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أقر المجلس التشريعي مشروع قانون التعليم 
العالــي بالقــراءة األولى، وأوضــح رئيس لجنة 
التربيــة والقضايــا االجتماعيــة النائــب عبــد 
الرحمــن الجمــل، أن مشــروع القانــون يكفل 
اســتقاللية الجامعات والمعاهــد العليا ومراكز 
البحــث العلمي، ويضمن حريــة البحث العلمي 

واإلبداع األدبي والثقافي والفني.
ولفت الجمل، إلى أن قانون التعليم العالي رقم 
11 لســنة 1998 لم يعد يتناسب مع التطورات 
فــي مجال التعليــم العالي وتقنياتــه الحديثة؛ 

السيما أنه مضى على صدوره 21 عامًا، ظهرت 
خاللها تقنيــات التعليم اإللكتروني وتشــعبت 
مجاالت البحث العلمي باإلضافة لظهور العديد 
مــن أوجه القصور فــي الصياغات التشــريعية 
والمفاهيــم التــي ال مفر مــن اجــراء التعديل 

الستدراكها.
وتضمن مشــروع القانون المعــدل العديد من 
المفاهيــم والمواد التي تســاهم فــي مواكبة 
المستجدات الحديثة في مجال التعليم العالي؛ 
عــالوة علــى إجــراء تعديالت علــى النصوص 

األصلية التي يعتريها القصــور وفق ما أفرزته 
الممارسة العملية.

الجديــر ذكره أن القانون يشــمل إعادة تنظيم 
تصنيــف مؤسســات التعليــم العالــي بشــكل 
عصري وإلغاء البوليتكنيك واالســتعاضة عنها 
بالبرامــج المهنيــة التقنية التــي تنتهي بمنح 

درجة البكالوريوس كحد أقصى.
كمــا يهــدف مشــروع القانــون لضبــط إدارة 
مؤسســات التعليــم العالي الحكوميــة والعامة 
والخاصــة بنصــوص واضحــة الداللــة تحــدد 

المســؤولية والمتابعة واإلشــراف،  مســتويات 
وإعادة تنظيم الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة 
والنوعيــة وتحديد مهامها، وكذلك إعادة ضبط 
صالحيات الوزارة بشكل عام بما ال يتعارض مع 

صالحيات مجلس التعليم العالي.
ويشــمل تحديــد اإلجــراءات التأديبيــة بحــق 
للقوانيــن  المخالفــة  التعليميــة  المؤسســة 
االمتحــان  والتعليمــات، وتنظيــم  ولألنظمــة 

التطبيقي الشامل للتجسير للبكالوريوس. 

االحتالل يعيد 
اختطاف النائب خالدة جرار 

االحتالل  قــوات  أقدمــت 
اختطــاف  إعــادة  علــى 
المجلــس  فــي  النائبــة 
التشــريعي خالــدة جرار، 
الخميــس  ليلــة  وذلــك 
أكتوبــر   31 الموافــق 

المنصرم.
رئاســة  نــددت  بدورهــا 
التشــريعي،  المجلــس 
باختطاف االحتالل للنائبة 
جرار، ودعت أحرار العالم 
للضغــط علــى االحتالل 
لضمان االفراج عن نواب 
التشــريعي  المجلــس 
المختطفين في ســجون 

االحتالل وعن األسرى الفلسطينيين كافة. 
وجاء في تصريح صحفي لرئاســة التشــريعي 
أصدرته عقــب اختطاف جــرار، أن كل إجراءات 
االحتالل المتخذة بحق النواب تشكل مخالفات 

للقانــون  صريحــة 
الدولــي والقانون الدولي 
اإلنساني، وضربًا بعرض 
العدالــة  لقيــم  الحائــط 
الدوليــة  والتفاهمــات 

والحصانة البرلمانية. 
والجدير ذكره أن االحتالل 
أقدم على مداهمة منزل 
النائب خالدة جــرار "56" 
عامــًا، الواقع فــي مدينة 
رام اهلل وأعــاد اختطافها 
وزج بها في سجونه، علمًا 
بأنهــا كانت قــد اعتقلت 
قبل ذلــك مرتين، األولى 
وُأفرج   2015 خالل عــام 
عنهــا بعد أن أمضــت حكمًا بالســجن لمدة 15 
شــهرًا، وأعيــد اعتقالهــا مرة أخــرى خالل عام 
2017 ونالــت حرتيها بعد قضاء 20 شــهرًا في 

االعتقال اإلداري.



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

07 نوفمبر/تشرين ثاني 2019 م العــدد
)278( A L  -  P  R  L  M  A  N

تقرير 2

اللجنة االقتصادية تلتقي تجار إطارات
 المركبات ومربي الدواجن وتتفقد معبر كرم أبو سالم

اجتمعت مع وكيل وزارة المالية

واصلت اللجنة االقتصادية بالمجلس التشريعي مهامها الرقابية عبر عدة 
اجتماعات عقدتها مؤخرًا، منها لقاء وكيل وزارة المالية ومناقشة األوضاع 
المالية ونسبة صرف رواتب الموظفين، كما التقت مع ممثلي تجار إطارات 

المركبات بحضــور وكيل وزارة االقتصاد، واطلعت على مشــكالت مربي 
الدواجــن، وتفقدت معبر كرم أبو ســالم واطلعت على ســير العمل فيه، 

"البرلمان: تابعت أنشطة وفعاليات اللجنة وأعدت التقرير التالي: 

تجار إطارات المركبات
هــذا وعقــدت اللجنــة لقــاء مــع تجــار إطارات 
الســيارات، بمشــاركة وكيــل وزارة االقتصادي 
رشــدي وادي، وبحضــور رئيس اللجنــة النائب 
عاطــف عدوان، وعضــوي اللجنة النائب ســالم 
ســالمه، والنائــب جميلــة الشــنطي، وناقــش 

الطرفان مشاكل تجار اإلطارات في القطاع. 
بدروه أشــار ممثل التجار طــرزان دغمش، إلى 
أن أزمــة إطارات الســيارات بــدأت عندما أوقف 
االحتــالل اســتيراد اإلطــارات ممــا أدى لنقص 
حاد في الســوق نتيجة نفاذ المخزون، منوهًا أن 
الشــركات لجأت لالســتيراد من جمهورية مصر 
العربيــة رغم المعيقــات الفنيــة والمالية التي 

رافقت عملية االستيراد. 
وبدروه أوضح وكيــل وزارة االقتصاد أن وزارته 
تابعت المشــكلة منذ البدايــة، منوهًا أن هناك 
احتكار فــي توريد اإلطارات، ومبينــًا أن الوزارة 
ستشــرف على توزيع اإلطارات على الشركات، 

سعيًا منها لخفض السعر.
مــن جانبه طالب النائب عدوان، بضرورة توفير 
اإلطارات باألسعار المناسبة والعمل بكل السبل 

لمنع عملية االحتكار.
وتلتقي وكيل وزارة المالية 

إلى ذلك التقت اللجنة بوكيل وزارة المالية عوني 
الباشــا، بحضــور النواب: عاطف عدوان، ســالم 

سالمه، يوسف الشرافي، وجميلة الشنطي. 
بدروه بينّ الباشا، أن وزارة المالية تواجه عجزًا 
شــديدًا في اإليرادات بســبب الحصار وإجراءات 
حكومــة رام اهلل المفروضــة على قطــاع غزة، 
مشــيرًا أن وزارتــه تســعى رغــم كل الظروف 

لصرف الرواتب في موعد محدد شهريًا. 
وفيمــا يتعلــق بصــرف المســتحقات للفئــات 
المستحقة بينّ أن هناك لجان فنية متخصصة 
تدرس كل ملف على حده، وتحدد قيمة الصرف 

أنــواع العلــف  يتعرضــون لهــا بســبب ســوء 
المســتورد، مطالبًا بإنشــاء صنــدوق لتعويض 
المربين حال تعرضهم لخسائر بسبب الظروف 

البيئية أو الكوارث الطبيعية.
ومــن جانبه أكــد النائــب عدوان، علــى أهمية 
تنظيــم العمل في هــذا القطاع، داعيــًا لتبني 
استراتيجية وطنية لتحقيق األمن الغذائي، الفتًا 
أنه ســيخاطب الجهات المختصة لتلبية مطالب 
المزارعيــن والحفــاظ على الجودة فــي اإلنتاج 

وحماية مربي الدواجن.
وتتفقد معبر كرم أبو سالم 

وعلى صعيد أخر زارت اللجنة االقتصادية معبر 
كرم أبو سالم التجاري، وأطلع النواب على سير 
العمــل فيه، وضــم وفد اللجنة النــواب: عاطف 

عدوان، سالم سالمه، ويوسف الشرافي. 

