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نواب الضفة 
يلتقون السفير 
التركي "تقرير"

"لجنة التربية" تستمع لرئيس قطاع التعليم وتدعوه للنهوض 
بالمسيرة والمؤسسات التعليمية  

بمؤتمر اإلعالن عن فعاليات 
يوم األسير "بحر" مخاطبًا 
األسرى لن يطول بقاؤكم 

في السجون

لجنــة الداخليــة تتفقــد 
الحدود مــع مصر وتزور 

بلدية خانيونس "تقرير"

التشريعي يصادق على تعيين "الرقب" رئيساً لديوان الرقابة المالية واإلدارية  

لجنة التربية لدى استماعها لرئيس قطاع التعليم باللجنة اإلدارية الحكومية كمال أبو عون

عقدت لجنة التربيــة والقضايا االجتماعية 
بالمجلس التشريعي جلسة استماع لرئيس 
قطاع التعليم والثقافة في اللجنة اإلدارية 
الحكومية كمال أبو عون، وذلك يوم أمس 
األربعاء بمقر التشــريعي بحضــور النواب: 
عبد الرحمن الجمل، يوسف الشرافي، سالم 
ســالمة، محمد شــهاب، جميلة الشــنطي، 
وهــدى نعيم، واســتمعوا منه لشــروحات 
حول واقع التعليم والمؤسســات التعليمية 
في قطاع غزة، ودعوه للنهوض بالمسيرة 

التعليمية ومؤسسات التعليم العالي. 
بدوره أشار "أبو عون" لوجود رؤية طموحة 
لديــه تهــدف لتطويــر المناهــج، وتأهيل 
المؤسســات التعليمة والمدارس وتزويدها 
بالتقنيــات المتطــورة والحديثة، مشــيرًا 
إلى أنه وجه المدراء العامين والمســئولين 
معامــالت  تســريع  لضــرورة  بالــوزارة 
المواطنيــن وعــدم تأخيرهــا، باإلضافــة 
العتمــاده سياســة تصفير المشــكالت مع 
كل الجهــات واألطــراف المعنيــة بالعملية 

التعلمية.
 وأشــار "أبــو عــون" لتركيــز خطتــه على 
التعليــم األساســي مــن الصــف األول إلى 

الرابــع االبتدائــي بحيث يتــم التركيــز على تزويــد الطلبة 
بالمهارات األساســية الخاصــة بالقراءة والكتابــة والعمليات 
الحســابية، منوهًا إلى أنه يولي التشكيالت الدراسية وأعباء 
المدرســين أهمية بالغة، ولديه توجهات واضحة في معالجة 

المشكالت المتصلة بذلك. 
مــن ناحيتهم أكد النــواب على ضرورة دعــم هيئة االعتماد 
والجــودة لتكون الجهة الرســمية والوحيدة العتمــاد البرامج 

التعليميــة في الجامعــات والمعاهد الفلســطينية، باإلضافة 
لتحســين جودة التعليم، مباركين الخطوات التي تم اتخاذها 
وصواًل إلنهاء أزمــة جامعة األقصى والتوصــل التفاق يعالج 
المشكلة التي كانت قائمة بالجامعة، معربين عن استعدادهم 
لتذليل العقبات التي تعترض عمل قطاع التعليم بما يضمن 
جــودة العملية التعليمــة وتطوير المناهــج واآلليات المتبعة 

بالجامعات والمؤسسات العلمية.

صادق المجلس التشــريعي الفلســطيني في جلســته 
األخيرة المنعقدة بمقره نهاية األسبوع المنصرم على 
تعيين م. محمد الرقب رئيسًــا لديوان الرقابة المالية 
واإلدارية، جاءت المصادقة على تعيين "الرقب" بإجماع 
نواب المجلس الذين نصحوه بتعزيز مفاهيم الشفافية 
والمراقبة اإلدارية والمالية على المؤسســات الرسمية 
واألهلية، وعبر النواب عــن ارتياحهم لتعيين "الرقب" 

لما يتمتع به من خبرات إدارية وعملية واسعة.    
 بــدوره أدى "الرقــب" اليميــن القانونية أمــام أعضاء 
المجلس أثناء الجلسة وفًقا للقانون، معبرًا عن اعتزازه 
بهذه الثقة التي أوالها إياه المجلس التشريعي، وواعدًا 
ببــذل أقصى الجهود من أجل تحقيــق الرقابة اإلدارية 
والماليــة علــى المؤسســات الرســمية العاملــة ضمن 
القطاعات الحكومية المختلفة، منوهًا إلى أنه سيعمل 
لضمــان النزاهة وتحقيق أكبر قــدر ممكن من الرقابة 
اإلداريــة والمالية بما يكفل جــودة األداء وجودة العمل 

الرقابي. 
يذكر أن الهدف الرئيس من إنشاء "الديوان" هو ضمان 
سالمة العمل الرســمي واإلجراءات المتبعة وصواًل إلى 
االســتقرار المالــي واإلداري فــي البالد، وكشــف أوجه 
االنحــراف الوظيفــي أو المالــي واإلداري إذا وُجــد في 
المؤسســات التي تخضــع لمراقبة الديــوان، والوقوف 
على حاالت استغالل الوظيفة العامة، والتأكد أن األداء 
العام يتفق مع أحكام القوانين واألنظمة والتشريعات، 
باإلضافة لالطمئنان لجودة العمل الحكومي والتأكد أنه 
يتم ممارسته بأفضل الطرق وبأقل التكاليف الممكنة.

بيــن  التشــريعي  نــواب 
واإلعتقــال  المالحقــة 

07اإلداري "تقرير"
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نواب الضفة يعزون سفير جنوب أفريقيا برحيل المناضل أحمد كاثدرا

دعمت مشروع إنارة الحدود..
لجنة "الداخلية" تتفقد الحدود مع مصر وتزور بلدية خان يونس 

نظمــت لجنــة الداخلية واألمــن والحكم المحلــي زيارة 
تفقدية للحدود الفلســطينية المصرية، شارك فيها ُكاًل 
من النواب: إسماعيل األشــقر رئيس اللجنة، مروان أبو 
راس، ويونــس األســطل، وكان في اســتقبالهم وكيل 
وزارة الداخليــة ورئيــس قطاع األمن اللــواء توفيق أبو 
نعيــم، وعدد كبير من قيــادات وزارة الداخلية ورؤســاء 
األجهزة األمنية، ولفيف من كبار الضباط العاملين بجهاز 
األمــن الوطنــي، وتفقد الوفد ســير عمل القــوات على 
الشــريط الحدودي، واطمئن علــى األوضاع األمنية بين 

قطاع غزة وجمهورية مصر العربية.
بــدوره عرض مدير جهــاز األمن الوطنــي العميد نعيم 
الغــول على النواب خطــة جهازه الراميــة للحفاظ على 
حــدود الوطــن وحمايتها مــن أي اعتداء أو تجــاوز أو أي 
عمليات تهريب للممنوعات، منوهًا إلى أن قواته تبذل 
أقصــى الجهود من أجــل تأمين الحدود وعدم الســماح 
بالعبث بأمن الشقيقة مصر، مشيرًا إلى أن الحدود آمنة 

ومستقرة وليس هناك ما يدعو للقلق. 
من ناحيته أكد "أبو نعيم" أن األجهزة األمنية والشرطية 
المنضويــة تحــت لــواء وزارة الداخلية تعمــل بكل جد 
واجتهاد على الرغم من قلة اإلمكانيات وندرة الموازنات 
المتوفرة، غير أنها تواصل عملها بهدف حماية الشــعب 

األمن القومي لفلسطين، ويشعر بالمسئولية تجاه الكل 
الفلســطيني، ولفت إلى أن لجنة الداخلية واألمن تعكف 
على دراسة واقع واحتياجات الجهاز خالل المرحلة المقبلة 

لمناقشتها مع الجهات الحكومية ذات االختصاص.
إنارة الحدود

إلــى ذلــك قدمــت اللجنة دعمًــا ماليــًا للجهــاز بهدف 
مســاعدته على تنفيذ واستكمال مشروع اضاءة الحدود 
الفلســطينية المصريــة، يذكر أن قــوات األمن الوطني 
تقوم منذ فترة على تنفيذ مشروع االنارة على الشريط 
الحدودي بهدف إضاءة الشريط وتسهيل مهمة الحراسة 
الليليــة للحــدود، وتقدم رئيــس الجهاز بالشــكر للجنة 
وأعضائها لتقديمهــم الدعم المالــي، واصطحبهم في 
جولة ميدانية على طول الشريط الحدودي ليطلعوا على 
االستعدادات واإلنجازات التي حققها الجهاز خالل الفترة 

الماضية. 
بلدية خان يونس 

علــى صعيد أخــر زار أعضــاء اللجنة النواب: إســماعيل 
األشــقر، يونس األسطل، يحيي العبادســة، يونس أبو 
دقة، ومحمد شــهاب، بلدية خــان يونس بهدف االطالع 
على مشــاريعها والخدمات التي تقدمها للمواطنين في 

مناطق نفوذها.

