
المكتــب اإلعالمــي مؤخــرًا بالشــكر لكافة 
الــدول التــي صوتت لصالح القرار، مشــيًرا 
إلــى أن مصادقــة منظمة األمــم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو( على أن 
المســجد األقصى مكاًنا مقدًسا للمسلمين 
فقط وال عالقة لليهود فيه وكذلك الحائط 
الغربي للمســجد إنما هو بمثابة خطوة في 

االتجاه الصحيح.
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التشريعي يقر باإلجماع دراسة عودة حكومة "هنية" لمزاولة أعمالها
عقد جلسة حول األبعاد القانونية إللغاء االنتخابات 

بحر يدعو أهالي القدس للسير على نهج الشهيد 
"مصباح أبو صبيح" ومواصلة استهداف الصهاينة  

أكد الدكتور أحمد بحر 
أن المجلس كان أشد 

الداعمين إلجراء االنتخابات، 
معتبًرا إياها خطوة مهمة 

على طريق ترتيب البيت 
الفلسطيني، ومحاولة 
إلرساء أسس جديدة 

تحكم العالقات الوطنية، 
وتعيد االعتبار للعملية 

الديمقراطية المعطلة، 
وتمهد الطريق نحو 

إنهاء االنقسام وتحقيق 
المصالحة وإجراء االنتخابات 

التشريعية والرئاسية 
والمجلس الوطني، 

واستدرك قائال:" إال أن 
األجواء والبيئة األمنية 

والبوليسية التي سادت 
في الضفة الغربية وحالة 

الترهيب التي مارستها 
أجهزة أمن السلطة ضد 

القوائم المدعومة من 
حركة حماس.

رئاسة التشريعي تشيد بقرار اليونسكو النهائي 
إعتبار األقصى تراث إسالمي خالص

أشــادت رئاســة المجلــس التشــريعي 
بالقــرار النهائــي لمنظمــة اليونســكو 
إعتبار المســجد األقصى تراث إسالمي 

خالص.
واعتبر الدكتــور أحمد بحر النائب األول 
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
أن قرار اليونسكو القاضي بعدم وجود 
أي ارتباط أو حق لليهود في المســجد 

األقصــى هــو القــرار األكثــر جــرأة في 
تاريــخ األمــم المتحدة، داعًيــا فصائل 
شــعبنا وأطيافه للدفاع عن مقدســاتنا 
اإلســالمية والمســيحية وفي مقدمتها 
المسجد األقصى والعمل على تحريرها 
بكافة الســبل والوســائل المتاحة التي 

كفلها القانون الدولي.
وتوجــه بحر فــي تصريح صحفــي أصدره 

اللجنة االقتصادية تستمع 
لوكيل وزارة االقتصاد الوطني 

نواب الضفة يهنئون السفير 
المغربي بنجاح االنتخابات البرلمانية 
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أشادت رئاسة المجلس التشريعي بالقرار 
النهائي لمنظمة اليونسكو إعتبار المسجد 

األقصى تراث إسالمي خالص.
واعتبــر الدكتــور أحمد بحــر النائب األول 
لرئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني 
أن قرار اليونســكو القاضــي بعدم وجود 
أي ارتبــاط أو حــق لليهود في المســجد 
األقصى هو القــرار األكثر جرأة في تاريخ 
األمــم المتحــدة، داعًيــا فصائل شــعبنا 
وأطيافه للدفاع عن مقدساتنا اإلسالمية 
المســجد  مقدمتهــا  وفــي  والمســيحية 
األقصــى والعمــل علــى تحريرهــا بكافة 
الســبل والوســائل المتاحــة التــي كفلها 

القانون الدولي.
وتوجــه بحر فــي تصريح صحفــي أصدره 
المكتــب اإلعالمــي مؤخــرًا بالشــكر لكافة 
الــدول التي صوتت لصالح القرار، مشــيًرا 
إلــى أن مصادقة منظمة األمــم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو( على أن 
المســجد األقصى مكاًنا مقدًسا للمسلمين 
فقط وال عالقة لليهود فيه وكذلك الحائط 
الغربي للمسجد إنما هو بمثابة خطوة في 
االتجــاه الصحيح ويجب أن تتبعها خطوات 
أخرى من كافة المؤسســات الدولية لدعم 

وتثبيت كامل حقوق الشــعب الفلسطيني 
وتحقيق تطلعاته.

مشاركة مرفوضة
وفــي ســياٍق أخر نــدد بحر بما يســمى 

مؤتمر "توحيــد القدس" الــذي تنظمه 
"مؤسسة حلفاء إسرائيل" إلحياء الذكرى 
الخمســين الحتالل القدس بالتنســيق 
مع حكومة االحتــالل، معربًا عن رفض 
شــعبنا للمؤتمر وفكرة تنظيمــه، داعيًا 

برلمانــات الــدول التــي ستشــارك فيه 
بثوابتنــا  لمساســه  المشــاركة  لعــدم 
أبنــاء  لحقــوق  وتنكــره  الفلســطينية 
شعبنا ومخالفته للقانون الدولي، منددًا 
بزيارة البرلمانيين المشاركين بالمؤتمر 

للمستوطنات الصهيونية.  

النائب حسن يوسف
إلى ذلك استنكر بحر بشدة قرار االحتالل 
القاضي بتجديد االعتقــال اإلداري بحق 
النائب حســن يوســف للمرة الثالثة على 
التوالــي، معتبــرًا إيــاه منافيــًا ألبســط 
القواعد القانونيــة والحصانة البرلمانية 
المنتهكــة مــن قبــل االحتــالل، داعيــًا 
برلمانــات العالــم والحقوقييــن األحــرار 
لتحّمل مسئولياتهم المهنية والقانونية 
واألخالقية والوقوف بجانب نواب شعبنا 
المنتخبيــن والمختطفيــن فــي ســجون 
االحتالل، والعمل الفوري لضمان اإلفراج 
عنهــم وحمايــة حصانتهــم البرلمانيــة 

المغيبة.
وأكد أن االحتالل وقادة حكومته يحاولون 
تعطيل عمل المجلس من خالل استمرارهم 
في سياســة اختطاف النواب والزج بهم في 
السجون، منوهًا ألنها سياسة أثبتّت فشلها 
الذريــع، ومؤكــدًا أن المجلس مســتمر في 
أداء دوره في خدمة أبناء شعبنا من خالل 
ممارســة كل مهامه التشــريعية والرقابية 

واألدوار المنوطة به كافة. 

دعا البرلمانات لمقاطعة مؤتمر "توحيد القدس"
د. بحر: قرار اليونسكو النافي الرتباط اليهود بالمسجد 

األقصى األجرأ في تاريخ األمم المتحدة

زار وفد من نواب المجلس التشريعي 
"مانويــل  األب  المحتلــة  بالضفــة 
مســلم" يوم أمس في بيته بمدينة 
بيرزيت، وضم الوفد ُكاًل من النواب: 
أحمد عطون، محمد طوطح، وأيمن 
دراغمة، وأشاد النواب بمواقف األب 
"مســلم" التــي وصفوهــا بالوطنية 
والوحدوية، وأكدوا على أن الطائفة 
المســيحية تتمتع باحترام المسلمين 
فــي كافــة ربــوع وطننــا الحبيــب، 
منوهّيــن إلــى أن روح األخــّوة هي 
التي تسود العالقات بين المسلمين 

والمسيحيين في فلسطين.
وشكر النواب لألب "مانويل" مواقفه 
الوطنيــة المتقدمــة وتأكيــده فــي 
كل مــرة يلتقــون به علــى الثوابت 
الفلســطينية،  الوطنيــة  والحقــوق 
مؤكديــن علــى ضــرورة العمل من 
كل األطــراف لتجاوز أزمة االنقســام 
وتحقيــق الوحدة الوطنية بالســرعة 

الممكنة.
 من جانبه شكر األب "مانويل" الوفد 
علــى الزيــارة، وأكــد علــى الوحدة 
أبنــاء  بيــن  المســيحية  اإلســالمية 

فلســطين، مشــيدًا بقرار اليونســكو 
حــول المســجد االقصــى المبــارك، 
معبــرًا عن اعتقاده بأن الحق العربي 
الفلســطيني في مقدسات فلسطين 

ليس بحاجة لقــرار فهو حق تاريخي 
أصيل، مضيفًا:" أنه كان من الواجب 
على منظمة اليونســكو وغيرها من 
المنظمات والمؤسســات الدولية أن 

تؤكــد فــي مواقفهــا وقراراتها على 
بطالن الرواية التاريخية االسرائيلية 

وزورها".
وأكــد علــى وضــرورة أن َيتبع ذلك 

ارتكبهــا  التــي  األخطــاء  تصحيــح 
االحتــالل بحــق القــدس واألقصــى 
والمقدســات اإلســالمية والمسيحية 
وأن يعــاد الحــق ألصحابه األصليين 
أو  األرض  فــوق  ذلــك  ســواء كان 
تحتها، وأن يتم االعتذار أمام العالم 
عــن هــذه الخطايــا واألخطــاء وأن 
تعاد األمور إلــى ما كانت عليه قبل 

االحتالل. 
ولفــت إلــى أن البوصلــة يجــب أن 
تبقى موجهة نحــو القدس والحفاظ 
علــى هويتها وتعزيز صمــود أهلها، 
معبــرًا عــن اســتياءه مــن اســتمرار 
االنقســام، وغياب الوحــدة الوطنية 
وضيــاع البوصلة وعدم وجود قيادة 
موحــدة تقود الشــعب الفلســطيني 
لنيل حقوقه وفق استراتيجية وطنية 

يقّرها الشعب الفلسطيني.
يذكــر أن األب "مســلم" هــو عضــو 
الهيئة اإلسالمية المســيحية للدفاع 
عــن القــدس، وكان راعيًا لكنيســة 
الالتيــن في قطاع غزة ســابقًا، وهو 
معروف بمواقفه الوحدوية والوطنية 

المتقدمة.  