وفق النظام.
لقاء مربي الدواجن

في سياق منفصل عقدت اللجنة لقاء مع مربي 
الدواجن، بحضور النواب: عاطف عدوان، ســالم 

سالمه، يوسف الشرافي، وجميلة الشنطي. 
بــدروه بينّ ممثل مربى الدواجــن نبيل الحلو، 
أن قطاع الدواجن قد تكبد خســائر فادحة جراء 
انخفاض األســعار مؤخرًا، موضحــًا أن األعالف 
المستوردة تكون رديئة أحيانًا باإلضافة الرتفاع 
أسعار الصوص والبيض المخصب، األمور التي 
ســاهمت فــي تراجع أوضــاع المربيــن وإلحاق 

الخسائر البالغة بهم.  
وطالــب الحلــو، وزارة الزراعــة بتقديــم الدعم 
الفنــي الكامــل لمربــى الدواجــن وخاصة فيما 
يتعلــق بالتقاريــر الفنيــة حول الخســائر التي 

وتفقــد النواب مكاتــب وزارات المالية والزراعة 
واالقتصاد والصحة، بالمعبر واســتمعوا لشــرح 
مفصــل مــن الطواقــم الفنيــة العاملــة بتلك 
المكاتب حول طبيعة العمل والمعيقات اليومية. 
كما اطلع النواب على ســير العمل في الســاحة 
الجمركيــة وآليــة التفتيش والتدقيــق وتخزين 
البضائع المحجوزة، واإلجــراءات المتخذة بهدف 
ســالمه الســلع الغذائية واإلنتاجية والتأكد من 

مطابقتها للمواصفات الفنية.
اللجنــة  بــأن  عــدوان،  النائــب  أكــد  وبــدورة 
االقتصاديــة تتابع جميع المالحظات والمعيقات 
التــي تعاني منهــا الطواقــم الفنية مــع كافة 
المســئولين فــي الــوزرات المختلفــة من أجل 
العمل علــى حلهــا وتطوير العمل فــي المعبر 
التجاري وصواًل ألفضل أداء ممكن، مشددًا على 

أن لجنته تسعى لتطوير األداء في المعبر.

اللجنة اإلقتصادية أثناء اجتماعها مع مربي الدواجننواب اللجنة اإلقتصادية لدى تفقدهم معبر كرم أبو سالم
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أخبار ومقاالت

االنتخابات.. االستحقاق الوطني الكبير
تشهد الساحة الفلسطينية الداخلية حراكًا نشطًا تبتدره لجنة االنتخابات المركزية، وقوامه فحص 
إمكانية الدعوة إلى االنتخابات العامة ومدى جهوزية القوى والفصائل الفلسطينية للمشاركة فيها.

منذ البداية، كان المجلس التشــريعي الفلســطيني من أشــد الداعمين إلجــراء االنتخابات بهدف 
تجديد الشــرعيات االنتخابية، وأولها شرعية الرئاسة التي انتهت مبكرًا عام 2009، وبهدف إعادة 
صياغة النظام السياســي الفلسطيني على أســس مهنية ووطنية سليمة، والدفع باتجاه تفكيك 
األزمة الفلســطينية الداخلية، وصواًل إلى بلورة مقاربة وطنية شــاملة تشتمل على إقرار برنامج 
نضالي عــام واســتراتيجية وطنية موحــدة لمواجهة االحتــالل والتصدي للتحديــات المتعاظمة 

المتربصة بشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.
ما بين غزة ورام اهلل، جوالت وزيارات مكوكية على مدار األسبوع الفائت لرئيس لجنة االنتخابات 
المركزية د. حنا ناصر وأعضاء اللجنة في محاولة لتذليل العوائق أمام إجراء االنتخابات التي يعوّل 

عليها شعبنا الفلسطيني للخروج من أزمته الحالية.
لكن موقف الســلطة األخير الذي ضرب بعرض الحائط موجبات التوافق الوطني، فضال عما صدر 
من تصريحات حول قيود واشتراطات سيتم إلزام الترشحين لالنتخابات بها حول التزامهم بمنهج 
وسياســة منظمة التحرير، ال يعبر عــن جدية حقيقية في العبور من واقع االنقســام البغيض إلى 
واحة العمل الديمقراطي القائم على الوحدة الوطنية والشراكة السياسية، ويشكل هروبا كبيرا من 
االستحقاق االنتخابي المنتظر، وخطوة شاذة لقهر أي محاولة وطنية لكسر القيود وااللتزامات التي 

فرضها اتفاق أوسلو وملحقاته األمنية وإدامة حال التبعية واالرتهان لالحتالل في شتى المجاالت.
ومع ذلك، فإننا في المجلس التشريعي سندعم، ومعنا كل المخلصين من أبناء شعبنا في القوى 
والفصائل الوطنية واإلســالمية والشــخصيات والمنظمات المجتمعية والشــرائح الشــعبية، كل 
الخطوات الجادة والحقيقية إلنجاح هذا االستحقاق الوطني الهام وتذليل كل العوائق التي يضعها 
البعض لتكريس وتعميق االنقســام واالســتمرار في تقزيم وتضيع القضية الفلسطينية لصالح 

أجندات خاصة وأهداف مصلحية ضيقة ال تمت لشعبنا ومصلحه الوطنية بصلة.
لقد طال عهد وأمد االنقســام الذي تكرّســت معه أحوال ووقائع وســلوكيات الفساد في السياسة 
والمــال واإلدارة، وها نحن نحصد اليوم الثمار المرّة والنتائج البغيضة لالنقســام واالنقالب على 
التجربة الديمقراطية الفلســطينية ونتائج االنتخابات التشريعية، واإلصرار على نهج المفاوضات 
األبدية واالتفاقيات السياســية العبثية، ما يســتوجب اليوم وقفه جادة ومســؤولة مع الذات، تعيد 
مراجعة الحال والمســار وتصويب الحالة الوطنية الفلســطينية برمتها، والعمل على إنقاذ شعبنا 
وقضيتنــا من براثن االنقســام ومخططــات التهويد واالســتيطان وتحديات االســتباحة والضمَ 

وتصفية القضية قبل فوات األوان.
إن الواجب الديني والوطني واألخالقي واإلنســاني يقتضي من قيادة الســلطة وحركة فتح اليوم 
االلتــزام بحدود ومعايير وموجبات التوافق الوطني التي عبّر عنها موقف الفصائل الفلســطينية 
الثمانيــة  والمؤسســات المجتمعية والشــرائح الشــعبية وموافقة حركة حمــاس، وإظهار الجدية 
التامــة والنزاهة المطلقة والشــفافية الكاملة في كل ما يتعلق باالســتحقاق االنتخابي المنتظر، 
واالبتعاد عن كل ما من شأنه تشويه المشهد الوطني الراهن ومحاولة إثارة الغبار والشكوك وزرع 
العوائــق والعراقيل الرامية إلى تجاوز االســتحقاق الديمقراطي وااللتفاف على مقتضيات العملية 