الفلســطيني وقياداتــه ومؤسســاته الوطنية، مشــيرًا 
للجهود التي تبذلها األجهزة على كل المستويات بهدف 
تأمين حياة المواطن الفلسطيني والحفاظ على االنسان 
ألنــه أغلى ما نملك، ونظرًا ألنــه ضحى من أجل كرمة 
وحرية الشــعب الفلســطيني وتحريــر األرض والوطن 

والمقدسات واالنسان.  
حماة الثغور

بدوره ثمن رئيس لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي 
النائــب "األشــقر" الدور الكبيــر لقوات األمــن الوطني، 
واصًفا عناصــر وقيادات الجهاز بأنهم حماة ثغور الوطن 
فــي قطاع غــزة، مشــيرًا أن الجهاز يعمل علــى حماية 
الشعب الفلسطيني أثناء العدوان، ووقت السلم وفي كل 

وقت وحين.
وقال األشقر:" رغم العقبات اللوجستية وقلة االمكانيات 
إال أن الجهاز يحمي أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته 
ومشــروعه الوطنــي ويســتمر في عمله رغــم صعوبة 
األوضاع في قطاع غزة، وانجــازات الجهاز يراها الجميع 
ويشهد لهم القاصي والداني وعناصره هم محل احترام 

وتقدير كل فئات الشعب الفلسطيني". 
وأكــد األشــقر أن المجلس التشــريعي يقــف إلى جانب 
جهــاز األمن الوطنــي لما له مــن دور كبير فــي حماية 

بدوره كان رئيس البلدية المهندس محي الدين األسطل 
في اســتقبال النواب وقدم لهم شــرحًا حــول الخدمات 
التــي تقدمهــا البلديــة، منوهًا إلــى أن بلديتــه تخدم 
)230( ألــف مواطن يقطنون فــي مناطق نفوذ البلدية، 
مؤكدًا حرصه على تقديم الخدمة التي تليق بتضحيات 
المواطــن الفلســطيني الكريــم، محذرًا من اســتمرار 
الحصار المفروض على القطاع منذ عشر سنوات، األمر 
الذي أعاق مســيرة التطور والتنمية في قطاع الخدمات 
التــي تقدمها البلديات، ومشــددًا على أن الحصار جعل 

البلدية تعمل في ظروف بالغة الصعوبة. 
وقــام الوفد بجولة لالطالع على بعض المشــاريع التي 
تنفذهــا بلديــة خانيونــس في حــي األمــل وغيره من 
مناطق نفوذ البلدية، ومنها تطوير وانشاء برك الصرف 
الصحــي التي تقوم البلدية على تنفيذها حاليًا في عدة 
مناطق، كما زار الوفد عدد من الشــوارع تعكف البلدية 
على فتحها نظــرًا لحاجة المواطن إليهــا، مثمنًا جهود 
البلدية وداعيًا الســتمرار مشاريعها الخدمية والحيوية، 
ومطالبًــا كل الجهــات الدوليــة والمحلية والمؤسســات 
الداعمة لتوفيــر المعدات الالزمة لعمــل البلدية عالوة 
على توفير الدعم المالي لها حتى تتمكن من االستمرار 

في تقديم الخدمات للمواطنين. 

قــدم وفد برلماني واجب العزاء لســفير جنــوب أفريقيا 
برحيــل المناضل المرحوم "أحمد كاثــدرا"، وضم الوفد 
ُكاًل مــن النــواب: أحمد عطــون، محمد طوطــح، أيمن 
دراغمة، وعبد الجابر فقهاء، وكان في استقبالهم السفير 
أشــرف ســليمان ونائبه الســيد "دانيال"، ونقــل النواب 
تعازيهم الحارة لســعادة السفير ولشعب جنوب أفريقيا 

ولعائلة المرحوم. 
وأكد النــواب على أن رحيل الزعيــم "أحمد كاثدرا" يعد 
خســارة للقضية وللشعب الفلســطيني كما هو خسارة 
لشعب جنوب أفريقيا وأحرار العالم، حيث قضى المرحوم 
حياته مدافعًا عن حقوق شعبه في جنوب أفريقيا وأحرار 
العالم إلى جانب الزعيم الراحل نيلسون مانديال، ويعتبر 
مــن قادة حركــة التحرر وقــادة حزب المؤتمــر الوطني 
وانتخبه الشــعب الجنوب أفريقي فــي البرلمان ليصبح 

فيما بعد نائبًا للرئيس.
بدوره أشار النائب "فقهاء" لدور "كاثدرا" في دعم الحق 
الفلســطيني بشــكل دائم ومتواصل، منوهًــا إلى أنه 

الفلســطينية من ضمنها نواب المجلس التشريعي من 
كل الكتــل والقوائم البرلمانية، وكان حريصًا على دعم 

كان قد زار فلســطين ضمــن وفد جنــوب أفريقي قبل 
ســنتين والتقى مع العديد من الشــخصيات والفعاليات 

القضية والشعب الفلســطيني، الفتًا على أنه شرح في 
الزيــارة المذكــورة التجربــة النضالية لجنــوب أفريقيا 
باإلضافة لشرح خبرات حزبه في مقاومة الظلم والتمييز 
العنصري، داعيًــا آنذاك لمقاومــة االحتالل الصهيوني 
ومحاربتــه حتــي ينــال الشــعب الفلســطيني حريتــه 

واستقالله. 
من ناحيته شكر السفير أشرف سليمان الوفد على الزيارة 
وتقديم العزاء، مســتذكرًا الدور البــارز للزعيم الراحل 
"كاثــدرا" في محاربــة التمييز العنصري، ومســتعرضًا 
بعض العناوين والمحطات الهامة في ســيرته المشرفة 
وتاريخ حياته الحافل بالنضال من أجل مكافحة التمييز 

العنصري.
بدوره رحب نائب الســفير الجنوب أفريقي بوفد النواب، 
وأكــد على عمــق العالقة بين الشــعبين الفلســطيني 
والجنــوب أفريقــي، شــارًكا للنــواب زيارتهــم ومعبرًا 
عن دعم بالده للشــعب الفلســطيني حتى ينال حريته 

واستقالله.
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3 أخبار ومقاالت

القصاص من العمالء.. 
واجب شرعي ووطني وقومي 

ال يخفى على أحد أن اغتيال الشــهيد مازن فقهــاء قد أورث غصة في حلق كل 
فلسطيني، وأثار الكثير من األلم والشجون في قلوب الفلسطينيين جميعا دون 

أي استثناء بحكم التاريخ المشرف والدور الجهادي المقاوم للشهيد.
وال يخفــى –أيضا- أن العمالء المجرمين قد لعبوا الدور األكبر في تنفيذ عملية 
االغتيال الجبانة بدم بارد، ما يوجب على وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية فتح 
هذا الملف بكل قوة، والعمل على متابعته بشــكل جــاد وحثيث خالل المرحلة 

المقبلة.
لقد أظهرت عملية اغتيال الشهيد مازن فقهاء أن دور العمالء لم يعد قاصرا على 
تقديم المعلومات ورصد األماكن والمواقع واإلحداثيات المطلوبة لالحتالل، بل 
إن األمر أضحى من الخطورة بمكان في ظل انتقال العمالء إلى العمل الميداني 

السافر واستباحتهم األمن واالستقرار الداخلي.
من هنا فــإن الحملة األمنية التي بدأتهــا وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية ضد 
العمالء المجرمين، واإلجراءات المشــددة التي اتخذت ضدهم، والعقوبات التي 
ســتنزل بحقهم بما يتناســب مع حجم جرائمهم، تشكل واجبا شرعيا وضرورة 
وطنية وقومية ملحة لحماية المجتمع الفلســطيني وصيانة األمن واالســتقرار 
الداخلي، وقطع دابر مخططات العدو الصهيوني في استهداف المقاومة الباسلة 

وقادتها الميامين ورجاالتها األبطال.
لذا فإننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نؤكد دعمنا الكامل ووقوفنا التام 
إلى جانب وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية في كل خطواتها وإجراءاتها المتخذة 
ضد العمالء المجرمين، بما فيها أحكام القصاص وغيرها من اإلجراءات، وندعو 
الوزارة وأجهزتها األمنية إلى تكثيف أعمالها وجهودها األمنية واالستخبارية ضد 
العمالء خالل األيام واألســابيع القادمة، وأال تتهاون في تعقيبهم واإليقاع بهم 

ومتابعة ملفهم حتى النهاية.
إن المهلة التي أعلنتها وزارة الداخلية للعمالء بهدف تســوية أوضاعهم والتوبة 
عن إجرامهم وعالقتهم اآلثمة مع االحتالل، تشــكل فرصة ذهبية أمام هؤالء 
العمالء للعودة إلى دينهم وأحضان شــعبهم، وإال فإن كل من يصر على اإلثم 
والعدوان ويستمر في عمالته مع االحتالل سوف يقع في قبضة األجهزة األمنية 

بإذن اهلل، ولن يفلت من أحكام القصاص ال محالة.  
وفي الواقع فإن كافة فئات وشــرائح شــعبنا الفلســطيني والغالبية الســاحقة 
من القوى والفصائل الوطنية واإلســالمية تنادي بتطبيق القصاص في القتلة 
وتنفيذ القانون في المجرمين، حفاظا على هيبة القانون وأمن وسالمة المجتمع، 
واستعادة قوة الردع في مواجهة من تسول له نفسه التجرؤ الستهداف المقاومة 

