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رئاسة التشريعي تبرق بالتحية للمعلم الفلسطيني في يومه 
وتطالب الحكومة بتمكين المعلمين من حقوقهم 

طالب الدكتور أحمد بحر حكومة التوافق 
برئاسة "الحمد اهلل" بتحمل مسئولياتها 
تجاه المعلم الفلســطيني وتمكينه من 
حقوقه، الفًتا خالل حفــل نظمته وزارة 
التربيــة والتعليــم بقاعة رشــاد الشــوا 
بمناســبة يوم المعلم الفلســطيني إلى 
أن المعلــم المخلــص هــو الــذي يبني 
ويؤســس جياًل واعيًا بحقوقه وواجباته 

الوطنية والدينية. 
 واســتهجن مــا يتعــرض لــه المعلــم 
الفلسطيني من تمييز بين غزة والضفة 
من قبل حكومة التوافق برئاسة "الحمد 
اهلل"، مشــيًرا إلى أن المعاناة والتمييز ال 
تتوقفــان عنــد التعليم بل هــي ممتدة 
لبقية الوزارات كالصحة والداخلية وغير 
ذلك مــن الــوزارات والمؤسســات التي 

تعاني من قلة الموازنات واالمكانيات. 
وهنأ بحر المعلم الفلســطيني في يومه 
مشــيًرا إلى أن المعلم ظل صامًدا يقدم 

كل ما يملــك لطالبه وتالميذه، ومنهم 
من قدم روحه وأبناءه من أجل الوطن، 
منوهــًا إلــى أن شــعبنا يحظــى بأعلى 
نسبة تعليم على مستوى العالم العربي 

واإلسالمي. 
المجلــس  ودعــم  وقــوف  عــن  وعبــر 
التشــريعي ولجانــه المختصــة للمعلــم 
الفلســطيني الصامــد فــي قطــاع غزة 
العمليــة  لرفعــة شــأن  والــذي يعمــل 
التعليمية وبناء جيل قوي يؤمن بعدالة 
قضيته ويكون في المستقبل جيل النصر 
والتحرير، وأضاف:" المعلم الفلســطيني 
يشكل الركيزة األهم في محاربة سياسة 

التجهيل الصهيونية".
وأكــد أن احتــرام المعلــم الفلســطيني 
وتقديره والحرص على إرضائه وظيفيًا 
أولوية وطنية، وأن المعلم الفلسطيني 
يشــكل األساس الصالح للنهضة والبناء 

والتقدم للوطن والمجتمع.

النائــب  بحــر  أحمــد  الدكتــور  دعــا 
التشــريعي  المجلــس  لرئيــس  األول 
الفلســطيني شــباب األمتيــن العربية 
واإلسالمية لدعم قضيتنا والمشاركة 
في شــرف تحرير فلســطين، والســير 
على خطى الشــهيد التونســي محمد 
الــزواري، الــذي ضــرب أروع األمثلــة 
في مشــاركة الشــباب العربي بدعم 
لألمــة  األولــى  القضيــة  ومســاندة 
العربية واإلسالمية، مؤكدًا أن الشباب 

يشكلون عنصر األمل للمستقبل. 
جــاء ذلك خــالل مشــاركة "بحر" في 
مسير عسكري للنخب الطالبية لفتوة 
غــزة بعنوان "مســير فتوة فلســطين 
على خطى المجاهدين"، والذي نظمه 
جهــاز األمــن الوطنــي بمدينــة غزة، 
بحضور النائب في المجلس التشريعي 
عبد الرحمن الجمل، وقائد قوات األمن 
الوطني في قطاع غــزة العميد نعيم 
الغول، وبمشاركة قيادات وضباط من 

الجهاز.
وقال بحر:" الشــباب هم قادة الثورات 
ومستقبل الوطن، وقضيتنا ال تخص 
فقط شــعبنا الفلســطيني إنمــا تقع 
في اهتمام االمة العربية واإلســالمية 
كافــة، وذلــك ألن القــدس عقيــدة 
راســخة في قلوب جميع المســلمين، 
والشــهيد التونســي "محمد الزواري" 

أكــد للعالم أن القضية الفلســطينية 
قضية األمة وليســت خاصة بالشعب 

الفلسطيني فقط".
وأكــد أن جهاز األمــن الوطني يحمل 
عقيــدة أمنية وطنية بامتيــاز ويقوم 

مســئولية حمايــة الوطــن وحراســة 
حدوده، والمضي قدمًا نحو المساهمة 
والمشــاركة فــي تحريــر الوطــن من 

رجس االحتالل.
وقال بحر خــالل كلمته: "نحن نحترم 

بحماية الحدود والثغور من أي عدوان، 
وعناصــره يقومــون بــأداء واجباتهم 
الوطنيــة ومهامهــم الميدانيــة على 
أكمــل وجــه، وهم يعدون أنفســهم 
عســكرًيا وروحيًا، وعلى عاتقهم تقع 

األمن القومي المصــري ونعتبره أمن 
فلســطين، وســنحمي الحــدود مــن 
أي عبــث محتمل، ونطمئن األشــقاء 
المصريين بأننا لن نكون إال عوًنا لهم 

وسنًدا قوًيا".
ولفــت بحر إلى أن شــباب الفتوة هم 
رجال المســتقبل الذين سيشــاركون 
اهلل،  بــإذن  فلســطين  تحريــر  فــي 
مخاطبًا المشــاركين بالمسير بقوله:" 
أنتم اليوم تستعدون لنصرة القضية 
الفلســطينية، أنتــم أمل المســتقبل 
لقضيتنا العادلة". مشــيرًا إلى أن هذا 
التدريب واجب وطني على كل شباب 
فلســطين، خاصة أن القــدس محتلة 
ويعمــل االحتالل على تهويدها وهي 

بحاجة لرجال لتحريرها. 
وأشار إلى أن شعبنا وعلى الرغم من 
استمرار الحصار والمماطلة والتسويف 
فــي رفعــه، غير أنــه لن يتنــازل عن 
الثوابــت والمقدســات، ولــن يكــون 
بيننا من يتنازل عن أرض فلســطين 
أو يلقــي البندقيــة، منوًهــا إلــى أن 
المقاومة ســتبقى تســير نحــو تحرير 
فلســطين وهي تعمل من أجل ذلك 
صباح مســاء، ولن تنحــرف أو تختلط 
عليهــا األوراق، وســتبقى تدافــع عن 
أعظم وأشــرف قضيــة وهي القضية 

الفلسطينية.

خالل مشاركته في مسير نظمه األمن الوطني
د. بحر: الشباب هم قادة الثورات وأمل المستقبل وعلى 

االمة دعم قضية فلسطين بكل قوة 
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3 أخبار ومقاالت

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

حرب الفرقان.. بداية النهاية
 للمشروع الصهيوني

يصادف هذه األيام الذكرى الثامنة لحرب الفرقان التي شهدت أول حرب صهيونية شاملة 
على قطاع غزة منذ عام 1967، والتي شــكلت بداية االنكســار للعربدة والغرور العسكري 
الصهيوني الذي اعتقد أن جيشــه المدجج بكل أنواع األسلحة المتطورة ال يمكن أن ُيقهر 

أو ُيهزم.
مــن هنا تلقى الصهاينة علــى أرض غزة الصامدة عبر معركة الفرقــان صفعتهم األولى 
التي تلتها صفعة حرب الســجيل عام 2012 التي أراد االحتالل فيها إعادة الكّرة على غزة 
ومقاومتها الباسلة، قبل أن تعود الجحافل الصهيونية في محاولة يائسة عام 2014 لتنفيذ 

ما فشلت في تحقيقه خالل الحربين السابقتين، فكان نصيبها –مجددا- الخزي والعار.    
إن العبرة األهم التي يجب على قادة االحتالل استخالصها من وراء الحروب وكافة أشكال 
العدوان ضد شــعبنا ومقاومتنا التي استخدم فيها كامل قوته وعدته العسكرية الغاشمة، 
تكمن في اســتحالة كسر إرادة شعبنا ومقاومتنا وحملها على التنازل عن حقوقه وثوابته 
الوطنية، أو دفعها للتنكب عن مسار المقاومة والتحرر الوطني مهما بلغت اآلالم والمعاناة 

