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لجنة التربية 
تستمع  لمدير 

تعليم غرب غزة

التشريعي يشارك بمؤتمر حقوقي نظمته الجامعة اإلسالمية

شارك وفد من المجلس التشريعي تقدمه د. أحمد بحر، 
والنائبان سالم سالمة، وعبد الرحمن الجمل في مؤتمر 
نظمته كلية الشــريعة والقانون بالجامعة اإلســالمية 
بعنوان: "حقوق األحداث وسبل تمكينهم من الوصول 
الى العدالة" وشــهدت الجلسة االفتتاحية التي حضرها 

الوفد مشاركة واسعة لشخصيات اكاديمية وحقوقية. 
 وتأتي مشــاركة الوفــد في ضوء بروتوكــول التعاون 
الموقع بيــن التشــريعي والجامعة اإلســالمية، والتي 
تعكس مستوى التنســيق والتعاون بين المؤسستين، 
وفي ذات الســياق قــدم مدير االدارة العامة للشــؤون 

القانونية بالتشريعي أمجد األغا ورقة عمل في المؤتمر 
بعنوان )تطوير السياســة التشريعية الفلسطينية في 
مجال عدالة األحداث( تناول خاللها استعراض مختلف 
التشــريعات الناظمة لشــؤون األحــداث والوقوف على 
االشــكاليات القانونيــة التــي تعتري هــذه المعالجات 

التشريعية.
وأوصى األغا في ختام ورقته بضرورة سن قانون جديد 
لحمايــة األحداث يوفر لهم تدابيــر اصالحية وعالجية 
تتوافق مع المعايير الدولية وتراعي خصوصية الحدث 

الجانح الذي يعتبر ضحية وليس مجرمًا. 

اســتنكر الدكتور أحمد بحر منع ســلطات االحتالل االســرائيلي 
لوفد برلماني أوروبي من زيارة قطاع غزة لالطالع على األوضاع 
االنسانية، مؤكدًا في تصريح صحفي أن ذلك يأتي بهدف إخفاء 
معاناة غزة االنسانية والصحية الناجمة عن حصار االحتالل لقطاع 

غزة، ومحاولة منه لعزل غزة عن محيطها االقليمي والدولي.
ودعا بحر الوفود البرلمانية والحقوقية إلى عدم الخضوع للضغوط 
االسرائيلية، ومحاولة الوصول إلى قطاع غزة بطرق أخرى، لالطالع 
على حجم المأساة التي خلفها الحصار المستمر منذ عشرة سنوات، 

وفضح ممارسات االحتالل غير اإلنسانية أمام العالم.
وأكــد على أهميــة الوقوف في وجــه االنتهاكات التــي تقوم بها 
دولة االحتالل للقانون الدولي، وممارستها للعقاب الجماعي بحق 
مليونــي إنســان في قطاع غــزة، منوهًا إلــى أن القطاع يعيش 
ظروًفا إنســانية غاية في الصعوبة نتيجة الحصار وتباطؤ عجلة 

االعمار.
يذكــر أن الوفــد الــذي منعه االحتــالل مكون من 20 شــخصية 
برلمانيــة من عــدة دول أوربية، وكان ينوي دخــول القطاع عبر 

معبر بيت حانون.

االحتالل يمنع وفد برلماني 
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نظم لقاء برلماني مع رابطة "برلمانيون ألجل القدس"

التشريعي يدعو البرلمانيين العرب للعمل على محاربة كل مظاهر 
التطبيع في المجتمعات العربية واإلسالمية

تطبيع مرفوض
مــن ناحيتــه رفــض النائــب األول لرئيــس المجلس 
التشريعي، د. أحمد بحر، مظاهر التطبيع مع االحتالل 
في الســاحات والمجتمعات العربية واإلسالمية، داعيًا 

البرلمانيين العرب للعمل على محاربتها.
وشدد بحر على ضرورة معاقبة كل من يجرؤ على نسج 
الصالت والعالقات اآلثمة مع االحتالل أيًا كانت الحجج 
والمعاذيــر، معتبــرًا التطبيع بمثابة خــذالن للقضية 
الفلســطينية وحــرف للبوصلــة عن مســارها وتقوية 
لالحتالل الغاصب على حســاب القضية الفلســطينية 

ومدينة القدس والمسجد األقصى.
واســتنكر تصريحات األمين العام لألمم المتحدة حول 
يهودية الهيكل المزعوم رغم قرار منظمة اليونســكو 
الذي اعتبر المســجد األقصى تراًثا إســالميًا خالصًا، 

وأقر بعروبة القدس وأحقية شعبنا بها.
جهود مقّدرة

وثمن بحر، دور رئيس رابطة برلمانيون ألجل القدس 
الشــيخ حميد بن عبد اهلل األحمر، ودور أعضاء الرابطة 
في نصرة القــدس وأهلها في هــذه المرحلة الدقيقة 
والحساســة، وخصوصــا فــي ظــل محــاور واتجاهات 
السياســة األمريكية الجديدة التي تشــرعن االحتالل 
البغــي  وممارســات  االســتيطاني  التغــول  وتشــجع 
والعدوان التي يقترفها االحتالل، مقدرًا جهود الرابطة 
في الدفاع عن القضية الفلسطينية وإظهار معاناة أهل 

القدس.
ودعــا بحر الى تشــكيل فرق عمل ولجــان متخصصة 
فــي القانون الدولي والقانون الدولي اإلنســاني وذلك 
من أجل كشــف جرائم االحتالل أمام المحافل الدولية 
ومالحقــة مجرمــي الحــرب الصهاينة أمــام المحكمة 

الجنائية الدولية.
وجــدد مطالبتــه للبرلمانيين العمل لــدى برلماناتهم 
لتبني قضية األســرى والنواب المختطفين في سجون 
االحتــالل، والعمل على تفعيلها فــي مختلف المحافل 

لمقاومتهم الباسلة.
دور البرلمانات

مــن جانبه أكد رئيس رابطة برلمانيون ألجل القدس، 
البرلماني اليمني الشــيخ حميد األحمــر على مركزية 
القضيــة الفلســطينية والقــدس، معتبــرًا أن القضية 
الفلسطينية قضية األمة العربية واإلسالمية ونصرتها 

واجبة.
وشــدد األحمر على أن الرابطة تبذل جهودها من أجل 
نصــرة القضية الفلســطينية فــي كافــة البرلمانيات 
العربية واإلسالمية والمحافل الدولية، موضحًا أهمية 
هذا اللقاء في تطوير العمل البرلماني من أجل تفعيل 
قضية القدس والمسجد األقصى في الساحات العربية 

والدولية.
 القدس والمسجد األقصى

من جهته اســتعرض النائــب أحمد أبــو حلبية الخطر 
الصهيونــي الــذي يهــدد مدينــة القــدس والمســجد 
األقصــى، ومــا تتعرض لــه مــن انتهاكات مســتمرة 
من خالل االقتحامــات اليومية والحفريات المســتمرة 
واعتقال وإبعاد أهل القدس ومصادرة األراضي وهدم 
البيوت والتوســع االســتيطان في القدس، موضحًا أن 

االحتالل لديه مخطط ممنهج لتهويد مدينة القدس.
ودعــا البرلمانييــن كافــة لدعم صمود أهــل القدس 
بالمال وإقامة المشاريع لألسر الفقيرة وترميم البيوت، 
وتفعيل البعد االعالمي وتسليط الضوء على انتهاكات 
االحتــالل فيها، وتفعيــل المجال التثقيفــي والتعليم 
بإقــرار مناهــج تعليمية عــن القدس يتم تدريســها 
للطالب العــرب والمســلمين في المراحــل التعليمية 
األساسية ليتعرفوا على قبلتهم األولى ولتبقي القدس 

حاضرة في وجدان األمة.
فرق قانونية

مــن ناحيتــه دعــا النائب محمــد فرج الغــول رئيس 

اإلقليمية والدولية.
أداء برلماني فاعل

وأكــد على أهمية اللقــاء باتجاه تطويــر أداء برلماني 
يتفاعل بقوة لنصرة القــدس ومعالجة قضايا الحصار 
واألســرى والنواب المختطفين ووضع حد للتطبيع مع 

االحتالل.
وأضــاف، أمــا عــن اســتمرار الحصار المفــروض على 
قطــاع غزة منذ أكثر من 10 أعوام الذي يعتبر الحصار 
األطــول في التاريخ فحدث وال حــرج، فقد كابد أهالي 
القطاع ألوانا ال توصف مــن المعاناة، وُفرضت عليهم 
األزمات تلــو األزمات، في محاولــة لتركيعهم وفرض 
شــروط االستســالم عليهــم وحملهم علــى الرضوخ 
لمطالب وشــروط الرباعية، إال أن كل ذلك لم يزدهم 
إال ثباتا وصمودا وتمسكا بحقوقهم الوطنية واحتضانا 

اللجنة القانونية لضرورة التعاون المشــترك وتشكيل 
فــرق قانونية لرصــد وتوثيق كافــة جرائم االحتالل 
الصهيوني والمســاعدة في رفعهــا للمحاكم الدولية 
والعمــل علــى محاكمة قــادة االحتالل علــى جرائمه 
بحق الشــعب الفلسطيني، مطالبًا بالعمل على فضح 

