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بتشــييع  يشــارك  التشــريعي 
الشهيد الدمياطي 

بحضور رئاسة ونواب التشريعي اللجنة الوطنية العليا للمصالحة 
المجتمعية تنظم مراسم الصلح الوطني لشهداء الوطن

وفد برلماني يزور هنية ويبارك جهود المصالحة

نظمت لجنــة المصالحة المجتمعية مهرجانا في 
مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة ُأعلن فيه 
عن مصالحات جرت بين أربعة عشر عائلة شهيد 
من شهداء األحداث المؤسفة التي شهدها قطاع 

زار وفد من نواب المجلس التشــريعي الفلسطيني 
برئاســة الدكتور أحمــد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشريعي، إسماعيل هنية رئيس المكتب 

السياسي لحركة حماس
وقال المكتب اإلعالمي للتشــريعي في بيان أصدره 
اليوم أن هنية وضع النواب في تفاصيل االتفاق مع 
القيادة المصرية والجهــود التي بذلت إلنجاح جهود 

تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام.

غزة أثناء أحداث االنقســام، وذلك بحضور أعداد 
كبيرة من قادة الفصائل الوطنية ورجال اإلصالح 
والقانــون وممثليــن عــن مؤسســات المجتمــع 
المدنــي وعائــالت الشــهداء وأعضــاء المجلس 

وذكر البيان أن الوفد اســتمع لشــرح وافٍ من هنية 
عــن مجريــات األمــور والتفاهمات التــي تمت في 

القاهرة.
وذكر د. بحر أن وفد التشــريعي اطلع على تفاصيل 

ولقاءات حماس خالل زيارته للقاهرة.
وأشــاد بحر بجهود وفد حركــة حماس خالل زيارته 
للقاهــرة وســعيه الجــاد والحقيقــي إلنجــاز اتفاق 
المصالحــة وانهــاء االنقســام ووقف معاناة شــعبنا 

التشــريعي، وألقيت العديد من الكلمات المؤثرة 
التي دعت الى الوحــدة الوطنية ورص الصفوف 
وطي صفحة الماضي الســوداء وتكريس الوحدة 
وتغليب المصلحة الوطنية وتحقيقها على أرض 

الفلسطيني.
وثمن الجهــود المصرية التي بذلت لتقريب وجهات 
النظر بين حركتي حماس وفتح، مقدرًا عاليًا موقف 
القيادة المصرية وسعبها لتحقيق الوحدة المصرية.

وجــدد بحــر مطالبته لعبــاس وحكومــة الحمد اهلل 
بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه قطاع غزة والبدء 
فــورًا وبــدون تأخيــر فــي اإلجــراءات العملية على 

األرض لتحقيق المصالحة.

الواقــع، ودعا المتحدثون الســلطة فــي رام اهلل 
لضرورة االستجابة لمتطلبات المصالحة الوطنية 

والعمل على انجاحها.

بحر يثمن الدور المصري

التشــريعي يشــيد بلجنة 
المجتمعيــة  المصالحــة 
ويشــارك بمراسم الصلح 

06الوطني 

تقرير

06 تقرير
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 ناقشــت النائبــة هدى نعيــم قضايــا تخص ذوي 
االحتياجــات الخاصــة مع رئيس ديــوان الموظفين 
العام محمد عابد، بحضور ممثلين عن المؤسســات 
المهتمة بالفئة المذكورة، باإلضافة لسُــبُل تنفيذ 
قانــون المعاقين المقــرّ عــام "1999"م، وضرورة 
انجــاز اللوائــح التنفيذيــة الخاصة بــه، بما يضمن 
تخصيــص "%5" مــن الوظائــف لــذوي االحتياجات 

الخاصة كما ينص القانون. 
بدوره أكد "عابد" أنه ســيبذل الجهــود الالزمة من 
أجل انصــاف ذوي االحتياجات الخاصة، ســيما فيما 
يتعلــق بتحديــد نــوع اإلعاقــة، ووضــع الضوابط 
الكفيلة بتجاوزهم عقبة الفحوصات الطبية الالزمة 
للتوظيف، مشــيرًا إلى أنها حالت في الماضي دون 
إتمام توظيف البعض من هذه الفئة التي شدد على 

أنها تتمتع باحترام المجتمع الفلسطيني. 
مــن ناحيتها شــكرت النائبة "نعيــم" رئيس ديوان 
الموظفيــن علــى تفهمه لطلبــات ذوي االحتياجات 

عقدت لجنة التربية والقضايــا االجتماعية اجتماعًا 
دوريــًا لها لمتابعة أوضاع وزارتي التربية والتعليم، 
والصحــة، وحضر االجتمــاع رئيس اللجنــة النائب 
عبد الرحمن الجمل، ومقــرر اللجنة النائب خميس 
النجار، وأعضاء اللجنة النواب: سالم سالمة، يوسف 
الشرافي، يحيى العبادسة، يونس أبو دقة، ومحمد 
شــهاب، وناقشــت اللجنة أوضاع الوزارتين ووقفت 

على معوقات العمل. 
وزارة التربية والتعليم

وناقشت اللجنة االحتياجات والمستلزمات المدرسية 
فــي ظل الحصار المفروض على قطــاع غزة وأثره 
علــى الكــوادر التعليمية والتشــكيالت المدرســية 
وأعــداد الطلبــة داخل الفصول ونصــاب الحصص 
للمدرســين ممــا ينعكــس ســلبًا علــى المســيرة 
التعليمية ومســتوى تحصيل الطلبة، وفي ســياق 
منفصل دعت اللجنــة وزارة التعليم لألخذ بقانون 
ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة من حيث التوظيف 

ومالئمة مرافق الوزارة مع استخداماتهم الخاصة.
وزارة الصحة

إلــى ذلــك ناقشــت اللجنــة أوضــاع وزارة الصحة 
والمستشــفيات الحكوميــة، وأشــار النائب خميس 

عــن  النائــب  أكــد 
التغييــر  كتلــة 
حســن  واإلصــالح 
يوســف أن مفتــاح 
لصفقــة  الدخــول 
تبادل أسري جديدة 
هو  االحتــالل  مــع 
االفراج عن أســرى 
صفقــة "شــاليط"، 
النائــب  وشــدد 

"يوسف" أن حركة حماس شروطها واضحة ال تغيير وال 
تبديل عليها إلنجاز صفقة تبادل أحرار جديدة، مشيرًا 
إلى أن االحتالل سيرضخ لشــروط المقاومة بتمسكها 
بموقفها، مشــيرًا إلى أن االحتــالل اعتقل قرابة "60" 
من محرري صفقة "شاليط" والخطوة األولى والمدخل 
إلنجــاز أي صفقة تبادل هو االفــراج الفوري عن هؤالء 

المعتقلين.
المصالحة الوطنية

وفــي موضوع المصالحة أكد "يوســف" أن طريق إنهاء 
االنقسام وإنجاز المصالحة المجتمعية والحريات وإجراء 
االنتخابات الشــاملة هــو تطبيق اتفاقيــات المصالحة 
واتفاق الشاطئ، مبارًكا الخطوات التي تم اتخاذها في 
القاهرة بشأن المصالحة الوطنية، وداعيا لسرعة توجه 
حكومة "الحمد اهلل" لغزة لتأخذ دورها وتمارس أعمالها. 