والتضحيات.
يخطئ العدو حين يعتقد أنه قادر على فرض إرادته على شعبنا ومقاومتنا بالقوة الغاشمة 
أو بامتالك جعجعة التهديد والوعيد بين الحين واآلخر، فالدماء الفلسطينية التي ما فتئت 
تــراق في ميادين الشــرف والبطولة في إطــار الرد على الحروب والمعــارك الصهيونية ال 
يكســرها أو يفــّت فــي عضدها أي تهديــدات صهيونية جوفاء بقدر مــا يزيدها قوة على 
قوتها، وثباتا على ثبات، وصمودا فوق صمود، ويجعلنا أكثر إصرارا على التمســك بحقنا 
في المقاومة حتى النصر والتحرير، وأكثر تمسكا بحقوقنا المشروعة وثوابتنا الوطنية غير 

القابلة للمساومة أو التفريط في أي وقت من األوقات وتحت أي ظرف من الظروف.
ينبغي أن يتذكر العدو الصهيوني على الدوام أن الحروب وكافة جوالت التصعيد المنصرمة 
قد أذهبت عهد العربدة المفتوحة والقدرة على فرض أجندة البطش والعدوان، وأن قوى 
المقاومة قد استخلصت عبر ودروس الماضي والحاضر، وأدارت الحروب ومعارك التصعيد 
ســابقا بجدارة وحكمة واقتدار، وتمكنت من إرباك ساســة وعســكر العدو وإجبارهم على 

االنكفاء وأن يحسبوا للمقاومة وقدراتها العسكرية ألف حساب.
لقد أثبتت تجارب العدوان والتصعيد الماضية أن العدو الصهيوني لم يعد مطلق اليدين، 
وأن عدوانه له ثمن، وأن المرحلة الراهنة وأي مرحل قادمة لن تستنسخ يده الطولى التي 
بطشــت بشــعبنا فيما مضى، وأن إطالق ســيول التهديدات الفارغة، التي طالعنا بعضها 

مؤخرا من قادة العدو وبعض وزرائه، ال يسمن وال يغني من جوع.
لذا، ال مفر من أن يعترف قادة االحتالل بإفالسهم العسكري والسياسي في مواجهة شعبنا 
ومقاومته الباســلة، وأال يعمــدوا إلى تفريغ مكبوتات حقدهم وقهرهم وإفالســهم على 
أرض القدس والضفة الغربية المجاهدة، ومحاولة المســاس بأهلها الصامدين، كجزء من 

حالة التعويض واإلسقاط النفسي الذي خّلفته هزيمتهم واندحارهم في غزة الشماء.
إن الجهد المقاوم اليوم ال يمتطي الشعارات الرنانة التي تجلجل األرض وتدّوي في فضاء 
النــاس واإلعــالم، وإنما يبدو في مســتوى اإلعداد العســكري الكبير الــذي ال يدركه أحد، 
وال يــراه الناس عيانا إال في قلب الميدان، متجســدا في البطولــة الكبرى والثبات العظيم 
والصمــود الرائع، مــا أذهل االحتالل وترك قادته في حيرة لن يســتفيقوا منها إال بتحرير 
أرضنا ومقدســاتنا بإذن اهلل.. وما المشــروع الذي قاده الطيار التونســي الشــهيد محمد 

الزواري عنا ببعيد.  
وكما فشــل العدو الصهيوني في كل أشــكال العدوان والحروب الســابقة سيكون مصيره 
الفشــل في ســياق أي معركة أو حرب قادمة بإذن اهلل، ولن يتجرع، حين يفكر بأي حماقة 

جديدة ضد شعبنا ومقاومتنا، إال مرارة الخسارة الكاملة والخذالن التام.
فــي الذكــرى الثامنة لحــرب الفرقان نتوجــه بالتحيــة كل التحية إلى أرواح شــهداء حرب 
الفرقان، وعلى رأســهم الشهيد النائب القائد سعيد صيام وزير الداخلية األسبق، والشهيد 
القائد اللواء توفيق جبر قائد الشــرطة الفلســطينية األسبق، والشــهيد القائد الداعية نزار 
ريان، وكل شهداء شعبنا، وإلى الجرحى والمتضررين وأصحاب البيوت المهدمة، مؤكدين 
أنهم يعبدون لنا طريق النصر، ويشــكلون الوقود الدافع لمســيرة التحرير التي ســتتكلل 

بالخالص من االحتالل بإذن اهلل.
ستبقى غزة الصامدة والضفة الغراء شامخة الهامة رغم أنف الصهاينة الحاقدين.. وستبقى 
مقاومتنا الفلســطينية نبراســا لكل أبناء شعبنا في مســيرنا المبارك نحو النصر والتحرير 

واالستقالل. 
وختامــا.. فإننــا نؤكد ألبناء شــعبنا وأمتنا أننا ســنظل األوفياء لدماء الشــهداء والجرحى 
والمكلومين والمعذبين، ولن نقيل أو نســتقيل حتى يــأذن اهلل بالنصر والتحرير، ويومئذ 

يفرح المؤمنون بنصر اهلل، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم.

وقع المجلس التشــريعي الفلســطيني 
مذكرة تعــاون مع الجامعة اإلســالمية 
بغزة، تضمنت تحقيق تعاون مشــترك 
ومتبادل بين المؤسستين في المجاالت 
التشريعية والقانونية وتبادل الخبرات، 
ومثــل المجلــس التشــريعي في حفل 
توقيــع المذكــرة النائــب األول لرئيس 
المجلــس الدكتــور أحمــد بحــر، فــي 
حين وقــع المذكرة نيابــة عن الجامعة 
عــادل  الدكتــور  رئيســها  اإلســالمية 
عوض اهلل، وذلك بمقر الجامعة بغزة. 

وحضــر حفــل التوقيع ُكاًل مــن رئيس 
مجلس أمناء الجامعة اإلســالمية نصر 
الديــن المزيني، وعميد كلية الشــريعة 
والقانون بالجامعة د. ماهر السوســي، 

وأمين عــام المجلس التشــريعي نافذ 
المدهون، ومدير عام الشئون القانونية 
أمجــد األغــا، وعــدد مــن األكاديميين 

بالجامعة.
ونصت المذكــرة الموقعة على ضرورة 
التشــريعي  المجلــس  بيــن  التعــاون 
والجامعة اإلسالمية من خالل التنسيق 
المشــترك والمتبــادل فــي المجــاالت 
التشريعية والقانونية ومجاالت التدريب 
وتبــادل اإلصدارات بين المؤسســتين، 
وذلــك بهــدف تحقيــق تعــاون مثمــر 
بين المجلس التشــريعي الفلســطيني 
وكلية الشــريعة والقانون في الجامعة 

اإلسالمية.
المذكــرة علــى تمكيــن  كمــا نصــت 

الجامعة اإلســالمية مــن االطالع على 
األعمال التحضيرية لمشاريع القوانين، 
وتمكين الطلبة من التدريب في المجال 
القانونــي والبرلمانــي، وكذلك تمكين 
الطلبــة من حضــور جلســات المجلس 

التشريعي.
مذكــرة  بموجــب  الجامعــة  وتعهــدت 
طواقمهــا  بقيــام  الموقعــة  التعــاون 
األكاديميــة بوضــع المالحظــات على 
مشــاريع القوانين الُمرســلة إليهم من 
المجلس التشــريعي، وعقد أنشــطة ال 
منهجية للتعريف بالتطورات التشريعية، 
وكذلك قيام الهيئة األكاديمية بالجامعة 
بإعــداد المذكرات التوضيحية للقوانين 

بالتعاون مع المجلس التشريعي.

التشريعي يوقع مذكرة تعاون مع الجامعة اإلسالمية

دان النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد 
مبــارك ما قام به أفراد من جهــاز المخابرات العامة 
مــن وخطــف للمواطن حمــدان جمال الســيد أحمد 
وشــقيقه واالعتداء عليهما وعلى زوجته التي كانت 
برفقتــه بالضرب وســط مدينــة رام اهلل يوم أمس 
دون مراعاة ألية قيمة انســانية وحضارية ووطنية 
وخاصة االعتداء على سيدة أمام زوجها مما يتنافى 

مع دين وتقاليد وعادة شعبنا وأخالقه.
واعتبر النائب مبارك هــذه الظاهرة تصعيدًا خطيرًا 
يهدد النســيج االجتماعــي والوحــدة الوطنية ويثير 
الفتنــة ويفســح المجــال للعابثيــن بأمــن الوطــن 
والمجتمــع أن يمارســوا دورهــم الســلبي في هذا 
اإلطــار بهدف اثــارة النزاعــات والخالفات واشــعال 
نار الفتنة في شــوارع ومدن وأحياء الضفة الغربية 
المحتلــة. وحّمــل النائــب مبــارك قيــادة الســلطة 
وأجهزتهــا األمنيــة المســؤولية الكاملــة عن حماية 
المواطنين، مطالبًا بوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة 
التي أصبحت لألسف متكررة دون حسيب وال رقيب، 
داعًيا لمحاســبة المسؤولين عن ارتكابها ووضع حد 
لكافة انتهاكات حقوق اإلنسان الفلسطيني واإلفراج 
الفــوري عن جميــع المعتقلين في ســجون األجهزة 
األمنية على خلفية االنتماء السياسي أو الفصائلي. 

