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المجلس التشريعي يهنئ النيابة العامة بجائزة النزاهة للعام 2019

التشريعي يقر الخطة المالية للدوائر الحكومية للعام 2020م

هنــأ المجلــس التشــريعي الفلســطيني النائب 
العام المستشار ضياء الدين المدهون، بمناسبة 
حصول النيابــة العامة على جائزة النزاهة للعام 
2019م، على مســتوى الضفــة الغربية وقطاع 

غزة.
جــاء ذلك خــالل زيارة نظمها وفــد من المجلس 
التشــريعي الفلســطيني برئاســة د. أحمد بحر، 
النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، رافقه 
النواب: محمد فرج الغول، سالم سالمة، أحمد أبو 
حلبية، عبد الرحمن الجمل، محمد شــهاب، هدى 
نعيم، وإسماعيل األشقر، إلى مقر النيابة العامة.
وعبر د. بحر، عن فخره بما حققته النيابة العامة 
مــن تحقيــق لمبــادئ النزاهة والشــفافية على 

مســتوى الوطن رغــم الحصار المفــروض على 
قطاع غــزة وقلة اإلمكانيات المادية والبشــرية، 
مفصحــًا عن اعتزازه بــأداء النيابــة العامة الذي 
وصفــه بالمميــز، الــذي جسّــد أســس ومبادئ 
النزاهــة والعدالــة والشــفافية وإنفــاذ القانون، 
مؤكدا أن الفوز المشــرّف للنيابــة بهذه الجائزة 
علــى مســتوى الوطــن يشــكل انتصــارًا للقيم 

والمبادئ األصيلة.
كما أشــاد بتميز النيابة وطواقمها وجودة أدائها 
ونجــاح سياســاتها في إرســاء العدالــة وتحقيق 
جمهــور  ثقــة  ونيــل  المجتمعــي،  االســتقرار 
المواطنيــن مــن خالل وضع أســاس لبنــاء قيم 

العدالة واألمن والحكم الرشيد.

مــن جانبــه، أكــد النائب العــام علــى مواصلة 
مؤسســة النيابــة لدورهــا الريادي فيمــا يتعلق 
بالمســئولية المجتمعية وتعزيز سيادة القانون، 
واالســتمرار في الســير نحــو مزيد مــن التمييز 
والنجاح، لترسيخ قيم العدالة وبسط القسط بين 
المواطنيــن، مُحياًل فوز النيابــة بجائزة النزاهة 
لدعم وإسناد الحكومة، واألداء المميز من الجنود 
المخلصين من أعضــاء وموظفي النيابة العامة، 
وجهودهــم المضاعفة لتطبيق السياســات التي 

تعزز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
كما ثمن دور المجلس التشــريعي الفلســطيني 
ودعمه للنيابة العامة في تحقيق وإرســاء مبادئ 

العدل والقانون بين الناس.

أقر المجلس التشريعي بجلســته المنعقدة يوم 
أمس األول الخطة المالية للعام 2020م والخاصة 
بالقطاعات والدوائــر الحكومية المختلفة، بدوره 
عرض وكيل مســاعد وزارة المالية عوني الباشا، 
منهجية اعداد الخطــة المالية الحكومية، منوهًا 
أنها تضمنت سياســات مهمة منها سياســة دفع 
النشــاط االقتصادي، وسياســة اصــالح المالية 

العامة، ودعم نظام الحماية االجتماعية وغيرها 
من السياسات االقتصادية المهمة. 

من ناحيته تال رئيس اللجنة االقتصادية وعضو 
لجنة الموازنة النائب عاطف عدوان، تقرير لجنة 
الموازنة تعليقًا علــى الخطة المالية مؤكدًا على 
أهميتها ومســتعرضًا بعض بنودها، مشيرًا إلى 
أنها تضمنت قطاعات مهمة وحيوية منها: قطاع 

األمن والحكم الرشيد، التنمية االجتماعية، البنية 
التحتية، وقطاع التنمية االقتصادية. 

من ناحيتهم دعا نواب المجلس أثناء مناقشاتهم 
وتعليقاتهــم علــى الخطة لزيــادة المخصصات 
الماليــة لقطاعــات التنمية االقتصادية ال ســيما 
وزارات االقتصــاد والزراعة والتنمية االجتماعية، 
وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية الخدمية 

حتــى تتمكــن مــن تقديــم الخدمــات الالزمــة 
للمواطنين بشكل أفضل وبجودة أعلى وأدق.

وفي نهاية الجلسة تم إقرار تقرير لجنة الموازنة 
العامــة والشــؤون المالية بالمجلس التشــريعي 
حــول الخطــة الماليــة للدوائر الحكوميــة للعام 
2020م باألغلبيــة كما تم إقرار الخطة ذاتها بما 

ورد فيها من مخصصات وأرقام تقديرية. 
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تقرير 2

التقوا رئيس محكمة دير البلح 

نواب الوسطى يتفقدون الدفاع المدني ومركز شرطة النصيرات ويكرمون 
معلمي المحافظة

زار نواب المحافظة الوسطى جهاز الدفاع المدني وتفقدوا مركز شرطة 
النصيرات الجديد، كما شاركوا بحفل تكريم معلمي المحافظة بمناسبة 
يــوم المعلم الفلســطيني، والتقوا رئيــس محكمة بداية ديــر البلح، 

واستقبلوا وفدًا من الخدمات الطبية العسكرية، وتابعوا مع كل الوفود 
التــي اجتمعوا بها قضايا مهمة تخــص المواطنين وتعالج همومهم، 

"البرلمان" تابعت تلك األنشطة والفعاليات وأعدت التقرير التالي: 

  زيارة الدفاع المدني 
هذا وزار النائبان ســالم سالمة، وعبد الرحمن 
فــي  وكان  المدنــي،  الدفــاع  جهــاز  الجمــل، 
استقبالهما مدير الجهاز بالوسطى العقيد رامي 
العايدي، الذي أطلعهم على أهم إنجازات الجهاز 
خــالل العام 2019م، مشــيرًا ألهم االحتياجات 
سواء المادية واللوجســتية أو الكوادر البشرية، 
بدورهمــا أثنى النائبان ســالمة والجمل، على 
الجهــود التي يبذلها الجهــاز وطواقم العاملين 
به في خدمة المواطنيــن وخاصة أثناء األزمات 

المختلفة. 
زيارة شرطة النصيرات

إلى ذلــك زار النائبــان ســالمة والجمل، مركز 
شــرطة النصيــرات مهنئيــن بالمقــر الجديد، 
وكان فــي اســتقبالهما مديــر المركــز المقدم 
سفيان أبو شرار، وأطلعهما على مرافق المركز 
وأقســامه، شــاكرًا لهما زيارتهما ولقاء طواقم 
العاملين بالمركز، في حين راقب النائبان سير 
العمل اليومي واطمئنوا على سالمة اإلجراءات 

هذا وشارك النائب عبد الرحمن الجمل، بالحفل 
الذي نظمته هيئة التوجيه السياسي والمعنوي 
في مركز المعسكرات الوسطى بمناسبة ذكرى 
معركة الفرقان، وبحضور ذوي شهداء الشرطة 
بالمحافظة الوسطى، مشيرًا في كلمته إلى أن 
معركة الفرقان كانت بمثابة عزة وكرامة خطها 
أبناء الشــعب الفلســطيني فــي مواجهة العدو 
الصهيونــي، وأكد فــي كلمته على أن شــعبنا 
يراكــم من قوته فــي حيــن أن أدوات وقدرات 

العدو الصهيوني آخذة بالتراجع.  
يوم المعلم الفلسطيني

كما شــارك النائب عبد الرحمــن الجمل، بحفل 
نظمته كتلة المعلمين بمخيم البريج بمناسبة 
يوم المعلم الفلســطيني، بعنــوان" يوم الوفاء 
ألهــل العطــاء" بحضــور لفيف مــن المعلمين 
والتربويين، مؤكدًا في كلمة له على أهمية دور 
المعلم في بناء جيــل وطني يحافظ على قيم 
المجتمــع ويســير نحو تحرير فلســطين وطرد 
العدو الصهيوني من أرضنا وتطهير مقدساتنا.

