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جمعهم به مؤخرا أن إزالة االنقسام ستزيل 
ملف االعتقال على خلفية سياسية، والفصل 

الوظيفي والمسح األمني، وغير ذلك.

د. عزيز دويك رئي�س املجل�س الت�شريعي لـ"الربملان":

ال بد من دراسة الواقع ومراجعة املواقف السياسية السابقة ووضع االسرتاتيجيات لحل املشاكل الداخلية
أع��رب د. عزي��ز دويك رئي��س المجلس 
التش��ريعي ع��ن أمله ف��ي إنهاء االنقس��ام 
الفلس��طيني الداخلي قريبا، مش��ددا على 
الفلس��طيني  الواق��ع  دراس��ة  ض��رورة 
السابقة  السياس��ية  التحركات  ومراجعة 
ووضع االستراتيجيات الكفيلة بحل كافة 
المشاكل الداخلية العالقة خالل المرحلة 

المقبلة.
وأش��ار دويك في حوار م��ع »البرلمان« 
إلى أن إعادة إحياء دور المجلس التشريعي 
ف��ي الضفة تكون إم��ا باللج��وء إلى بنود 
القان��ون األساس��ي المع��دل أو التواف��ق 

الوطن��ي الفصائل��ي، مؤك��دا أن التوافق 
فوق القانون باعتبار أننا في مرحلة تحرر 
وطني، مؤكدا أن رئاسة التشريعي تبارك 
أي اتف��اق وطن��ي وخاصة بي��ن الكتلتين 

الكبيرتين: فتح وحماس.
وأع��رب دوي��ك ع��ن ثقت��ه ف��ي الدور 
المص��ري الجديد خالفا لحالة التش��كك 

الدائمة للدور المصري إبان العهد البائد.
وش��دد على ضرورة تفكي��ك على كافة 
الملف��ات الداخلي��ة العالق��ة الت��ي تعيق 
المصالحة، مش��يرا إلى أن الرئيس عباس 
أخبره والوف��د المرافق خالل اللقاء الذي 

التوافق الوطني فوق 
القانون..

 وال بد من تفكيك كل 
امللفات املعيقة للمصالحة

نثق بالدور املصري 
الجديد خالفا لتشككنا 

يف النظام البائد

االجتماعي��ة  والقضاي��ا  الرتبي��ة  لجن��ة 
بالتشريعي : عمل دؤوب.. وجهد برملاني 

3مكثف بال انقطاع ) تقرير (

الجدي��دة  مص��ر  تنج��ح  ه��ل 
وإنه��اء  املصالح��ة  تحقي��ق  يف 

5االنقسام؟ ) تقرير (

د. أب��و حلبية : نصرة الق��دس واألقصى ودعم املصالحة 
وفك حصار غزة ومالحقة مجرمي الحرب الصهاينة أبرز 

4أهداف جولتي الربملانية األخرية )حوار(

د. حبر يؤكد متسك شعبنا بأرضه وثوابته ويشدد على ضرورة املصاحلة وإنهاء االنقسام

إىل االحتالل: الرحيل
ووج��ه بحر رس��الة للع��دو الصهيوني قائ��ال: »مهما 
فعلتم من تدمير وقتل وتشريد وتهويد لبيت المقدس 
ومعالمه فإننا قادمون وماضون مع أبناء شعبنا«، مطالبا 
االحتالل بالرحيل عن أرضنا  والعودة إلى أراضيه من 

نحو إنهاء االنقسام
وش��دد بح��ر -خ��الل كلمة ألقاه��ا خالل 
مش��اركته في فعاليات الذكرى الخامسة 
والثالثين ليوم األرض ش��مال قطاع غزة- 
على ض��رورة تحقي��ق المصالح��ة وإنهاء 
االنقس��ام والعم��ل الج��اد من أج��ل وحدة 
ش��عبنا في الضفة والقطاع، وحدة سياسية 
وجغرافي��ة على أس��اس الثواب��ت الوطنية، 
الفتا إلى أن أرض فلس��طين هي أرض وقف 

إسالمي لن نسمح 
التنازل عن  ألحد 
م��ن  ت��راب  ذرة 

أرضها.
وأك��د بح��ر أن 
مشروع المقاومة 
لفلس��طينية  ا
المش��روع  ه��و 
مشيرا  المنتصر، 

إلى أن المشروع الصهيوني بدأ في االندحار 
أمام ثورة الشعوب العربية في وجه حكامها 

الطغاة.
تحية لشعب اإلرادة والصمود

وأبرق بح��ر بالتحية لجميع أبناء ش��عبنا 
الفلس��طيني ف��ي جمي��ع أماك��ن تواجده 
ف��ي ذكرى ي��وم األرض، مؤك��دا أن دماء 
الش��هداء األبرار من إخوانن��ا في أراضي 48 
روت أرضن��ا المباركة حي��ن بدأ االحتالل 
يص��ادر ب��كل عنجهية ويس��رق أرض أبناء 
ش��عبنا، فما كان من الش��عب الفلس��طيني 
هن��اك ف��ي المثل��ث وأراضي ال��� 48 إال أن 
ه��ب وانتصر لقضيته وأرضه ليستش��هد 6 
من أبناء فلس��طين ويعبدوا بدمائهم طريق 

النصر والحرية.
وأكد بح��ر أن قوانين الكنيس��ت الخاصة 
بالتطهي��ر العرقي التي تف��وح منها رائحة 
العنصرية بهدف إقصاء 
ش��عبنا ع��ن أرضه لن 
تنج��ح، مخاطب��ا أبناء 
عل��ى  »أنت��م  ش��عبنا: 
المس��ئولية  مس��توى 
ف��ي الثب��ات والصمود 
عل��ى أرضكم الطاهرة، 
ولن يس��تطيع أحد أن 
يزحزحكم عن أرضكم 
وإس��المكم  وقضيتكم 
وقوميتك��م ووطنيتكم، ونقول لكم في هذا 
اليوم: ألمك��م هو ألمن��ا وجرحكم جرحنا 

وأنتم إخواننا ولن نترككم«.

حيث أتى من بلدان غربية.
وأب��رق بح��ر بالتحية لن��واب القدس الذي��ن رفضوا 
قرار اإلبع��اد الصهيوني عن مقدس��اتهم وبيوتهم وال 
زال��وا معتصمين في مق��ر الصليب األحم��ر بالقدس، 
ومتجذري��ن وعائالتهم منذ فج��ر التاريخ في بلدهم، 

مبرقا بالتحية لكافة أبناء شعبنا في الضفة الغربية.

اأكد د. اأحمد بحر النائب الأول لرئي�س 
املجل�س الت�رشيعي مت�سك �سعبنا الفل�سطيني 

باأر�سه وثوابته ومقد�ساته.

خالل م�شاركته على راأ�س وفد برملاين كبري يف فعاليات يوم الأر�س

دماء شهداء يوم األرض عبدت 
وفد برلماني كبير برئاسة د.بحر يشارك في فعاليات الذكرى ال 35 ليوم األرضالطريق نحو النصر والحرية
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العدد الواحد و الستون2

 أكد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
أن الثورات الش��عبية العربية التي تتفاعل اليوم هي نتاج 
لدماء الش��هيد الياس��ين، وأحد اإللهامات المباركة التي 
عكستها مس��يرته الحافلة التي حاربت الظلم والظالمين، 
وش��قت طريق الثورة من رحم األل��م والمعاناة، وعبدت 

طريق األمل والحرية للشعب الفلسطيني المقدام.
ج��اءت أقوال بح��ر خالل زي��ارة لوفد برلماني ترأس��ه 
بحر لمنزل عائلة الش��يخ اإلمام الشهيد أحمد ياسين في 
الذكرى الس��نوية السابعة الستش��هاده، بمشاركة كل 
من النواب: م. جمال س��كيك وم. إسماعيل األشقر ومشير 
المصري ود. محمد ش��هاب ود. سالم سالمة وجمال نصار 
ود. خميس النجار ويحيى موس��ى ود.عاط��ف عدوان ود. 

يونس األسطل.
مدرسة لألجيال

وكان في استقبال الوفد البرلماني وفدا من عائلة الشيخ 
الش��هيد وقيادة حركة حماس ف��ي المنطقة ولفيف من 

الوجهاء وأهالي الحّي.
ورحب د. نس��يم ياس��ين ابن شقيق الش��يخ الشهيد ياسين 
بالوفد البرلماني الزائر والوجهاء والحضور، مستحضرا 
صفات الش��يخ ياس��ين وش��مائله، مؤكدا أن الشيخ شكل 

مدرسة متكاملة للجيل الحالي واألجيال الالحقة ونموذجا 
فريدا في الجهاد األصيل والثبات على الحق، فكان المعّلم 
والموّج��ه والمجاهد والقائ��د واألب الحنون الذي يعطي 

لكل ذي حق حقه.

ملسة وفاء 
وأكد بحر أن المجلس التشريعي جاء اليوم في لمسة وفاء 
حقيقية لقائد األمة وإمام المجاهدين وشيخ االنتفاضتين 
الذي ضحى بدمه في س��بيل رفعة وطنه وقضيته، مشيرا 

إلى أن الزيارة "تشكل تأكيدا لشعبنا وأمتنا والعالم أجمع 
أن الش��يخ ياسين الذي اختاره اهلل ش��هيدا باق في نفوسنا 

وفي نفوس المؤمنين جميعا وأحرار العالم".
وأضاف أننا "جئنا لنؤكد وفاءنا وثباتنا وشعبنا على نهج 
الشيخ اإلمام"، مجددا "العهد مع اهلل ثم مع شعبنا وشهدائه 
وأس��راه أن نظ��ل األوفياء لوطننا وقضيتن��ا"، مؤكدا أن 
"دماء الش��يخ لن تذهب هدرا وأننا لن نقيل ولن نس��تقيل 
حتى تتحرر األرض والديار من رجس االحتالل بإذن اهلل".

التهديدات الصهيونية
وأوضح بحر أن التهديدات الصهيونية بشن عدوان جديد 
على ش��عبنا ال يمكن لها أن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني 
ال��ذي يس��ير على خط��ى ونهج الش��يخ ياس��ين، مؤكدا 
أن حرك��ة حماس مازلت تس��ير على درب الياس��ين في 
المصالحة المحافظة على الثوابت الفلس��طينية والوحدة 
الكامل��ة ألرضنا في الضف��ة وغزة وأراضي ال��� 48، وأن 
اغتيال الش��يخ ياس��ين ش��كل بعثا جديدا وحي��اة جديدة 
لشعبنا وأمتنا ومنارة كبرى في ربوع الكون، مشددا على 
أن "استش��هاد الش��يخ لم يزد حماس إال ق��وة وعلى قوتها 
وأورثها مزيدا من اإلصرار على السير على طريق الجهاد 

والمقاومة حتى دحر االحتالل واسترداد المقدسات".

اأكد على ال�سري على درب ال�سيخ يا�سني 

»التشريعي« ينظم زيارة لعائلة الشهيد اإلمام أحمد ياسني يف الذكرى السنوية السابعة الستشهاده

إلى ض��رورة الرد الس��ريع على جرائم 
واعتداءات االحتالل اإلسرائيلي على أبناء 

الشعب الفلسطيني ومقدساته.
 وقال بحر "إن التصعيد اإلسرائيلي على 
قطاع غزة والقدس المحتلة جاء بس��بب 
الموقف الدول��ي المتخاذل تجاه القضية 
الفلسطينية واستعادة حقوقنا المشروعة، 
مطالبا المجتمع الدولي بالعمل الجاد من 

أجل إنهاء االحتالل عن أرض فلسطين.

  قدم وفد برلماني برئاس��ة د.أحمد بحر 
النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
التعزي��ة لش��هداء  الفلس��طيني واج��ب 
القصف اإلسرائيلي على شرق غزة أمس 
والذي راح ضحيته ش��هيدين من كتائب 
الش��هيد ع��ز الدين القس��ام وهما عدنان 

اشتيوي وغسان أبو عمرو
 وأش��اد بح��ر خ��الل زيارت��ه لبي��وت 
الع��زاء بالمقاوم��ة والمقاومي��ن، داعيًا 

وفد برملاني يقدم  واجب العزاء  بشهيدي القسام

أج��رى د. أحمد بح��ر النائ��ب األول لرئيس 
المجلس التش��ريعي اتص��اال هاتفيا مع عائلة 
الشيخ د. عدنان مسودة بمدينة الخليل، مقدمًا 
واج��ب العزاء بوفاة الفقي��د الذي يعتبر أحد 
رموز ومؤسسي حركة المقاومة اإلسالمية 

في الضفة الغربية.
وأشاد بحر بإسهامات الفقيد في خدمة القضية 
الفلسطينية،ودوره الريادي في صياغة ميثاق 
حرك��ة حماس فض��ال ع��ن دوره الفاعل في 

مجال التربية الدعوية .
واستذكر بحر لعائلة الفقيد الذكريات التي 
جمعته بالفقيد قبل أكث��ر من أربعين عامًا، 
ولقائه الثاني بالشيخ خالل إبعادهما إلى مرج 
الزهور، معبرًا عن خالص عزائه باسمه وباسم 
نواب المجلس التش��ريعي ألهل الفقيد، داعيا 
المول��ى عز وج��ل أن يلهمه��م جميل الصبر 
والس��لوان  وأن يجع��ل مث��وى الفقيد الجنة 

والرضوان.

د. بحر يعزي بوفاة  الشيخ »مسودة«

دع��ا د. أحمد بح��ر النائب األول 
التش��ريعي  المجل��س  لرئي��س 
رئي��س البرلم��ان األوكران��ي 
لممارس��ة الضغط المباشر على 
حكومته للتدخ��ل لدى االحتالل 
م��ن أج��ل ضم��ان اإلف��راج عن 
المختط��ف ض��رار أبو سيس��ي 
ال��ذي اختط��ف عل��ى األراضي 

األوكرانية مؤخرا.
وقال بحر في رس��الة له السبت 
البرلم��ان  رئي��س  إل��ى   )3-26(
الحكوم��ة  أن  األوكران��ي 
األوكرانية تتحمل المس��ئولية 
الكامل��ة ع��ن عملي��ة اختط��اف 

المواطن الفلس��طيني أبو سيس��ي 
الذي كان في زيارة طبيعية ألوكرانيا، وأن من واجبها 
العمل الفوري لدى سلطات االحتالل لضمان اإلفراج عن 

أبو سيسي وعودته إلى أهله سالما.
وتس��اءل بحر في رس��الته عن س��بب 
ضع��ف الموقف األوكراني الرس��مي 
حي��ال عملية االختط��اف، وعدم إقدام 
أوكرانيا على أية خطوة تجاه الكيان 
الس��يادة  انته��ك  ال��ذي  الصهيون��ي 
األوكرانية بشكل س��افر، وأقدم على 
عملي��ة اختطاف مدانة بش��كل يناقض 

كل األعراف والقوانين الدولية؟
وأكد بح��ر أن الحكومة األوكرانية 
اآلن عل��ى مح��ك االختب��ار، ونح��ن 
بانتظار خطوات وإجراءات أوكرانية 
رس��مية تتّوج باإلفراج عن أبو سيسي، 
محذرا من تشوه الصورة األوكرانية 
في عيون أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا 
العربية واإلس��المية وكل أحرار العالم ما لم تبادر إلى 

حل هذا الملف وإنهاؤه في أقرب وقت ممكن.

