
صحيفة نصف شهرية تصدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني  

w w w . p l c . g o v . p s

العددالخميس  12 ربيع ثان 1432 ه  ::  17 مارس /  آذار 2011 م

60

4

نواب "الت�سريعي" ي�ساركون بقوة يف فعاليات 15 اآذار على امتداد ال�سفة والقطاع

د. دويك يرحب بزيارة »أبو مازن« لغزة واستجابته ملبادرة هنية إلنهاء االنقسام
د. بحر يؤكد تأجيل جلسة التشريعي املخصصة إلنهاء االنقسام انتظارا لنتائج لقاء عباس – هنية املرتقب

إجراءات إلنجاح الزيارة
وثم��ن دويك في حوار م��ع »البرلمان« 
مبادرة هنية لدعوة »أب��و مازن« لزيارة 
غزة، داعي��ا إلى اتخاذ كاف��ة اإلجراءات 
الزيارة  والتدابي��ر الالزم��ة الس��تثمار 
والعمل على إنجاحه��ا للخروج من نفق 
االنقس��ام، مش��يرا إل��ى أنه ق��ام بتأجيل 
الجلس��ة الخاص��ة التي كان مق��ررا أن 
يعقدها المجلس التشريعي بشكل مشترك 
بي��ن الضف��ة والقط��اع لبح��ث اآلليات 
الكفيلة بإنهاء االنقس��ام إلى إشعار آخر، 
وذل��ك انتظارا لنتائج لقاء عباس وهنية 
المنتظر في ظل المناخات اإليجابية التي 

تولدت بين الطرفين. 
نوايا صادقة

وأع��رب دوي��ك ع��ن ثقت��ه ف��ي توفر 
الحقيقي��ة  واإلرادات  الصادق��ة  النواي��ا 
ل��دى الطرفين إلنهاء االنقس��ام، مؤكدا 
أن الزيارة س��تقرب وجه��ات النظر بين 

الطرفين.

وشدد دويك على أننا بتنا إلى المصالحة 
الوطني��ة أق��رب، مش��يرا إل��ى أن زيارة 
»أبو مازن« -إن تمت- ستس��فر عن نتائج 
إيجابي��ة ب��كل تأكيد، وس��تتمخض عن 
فرحة عارمة لشعبنا الفلسطيني في كافة 

أماكن تواجده في الداخل والشتات. 
مشاركة فاعلة

وكان نواب المجلس التشريعي شاركوا 
بقوة في فعاليات الخامس عش��ر من آذار 
الرامي��ة إلى إنهاء االنقس��ام في مختلف 

مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
فق��د ش��ارك الن��واب اإلس��الميون ف��ي 
الفعاليات المقامة ف��ي مدن الضفة، فيما 
ش��ارك نواب كتلة التغيير واإلصالح في 

الفعاليات المقامة داخل القطاع. 
استجابة ملطالب الشباب

وفي ذات السياق حيا د. أحمد بحر النائب 
األول لرئيس المجلس الحشود المجتمعة 
في مدينة غزة للمطالبة بإنهاء االنقسام، 
التش��ريعي  المجل��س  اس��تجابة  معلن��ا 

لمطالب الش��باب الثائ��ر المطالب بإنهاء 
االنقسام.

وطالب بحر –الذي كان يتحدث الثالثاء 
أمام اآلالف في س��احة الجندي المجهول 
بمدين��ة غ��زة على رأس وف��د برلماني- 
الس��لطة الفلسطينية في رام اهلل بالسماح 
للدكتور عزي��ز دويك رئيس المجلس 
التش��ريعي بالدخول إل��ى مكتبه دون أي 
إعاق��ة أو قيود، والس��ماح لبقي��ة أعضاء 
المجل��س بدخ��ول مكاتبهم وممارس��هم 

عملهم البرلماني بحرية.
مصالحة على قاعدة الثوابت

وش��دد بحر على أن المجلس التش��ريعي 
يق��ف في صف واحد مع مطالب الش��باب 
الفلس��طيني المطال��ب بإنهاء االنقس��ام 
على قاع��دة الثوابت الفلس��طينية وعلى 
طريق مشروع المقاومة والحفاظ عليها، 
مؤكدا أن التش��ريعي مع إنهاء االنقسام 
م��ن أج��ل إنه��اء التنس��يق األمن��ي بين 
األجهزة األمنية الفلسطينية وبين أجهزة 
أمن الكيان الصهيوني، مضيفا: »نحن مع 
إنهاء االنقسام بقرار فلسطيني فلسطيني 
وال نري��د أن يك��ون القرار الفلس��طيني 

خاضعا للفيتو األمريكي«.
مناخات إيجابية فرضت التأجيل

وج��دد بح��ر وقوفه م��ع ثورة الش��باب 
التي خرج��ت اليوم لتقول ال لالنقس��ام 
وال لالحت��الل الصهيون��ي المجرم الذي 
يريد تغيي��ر معالم القدس واالس��تمرار 
ف��ي الحفري��ات والتهويد واالس��تيطان، 
مس��تذكرًا األس��رى البواسل في سجون 
االحت��الل الذين يضرب��ون أروع األمثلة 

في الوحدة الوطنية.
في س��ياق متصل أك��د بحر نبأ تأجيل جلس��ة 
التش��ريعي المخصصة لوضع اآللي��ات الكفيلة 
بإنهاء االنقسام انتظارا لنتائج لقاء عباس – هنية 
المرتقب في ظل األج��واء اإليجابية التي تخيم 
على المشهد الوطني حول قرب إنجاز المصالحة 

الداخلية واستعادة التوافق الوطني المنشود.

»التشريعي« مينح الثقة بالتعديل الوزاري حلكومة هنية باإلمجاع

د. بحر: املصادقة على التعديل الوزاري 
حق دستوري للمجلس التشريعي 

هنية: التعديل خطوة إدارية  اقتضتها 
املصلحة وال تشكل عقبة أمام املصالحة 

  النواب: التعديل يشكل مطلبا تشريعيا 
وشعبيا يف إطار العملية الديمقراطية 

ب���ارك د. عزيز دوي���ك رئي�س املجل�س 
الت�رشيعي ا�ستجابة »اأبو مازن« لدعوة 
الأخ اإ�سماعي���ل هنية له لزي���ارة غزة، 
موؤك���دا اأن ه���ذه ال�ستجاب���ة ال�رشيع���ة 
جاءت يف وقتها املنا�سب متاما يف اإطار 
ا�ستجابتها لنداء ال�سباب ونب�س ال�سارع 

الفل�سطيني التائق لإنهاء النق�سام.

د.بحر ونواب التشريعي أثناء القائه كلمة أمام الحشود الشبابية في ميدان الجندي المجهول بغزة .. وفي الصورة اإلطار د.عزيز دويك

التشريعي خالل جلسة منح الثقة للتعديل الوزاري لحكومة هنية

اللجنة القانونية بالتشريعي": جهد تشريعي 
ونشاط رقابي وعمل قانوني يعكس رفعة 

3العمل الربملاني القائم  )تقرير(

النائب هدى نعيم : نستعد إلقرار قانون 
الشباب بالقراءة األوىل أمام املجلس ونتبنى 
اسرتاتيجية لتفعيل دور الشباب يف املرحلة 

4املقبلة  )حوار(

معرب رفح : لوحة ألم وامل تحفر اخاديدها 
يف عمق العالقة الفلسطينية 

4املصرية  )تقرير(



العدد الستون2

أك��د د. أحمد بح��ر النائب األول لرئي��س المجلس 
التش��ريعي الفلس��طيني على ضرورة فتح معبر رفح 
بشكل كامل أمام المس��افرين الفلسطينيين، مؤكدا 
أن حل األزمة اإلنسانية التي تتفاقم في المعبر حاليا 
تش��كل أولوية قصوى ينبغي على األشقاء المصريين 

حلها بشكل بالغ اإللحاح ودون أي تأخير. 
ج��اءت تصريحات بح��ر خالل جول��ة تفقدية له في 
معب��ر رف��ح يرافقه النائ��ب د. عبد الرحم��ن الجمل 
والنائب م. جمال س��كيك ورئيس بلدية رفح صبحي 
رضوان وعدد من قيادات حركة حماس في محافظة 
رفح، واس��تمع فيها إلى ش��كاوى ومعاناة المسافرين، 
والتقى خاللها عددا من المس��ئولين ف��ي المعبر في 
ظل تزايد الشكاوى الفلسطينية من سوء إدارة الجانب 
المصري للمعبر وتزايد أعداد الممنوعين من السفر، 
وخصوصا الحاالت اإلنس��انية كالمرضى والمسنين 

والمكفوفين وأصحاب اإلقامات والطالب واس��تمراء 
توجيه اإلهانات بحق المسافرين.

وجدد بحر مناش��دته للمش��ير محمد سيد طنطاوي 
رئيس المجلس العس��كري الحاكم ف��ي مصر بإنهاء 
معان��اة الفلس��طينيين عل��ى المعب��ر ف��ورا، وفتحه 
بش��كل طبيعي ودون قيود أمام المس��افرين، مؤكدا 
أن حال��ة م��ن االحتق��ان الش��ديد تخيم عل��ى أهالي 
قطاع غ��زة في ظل تفاق��م الوضع اإلنس��اني الناجم 
عن القي��ود المفروضة على حركة المس��افرين في 
المعب��ر. واعتب��ر بحر اس��تمرار مش��كلة معبر رفح 
إس��اءة للعالقات المصرية الفلس��طينية، مشددا على 
ضرورة االرتقاء إلى مس��توى المب��ادئ التي حملتها 
الثورة المصرية وعدم التناق��ض معها، واالبتعاد عن 
كل ما يضاعف معاناة الفلس��طينيين ويشدد الحصار 

المفروض عليهم.   

طال��ب د. أحم��د بح��ر النائ��ب األول لرئي��س المجلس 
التش��ريعي الفلس��طيني فصائل المقاومة الفلس��طينية 
باختطاف مزيد من جن��ود االحتالل إلجباره على إطالق 

سراح كافة األسرى في سجون االحتالل.
وأكد بحر أن قضية األس��رى الفلس��طينيين في سجون 
االحتالل اإلس��رائيلي تقع على س��لم أولويات الحكومة 
الفلس��طينية والمجلس التش��ريعي، مج��ددًا العهد على 

العمل الجاد على تحريرهم بشتى السبل واإلمكانات.
وقال بحر -خالل الوقفة التضامنية التي نظمها المجلس 
تضامنا مع أهالي األس��رى بغزة مع األسرى أمام الصليب 
األحمر-: "أنتم تاج رؤوس��نا يا من ترس��مون لنا طريق 
النص��ر والتحري��ر، بصمودكم وبصبركم نس��تقوي 
ونعاهدكم على االستمرار في طريقنا نحو تحريركم".