المتخذة. 
ويلتقون رئيس محكمة دير البلح 

كمــا التقى النائبان برئيــس محكمة بداية دير 
البلح القاضي ضياء الدين األسطل، وناقشا معه 
القضايــا التي يتم تحويلها إلــى لجان اإلصالح 
والمخاتيــر والوجهــاء والقــرارات والمصالحات 
التي تتــم برعايتهم، معبرين عــن احترامهما 
للمصالحــات العشــائرية مــن ناحيــة وثقتهما 

بالقضاء الفلسطيني من ناحية أخرى.   
الخدمات الطبية العسكرية

وفــي ســياق منفصــل اســتقبل النائــب عــن 
المحافظة الوسطى عبد الرحمن الجمل، بمكتبه 
وفدًا من الخدمات الطبية العسكرية بالوسطى 
واســتمع منهم لشرح حول اإلنجازات المتحققة 
خــالل العــام الجــاري، باإلضافــة لالحتياجات 
الالزمة الســتمرار علمهــم، واعــدًا بالتواصل 
مع جهــات االختصــاص لتذليل العقبــات التي 

تعترض عملهم. 
في ذكرى معركة الفرقان

طابور أركان شرطة المعسكرات
هذا وألقى النائب عن المحافظة الوسطى سالم 
ســالمة، كلمة أمام طابو أركان مركز شــرطة 
المعسكرات الوســطى بدعوة كريمة من هيئة 
التوجيه السياســي والمعنوي، حيــث أثنى في 
كلمتــه على جهود ضباط وأفراد الشــرطة في 
خدمة أبناء الشعب الفلســطيني، وحثهم على 
االستمرار في التفاني بخدمة المجتمع وحماية 

مؤسساته المختلفة. 
تكريم معلمات مدرسة ثانوية

إلــى ذلك شــاركت النائب هدى نعيــم، بحفل 
تكريم معلمات مدرسة رفيدة األسلمية الثانوية 
للبنات في مدينة دير البلح والذي نظمته هيئة 
التوجيــه السياســي والمعنوي بحضــور مدير 
الهيئــة الرائــد محمد جبــر، ومديرة المدرســة 
سامية مقبل، حيث أثنت نعيم، في كلمتها على 
دور المعلمات في بناء األجيال وترســيخ القيم 
والمبــادئ اإلســالمية والوطنية فــي المجتمع 

الفلسطيني.
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أخبار ومقاالت

حرب الفرقان.. روعة الصمود وبشائر االنتصار
ما أروع قصص وحكايا الصمود األسطوري الذي سطره شعبنا الفلسطيني في إطار مالحمه البطولية في وجه 
االحتالل الصهيوني الغاشم، وما أروع قصص وحكايا الشهداء األبطال الذين ضمخوا تراب فلسطين المقدسة 

بدمائهم الطاهرة.
في سِــفر شعبنا وقضيتنا صحائف مشــرقة دُوِّنت بمداد من نور في إطار مســيرة التضحية والحرية والفداء 
التي حفلت بالكثير من المفاصل والمنعطفات التاريخية الهامة، ومن أهمها حرب الفرقان التي شــكلت فرقانًا 
بين الحق الفلسطيني الخالد الذي يمثله شعبنا المجاهد عبر عقود األلم والكفاح والمعاناة، والباطل الصهيوني 

المنتفخ الذي تأسس على القهر والقتل والعنصرية وسفك الدماء.
في الذكرى الحادية عشر لحرب الفرقان التي انتصر فيها شعبنا المرابط على القوة الصهيونية الغاشمة بثباته 
الراسخ وصموده األسطوري ومقاومته الباسلة التي تصدت بكل قوة وإباء آللة البغي والعدوان، كلمة وفاء لهذا 
الشــعب العظيم الذي واجه المحنة الكبرى زمن حرب الفرقان دون أن تلين له قناة أو تفتر له عزيمة، وســطر 
نموذجًا رائعًا في تكريس قيم الصبر والمصابرة والثبات والتضحية والفداء في سبيل وطنه وقضيته، واستطاع 

دحر وإحباط مخططات االحتالل التي استهدفت تركيعه ودفعه لالستسالم الكامل ورفع الراية البيضاء.
في هذه الذكرى المفصلية في حياة شعبنا وقضيتنا كلمة وفاء لشهداء شعبنا األبطال الذين رفعوا ذِْكر شعبنا 
وأعلوا شــأن قضيتنا بين العالمين، وعلى رأسهم الشهيد النائب سعيد صيام "أبو مصعب" وزير الداخلية الذي 
أبلى البالء الحسن في خدمة دينه وشعبه وقضيته، وتمكن بفضل اهلل تعالى من حماية الجبهة الداخلية التي 
أراد االحتالل لها الســقوط واالنهيار في اللحظات األولى التي رافقت شــدة وعنف وهول العدوان، وكان –بحق- 
فــارس الميــدان ورجل المرحلة الذي قدم قدوة عملية رائعة في القيــادة الوطنية المجاهدة التي ترعى حقوق 
شــعبها وتبذل دماءها رخيصــة للدفاع عن دينها ووطنهــا وقضيتها وكذلك األخ اللــواء توفيق جبر مدير عام 

الشرطة.
إن العبرة األهم التي يمكن استخالصها من وراء حرب الفرقان التي استخدم فيها االحتالل قوة عسكرية هائلة 
ضمن ترسانته الحربية الغاشمة، تكمن في استحالة كسر إرادة شعبنا أو حمله على التنازل عن حقوقه وثوابته 

الوطنية أو دفعه لتنكب مسار المقاومة والتحرر الوطني مهما بلغت اآلالم والمعاناة والتضحيات.
ومن هنا لم يكن غريبا أن يفشــل االحتالل في تحقيق أهدافه المعلنة وغير المعلنة من وراء حربه المجنونة 
التــي شــنها ضد شــعبنا ومقدراتنا ومقاومتنا علــى مدار اثنين وعشــرين يومًا رغم آالف الشــهداء والجرحى، 
ورغــم الدمار الهائل الذي أحدثته آلة الحرب والدمار الصهيونية في البيوت والمزروعات والمصانع والمنشــآت 

الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة.
لقد أعلن االحتالل عن إسقاط حكومة حماس، وضرب المقاومة الباسلة وتفكيك بنيتها التحتية، وتحرير الجندي 
الصهيوني األسير آنذاك "جلعاد شاليط"، وكسر إرادة شعبنا، أهدافًا رئيسية من وراء العدوان، لكن أيًا منها لم 

يتحقق بفضل اهلل تعالى، ثم بفضل قوة صبر وثبات وصمود شعبنا ومقاومته الباسلة.
ولم تكن حرب "حجارة السجيل" سوى محاولة صهيونية يائسة لتحقيق بعض ما عجزت عن تحقيقه في حرب 
الفرقان، لكنها لم تجن ســوى الوبال والخسران، بل ودفعت ثمنًا باهظًا حين تمكنت المقاومة من ضرب كيان 