النواب األسرى
وعن حملــة االختطافات المتصاعدة بحــق النواب في 
الضفــة الغربية أكد أن سياســة اعتقــال النواب تهدف 
لمحاولــة فرض وقائع على األرض والمقدســات وعلى 
الشــعب الفلســطيني، مضيفًا أن االعتداء على النواب 
هو اعتداء على اختيار شــعبنا الفلسطيني، مؤكدًا بأن 
سياســية االحتالل لن تكسر إرادة النواب وهم ماضون 

في عطائهم للمشروع الوطني التحرري.
ودعــا النائب "يوســف" الــكل الوطني بالوقــوف وقفة 
واحــدة وجــادة لنصرة األســرى في ســجون االحتالل، 
مشــيرًا أن االحتالل يســعى للتفرد باألسرى واالعتداء 
علــى حقوقهم وفــرض مزيدًا من التضييــق وتحديدًا 
أســرى حماس وعــزل العديد من رمــوز حركة حماس 
باألســر، مثمنًــا صمــود المقدســيين فــي مواجهــة 
االعتداءات واالنتهاكات بحق المسجد األقصى، ومؤكدًا 
بأن ما حصل في اآلونة األخيرة يشكل انتصارًا عظيمًا 
يقطــع الطريق علــى االحتالل في فــرض وقائع على 
األرض بتهويد وتسيم المسجد األقصى زمانيًا ومكانيًا

النائبة هدى نعيم تناقش قضايا ذوي االحتياجات 
الخاصة مع رئيس ديوان الموظفين العام 

لجنة التربية تناقش الوضع الصحي والتعليمي بالقطاع

النائب حسن يوسف: 
مفتاح الدخول لصفقة 

تبادل جديدة اإلفراج عن 
معتقلي صفقة "شاليط" 

الخاصة وحرصه علــى تقديم الخدمة لهم، منوهًة 
لضــرورة تظافــر جهــود كل الجهــات الحكوميــة 

النجار الى نقص في األدوية والمســتلزمات الطبية 
واألجهــزة والتجهيزات الطبيــة الضرورية في عدد 
مــن المستشــفيات بمــا فيهــا العيــادات الخارجية 
وأقسام االســتقبال والطوارئ، كما أشار الى نقص 
في األجهــزة والتجهيزات الالزمة لمرضى الفشــل 

الكلوي.

واألهلية من أجل خدمة أبناء الشــعب الفلسطيني 
وفي مقدمتهم ذوي االحتياجات الخاصة. 

من ناحيتــه أوضح رئيس اللجنــة أن التقارير التي 
تناقشــها لجنتــه تهــدف الــى تحســين أداء بعض 
الدوائــر الحكوميــة وتجويد الخدمــات للمواطنين، 
مؤكدًا أن اللجنة تتلمس احتياجات المواطنين من 
خالل الميدان والشــكاوى الواردة لهــا وتتابعها مع 

المسئولين في الوزارات لتخفيف عن أبناء شعبنا. 

قــدم وفــد برلماني تقدمــه الدكتور أحمد بحــر التهنئة 
لألســير المحــرر أحمــد أبو شــباب مــن محافظــة رفح 
بمناســبة خروجــه من ســجون االحتــالل، وثمــن الوفد 
الدور البطولي لألسرى في ســجون االحتالل لما قدموه 
من تضحية للوطــن، منوهين إلى أنهم ضحوا بعمرهم 
خلف القضبان من أجل تحرير الوطن وااليمان بالمقاومة 
كطريق لتحرير فلســطين، مناشــدين جميــع الفصائل 
بالعمل السريع على تحرير األسرى من كافة التنظيمات 
وتبييض الســجون، وضــرورة العمل علــى انجاز صفقة 

جديدة لإلفراج عن أسرانا. 

التشريعي يهنئ األسير 
المحرر أحمد أبو شباب
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3 أخبار ومقاالت

المصالحة ...
 الحلقة األهم نحو وعد اآلخرة

استبشــرنا واستبشر كافة أبناء شعبنا الفلســطيني برياح المصالحة الفلسطينية التي 
هبّت من مصر الشــقيقة في إطار الجهد المصري الدؤوب الذي تمكن من جمع حركتي 
فتح وحماس على كلمة ســواء في القاهرة، بعد ما يزيد عن عقد من االنقسام الكارثي 
الذي شــتت شــمل الفلســطينيين وأذهب ريح قضيتهــم وزجهم فــي متاهات خطيرة 

وصراعات عبثية وحوّل حياتهم إلى جحيم ال يطاق.
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني، وباسم شعبنا الفلســطيني، نتقدم بالشكر 
الجزيل إلى األشقاء المصريين، وعلى رأسهم رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير خالد 
فــوزي، الذين رعوا لقــاءات المصالحة األخيرة بين حركتي فتــح وحماس، وأصروا على 
إتمام وإنجاز التوافق الفلســطيني الداخلي بهدف تخفيف المعاناة والحصار عن شــعبنا 
المكلوم في قطاع غزة، والتفرغ لمواجهة التحديات التي تســتهدف الشعب الفلسطيني 

وقضيته الوطنية.
كما نتقدم بالشكر الجزيل لإلخوة في قيادة حركة حماس الذين أبدوا مسؤولية وطنية 
عالية وتحلوا بالمرونة الكاملة في سبيل إنجاز ملف المصالحة والتوافق الوطني وتجنيب 

شعبنا الفلسطيني، وخصوصًا في قطاع غزة، ويالت الحصار واالنقسام.
لقــد وضعت حركتا فتح وحماس أقدامهما على بداية طريق المصالحة، وال بد أن يتوفر 
لديهما اإلرادة المخلصة والرغبة الصادقة في استكمال خطوات المصالحة وبناء شراكة 
وطنيــة حقيقية قــادرة على رفع المعاناة عن شــعبنا، وتوحيد الصف الفلســطيني في 

