعم وغطاء 
كامليــن مــن حكومــة االحتــالل للمجموعات 
الصهيونية المتطرفة الساعية لتقسيم المسجد 
األقصــى زمانيًا ومكانيًا كمرحلــة أولى تمهيدًا 
لهدمه وإقامة هيكلهــم المزعوم على أنقاضه 

في مرحلة الحقة.
وأشــار بحر، إلــى أن تصريحات قــادة االحتالل 
شــجعت المتطرفين الصهاينة على واستباحة 
الصاخبة للمســتوطنين  بالمســيرات  األقصى 
األمر الذي يشــكل حالة اســتفزازية لمشــاعر 

المسلمين. 
وطالب األمة العربية واإلسالمية، دواًل وشعوبًا، 
أن تقوم بواجبها تجــاه األقصى، والمبادرة إلى 
نصرته ودعم المرابطين فيه، ماديًا وسياســيًا 

وإعالميًا وثقافيًا.
كمــا دعا إلطالق حراك سياســي ودبلوماســي 
فاعــل إلدانــة الهجمــة الصهيونيــة الشرســة 
والتصدي للمخطط الصهيوني الذي يســتهدف 
المسجد األقصى في مختلف المحافل اإلقليمية 

والدولية.
النفير العام

ودعــا بحر، أبناء شــعبنا للنفير العــام في غزة 
والضفة والقدس وأهلنا في فلســطين المحتلة 
عام 48 إلى شــد الرحال إلى المســجد األقصى 
والمرابطــة علــى الدوام والعمــل على حمايته 

أيام ما تسمى بــ "األعياد اليهودية" حيث وصل 
عدد المقتحمين اليومي إلى ما يقارب الـ 5000 
مغتصب ومغتصبة مع الســياح لفرض سياسة 
األمر الواقع وتغيير الوضع التاريخي القائم في 

القدس واألقصى. 
التوصيات

أواًل: إن المســجد األقصــى المبــارك هــو كل 
ال يتجــزأ، وإن مصلــى بــاب الرحمــة هــو جزء 
من المســجد األقصــى المبــارك، وإن محاوالت 
االحتــالل الصهيونــي لاللتفــاف علــى منجــز 
الجماهير المقدســية التي فتحــت مصلى باب 
الرحمــة رغم أنــف االحتالل باقتحــام المصلى 
باألحذيــة وتفريغــه مــن أثاثــه للتأكيــد على 
عــدم االعتــراف بــه كمصلــى، لــن يؤثــر في 
عزيمة المقدسيين وســيواصلون رباطهم في 
المصلــى ليقطعــوا الطريــق علــى الصهاينة 
في مخططاتهم بالتقســيم المكاني للمســجد 

األقصى المبارك.
ثانيًــا: إن االقتحامــات والتدنيــس الصهيوني 
المتواصل بحق المســجد األقصى لن يفت في 
عضد المقدسيين والفلسطينيين، وسيواصلون 
رباطهــم فــي األقصى وعلــى أبوابــه ليمنعوا 
المحتلين المغتصبين من االستفراد باألقصى، 

حتى يمن اهلل علينا جميعا بتحريره.
ثالًثــا: ندعو العلمــاء والدعاة وقــادة الفكر في 
البالد اإلسالمية والعربية ألخذ دورهم الريادي 
في توجيه الشعوب وتوعيتهم وتثقيفهم بحق 
المســلمين في القدس، وبيــان الخطوات التي 

بكل األساليب المكنة والوسائل المتاحة.
وطالب الفصائل الفلسطينية المقاومة والغرفة 
المشتركة بحماية المسجد األقصى والذب عن 
حياضه واالنتصــار ألعراض أخواتنا المرابطات 

التي تنتهك أمام سمع وبصر العالم. 
تقريــر لجنة القــدس واألقصى: حول 
االقتحامــات الصهُيوِنيــة المتواصلة 

للمسجد اأَلْقَصى
مــن ناحيته تال رئيس لجنــة القدس واألقصى 
النائب أحمد أبو حلبية، تقرير لجنته مستعرضًا 
سلســلة االعتداءات الصهيونية على المســجد 
األقصى مــن تدنيس واقتحامــات وتصريحات 
قادة االحتالل التي شجعت الصهاينة على مزيد 

من االعتداءات واالقتحامات للمسجد األقصى. 
وحذر أبو حلبية، في تقريــره من نية االحتالل 
فرض التقســيم المكاني مع الزماني للمسجد 
األقصــى، وتغيير الوضــع التاريخــي والديني 
والحضــاري فيــه وحاضنتــه مدينــة القــدس، 
معتبــرًا ذلــك تحدٍّ ســافر لإلجماع المقدســي 
والفلســطيني والعربي واإلسالمي على رفض 

هذا األمر. 
ونــدد التقريــر بدعوات قــادة االحتــالل لهدم 
المسجد األقصى وإقامة الهيكل المزعوم على 
أنقاضــه، مهاجمــًا إقامــة الطقــوس التوراتية 
الصهيونية بشــكل جماعي ومنفــرد وبصورة 

علنية في باحات وساحات المسجد األقصى. 
وأشار أبو حلبية، إلى أن االقتحامات بلغت ذروتها 

ســتكون مقدمــة للعمل على تحرير المســجد 
األقصى المبارك.