وبمناسبة يوم المرأة العالمي حيا بحر المرأة الفلسطينية 
صاحبة الفضل الكبير في صمود شعبنا والتمسك بثوابته، 
مس��تعرضا إنجازات المرأة إلى جانب الرجل في مراحل 

تاريخ قضيتنا الفلسطينية.
 وناش��د العالم الحر ومؤسس��اتها الحقوقي��ة بضرورة 
الدفاع عن حقوق المرأة الفلس��طينية في يومها العالمي، 
مشيدا بتضحياتها العظيمة وتحملها المسئوليات الملقاة 
عليها في كل مرحلة من مراحل نضال شعبنا الفلسطيني.

كما تط��رق بحر ليوم الديمقراطية الفلس��طيني الذي 
يص��ادف اليوم الس��ابع من آذار، مس��تنكرا تنك��ر العالم 

للديمقراطية الفلسطينية وما أنتجته في انتخابات حرة 
ونزيه��ة، مطالبا العال��م بضرورة التدخ��ل لإلفراج عن 
نواب الشرعية المختطفين لدى االحتالل في خرق كبير 

لجميع المواثيق واألعراف الدولية.
ون��دد بحر بما يق��وم االحتالل من مج��ازر بحق مدينة 
القدس ومحاولة تغيير معالمها وطرد سكانها األصليين 
منها، مثمنا في الوقت ذاته صمود أهلنا في مدينة القدس، 

اليومي، ملفتا إلى أن الوحشية الصهيونية قد بلغت مداها، 
وأن اختراق الصهاينة لكل القوانين الدولية واإلنس��انية 
ق��د بلغ حد الوقاح��ة العلنية التي ال ُيجدي معها س��وى 
المحاسبة الصارمة والضغط الواضح والعقوبات الرادعة.

ودعا بحر إل��ى تكاتف وطني وعربي وإس��المي لنصرة 
األس��رى والوق��وف إلى جانبه��م في محنته��م الراهنة، 
مؤك��دا أن فعالي��ات التضام��ن الفلس��طينية والعربية 
واإلس��المية م��ع األس��رى يج��ب أن تخرج ع��ن اإلطار 
التقليدي الموس��مي، وأن تأخذ طابعا اس��تراتيجيا دائما، 
وتتوس��ل بالوس��ائل الناجعة واإلجراءات الفعالة القادرة 
على الضغط على االحتالل وحمله على وقف ممارس��اته 

التعسفية بحق األسرى.
وطالب بحر المؤسس��ات الحقوقية والمنظمات الدولية 
للضغط على االحتالل لوقف عدوانه المستمر وجرائمه 
المتواصل��ة بح��ق األس��رى، مس��تهجنا أن يواجه آالف 
األس��رى الفلس��طينيين كل هذا العنت واأللم والمعاناة 
في س��جون االحت��الل دون أن يحرك العال��م المتحضر 
والمجتم��ع الدولي س��اكنا، ودون أن ينبري من يطالب 
بتطبي��ق االتفاقيات الدولي��ة والقوانين اإلنس��انية على 
هؤالء األس��رى ف��ي ذات الوقت ال��ذي تفتح في��ه أبواب 
المؤسس��ات الدولية أمام والد شاليط كي ينفث سمومه 
في وجه شعبنا الفلس��طيني وينعته بما شاء من أكاذيب 

واتهامات.

مناش��دا جميع الش��عوب العربية واإلس��المية بضرورة 
مس��اندة صم��ود أهالي الق��دس للحفاظ عل��ى المدينة 

المقدسة من التهويد.
وأكد بحر أن األس��رى في س��جون االحتالل يعيش��ون 
ظروفا بالغة الصعوبة والقسوة، وُتفرض عليهم عقوبات 
قاس��ية بين الحين واآلخر، وال يحتاج��ون إلى عقوبات 
جدي��دة كي تمارس عليهم مزيدا من التنغيص واإلذالل 

أش��اد د. أحمد بح��ر النائ��ب األول لرئيس 
المجلس التش��ريعي الفلس��طيني بمس��يرة 
المرأة الفلسطينية ماضيا وحاضرا، مؤكدا 
أن المرأة الفلسطينية تلخص هموم ومعاناة 
وقضايا ش��عبنا الفلس��طيني، وتجس��د كل 
قيم الوفاء والتضحية والعطاء التي تش��كل 
القاعدة الراس��خة لتدش��ين بنائ��ه الداخلي 
واألرضي��ة المتين��ة لدفع وتعزيز مس��يرة 

تحرره الوطني.
وأش��ار بحر في بيان صحفي بمناس��بة يوم 
الم��رأة العالمي إلى أن المرأة الفلس��طينية 
تعيش في إطار م��ن العّزة مطلقة والكرامة 
البالغة النابعة من احت��رام دورها ومكانتها 
وقيمتها، دينيا ووطنيا وإنسانيا، مؤكدا أن 
المرأة الفلسطينية تحظى باحترام وتقدير 
ال تح��وزه نظيراتها في الغ��رب الذي يدعي 
الديمقراطي��ة ويتش��دق بالدفاع عن حقوق 
الم��رأة فيما يعاملها كس��لعة مجردة قابلة 

للبيع ولشراء ويمتهن كرامتها.
وأوض��ح بحر أن المرأة الفلس��طينية تقف 
كش��ريك كام��ل إل��ى جان��ب الرجل في 
مس��يرة البناء الداخلي والتح��رر الوطني، 
مش��يرا إلى دوره��ا كأم وزوجة وربة بيت 
وحامية لألس��رة ومربية لألجي��ال، إضافة 
إل��ى دوره��ا ف��ي مضم��ار العم��ل الوطني 
والكفاحي كمقاومة ومناضلة مارست كل 
أش��كال العمل المقاوم، واستشهدت في سبيل 
الدفاع عن شعبها وقضيتها، ودخلت السجون 
والمعتقالت لتدفع ضريبة الحرية والكرامة 
واالس��تقالل، وتجرعت كافة أش��كال األلم 
والمعان��اة جنب��ا إل��ى جنب م��ع الرجل في 
ش��راكة كاملة تبرز عظمة وشموخ شعبنا 
الفلس��طيني وم��دى تكاتفه وت��آزر كافة 
مكوناته لنص��رة قضيته رغم��ا عن األثمان 
الباهظة والتكالي��ف الهائلة التي ُدفعت على 
امت��داد فت��رات ومحطات التاري��خ الوطني 

الفلسطيني. 
ولفت بحر إلى أن دور المرأة الفلس��طينية 
كان دورا عظيم��ا وبال��غ األهمي��ة خ��الل 
االنتفاض��ات األخي��رة التي أش��علها ش��عبنا 
الفلسطيني، وخصوصا في معركة الفرقان 
نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009، مشددا على 
أن شعبنا لن ينسى مطلقا التضحيات الكبرى 
التي قدمتها المرأة الفلسطينية على طريق 

النصر والعزة والتحرير.
االستش��هاديات  دور  بح��ر  واس��تذكر 
الفلس��طينيات الالت��ي أذهل��ن العالم أجمع، 
وعلى رأس��هم االستش��هادية ريم الرياشي، 
منوها إلى األس��يرات في س��جون االحتالل 
اللوات��ي يعاني��ن األمري��ن جراء سياس��ات 
االحت��الل القهرية دون أن يصدر عن الغرب 
"المتحض��ر" أي بادرة ح��راك لنصرتهم أو 
تخفي��ف معاناته��م ف��ي الوقت ال��ذي تثور 
ثائرت��ه نصرة لنس��اء في أماكن ش��تى من 

العال��م، وفي حوادث أدن��ى أهمية من ذلك 
بكثير.

وأك��د بحر أن تكريم المرأة الفلس��طينية 
ينطلق أساسا من منطلقات دينية وعقائدية 
قبل أن ينطلق من أي منطلقات أخرى، مشيرا 
إلى ضرورة تفعيل دور المرأة الفلسطينية 
عل��ى كاف��ة األصع��دة والمج��االت، وعدم 
االكتفاء ببلوغه��ا مقاعد البرلمان كنائبة 
أو تحّصله��ا عل��ى مقع��د وزاري كوزيرة، 
فالمرأة هي المجتمع كله وينبغي أن يكون 

لها دور في مناحيه ومجاالته المختلفة.
وناشد بحر –في يوم المرأة العالمي- كافة 
الدولية والحقوقية والمؤسسات  المنظمات 
الت��ي تعن��ى بالدف��اع ع��ن الم��رأة وكل 
أح��رار العال��م بالوقوف إلى جان��ب المرأة 
الفلس��طينية األس��يرة، والعمل على إنقاذها 
من براثن اإلرهاب الصهيوني داخل السجون 

والمعتقالت الصهيونية.   

يف يوم املراأة العاملي

د. بحر: املرأة الفلسطينية تحظى باحرتام وتقدير تفتقده نظرياتها يف الغرب »املتحضر«
 املرأة شريك كامل إىل جانب الرجل يف مسرية البناء الداخلي والتحرر الوطني

خالل م�ساركة برملانية اأمام مقر ال�سليب الأحمر

د. بحر يطالب فصائل املقاومة باختطاف جنود صهاينة لإلفراج عن األسرى

ا�ستمرار القيود تتنافى مع مبادئ الثورة امل�سرية

وفد برملاني يتفقد معرب رفح ويطلع على معاناة املواطنني

اس��تقبل نواب المجلس التش��ريعي برئاس��ة 
النائب األول لرئيس المجلس الفلس��طيني د. 
أحمد بحر وحضور رئيس الوزراء إس��ماعيل 
هني��ة في مق��ر المجلس بغزة رج��ل األعمال 
عبد العزيز الخالدي بعد اإلفراج عنه من أحد 

السجون اإلماراتية.
 وهن��أ هني��ة –في كلمت��ه- عائل��ة الخالدي 
بعودة ابنهم سالًما، مطالًبا باإلفراج عن جميع 

المعتقلين الفلسطينيين أينما تواجدوا.
 وج��دد هنية مطالبت��ه بضرورة قي��ام دولة 
اإلمارات باإلفراج عن رجل األعمال الفلسطيني 
عمر عوض من سجونها والمعتقل دون توجيه 
أي تهم��ة له. يذك��ر أن د. بحر وجه رس��الة 
لرئي��س المجلس الوطني في دول��ة اإلمارات 
مؤخرا وطالبه فيها بضرورة التدخل من أجل 

اإلفراج عن المواطن عوض.