جرائم االحتالل في كافة المحافل الدولية.
ثقافة المقاومة

مــن جانبه أكــد النائب محمــود الزهار علــى ضرورة 
تفعيل ثقافة المقاومة في كافــة البرلمانات العربية 
واإلســالمية، موضحًا أن المقاومة هــذ الخيار الوحيد 
لتحرير فلســطين كل فلسطين، مشــيدًا بدور رابطة 
برلمانيون مــن أجل القدس في الدفــاع عن القضية 

الفلسطينية وعن قضية القدس بشكل خاص.
كمــا طالــب النائب صــالح البردويل بتشــكيل لجان 
خاصة في كافة البرلمانية العربية واإلســالمية لدعم 
القضية الفلســطينية، داعيًا إلنشــاء وسيلة إعالمية 
متخصصة فــي قضية القدس يتم مــن خاللها رصد 
كافــة القضايا واالنتهــاكات التي تحــدث في القدس 

بشكل مستمر.
آثار الحصار

بدوره أوضح النائب جمال نصار أن الحصار الصهيوني 
المفروض على القطاع ألقى بظالله على كافة مناحي 
الحياة كزيادة نســبة الفقر والبطالــة في قطاع غزة، 
داعيًا األمة العربية واإلسالمية لوقفة جادة وحقيقية 
لنصرة القضية الفلســطينية والمساهمة الفعالة في 

كسر الحصار عن غزة.
وتخلل اللقــاء عدة كلمات من نواب رابطة برلمانيون 
من أجــل القدس أكــدوا فيها نصرة وإســناد القضية 
الفلســطينية واعتبارهــا أولويــة كبيــرة فــي كافــة 
البرلمانيــات، مؤكدين على رفضهم الشــديد لعملية 

التطبيع مع االحتالل الصهيوني.

عقد نواب من المجلس التشــريعي الفلســطيني لقاًء 
مشــترًكا مع رابطة برلمانيــون ألجل القدس بمدينة 
إســطنبول التركية وذلك عبر تقنية "سكايب"، وحضر 

اللقاء كوكبــة من نواب المجلس التشــريعي، الذين 
أطلعوا زمالء لهم من عدة دول عربية وإسالمية على 
إجراءات االحتالل في القدس وسياساته الرامية لتهويد 

المدينة وتهجير أهلها منها، وأكد النواب المشاركون 
في اللقاء على ضرورة اســتمرار دعم ونصرة القضية 
الفلسطينية في المحافل الدولية وعلى الصُعد كافة. 
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3 أخبار ومقاالت

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

وزارة الداخلية .. قيم أخالقية وأداء راٍق 
يومًا بعد يوم، تثبت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة مدى حرصها على 
األمن والسالم االجتماعي، وغاية سعيها لتطوير مفاعيل أدائها وخدماتها األمنية 

والميدانية واألخالقية واإلنسانية ألبناء شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط.
فبعــد أن أرســت دعائم األمن واألمان فــي قطاع غزة، وقضــت تمامًا على بؤر 
الفلتان األمني التي أحالت حياة الناس إلى جحيم، خطت وزارة الداخلية وأجهزتها 
األمنيــة خطوات رائدة بشــأن تطويــر األداء وزيادة كفــاءة عناصرها وكوادرها 
الشــرطية واألمنية، وأنجزت في سبيل ذلك أشواطًا بعيدة ال يملك أحد تجاهلها 
أو إنكار فعاليتها في تجويد مســتوى األمن والخدمات وحســن التعامل مع أبناء 

شعبنا.
وها هي وزارة الداخلية تخطو اليوم خطوة بالغة األهمية، إذ تلقيت دعوة كريمة 
مــن وزارة الداخليــة لحضــور حفل تخريج بعــض النزالء فــي مديرية اإلصالح 
والتأهيــل القائميــن على انجاز مشــروع نســخ القــرآن الكريم كاماًل بالرســم 
العثمانــي، وهناك رأيت رأي العيــن كيف تتعامل وزارة الداخلية مع النزالء بقمة 
األخالق والرقي والحضارة، وأنها ال تتعامل مع النزالء على أنهم ســجناء بقدر ما 
تتعامل معهم على أنهم نزالء يتمتعون بحقوقهم اإلنسانية وكرامتهم اآلدمية 

كاملة.
إن مشروع نسخ القرآن الكريم الذي أنجزه بعض نزالء مديرية اإلصالح والتأهيل 
في وارة الداخلية بشــكل طوعي يعدّ عماًل نوعيًا ال يضاهيه عمل في ســجون 
الــدول المجاورة وال حتى المتقدمة، وجهدًا متميــزًا له أثره القوي ووقعه الفاعل 
في أوســاط جميع النزالء بشــكل خاص، وفي األوســاط الشــعبية والمجتمعية 

الفلسطيني بشكل عام.
وال يخفى على أحد أن هذا العمل النوعي المتميز يشكل دلياًل غير قابل للجدل أو 
التأويل على أن غزة تقدم نموذجًا خالقًا نحو صناعة األمل في النفوس، وتبني 

قيمًا أخالقية ودينية وإنسانية ستقودنا إلى النصر والتمكين بإذن اهلل
وانطالقًا من صلتي الدائمة وعالقتي الوثيقة بوزارة الداخلية وقياداتها المدنية 
واألمنية والشــرطية، فقد اطلعــت على كثير من المشــاريع الناجحة والمتميزة 
التي أبدعت فيها الوزارة، والتي كان آخرها مشــروع نسخ القرآن الكريم الرامي 
إلى دمج النزالء في المجتمع وتأهيلهم ليكونوا لبنات صالحة ونافعة ألســرهم 
وعائالتهم وللمجتمع عمومًا، ســيما وأن هــذا اإلنجاز الكبير يحدث للمرة األولى 

منذ قدوم السلطة الفلسطينية وتأسيسها على األراضي الفلسطينية.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نبارك لوزارة الداخلية وأجهزتها األمنية 
مشــارعيها النوعية المختلفة في إطــار خدمة الوطن والمواطن الفلســطيني، 
كمــا نبارك للنــزالء الذين أنجزوا هــذا العمل المتميز، ونؤكــد لهم أن المجلس 
التشريعي ســوف يعمل على دراســة تعديل المنظومة القانونية بغية السماح 
بتخفيف األحكام الصادرة بحق النزالء أصحاب السيرة الحسنة تمهيدًا إلدماجهم 

وتأهيلهم المجتمعي واإلنساني خالل المرحلة المقبلة.
لقد اســتطاعت وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية على مدار السنوات الماضية أن 
تغير الصورة النمطية الســائدة عن عالقة الوزارة وأجهزتها األمنية  بالســجناء 
وعموم المجتمع، وأن ترســم صورة جديدة ومشــرقة لوزارة الداخلية وكوادرها 
المهنية التي تؤدي دورها في خدمة الوطن والمجتمع بكل ثقة وجدارة واقتدار، 
فعقيدتها هي عقيدة أمنية وطنية ال تشوبها شائبة خالفًا لعقيدة التنسيق األمني 
مع االحتالل الســائدة في الضفة الغربية، ومشــاريعها نابعة من عمق الحرص 
على أمن وســالمة الوطن والمواطن، وكوادرها وعناصرها الشرطية أحرص ما 
يكونون على حسن العالقة مع أبناء شعبهم، ما يؤهل الوزارة وأجهزتها األمنية 

ألدوار أكثر نوعية وإيجابية تجاه أبناء شعبنا خالل المرحلة القادمة.
وهكذا، فإن وزارة الداخلية تكتســي اليوم حّلة جديدة عبر أدوارها ومشــاريعها 
الكفؤة والمتميزة، وتدشن خطًا إصالحيًا عميقًا يتأسس على بناء وتشكيل القيم 
واألخالق الدينية واإلنســانية في النفوس، بعيدًا عن النهج المنغلق واألســاليب 
العميقــة المذلــة التــي تتبعهــا وزارات الداخلية، ســواء تلك التابعة للســلطة 

الفلسطينية في رام اهلل أو في دول الجوار العربي.
وختامًا... فإننا نتوجه بالشكر الجزيل والتحية الخالصة لوزارة الداخلية وقياداتها 
المتميــزة علــى جهودهم المباركــة في خدمة شــعبهم ووطنهــم وقضيتهم، 
وحرصهــم على إنفــاذ القانون بشــكل قيمي وحضاري راٍق، وحســن وســالمة 
تعاملهم مع المواطن الفلســطيني الذي يشــكل معقد األمــل والرجاء وموطن 
الثبات والصمود والعطاء، ويمثل الرأســمال الحقيقــي وتعزيز قضيتنا الوطنية 

ومشروعنا الوطني التحرري في وجه االحتالل الصهيوني.