الديمقراطية ومستلزماتها السياسية والقانونية واإلدارية.
مــن هنا فإن أية تصريحــات أو مواقف أو سياســات تحاول تعكير األجواء الراهنــة عبر القفز عن 
التوافق الوطني وفرض قيود واشتراطات سياسية وقانونية جديدة، تشكل تهربًا فاضحا ال لبس 
فيــه من االســتحقاق االنتخابي، وجنوحًا نحــو تعميق األزمة الوطنية وتكريــس الضياع الوطني 

وتنفيذ أجندة ومخططات االحتالل.
إننا في المجلس التشريعي نؤكد أن االستحقاق االنتخابي ينبغي أن يتأسس على قواعد سياسية 
وقانونيــة وميدانية صحيحة، وأن تتوفر له أســس النجاح، بدءا بتدشــين اللقــاء الوطني الجامع 
الذي يلتقي في ظله كافة القوى والفصائل الفلســطينية بما فيها حركة فتح للتوافق على شكل 
ومضامين واحتياجات العملية االنتخابية من األلف إلى الياء، وصوغ ميثاق شرف يتضمن ضمانات 
إلنجاح العملية االنتخابية واإلقرار بنتائجها، وبلورة رؤية وطنية شاملة للخروج من المأزق الوطني 
والتصدي للتحديات الراهنة، وصوال إلى االنخراط في أعمال وأنشــطة وفعاليات وطنية مشتركة 
تسهم في خلق البيئة المواتية التي تكفل إنجاح االنتخابات وتمثيلها لإلرادة الشعبية الفلسطينية.

وفــي الختــام.. كلنا أمــل أن يدرك عبــاس وحركة فتح مدى أهميــة التوافق الوطني والشــراكة 
السياســية بمــا يدفع باتجاه إنجــاح الجهــود المبذولة إلجــراء االنتخابات، وأن يتحرر شــعبنا من 
أســر الفشــل واإلخفاق السياســي والقانوني والقيمي واإلداري الذي أصاب المؤسســات الوطنية 
الفلسطينية، وأن تكتحل عيون أبنائه بمرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك ورص الصفوف 

في مواجهة االحتالل.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

بحر: القانون يجرم ويعاقب 
كل من يتاجر أو يهرب أو يتعاطى المخدرات

أكد النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي أحمد 
بحر، أن القانون الفلســطيني يجــرم ويعاقب كل من 
يتعاطــى أو يهرب أو يتاجر بالمخــدرات بكل أنواعها، 
واعتبرهــا من أخطــر التهديدات التي تواجه شــبابنا 
وتهدف إلفساد الجيل، منوهًا أن جهات مشبوهة تقف 
خلف ترويجها ونشــرها في أوســاط المجتمع وخاصة 

الشباب.
جــاءت تصريحــات بحــر، خــالل اســتقباله للمبادرة 
المجتمعية للتوعية بمخاطــر المخدرات "حياة"، وذلك 
منتصف األســبوع بمقر المجلس التشــريعي بحضور 
رئيــس لجنة الداخليــة واألمن بالمجلس التشــريعي 
النائــب إســماعيل األشــقر، ونائب مدير عــام اإلدارة 
العامــة لمكافحة المخدرات بالشــرطة الفلســطينية 
العقيد ســامح السلطان، ولفيف من الشباب والشابات 

المشاركين بالمبادرة. 

وشــدد بحر، على خطورة آفة المخدرات واعتبرها من 
أخطر التهديدات التي تواجه الشباب والشابات، منوهًا 
أن غزة تواجه مؤامرات خارجية متعددة، مشيرًا إلى أن 
العدو لجأ لترويج المخدرات بين أبناء شعبنا وذلك بعد 

فشله في اخضاع غزة وكسر شوكتها. 
واستعرض دور التشريعي في مكافحة آفة المخدرات 
من خــالل ســن القوانيــن الرادعة بحــق المتعاطين 
أن  موضحــًا  للمخــدرات،  والمروجيــن  والمتاجريــن 
كل مكونــات الشــعب الفلســطيني ترفــض ظاهرة 
المخدرات، مستدركًا بأنها ليست ظاهرة وأن المجتمع 

يخلو من الجرائم المنظمة.
الجدير ذكره أن مؤسســات المجتمع المدني بالتعاون 
مــع اإلدارة العامــة لمكافحة المخدرات بالشــرطة قد 
أطلقوا مبادرتهم بعنوان" ماتجربهاش" لتوعية الجيل 

والفتية بمخاطر آفة المخدرات.  

زار النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي د. أحمد 
بحر، ووكيــل وزارة الداخلية اللــواء توفيق أبو نعيم، 
والنائب هدى نعيم، وأمين عام المجلس التشــريعي 
الدكتور نافــذ المدهون، عائلة الصوري، التي تعرض 
منزلهــا لعملية ســطو بهدف الســرقة، وقــدم الوفد 
الزائر التهنئة بســالمة العائلة بعد مغادرتها المشفى 

وتماثلها للشفاء. 
من ناحيتهما شــدد بحر وأبــو نعيم، أثناء الزيــارة على أن 
الجهــات الرســمية المعنية واألجهــزة الشــرطية قد ألقت 
القبض على الجناة، مؤكدين على أن العدالة ستأخذ مجراها 
وال أحد فوق القانون، وأن الجناة سيقدمون لمحاكمة عادلة 

وسينالون عقابهم وفقًا لمعايير العدالة والقانون. 

بدورها شــكرت عائلة الصوري، للتشريعي والداخلية 
موقفهمــا ومبادرتهمــا بالزيــارة، مؤكــدة علــى أنها 
كعائلة مسيحية تحظى باحترام المجتمع الفلسطيني 

والحكومة في غزة. 
الجدير ذكره أن عائلة "الصوري" التي تسكن في حي 
الصبرة وســط مدينة غزة كانت قــد تعرضت لحادثة 
ســطو، وقام الجناة بســرقة مصاغ ذهبــي ومبلغ من 
المال، ونجم عن ذلك إصابة المواطن برنان الصوري 
"75" عامــًا، وزوجتــه نازك الصــوري "58" عامًا، حيث 
اعتــدى عليهمــا الجنــاة بالضــرب واصابوهمــا بعدة 
كســور، وقد ألقت الشــرطة القبض علــى الجناة في 

وقت قياسي.

أشاد بإطالق مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات 

 التشريعي والداخلية 
يزوران عائلة الصوري التي تعرضت للسطو 
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تقرير

خالل جلسة للتشريعي بمناسبة مرور 102 سنة على وعد بلفور
بحر: بلفور وأوســلو وصفقة 
القــرن ثالــوث تآمــري يهدف 

لتصفية القضية

النواب: بلفور جائر ووعده 
ظالم وباطل والحقوق ال تسقط 

بالتقادم

عقد المجلس التشــريعي الفلســطيني صبــاح الخميس 
الموافــق 31 أكتوبــر جلســة بحضور نــواب من كتلتي 
فتح وحماس، وذلك بذكرى مرور "102" ســنة على وعد 
بلفور، واستمع النواب لتقرير اللجنة السياسية حول هذه 

المناسبة والذي تاله رئيس اللجنة النائب/ محمود الزهار، 
وشــدد فيه على أن وعد بلفور يتناقض مع بعض البنود 
الواردة في ميثاق عصبة األمم، "البرلمان" تابعت الجلسة 

وأعدت التقرير التالي:

عمل اجرامي
بــدوره اســتهل النائــب األول لرئيــس المجلس 
التشــريعي أحمد بحر، الجلسة بالتنديد باعتقال 
االحتــالل للنائبــة/ خالدة جــرار، وحمل االحتالل 
المســؤولية الكاملة عن اختطافهــا والزج بها في 
سجونه، واصفًا اعتقالها بالعمل اإلجرامي الجبان.