بح�سور رئي�ض الوزراء

نواب التشريعي يهنئون 
الخالدي باإلفراج عنه 

من سجون اإلمارات

طالب النائب د. خميس النجار مسئول الملف الصحي 
ف��ي لجنة التربي��ة والقضايا االجتماعي��ة بالمجلس 
التش��ريعي وزارة الصح��ة بض��رورة تقدي��م الدعم 
الصحي للخدمات العسكرية الطبية في جميع المجاالت 
وخاصة تزويدها باألجهزة واألدوات الطبية واألدوية 
الضرورية، وتخصيص مسئول بوزارة الصحة ليكون 
حلقة وصل مس��تمرة بين الوزارة والخدمات الطبية 

العسكرية. 
وأك��د النجار خالل اجتماعه مع مس��ئولي الخدمات 
الطبية العسكرية األحد )3/13( في المجلس التشريعي 
لالط��الع على طبيعة عم��ل الخدمات العس��كرية أن 
الخدمات العسكرية الطبية أصبحت على درجة عالية 
م��ن الكف��اءة والعطاء وممي��زة في المج��ال الطبي, 

باإلضاف��ة الس��تحداثها العديد من الخدم��ات الطبية 
الجدي��دة في الط��ب البديل والس��معيات والتخاطب 

والكالم والتراكيب السمعية وخدمات اإلسعاف.  
وناق��ش النجار مع الوف��د العديد م��ن القضايا التي 
تخص الخدمات العسكرية، وأبرزها النقص الحاد في 
عدد العاملين في مراك��ز الخدمات وخاصة األطباء, 
مبين��ا أن الطبيب يقوم ب��كل أعمال المركز س��واء 
الطبية واإلدارية في ظ��ل النقص في األدوات الطبية 

والعديد من األدوية. 
واعتب��ر النج��ار أن مطلب وفد الخدم��ات بتوفير 50 
وظيف��ة هو الح��د األدنى م��ن احتياجاته��م الالزمة 
والضرورية, مبينا أنهم يقوم��ون بخدمات طبية في 
أماكن ال توجد بها خدمات طبية تابعة لوزارة الصحة.

خالل جل�سة ا�ستماع بالت�سريعي

د. النجار: الخدمات الطبية العسكرية
 بحاجة لدعم متواصل يف كافة املجاالت 
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كلمة البرملان

يف ظالل ثورة ال�سباب

العدد الستون

لعله من أقدار اهلل عز وجل أن كانت ثورة الش��باب في 15 آذار 
2011م، والتي عمت م��دن الضفة الغربية وقطاع غزة، وكلهم 
يهتف��ون بصوت واحد: نري��د إنهاء االنقس��ام، األمر الذي أدى 
إلى مبادرة الس��يد إس��ماعيل هنية لدعوة السيد محمود عباس 
لزي��ارة قطاع غ��زة من أجل بدء ح��وار وطني ش��امل إلنهاء 
االنقسام، فكانت االستجابة بعد أقل من 24 ساعة من السيد »أبو 
مازن« بالموافقة على زيارة غزة من أجل تشكيل حكومة وحدة 
وطنية مؤقتة، ومن ثم إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية 

والمجلس الوطني.
ل��م تكن ه��ذه الدعوة واالس��تجابة لها إال بفض��ل اهلل أوال، ثم 

بفضل شباب الثورة الذين أصروا على إنهاء االنقسام.  
ل��ذا فإننا نق��در عاليا كل الجه��ود المخلص��ة والتحركات 
الصادقة الرامية إلى إنهاء االنقسام الوطني الذي أضر بقضيتنا 

الفلسطينية وأعادها سنين طويلة إلى الوراء.
إننا حين نتحدث عن الحراك الش��عبي الشبابي إلنهاء االنقسام 
فإننا ال نتحدث عن جهود شريحة كبرى من أبناء شعبنا، ولكننا 
نتحدث عن أمل ش��عبي عارم يجتاح أفئدة كل أبناء شعبنا في 
تحقيق المصالحة واستعادة التوافق الوطني المنشود، ويتعزز 
أكث��ر فأكثر م��ع كل تصري��ح أو مبادرة تص��ب في خانة 
االستجابة للمبادرات الش��بابية والوطنية الرامية إلى استعادة 
وحدة شقي الوطن الفلسطيني الذي أدماه طول االنقسام طيلة 

المرحلة الماضية.
لقد قدم ش��عبنا ف��ي الضفة الغربي��ة وقطاع غ��زة أول أمس 
نموذج��ا حضاري��ا في التعبير ع��ن الرأي والتظاهر الس��لمي 
الهادف الذي يتناس��ب وطهر المقام والقضية وسالمة المقصد 

والهدف والشعار المرفوع.
إن تح��رك الش��باب الفلس��طيني الغيور وحمايته يش��كل أول 
األولوي��ات التي يدعمها ويحّث عليها المجلس التش��ريعي، بل 
إن الخل��ل أكثر ما يكون في غياب الش��باب ع��ن قضية وطنه 
والتفاعل مع همومها المختلفة، أو تغييب وعيه لصالح إرادات 
وأجندات خاصة ال تمت لمصلحة شعبه ووطنه وقضيته بصلة.

م��ن هنا فإننا أش��د ما نكون ترحيب��ا واستبش��ارا بكل تحرك 
شبابي وطني هادف يخدم قضيتنا، ويدعم جهودنا في مواجهة 
االحتالل ومخططاته العنصرية واستباحته لألرض والمقدسات 

الفلسطينية.
وال شك أن االنقسام الداخلي قد ترك آثاره البالغة على مجمل 
الحياة الفلسطينية، وقدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات 
المتعاظمة التي يفرضها االحتالل الصهيوني، لذا كان ال بد من 
موقف وطني جريء يعيد األمور إلى نصابها الصحيح، ويعمد 
إلى إع��ادة بناء الحصانة الوطنية الالزمة في إطار االس��تعداد 
للمعارك القادمة مع االحتالل على مختلف األصعدة والجبهات.

إننا في المجلس التش��ريعي الفلس��طيني نرح��ب بكل الجهود 
المخلص��ة والمب��ادرات الصادقة التي تهدف إل��ى طّي صفحة 
االنقس��ام البغيض الذي تضرر منه الكل الوطني الفلس��طيني، 
ونبارك اللقاء الميمون -بإذن اهلل- بين الس��يدين هنية وعباس، 
كي نصنع جهدا وطنيا مش��تركا بعي��دا عن األجندة الخاصة 
واألغراض المصلحية بهدف وضع آليات حقيقية قابلة للتنفيذ 
على أرض الواقع تقود إلى إنهاء االنقسام، واقعا وتطبيقا، خالل 

المرحلة المقبلة.
إن إنجاح زيارة »أبو مازن« إلى غزة مس��ئولية وطنية كبرى 
تصب في نصرة القضية الفلسطينية وإنهاء االنقسام لنقف صفا 

واحدا ومتكاتفا في وجه الغطرسة الصهيونية.
ويدا بيد لنصرة ش��عبنا وقضيت��ه العادلة.. ومعا وس��ويا نحو 

مواجهة االحتالل وإنهاء االنقسام.    

النشاط التشريعي
   النائب د. أحمد أبو حلبية رئيس اللجنة القانونية 
أوض��ح أن النش��اط التش��ريعي يش��كل الركيزة 
األساسية للجنة القانونية خاصة وللعمل البرلماني 
عامة، ويتمثل في مناقشة اللجنة لمشاريع القوانين 

تمهيدا لقراءتها خالل جلسات المجلس التشريعي. 
 واس��تعرض النائ��ب أبو حلبية أه��م أعمال اللجنة 
القانوني��ة خالل العام الماضي، مؤك��دا أن اللجنة 
قدم��ت عددا من مش��اريع القوانين وهي: مش��روع 
قانون تقاع��د ومكافآت رؤس��اء الهيئ��ات المحلية 
المقدم من مجلس الوزراء، ومشروع قانون األخطاء 
الطبية المقدم من وزارة الصحة، ومش��روع قانون 
االنتفاع بجس��م اإلنس��ان المقدم من أح��د األطباء، 
ومش��روع قانون المخ��درات والمؤث��رات العقلية 
والمس��كرات، ومش��روع قانون الهيئة الفلسطينية 
المس��تقلة لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين، 

ومشروع ق�انون الطب الشرعي.
وأض��اف أبو حلبي��ة أن اللجنة أنج��زت الكثير من 
القضاي��ا ضم��ن إطار أنش��طتها المختلف��ة، ومنها 
"توصي��ات تقري��ر الموازن��ة لس��نة 201، وتعقيب 
اللجنة القانونية على تقرير ديوان الرقابة المالية 
واإلداري��ة، وإت�م��ام الصياغة النهائي�ة لمش��روع 
قانون الطب الش��رعي، إضافة إلى مش��روع قانون 
معدل لقانون القضاء العسكري )4( لسنة 2008 بشأن 
رواتب القضاة العس��كريين"، مش��يرا إلى أن اللجنة 
وضع��ت صيغ��ة معدلة لمش��روع قان��ون األحوال 

المدنية بشأن" تسمية مجهولي النسب".
ولفت إلى أن لجنته ش��رعت في مناقش��ة مشروع 
قانون حظر المس��كرات وأقرت تشكيل لجنة بشأن 
صندوق عقود الزواج، كما قامت بالشروع بمناقشة 
مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لمالحقة مجرمي 
االحت��الل اإلس��رائيلي بحق الفلس��طينيين، إضافة 
إل��ى اإلطالع على الخط��ة العامة للتنمي��ة الُمعدة 
م��ن وزارة التخطيط توطئ��ة للمصادقة عليها من 

المجلس التشريعي.
وأش��ار أبو حلبية إل��ى أن اللجنة عق��دت عددا من 
ورش العمل ح��ول العديد من القضايا الهامة، ومن 
أهمها ورشة عمل حول األبعاد الشرعية والقانونية 
بشأن فرض الضرائب على الدخان ومناقشة عقوبة 

شرب المسكرات.
ون��وه أب��و حلبي��ة إل��ى أن اللجنة قام��ت بتحديد 
مش��اريع القوانين ذات األولوي��ة للمرحلة المقبلة 
ضم��ن مش��اريع القواني��ن المدرجة عل��ى جدول 
أعمال المجلس التشريعي، مضيفا أن اللجنة قدمت 
تقريرا حول الموق��ف القانوني من قرار االحتالل 
الصهيوني بإبعاد النواب المقدسيين والوزير خالل 

إحدى جلسات المجلس التشريعي.
القوانني املقرّة

   وأك��د رئي��س اللجن��ة القانوني��ة أن المجل��س 
التش��ريعي أقّر خالل الع��ام 2010م أربع��ة قوانين 
مت إل��ى المجلس  بالق��راءة الثاني��ة، في حي��ن ُقدِّ
عددًا من مش��اريع القواني��ن، منها قان��ون ال�هيئة 
الفلس��طينية المس��تقلة لمالحقة جرائم االحتالل 
الصهيوني بحق الفلسطينيين الذي يهدف إلى إنشاء 
هيئة تعمل على مالحقة جرائم االحتالل الصهيوني 
بحق الفلسطينيين من خالل رصد جرائم االحتالل 
وتوثيقه��ا داخل فلس��طين وخارجه��ا، وتحريك 

الدعاوى الجنائية والمدنية بهذا الخصوص.
وأوض��ح أن المجلس أق��ر كذلك قان��ون الهيئة 
المس��تقلة لحق��وق اإلنس��ان، حيث  تنش��أ بموجب 
هذا القانون هيئة ُتس��مى "الهيئة المستقلة لحقوق 
اإلنس��ان" وترتب��ط بالمجل��س التش��ريعي وتكون 
مسئولة أمامه، مضيفا أن هذه الهيئة لها شخصيتها 
االعتباري��ة، وتتمت��ع  باالس��تقاللية في ممارس��ة 