د. بحر: قانون شرعنة االستيطان يمهد لحرب 
أوسع ضد األرض والحقوق الفلسطينية

د. بحر يستنكر اقتحام االحتالل لمنزل النائب نايف الرجوب

اعتبــر د. أحمــد بحــر مصادقــة مــا يســمى 
الكنيســت الصهيونــي علــى قانون شــرعنة 
االستيطان تشــريعًا إلعادة االحتالل المباشر 
للقــدس والضفــة الغربيــة، مؤكــدًا أن هذا 
القانــون يمهد لحرب أوســع مدى ضد األرض 

والحقوق والمقدرات الفلسطينية.
هــذا  أن  صحفــي  بيــان  فــي  بحــر  وشــدد 
القانون يشــطب بشــكل كامل كل ما يتعلق 
بمســيرة التســوية والمفاوضات مع السلطة 
الفلســطينية، وينهي كل األوهــام التي بنت 
عليهــا مشــروعها السياســي منــذ تأســيس 

السلطة وحتى اليوم.
ودعــا إلــى مواجهة هــذا القانــون عبر دعم 
وتفعيل وتطويــر انتفاضة القــدس وأدواتها 
الكفاحيــة في وجه االحتالل والمســتوطنين، 
مؤكدًا في الوقت نفســه على وجوب التحرك 
إقليميًا ودوليًا من أجل إلزام المجتمع الدولي 
بتحمــل مســؤولياته لمواجهة هــذا القانون 

وتداعياته الخطيرة.
كمــا دعــا بحــر الســلطة الفلســطينية إلــى 
التخلــي عــن أوهامهــا ونفــض يدهــا مــن 
مشــروعها السياســي العبثــي الذي ســحقته 
القوانين والمخططات واإلجراءات الصهيونية 
إلــى أحضــان شــعبها  والعــودة  اإلرهابيــة، 
والتصالــح مــع قــواه ومكوناتــه السياســية 

والوطنيــة من أجــل التكاتف الجــاد لمواجهة 
هــذا القانون وســائر القوانيــن والمخططات 

الصهيونية. 
شهداء االعداد 

إلــى ذلــك أدى الدكتــور أحمد بحــر والنائب 
يحيى العبادســة واجب العــزاء لعائلة البريم 
شــرق خان يونس باستشــهاد الشــهيد أحمد 
أســعد البريم الذي استشــهد إثر انهيار نفق 
للمقاومة، وقــال بحر أثناء تأدية واجب العزاء 
إن شــهداء االعداد والتجهيز بكتائب القســام 
وفصائــل المقاومة يرســمون خارطة النصر 
والتحريــر بدمائهــم، مضيًفا إنهــم يقدمون 
أغلى مــا يملكــون من أجــل دينهــم، وحياة 

أمتهم وتحرير شعبهم. 
وأكد بحر أن ما قدمه شهداء االعداد والتجهيز 
المقاومــة  وفصائــل  القســام  كتائــب  فــي 
الفلســطينية يقربنــا إلــى النصــر والتحرير، 
ويفــرض معــادالت قــوى جديــدة خــالل أي 
عدوان قادم قد يشــنه االحتــالل على قطاع 
غــزة، مؤكدًا أن تجهيزات المقاومة ستشــكل 

مفاجئات جديدة لالحتالل.
ولفت إلى أن الشــهداء يمضــون على طريق 
النصــر والتحريــر ودمائهم وقــود النتفاضة 
الفلســطيني  الشــعب  أن  مبينًــا  األقصــى، 

سيســتمر فــي طريــق االعــداد والمقاومــة 
والتجهيز لمقارعة االحتالل، حتى ينال شعبنا 

استقالله وحريته. 
ال لسياسة "ترامب" العنصرية 

وفي ســياق أخر دعا بحر فــي خطبة الجمعة 
الماضية التي ألقاها بالمسجد العمري بمدينة 
غزة أبناء شــعبنا وفصائله وجميــع مكوناته 
للتوحــد أمــام سياســة الرئيــس األمريكــي 
الجديد دونالد ترامــب "العنصرية" والداعمة 

لالحتالل االسرائيلي.
وقــال:" إن حكــم ترامــب ألمريــكا ومواقفه 
المعلنة وسياساته العنصرية، ودعمه المعلن 
لالحتــالل االســرائيلي يتطلــب من شــعبنا 
التوحــد على أســاس الثوابــت والمقاومة في 
مواجهة االحتــالل واجراءاتــه العنصرية ضد 
أبنــاء شــعبنا وخاصــة فــي مدينــة القدس 

الشريف".
وأكــد على ضرورة التفاف جميع أبناء شــعبنا 
وفصائلــه حول خيار المقاومة، مثمنا عمليات 
المقاومــة البطوليــة التي نفذها خيــرة أبناء 
شــعبنا ضد االحتــالل الصهيونــي على مدار 
سنوات االنتفاضة، مشيرًا إلى أن االحتالل لن 
يعترف بحقوقنا من خالل المفاوضات التي لم 
تحقق شيء لشعبنا على مدار عشرين عاما. 

اســتنكر الدكتــور أحمد بحــر النائب األول 
لرئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني 
اقتحام االحتالل اإلسرائيلي لمنزل النائب 
نايــف الرجــوب بمدينــة الخليــل والعبــث 

بمحتوياته ومصادرة سيارته الخاصة.
وقال بحر خالل اتصــال هاتفي مع النائب 
نايف الرجــوب أن االحتالل كيــان عدواني 
عنصري يســتهدف شــعبنا والديمقراطية 
الفلسطينية، التي تجلت في أبهى صورها 
من خالل انتخابات تشريعية وديمقراطية 
شــهد العالــم بنزاهتها، وفــازت بها حركة 

حماس.

ولفــت إلــى أن جميــع محــاوالت االحتالل 
ومعاونيــه لــن تنجــح فــي افشــال عمل 
المجلس التشريعي والتجربة الديمقراطية 
الفلسطينية، مؤكدا أن المجلس سيستمر 
في عمله وأداء واجبه بما يخدم أبناء شعبنا 

الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكد بحــر أن االحتــالل ينتهــك الحصانة 
النــواب  بهــا  يتمتــع  التــي  البرلمانيــة 
المنتخبيــن، تلــك الحصانــة التــي نصت 
عليهــا األعــراف والمواثيــق واالتفاقيــات 
الدولية كافة، ويضرب بعرض الحائط بكل 
القيــم والمعايير الدوليــة التي تنص على 

حمايــة النواب والبرلمانييــن، داعيًا لوضع 
حد لممارســات االحتالل التي تتناقض مع 
مبادئ حقوق االنسان ومع القانون الدولي.

يذكــر أن االحتــالل قــام الليلــة باقتحــام 
منــزل النائــب الرجوب وعبــث بمحتوياته 
وحطم أثاث المنــزل وروع أهل بيته، قبل 
أن يصــادر بعــض المحتويــات واألجهــزة 
للنائــب  الخاصــة  والســيارة  اإللكترونيــة 
الرجــوب الذي ســبق وقضى فتــرة طويلة 
في ســجون االحتالل منذ انتخابه لعضوية 
المجلس التشريعي الفلسطيني في مطلع 

العام 2006م.

أدى واجب العزاء بالشهيد "البريم"

هاتفه لالطمئنان عليه

د. بحر والنائب يحيى العبادسة لدى تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد أحمد البريم
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أخبار

 انتقد النائب في المجلس التشريعي مصطفى 
البرغوثي بشدة التصريحات الصادرة مؤخرًا 
عن البيت األبيض في واشــنطن، معتبرًا أن 
مواقــف اإلدارة األمريكية بمثابــة انحياز تام 
لالحتالل الصهيوني، وأضــاف البرغوثي في 
تصريــح صحفــي أصــدره أن إدارة "ترامب" 
تشــجع االســتيطان وتدعم سياســة الكيان 
الراميــة للقضاء علــى األرض الفلســطينية 
ومصادرتهــا وتهويد القــدس وترحيل أهلها 

منها وابعادهم لمناطق مختلفة في الضفة. 
وأكــد أن تصريح أحد المســئولين في البيت 
األبيــض بــأن:" اقامــة الدولة الفلســطينية 
ليس شرًطا للســالم". يمثل تراجعًا خطيرًا 
في مواقف االدارة األمريكية، وتســاوًقا مع ما 
تطرحه حكومة اليمين العنصري االسرائيلية، 
وهــو بمثابــة غطــاء للتوســع االســتيطاني 

الخطير.
 وأضاف البرغوثي، إن هذا التصريح يشــكل 
خطرًا جديًا وحقيقيًا على أي احتمال للسالم 
فــي المنطقة ويجب أن يجابه بكل حزم وقوة 
فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا بما في ذلك االحالة 
الفورية لمحكمة الجنايــات الدولية وانضمام 
دولة فلسطين الى كافة المؤسسات الدولية، 
ومطالبــة الــدول األوروبية التي لــم تعترف 

بدولة فلســطين بضرورة االعتراف بها نصرة 
للحق الفلسطيني.

 وأشار أن ما يجري في واشنطن والتصريحات 
التي وردت على لســان الوزراء اإلســرائيليين 
برفــض حــق الشــعب الفلســطيني بإقامة 
دولته المســتقلة يؤكد أن اسرائيل لن تُردع 
اال بمقاومة مخططاتهــا على األرض وفرض 
العقوبات والمقاطعة الدولية عليها، واستطرد 
يجــب أن تعلم اســرائيل وصانعوا السياســة 
في الواليــات المتحدة األمريكية أن الشــعب 
الفلسطيني لن يرضخ أبدًا لعبودية االحتالل 
ونظــام "االبرتهايــد" العنصري الــذي لفظه 

العالم الحر منذ عقود من الزمان.
 وأكد أنه إذا قتلوا فكرة الدولة الفلســطينية 
المســتقلة فلــن يكــون ســالم إال فــي دولة 
ديمقراطيــة كاملة يتســاوى فيها الجميع في 
الحقوق والواجبات وهذا يعني فشل المشروع 
الصهيونــي بالكامــل، وهــو أمــر ســتقابله 
إسرائيل بكل حزم، عالوة على رفض شعبنا 
لذلك مــن الناحية المبدئية وتمســكنا بحقنا 
في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، 
داعيًــا اإلدارة األمريكيــة الجديــدة لمراجعة 
مواقفهــا وتصريحاتهــا وسياســاتها الداعمة 

لالحتالل.