حّملت احلكومة االأوكرانية م�سئولية االختطاف

رئاسة التشريعي  تدعو رئيس الربملان األوكراني للضغط على 
حكومته للتدخل لإلفراج عن املختطف »أبو سيسي«

 ناش��د د. أحمد بح��ر النائ��ب األول لرئيس 
المجلس التش��ريعي منظم��ة األمم المتحدة 
المؤتم��ر  ومنظم��ة  العربي��ة  والجامع��ة 
اإلس��المي بض��رورة الوق��وف الج��اد عند 
الفلس��طينيين  األس��رى  تجاه  مس��ئولياتها 
في س��جون االحتالل الذي يعيش��ون ظروفا 

معيشية صعبة.
دعوة لجهد دولي

وأوضح بحر خالل وقفة تضامنية مع األسير 
حسن سالمة واألسرى المعزولين في سجون 
االحتالل الذين يعيش��ون ف��ي زنازين العزل 
االنفرادي ويكاب��دون حياة منافية للمواثيق 
اإلنس��انية ويفتق��رون إل��ى أبس��ط حقوق 
اإلنسان، مطالبا رؤس��اء المؤتمرات الدولية 
التي عق��دت مؤخرا في الجزائ��ر والمغرب 

وغزة باإلس��راع في تنفيذ ومتابعة توصيات 
تلك المؤتم��رات خاصة اللج��ان القانونية 
المنبثقة عن المؤتمرات للعمل مع المؤسسات 
الدولي��ة والحقوقي��ة عل��ى إطالق س��راح 

السجناء واألسرى الفلسطينيين.
تحية األسرى

وأبرق بحر باسم المجلس التشريعي بالتحية 
لجميع األسرى البواسل في سجون االحتالل 
الصهيوني واألس��يرات الماج��دات الكريمات 
قائال: "إن ش��عبكم معكم حت��ى تتحرروا من 
قيد السجان الصهيوني المجرم، اليوم نحيي 
األسرى الذين قضوا زهرات شبابهم من أجل 
فلس��طين، ونخ��ص بالذكر األس��ير البطل 
عباس الس��يد الذي نقل من العزل االنفرادي 
إل��ي المش��فى لتدهور حالت��ه الصحية على 

وعاهد غلمة.
وأكد بح��ر أن هؤالء يعيش��ون ف��ي أقبية 
المجرمين الصهاينة تحت األرض في العزل 
االنفرادي بدون طعام وال ش��راب إال الفتات 
القلي��ل، متس��ائال: "أي��ن منظم��ات حق��وق 
اإلنس��ان؟ وأين مجلس األمن؟ وأين بان كي 

مون من هذا اإلجرام الصهيوني الواضح؟". 
رسالة القائد سالمة

وأشار بحر إلى رس��الة القائد حسن سالمة 
التي أرس��لها من سجنه ألحبائه، الفتًا النظر 
إل��ى العالقة الت��ي جمعته مع القائد حس��ن 
س��المة خالل لقائه به في سجن السبع، ومن 
ثم أثناء مش��اركتهما معًا في تأبين الشهيد 
المهن��دس يحيى عياش، مس��تذكرا قس��م 

سالمة له بالثأر للقائد عياش.

إثر إضرابه عن الطعام لليوم العش��رين علي 
التوالي، وكذلك كل األس��رى  في سجون 
االحتالل الذين أعلن��وا إضرابهم عن الطعام 
ليوم واحد تضامنا مع األس��ير البطل عباس 

السيد".
لوحة شرف

وأعلن بحر أمام أهالي األسرى خالل الوقفة 
التضامنية لوحة ش��رف ألسرانا المعزولين 
في سجون االحتالل الصهيوني، وهم األسير 
أحمد س��عدات، ثابت مرداوي، أحمد المغربي 
، أحم��د النتش��ة، معت��ز حج��ازي، محمود 
عيسى، هشام الشرباتي، عطوة العمور، مهند 
شريم، يحيى السنوار، حسن سالمة، عبد اهلل 
البرغوثي، إبراهيم حامد، وجمال أبو الهيجا، 
صالح موسى، مهاوش نعمان، إياد أبو حسنة، 

اختطاف جنود 
الفصائ��ل  بح��ر كاف��ة  ذل��ك، طال��ب  إل��ى 
الفلسطينية بالعمل الجاد والسريع من أجل إنهاء 
قضية األسرى وتحريرهم من سجون االحتالل 
م��ن خالل اختط��اف مزيد من جن��ود االحتالل 
لمبادلته��م في صفقة مش��رفة يخ��رج خاللها 
جميع أسرانا من السجون،  محمال األمة العربية 

واإلسالمية المسئولية نفسها لنصرة األسرى.
وأك��د بح��ر أن الع��دو المجرم تج��اوز كل 
المواثي��ق الدولي��ة ووصل به األم��ر ألن يغتال 
الفلس��طينية،  األراض��ي  خ��ارج  المجاهدي��ن 
ويختطف المواطن أبو سيس��ي م��ن أوكرانيا، 
داعيا إلى تفعيل الجهود الفلس��طينية، الرسمية 
والش��عبية، في س��بيل نصرة األس��رى وتعزيز 

صمودهم وأهليهم.  

خالل وقفة ت�سامنية مع االأ�سري �سالمة واالأ�سرى املعزولني مب�ساركة برملانية 

د. بحر يطالب املنظمات العربية واإلسالمية والدولية بالوقوف أمام مسئولياتها تجاه قضية األسرى

المختطف/ أبو سيسي
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كلمة البرملان

يف الذكرى اخلام�سة والثالثني 
ليوم الأر�ض

العدد الواحد و الستون

ص��ادف أم��س األربعاء )30-3( الذكرى الس��نوية لي��وم األرض الخالد الذي 
يجسد قصة وتاريخ شعبنا الفلسطيني في دفاعه عن أرضه، ومالحمه البطولية 

للذود عنها في وجه حمالت المصادرة واالستيطان واالستباحة الصهيونية.
في هذه الذكرى نستذكر يوم األرض حين قام االحتالل الصهيوني بمصادرة 
عش��رات اآلالف من الدونمات من أراضي أهلنا في فلس��طين المحتلة عام 48، 
فكان التصدي الكبير لهذه االستباحة الصهيونية الذي أدى إلى استشهاد 6 من 

خيرة أبناء شعبنا في الداخل المحتل. 
في هذه الذكرى الخالدة ال نملك إال أن نبرق بالتحية إلى شعبنا الفلسطيني 
الصامد المتجّذر في أرضه، ونستشعر قيم ومعاني التضحية والفداء واالنتماء 
التي تكرس��ها هذه الذكرى، لنؤكد أن ش��عبنا الفلس��طيني ل��م تزده األيام 
الحالكات إال صب��را وصمودا، ولم تزده المعاناة واآلالم إال جلدا وقوة وثباتا، 
ولم تزده ألوان التآمر وااللتفاف على حقوقه وثوابته المش��روعة إال تمسكا 

بها وإصرارا على بذل الروح والدم والمال في سبيلها.
إن ذكرى يوم األرض في الوقت الذي تعبر فيه عن أصالة شعبنا الفلسطيني 
وعمق انتمائه وتجّذره في أرضه، ومستوى التضحية والفداء في الدفاع عنها 
والذود عن حياضه��ا في وجه الهجمة الصهيونية، االس��تيطانية والتهويدية 
المسعورة، التي تستبيح بشكل هائل وغير مسبوق األرض والمقدسات دون أن 
تقيم اعتبارا لحقوقنا المشروعة، فإنها تفضح في الوقت ذاته المجتمع الدولي 
والمنظمات األممية التي تكيل بمكاييل السياس��ة العرجاء، وتمتهن ازدواجية 
المعايير الخرقاء التي غمطت ش��عبنا حقه في الحرية واالس��تقالل، وأدارت 
ظهره��ا للقوانين الدولية والقوانين الدولية اإلنس��انية واالتفاقيات الدولية 
التي تحظر وتجّرم كافة الممارس��ات الصهيونية، االستيطانية والتهويدية، 

التي جرت وتجري حاليا على أرضنا الفلسطينية.
وم��ع ذلك، ف��إن الموقف الدولي ج��راء عنصرية ممارس��ات االحتالل ليس 
غريبا في ضوء انحيازه إلى اعتبارات المصلحة الشوهاء، وتماهيه مع اتجاهات 
السياس��ة الصهيونية التي تملك مفاتيح التأثير في العالم الغربي، ما يدعونا 
إل��ى عدم التعوي��ل على انتظار اإلنصاف والعدالة م��ن النظام الدولي الراهن 
الذي خذل ش��عبنا في كافة محطاته النضالية والكفاحية السابقة، ويستدعي 
من��ا، ابتداء، التركيز على إع��ادة بناء قوانا الذاتية، وإع��ادة ترميم وصياغة 
عناصر معادلتنا الداخلية على أس��س جديدة، تكفل اس��تنهاض كافة مكونات 
وش��رائح ش��عبنا في إطار هبة جديدة وفعالة تتصدى للهجم��ة الصهيونية، 

وتتولى الدفاع عن األرض والمقدسات.
يكفي حرفا للبوصلة الوطنية الفلس��طينية عن اتجاهاتها الس��ليمة وأهدافها 
المنشودة.. ويكفي افتعاال للمعارك الجانبية بعيدا عن المعركة الحقيقية التي 
ت��دور حول األرض والمقدس��ات.. وآن األوان أن تتراّص كل فئات وش��رائح 

شعبنا، كلُّ في موقعه وفي حدود مسئوليته، في ركب     
إن األرض الفلس��طينية تتع��رض الي��وم ألبش��ع حملة مصادرة واس��تباحة 
وتهويد في العصر الحديث، وما لم ننزع، كفلسطينيين، نحو بلورة برنامج 
وطني متكامل يش��تمل على اس��تراتيجية فلس��طينية موح��دة يتم بموجبها 
مواجهة الخطر الصهيوني الزاحف، فإن األرض الفلس��طينية ستزداد ضياعا، 
والمخططات الصهيونية ستزداد نفاذا، والمهام والتحديات ستصبح على عاتقنا 

أكثر صعوبة وجسامة وثقال.
وال يخف��ى عل��ى أح��د أن تحقيق هذا الهدف ل��ن يتأتى إال بعمل فلس��طيني 
وحدوي يتأسس على أسس توافقية من خالل تحقيق المصالحة الفلسطينية 
الداخلي��ة، بغية تفعيل كل أش��كال المقاومة في الضف��ة الغربية، والتصدي 
لخطر االس��تيطان والتهويد دون أية قيود أو كوابح أمنية مثلما هو الواقع 
الراه��ن اليوم في الضفة التي تعيش في بيئة أمنية وأجواء بوليس��ية تحجر 
على شعبنا وفصائله المقاومة أي حالة نهوض أو بادرة عمل في وجه الهجمة 

الصهيونية الشرسة.
ال سبيل للتصدي لهجمة االستيطان والتهويد وإحباط المخططات الصهيونية 
المسعورة ضد أرضنا ومقدساتنا إال بالوحدة وااللتقاء على برنامج المقاومة 
والصب��ر والرباط والصمود، وكلنا ثقة أن تجّذرنا في أرض اآلباء واألجداد، 
واس��تعدادنا للتضحية م��ن أجلها، كفي��ل بتقصير أمد اس��تعادتنا لحقوقنا 

السليبة، وتقريبنا من يوم النصر الموعود.. وما ذلك على اهلل بعزيز.
تحية إجالل وإكبار لش��هداء مثلث يوم األرض )س��خنين، عرابة، ودير حنا( 
الذين ارتقوا برصاص االحتالل الصهيون��ي المجرم، مؤكدين أن الفعاليات 
والمسيرات التي انطلقت في الضفة والقطاع وأراضي ال�48 تدل داللة واضحة 
على وحدة ش��عبنا الفلس��طيني وع��دم تفريطه باألرض مهم��ا بلغت المحن 

والتحديات. 

مشاريع قوانني
النائب د. عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية في المجلس 
استعرض عمل لجنته خالل العام الماضي، موضحا أنها ناقشت 
ع��ددا من مش��اريع القواني��ن المدرجة على ج��دول أعمالها، 
ومنه��ا مش��روع قانون الش��باب حي��ث عق��دت اللجنة ورش 
عمل حول مش��روع القانون مع المختصين والمعنيين, كما 
ناقشت مشروع قانون الطب الشرعي الذي تم إقراره بالقراءة 
األول��ى والثاني��ة, كما أعدت مش��روع قان��ون زراعة ونقل 
األعضاء البش��رية، مضيفا أن اللجنة نظمت ثالث ورش عمل 
حول مش��روع القانون وهو مط��روح اآلن على جدول أعمال 
المجلس للقراءة األولى، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع 

قانون المسؤولية الطبية.
متابعة تنفيذ القوانني

وأوض��ح النائ��ب الجم��ل أن اللجنة تابعت تنفي��ذ العديد من 
القوانين ذات العالقة المعمول بها من قبل الس��لطة التنفيذية 
وتباحثت في مضامينها ومنها قانون المعاقين, وقانون التعليم 
العال��ي, وقانون الصح��ة, وقانون العم��ل، وقانون المجرمين 
األح��داث الخاص باألحداث الجانحي��ن المعمول به في قطاع 
غزة، وقانون س��لطة جودة البيئة, وقان��ون مكافحة التدخين, 

وقانون الخدمة المدنية.
العمل الرقابي

 وبي��ن الجمل أن لجنت��ه تواصلت مع المؤسس��ات الحكومية 
والرس��مية واألهلية بما فيها المؤسسات الصحية والتعليمية 
م��ن اج��ل الوقوف عل��ى المش��اكل التي تعي��ق عملها ورفع 
التوصي��ات الالزمة للمعنيين، مش��يرا إل��ى أن اللجنة عقدت 
جلسات اس��تماع ومس��اءلة للوزراء والمس��ئولين وتواصلت 
معهم وقدم��ت الحلول للكثير من القضايا والمش��كالت التي 

كان يعاني منها المواطنين. 
وذك��ر الجمل أن لجنته اس��تمعت في وقت س��ابق إلى وزير 
التربي��ة والتعليم العالي والوكيل المس��اعد وطاقم الوزارة 
ح��ول أوض��اع ال��وزارة والمس��يرة التعليمية والمدرس��ين 
والمس��اندين والطلبة والمناهج والخطط واالس��تراتيجيات 
المعدة للنهوض بواقع الوزارة، واس��تمعت من وكيل الوزارة 
إليضاح��ات وافية ح��ول برامج تأهيل المدرس��ين والدورات 
التدريبية وبرامج التعليم اإلضافية للطلبة, مضيفا أن اللجنة 
ناقش��ت المناهج الدراس��ية وقضية التحصيل العلمي للطلبة 
في المدارس وامتحانات الثانوية العامة, كما ناقش��ت مطالب 
نقابة المعلمين وس��بل تحس��ين ظروفهم وقضي��ة التنقالت 
في المديريات, وألع��اب الصيف في وكالة الغوث »األونروا« 

وعددا من الشكاوى والتظلمات.
وأش��ار الجمل أن اللجنة تفقدت برفق��ة د. أحمد بحر النائب 
األول لرئيس المجل��س ووزير التربية والتعليم العالي عددا 
م��ن مدارس منطقة غرب غزة من أجل الوقوف على مجريات 
المس��يرة التعليمية فيها, كما نظمت زيارات لوزارة التربية 
والتعليم لمناقشة قضايا المعاقين والمدارس المدمرة من أجل 