رابعًــا: ندعو فصائلنــا الفلســطينية لتفعيل 
دورهم في المقاومة الفعلية المسلحة لالحتالل 
الصهيوني في القدس، وعدم االكتفاء بإصدار 
البيانــات واالســتنكارات ومزيــد الــكالم؛ ألن 

االحتالل الصهيوني ال يعرف إال لغة القوة.
خامسًا: نطالب السلطة الفلسطينية بوقف كل 
أشــكال التنســيق والتعاون األمني مع المحتل 
الصهيوني الغاصب، كذلك بوقف مالحقة قوى 
المقاومــة في الضفة المحتلــة، ليقارعوا العدو 

في كل مكان وبكافة السبل.
سادسًــا: ندعــو الجماهير اإلســالمية للخروج 
بحشــودات ومســيرات وتظاهرات واعتصامات 
قوية داعمة للقدس وأهلها، وللمسجد األقصى 
المبارك والمرابطين والمرابطات فيه؛ لتوصيل 
رســالة قويــة للصهاينة بأن القــدس في قلب 
العالم العربي واإلسالمي وأنهم لن يفرطوا به 

مهما كلفهم ذلك.
ســابعًا: ندعو البرلمانات العربية واإلســالمية 
أن يكــون لها حضور قوي في توجيه حكوماتها 
بوقف الهرولــة للتطبيع مع العــدو الصهيوني 
بكل أشكاله ونصرة القدس وأهلها بكل السبل 
المتاحة، وال أقل من إنشــاء وتفعيل الصناديق 

الخاصة لدعم القدس وأهلها بشكل مستمر.
ثامنًــا: نطالــب األمــم المتحدة بمؤسســاتها 
المختلفــة، ومنظمات حقوق اإلنســان، ورابطة 
برلمانيون ألجــل القدس، والبرلمــان العربي، 
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تقرير

نواب: التطبيع خيانة للدماء والمقدسات وقادة االحتالل مكانهم محكمة الجنايات الدولية
خالل جلسة عقدها التشريعي بحضور إسماعيل هنية ونواب من كتلتي فتح وحماس 

القــدس تتعــرض لتهديــدات اســتراتيجية واالقتحامات 
المتكررة لألقصى تهدف لتقسيمه وتهميش دور حراسه

مداخالت النواب 

على السلطة وقف كل أشكال التنسيق 
مع االحتالل وإطالق يد المقاومة

أبو حلبية: 

وجامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة التعــاون 
اإلســالمي ألخذ دورهم بفاعليــة لبيان جرائم 
االحتالل بحق القدس واألقصى، والضغط على 
االحتالل لوقف هذه االنتهاكات المتواصلة بحق 
شعبنا ومقدســاتنا ورفع القضايا والدعاوى في 
المحاكم الدولية والوطنيــة ضد قادة االحتالل 
الصهيونــي لمــا يرتكبونــه من جرائــم حرب 
وانتهــاكات مركبــة بحق شــعبنا ومقدســاتنا 

والمسجد األقصى المبارك.
تاسعًا: نطالب المملكة األردنية الهاشمية ملكا 
ومجلس أمة وحكومة ومؤسسات وشعبا تفعيل 
وصايتهــا الدينيــة والتاريخيــة على المســجد 
األقصــى المبــارك وحاضنتــه مدينــة القدس 
بالقيــام بالــدور المنوط بهــا والمطلوب منهم 
للدفاع عن هذا المسجد بقوة ومواجهة العدوان 
الصهيونــي المتواصل على المســجد األقصى 
المبارك وحاضنته مدينــة القدس، كما نطالب 
جاللــة الملــك محمد الســادس ملــك المملكة 
المغربيــة رئيس لجنة القــدس بتقديم الدعم 
المطلــوب لمشــاريع صمود أهلنــا المرابطين 
والمرابطــات في القــدس والمســجد األقصى 

المبارك.

إسماعيل هنية
بدوره أكد إســماعيل 
أن  علــى  هنيــة، 
تتعــرض  القــدس 
لتهديــدات صهيونية 
منوهًا  اســتراتيجية، 
أن الصــراع مع العدو 
الحدود  علــى  ليــس 
بل هو صــراع وجود. 
القــدس  وقــال:" 
فاضحــة تفضــح من 

يخونهــا ومن يطبع مع االحتالل منذ الصلبيين 
إلى يومنا هذا، وكل من يحاول التطبيع وبيعها 

والتفريط فيها تفضحه القدس".
وأشــار هنية في كلمتــه تعليقًا علــى التقرير 
لوجــود ثــالث متغيرات ســيئة وهي الســماح 
للصهاينة بأداء طقوسهم الدينية في المسجد 
األقصــى، معتبــرًا ذلك خطــرًا وجوديــًا، داعيًا 

لتغيير هذا الواقع. 
وقــال:" المتغير الثاني هو تقيــد حركة حراس 
المسجد األقصى مما يُظهر مؤشرا خطيرا على 
نيــة االحتالل القيــام بعمل ما داخل المســجد 
واســتباحة المكان بحرية والعمل على تهميش 

دورهــم حيــث كان الحــراس دائمــًا يمنعــون 
االقتحامات".