االحتالل في عقر داره ومقر قيادته لتصل إلى مدينتي "تل أبيب" والقدس المحتلتين بفضل اهلل.
إن حــرب الفرقان بما حملته من عبر هامة ودالالت بالغــة، وما مثلته من حالة فاصلة بين مرحلتين في تاريخ 
شعبنا وقضيتنا، قد شكلت القاعدة األهم النطالق المشروع الفعلي للتحرر الوطني الفلسطيني عقب سنوات 
الســقوط السياســي واألمني الســلطوي في أوحال االتفاقيات المذلة مع االحتالل الصهيوني، وهو ما تجســد 
بشــكل بالغ الوضوح في حرب "حجارة الســجيل" عام 2012 التي شــهدت انطالقة نوعيــة في مضمار العمل 
الكفاحي والجهد المقاوم في مواجهة االحتالل الصهيوني ومشروعه العنصري االحتاللي االستيطاني التهويدي 
على أرضنا المباركة، وما تالها من تطور كبير في الجهد واألداء العسكري المقاوم إبان حرب "العصف المأكول" 
عام 2014، وصوال إلى اإلنجازات االستخبارية الرفيعة التي حققتها كتائب القسام مؤخرا من خالل عملية "حد 
الســيف" و"سراب" وكشف تفاصيل عملية اغتيال الشــهيد بهاء أبو العطا، وذلك في إطار حرب العقول وصراع 
األدمغة التي ال زالت تديرها كتائب القســام بحكمة عالية وقدرات عميقة أذهلت العدو ومؤسســاته السياسية 

والعسكرية واألمنية واالستخبارية..
فــي هذه الذكــرى الهامة في تاريخنا الوطني ال يســعنا إال أن نوجه التحية كل التحية لشــعبنا العظيم بكافة 
شــرائحه الذي ضرب أروع األمثلة في الصمود والمصابرة واحتضان المقاومة وحماية مشروعها، وإلى مقاومتنا 
الباســلة التي حمت األرض والعباد وقدمت الشــهداء العظام في سبيل اهلل ونصرة للوطن السليب والدفاع عن 
قضيتنــا العادلة، وإلى أجهزتنا الحكومية واألمنية التي اســتطاعت امتصاص الصدمة وتغلبت على مخططات 
العدوان، وتمكنت من إدارة شــئون المواطنين بكل عزم ومضاء رغمًا عن قلة اإلمكانات وشــدة اآلالم والجراح، 

حتى تمكن شعبنا من تجاوز المحنة واالنتصار على عدوان ومخططات االحتالل في نهاية المطاف.
إن تاريخنا الوطني سيســجل في صحائفه الخالدة أن حرب الفرقان قد شــكلت بداية النهاية لمشروع االحتالل 
على أرضنا المباركة، ونقطة االنطالقة الحقيقية لتحرير الوطن والمقدســات وإنجاز الحرية واالســتقالل على 

ِ ِبَعِزيٍز " كامل ترابنا الوطني.           " َوَما َذِلَك َعَلى اللَّ
ُ َغاِلٌب َعَلٰى َأْمِرِه َولَِٰكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َل َيْعَلُموَن " " َواللَّ

كلمـة البرلمان
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زار النائبان مروان أبــو راس، ومحمد فرج الغول، مركز 
شــرطة محافظة غزة وكان باســتقبالهما مدير شرطة 
المحافظة العميد جمال الديب، ومدراء مراكز الشــرطة 
بالمحافظة، وذلك لالطالع على مجريات العمل والتأكد 

من سالمة اإلجراءات اليومية.
بدورهما أشــاد النائبان بجهود الشرطة وبسطها لألمن 
واألمــان والتصــدي لكل من تســول له نفســه بنشــر 
الفوضى، رغــم األوضــاع ونقص اإلمكانيــات المتاحة 
التــي تمر بها المراكز الشــرطية، شــاكرين لهم الجهد 
والمتابعــة الميدانيــة وضبط الحالة األمنية، وتســهيل 

معامالت المواطنين والعمل وفق قاعدة سيادة القانون. 
وتناول اللقاء العديد من األفكار والمقترحات التي تساعد 
فــي حل شــكاوى المواطنين ومنها قضايــا الموقوفين 
على الذمم المالية والشكاوى القانونية وكيفية تنفيذها 

بما يضمن الحقوق ألصحابها.
مــن ناحيته أطلع العميــد جمال الديــب، النائبين على 
الوضــع العام فــي محافظة غــزة ومعــدالت الجريمة، 
مشددا على أن الشرطة تتحمل مسئولياتها وتقوم بكل 
واجباتها وفق القانون، مؤكدًا أن شــرطة محافظة غزة 

لن تسمح ألحد أن يعبث بأمن الوطن أو المواطن. 

التقــى النائــب الدكتور يوســف الشــرافي، بعدد من 
الوجهــاء والمخاتير واألعيان وقيــادات األجهزة األمنية 
والشــرطية وضبــاط وزارة الداخلية بمحافظة شــمال 
غــزة، وذلك ضمــن اللقاء الذي نظمتــه هيئة التوجيه 
السياســي والمعنوي بعنوان "اللقــاء المجتمعي حول 
إنجــازات وزارة الداخلية في الحمــالت الوطنية وحفظ 

األمن خالل العام 2019م".
وأشــاد الشرافي، بدور وزارة الداخلية واألجهزة األمنية 
في حفظ األمن والمحافظة على ممتلكات المواطنين 
والحرص على ســالمتهم، مثمنًا جهود قيادة األجهزة 
األمنية في تطبيق خطط الوزارة وإنجازها بمســتوى 

عالي من المهنية والكفاءة. 
وشــكر لهيئــة التوجيــه السياســي والمعنــوي دورها 
الريادي في تحفيز منتسبي األجهزة األمنية وتثقيفهم 
وصقل مهارات القيادة والجندية لديهم، داعيًا الجهات 
المعنية لتوفير الدعم اللوجســتي الالزم لعمل الهيئة 

نظرًا ألهميتها وأهمية دورها في المجتمع. 
بــدوره قدم ممثل هيئة التوجيه السياســي والمعنوي 
بمحافظة الشمال شرحًا وافيًا عن إنجازات الهيئة، الفتًا 
للدور الوطنــي المهم الذي تقوم بــه األجهزة األمنية 
والشــرطية في حماية الوطن والمواطن وتوفير األمن 

والحماية للمؤسسات الرسمية واألهلية. 

النائبان أبو راس والغول يتفقدان شرطة محافظة غزة 

النائب الشرافي يلتقي بوجهاء محافظة الشمال

زار النائب يونس األســطل، بلدية 
رفح وتفقــد مرافقها ومشــاريعها 
وأطلع علــى الخدمات التي تقدمها 
للمواطنيــن، وكان في اســتقباله 
أنــور  الدكتــور  البلديــة  رئيــس 
الشــاعر، الذي قــدم شــرحًا وافيًا 
حول المشــاريع والخدمات الخطط 
والبرامج التي تشرف عليها البلدية. 
بالمؤسســات  األســطل،  وأهــاب 
الدوليــة لمد يــد العــون لبلديات 
مشــاريعها  ودعــم  غــزة  قطــاع 
الحيوية وأنشطتها الخدماتية التي 

تقدمها للمواطنين.
بــدوره نوه رئيس البلدية لبعض 
اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل 
الفتــرة الماضية، مشــيرًا إلى أن 
المجلــس البلــدي قــرر إطــالق 
تسمية صناع الجمال على عمال 
بالبلديــة،  العامليــن  النظافــة 
تمكنــا  لقــد  بالقــول:"  مضيفــًا 
من رفع نســبة الراتب الشــهري 
بالبلديــة  للعامليــن  المصــروف 
لتصــل إلــى %45 بداًل مــن 30% 

فقط كانت تصرف لهم سابقًا". 