تذليل العقبات أمامها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
إضافة إلى ذلك ش��اركت اللجنة –حس��ب الجمل- في ورش 
العمل الخاصة بتحس��ين المناهج التعليمية التي تشرف عليها 
الوزارة، واطلعت عليها عن كثب ودعت أال تكون هذه الجهود 

حبيسة األوراق والرفوف وضرورة أن تتحول إلى واقع.
وأضاف الجمل أن اللجنة اس��تمعت لملتقى المدارس الخاصة 
الذي يمثل 11 مدرسة خاصة حيث استمعت منهم عن األهداف 

والرؤى واألفكار والخطط والبرامج والمش��اريع التي يسعى 
الملتق��ى إلى تحقيقه��ا وإلى مطالبهم ومنه��ا توحيد النظام 
المالي للمدارس الخاصة, وتطبيق القوانين المتعلقة بالتربية 
والتعلي��م، وتطبي��ق قانون الخدم��ة المدنية عل��ى المدارس 

الخاصة.
ووفق��ا للجم��ل فقد نظم��ت اللجنة زي��ارة ميداني��ة للكلية 
الجامعية للعلوم التطبيقية واستمعت من عميد الكلية د. يحيى 
السراج إلى شرح مفصل عن أقسام الكلية وإنجازاتها ومراحل 
تطوره��ا حيث عبرت اللجنة عن تقديره��ا للخدمات العملية 
الت��ي تقدمه��ا الكلية للجمه��ور والطالب، وخاص��ة جهودها 
المبذولة في المس��ابقة التي نظمتها الختيار وتصنيف أفضل 

المؤسسات التي تقدم خدمات للمعاقين لتحفيزها.
املجال الصحي

بدوره أش��ار النائب د. خمي��س النجار مق��رر اللجنة إلى أن 
اللجن��ة اس��تمعت لوزير الصح��ة حول الوض��ع الصحي في 
المستش��فيات والمراكز الصحي��ة واألجه��زة والتجهيزات 
الالزم��ة واألدوي��ة والمس��تلزمات الطبي��ة, وناقش��ت ملف 
عالج مرض��ى األورام, ومل��ف مركز األمير نايف لألش��عة 
التش��خيصية والعالجي��ة والتحوي��الت الخارجي��ة وآلي��ة 
تس��هيل خروج مرضى التحويالت، وأوض��اع مخازن األدوية 
والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة, وتقارير ديوان الرقابة 

اإلدارية والمالية حول ذلك.
وأضاف النائب النجار أن اللجنة ناقشت ضمن أعمالها مطالب 
نقاب��ة الممرضي��ن والمتمثلة في نقص العاملي��ن في مجال 
التمري��ض وش��روط اإلدارة العام��ة وبدالت المهن��ة وبدل 
الس��اعات اإلضافية وبدالت مخاطرة مهن��ة الطب والمناوبات 
الليلي��ة لكافة العاملين بس��لك الصحة, وس��بل إنصاف هذه 
الش��ريحة، مش��يرا إل��ى أن اللجنة قام��ت بزي��ارات ميدانية 
لمس��تودعات وزارة الصح��ة ف��ي منطق��ة الق��رارة من أجل 

الوقوف على المشاكل الموجودة وتذليل العقبات أمامها.
ولفت النجار إلى أن اللجنة قامت بزيارة تفقدية لمستش��فى 
غزة األوروب��ي بهدف الوق��وف على المش��اكل التي تواجه 
المستش��فى, واطلعت على س��ير العمل فيه وعل��ى الخدمات 
الطبي��ة الت��ي يقدمه��ا المستش��فى للمرضى وخاصة قس��م 
قس��طرة القلب والجراحات النوعية. وأكد النجار أن اللجنة 
تفقدت كذلك لجان امتحانات مزاولة مهنتي الطب البشري 
والتمريض التي عقدت بإش��راف اإلدارة العامة لتنمية القوى 
البشرية بمستشفى الش��فاء بغزة،وذلك من أل الوقوف على 

مجريات هذه العملية الهامة.
وحول مش��كلة وادي غزة نظمت اللجنة جلسة استماع لوزير 
الحكم المحلي واستمعت منه عن مشكلة وادي غزة والتعديات 
واآلثار البيئية المترتبة عن النفايات والمياه العادمة وس��بل 
ح��ل ه��ذه المش��كلة . وعقدت اللجنة ورش��ة عم��ل بحضور 
المعنيي��ن من س��لطة جودة البيئ��ة ووزارة الحك��م المحلي 
ووزارة األشغال العامة وسلطة األراضي وناقشت هذه القضية 

وأصدرت التوصيات الالزمة للوزارات المعنية بهذه القضية.
قضايا اجتماعية ووطنية

ولف��ت النجار إل��ى أن اللجنة أعدت تقريري��ن حول أوضاع 
األسرى في سجون االحتالل اإلس��رائيلي وتصعيد اإلجراءات 
القمعية بحق األس��رى، وأص��درت التوصي��ات الالزمة بهذه 

القضية وتم إقرار التقارير من قبل المجلس التشريعي.
وأكد أن اللجنة عقدت جلس��ات اس��تماع لعدد من االتحادات 
والنقاب��ات والجمعي��ات حول مش��اكلهم وهمومهم من أجل 

إيجاد الحلول المناسبة لها. وعلى صعيد ملف المعاقين أوضح 
النج��ار أن اللجنة اس��تمعت إلى جمعية األم��ل لذوي زارعي 
القوقعة وإلى مشاكل وهموم هذه الشريحة، وخاصة ما بعد 
إجراء العملية من تأهيل وتعليم وتوفير بعض القطع الخاصة 
بجه��از القوقعة وبعض الس��ماعات الخارجي��ة واالحتياطية 
وتوفي��ر طاق��م التأهيل لكي يتم تدريب هذه الش��ريحة على 
أس��س علمية ومهني��ة، مضيفا أن اللجنة أص��درت التوصيات 

الالزمة بهذا الخصوص للوزارات المعنية.
وبحس��ب النجار فقد تفق��دت اللجنة مدرس��ة النور واألمل 
للمعاقين بمدينة غزة واستمعت إلى مشاكل وهموم المدرسة 
والمدرس��ين, كما تفقدت جمعية الحق ف��ي الحياة واطلعت 
على األنش��طة والخدم��ات وبرامج التأهيل الت��ي تقدمها في 
مجال اإلعاقة، واستمعت لتساؤالت ومشاكل الجمعية، وقدمت 
درع تكريم للجمعية تقديرًا لجهودها الكبيرة في خدمة هذه 
الش��ريحة.  ونوه النجار إلى أن اللجن��ة تفقدت أيضا جمعية 
ومدرسة نور المعرفة، واطلعت على أقسام المدرسة والجمعية 
وأنشطتها المختلفة والمسيرة التعليمية فيها وأهم المعيقات 
التي تواجها، واس��تمعت لش��رٍح واٍف من مديرة المدرسة عن 
خططها وبرامجها التعليمية وإس��تراتيجية المدرسة لتعزيز 
قدرات ومهارات طلبة المدرس��ة، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت 
درع التميز للجمعية لحصولها على المرتبة الثانية في جائزة 
أفضل المؤسسات التي ترعى ذوي االحتياجات الخاصة والتي 
نظمته��ا الكلي��ة الجامعية للعلوم التطبيقي��ة، وكونها تقوم 
بتعليم الطلبة الذين يواجهون مش��كالت في التعليم والتلعثم 
في الكالم، فضال عن كونها المدرسة الوحيدة المتخصصة في 
هذا المجال. ولفت النجار إلى أن اللجنة ش��اركت في ورشة 
عمل مع الطلبة حول مش��روع المواطن��ة الخاص بالمعاقين، 
وش��رحت المش��اكل والصعوبات التي تواج��ه المعاقين في 
المجتمع الغزي والتي كفلها لهم القانون، ومنها عدم مواءمة 
المؤسسات الرسمية والحكومية من وزارات وبلديات ومدارس 
وجامعات ألوضاع المعاق في تنقالتهم عبر هذه المؤسس��ات، 
ونظرة المجتمع لهذه الش��ريحة وال��دور الملقى على عاتق 

المعنيين لمعالجة قضايا المعاقين.
موسم الحج

إلى ذلك، أوضح الجمل أن لجنته ناقشت المشاكل المترتبة 
عن موس��م الحج ومنها إمكاني��ة إعطاء أولوية لكبار الس��ن 
والمرضى وأسلوب القرعة، ومدى التزام اإلداريين والوعاظ 
بالمهام المنوطة بهم من نصح وإرشاد للحجاج أثناء مناسك 
الح��ج، والمكافآت، وإمكانية االس��تفادة م��ن الوعاظ أصحاب 
الخب��رة في مجال تدريب الوعاظ الجدد، وضرورة التركيز 
عل��ى الضوابط الش��رعية والس��نن ف��ي أداء مناس��ك الحج، 
وإمكانية إنش��اء هيئة للح��ج حيث قدمت اللجن��ة التوصيات 
الالزم��ة للمعنيين. وأكد أن اللجن��ة تفقدت حلقات تحفيظ 
الق��ران الكريم عبر مخيمات تاج الوقار في عدد من مس��اجد 
قط��اع غزة، وحثت الطلبة عل��ى المزيد من حفظ كتاب اهلل، 
داعي��ة اهلل أن يجزيهم الثوابين: ثواب الدني��ا وثواب اآلخرة, 

وشكرت القائمين على سير هذه الحلقات.
شكاوى املواطنني

في س��ياق متصل أكد الجم��ل أن اللجنة تلقت أكثر من 150 
تظلما وش��كوى حيث تم تحديد المشكالت ودراستها, ومن ثم 
صياغة التوصيات والمراس��الت الالزمة بشأنها للمعنيين في 
الوزارات الحكومية والمؤسس��ات الرس��مية بهدف معالجتها 

والعمل على حلها.

تعّد جلنة �لرتبية و�لق�ضايا �الجتماعية يف �ملجل�س �لت�رشيعي من �أهم 
�للجان �لربملانية �لعاملة ذ�ت �الأد�ء �لرفيع و�مل�ضتوى �ملتميز، �إذ 
�أن �إطاللة على �أد�ء وخمرجات �للجنة ت�ضي بدورها �لهام يف �إطار 

�لعمل �لربملاين و�نعكا�ضاته �لو��ضحة على �ملجتمع �لفل�ضطيني.
"�لربملان" تفح�ضت عمل و�أد�ء ومنجز�ت جلنة �لرتبية خالل �لعام 

�ملا�ضي، و�أعدت هذ� �لتقرير.

جلنة الرتبية والق�سايا الجتماعية باملجل�ض الت�سريعي حتت جمهر "الربملان"

عمل دؤوب.. وجهد برملاني مكثف بال انقطاع

د. اجلمل: ناق�سنا م�ساريع قوانني 
وتابعن��ا تنفيذ اأخ��رى.. ومار�سنا 
العم��ل الرقاب��ي عل��ى املوؤ�س�س��ات 
ومتابع��ة  والأهلي��ة..  الر�سمي��ة 

�سكاوى املواطنني اأحد اهتماماتنا

د. النج��ار: نتفق��د املوؤ�س�سات 
 ... والتعليمي��ة  ال�سحي��ة 
وور���ض  زي��ارات  يف  و�ساركن��ا 
عمل خمتلفة.. ونتابع ق�سايا 

اجتماعية ووطنية هامة 

بالوحدة والصمود..
 نحمي األرض ونصون املقدسات

د. أحمد محمد بحر 
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م��ا هي أبرز املكاس��ب و اإلنجازات التي 
تحققت خ��ال جولتك��م الخارجية التي 
أنهيتموهٍ مجريات الرحلة يف محطاتها 

املختلفة؟
لقد زرت ع��ددا كبيرا من ال��دول وقمنا 
بالمش��اركة ف��ي ع��دد م��ن المؤتمرات 
والملتقي��ات ف��ي كل دول قمنا بزيارتها، 

وهي على النحو التالي:
الجمهوري��ة التركية: حي��ث التقيت مع 
عدد كبير من المش��اركين في االئتالف 
العالم��ي لنصرة القدس وفلس��طين منهم 
المسئولون عن عقد هذا االئتالف للتعرف 
عل��ى طبيعته وج��دول أعمال��ه وعالقته 
بمؤسس��ة القدس الدولي��ة التي مركزها 
الرئي��س في بيروت بلبن��ان والتي أترأس 
مجلس إدارتها ف��ي قطاع غزة، ثم حضور 
حفل التع��ارف بين المش��اركين في هذا 

االئتالف.
إضافة إلى حضور الجلسة االفتتاحية لهذا 
الملتق��ى، والت��ي تخللها كلم��ات عديدة 
منها كلم��ة لرئي��س المؤتم��ر وكلمة 
أخرى لنائب المنسق العام للشبكة العالمية 
للمؤسسات العاملة للقدس –التي تعد النواة 
األساسية والتأسيس��ية لهذا االئتالف-، ثم 
كلمات لمش��اركين من غير العرب حيث 
ركز فيها المتحدثون على قضية القدس 

وفلسطين ووسائل دعمها.
كما كان هناك مشاركة فاعلة في لجنة 
علماء م��ن أجل القدس وفلس��طين بكلمة 
كان له��ا تأثير إيجابي ف��ي الحضور من 
علماء األمة المشاركين في هذا االئتالف، 
ثم النقاش في كيفية تفعيل هؤالء العلماء 

لنصرة القدس وفلسطين.