أشادوا بمواقفه الوطنية والوحدوية 
نــواب الضفــة يلتقــون األب "مانويـــل مسلـــم" 
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كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

قرار اليونسكو.. 
انتصار فلسطيني خالص

في قرار تاريخي وخطوة سياسية هامة اعتمدت اللجنة اإلدارية في منظمة األمم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم  "اليونسكو" قراًرا نهائًيا يقضي باعتماد المسجد األقصى المبارك 
تراثــا إســالميا خالصــا، نافية وجــود عالقة بينه وبيــن اليهودية، ما أثــار غضب االحتالل 
الصهيوني وأشــعل فيه نــوازع الجنون والهيجان، ودفعه إلى اتخــاذ إجراءات عقابية بحق 

منظمة "اليونسكو".
وهكذا، فإن هذا االنتصار يعد انتصارا كبيرا للحق الفلسطيني الخالد على الباطل الصهيوني 

الهش، وتأكيدا على سقوط الرواية الصهيونية على المستويات اإلقليمية والدولية. 
ليــس غريبا أن يقاطع الكيان الصهيوني لمنظمــة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
"اليونسكو" بسبب إصدارها قرارا يعتمد المسجد األقصى المبارك تراثا إسالميا خالصا، إذ أن 
دولة االحتالل لم تعتْد أن يصدر في الساحة اإلقليمية والدولية أو عن المنظمات األممية ما 
يخالف مواقفها وسياساتها أو يدين ممارساتها وتصرفاتها تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته 

الوطنية.
منذ النكبة األولى عام 1948، ومرورا بنكســة حزيران عام 1967، وصوال إلى االنتفاضتين 
األولى عام 1987 واألقصى عام 2000، والحروب العدوانية الثالثة التي شنها االحتالل ضد 
قطاع غزة خالل األعوام )2009-2008، 2012، و2014(، تعامل الكيان الصهيوني بمنتهى 
االستخفاف مع كل القرارات الدولية ذات العالقة بالقضية الفلسطينية، ولم تطبق أيا منها 
علــى مــدار العقــود الماضية، ولم تتعامل أو تطبــق إال القرارات التــي تتفق مع مصالحها 
وسياساتها العدوانية، في مشهد بالغ االستفزازية واالزدراء لكل القيم والمبادئ اإلنسانية 

وكل االتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية واإلنسانية.
وال يخفــى علــى أحد أن المخطط الصهيونــي األكثر خطورة الذي يعتلــج في أذهان قادة 
االحتالل يكمن في تهيئة األجواء الداخلية والخارجية لهدم المسجد األقصى المبارك وإقامة 
الهيكل المزعوم بدال منه، ما يعني أن قرار "اليونسكو" شكل صفعة سياسية حادة للكيان 
الصهيوني ومخططاته العنصرية تجاه المسجد األقصى المبارك التي بلغت شوطا متقدما 

في اآلونة األخيرة.
لقد بذلت ســلطات االحتالل الصهيوني جهودا مضنية في ســبيل طمس المسجد األقصى 
المبارك في نفوس المســلمين، ومنعهم من الوصول إليه والصالة داخل ساحاته وباحاته 
المباركــة، وخطت خطوات بعيدة عبر الحفريات التي قامت بها أســفل أساســات المســجد 
األقصى، واتخذت خطوة خطيرة بتقسيم األقصى زمانيا ومكانيا، وأطلقت العنان للحاخامات 
والمتدينين وقطعان المســتوطنين في اقتحام وتدنيس باحات األقصى، حتى غدا مشــهد 
التدنيــس واالقتحام مشــهدا يوميــا ألفته الذاكــرة واعتادت عليه مختلف وســائل اإلعالم 

المحلية واإلقليمية والدولية.
إال أن عناية اهلل تعالى أدركت شعبنا وقضيتنا، فقد اندلعت انتفاضة القدس لتغّير المعادالت 
وتقلب الموازين وتضرب مخططات االحتالل بشأن المسجد األقصى في العمق والصميم.

وها هو الكيان الصهيوني يتجرع هزيمة سياسية جديدة على الحلبة األممية بعدما اعتقد أن 
العالم قد غفل عن جرائمه وتناسى ممارساته العدوانية ضد شعبنا ومقدساتنا، وأن انكفاء 
األمم والشعوب على همومها وتحدياتها الداخلية كفيل بمنحه الفرصة للنيل من المقدسات 

اإلسالمية في القدس وفلسطين. 
إن قرار "اليونســكو" يؤكد الحقيقة الثابتة التي ســالت من أجلها دماء الشــهداء على أرض 
فلســطين على مــدار عقود الصراع، وهي أن المســجد األقصى مســجد إســالمي خالص 
وجزء من عقيدة المســلمين، وأن كل المحــاوالت الصهيونية لتزييف التاريخ هي محاوالت 

مفضوحة ولن يكتب لها النجاح على اإلطالق.
ولعــل من أهم ما يختزنه قرار "اليونســكو" من دالالت ما يتعلــق بتهويد القدس وطمس 
الوجود العربي واإلســالمي فيها، وأن الوجود الصهيوني في المدينة المقدســة يعد وجودا 
احتالليا مخالفا للقوانين واالتفاقيات الدولية واإلنسانية، وهو ما يتوجب اغتنامه واستثماره 
لجهة بلورة وتحشــيد جهد عربي وإســالمي ضاغط في أروقة المنظمات الدولية واألممية 
يستهدف الدعوة إلى إنهاء االحتالل وإلزام االحتالل بتطبيق االتفاقيات والقوانين الدولية، 

ومنعه من تطبيق مخططاته العنصرية ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
وختامــا.. فــإن الصهاينــة إلى زوال مهمــا طال الزمــن، وإن وجودهــم واحتاللهم ألرضنا 
ومقدســاتنا عارض لن يدوم، وإن المقاومة الفلســطينية الباســلة التي ترفع لواء التمسك 
بالحقوق والثوابت الوطنية، التي تترافق مع الجهد السياســي والدبلوماسي المخلص على 
الساحة اإلقليمية والدولية، من شأنها أن تقصر عمر االحتالل، وتجعل أمر انتصارنا وتحرير 

أرضنا ومقدساتنا أقرب من أي وقت مضى بإذن اهلل.

"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"

3 أخبار ومقاالت

هاتف د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي مؤخرًا ذوي الشهيد 
مصباح أبــو صبيح بطل عملية القدس 
مهنئــًا باستشــهاده بعــد أن نــال مــن 
أعــداء اهلل وأوقــع فيهم القتــل، واعتبر 
بحر أن عملية الشــهيد "أبو صبيح" من 
أبرز العمليات التــي وقعت منذ انطالق 
انتفاضــة القــدس وأكثرهــا تخطيطــًا 
ووجعــًا  فتــكًا  واألكثــر  وقعــًا  واألشــد 

لالحتالل. 
وأشــاد بحــر بالعمليــة وآثارهــا علــى 
المجتمع الصهيوني معتبــرًا أنها أرّبكت 
حســابات االحتالل وقلبت الطاولة على 
رؤوس قــادة الكيــان، مشــيرًا لجهــود 
الشــهيد في محاربة ومكافحة االحتالل 
وبدوره في الرباط في المسجد األقصى 
خــالل األعوام األخيــرة، الفتًا ألنه يلقى 
اهلل تعالــى بقلــب ملــيء بحــب أولــى 

القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وأضاف بحر أثنــاء مكالمته الهاتفية مع 
ذوي الشــهيد أبــو صبيح:" أن الشــهيد 
قد فاض حبه لألقصى واشــتياقه إليه، 
ورفــض مــا يمارســه االحتــالل بحــق 

المسجد المبارك، ووصف قرار منعه من 
الدخول للمســجد األقصى والحكم عليه 
بالسجن الفعلي أربعة أشهر بسبب حبه 
لألقصــى بأنه ظلم وقرر أن يتمرد على 

الظالمين وعلى هذا الواقع".
كما أشــاد بصبر عائلة الشــهيد ورباطة 
جأشــها، داعيًا رجال األمة وأحرار العالم 
لالســتماع لمــا قالتــه كريمــة الشــهيد 
فــي رثائها لوالدها، معتبــرًا أن كلماتها 
وإصرارها وقوة عبارتها ستفجر في وجه 
العدو مزيدًا من العمليات االستشــهادية 

الكيــان  بنيــان  تزلــزل  ســوف  التــي 
الصهيوني. 