وأهاب مبارك بكافة المؤسسات القانونية والحقوقية 
المحلية والدولية والقوى والفصائل ونواب المجلس 
التشــريعي ومؤسســات المجتمع المدنــي أن تعلي 
صوتها في وجه هذه الممارســات الغريبة والشــاذة 
عــن أخالق شــعبنا، مناشــًدا الجميع بوقفــة حازمة 
وصارمــة لمنع تكرار هذه االنتهاكات بحق الشــرفاء 

من أبناء شعبنا.

النائب مبارك: انتهاكات 
أجهزة أمن الضفة تهدد 

عقــدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية بالمجلس التشــريعي جلســة اســتماع النسيج االجتماعي 
لوكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، ومدير عام الخدمات الطبية العسكرية 
د. ســعيد الســعودي، بمقر التشــريعي يوم أمس األول، وترأس الجلســة النائب 
خميــس النجار مســئول الملــف الصحي بلجنــة التربية، وبحضور النواب: ســالم 
ســالمة، يوسف الشــرافي، يحيى العبادســة، محمد شــهاب، هدى نعيم، جميلة 
الشــنطي، وناقش النواب أثناء الجلســة الوضع الصحي في مستشفيات القطاع، 
باإلضافة لعمل الخدمات الطبية العسكرية وسُبل التعاون مع وزارة الصحة بهدف 

تحسين وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للجمهور.
وناقش الحضور اآلليات المقترحة للتعاون بين وزارة الصحة والخدمات العسكرية 
فيمــا يتعلــق بالمستشــفى الجزائري فــي خان يونــس، ودعا النائــب النجار إلى 

استغالل المشفى وتأهيله لتقديم الخدمات الطبية للعسكريين وللمدنيين معًا.
من ناحيته أكد د. السعودي استعداد الخدمات الطبية للقيام بذلك، الفًتا لضرورة 
تقديم وزارة الصحة كل ما ينقص المشــفى من الكوادر والمستلزمات واألدوية، 
منوًها لتقديم الخدمات الطبية العسكرية للخدمة الطبية للمدنيين في حال دعت 
الضــرورة لذلك، ومشــدًدا على أن الخدمــات الطبية تضــع كل امكانياتها تحت 
تصرف وخدمة المواطنين. بدوره أكد د. أبو الريش استعداد وزارته للتعاون مع 
الخدمات الطبية العسكرية وتقديم المستلزمات واألدوية للمشفى المذكور بغية 
تأهيله وتزويده بما يلزم حتى يتمكن من تقديم الخدمة للمواطنين عســكريين 
ومدنيين، مشيًرا إلى أن وزارته ال يمكنها تقديم أو تغطية نقص الكوادر الطبية 

ألن مستشفيات الصحة تعاني من ذلك أصاًل. 
وأشــار أبــو الريــش إلــى أن وزارته لديهــا نقص في الكــوادر الطبيــة وخاصة 
التمريض، وعمال الخدمات، باإلضافة لنقص شديد في األسرة الخاصة بالمرضى، 
وهــي بفعــل ذلك عاجزة عن فتح العديد من األقســام الجاهزة بالمستشــفيات، 
داعًيــا حكومة "الحمــد اهلل" للقيام بواجباتها تجاه مؤسســات الوزارة في القطاع 
اســوة بالضفة الغربية.  وأكد أن وزارته بصدد تنفيذ مشــروع وصفه بالمشروع 
الحيوي والضرورة وهو مشــروع فرم النفايات الطبيــة بداًل عن حرقها لما للحرق 
من مخاطر صحية وأضرار على البيئة، وفي نهاية اللقاء أكد النواب على دعمهم 
لوزارة الصحة، ووعد النائب النجار بالتواصل مع الجهات الرسمية لتذليل أي عقبة 
تعتــرض العمــل الصحي، باإلضافــة للبحث عن حلول لمشــكالت نقص األدوية 

والكوادر والمستلزمات الطبية في المستشفيات. 

لجنة التربية تستمع لوكيل الصحة 
ومدير الخدمات الطبية العسكرية
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تقارير

وقــال الدكتــور أحمد بحر خــالل كلمته 
االفتتاحيــة أن مجموعــة مــن أعضــاء 
المجلــس "تجــاوز عددهــم الربــع" من 
إجمالــي عــدد األعضاء تقدمــوا بطلب 
مكتــوب لرئاســة المجلــس التشــريعي 
لعقــد جلســة طارئــة وذلك لمناقشــة 
موضــوع االعتداء علــى حصانة أعضاء 
المجلــس، مبينًا أن هذا االجراء تم عماًل 
بأحــكام القانون األساســي وتعديالته، 
وباالســتناد الى أحكام المادة )22( من 

النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وأكد أن رئاسة المجلس وجهت دعوات 
للكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين، 
للمشــاركة بالجلسة التي تأتي من أجل 
الدفــاع عــن حصانة النــواب حتى يأخذ 
المجلــس دوره الريــادي فــي التصدي 
ألية مؤامرة تســتهدف النظام السياسي 

الفلسطيني بمكوناته كافة.
وأشار لرعاية التشريعي للحوار الوطني 
في العام 2006م، وصواًل لتوقيع وثيقة 
الوفــاق الوطني، مشــددًا علــى ضرورة 
الوقــوف موحدين لمواجهــة مخططات 
االحتــالل، مبرقــًا بالتحية لألســرى في 
ســجون االحتالل وعلى رأسهم النواب: 
مروان البرغوثي، أحمد ســعدات، حسن 
يوســف، محمــد أبو طير، عزام ســلهب، 

وجمال النتشة.

 تقرير اللجنة القانونية 
بــدوره تــال رئيــس اللجنــة القانونيــة 
في المجلــس التشــريعي النائب محمد 
فــرج الغول تقرير لجنته مشــيرًا إلى أن 
المجلس التشــريعي األول كان قد وضع 
فــي العــام 2002م القانون األساســي 
الدســتورية  المبــادئ  تضمــن  الــذي 
األساسية وحدد طبيعة النظام السياسي 
بأنــه ديمقراطــي نيابــي يعتمــد على 
التعددية السياسية والحزبية، مؤكدًا أن 
القانون األساسي حدد مدة الوالية لكل 
من المجلس التشريعي ورئاسة السلطة، 
وإن ما يجري فــي رام اهلل هو اغتصاب 
للســلطة وتطاول على النواب، واعتداء 
صارخ على حصانة المؤسسة التشريعية 

نفســها باإلضافــة الــي االعتــداء على 
حصانة النواب.

محمــود  قــرارات  أن  التقريــر  واعتبــر 
عــن  الحصانــة  رفــع  بشــأن  عبــاس 
خمســة من أعضاء المجلس التشــريعي 
منعدمــة وفاقدة للمشــروعية القانونية 
والدســتورية وليســت لهــا أيــة قيمــة 
قانونية على االطالق، مؤكًدا أن المادة 
لســنة  األساســي  القانــون  مــن   )53(
التعــرض  حظــرت  وتعديالتهــا   2003
لعضــو المجلس التشــريعي بأي شــكل 
من األشــكال، باإلضافة لحظر مســاءلة 
أعضاء المجلس جزائيًا أو مدنيًا بســبب 
اآلراء التــي يبدونهــا أو اتخــاذ أي إجراء 

قضائي بحقهم.
وأكد الغول في تقريره إلى أن المحكمة 
الدســتورية غير شــرعية على مســتوى 
النشــأة والتشــكيل، مشــيرًا   للشــروط 
القانونية الموضوعية واإلجرائية الالزمة 
لرفــع الحصانة عن النــواب منها تقديم 
طلب خطي من النائب العام إلى رئيس 
المجلــس التشــريعي، يتبعهــا سلســلة 

إجراءات قانونية.  