شذاذ اآلفاق
وقال بحــر:" فــي الذكرى الـــ 102 لوعــد بلفور 
الوطنيــة  الحقــوق  تجاهــل  الــذي  المشــؤوم 
الفلسطينية وتعهد بمنحها للكيان الصهيوني من 
دون وجه حق إلى غرباء وشذاذ آفاق منبوذين تم 
تجميعهم من مختلف أنحاء العالم وتوطينهم في 
فلسطين، ومنحهم شرعية االحتالل واالستمرار 

عبر القوة الغاشمة والقرارات الدولية المنحازة".

ثالوث تآمري
وأضــاف بحــر:" إن وعد بلفور المشــؤوم، واتفاق 
أوسلو، وصفقة القرن، بمثابة ثالوث تآمري يهدف 
لتصفيــة قضيتنــا دون أي اعتبــار لقيــم الحرية 
والعدالة ومبادئ حقوق اإلنســان وكل االتفاقيات 

والمواثيق الدولية".
وأكــد علــى موقــف التشــريعي الداعــم إلجراء 
االنتخابات الفلسطينية الشاملة والمتزامنة وفقًا 
ألحكــم المــادة )2( لقانــون االنتخابــات الصادر 
عــن المجلــس التشــريعي لعــام 2005م، بمــا 
يمهــد الطريق نحو إعادة بناء النظام السياســي 
الفلســطيني على أســس ســليمة، وحــل األزمة 
الفلسطينية الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني 
وبلورة برنامج وطني كفاحي، بما يشكل القاعدة 

األهم في مسيرة التحرر الوطني ضد االحتالل. 

تقريــر اللجنة السياســية بذكرى مرور 
102 سنة على وعد بلفور 

مــن ناحيتــه تــال رئيس اللجنــة السياســية في 
المجلس التشريعي النائب محمود الزهار، تقرير 

لجنته مفصاًل على النحو التالي: 

أواًل: المحور السياسي
اعتبر التقرير أن إصدار بريطانيا لوعد بلفور عام 
1917م يمثل جريمة سياسية وخطيئة تاريخية، 
ارتكبتهــا الحكومــة البريطانيــة بحــق شــعبنا 
ومنطقتنــا العربية بإقامتها كيانــًا يهوديًا غريبًا 
وســط المنطقة العربية، بهدف تشتيت شعوبها 

وتمزيقها سياسيا وتفتيتها جغرافيا.
وأضــاف الزهــار فــي تقريــره، أن ذروة المعاناة 
اإلنسانية لشــعبنا الفلسطيني كانت عام النكبة 

1948م نتيجة لذلك الوعد المشئوم.
ونــدد بما قامــت بــه بريطانيا ومــن خلفها دول 
أوروبا من إنشــاء وطٍن قوميٍّ مزعوم لليهود في 
فلســطين، مستعرضًا سلســلةٍ متصلة وطويلة 
من طــرد اليهــود من أوروبــا بدءًا مــن طردهم 
من فرنســا عام 1253م ومــرورًا بطرد بريطانيا 
لهم علــى يد الملــك "ادوارد األول" وليس انتهاًء 
بطردهم من روسيا بعد اغتيال القيصر الروسي 

"الكسندر الثاني" عام1882م.
وأضــاف التقريــر أن التداعيات السياســية لوعد 
بلفور ما زالت تحدق بالقضية الفلسطينية، منددًا 
بانحيــاز اإلدارة األمريكية الفاضــح للكيان األمر 
الذي اعتبره على غرار بلفور، ومؤكدًا أن شــعبنا 
عازم على مواجهة مخططات التصفية بكل ثبات.
ودعــا بريطانيا لتقديــم اعتذاٍر علنــيٍّ والعمل 
على تصحيح هذه الجريمة التي أسست لتشريد 
شعبنا ومعاناته التي استمرت ألكثر من قرن من 

الزمن.

ثانيًا: المحور القانوني
ومــن الناحية القانونية أكد التقرير أن وعد بلفور 
باطٌل لعدم شــرعية موضوعه، والنعدام األهلية 
القانونيــة فيه، واعتبره إســاءة للقيــم والمبادئ 
األخالقيــة التي نشــأت عليهــا البشــرية عامّة، 
ويتناقض بشــكٍل صارٍخ مع مبدأ تقرير المصير 
الذي أقرتــه المواثيــق الدولية لشــعوب األرض 

جميعاً. 
وأكــد أن بريطانيا لم يكن لهــا والية قانونية وال 
سياســية على أرض فلسطين حين أصدرت ذلك 
الوعد، ولم يكن للحركــة الصهيونية أيّة حقوق 

قانونية أو أخالقية أو تاريخية في فلسطين.
وشدد الزهار في تقريره على أن الوعد يُعد باطاًل 
قانونًا، واصفًا إياه بأنه تصرُّفُ مَن ال يملك لمن 
ال يستحق، منوهًا أن الوعد المشئوم يتناقض مع 
بعض المواد الواردة فــي ميثاق عصبة األممْ أو 
صك االنتداب، ومنها المادة العشرين من الميثاق.

كما يتناقض الوعد مــع المادة رقم "5" من صك 
االنتــداب التي تلــزم الدولــة المنتدبــة بحماية 
فلســطين من فقدان أيّ جزٍء من أراضيها أو من 
تأجيرها، الفتــًا إلى أن الوعد قــد َأضرّ بالحقوق 

التاريخية والقومية للفلسطينيين. 
وأكد أنه ورغم مرور 102 ســنة على وعد بلفور، 
فإن عودة المهجرين من شــعبنا باتت قريبة وأن 
الحقــوق ال تســقط بالتقــادم بمفهــوم القانون 
الدولي، مشيرًا إلى أن حق العودة لشعبنا هو حق 
فــردي وجماعي ال تنازل وال تفــاوض عليه مهما 

طال الزمن.

التوصيات
وأوصــت اللجنة السياســية في نهايــة تقريرها 

بتبني التوصيات التالية:  
1. تحميــل الحكومــة البريطانيــة كّل التبعــات 
الناشــئة عــن الوعــد المشــئوم، ورد االعتبــار 
المعنوي للشعب الفلسطيني واستعادة الحقوق, 
وعودة الالجئين, وإزالة جميع اآلثار المترتبة على 
الوعد واعتباره جريمة دوليــة ارتكبتها بريطانيا 

بحق الشعب الفلسطيني.
2. مطالبــة بريطانيــا بإعادة النظــر في العالقة 
مــع االحتــالل, وتحمّــل مســئولياتها القانونية 

واألخالقية اتجاه ضحايا هذا الوعد المشئوم.
3. نطالب الحكومة البريطانية بتحمل مسئولياتها 
في ســبيل إنهاء االحتالل الصهيوني, وتعويض 
كل مَــن تضرّر من وعد بلفور المشــئوم, حيث 
ال يســقط الحق بالمطالبة بالتعويضات المدنية 
للضحايا والمتضررين من الجرائم التي تسبب بها 
الوعد, عماًل بقــرارات األمم المتحدة بالخصوص 
وكذلك عماًل بالمادة 91 من البروتوكول اإلضافي 
األول لعام 1977, والتي تُوجب التعويض المادي 
عــن كّل عمــٍل فيــه مخالفــة للقانــون الدولــي 

اإلنساني وسبَّب ضررًا للغير.
4. دعــوة الســلطة إلــى التحرك الجــدّي إلقامة 
الدعــاوى القضائيــة ضــد بريطانيــا ومطالبتها 
بالتعويــض عــن اآلثــار المدمــرة التي ســببتها 

للشعب الفلسطيني طيلة المئة عام المنصرمة.
5. التوجــه للجمعيــة العمومية لألمــم المتحدة, 
واستصدار قرار يُلزم جميع األطراف وذلك استنادًا 
للقــرار رقم 377 لعام 1956م من أجل تشــكيل 
محكمة خاصّة لمعاقبة الحكومة البريطانية على 
وعد بلفور على غــرار محكمة نورمبرغ ومحكمة 

الحريري.
6. علــى المجلس التشــريعي ســن قانون خاص 
يعتبر وعد بلفور جريمة دولية وتجريم التعاطي 
واإلقليميــة  الدوليــة  المســتويات  علــى  معــه 
والفلســطينية, وتشــكيل هيئة وطنيــة لمتابعة 
ورصــد الجهــات التــي تــروج للوعــد لمالحقتها 