وكذلك المش��اركة الفاعل��ة في لجنة 
صياغ��ة البي��ان الختام��ي للمؤتمر حيث 
طرحت عددَا م��ن التوصيات التي اعتمدت 
في ه��ذا البيان، منها دعم مش��اريع صمود 
أهلن��ا في القدس بش��تى الوس��ائل ومنها 
دعم صمود أهلنا في قطاع غزة مع تفعيل 
البع��د القانون��ي ف��ي هاتي��ن القضيتي��ن 
ومنها مطالبة أجهزة الس��لطة في الضفة 
السياس��ي  الفلس��طينية بوق��ف االعتقال 
لرجال المقاومة وإطالق سراح المعتقلين 

منهم وغير ذلك. 
المملك��ة المغربي��ة: وهن��اك التقيت مع 
األستاذ خالد السفياني األمين العام السابق 

للمؤتم��ر القومي العربي وهو اآلن يرأس 
الهيئة الدولية لنصرة فلس��طين والعراق، 
ودار الحدي��ث معه عن جه��وده في متابعة 
ملف��ات جرائ��م الح��رب الصهيوني��ة في 
الح��رب الظالم��ة عل��ى قطاع غ��زة وعن 
مالحق��ة مجرم��ي الح��رب الصهاينة، ثم 
طرحت عليه ض��رورة تطوير عملهم في 
تفعيل ه��ذا الموض��وع، وكذلك طالبته 
بتفعيل مالحقة مجرمي الحرب الصهاينة 
عل��ى جرائمهم في مدين��ة القدس وطلب 
من��ي إم��داده بالملف��ات الالزم��ة لهاتين 

القضيتين. 
كم��ا حض��رت الجلس��ة االفتتاحي��ة من 
جلس��ات مؤتمر األس��رى الدول��ي، والتي 
تحدث فيها كل من محمد األندلسي رئيس 
المؤتم��ر وعباس زكي ممثاًل عن محمود 
عب��اس وق��دورة ف��ارس رئيس مؤسس��ة 
األسير الفلسطيني والمنسق العام للمؤتمر 
وعيس��ى قراقع وأس��يرة محررة وأس��ير 
محرر وبعض أهالي األس��رى منهم زوجة 
م��روان البرغوثي وزوجة أحمد س��عدات، 
والملف��ت للنظ��ر أن جميع ه��ذه الكلمات 
كانت جيدة وركزت على قضية األسرى، 
والتقيت على هامش هذا المؤتمر بكل من 
األخ قدورة فارس ورفيق حمدونة وموفق 
حميد وغيرهم وتحدثنا عن ضرورة إتمام 
المصالحة ورفض الفيت��و األمريكي على 
هذه المصالحة واس��تثمار قضية األسرى 
لتحقيقها وإع��ادة اللحم��ة والوحدة بين 

أبناء الشعب الواحد.
كم��ا التقيت رئيس كتلة ح��زب العدالة 
والتنمي��ة ونائ��ب رئيس مجل��س النواب 
المغربي وعدد آخر من نواب الحزب، وقد 
تم الحديث لهم عن واقع القدس واألقصى 

والمطل��وب لنصرتهم��ا ث��م الحديث عن 
وضع غزة وع��ن المصالحة، ث��م حدثونا 
ع��ن قضية الصحراء الغربية باختصار من 

وجهة نظرهم، وأجبنا عن تساؤالتهم.
كما حضرت اجتماع لجنة الدعم والنصرة 
لألسرى وكانت لي مداخلة في هذه اللجنة 
ع��ن البعد القانون��ي في موض��وع هؤالء 
األسرى مع التركيز على موضوع أسرى 
القدس واألرض الفلسطينية المحتلة منذ 

عام 1948م.
جمهوري��ة لبن��ان: والهدف األس��اس من 
زي��ارة لبن��ان هو زي��ارة المق��ر الرئيس 

لمؤسس��ة القدس الدولية من أجل متابعة 
أم��ور فرع مؤسس��ة الق��دس الدولية في 
قط��اع غزة التي أترأس مجلس إدارتها في 
القط��اع، حيث تم اللقاء م��ع المدير العام 
للمؤسس��ة ونائبه وأمين الصندوق، وتمت 
دراسة ما يتعلق بوازنة عام 2011م وكيفية 
توفيرها وكذلك دراسة مشاريع فعاليات 
المؤسسة في قطاع غزة ووسائل دعم هذه 

المشاريع.
الجمهوري��ة الس��ورية: حي��ث كان ل��ي 
لق��اء مع األخ خالد مش��عل رئيس المكتب 
السياس��ي لحركة حماس في مكتبه، كما 
التقيت الدكتور موسى أبو مرزوق نائب 

رئيس المكتب السياسي في مكتبه.
دول��ة قط��ر: وكان الهدف م��ن الزيارة 
لدولة قطر هو المش��اركة ف��ي الملتقى 
الثاني لتالميذ الش��يخ الدكتور يوس��ف 
القرض��اوي، كم��ا قم��ت بزيارة الش��يخ 
القرضاوي في منزله وإعطاؤه صورة عن 
وضع غزة وعن القدس، وحضرنا معه بعد 
ذلك خطب��ة الجمعة والتي تركزت على 
الثورة المصرية، ثم حضرنا معه بعد صالة 
الجمع��ة مهرجان النصرة لثورة الش��باب 
المصري، ثم زرت الش��يخ القرضاوي مرة 
أخ��ري مع المدير العام لمؤسس��ة القدس 

الدولية.
الجمهورية الجزائرية: والهدف األس��اس 
م��ن ه��ذه الزي��ارة ه��و المش��اركة في 
المؤتم��ر الدولي الثاني للش��هيد الش��يخ 
محمد بو س��ليماني، ث��م القيام بجولة في 
بعض الوالي��ات الجزائري��ة للحديث عن 

القدس وغزة.
وش��اركت بكلمة في الجلس��ة االفتتاحية 
لهذا بعد كلم��ة حركة الدعوة والتغيير 
المش��رفة على هذا المؤتمر، وقد تحدثت 
ف��ي ه��ذه الكلم��ة ع��ن غ��زة وصمودها 
وهزيمته��ا للع��دو الصهيوني ف��ي حربه 
الظالمة عليها وعن القدس وواقعها الصعب 
ومعاناة أهله��ا وأقصاها مقدس��اتها وعن 
معاناة أهلنا في الضفة الفلس��طينية وعن 
االعتقال السياس��ي للمقاومين في سجون 
السلطة وعن التعاون األمني بين أجهزتها 
وبين أجهزة العدو الصهيوني وعن الربط 
بي��ن الواقع في غزة والملف الفلس��طيني 

وبين نجاح الثورة المصرية.
كم��ا ش��اركت ف��ي الجلس��ة بكلمة عن 
دور الشباب المس��لم في نصرة الحركات 
اإلس��المية وع��ن مس��ئولية الح��ركات 
واألحزاب عن تفعيل دور الش��باب في هذه 

الحركات واألحزاب.
وكان ل��ي زيارة إلى اإلخ��وة في حركة 
مجتمع الس��لم )حم��س( حيث ت��م اللقاء 
م��ع األخ أبي جرة س��لطاني باإلضافة إلى 
االلتق��اء باإلخ��وة قيادة حرك��ة الدعوة 
والتغيي��ر، ث��م عرض��ت عل��ى الطرفين 
إمكاني��ة االس��تعالء عل��ى خالفاتهم وقد 
كان تجاوبهم جيدًا في قبول هذا العرض، 
ومن ثم وعدتهم بطرح هذا التجاوب على 
اإلخوة في قيادة حركة حماس في الش��ام 
إلمكانية القيام برأب الصدع بين الطرفين، 
وق��د عرضت هذا األمر فيما بعد على األخ 
األس��تاذ خالد مش��عل الذي أبدى استعداده 
إلعادة بذل الجهد في إمكانية تحقيق رأب 

الصدع بين الطرفين.
الت��ي  األه��داف  و  الرس��الة  ه��ي  م��ا 

خ��ال  إرس��الها  وأردت��م  حملتموه��ا 
جولتكم؟

  حمل��ت ه��ذه الرحلة عددا م��ن األهداف 
أهمه��ا تفعيل قضية القدس واألقصى على 
المس��توى العربي واإلسالمي، والمساهمة 
في دعم صمود غزة ف��ي مواجهة الحصار 
الظال��م، وتوضي��ح موق��ف الحركة من 
المصالح��ة مع فت��ح، إضافة إلى تس��ويق 
مشاريع مؤسسة القدس الدولية فرع غزة

وم��ن وس��ائل تحقي��ق األه��داف حضور 
ملتقي��ات منه��ا الملتقى العالم��ي لنصرة 
القدس وفلس��طين المنعقد في إسطنبول 
بالجمهوري��ة التركي��ة، ومؤتم��ر ع��ن 
األسرى الفلسطينيين الذي انعقد في مدينة 
الرب��اط بالمملك��ة المغربية، والجلس��ة 
لتالمي��ذ  الثان��ي  للملتق��ي  االفتتاحي��ة 
الش��يخ الدكت��ور يوس��ف القرض��اوي، 
والملتق��ى الثاني لمجل��س إدارة المنتدى 
العالمي للبرلمانيين اإلس��الميين المنعقد 
ف��ي اس��طنبول بالجمهوري��ة التركي��ة، 
والمش��اركة في مؤتمر الش��يخ الش��هيد  
ب��و س��ليماني الدولي المنعق��د في مدينة 

الجزائر بالجمهورية الجزائرية.
ما ه��ي أهم الخاصات واالس��تنباطات 

التي خلصت إليها يف جولتكم الربملانية 
الخارجية؟

أوال تعاط��ف كبي��ر من كل م��ن التقينا 
بهم مع غزة وصمود مقاومتها وحرصهم 
عل��ى دعم هذه المقاوم��ة، وحرص كثير 
م��ن الجهات التي  تم اللق��اء بها على دعم 
مشاريع مؤسسة القدس الدولية في قطاع 
غ��زة، كذل��ك تعاطف كبي��ر من كل 
الجه��ات مع قضية القدس التي تم طرحها 
ف��ي أكثر م��ن لق��اء ومؤتم��ر وملتقى 
باإلضاف��ة إلى ش��عور كل أصحاب تلك 
الجهات باالرتياح من العرض الذي تم عن 
غزة والضفة الفلسطينية والقدس حيث تم 
توضيح جوانب كانت غامضة بالنسبة لهم.

اإلنج��ازات  اس��تثمار  يمك��ن  كي��ف 
الت��ي تحققت عرب ه��ذه الجول��ة لجهة 
االس��تفادة منه��ا فلس��طينيًا وعربي��ًا 

بشكل عملي خال املرحلة املقبلة؟
س��يتم االس��تفادة من خ��الل المتابعة مع 
كل الجهات المعني��ة بلقاءات ومؤتمرات، 
باإلضاف��ة إلى أنه س��نظل على تواصل مع 

لج��ان عامل��ة لمالحقة مجرم��ي الحرب 
الصهاين��ة، حي��ث تم إرس��ال بعض ملفات 
جرائ��م الحرب الصهيوني��ة على غزة إلى 
مكتب توثي��ق تلك الجرائم في س��وريا، 
كم��ا تم إرس��ال بعض ه��ذه الملفات إلى 
األس��تاذ خال��د الس��فياني م��ن المغ��رب 
رئي��س الرابطة المغربية لنصرة الش��عب 
الفلس��طيني من أجل تحري��ك قضايا في 
المحاكم الدولية والوطنية ضد مجرمي 
الحرب الصهاينة. وأنا سأتابع هذه القضية 

مباشرة مع الجهتين في سوريا والمغرب.
ه��ل كان هن��اك تفاعل ملح��وظ عربيا 
وإس��اميا وتأيي��د واض��ح م��ع القضية 

الفلسطينية إثر الثورات العربية؟
بالتأكي��د كان هن��اك تفاع��ل كبير من 
كل من اس��تمع إلينا سواء في الخطابات أو 
الكلمات أو في اللجان المنبثقة عن الملتقيات 
والمؤتمرات مع شعبنا الفلسطيني وقضاياه 
العادلة، سواء على مستوى قضية القدس أو 
قضية غزة وصمودها، أو على مستوى الواقع 
الصعب في الضفة الفلس��طينية، وتمثل هذا 
التعاط��ف في جمع تبرع��ات في إحدى هذه 
الدول لدعم صمود أهلنا، هذا باإلضافة إلى 
االستعداد التام لالستمرار في الدعم المالي 

واإلعالمي والقانوني لقضايانا العادلة.

د. اأحمد اأبو حلبية رئي�ص اللجنة القانونية ومقرر جلنة القد�ص يف حوار خا�ص مع »الربملان«:

نصرة القدس واألقصى ودعم املصالحة وفك حصار غزة 
ومالحقة مجرمي الحرب الصهاينة أبرز أهداف جولتي الربملانية األخرية

ملسنا تعاطفا كبريا مع قضيتي: القدس وغزة، 
واستعدادا لدعم إعالمي وقانوني ومالي بال حدود

املرحلة املقبلة ستشهد تحريك دعاوى قانونية ضد 
قادة االحتالل أمام املحاكم الدولية

ن�ص���ط املجل�س الت�رشيعي على ال�صعيد اخلارجي موؤخرا، فقد انطلقت وفود برملانية 
يف اإطار جوالت خارجية على اأكرث من م�صار و�صعيد، والتحمت مع فعاليات �صيا�صية 

وبرملانية و�صعبية على امتداد عوا�صم ومدن عربية واإ�صالمية كثرية.
د. اأحم���د اأبو حلبية رئي�س اللجنة القانونية ومقرر جلنة القد�س واالأق�صى  باملجل�س 

الت�رشيع���ي كان اأحد �صف���راء املجل�س يف جولة خارجية امت���دت اإىل اأكرث من �صهر 
ون�صف.

»الربمل���ان« التقت د. اأبو حلبية، وجتاذبت معه اأطراف احلديث عن تفا�صيل جولته 
اخلارجية عرب �صطور هذا احلوار.



وه��ل تعطيل املجلس يف الضفة مؤش��ر حس��ن نية نحو 
املصالحة؟

نحن إما أن نلجأ إلى بنود الدس��تور الفلسطيني المعدل أو ما 
تتوافق عليه الفصائل الفلس��طينية، وأنا من أول يوم خرجت 
فيه من الس��جن قل��ت عبارة واضح��ة ومريح��ة: أن االتفاق 
بالنس��بة لنا هو فوق بنود القانون، ونح��ن في مرحلة تحرر 

وطني، وهذه المرحلة تقتضى من القادة السياسيين أن يصلوا 
إلى توافق، ونحن في المجلس التش��ريعي نبارك أي اتفاق يتم 
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هل تنجح مصر الجديدة يف تحقيق املصالحة وإنهاء االنقسام؟

اأثارت ال�سيا�سة امل�رصية اجلديدة يف مرحلة ما بعد �سقوط نظام مبارك 
اآم���اال كربى يف اإحياء الدور امل����رصي الريادي على م�ستوى املنطقة 

العربية والعامل.
مل���ف امل�ساحلة الفل�سطيني���ة ي�سكل اإحدى امللف���ات التي عانت جراء 

ال�سيا�س���ات املنحازة وغري املو�سوعية التي امتهنها النظام ال�سابق، 
واآلت باالأو�ساع يف النهاية اإىل الف�سل الذريع.

التطورات واملواق���ف االأخرية التي �سدرت ع���ن احلكومة امل�رصية 
اجلدي���دة بدت اأكرث ان�سجاما مع قيم الت���وازن واملو�سوعية، وفتحت 

اآفاق���ا رحبة جلهة اإمكانية اإجناز امل�ساحلة الفل�سطينية يف ظل الرعاية 
امل�رصي���ة خالل املرحلة املقبل���ة.         "الربملان" ا�ستك�سفت اأبعاد 
الدور امل�رصي اجلديد فيما يخ�ص جه���ود امل�ساحلة الفل�سطينية عرب 

ا�ستمزاج راأي العديد من النواب، واأعدت هذا التقرير.