مهامها وأنشطتها واختصاصاتها. 
وأش��ار أبو حلبية أن التش��ريعي أق��ر قانون معدل 
لقان��ون التنفيذ رق��م )23( لس��نة 2005 حيث أثبت 
الواقع العملي أن الحاالت التي يجوز بها اس��تئناف 
القرارات التنفيذية وفق المادة )5( من قانون التنفيذ 
رقم )23( لس��نة 2005 ضيقة جدا، األمر الذي يؤدي 
إلى ضياع حقوق الكثير م��ن المتقاضين لعجزهم 
عن االستئناف، مؤكدا أن هذا التعديل جاء بناء على 
طلب قضاة التنفيذ الذين لمسوا الحاجة إلى توسيع 
نطاق استئناف قرارات التنفيذ إلنصاف المتقاضين 

وذلك بإضافة بند جديد.
وحس��ب أبو حلبية فقد أقر المجلس –أيضا- قانون 
تنظيم الهيئات الرياضية الذي يتكون من )59( مادة 
تتناول بالتنظيم اإلطار القانوني للمجال الرياضي 

في فلسطين من خالل تحديد أنواع الهيئات الرياضية 
وأهدافها واختصاصاتها، واإلشراف والرقابة عليها، 
فضال عن أس��باب حّل الهيئات الرياضية، ومواردها 
المالية وأوج�ه إنفاقه��ا، إضافة إلى تنظيم اللجنة 
األولمبية الفلسطينية، فيما اختتم المشرع القانون 
بن��وده بمادة تتعل��ق بحظر التطبي��ع الرياضي مع 

العدو الصهيوني.
قوانني قيد اإلنجاز

        من جهته أوضح النائب د. محمد ش��هاب مقرر 
اللجن��ة أن لجنت��ه قدمت إلى المجلس التش��ريعي 
مجموع��ة م��ن مش��اريع القواني��ن المقترحة من 
مجلس الوزراء و من النواب ومن لجان المجلس وال 
زالت قيد اإلنجاز، وأهمها مشروع قانون الشركات، 
ومش��روع قانون االنتفاع بأعضاء جس��م اإلنس��ان، 
ومشروع قانون التجارة، ومشروع قانون استثمار 
أم��الك الدول��ة، ومش��روع قانون ضب��ط األموال 
المكتسبة عبر الفساد، ومش��روع قانون المخدرات 
والمؤثرات العقلية، ومش��روع قانون مزاولة مهنة 

الصيدلة، ومشروع قانون القضاء الشرعي.
النشاط الرقابي

    إلى ذلك أوضح النائب شهاب أن النشاط الرقابي 
للجن��ة القانونية يتجل��ى في متابعة م��دى التزام 
مؤسس��ات الس��لطة الفلس��طينية بتطبيق القوانين 
الص��ادرة ع��ن المجل��س التش��ريعي عبر جلس��ات 

االستماع واستقبال الشكاوى.  
وأشار ش��هاب إلى أن اللجنة عقدت جلسات استماع 
ف��ي كثير من القضايا، ومنها االس��تماع إلى رؤية 
القض��اء الش��رعي حول مالحظ��ات ق��رار اللجنة 
القانونية بوقف الصرف من صندوق عقود الزواج، 
وجلسة استماع أخرى حول آخر المستجدات بشأن 
تش��كيل مجلس أمناء هيئة الزكاة ووضع اللوائح 
التنفيذية لها، وجلسة استماع لرد القضاء الشرعي 
ح��ول مالحظات دي��وان الرقابة المالي��ة واإلدارية 

بشأن القضاء الشرعي، وغير ذلك.
استقبال الشكاوى

وفي هذا الس��ياق أوضح شهاب أن اللجنة القانونية 
استقبلت العديد من الش��كاوى المتعلقة بتجاوزات 
القض��اء والنياب��ة واإلج��راءات الت��ي تنطوي على 
خ��رق للقان��ون، والعديد م��ن القضاي��ا واألحداث 
االجتماعي��ة، مؤكدا أن اللجن��ة تولت متابعتها مع 
الجهات المختصة وعملت على التواصل مع أصحابها 

وإيصال الردود القانونية لهم.
تواصل مجتمعي

كما س��اهمت –حس��ب ش��هاب- في عدد كبير من 
اللق��اءات الخارجي��ة في ش��تى القضاي��ا ذات البعد 
القانوني في إطار تواصلها مع مؤسس��ات المجتمع 
المدني والمؤسس��ات العامة للدولة، مشيرا إلى أن 
اللجنة أزالت اللبس والغبش عن الكثير من القضايا 
الهامة في المجتمع من خالل تأصيل البعد القانوني، 
وقدمت صورة رفيعة للعمل البرلماني الرفيع الذي 
يصب في خدمة التجربة الديمقراطية الفلسطينية 

ومصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

تعد اللجنة القانونية يف املجل�س الت�رشيعي من اللجان الأ�سا�سية 
يف املجل����س الت�رشيعي حيث ي�سند اإليها جميع م�سودات القوانني 
التي يتلقاه���ا املجل�س من جمل�س ال���وزراء واجلهات الأخرى، 
كما ترفع م�سودات القوانني للمجل�س لإقرارها، وتعمل يف اإطار 

الن�ساطات الت�رشيعية والرقابية القانونية، ف�سال عن كونها اجلهة 
الر�سمية التي تتعامل مع �سكاوى املواطنني داخل املجل�س.

"الربمل���ان" فتحت ملف اإجنازات اللجن���ة القانونية بالت�رشيعي، 
واأعدت هذا التقرير.

اللجنة القانونية باملجل�ض الت�سريعي حتت جمهر "الربملان"

جهد تشريعي ونشاط رقابي وعمل قانوني يعكس رفعة العمل الربملاني القائم

د. اأبو حلبي��ة: اأجنزنا الكثري 
بالق��راءات  القوان��ن  م��ن 
املختلفة، وعقدنا ور�ض عمل 
ح��ول ق�سايا هام��ة، وقوانن 

حمددة يف طور الإجناز

جل�س��ات  عقدن��ا  �سه��اب:  د. 
الن�س��اط  اإط��ار  يف  ا�ستم��اع 
عل��ى  وحري�س��ون  الرقاب��ي، 
التوا�سل مع موؤ�س�سات املجتمع 

وحل �سكاوى املواطنن

"التشريعي" يستقبل 
وفدا من العالقات العامة 

يف الشرطة 
استقبل المجلس التشريعي وفدًا من العالقات العامة 
في الش��رطة الفلس��طينية برئاس��ة المق��دم معتز 
الخالدي مدير العالقات العامة في الشرطة، وحضر 
اللق��اء كاًل من د. أحمد بح��ر النائب األول لرئيس 
المجل��س والنائب م. إس��ماعيل األش��قر والنائب د. 

محمد شهاب والنائب م. جمال سكيك.
وأطلع وفد الشرطة المجلس التشريعي على جهود 
الشرطة الرامية لخدمة المواطن والنتائج المثمرة 
لحمل��ة كرام��ة المواط��ن الت��ي نظمته��ا وزارة 
الداخلية من أجل تعزيز العالقة بين المواطن ورجل 
الش��رطة. من جانبه رح��ب د. بحر بالوفد، مش��يدًا 
بدور الشرطة الفلس��طينية التي قدمت مثااًل طيبًا 
في خدمة الوطن والمواطنين، قائال: "جهاز الشرطة 
اليوم ليس كسابقه فهو يسهر على راحة المواطن 
وأمنه، والمجلس التشريعي حريص على متابعة أداء 

الشرطة ذات العالقة المباشرة مع المواطن".

استجابة عباس هلنية.. نصرة للقضية

د. أحمد محمد بحر 



»التشريعي« مينح الثقة بالتعديل الوزاري حلكومة هنية باإلمجاع

العدد الستون4

النائب د. اإبراهيم اأبو �سامل رئي�ض جلنة القد�ض والأق�سى يف املجل�ض الت�سريعي يف حوار مع "الربملان": 

شتان بني الدعم العربي النظري وبني ما ينفقه الصهاينة على مدينة القدس
تعي����س مدينة القد�س اأو�ساعا كارثية يف ظ���ل املخططات ال�سهيونية العن�رشية التي 

ت�ستهدف تهويدها وطم�س معاملها الفل�سطينية والعربية والإ�سالمية.
ويف اإط���ار التفاع���ل مع ق�سايا املدين���ة املقد�سة انعقد موؤمت���ر القد�س يف العا�سمة 

ال�سودانية )اخلرطوم( موؤخرا مب�ساركة فل�سطينية وعربية واإ�سالمية وا�سعة.

"الربمل���ان" التقت د. اإبراهيم اأب���و �سامل رئي�س جلنة القد����س والأق�سى يف املجل�س 
الت�رشيعي للحديث ح���ول اأو�ساع وهموم املدينة املقد�سة و�سبل تفعيل الدعم العربي 
والإ�سالم���ي لها، ف�س���ال عن املوقف املحل���ي والعربي وال���دويل اإزاء الإجراءات 

املتعاظمة التي ي�ستحثها ال�سهاينة �سدها يوما بعد يوم، وفيما يلي ن�س احلوار: 

هل س��تنعكس نتائج مؤتم��ر الدفاع عن 
الق��دس الذي انعق��د يف الخرطوم مؤخرا 

على مدينة القدس وأهلها الصامدين؟
الق��رارات المادي��ة ضروري��ة أله��ل القدس، 
والواقع أن مدينة القدس اآلن تستنزف، وأهلها 
في حالة ال يحس��دون عليه��ا وهم بحاجة إلى 
الدع��م المادي والمعنوي من أجل االس��تمرار 
والصمود والثبات على أرضهم وعدم تركهم 
للمدينة المقدس��ة وضواحيه��ا والهجرة إلى 
مناط��ق بعيدة عنها، وأهلها بحاجة ماس��ة إلى 
الدعم المادي وذلك من أجل صيانة العقارات 
ودع��م المواط��ن الذي ال يعم��ل، ولكن كيف 
يمك��ن إيص��ال ه��ذه المعونات إل��ى مواطني 
القدس ف��ي ظل الح��رب الشرس��ة على كل 
األم��وال التي تصل إلى أيدي أه��ل القدس، إذ 
أن كل من ُيدخل أمواال يحاس��ب ويس��أل، أما 
الدع��م المعنوي فه��و ضروري ج��دًا لتثبيت 
الناس ودعم الناس معنويًا وبيان أهمية القدس 
والمس��جد األقصى وأهمية الرباط في أرض 
اإلسراء والمعراج وأهمية فلسطينية والقدس.