أمــا المتغير الثالث من وجهــة نظر هنية، فهو 
تفريغ القدس من أهالها عبر ترحيلهم وسحب 
هوياتهم ومنعهم من الصالة في باب الرحمة، 
معتبــرًا تلك اإلجراءات بمثابة مخالفات واضحة 

لالتفاقيات والتعهدات مع األردن ومصر.
ودعــا هنية، للتحرك على عدة مســارات منها: 
الصعيــد الفلســطيني، مؤكــدًا أن شــعبنا هو 
رأس الحربــة فــي الدفاع عن القــدس، موجهًا 
نداًء عاجــاًل ألهلنا الضفة الغربية بالوقوف إلى 
جانب القدس المحتلة أن يلبوا نداء أهل القدس 

لحماية القدس والمسجد األقصى.
وعلى الصعيد الدولــي، فقد أهاب هنية باألمة 
اإلسالمية وأحرار العالم لنصرة القدس، موضحًا 
أنه سيشارك بمؤتمر دولي يعقد في إسطنبول 
قريبًا إذا أتيحت له فرصة الســفر، وإال سيكون 
لــه كلمة مصورة، داعيا القائمين على المؤتمر 
لسياســة أكثر وضوحًا وتقدمًا فــي الدفاع عن 

القدس. 
أما المســار األخير الذي تناوله هنية في حديثه 
هــو انتقال األمة مــن اســتراتيجية الدعم إلى 
االنخــراط في الدفــاع عن القــدس واألقصى، 
مؤكدًا أن شــعبنا ســيواصل مسيرة الدفاع عن 

القدس واألقصى حتى التحرير. 
النائب إبراهيم المصدر

بدوره أشار النائب عن 
كتلة فتــح البرلمانية 
إبراهيم المصدر، إلى 
أن االحتالل يســتغل 
العربيــة  الظــروف 
والدوليــة المنشــغلة 
األمــور  بمختلفــة 
لتدنيــس  ويعمــد 
األقصــى، منوهــًا أن 
قادة الكيان يســعون 

لتهويد القدس وطمس معالمها في ظل انشغال 
اإلقليم بهمومه السياسية واالجتماعية. 

وأضــاف المصدر بقوله:" شــعبنا لــن يكل ولن 
يمــل وهــو مســتمر بالعمــل من أجــل تحرير 

األقصــى وكل التراب 
الفلسطيني المحتل". 
محمود  النائــب 

الزهار
 أمــا النائــب محمــود 
الزهــار، فقد اعتبر أن 
باألقصــى  المســاس 
هــو مســاس بعقيدة 

المسلمين كافة، محذرا من استمرار المتطرفين 
الصهاينــة بأفعالهــم القبيحــة واقتحاماتهــم 

المتكررة للمسجد األقصى المبارك. 
داعيًا الشــعوب العربية واإلسالمية لالستعداد 
للدفاع عن القدس، مشددًا أنه ال معنى للوطن 
العربــي واإلســالمية دون القــدس، وال معنى 

للقدس دون المسجد األقصى المبارك. 
النائب محمد فرج الغول

شــدد  ناحيتــه  مــن 
النائــب محمــد فــرج 
الغول، على أن إصرار 
االحتالل على ارتكاب 
جرائمــه في األقصى 
اقتحامــات  مــن 
ومحاولــة  وحفريــات 
معالــم  طمــس 
األقصــى التاريخيــة، 
كلهــا تأتي فــي ظل 

محاوالته فرض التقســيم في القــدس مكانيًا 
وزمانيًا. 

وأكد أن االحتــالل يتصرف كأنه فوق الجميع ال 
أحد يحاســبه وكأنه فوق القانون وذلك بفضل 
الدعــم األمريكــي الذي شــجع االحتــالل على 

ممارسة إرهاب الدولة المنظم. 
يوسف الشرافي

من طرفه دعا النائب 
الشــرافي،  يوســف 
شــباب فلسطين في 
كل مــكان أن يأخذوا 
دورهــم للدفــاع عن 

األقصى والقدس.
وأقترح إضافة توصية 
مفادهــا  للتقريــر 
تفعيــل دور االعــالم 
الحــر لفضــح جرائم 

االحتــالل أمام العالــم، منددًا بحظر الســلطة 
الفلســطينية في الضفة الغربية ألكثر من 60 

موقع إعالمي، داعيًا لتراجع عن هذا القرار.
سالم سالمة

ســالم  النائــب  أمــا 
ســالمة، فقــد أشــار 
أن  إلى  في مداخلتــه 
يســتغل  االحتــالل 
انشغال العالم العربي 
فــي  واإلســالمي 
الصراعــات الداخليــة 
لفــرض  ويعمــل 
القدس  في  التقسيم 

واألقصى.
وقال:" تقوم سلطة أوسلو بإلهاء شعبنا بقضية 
االنتخابــات وال يعلم ما هيتها وأهدافها، وحيث 
أن عبــاس يعلــم أن العــدو لن يســمح بإجراء 
االنتخابات في القدس، وهو يتجاهل ما يحدث 