النائب عطون: 
قانون التسوية والضم ممارسة 
عنصرية وشرعنة لنهب األرض 

الفلسطينية 

بحث مع التشريعي تنفيذ التوصيات 

د. حمد يسلم رئاسة المجلس توصيات مؤتمر العدالة الجنائية الثاني 
ويشيد بمساهمة التشريعي في إنجاحه  

ســّلم د. غازي حمد توصيات مؤتمــر العدالة 
الجنائية الثاني للنائب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي د. أحمــد بحــر، بحضــور النــواب 
عبدالرحمــن الجمل، ســالم ســالمة، ومحمد 
شهاب، وأمين عام المجلس التشريعي د. نافذ 
المدهــون، و مدير بيت الحكمة لالستشــارات 
وحل النزاعات م. زكريا المدهون،  وذلك يوم 
مؤخرًا بمقر التشريعي في مدينة غزة، وبحث 
حمد مع رئاسة التشريعي آليات وضع توصيات 
المؤتمــر موضــع التنفيــذ واالســتفادة منها، 
مشــيدًا بدور المجلس التشــريعي في إنجاح 
المؤتمر، والمشــاركة في جلســاته المختلفة 
من خالل تقديم أوراق عمل ذات قيمة علمية 

وقانونية عالية. 
بدوره أشــاد بحر بمجهودات ونشاطات معهد 
بيت الحكمة، شاكرًا لهم تنظيم المؤتمر الذي 
عــده مؤتمــرًا علميًا ومهنيًا رائعًا، مشــيدًا 
بجهود رئاســة المؤتمر وجهدهم منوهًا إلى 

أن المؤتمر ســاهم في تحقيق وإرساء أسس علمية 
ومهنية واضحة للعدالة الجنائية في فلسطين.

وأكــد علــى أن التشــريعي يولــي تحقيــق العدالة 
وحفظ األمن ومنع الجريمة، أهمية كبرى، باإلضافة 
لتوصيات التشريعي بضرورة إيقاع أقصى العقوبات 

بحــق من يعبث بأمــن المواطنين، مشــيرًا إلى أن 
التشريعي سن العديد من القوانين التي من شأنها 
ردع المخالفيــن والجناة، وخاصة مروجي ومتعاطي 

المخدرات، وذلك ضمن بنود قانون المخدرات 
والمؤثــرات العقليــة، مســتدركًا أن المحاكم 
الفلســطينية عليها أن تأخذ بالمعايير الدولية 
للمحاكمــة العادلة، حفاًظا على ســير العدالة 

ومبدأ سيادة القانون. 
من ناحيته شــكر "حمد" للمجلس التشــريعي 
مشــاركته فــي جلســات المؤتمــر المختلفة 
وتقديــم األوراق القانونيــة المهمة أثناء تلك 
الجلســات، داعيًــا رئاســة التشــريعي لبحث 
إمكانيات وآليات تنفيذ توصيات المؤتمر التي 
عدهــا توصيــات علمية يمكن لها أن تســهم 
بشــكل عملــي في ترســيخ أســس وبمبادئ 

العدالة في فلسطين.
يذكر أن األمين العام للمجلس التشــريعي د. 
نافذ المدهون كان قــد ترأس اللجنة العلمية 
للمؤتمر، في حين ساهم المدير العام المكلف 
للدائرة القانونية بالمجلس أمجد األغا بورقة 
عمــل حول مواجهة الجرائــم االلكترونية من 
خــالل اصــدار تشــريعات تتناســب مــع التطورات 

التقنية الهائلة التي تشهدها فلسطين.

النائب البرغوثي:
 تصريحات اإلدارة 
تشجع  األمريكية 

االستيطان 
القانــون المذكــور يأتــي فــي ســياق 
شرعنة االحتالل لسرقة األرض وتهويد 
المقدسات العربية واإلسالمية، محذرًا 
مــن االســتمرار فــي تمرير المشــروع 

كمقدمة ليصبح قانونًا.
القانــون  أن مشــروع  وأشــار عطــون 
يتعارض ويتناقض مــع اتفاقية جنيف 
واتفاقيــة روما وقــرارات مجلس األمن 
خاصة فيما يتعلق برفض االستيطان، 
مشيرًا إلى أنه ألول مرة يتم اقرار هذا 
القرار بحق األرض الفلســطينية بهدف 
تطبيقه في الضفة الغربية، مســتدرًكا 
أن األمــور واالســتراتيجيات المتعلقــة 
بالضفة الغربية كانــت تصدر بقرارات 
عســكرية من الحاكم العســكري ألنها 
أراضي محتلة من وجهــة نظر القانون 
الدولــي وايضــًا القانــون االســرائيلي 
وكذلك االتفاقيات الموقعة مع السلطة 

الفلسطينية.
وحــذر من محــاوالت االحتــالل الرامية 
لفرض القانون المدني اإلسرائيلي على 
مناطق ومدن الضفــة الغربية، معتبرًا 
ذلــك بمثابة ضــم لهــذه األرض، األمر 
الذي يقضي علــى أي حلم إلقامة دولة 

فلســطينية على األراضي المحتلة عام 
1967م.

وأضــاف أن االحتــالل يتحــدى العالــم 
كلــه ويســتمر بســرقة األرض وإقامة 
مشــاريعه التهويدية عليها، مشددًا أن 
قادة حكومة االحتالل يضربون بعرض 
واالتفاقيــات  القــرارات  كل  الحائــط 
الدولية وال يقيمون وزنًا للقانون الدولي 

وال القانون الدولي اإلنساني.
داعيــًا لمواجهة ورفض هــذه القرارات 
وهــذه الممارســات ليــس فقــط مــن 
خــالل اإلدانة واالســتنكار، إنما بتحمل 
المســؤولية من جميع األطراف الدولية 
أن  منوهًــا  واإلســالمية،  والعربيــة 
المطلــوب مــن القيــادة الفلســطينية 
وبشكل مباشر وفوري تنفيذ تعهداتها 
بالتوجه إلى محكمــة الجنايات الدولية 
الخطــوات واإلجــراءات  واتخــاذ كافــة 
علــى  االحتــالل  ومالحقــة  لمقاضــاة 
الفلســطيني  جرائمــه بحــق الشــعب 
ومقدراته الوطنية وعلى رأسها جرائمه 
بحق القدس والمقدســات واألسرى في 
سجون االحتالل والمستوطنات وغيرها 

من الجرائم.

أكد النائب أحمد عطون أن ما يُســمى 
بقانون التســوية والضم الذي صادقت 
االحتــالل  "برلمــان  الكنيســت  عليــه 
اإلســرائيلي" يأتي في ســياق القوانين 
والممارســات العنصريــة التي تنتهجها 
األراضــي  بحــق  االحتــالل  حكومــة 
الفلســطيني  والشــعب  الفلســطينية 
وبهدف شرعنة السرقة والنهب لألرض 

الفلسطينية.
وأشــار عطــون فــي تصريــح صحفي 
مقتضب أصــدره مؤخرًا أن األخطر في 
هذا القرار أنه يتيح ويشــرعن تبييض 
ونهب األراضــي الفلســطينية وإصباغ 
الشــرعية من وجهة نظر االحتالل على 
المستوطنات وسرقة األرض، خاصة في 
القدس والضفة الغربية خدمًة للمشروع 
الصهيوني وحُلم اقامة الدولة اليهودية 
على كافة األراضي الفلسطينية وطرد 

وتهجير وقتل أهلها الفلسطينيين.
التشــريعية  المؤسســات  أن  ونــوه 
والقضائيــة والتنفيذية لــدى االحتالل 
اتفقت والتقت لخدمة هذه المخططات 
واالســتراتيجيات التي يسعى االحتالل 
لفرضها وتطبيقها، مشددًا أن مشروع 
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تقرير

اختتما جولة للهند 
النائبان أبو مسامح وعبد الجواد يلتقيان شخصيات حكومية 

وبرلمانية وقيادات أحزاب ومؤسسات هندية

 واســتعرض النائبــان خــالل زيارتهمــا واللقــاءات التي 
عقدوها أخر تطورات القضية الفلســطينية واالنتهاكات 
الصهيونية بحق األرض واالنســان والمقدسات، وتهويد 
القدس ونهــب مقدراتهــا وتزوير التاريخ الشــاهد على 
إســالميتها، وأوضحا محــاوالت االحتالل الرامية لســلب 
األراض واســتمرار االســتيطان، وحــذرا مــن االعتداءات 
اليومية بحق المقدسات واستمرار حصار قطاع غزة ألكثر 
من 10 سنوات، طال خاللها الحصار جميع مناحي الحياة 
بغزة، وتضرر منه كل فئات المجتمع الفلسطيني الغزي.