ه��ل هن��اك حرك��ة فلس��طينية وعربي��ة 
وإسالمية تتصدى للمخططات الصهيونية 
املتعاظمة التي تستهدف القدس والوجود 

الفلسطيني والعربي واإلسالمي فيها؟

إذا تحدثنا بمنتهي الصدق فإن النائحة الثكلى 
لي��س كالنائح��ة المس��تأجرة، و"إس��رائيل" 
تتعامل مع الق��دس كنائحة ثكلى وهي تدفع 
المليارات بغير حساب لشراء عقارات وأراضي 
لتغيي��ر معالمه��ا واس��تمرار الحفريات ومد 
القط��ارات وبن��اء المس��توطنات والش��وارع 
االلتفافي��ة، وتدف��ع لكل لش��يء، ونح��ن أمام 
دع��م ال حدود له من الكيان الصهيوني لمدينة 
القدس ولكل مواطن إسرائيلي في البالد، وقد 
وضعت قوانين تف��رد للقدس أهمية أعلى من 
المدن األخرى، ولكن العالم العربي يتعامل مع 
القدس تعامال نظري��ا، وعند اجتماع الجامعة 
العربية فإنهم يخصصون ألهل فلس��طين 500 
مليون من تبرعات ال��دول العربية ولكن هذه 
الماليين لم تصل ولم ينتفع أهل القدس منها 
بشيء، وهذه الماليين العربية ال تساوي نقطة 
في بحر المس��اعدات اإلس��رائيلية التي تقدم 
للمواطن اليهودي لدعم المدينة، وش��تان بين 
الدع��م العرب��ي النظري والمح��دود وبين ما 

ينفقه الصهاينة على مدينة القدس.
املجل��س  عم��ل  ع��ن  رض��اك  درج��ة  م��ا 
الع��ام  الفلس��طيني  واألداء  التش��ريعي 
رسميًا وشعبيًا بخصوص املدينة املقدسة 

والدفاع عنها؟
الحقيقة المؤلمة أن المجلس التش��ريعي في 

الضف��ة الغربية معطل بش��كل كامل، وليس 
هن��اك مجل��س تش��ريعي منذ ظه��رت نتائج 
االنتخابات، ونس��مع أن هناك مجلس تشريعي 
في غ��زة يجتمع ويناقش ويوج��د لجان لكن 
المجلس التشريعي في الضفة الغربية معطل 
منذ أدخلنا السجون بعد نجاحنا في االنتخابات، 
ومن النواب ما زال في داخل الس��جون ومنهم 
من أعيد إلى السجن مرة أخرى، باإلضافة إلى 

منع رئي��س المجلس التش��ريعي من الدخول 
إلى مكتبه إلى هذه اللحظة، لذلك التشريعي 
ال يعمل مطلق��ا في الضف��ة الغربية وهو في 
حالة أش��به بالموت السريري، وهذا ما تتحمل 
مس��ئوليته حركة فتح والسلطة الفلسطينية 

في رام اهلل.
كي��ف تقيم��ون املوق��ف املحل��ي والعرب��ي 
الق��دس  ن��واب  قضي��ة  حي��ال  والدول��ي 
املهددي��ن باإلبع��اد.. وه��ل م��ن أفق لحل 

وإنهاء هذه القضية؟
الن��واب في الضف��ة الغربية والق��دس ظلموا 
ظلم��ًا كبيرًا، فقد تعرضوا للس��جن واإلبعاد، 
وه��م ن��واب برلماني��ون يفت��رض أن يكون 
لديهم حصان��ة محمية دولي��ا وعربيا، ولكن 
النواب قيدوا واعتقلوا وحرموا من ممارس��ة 
عمله��م الطبيع��ي، بل إن الن��واب اآلن في ظل 
السلطة الفلس��طينية يمنعون من الصعود إلى 
المنبر وخطب��ة الجمعة، وفيما يخص أوضاع 
النواب المهددين باإلبعاد فقد نفذ قرار اإلبعاد 
بحق النائب محمد أب��و طير وهو اآلن يعيش 
ف��ي مدينة رام اهلل، مبعدًا ع��ن مدينته وأهلها، 
وم��ا زال اإلخوة محمد طوطح وأحمد عطون 
والوزي��ر خالد أبو عرف��ة معتصمين ألكثر 
من 260 يوما في داخل غرفة صغيرة في مبنى 
الصلي��ب األحمر، وينامون ويأكلون فيها وال 

يس��تطيع أحدهم أن يخرج من مبنى الصليب 
األحم��ر مت��را واح��دا ألن هن��اك كاميرات 
مراقبة وتصوير وخش��ية االعتقال، والسؤال: 
م��اذا فعل��ت برلمان��ات العال��م والبرلمانات 
العربي��ة واتحاد البرلمانيي��ن العرب لهم، ثم 
م��اذا فع��ل الحقوقيي��ن الدوليين والس��لطة 
الفلس��طينية، وماذا فعل عباس؟ مع األسف لم 
يفعل شيئا حتى أننا لم نسمع استنكارا أو إثارة 

للقضية من ناحية عاطفية أو حتى مجاملة.
كيف تستشرفون آفاق ومستقبل الصراع 
مع االحت��الل بخصوص املدينة املقدس��ة، 

ومن الذي سينتصر يف نهاية املطاف؟
الصراع في القدس وعلى أرض فلسطين هو صراع 
بين الحق والباطل، وال يمكن للباطل إطالقا كما 
ذكر القرآن وحديث الرس��ول أن ينتصر الباطل 
على الحق، والمس��ألة هي مس��الة وقت، وال شك 
أن أه��ل القدس منصورين ولو بع��د حين، ولكن 
القضي��ة قضية ابتالء، واألم��ر بحاجة إلى مزيد 
م��ن الثبات والصم��ود، وهي معرك��ة عض على 
األصابع، وبوادر الخير والنصر قد بدأت حقيقة، 
وم��ا يحدث من ث��ورات في العال��م العربي ومن 
أصنام بدت ت��زول كل ذلك يؤذن بقرب النصر 
والتحري��ر، وال ش��ك أن نداء ورغبات الش��عوب 
منتصرة في النهاية، وهذه الرياح والنس��ائم البد 

أن تهب علينا قريبًا بإذن اهلل.

النائب د. اإبراهيم اأبو �سامل

حق دستوري
وأك��د د. أحم��د بح��ر النائ��ب األول لرئي��س المجلس 
التشريعي ورئيس الجلسة أن التعديل الوزاري الذي ناقشه 
المجلس التش��ريعي اليوم ومنحه الثقة باإلجماع يش��كل 
إحدى الصالحيات الدس��تورية للمجلس التشريعي، وحقا 
طبيعيا من حقوق الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا 
التعديل يمثل استجابة ملحة لدواعي المصلحة الوطنية، 
وضرورة ضّخ دماء وكفاءات جديدة في ش��رايين العمل 
الفلسطيني الرسمي بما يضمن أفضل خدمة ممكنة لشعبنا 

الفلسطيني وشرائحه المختلفة. 
دعم املصالحة

وأك��د بحر أن عجل��ة المصالحة الفلس��طينية الداخلية 
يج��ب أن تنطلق ب��كل قوة لتعيد رس��م وصياغ��ة النهج 
والمس��ار الذي يخطه شعبنا الفلس��طيني بإرادته الحرة 
وقراره المستقل بما يضمن االندفاع بكل ثقة وقوة وثبات 
على طريق اس��تعادة حقوقنا المشروعة وتكريس ثوابتنا 
الوطنية، وبما يعيد للقضية الفلس��طينية عمقها العربي 

واإلسالمي.
واعتب��ر بح��ر أن إنق��اذ الوض��ع الفلس��طيني الراه��ن 
ومحاصرة أس��باب وذيول االنقس��ام ينبغي أن يوضع في 
إطارات��ه السياس��ية واألمنية الش��املة دون أي إخالل أو 
انتقاص، مشددا على أال مناص من إصالح منظمة التحرير 
أو تش��كيل إطار قيادي جدي��د ومؤق��ت، وإقامة حكومة 
وحدة وطنية، في ضوء برنامج سياسي يراعي االعتبارات 

والمصالح الوطنية، كأساس صلب وأرضية متينة لتحقيق 
المصالحة واستعادة التوافق الوطني المنشود.

 هنية: جاهزون الستقالة جماعية حني 
املصالحة

أكد إس��ماعيل هنية رئي��س ال��وزراء أن حكومته لديها 
االس��تعداد لتقدي��م االس��تقالة الجماعي��ة حي��ن إنجاز 
المصالح��ة، وأن التعدي��ل ال يش��كل أي إعاق��ة في وجه 
المصالحة، مش��ددا على أن هذه الخط��وة إجرائية إدارية 

اقتضتها المرحلة.
وتابع قائال: »لقد تعرضت الحكومة السابقة إلى تحديات 
كبي��رة ج��دًا داخلي��ة وخارجي��ة، فقد واجه��ت الحرب 
والحصار والعدوان والمكائد الداخلية واستطاعت بفضل 
اهلل أن تحم��ي المس��يرة وأن تصون األمان��ة، ولم تفرط 
وتنكس��ر، وهذا م��ا كان ليكون إال بفض��ل اهلل واحتضان 
المجلس التش��ريعي له��ا، وبصفاء ونقاء ه��ؤالء الرجال 

الذين حملوا األمانة«.
برنامج الثوابت الوطنية

وأك��د هنية -في كلمته التي أعقبت منح »التش��ريعي« 
الثقة لتعديله الوزاري- التزامه ببرنامج حكومة الوحدة 
الوطني��ة وفي مقدمة ذلك حماية الثوابت الفلس��طينية 
وتحقي��ق المصالحة الفلس��طينية، واالنفت��اح على كل 
مكونات الس��احة الفلسطينية وتكريس الحريات واحترام 
حقوق اإلنسان، واالنفتاح على المحيط العربي واستثمار 
حالة الثورة الراهنة لتعزيز موقف القضية الفلسطينية. 

مداخالت النواب

النائب د. صالح الربدويل
فقد ثم��ن النائب البردويل في مداخلته 
التعديل الوزاري باعتباره جزءا أساسيا 
الديمقراطي��ة، وخطوة  العملي��ة  م��ن 
ته��دف إلى ض��خ دماء جدي��دة بغرض 

تحسين األداء الحكومي، مشددًا على أن هذا التعديل يشكل 
مطلبا تشريعيا وشعبيا فلسطينيا وأحد األسس التي تنمي 
استش��عار المسئولية لدى اإلخوة في الحكومة باعتبار أن 
هناك عينا تراقبهم من المجلس التش��ريعي الفلس��طيني 

والشعب الفلسطيني.