مواجهة االحتالل الصهيوني.
وال ريــب أن اإلخــوة في حركة حمــاس قد قدمــوا الكثير من أجل بلــوغ نقطة التوافق 
وااللتقاء مع األخوة في حركة فتح، وننتظر من الســيد محمود عباس وقيادة حركة فتح 
اآلن االرتقاء إلى ذات المستوى، وإلغاء اإلجراءات الجائرة التي أرهقت كاهل غزة وأهلها 
الصابريــن، وتحمّل حكومــة رامي الحمد اهلل لمســؤولياتها واالضطالع بواجباتها تجاه 

أهالي القطاع، والعمل على حل مشكالتهم وأزماتهم المختلفة.
ال زلنــا في بداية طريق المصالحة، وال زال هناك لقاء مرتقب بين حركتي فتح وحماس 
في القاهرة بعد عدة أيام للبحث في آليات تطبيق ملفات المصالحة، وكلنا أمل أن يتكلل 
هذا اللقاء بالنجاح، وأن يتمخض عن بناء شــراكة وطنيــة حقيقية قادرة على النهوض 
بالوضع الفلســطيني في ظــل التحوالت المحيطــة والتحديات الخطيــرة التي تعصف 

بالمنطقة.
ال نرغب في نكأ جراح الماضي وصفحته الســوداء القاتمة، لكننا نؤكد اليوم أن الســيد 
محمود عباس وحركة فتح أمام اختبار حقيقي لجهة إتمام وتطبيق ملفات المصالحة من 
جهة، والعمل على لجم األصوات النشاز التي تحاول تعكير صفو المناخ الوطني اإليجابي 
الذي خيّم على لقاءات القاهرة، وإعادة طرح وتصدير قضايا جدلية وزرع ألغام متفجرة 

في طريق المصالحة.
إن حاجتنــا اليوم أشــد ما تكون إلى تحشــيد الكل الوطني الفلســطيني لدعم وتعزيز 
مسيرة المصالحة، والعمل على فتح صفحة جديدة في تاريخ شعبنا الفلسطيني، ملؤها 
المحبة والتعاون والتسامح والتكافل، بهدف إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس 
سليمة، وبناء نظام سياسي جديد إلدارة الشأن الفلسطيني والمصالح العليا لشعبنا على 
أرضية قيمية ودستورية، والسعي لتدشين استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة االحتالل 

وإجراءاته اإلجرامية ومخططاته العنصرية بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
ولعل الحقيقة األهم التي ينبغي أال تغيب عن ذهن أحد أن تحقيق المصالحة والتوافق 
الوطني وتوحيد شــقي الوطن الفلســطيني، ال تهدف إلى رفع المعاناة عن شــعبنا في 
القطــاع والتفــرغ لمواجهة االحتالل ومخططاتــه، وإعادة الزحم للقضية الفلســطينية 
إقليميــًا ودوليًا، فحســب، بل إن الوحدة الفلســطينية تشــكل ضرورة سياســية واجبة 
للتصدي للتغول الصهيوني الذي بدأ يجتاح الدول والبلدان العربية ويشــدّها إلى دوائر 

التبعية وقاطرة التطبيع.
إن قدر الفلســطينيين أن يكونوا رأس الحربة في مواجهة الكيان الصهيوني ومشروعة 
العدواني الذي يســتهدف أمتنا العربية واإلســالمية، ولن يتأتى لهم ذلك إال عبر تمتين 
صفهم الوطني وتعزيز تماسكهم الداخلي، فقد أثبتت األحداث والوقائع على مدار العقد 
الفائت أن قوة الفلســطينيين ووحدتهم تصب في مصلحة األمة ومشــروعها النهضوي 
العروبي اإلســالمي، وأن ضعفهم وتفككهم وتناحرهم ينعكس ســلبًا على واقع األمة، 

ضعفًا وتشتتًا وخنوعًا.
نحــن اليوم على أعتــاب مرجلة جديدة، وهي مرحلة دقيقة وحساســة بكل المقاييس، 
ألنها تؤســس لكبح واحباط المشروع الصهيوني ضد شعبنا وأمتنا، وتعبد الطريق نحو 
المعركــة الفاصلــة مع االحتالل التي ستشــهد تحقيق وعد اآلخــرة وانتصار الحق على 

الباطل، وتحرير األرض والمقدسات بإذن اهلل.
ن يُكوَن َقِريبا"

َ
" َويُقوُلوَن متى هَو ُقْل عسى أ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

قال أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، إن ما يقدمه شهداء 
اإلعداد والتجهيز في كتائب القســام وفصائل المقاومة يرســم لنا خارطة 
النصــر في المعركــة القادمة مع االحتــالل، ويقربنا إلى النصــر والتحرير، 
ويفرض معادالت قوى جديدة خالل أي عدوان قادم قد يشنه االحتالل على 
قطاع غزة، وسيشكل مفاجآت جديدة لالحتالل، جاء ذلك خالل مشاركته في 

تشييع شهيد االعداد في كتائب القسام خليل الدمياطي. 
ولفــت إلى أن الشــهداء هم على طريــق النصر والتحريــر ودماؤهم وقود 
انتفاضة األقصى، مبينًا أن الشعب الفلسطيني سيستمر على هذا الطريق، 

ولن يخذل الشهداء والجرحى وكل من ضحى من أجل تحرير فلسطين.
وعبــر عــن اعتزازه بالشــهداء الذين ضربوا أســطورة التصــدي والصمود، 
وقدموا للشــعب الفلســطيني نموذجًا رائعًا في العطاء، وجدد العهد مع اهلل 
ثم مع الشهداء ومع أبناء الشعب على أن نبقى األوفياء حتى تحرير المسجد 

األقصى.
إلى ذلك قدّم "بحر" رافقه العديد من نواب المجلس التشريعي واجب العزاء 
لعائلة "أبو عابد" باستشــهاد ابنهم يوسف ابو عابد، الذي وصف بأنه شهيد 

االعداد الذي ارتقى في مدينة خان يونس.

"بحر": شهداء اإلعداد يرسمون خارطة النصر في 
المعركة القادمة

خالل تشييع الشهيد القسامي خليل الدمياطي..