وقادتها وكوادرها وعناصرها، والعبث باألمن والسلم األهلي واالجتماعي.
إن نعمة األمن واالســتقرار التي نعم بها أهالي القطاع منذ القضاء على فلول 
الفلتــان وجماعات الفوضــى ال يمكن التفريط بها أو الســماح بها بأي حال من 
األحوال، وكل من تســول له نفسه المس بها من عمالء االحتالل فإنه سيلقى 
جــزاء إجرامه بما يتوافــق مع متطلبات حماية شــعبنا ووطننــا وقضيتنا وبما 

ينسجم مع مبادئ القانون والدستور الفلسطيني.
لقــد حاول الكثيــرون اإلخالل بمعادلة األمــن في القطاع على مدار الســنوات 
الماضية ألغــراض ومصالح مفضوحــة، وكانت المؤامرات تحــاك وتدبر بليل 
للنيل من صمود هذا الشــعب األبي الصابر المحتسب وإدخاله في أتون الفتنة 
واالضطراب، إال أن اهلل ســبحانه كان يهيئ ألجهزتنا األمنية في كل مرة ســبل 
وأســباب النجاح إلحبــاط كل هذه المحــاوالت في مهدها قبــل أن تطال قادة 

المقاومة ورجاالتها الميامين.
إن أمن وسالمة أبناء شعبنا جميعا، وفي مقدمتهم قادة وعناصر المقاومة، قيمة 
مقدســة عليا ال يمكن أن تخضع للتهاون أو االبتزاز تحت أي سبب من األسباب 
أو ظــرف من الظروف، وســوف نوفر كل المتطلبات الالزمــة من أجل المقاومة 
وأبنائهــا وحماية شــعبنا وممتلكاتــه عبر مختلــف األدوات والوســائل األمنية 
والقانونية بهدف كسر إرادة االحتالل وإحباط مخططاته، وتعزيز صمود شعبنا 
فــوق أرضه وإذكاء روحه المعنوية في مواجهة االحتالل ومشــاريعه العنصرية 

والعدوانية.
وختاما.. فإننا نؤكد أن المجلس التشــريعي الفلســطيني سوف يبقى الضمانة 
األهــم في تعزيز األمــن واألمان في مجتمعنا الفلســطيني، وســيظل مراقبا 
وداعما لكل الجهود األمنية والقانونية في إطار القصاص من العمالء المجرمين، 

ومحاربة أي شكل من أشكال الجريمة واإلخالل باألمن والقانون.
"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

نواب الضفة يلتقون السفير التركي ويشيدون 
بجهود بالده في دعم القضية 

التقــى وفد من نواب المجلس التشــريعي 
مع الســفير التركي لدى الســلطة بمكتبه 
في مدينة رام اهلل المحتلة مطلع األسبوع 
الجــاري، وضم الوفد ُكاًل من النواب: أحمد 
عطون، محمد طوطح، أيمن دراغمة، وعبد 
الجابر فقهاء، وذلك بحضور نائب الســفير 
وبحث الوفد مع السفير ونائبه قضايا عدة 
ذات اهتمام مشترك بين البلدين، وأشادوا 
بجهود الجمهورية التركية في دعم الشعب 
والقضية الفلسطينية على مدار عدة عقود 
مضت، وشــرحوا للســفير أوضــاع الضفة 
الغربية ومعاناة المواطنين جراء االحتالل. 
بدورهــم أكــد النــواب أن الزيــارة تأتــي 
في ســياق توطيــد العالقات مع الشــعب 
والحكومــة التركية، شــاكرين للجمهورية 
التركيــة دورهــا الرئــد في دعــم وخدمة 
أن  ومؤكديــن  الفلســطينية،  القضيــة 
تركيــا تمــارس دورًا فاعاًل فــي المنطقة 
علــى اعتبار أنها دولــة محورية ومركزية، 
باإلضافــة لدورهــا اإليجابي تجاه شــعبنا 

وقضيتنا. 
مدينة القدس

إلى ذلك قدم النواب شــرحًا للسفير حول 
واقع مدينــة القدس واإلجراءات العنصرية 
التــي يمارســها االحتــالل بحــق أهلهــا، 
مشــيرين إلى أن االحتالل يســعى لتهويد 
المسجد األقصى المبارك وطمس المعالم 
اإلسالمية في المدينة واستبدالها بمعالم 
وأثــار مزيفة ال تعبــر عن حقيقــة ملكية 
والمقدســات،  األرض  لهــذه  المســلمين 
بدوره أضاف النائــب "عطون" أن القوانين 
والتشــريعات التي يحاول برلمان االحتالل 
"الكنيســت" فرضها على مدينــة القدس 
كمشــروع قانــون منــع االذان، وقوانيــن 
ضم كتل استيطانية لمدينة القدس كلها 
مشــاريع مــن شــأنها تعريض مســتقبل 

المدينة للخطر الديمغرافي والجغرافي.
مــن ناحيته تنــاول النائــب "طوطح" في 
حديثه القضايا المتعلقة بالتعليم، محذرًا 
مــن سياســة االحتــالل القاضيــة بإغالق 
مدارس مدينــة القــدس، ومحاولة فرض 
المنهــاج اإلســرائيلي فيها، مشــيرًا على 
سياســة هدم البيوت ومصــادرة األراضي 
واالســتيالء على العقارات وإبعاد القيادات 

الجماهيرية الفاعلة عن القدس، باإلضافة 
لما يتعرض له المســجد األقصى المبارك 
من هجمات وإجراءات ممنهجة ومدروســة 
ومحاوالت تقســيمه زمانيًــا ومكانيًا من 
خالل فرض معادالت ووقائع جديدة داخل 

ساحاته وباحاته. 
وحــذر "طوطــح" من خطــر األنفــاق التي 
يحفرهــا االحتالل تحت أساســات وقواعد 
المسجد األقصى، منوهًا إلى أنها قد تسفر 
عــن انهيار ألجزاء من المســجد، باإلضافة 
للخطر على المقدسات اإلسالمية األخرى، 

وكذلك المسيحية. 
انقسام مذموم

كما تطــرق النواب أثناء لقاءهم بالســفير 
إلى موضوع االنقسام الفلسطيني وضرورة 
تضافر الجهود لتجاوزه والعمل على إنهاءه 
وتحقيق الوحدة الفلســطينية، داعين إلى 
إطالق الحريات في أراضي السلطة، وتوقف 
األجهــزة األمنيــة عــن ممارســة االعتقال 

السياسي بحق شرفاء الضفة. 
بدوره عبر النائب "دراغمة" عن أمله بقيام 
تركيــا بــدور فاعل وســريع فيمــا يتعلق 
بتخفيــف حصــار غــزة، وتقليــص معاناة 
أهلها، وخاصة القضايا اإلنسانية المختلفة 
وفي مقدمتها مشكالت الكهرباء، والصحة، 
والمعابر، وغيرها من األزمات التي تعصف 

بأهلنا في قطاع غزة. 
ودعا النــواب ســفير الجمهوريــة التركية 
للبحــث مــع حكومة بــالده في القــرارات 
والمواقــف السياســية التــي مــن شــأنها 
تخفيف معاناة المواطنين الفلســطينيين 
وخاصــة من أبنــاء القــدس وأهالي قطاع 
غزة، معبرين عن أملهم باســتمرار تركيا 
بمواقفها الداعمة لشعبنا وقضيتنا، والعمل 
على إعادة االعتبار للقضية الفلســطينية 
كونهــا القضية المركزية األولى لشــعوب 

ودول العالم اإلسالمي. 
مكانة عظيمة

بــدوره رحبّ الســفير بالنــواب وأكد على 
أهميــة التواصــل مــع مكونــات الشــعب 
الفلسطيني كافة، وأشار إلى أن فلسطين 
تحظى بمكانة عظيمة في نفوس الشعب 
التركــي وقيادته، منوهًا إلــى أن حكومة 
بالده تسعى دومًا للوقوف بجانب الشعب 

الفلســطيني ودعم حقوقه فــي المحافل 
الدولية كافة من خالل المواقف السياسية 
والمساعدات اإلنسانية وغيرها من األدوار 
التــي تمارســها تركيــا مــن أجــل خدمة 

فلسطين. 
وأشار السفير على ضرورة بذل الجهود من 
أجل إتمام المصالحة الفلسطينية وتحقيق 
الوحــدة الوطنية في أســرع وقت ممكن، 
مؤكــدًا اســتمرار حكومة بالده فــي بناء 
ودعم المؤسســات الفلســطينية، والعمل 
لتخفيف معاناة أهل غزة وكســر حصارها 
حتــى ينعم المواطن الغــزي بحياة أفضل 
على الصعيد االجتماعي واإلنساني، داعيًا 
في الســياق ذاته السلطات المصرية لفتح 
معبر رفح بشكل دائم والسماح للمواطنين 
بحرية التنقل والسفر عبر جمهورية مصر 