قضائيًا ودبلوماسيًا.
7. مطالبــة المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق 
المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة, وإجبــار الكيان 
الصهيوني على ضرورة إنهاء احتالله لفلســطين 
وتطبيــق قرارات األمم المتحــدة المتعلقة بإنهاء 

االحتالل الصهيوني لفلسطين.
8. دعــوة الشــعب الفلســطيني إلــى التمسّــك 
بخيار المقاومة بكّل الوسائل التي يملكها وعدم 
التســاوق مع المخططات الرامية إلى التطبيع، أو 
التنازل عن حق العودة إلى األراضي التي هُجروا 

منها سنة 1948م.
9. ندعــو إلى تكوين حملة دولية واســعة لفضح 
اآلثــار الكارثية التــي خّلفها وعد بلفــور وتمادي 
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تقرير

خالل جلسة للتشريعي بمناسبة مرور 102 سنة على وعد بلفور
الزهار: وعد بلفور جريمة سياسية 
وخطيئة تاريخية ارتكبتها  بريطانيا 
بحق شعبنا وعليها إزالة آثاره

النواب: بلفور جائر ووعده 
ظالم وباطل والحقوق ال تسقط 

بالتقادم

الحكومــة البريطانية في خــرق القوانين الدولية 
وانتهاكها للمواثيق والتشريعات الدولية.

والمؤسســات  للجهــات  رســائل  توجيــه   .10
الدوليــة المؤثرة إلحاطتهم بما آلــت إليه أوضاع 
الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع 
غــزة وفي مخيمات الشــتات بســبب هــذا الوعد 
المشــئوم, والتنويه إلى الدور البريطاني المتآمر 

على القضية الفلسطينية.
11. توحيــد الجهــود الدولية لتحميــل بريطانيا 
المســئولية القانونية عن الوعد وكل ما آلت إليه 

أوضاع الفلسطينيين بسببه.
12. دعــوة وزارة التعليم, إلــى تضمين المناهج 
الفلســطينية مواد وأنشطة تُســلِّط الضوء على 
الدور البريطاني في تســهيل وصــول العصابات 

الصهيونية لفلسطين.

مداخالت النواب
النائب إبراهيم المصدر

إبراهيم  النائب  أشار 
وعــد  أن  المصــدر، 
بلفور منح للصهاينة 
فــي  قوميــا  وطنــا 
ضاربــا  فلســطين 
الحائــط  بعــرض 
حقوق السكان العرب 
في فلسطين، وسعت 

بريطانيــا في عصبة األمــم لتثبيت وعد بلفور 
وتكوين أول جســم سياسي عسكري اقتصادي 
في فلســطين وهي الوكالــة اليهودية، مؤكدًا 

أن وعد بلفور باطل النعدام شرعيته القانونية، 
وإسرائيل دولة احتالل واستعمار.

النائب محمد فرج الغول
أكــد  ناحيتــه  مــن 
فرج  محمــد  النائــب 
بريطانيا  أن  الغــول، 
في  أساسي  شــريك 
شعبنا  بحق  الجريمة 
الفلســطيني، وهــي 
مســتمرة  جريمــة 
ومركبة، وجمعت كل 

جرائم الحرب المنصوص عليها في ميثاق روما 
الدولــي، واصفًا وعد ترامب لالحتالل بالجريمة 

الجديدة التي ال تقل خطرا عن وعد بلفور.
النائب سالم سالمة

ســالم  النائــب  أمــا 
ســالمة، فقــد شــدد 
بريطانيــا  أن  علــى 
ســعت لبنــاء الكيــان 
علــى  المغتصــب 
حساب شعبنا، منوهًا 
أن التآمــر علــى زرع 
بــه  قامــت  الكيــان 

عدد مــن الدول االســتعمارية االوربيــة، داعيًا 
العالــم العربــي واإلســالمي إلجبــار بريطانيا 
على االعتراف بجريمتهــا وما تبعها من جرائم 
مستمرة بحق شعبنا، الفتًا إلى أن الحقوق ال بد 

من قوة عسكرية تحميها.

النائب يونس االسطل
أشــار  ناحيتــه  مــن 
يونــس  النائــب 
األسطل، إلى أن وعد 
بلفــور مــا كان له أن 
يستمر لمئة عام لوال 
من  العديــد  تخــاذل 
األنظمة العربية التي 
وصفها بأنها تساوقت 

مع الطموحات الغربية االستعمارية.
وشدد أن عمران بيت المقدس لن يكون إال بعد 
خرابها، الفتــًا إلى أن الضعف التي تعانيه األمة 
العربية واإلسالمية لن يستمر، وستأتي مرحلة 

القوة والمنعة.
خضــع  المبــارك  األقصــى  المســجد  وقــال:" 
لالحتالل الصليبي مدة "91" سنة ثم ما لبث أن 
تحرر من قبضتهم، واليوم تلوح باألفق بشائر 

زوال االحتالل".   
النائب عاطف عدوان

من طرفه أكد النائب 
أن  عــدوان،  عاطــف 
عد بلفور كشــف عن 
الغربيــة  السياســة 
تجــاه  المقيتــة 
وأرضهــا  فلســطين 
مشــددًا  وشــعبها، 
على أنه جاء ليقســم 

المنطقة جغرافيا واســتراتيجيا وبهدف إضعاف 

العالم العربي. 
ولفــت إلى أن كل كيان نشــأ في المنطقة وهو 
غريــب عــن النســيج االجتماعي والسياســي 
للمجتمعــات قــد انتهــى، وبالتالــي ســتنتهي 

إسرائيل كما انتهت الحمالت الصليبية. 
النائب مروان أبو راس

بــدوره أشــار النائب 
إلى  أبو راس،  مروان 
كرهــت  أوروبــا  أن 
اليهــود وزجــت بهم 
إلــى فلســطين ثــم 
لتمكيــن  دعمتهــم 
كيانهــم وهــو دعم 
مبنــي علــى أســس 
وعقائــد  دينيــة، 

عنصريــة، ولفت إلى أن أبشــع نتائج المؤامرة 
الغربيــة علــى فلســطين قد تمثلــت بإضعاف 

المنطقة العربية واإلسالمية وتقطيع أوصالها.
وتابــع قائاًل:" لقد جــاء اعالن الدولــة اللقيطة 
بعد إنشاء عصبة األمم المتحدة، ونحن كشعب 
محتل ليس أمامنا إال المقاومة لكنس االحتالل 

وأصحاب التنسيق األمني".
النائب صالح البردويل

صــالح  النائــب  أمــا 
فقد شــدد  البردويل 
علــى أن الحقــوق ال 
بالتقــادم  تســقط 
مطالبًا بالضغط على 
بريطانيــا  حكومــة 
علــى  وحملهــا 
بخطيئتها  االعتــراف 

تجاه فلسطين وشعبها مع ما يترتب على ذلك 
االعتراف من حقوق سياســية وغيرها، وأقترح 
حذف الفقرة التي تبــرر للغرب طرد اليهود من 

أراضيهم أينما وجدت في التقرير. 
النائب أحمد أبو حلبية

شــدد  فقــد  بــدوره 
أبــو  أحمــد  النائــب 
حلبية، على أن تخاذل 
أدي  العربية  األنظمة 
فلســطين  الحتــالل 
الغــرب  وأغــرى 
حقــوق  لمصــادرة 
الفلسطيني  الشــعب 
األرض  وتقديــم 

الفلسطينية لليهود على طبق من ذهب، وأبدى 
أبو حلبيــة، عدة مقترحات وتعليقات وتعديالت 

إلضافتها على التقرير. 
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أخبار 6

استقبل النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
أحمــد بحر، صباح أمس بمكتبه في مدينة غزة، 
كوكبــة مــن وجهاء عائلــة أبو شــقفة، بحضور 
رئيس اللجنة القانونية بالمجلس النائب محمد 