النائب األسطل يزور بلدية رفح
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أخبار

المجلس التشريعي ينظم برنامجا تدريبيا لطلبة 
القانون في جامعة فلسطين

اســتضافت اإلدارة العامــة للشــؤون 
القانونية فــي المجلس التشــريعي 
مجموعــة مــن طلبة وطالبــات كلية 
القانــون والممارســة القضائيــة في 
جامعــة فلســطين ضمــن برنامــج 
تدريبــي اســتمر ليوم واحــد وتناول 
نمــاذج عملية وتطبيقات مهمة حول 

العملية التشريعية وسن القوانين. 
بــدوره أشــار مديــر عــام الشــؤون 
القانونية فــي المجلس التشــريعي 
أمجد األغا، إلى أن البرنامج التدريبي 

المذكور يأتي 
في إطــار رؤية المجلس التشــريعي 
لالنفتــاح علــى مؤسســات المجتمع 
وتعزيــز العالقة مع كليــات القانون 

بالجامعات الفلسطينية. 
وأكــد األغــا، أن مثل هــذه اللقاءات 
تهدف لتحقيــق غايتين رئيســيتين 
األولــى تتمثل فــي تعريــف الطلبة 
القانونيــة على  الدارســين للعلــوم 
بــه  الــذي يضطلــع  المهــم  الــدور 
الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس 
التشــريعي  المســتويين  وعلــى 
والرقابي وإحاطتهم بأبرز المخرجات 
وانعكاســها  والرقابيــة  التشــريعية 

اإليجابي على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الغاية الثانية تهدف إلى 
تقليص الفجوة بين التعليم القانوني 
النظــري والممارســة العمليــة مــن 
خالل تعريف الطلبة على التطبيقات 

العمليــة لســن القوانيــن والمراحل 
التي يمر بها مشروع القانون وصوال 
للنشــر والتنفيــذ والتنويه إلــى أبرز 
اإلشــكاليات القانونية والعملية التي 

تعترض الممارسة التشريعية.
البرنامــج  خــالل  الطلبــة  وخضــع 
التدريبي لمحاضرات وندوات ولقاءات 
علميــة وعملية مفيــدة بهدف صقل 
معرفتهم العلميــة والقانونية، وفي 
نهاية اللقاء نظمت دائرة البروتوكول 
والعالقــات العامــة جولــة ميدانيــة 
ألروقــة  الطلبــة  خاللهــا  صحبــت 
المجلس وقاعاتــه المختلفة وتجولوا 

في المكتبة الخاصة بالتشريعي. 

النائب الشنطي تستقبل رئيس 
نقابة المعلمين بمحافظة الشمال

اســتقبلت عضو المجلس التشريعي 
النائــب جميلــة الشــنطي، بمكتبها 
مطلع األسبوع الجاري مسؤول نقابة 
المعلميــن في المحافظة الشــمالية، 
األســتاذ أبــو حمــزة صــالح، وعضو 
مجلــس النقابة األســتاذة صفاء لبد، 
وناقشــت معهمــا عدد مــن القضايا 
وحقوقهــم  بالمعلميــن  الخاصــة 
المؤسســات  وإجــراءات تعينهم في 
باإلضافــة  المختلفــة،  التعليميــة 
لدراســة تنظيم عدد من االحتفاالت 

لتكريم المعلمين المتميزين.
الشــنطي،  النائب  أشــادت  بدورهــا 
بــدور النقابة في الدفــاع عن حقوق 
المعلميــن، بهدف مســاعدتهم على 
القيــام بدورهــم الدينــي والوطني 
وأكــدت أن اللقاء جــاء لتقوية أواصر 

العالقات وزيادة أشكال التعاون وفتح 
آفــاق التعاون المشــترك بما يضمن 

تحقيق المصلحة العامة.
وبينــت أهمية المعلــم ومكانته في 
المجتمع ودور المجتمع ومؤسســاته 
المعلميــن والمعلمات، مؤكدة  اتجاه 
أن نواب الشمال على استعداد كامل 
للتعاون مع نقابة المعلمين في جميع 
المجــاالت خدمة للمعلميــن وأبنائنا 

الطلبة.
مــن ناحيته أكد األســتاذ أبــو حمزة 
صالح، على أهمية التعاون المشترك 
بيــن النقابــة ونــواب الشــمال فــي 
كافــة المياديــن والصعــد وضــرورة 
وقوف اإلخوة النــواب بجانب مطالب 
المعلمين المشــروعة نظرًا لدورهم 

الفاعل في دعم المسيرة التعليمية.

النائب شهاب يشارك 
في حفل افتتاح العيادة 

الطبية اإلندونيسية
شــارك عضو المجلــس التشــريعي النائب محمد 
شهاب، في حفل افتتاح العيادة الطبية اإلندونيسية 
الذي أقامته جمعية ســالم لإلغاثــة والتطوير في 
جباليا البلد شــمال قطاع غــزة، بحضور لفيف من 
المســئولين وعدد من ممثلي مؤسســات المجتمع 
المدنــي والجمعيات الخيريــة العاملة بقطاع غزة، 

وحشدًا كبيرًا من الجرحى والمصابين. 
وألقــى النائب شــهاب كلمة أثناء الحفــل أكد فيها 
على أهمية افتتاح هذه العيادة التي تقدم الخدمات 
الطبية للجرحى البواسل، داعيًا المؤسسات الطبية 
والصحيــة لمزيد مــن االهتمــام بالجرحى وتوفير 
كل المســتلزمات والمســتهلكات واألجهزة الطبية 
الالزمة لتقديم العالج لهم وخاصة الجرحى الذين 

يتعذر سفرهم للخارج لتلقي العالج.
هذا وقدمت جمعية ســالم لإلغاثــة والتنمية في 
نهاية الحفل "100" كرســي متحــرك بالتعاون مع 
جمعية )ACT( اإلندونيسية، حيت تم توزيعها على 

المرضى والمصابين الذين هم بحاجة ماسة لها.

النائب المصري يناقش مشاريع اإلسكان التعاوني مع 
مدير عام اإلسكان بوزارة األشغال

ناقش النائب مشير المصري، مشاريع 
اإلســكان التعاونــي الخاصــة باألســر 
الفقيــرة والمتعففة ســواء تلك األســر 
التي بحاجــة لإليواء أو ترميــم بيوتها 
المتهالكة، أو األسر والعائالت المتضررة 
جــراء قصف االحتالل لبيوتها، جاء ذلك 
لــدى لقــاء عقــده المصري، مــع مدير 
عام اإلســكان التعاوني بوزارة األشغال 
المهنــدس حاتــم  العامــة واإلســكان 
النبريص، بحضور عــدد من اإلداريين 

والمهندسين ومدراء الدوائر المعنية.
بدوره عرض النبريص، انجازات الوزارة 
الخاص بتنفيذ مشــاريع إعادة اإلعمار 
ومشاريع اإلســكان التعاوني، الفتًا إلى 
أن تلــك المشــاريع يتــم تمويلها عبر 
مســاهمات وتبرعات كريمــة من دول 
صديقة للشعب الفلسطيني، ومؤكدًا أن 
الوزارة لن تدخر جهدًا من أجل التخفيف 
من معاناة األســر التي بحاجة لوحدات 
ســكنية أو ترميــم بيــوت، أو العائالت 
المتضررة جراء الحروب والعدوان الذي 

يشنه العدو بين الحين واألخر.