العربية ومنها على دول العالم كافة. 
وأكد السفير على متابعة الحكومة التركية 
لملف القدس بشــكل خاص، والمقدســات 
لما تمثلــه من أهميــة دينيــة وحضارية، 
مشــددًا علــى أن قضية القــدس ضرورة 

هامة للجميع وللِسلم العالمي.
دمقراطية متقدمة

يمــارس  التركــي  الشــعب  أن  وأوضــح 
الديمقراطية ويعتقد بها أكثر من غيره من 
الشــعوب األوروبية وغيرها من الشــعوب 
األخرى، شــارحًا للنواب صور الممارســات 
الديمقراطيــة فــي تركيــا، مشــيرًا على 
أن حكومــة بالده ســتجري الشــهر القادم 
اســتفتاء جماهيــر وشــعبي حــول عــدة 

موضوعات مهمة. 
وأضاف بقوله:" إن تركيا منشغلة في هذه 
األثناء بمتابعة ملفات مهمة على الصعيد 
باإلضافــة لجهودها  والخارجي،  الداخلــي 
السياسية في اإلقليم والســاحة الدولية". 
منوهًــا على أنها تحتفــظ بعالقات جيدة 
مع دول الوطن العربي والعالم اإلســالمي 
كافة، مشــيرًا لعالقات الشعب التركي مع 
الشــعوب الصديقة أيضــًا  منوهًا على أن 
بالده تجير عالقاتها مع أصدقاءها من أجل 
خدمة الشــعب الفلســطيني، مؤكدًا على 
أهميــة التواصل المســتمر بيــن األطراف 
الفلسطينية كافة من أجل تعجيل الخطى 

نحو انهاء االنقسام.
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تقرير

نواب يطالبون بدور برلماني عربي ودولي
فاعل لمالحقة وفضح جرائم االحتالل بحق زمالئهم المختطفين 

أوصى برلمانيون بضرورة تشــكيل لجنة تضم ممثلين 
عن كل الكتل والقوائم البرلمانية بهدف فضح جرائم 
االحتالل في المحافل الدوليــة والمنتديات البرلمانية 
العربية واألوروبيــة، مطالبين نظرائهم العرب القيام 
بدور برلماني وقانوني على الساحة الدولية لمالحقة 
االحتالل وفضح جرائمه وانتهاكاته المســتمرة بحق 
نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية المحتلة، 
جاء ذلك خالل نــدوة برلمانية نظمتهــا كتلة التغيير 
واإلصــالح مطلع األســبوع الجــاري بعنــوان "اختطاف 
النــواب قرصنــة سياســية ومصــادرة للديمقراطية"، 
بحضــور ممثلين عــن كل الكتل والقوائــم البرلمانية 
في المجلس التشريعي الفلسطيني وبمشاركة وفود 
برلمانية عربية ودولية، وأكد المشاركون على بطالن 
كل جرائــم االحتــالل الصهيونــي واختطافــه للنواب 

وإجراءاته ومحاكماته للنواب واألسرى الفلسطينيين.

 وأجمع البرلمانيون المشاركون بالندوة على ضرورة 
إحالة ملف اختطاف النواب لمحكمة الجنايات الدولية، 
لمحاكمــة قادة االحتالل كمجرمي حــرب، وتعريتهم 
امام المجتمع الدولــي، تمهيدًا لفرض مقاطعة على 
االحتــالل لردعه وإجبــاره إليقــاف انتهاكاته للقانون 
الدولي وحقوق االنســان وحقوق الشعب الفلسطيني 

ونوابه خاصة المختطفين في سجون االحتالل.
وطالب النواب بإعادة تفعيل اللجنة المشــكلة سابًقا 
من البرلمان األوروبي والمطالبة بمحاســبة االحتالل 
لعرقلــة عملها، داعين االتحادات والبرلمانات العربية 
واإلســالمية وأحرار العالم لتشكيل لجان متخصصة 
لتفعيل قضية النواب المختطفين والمطالبة باإلفراج 

عنهم. 
إرادة الشعوب

 من جانبه أكــد رئيس كتلة التغيير واإلصالح النائب 
محمود الزهار أن عملية اختطاف النواب تهدف لكسر 
إرادة الشعب الفلسطيني، موضحًا أن لالحتالل تاريخ 

عميق في اختطاف شرعية الشعوب.
 وشــدد النائب الزهار أن استرداد الحقوق تبدأ بأفراد 
يؤمنــون بحقهم في أرضهــم، مضيفــًا:" أن اختراق 
شرعية الوجود على أرض فلسطين ال تقبل بشرعية 
الجــذور التي تمثلــه النائب ســميرة الحاليقة وبقية 
النواب ولذلك يســعى االحتالل القتالعهم من أرض 

اآلباء واألجداد".
 ودعا "الزهار" للتمســك بالوحدة الوطنية والمقاومة 
في ظل النفاق الغربــي، موضحًا أن الصمت العربي 

يستلزم المزيد من اليقظة.
اجتماع للكتل والقوائم

 من جهته دعا النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف 
جمعــة الجتمــاع عاجل للكتــل والقوائــم البرلمانية 
التخــاذ إجــراءات عمليــة ردًا علــى اختطــاف النائب 

ومناصري الحرية تجاه ممارســات االحتالل البشــعة 
ضد النواب المنتخبين، موضحًا أنها ممارسات خارقة 

للقانون اإلنساني الدولي ولحقوق االنسان عامًة.
النائــب  اختطــاف  أن  "البرغوثــي"  النائــب  وشــدد 
"الحاليقة" هو اجرام بســبب صمــت العالم لما تقوم 
به إســرائيل من خروقات، موضحًا أن اختطاف النواب 
هو تعدي على حقوق االنســان والديمقراطية وعلى 
القانــون اإلنســاني الدولــي، مطالبــًا العالم بأســره 
بفرض عقوبات ومقاطعة على إسرائيل حتى تتراجع 

عن سياستها بحق النواب.
االنحياز للنائب الفلسطيني

 مــن جانبــه أكــد النائــب الثانــي لرئيــس المجلس 
التشريعي حسن خريشة أن مسلسل اختطاف النواب 
الذي بدأ منــذ العام 2006 وطــال العديد من النواب 
فشل في كســر إرادة الشعب الفلســطيني وتحقيق 

أهدافه المعلنة والسرية.
وطالــب "خريشــة" برلمانيين العالم كافــة باالنحياز 
للنائــب الفلســطيني المنتخــب من خــالل صندوق 
االقتــراع والممثــل لشــعبه بانتخابات شــهد الجميع 

بنزاهتها. 
حملة لتسليط الضوء

 مــن جانبهــا طالبــت النائــب خالــدة جــرار بتنظيم 
حملة مســتمرة لتســليط الضوء على نواب الشــعب 
الفلسطيني المختطفين في سجون االحتالل، داعية 
لضرورة مخاطبــة البرلمانات الدوليــة لفضح جرائم 
وممارســات االحتالل بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 

وفي مقدمتهم نوابه داخل السجون. 
 مــن جهته أكد النائب عــن قائمة أبو على مصطفى 
جميــل المجــدالوي على ضــرورة أن يعمــل ُكاًل من 
موقعه على تشــكيل لجنة خاصة بالنواب المعتقلين 

منبثقة عن اتحاد البرلمان العربي.

الحاليقــة والنــواب األخرين، مطالبًــا بتنظيم وقفة 
اســبوعية للنواب للمطالبــة باإلفراج عــن زمالئهم 

المختطفين في سجون االحتالل. 
وشــدد "جمعــة" على ضرورة تشــكيل لجنــة تحمل 
رســائل واضحة وتقوم بزيارة كل البرلمانات الدولية 
والعربية لشــرح معاناة النــواب المختطفين، مطالبًا 
البرلمان األوروبي بعقد جلسة خاصة تتناول انتهاكات 

االحتالل بحق النواب المختطفين.
اختراق للقانون الدولي

بــدوره أكد المدير العام لرابطــة برلمانيون من أجل 
القدس النائب الجزائري البشــير جار اهلل أن اختطاف 
النــواب يمثل اختراقــًا للقانون الدولــي واعتداء على 
الحصانــة البرلمانيــة التــي تقرها معظم دســاتير 
العالم، موضحًا أن ما يتعرض له النواب بمثابة جريمة 

دولية توجب المتابعة القانونية.
وطالــب النائــب "جــار اهلل" برلمانييــن العالــم كافة 
بالتحرك لمواجهة الخطــر الذي يهدد الكيان النيابي، 
ولحمايــة الحصانــة البرلمانيــة ومســاندة زمالئهم 
النــواب الذين يتعرضون لالعتقــال واالعتداء، داعيًا 
لرفع دعاوى قضائية ضد الكيان الصهيوني العتدائه 

على الحصانة البرلمانية. 
المطالبة بالحرية

مــن جانبها عبرت عضــوة البرلمــان األوروبي ونائب 
رئيــس التحالــف البرلمانــي األوروبــي "أنــا ميرندا" 
عــن دعمها الكامــل للنواب المختطفين في ســجون 
االحتــالل اإلســرائيلي، مشــددة علــى أن اعتقــال 
النواب هو انتهاك للقانــون الدولي، مطالبة بالحرية 