يذكر أن الشهيد الذي يبلغ من العمر )40 
عاًما( والملقب بـ "أسد األقصى" كان قد 
عبر عن حبه للمسجد األقصى واشتياقه 
لــه حيث كتب فــي أخــر تدويناته:" لن 
أشــتاق ألحد كاشــتياقي إليك، لن أحب 
أحــدا كحبي إياك، عمــري وحياتي وكل 
مالي فــداك"، وذلك قبل أن يقدم على 
تنفيذ عمليته بحــق جنود االحتالل في 

المدينة المقدسة. 

أسرج مصباح األقصى بالدم
بحر يدعو أهالي القدس للسير على نهج الشهيد 
"مصباح أبو صبيح" ومواصلة استهداف الصهاينة  

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشــريعي ورشة عمل 
لمناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي المقّر بالقراءة األولى 
بحضور أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، ممثلين 
عن النيابة العامة، أكاديميين، ممثل عن الشــرطة، وثلة من 

الحقوقيين والمحاميين.
وأشــار المدهــون خــالل افتتاح الورشــة إلى أنهــا تأتي في 
إطار حرص المجلس التشــريعي على إشراك مختلف الجهات 
ذات العالقــة بالصلــح الجزائــي، ونوه إلى أن هذه الورشــة 
تعتبر الثالثة التي ُتعقد لمناقشة المشروع المقترح، وناقشت 
الورشــة المالحظــات الشــكلية والموضوعيــة المقدمة على 
مشروع القانون ال سيما فيما يتعلق بنطاق الجرائم التي يجوز 

بها الصلح والتصالح والمقابل المالي المدفوع نظير ذلك.
وقدمــت النيابــة العامــة ممثلــة بالمكتب الفنــي مالحظات 

هامة تســاهم في إثراء المشروع المقترح، وطالبت بتضمين 
المشــروع بعض اإلضافات التي تحول دون التالعب بالصلح 
الجزائي من قبل المتهمين على غرار تجنب إجراء الصلح في 

حالة العود.
فــي حين طالب مختصين في القانــون الجنائي بتقييد إجراء 
الصلح ضمن ضوابط موضوعية محذرين من إطالق العنان 

له خشية إهدار الحق العام.
واتفــق الحضور في نهاية الورشــة على مراعــاة المالحظات 
المثارة والخروج بمشروع قانون يراعي الموازنة بين المصلحة 
العامة والمصلحة الخاصة لتحقيق الغاية المرجوة من المشروع 
والمتمثلــة في الحد من االختنــاق القضائي وتكدس القضايا 
والشــكاوى لدى القضاء والنيابة العامة في قضايا تعتبر غير 

خطيرة.    

التشريعي يعقد ورشة عمل لمناقشة 
مشروع قانون الصلح الجزائي
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فــي كلمتــه االفتتاحيــة أكــد الدكتور 
أشــد  كان  المجلــس  أن  بحــر  أحمــد 
الداعميــن إلجــراء االنتخابــات، معتبًرا 
إياها خطوة مهمــة على طريق ترتيب 
البيــت الفلســطيني، ومحاولة إلرســاء 
أسس جديدة تحكم العالقات الوطنية، 
وتعيــد االعتبــار للعمليــة الديمقراطية 
المعطلــة، وتمهــد الطريق نحــو إنهاء 
االنقســام وتحقيــق المصالحــة وإجراء 
والرئاســية  التشــريعية  االنتخابــات 
والمجلس الوطني، واستدرك قائال:" إال 
أن األجواء والبيئة األمنية والبوليســية 
التي ســادت في الضفــة الغربية وحالة 
الترهيــب التــي مارســتها أجهــزة أمن 
الســلطة ضــد القوائــم المدعومة من 
حركة حماس، والتي خيبت آمال شعبنا 
فــي إجــراء االنتخابات المحليــة، لتأتي 
محكمــة العــدل العليــا الحقــًا وتطوي 
الصفحة تمامًا وتعيد األمور إلى نقطة 

الصفر".
وأضاف إن خشية حركة فتح من الخسارة 
المدويــة في االنتخابات، وســقوط عدد 
مــن قوائمهــا في قطــاع غزة بقــرارات 
قضائية، كانت أهم األسباب التي دفعت 
الســلطة وفتــح إلــى توظيــف محكمــة 
العــدل العليا مــن أجل تحقيــق أهداف 
حزبية ضيقة ومصالح خاصة ال تمت إلى 

مصالح الوطن والقضية بصلة.

تقرير اللجنة القانونية
بــدوره تــال رئيــس اللجنــة القانونيــة 
النائــب المستشــار محمــد فــرج الغول 
تقريــر لجنته حول التداعيــات القانونية 

لحكــم محكمــة العــدل العليا بــرام اهلل 
بشــأن االنتخابات، مؤكدًا بطالن الحكم 
الصادر عن المحكمــة المذكورة بتاريخ 
3/10/2016م والقاضــي بإلغــاء إجــراء 

انتخابات مجالس الهيئات المحلية  
وأشــار لمخالفة الحكم ألحــكام القانون 
األساســي لســنة 2003 وتعديالتــه ال 
سيما الفقرة )3( من المادة )26(، وقال:" 
يخالــف حكــم محكمة العــدل نصوص 
قانــون انتخاب مجالس الهيئات المحلية 

رقم )10( لسنة 2005م وتعديالته".
 واعتبــر الغــول قــرار التأجيــل بمثابــة 
توظيــف إجــراءات “قانونيــة” لتحقيق 
أغــراض وأجنــدة سياســية، ترجمتهــا 
حيثيــات ومبــررات قرار محكمــة العدل 
العليا، منددًا باســتدعاء الســلطة لجهاز 
القضــاء لتأدية وظيفة سياســية بغطاء 

قانوني. 

التوصيات
• أوصــت اللجنــة القانونيــة المجلــس 
التشريعي بدراسة مقترح لعودة حكومة 
رئيس الوزراء إسماعيل هنية لممارسة 

مهامهاـ
• وحّملت السلطة في رام اهلل المسؤولية 
التاريخية والسياسية واألخالقية الناجمة 

عن الحكم القضائي المّسيس. 
• ودعــت اللجنــة الفصائــل الموقعــة 
على ميثاق الشــرف الخاص باالنتخابات 
المحليــة إلى اعالن مخالفــة حركة فتح 
لميثاق الشــرف والتحذيــر من مغبة هذا 
السلوك الذي يؤسس لفصل قطاع غزة 

عن باقي الوطن.

وأشــار إلى أن جهات نافذة في رام اهلل 
لجأت لذبح القضاء على مذبح المصلحة 
الفئويــة الحزبيــة، مطالبــًا الجهات التي 
رعــت االتفاقيات الموقعة بين الفصائل 

بالوقوف عند مسؤولياتها. 
وأشــار إلى أن ســقوط قوائــم فتح تم 
وفقــًا لقانــون االنتخابات الــذي أقر في 
العــام 2005 م، منوهــًا إلــى أن حركة 
فتــح عرضت علــى حماس أن تســقط 
كل الطعــون فــي غــزة، أو أن تســحب 
حمــاس قائمتها من خانيونــس مقابل 
ســحب حركة فتح قائمتها في طولكرم، 
وتمضي العملية االنتخابية حتى نهايتها، 

مؤكدًا رفض حماس لهذا االقتراح. 

نهج مخالف
من ناحيته أكد النائب يحيى العبادســة 
أن الســلطة وحركة فتح ورئيســها منذ 
العــام 2007م وهــم يتبعــون منهجــًا 
مخالفًا لتوجهات الشــعب الفلســطيني، 
مشــيرًا للدعوات المتعــددة التي وجهت 
إلتمــام  والداعيــة  الســلطة  لرئاســة 
المصالحــة والســير نحو الشــراكة، الفتًا 

• ودعت اللجنة الســلطة القضائية في 
الضفــة الغربية بأن تنأى بنفســها عن 
تسّيس أحكامها والتزام الحيدة والنزاهة.
إلــى إحالــة جميــع  اللجنــة  • ودعــت 
المشــاركين فــي هذا الحكــم القضائي 
الباطل من قضاة ونيابة عامة وغيرهم 
للجهــات المختصــة التخــاذ المقتضــى 
القانوني بحقهم تمهيدا لتطهير القضاء 

الفلسطيني من هذه العناصر الفاسدة.