مــن ناحيتــه لفت النائــب مشــير المصري، 
إلــى أهمية المشــاريع االســكانية التعاونية 
فــي التخفيف من معانــاة المواطنين خاصة 
المتضرريــن والفقــراء، ومــن هــم بحاجــة 
للسكن، منوهًا إلى أن تلك المشاريع تساهم 
بشــكل أو بآخر في توفير وخلق فرص عمل 
لبعض الشــباب مــن المهندســين والعمال، 

داعيــًا لمضاعفــة الجهــود الراميــة لتوفير 
المســاكن التعاونية والشــعبية بهدف خدمة 
األسر المتعففة وإيواء األزواج الشابة وأصحاب 
الدخل المحدود، داعيًا وزارة األشــغال للنظر 
في إقامة المزيد من تلك المشــاريع لخدمة 
الفئات الضعيفة واألسر التي ال تملك مساكن 

وبيوت.
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أخبار

لجنة التربية تؤكد ضرورة إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية

التشريعي يستقبل 
أطر نسائية رافضة التفاقية "سيداو"

ناقشت خطة عملها للعام 2020

االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  ناقشــت 
بالمجلــس التشــريعي العديــد مــن الموضوعات 
التربويــة والصحيــة، وأكــدت على ضــرورة إقرار 
التشريعي لمشروع قانون المسئولية الطبية، جاء 
ذلك خالل اجتماعًا دوريًا لها عقدته اللجنة بموجب 
المهام الموكلة لهــا ومتابعتها للقضايا المطروحة 

على جدول أعمالها.
وحضر االجتماع رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن 
الجمــل، ومقررها النائب خميــس النجار، وأعضاء 
اللجنــة النائب يوســف الشــرافي، والنائب ســالم 

سالمة، والنائب يحيى العبادسة. 
واســتعرض رئيس اللجنة النائــب الجمل، جدول 
أعمال االجتماع بما فيه خطة اللجنة لعام 2020م 
وأوضــاع وزارة الصحــة والمستشــفيات الحكومية 
ومســتجدات العمل بوزارة التربية والتعليم وعدد 

من الشكاوى الواردة للجنة.
خطة 2020

أما بخصوص خطة عمل اللجنة للعام 2020م فقد 
تم عرضهــا على النواب أعضاء اللجنة، حيث أبدى 
النواب موافقتهم عليها باإلجماع مع التركيز على 

بند التشــريع وسن القوانين وضرورة انجاز ما ورد 
فيها وخاصة قانون ذوي اإلعاقة وقانون المسؤولية 
الطبية نظرًا ألهميتهما القصوى في تذليل العديد 
من اإلشــكاليات التي يعاني منها القطاع الصحي 

والمؤسسات المهتمة بالمعاقين. 

بدوره أشار مســؤول الملف الصحي بلجنة التربية 
النائــب خميــس النجــار، ألوضــاع وزارة الصحــة 
والمستشــفيات الحكومية والمشكالت التي تعاني 
منها نظــرًا لقلة اإلمكانيات، مؤكــدًا على ضرورة 
إقرار قانون المســؤولية الطبية لكــي يتم العمل 

حسب القانون في جميع الملفات العالقة.
مــن ناحيتهم دعا النواب لمناقشــة بدء تشــغيل 
المستشــفى العســكري الجزائري واالستفادة منه 
في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمرضى 

في قطاع غزة. 

استقبل النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
الدكتور أحمد بحر، أطر نســائية رافضة لتوقيع 
الســلطة على اتفاقية ســيداو، وذلك صباح يوم 
أمــس األول بمكتبه فــي مدينة غــزة بحضور، 
رئيس اللجنــة القانونية بالمجلس التشــريعي 
النائــب محمــد فــرج الغــول، والنائــب جميلــة 
الشــنطي، وأميــن عــام المجلــس التشــريعي 
الدكتــور نافذ المدهــون، وقد ناقــش الطرفان 
مخاطــر توقيــع ســلطة رام اهلل علــى اتفاقيــة 
القضــاء على جميع أشــكال التمييز ضــد المرأة 

والمعروفة باتفاقية "سيداو".
من ناحيته أشــاد بحر، بدور المرأة الفلسطينية 
في بناء الوطن وتحــدي االحتالل، منوهًا لدعم 

التشــريعي لحقوق المــرأة الفلســطينية، الفتًا 
للقوانيــن الوطنيــة الفلســطينية التــي ترعى 
وتدعم حقــوق المــرأة وتحافظ علــى مكانتها 

ضمن المكونات الوطنية األصيلة. 
مــن ناحيتهــا أشــارت المتحدثــة باســم األطر 
النســوية الرافضــة لالتفاقية إلى أن "ســيداو" 
تتضمــن الكثيــر مــن المغالطــات والتناقضات 
الواضحــة مــع الشــريعة اإلســالمية والقوانين 
الوطنيــة األمر الذي يفرض علينــا تبني موقفًا 
متقدمــًا واســتراتيجية وطنيــة رافضــة لها لما 
تشــكله مــن خطر علــى المــرأة الفلســطينية 
وعــادات وتقاليد شــعبنا وقيم وأخالق شــعبنا 

الفلسطيني.

أكــد النائــب األول لرئيــس المجلس التشــريعي 
د. أحمــد بحر، أن قيــام المدعي العــام للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة "فاتو بن ســودا" بفتح تحقيق 
في جرائم االحتالل الصهيوني بحق أبناء شــعبنا 
الفلســطيني هو يوم مشــهود في حياة الشــعب 
الفلســطيني وقضيتــه الوطنية، ويــوم تاريخي 
للقوانين والقرارات والمواثيق واالتفاقيات الدولية 
واإلنســانية التــي أمعــن االحتالل فــي انتهاكها 
واســتباحتها بكل صلف وفجــور على مدار العقود 

الماضية.
واعتبــر بحــر، فــي بيــان صحفــي أصــدره فور 
اإلعالن عــن توجه المحكمة البــدء في اإلجراءات 

إلــى التقــاط هــذه اللحظــة التاريخيــة ودعــم 
وإســناد المحكمــة الجنائية الدولية فــي قراراتها 
وســلوكياتها وتوجهاتهــا العادلــة إلدانة وتجريم 
االحتالل وقادته، وبذل كل الجهود الممكنة لمنع 
كيــان االحتالل والدول الداعمــة والمتواطئة معه 
من ممارسة أية ضغوط مضادة لإلفالت والتملص 

من قبضة العدالة األممية والقوانين الدولية.
وأشار إلى أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدوليــة جعــل محاكمة قادة االحتــالل كمجرمي 
حرب ماثــال بقوة للمــرة األولى منذ نشــأة كيان 
االحتــالل، ووضعهم أقــرب ما يكــون من مرمى 

العدالة الدولية.

الفعليــة للتحقيق فــي جرائم االحتــالل، انتصارا 
وهزيمــة  العادلــة  وقضيتهــم  للفلســطينيين 
لالحتــالل والمشــروع الصهيوني فــي المنطقة 

والعالم أجمع.
وأوضــح أن البــدء في حيثيــات التحقيــق الدولي 
في جرائــم االحتــالل، ورغم أنها تشــكل نقطة 
البدايــة والخطــوة األولــى، إال أنها تعنــي الكثير 
على المســتوى السياســي والقانوني واإلعالمي 
والثقافي، وتــؤرخ لبداية االنهيار الصهيوني على 

مختلف األصعدة والمجاالت.
ودعا الســلطة الفلســطينية والمجموعة العربية 
واإلســالمية في المؤسســات والمنظمات الدولية 

واعتبر بحــر، أن االنتصار األكبر والنهائي ســوف 
يتحقق باالنتهاء من ملف جرائم االحتالل وتقديم 
قادتــه العســكريين والسياســيين إلــى منصات 
العدالــة الدولية كمجرمي حرب لمــا ارتكبوه من 

جرائم بحق شعبنا.
ودعا في الوقت نفســه المنظمــات الحقوقية إلى 
بلورة فريق قانوني موحد ومشترك لمتابعة مسار 
المعركــة القانونية في أروقــة المحكمة الجنائية 
الدوليــة خالل األســابيع القادمة، ومســاعدة كل 
الضحايــا من أبناء شــعبنا على تقديــم إفاداتهم 
ودعاواهــم الموثقة لســجالت المحكمة الجنائية 

الدولية بأسرع وقت ممكن.