البرلمانيين المختطفين كافة.
عقوبات ضد االحتالل

 مــن جانبــه عبــر النائــب مصطفــى البرغوثي عن 
االستياء الكبير لدى عموم فئات الشعب الفلسطيني 

تفعيل التشريعي
من ناحيته طالب النائب مشــير المصــري بعقد لقاء 
تشــاوري بيــن الكتــل البرلمانية كافــة لوضع خطة 
لتفعيــل المجلس التشــريعي وفتح مقــره برام اهلل 
باعتباره الــرد األبلغ علــى اعتــداءات االحتالل بحق 
النــواب المختطفيــن، مؤكــدًا على ضرورة تشــكيل 
وفد برلماني مــن الكتل البرلمانية لزيارة البرلمانات 

الدولية والعربية واألوربية.
تحرك محلي واقليمي ودولي

 مــن جانبه طالــب النائــب د. خليل الحية الســلطة 
التنفيذية ممثلة بحكومة الحمد اهلل ومؤسسة الرئاسة 
بالتحرك لدعم قضية اختطاف النواب الفلســطينيين 
باعتبارها قضية وطنية، داعيًا السفارات الفلسطينية 

بإبراز جريمة اختطاف النواب دوليًا وفضح االحتالل.
 ودعــا النائــب د. ســالم ســالمة بضــرورة التواصل 
مع البرلمانــات الدوليــة لفضح ممارســات االحتالل 
بحــق النواب وخاصة ما تم االتفــاق عليه في صفقة 
وفــاء األحــرار، مؤكدًا علــى أهمية تفعيــل المجلس 

التشريعي.
 وأكــد النائب د. محمد شــهاب أن االحتــالل يمارس 
سياســة مســعورة بحق نواب المجلس التشــريعي، 
مشــيرًا إلى سياســة االعتقال االداري الذي يمارسها 
االحتالل بتهم ظالمة وكعقاب بحق اآلالف من الشعب 

الفلسطيني.
 ووصف النائب محمد فرج الغول ممارســات االحتالل 
بحق النواب بالجريمة وإرهاب منظم، معتبرًا اختطاف 
النــواب جريمة ضــد القانــون الدولي واعتــداء على 
المواثيــق الدوليــة، مطالبًــا بتوحيد الجهــود لوضع 
قضية النواب المختطفين على سلم األولويات، مطالبًا 
الســلطة التنفيذية بالعمــل لدى محكمــة الجنايات 

الدولية بهدف مالحقة ومقاضاة قادة االحتالل.

نظموا ندوة برلمانية بمشاركة عربية ودولية
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أخبار

التشريعي يقر مجموعة من مشاريع القوانين

بحر: التقرير تعمد تغييب دور التشريعي في اصدار التشريعات

صادق على تعيين "الرقب" رئيسا لديوان الرقابة

خالل مؤتمر ائتالف "أمان" لعرض نتائج تقرير واقع النزاهة 
ومكافحة الفساد في فلسطين 

صادق المجلس التشــريعي على تعيين م. محمد الرقب 
رئيسًا لديوان الرقابة المالية واإلدراية كما أقر التشريعي 
في جلسته األخيرة المنعقدة بمقره مؤخرًا عدة مشاريع 
قوانين من شأنها معالجة إشكاليات عديدة قد تحدث بين 
المواطنين، منها ادخال تعديالت على قانون الشــركات، 
باإلضافة لتعديل على قانون تمليك الشــقق والطبقات، 

باإلضافة لتعديل قانون حماية المستهلك.  
بدوره أكد أمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون 

قــال الدكتور أحمــد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني أن تقريــر 
االئتــالف من أجــل النزاهة والمســاءلة "أمان" 
حول واقع النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد 
المجلــس  دور  تغييــب  تعمــد  2016م  لعــام 
التشريعي الفلســطيني في اصدار التشريعات 

وسن القوانين.
ولفــت أثنــاء كلمتــه بالمؤتمــر الــذي عقدته 
مؤسســة "أمــان" يوم أمــس األول فــي فندق 
"الروتــس" بمدينة غزة، لعــرض نتائج تقرير 
واقع النزاهة ومكافحة الفساد إلى أن الملخص 
التنفيــذي واإلطــار العام لتقرير واقــع النزاهة 
ومكافحــة الفســاد للعــام 2016 يشــكل نقلًة 

نوعية في عمل المؤسسة.
وســجل "بحــر" العديد مــن المالحظــات على 
التقريــر ذكــر منهــا أن هنــاك حديــٌث واضحٌ 
عــن ديوان الرقابــة في المحافظات الشــمالية 
وتعظيمٌ في اإلنجــازات الخاصة به وبالمقابل 
التعرضُ بخجل الي المجهود الكبير الذي يقوم 

بــه ديوان الرقابــة المالية واإلداريــة في قطاع 
غزة.

وأضــاف:" واضحٌ من التقرير أن "أمان" تتعاطي بشــكل 
فاعــل مع التشــريعات المخالفــة للقانون الصــادرة عن 
جهات غيــر مختصة بالضفة بينما ال تتحــدُث ولو بكلمة 
واحدة عن التشــريعات األساســية والمهمة الصادرة عن 

أن المجلس أقر بالمناقشــة العامة مشروع قانون معدل 
لقانون الشــركات بشأن الشــركات غير الربحية، مشيرًا 
إلــى أن هذا المشــروع يتضمــن ادراج مــادة جديدة في 
القانون الشــركات لســنة 2017م وذلك بهــدف معالجة 
تســجيل ومتابعة الرقابة على الشــركات غيــر الربحية 

المذكورة. 
كما أشار "المدهون" إلى أن التشريعي أقر أيضا بالقراءة 
األولى مشــروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون 

المجلس التشريعي وكأن "أمان" تحاوُل أن تشجع الفساد 
التشــريعي التي تقوم به جهاتٌ غير مختصة في الضفة 

الغربية المحتلة".
كما انتقــد "بحر" اســتخدام مصطلح تعطيــل المجلس 
التشــريعي الموحد دون تســمية األمور بشــكل واضح، 
فالتســاؤل هنــا من يعطــل أعمال المجلس التشــريعي 

تمليك الشقق والطبقات والمحالت التجارية، مشددًا أنه 
بموجب هذا المشــروع ستقوم ســلطة األراضي بقبول 
طلبات تســجيل الشــقق واألراضي والمحــالت التجارية 
المذكــورة فــي القانون بأســماء أصحابهــا وذلك بهدف 
تحقيق مصلحة أبناء شعبنا وحمايتهم من تالعب بعض 
التجار بهذه الشــقق والطبقات، وقال:" أن هذا المشروع 
يأتي في اطار حل اإلشكاليات المتعلقة بتسجيل الطبقات 
والشقق والمحالت التجارية وتسهياًل على المواطنين في 

هناك في الضفة الغربية؟ هذا يحتاج إلى إجابة في تقرير 
مكافحة الفساد والنزاهة، مؤكدًا أن المجلس يعمل وفًقا 
ألحكام القانون األساســي وهو سيد نفسه وليس معطال 
كما جاء في ملخص التقرير إنما هناك تدخالت في عمل 
المجلس في الضفة من قبل الســلطة التنفيذية في رام 

اهلل.

تسجيل المعامالت العقارية كافة.
كما أقر التشريعي بالقراءة الثانية مشروع قانون بتعديل 
بعــض أحكام مــواد قانون حماية المســتهلك وذلك في 
إطار خدمة المواطنين وحماية المســتهلك الفلسطيني 
من االســتغالل أو المتاجــرة بحاجــات األخرين، موضحا 
أن المشــروع ســيحقق رقابــة أكثر على المواد والســلع 
المســتوردة ومــدى مطابقتها للمواصفــات والمقاييس 

الفلسطينية. 

وأوضح أنه على مســتوى الفساد في التعينات 
في الوظيفة العامة لم يتطرق ملخص التقرير 
الــي حالة اإلهمــال المتعمد فــي التعينات في 
قطــاع غزة كما أنه لم يتطرق الي الفســاد في 
التعينــات في القضاء والنيابــة العامة وتجاهل 
التقرير الفســاد المالي وإهــدار المال العام من 
خالل دفع رواتب المســتنكفين في قطاع غزة 
والذين يأخذون رواتبهم من أموال السلطة في 

رام اهلل.
كما اســتهجن محاولة مؤسســة "أمــان" تغييب 
المجلس التشريعي ودوره في إصدار التشريعات 
عندما تطلب مــن الحكومة في رام اهلل بإصدار 
قانون حول الحق في الحصول على المعلومات.