دور أكثر جدية
النائب يحيى العبادسة أكد أن المصالحة الفلسطينية 
قطعت ش��وطا كبي��را، وأنجزت كثيرا م��ن القضايا 
العالق��ة ومح��ل الخ��اف، الفتا إل��ى أن تغير الظرف 
اإلقليمي وخاص��ة في مصر يمثل عاما ايجابيا جديدا 
في أي وس��اطة، مبينا أن الخارجية المصرية س��تكون 
أكثر جدية وفاعلية وستنهي القضايا العالقة البسيطة 
بين الفرقاء، متابعا: "نحن نشجع هذه الحوارات لوضع 

حالة من الوفاق الوطني على أسس الثوابت الوطنية".
واعتبر النائب العبادسة أن الوقت سابق ألوانه للحديث 
عن فش��ل زيارة عباس لغزة، مؤك��دا أن قضية زيارة 
عب��اس لغزة مازالت مطروحة وما زال ترحيب حماس 

بالزيارة قائما.
وعبر العبادسة عن اعتقاده أن مناخ التصعيد الصهيوني 
ض��د غزة يري��د أن يفش��ل أي محاولة للتق��ارب بين 
فتح وحماس ويس��تهدف إبقاء حالة االنقسام"، معتبرا 
أن تصريحات صائب  عريقات األخيرة مش��جعة حول 

موقف السلطة من حماس.
ودع��ا العبادس��ة كل الفرق��اء لعدم التش��اؤم والعمل 
الجاد إلنهاء حالة االنقس��ام وأسبابها، قائا: "أعتقد أن 

الذهنية الفلس��طينية أصبحت أكثر اس��تعدادا لبحث 
كل القضايا بما يمّكن من تأس��يس وحدة وطنية تقوم 
على أسس راسخة وتقف في وجه االماءات الصهيونية 
وتؤس��س لقواعد جديدة يمكن أن تؤدي إلى مس��اعدة 

العرب ودعمهم لشعبنا وقضيتنا". 
خطوة إىل األمام

م��ن جهته أوض��ح النائ��ب د. عاطف ع��دوان أن قبول 
الخارجي��ة المصري��ة باحتض��ان واس��تقبال الوف��ود 
المتحاورة على أرض القاهرة يش��كل استكماال للدور 
المصري ولل��دور العربي ويمثل خط��وة حقيقة إلى 
األم��ام خاصة في ظل موقف القاه��رة االيجابي حاليا، 
وخصوصا في ظل نهاية النظام المصري الس��ابق الذي 
كان منحازا لحركة فتح، وكان ال يتورع في الضغط 
على حركة حماس من أجل قبول شروط حركة فتح 

الخاصة بالمصالحة.
واعتب��ر النائب ع��دوان أن الش��روط المس��بقة التي 
وضعها عباس قبل زيارته لغزة واحدة من اإلش��كاليات 
التي تعترض ملف المصالحة وإنهاء االنقسام، مبينا أن 
زيارت��ه ال بد أن تأتي تتويجا التفاق يتم بين حركتي 
حماس وفتح ، قائا: "في العادة الرؤساء ال يتفاوضون 

حول القضايا الخافية لكن هناك مس��تويات سياسية 
تح��ل الخافات، وهذه القضايا تحتاج لحل قبل دخول 
أبو م��ازن لغزة إلنهاء االنقس��ام"، الفت��ا إلى ضغوط 
االحتال على أبو مازن من أجل عدم إتمام المصالحة.

قدرة عالية
أما النائب حس��ني البوريني فأبدى تفاؤله في إمكانية 
الوصول لمصالحة تنهي حالة االنقس��ام الفلس��طيني 
الداخل��ي وق��درة مص��ر العالية ف��ي النج��اح وإنهاء 
االنقس��ام بعد احتضان الحوار من جديد ونقل الملف 

من جهاز أمن الدولة إلى وزارة الخارجية. 
وأكد النائب البوريني أن االحتال هو المس��ئول عن 
إفش��ال زيارة عباس  لقطاع غزة م��ن خال التصعيد 
المستمر، إضافة إلى إماءاته واشتراطاته على السلطة 
ف��ي أن تبق��ى رهين��ة وحبيس��ة ال��اءات الصهيونية 
واألمريكية"، مضيف��ا: "حين يتخلى االحتال عن هذه 
الاءات بإمكان الفلسطينيين اللقاء في أي مكان وتسوية 
خافاتهم لكن االحتال هو م��ن يضع العقبات ويمنع 
أبو مازن م��ن زيارة غزة وبح��ث قضايا الخاف فهو 
من يفرض على الس��لطة التنسيق األمني واالعتقاالت 

السياسية في الضفة الغربية".

 واش��ترط البورين��ي نج��اح زيارة عب��اس بالتخلص 
من اإلماءات الصهيونية، مش��يرا إل��ى أن عباس كان 
بإمكان��ه إجراء تعديات وإصاحات حقيقية وإش��اعة 
الحريات في الضفة الغربية لتوفير المناخات المناسبة 

إلنجاح مبادرته".
التعقيدات.. فلسطينية األصل

بدوره أش��ار النائب رياض رداد إلى ع��دة عوامل أدت 
إلى إطالة أمد االنقسام وهي عوامل داخلية فلسطينية، 
موضحا أن��ه "رغم التوجه المص��ري االيجابي الكبير 
وتغيير الموقف المصري تجاه القضية تبقى المعادلة 
الفلس��طينية في الداخ��ل صعبة ومعق��دة"، الفتا إلى 
أن الواق��ع المص��ري  إيجابي من أجل إنهاء االنقس��ام 
الفلس��طيني الداخلي وإنجاز المصالح��ة على قاعدة 

الثوابت الفلسطينية.
وحمل النائ��ب رداد الع��دوان اإلس��رائيلي والتصعيد 
المتواصل على غزة المس��ئولية عن إعاقة المصالحة، 
في ذات الوقت الذي حمل فيه عباس المس��ئولية ذاتها 
من خال الشروط المس��بقة التي وضعها قبل زيارته 
لغزة التي أعلن عنها في خطاب سابق له ردا على دعوة 

رئيس الوزراء إسماعيل هنية لزيارة غزة.

النائب رداد: أزمة االنقسام داخلية أكثر 
منها خارجية.. والمعادلة الفلسطينية 
معقدة رغم إيجابية الموقف المصري

النائب البوريني: احتضان الخارجية 
المصرية للحوار إيجابي، وقدرة مصر 

عالية على إنهاء االنقسام 

النائ��ب عدوان: احتض��ان الخارجية 
المصرية للحوار خطوة إلى األمام.. 

والنظام السابق كان منحازا لفتح 

النائب العبادس��ة: ال��دور المصري 
سيكون أكثر جدية وفاعلية وسينهي 

القضايا العالقة بين الفرقاء

التوافق الوطني فوق القانون.. 
وال بد من تفكيك كل امللفات 

املعيقة للمصالحة

ما الذي تمخض عن اجتماعكم مع الس��يد محمود عباس 
مؤخرًا ؟

ترك��ز البحث حول زيارة أبو مازن إلى غزة على أمل اإلنهاء 
العملي لحالة االنقسام في الساحة الفلسطينية، حيث أوضح أبو 
مازن أنه ال يريد أن يذهب إلى غزة بشروط مسبقة وإنما كان 
يقصد أنه يري��د أن يبني على مجموعة االتفاقات والتفاهمات 
السابقة، حيث أنه ال يريد أن يبدأ عملية المصالحة من الصفر. 
هل تعتقد أن هذا اللقاء ساهم يف تقريب املوقف وكسر 

الجليد بني حركتي فتح وحماس؟ 
ال ش��ك بأن توضيح المواقف والتصريحات تس��هم مس��اهمة 

إيجابية في بي��ان المواقف لكل األط��راف بحيث يتخذ صناع 
القرار في كل من الطرفي��ن قراره وهو مطمئن إلى حقيقة 
ما جرى ومقاصد التصريحات التي تم التفوه بها، وكثير من 
الناس في الس��احة الفلسطينية يتخوفون من الزيارة بشروط 
مس��بقة، وهنا نقول أن كام عباس مف��اده أننا نريد أن نبني 
عل��ى التفاهمات الس��ابقة، ونري��د حكومة مكون��ة من اثنين 
وعشرين وزيرا متوافق عليها، وهذه نقطة أخرى أثارت جدال 
في الس��احة الفلس��طينية، وأنا أعتق��د أن الطريق أصبح مهيأ 

للزيارة، وال بد من تهيئة كل األسباب إلنجاح هذه الزيارة.
هل تعتقد أن زيارة عباس لغزة تأتي يف التوقيت الصحيح.. 
بمعن��ى ه��ل يمك��ن لزي��ارة تس��بق الوف��اق ويس��ودها 
الغموض بالنس��بة للربنامج السياسي والتنسيق األمني 

وموضوع املنظمة أن تحقق النجاح املطلوب؟ 
البد من مرحلة انتقالية، والزيارة س��وف تبدأ بعدها المرحلة 
االنتقالية، وس��وف يت��م التقدم باالتجاه الس��ليم، القائم على 
دراس��ة الواقع الفلس��طيني ومراجعة التحركات السياس��ية 
الس��ابقة ووضع االستراتيجيات الكفيلة بحل كافة المشاكل 

الداخلية العالقة.
ملاذا ال يعقد املجلس التشريعي جلسة موحدة بني الضفة 
وغ��زة، وهل ت��م طرح هذا األمر على عب��اس يف االجتماع، 

وخاصة بين الكتلتين الكبيرتين: فتح وحماس.
ه��ل أنت��م متفائلون ببل��ورة دور مص��ري جدي��د لرعاية 

واحتضان ملف املصالحة الفلسطينية؟ 
إذا تكلمن��ا عن المصالحة الفلس��طينية الفلس��طينية فالدور 
المص��ري يبقي في إطار دور الراع��ي، ومصر في ظل الوضع 
الجديد نحن نثق بوزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء، 
ونث��ق بال��دور الذي تقوم ب��ه مصر في حالة االنس��جام التي 
نلمس��ها ونحس بها، وبالتالي المواقف في تقديري أننا أكثر 
ثقة كمجلس تش��ريعي من الوضع الجديد في مصر عنه من 

حالة التشكك الدائمة للدور المصري إبان العهد البائد.
ه��ل تحدثتم م��ع الرئيس عن ض��رورة تهيئ��ة األجواء يف 
الضف��ة لجه��ة املصالح��ة.. بمعني رف��ع القبض��ة األمنية 
وإشاعة الحريات ووقف مالحقة أبناء حماس وقوى املقاومة؟ 
وعدنا أن تفكك كافة الملفات، ألنه هناك سبب وهناك نتيجة 
كم��ا قال اإلخوة في اللقاء، والس��بب هو االنقس��ام، والنتيجة 
إذا زال الس��بب زالت كل األس��باب الملحقة به، وسينتهي ملف 
االعتقال على خلفية سياسية، والفصل الوظيفي والمسح األمني.

د. عزيز دويك رئي�س 
املجل�س الت�شريعي يف 
حوار مع »الربملان«:

ال بد من دراسة الواقع ومراجعة املواقف السياسية السابقة
 ووضع االسرتاتيجيات لحل املشاكل الداخلية خالل املرحلة املقبلة

ع�سفت بالو�سع الفل�سطيني الداخلي يف االآونة االأخرية جملة من 
امل�ستجدات والتطورات املت�سارعة.

اللق���اء الذي جمع "اأبو م���ازن" مع رئا�س���ة املجل�ص الت�رصيعي 
ووف���د نيابي ووزاري يف رام الله، وق�سية امل�ساحلة، والدور 
امل�رصي اجلديد الحت�سان م�سارات امل�ساحلة الفل�سطينية، �سكلت 
اأبرز املو�سوعات التي تفاعلت معها ال�ساحة الفل�سطينية موؤخرا.
"الربمل���ان" �سلطت ال�سوء على هذه الق�ساي���ا عرب حوار مع د. 
عزيز دويك رئي�ص املجل�ص الت�رصيعي، وطرحت االأ�سئلة التالية:  
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نواب الوسطى  يزورون وزير 
األوقاف والشئون الدينية 

فق��د زار وف��د ن��واب الكتلة ع��ن المحافظة 
الوس��طى وزير األوق��اف والش��ئون الدينية 
الجدي��د د. صال��ح الرق��ب في مق��ر وزارته 
بمدينة غزة لمناقشة عدة قضايا, وضم الوفد 
كال من النائب د. سالم سالمة والنائب د. عبد 

الرحمن الجمل والنائب هدى نعيم. 
وأكد الن��واب عل��ى ض��رورة التواصل بين 
المؤسس��ات به��دف التخفي��ف م��ن معان��اة 
المواطنين والسعي الدؤوب إليجاد السبل التي 
تساعد في حل مش��اكل المواطنين, وناقشوا 

عدة قضايا تتعلق بالمنطقة الوسطى.
ب��دوره ش��كر الوزي��ر الرق��ب وف��د النواب 
عل��ى زيارته, واع��دا بالعمل عل��ى حل قضايا 

المواطنين.
وي��ؤدون واجب العزاء لش��هداء حجر 

الديك
كم��ا أدى نواب الكتلة ع��ن المحافظة واجب 
العزاء بش��هداء حج��ر الديك الذي��ن ارتقوا 
خ��الل قص��ف صهيون��ي مدفع��ي  للمنطقة 
الش��رقية لقطاع غزة الليلية الماضية، وضم 
وفد كال من النواب د. س��الم س��المة ود. عبد 

الرحمن الجمل. 
وزار النواب عائالت الشهداء: عماد محمد فرج 
اهلل والش��هيد ص��الح أبو عطي��وي في مخيم 

النصيرات.
وأكد النائب س��المة أن الش��هداء هم ضريبة 
والثوابت  بالحق��وق  والتمس��ك  المقاوم��ة 
الفلسطينية, مضيفا أن المقاومة الفلسطينية 
ه��ي الطري��ق األمث��ل لتحري��ر فلس��طين 

التاريخية.
 ويشرعون بتنفيذ مشروع "مصلى 

يف كل مدرسة" 
إلى ذلك، شرع نواب الكتلة في تنفيذ مشروع 
"مصلى في كل مدرسة" في المدارس الثانوية 

بالمحافظة الوسطى.
وشارك كال من النواب د. سالم سالمة ود. عبد 
الرحمن الجمل وهدى نعيم في تش��ييد أولى 

المصلي��ات ضمن المش��روع بثالث��ة مدراس 
وه��ي ممدوح صيدم الثانوية ومدرس��ة بنات 

البريج ومدرسة عين الحلو في الزهراء.
وأكد النواب أن هذا المش��روع سينفذ في 25 
مدرسة ثانوية للذكور واإلناث في المحافظة 
الوسطى, مضيفين: "إننا بهذا المشروع نسعى 
ليك��ون العل��م واإليمان يس��يران مع بعضهم 
البعض, بحي��ث يتعلم الطال��ب العلم ويؤدي 
صالته وعبادته في المدرس��ة". وأش��اروا إلى 
أن��ه تم االتفاق م��ع وزارة التربي��ة والتعليم  
ومديري��ات التعلي��م بالمحافظات الوس��طى 
لجع��ل فس��حة 20 دقيقة بي��ن الحصص ألداء 

الصالة.
النائب سالمة يلقي محاضرة للحد 

من حوادث الطرق
ألقى النائب د. س��الم س��المة محاضرة ضمن 
مش��روع المواطنة للحد من ح��وادث الطرق 
وخاصة على ش��ارع صالح الدين الذي نظمته 
مدرس��ة بن��ات المغ��ازي للبن��ات ف��ي قاعة 
االجتماعات بالمدرسة, وحضره مدير شرطة 
الم��رور الرائ��د إبراهيم أبو جي��اب ومدير 

المنطقة التعليمية بوكالة الغوث.
وتطرق س��المة إلى أهمية التنظيم المروري 
وخاص��ة على ش��ارع ص��الح الدي��ن, مطالبا 
المؤسسات الحكومية واألهلية للتعاون للعمل 
عل��ى الحد من حوادث الط��رق من خالل عدة 
وسائل توعية وتثقيفية, داعيا الحكومة للسعي 
الدائم لتطوير الشوارع في محافظات القطاع.     