القضية الفلسطينية حاضرة
 وطالــب النائبــان القيــادات والمســئولين بضــرورة أن 
تتحــرك الهند من أجل الدفاع عن القضية الفلســطينية 
في المحافل الدولية، وعلى الصعيد السياسي والرسمي، 
محذريــن مــن العنجهيــة الصهيونيــة تجــاه الشــعب 
الفلسطيني األعزل الذي يتعرض ألبشع أنواع االعتداءات 
الصهيونية بشــكل يومي ومســتمر، داعيــن ألن تكون 
القضية الفلسطينية حاضرة دومًا على مائدة المسؤولين 

في الهند من وزراء ونواب وشخصيات أكاديمية.
نواب في عين العاصفة

وأوضــح النائبــان "عبد الجــواد، وأبو مســامح" أن نواب 
الشــعب الفلســطيني الذيــن تــم انتخابهم بشــكل حر 
ونزيه في عملية ديمقراطية شهد العالم كله بنزاهتها، 
يتعرضــون لظلم االحتــالل الذي يزج بهم في ســجونه 
ضاربًــا بعرض الحائــط بالحصانة البرلمانيــة التي من 
المفتــرض أنهم يتمتعون بها، موضحين أن االحتالل قد 
اختطف قرابــة "45" نائبًا من ناب المجلس التشــريعي 
الفلســطيني منــذ انتخابهم وحتــى االن كان من بينهم 
رئيــس المجلس التشــريعي د. عزيز دويــك، ومؤكدين 
على أن االحتالل ما زال يختطف في ســجونه سبعة من 
زمالئهم النواب، منهــم "5" من كتلة التغيير واإلصالح، 
باإلضافــة لنائب عن كتلــة فتح البرلمانيــة وهو مروان 
البرغوثــي، واألميــن العــام للجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطين النائــب أحمد ســعدات، فيما يعمــد االحتالل 

عن كثب على انتهاكات االحتالل بحق الشعب والمقدسات 
الفلســطينية، وفي واليــة "كيراال" التقــى النائبان "عبد 
الجواد وأبو مســامح" بالنائب الهندي شاهنواز من حزب 
المؤتمر الهندي، وشــرحا له معاناة الشــعب الفلسطيني 
الناجمة عن االحتالل والحصــار واالعتداءات الصهيونية 

المستمر.
شخصيات حقوقية 

وحــوارات  ولقــاءات  اجتماعــات  النائبــان  وعقــد  هــذا 
مــع مجموعــات منفصلــة مــن الشــخصيات الحقوقية 
للقضيــة  مســاندين  شــباب،  والنشــطاء  واإلعالميــة، 
الفلسطينية وداعمين للحق الفلسطيني، كان من بينها 
الناشــط الحقوقي واإلعالمي الشــهير "أجيت ســاهي"، 
والمفكر اإلســالمي الشــهير "ظفر اإلسالم خان" صاحب 
كتاب اإلســالم يتحــدى، باإلضافة للقــاء رئيس الرابطة 
الهنديــة العربية وزعماء الرابطــة، و"قار أحمد خان" أحد 

أهم الشخصيات الداعمة للقضية الفلسطينية في حيدر 
آباد.

مؤسسات اعالمية
وعلى هامش لقاءاتهم عقد النائبان عدة حوارات ولقاءات 

بيــن الفينــة واألخرى الختطــاف المزيد مــن النواب في 
الضفة الغربية المحتلة، وشــدد النائبــان على االحتالل 
ما زال مســتمرًا في سياسته االقصائية للنواب ويواصل 
اختطافهم وتهديدهم واالعتداء على أسرهم وبيوتهم. 

لقاءات برلمانية
هــذا والتقى النائبــان خالل زيارتهم العديــد من النواب 
والبرلمانييــن في العاصمــة الهنديــة نيودلهي، ومنهم 
النائبان في البرلمان الهندي تياغي، وســنتوش بهرتي، 
باإلضافة للنائب الســابق في البرلمان الهندي عن حزب 
المؤتمر شنكر أيار، وبحثوا تعزيز العالقات بين الشعبين 
الفلســطيني والهنــدي، وســبل التعاون بيــن برلمانين 
البلديــن، وتم االتفاق علــى الترتيب لزيــارات برلمانية 
إضافيــة لنواب من الهند وفلســطين بمــا يضمن تعزيز 

العالقات البرلمانية والسياسية واالقتصادية.
إلى ذلك عقد النائبان عدة لقاءات مع شخصيات برلمانية 

في واليــة حيدر آبار، حيث التقيا مع النائب الســابق في 
البرلمــان الهنــدي، ونائب رئيــس وزراء واليــة ترنغانو 
الهنديــة محمد محمــود علي، وبحثا معه ســبل التعاون 
المشترك، وأطلعاه على أخر المستجدات السياسية على 
الســاحة الفلســطينية، ودعياه لزيارة فلسطين لالطالع 

صحفيــة وإعالميــة لصالــح العديد من وســائل االعالم 
الهندية، منها صحيفة )سياســت( اليوميــة، وهي إحدى 
أهم الصحف الهندية الناطقة باســم المسلمين، وشرحا 
مــن خالل تلــك اللقــاءات هموم الشــعب الفلســطيني 
ومعاناته المتكررة بفعل االحتالل، كما التقى النائبان مع 
رؤساء مؤسســات إعالمية مهمة في الهند ومنها رئيس 
تحرير صحيفــة )منصــف( الناطقة باألورديــة، ورئيس 
تحرير صحيفة مادياهم، وممثلين لمؤسســات إعالمية 
أخرى وشــرحوا لهم أحوال الشعب الفلسطيني وهمومه 
واعتــداءات االحتــالل ومصادرته لألرض الفلســطينية، 
بدورهــم أكد اإلعالمييــن وقوفهم ودعمهــم اإلعالمي 
للشعب الفلسطيني الذي يواجه أبشع احتالل في التاريخ. 

منظمات أهلية
 وقام النائبان بزيارة العديد من المؤسســات والمنظمات 
األهليــة الهنديــة منهــا كليــة الخدمــة االجتماعية في 
نيودلهــي، وعقدا لقــاء مــع مديرها "مانوش تشــاهو" 
ومجموعــة مــن الهيئة اإلداريــة فيها، باإلضافــة لزيارة 
مســجد رحمــة عالم الــذي وضع حجــر أساســه الزعيم 
الراحل ياسر عرفات، وزارا مستشفى ميسكو والعديد من 

المؤسسات الصحية. 
كمــا التقيا مع رئيس طــالب الجامعــات الهندية )خليق 
أحمــد(، والــذي يمثــل الجماعة اإلســالمية فــي الهند، 
باإلضافــة لزيارة مقــرات الجماعة في عــدة واليات في 
الهنــد وااللتقاء بأمرائهــا ومنهم زعيــم الجماعة موالنا 
محمود المدني وقيادة الجماعــة، وألقى ُكاًل من النائبان 
محاضــرات منفصلــة، بعضهــا بحضور أعضــاء مجلس 
الشورى للجماعة اإلسالمية، وبعضها بحضور أكاديميين 
ومحاضرين وأســاتذة جامعات، وشــرحوا خاللها القضية 
الفلسطينية، ومحاوالت االحتالل الرامية لتهويد القدس 
ومصادرة األرض والمقدسات، واالعتداء على المقدسات 
المســيحية واإلســالمية والمقابر التاريخية بهدف تزوير 
التاريــخ اإلســالمي واســتبداله بمعالم يهوديــة مزورة 
ال أســاس لهــا من الصحــة وال تاريــخ لها علــى األرض 

الفلسطينية. 

التشــريعي  المجلــس  فــي  النائبــان  اختتــم 
الفلسطيني ناصر عبد الجواد، وسيد أبو مسامح 
زيارة لدولة الهند، التقيا خاللها بشخصيات برلمانية 
وحكوميــة وقيــادات أحزاب ومؤسســات هندية، 
وزار النائبان مؤسسات رسمية وأهلية ومجتمعية، 
باإلضافة لجامعات ومعاهد تعليم عالي، وعقدا 
اجتماعــات مــع مجموعــات طالبيــة وإعالميــة 
ونشطاء سياسيين وحقوقيين وإعالميين، وألقيا 
محاضرات عن واقع الحياة في فلسطين، وذلك 
خــالل زيارتهــم للهند التي اســتمرت ســبعة أيام 
ووصفــت بأنهــا ناجحة ومثمرة ومميزة، أســفرت 
عــن تعريــف الشــخصيات االعتباريــة والنشــطاء 
والطالب بالقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب 
الفلســطيني جــراء االحتــالل والعــدوان والحصار 

المستمر منذ عقد من الزمان. 
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لجنة التربية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لمدير التربية والتعليم بغرب غزة 
حول واقع العملية التعليمية

عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة في 
المجلس التشــريعي جلسة اســتماع لمدير مديرية 
التربية والتعليم بمنطقة غرب غزة فتحي رضوان، 
حول واقع المســيرة التعليمية فــي مدارس منطقة 
غرب غزة بشــكل عام، واســتمع النواب لشــروحات 
وتفســيرات المديريــة حــول تقرير ديــوان الرقابة 
الماليــة واإلدارية عن المديرية والمالحظات الواردة 

فيه والتي تخص المديرية بشكل خاص.
وحضــر الجلســة رئيس لجنــة التربيــة النائب عبد 
الرحمــن الجمل، وُكاًل مــن النواب خميــس النجار، 
ســالم سالمة، ويوسف الشرافي، وناقش النواب مع 
مدير المديرية عدد من القضايا التي تهم المســيرة 
التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة بما فيها 
التشكيالت المدرســية ونصاب الحصص للمعلمين 