"تؤرخ لبداية االنهيار الصهيوني في مختلف المجاالت"

د. بحر: فتح تحقيق في جرائم االحتالل يوم مشهود لشعبنا وقضيتنا وللقرارات والقوانين الدولية

التشريعي يستضيف دورة للجان االصالح
حول أليات سن التشريعات بالتعاون مع جامعة غزة
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أخبار وتقارير 6

المعهد العالي للقضاء يكرم عميده السابق "أمين عام المجلس التشريعي" 
نظم المجلس األعلــى للقضاء ووزارة العدل حفل 
تكريــم لعميد المعهــد العالي للقضاء الســابق 
الدكتــور نافــذ المدهــون، والذي يشــغل منصب 
أميــن عام المجلس التشــريعي فــي ذات الوقت، 
وذلك بمقر قصر العــدل بغزة بحضور النائب األول 
لرئيس المجلس التشــريعي أحمــد بحر، وعدد من 
وكالء الوزرات، ورؤساء الهيئات القضائية ولفيف 
من القضاة، "البرلمان" تابعت وقائع الحفل وأعدت 

التقرير التالي:

التشريعي: أولوية كبيرة للتشريعات 
ذات الطابع القضائي

وألقــى الدكتور أحمد بحر، كلمــة خالل الحفل 
أشــار فيها إلى أن المجلس التشــريعي أعطى 
أولوية كبيرة للتشريعات ذات الطابع القضائي 
كان آخرهــا تعديــل قانون القضاء العســكري 
وإقرار مشــروع قانون معــدل لقانون التحكيم 

بالمناقشة العامة.
ومضــى يقــول:" لقد صــدر القانــون رقم )2( 
لســنة 2009م بشــأن المعهد العالــي للقضاء 
الفلســطيني، وقــد أخذنــا باالعتبــار التجربة 
الفلســطينية الرائدة في تطويــر عمل القضاء 
والنيابة العامة وقد كان لهذا القانون دور كبير 

لتحديــد معالم الخطة التدريبيــة للمعهد التي 
تلبــي االحتياجــات الحقيقية للرقــي بالقضاء 
بكافة أفرعه والنيابة العامة إلى مستوى الدول 

المتقدمة في هذا المجال".
وشــكر بحر، كل من ســاهم فــي تطوير عمل 
المعهــد العالــي للقضــاء بــدءًا بالعميــد األول 
الدكتــور محمــد النحــال، ومن ثم المستشــار 
إســماعيل جبــر، وآخرهم أمين عــام المجلس 
التشريعي الدكتور نافذ المدهون، والذي كان له 
دور واضح في تخريج أفواج من القضاة وأعضاء 
النيابــة والقانونييــن والمحكمين وغيرهم من 

أصحاب المهن القانونية.
التشريعي أكبر الداعمين

ووعد بحــر، العميد الجديد للمعهد المستشــار 

أشرف نصر اهلل، بأن يكون المجلس التشريعي 
مــن أكبر الداعميــن له في إطــار تطوير عمل 
المعهــد وبمــا يثبت قواعــد العدل والمســاواة 
وحقوق اإلنســان، وبما يعــود بالفائدة الكبيرة 
على األجيال القادمة من القضاة وأعضاء النيابة 

والمستشارين من الدوائر الحكومية المختلفة.
والمؤسســات  والمستشــارين  القضــاة  ودعــا 
حقوقية أن يكون لهم دور بارز في متابعة قرار 
المدعية العامة بشــأن مالحقة قــادة االحتالل 
الرتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنســانية 
خالل السنوات السابقة وذلك من أجل محاسبة 

االحتالل على جرائمه ضد أبناء شعبنا.
خطة راقية

من جهته شــكر أمين عام المجلس التشريعي 

المستشــار نافذ المدهون، وهو العميد السابق 
للمعهد األعلى للقضاء الفلســطيني جميع من 
ســاهم في إنجاح عمل المعهد ســواء الســادة 
القضاة أو وزارة العدل والمدربين، ملفتا إلى أن 
المعهــد عمل خالل مراحله الســابقة مع جميع 
مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والوزارات 
في إطــار تدريب كادر مميز، كمــا لفت إلى أن 
المعهد عمل مع مؤسســات دولية، ضمن خطة 

تدريبية راقية وواضحة.
وأكد المستشــار المدهــون اســتعداده للعمل 
واالستشــارة للمعهد حتى يســتمر في تحقيق 
النجــاح والتقدم، متمنيا للعميــد الجديد حقبة 

مليئة بالتقدم والنجاح.

النائب هدى نعيم تستهجن توقيع 
السلطة على اتفاقية سيداو 

اللجنة االقتصادية تعقد لقاء مع وكيل مساعد وزارة المالية عوني الباشا

وفد من التشريعي يؤدي واجب العزاء لعائلة الشهيد عبد اهلل ابو نصر بخانيونس

استهجنت النائب هدى نعيم، 
توقيع الســلطة على اتفاقية 
القضــاء علــى جميع اشــكال 
التمييز ضد المرأة والمعروفة 
بـــ "ســيداو" جاء ذلــك خالل 
النائب  بيان صحفي أصدرته 
نعيــم مؤخــرًا وحــذرت فيه 
من ســعي جهات ومؤسسات 
رســمية وغير رســمية لنشر 
نــص الوثيقــة فــي الجريدة 
الرســمية، وهــو األمــر الذي 
ســيجعل االتفاقيــة مُلزمــة 

كقانون محلي. 
واســتغربت نعيــم، مصادقة 

الســلطة على االتفاقية دون أية تحفظات؛ وأضافت أن بعض االتفاقية 
يصطدم مع قانون األحوال الشــخصية الفلسطيني، فضاًل عن دعوتها 

لإلباحية والحرية الجنسية واالختالط المنفلت. 
وأكدت انحيازها ألية اتفاقيات أو تشريعات تُنصف المرأة الفلسطينية؛ 
منوهة إلى أن جميع التشــريعات الفلســطينية منصفــة للمرأة، وتبنت 

توجهات تنسجم ومبادئ العدل واإلنصاف.
وأكــدت نعيم، على أن بعض بنود االتفاقية تتعارض مع الفقرة )2( من 
المادة )4( من القانون األساسي لسنة 2003 وتعديالته التي أكدت على 

أن )مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع(. 
ودعــت كل الــوزارات ذات العالقــة )التعليم، األوقــاف، الصحة، التنمية 
االجتماعية، الشباب والثقافة، المرأة( ألخذ دورها الجاد في توعية النساء 

بحقوقهن وكذلك تحصين المجتمع أمام عوامل التفكيك والتفتيت.



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

العــدد02 يناير/كانون ثاني 2020 م
)282(A L  -  P  R  L  M  A  N

النائب القرعاوي: تدنيس 
االحتالل للمقدسات ينذر بخطر كبير

حذر النائــب عن محافظة 
طولكرم، فتحي القرعاوي 
االقتحامــات  أن  مــن 
المســتمرة  اإلســرائيلية 
بحق المقدسات اإلسالمية 
والتــي كان آخرها اقتحام 
وزيــر الحرب اإلســرائيلي 
نفتالــي بنيــت للمســجد 
االبراهيمــي فــي الخليل 
المحتلة، ينذر بأمر خطير 

وكبير.
وقال القرعــاوي في بيان 
باألمس:"  أصدره  صحفي 
إن االقتحامات المســتمرة 
في  والمواقع  للمقدســات 

القــدس والخليل ونابلس تؤكد الوضع المتــردي والخطير الذي 
تعيشــه المقدســات في فلســطين بشــكل عام، في ظل تعمد 

المستوطنين إيذاء المسلمين في عقيدتهم ودينهم".
ونبــه إلى أن االحتالل يمهد ألمــر أخطر من مجرد االقتحام، ألن 
توفيــر الحمايــة الكاملة من قبل الجيش يدخل ضمن مســاعي 
ضم الضفة الغربية للكيان اإلســرائيلي، والذي يعد شرطا هاما 

لمن يريد الوصول لسدة الحكم في الكيان.
وأوضح القرعاوي أن انتهاك المقدســات اإلســالمية واستغاللها 
كدعايــة انتخابيــة للوصول لســدة الحكم هو أســلوب رخيص 
يتخذه قادة االحتالل، ولن يقبل به شعبنا وسيبقى يحمي أرضه 

ومقدساته، ويدافع عنها ويرابط فيها.
 وأكد أن سياســة االقتحامات تنذر بانفجــار يؤثر على المنطقة 
كلها، ألن االســتقرار في فلســطين هو اســتقرار فــي المنطقة 
بأسرها، ودعا القرعاوي جميع األطراف لتدارك خطورة األمر قبل 

أن تخرج األمور عن السيطرة.