النائب نعيم تزور مؤسسات 
حكومية وأهلية 

نف��ذت النائب ع��ن الكتلة هدى نعيم سلس��لة 
زيارات لمؤسس��ات حكومية وأهلية لمناقشة 

عدة قضايا واالطالع على أوضاعها. 
وش��اركت النائ��ب نعي��م خ��الل جولتها في 
حفل اختتام أس��بوع الكتاب بمدرسة قيسارية 

بمنطقة حجر الديك بالمنطقة الوسطى. 
كما زارت وزارة الش��ئون االجتماعية وكان 
ف��ي اس��تقبالها وزي��ر الش��ئون االجتماعية 
أحمد الكرد, وناقش��ت معه العديد من القضايا 
االجتماعية التي تخص المواطنين, كما زارت 
وزارة ش��ئون المرأة لتهنئة جميلة الش��نطي 
بمناس��بة تس��لمها مهام عملها بع��د التعديل 
الوزاري الجديد بالحكومة الفلسطينية بغزة.   

وفي ذات السياق, تفقدت نعيم مؤسسة الربيع 
لالطالع على سير العمل بها. 

نواب غزة يشاركون يف حفل تكريم 
حفظه القرآن والسنة وتأهيل 

السند
شارك نواب الكتلة عن محافظة غزة في حفل 
تكريم حفظة القرآن الكريم والس��نة وتأهيل 
السند الذي نظمته دار القرآن الكريم بمنطقة 

الشيخ حامد البيتاوي, وحسني البوريني.
  وأوض��ح الن��واب خ��الل زيارته��م لمجلس 
ق��روي عورت��ا ولقائهم رئي��س المجلس أن 
ه��دف االحتالل من هذه الجرائم واالعتداءات 
المس��تمرة بحق القرى والمدن الفلس��طينية 
هو تهجير الفلس��طينيين من أرضهم وسلبها, 
مؤكدين أن الش��عب الفلس��طيني قادر على 
إفش��ال مخطط��ات االحت��الل ه��ذه بصموده 
على أرضه وتحديه لهذه السياسة , مؤكدين 
أن ه��ذه الجرائم لن توه��ن من عزيمة أهالي 

عورتا.
النواب اإلسالميون يقدمون واجب 

العزاء باملغدور محمود حسون
في ذات السياق قام وفد من النواب اإلسالميين 
بتقديم واجب العزاء بالمواطن محمود حسون 
م��ن قرية بيت أمرين ال��ذي قتل أثناء عملية 
سطو على محل الصياغة الخاص به في مدينة 

جنين.
وض��م الوفد كال م��ن النواب: الش��يخ حامد 
البيت��اوي، الش��يخ أحمد الحاج علي، حس��ني 
البورين��ي, م.عب��د الرحم��ن زي��دان, ابراهيم 
دحبور, وخالد س��عيد, وراف��ق الوفد عدد من 
االعتبارية  والش��خصيات  اإلصالح  شخصيات 

في محافظة جنين.
وألقى النائب الش��يخ حام��د البيتاوي كلمة 
باسم النواب استنكر فيها جريمة قتل الشهيد 
حس��ون، واعتبره��ا جريم��ة مركب��ة، فهي 

جريمة سرقة، وجريمة قتل لنفس إنسانية.
 وطال��ب الن��واب الس��لطة بتوفي��ر الحماية 
للمواطني��ن وإيق��اع عقوب��ة القص��اص من 

الفاعلين ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
نواب جنني يشاركون يف اجتماع 

فصائلي
ش��ارك النواب اإلسالميون في محافظة جنين 
في لقاء ض��م الفصائل الوطني��ة في المدينة 
تناول ملف المصالحة الفلس��طينية الداخلية 

دعت له أمانة سر حركة فتح في جنين.
وحضر اللقاء الذي عق��د في المقر اإلقليمي 
لحرك��ة فتح نواب محافظ��ة جنين  ابراهيم 
دحبور, خالد سعيد, وخالد سليمان, فيما حضر 
اللقاء  الذي جمع ما يقارب 30 شخصية ممثل 

عن كل فصيل.
وأوض��ح النواب أن هدف هذا اللقاء اس��تغالل 
المتعلقة  للمب��ادرات  اللحظ��ة واالس��تجابة 
بالمصالحة وس��بل انجازها, إضافة إلى إعادة 

تفعيل لجنة الفصائل الوطنية في المدينة.
النائبان زيدان ودراغمة يلتقيان 
عضو الشيوخ الهولندي كوكس 

ومساعده
ش��ارك النائب��ان د. أيم��ن دراغم��ة وم. عب��د 
الرحمن زيدان، ف��ي لقاء جمع عددا من نواب 
المجلس التش��ريعي وعضو مجلس الش��يوخ 

جنوب غزة وسط حضور جماهيري كبير.
وض��م وفد كال من الن��واب جمال نصار و م. 
جمال سكيك والنائب د. عبد الرحمن الجمل 

رئيس دار القرآن الكريم والسنة.
وأك��د النائب الجمل أن مؤسس��ة دار القرآن 
الكري��م حقق��ت بفضل اهلل إنج��ازات كبيرة 
وخرج��ت اآلالف من حفظة الق��رآن الكريم 
والس��نة, موضحا أن دار القرآن الكريم تسعي 
ليك��ون قط��اع غزة كل��ه حفظ��ه لكتاب اهلل 
رجاله ونس��ائه وأطفاله وشيوخه، مصدرين 

للعالم هذه التجربة الفريدة. 
وف��ي ختام الحف��ل تم تكري��م القائمين علي 
مشاريع دار القرآن الكريم ومدرسي الدورات 
ومحكمي دار الق��رآن والطالب الفائزين في 

مسابقات القرآن والسنة.
النائب أبو حلبية يستقبل وفدا من 

الصيادين
اس��تقبل النائب عن الكتلة د. أحمد أبو حلبية 

وفدا ممثال عن الصيادين بمحافظة غزة.
وأك��د أبو حلبية وقوف النواب مع الصيادين 
ف��ي ظل الحصار المف��روض علي قطاع غزة 
وعلى الصيادين، والمضايقات التي يعيش��ونها 

يوما بيوم.
وناق��ش أبو حلبي��ة مع الوف��د الزائر العديد 
م��ن المواضيع الخاص��ة بالصيادين وأبرزها  
قضي��ة انتخاب��ات نقابة الصيادي��ن وضرورة 
إجرائها في أس��رع وقت ممكن، والمش��اكل 

التي تواجههم.
بدورهم شكر وفد الصيادين النائب أبو حلبية 
على هذا االهتمام بقضية الصيادين والوقوف 

الدائم من قبل النواب مع الصيادين.
النائب نصار يشارك يف يوم دراسي 

بالجامعة اإلسالمية
ش��ارك النائب جم��ال نصار في يوم دراس��ي 
بعن��وان المعايير الدولية للمحاس��بة الواقع 
وآفاق التطبيق في فلس��طين الذي نظمه قسم 

المحاسبة بالجامعة اإلسالمية.
وأكد نصار على الس��عي الجاد لوضع تصور 
لتطبي��ق المعايي��ر الدولي��ة للمحاس��بة في 
فلس��طين والعم��ل عل إق��رار قان��ون يقره 
المجل��س التش��ريعي يتناس��ب م��ع الواق��ع 
الفلسطيني, مش��يدا بدور الجامعة اإلسالمية 

في إقامة األيام الدراسية. 
وتتط��رق نصار في حديثه عن األزمة المالية 
العالمي��ة, موضحا أن الس��بب الرئيس لها هو 
الربا, مش��ددا عل��ي وجوب تطبي��ق االقتصاد 

اإلسالمي ألنه خال من أي عيوب ومشاكل. 
 ويشارك يف حفل افتتاح دبلوم 

إعداد القادة بمؤسسة إبداع
كما ش��ارك النائ��ب نصار في حف��ل افتتاح 
دبلوم إعداد القادة الذي نظمته مؤسسة إبداع، 
وذلك بحضور كال م��ن د. محمد المدهون 
رئي��س مؤسس��ة إب��داع وزي��ر الثقاف��ة ود. 
إبراهي��م اليازوري القي��ادي بحركة حماس 

وعدد من الشخصيات.
وتخل��ل حفل االفتت��اح العديد م��ن الفقرات 
ابت��داء بالق��رآن الكري��م، وم��ن ث��م عرض 

إنجازات مؤسسة إبداع خالل فترة عملها.
نواب نابلس يزورون عورتا 

ويطلعون على مستجدات األوضاع 
فيها

زار وفد من النواب اإلس��الميين في محافظة 
نابل��س بل��دة عورتا جن��وب ش��رق المدينة 
في جول��ة تضامنية مع أهال��ي القرية الذين 

يتعرضون لمالحقات االحتالل.
  وض��م الوفد الزائر كال من النائب الش��يخ 
أحمد الحاج علي, ياسر منصور, داود أبو سير, 

الهولندي تيني كوكس ومس��اعده في مقر 
المجلس التشريعي برام اهلل.

وأكد النائبان خالل اللقاء على ضرورة إعادة 
بناء النظام السياس��ي الفلسطيني ومؤسسات 

منظمة التحرير على أسس ديمقراطية.
وش��دد النائبان على ضرورة أن يقوم االتحاد 
األوروب��ي ب��دوره للحيلول��ة دون انته��اك 
القوانين الدولية من قبل االحتالل وحكومته، 
ووزراء  برلمانيي��ن  اعتق��ال  مس��تغربين 
ش��اركوا في انتخابات تحت رعاي��ة ورقابة 
دولية، مؤكدين أن تل��ك االعتداءات كانت 

نادرة وسابقة لم تحدث في التاريخ الحديث.
النائبان منصور يشاركان يف حملة 

شجرة لكل أسري وأسرية
ش��ارك النائب��ان ع��ن محافظة نابلس ياس��ر 
منصور ومنى منصور األحد )27-3( في حملة 
شجرة لكل أسير وأسيرة التي أطلقتها وزارة 
ش��ؤون األس��رى والمحررين في حدائق سما 

مدينة نابلس.
ورأى النائب��ان في هذه الحملة خطوة وبادرة 
طيبة ونصرة رمزية لألسرى واألسيرات في 

سجون االحتالل.
وأع��رب النائبان ع��ن أملهم ف��ي أن تتكاتف 
الجهود دائما نصرة لقضية األس��رى وآالمهم 
بكافة الس��بل والطرق حتى يأت��ي اليوم الذي 

ينالون فيه حريتهم.
ولفت النواب إلى ضرورة تكثيف النش��اطات 
المتعلقة باألس��رى لرف��ع صوتهم إلى العالم 
أجمع وإبقاء قضيتهم حية وحاضرة في كل 

المحافل.
 ويعودان النائب حويل يف املشفى

 كما زار النائبان منصور األحد )27-3( النائب 
ع��ن حرك��ة فتح جم��ال حويل ال��ذي يرقد 
ف��ي مستش��فى التخصصي ف��ي مدينة نابلس 
لالطمئنان على صحته بعد وعكة صحية ألمت 

به.
  وأعرب النواب وبالنيابة عن بقية زمالئهم 
ع��ن أملهم بالش��فاء العاج��ل للنائب حويل، 
مؤكدي��ن على ض��رورة التواص��ل الدائم 
وفي كافة المناس��بات بين ن��واب المجلس 
التشريعي على اختالف فصائلهم وتوجهاتهم.

النائب دحبور يشارك يف ندوة 
حوارية بجنني

ش��ارك النائب عن محافظة جنين ابراهيم 
دحب��ور ف��ي ن��دوة حواري��ة عل��ى راديو 
تلفزيون ف��رح المحلي ف��ي مدينة جنين, 
تحت عنوان إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة.

وأكد دحبور على ضرورة تكاتف الجهود 
إلنجاح المب��ادرات األخيرة ، مش��ددا على 
ضرورة اعتبار تفعيل المجلس التش��ريعي 
م��ن أول��ى األولوي��ات في ه��ذه المرحلة 

الحساسة.

فعاليات رقابية و�صعبية متوا�صلة بال انقطاع

نواب »التشريعي«.. أجندة برملانية حافلة على امتداد الضفة والقطاع 

ال ينف���ك نواب املجل����س الت�رشيعي يف 
ال�ضف���ة والقط���اع عمال وب���ذال وعطاء 
انطالق���ا م���ن ثق���ل االأمان���ة وج�ضامة 
امل�ضئولي���ة امللق���اة عل���ى عاتقهم يف 
خدمة اأبناء �ضعبهم ورعاية م�ضاحلهم.
اأن�ضط���ة  ر�ض���دت  »الربمل���ان« 
وفعالي���ات النواب خالل االأي���ام القليلة 
املا�ضي���ة، واأع���دت ه���ذا التقري���ر. 

النائبان ياسر منصور ومنى منصور  يشاركان في حملة شجرة لكل أسير وأسيرة

نواب الوسطى يشرعون بتنفيذ مشروع مصلى في كل مدرسة



منذ �سهادة �ل�سيخ يا�سني �أيُّ 
عام مل ننت�سر فيه على �ليهود 

و�ملنافقني 

النائب / د. يونس األسطل

تمر بنا هذه األيام الذكرى الس��ابعة الستشهاد القادة العظام، وفي مقدمتهم شيخ االنتفاضتين، ومؤسس 
حركة حماس وكتائب القسام، الشيخ أحمد ياسين، وال ينبغي أن تأتي هذه الذكرى، وتمر مرور الكرام، 

بل ينبغي في كل عام أن نتوقف عند سيرة الشيخ الهمام.
لقد جمع اهلل تبارك وتعالى له كثيرًا من كرامات األنبياء واألولياء، فقد وجدناه صابرًا مقتديًا بس��يدنا 
ه ويقول:  ��ه الشيطان ِبُنْصٍب وعذاب، ففقد صحته، وظلَّ يحمد ربَّ أيوب عليه الس��ام؛ ذلك النبي الذي مسَّ
الحمد هلل الذي أبقى لي لسانًا أذكره، وقلبًا أشكره، وبقي على هذا الحال ثماني عشرة سنة، ثم عافاه اهلل، 
وقد ابتلي الشهيد الشيخ باإلعاقة خمسين عامًا، وكان في العقدين األخيرين منها أعجز من أن َيُذبَّ ذبابة 
ْت على جبينه، في الوقت الذي اعتقل فيه عند االحتال، ولبث في السجن بضع سنين، كما لبث سيدنا  َحطَّ
يوسف عليه السام فيه بضع سنين، يوم بدا للفراعنة من بعد ما رأوا آيات براءته ليسجننه حتى حين، وقد 
كان حكم الش��يخ يناهز األربعين عامًا، ولوال أن خروجه من الس��جن جاء في إطار التغطية على التعاون 
األمني بين المخابرات األردنية والموس��اد الصهيوني، على  أثر فضيحة العملية الفاش��لة الغتيال األستاذ 