وتابع منتقدًا:" الحديث عن حكومة في الضفة 
واســتخدام مصطلح سلطة حماس في غزة به 
تحيز واضح مــن قبل معدي التقرير الي الحالة 
الحكومية والرئاسية غير الشرعية القائمة في 

الضفة الغربية".
ورغم ذلك أوضح بأـــن هناك تطــورا ملحوظا 
في عمل المؤسســة "أمــان"، معبــرًا عن أمله 
في أن تســتمر في ذلــك تعزيزا لمكافحة الفســاد ومبدأ 
الشــفافية، وتأتي هذه المالحظات على التقرير في إطار 
تجويد تقرير مؤسســة أمان في السنوات القادمة آخذين 
باالعتبار األسس القانونية والتشريعية عند اعداد تقرير 

النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2017.
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لجنة الرقابة تنظم ورشة عمل وتتدارس واقع حقوق االنسان والحريات العامة
بالمجلــس  الرقابــة  لجنــة  نظمــت 
التشريعي ورشة عمل حول حالة حقوق 
االنســان والحريــات العامــة فــي قطاع 
غــزة، بحضور النواب: يحيى العبادســة، 
عبد الرحمن الجمل، ويوســف الشرافي، 
وبمشاركة المراقب العام لوزارة الداخلية 
محمد الفي، وممثلين لمؤسسات حقوق 
اإلنسان في القطاع، وتدارس المجتمعون 
واقع حقوق االنســان ومستوى الحريات 
العامة بالقطــاع، داعين لتضافر الجهود 
الرقابية لنشر ثقافة الحريات العامة التي 

كفلها القانون. 
بدوره رحب النائب "العبادسة" بالحضور 
معبرًا عن أمله بالخــروج بتوصيات من 
شأنها إيجاد آليات فاعلة ونشطة لتنظيم 
العالقة بيــن كافة المؤسســات العاملة 
بحقل حقوق اإلنسان واالرتقاء بمستوى 
األجهزة األمنية بما ينعكس ايجابًا على 

الحريات العامة. 
لجنتــه  دور  "العبادســة"  واســتعرض 
الرقابي، منوهًا إلى أن اللجنة مارســت 

جميــع األدوات الرقابية على الجهــاز الحكومي، حيث بلغ 
عدد جلســات االســتماع التي عقدتها "600" جلســة، في 
حين أصدرت مــا يقارب من "60" تقريــرًا تعلق مجملها 

بالحريات العامة. 
مــن ناحيته قــال المراقب العــام لــوزارة الداخلية محمد 
الفــي:" لدينا قواســم مشــتركة مــع مؤسســات حقوق 
االنســان، وعلينا االهتمام بنشر ثقافة الحريات في إطار 

القانون، وندير ملف الحريات بكل شفافية ونزاهة".
وأشار للتقارير الصادرة عن وحدة حقوق االنسان بمكتبه، 
الفتًــا علــى أنهــا تشــجع المواطــن على طلــب حقوقه 
والحصــول عليها وفًقا لقاعــدة احترام المواطــن، داعيًا 

خالف مع المؤسســات الحكومية، وإن كل ما يعنينا إيجاد 
نموذج أمثل لحالة حقوق االنســان". ودعت لجســر الهوة 
بين الجسم الرســمي ومنظمات حقوق االنسان لمعالجة 
كافة القضايا، مشــددة على ضرورة التنســيق الجيد بين 

الطرفين بما يكفل مساعدة المواطن وتحقيق مصلحته.
مــن ناحيته أشــاد مديــر مركــز الميزان عصــام يونس 
بالمؤسسات الرســمية القائمة في قطاع غزة، الفتًا إلى 
أنهــا تمــارس أدوارًا جيــدة، داعيًا األجهــزة األمنية في 
القطــاع للعمل بمفهــوم اإلجراءات الوقائيــة والعالجية، 
والسعي لخلق البيئة المالئمة الحترام حقوق االنسان.     

أما مديــر الهيئة المســتقلة لحقــوق االنســان المحامي 
جميــل ســرحان فقد تحدث عــن الحالة األمنيــة القائمة 

المؤسســات الحقوقية للتعاون بشأن شكاوى المواطنين 
ومســاعدتهم، معبــرًا عن أملــه بتنظيــم العالقة بين 
الجهات الرســمية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني 

وتفهم كل طرف لحدود اختصاصاته وصالحياته. 
استهداف الوطن

مــن جانبها أكــدت المديرة التنفيذية لمؤسســة الضمير 
هالة الفيشــاوي أن أطراف دولية كبرى تســتهدف الوطن 
والقضيــة الفلســطينية برمتهــا عالوة على اســتهدافها 
للجيــل الصاعد، وقالت:" اإلشــكالية أننــا نتعامل وكأننا 
لســنا تحت االحتــالل، ونحــن كمنظمات حقوق إنســان 
نعمل لصالح المواطن الفلســطيني وبالتالي لســنا على 

وبعــض الملفــات والحاالت التــي يوجد 
فيهــا إشــكاليات وتحتاج الــى جدية في 
معالجتهــا، مؤكــدًا على تعزيــز ثقافة 
الرقابة وضــرورة إيجاد آليات للتنســيق 
بين مؤسســات حقوق االنســان ومكتب 
المراقب العام لمتابعة الشكاوى من أجل 

حالة مثالية لحقوق االنسان.
خلفية إسالمية

بدوره قال النائــب عبد الرحمن الجمل:" 
أن شــعبنا خلفيته إسالمية وعلينا واجب 
شرعي وأخالقي بالمحافظة على حقوق 
االنســان وال شــك أن كل مــن يجلــس 
على هذه الطاولــة هدفهم واحد وعلينا 
أن نســعى لتحقيق مبدأ احتــرام حقوق 
االنســان، وكلنا مســئولون أمام اهلل أواًل 

ثم أمام الناس".
ودعا الجميع للوقوف أمام مســئولياتهم 
تجاه مراعاة حقوق االنســان، الفتًا على 
أن هــذه الورشــة ال بــد أن يبنــى عليها 

واالنطالق منها نحو العمل األفضل.
أما النائب يوسف الشرافي فقد قال:" إن 
الرقابة ال بد أن تكون مســألة ثقافة ودين وعقيدة وأقول 
إلخواننا في مؤسســات حقوق االنســان ال بد من التوازن 
في عــرض تقاريــر الرقابة حــول حالة حقوق االنســان 
والتركيز على اإليجابيات كما يتم التعرض الى السلبيات 
واألخذ بعين االعتبار النظرة الشمولية والمصلحة العامة 

والتخصصية". 
وفي نهاية الورشــة أوصى المجتمعون بضرورة التواصل 
الدائــم بين المؤسســات والجهات المعنيــة بهدف خدمة 
المواطن ونشــر ثقافــة الحريــات العامــة، واتفقوا على 
آليات للتواصل وخطوط عمل مشــتركة بين المؤسسات 

الرسمية واألهلية.

أثناء افتتاح فعاليات يوم األسير.. 
"بحر" مخاطبا األسرى: لن يطول بقاؤكم في السجون

قضى "12" سنة في سجون االحتالل..
 التشريعي يهنئ األسير المحرر "مصبح"

قال الدكتــور أحمد بحــر النائــب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني مخاطبًــا أهالي األســرى:" أن 
اعتقــال أبنائكــم فــي ســجون االحتالل لن يطــول ولن 

يصمت شعبنا على بقائهم في غياهب السجون".
جــاءت تصريحــات "بحر" لــدى إلقاءه كلمة فــي المؤتمر 
الصحفــي الذي نظمته لجنة األســرى للقــوى والفصائل 
الوطنية لإلعالن عن فعاليات يوم األســير الفلســطيني 
وذلك من أمام منزل األســير عبد الحليم البلبيســي في 
مخيــم جباليا بحضور وكيل وزارة األســرى وممثلين عن 
القوى والفصائل والمؤسســات المهتمة بشــأن األســرى 

والمحررين. 
 وطالب الفصائل الفلسطينية بالتحرك نحو انجاز صفقة 
وفــاء األحرار "2"، مســتنكرًا صمت مؤسســات المجتمع 
الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة العالم اإلســالمي 

قدم وفد من نواب المجلس التشــريعي التهنئة لألســير 
المحــرر محمد جبر مصبــح من محافظة الوســطى بعد 
االفراج عنه من ســجون االحتالل التــي قضى فيها "12" 
ســنة، وضم الوفد النواب: أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي، سالم ســالمة، عبد الرحمن الجمل، 
وهــدى نعيم، وكان لفيف من وجهــاء عائلة "مصبح" في 
اســتقبال الوفــد مرحبيــن بهم وشــاكرين لهــم الزيارة 
التــي اعتبرتها العائلة أنها تأتي في إطار الوفاء لألســرى 
والمحررين ولكل من ضحى من أجل حرية شعبنا البطل. 
 بــدوره نقل المحرر "مصبح" لوفد النواب تحيات أســرانا 
داخــل ســجون االحتــالل، منوهًا إلــى أنهــم يتمتعون 
بمعنويات عالية ويتوقون ليوم التحرر من سجون الظلم 

على ممارســات االحتالل بحق األســرى، مطالبًا بالعمل 
علــى إطــالق ســراحهم، الفتًا إلــى أن أكثر مــن مليون 
فلســطيني دخلوا سجون االحتالل منذ اندالع الصراع مع 

االحتالل.
وأشار إلى أن "7000" أسير يقبعون في سجون االحتالل، 
منهــم "180" مرضــى، و"350" طفــل، و"30" امرأة، في 
حيــن بلغ عدد األســرى اإلداريــون "60" أســيرًا، مؤكدًا 
على أن قضية األســرى تأتي على سلم أولويات المجلس 
الدوليــة  البرلمانــات  الفلســطيني، داعيًــا  التشــريعي 
والمؤسســات الحقوقيــة للعمــل الجاد والفــوري لإلفراج 

عنهم. 
وفي نهايــة المؤتمر قام ممثلو الفصائل والقوى بتكريم 
ذوي األســير "البلبيســي" تقديرًا لمعاناته داخل سجون 

االحتالل التي يرزح خلف قضبانها منذ "22" سنة.