في األقصى".
وأضــاف:" إن أفضــل رد علــى االحتــالل هــو 
العمليــات الفدائية، وعلى رجــال المقاومة أخذ 
دورهم في الدفاع عــن القدس واألقصى دون 

إذن من السلطة".
عاطف عدوان

النائب عاطف   وأشار 
أن  إلــى  عــدوان، 
لديهــم  الصهاينــة 
أن  مفــاده  اعتقــاد 
على  مقــام  األقصى 
"جبــل الهيكل" وهي 
قضية كاذبة ال أصل 
لها في التاريخ، داعيًا 
إلظهار  األمة  مفكري 
حقيقــة بطــالن هذا 

الزعم المفترى. 
وندد عدوان، بتقصير بعض األنظمة والشعوب 
والقــادة العرب، فــي تنبى آالم وآمال الشــعب 
الفلســطيني في القدس وفلسطين، منوهًا أن 
االحتالل اســتغل هذا األمر وكثف من سياساته 

واجراءاته في األقصى.

يونس األسطل
أمــا النائــب يونــس 
فقــد  األســطل 
قــال:" أري أن العلــو 
فــي  الصهيونــي 
أرضنا وتكرار اقتحام 
ســيصب  األقصــى 
النــار  علــى  الزيــت 
لــن  المقاومــة  وأن 
تسمح باستمرار هذا 

الواقع". 
وأشــار إلــى أن العدو 

يعيش حالة من االرباك السياســي بسبب غزة، 
داعيــًا الشــعوب العربيــة لتحمل هــم تحرير 
فلســطين واألقصى، مشــيدًا بالثورات العربية 
التــي أطاحت بطواغيت طال أمدها السياســي 

وطال حكمها. 
ودعــا الســتبدال توصيــة التقريــر بمطالبــة 
السلطة واألمم المتحدة بالتدخل لجل األقصى، 
بتوصية مفادها التوجه إلى اهلل الستنقاذ األمة 

من الضعف والهوان.
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لجنة الرقابة تزور هيئة القضاء العسكري وتلتقي وكيل وزارة الزراعة
زارت لجنة الرقابة العامة وحقوق االنســان بالمجلس التشريعي 
رئيس هيئة القضاء العســكري وناقشت معه قضايا عديدة، كما 
تفقدت مركز اختبارات المرشحين الجدد للعمل بوازرة الداخلية، 

باإلضافة لعقدها جلسة استماع لوكيل وزارة الزراعة حول األعالف 
المستوردة وهموم المزارعين ومربي الدواجن، "البرلمان" تابعت 

جلسات وزيارات لجنة الرقابة وأعدت التقرير التالي: 

تفقدت مركز اختبارات المرشحين للعمل بالداخلية

زيارة القضاء العسكري
هذا وزارت لجنة الرقابة العامة وحقوق االنسان 
بالمجلس التشــريعي هيئة القضاء العسكري، 
وضــم الوفد ُكاًل من النواب: يحيى العبادســة، 
رئيــس لجنــة الرقابــة، وهــدى نعيــم، مقرر 
اللجنــة، ويونــس أبو دقة عضــو اللجنة، وكان 
في اســتقبالهم رئيس هيئة القضاء العسكري 
العميد د. أمين نوفل، والمدعي العام العسكري 
العقيــد فضل الجديلــي، والقاضي العســكري 

العقيد جمال عبد العال.
النزاهة وسيادة القانون

من ناحيته شــدَّد رئيس لجنــة الرقابة العامة 
بالمجلس التشــريعي النائب يحيى العبادسة، 
علــى ضرورة وأهميــة مرافق القضــاء وأنه إذا 
صَُلــح القضاء صُلحت باقــي المرافق العدلية، 
موضحًا أن عنوان عمــل لجنته هو تعزيز مبدأ 
النزاهة وســيادة القانون، قائــاًل:" نحن نحترم 
اســتقاللية القضاء وال نتدخل في عمله الفني 
مُطلقا وذلك عماًل بمبدأ الفصل بين السلطات 

الثالث".
تطوير القضاء 

بــدوره أشــار رئيس هيئــة القضاء العســكري 
العميــد د. أميــن نوفــل، إلــى أن كل جهــوده 
منصبة على تطوير القضاء العســكري، منوهًا 
إلى أنه عمل على إعادة هيكلة مؤسسة القضاء 
بمــا يخدم العمــل والمصلحة العامــة، موضحا 
أنه يســعى للتطويــر والتعليــم والتدريب قدر 
المستطاع من أجل رفع كفاءة العاملين، قائاًل:" 
أنا وظيفتي اإلشــراف اإلداري على المؤسســة 
لكننــي ال أتدخل فــي حكم القاضــي مُطلقًا، 
وهذا عماًل بمبدأ احترام القضاة ونزاهة القضاء 

واستقالليته".
ونوه العميد نوفــل، إلى بعض اإلنجازات منها: 
اتمــام النظام المالــي واإلداري الجديد الخاص 
بالجهــاز، وافتتاح وحدة طبية خاصــة بالجهاز، 
ورفــع عدد القضاة على "21" قاضيًا، والســعي 

أعــالف جيدة وموثوقة، على أن تُشــرف عليها 
وزارة الزراعة.