وأوصى التقرير بما يلي: 
1.ضرورة تمكين المجلس التشريعي من 
القيام بمهامه الدســتورية والتشــريعية 

والرقابية.
2.التأكيــد علــى انعــدام قــرارات رفــع 
الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي 
)نجاة أبو بكر، جمال الطيراوي، شــامي 
الشــامي، ناصــر جمعة، وســابقا محمد 
للمشــروعية  فاقــدة  ألنهــا  دحــالن( 

القانونية والدستورية.
3.اعتبــار اعتداء األجهزة األمنية في رام 
اهلل علــى أعضــاء المجلس التشــريعي 
داخــل مبنــى الصليــب األحمــر جريمة 
يعاقب عليهــا القانون ومالحقة كل من 

شارك في هذا االعتداء. 
التشــريعي  قــرارات  علــى  4.التأكيــد 
الســابقة بشــأن انعدام قرار تشكيل ما 

يسمى المحكمة الدستورية العليا.
5.دعوة الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ 

تغول السلطة التنفيذية على السلطات 
التشــريعية والقضائية، مشــيرًا إلى أنه 

ليس من حق المحكمة الدستورية منح 
الرئيس حق رفــع الحصانة عن النواب، 
مطالًبــا النــواب بتبنــي قانــون يعتبــر 
رفــع الحصانة التي قــام بها عباس غير 

قانوني. 

النائب هدى نعيم
قالــت:" إن أقــل الواجــب الوطنــي أن 
نقــوم بتوحيــد جهودنا كفلســطينيين 
بطابــع وطني وحــدوي حتــى ال يتفرد 

بنا االحتالل مســتغال انشــغال المنطقة 
بأزماتها الداخلية".

وطالبــت بوضع حــد للتفرد بالســلطة، 
مشيرة إلى تغول "عباس" على المجلس 
منوهــة  أعضــاءه،  وعلــى  التشــريعي 
علــى  الشــخصية  مصلحتــه  لتقديمــه 
المصلحــة الوطنية، ومطالبــة بالتحرك 
بجرأة لحماية النظام السياسي، مقترحة 
تشــكيل لجنــة برلمانيــة مــن النــواب 
المشاركين بالجلسة تعمل لوضع رؤية 
لتفعيل المجلس بكامــل كتله وقوائمه 
البرلمانية، باإلضافة لوضع خطة لتوحيد 

موقف حاسم ضد قرار رفع الحصانة عن 
بعض النواب. 

6.دعوة أعضاء المجلس كافة لالستمرار 
في أداء مهامهم الموكلة إليهم بموجب 

القانون.  
7.تحميل السلطة في رام اهلل المسؤولية 
الكاملــة عن تداعيــات إصدارها قرارات 

غير دستورية.
8.ضرورة اإلســراع في اجراء االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، 
واحتــرام القوانيــن الفلســطينية وعلى 
رأســها القانون األساســي الفلســطيني 

والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.

مداخالت النواب
النائب حسن خريشة

أشــار إلى أن هذه الجلسة جاءت انحيازًا 
لمجلســنا المعطل في الضفة منذ فترة 
طويلــة، مؤكدًا أن الحصانــة البرلمانية 
حــق للمجلــس وال يملــك أي أحــد حق 
تجريــد النائــب من حصانتــه البرلمانية 
إال المجلــس التشــريعي وعبر سلســلة 

إجراءات قانونية. 
وأضاف:" التشــريعي ليس طرف في أي 
صراع سياســي، ومن الواجــب علينا أن 
ندافع موحديــن عن قضايانــا الوطنية 
ونشــّرع ونراقــب بمــا يخــدم المصلحة 
العامة بعيدا عن المناكفات السياسية". 

النائب أشرف جمعة
اعتبر تفعيل المجلس التشريعي باالتفاق 
واالجمــاع الوطني ضرورة ملحة، رافضًا 

القضاء بين غزة والضفة.

النائب ناصر جمعة
من ناحيتــه تحدث النائــب ناصر جمعة 
فــي اتصــال هاتفي من الضفة باســم 
النــواب الذين رفعــت عنهــم الحصانة 
البرلمانيــة، مؤكدًا أنهــم يدافعون عن 

القانــون األساســي، ومشــيرًا إلــى أن 
المجلس التشــريعي سيد نفسه، ومعبرًا 
عن رفضه لتغول "عباس" على السلطة 
التشــريعية واالعتداء على نوابها الذين 
انتخبهم الشــعب الفلســطيني في أنزه 

انتخابات عرفتها الساحة الفلسطينية. 
وأكد ناصر على أنــه وزمالءه يدافعون 
عــن مبدأ ســيادة القانــون، ويحترمون 

عقد جلسة طارئة بمشاركة نواب حركة فتح وناقش االعتداء على حصانة األعضاء
التشريعي: المجلس سيد نفسه وقرار "عباس" برفع الحصانة عن بعض النواب باطل وغير قانوني وال قيمة له
النواب: نرفض تغول السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية، وتفعيل التشريعي ضرورة ملحة

عقد المجلس التشــريعي األســبوع المنصرم جلســة طارئة بمقره في مدينة غزة بمشــاركة نواب من قائمتي فتح 
وحماس، ناقشوا تقرير اللجنة القانونية حول اعتداء السلطة التنفيذية على الحصانة البرلمانية للنواب وأعضاء المجلس 
التشريعي، معتبرين قرار "أبو مازن" األخير بهذا الشأن باطل وغير قانوني وال قيمة له، مؤكدين أن التشريعي إنما هو 
سيد نفسه، وال يجوز ألحد كائن من كان أن يرفع الحصانة البرلمانية عن نوابه، وأشار النواب إلى اإلجراءات القانونية 
التي من المفترض أن تتم في حالة رفح الحصانة البرلمانية عن أحد من نواب المجلس، منوهين إلى أن ذلك يتم من 

خالل المجلس نفسه وبأغلبية الثلثين وفي نهاية الجسلة أقر النواب تقرير اللجنة القانونية باإلجماع.   
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تقارير

القانون األساسي الذي يمثل روح الحياة 
السياســية الفلسطينية، مشــيرًا إلى أن 
التشــريعي هــو صاحب الحــق في رفع 
الحصانــة البرلمانيــة ومحاســبة النواب 

وليس أي جهة أخرى.
وأضاف جمعة:" إن االتهامات السياسية 
التي وجهــت للنواب الذين رفعت عنهم 
المناكفــة  الحصانــة تأتــي مــن بــاب 
واســتخدام الســلطات بشــكل مطلــق 

لالنتقام من الخصوم السياسيين".

النائب يحيى العبادسة

بــدوره وصــف النائب يحيى العبادســة 
الجلســة بالتاريخية ويمكن البناء عليها، 
وأثنــى على مقترح النائــب هدى نعيم 

للخــروج مــن الحالــة السياســية التــي 
نعيشــها، مشــيرة لمنع السلطة في رام 
اهلل لنواب الضفة من مشاركة زمالئهم 
بالجلسة الجارية بغزة، مؤكدة على حق 
التشــريعي في عقد جلسة شاملة تكون 
أكثر تأثيًرا وشمولية دون إذن من أحد.

النائب صالح البردويل
قــال:" إن الخــالف الدائــر مــع "عباس" 
جوهره سياســي بامتياز حيــث أنه يريد 
اجبار جميع الفصائــل على رؤية واحدة 
وهــذا مخالــف لمنطــق الديمقراطيــة، 
إن مــا جمع اليــوم نواب فتــح وحماس 
هــو االنتصــار إلرادة الشــعب واحتراًما 

للقانون".  
ونــوه البردويــل إلــى أن حركته غلبت 
التوافــق الوطنــي علــى القانــون فــي 

بتشــكيل لجــان برلمانيــة للعمــل على 
تفعيــل المجلس، مؤكدًا أن التشــريعي 
يشكل أهم ضمانة للحفاظ على النظام 
السياســي للسلطة، منوهًا إلى أن هدم 
هذه المؤسســة يشكل حالة فوضى لن 

يستفيد منها أحد غير االحتالل.
بوظيفتــه  التشــريعي  تمســك  وأكــد 
المتمثلــة بإعطــاء الثقــة ألي حكومــة، 
باإلضافــة للمهام الرقابية والتشــريعية 
تعتبــر  ال  مضيفــًا:"  الموازنــة،  وإقــرار 
أي حكومــة شــرعية إال بنيلهــا الثقــة 
مــن البرلمــان"، داعيًا الحكومــة الحالية 
لتصويب أوضاعها والطلب من المجلس 

إعطائها الثقة. 