مداخالت النواب
حالة سياسية متردية

بدوره أكد النائب خليل الحية أن الحالة 
السياســية في الضفــة حزبيــة وفئوية 
ومقيتة، والسلطة تتخذ قرارات سياسية 
بثوب قانوني، باإلضافــة لوجود جهات 
عديدة منها حركة فتح، وحكومة الحمد 
اهلل، ومحمــود عبــاس يتعمــدون خلط 
األوراق في الساحة الوطنية، منوهًا إلى 
أن السلطة ارتّدت عما تم التوقيع عليه 

في القاهرة عام 2011م.

إلى أن كل تلك الدعوات قوبلت برفض 
السلطة وحركة فتح.

وأشــار إلى أن عقلية "أبــو مازن" ومن 

خلفــه حركة فتح ليســت منســجمة مع 
المفاهيــم الوطنيــة، منــددًا بالدعوات 
الصــادرة عن رئاســة الســلطة وجهات 
نافــذة فــي الضفة العتبــار غــزة كيانًا 
معاديــًا، الفتــًا إلــى أن ذلــك بمثابــة 
تســاوق مع االحتالل، ومحاوالت يائسة 
للتحريض على غزة ونزع الشــرعية عن 

مقاومتها. 
وأكد أن "أبــو مازن" من ناحية قانونية 

أقر باإلجماع دراسة عودة حكومة "هنية" لمزاولة أعمالها
المجلس التشريعي يعقد جلسة خاصة حول األبعاد القانونية لقرار محكمة العدل العليا برام اهلل بشأن إلغاء االنتخابات المحلية 

د. بحر:
خشية فتح من الخسارة في 

االنتخابات وسقوط عدد من قوائمها 
في القطاع دفعتها إلى توظيف 

القضاء لمصالح حزبية ضيقة

النــواب: الحالــة السياسية في الضفة حزبية فئويـــة 
ومقيتة، والسلطــة تتخذ قــرارات سياسيــة بثوب قانــوني

النائب الغول: 
قرار التأجيل توظيف إجراءات “قانونية” 
لتحقيق أجندة سياسية وهو قرار باطل 

وفق القانون األساسي
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ودستورية ووطنية ال يملك أي شرعية، 
وهو منتهي الصالحية وفاقد للشــرعية 
القانونيــة والدســتورية، داعيــًا حكومة 
التوافــق لألخذ بزمام المبــادرة وتحمل 
مســؤولياتها الدســتورية والقانونية أو 

الرحيل عن المشهد السياسي.

حكومة غير دستورية 

أمــا النائب صــالح البردويــل فقد اعتبر 
حكومة الحمد اهلل غير دســتورية طالما 
أنها لم تنل ثقة التشــريعي، مؤكدًا أن 
قــرار إلغــاء االنتخابات بمثابة تســاوق 
واضــح مع قرار االحتــالل باعتبار قطاع 

االنتخابات التي توقعوا أن ترفضها حماس 
ليعتبروهــا هــم واإلقليم حركــة متمردة 

ومن ثم استدعاء العالم إلخضاعها". 

وأكــد أنــه لــو جــرت االنتخابــات فــإن 
السلطة كانت ترغب بالفوز في البلديات 
الكبرى في القطاع، باإلضافة لسيطرتها 
على معظم بلديــات الضفة بطريقة أو 
أخرى، متوقعًا أنه في حال عدم فوزهم 
كانوا سيزعمون أن حماس لم تمكنهم 
من حرية العمــل والدعايــة االنتخابية، 
مضيفــًا:" إنهم علــى كل األحوال كانوا 
يريــدوا باالنتخابــات المكــر الســيء وال 

يحيق المكر السيء اال بأهله".

غــزة كيــان معــادي، منــددًا بسياســة 
السلطة والحكومة القاضية بإدارة الظهر 
للقطــاع وأهله الذين تجــاوز تعدادهم 

)2( مليون نسمة. 
 وأكد تأييده لرفع الغطاء حسب القانون 
عن الحكومة والرئاســة وإعادة االعتبار 
رأســها  وعلــى  الشــرعية  للمؤسســات 
المجلــس التشــريعي، ودراســة إعــادة 
الحكومة الحادي عشــر برئاســة الســيد 

إسماعيل هنية.
وأشار البردويل إلى أن منصب الرئاسة 
شــاغر منذ عــام 2009 قانونًا، وإن هذا 
المنصب ال يجوز بــأي حال من األحوال 
حســب القانون األساســي الفلســطيني 
أن يجدد إال من خالل انتخابات جديدة، 
الفتًا إلى بطالن كل القرارات والمراسيم 

التي صدرت عن الرئيس بعد 2009م.

يُِّئ  اْلَمْكُر السَّ
النائب يونس األســطل قال:" إن السلطة 
وحركة فتح يجيدون لعبة المكر الســيء، 
فقــد أرادوا نصــب كميــن لحركة حماس 
بهدف إيقاعها فيه وذلك عبر اإلعالن عن 

قضاء مسّيس
النائب عاطف عدوان اعتبر قرار المحكمة 
سياســي بامتياز، ويأتي فــي إطار إدامة 
االنقسام، ولوضع المزيد من العقبات في 
وجه حماس، ولعرقلــة المصالحة، مؤكدًا 

أن حكومــة الحمــد اهلل لــم تقدم شــيء 
للشعب الفلسطيني منذ تشكيلها.

وأكد على عدم اعترافه بشرعية الرئيس 
وال حكومته، وأضاف:" نحن في التشريعي 
ال نعتــرف بالرئيس وال بحكومــة الوفاق 
وحماس ستفوز بأي انتخابات ستجرى في 

األراضي الفلسطينية إذا كانت نزيهة". 
واقترح عــدوان إجراء مشــاورات يقودها 
حكومــة  إلعــادة  التشــريعي  المجلــس 
إسماعيل هنية لسدة الحكم في القطاع. 

حكومة شقاق ونفاق 
النائــب إســماعيل األشــقر طالــب فــي 
بداية مداخلته بعودة حكومة إســماعيل 
هنيــة لمزاولة عملهــا، واعتبر أن حكومة 
الحمد اهلل لم تقــم بما هو مطلوب منها 
وأصبحت حكومة شقاق ونفاق وتكريس 
لالنقســام، الفتًا إلــى أنها لــم تنل ثقة 
المجلس التشريعي وهي حكومة أمر واقع 

ولم تعد حكومة وطنية وقانونية. 
وأكد أن محمود عباس ليس له شــرعية 
قانونية وال دستوريه وخاصة بعد تنكره 
وتكريســه  الوطنيــة،  التوافقــات  لــكل 
لالنقســام، وتقسيم الوطن والتواطؤ مع 
االحتــالل ضد أبناء شــعبنا، مضيفًا:" لقد 
أصبــح بذلــك دكتاتورًيا متفــرًدا بالقرار 

ووباًء على القضية".
وطالب األشقر المجلس التشريعي بإجبار 
حكومــة الوحــدة الوطنية التي يترأســها 
إســماعيل هنية للعــودة لحمــل األمانة 

والقيام بمسؤوليتها الوطنية.

عقلية التفرد واالنقالب
بدوره أرجع النائب مشــير المصري تراجع 

حركة فتح عــن االنتخابات لعقلية التفرد 
بالقرار السياسي واالنقالب على االتفاقات 
والتفاهمات والقوانين األمر الذي تمارسه 
حركة فتــح منذ عقود طويلة ليس فقط 
فــي مواجهة حركــة حماس بــل مع كل 

القوى.
واعتبــر إلغــاء االنتخابات بمثابــة امتداد 

النقالب فتح على اتفاقات المصالحة التي 
لــم تنفذ منها شــيء، منددًا بممارســات 
السلطة في الضفة الرامية لتفتيت حركة 
حمــاس والمقاومة من خــالل االعتقاالت 
السياســية والتخابر والتنســيق مع العدو 

الصهيوني. 
ولفت إلى أن حركة فتح تسخر مؤسسات 
الســلطة لتحقيق مصالح حزبيــة مقيته، 
مؤكــدًا أن التراجع عن االنتخابات دّلل أن 
الحكومة ليس لها من اسمها نصيب، وهي 
ليست حكومة توافق، بل حكومة حزبية، 
يتصــرف رئيســها على أنه حزبــي وكأنه 

قائد فتحاوي وليس رئيس حكومة.  