مــن جهته أكد وكيــل وزارة الزراعــة أن وزارته 
تتابــع المســتوردين لألعالف وتقــوم بفحص 
كل ما يدخل ألسواق القطاع للتأكد من جودته 
ومنع أي أعالف غير مطابقــة لمواصفات وزارة 

االقتصاد.
وأكــد وجود مصانــع أعالف في غــزة، لكنها ال 
تعمل بكامل طاقتها بســبب منافســة المنتج 

اإلسرائيلي لها في الجودة والسعر.
وتابــع بقولــه:" اتخذنا إجــراءات لتطوير قطاع 
اإلنتــاج الحيوانــي بما يضمن اســتمرار ســير 
القطــاع ومنتجاتــه ومطابقتهــا للمواصفــات 

الرسمية المقرة من جهات االختصاص".
مركز اختبارات المرشحين للعمل بالداخلية

إلــى ذلــك نظمــت لجنتــي الداخليــة واألمن، 
والرقابــة العامة وحقوق االنســان في المجلس 
التشــريعي الفلســطيني زيارة تفقدية لمركز 
اختبــارات المرشــحين الجــدد للعمــل بــوزارة 

الداخلية.
وضم الوفد رئيس لجنة الداخلية واألمن النائب 

نحو إنشــاء محكمة اســتئناف وتعزيــز هيئات 
المحاكــم، باإلضافــة لتفعيــل المكتــب الفني 

لدراسة التظلمات.
المدعي العام العسكري

من ناحيته قال المدعي العام العسكري العقيد 
الجديلي:" لدينا معاناة في موضوع نقص الكادر 
والكتبــة الســيما بعد خروج عــدد من موظفي 
النيابة، وكذلك نقص اإلمكانيات اللوجستية". 
داعيًا لسد هذا الخلل عبر إقرار تعيينات جديدة، 
مؤكدًا أنه تم وضع حدود واضحة وحادة للفصل 
بين القضايا المدنية والعســكرية، وذلك سعيًا 

نحو النزاهة والشفافية واحقاق الحقوق. 
وتلتقي وكيل وزارة الزراعة

وفــي ســياق منفصــل اجتمــع رئيــس اللجنة 
النائب يحيى العبادسة، مع وكيل وزارة الزراعة 
إبراهيــم القــدرة، بحضور مقرر لجنــة الرقابة 

النائب هدى نعيم.
بدوره لفت النائب العبادســة إلى أن اللقاء يأتي 
في سياق اســتكمال النقاشــات المعمقة حول 
األعالف المســتوردة والمشــكالت الناجمة عن 
ذلــك، مطالبــا وزارة االقتصاد باعتمــاد ادخال 

إسماعيل األشقر، ورئيس لجنة الرقابة النائب 
يحيى العبادسة، وأعضاء اللجنتين النائب سالم 
ســالمة والنائب يونس أبو دقــة والنائب هدى 

نعيم.
وكان في اســتقبال الوفد وكيل وزارة الداخلية 
اللــواء توفيق أبــو نعيــم، ومدير عــام اإلدارة 
العامة للتدريب العميد محمد خلف، ولفيف من 

كبار الضباط والمسئولين بوزارة الداخلية. 
بدوره قــدم اللواء أبــو نعيم، شــرحًا وافيًا عن 
المراحــل التــي يمر بهــا المتقدميــن، موضحًا 
إجراءات السالمة والشــفافية المتبعة من قبل 
وزارة الداخلية، ومؤكدًا أن الوزارة اتبعت معايير 
النزاهة والشــفافية في كل اإلجراءات المتخذة 

بهدف التوظيف والتعيين.
من جهته أثنى وفد نواب المجلس التشــريعي 
على الدرجة العالية من الشفافية في اإلجراءات 
المتبعــة، وكذلــك اطلعــوا علــى جانــب مــن 
اختبارات اللياقة التي يتــم اخضاع المتقدمين 
للوظائف لها، معبرين عن أملهم بأن تســاهم 
التعيينــات الجديــدة في رفعــة وتجويد العمل 

بوزارة الداخلية. 

لجنتا الرقابة والداخلية تتفقدان مركز اختبار المرشحين للعمل بوزارة الداخليةلجنة الرقابة لدى لقائها وكيل وزارة الزراعة
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لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي تلتقي بلديات المحافظة الوسطى

عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي 
بالمجلس التشريعي لقاء مع رؤساء بلديات المحافظة 
الوسطى بمقر بلدية دير البلح، بحضور مقرر اللجنة 

النائب مروان أبو راس، والنائب سالم سالمة.
وشارك في اللقاء رؤساء بلديات، دير البلح، الزوايدة، 
النصيرات، المغازي، البريج، وادي الســلقا، الزهراء، 

الخدمات المقدمة.
بدورهم استعرضوا رؤســاء البلديات أهم المشاكل 
التــي تعاني منها بلدياتهــم والتي تتمركز معظمها 
في قلة اإلمكانيات والمــوارد المالية، وكذلك تهالك 
المعدات والسيارات المملوكة للبلديات، منوهين إلى 
أن بلدياتهم قد أتمت كل االســتعدادات واإلجراءات 