أكــد النائب د. صــالح البردويل أن المصالحــة المجتمعية هي 
احدى ملفات المصالحة المهمــة التي تم التوقيع على بنودها 
في القاهــرة عــام ،2011، وأنها حققــت انجــازات واختراقات 
ومستمرة في عملها موضحًا أن هذا الملف يعد من أكثر الملفات 
حساســية وحيوية كونه يمس النسيج االجتماعي الفلسطيني 

الذي تضرر بسبب األحداث المؤسفة أثناء االنقسام.
وقــال النائــب البردويل في تصريح صحفي أصــدره مؤخرًا:" 
لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن اتفاق القاهرة قطعت 
شوطًا كبيرًا بوضع األسس لهذه المصالحة وماضية في عملها 

حتى تحدث حالة ارتياح شعبي فلسطيني". 
وأضاف لجنــة المصالحــة المجتمعيــة المنبثقة عن مشــروع 
التكافل االجتماعي قامت باســتئناف دور هذه اللجنة وبحضور 
فصائل فلســطينية، مبينًا أنه تم احــداث اختراقات وانجازات 
مباشــرة وهامــة في هــذا الملف، وهنــاك ســرعة وحالة رضا 
بين النــاس، مبينًا أن هناك رضا كبير لــدى كل ألوان الطيف 
الفلسطيني بدليل أن معظم الفصائل الفلسطينية تشارك في 
هذا الجهد المبارك في لجنة التكافل والمشاريع المنبثقة عنها 

أو لجنة المصالحة المجتمعية.
وأشاد "البردويل" بالمهرجان الكبير الذي عقد في غزة الخميس 
الماضي وأعلن فيه عن اجراء المصالحة بين أربعة عشر عائلة 
من عائالت شــهداء االنقســام، معربا عن أمله أن تتم تسوية 
معظــم هــذه القضايا وأن نحــدث حالة من االرتياح الشــعبي 

الفلسطيني.
إسعاف للحالة

وعــن تفاهمات القاهــرة أكد النائــب البردويــل أن تفاهمات 

القاهرة شــكلت نوعًا من أنواع اإلســعاف للحالة الفلســطينية 
وتمــت برعايــة مصرية موضحــًا أنها تمس الحالة اإلنســانية 
أكثر من أي شــيء آخر، موضحًا أن لجنة المصالحة المجتمعية 
ســيكون لها تأثير إيجابي في الواقع الفلسطيني، مشيرًا إلى 
أن المصالحــة المجتمعيــة طالما تحققت ســتكون خطوة نحو 
الوحدة الوطنية وحل لكثير من القضايا العالقة على المستوى 

السياسي بين حركة فتح وحماس وبين الكل الفلسطيني.

النائب "البردويل": المصالحة المجتمعية حققت 
إنجازات واختراقات هامة وماضية في عملها

حالة ارتياح شعبي فلسطيني كبيرة
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"بحر": المصالحة المجتمعية خطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة 

التشريعي والهيئة المستقلة  لحقوق اإلنسان يختتمان دورة تدريبية 

خالل مراسم الصلح الوطني لشهداء الوطن..

نظمت لجنــة المصالحــة المجتمعية 
مهرجانا في مركز رشاد الشوا الثقافي 
ُأعلــن فيه عــن مصالحــات جرت بين 
أربعة عشــر عائلة شــهيد من شهداء 
األحداث المؤسفة التي شهدها قطاع 
غــزة أثنــاء أحــداث االنقســام، وذلك 
بحضــور لفيــف مــن قــادة الفصائل 
الوطنية واإلســالمية ورجال اإلصالح 
والقانــون وممثليــن عــن مؤسســات 
المجتمــع المدنــي وعائالت الشــهداء 
وأعضاء المجلس التشــريعي، وألقيت 
العديد من الكلمات المؤثرة التي دعت 
الى وحده الصف ورص الصفوف وطي 
صفحــة الماضــي الســوداء وتكريس 
الوحــدة الوطنيــة علــى أرض الواقع 

وتغليب مصلحة الوطن.
ودعــا المتحدثــون الســلطة الوطنية 
إلــى  فتــح  وحركــة  الفلســطينية 
المصالحــة  لمقتضيــات  االســتجابة 
والشــراكة الوطنيــة وتفكيــك األزمة 

الفلسطينية الداخلية، "البرلمان" تابعت مجريات مهرجان 
المصالحة المجتمعة وأعدت التقرير التالي: 

خطوة نحو المصالحة الوطنية األشمل
بــدوره أكــد الدكتور أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني أن شعبنا قد بدأ بتحقيق 
المصالحة المجتمعيــة من خالل اللجنــة الوطنية العليا 
للمصالحــة المجتمعيــة، مضيًفــا نحن نســعى لتحقيق 
المصالحة الوطنية األشمل وانهاء االنقسام بشكل كامل، 
مؤكــدًا على دعم التشــريعي ألي مبــادرة حقيقية من 
شــأنها تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام وإعادة اللحمة 

الوطنية. 
وثمــن موقف وفد حركة حماس فــي القاهرة الذي أبدى 
اســتعدادا كامــال إلنجــاح مســيرة المصالحــة والتوافق 
الوطنــي والتي باركتها غالبية الفصائل والقوى الوطنية 
واإلسالمية، داعيا السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة 
فتــح إلى االســتجابة لمقتضيــات المصالحة والشــراكة 

الوطنية وتفكيك األزمة الفلسطينية الداخلية.
وقــدّر عاليــا الــدور المصري الرائــد الذي يدفــع باتجاه 
تخفيف الحصــار والمعاناة عن قطاع غــزة، ورعاية ملف 

الداعمين للتفاهمات األخيرة التي جرت في مصر، والتي 
تعتبــر المصالحــة المجتمعية أحد أهم أركانهــا، وتابع " 
فنحن في المجلس التشــريعي لن نكون إال عونا لشعبنا 
وعنصر تعزيز لوحدته السياسية والمجتمعية كي يصبح 
أكثــر تهيــؤا وجاهزية لمزيد مــن الصمــود، ومزيد من 
االنخــراط في المشــروع التحرري المقــاوم في مواجهة 

االحتالل".
ولفت إلى أن المجلس التشــريعي هــو الذي رعى الحوار 
الوطني الفلســطيني الفلســطيني عام 2006م وخرجنا 
جميعــًا بتوافــق على وثيقــة الوفــاق الوطنــي )وثيقة 
األسرى(، حيث وقع عليها الرئاسة الفلسطينية والمجلس 
التشريعي والحكومة الفلســطينية والفصائل واألحزاب 

الفلسطينية جميعًا. 
كلمة لجنة المصالحة المجتمعية

وألقى ناصر دغمش كلمة لجنــة المصالحة المجتمعية، 
وأكــد فيها على االلتزام بالتفاهمات التي جرت بالقاهرة 
التي تعكس الحرص على تنفيذ الشق الخاص بالمصالحة 
المجتمعية بناًء على اتفــاق القاهرة عام 2011م، داعيًا 

جميع الجهات للعل من أجل إنجاح أجواء المصالحة.
وتقدم بالشــكر للعائالت المكلومة التــي فقدت أبنائها 

المصالحة الوطنية مــن جديد، معبرا عن أمله أن يتكلل 
الجهد المصري بالنجاح.