فشل ذريع
من ناحيته اعتبر النائب ســالم سالمة أن 
السلطة فشــلت في إدارة شــؤون البالد 
فشاًل ذريعًا لذلك لجأت في أخر محاوالتها 
المتطاء القضاء المســّيس أصاًل، مشددًا 
أن المحكمــة ارتضت لنفســها أن تكون 
ذيــاًل لبعض أصحــاب األهــواء الذين لم 

يستطيعوا أن يرتبوا بيتهم الداخلي. 
وأشــار إلــى أن الذيــن يخشــون علــى 

كراسيهم، وهم مستمرون بنهب مقدرات 
الشــعب وهــدر أموالــه منذ عقــود هم 
الذين مارسوا السطو على مرافق القضاء 
وسرقوا هيبته، وألنهم ال يروق لهم رؤية 
خصــوم أقوياء لهــم، لذلك فقد ســخروا 

القضاء لخدمة أهدافهم الحزبية. 
وفي نهاية الجلسة أجمع النواب على دراسة 
مقترح النائب إسماعيل األشقر بشأن إعداد 

حكومة هنية لممارسة أغملها.

أقر باإلجماع دراسة عودة حكومة "هنية" لمزاولة أعمالها
المجلس التشريعي يعقد جلسة خاصة حول األبعاد القانونية لقرار محكمة العدل العليا برام اهلل بشأن إلغاء االنتخابات المحلية 

النــواب: الحالــة السياسية في الضفة حزبية فئويـــة 
ومقيتة، والسلطــة تتخذ قــرارات سياسيــة بثوب قانــوني
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عقدت اللجنة االقتصادية جلسة استماع 
لوكيــل وزارة االقتصــاد الوطني حاتم 
عويضة، بحضور رئيــس اللجنة النائب 
عاطف عدوان، والنائبان: سالم سالمه، 
ويوســف الشــرافي، وذلــك يــوم أمس 
األول بمقــر المجلــس التشــريعي فــي 

مدينة غزة.
بدوره أشار رئيس اللجنة إلى أن الجلسة 
تأتي بهدف االّطالع على سير العمل في 
وزارة االقتصــاد الوطني، ولبحث ســُبل 
الحفاظ على صحة المســتهلك وخاصة 
فــي ظل حديث بعــض التقارير الدولية 
عن تلــوث بعــض المنتجــات المصرية 

وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية.
مــن جانبــه أكــد عويضــة أن وزارتــه 
تعمل بــكل طاقتهــا وكامــل طواقمها 
من أجل الحفاظ على صحة المستهلك، 
مستخدمة بذلك كل مجموعات المراقبة 
والتفتيــش بالــوزارة والتي تنتشــر في 
أســواق محافظــات قطــاع غــزة كافة، 
وتجوب المحالت التجارية بشكل منتظم 
بهــدف التأكــد مــن ســالمة المنتجــات 

المعروضة للبيع. 
وفيمــا يتعلق بالمنتجــات المصرية بّين 
عويضة أن الوزارة وفور علمها واطالعها 
على التقاريــر الدولية التي تناولت عدم 
مطابقــة تلــك المنتجــات للمواصفــات 
باشرت فرق الوزارة ومجموعاتها الفنية 
بهــدف  المصريــة  المنتجــات  بفحــص 

منه لشــرٍح حــول واقع البتــرول وتوفر 
المحروقــات في قطاع غــزة وخاصة في 
ظل سياسة اســتمرار إغالق المعابر من 
طرف االحتالل اإلســرائيلي، ومدى تأثير 
هذه السياسة على السوق الفلسطينية 

بالقطاع.
بدوره بّين شقفة أن هيئة البترول تتابع 
األمر بشــكل يومي ولديها رؤية وخطة 
واضحة من أجل تجاوز أي أزمة للوقود 
في األيــام القادمة، موضحــّا أن الهيئة 
تواصلت مــع أصحاب شــركات البترول 
وأكدت عليهم بضــرورة زيادة الكميات 
الــواردة من الوقود مــن أجل تجاوز أي 
ازمة قــد تطرأ فــي المســتقبل القريب 
أو األيام القليلــة القادمة نتيجة إلغالق 
المعابر، مشيرًا إلى أن الكميات المتوفرة 
والمخزنــة مــن البترول في غــزة تكفي 
لتجــاوز األزمة، الفتــًا ألن إغالق المعابر 

يأتي بسبب األعياد اليهودية. 

قــد وصلت الــى %63 ومــن المتوقع أن يتم 
التسليم مطلع العام القادم.

وأشــار إلــى مشــروع مدينــة الشــيخ حمــد 
والممــول مــن دولــة قطــر، وقــال:" هــذا 
المشــروع مكون من ثالثــة مراحل وقد تم 
تنفيذ المرحلة األولى بواقع 1060 شــقة تم 
توزيعهــا على الفئــات المســتهدفة، وكانت 
الــوزارة حريصــة علــى الشــفافية المطلقة 
فــي كل المراحــل، باإلضافة لكــون القرعة 
كانــت علنيــة، وعملية توزيع الشــقق على 

المستفيدين تمت وفقًا للنظام واألصول". 
وكشــف ســرحان عــن تأســيس صنــدوق 
سيتم بموجبه البدء بتنفيذ المرحلة القادمة 
لمشــروع مدينة الشــيخ حمد، الفتــًا إلى أن 
تنفيــذ هذه المرحلة ســيعتمد على الدفعات 
المحصلة من المستفيدين من المشروع في 

التأكــد من صالحيتها ومــدى مطابقتها 
للمواصفات الفلســطينية قبل تسويقها 

وانتشارها في األسواق.
تســاؤالت  علــى  رده  معــرض  وفــي 
أعضــاء اللجنة عــن اإلجــراءات اإلدارية 
فــي معبر كــرم أبــو ســالم بخصوص 
البضائع الواردة، أكد عويضة أن وزارته 
تقــدم كافة التســهيالت اإلدارية للتجار 
وتقــوم بفحــص البضائــع والتأكد من 
مطابقتها للبيان التجــاري والمواصفات 

الفلسطينية.
وفى نهاية اللقاء أكد النائب عدوان على 
أهميــة االســتمرار في مراقبــة البضائع 
واألسواق للحفاظ على صحة المستهلك 

الفلسطيني.

هيئة البترول 
إلى ذلك عقدت اللجنة اجتماعًا مع مدير 
عام هيئة البترول خليل شقفة واستمعت 

عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية في 
المجلس التشــريعي جلسة اســتماع لوكيل 
وزارة اإلســكان ناجــي ســرحان، وناقشــت 
معــه المشــاريع االســكانية والفئــات التــي 
تستهدفها هذه المشــاريع وآليات االستفادة 
منها، وترأس الجلســة رئيس اللجنة النائب 
عبــد الرحمن الجمل، وحضرها أعضاء اللجنة 
النــواب: يحيى العبادســة، ســالم ســالمة، 
يوسف الشرافي، محمد شهاب، وهدى نعيم.

بدوره تســاءل رئيس اللجنــة النائب الجمل 
عن واقع المشــاريع االسكانية والفئات التي 
مــن المفترض أن تســتفيد منهــا، والمعايير 
واآلليات اإلدارية التي تعتمدها الوزارة لمنح 
المواطنين حق االستفادة من هذه المشاريع.
مــن ناحيته أطلع ســرحان رئيــس وأعضاء 
اللجنة على واقع المشــاريع االســكانية التي 
نفذتها الوزارة باإلضافة الى المشــاريع التي 
تشرف على تنفيذها حاليًا من خالل الجهات 
المّمولــة، الفتًا إلــى أن من تلك المشــاريع 
مشــروع مدينة األســرى المحرريــن بصفقة 
وفــاء األحــرار والواقــع بالقــرب مــن محررة 
نتســاريم، ومشــروع اإلســكان التركــي في 
منطقــة جحر الديك ومناطق أخرى والممول 
مــن مؤسســة IHH التركيــة والبالــغ قيمته 
12 مليــون دوالر بواقع 320 وحدة ســكنية، 
مؤكــدًا أن نســبة اإلنجاز في هذا المشــروع 

المرحلة األولى.
ونوه إلى دور وزارته في تذليل العقبات أمام 
الجهــات الداعمة من حيــث تخصيص قطع 
األراضــي ومراجعــة المخططات الهندســية 
وتصاميمها وتدقيقها بما يتناسب مع ثقافتنا 

وعادتنا وتقاليدنا.     
من جانبهــم عبر النواب أعضــاء اللجنة عن 
شكرهم للجهود التي تبذلها الوزارة والجهات 
الداعمة والممولة لمشــاريع اإلســكان والتي 
تخــدم المحتاجين والشــرائح المهمشــة من 
أبناء شعبنا خاصة في ظل الظروف الصعبة 

التي يمر بها قطاع غزة.
 وأكــدت اللجنة حرصها الشــديد على اتباع 
معاييــر الشــفافية والنزاهــة واألولوية التي 
يتم بموجبها توزيع الوحدات السكنية بهدف 

تحقيق العدالة االجتماعية.