وبلدية وادي غزة.
وبيــن النائب أبــو راس، أن اللقاء برؤســاء البلديات 
في المحافظة الوســطى يهدف إلى االســتماع ألهم 
المعيقــات التي تواجــه عمل البلديــات والبحت عن 
آليات إيجاد حلول، واالرتقاء بعملها بما يخدم مصلحة 
المواطنيــن، وتقديــم أفضل خدمة لهم، وتحســين 

الالزمة قبيل فصل الشتاء. 
وفي نهاية اللقاء أكد النائب ابو راس، على أن هموم 
ومشــاكل جميع البلديات هي محل دراسة واهتمام 
المجلس التشــريعي الفلســطيني، واعدا بنقل تلك 
المعيقات والمشــاكل إلى المجلــس، والعمل مع كل 
الجهات ذات االختصاص للوقوف إلى جانب البلديات.

لجنة الرقابة العامة
بــدوره عبر رئيس لجنــة الرقابة بالتشــريعي 
النائــب يحيى العبادســة، عــن ارتيــاح لجنته 
للتدويرات اإلدارية األخيرة التي تمت باألجهزة 
األمنيــة في قطاع غزة، مشــيدًا بخبرات القادة 
الجــدد لألجهزة وخاصــة مدير عام الشــرطة، 
متوقعــًا أداًء أفضل فــي ظــل اإلدارة الجديدة 

للجهاز. 
وأشار العبادسة، إلى أهمية مبدأ سيادة القانون 
وتطبيقه على الجميع دون اســتثناء، مبينًّا أن 
قطاع غــزة يعيش في حالة طارئــة وغاية في 
التعقيــد، مقدرًا الجهود المبذولة من قبل جهاز 

الشرطة ومنتسبيه وقياداته كافة.   

تشــريعية أو قضائيــة هــي في حالــة تنافس 
لخدمــة المواطــن، داعية ألوســع تعــاون بين 
لجنــة الرقابــة والشــرطة والنيابــة والهيئــات 
والمرافــق القضائيــة المختلفة بهــدف تجويد 
الخدمــات المقدمة للمواطنين وحفظ حقوقهم 
وممتلكاتهم الخاصة وكذلك المنجزات الوطنية.  

مدير عام الشرطة
أما مدير عام الشرطة اللواء محمود صالح، فقد 
أكد أنه يســتكمل مسيرة ســلفه اللواء تيسير 
البطش، مشــيدًا بجهوده أثنــاء قيادته للجهاز، 
ومؤكدًا أن الشرطة تشــكل عنوانًا راقيًا للبالد 
باإلضافــة لكونهــا عنوانــًا للقانــون والتحضر 

والمعاملة الحسنة مع المواطنين. 

من ناحيته أكد النائب يونس أبو دقة، أن الحالة 
غير الطبيعية والطارئة التي يعيشها المواطن 
في قطاع غــزة تحملنا جميعًا للعمــل بقدر ما 
نستطيع لخدمة المواطن والمحافظة على أمنه 
ومصالحــه، مستبشــرًا خيرًا بالقيــادة الجديدة 
للجهــاز، وداعيــًا الجهــات الرســمية واألهليــة 
للتعاون وتظافر الجهود من أجل توفير الحماية 

والخدمة واألمن للمواطنين. 
من طرفها شــددت النائب هدى نعيم، على أن 
عالقة لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان بالمجلس 
التشريعي مع الشرطة الفلسطينية هي عالقة 
تكاملية، منوهة أن جميع مؤسســات ومكونات 
النظــام السياســي ســواء كانــت تنفيذيــة أم 

وأشار اللواء صالح، إلى أن جهازه والعاملين فيه 
كافة يحترمون إنسانية المواطن، الفتًا لحرصه 
الشــديد علــى خدمــة المواطن وتثبيــت حالة 
الصداقة بين الشرطة والمواطنين، مشددًا أنه 
يسير نحو تطوير المؤسسة على كل األصعدة. 
ولفت إلى قلة أعداد العاملين بالشرطة موضحًا 
أن عدد أبناء الجهاز ال يساوي إاّل %50 فقط من 
العدد المطلوب، مشــددًا علــى أن جهازه يقدم 
خدمة متســاوية لجميع المواطنين، والفتًا إلى 
أنــه سيحاســب أي شــرطي أو ضابــط يتعدى 
حدوده أو يحابي أحد على حساب أحد أو يتجاوز 

القانون بشكٍل أو بأخر. 

مدير عام الشرطة: سنحاسب أي شرطي يتعدى حدوده ويتجاوز القانون

لجنة الرقابة بالتشريعي نتوقع أداًء أفضل للقيادة الجديدة
زارت لجنة الرقابة العامة وحقوق االنسان بالمجلس التشريعي 
مقر قيادة الشــرطة الفلســطينية والتقت مــع القائد الجديد 
للشرطة اللواء محمود صالح، بحضور عدد من نوابه ومساعديه، 
وتقدم وفد النواب رئيس لجنة الرقابة النائب يحيى العبادسة، 

رافقه عضوي اللجنة النائبان: يونس أبو دقة، وهدى نعيم.
وناقش الطرفان األوضاع األمنية في القطاع والمهام المُلقى 
على عاتق جهاز الشرطة والعاملين فيه، واستمع النواب لشرح 

حول إنجازات الجهاز ومعوقات عمله.