وكشــف أن المجلــس التشــريعي يعكــف علــى صياغة 
مشــروع قانون العدالة االنتقالية والمصالحة المجتمعية 
وذلك لمنح الشرعية القانونية لكافة األعمال التي تقوم 
بهــا لجــان المصالحة وضمــان حصول األشــخاص على 
حقوقهم التــي تقررها لجنــة المصالحــة المجتمعية أو 

اللجان المنبثقة عنها.
وقــال بحر:" إن ســعينا لتحقيــق المصالحــة المجتمعية 
ال ينســينا بطبيعــة الحال الســعي لتحقيــق المصالحة 
الوطنيــة األشــمل، ألن المصالحــة تعبر فــي جوهرها 
عــن منظومة عمل وطني متكاملة، سياســيا واجتماعيا 
وكفاحيا، إلصالح الواقع الفلســطيني الداخلي عبر إرساء 
استراتيجية فلسطينية موحدة تضع القضية الفلسطينية 
علــى قاطرتهــا الصحيحــة، وتهيئ لهــا موقعهــا الرائد 
إقليميا ودوليا، وترسم لشعبنا الفلسطيني خارطة طريق 
تحرريــة فــي مواجهة االحتــالل ومخططات اســتهدافه 
الكبرى للمقدســات الفلســطينية ولألرض الفلسطينية 

واإلنسان الفلسطيني".
وأكــد أن المجلــس التشــريعي الفلســطيني من أشــد 

والهيئــة  التشــريعي  المجلــس  اختتــم 
المســتقلة لحقــوق اإلنســان يــوم أمــس 
األول دورة تدريبيــة لموظفي التشــريعي 
بعنــوان:" االلتزامات التشــريعية المترتبة 
على انضمــام فلســطين التفاقيات حقوق 
االنســان الدوليــة"، وشــارك بالــدورة التي 
اســتمرت على مدار ثالثــة أيام كوكبة من 
موظفي "التشريعي"، وحضر حفل االختتام 
وتوزيــع الشــهادات الذي تــم تنظيمه في 
مدينــة غزة رئيــس لجنة الرقابــة وحقوق 
اإلنسان بالمجلس التشريعي النائب يحيى 
العبادســة، ونائــب المفوض العــام للهيئة 
المســتقلة المحامي عصــام يونس، ونائب 
المدير العــام لقطاع غــزة المحامي جميل 
ســرحان ومنسق التوعية والتدريب بالهيئة 

بهجت الحلو.
بــدوره شــكر النائــب "العبادســة" في كلمتــه الهيئة 
المستقلة لجهودها الرامية لنشر ثقافة حقوق االنسان 

عليه، مشــددًا أن حالة حقوق االنســان في بالدنا هي 
أفضل بكثير مما عليه الحال في بعض الدول المجاورة. 
من ناحيته أعرب نائب المفوض العام للهيئة المستقلة 
عصام يونس عن ســعادة هيئته باختتام هذه الدورة 

بين صفوف المجتمع الفلسطيني، معبرًا عن استعداد 
التشريعي للتعاون مع المؤسســات الحقوقية المحلية 
والدوليــة كافــة بمــا يضمــن المحافظة علــى حقوق 
االنســان الفلســطيني الذي يعاني من تغول االحتالل 

بالمؤسســة  العامليــن  اســتهدفت  التــي 
التشــريعية في البــالد، وأكــد أن "الهيئة" 
تسعى للنهوض بالمجتمع الفلسطيني من 
خالل تدريب الكــوادر الوظيفية الحكومية 
والمؤسساتية بما يعود بالنفع على المجتمع 
الفلســطيني، ومؤكدًا على أهمية القانون 
الدولي واالتفاقيات الدولية وضرورة السعي 
لالســتفادة منهمــا بمــا يخــدم المصلحــة 
الوطنية الفلسطينية، منوهًا أن فلسطين 
مــن منظور القانون الدولــي هي دولة تقع 
تحــت االحتــالل وعلــى ســلطات االحتالل 
القيام بمســؤولياته اإلنســانية والقانونية 
تجــاه الشــعب المحتل. وفــي نهاية الحفل 
تم توزيع شــهادات الدورة على المشاركين 
فيها الذين بدورهم تقدموا بالشكر للهيئة 
علــى دورهــا في تثقيــف النخــب الفلســطينية فيما 
يتعلق بااللتزامات التشــريعية المترتبة على انضمام 

فلسطيني للمعاهدات الدولية.        

"شهداء الوطن" أثناء أحداث االنقسام، 
موضحًــا أنهــم كانــوا متجاوبين مع 
جهــود لجنــة المصالحــة المجتمعية، 
وغلبوا مصلحــة الوكن على المصالح 

العائلية أو الفصائلية. 
العفو من أجل الوطن

بــدوره أكد فــارس أبو قــادوس والد 
الشــهيد عماد أبو قــدوس والمتحدث 
باســم عائالت الشــهداء على حرص 
عائالت الشــهداء علــى الدفع بجهود 
المصالحــة والعفــو من أجــل الوطن، 
فالوطن أغلى من الجميــع، معلنًا أن 
ذوي الشــهداء يحتسبون أبنائهم عند 
اهلل تبارك وتعالى، مشددًا على أنهم 
بمثابة الوقود المنبعث بقوة من أجل 
تصيح المســار وتوحيــد الصفوف في 
وجه العدو األول للشعب الفلسطيني، 
وهــو العــدو الصهيوني الــذي يتحل 
أرضنا ويدنس مقدســاتنا اإلسالمية 

والمسيحية.
وأوضح "أبــو قــادوس" أن عائالت الشــهداء غلبت مصلحة 
الوطن وآثــرت المصلحة العامة على الخاصــة، داعيًا بقية 
عائالت الشهداء للسير على ذات النهج حتى إتمام المصالحة 