فرج الغول.
وأشــارت العائلة أن زيارتهــا للمجلس تأتي في 
إطــار دعــم المصالحــة الوطنية ووحــدة الصف 
الفلسطيني وانهاء االنقسام، من خالل انتخابات 

شاملة لتجديد جميع الشرعيات في الوطن.
مــن جهته رحــب بحــر، بالعائلــة التــي قدمت 
الشــهداء والجرحى واألســرى، مثمنــا مبادرتها 
الوطنيــة، ومؤكــدًا دعــم التشــريعي لمبادرة 
التنظيمات الفلسطينية الثمانية إلنهاء االنقسام 
واجــراء انتخابــات شــاملة، ملفتــا أن المجلــس 
دعــم المصالحــة المجتمعية ويطمــح للوصول 

أن شــعبنا بوحدتــه ســيتخطى جميــع  وأكــد 
القضيــة  لتصفيــة  تحــاك  التــي  المؤامــرات 

الفلسطينية والتي كان أخرها صفقة القرن.
بــدوره ثمن النائــب محمد فرج الغــول، مبادرة 

للمصالحة الشــاملة وانهاء االنقسام، منوهًا إلى 
رعاية المجلس التشــريعي ألول مبــادرة إلنهاء 
االنقســام من خــالل تبنيه وثيقة األســرى عام 

.2006

العائلة الكريمة بدعم المصالحة، مشــددًا على 
أن الدور العشائري والعائلي مهم جدا في العمل 
الوطني، معبرا عن أمله في تحقيق وحدة شعبنا 

ومؤسساته الوطنية من خالل انتخابات شاملة.

التشريعي يستقبل عائلة أبو شقفةفي مبادرة لدعم االنتخابات والمصالحة

أكد أن قضية األسرى أولوية وطنية 

بحر: األسيرة اللبدي انتصرت على السجان بأمعائها الخاوية 
أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد 
بحر، أن قضية األسرى تشكل أولوية وطنية كبرى، 
واإلفــراج عنهم يحظى بالهم األكبر لدى المقاومة 

الفلسطينية. 
جــاءت تلــك التصريحــات لــدى مشــاركة بحــر، 
بوقفــة احتجاجية تــم تنظيمها أمــس األول أمام 
مقر الصليــب األحمر بغــزة، تضامنًا مع األســرى 
المضربيــن عن الطعام واحتفاًء بانتصار األســيرة 

هبة اللبدي.
وحمــل بحــر، االحتــالل المســؤولية الكاملة عن 
حياة األســرى المضربين عن الطعام، الذين تزداد 
أوضاعهم الصحية ســوًءا يومًا بعد يوم، مشــددًا 
على أن الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه لن يقفا 
مكتوفــي األيدي حــال حدوث أي خطــر على حياة 

األسرى.
وطالب المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان 

قانوني وال إنســاني وال أخالقي قبــل أن يفرج عنها، 
مناشدًا أحرار العالم للتحرك لنصرة أسرانا وأسيراتنا 
في ســجون االحتالل وخاصة المضربين عن الطعام 

منهم. 

يحاربون بأمعائهم الخاوية
وشــدد علــى أن أســرانا المضربين عــن الطعام 
يحاربــون الســجان بأمعائهــم الخاويــة، مشــيدًا 
بعزيمة األسرى المضربين ومنهم: إسماعيل علي 
المضــرب عن الطعام منــذ "105" أيام، واألســير 
مصعب رفيق الهندي، المضــرب عن الطعام منذ 
42 يومًا، واألســير أحمد عمر ظهران المضرب منذ 

38 يومًا.
وطالب ببحث ســبُل التصدي للهجمة اإلسرائيلية 
بحق األســرى، داعيًا للجوء إلى المحكمة الجنائية 
الدوليــة، باعتبــار االنتهــاكات اإلســرائيلية بحق 

األسرى من جرائم الحرب.
وشــدد بحر، على أن تحرير األســرى من ســجون 
وسياســي  ووطنــي  شــرعي  "واجــب  االحتــالل 
وإنســاني"، داعيًا المقاومة الفلســطينية إلى بذل 

قصارى جهودها، ألجل ضمان اإلفراج عنهم. 

بالوقوف في وجه سياسات االحتالل العنصرية؛ والعمل 
إلنقاذ حياة األسرى قبل فوات األوان.

وقال:" األســيرة البطلة هبة اللبــدي أمضت 43 يومًا 
مضربــة عن الطعــام صاحبها تعذيــب وتنكيل غير 

ثمنت حالة االستقرار األمني 

لجنة الداخلية تلتقي مدير عام الشرطة وتطالب بإنفاذ القانون ومالحقة المخالفين
ثمنــت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلي 
بالمجلس التشريعي دور الشرطة الفلسطينية في 
تثبيت دعائم حالة االســتقرار األمني الســائدة في 
البالد، مشــيدة بجهود الشرطة في المحافظة على 

األمن العام وحفظ الممتلكات العامة والخاصة. 
جــاء ذلك أثناء زيارة نظمتها اللجنة لمقر الشــرطة 
الفلســطينية وســط مدينة غزة والتقت خاللها مع 
مدير عــام الشــرطة الفلســطينية اللــواء محمود 
صــالح، بحضور عدد من نوابه ومســاعديه ومدراء 

اإلدارات العامة بجهاز الشرطة. 
هــذا وضم الوفد رئيــس اللجنة النائب إســماعيل 
األشــقر، ومقررها النائب مروان أبو راس، وأعضاء 
اللجنــة النائب محمد فــرج الغول، والنائب ســالم 
ســالمة، والنائب يونــس أبو دقــة، والنائب جميلة 

الشنطي.
وطالبــت اللجنة في تصريح صحفــي أصدرته فور 
انتهاء زيارتها، جهاز الشــرطة الفلســطينية بإنفاذ 
القانون ومالحقة المخالفيــن، والحفاظ على األمن 
العــام، وأضــاف التصريــح أن اللجنــة طالبت مدير 
عام الشــرطة الفلســطينية باطالعهــا على نتائج 

التحقيقات الجارية بخصــوص وفاة المواطن عنان 
أبو جامع، وذلك فور انتهاء اللجنة المكلفة بذلك. 

وأهابــت اللجنــة بالمواطنيــن الكــرام لمســاعدة 
الشــرطة في إنفاذ القانون وتطبيق النظام العام، 

مؤكدة أن الشــرطة قامت بــأدوار رائدة جعلت من 
قطــاع غزة واحــة من األمــن واألمــان، وذلك على 
الرغم مما يعانيه جهاز الشــرطة من نقص حاد في 
اإلمكانيات والموازنات واالمدادات اللوجستية بسبب 

الحصار المفروض على غزة منذ ســنوات. وأشارت 
اللجنــة في تصريحها إلى إصرار الشــرطة الواضح 
وتصميمها الكبير على خدمة الشــعب الفلسطيني 

وحماية أمنه ومؤسساته ومنجزاته الوطنية. 
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التشريعي ينظم برنامجا تدريبيا لطلبة كلية الشريعة والقانون 

نظمــت اإلدارة العامــة للشــؤون القانونيــة فــي 
المجلس التشــريعي برنامجا تدريبيا لطلبة كلية 
الشريعة والقانون في الجامعة اإلسالمية بعنوان:" 

تطبيقات عملية في العملية التشريعية".
وأشــار مدير عام اإلدارة العامة للشؤون القانونية 
أمجد األغا، إلى أن البرنامج المذكور يأتي في إطار 
تواصل المجلس التشريعي مع مؤسسات المجتمع 
المدني وبهدف نشر الثقافة البرلمانية، وقد تناول 
ثالثة محاور؛ وهي آليات ســن القوانين، والرقابة 

البرلمانية، وآلية إقرار الموازنة.