الصهيونيــة، مشــيرًا للمعانــاة التي يالقيها أســرنا في 
السجون جراء تضييق سلطات السجون عليهم واالستمرار 
في سياسة التفتيش ومداهمة غرف األسرى بشكل دائم 
وألبســط األســباب، باإلضافة لمصادرة حــق ذويهم في 

الزيارة. 
ولفــت "مصبح" إلى أن حالة من الغليان والحزن الشــديد 
تخيم على أســرنا في السجون بعد حادثة اغتيال الشهيد 
"فقهاء"، معربًا عن أمله بتمكن أجهزة األمن في غزة من 

إلقاء القبض على الجناة. 
يذكر أن قوات االحتالل كانت قد اعتقلت األســير "مصبح 
لــدى مروره عن أحد الحواجز قبل انســحاب االحتالل من 

قطاع غزة، وحكمت عليه بالسجن لمدة "12" سنة. 



العــدد06 أبريل/نيسان 2017 م
)211(A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

7 تقرير ومقاالت

اثنا عشر نائبا خلف القضبان.. نواب التشريعي يقضون 
أحكاما بالسجن المؤبد وتالحقهم االعتقاالت اإلدارية 

لماذا تستثنى 
القدس من اإلنتخابات المحلية؟

كتبــت في الرابع عشــر من آب الماضي مقــاال دعوت فيه الى 
إجــراء االنتخابــات البلديــة في القدس كســائر مــدن الضفة 
الغربيــة، تأكيــدًا لمطلبنا بــأن تكون القــدس عاصمة لدولة 

فلسطين، وكوسيلة مقاومة شعبية فاعلة ضد االحتالل.
وجــرى تجاهل ذلك االقتــراح أثناء االعداد إلجــراء االنتخابات 
المحليــة إلى أن قرر بعض المســؤولين أن من األنســب لهم 
تأجيل إجراء اإلنتخابات المحلية التي كانت مقررة في التاســع 

من تشرين األول.
فاختــاروا عدم إجراء اإلنتخابات في القــدس الى جانب قضية 
المحاكــم فــي قطاع غــزة كذريعــة لتعطيل أو تأجيــل إجراء 
االنتخابــات، وذلــك ما تم فرضــه بقرار قضائي مؤســف من 

المحاكم الفلسطينية.
اآلن أعيــد فتــح ملــف اإلنتخابــات المحليــة التي مــن المقرر 
أن تجــري في الثالث عشــر من أيار أي بتأخيــر نصف عام من 
موعدها، ولكنها لألسف ستكون إنتخابات بدون مشاركة قطاع 
غزة وحركة حماس والجبهة الشــعبية التي قــررت هذه المرة 

مقاطعتها.
الســؤال اآلن، لمــاذا ال تشــمل اإلنتخابات التي ســتجري في 
الضفة الغربيــة مدينة القدس المحتلة، خاصة وأن اإلنتخابات 
الديمقراطية يمكن أن تكون وسيلة لفرض حقائق فلسطينية 
مضــادة للحقائــق اإلســرائيلية علــى األرض، وجعــل هــذه 
االنتخابات وسيلة كفاح ومقاومة في وجه االستيطان والتهويد.

وحيــث أن االحتــالل ســيحاول جاهــدًا منع إجــراء اإلنتخابات 
فــي القدس فمــن الممكن التوافق على قائمــة موحدة تضم 
كافة القوى واالتجاهات وبحضور مؤثر للشــخصيات الوطنية 
الديمقراطية، وتنتخب بالتوافق أو بأصوات كل من يســتطيع 

المشاركة.
وبذلك ســيكون ألهل القدس العربية مجلس بلدي أو مجلس 
أمانــة خاص بهم يســحب البســاط من تحت أرجــل المجلس 
البلــدي اإلســرائيلي الذي يدعــي تمثيل الفلســطينيين من 
ســكانها رغم أنهم يقاطعوا انتخابه فــي كل مرة تجرى فيها 

انتخابات.
وســيمثل انتخــاب مجلــس بلدي فلســطيني للقــدس نجاحا 
كفاحيا، واختراقا لعملية التهويــد والضم، يؤكد وحدة أراضي 

الدولة الفلسطينية المنشودة مع عاصمتها القدس الشريف.
ال داعــي ألن نذكــر كيــف اســتخدمنا اإلنتخابــات الرئاســية 
التشــريعية عام 2005 وعام 2006 كوســيلة مقاومة شعبية 
لفرض مشاركة المقدسيين، ومع أننا تعرضنا لالعتقال المرة 
تلو األخرى، فإن مشــاركة أهل القــدس الفعلية فرضت رغم 

أنف إجراءات االحتالل.
يواجه المقدسيون االحتالل ببسالة منقطعة النظير ويدافعون 
عــن حقوقهم بجرأة ال تنثني حتــى لإلعدامات الميدانية التي 
تمــارس بحقهم وهم بأمس الحاجــة لدفع قضية القدس الى 

مركز االهتمام المحلي والدولي.
وال يمكــن مواجهة األمــر الواقع اإلســرائيلي اال باألمر الواقع 
الفلســطيني، ومثلمــا كانت اإلنتخابــات البلدية فــي الضفة 
الغربية عام 1976 وســيلة مقاومة شعبية أحبطت مخططات 
االحتالل، يمكن النتخابات بلدية في القدس أن تكون وســيلة 
مقاومة وأن تعطي كذلك رونقا النتخابات جرى تبهيتها كثيرا 
بالتأجيل المتكرر وبعدم شموليتها لكل محافظات الوطن وفي 

مقدمتها القدس.
تستطيع السلطة الفلسطينية اتخاذ قرار بأن تشمل اإلنتخابات 
مدينة القدس، وتســتطيع لجنة اإلنتخابــات المركزية أن تعد 
إلجرائها كما فعلت في اإلنتخابات الرئاسية والتشريعية، نأمل 
أن يحدث ذلك، وأن ال يستمر استثناء القدس وأهلها من حقهم 

في المشاركة في اإلنتخابات المحلية.   

بقلم النائب/ مصطفى البرغوثي 

اختطفت قوات االحتالل منذ االنتخابات التشريعية الثانية 
التــي أجريت في العــام 2006م معظم نواب المجلس في 
الضفــة الغربيــة المحتلة، بمــا فيهم عزيــز دويك رئيس 
المجلس التشــريعي، وذلك في مخالفــة واضحة وصريحة 
للقانون الدولــي والحصانة البرلمانية التي من المفترض 

أن النــواب يتمتعون بها، وحتى لحظة إعــداد هذا التقرير 
فإن إثني عشر نائبا فلسطينيا من نواب المجلس التشريعي 
الفلسطيني المنتخبين بشكل ديمقراطي تزج بهم سلطات 
االحتالل في غياهب السجون، "البرلمان" تتبعت ملف النواب 

المختطفين في سجون االحتالل وأعدت التقرير التالي:    

أحكام عالية
إلــى ذلك هناك نائبــان يقضيان أحكامــًا عالية 
في ســجون االحتــالل وهمــا النائب عــن كتلة 
فتح البرلمانية مــروان البرغوثي الذي اختطفه 
االحتــالل من مدينــة رام اهلل المحتلة في العام 
2002م، وهــو يقضي حكمًا بالســجن خمســة 
مؤبــدات وأربعين عامًــا، ويصفه قــادة الكيان 
باإلرهابي ويرفضون االفراج عنه، بينما يقضي 
أمين عــام الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين 
النائب أحمد ســعدات حكمًا بالســجن لمدة "30" 
عامًا وقد اختطفه االحتالل في العام 2006م من 

سجن أريحا بالضفة الغربية المحتلة. 
اعتقاالت إدارية

وفي ذات الســياق فإن االعتقــال اإلداري يتهدد 
نــواب الضفــة ويالحقهــم فــي كل لحظــة من 
لحظــات حياتهم، ويغيب عشــرة نواب من كتلة 

التغيير واإلصالح في غياهب ســجون االحتالل، 
حيث أصدرت محكمة االحتالل العســكرية جملة 
من األحكام االدارية بحقهم خالل األيام القليلة 
الماضيــة وتراوحــت هــذه األحكام مــا بين "4" 
إلى "6" شــهور قابلــة للتجديد بشــكل تلقائي 

وتعسفي. 
وأصــدرت المحاكــم الصهيونيــة مؤخــرًا حكمًا 
اداريــًا بحق النائب محمد الطل من الخليل لمدة 
"4" أشــهر، فيمــا حولت النائــب إبراهيم دحبور 
لالعتقــال االداري بعد مضي قرابة عشــرة أيام 
على اختطافه من منزله بالضفة المحتلة، وكان 
االحتالل قد جدد االعتقــال اإلداري بحق النائب 
محمد جمال النتشــة لمدة "6" شهور، أما النائب 
أنــور الزبون واجه حكمًا إداريًا لمدة "4" شــهور، 
وذلك بعد اختطافه مطلع شهر مارس المنصرم، 
هــذا وأصدرت محكمة االحتــالل حكمًا لمدة "6" 

شهور بحق النائب خالد طافش.