والمنهاج الدراسي.
 بدوره تســاءل النائب يوســف الشرافي عضو لجنة 
التربية عن اإلجراءات الرقابية في المديرية بما فيها 
الرقابة المدرسية والرقابة على اإليرادات والنفقات 
عبــر بنــود الموازنة وفقــًا لألصــول والقوانين بما 
فيهــا قانون الموازنة العامة وقانــون اللوازم العامة 

والنظام المالي للوزارات.
كما تســاءل عن الهيكل التنظيمــي للمديرية وعن 

دور المديريــة في متابعة المدارس الخاصة ورياض 
المدرســين  التعليميــة وعــن  األطفــال والمراكــز 
والموظفيــن وتقييماتهــم وحقوقهــم فــي قانون 

الخدمة المدنية.
بدوره أشــار رضوان للظــروف الصعبة التي تمر بها 
المســيرة التعليمية في ظل محدوديــة اإلمكانيات 
التعليمية واإلدارية والمالية، موضحًا مدى انعكاس 
ذلك على التشــكيالت المدرسية ونصاب الحصص 
للمدرســين ومســتوى تحصيل الطلبــة، باإلضافة 
الى مشــكلة الرواتب وقلــة المدرســين واالداريين 
وانخفاض نســبة تنفيــذ بنود الموازنــة والتحديات 
التي تواجهها المديرية في المنهاج الدراسي، مشيرًا 
لتحديات أخــرى تواجه مديريته منهــا مالية وأخرى 
فنية ولوجســتية وغير ذلك مــن التحديات التي أكد 
أن مديريتــه تتغلب على بعضهــا أحيانًا فيما يبقى 
بعضها بحاجة للمزيد من الجهد للتغلب عليها وحلها.
 وقدم رضوان شروحات مفصلة حول مجمل القضايا 
التي طرح أعضاء اللجنة التساؤالت حولها في بداية 
الجلســة، مقدمًا شكره الجزيل للتشــريعي ولجنة 
التربية على وجه الخصوص الهتمامها ومالحظاتها 
وحرصهــا على متابعة شــئون المســيرة التعليمية 

وتصويب أوضاعها.

مــن جانبه أكد رئيس اللجنة علــى التفاهمات التي 
تمــت بيــن وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة المالية 
بضرورة تغطية كافة نفقات وزارة التربية والتعليم 
مــن قبــل وزارة الماليــة وفقــًا لألصــول القانونية 

والماليــة المتعارف عليها في قانون الموازنة العامة 
والنظــام المالــي وقانــون اللــوازم العامــة، مبديًا 
اســتعداد لجنتــه لتذليــل العقبــات التــي تعترض 

المسيرة التربوية.

رئيس ديوان الرقابة اإلدارية والمالية يسّلم رئاسة 
التشريعي تقرير الربع األخير للعام 2016

ســّلم رئيــس ديــوان الرقابــة اإلداريــة والماليــة 
إســماعيل محفوظ الدكتور أحمــد بحر النائب األول 
لرئيــس المجلس التشــريعي الفلســطيني تقرير 
ديوانه عن الربع الرابع واألخير للعام 2016م، وذلك 

بمقر التشريعي في مدينة غزة.
بدوره أشــار "محفوظ" إلى أن تقرير ديوانه يحتوي 
على مالحظات وتقارير منفصلة عن عدة مؤسسات 
وقطاعــات حيويــة، ويأتي في إطار تحســين جودة 
األداء الحكومــي وبهدف تطويــر الخدمات المقدمة 
العامليــن  طواقــم  أن  علــى  مشــددًا  للجمهــور، 
بديوانه يواصلــون العمل ليل نهار من أجل متابعة 
المؤسســات والهيئات الحكومية ووضع المالحظات 

وتسجيل التقارير الالزمة لضمان جودة العمل.  
مــن ناحيته تقــدم "بحر" بالشــكر لديــوان الرقابة 
الماليــة واإلدارية ممثاًل برئيســه وطواقم العاملين 
معه مــن إداريين وفنيّين وخبراء لمــا يبذلونه من 

جهــد متواصل في ســبيل رقي الخدمــات المقدمة 
وجودتها، مؤكدًا بأنه ســيقوم بإحالة التقرير للجان 
المجلس التشــريعي المختصة لدراسته ومتابعة ما 

جاء فيه من مالحظات والعمل بمقتضاها.
وأشــار إلى أن المجلس التشــريعي يكــرس جهوده 
من أجــل تحقيق العدالة وســيادة القانــون والعمل 
علــى تعزيز معاييــر الحكــم الرشــيد، منوهًا إلى 
أن لجان التشــريعي ســتأخذ ما ورد في التقرير من 
توصيــات من أجل متابعتها مــن جهات االختصاص 
بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في كافة 

المؤسسات.
يذكر أن المجلس كان قد تســّلم ثــالث تقارير ربع 
ســنوية خالل فترات ســابقة مــن العــام 2016م، 
وتواصلــت اللجــان المختصة مع الجهات الرســمية 
المعنية بالتقاريــر وتابعت معها المالحظات الواردة 

فيها.

النائب سالمة يتفقد أراضي الوقف ويدعو 
الستثمارها والمحافظة عليها

تفقــد النائب ســالم ســالمة أراضــي الوقف 
التابعــة لــوزارة األوقــاف والشــؤون الدينية، 
واطلــع علــى حجم التعديــات عليهــا، داعيًا 
لضــرورة إزالة تلــك التعديات وفًقــا للقانون 
الســتثمار  للمبــادرة  باإلضافــة  واألصــول، 
األراضــي والمحافظــة عليهــا، رافــق النائب 
ســالمة في هــذه الجولة مدير عــام األمالك 
بــوزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة منــذر 

الغماري. 
وأطلع الغماري النائب سالمة على المشكالت 
التــي تواجه اإلدارة العامــة لألمالك وأراضي 
الوقــف فــي مدينــة غــزة، موضحًــا حجــم 

التعديات على تلك األراضي، والمشاكل التي 
تواجه الــوزارة مع المواطنين المســتفيدين 

منها بوضع اليد عليها منذ سنوات عديدة. 
وفي نهاية الجولة أكد النائب ســالمة حرص 
المجلــس التشــريعي علــى المحافظة على 
أمالك الوقف من العقارات واألراضي، مؤكدًا 
على ضرورة اســتثمارها وتنميتها وفق خطة 
وطنيــة اســتراتيجية مــن شــأنها أن تخــدم 
الصالح العام، وتتضمن مشاريع تخدم الفئات 
الفقيرة والمهمشة، معبرًا عن استعداد لجنة 
التربية بالمجلــس التشــريعي لتذليل كافة 
العقبــات وبــذل كل الجهود في ســبيل إزالة 
التعديــات على األراضــي المعتدى عليها من 

قبل مواطنين أو مؤسسات.
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نواب التشريعي: سياسة أمريكيا هي احتضان إسرائيل وتدليلها، 
و"ترامب" سيصطدم بثقافات الشعوب ومعتقداتها

احتضان إسرائيل
النائــب  قالــت  بدورهــا 
نحن  الحاليقــة:"  ســميرة 
اعتدنــا  كفلســطينيين 
الماضيــة  العقــود  طيلــة 
التــي صعــد فيها رؤســاء 
أمريكيين إلى سدة الحكم 
أن  ونشــاهد  نــرى  أن 
سياسة أمريكيا العامة هي 
احتضان إسرائيل وتدليلها 

ولــم تختلف السياســة األمريكيــة بتاتا فيمــا يتعلق 
بحقوق الفلســطينيين، وإن اختلف الرؤســاء أو تغيرت 

سياساتهم.
وأكــدت أن "ترامب" رجل مندفع ومتهور ومنذ اللحظة 
األولى لخطابه الرئاســي بدأ التصادم مع قضايا األمم 
ومعتقدات الشــعوب، منوهًة أن يومه األول في البيت 
األبيض رافقه مســيرات غاضبة في واشنطن والعديد 
من الواليــات األمريكيــة احتجاجًا على حكمــه، وهذا 
دليل علــى أن الرجل بدأ حقبته الرئاســية بجملة من 
األخطــاء ولم يكن حكيما قط فــي التعامل مع قضايا 
الشــعوب وفي مقدمتها قضايا الفلسطينيين والعرب 
والمســلمين وخاصــة المقيميــن منهم فــي الواليات 

المتحدة األمريكية.
وأشــارت الحاليقة إلى أن "ترامــب" يحاول إرضاء بني 
صهيون الذين هم على شاكلة عقليته وهو من خالل 
ذلك يريد أن يقدم شيًئا للقاعدة الصهيونية األمريكية 
التي رفعته إلى سدة الحكم متناسيًا أن هناك مسلمون 
أمريكيون لهم معتقداتهم ومشاعرهم وكيانهم ومن 
ســوء طالع هــذا الرجل انــه بدأ بفلســطين والقدس 
تحديــدًا من خالل تصريحاته حول نقل الســفارة إلى 

القدس.
وشــددت على أن "ترامب" يتعامل مع الفلســطينيين 
بصــورة فجــة ال تعبر إال عــن طبيعة رجــل متهور ال 
يحســب أي حســاب للقيــم الدينيــة، مشــيرة إلى أن 
المساس بمقدسات المسلمين هو مساس بكل مسلم 
وهذا التصرف من شأنه أن يدفع بالمنطقة إلى كارثة 

ربما لم يدركها عقل "ترامب" حتى اللحظة.