النائب سميرة الحاليقة
أكدت الحاليقة علــى خطورة ما حصل 
بحــق النواب الخمســة مــن قائمة فتح، 
معتبــرة هذه الخطــوة بمثابــة التمهيد 
لخطــوات أكبــر وأكثــر خطــورة علــى 
التشريعي، منوهة إلى أن قرار "عباس" 
األخيــر جــاء نتيجــة خالفــات فتحاويــة 
داخليــة، مضيفــة أن تغــول الســلطة 

التنفيذية يجب أن يتوقف على الفور.
ودعــت الحاليقة إلجــراء انتخابات عامة 

موضوع رئاســة عباس للسلطة، مؤكدًا 
إرادة  إلــى  ماســة  بحاجــة  شــعبنا  أن 

حقيقية لتحقيق المصالحة، مشــيرًا إلى 
أن القضية الفلسطينية تتعرض للخطر 
الكبيــر نتيجة ســلوك سياســي فاشــل 
ينتهجه شــخص بعينه، مشددًا أن ذلك 
يوجب علينا وقفة سياسية جادة تراعي 
الثوابت الفلسطينية للخروج من األزمة 

ووضع حد لتجاوزات وتغول "عباس". 

النائب خليل الحية
بدوره شدد الحية على توقف حالة التفرد 
والتغــول على كل الســلطات، داعيًا كل 
الكتــل البرلمانيــة لوضع آليــات النعقاد 
الرضــوخ  وعــدم  التشــريعي  المجلــس 

للســلطة التنفيذية، مؤكدًا أن استهداف 
"عبــاس" للتشــريعي لــن ينتهــي برفع 
الحصانة عن زمالئنا النواب بل سيستمر 

أذا لم نعمل كل ما بوسعنا إليقافه. 
وقــال:" إن حالــة التفــرد التــي يريدها 
عباس واالقصاء وتركيز كل الســلطات 
بيده هي حالة مســتنكرة بشــدة، داعيًا 
لمواجهــة االحتــالل بالوحــدة واالتفاق 

على برنامج سياسي مشترك وموحد".
ورفــض االعتــداء على حصانــة النواب 
قائاًل:" لن نعتــرف بهذه القرارات ونعلن 
تضامننا مع زمالئنا الذين رفعت عنهم 
قانونــي".  مســوغ  أي  دون  الحصانــة 
مقترحًا أن يضــاف الى التوصيات تحرير 
مذكرة قانونيــة واضحة ترفض التغول 
على السلطة التشريعية وتوزيعها على 

برلمانات العالم. 

النائب سالم سالمة
من ناحيته قال النائب سالم سالمة:" إن 
الذي ال يحافظ على النظام ال يمكن أن 
يكون جزًءا من لّم الشــمل الفلسطيني، 
كنــا نــود أن يبقــى المجلــس صاحــب 
حصانة قوية، ويستمر قائًما وفاعاًل دون 

تغول عليه من أحد". 
وأكــد أن المجلــس لن يستســلم أمام 
محاوالت اغتصاب حقوقه ونزع حصانة 
نوابــه، داعًيــا أعضــاء المجلــس بغــزة 
والضفة لعدم االستجابة لتغول السلطة 
التنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية 
والقضائيــة أيضــًا، مضيفــًا:" يجــب أن 
يستدرك النواب ما فاتهم سابقًا ويعملوا 
علــى عقد المجلس التشــريعي بحضور 

جميع الكتل والقوائم". 

عقد جلسة طارئة بمشاركة نواب حركة فتح وناقش االعتداء على حصانة األعضاء
التشريعي: المجلس سيد نفسه وقرار "عباس" برفع الحصانة عن بعض النواب باطل وغير قانوني وال قيمة له
النواب: نرفض تغول السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية، وتفعيل التشريعي ضرورة ملحة
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التقت لجنة التربيــة والقضايا االجتماعية 
فــي المجلس التشــريعي مؤخــًرا برئيس 
مجلــس أمنــاء الجامعة اإلســالمية نصر 
الديــن المزيني، ورئيــس الجامعة عادل 
العلــوم  كليــة  ورئيــس  اهلل،  عــوض 
التطبيقية والمهنية رفعت رستم، وبحثت 
المؤسســات  ومشــكالت  واقــع  معهــم 
التعليمية في فلســطين وســبل االرتقاء 

بالمستوى األكاديمي والمهني للطلبة.  
بدوره أكد رئيس لجنة التربية النائب عبد 
الرحمــن الجمل أن اللقــاء يأتي في إطار 
المهــام الموكلة للجنتــه ورغبة منها في 
متابعــة المؤسســات التعليمية ولالطالع 
على واقع التعليم العالي في فلســطين، 
وبهدف تشــخيص الحالة التعليمية لتلك 
المؤسســات وســبل االرتقاء بالمســتوى 
التعليمــي واألكاديمــي فــي فلســطين، 
وحضر اللقاء أعضاء لجنة التربية النواب: 
خميــس النجار، ســالم ســالمة، يوســف 
الشرافي، محمد شهاب، جميلة الشنطي، 
هــدى نعيم، يونــس أبو دقــة، وعاطف 

عدوان.
مــن ناحيته أشــاد رئيس مجلــس أمناء 
الجامعة اإلســالمية نصــر الدين المزيني 
بدور لجنة التربية في المجلس التشريعي 
كجهة تشــريعية ورقابية علــى الوزارات 
والمؤسسات الرسمية بما فيها التعليمية، 

مشيًرا لمسيرة الجامعات الفلسطينية عبر 
العقــود الماضية، ومشــيًدا بدور الجامعة 
اإلســالمية في إيجاد جيل متعلم ومثقف 
يحمــل هــم الوطــن ويعمــل مــن أجل 

تحريره. 
ونوه المزيني إلى جودة التعليم بالجامعة 
اإلسالمية ومســتوى الخريجين في كافة 
العلــوم اإلنســانية والعلمية والشــرعية، 
الفًتا إلى أن جامعته تحتل مكانة متقدمة 

فلســطين ومنها مفتاح قبول وتســجيل 
الطلبــة في البرامج والتخصصات العلمية 
ومدى انعكاس ذلك علــى معيار الجودة 
ومســتوى الطلبــة الخريجيــن، باإلضافة 
لألزمــات المالية التي تعانيهــا الجامعات 
والمؤسســات التعليميــة فــي فلســطين 
جراء الحصار وسوء الوضع المالي للطلبة 

وذويهم. 
الجامعــة،  رئيســي  قدمــا  بدورهمــا 

علــى مســتوى جامعــات الــدول العربية 
واألجنبية، مستدركًا بالقول:" لقد حصلنا 
على عدة جوائز دولية متميزة سواء على 
صعيد الجودة أو بالنســبة ألعضاء الهيئة 
االكاديمية والعاملين بالجامعة، علمًا بأن 
الكادر البشــري بالجامعة هو محط فخرنا 

وموضع اهتمامنا البالغ".
 وأشــار المزيني الى عدد من المشكالت 
فــي  الجامعــي  التعليــم  تواجــه  التــي 

والكليــة الجامعية شــرًحا وافًيا حول واقع 
والتخصصــات  والبرامــج  المؤسســتين 
لديهمــا،  المتوفــرة  والمهنيــة  العلميــة 
باإلضافة للدرجــات العلمية التي تمنحها 
حــرص  علــى  مؤكديــن  المؤسســتين، 
مؤسســتيهما على جودة التعليم والبيئة 
التعليمية واالكاديمية وااللتزام بالقوانين، 
ومعايير هيئة االعتماد والجودة والمعايير 

التي تضعها الوزارة حسب االصول.
مــن جانبهــم اســتعرض النــواب أعضاء 
لجنــة التربية عدة إحصائيــات حول عدد 
الجامعات والكليات والمعاهد الفلسطينية 
فــي الضفــة والقطاع بمــا فيهــا البرامج 
والتخصصــات العلمية، مؤكدين حرصهم 
علــى تطبيــق معاييــر الجــودة وتطوير 
البحث العلمي واألكاديمي في المؤسسات 
التعليمية حسب األصول من أجل االرتقاء 
بمستوى المؤسسات الوطنية التعليمية. 