النائب د. خليل الحية
ب��دوره أكد النائب الحي��ة على أن هذا 
التعديل هو بمثابة ح��ق يكفله القانون 
األساس��ي، ويؤش��ر إل��ى أن المجل��س 
التش��ريعي يعمل ب��كل طاقته وحيويته 

ويقوم بالمهام التي كفلها له القانون.
وشدد الحية على أن رسالة المجلس واضحة للذين عملوا 
علي تغييب دوره ويحاولون حرف  المجلس التش��ريعي 
ع��ن دوره الحقيق��ي مستش��هدين بحجج واهي��ة، مثمنا 
لرئي��س الوزراء هذه الخطوة، وداعيا الحكومة إلى تنفيذ 

النقاط التالية: 
1.تعزيز صمود الش��عب الفلسطيني في مواجهة االحتالل 

الصهيوني.
2.مطالب��ة رئيس ال��وزراء بالعمل على إش��اعة مزيد من 

الحريات والحقوق العامة. 
3.العم��ل علي تدعي��م الوح��دة الوطنية وإع��ادة اللحمة 

الوطنية.
4.العمل على حل المش��اكل التي تعاني منها عدة قطاعات 

في المجتمع مثل البطالة.

النائب م. إسماعيل األشقر
أم��ا النائب األش��قر فأش��ار أن التعديل 
ال��وزاري ج��اء به��دف تحس��ين األداء 
اإلداري والمهن��ي الحكوم��ي وكذلك 
الخدمات المقدمة للش��عب الفلسطيني، 

وأنه جاء مس��اعدًا لوجود حكومة وحدة وطنية، موضحا 
أن هذه الحكومة تحافظ على الثوابت والحقوق الوطنية.

النائب د. خميس النجار
بدوره أكد النائب النجار على ضرورة 
مراجع��ة برنام��ج الحكوم��ة وم��ا تم 
إنج��ازه عل��ى أرض الواق��ع، وضرورة 
اس��تكمال اإلخ��وة ال��وزراء تنفيذ هذا 
البرنامج، داعيًا الوزراء في الحكومة إلى 

سعة الصدر فيما يتعلق بمراقبة المجلس علي أدائهم وفق 
القانون، مثمنًا خطوة التعديل الوزاري. 

النائب د. سالم سالمة
من جهته أكد النائب س��المة أن العمل 
التنفي��ذي ف��ي ال��وزارات يحت��اج إلى 
تجديد وضخ دماء جديدة بشكل دائم، لذا 
يجتمع المجلس التشريعي اليوم ليدلل 
علي أن المجلس يضطلع بالعمل والمهام 

المنوطة به من المحاس��بة والمتابعة وسن القوانين وفق 
مقتضيات المصلحة العامة والحفاظ علي حقوق وثوابت 

الشعب الفلسطيني.

النائب د. يونس األسطل
أم��ا النائب األس��طل فأوض��ح أن إقامة 
واألم��ر  ال��زكاة  وإيت��اء  الص��الة 
بالمعروف والنهي ع��ن المنكر هي من 
س��نن التمكين في األرض، داعيا النواب 

إلى ضرورة تطبيق العدل والعمل بالشورى في الوزارات 
حت��ى يتحقق النجاح والتقدم، داعي��ا المولى عز وجل أن 

يعينهم وييسر أمورهم.

�سادق املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني اخلمي�س 
املا�س���ي على التعديل الوزاري الذي تقدمت به 
احلكومة الفل�سطيني���ة برئا�سة اإ�سماعيل هنية، 

مانحا اإياها الثقة بالإجماع.



5 العدد الستون

تنايف مبادئ الثورة
النائب مش��ير المصري أبرق في بداية حديثه 
بالتحي��ة للثورة المصرية، معبرا عن أمله في 
قدرته��ا على تحقيق كام��ل أهدافها، مؤكدا 
على ضرورة أن تضع القيادة المصرية الجديدة 
ف��ك الحصار ع��ن قطاع غزة، وإنه��اء قائمة 
الممنوعين من السفر، ونظام الترحيالت على 
سلم أولوياتها"، الفتا إلى أن إنهاء تلك القضايا 
التي يعاني منها المسافرين الفلسطينيين تتفق 
م��ع مبادئ الثورة التي تعتبر قطاع غزة جزءا 
أصيال م��ن أولويات الش��عب المصري خاصة 
أم��ام إغالق معبر رف��ح كمنفذ وحيد يوصل 

قطاع غزة بالعالم الخارجي.
وح��ول الخط��وات التي يج��ب أن تق��وم بها 
الحكومة لمتابع��ة هذه القضي��ة أجاب قائال: 

"نحن نعتقد أن هناك تواصل واتصاالت أجريت 
مع القي��ادة المصري��ة الجدي��دة والحكومة، 
والحديث ع��ن معبر رفح كان ماثال، وخاصة 
التأكي��د على ضرورة إنه��اء الحصار الظالم 
المف��روض منذ أكث��ر من خمس س��نوات"، 
مناش��دا القيادة المصرية باتخاذ موقف سريع 
في هذا االتجاه ينهي معاناة ما يزيد عن مليون 
ونص��ف فلس��طيني م��ن المرض��ى والطالب 

وأصحاب المصالح واالحتياجات.
رؤية مفقودة

أم��ا النائب د. عاطف عدوان فيرى أن الحكومة 
المصرية تفتقد الرؤي��ة الواضحة حول آلية 
التعامل مع المسافرين عبر معبر رفح، متوقعا 
أن تق��وم الحكومة المصري��ة الجديدة -كما 
وعد وزير خارجيتها ورئيس وزرائها- برفع  
الحصار عن غزة في المرحلة القادمة، وخاصة 

أن الحص��ار يتع��ارض م��ع القان��ون الدولي 
اإلنس��اني، معربا عن أمله في أن تتحدد رؤية 
المصريين لمعبر رفح خالل المرحلة المقبلة 

دون أي إطالة.
وش��دد النائب عدوان على ض��رورة  االتصال 
التواص��ل مع الحكوم��ة المصرية لوضع آلية 
لرفع الحصار وزيادة عدد المسافرين، ورسم 
تصور لعملية االستيراد والتصدير فيما يتعلق 
بالجانب االقتصادي س��واء للقطاع الخاص أو 

القطاع العام.
مسريات سلمية

فيما أكد النائب د. سالم سالمة أن تزايد أعداد 
الممنوعين من السفر يدلل على أنه لم يتغير 
شيء بالنس��بة للمعبر، فالحصار ما زال قائما 
والمرض��ى ممنوعون م��ن الس��فر، والمعبر 
هو المتنفس الوحيد لس��كان القطاع، مناش��دا 

الش��عب المصري صاحب الث��ورة العمل على 
فتح المعبر حتى يتمكن الشعب الفلسطيني في 
غزة من مداواة المرضى وكي يتمكن أصحاب 

المصالح من السفر إلى الدول المختلفة.
أم��ا بالنس��بة للخط��وات الواج��ب اتخاذه��ا 
فلس��طينينا أوضح النائب س��المة إلى أن "من 
الممكن تنظيم وتسيير المسيرات إلى المعبر، 
بحي��ث تكون مس��يرات س��لمية نناش��د فيها 
طنطاوي بفتح معبر رفح  واالهتمام بالقضية 
الفلس��طينية التي تش��كل القضية المركزية 

للعالم العربي واإلسالمي".
األصابع الخفية

ويرى النائب رياض عملة أن التغيير الحاصل 
ف��ي مصر ش��كلي ولي��س ج��ذري وأن قضية 
المعتقلي��ن والمعب��ر وقضاي��ا كثي��رة جدا 
مازالت عالقة بس��بب اس��تمرار تحك��م بقايا 
النظ��ام البائد من خالل أصابعهم الخفية التي 
تعمل من وراء الس��تار، معرب��ا عن اعتقاده أن 
أي تغيير لن يحص��ل بخصوص معبر رفح ما 
لم يكن هناك تغيير ج��ذري للنظام المصري 
البائ��د، وأن يكون بالفعل تغييرا حقيقيا داخل 

مؤسسات الحكم في مصر.
ول��م يتحم��س النائب عمل��ة كثي��را للقيام 

للقي��ام بخط��وات في ه��ذا االتج��اه قائال: "ال 
أرى أن نقوم نح��ن بخطوات، فنحن ال نملك 
شيئا نقدمه، نحن محاصرون وطلبنا هو فك 
الحصار، والخطوات يجب أن تكون من الجانب 

المصري، فالكرة في ملعبه تماما".
ضغط داخلي

ب��دوره أك��د النائب عب��د الجابر فقه��اء أن 
المنظوم��ة األمنية القائمة في مصر لم تتغير 
وهي المسئولة حتى اآلن عن األمور الداخلية، 
مشيرا إلى أنه "إذا لم يتم تغيير النظام األمني 
وإزالت��ه بالكام��ل فال يمكن الق��ول أن النظام 
ف��ي مصر قد تغي��ر، وإذا بقي ه��ذا النظام فال 
نتوق��ع أي تغيير قريب". وأوضح النائب فقهاء 
أن تطورات األحداث في مصر تكشف عن وعي 
الش��عب وثقافته وخاصة قي��ادة الثورة بحيث 
رأين��ا كي��ف تمت مهاجم��ة مق��رات مباحث 
امن الدولة ف��ي األيام األخي��رة. وعبر النائب 
فقهاء ع��ن أمله في تغيير النظ��ام القائم كي 
تتغير العالقة بين مصر والش��عب الفلسطيني 
إلى األحس��ن في المس��تقبل، مناشدا الحكومة 
في غزة التواصل س��ريعا وبش��كل مباش��ر مع 
القائمي��ن على الثورة وتنبيهه��م لهذه األمور 

بهدف إحداث ضغط مؤثر من داخل مصر.

النائب ع��دوان: الحكوم��ة املصرية 
تفتقد الرؤية الواضحة للتعاطي مع 
ملف املع��رب.. وأتوقع إنه��اء املعاناة 

ورفع الحصار خالل املرحلة املقبلة

النائب س��المة: أوضاع املعرب تؤكد 
أن الوض��ع لم يتغ��ري.. ومن املمكن 
تسيري املسريات السلمية إىل املعرب 

ومناشدة طنطاوي إلنهاء املعاناة

النائب عملة: األصابع الخفية لبقايا 
النظام املصري البائد تعبث من وراء 
الس��تار.. والك��رة اآلن بالكامل يف 

امللعب املصري

النائب فقهاء: املنظومة األمنية القديمة 
يف مصر لم تتغري.. والبد من التواصل 
م��ع قي��ادة الث��ورة املصري��ة إلحداث 

ضغط داخلي مؤثر إلغالق امللف

النائب املص��ري: إنه��اء معاناة معرب 
رفح يتف��ق ومبادئ الث��ورة املصرية 
وينبغ��ي أن تتص��در س��لم أولويات 

القيادة املصرية دون أي تأخري

ي�سكل معرب رفح هما بالغا يوؤرق حال اأهايل قطاع غزة ويق�س 
م�ساجعهم وثري يف نفو�سهم الكثري من الأمل واملعاناة.

ومع �سقوط النظام امل�رشي وانت�سار الثورة امل�رشية �رشت 
دفقات من الأمل يف �رشايني اأهايل القطاع بقرب انتهاء اجلور 

واخلال�س من املعاناة، اإل اأن العمل يف املعرب ل زال كما هو 
دون اأي تغيري.