في رعاية عملية السالم. 
عنجهية وتطرف

مــن ناحيتــه أكــد النائب 
خليل الربعــي أن "ترامب" 
عنجهيــة  شــخصية  ذات 
لإلسالم  ومعادي  متطرفة 
مســتدركًا  والمســلمين، 
يحكــم  الــذي  إن  بقولــه 
أمريكيــا هي المؤسســات 
وال شــك أن العالــم الحــر 

متجه إلى حالة من التوتر مع اإلدارة األمريكية الحالية 
بســبب مواقفها الرعناء من ناحيــة، ومن ناحية أخرى 
بسبب تردي أوضاع العالم العربي واإلسالمي وخاصة 

أن االصطفاف ضد اإلسالم أصبح واضحًا.
وأشــار إلــى أن نقــل الســفارة للقدس لن يــؤدي إلى 
تداعيــات غير عاديــة فاالقتحامات اليومية للمســجد 
األقصــى ومحاولة تقســيمه لم تلقــى أي تداعيات 
عربية وإسالمية ولكن على الصعيد المحلي يمكن 
أن تشهد الضفة بعض التوتر المضبوط بحكم وجود 
الســلطة أما التوجه العدائي مــن اإلدارة األمريكية 
فهو قديم ويمكن مواجهته سياســيًا وإعالميًا ومن 

خالل المجتمع الدولي.
اختالف شكلي

أما النائب باسم الزعارير 
أشــار إلــى أن األمريكان 
الديمقراطية  يحترمــون 
بينمــا  بالدهــم  فــي 
بــالد  فــي  يرفضونهــا 
سياسة  وهي  المسلمين، 
تخلو من القيم اإلنسانية 
واألخالقية النبيلة، معربًا 
عن اعتقــاده أن "ترامب" 

لن يحدث تغييرًا ملحوًظا في السياســة األمريكية 
تجاه العرب والمسلمين، وسيكون االختالف شكلي، 
ألن الــذي تغيير هو شــخص الرئيــس فقط بينما 

تبقى مؤسسات صناعة القرار قائمة. 
أما بشــأن نقل الســفارة إلى القدس قال الزعارير:" 

ال اختالف استراتيجي
مــن ناحيتــه فقــد اعتبــر 
النائــب محمــد الطــل أنه 
مــن الخطــأ االعتقــاد بأن 
هناك اختالف اســتراتيجي 
للواليات  أي رئيــس  بيــن 
المتحدة األمريكية ورئيس 
آخر فالمالحظ أن السياسة 
تجاه  األمريكية  الخارجيــة 
العالم العربي واإلســالمي 

ال تختلف باختالف الرؤساء، مؤكدًا أن أمريكيا تحتفظ 
دائما بخطــوط عريضــة واحدة وواضحــة تقوم على 
الســيطرة على دوائر الحكم فيهــا وبالتالي إخضاعها 

لتنفيذ ما يحقق مصالح السياسة األمريكية.
وبخصــوص التوترات واســتعمال العنــف رأي النائب 
الطــل أن اإلدارات األمريكيــة المتعاقبــة تعمــد إلــى 
اســتخدام اللــوم عندما ال تجد وســيلة أنجع وأســرع 
لتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن السياسة التي تتبعها 
أمريكيا هي سياسة مؤسســة وليست سياسة رئيس 

بمفرده. 
واعتبر أن التصدي لإلســالم والحركة اإلســالمية ذات 
االنتشــار الواســع في العالميــن العربي واالســالمي 
ســيظل الهاجس األكبر للسياسة األمريكية الخارجية 
والقوى المؤثرة في تلك السياســات ومن هنا سيظل 
البــاب مفتوحًــا أمام مزيــد من التدخــالت األمريكية 
الواضحــة علــى صانعــي القرار فــي عالمنــا العربي 

واالسالمي للتضييق ولحصار اإلسالم وأهله.
نقل السفارة

وبشأن نقل السفارة األمريكية إلى القدس رأي النائب 
الطــل أنه لن يتم بالســرعة التي جــرى الحديث عنها 
ســابًقا، معربًا عن اعتقاده بحدوث ردة فعل رســمية 
وشــعبية عربيًا وإســالميًا حين تنفيذ ذلك القرار، أما 
على الصعيد الفلســطيني فقد عبر الطل عن تقديره 
أن عوامــل مواجهة مثل هذا اإلجراء فلســطينيا تبدو 
ضعيفة للغاية في ظل الركوع واالســتجداء الرســمي 
الفلســطيني لإلدارات األمريكية وعدم قدرة السلطة 
الفلسطينية على التحرر من التفرد األمريكي القسري 

ال أتوقع أن يتم نقلها في الوقت المنظور وسيكون 
قرار النقل وسيلة تهديد وابتزاز للقيادة الفلسطينية 
وفزاعة تضع الســلطة في حالة من الذعر والترقب 

وسيكون لذلك ثمنًا كبيرًا سياسيًا وأمنيًا". 
ديمقراطية نسبية

بدوره عبر النائب إبراهيم 
دحبور عــن اعتقــاده أن 
الديمقراطية التي تتبعها 
نســبية  هــي  أمريكيــا 
األمريكي  المقاس  وعلى 
فقط، مســتدرًكا ال تريد 
األخرى  للشعوب  أمريكيا 
القــدر  ذات  ممارســة 
التي  الديمقراطيــة  مــن 

يمارسونها هم. 
وأشار إلى أن "ترامب" عمّم في تصريحاته فشملت 
كل المســلمين ومسّ ديانتهم وأشــار إليهم بسوء 
وهــذا ليس من حقه وال من حق أي أحد، وخاصة أن 
العالم اإلســالمي منشغل بمشــاكله الداخلية التي 
للواليات المتحدة دور واضح وجلي فيها، مؤكدًا أن 
أمريكيا تمارس البطش والقتل واإلرهاب والقصف 
بحق الشــعوب العربية واإلســالمية وترعى أنظمة 

مستبدة وظالمة. 
 أمــا بخصوص نقل الســفارة قال النائــب دحبور:" 
يُخشى أن التلويح بها ليس أكثر من فزاعة إللهائنا 
بقضية متخــذ فيها قرار من قبــل الكونغرس منذ 
عشــرات الســنين وهــذا القــرار مُجمّد مــن قبل 
الرئيس األمريكي منذ اتخاذه ويُعاد تجديد تجميده 
كل ستة شهور، وذلك لعدم رغبة الواليات المتحدة 
بمخالفة القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية 

أراضي مُحتلة". 
مشــيرًا إلى قرار مجلس األمن رقم 181 والقرارات 
األممية األخرى بشــأن القدس، منوهًا أن الســفارة 
األمريكية عندما أنشئت في العام 48 كانت في تل 
الربيع وليس في القدس، مشددًا أن سياسة الواليات 
المتحــدة لن تتغير بتغير الرئيــس وما انطبق على 

الرؤساء السابقين سينطبق على ترامب.

تفقــدت لجنــة الداخلية واألمــن بالمجلس 
التشــريعي ليلة أمــس مراكــز إدارة حفظ 
بالشــرطة  الســريع  والتدخــل  النظــام 
الفلســطينية وأشــادت بجهودها في حفظ 
النظام وحماية أمــن المواطن وتعزيز حالة 
االســتقرار األمنــي في قطاع غــزة، وأطلع 
مدير اإلدارة النواب: مروان أبو راس، محمد 
فــرج الغول، وأحمد أبــو حلبية على طبيعة 
المهام الموكلة إلدارته مستعرضًا إنجازاتها 

خالل الفترة الماضية.
بدورهم أشــاد النواب بالجهود التي يبذلها 
رجال الشرطة رغم قلة اإلمكانيات، مؤكدين 
أن الشــرطة تقوم بــكل واجباتها الوطنية 
دون تقصير، مقدمين الشكر لرجال وأفراد 
حفظ النظام لدورهم وسهرهم على راحلة 
المواطن الفلسطيني، وتجّول النواب على 
مراكــز اإلدارة في محافظة غزة شــاكرين 

لطواقم العاملين فيها جهودهم.   