والوصول للمصالحة األكبر على الصعيد الوطني.
شعٌب كريم

وأشــاد المختار عطــا ماضي المتحدث باســم العشــائر 
بأخالق شعبنا الفلسطيني، مشددًا على أنه شعب كريم 
عفوٌ متســامح، مؤكــدًا أن تلك الصفــات إنما هي من 
صفات الشعوب المحترمة واألصيلة، وشجع كل العائالت 
المكلومــة على الحذو حذو هذه العائالت األربعة عشــر، 
حتى نصــل للحظة تاريخية يتمناها الكل الفلســطيني 
وهــي لحظة إعــادة اللحمــة وتكريس الوحــدة الوطنية 
ليكون شعبنا واحد وموحد رغم كل المؤامرات التي تحاك 
ضده وتهدف لتقسيمه وشرذمته وتقليل هيبته واضاعة 

حقوقه الوطنية المشروعة. 
وفــي نهاية الحفــل تم توقيــع صكــوك المصالحة من 
طــرف وكالء الدم في جــو مؤثر يعكس أصالة الشــعب 
الفلسطيني ورجولته، وســط تصفيق وتشجيع الحضور 

الذين باركوا الخطوة وأثنوا عليها كثيرا.
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7 أخبار وتقارير

التشريعي يندد بمنع االحتالل وفد 
برلماني أوروبي من دخول قطاع غزة 

خالل وقفة تضامنية معهم.. رئاسة ونواب التشريعي يطالبون العالم 
بوقفة جادة وتحرك فاعل نصرًة لمسلمي ميانمار

طالب برلمانيون فلسطينيون الدول العربية واإلسالمية وأحرار العالم 
بضرورة التحرك على كل األصعدة لوقف االضطهاد وجرائم اإلبادة 
الجماعية بحق مسلمي ميانمار، الذين يتعرضون ألبشع جرائم العصر 
على يد البوذيين، دون أن يحرك ذلك المشــاعر اإلنســانية لدى دول 

وأحرار العالم وخاصة أولئك الذين يتشدقون بالديمقراطية. 
وشــدد النواب خالل وقفة برلمانية نظمتها كتلة التغيير واإلصالح 
البرلمانيــة فــي ســاحة المجلــس التشــريعي األســبوع المنصرم 
بمشاركة نواب من كتلة فتح البرلمانية وقائمة أبو على مصطفى، 

على ضرورة نصرة الشــعب الفلســطيني واألمة العربية واإلسالمية 
للمســلمين في ميانمار والوقــوف في وجه الجرائــم واالضطهاد 
المدعــوم من قبــل االحتالل الصهيوني، "البرلمــان" تابعت الوقفة 

وأعدت التقرير االتي:

نددت الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي 
بقرار ســلطات االحتالل اإلســرائيلي منع دخول 
وفد برلماني أوروبي إلى قطاع غزة، وشددت في 
تصريح مقتضب أن االحتالل اإلســرائيلي يمنع 
الوفود الدولية من زيارة غزة حتى ال تتبين هذه 
الوفود حقيقــة الوضع اإلنســاني المتدهور في 
غزة جراء االحتالل والحصار المفروض منذ عشر 

سنوات. 
وأشارت الدائرة في تصريحها أن غزة تعاني من 
سياسات االحتالل المدمرة، داعية لتكثيف زيارات 
الوفود الدوليــة للقطاع حتى يطلعــوا عن قرب 

على السياســات اإلسرائيلية، ويقفوا على آثارها 
الخطيرة على حياة شعبنا في غزة، وينقلوا تلك 
المعاناة لشعوبهم وحكومات بلدانهم المختلفة، 
داعيــة لنبذ االحتــالل في كل المحافــل الدولية 
لمــا يرتكبه مــن جرائم عنصرية بحق الشــعب 

الفلسطيني. 
يذكر أن الوفــد الذي منعه االحتــالل من دخول 
القطاع يرأسه البرلماني األوروبي المعرف بدعمه 
للشــعب الفلســطيني نيكوالس سيليكيوتيس، 
ومن الجدير ذكره أن االحتالل دأب على منع مثل 

تلك الوفود على مدار سنوات عديدة.  

المذبحة والمأساة
بــدوره دعــا الدكتور 
أحمــد بحــر النائــب 
لرئيــس  األول 
المجلس التشــريعي 
الفلسطيني الشعوب 
واإلســالمية  العربية 
مســلمي  لنصــرة 
الروهينغا في بورما، 
الحكومات  مناشــدًا 
واالســالمية  العربية 
التعــاون  ومنظمــة 
التخــاذ  االســالمي 
وقــرارات  خطــوات 
سياسية فورية لوقف 
والمأســاة  المذبحــة 
المستمرة التي تجري 
بحق المســلمين في 

ميانمار.
ودان موقــف األمــم 
ومجلــس  المتحــدة 
الدولــي  األمــن 
الدولــي  والمجتمــع 
علــى  الصامتيــن 

المذبحــة التي تجري ضد مســلمي ميانمــار، ودعا 
لتطبيــق مبادئ وقيم حقــوق االنســان والمواثيق 
الدولية التي تحمي المدنيين والشعوب المضطهدة، 
والتدخل الفوري إلنقاذ المسلمين المسالمين هناك 

ووقف المجزرة الكبرى بحقهم.
وقــال:" إن مــا يجري ضد مســلمي ميانمــار اختبار 
كبير للمسلمين في جميع أنحاء العالم واختبار كبير 
لألمــم المتحدة ومجلــس األمن والمجتمــع الدولي 
الذين يتغنون بحقوق االنسان والقوانين والمواثيق 

الدولية".
اليد الصهيونية 

واعتبــر "بحر" إشــادة وزير حرب االحتــالل ليبرمان 
بالمذبحــة التــي ترتكــب ضــد مســلمي ميانمــار 
ودعم الكيان الصهيوني لحكومة ميانمار وجيشــها 
بالسالح تؤكد حجم المؤامرة ضد المسلمين ومدى 
تغلغل السرطان الصهيوني في العالم، محذرا مما 
وصفه باليــد الصهيونية اآلثمة التي تمتد لتبطش 

بالمسلمين في كل مكان.
وقال إن إبقاء جائزة نوبل للســالم بيد رئيسة وزراء 
ميانمار التي ترتكب القتل والمجازر بحق مســلمي 
ميانمــار وصمة عار علــى جبين اإلنســانية، داعيا 
لسحب الجائزة منها والعمل على تقديمها للمحاكم 

الدولية المختصة كمجرمة حرب.
وأكد أن المســلمين الروهينغا فــي ميانمار )بورما( 
يتعرضــون لحملــة إبــادة جماعيــة وتطهير عرقي 
على يد الحكومة والجيــش اللذين يدينان بالديانة 
البوذية، واالجــرام واالرهاب البوذي ضد مســلمي 
ميانمار يجري تحت ســمع وبصر العالم وال تجد من 
يحرك ســاكنا رغم مئات القتلى وما يزيد عن 125 

عاجلــة لمناقشــة األوضاع فيها والعمــل على وقف 
جرائم اإلبادة بحق أهلها.