وصــرح مدير عام الشــرطة أثناء اللقاء بأنه ينوي محاســبة أي 
شــرطي يتعدى حدوده ويتجــاوز القانون، في حيــن أكد نواب 
اللجنة على ضرورة العمل وفق مبدأ سيادة القانون، "البرلمان" 

تابعت الزيارة وأعدت التقرير التالي: 

اطلعوا على االستعدادات لفصل الشتاء 
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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

حريات وانتخابات

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

ال شك أن المواقف السياسية للسلطة في الضفة الغربية المحتلة هي مواقف 
متذبذبــة بل متراجعــة ومتضاربة، تصدر المشــهد السياســي بالضفة في 
اآلونــة األخيرة توجهين متضاربين متضادين تمامًا، فمن ناحية أعلن رئيس 
المنظمة والســلطة "أبو مازن" في خطابه األخير الذي ألقاه بالجمعية العامة 
لألمم المتحدة في ســبتمبر المنصــرم أنه يعتزم إجــراء انتخابات عامة في 

الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. 
بطبيعة الحــال االنتخابات هي تحقيق لمبــادئ الديمقراطية وحرية االختيار 
وإرســال لحالــة متقدمة من الحريــات العامة وهي أمور تحظــى بتأييد الكل 
الفلســطيني، غير أنه مشــكوك في إمكانيــة اجراءها عمليــًا وتنفيذيًا على 
أرض الواقع في الضفة والقطاع بفعل االنقســام، وفي مدينة القدس بفعل 
االحتالل، فعلى ماذا تراهن الســلطة إذن؟ ولماذا يعلن رئيسها من على أكبر 
محفل دولي عزمه تنظيم تلك االنتخابات؟ وما هدفه من ذلك؟ كلها أســئلة 

مشروعة ال يكاد المواطن يجد لها إجابة منطقية شافية. 
وفي ظل تغني الســلطة بإجراء االنتخابات يلجأ بعض مؤسساتها في الضفة 
للســطو على الحريات العامة ومصادرتها عبر قرار حجب "59" موقعًا إعالميًا 
من المواقع المؤثرة والمتميزة في مدرســة االعالم الفلســطيني، في خطوة 
مستهجنة من قبل المجموع الفلسطيني وخاصة القطاع اإلعالمي والصحفي 

والعاملين بحقل حقوق االنسان كذلك. 
إن المحافظــة على الحريات العامة وصيانتها واالهتمــام بها لهو من صميم 
عمل السلطات المسئولة والجهات الرسمية، غير أن الواقع في الضفة الغربية 

هو شيء أخر تمامًا. 
تقريــر حالة الحريات العامة في الضفة الغربية المحتلة والصادر عن شــبكة 
المنظمات األهلية بداية العام الجــاري يمكن اعتباره من المفارقات العجيبة 
التي تدلــل على انهيار الحريــات العامة بالضفة الغربية المحتلــة، وقد أورد 
التقريــر المذكور عدة حــاالت وأوجه دلل بها على تغول الســلطة التنفيذية 

بالضفة الغربية على الحريات العامة. 
 ولو أردنا تتبع حالة الحريات لوجدنا أن الســلطة لم تفعل شــيء من شــأنه 
مجابهــة إجراءات االحتالل في الضفة وخاصة في القدس، وهي أي الســلطة 
التنفيذيــة لم تحترم مجلــس القضاء األعلى ولم تتح أمــام القضاة إمكانية 
التعبيــر عن آرائهم بحرية وذلك إعمااًل للقانون األساســي، وعماًل بالمواثيق 

الدولية التي انضمت لها السلطة في وقت سابق من اآلن. 
انظــروا إلجراءات الســلطة بحق البرلمان الفلســطيني المنتخب بشــكل حر 
ونزيه وديمقراطي حيث منعت الســلطة أعضاءه من غير لونها السياسي من 
ممارســة أعمالهم النيابية والبرلمانية ومهامهم الرقابية على أداء الســلطة 
التنفيذية، بل وتعاونت ونســقت مع االحتالل لتغيبهم في السجون ونزعهم 
من أوســاطهم االجتماعية ومحيطهم االنتخابــي حتى ال يكونوا مؤثرين في 
الرأي العام الفلسطيني، ومؤخرًا أقدمت السلطة على حل البرلمان في خطوة 

مستهجنة وطنيًا وغير قانونية من الناحية الدستورية. 
حالة الفساد المستشري في األجهزة األمنية في الضفة والمؤسسات الحكومية 
والمرافق العدلية والقضائية كلها مؤشرات سلبية تدلل على تراجع الحريات 

العامة بالضفة الغربية.
ويكمن الحل في افســاح المجال أمام المصالحة الوطنيــة أواًل وبالتالي إعادة 
اللحمة الوطنية لجناحي الوطن، ثم اجراء االنتخابات العامة بشــكل متزامن، 
والمضــي قدمًا في توحيد المؤسســات الوطنية وتكريس الشــراكة الوطنية 
وتوحيــد النظــام السياســي في ســياق رؤية وطنيــة تجمع عليهــا األغلبية 
الفلســطينية وبذلك نحظى باحترام األمم والشــعوب التــي لطالما هاجمت 

فرقتنا وانقسامنا.