آليات سن القوانين
وبدوره تناول مدير عام اإلدارة القانونية األســتاذ 
أمجد األغا، المحور األول وهو بعنوان: "آليات سن 
القوانيــن"، حيث قــدّم نبذة تعريفية عن نشــأة 
التجربة البرلمانية وتعريــف عام بلجان المجلس 
ومهامــه وعــرّج علــى اإلجــراءات العملية لســن 
التشــريعات من خالل اســتعراض نمــاذج عملية 

تطبيقية.
الرقابة البرلمانية

فــي حيــن تحــدّث رئيــس قســم االستشــارات 
القانونية بالمجلس التشريعي األستاذ عمار نجم، 
عــن "الرقابــة البرلمانيــة" من خالل اســتعراض 
أدوات الرقابة وأهميتها وكيفية ممارســتها عمليًا 
واألثــر المترتب علــى تفعيل الــدور الرقابي في 
تصويب التجاوزات الصادرة عن الجهات التنفيذية.

آليات إقرار الموازنة
وختــم مقــرر لجنــة الموازنــة والشــؤون المالية 
األســتاذ زاهر عطا اهلل، اللقاء بالحديث عن آليات 
إقــرار الموازنــة العامــة من خــالل إبــراز أهمية 

الموازنــة الســنوية لألجهزة التنفيذية كوســيلة 
كاشــفة لألداء الحكومي وعرض ألنواع الموازنات 
وكيفية اإلعداد والتحضير لها واإلشكاليات العملية 
التي تعتري عدم االلتزام بالمواعيد المحددة وفق 

القانون.
وفي نهايــة البرنامج التدريبــي اصطحبت دائرة 
العالقــات العامة في المجلس التشــريعي الطلبة 
المتدربين في جولة على أروقة المجلس ومكتبته 
وقاعاتــه المختلفــة، وقدمــت للطلبــة كتيبــات 

تعريفية بالمجلس التشريعي.

لجنة الرقابة تطالب بفتح 
تحقيق بوفاة مواطن 

بغزة وتدين قرار رام اهلل 
بحجب مواقع إلكترونية

المواطن أبو جامع
طالبــت لجنة الرقابة والحريــات العامة وحقوق اإلنســان بالمجلس 
التشــريعي النائب العام، ووكيل وزارة الداخلية، بفتح تحقيق عاجل 
حول حادثة وفاة المواطن عنان أبو جامع قبل أيام أثناء تواجد دورية 

شرطية في منزله شرق مدينة خانيونس.
وصرح رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، بأن اللجنة وفور سماعها 
بوقوع الحادثة بادرت إلى عقد اجتماع طارئ وأرســلت موفدين إلى 
مكان الحادثة للوقوف على تفاصيل الحدث، واالســتماع إلى شهادة 
أفراد العائلة، كما وجهت رســائل عاجلة إلى الجهات المعنية طالبت 

فيها بفتح تحقيق عاجل بالخصوص.
وتدين قرار حجب مواقع إلكترونية بالضفة

إلــى ذلك أدانــت اللجنة القرار الصــادر عن محكمة صلــح رام اهلل، 
والقاضي بحجب ما يقارب "59" موقعًا إلكترونيًا وصفحة على الفيس 

بوك، وذلك بإيعاٍز وتنسيب من النيابة العامة.
وأكــدت اللجنة في بيان صحفي أصدرته عقب القــرار المذكور، أنه 
مخالف بكل تفاصيله للقانون األساســي الفلســطيني لسنة 2003 
وتعديالته الســيما المــادة 19 التي حظرت بشــكل واضح وصريح 

المساس بحرية الرأي. 
وطالبت اللجنة الســلطة القضائيــة في المحافظات الشــمالية إلى 
مراجعــة حكم محكمة الصلح وتصويب ما شــابه من عوار والحفاظ 
على حياديتها واستقالليتها والنأي بنفسها عن ممارسة أدوار تخدش 

من هيبة القضاء.  
ودعت لوقف العمل بالقرار بقانون بشــأن الجرائم اإللكترونية الذي 
ل السند الرئيس لتكميم  صدر العام الماضي 2018م باعتباره يُشكِّ
حرية الــرأي ووأد الحريات اإلعالمية بما تضمنــه من انحرافات غير 

دستورية.

د. بحر: األسرى رمز صمودنا وتضحياتنا..
وقضيتهم على رأس أولويات التشريعي

خالل زيارة منزل عميد أسرى القطاع ضياء األغا 

أكد د. أحمد بحر، أن أســرانا األبطال 
رمــز  هــم  االحتــالل  فــي ســجون 
تضحياتنا وعزتنا وصمودنا وتمسكنا 
بحقوقنــا وثوابتنا الوطنية، مشــددًا 
على أن قضيتهم على رأس أولويات 

عمل المجلس التشريعي.
جــاءت هذه التصريحــات خالل زيارة 
قــام بها بحــر، رافقــه فيهــا النائب 
يونــس األســطل، إلى منــزل عميد 
أســرى قطاع غــزة ضيــاء األغا، من 
محافظــة خانيونــس فــي الذكــرى 

الثامنة والعشرين العتقاله.
وكانــت والــدة األســير، وجمــع مــن 
رجــاالت عائلــة األغا، في اســتقبال 
وفــد التشــريعي، مرحبيــن بالزيارة 
ومثمنين دور المجلس التشريعي في 
الدفاع عن قضية األســرى والتمسك 

بحقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني.
بــدوره لفت بحر، إلى أن التشــريعي 
يتابع عن كثب أوضاع وأحوال األسرى 
فــي ســجون االحتــالل والمحــاوالت 
الصهيونية لتركيعهم وكسر إرادتهم 
الصلبة وعزيمتهم الفوالذية، مشيرًا 
إلــى أن التشــريعي اليــوم في قلب 

معركة الدفاع عن األسرى.
وأوضح أن التشــريعي عقــد العديد 
مــن الجلســات ونظــم الكثيــر مــن 
الفعاليات لنصرة األسرى، مؤكدًا في 
الوقت نفســه أن المجلــس يتواصل 
وال زال مــع البرلمانــات واالتحــادات 
واالســالمية  العربيــة  البرلمانيــة 
والدولية والمنظمات األممية وأرسل 
لهم العديد من الرسائل التي تشرح 
مظلومية األسرى وتدعوهم للتصدي 

إلجراءات القمــع الصهيونية بحقهم 
وفضح وإدانة الســلوك الالإنســاني 
ضدهم الــذي يخالــف كل المواثيق 

االنسانية واالتفاقيات الدولية.
من جهتها عبرت والدة عميد أســرى 
القطــاع ضيــاء األغــا عــن شــكرها 
التشــريعي  للمجلــس  وتقديرهــا 
أنهــا  مؤكــدة  بزيارتهــا،  لمبادرتــه 
وأبناءهــا ســتبقى فداء لفلســطين 
وأيقونة متأججة للتضحية في سبيل 

التمسك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية.
ودعت لتكثيــف مظاهر التضامن مع 
األســرى وتطويــر برامــج الفعاليات 
الرامية إلــى نصرتهم بما يتناســب 
مع شــدة وكثافة الهجمة الصهيونية 
بحقهم والتي تشهد وتيرتها ارتفاعًا 

مطردًا يومًا بعد يوم. 
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مدير التحرير
ماجد أحمد أبو مراد

تحرير ومتابعة
حسام علي جحجوح 

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  

المجلس التشريعي الفلسطيني

plc.ps info@plc.ps + 970 8 2827037 + 970 8 2827027 plc.pal plc_pal plc.pal palplc

تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

تحديات

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

تترقب الساحة الفلسطينية بمزيد من الشوق اجراء االنتخابات بهدف تجديد 
الشرعيات لمكونات النظام السياسي الفلسطيني المختلفة، تلك الشرعيات 
التــي مضى عليهــا قرابة "13" عامًا حيــث معلوم أن االنتخابات التشــريعية 