ودعــا النواب مؤسســات التعليــم العالي 
والجهــات الرســمية المعنية إلــى ضرورة 
صياغة خطة شــمولية واضحــة للتعليم 
العالي تضمن الحفاظ على معيار الجودة 
وتنمية المجتمع والتخطيط لسوق العمل 
والتغلب على مشــكلة ازديــاد الخريجين 
فــي بعــض التخصصــات، بهــدف خدمة 
الطلبــة والتقليل من نســبة البطالة في 

صفوفهم. 

لجنة التربية تلتقي برئاسة الجامعة اإلسالمية 
والكلية الجامعية وتبحث أوضاع التعليم العالي 

والداخليــة  األمــن  لجنــة  نظمــت 
والحكــم المحلــي سلســلة جوالت 
ليلية لتفقد نقاط السيطرة التابعة 
للشرطة الفلسطينية في محافظات 
قطاع غزة، بحضــور رئيس اللجنة 
النائب إســماعيل األشقر، ومقررها 
النائــب مــروان أبــو راس، والمقرر 
الخالــدي،  نبيــل  للجنــة  اإلداري 
وبمشــاركة العديــد مــن النــواب، 
ومــدراء العمليات بالشــرطة ومدير 
العالقــات العامــة فيهــا، باإلضافة 
للعديد مــن الضباط والمســئولين 

بوزارة الداخلية.

محافظة غزة
سلســلة  مــن  جولــة  أول  كانــت 
الجــوالت الليليــة المذكــورة مــن 
نصيــب محافظــة غزة، حيــث عبر 
النائــب األشــقر أثنــاء الجولــة عن 
شكر لجنته للدور الكبير الذي تقوم 
به الشــرطة الفلسطينية من خالل 
العيون الساهرة على حماية الوطن 
والمواطــن والتــي تواصــل الليــل 
بالنهار لتسهر على راحة أبناء شعبنا 
وتأمين ممتلكاته في ظروف بالغة 
القســوة من حيث قلــة اإلمكانيات 

والموازنــات، وفي ظل انخفاض درجات 
الحرارة وطقس الشتاء البارد. 

وأكد النائب األشــقر أن األجهزة األمنية 
فــي قطاع غزة تتســلح بعقيــدة أمنية 
ســليمة تقــوم علــى حمايــة الثوابــت 
والمقاومــة، والحفاظ علــى المواطنين 
وممتلكاتهــم، مؤكدًا علــى دعم لجنته 
ووقوفها إلى جانب وزارة الداخلية بجميع 
أجهزتها األمنية والشــرطية التي تعمل 
في ظل وضع استثنائي معقد ومع ذلك 

تحقق إنجازات واضحة وكبيرة.

محافظة الشمال
كما تفقد النائب األشقر، ونواب محافظة 
شــمال غــزة نقاط الشــرطة المنتشــرة 
بالمحافظــة والمرابطة علــى المفترقات 
الرئيســية فيهــا، وذلــك خــالل جولــة 
ميدانية ليلية لالطــالع على أوضاعهم 
أحوالهــم  وتفقــد  معنوياتهــم  ورفــع 
والوقــوف على اســتعداداتهم الميدانية 
ومــدى الجهوزية، حيث زار الوفد عشــر 
نقــاط رئيســية تتمركــز فيهــا قــوات 
الشرطة الفلســطينية بهدف حفظ أمن 

الوطن والمواطن. 
وأكــد النائــب األشــقر علــى الــدور 
الكبيــر الذي تقــوم به الشــرطة في 

أفراد وضباط الشرطة.

المحافظة الوسطى 
إلى ذلك قامت لجنة الداخلية بجولة ليلية 
بالمحافظة الوسطى شارك فيها النواب: 
مــروان أبــو راس، ســالم ســالمة، عبد 
الرحمن الجمــل، ووكيــل وزارة الداخلية 
اللواء توفيق أنو نعيم، باإلضافة للعديد 
مــن الضبــاط وقيــادات جهاز الشــرطة 
بالمحافظة، وتفقد الوفد نقاط السيطرة 
التابعة للشــرطة في المحافظة واطلعوا 
علــى أحوالهــم ومــدى اســتعداداتهم 
واإلجــراءات المتخذة مــن قبلهم بهدف 

حفظ األمن والنظام وتطبيق القانون.

خدمــة المواطنيــن وحمايــة الجبهة 
الداخليــة وحفظ األمــن والعمل من 
أجــل مبــدأ ســيادة القانــون، وقّدر 
الوفد البرلماني جهود أفراد الشــرطة 
الذين يحرسون المفترقات ويسهرون 
على حماية المواطن، معتبرين أنهم 
يقومون بواجبهم الوطني والشرعي 
واألخالقــي في خدمة أبناء شــعبهم 

المحاصر. 
وفــي نهايــة الجولــة تقدمــت قيــادة 
الشــرطة في محافظة الشمال بالشكر 
وجولتهــم  متابعتهــم  علــى  للنــواب 
التفقدية التي من شأنها رفع معنويات 

من ناحيته أشــار اللواء أبو نعيم إلى أن 
رجال الشــرطة يقومون بواجباتهم التي 
خولهــا لهم القانون، وهم ال يألون جهدًا 
من أجل المحافظة على أرواح المواطنين 
وأعراضهم وممتلكاتهم، على الرغم من 
قلة اإلمكانيات المتاحة لهم، الفًتا إلى أن 
ضباط وأفراد الشرطة الفلسطينية على 
قّدر المسئولية ويحملون األمانة الموكلة 
إليهم، ويؤدون واجباتهم على أتم وجه 
دون تقصيــر وال تفريــط، منوًهــا إلــى 
أنهم أثبتوا جــدارة مهنية وكفاءة أمنية 
عالية خالل الســنوات الماضيــة، وقاموا 
بكل الواجبات الشرطية والمهام األمنية 
بكل اقتــدار وأمانة ومســئولية، وعملوا 
على حماية ظهر المقاومة أثناء العدوان 

واالعتداءات الصهيونية على القطاع. 
وفــي نهايــة الجولــة تقــدم اللــواء أبو 
نعيــم بالشــكر الجزيل لنــواب المجلس 
التشــريعي وللجنة الداخلية واألمن على 
جهودهم وتفقدهم للحواجز الشــرطية 
ونقاط السيطرة في محافظات القطاع، 
داعيًا للمزيد من الجوالت التي من شأنها 
الوقــوف على الوضع األمنــي واالطالع 
علــى الجهــود التــي تبذلهــا الشــرطة 
الفلســطينية بهدف حفظ األمن ورعاية 

مصالح المواطنين. 

لجنة األمن والداخلية تتفقد لياًل نقاط  الشرطة الفلسطينية
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7 أخبار ومقاالت

قــدم وفــد مــن المجلــس التشــريعي 
مــن  أبــو صعاليــك  لعائلــة  التعــازي 
محافظة خان يونس باستشــهاد ابنهم 
الشــهيد/ موســى حافظ أبو صعاليك، 
الذي استشهد أثناء التدريب بأحد مواقع 
المقاومة مؤخرًا، وضم وفد التشــريعي 
النائــب األول لرئيــس المجلــس أحمد 
بحر، رافقــه النائبان يونس األســطل، 
ويحيى العبادسة، وكان في استقبالهم 
جمع من وجهاء عائلة الشهيد وأقرباءه 
باإلضافــة لعدد مــن قيــادات ووجهاء 

المحافظة. 
وهنــأ وفــد التشــريعي عائلة الشــهيد 
باستشــهاد ابنهــم الــذي مضــى على 
طريق التحرير والنصر واالعداد لمنازلة 
العدو، منوهين إلى أن شعبنا حباه اهلل 
تبارك وتعالى بهذا الجيل الذي ال يعرف 

التشــريعي  المجلــس  عــام  أميــن  عقــد 
الفلســطيني د. نافــذ المدهــون اجتماع مع 
وفد من شــركة توزيع الكهرباء بغزة برئاسة 
مديرها العام ســمير مطير، وذلك يوم أمس 
بمقر المجلس بغزة، وبحث االجتماع إمكانية 

اعتبار فاتورة الكهرباء سنًدا تنفيذًيا.
بدوره أشار مطير إلى أن ذلك يأتي من أجل 
تمكين الشــركة من الحصــول على حقوقها 
دون الحاجــة إلى إجــراءات التقاضي العادية 
التــي قد تطول لعدة ســنوات فــي حين أن 
ديون شــركة الكهرباء هي ديون مســتحقة 

تفرضها عليهم أدارة السجون للنيل من 
عزائمهم، موضًحا أنهم يتمتعون بقدر 
كبيــر من الصبــر والمصابــرة والعزيمة 
القوية التي ال تلين، معربًا عن أمله بأن 
يتم تحرير باقي زمالءه من األسر قريًبا.