"الربمل���ان" ا�ستطلع���ت راأي جمموعة من الن���واب حول هذه 
الق�سية واآليات معاجلتها واإنهائها، واأعدت هذا التقرير. 

ثاني��ًا: عندم��ا كلف��ت بملف الش��باب 
ف��ي المجلس إلى جان��ب مجموعة من 
الملف��ات )المعاقين، الم��رأة والطفل(، 
أخ��ذت عل��ى عاتق��ي إنجاز مش��روع 
القانون في أسرع وقت ممكن لكن حالت 
الظروف السياسية واألمنية ومالحقة 
االحت��الل والح��رب ف��ي إنج��ازه، في 
الوقت الذي عق��دت العزم على إنجازه 
فيه، ولكن رغ��م كل الصعوبات ورغم 
كل المؤام��رات لتعطيل المجلس عن 
أداء دوره إال أننا وبفضل اهلل س��بحانه 
وتعال��ى وبجه��د المخلصي��ن أنجزنا 
العديد م��ن القوانين من ضمنها قانون 

الشباب الذي سيرى النور قريبًا جدًا.
ثالثًا: القانون رس��الة لكل الش��باب، إننا ن��درك أهمية دورك 
وخطورة إهمال مش��اركتك وأيض��ًا عليك واجبات، جميل 
جدًا أن تراعيها وتلتزم بها، فأنا أعتقد أننا نحصل حقوقنا من 

بوابة الواجبات.
يث��ري البعض ش��بهات ح��ول توقيت ط��رح ه��ذا القانون 
أمام املجلس التشريعي يف ضوء التغيريات التي حملتها 

الثورات الشعبية العربية.. ما تعليقكم على ذلك؟  
أواًل لي��س من العي��ب أن يتفاعل القائد م��ع المتغيرات التي 
تحيط به، ولكن بالنس��بة لقضية قانون الش��باب فاألمر غير 
صحي��ح بدليل أنني عقدت العديد من ال��ورش في العام 2009 
و2010 إلنجاز القانون وش��اركت في مؤتم��رات وندوات في 

كال العامين مع مؤسسات محلية ودولية، وأكدت أن القانون 
قيد اإلنجاز ويحتاج إلى أن ُيقّر بالمجلس التشريعي، والمعيق 
هو إداري فني وسياس��ي فقط بسبب تعطيل العمل بالمجلس 
فترة أثناء وبعد الحرب، وعدم توفر مكان النعقاد الجلس��ات 

َأّخر إنجاز القانون.
أما اآلن وبعد ترميم المجلس واستقرار الوضع األمني أعتقد 
أن األم��ور مهيأة إلنج��از القانون ولقد ق��دم القانون جاهزًا 

لرئاسة المجلس التشريعي.
 كم��ا أن الحكومة ف��ي غزة ومنذ النصف األخي��ر من العام 
2010 وهي تدرس إقرار العام 2011 عامًا للش��باب بعد عام 2009 
الق��دس عاصمة الثقافة العربية و2010 عام األس��رى ومن ثم 
عام 2011 عام الش��باب وهذا كان س��ابقًا ج��دًا ألي أحداث في 
الوطن العربي، فوعي القيادة في غزة لخطورة دور الش��باب 
وض��رورة االهتمام الخاص بهم س��بق الجميع ولم يكن تحت 
ضغ��ط الث��ورات كما البع��ض اآلخر بل هو ج��زء من رؤية 

وإستراتيجية القيادة في غزة.
هل تعتقدين أن الش��باب الفلسطيني سيشهد نهضة 
حقيقية عقب إقرار هذا القانون وحمله للتنفيذ من قبل 

الحكومة؟
القانون المقدم للمجلس ممتاز ولم يهمل أي جانب من جوانب 
اهتمامات أو حقوق الش��باب، وحرصن��ا فيه أن نكون واقعيين 
وداعمين للشباب في نفس الوقت، وأعتقد أن الحكومة ستكون 
حريص��ة على جعل القانون حيز التنفيذ بعد إقراره ومروره 
ب��دورة إقرار القان��ون كاملة وحتى صدوره ف��ي الجريدة 

الرسمية.

ودور الش��باب وضمان مشاركتهم في 
صن��ع القرار، وتنمي��ة الكفاية البدنية 
والقدرات الفكرية والعقلية وصيانتها 
ث��م ترقي��ة المش��اركة الفاعل��ة في 
األنش��طة المجتمعية وتش��جيع العمل 

الجماعي لدى الشباب.
ويكفل ه��ذا القانون الحق��وق التالية 
للش��باب الحقوق المدنية والسياس��ية 
والثقافي��ة  واالجتماعي��ة  والصحي��ة 
والحق��وق المعلوماتي��ة والتعليمي��ة 
والمالي��ة واالقتصادي��ة والح��ق ف��ي 

الحماية.
دفعتك��م  الت��ي  األه��داف  م��ا ه��ي 
لطرح ه��ذا القان��ون عل��ى املجلس 

التشريعي؟
أواًل: تتبع أهمية القانون من أهمية الش��ريحة التي يستهدفها 
أال وه��م الش��باب، فنهضة األم��م ورقيها ومتانته��ا مرتبطة 

بنهضة ووعي الشباب وحجم مشاركتهم في البناء.
وإذا كان الش��باب بش��كل ع��ام له��م خصوصي��ة فللش��باب 
الفلس��طيني خصوصية أش��د من خالل أننا شعب نعيش تحت 
االحتالل والش��باب هم الرافعة األساس في مقاومة االحتالل 
وه��م من يخطط��ون وينفذون ويضحون في س��بيل تحرير 
أرضن��ا ومقدس��اتنا، وه��م أيض��ًا الذين يش��اركون في بناء 
المجتمع وبناء مؤسس��ات النظام السياسي فهم يستحقون منا 

الكثير الكثير.

م��ا املدى الذي بلغه قانون الش��باب الفلس��طيني املقدم 
لإلقرار أمام املجلس التشريعي؟

لقد بدأنا في إعداد مش��روع القانون منذ عامين، ولقد وجدنا 
رزم��ة من مس��ودات قانون الش��باب بعضها صيغ منذ عش��ر 
سنوات، وكنا شاركنا سابقًا بعشرات الورش واللقاءات لوضع 
هذه المسودات التي ُبذل في إعدادها مجهودات كبيرة وأنفق 

عليها أموااًل طائلة من دون أن يرى القانون النور.
جمعنا كل ما وجدناه من أرشيف المجلس التشريعي من مواد 
ودراسات ومش��اريع قوانين لها عالقة بقانون الشباب وعكفنا 
على إعداد مس��ودة اس��تفدنا فيها من جميع ما ُوجد، وعقدنا 
لذل��ك عدد من ال��ورش مع ذوي العالقة من وزارة الش��باب 
والرياضة، والمؤسسات الشبابية، والمجالس والكتل الطالبية، 
والمهتمين إلى جانب نواب لجنة التربية، وخرجنا بعد العديد 
من االقتراحات والمشاورات بنس��خة نعتقد أنها واقعية وفي 
ذات الوقت تلبي طموح الشباب في قانون يحفظ لهم حقوقهم 

ويضمن لهم الفعالية في المشاركة التي يستحقون.
مس��ودة المشروع ُأقرت بالمناقش��ة العامة في عام 2010 وهي 
مقدم��ة اآلن للق��راءة األولى ونأخ��ذ دورًا متقدمًا في رزمة 
القوانين المقدمة للمجل��س، وأعتقد أنه خالل النصف األول 
م��ن العام س��يتم قراءته بالق��راءة األولى والثاني��ة ومن ثم 

إقراره.
ما أهم املضامني التي يحتوي عليها متن القانون؟

يتكون المش��روع م��ن )38( مادة تتوزع على خمس��ة فصول، 
ومن أبرز أهداف قانون الش��باب الفلسطيني تعميق وتحصين 
والء الش��باب للوطن تربية وثقافة وسياس��ة، وتنمية مكانة 

النائب هدى نعيم م�سئول ملف ال�سباب يف املجل�ض الت�سريعي ل�"الربملان":

نستعد إلقرار قانون الشباب بالقراءة األوىل أمام املجلس ونتبنى اسرتاتيجية لتفعيل دور الشباب يف املرحلة املقبلة

هل تزول املعاناة 
معرب رفح : لوحة أمل وامل حتفر اخاديدها يف عمق العالقة الفلسطينية املصريةقريبا ؟ 

النائب هدي نعيم
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»التغيري واإلصالح« تكرم جمعية الرحمة الكويتية
كرمت كتلة التغيير واإلصالح جمعية الرحمة الكويتية 
لإلغاثة والتنمية - مكتب غزة، وذلك خالل زيارة نظمتها 
للجمعي��ة تقديرا لجهودها في خدمة ش��رائح كبيرة من 
شعبنا الفلسطيني ودعم صموده جراء العدوان األخير على 
قطاع غزة والحصار المفروض منذ أكثر من ثالثة أعوام 
وتميزها في مجال التطوير وتأهيل المجتمع الفلس��طيني 

في مجاالت مختلفة.
وض��م الوفد كال من النائب مش��ير المص��ري, والنائب د. 
محمد شهاب, والنائب م. جمال سكيك, وكان في استقبالهم 
م. كم��ال مصل��ح مدير مكت��ب الجمعية بغ��زة وموظفي 

الجمعية. 
وثمن النواب كافة الجهود التي تبذلها الجمعية للتخفيف 
من معاناة الشعب الفلس��طيني من خالل تنفيذها لعشرات 
المش��اريع في قطاع غزة كإعادة إعم��ار البيوت المدمرة, 
وبن��اء المستش��فيات, ومش��اريع كفاالت األيتام واألس��ر 
والمعاقي��ن, وافتتاح العديد من المخابر وإقامة العديد من 

المشاريع المختلفة.
نواب غزة يناقشون مع شركة الكهرباء عدة قضايا

ناقش نواب الكتلة عن محافظة غزة عدة قضايا ومش��كالت 
ته��م المواطنين حول عمل ش��ركة توزي��ع الكهرباء في 
محافظ��ات غزة، وذلك خالل زيارة لوفد من النواب لمقر 

الشركة.
وض��م وفد النواب كال من النائ��ب جمال نصار والنائب م. 
جمال سكيك, وكان في استقبالهم م. سهيل سكيك مدير 

عام الشركة.

وطالب النواب الشركة بالعمل الجاد من أجل حل مشكالت 
وش��كاوى المواطنين, مس��تعرضين أبرز المش��كالت التي 
تصلهم من المواطنين عن عمل الشركة عبر مكاتب الكتلة.

بدوره وعد مدير الشركة النواب بحل المشاكل والتنسيق 
المس��تمر مع ن��واب محافظة غزة لحل كافة المش��اكل 

العالقة وتلبية احتياجات ومطالب المواطنين.