خالد مشعل الشهيرة عام 1997م.
ولكن��ه رحم��ه اهلل حين خرج من الس��جن وجد في غزة والضفة تس��عة رهط يفس��دون ف��ي األرض وال 
يصلحون، أولئك الشركاء المتشاكسون في األجهزة األمنية المسماة بالفلسطينية، مع أنهم يبتغون إلى 
هم أقرب، ويرجون رحمته، ويخافون عذابه، وقد َش��اَبَه ذلك الحال، قوَم صالح؛ فقد  االحتال الوس��يلة أيُّ
نتوا صالحًا وأهله ليقتلوه،  كان فيهم  تسعة رهط يفسدون في األرض وال يصلحون، غير أن أولئك قد َبيَّ
وهؤالء اكتفوا ابتداًء بفرض اإلقامة الجبرية عليه في بيته، حتى ال يتصل بأحد، فكانوا بذلك مش��بهين 
قوم لوط الذين حظروا عليه أن يختلط بالناس، فلما جاءه المائكة في هيئة بشرية، جاءه قومه يهرعون 

إليه، فقال لهم: إن هؤالء ضيفي فا تفضحون، » َقاُلوا: َأَوَلْم َنْنَهَك َعِن اْلَعاَلِميَن » الحجر )70(.
ثم إن ش��هادته ق��د كانت بفعل التع��اون األمني بين أولئك الرهط المفس��دين واالحت��ال الصهيوني، 
فيكونون قد َبيَّتوه ومن كان معه من أهله ومحبيه، فمنهم من قضى َنْحَبه، ومنهم من لحق بالش��يخ في 

اإلعاقة، ولكنه ينتظر أن يلحق به في الشهادة.
إن توقيت الشهادة مع صاة الفجر جاء مذكرًا بشهادة سيدنا عمر الفاروق رضي اهلل عنه، فقد طعنه الِعْلج 
أبو لؤلؤة المجوس��ي وهو في إمامة الفجر، وإن عليًا بن أبي طالب قد طعنه مجرم آخر هو عبد الرحمن 

بن ملجم وهو يوقظ الناس لصاة الفجر, فهنيئًا لمن نال الشهادة، وهنيئًا أكثر لمن نالها مع الفجر.
إن األطباء كانوا يقولون: إن الشيخ لم َيْبَق له إال أيام معدودات، فقد تزاحمت عليه األمراض؛ حتى شارف 
أن يفقد س��معه وبصره، فضًا عن اختناق في النََّفس، وتراجٍع في ُجلِّ أجهزة جس��ده العليل أصًا، غير أن 
اهلل تبارك وتعالى لم َيَشْأ له أن يموت على فراشه كما يموت البعير، فأرسل الشياطين على شارون تؤزه 
ًا؛ ليتخذ قرار قتله بصواريخ المروحيات، بل ويشرف على ذلك بنفسه؛ حتى ال يظهر خروجه من غزة  َأزَّ
ر لها تمويلها، كخروج الشيطان من الجنة مذؤومًا مدحورًا، فقد  سها الشيخ، ووفَّ بفعل المقاومة التي أسَّ
ُة جنوب فلسطين، كما أحاطت  كان في حاجة إلى فعٍل يظهر به في صورة المنتصر قبل أن تلحق به  َمَعرَّ

ُة جنوب لبنان، وهو اآلن قد لبث في الغيبوبة والشلل بضع سنين. به ِذلَّ
لقد كان بمقدور الشيخ أن يأخذ بالرخصة الممنوحة لألعمى، واألعرج، والمريض، فليس على الضعفاء، 
وال عل��ى المرض��ى، وال عل��ى الذين ال يجدون ما ينفقون ح��رج؛  إذا نصحوا هلل ورس��وله، ولكن اإليمان 
باهلل واليوم اآلخر ينش��ئ المس��لم خلقًا آخر، فيكون من الذين ينفرون خفافًا وثقااًل، ويرجون أن يطؤوا 
ُن المؤمنين حجتهم التي يقذفون بها في وجه المؤتمرين بهم  بعرجتهم وإعاقتهم الجنة. إن آية التوبة ُتَلقِّ
المتآمرين عليهم من المنافقين والكافرين؛ فإن سياقها في كشف مستور المنافقين؛ وخاصتها: إنكم لن 
تتربصوا بنا إال إحدى الحسنيين؛ فإن المؤمنين المجاهدين منتصرون في كل حال؛ ألن من نال الشهادة 
منهم فقد دخل الحياة من أوس��ع أبوابها، فالش��هداء أحياء عند ربهم يرزقون، ولكْن ال تشعرون، ثم إن اهلل 
جل جاله سيؤتي الباقين ثواب الدنيا نصرًا وأمنًا، واستخافًا وتمكينًا، فهو نصر من اهلل وفتٌح قريب، مع 
ما أعدَّ لهم من حسن ثواب اآلخرة؛ ألنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل اهلل، وما َضُعفوا وما استكانوا؛ بل 

كانوا من الصابرين المحسنين.
قون، ما يشاؤون؛ فإنا معهم متربصون،  وإذا كان األمر كذلك فليتربص بنا المنافقون، ومن معهم ُيَنسِّ
فس��وف يعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، ويحلُّ عليه عذاب مقيم، وإننا نتربص بهم أن يصيبهم اهلل بعذاب 
من عنده، أو بأيدينا، س��واء كنا نحن –أبناء األرض المحتلة-، أو كان إخواننا في مصر، وليبيا، وش��مال 
إفريقي��ا، وه��م بوابة الطريق إلى روما واألندلس، وكل ش��بٍر في أوروبا، ب��ل كل ما تعاقب عليه الليل 

والنهار.
قولوا لي بربكم: أيُّ عام َحلَّ بنا منذ ش��هادة الش��يخ أحمد ياس��ين رحمه اهلل، ولم يكن فيه نصر كبير من 

سه على التقوى من أول يوم؟!. بركات دعوته التي أحياها، وجهاده الذي أسَّ
ألم نخرج االحتال والمستوطنين من غزة في 2005م أذلة وهم صاغرون؟!

ألم نخرج الس��لطة المتعاونة من قبل أوسلو من التشريعي، ومن رئاسة الحكومة في 2006م، وهم ُيَقلِّبون 
هم على ما أنفقوا فيها؟!. َأُكفَّ

ا عليهم ربنا في 2007م، فطهرنا القطاع من الفلتان، وَحلَّ األمان؟!. ألم ُيِعنَّ
ألم نكسر الحصار في 2008م بما أبدعنا من األنفاق والبدائل المحلية، ألن الحاجة أمُّ االختراع؟!.

ْت علينا في الكانونين، وأفشلناها في الثامن عشر من الشهر األول لعام 2009م  ألم نصمد لحرب دولية ُش��نَّ
بفض��ل اهلل ورحمته؟!. أل��م نصمد لضغوط العالم علينا من خال الورقة المصرية التي أريد لها أن تكون 
كتنزيٍل من حكيم حميد في عام 2010م؟!. ثم جاء عام الخاص من االس��تبداد والحكم الجبري في ثورات 
عربية تدين بالفضل للش��عب الفلسطيني بعامة، ولحركة حماس وكتائب القسام بخاصة، وإن ما تحقق 
حتى اآلن من اإلنجازات كبير، وأملنا في اهلل أال ينسلخ عام 2011م إال وقد حققت الثورات أهدافها، وتهيأت 

األمة تحت قيادٍة واحدٍة تسمى الواليات المتحدة اإلسامية.
وما ذلك على اهلل بعزيز

ُص ِبُكْم َأْن  ُصوَن ِبَنا ِإالَّ ِإْحَدى اْلُحْسَنَيْيِن َوَنْحُن َنَتَربَّ )ُقْل َهْل َتَربَّ
ا َمَعُكْم ُمَتَربُِّصونَ( ُصوا ِإنَّ ُ ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه َأْو ِبَأْيِديَنا َفَتَربَّ ُيِصيَبُكُم اهللَّ

من وحي �آية

7 العدد الواحد و الستون

)التوبة: 52  (

د. حممد �سهاب مقرر �للجنة �لقانونية يف �ملجل�س �لت�سريعي لـ"�لربملان":

نستعد لعرض قانون الطب الشرعي للقراءة األوىل أمام املجلس، وغياب املنظومة 
التشريعية الناظمة للطب الشرعي  يف فلسطني أحد املربرات

يعترب قانون الطب ال�رشعي من اأهم القوانني التي يعكف املجل�س الت�رشيعي 
على اإجنازها هذه الأيام.

ول ري���ب اأن القانون �سوف يرتك اآث���اره وانعكا�ساته املهمة على احلالة 
الفل�سطينية الداخلية ب�سكل ع���ام، واملنظومة القانونية والق�سائية ب�سكل 

خا�س، ويفتح اآفاقا اأمام �سد العديد من الثغرات وحل الكثري من امل�سكالت.
"الربمل���ان" حاورت د. حمم���د �سهاب مقرر اللجن���ة القانونية باملجل�س 
الت�رشيعي، واأحد املواكبني ملراحل اإعداد واإ�سدار هذا القانون، وطرحت 

عليه الأ�سئلة التالية:

  بداية، ما هي املربرات الدافعة القرتاح مشروع 
قانون الطب الشرعي؟

               المبررات هي غياب المنظومة التشريعية 
الناظمة للطب الش��رعي  في فلس��طين، ومساعدة 
العدالة في الكش��ف عن الجريمة، فضا عن كون 
الط��ب الش��رعي أداة لتوثي��ق جرائ��م االحت��ال 

الصهيونية.
مل��اذا ق��ررت اللجن��ة اعتم��اد تس��مية الط��ب 
الش��رعي وليس الطب العدل��ي كما يف الضفة 

)معهد الطب العدلي (؟
بع��ض قوانين الدول العربية المحيطة تطلق عليه 
اسم الطب الشرعي، وأخرى تطلق عليه اسم الطب 
العدل��ي، والمضمون واحد ال فرق في المدلول وال 

مشاحه في االصطاح كما يقال. 
ما هي املضامني األساسية للمشروع؟

يتكون المش��روع من )23( مادة موزعة على س��تة 
فصول على النحو التالي:

الفص��ل األول تعريف�ات، والفصل الثاني تأس��يس 
المركز، والفصل الثالث إدارة المركز، والفصل 
الرابع الطبيب الش��رعي، والفصل الخامس عاقة 
النيابة بالطب الشرعي، الفصل السادس أحكام عامة. 
م��ا ه��و انع��كاس وأث��ر املش��روع عل��ى الواقع 

الفلسطيني وماذا سيضيف للمجتمع؟
- مس��اعدة العدالة الجنائية في إثبات أسباب الوفاة 
المش��تبه بها عبر التش��ريح، وبالتالي إقامة البينة 
على المتهم بوسائل حديثة ومضمونة النتائج إلى 

حد كبير.
- الق��درة على توثيق جرائ��م االحتال الصهيوني 
بوس��ائل الطب الش��رعي الس��يما الغازات السامة 
والهدم والقتل العمد من مسافات قريبة والتعذيب 
والتع��رض لتج��ارب طبية محظ��ورة أو جرعات 

إشعاعية وغير ذلك.
وماذا عن إدارة مركز الطب الشرعي ؟

ينص المشروع على تشكيل مجلس استشاري إلدارة 
مركز الطب الشرعي ويتكون من رئيس المركز 
وهو ذاته رئيس المجلس االستش��اري مع ستة من 
أعض��اء المجل��س يمثل��ون وزارة الع��دل ووزارة 
الصح��ة ووزارة الداخلي��ة ووزارة التعليم العالي 
والقضاء والنيابة ، ويصدر بتعيين رئيس المركز 
قرار من مجلس الوزراء بينما يكون بقية األعضاء 
م��ن موظفي ال��وزارات أع��اه ينت��دون لعضوية 
للمجلس، ويتمتع المجلس االستشاري بصاحيات 
هامة تحفظ للمركز استقاله االعتباري، وضمان 

التنسيق بين  مع الوزارات األخرى.
كيف ستتحقق استقاللية مركز الطب الشرعي 

وهو يتبع لوزارة العدل؟
المركز يخض��ع إداريًا وماليًا لوزارة العدل بينما 
االختصاص الفني لوزارة الصحة، وهذه المس��ألة 
لها تطبيقات على أرض الواقع الس��يما )مؤسس��ة 
القضاء( مستقلة من النواحي الفنية، لكنها تخضع 
إلشراف وزارة العدل من الجوانب اإلدارية والمالية.

 مل��اذا لم تق��رر اللجنة القانوني��ة تبعية املركز 
لوزارة الصحة؟

حقيقة هذه المس��ألة ش��كلت مثار جدل ونقاشات 
موس��عة ضم��ن اللجن��ة القانوني��ة وورش العمل 
واالتجاه الغالب رجح فكرة االس��تقالية لمؤسسة 
الطب الش��رعي ألنه سيكفل لها الفاعلية أكثر مع 
مراع��اة التفريق بين اإلش��راف الفني واإلش��راف 

اإلداري حيث ينص مشروع القانون على أنه:

1- ينش��أ بمقتض��ى ه��ذا القان��ون مرك��ز الطب 
الش��رعي وتكون له ش��خصية اعتبارية ومستقلة، 
وله مقر رئيس في مدينة القدس وفرعان أحدهما 
في مدينة بيت لحم واآلخر في مدينة غزة, وحيثما 

لزم.

يخضع المركز إداريًا وماليًا لوزارة العدل، وفنيًا 
لوزارة الصحة.

ما هو دور وزارة الصحة تجاه الطب الشرعي؟
تتول��ى وزارة الصحة اإلش��راف الفني الكامل على 
المركز من حيث الطواقم الطبية والمهن الطبية 
المس��اعدة والغرف والقاعات المطلوبة، السيما أن 

وزارة الصحة ممثلة في المجلس االستشاري.
ه��ل يوج��د لدينا يف فلس��طني ع��دد كاف من 

األطباء الشرعيني؟
نقر ب��أن ع��دد األطباء الش��رعيون ف��ي األراضي 
الفلسطينية محدود إال أننا عندما نسن قانون ننظر 
إلى المستقبل، ونأمل باالستعانة بخبراء في الطب 
الش��رعي من دول الج��وار وكذلك ابتعاث أطباء 
من أبنائنا للتخصص في الطب الشرعي  والتأكيد 

على قداسة هذه المهنة ومميزاتها. 
ما هي أبرز املهام  املناطة بالطبيب الشرعي؟

هن��اك مه��ام واجبة عل��ى الطبيب الش��رعي حال 
اس��تدعاء النيابة له، واس��تدعاؤه هن��ا واجب على 

النيابة ل� :
1- فحص المصابين لتعيين اإلصابة وزمن حدوثها 

وسببها واألداة المستعملة في إحداثها.
2- تش��ريح الجث��ث واألش��اء لبيان س��بب الوفاة 

وتاريخها والتعرف عليها وأخذ العينات الازمة.
3- حضور عمليات نبش القبور واس��تخراج الجثة 

لوصفها أو تشريحها وبيان سبب الوفاة.
4- تقدي��م تقرير طب��ي بكل مهمة يكل��ف بها في 
نطاق اختصاصه، على أن يكون التقرير سريًا, ويتم 

اعتماده بتوقيع المدير ومصادقة الرئيس.
5- إصدار إشعار وفاة يقدم للجهات المعنية.

وهن��اك مهام واجب��ة على الطبيب الش��رعي حال 
اس��تدعاؤه عند الحاجة من قبل الجهات المختصة، 
مث��ل النيابة، وزارة الصحة.. » اس��تدعاؤه هنا على 

سبيل الجواز لتلك الجهات« ل� :
1-إبداء الرأي الفني في الوقائع الطبية المعروضة 

أمام القضاء.
2- الكش��ف الصحي على الس��جناء المحكوم عليهم 

نهائيًا والسجناء المطلوب اإلفراج عنهم صحيًا.
3-تقدير العمر عند عدم وجود وثيقة رسمية به.