يذكــر أن األســير الهنــدي كان قد بدأ 
مشــواره مــع المقاومــة والنضال ضد 
االحتالل بداية التســعينيات من القرن 
الماضي، وخرج مطارًدا من الوطن في 
رحلة طويلة، وتــم اعتقاله في األردن 
لمدة 9 شــهور، قبل أن يقع في قبضة 
االحتالل اإلسرائيلي، حيث حكمت عليه 
محاكم االحتالل بالســجن 10 ســنوات 
بداية األمر، ثم مددت السجن لمدة 17 
عاما، بتهمة إصابة مســتوطن بســالح 
أبيض علــى بحر محافظة خان يونس، 

والمشاركة في تدريبات عسكرية.

بشــركة الكهرباء بإجراء دراسات مستفيضة 
حــول هذا الموضوع وذلــك للمحافظة على 
حــق المواطــن في الحصــول علــى الخدمة 

وواجباته تجاه تسديد أثمان هذه الخدمة.
وقد أعرب مدير عام شركة الكهرباء عن استعداد 
الشــركة للقيام بكافة هــذه الدراســات وتزويد 
المجلس التشريعي بها والتوافق على السياسات 
العامة مــع لجان المجلس التشــريعي المختصة 
فيمــا يتعلــق بتنظيم قطــاع الكهربــاء وتطوير 
جــودة الخدمــة المقدمة للمواطنيــن وفي إطار 

التزاماتهم بالتسديد وفقا لألصول القانونية.

الهزيمــة والتراجــع، ويمضــي قدمًا في 
ســبيل اهلل متســلحًا باإليمان والعقيدة 
والهّمــة العاليــة لمقاتلــة العــدو على 

طريق النصر والتحرير. 
من جهة أخرى هنأ المجلس التشريعي 
األسير المحرر محمود مصطفى الهندي 
من مدينة خــان يونس بعد تحرره من 
ســجون االحتالل مؤخــًرا، وقدم النائب 
األول لرئيس المجلس أحمد بحر رافقه 
النائبــان يونس األســطل ويونس أبو 
دقــة التهنئة لألســير المحــرر وعائلته 
بمناســبة االفــراج عنــه مــن ســجون 
االحتالل مقّدرين له جهاده وصبره خلف 

قضبان العدو لمدة 17 عاما متتالية. 
وشرح األسير المحرر الهندي )39 عاما(، 
أوضــاع األســرى فــي الســجون ونقل 
معاناتهم جــراء اإلجراءات القمعية التي 

ومقابــل خدمــة تقــدم للمواطــن واألصــل 
أنها تحصل مــن المواطن بعد حصوله على 
ومســتمر.وناقش  دوري  وبشــكل  الخدمــة 
مطيــر إمكانيــة إقرار قانون خــاص لتنظيم 
الكهربــاء العامــة ومصــادر الطاقــة البديلة 
والمتجــددة وحمايــة شــبكة الكهربــاء مــن 
التعديــات التي يقوم بها بعــض المواطنين 
وسرقة التيار الكهربائي دون وجود عقوبات 

تردع المواطن من القيام بذلك.
وفــي هــذا اإلطار أكــد أمين عــام المجلس 
التشريعي د. نافذ المدهون ضرورة أن تقوم 

بقلم النائب: 
إبراهيم دحبور

حماس في عيون داعش.. بين عقم 
التفكير وعمق التكفير

هنــاك قاعدتــان توضحان عالقة اإلنســان بمحيطه وبيئتــه التي يحيا 
فيها، تقول القاعدة األولى إن "من جهل شيئًا عاداه" أما القاعدة الثانية 
فتعطي اإلنســان القدرة على التعامل مع األشخاص والهيئات واألفكار 
والمعتقدات والمبادئ على أســس من الفهم والوعي واإلدراك، وهذه 
هي قاعدة "النظرات األربع" وهي نظرة اإلنسان لنفسه ونظرته للغير، 

ونظرة اآلخر لنفسه ونظرته لآلخرين.
وانطالقًا مــن فهم هاتين القاعدتين في التعامالت البينية، يمكن ألي 
إنســان أن ُيبدع في بناء عالقاته اإلنســانية، وأن يجلب لنفسه الهدوء 

والسكينة خالل تعايشه مع بيئته ومجتمعه.
وتأسيســًا على ما ســبق وكربط بين عنوان المقال ومقدمته، وعودًة 
إلــى العالقــة بيــن القاعدتين ونظرة مــن يتبنى فكــر داعش لحماس 
وعقــم تفكيرهم تجاهها وعمق تكفيرهم لهــا، لدرجة أنهم يقدمونها 
فــي العداوة على المحتل الغاصب، ويناصبوها العداء أكثر من عدائهم 

للحركات التي ال تتبنى اإلسالم.
وبموجــب القاعدة األولى فإن داعش تجهل حركة حماس تمامًا، تجهل 
أنهــا حركــة مقاومة فلســطينية تحصــر جهادها في فلســطين فقط، 
وتحرص على عدم نقل ســاحة الصراع إلــى أي مكان آخر، وال تتدخل 
في شــؤون اآلخرين، بينما داعش تريدها حركة إسالمية أممية عالمية 

ال تكترث بالحدود وال باألنظمة وال بالقوانين الدولية.
وتجهــل داعش أن حمــاس جزء من حركة النهضة اإلســالمية وتتبنى 
فكرًا إســالميًا وســطيًا معتداًل، والمقاومة عندها وسيلة وليست غاية، 
بينمــا داعش تريدهــا حركة حدية ترى كل العالــم خصمًا وعدوًا يجب 
مواجهتــه والقضاء عليه، وتجهل داعش أن حركة حماس ترتبط فكريًا 
وليس تنظيميًا بجماعة اإلخوان المسلمين التي جاءت للعالمين بالدعوة 

والخير والتسامح والعفو.
بينما داعش تريدها أن تدين بالوالء لزعيم تنظيم الدولة اإلســالمية 
وأن تأتي للعالمين بالســيف والقتــل والذبح، وتجهل أن حماس تعمل 
بوعي وإدراك على توفير الظروف المالئمة لتحرير األرض الفلسطينية 
مــن االحتالل الصهيونــي، بينما داعش تريدها حركــة انتحارية تعمل 
دون تفكير أو أخذ باألسباب، وتجهل داعش أن حماس تسعى لتخليص 
القدس والمقدســات اإلســالمية والمســيحية من دنس االحتالل سواًء 
بسواء، وتريدها حركة معاديًة للشرائع كلها بغض النظر عن وطنيتها، 
وأن تضع المســيحي ومقدســاته فــي صلب هجماتها تمامــًا كالمحتل 

الغاصب ألرضها.
وتجهــل داعــش أن حمــاس ال تناصــب الشــيعة العــداء وال تعتبرهم 
خارجين عن الملة وإنما هم من المســلمين، وأن حماس تقيم عالقتها 
معهم على قاعدة النصرة ال الطاعة، وأن المحدد في العالقة هو البعد 
السياسي وليس العقيدة والمذهب فقط، بينما داعش تريد من حماس 
أن تعتبرهم روافض وزنادقة ومرتدين يجب قتلهم أينما وجدوا ومهما 

اقتربوا في عقيدتهم من أهل السنة.
وتجهل داعش أن حماس ترى أن نصوص اإلسالم ثابتة نصًا ومتحركة 
فهمًا، وأن معظم نصوص اإلســالم تخضــع لالجتهاد والمقاربة، بينما 
داعــش تريدهــا أن تعتبــر النصــوص ثابتة نصــًا وفهمــًا، وأن جميع 

النصوص توقيفية وال يوجد نصوص اجتهادية.
أمــا القاعــدة الثانية )النظرات األربع( فإن داعش ال ترى إال نفســها وال 
ترى اآلخرين إال من منظورها، وال تعترف بنظرة اآلخرين ألنفسهم وال 
بنظرتهم لها أو لآلخرين، وحماس أحد هؤالء الذين ال يجوز أن ينظروا 
إال بمنظارهــا وأن ال يــروا إال مــا ترى هي، لذلــك نراها تضرب بعرض 
الحائط كل وســائل التقــارب التي انتهجتها حمــاس معها، وتهدم كل 
الجســور ونقاط الوفاق الدينية والوطنية وتلغيها من حسابها، لذلك ال 
نتوقع تغير الحال وال ذوبان جليد العالقة، وسيبقى عقم التفكير وعمق 

التكفير هو سيد الموقف في العالقة بين داعش وحماس.