والرئاسية األخيرة أجريت عام "2006م" وهي فترة طويلة بال شك. 
موقف حركة حماس األخير والقاضي بالموافقة على اجراء االنتخابات بشــكل 
متتالــي وليس متزامن كما كانت الرؤية الســابقة للحركــة كان موفقًا رائعًا 
متقدمــًا ووطنيًا بامتياز، هذا الموقف شــعبنا يقدره واألصل أن الســلطة في 
رام اهلل تقابلــه بموقف مماثل من شــأنه تقصير المســافة بيننا وبين موعد 
االنتخابات، غير أن الســلطة ما زالت فــي ظاهر وباطن مواقفها تتردد وتبدو 

أنها مصدومة من توجهات حماس بل ومترددة في اتخاذ القرار النهائي.  
ومــن ناحية أخرى فإن الجــوالت المكوكية األخيرة لرئيــس لجنة االنتخابات 
المركزية حنا ناصــر، وتنقالته بين جناحي الوطن لربما أعطت دافعًا ايجابيًا 
لنفوس البعض، غير أن الواقع ليس بالضرورة هكذا، وهنا نسلط الضوء على 
بعض التحديات المتوقعة والتي من الممكن أن تكون مانعًا إلجراء االنتخابات 

التشريعية والرئاسية.
أول هذه التحديات هو االنقســام نفسه، إذ كيف لنا أن نتصور إجراء انتخابات 
في ظل انقســام سياسي مقيت اســتمر ألكثر من "12" سنوات، ثم القناعات 
الكامنة في عقول بعض القيادات السياســية للسلطة والتي حالت دون إجراء 

االنتخابات على مدار السنوات السابقة كلها.
ولعــل إصرار قيادة الســلطة على إلزام من ينوي الترشــح لتلــك االنتخابات 
باإلقــرار بوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلســطينية لعلهــا تكون إحدى 
التحديــات، عــالوة على كونهــا تحد من حريــة الحركة والمناورة السياســية 
للمنتخبيــن القادمين إذا تمت االنتخابات فعاًل، وهــي في ذات الوقت تحديد 
للســقف السياســي وهو أمر يجب أن يكــون مرفوضًا على اعتبــار أنه يكبل 

المنتخبين الجدد ويضع من طموحاتهم السياسية.  
موضوع الضمانات على أهميته ممكن يشــكل تحــدي كذلك، إذ من يضمن 
النزاهة والشفافية وعدم التالعب بالنتائج إلى أخره من تحديات، وعلى الرغم 
من كل ذلك فإن االنتخابات تشــكل مخرجًا الئقًا وحضاريًا للمأزق السياســي 

الذي نحن فيه. 
ومن التحديات األخرى التي تحدق بشعبنا حصار غزة ومشكالتها وحرية السفر 
والتنقل والبطالة وقتل طموحات الشــباب وتطلعاتهم، كلها مشكالت بحاجة 
لحكومة قوية وفاعلة تشــرف على وضع الحلول المناســبة لها، وعليه أرى أن 
تشــكيل حكومة فصائل قوية تحظى بدعم وموافقة الفصائل ســيكون حاًل 
موفقًا للخروج من تلك األزمات أو تخفيفها، وربما هو الحل األنســب لتشــرف 
هــذه الحكومة على تنفيــذ االنتخابات واجراءها وتســليم مقاليد األمور لمن 

سيحظى بدعم الشعب عبر صناديق االقتراع. 
وهنا من الواجب على عقالء شــعبنا وقياداته الفاعلة والشخصيات المستقلة 
ومؤسســات المجتمع المدني أن تتضافر جهودها نحو العمل بكل قوة ودون 
تراجع لحمل السلطة على حلحلة مواقفها السياسية تجاه غزة وخاصة سياسة 
التضييق المالي والعقوبات أو ما يسمونها اإلجراءات التي تفرضها سلطة رام 
اهلل على المواطنين والموظفين لعلها تتراجع عن ذلك لصالح المواطن ومن 

أجل الوطن وإفساحًا للمجال أمام االنتخابات وتجديد الشرعيات.
آمل أن نســير نحو طي صفحة االنقســام تمامًا واالنطالق تجاه حقبة جديدة 
من تاريخ شــعبنا معالمها الشــراكة السياســية والتداول الســلمي للسلطة 
وتوســيع دائــرة اتخاذ القرارات االســتراتيجية عبر تفعيل وتوســيع وتطوير 
منظمة التحرير الفلســطينية لتضم في جنباتها ومؤسســاتها الكل الوطني 

الفلسطيني وبذلك ننهي خالفًا سياسيًا طال أمده ومّل منه المواطن.

المجلس التشريعي يناقش واقع مراكز التأهيل واإلصالح 

التشريعي يعزي بالشهيدين الشحري والعمور

بحضور النيابة ووزارتي الداخلية والعدل

ناقشــت لجان الرقابــة والداخليــة واألمــن والقانونية 
بالمجلس التشــريعي، واقع مراكــز التأهيل واإلصالح، 
وذلــك خالل لقاء تم عقده بمقر التشــريعي مع النيابة 
العامــة ووزارتي العــدل ومكتب المراقب العــام بوزارة 

الداخلية، بحضور النواب رؤساء وأعضاء اللجان.
وافتتح اللقاء رئيس لجنة الرقابة العامة والحريات وحقوق 
االنســان النائــب يحيى العبادســة، مبينا أن هــدف اللقاء 
مناقشــة أوضاع مراكز التأهيل واإلصالح، وتشكيل فريق 
من كافة األطراف الموجودة لزيارة مراكز اإلصالح والتأهيل 

للوقوف ومعاينة الحالة الموجودة في هذه المراكز.
وأوضــح أن المجلــس التشــريعي بصدد إقــرار قانون 

العقوبــات والتدابيــر البديلة الذي ســيكون لــه أثر في 
تخفيف االكتظاظ.

وشــدد النائب العبادســة، على أن اللقاء يأتي في إطار 
معرفة واقع مراكــز التأهيل واإلصالح بوزارة الداخلية، 
واالطالع على مدى مطابقتها لمعايير حقوق االنســان 
والقوانيــن الدوليــة والمحليــة، مؤكــدا أن المجلــس 
التشــريعي يراقب بشــكل مســتمر تلــك المراكز من 
خالل زيارات ميدانية واالســتماع للموقوفين، ويسعى 
بــكل قوة لرفع موازنات الداخلية بما يمكنها من تجهيز 
الســجون، منوهًا أن التشــريعي ماضي قدمًا في إقرار 

قانون العقوبات والتدابير البديلة.

قدم النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي الدكتور 
أحمد بحر، رافقه النائب يونس األســطل، واجب العزاء 
لعائلتي الشــهيدين أحمد الشــحري، وبراء العمور، من 
محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك صباح يوم 
األحد، وكان جمع من عائلتي الشهيدين في استقبالهما.
بدوره شــدد بحر، على أن دماء الشــهداء األبطال تقرب 
شــعبنا من لحظة الحرية واالنتصار، وأنها مشاعل على 

طريق تحرير األرض والوطن واالنسان. 
مــن ناحيتــه أشــار النائب األســطل، إلــى أن االحتالل 
يســتخدم القوة المفرطة ضد شــعبنا األمــر الذي عده 

مخالفة واضحة لقواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون 
الدولي اإلنساني. 

والجديــر ذكــره أن الشــهيد العمور، كان قد استشــهد 
مؤخــرًا متأثرا بجراحه التي أصيب بهــا في عدوان عام 
2014م لدي تلقيه العالج في مستشــفيات الجمهورية 

التركية، علمًا بأنه يبلغ من العمر 30 عام.
بينما ارتقى الشــهيد أحمــد محمد الشــحري، 27 عامًا 
جراء اصابته بجروح خطيرة، عندما اســتهدفت طائرات 
االحتــالل عددًا من المواقع غــرب محافظة خان يونس 

خالل التصعيد الذي شهده قطاع غزة مؤخرًا. 