التشريعي يستقبل ممثلي عائالت المعتقلين بالسعودية

التشريعي يزور عائلة مسيحية تعرضت 
للسطو ويدعو لمعاقبة الجناة بالسرعة الممكنة

طالب الملك سلمان باإلفراج عنهم

استقبل النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد 
بحــر، مؤخرًا في مكتبــه وفدًا يمثل عائــالت المعتقلين 
الفلســطينيين في المملكة العربية الســعودية، وتقدم 
الوفــد الدكتــور عبد الماجــد الخضري، شــقيق الدكتور 
محمــد صالح الخضــري المعتقل بالســعودة منذ بضعة 
شهور، هذا وحضر اللقاء ُكاًل من النواب: يونس األسطل، 
محمــد فرج الغول، مــروان أبو راس، وأحمــد أبو حلبية، 

وأمين عام المجلس التشريعي الدكتور نافذ المدهون.
بــدوره أوضــح الدكتور الخضــري، أن المملكــة العربية 
الســعودية تعتقل العشرات من الفلسطينيين بسجونها 
المختلفة والمنتشرة في شتى أنحاء المملكة، وأن هناك 
تجمعًا يضم ممثلين عن عائالتهم تمت بلورته، الفتًا إلى 
أن التجمع ينوي تنظيم العديد من الفعاليات الشــعبية، 
والوقفات االحتجاجية أمام المؤسسات الحقوقية والدولية 
بهدف تنبيه الرأي العام لمأساتهم المستمرة منذ شهور، 

مناشدة السلطات السعودية بضرورة االفراج عنهم.

بدوره ناشــد الدكتور بحر، الملك سلمان بن عبد العزيز، 
بضرورة االفراج عنهم ســيما أنهــم لم يخالفوا القوانين 
الســعودية، موضحًا أن بعضهم يعيش في المملكة منذ 
عشرات السنوات دون أن تسجل بحقهم أي مخالفة تذكر.

وأشار بحر، في حديثه أن الدكتور محمد صالح الخضري، 
معتقــل بالســعودية منــذ عدة شــهور رغم أنــه تجاوز 
الثمانين من عمره ويعاني من عدة أمراض مزمنة، داعيًا 
الســلطات الســعودية لإلفراج عنه بشــكل عاجل نظرًا 
لمرضه وسنه وحالته اإلنسانية، كما دعا لإلفراج عن كل 
المعتقلين السياسيين بالمملكة الســعودية، منوهًا أنه 
ســيخاطب جهات االختصاص بالسعودية للمساعدة في 

االفراج عنهم.
الجدير ذكره أن المملكة الســعودية تعتقل في سجونها 
قرابة "60" شخصية فلسطينية ممن كانوا يقيمون على 
أراضيها منذ ســنوات وترفض االفراج عنهم وال تســمح 

بزيارتهم. 

لرئيــس  األول  النائــب  زار 
د.  التشــريعي  المجلــس 
أحمــد بحــر، والنائب هدى 
الصــوري،  عائلــة  نعيــم، 
التي تعرض منزلها لعملية 

سطو بهدف السرقة. 
واســتنكر بحر، أثنــاء زيارة 
مستشــفى  فــي  العائلــة 
الشــفاء بمدينة غــزة حيث 
الزوجــان الصوري  يخضــع 
عمليــة  العــالج،  لتلقــي 
بالجريمة،  ووصفها  السطو 
الداخليــة  وزارة  مطالبــًا 
اإلجــراءات  باســتكمال 
القانونيــة لينــال المجــرم 

عقابه وفقًا للقانون، مشيدًا بســرعة كشف المباحث الجنائية 
لخيوط الجريمة وإلقاء القبض علــى المتهمين، الفتًا لطبيعة 

العالقة القوية مع االخوة المسيحيين. 
بدورهــا تقدمــت عائلــة الصوري، على لســان أحــد وجهاءها 
بالشــكر لرئاســة المجلس التشــريعي على ما وصفه باللفتة 
الكريمــة بزيــارة الزوجين المســنين المصابين جــراء عملية 
الســطو، معتبــرًا الزيــارة بمثابــة إشــارة إيجابية يبــرق بها 
المجلس التشــريعي تجاه االخوة المسيحيين وعموم العائالت 

الفلسطينية التي في قطاع غزة. 
الجدير ذكره أن عائلة "الصوري" التي تســكن في حي الصبرة 
وسط مدينة غزة كانت قد تعرضت لحادثة سطو، وقام الجناة 
بســرقة مصاغ ذهبي ومبلغ من المال، ونجم عن ذلك إصابة 
المواطــن برنان الصــوري "75" عامًا، وزوجته نــازك الصوري 
"58" عامــًا، حيث اعتــدى عليهما الجناة بالضــرب واصابوهما 
بعدة كســور، وقد ألقت الشــرطة القبض علــى الجناة وجاري 

استكمال اإلجراءات القانونية بحقهم. 