التشريعي يعزي عائلة الشهيد أبو صعاليك 
ويهنئ األسير الهندي باإلفراج

أمين عام التشريعي يناقش قضايا قانونية 
مع شركة توزيع كهرباء غزة
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هناك قوانين ودســاتير وأعراف في كل دول العالم تحترمها جميع األطراف، ومن 
شــأنها تنظيم العمــل والحياة والعالقات بين أفراد المجتمــع والدول والمنظمات، 
ومــن هــذه األعراف قانون الحصانة البرلمانيــة، أي الحصانة التي يمنحها القانون 
أو الدستور للنواب والبرلمانيين، وهي حصانة لها احترامها في كل الدنيا إال عندنا 
في فلســطين، تجد االحتالل يالحق نوابنا ويزج بهم في السجون، وما أن يخرجوا 
حتى يالحقهم مرة أخرى وهكذا، هذا من جانب االحتالل أما من جانب السلطة في 
الضفــة الغربية فحدث وال حــرج، فهي ال تقيم وزًنا للنواب وال للحصانة البرلمانية 

على الرغم من النصوص القانونية الواضحة بهذا الخصوص.
وجدنــا أفــراد األجهزة األمنية وقــد أطلقوا النار على أقدام النائــب المرحوم حامد 
البيتاوي في شوارع نابلس، وكذلك شهدنا حوادث اطالق نار متكررة على سيارات 
النواب وممتلكاتهم وبيوتهم في الضفة من قبل عصابات األجهزة األمنية أو من 
يتبعــون لهم بشــكل أو أخر، هذا ناهيك عــن مصادرة حق النــواب في االجتماع 
وعقد الجلسات البرلمانية وسن القوانين..، والتعطيل المتعّمد للمجلس التشريعي 
منذ ســنوات كلها انتهاكات بحق الحصانــة البرلمانية وأصحابها النواب المنتخبين 
ديمقراطيــًا، الذين مــن المفترض أنهم يتمتعون بحصانة قويــة وحماية قانونية 

معتبرة. 
وفــي هذا اإلطار، إطار المناكفــة ومصادرة الحقوق وانتهــاك الحصانة البرلمانية 
يأتي تشــكيل المحكمة الدســتورية التي يرى المختصون أنها ليســت دســتورية 
وباطلة على مســتوى النشأة والتأسيس والتكوين، تأتي المحكمة الدستورية في 
مهمة واضحة مفادها شرعنة قرارات رئاسة السلطة وبالتالي تركيز كل السلطات 

في يد رئيس السلطة، إنها الدكتاتورية بعينها ومصادرة حقوق األخرين. 
وأخيًرا جاءت قرارات رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي ونزعها وتجريدهم 
مــن حصانتهم، تلكــم الحصانــة المفقودة المهــدورة، وعلى الرغم مــن أن هذا 
القــرار يأتي في ظل المناكفات والخالفــات الفتحاوية الداخلية غير أن هذا الخالف 
تطور وتقدم ليطال النواب أنفســهم، وليضرب رئيس السلطة القانون والدستور 
والمواثيق بعرض الحائط، وربما نشهد في المرحلة المقبلة مزيًدا من القرارات التي 

من شأنها االعتداء على حصانة نواب أخرين. 
وطالمــا أن المحكمة الدســتورية قائمة فلن نســتبعد إجــراءات إضافية لها عالقة 
باالنتهاكات والتطاول على القانون والنظام األساسي، وربما يصل الحال برئيس 
السلطة إلى حل المجلس التشريعي كله وبالتالي سلب صالحياته والسطو عليها، 
أنها عقلية التسلط والتفرد والديكتاتورية الكريهة، إنها سلطة الرجل الواحد وحكم 
الشخص الواحد الذي ال يرتضي معه شركاء وال منافسون، ويريد أن يمضي وفق 
قانــون "ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال ســبيل الدمــار"، لقد حان الوقت وآن 
األوان إلجــراء معالجة حقيقة وواقعية عاجلة من أجل تخليص المجتمع والشــعب 

من النظام الديكتاتوري. 
أرى أنه على المسئولين والفصائل ومنظمات المجتمع المدني والكل الفلسطيني، 
أن يأخــذوا األمور بالجدية الحقيقيــة وأن يبحثوا عن مخارج فاعلة وقابلة للتنفيذ 
للخــروج من الواقع المريــر الذي نحياه، وهنا أقترح أن يتــم تنظيم مؤتمر وطني 
شــامل ال يســتثني أحد مــن الغيورين علــى مصلحة البــالد والعبــاد، والمحبين 
لفلســطين وأحرار العالم، يكون مدعوم بقوة شــعبية واســعة وكبيرة، ويتم فيه 
اإلعالن الواضح والصريح عن رفض تغول السلطة التنفيذية على بقية السلطات، 
وليذهبوا أبعد من ذلك ويعلنوا عن عدم شرعية رئاسة السلطة ويمضوا قدًما نحو 
تصويب الواقع بتشــكيل مجلس وطني حر وشــريف يشرف على تنظيم انتخابات 
أو على األقل تشكيل كيان بديل يسعى لرحيل النظام الديكتاتوري ويعمل على 

تكريس الديمقراطية والنظام المدني الحديث.       

قدم وفد من نواب المجلس التشريعي 
واجب العزاء بالشــهيد التونسي "محمد 
الزواري" الذي بــات يعرف بلقب "طيار 
االحتــالل  النــواب  وحمــل  حمــاس"، 
الصهيونــي المســئولية الكاملــة عــن 
التونســية،  األرض  علــى  اغتيالــه 
معتبرين ذلك اعتداء صارخ على الدولة 
والشــعب التونسي الشقيق، ومنددين 
بتكرار اعتداءات االحتالل على األراضي 

والشعوب العربية واإلسالمية.  
جاء ذلك لدى زيارة النواب لخيمة العزاء 
التــي أقامتهــا حركة حمــاس وذارعها 

العســكري بســاحة الجنــدي المجهول 
وســط مدينة غزة، واعتبــر النواب أن 
انخــراط الشــهيد الــزواري في صفوف 
المقاومة الفلسطينية دليل واضح على 
أن قضية فلسطين هي القضية األولى 
لألمة العربية واإلســالمية، وأن شباب 
األمــة فيهم الخيــر الكثير وبوســعهم 
تقديــم المزيــد مــن أجــل فلســطين 

وتحرير بيت المقدس.
وكانت رئاسة التشــريعي في تصريح 
صحفــي ســابق قــد ناشــدت شــباب 
األمتين العربية واإلسالمية للوقوف إلى 

جانب قضيتنا ومساندتها بكافة أشكال 
الدعم المادي والعسكري والتكنولوجي 
بهدف المساعدة في مواجهة االحتالل 
الصهيوني الذي يحتل مســرى رسول 

اهلل وقبلة المسلمين األولى. 
وكانــت فصائــل فلســطينية قد نعت 
الشهيد الزواري معتبرة إياه شهيد االمة 
العربية واإلســالمية، ومقــدرة جهوده 
الفلســطينية،  المقاومــة  دعــم  فــي 
وداعيــة الشــباب العربي للســير على 
خطــاه واتبــاع نهجه في نصــرة الحق 

الفلسطيني.  

التشريعي يؤدي واجب العزاء بالشهيد التونسي 
"الزواري" ويحمل االحتالل مسئولية اغتياله 

د. بحر ونواب وقادة فصائل يسلمون )نوط القدس( لرفاق درب الشهيد 
الزواري في سالح الطيران لكتائب القسام نيابة عن عائلته