7أخبار

التشريعي يبحث مع المكتب الفني للمحكمة العليا تطوير التشريعات القضائية

قام المجلس التشــريعي مُمثاًل باألمين العام 
د. نافــذ المدهون، ومدير عام اإلدارة القانونية 
أ. أمجــد األغا، بزيارة المكتــب الفني للمحكمة 
العُليا للتباحث حول األولويات التشريعية لسنة 
2020م من واقع الممارسة القضائية واالتفاق 
علــى آليات التنســيق مع السُّــلطة القضائية، 
بحضور المُستشــارين أشــرف فارس، وأشرف 

نصر اهلل، من المحكمة العُليا. 

بــدوره أّكد أمين عام التشــريعي د. المدهون، 
حرص المجلس على صياغة سياسة تشريعية 
لســنة 2020م تَتِّســم بالواقعيــة وتُحاكــي 
االحتياجــات المجتمعيــة؛ معتبرًا أن السّــلطة 
القضائيــة هي األقــدَر على تشــخيص أوجُه 
الخلــل فــي التشــريعات الســارية والُقصــور 

القانوني من واقع نظرها للدعاوى.
مــن جانبه أشــاد ثابت رئيس المكتــب الفنّي 

د علــى أهمية  للمحكمــة العليــا بالزيــارة، وأكَّ
التنســيق الدائم بين السُّــلطتين التشــريعية 
والقضائيــة فــي مجــال تطويــر التشــريعات 
ومعالجــة بعــض أوجــه الُقصور التــي تعتري 
القوانين الســارية؛ والتركيز على سَن قوانين 
تُساهم في تسريع الفصل في القضايا والحد 

من ظاهرة االختناق القضائي.
فــي نهاية اللقاء اتّفق الطرفان على تشــكيل 

خليــة عمل مُشــتركة تعقــد اجتماع شــهري 
لمناقشــة التعديالت المقترحــة، وقياس أثرها 
على كفاءة العمــل القضائي، وحصر األولويات 
التشــريعية ذات البُعد القضائي؛ وتعزيز آليات 
التنســيق البيني عبــر الوســائل التكنولوجية 
وحصــر المبــادئ القضائيــة التــي تُقرّرهــا 
المحكمة العُليا واالســتفادة منهــا في تعديل 

التشريعات.

النائب الغول: تسجيل مستوطنات 
الضفة بوزارة العدل الصهيونية جريمة كبرى

أكــد رئيــس اللجنــة القانونية في 
المجلس التشــريعي النائب محمد 
االحتــالل  قــرار  أن  الغــول،  فــرج 
)ج(  المناطــق  بضــم  الصهيونــي 
الفلســطينية مغلفًا  األراضــي  من 
بقرار مــن حزب الليكــود ومطالبة 
أعضــاء الكنيســت التابعين لحزب 
القــرار  لهــذا  للتصويــت  الليكــود 
وتصريــح نتنياهــو يؤكــد أن هذا 
القــرار مدعــوم بقــرار وتفاهمات 
مــع الواليات المتحــدة، وهذا يدلل 
مــن  واضحــة  مؤامــرة  هنــاك  أن 
االحتــالل الصهيونــي على األرض 
الفلسطينية وضد الحقوق الوطنية 

لشعبنا. 
وقــال النائب الغول في تصريح صحفي:" هذا القرار يعتبر 
اعتداء صــارخ على األرض الفلســطينية ونســف للقانون 
الدولي والمعاهدات الدولية ونسف التفاقية أوسلو الهزيلة 
أصاًل والمرفوضة أساســًا وهي غطاء من اإلدارة االمريكية 
التي تعتبر شــريكة مع االحتالل الصهيوني بارتكاب هذه 
الجرائم من خــالل اعطائها الضوء األخضر ودعمها بالمال 
والســالح والموقف القانوني والموقف السياســي، وأن هذا 
القرار يعتبــر منافي لــكل القوانين والمعاهــدات الدولية 
هذه سياســة السرقة والسطو التي يمارسها االحتالل على 

األرض الفلسطينية".
وأضــاف الغول:" االحتــالل كيان إرهابي ويمــارس إرهاب 
الدولــة ويقــوم بعمليــات قرصنة لــألرض الفلســطينية 
واغتصــاب لــألرض الفلســطينية، وأنهــا كلهــا أراضــي 
فلســطينية ال فرق بين القدس والمناطق )ج( وحيفا ويافا 
وعكا، وإن االحتالل لكل األرض الفلسطينية احتالل غاشم 
إجرامــي مرفوض وفــق القوانين الدوليــة، واالعتداء على 

األراضي )ج( كاالعتداء على األقصى وحيفا ويافا"

وشــدد أن االحتــالل يرتكب جرائم 
حــرب بهــذه القــرارات االجراميــة 
وعلــى الرغــم مــن قــرار المدعية 
العامة في محكمة الجنايات الدولية 
بوجود أسباب معقولة بالتحقيق مع 
االحتالل بارتكابه جرائم حرب إال أن 
االحتالل بإصراره فــي اصدار مثل 
هذه القــرارات يكون ارتكب جريمة 
حــرب جديــدة مــع ســبق اإلصرار 
العقليــة  ويؤكــد علــى  والترصــد 
الصهيونيــة التي تتحــدى القانون 

الدولي بشكل دائم ومستمر.
وأوضــح أن عدم مســائلة االحتالل 
عن هذه الجرائم والجرائم السابقة 
جعله يتمــادى في ارتــكاب المزيد 
من الجرائم، وهو اعتداء صارخ على الحقوق الفلسطينية، 
مبينًا أن االحتالل ال يفهم سوى لغة واحدة وهي لغة القوة 
بجميع أشــكالها وهي حق مشــروع للشــعوب المحتلة في 

مقاومة االحتالل بكل الوسائل ومنها المقاومة المسلحة.
ودعا النائب الغول الفصائل الفلسطينية ومؤسسات العالم 
واألمــم المتحدة والبرلمانات الدولية والفلســطينيين بكل 
شــرائحهم لمواجهة هذا المحتل الخطير الذي يعتدي على 
الشجر والبشــر والحجر وعلى المقدســات قائاًل:" االحتالل 
هــو الخطر والســرطان المزروع في قلــب األمة وال بد من 

اقتالعه". 
وبيــن الغــول، أنه ال بــد من االصطفــاف حــول المقاومة 
الفلسطينية للجم االحتالل وكنسه من أرضنا وتطهيرها، 
وال بد من اتخاذ كل الخطوات لمواجهة االحتالل بكل السبل 
االقتصاديــة والسياســية والقانونية واألمنيــة والمقاومة 
المسلحة بكل أشكالها البد من اصطفاف الجميع حول هذا 
الخطر الدائم ال بد أن تتوحد هذه الجهود من أجل اقتالعه 

من أرضنا المقدسة.
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ماجد أحمد أبو مراد