سحب جائزة نوبل
مــن جهته دعــا النائب عن كتلــة فتــح البرلمانية 
أشــرف جمعة لفتح صندوق لجمع التبرعات المادية 
والمعنويــة دعمًا وإســنادًا لمســلمي بورما لتكون 
رسالة دعم وتأييد وتضامن من الشعب الفلسطيني 
مع إخواننا المســلمين هناك، منددًا بالجرائم التي 
ترتكب بحقهم تحت سمع وبصر الدنيا كلها دون أن 

يحرك أحد ساكنًا.

ألف مشرد الى بنغالديش.
وتابــع "االجــرام واالرهــاب البــوذي ضد مســلمي 
ميانمــار ما كان ليتم لوال صمت الغالبية الســاحقة 
من الدول العربية واإلســالمية، بل ان بعض الدول 
العربية واالسالمية ترى في إبادة المسلمين هناك 

شأنا داخليا ال يستحق النظر".
الدول المحيطة

مــن جانبه أكــد رئيــس كتلــة التغييــر واإلصالح 
البرلمانيــة النائــب محمود الزهــار أن ما يحدث مع 
المســلمين الروهينغــا مــن جرائم واضطهــاد إنما 
يتم بعلــم األمم المتحدة التي اعترفت بأن الجيش 
البوذي يمارس االضطهاد بحقهم، وكان قد جردهم 
من جنسيتهم منذ العام 1982 واالن يطردهم من 

ثالث واليات منذ 25 أغسطس 2017.
ودعــا النائــب "الزهار" لنصــرة إســالمية حقيقية 
لمسلمي ميانمار، مضيفًا:" ندعو إخواننا المسلمين 
في إندونيســيا وماليزيا والباكســتان وتايالند وكل 
الدول المحيطة التي يتواجد بها ماليين المسلمين 
أن ينصــروا إخوانهم، ونؤيــد إخواننا في بنجالدش 
لنصرتهم لمسلمي ميانمار، ألن الجسد المسلم كله 
واحد ويجب أن نتداعى لنصرة إخواننا المستضعفين 
فــي كل مكان، منوهًا إلى أنهم يتعرضون ألبشــع 

المذابح التي يندى لهم جبين االنسانية.
مجرمــون  المتحــدة  األمــم  أن  "الزهــار"  وشــدد 
ويمارســون الكــذب والتأييد الخفي، مضيفــًا:" لقد 
افتضحــت كذبة حقــوق االنســان التــي تركبونها 
ويجعلون منها مطية ليصادروا مقدرات المســلمين 

وثرواتهم".
وتساءل عن دور منظمة التعاون اإلسالمي والجامعة 
العربية في نصرة مســلمي ميانمار، داعيًا لجلســة 

النائــب  وطالــب 
وزراء  "جمعــة" 
العــرب  الخارجيــة 
لمناقشــة  باالجتماع 
مــا يجري فــي بورما 
بجدية وإرســال وفدًا 
والوصول  لبنغالدش 
على  لالطالع  لبورما 
المســلمين  أوضــاع 
الدعــم  وإيصــال 
لالجئيــن  المــادي 
كما  المســلمين،  من 
دعا منظمــة التعاون 
لعقــد  اإلســالمي 
اجتماعــًا فوريًا لبحث 

هذا األمر.
األمــم  أميــن  ودعــا 
إلرســال  المتحــدة 
بهذه  خــاص  مبعوث 
القضية وعقد اجتماع 
طــاري فــي مجلــس 
ما  لمناقشــة  األمــن 
لمســلمي  يحــدث 
مطالبــًا  الروهينغــا، 
حقــوق  منظمــات 

االنسان في جنيف للتحرك الفوري.
وطالــب بســحب جائزة نوبــل من رئيســة ميانمار 
والتي تشرف على عمليات القتل واإلبادة الجماعية 
المســلمين، داعيــًا مســلمي العالــم للخــروج في 
مســيرات جماهيريــة غاضبــة للتعبيــر عــن هذه 
الجريمة البشعة، مضيًفا بالقول:" ال يعقل أن تبقى 
رئيسة بورما تحمل لقب جائزة نوبل للسالم وهي 
تشــرف على جرائم إبادة جماعيــة وتطهير عرقي 

بحق شعب مسلم أعزل ال يجد من يدافع عنه".  
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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

واثقُة الخطى
لطالما قدّرت حركة حماس معاناة شعبنا وغّلبت المصلحة العامة على الخاصة 
والمصلحة الوطنية على الحزبية، بهدف التخلص من المشكالت واألزمات التي 
يعانيها الوطن المكلوم أو حتى التخفيف منها، غير أن خطواتها السابقة، بل وما 
وصفه البعض بتنازالتها السابقة، سواء في مكة، أو الدوحة، أو القاهرة أو حتى 
الشــاطئ..، كلها خطوات كانت إيجابية غير أنها لــم تقابل بمثلها من األطراف 
المعنية، لذلك لم نكن نرى اســتكمااًل للمشوار، بل كنا نعاين الفشل والتراجع 

والنكوص إلى الخلف في كل مرة.
اليوم ســمع العالم كله عن مرونــة حماس وتقدم مواقفها ورؤيتها الشــمولية 
والوطنيــة، واجتمعــت قيادتها في قاهرة المعــز قاهرة الغــزاة، لتقول كلمتها 
وتســير فــي نهجها الوطني وهــي واثقُة الخطــى، دون أن تتراجــع أو ترتجف، 
وأقدمت قيادتها في خطوة مسئولة ومقدرة على حل اللجنة الحكومية اإلدارية 
التي لطالما كانت محل اختالف بين حماس وفتح، لتقول لخصومها وأصدقائها 
على حدٍ سواء أنها ليست متحجرة ولن تكون يومًا من األيام متمترسة عند رأيها 
فالوطن أغلى ما نملك وعلينا جميعا نصرة هذا الوطن والوقوف بجوار المواطن 

المثقل باألعباء والهموم جراء الحصار واالحتالل والخالفات السياسية. 
بل وذهبت حماس أبعد من ذلك حينما بادر رئيس مكتبها السياســي إسماعيل 
هنية باالتصال الهاتفي بالســيد الرئيس أبو مازن وهــو في نيويورك لحضور 
اجتماعــات الجمعية العامــة لألمم المتحدة في دورتهــا "72" هذا االتصال كان 
الرئيــس بأمس الحاجة إليــه ليظهر أنه يحظى بدعم الكل الفلســطيني وهي 
مرونــة جيدة ورؤية وطنية تحلت بالمســئولية قدمتهــا حماس ورئيس مكتبها 