اجتمعت مع مدير هيئة البترول
اللجنة االقتصادية تستمع لوكيل 

وزارة االقتصاد الوطني 

لجنة التربية تستمع لوكيل وزارة اإلسكان 

غزة – المكتب اإلعالمي للتشريعي:
أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني تقريره االداري لشهر سبتمبر 
2016، وتضمــن التقريــر انجازات المجلس خالل الشــهر الماضي 

لكافة نشاطات رئاسة المجلس واللجان والدوائر المختلفة.
وقال المكتب اإلعالمي للتشــريعي، إن لجان المجلس التشريعي 
عقد خالل الشــهر الماضي سبتمبر، ســبعة اجتماعات و5 جلسات 
اســتماع لمســؤولين حكومييــن وأعدت 4 تقارير واســتقبلت 26 
شــكوى ووجهــت 57 مراســلة لجهــات حكومية لمتابعــة قضايا 

ومشاكل وهموم تخص المواطنين.

رئاسة التشريعي
وذكر المكتب أنه تم عقد مؤتمر صحفي لرئاسة ونواب المجلس 
حــول منع النواب من أداء فريضة الحج لهذا العام، باإلضافة إلى 
مؤتمــر تنديــدًا بإدراج النائــب فتحي حماد علــى الئحة اإلرهاب 
الدولــي، وتــم إرســال مراســالت برلمانية لألعضاء فــي االتحاد 
البرلماني الدولي حول مطالبة رئاســة المجلس التشــريعي إدانة 
قــرار الواليــات المتحــدة إدراج النائــب فتحي حماد علــى قائمة 
اإلرهــاب األمريكية، وقد تلقــت اإلدارة بعض الــردود البرلمانية 

بالخصوص.

األمانة العامة
وأشــار إلى أن األمانة العامة عقدت اجتماع للجنة اإلدارية العليا 
للمجلس، وقام األمين العام للمجلس التشريعي بمتابعة القضية 
الدســتورية بالطعــن علــى قانــون اللجنــة اإلداريــة الحكومية، 
والمشاركة في اعداد قانون حماية المستهلك، وفي اعداد قانون 
الصلــح الجزائي، كما وشــارك بعــدد من اللقــاءات اإلعالمية مع 

بعض الفضائيات.

 اجتماعات اللجان
عقــدت اللجنــة البرلمانية الخاصــة ثالثة اجتماعات لهــا لتحديد 
الخطــوات العملية الواجــب اتباعها لمعالجــة أرض القطعة رقم 
)88(.  وعقــدت لجنة الرقابة العامة وحقوق االنســان اجتماعًا مع 
السيدة دوبرافكا ســيمونوفيتش المقررة الخاصة لألمم المتحدة 
في قضايا العنف ضد النســاء وذلك لمناقشــة حقــوق المرأة في 
قطاع غزة.  وعقدت اللجنة االقتصادية اجتماعًا مع رئيس ديوان 
الرقابــة الماليــة واإلدارية.  كمــا وعقدت لجنة التربيــة والقضايا 
االجتماعية اجتماعين دوريين لها ناقشــت عدد من القضايا التي 

تهم اللجنة. 

جلسات االستماع
وعقــدت لجنــة التربية والقضايا االجتماعية جلســة اســتماع مع 
عضويــن مــن مجلس إدارة جامعــة األقصى لســماع المقترحات 

والحلول التي تم االتفاق عليها.
وعقــدت لجنــة الداخلية واالمن والحكم المحلي جلســة اســتماع 
للمفوضية العليا للهيئة المســتقلة لحقوق االنســان تناول وضع 
الحريــات فــي غزة والتطــور الحاصل في األجهــزة األمنية وأيضا 
األوضاع داخل السجون. وأيضا مع مدير عام جهاز االمن الداخلي 
تنــاول صورة األوضاع األمنية في محافظــات قطاع غزة. وأخيرًا 
لرئيــس بلدية خان يونس تناول العديد من شــكاوى المواطنين 

بحق بلدية خان يونس.
كمــا عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة جلســة اســتماع مع رئيس 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية السيد إسماعيل محفوظ لمناقشة 

موضوع أرض القطعة رقم )88(.

النشاط اإلعالمي
وأصــدرت الدائــرة اإلعالميــة األعــداد 197-196 مــن صحيفــة 
البرلمان، وقامت بالتغطية اإلعالمية لـ 7 اجتماعات ولقاء وجلسة 
استماع للجان المجلس، وأصدرت 31 خبر صحفي، وتم التنسيق 
والترتيــب إلجــراء العديــد مــن المقابــالت والحــوارات واللقاءات 

الصحفية والتلفزيونية واإلذاعية مع د. أحمد بحر والنواب.

 الشؤون القانونية والبحوث
اصدرت اإلدارة 6 دراســات قانونية وتقارير وأوراق عمل، وأعدت 
7 مذكرات قانونية، وعقدت 4 اجتماعات وورش عمل، ومشــاريع 

القوانين واألنظمة واللوائح واحد.

التشريعي يصدر تقرير 
عمله لشهر سبتمبر



العــددالخميس 20 أكتوبر/تشرين األول 2016
)199(A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

7 أخبار

عقدت اإلدارة العامة للشؤون القانونية في المجلس التشريعي ورشة عمل لمناقشة مشروع 
قانــون معــدل لقانون حماية المســتهلك رقم )21( لســنة 2005م المّقر مــن قبل المجلس 
بالمناقشــة العامة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الصحة واالقتصاد والزراعة، باإلضافة 

لممثلين عن الغرفة التجارية، وثلة من الحقوقيّين والمحاميّين.
بدوره أوضح مدير عام اإلدارة العامة للشــؤون القانونية "أمجد األغا" أن المشــروع المقترح 
يكتسب أهمية كبيرة باعتباره يستهدف تعديل بعض النصوص القانونية السارية التي تعيق 
حماية المســتهلك ولم تعد تتالءم مع الظروف والمســتجدات التي أفرزها الحصار على قطاع 
غزة، منوهًا أن بعض التجار باتوا يعمدون إلى التالعب بالسلع والمنتجات خالفًا للمواصفات 

الفنية وهو ما تسبب بتفشي العديد من األمراض واألضرار في صفوف المستهلكين.
ونوه إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار تهيئة المشروع للقراءة األولى وتهدف إلى االستماع 
إلــى مالحظات ممثلي الوزارات ذات االختصاص واســتدراك أوجه القصور التي كانت تعتري 

النص األصلي.  
من ناحيتهم أشاد الحضور بمضمون التعديالت التي تركزت على تعزيز حماية المستهلك في 
ظــل حالة الحصار المفروض على قطاع غزة والتي تســتهدف الحد من احتكار التجار للســلع 
األساسية وتغليظ العقوبات على جرائم الغش وبيع السلع الفاسدة ومنتهية الصالحية، عالوة 
على منح الوزير المختص صالحيات اتخاذ تدابير احترازية ضد التجار المخالفين ضمن ضوابط 
ومعاييــر قانونية، كذلــك تضمن التعديل صالحية تصالــح وزارة االقتصاد مع التاجر المتهم 
بإحدى الجرائم ضد المستهلك ضمن محددات ومعايير قانونية وإجرائية تكفل الموازنة بين 

المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.   
واتفق الحضور في نهاية الورشــة على مراعاة المالحظات المثارة والخروج بمشــروع قانون 
واإلسراع في إقراره لتحقيق الغاية المرجوة من المشروع والمتمثلة في الحد من حاالت الغش 
واالحتكار والتالعب باألسعار التي يعاني منها المستهلك الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

التشريعي يناقش تعديالت تشريعية 
لتعزيز حماية المستهلك

عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
اجتماعًا دوريًا لها مطلع األسبوع الجاري 
بمقر المجلس التشريعي برئاسة النائب 
عبــد الرحمن الجمــل، وحضــور أعضاء 
اللجنــة ُكاًل من النــواب: خميس النجار، 
سالم سالمة، يوســف الشرافي، ويحيى 

العبادسة. 
االجتمــاع  أثنــاء  اللجنــة  وناقشــت 
األوضــاع الصحية وواقــع وزارة الصحة 
والمستشــفيات الحكومية فــي القطاع، 
حيث قّدم مســئول ملف الصحة باللجنة 
النائــب خميس النجار شــرحًا وافيًا حول 
أوضــاع الوزارة ومرافقها ومؤسســاتها، 
منوهــًا إلــى وجــود نقــص حــاد فــي 
األجهزة الطبية، والمختبرات والتجهيزات 
الالزمــة  والمســتلزمات والمســتهلكات 
لعمل الطواقم الطبية في مستشــفيات 
الخاصــة بالرعايــة  الــوزارة ومراكزهــا 

الصحية. 
وأكــد أن الــوزارة بحاجــة للمزيــد مــن 
الكــوادر الطبيــة وخاصــة فيمــا يتعلق 
بالعديد من األمراض المزمنة، وتحديدًا 

أمــراض القلب والشــرايّين نظــرًا لتزايد 
الحــاالت المرضية في هــذا التخصص، 
هــذا  تعزيــز  ضــرورة  علــى  مؤكــدًا 
االختصاص بالكــوادر المهنية والطبية 

البشرية واللوجستية.
وشــدّد النجــار علــى أن وزارة الصحــة 
في رام اهلل ال تقــوم بدورها وواجباتها 
تجــاه المستشــفيات والمراكــز الطبيــة 
فــي القطاع، داعيًا المؤسســات الدولية 
والمنظمات غيــر الحكومية لتغطية هذا 
النقــص من خــالل تقديم مســاعدات 
عينية وأجهزة طبية للوزارة في القطاع 

بشكل مباشر وعاجل. 