4-الكش��ف على مدعي الجنون قب��ل األمر بإيداعه 
إحدى المصحات النفسية تحت الماحظة.

5-الكش��ف والمعاينة في مكان وقوع الحادثة لبيان 
كيفية وقوعها وفحص اآلثار واألدلة الجنائية.

6-تحني��ط الجث��ث المجهول��ة والجث��ث الم��راد 

تسفيرها خارج الوطن.
ه��ل كفل القانون حقوق األطراف املجني عليها 

مثل طلب اإلذن قبل التشريح للجثث؟
طلب اإلذن وف��ق األصول القانوني��ة تمنحه فقط 
النيابة العامة باعتبارها الجهة المخولة بالتحقيق 
بالجرائم الماسة بالمجتمع وبالتالي ينص مشروع 
القان��ون بأنه ال يجوز تش��ريح جثث األش��خاص 
المش��تبه في وفاتهم وال يج��وز دفنها إال بإذن من 
النيابة، وهذا التوجه معمول به لدى جل التشريعات 

المقارنة.
هل تقارير الطبيب الشرعي ملزمة للقضاء؟

يعتب��ر الطبيب الش��رعي م��ن مأم��وري الضبط 
القضائ��ي وتعتبر تقارير الطب الش��رعي بما فيها 
المخبري الش��رعي هي  بينات معتبرة أمام القضاء 
وتبقى السلطة التقديرية للمحكمة بإصدار النتائج 
النهائية، والواقع أثبت دقة هذه التقارير باستنادها 

إلى أساليب علمية متقدمة تعطي نتائج دقيقة. 
إىل مدى يش��كل هذا القان��ون حماية للطبيب 

الشرعي؟ 
نظرًا لخط��ورة مه��ام الطبيب الش��رعي وأهمية 
التقرير الصادر عنه فإن القانون حرص على ضمان 
نزاهة الطبيب الشرعي واستقالية عمله، ال يجيز 
للطبيب الش��رعي أن يجمع بين وظيفته وممارسة 
التجارة أو أية وظيفة أو عمل ال يتفق واس��تقاله 
في عمله، كم��ا يلزم الطبيب الش��رعي بأن يكون 

تقريره سريًا قبل أن يصل القضاء.
كما حرص القانون على حماية الطبيب الشرعي، 
فق��د أوجب على النيابة مرافقة الطبيب الش��رعي 
حال الكش��ف عن المصاب خ��ارج المركز، وكذا 
ح��ال معاينة الح��ادث »ذهاب��ًا وإياب��ًا« وكذلك 
يضم��ن القان��ون النياب��ة تحمل المس��ؤولية أمام 
ذوى المتوفى عن تأخير أو تأجيل الدفن لمصلحة 

العدالة.
إىل أي مدى نظم مش��روع القانون التعاون بني 

الطب الشرعي والجامعات والبحث العلمي؟
ينص مشروع القانون على أنه يجوز التشريح في 
كليات الطب ومعاهد الطب الش��رعي بمش��اركة 

األساتذة والطلبة ألغراض التعليم.
ماذا عن املعمل الجنائي؟

يعتب��ر وج��ود المعم��ل الجنائي رم��زًا من رموز 
الس��يادة والعدالة ف��ي الدول، وال زلن��ا نعاني من 
ع��دم توفر ذلك ف��ي بادنا، ونضط��ر إلى إجراء 
التحاليل الكيميائية والحيوي��ة المطلوبة لجهات 
العدالة في معامل تحاليل خاصة معتمدة، سواء في 
الجامعات أو غيرها، وقد راعى القانون هذا الوضع 
فجاء الن��ص عامًا على إج��راء التحاليل الكيمائية 
والحيوية على العين��ات والمضبوطات في المعمل 
الجنائي الخاص بالمرك��ز أو أي مختبر يعتمده 

المركز.
ماذا عن عالقة النيابة بالقضاء الشرعي؟ 

العاقة مترابطة ج��دًا والنيابة هي عنوان الطبيب 
الش��رعي، وهي ملزمة باستدعائه في كل الحاالت 
الت��ي يجب عليها ذلك بحس��ب القان��ون، وخاصة 
الحاالت المش��تبه بوج��ود جناية فيه��ا، ومرافقة 
الطبيب الشرعي كما قلنا وحمايته وتسهيل مهامه، 
والقانون ال يجيز تش��ريح الجثة المش��تبه بها أو 
دفنها إال بإذن من النيابة وهي ملزمة أيضا بتحريز 
كل م��ا يضبط ل��دى المتهمين ومح��ل الجريمة 
وإرسال ما يلزم من عينات ومضبوطات إلى مركز 

الطب الشرعي لفحصها وتحليليها.
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موؤمن ب�سي�سو 

وكالة معا.. عندما برز الثعلب يوما!!

وفد التشريعي لدى مشاركته في الوقفة التضامنية 
مع األسيرين حسن سالمة وعباس السيد 

النائب المقدسي المهدد باإلبعاد محمد طوطح يحتضن 
مولوده الجديد في خيمة اإلعتصام بالقدس  

النائب جمال نصار يشارك في يوم دراسي بالجامعة 
اإلسالمية بغزة 

األداء المهني والتحريري لوكالة معا اإلخبارية يبعث على الشفقة 
وعدم االحترام لما تحمله من أسلوب ماكر ومعالجات رديئة.

ما كان لنا أن نعرض لوكالة معا بالفحص والتقييم لوال إصرارها 
الممجوج على ادعاء االستقاللية، ومقارباتها دائمة االستعالء على 
الواقع السياس��ي واإلعالمي الفلس��طيني، ومحاوالته��ا المتكررة 

للتذاكي على أفهام الناس وعقول الجماهير.
لم يتلوث األداء المهني والتحريري لوكالة معا في بداياتها األولى 
رغ��م بعض المالحظ��ات الطبيعية، إال أن األعوام األخيرة ش��هدت 
انقالبا في سياس��تها التحريرية، وإدارة الظه��ر للقيم والمواثيق 

التي تعاهد عليها الوسط الصحفي النزيه.
تح��اول الوكالة عب��ر إنتاجها ومخرجاته��ا اإلعالمية المختلفة 
التأثير في وعي القراء، وحملهم على النزول على آراء واتجاهات 
فكرية وسياس��ية محددة، وتمارس سياس��ة مدروس��ة وأس��اليب 
ممنهج��ة لتوجي��ه أفهام الن��اس وبث بع��ض قناعاته��ا المريضة 

وأفكارها الهابطة.  
األخب��ار والتقاري��ر التي تصدره��ا الوكالة تجمع م��ا بين الغث 
والس��مين، إال أن معالجاتها لبنية وصلب المواد اإلخبارية يعتريها 
الكثير من ال��دّس والتضليل التي يحرف بوصلته��ا باتجاه أجندة 

خاصة وأهداف غير بريئة على اإلطالق.
حين ُأعم��ل ِمبضع التقييم ف��ي معالجات ومقارب��ات وكالة معا 
فهذا ال ينتقص من الكثير من مخرجاتها التي تظهر بشكل طبيعي 
واعتيادي، إال أن اإلش��كالية الكب��رى تبدو أوضح ما يكون في ثنايا 
بعض المعالجات التي تتقّصد فيها الوكالة اإلساءة لجهات سياسية 

معينة، وتنحاز بموجبها إلى أخرى.
ال يدرك الناس العاديون المرامي التي أبتغيها، لكننا كمتخصصين 
ندرك أبعاد وحقيقة األداء اإلش��كالي لوكال��ة معا في العديد من 
األحيان، وال تمر علينا ألوان الغمز واللمز وأشكال الدّس والتلوين 
الت��ي تبرع في »حش��رها« بي��ن الجمل والعب��ارات بمعالجة غير 

أخالقية وذكاء غير مهني ال تحسد عليه.
من الصعب اس��تحضار أمثل��ة ونماذج للداللة على س��قوط األداء 
المهني لوكالة معا ضمن المس��احة القصي��رة لهذا المقال، إال أن 
أي��ا كان بإمكانه إجراء مقارنة بس��يطة بي��ن المعالجات المهنية 
للوكالة الخاصة بالضفة والقطاع يوم 3/15 الذي ش��هد مسيرات 

الحراك الشبابي المطالب بإنهاء االنقسام.
لست من هواة نقد الوسائل اإلعالمية، لكن ادعاء االستقاللية الذي 
تحمله وكالة ش��عارا له��ا ينبغي أن يس��قط، وحينها لن تجد من 
ينتقدها أو يرفع في وجهها أصبع االتهام، ألنها ستأخذ –حينذاك- 
موقعه��ا الالئق ضمن المواقع اإلعالمية الفصائلية التي تمأل طول 

وعرض الساحة اإلعالمية الفلسطينية.

عقبة كأداء
فقد أك��د النائ��ب مش��ير المص��ري أن الواقع 
األمني الصعب في الضفة شكل دوما عقبة كأداء 
أمام طريق المصالحة الفلس��طينية، مشيرا إلى 
أن هن��اك من رب��ط مصيره في موقع��ه األمني 
والسياسي بالعدو الصهيوني، وذلك انطالقا من 
أن المصالح��ة تتناقض مع الع��دو، فهي تتناقض 

بالتالي مع مصالح قادة تلك األجهزة.
وأضاف: »المتابع للش��أن الفلس��طيني يدرك أن 
حديث السياس��يين في حرك��ة فتح يختلف عن 
ممارس��ات األجهزة األمنية ف��ي الضفة، وهناك 
تناق��ض ما بي��ن المصالح��ة وفلس��فة ووجود 
األجهزة األمنية وقادتها، وبالتالي هي من يسعى 
لتعطي��ل المصالحة وإفش��ال أي جه��د للتقارب 

الفلسطيني.
زرع الفتن

وأش��ار النائ��ب المص��ري إلى أن ه��ذه األجهزة 
تحاول زرع الفتن في طريق المصالحة، وتعمل 
كل ي��وم عل��ى تخري��ب األج��واء والمناخ��ات، 
وتمارس االعتقال السياس��ي، وتعرض المدنيين 
أم��ام المحاك��م العس��كرية، وتعتقل األس��رى 
المحرري��ن، وتتواطأ في إطار التنس��يق األمني 
عل��ى خن��ق واغتي��ال المقاومي��ن، وتعل��ن بكل 

صفاقة وعنجهية عن رفضها المصالحة والتوافق 
الوطني.

عباس وفتح.. تغيري الواقع
ودعا المصري محمود عباس لتحمل مس��ئوليته 
وقول كلمته في المصالحة الفلسطينية، بحيث 
يقدم بين يدي المصالحة ما يؤكد صدق النوايا 
باتجاه تغيير الواقع البوليسي الذي يحكم الضفة 

الغربية بالقبضة الحديدية.
وش��دد على أن المطلوب م��ن حركة فتح اليوم 
توفي��ر إرادة مصالحة حقيقي��ة ومتينة ودائمة 
تق��وم على فك االرتباط األمني والسياس��ي مع 
الع��دو الصهيون��ي، والدفع باتج��اه توفير حكم 
ديمقراط��ي في الضفة كما ه��و الحال في غزة 
إلثبات صدق النوايا تجاه المصالحة الفلسطينية.

يد طوىل
بدوره أكد النائب د. ناصر عبد الجواد أن الوضع 
الراه��ن في الضفة إن اس��تمر على م��ا هو عليه 
فلن يس��اهم في تحقيق أي مصالحة، مؤكدا أن 
األجهزة األمنية تقف عقبة كبيرة أمام أي اتفاق 
داخلي فلسطيني، وتخضع ألجندة خارجية ويتم 

تمويلها خارجيا.
وأض��اف: »ال يمك��ن أن تك��ون هن��اك مصالحة 
حقيقي��ة نبني عليه��ا تفاهما يمك��ن االلتزام به 

في المس��تقبل في الوقت الذي تستمر فيه تلك 
األجهزة في ممارس��اتها البش��عة الت��ي تهدم أي 
توجه حقيقي نحو بناء المس��تقبل«، مشددا على 
أن األجه��زة األمنية لها اليد الطولى فيما يخص 

المصالحة وتطبيق التفاهمات المرتبطة بها.
تضارب مصالح

وأش��ار النائب عب��د الجواد إل��ى أن األجهزة في 
الضفة عودتنا على إفشال أي تقارب أو توجه نحو 
المصالحة الداخلية من خالل أفعالها وممارستها 
على أرض الواقع، مؤكدا أن المصالحة تتعارض 
م��ع مصال��ح قادة ه��ذه األجه��زة وتؤث��ر على 
مستقبلهم األمني والوظيفي، مما يجعل حركة 
فت��ح ملزمة بإص��دار موقف قطع��ي يقطع على 
األجهزة مخططاتها الرامي��ة إلى ضرب التوافق 

الداخلي والمصالحة الوطنية. 
وطنية منتفاة

وشدد عبد الجواد على خطورة توجه قادة األجهزة 
األمنية وإعالن عدم قبولهم بالمصالحة والتوافق 
الوطني، فهذا ما يدلل على انتفاء وطنيتها بشكل 
تام، وانحيازها الكامل للعدو الصهيوني، مؤكدا 
أن إنهاء االنقسام يشكل مصلحة وأولوية وطنية 
عليا، وال يمكن ألي جهة كانت أن تقف في وجه 
مصالح الشعب الفلسطيني وطموحاته المشروعة.

اأكد نائبان يف املجل�س الت�رشيع����ي اأن الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة 
الغربية تقف عقبة كاأداء اأمام اأي اتفاق داخلي فل�ضطيني، وتخ�ضع 
لأجندة خارجية ويتم متويلها خارجيا، م�ضريين اإىل هذه الأجهزة 
عودتنا على اإف�ضال اأي تق����ارب اأو توجه نحو امل�ضاحلة الداخلية 

من خالل اأفعالها وممار�ضتها على اأر�س الواقع.

ودعا النائبان يف حوارين منف�ضلني رئي�س ال�ضلطة حممود عبا�س 
وحركة فتح لتحمل كامل امل�ضئولية لإجناح امل�ضاحلة الفل�ضطينية 
ع����ر تغيري الواقع البولي�ضي الذي يحك����م ال�ضفة الغربية واإ�ضدار 
موقف قطعي يقطع على اأجهزت����ه الأمنية خمططاتها الرامية اإىل 

�رشب التوافق الداخلي وامل�ضاحلة الوطنية.

النائ��ب املص��ري: األجه��زة األمنية 
ربط��ت مصريه��ا سياس��يا وأمني��ا 
واملصالح��ة  الصهيون��ي..  بالع��دو 

تتناقض مع فلسفتها ووجودها

النائب عبد الجواد: األجهزة األمنية 
تقف عقبة كب��رية أمام املصالحة.. 
وحرك��ة فت��ح ملزم��ة بمنعها من 

تخريب مسرية الوفاق الفلسطيني 

لها اليد الطوىل.. 
واأجندتها اخلارجية 
مف�ضوحة

هل متلك األجهزة األمنية يف الضفة »الفيتو« على 
املصاحلة القادمة؟

�ضكرتري التحرير
رائد الدحدوح

مدير التحرير
ماجد اأبو مراد

رئي�س التحرير
موؤمن ب�ضي�ضو
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