خبــر تعــاون جهاز المخابرات العامــة برام اهلل مع االحتالل فــي جريمة اغتيال 
القائد العســكري في ســرايا القدس الشــهيد بهاء أبو العطا رحمه اهلل، شكلت 
حالة من االســتهجان واالستغراب لدى جماهير شعبنا على الرغم من المعرفة 
الســابقة بسوء سمعة الجهاز المذكور، غير أن شــعبنا وكل األحرار والوطنيين 
لم يكونوا يرغبون بالوصول إلى هذا الحد من السفه واالنحطاط واالنحدار من 

الناحية الوطنية واألخالقية والقيمية. 
إن األدلــة الواضحة والدامغة التي ســاقتها وزارة الداخلية في غزة حول حادثة 
اغتيال أبو العطا، تصنف على أنها خطيرة جدًا سواء تسجيل المكالمات الهاتفية 
أو البث بالصوت والصــورة العترافات المتعاونين وهم أصاًل ضباط في الجهاز 
ســيء الســمعة والصيت، كلها بمثابة أدلة دامغة تدين أصحابها ومشــغليهم 
بتهم كبرى كالخيانة الوطنية وسوء األمانة والتحلل من القيم الوطنية ومعاداة 
الشــعب الفلســطيني والعمل ضد مصالحه الوطنية العليا والتآمر على قيادات 

المقاومة وكشف ظهرها للعدو عن سبق إصرار وترصد. 
لذلــك كله مــن الواجب الوطني أن يخضــع هؤالء لمحاكمة عســكرية عاجلة، 
وإنني هنا أهيب وأدعو هيئة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري بغزة 
للمبــادرة بعرض هؤالء الجناة على المحكمة العســكرية والبدء فورًا بإجراءات 
محاكمتهم وفي مقدمتهم المتورط الرئيس الذي قدم لالحتالل تقريرًا مفصاًل 

عن تحركات القائد أبو العطا رحمه اهلل. 
العيب األكبر هو تحدي السلطة لمشاعر األحرار واقدام رئاسة السلطة –اذا صح 
الخبر- على ترقية المدعو "الغرباوي" لرتبة إضافية وبشكل استثنائي كأنه قام 
بعمــل بطولي أو اختراق وإنجاز غير معهود، وكأنه لم يقم بعمل خياني يوجب 
محاكمته، وهذا أمر في غاية الغرابة واالستهجان، لذلك علينا محاكمته محاكمة 
عسكرية غيابيًا وليصدر بحقه الحكم الذي يرضي ضمائر األحرار وفق القانون 
الثــوري، ويمكن تنفيذ الحكم الصــادر بحقه حين القدرة على جلبه ألرض غزة 

بطريقة أـو أخرى. 
هذه الحادثة أوضحت لكل الدنيا أن منظومة السلطة األمنية تتمتع بجرأة عالية 
على خيانة األرض والوطن واالنسان الفلسطيني وغني عن القول إنها منظومة 
عفنة مزودة بعقيدة أمنية قذرة، لذا من الواجب الوطني التخلص منها والسعي 

نحو تفكيكها بكل السبل والوسائل الممكنة والمتاحة. 
وهذا بالتأكيد ال يتأتى إال بالتغلب على المنظومة السياسية القائمة في الضفة 
الغربية وهنا فإنني أدعو جماهير شــعبنا في الضفة الغربية المحتلة لتدشين 
أوســع وأكبر موجة تظاهرات شــعبية عارمة لالحتجاج على ســلوك الســلطة 
السياســي سعيًا إلحراج الســلطة في المحافل الدولية ولدى الحكومات العربية 
واإلسالمية تمهيدًا إلعالن حالة العصيان المدني بهدف اسقاطها أسوة بما حدث 

مع بعض األنظمة في المنطقة التي أبدت العداء لشعوبها.
وعلــى صعيد أخر فإنه من المفيد المضي قدمًا نحو تشــكيل تكتل وطني حر 
يضــم كل المكونات الوطنية المخلصة والســعي ليكون هــذا التكتل الوطني 
بدياًل منطقيًا وعمليًا عن سلطة رام اهلل التي ال تراعي مصالح شعبنا بل تتآمر 

عليه. 
 ويمكن تســويق هذا األمر لدى الجهات العربية واإلســالمية والدولية الرسمية 
وشــبه الرســمية بجهــود ومســاعدة أصدقاء الشــعب الفلســطيني مــن دول 
وشــخصيات ومنظمات وهيئــات مختلفة في محاولة للتخلص من عار أوســلو 

وسياسة السلطة ورئاستها التي لم تعد تمثل أي فلسطيني حر. 
آمل أن يكون العام 2020م عام خير على شــعبنا وأن تتمكن القوى السياســية 
الفاعلة والحية من التغلب على السلطة وإزاحتها عن سدة الحكم وجلب قادتها 
السياســيين واألمنيين لمحاكمــات عاجلة وعادلة وخاصة أولئــك الذين أضروا 

بمصالح شعبنا وألحقوا الضرر بالمقاومة.  

لجنتا الداخلية والقانونية 
بالتشريعي تزوران هيئة القضاء العسكري

زارت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكم المحلــي واللجنة 
القانونية بالمجلس التشــريعي هيئة القضاء العســكري 
بمقرهــا في مدينة غزة، وشــارك بالزيــارة رئيس لجنة 
الداخليــة النائــب إســماعيل األشــقر، ورئيــس اللجنــة 
القانونيــة النائــب محمد فرج الغــول، وُكاًل مــن أعضاء 
اللجنتين النائب ســالم ســالمة، النائب مروان أبو راس، 
والنائــب جميلة الشــنطي، وكان في اســتقبالهم رئيس 
هيئــة القضاء العســكري العميد أمين نوفــل، والمدعي 
العام العسكري فضل الجديلي، وعدد من القضاة وهيئة 

القضاء العسكري.
بــدوره رحــب العميــد أميــن نوفــل، برئيســي وأعضاء 
اللجنتين شــاكرًا لهم زيارتهم التي اعتبرها لفتة كريمة 
لكونها الزيارة األولى بعد إقرار المجلس التشريعي قانون 
هيئــة القضاء العســكري، مضيفًا أن الهيئــة تعمل على 
ضبط الحالة األمنية وبخاصــة قضايا التخابر والمخدرات 
والجنايات الكبرى ذات الصلة باألمن القومي الفلسطيني. 
وأكــد العميــد نوفل، أنــه تم اســتحداث دائرة شــكاوى 

وتظلمــات، للنظر في شــكاوى المحكومين وتظلماتهم، 
وتابع بالقول: "تم هيكلة المحاكم العسكرية وفقًا لبنود 
ومواد القانون الجديد الذي أقره التشريعي مؤخرًا، ليصبح 
لدينا محكمتي استئناف، ومحكمة واحدة خاصة، إلى جانب 
ثالثة هيئات دائمة، ورئيس محكمة خاصة وسيتم إقرار 

الهيكلية من جديد".       
بدوره دعــا رئيس اللجنــة القانونية النائــب محمد فرج 
الغول، هيئة القضاء العسكري لإلسراع في انهاء القضايا 
والملفــات المتراكمــة والعمــل علــى إنجازها بالســرعة 
الممكنــة وبما يحقق العدالة وينســجم مع مبدأ ســيادة 

القانون.
مــن جهتــه أكــد رئيس لجنــة الداخليــة واألمــن النائب 
إســماعيل األشقر، مســاندة لجنته والمجلس التشريعي 
الفلســطيني لهيئــة القضــاء العســكري، وقــال: "نحــن 
حريصيــن أن تكونوا مســتقرين ونزيهيــن ونقدر كل ما 
تفعلوه من إجراءات قانونية ومجريات قضائية من شأنها 

المحافظة على الوطن والمواطن".

لجنتا الداخلية والقانونية أثناء إجتماع مشترك