المسيرة التعليمية
 إلى ذلك ناقشت اللجنة أوضاع المسيرة 
التعليميــة ومؤسســات التعليــم العالي 
في قطاع غزة ووقفت على المشــكالت 
المتعلقــة ببرامــج الدراســات العليا في 
بعض الجامعات، وفيما يتعلق بالمناهج 
الجديــدة أوضح النائب الجمل أن لجنته 
كانــت قد طلبــت من الوزارة المباشــرة 

المناهــج  وتقويــم  تقيّيــم  بإجــراءات 
التعليمية الجديدة، مع ضرورة االستعانة 
بالخبراء وأصحاب االختصاص والكفاءات 
الوطنيــة ســواًء بالــوزارة أو خارجهــا، 
بتقريــر  التشــريعي  المجلــس  وتزويــد 
مفصل حول المناهج ومدى صالحيتها. 
وفي إطــار منفصــل تــدارس أعضاء 
اللجنة عدد مــن التقارير الصادرة عن 
ديــوان الرقابة الماليــة واإلدارية حول 
بعض الدوائر والمؤسســات الحكومية 
ذات الصلــة بعمــل اللجنــة، مؤكدين 
أنهــم بصــدّد إجــراء دراســة معمقــة 
ومتكاملة لهذه التقارير ومن ثم إصدار 
التوصيــات الالزمة بشــأنها للمعنيّين، 
مؤكديــن على أهميــة هــذه التقارير 
فــي تحســين وتعزيــز أداء الــوزارات 

والمؤسسات الحكومية.
وعلى صعيٍد أخر ناقــش أعضاء اللجنة 
عدد من الشكاوى التي تقدم بها بعض 
المواطنيــن، وأصدرت اللجنة التوصيات 
الالزمة بشــأنها للجهــات المختصة من 

أجل معالجتها حسب األصول. 

لجنة التربية تناقش الوضع الصحي 
والتعليمي بالقطاع

هنأ وفد من نواب الضفة ســفير المملكة 
المغربيــة فــي رام اهلل بنجــاح التجربــة 
االنتخابيــة البرلمانية، مشــيّدين بالدور 
الحيــوي والفاعــل الذي تلعبــه المملكة 
المغربية في دعم الشــعب الفلســطيني 

والمقدسات اإلسالمية في فلسطين. 
جاء ذلك لدى زيارة ُكاًل من النواب: محمد 
طوطــح، أحمد عطــون، وأيمن دراغمة، 
للســفير المغربــي محمد الحمــزاوي في 
مكتبه بمقر الســفارة في مدينة رام اهلل 
المحتلة بداية األســبوع الجاري، لتقديم 
التهنئة له بمناســبة اإلنجاز الذي حققته 
المملكــة بإتمــام العمليــة الديمقراطية 

واالنتخابات التشريعية.  
ووصــف النواب العمليــة االنتخابية التي 
جرت مؤخرًا بالمملكــة المغربية باإلنجاز 
الديمقراطــي المشــّرف، منوهيــن ألنها 
النخــراط  نظــرًا  نموذجيــة  انتخابــات 

ومشــاركة كل أطياف العمل السياســي 
فــي المملكة المغربية فــي هذه العملية 

االنتخابية الحرة. 
وأشــار النواب إلــى أن المنطقة العربية 
تعيش حالــة من التخبط واالنشــقاقات 
المختلفــة والتيــه السياســي، فــي حين 
نجحــت المملكة المغربية باجتياز وإتمام 
أجــواء  ظــل  فــي  االنتخابيــة  العمليــة 
ديمقراطيــة ونزيهة، على الرغم من كل 
المعوقــات، وذلك بحكمة قيادتها ممثلة 
بجاللة الملك المغربي "محمد السادس" 
والقيــادة المغربيــة، مؤكديــن أن هذه 
االنتخابــات مــن شــأنها المحافظة على 
الوحدة المغربية، ومعتبرين إنجازها نجاح 

لكل مكونات الشعب المغربي الشقيق.
وأكــد النواب أثناء اللقاء حرص الشــعب 
المملكــة  ســيادة  علــى  الفلســطيني 
المغربية ووحدة أراضيها، مشــيرين إلى 

أجمع.     
وشكر وفد النواب دور المغرب في إصدار 
القــرار المتعلــق بمنظمــة "اليونســكو" 

أن تمتــع المغرب بحالة من الديمقراطية 
والنزاهــة إنما هو أمر يفاخــر به المغرب 
كل الشعوب العربية واإلسالمية والعالم 

والذي أكد على الحق اإلسالمي الخالص 
في مدينة القدس ومقدساتها، ونفى أي 
حــق أو وجود لليهود فــي بيت المقدس 
والمســجد األقصــى المبــارك، وتباحــث 
النواب مع الســفير حول كيفية اســتثمار 
هذا القــرار الدولي لدعم ونصرة القدس 

وأهلها في المحافل الدولية المختلفة.
بدوره أكد الســفير محمد الحمزاوي على 
الرعاية التي يوليها جاللة الملك والقيادة 
المغربية للقدس من خالل صندوق بيت 
مــال القدس الشــريف والمشــاريع التي 
يرعاهــا هذا الصندوق على أرض الواقع 
في مدينة القدس، باإلضافة إلى الدعم 
الدولي في مساندة القضية الفلسطينية 
وقضيــة القدس بشــكل خــاص، مقدمًا 
شــكره للنواب علــى مبادرتهــم لزيارته 
وحرصهــم علــى التواصــل الدائــم مــع 

السفارة المغربية. 

نواب الضفة يهنئون السفير المغربي بنجاح االنتخابات البرلمانية 

شارك وفد من نواب المجلس التشريعي في جنازة الشهيد أحمد أكرم نبهان من 
مخيم الشــاطئ والذي اسُتشهد األسبوع المنصرم متأثرًا بجراحه التي أصيب بها 

أثناء عدوان عام 2008م "حرب الفرقان".
وشــيعت جماهير غفيرة الشــهيد نبهان بمشــاركة فصائلية ورســمية واســعة، 
وبحضور أهل الشهيد وأصدقائه الذين استذكروا مواقفه البطولية أثناء مشواره 
الجهادي وعمله في صفوف المقاومة، داعين اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.
وقد رثى د. أحمد بحر في كلمة له ألقاها لدى مشاركته بالجنازة الشهيد معتبرًا 
إياه من أبطال الشعب الفلسطيني الذين ضحوا بكل ما يملكون من أجل دينهم 
ووطنهم وشــعبهم، وأضاف قائاًل:" لقد بذل الشــهيد كل ما بوسعه وعلى مدار 
ســنوات عديدة عاماًل ومجاهدًا من أجل فلســطين واألقصى حتى ُاصيب بجروح 
بالغة جراء استهداف طائرات العدو له مما أفقدته هذه اإلصابة قدماه، لكنه ظل 
مرابطًا ومقاتاًل في سبيل اهلل حتى لقى اهلل شهيدًا نحسبه كذلك وال نزكي على 

اهلل أحدًا". 