لجنة الداخلية واألمن تتفقد إدارة 
حفظ النظام وتشيد بدورها في 

حماية أمن المواطن 

مــع تولــي "دونالد ترامب" ســدة الحكم رســميًا في الواليــات المتحدة 
األمريكية تطفو على الســطح تســاؤالت عديدة حول سياساته الداخلية 
والخارجيــة، وطبيعــة عالقة بالده أثناء فترة حكمه مــع الدول األخرى، ال 

سيما وأن أفكاره تتعارض مع معتقدات الشعوب وطموحاتها في الحرية، 
حول هذا الموضع الحســاس والمهم اســتطلعت "البرلمــان" أراء نواب 

المجلس التشريعي من الضفة الغربية المحتلة وأعددت التقرير التالي: 
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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

هناك فرق
تزدحم الســاحة الوطنية باألحداث والمستجدات السياســية والفصائلية، في 
هــذه الســطور أتناول ما تم مؤخرًا مــن توزيع الملفات والمهــام بين أعضاء 
اللجنــة المركزية لحركة "فتح"، التي انتخبت نائبًا لرئيســها، ووزعت المهام 

والمفوضيات على أعضائها بالتوافق.
مــا قرأته ولفت انتبــاه المحليين والقراء والمهتمين على حدٍ ســواء هو غياب 
األســير مــروان البرغوثــي، وعــدم توليه أي ملــف أو مفوضية داخــل اللجنة 
المركزية، على الرغم من كونه عضوًا فيها وصاحب الشــعبية األكبر من بين 

أعضائها. 
لقد أخطأت اللجنة المركزية بتهميش "البرغوثي" وفي تقديري أنها انصاعت 
بذلك لتهديدات أو امالءات من جهات خارجية، أو راعت مشاعر االحتالل وقادته 
الذين يزعجهم تولي أســير داخل سجونهم ألي منصب قيادي مهم سواء كان 

منصب حكومي أو حركي أو غير ذلك من مواقع مؤثرة. 
كان يتوقع المراقبون والمحللون أن يتم انتخاب البرغوثي نائبًا لرئيس حركة 
فتح لما فــي ذلك من دالالت رمزية ووطنية كبرى، غير أن الواقع كان مخالف 
تمامًا، فقد تم اســتثناء األســير والقائد "أبو القسام" من أي مهام، األمر الذي 
أثــار تســاؤالت عديدة حول األســباب الكامنة خلف ذلك، غيــر أنني مقتنع أن 
مركزية فتح فعلت ذلك ألنها تدرك أن مروان حاضر وليس غائب وهي تخشى 
مــن دوره أن يتمــدد ويتعاظم أكثر فأكثر، عالوة علــى أن " المركزية" وقيادة 
فتح قرأت وفهمت جيدًا مهاجمة نتانياهو النتخاب مروان لمركزية فتح بأعلى 

األصوات وهي بالتالي ال تريد مزيد غضب لقيادة الكيان.
هذا التهميش الذي تعمدته قيادة فتح للقائد واألسير "مروان البرغوثي" يقابله 
اهتمام كبير للقادة من األسرى والمحررين في الفصائل األخرى الذين يحظون 
باحتــرام قواعدهم التنظيمية وقيــادات فصائلهم، فإنه ال يخفى على أحد أن 
األمين العام للجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين هو األسير أحمد سعدات، وما 

زال يحتفظ بموقعه التنظيمي رغم أنه أسير.
ومن ناحية أخرى فقد استيقظ العالم كله مؤخرًا على مفاجأة من العيار الثقيل 
حينما انتخبت حركة "حماس" األسير المحرر يحيى السنوار قائدًا لها ورئيسًا 
لمكتبها السياســي فــي قطاع غزة، بينمــا تُصِرّ مركزية فتــح على تغييب 

وتهميش مروان فرج اهلل كربه. 
حًقــا هناك فرق بين قيادة تحترم أســراها وقواعد تنظيميــة تقدم محرريها 
ليكونوا في ســدة المسئولية وموقع القرار، وبين حركة تنزل عند تهديدات أو 
قرارات أجهزة اســتخبارات ومخابرات عالمية، أو قيادة الكيان، ولعلنا نشير هنا 
لزيارة رئيس وكالة االستخبارات المركزية األمريكية "CIA" مايك بومبيو في 
"14" فبراير الجاري لرام اهلل ولقاءه الســيد أبو مازن بحضور رئيس المخابرات 
الفلســطينية ماجد فرج وعدد من كبار المســؤولين، اللقــاء المذكور من غير 
المستبعد أنه تم خالله وضع الفيتو على تولي األسير مروان البرغوثي منصب 

نائب رئيس حركة فتح.
الفروقــات الحاصلة بين الفصائل والحركات الفلســطينية هــي في الحقيقة 
تتجاوز مســألة تعيين هنا أو انتخاب هناك لقائد أو رمز أو أســير داخل األســر 
وأخر محرر، بل إن هذه الفروقات تتجســد في المنهج التنظيمي والممارســة 
السياسية، وستمضي كل حركة على نهجها حتى نرى تهميشًا كاماًل للشرفاء 
والمناضليــن في صفــوف بعض الحــركات الوطنيــة، يقابله تعزيــز حركات 
أيديولوجية أخرى لمكانة قياداتها الشابة والمناضلة والمحررين في مقدمتهم. 
وختامًا فإن األســرى حاضرين كرموز وطنية وفصائلية وسيبقون كذلك حتى 
ولو تنكرت لهم بعض الفصائل، مع التأكيد على أن شعبنا لن ينسى أسراه وال 

مجاهديه ويقدر معاناتهم وجهدهم في البناء والتحرير. 
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الدائرة القانونية تنظم ورشة عمل 
لمناقشة مشاريع قوانين معدلة بشأن 

األراضي والعقارات

فــي  القانونيــة  الدائــرة  عقــدت 
المجلـــس التشريعـي الفلسطينـي 
ورشــة عمــل لمناقشــة مشــاريع 
قوانيــن معدلــة بشــأن األراضــي 
عــام  أميــن  بحضــور  والعقــارات، 
نافــذ  د.  التشــريعي  المجلــس 
المدهون، وبمشــاركة نائب رئيس 
ســلطة األراضي حســن أبــو ريالة، 
الوزارات ومؤسســات  وممثلين عن 
الحكــم المحلي، وذلــك أمس األول 

بمقر المجلس في مدينة غزة.
وناقشــت الورشــة مشــروع قانون 
األراضــي  ســلطة  مــن  مقتــرح 
ومُحال إلى اللجنة القانونية حسب 
األصــول حــول حظر التعــدي على 
األمــوال الخاصة المملوكــة للدولة 
والعامة،  االعتباريــة  والمؤسســات 
المشــروع  المجتمعــون  وناقــش 
المقتــرح بقصد إبداء الــرأي وإعداد 
تقرير بشأنه لعرضه على المجلس 

إلقراره بالمناقشة العامة.
وتــرى اللجنة أن المشــروع يتوافق 
مع أحكام القانون األساســي لسنة 
2003 وتعديالتــه ومــع السياســة 
العامة للمجلس التشــريعي الرامية 
إلى تطويــر التشــريعات وتحديثها 
ومواكبة المستجدات الحديثة، بدوره 
قال أمين عام المجلس التشــريعي 
نافذ المدهون أن المشروع المقترح 

يهدف إلــى تحصين األمــالك العمومية 
وأمالك الوقف مــن االعتداءات الخارجية 
من خالل ســياج وحماية قانونية تتسم 
بالشــمولية ومدعمــة بعقوبــات رادعة 

للمخالفين.
ولفت إلى أن مشــروع القانــون المقترح 
يكتسب أهمية كبيرة ألنه سيساهم في 
انهاء التعديات على األراضي الحكومية، 
األمر الذي يتســبب فــي انكماش رقعة 
األمــالك العموميــة ويهــدد المســاحات 

المتبقية.
وأكــد المدهــون أن المشــروع المقترح 
يوســع نطــاق تجريــم المعتديــن على 
األمــالك العمومية من خالل النص على 
أفعال لم تكن مشــمولة ســابًقا، كالبيع 
والتصرف بأي نــوع من أنواع التصرفات 
في األمــالك العمومية، منوهًــا إلى أن 
مشــروع القانون يعتبر هذه األفعال من 
قبيل الجنايات، مع تشــديد العقوبة في 
حالة ثبوت ضلوع أي من موظفي الجهات 

الرسمية في تسهيل هذه التصرفات.

قانون تمليك الشقق
إلى ذلك ناقشــت الورشة مشروع قانون 
بشأن تعديل بعض أحكام قانون تمليك 
الطبقات والشــقق الســكنية والمحالت 
لســنة "2017م" والمقتــرح من مجلس 
الوزراء ومُحال إلى اللجنة حسب األصول 
بقصد إبداء الرأي وإعداد تقريرها بشأنه 

لعرضــه علــى المجلــس إلقــراره 
بالمناقشة العامة.

أن  المدهــون  أكــد  ناحيتــه  مــن 
التعديل المقتــرح يهدف إلى اعتبار 
األرض المقــام عليهــا البناية وفقًا 
للشــروط التنظيميــة مفرزة بحكم 
القانــون وذلك مقابل دفع رســوم 
إفــراز مســاحي بقيمــة )%1( مــن 
نســبة األرض المقام عليها البناية، 
ويتبع مرحلة اإلفراز الحكمي اعتبار 
ملكية األرض المُقام عليها البناية 
مســجلة باســم مالكي هذه البناية 
بقوة القانــون لدى دائرة تســجيل 
األراضي، إذا زاد عدد مالكي البناية 
عن أربعة أشــخاص وذلــك مقابل 
دفع رسوم تســجيل وكل ذلك في 
إطار مسار إجرائي محدد ومنضبط 

بآجال.
وأبدى الحضور عدد من المالحظات 
المقترحة،  المشــاريع  علــى بنــود 
وفي نهاية الورشــة أشــاد الحضور 
وأثرهــا  المقترحــة  بالتعديــالت 
عــن  التخفيــف  فــي  اإليجابــي 
مجــال  فــي  الســيما  المواطنيــن 
المواءمــة بيــن الملكيــة العقاريــة 
وملكيــة األراضــي المقامــة عليها، 
مــع التنويــه إلــى ضــرورة األخــذ 

بالمالحظات المثارة في الورشة.

majedplc@hotmail.com