السياسي الذي تصرف كقائد وطني وليس زعيم حزبي. 
كل الخطوات الســابقة من حل اللجنة اإلدارية واالتصال بالرئيس واالســتعداد 
م مقاليد األمور والحكم،  لتمكين حكومة "الحمد اهلل" من العمل في غزة وتســلّ
واالستعداد والموافقة للتجهيز لالنتخابات الشاملة كلها أمور من الواجب الوطني 
أن تقابلها الســلطة وقيادة حركة فتح بمثلها من الخطوات والقرارات السياسية 
التي من شــأنها أن تهيئ الســاحة الفلســطينية للوحدة والعمل المشترك، بات 
المواطن ينتظر بشــغف أن تتعالــى حركة فتح على الحزبيــة والفصائلية كما 

فعلت حماس وتتخذ من المواقف ما يثلج صدر المواطن الفلسطيني. 
أرى أنه يتعين على الرئيس أن يثبت أنه عند طموح وطنه وأبناء شــعبه ويبادر 
بأكثر مما بادرت به حماس، ويفاجئ العالم والمراقبين والمحليين ويزور غزة بل 
ويقيم فيها حتى ولو لفترة وجيزة لترتيب األمور وتجاوز عقدة الخالفات النكدة 

التي عكرت صفو الحياة السياسية واالجتماعية، فهل يفعلها؟ هذا ما ننتظره. 
وعلــى صعيد أخر حماس دللــت بخطواتها الواثقة أنها بــراء من كل االتهامات 
التي كانت تكال إليها، وأنها لم تكن يوما سبب من أسباب األزمات المصرية بل 
كانت عونا للشعب والمواطن المصري، وها هي تخطو إلى األمام في عالقاتها 
مع الدولة المصرية وتُثبت حرصها على المواطن والجندي المصري وكل ما هو 
مصري، ألنها تحب مصر وتتطلع لعودتها لدورها الريادي على الصعيد العربي 
واإلســالمي واإلقليمي والدولي، قوة مصر بال أدنى شك هي قوة لألمة العربية 
واإلسالمية وعلينا جميعا أن نساعد وندفع في هذا االتجاه وهذا ما فعلته حماس 

ومن الواجب على السلطة فعله. 
وبعــد هــذه الجولة التي تعد حمــاس حتى اآلن أكبر الرابحيــن فيها نتطلع إلى 
الميــدان وإلــى اإلجراءات العمليــة على األرض ألن التفاصيــل هي محل توليد 
الخالفات كما كانت في السابق، لسان حال المواطن يقول كفى خالًفا وانقسامًا 
وضياع، على قيادة الســلطة أن تســتيقظ من غفلتها فــكل إجراءاتها القمعية 
ضد غزة لم تجدي نفعًا وعليها السير باتجاه المصالحة ووحدة الشعب والوطن 

والقضية وتغليب المصلحة العامة والوطنية كما فعلت حماس.
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

عقدت لجنتــا الداخلية واألمــن والحكم 
المحلــي والقانونيــة اجتماعًــا مع مدير 
قوى األمن اللواء توفيق أبو نعيم، وقائد 
الشــرطة اللواء تيســير البطش، ورئس 
بلدية غزة نــزار حجازي، بحضور رئيس 
لجنة األمن والداخلية النائب إســماعيل 
األشــقر، ورئس اللجنة القانونية النائب 
محمد فرج الغول، ومقرر لجنة الداخلية 
النائب مروان أبــو راس، وناقش النواب 
مــع الحضــور عــدد مــن القضايــا منها 
اتخذتهــا  التــي  القانونيــة  اإلجــراءات 
الشرطة بهدف بفتح شارع "8" ومساعدة 
البلدية علــى تنفيــذ قرارها بخصوص 
فتح الشارع المذكور، مؤكدين أنه يوجد 
قــرار قضائــي بذلك، وأن "التشــريعي" 
يدعم هذا القرار انفاذا للقانون وتحقيقًا 

للعدالة.  
الشــرطة  مديــر  اللجنتــان  وطالبــت 

الفلسطينية بمســاندة البلدية في فتح 
هــذا الشــارع، وتقديــم كل الخدمــات 
الالزمة لفتحه ورفع المعوقات التي يقوم 
بها بعض المواطنين، واحالة المخالفين 
للجان البلدية لالستماع الى شكواهم مع 

عدم عرقلة تنفيذ وفتح الشارع.
بدوره أبدى قائد الشــرطة اللواء تيسير 
البطــش تجاوبــه الكامــل واســتعداده 
لتطبيق القانون وخدمــة الناس، واتخاذ 
كل اإلجــراءات المطلوبة مــن أجل انفاذ 
القانون وفتح الشــارع، مؤكــدًا أن جهاز 
الشــرطة يعمل على مدار الســاعة من 
أجــل خدمــة المواطنيــن والســهر على 

راحتهم. 
إلــى ذلــك ناقــش المجتمعون شــكاوى 
العديــد مــن منتســبي األجهــزة األمنية 
الذين أحيلوا للتقاعد حسب القانون، وقد 
طالبت اللجنتــان األجهزة األمنية واإلدارة 

والتنظيــم والشــئون اإلداريــة والماليــة 
العســكرية بتقديم تصور حــول انصاف 
هؤالء الذين تقاعــدوا بما ال يتعارض مع 
القانون وتقديم رؤية حول إمكانية تعديل 
القانون فيما لــو كان هناك عدم انصاف 
لحقوق نهاية الخدمة، وذلك للنظر به من 
قبل لجنتي الداخلية والقانونية بعد عمل 

اإلجراءات القانونية الالزمة.
 كما ناقشت اللجنتان مع مدير قوى األمن 
اللواء توفيق أبو نعيم العديد من قضايا 
المواطنين المختلفة واســتمعتا منه الى 
ردود حول تلك القضايا المطروحة، ومن 
أهمها األرض المقام عليها مركز شرطة 
دير البلــح، وأراضي بعــض المواطنين 
على الحدود مع مصر، وتم االتفاق على 
المطروحة وموافاة  الموضوعات  متابعة 
اللجنتين بالردود والحلول المقترحة لكل 

موضوع. 

لجنتا الداخلية والقانونية تلتقيان مدير قوى األمن 
وقائد الشرطة ورئيس بلدية غزة

اللجنة اإلقتصادية تستمع لرئيس سلطة األراضي كامل أبو ماضي