التشريعي يشارك في جنازة الشهيد "نبهان"
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َأسســت األمم المتحدة منظمة أطلقت عليها تســمية "هيئة األمم المتحدة 
إلغاثة الالجئين الفلســطينيين" وذلك في نوفمبــر 1948 لتقديم المعونة 
لالجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات 

غير الحكومية وبعض منظمات األمم المتحدة األخرى.
وفي الثامن من ديسمبر من العام  1949 وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 
302، تأسست وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن ُتجدد واليتها كل ثالث ســنوات 
لغايــة إيجاد حــل عادل للقضية الفلســطينية، هــذه المنظمــة التي يرمز 
لهــا اختصــارًا "أونروا"، من صميــم مهامها تقديم الدعــم والعون لالجئين 

الفلسطينيين الذين ُهجروا من أرضهم قصرًا بفعل عصابات االحتالل.
األونروا لم تعد كما كانت في سابق عهدها، فهي ومنذ فترة تنتهج سياسة 
التراجــع فــي تقديم الخدمات وتقليصهــا إلى أدنى مســتوى ممكن، فمنذ 
تولى السيد/ بيير كرهينبول مفوضية األونروا في مارس 2014م، وخدمات 
األونروا في تراجع متســارع على كافة الُصُعد فلو نظرنا لبرنامج التشــغيل 
رد في أعداد الموظفين،  لوجدنا تراجع ملحوظ طرأ عليه أدى إلى تراجع مطَّ
نتيجة التقاعد وعدم التعويض بمعدل ســنوي %5.6، األمر الذي زاد أعداد 
العاطليــن عــن العمل مــن بين الخريجين مــن %38 في عــام 2014م إلى 

%42.5 في عام 2016م وبالتالي ازدياد معدالت الفقر المدقع.
رافق ذلك تنكر الوكالة لحقوق الموظفين العرب سواء في التثبيت، أو مسح 
الرواتب. وتم خفض موظفي البطالة وجاري العمل للتخلص من 350 عامل 

بطالة، كما تم تسريح 150 مهندسًا بعقود مؤقتة.
كذلــك األمر في برنامج التعليم، حيث تتكّدس أعــداد الطالب في صفوف 
مدارس الوكالة من متوسط 35 طالبًا في الصف لعام 2014 إلى حوالي 50 
طالبًا في الصف لعام 2016. كما قلَّصت أعداد معلمي األنشطة الالمنهجية، 
واألذنة، والسكرتارية في المدارس، وقلَّصت حصة العلوم من الصف الرابع، 

وحصص االجتماعيات باإلضافة لتقليصات أخرى ال يتسع المجال لذكرها.
أما لو نظرنا للميزانية نجد أن الفجوة التمويلية للوكالة )العجز في الميزانية 
العادية( قد زاد من 150 مليون دوالر في عام 2014 إلى 180 مليون دوالر 

في عام 2016م. 
بالتــوازي مع ذلك تراجعت المنح الدوليــة المقدمة للوكالة، في حين زادت 
نفقاتها نتيجة زيادة أعداد الموظفين الدوليّين والوظائف العليا التي ال يظفر 
بها إال أصحاب الجنسيات األوروبية ومن هم على شاكلتهم، وهو أمر يرهق 
الموازنــة ويبّدد األموال علــى رواتب األجانب وامتيازاتهــم دون أن يكون 

هناك عائد ملحوظ على حياة الالجئين وأوضاعهم المعيشية والحياتية.  
إن السياســة التــي تنتهجهــا األونــروا والهادفة في نهاية المطــاف للتراجع 
والتخلــي التدريجي عن الالجئين وهمومهم ولتؤكد أن هناك نية مســبقة 
لدى األمم المتحدة وأرباب األونروا لتبديّد مقدرات الوكالة في أوجه ال تفيد 

جمهور المستفيدين من الوكالة وهم الالجئون.
كما أن األداء الســيئ هو نتيجة طبيعية لإلدارة الســيئة، وال يمكن إصالح 
عمل األونروا في ظل وجود قيادات غير مؤهلة وغير قادرة على ممارســة 
أســاليب إدارية تؤدي إلنجاح العمل المتمثل في إغاثة وتشــغيل الالجئين 

الفلسطينيين.
وعليــه فإنني أدعــو األمم المتحدة إلعــادة االهتمام الدولــي بالالجئين، كما 
أدعو األونروا الســتبدال مفوضها العام "كرهينبول" ونائبته "ساندرا ميتشل"، 

بقيادات كفؤة قادرة على تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها األونروا.

هنــأ د. أحمد بحر، أمس األســير المحرر عبد الكريم 
أبو معمر من محافظة رفح والذي أفرج عنه االحتالل 
بعــد قضائه مدة محكوميته البالغة عشــر ســنوات 
قضاها متنقاًل بين الســجون، وتقــدم بحر بالتهنئة 
الحارة من األسير وذويه، متمنيًا الفرج العاجل لبقية 

أسرانا في سجون االحتالل. 
بدوره نقل األسير المحرر" أبو معمر" معاناة األسرى 
في الســجون وواقع حياتهم اليوميــة، مؤكدًا أنهم 
يعانون مــن اإلجراءات التعســفية المتخذة من قبل 
إدارة الســجون بحقهم، شــاكرًا للتشــريعي زيارته، 
وداعيًا لمواصلة النضال على كل األصعدة من أجل 

تحرير أسرانا األبطال من سجون االحتالل. 
من ناحيته طالب بحر المنظمات الحقوقية والدولية 
ببذل قصارى جهدهــا من أجل التخفيف من معاناة 
أســرانا فــي الســجون واالطــالع علــى أوضاعهــم 

الحياتيــة اليوميــة، واجبــار مصلحة الســجون على 
توفير العالج الالزم للمرضى منهم، منددًا بإجراءات 
االحتالل وسياســاته التعســفية بحقهــم، مؤكدًا أن 
شــعبنا بمكوناتــه كافة يقــف مع األســرى ويدعم 

حقهم بالحرية. 

التشريعي يهنئ األسير المحرر "أبو معمر" 

ألقى أميــن عام المجلس التشــريعي د. 
نافذ المدهون محاضرة أمام طالبات كلية 
الشــريعة والقانون بالجامعة اإلســالمية 
بحضور عميد الكلية د. ماهر السوســي، 
ومشــاركة كوكبــة مــن الطالبــات، بّين 
خاللها مهام المجلس التشريعي وانجازاته 

ومراحل الحياة البرلمانية في فلسطين.
واســتعرض المدهــون فــي محاضرتــه 
الحيــاة البرلمانية في فلســطين ومراحل 
تطورهــا، موضحًا أن فلســطين كان لها 
تمثيل برلماني فــي زمن األتراك، وزمن 
البريطانيين، وكذلك أثناء فترة اإلدارتين 
المصريــة واألردنيــة، وصــواًل للمجلس 
التشريعي األول في عهد السلطة والذي 

تشكل عام 1996م. 
وأشــار إلــى إنجــازات التشــريعي منــذ 
تشــكيله في العام )1996م(، مضيفًا أن 
السياسة التشــريعية للمجلس التشريعي 
األول والثانــي كانــت تنســجم وطبيعة 
الرؤية السياســية للمشــرع الفلسطيني، 
مؤكــدًا المجلــس التشــريعي الحالي أقر 
أكثر من 55 قانون غالبيتها من القوانين 
الرئيســية مثل: القانون المدني، القانون 
قانــون  الشــركات،  قانــون  التجــاري، 
وتــم  االيجــارات،  وقانــون  المخــدرات، 
التعديــل على بعض القوانين لتنســجم 
والتطورات في وسائل االتصال الحديثة 

مثل: "شبكة االنترنت ووسائل التواصل 
االجتماعي". 

ولفــت المدهون أن أهم هــذه القوانين 
هو قانون المعامالت اإللكترونية لســنة 
2013 الــذي يعتبــر خطــوة متقدمة في 
العمل التشريعي الفلسطيني، مشددًا أن 
التشــريعي أهتم بالعمــل الرقابي وأنجز 
العديــد مــن المهــام الرقابيــة من خالل 
األســئلة واالســتجوابات وتشــكيل لجان 
تقصــي الحقائــق، بهدف تجويــد العمل 
الحكومــي والمراقبة على أداء الســلطة 

التنفيذية. 
وعلــى صعيــد الخطــوات اإلجرائية نوه 

المدهــون إلى آليات ســن التشــريعات، 
مبينــًا أن القانــون يمر بمراحــل متعددة 
تبدأ بتقديم المقتــرح من قبل الحكومة 
أو لجان المجلس التشــريعي، ثم يعرض 
للمناقشــة العامــة، ثــم القــراءة األولى، 
فالثانية وقد تكون هناك قراءة ثالثة بناًء 
على طلب النواب، مؤكدًا أن التشــريعي 
يعمــل علــى اشــراك المجتمع فــي إثراء 
القوانين والتشــريعات التــي تصدر عنه، 
مــن خــالل دعــوة مؤسســات المجتمع 
المدني والقطــاع الخاص والمؤسســات 
الرسمية للمشاركة في ورش العمل التي 

تعقد تمهيًدا إلعداد القوانين. 

أمين عام التشريعي يلتقي بطالبات الشريعة 
والقانون بالجامعة اإلسالمية 

بحضور عميد الكلية