وال يــزال النائب حســن يوســف يقضــي حكمًا 
بالســجن اإلداري منذ أكتوبر العام الماضي وتم 
التجديــد االداري له ثالث مرات متتالية، وكذلك 
النائــب أحمد مبارك الــذي يقضي حكمــًا اداريًا 
لمدة "6" أشــهر، فيما تواصل سلطات االحتالل 
اختطــاف النائب محمد أبو طير منذ "17" شــهرًا 

على التوالي. 
إلى ذلك ترفض النيابة العســكرية الصهيونية 
تنفيذ قرار المحكمة القاضي باإلفراج عن النائب 
ســميرة الحاليقة وتصر على مواصلة اختطافها 

واعداد الئحة اتهام جديدة بحقها.    
يذكــر أن األحــكام التعســفية التــي يصدرهــا 
االحتــالل بحق النــواب تأتي في ظل سياســته 
محيطهــم  عــن  النــواب  بتغييــب  القاضيــة 
االجتماعي، وتحجيم مشاركتهم السياسية والحد 
من تأثيرهم في المجتمع، وكلها محاوالت تهدف 

إلجهاض التجربة الديمقراطية الفلسطينية.
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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

االنفصال النكد
تمارس الســلطة الفلسطينية سياسة متدرجة نحو االنفصال الحقيقي عن 
قطــاع غــزة، بغية فصله وبتره من الخارطة السياســية للوطن المســلوب 
واألرض المغصوبة فلســطين التاريخية، فمنذ عشر سنوات مضت أو يزيد 
والســلطة ال تلقي بااًل لغزة ومعاناة أهلهــا، إال فيما قّل وندر، وعبر مواقف 

خجولة تأتي على استحياء ودون معالجات معمقة ألزمات القطاع. 
سياسة السلطة تجاه غزة تنوعت في الفترة األخيرة، فوجدنا تهديد باتخاذ 
إجراءات غير مسبوقة وذلك على لسان قيادة السلطة، ووعيد باإلعالن عنها 
جهة معادية أو كيان منفصل، كل هذه التصرفات تشــي بقناعة الســلطة 

بترك القطاع والتنصل من مسئولياتها تجاه أهله.
أخر هذه اإلجراءات كانت الخصومات التي جرت على رواتب موظفي السلطة 
مــن أبناء قطاع غــزة التي طالت عشــرات اآلالف منهــم، وأودت بالعالوات 
اإلداريــة، وجزء مــن عالوة طبيعــة العمل، معلّليــن ذلك باألزمــة المالية 
الخانقة التي تعانيها السطلة في رام اهلل، صحيح أنهم يعلنون أنها إجراءات 
مؤقتة لكن هــذا في الظاهر، ويبدو أن الحقيقة الخفية غير ذلك، إذ توحي 
التصرفات والتصريحات بأن القوم يسيرون نحو االنفصال وترك غزة تواجه 

مصيرها بنفسها.
واضــح أنه هنــاك توجهات دولية تدعــم هذا الخيار وتحاول دفع الســلطة 
باتجاهه ومنهــا المحاوالت األوروبيــة المتكررة الراميــة لتقليص الرواتب 
الخاصة بالموظفين من أبناء القطاع بحجةٍ أو أخرى، ويدخل في ذلك أيضا 
رغبة الكيان الصهيوني الجامحة والمعلنة الهادفة لشيطنة القطاع وتصوير 
أهلــه على أنهــم مخربين وارهابيين وهــي تهمة تجد قبــواًل ودعمًا لدى 

المجتمع الدولي. 
ال أعرف ســببًا منطقيًا لمحاوالت السلطة بفصل غزة والتساوق مع أجندة 
االحتــالل ســوى البغــض والكراهية تجاه أهلهــا، والرغبة فــي خلق أجواء 
سياسية مناســبة إللحاق القطاع بجمهورية مصر العربية، أو جعله منطقة 
منفصلــة ال تتصــل بفلســطين التاريخيــة وال تقيم عالقــات طبيعية مع 
جيرانها، هذا األمر إن تسنى له أن يحدث فإنه بمثابة الكارثة الحقيقية على 

مستقبل القطاع وفلسطين بشكل عام. 
األصل أن تسعى جميع األطراف نحو تواصل الوطن ووحدة أراضيه، تمهيدًا 
لتحريــر األرض والوطن واالنســان، إن المخاوف من انفصــال القطاع هي 
مخــاوف حقيقيــة وكبيرة، ألنها رغبــة لدى أطراف عديدة تغذيها الســلطة 
عن قصد طمعًا في اشــباع رغباتها باالنتقام من أهل غزة، وثأرًا لما حدث 
في صيف 2006م وما ترتب عليه من انهيار أجهزة الســلطة وفرار قيادتها 

وأفرادها. 
إننا نحذر من الوصول للحظــة معينة تصبح فيها هذه الرغبة أمرًا واقعًا، 
حينهــا ستســارع دول ومنظمات وكيانات سياســة ودوليــة لالعتراف بهذا 
الوليد، وتســميته بدولة غــزة، أو غير ذلك من المســميات البراقة التي قد 
تخــدع البعــض وتغريه لمواصلــة طريق االنفصــال، األمر الذي ســيكون 
له تداعيات خطيرة على أمن الوطن ومســتقبل المشــروع الوطني ووحدة 

األرض الفلسطينية. 
مشروع كهذا سيكون له تداعيات خطيرة وسيجد دعمًا من االحتالل ودول 
الجوار والقوى اإلقليمية والدولية الكبرى، علينا جميعًا أن نقف ســدًا منيعًا 
وقويًا لمنع وقوع مثل هذه الكارثة ومحاربتها بكل الطرق والوسائل، وإنني 
أقترح على مفكري وأحرار العالم المناصرين للوطن والقضية الفلسطينية 
عقــد مؤتمر أو تجمع أو تظاهــرة علمية ووطنية لمحاربــة هذه التوجهات 
وتعريتهــا واجبار الســلطة على القيــام بواجباتها تجاه غزة منعــًا للكارثة 

وانقاًذا للمشروع الوطني قبل فوات األوان.   
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

والقضايــا  التربيــة  لجنــة  نظمــت 
االجتماعية بالمجلس التشريعي زيارة 
تفقدية لجمعية المعاقين حركيًا في 
قطاع غزة، واجتمع وفد اللجنة المكون 
من النواب: عبد الرحمن الجمل، سالم 
سالمة، وهدى نعيم، مع مجلس إدارة 
الجمعية واســتمع منهم لشــرح حول 
مختلف فئات المعاقين التي ترعاهم 

وتقدم خدماتها لهم.
من ناحيته عبر رئيس اللجنة النائب 
عبد الرحمن الجمــل أن الزيارة تأتي 
بهدف متابعة عمل الجمعية والوقوف 
عــن كثــب على مــا تقــوم بــه، وما 
تقدمــه من خدمــات لفئــة المعاقين 

في محافظات قطاع غــزة، الفتًا إلى 
أنه ناقش مع مجلــس إدارة الجمعية 
بعض المالحظــات الواردة في تقرير 
واإلداريــة  الماليــة  الرقابــة  ديــوان 
حول عيــادة الرعايــة األولية لتأهيل 

المعاقين حركيًا التابعة للجمعية.
بــدوره قــدم رئيــس مجلــس إدارة 
الجمعية ســمير أبو جياب شــروحات 
وافيــة حــول الخدمات التــي تقدمها 
إجابــات وايضاحات  الجمعية، مقدمًا 
على عــدد من المالحظــات المتعلقة 
الماليــة  الرقابــة  ديــوان  بتقريــر 
واإلداريــة، واعــدًا النواب باســتمرار 
الجمعيــة بتقديــم خدماتهــا لفئــات 

المعاقين حركيًا، مؤكدًا أن جمعيته 
تعانــي من عــدة عقبــات ناجمة عن 
الحصار، الفتًا لتدميــر مقر الجمعية 
مــن قبــل العــدو الصهيونــي أثنــاء 
عدوانــه على قطــاع غزة فــي العام 

2014م. 
إلــى ذلك قام النــواب بجولة تفقدية 
داخل الجمعية شملت العيادة الطبية، 
والمدرســة وأروقة وأقســام الجمعية 
ودوائرهــا كافة، وأشــادوا بمســتوى 
الخدمــة المقدمــة، داعيــن لتذليــل 
العقبــات التي تعترض الجمعية حتى 
تســتمر بعملهــا وتقديــم خدماتهــا 

للمعاقين.  

لجنة الداخلية واألمن تلتقي برئيس وأعضاء مجلس القضاء العسكري

ًلجنة التربية تتفقد جمعية المعاقين حركيا