... وينظمون لقاء جماهرييا مع عائلة طافش
كم��ا نظم نواب الكتلة بالتعاون م��ع دائرة العالقات 
العام��ة في حرك��ة »حماس« بمنطق��ة جنوب غزة, 
لقاء جماهيريا مفتوحا بديوان عائلة زنداح »طافش«, 
وس��ط حضور كبي��ر من مخاتير ووجه��اء وأهالي 

وأبناء المنطقة.
وش��ارك في اللقاء كال من الن��واب جمال نصار و م. 
جمال س��كيك, ود. حسين عاشور القيادي في حركة 

حماس ورئيس بلدية غزة م. رفيق مكي.
وأوضح النائب نصار أن الوضع السياسي والتطورات 
في الوطن العربي سيكون له أثر كبير على القضية 
الفلسطينية, مشيرا إلى أن زمن االستكبار والظلم بدأ 
يته��اوى, مبينا أن األمة العربية تس��تمد ثوراتها من 
الشعب الفلسطيني الذي انتفض في وجه المحتل فهو 

أول من صنع الثورات.
من جانبه اس��تعرض النائب م. سكيك المشاريع التي 

تنفيذها الحكومة الفلسطينية بغزة ومشاريع البلدية, مبينا 
أن هذا المشاريع تهدف لتحسين مستوى المعيشة وتقديم 

أفضل الخدمات. 
ووع��د الن��واب خ��الل اللق��اء المواطنين بتبن��ي لمطالب 
أهل الح��ي وعرضها علي وزارة الحك��م المحلى والبلدية 
والمشاريع التي تخص المنطقة من أجل االرتقاء بمستوي 

المعيشة وتقديم األفضل.
... ويهنئ��ون النائبان أبو حلبي��ة وأبو رأس بعودتهما 

من السفر
في س��ياق مواز هنأ ن��واب الكتلة ف��ي زيارتين منفصلتين 
النائبي��ن د. أحم��د أبو حلبية ود. مروان أبو راس بس��المة 
العودة إلى أرض الوطن إثر جولة ش��ملت عدة دول عربية 

وإسالمية.
وضم الوفد النائب جمال نصار وم. جمال سكيك باإلضافة 

لموظفي مكتب نواب الكتلة.
وأثنى الوفد على جهود الن��واب خالل جولتهم الخارجية, 

شاكرين لهم جهودهم في خدمة القضية الفلسطينية. 
م��ن جانبه, أطلع النائبان الوف��د الزائر على أبزر إنجازات 
جولتهما, موضحين الدور التي تقوم به الش��عوب العربية 
واإلس��المية في دعم القضية الفلس��طينية ومدينة القدس 

التي تهم كل المسلمين.
النائب نصار يشارك يف ندوة سياسية 

إل��ى ذلك ش��ارك النائب جم��ال نصار في ندوة سياس��ية 
نظمتها حركة حماس بمس��جد حس��ن البنا بحي الزيتون 
بحض��ور ع��دد من قي��ادات حركة حماس وس��ط حضور 

جماهيري كبير.

وأك��د نص��ار أن المصالح��ة الفلس��طينية ه��ي مس��ألة 
إس��تراتيجية لدي حركة حماس وليست مناورة إعالمية, 
موضح��ا أن هناك جهود تبذل في حرك��ة حماس لبلورة 

مبادرة  للخروج من المأزق السياسي الفلسطيني.
وتخلل اللقاء العديد من المداخالت وطرح األسئلة من قبل 

المواطنين.

النائب فرحات تستقبل وفدا من حركة األحرار
اس��تقبلت النائب مريم فرحات بمنزله��ا وفدا من حركة 
األحرار ضم كال من معاوية الصوفي أمين سر إقليم شرق 

غزة وعدد من مساعديه.
ورحب��ت النائ��ب فرحات بالوف��د الزائر، معب��رة عن بالغ 
سعادتها بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون والتنسيق 
المش��ترك بين نواب المجلس التش��ريعي وجميع ش��رائح 

المجتمع وفصائله.
وأكدت أن كتلة التغيي��ر واإلصالح ومن خالل المجلس 
التشريعي مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم لجميع فئات 
المجتمع من نطلق حرصها عل��ى التواصل مع كافة أبناء 

شعبنا. 
نواب الشمال ينظمون جولة زيارات اجتماعية

نظ��م نواب الكتلة عن محافظة ش��مال غ��زة جولة زيارات 
اجتماعي��ة، فقد زار النواب األس��ير المح��رر عبد اهلل أبو 
ريا بعد اإلفراج عنه من الس��جون المصرية بعد اعتقال دام 

أربعة سنوات.
كم��ا زار النواب د. عبد اهلل مس��عود لتهنئته بحصوله على 
درج��ة الدكتوراه م��ن ألمانيا, حيث أكد الن��واب أن هذه 
الزي��ارات تأتي من باب التواصل مع كافة جماهير ش��عبنا 

الفلسطيني ومشاركتهم كل مناسباتهم.
وأعرب��ت العائ��الت التي ت��م زيارتها ع��ن تقديرها لجهد 
الجميع م��ن أجل التالحم واالصطفاف إلى جانب الش��عب 
لمواجه��ة كل التحديات والحفاظ عل��ى ثوابته وحقوقه 

الوطنية.
... ويؤدون واجب العزاء بالشهيد معروف 

كما أدى نواب الكتلة واجب العزاء لعائلة معروف باستشهاد 
ابنهم الشهيد عمر معروف 19 عاما برصاص قوات االحتالل. 
وش��ارك في الوف��د كال من النائب م.إس��ماعيل األش��قر, 
والنائب د. محمد شهاب, والنائب د. يوسف الشرافي, والنائب 
مش��ير المص��ري, والنائب فتح��ي حماد وزي��ر الداخلية, 

باإلضافة إلى قيادة حركة حماس بشمال القطاع. 
في س��ياق آخر, ق��ام الوفد بتقدي��م واجب الع��زاء لعائلة 
الدحنون بوفاة فقيدهم الحاج خضر الدحنون والد األسير 
نضال الدحنون, ومن ثم توجه الوفد لعائلة أحمد لتعزيتهم 

بوفاة الدكتور رزق أحمد بعد صراع مرير مع المرض. 
النائب عدوان يشارك يف احتفال طالبي

ش��ارك النائ��ب د. عاطف ع��دوان في حفل نظمت��ه الكتلة 
اإلس��المية الذراع الطالبي لحركة المقاومة اإلس��المية 
»حماس« في بلدة بيت حانون ش��مال قط��اع غزة، لتكريم 
»75« طالب��ًا متفوقًا م��ن المرحلة الثانوي��ة للفصل األول 
من العام الدراس��ي الحالي بحضور مديرة مديرية التربية 
والتعليم في ش��مال غزة د. نهى شتات والقيادي في حركة 
حماس زياد عاش��ور، ولفيف م��ن ذوي الطلبة المتفوقين، 
وذلك ضمن حملة »كسب القلوب« في مدرسة هايل عبد 

الحميد الثانوية للبنين في البلدة.
وأكد النائب ع��دوان أن تحقيق االنتصار على االحتالل ال 
يك��ون إال من خالل التفوق في العل��م والتعليم ونيل أعلى 

الدرجات العلمية.
وأوض��ح ع��دوان أن المتفوقي��ن يس��جلون بعلمهم لوحة 

مش��رقة من تاريخ الش��عب الفلس��طيني ال��ذي يقدم كل 
التضحي��ات من أج��ل تحرير أرض فلس��طين عبر طريق 

المقاومة والعلم.
وتخلل حفل التكريم العديد من الفقرات الفنية واإلنشادية 
وتوزيع هدايا عل��ى الطالب المتفوقي��ن الذين عبروا عن 

سعادتهم بفقرات الحفل.
نواب الوسطى يستقبلون مدير شرطة املحافظة 

اس��تقبل نواب الكتلة عن المحافظة الوس��طى المقدم وئام 
مطر مدير شرطة المحافظة في مكتب النواب بالمحافظة، 
وكان في استقباله كال من النائب د. سالم سالمة والنائب 

د. عبد الرحمن الجمل.  
وناق��ش النواب مع مط��ر العديد من القضاي��ا التي تتعلق 
بالعمل الش��رطي بالمحافظة, وس��ير العمل فيها, مشيدين 

بعمل الشرطة في ضبط األمور الحياتية بالمحافظة.
... ويستقبلون وزير اإلسكان واألشغال العامة 

كم��ا اس��تقبل النواب د. يوس��ف المنس��ي وزير اإلس��كان 
واألشغال العامة بمكتب الكتلة في المحافظة، وذلك بهدف 
مناقش��ة عدة قضايا تخص المحافظة، وكان في استقباله 
كال من النواب د.س��الم س��المة , ود.عب��د الرحمن الجمل 

وهدى نعيم. 
ورحب النائب سالمة بالوزير، شارحا له العديد من القضايا 
والمشكالت التي تواجه المواطنين في المحافظة الوسطى 
وأبرزه��ا ش��ارع ص��الح الدين ال��ذي يحت��اج إلصالحات 
كثيرة, مشيرا إلى أن مشكالت هذا الشا التي تتعلق بتعبيد 
الشوارع على مستوى محافظات قطاع غزة وتقديم كافة 

الخدمات لهم.
ن��واب رف��ح يتضامن��ون م��ع املعتصمني م��ن أصحاب 

البيوت املدمرة
في ذات اإلطار زار النائب عن الكتلة في محافظة رفح سيد 
أبو مسامح خيمة المعتصمين من أصحاب البيوت المدمرة 
أم��ام مقر وكالة الغوث منذ ع��دة أيام، مؤكدا أن مطالب 
المعتصمين مش��روعة ألن من حقهم العيش بكرامة، داعيا 
»األونروا« إلى حل مش��كلة أصحاب البيوت المدمرة خالل 

انتفاضة األقصى والتي تعهدت بإعادة بنائها.
وأكد النائب أبو مس��امح أنه متفه��م لمعاناة المعتصمين 
ومش��اكلهم المترتبة على عدم توفير مس��اكن لهم منذ 

ستة أعوام. 
واس��تمع النائ��ب لمطال��ب وش��كاوى المعتصمي��ن الذين 
استعرضوا معاناتهم المستمرة منذ 6 أعوام في ظل الحجج 
الواهي��ة الت��ي تصدرها الوكال��ة بعدم توفر م��واد البناء 

والتمويل.
وفي ختام الزيارة شكر المعتصمين النائب أبو مسامح على 
االهتم��ام بقضيتهم وحضوره لتفقد أحوالهم واالس��تماع 

لقضيتهم العادلة.
... ويزورون جهاز املباحث العامة برفح

كما زار النائب أبو مس��امح جه��از المباحث العامة برفح 
لإلط��الع على س��ير العم��ل في الجه��از واالس��تماع إلى 
المشكالت التي تواجهه في عمله, وكان في استقباله الرائد 
ري��اض القاضي مدير الجهاز بالمحافظة وعدد من ضباط 

الجهاز. 

زيارات �سيا�سية واجتماعية ورقابية بال انقطاع

واص��ل ن��واب املجل��س التش��ريعي جهودهم 
الحثيث��ة يف ط��ول وع��رض الضف��ة الغربي��ة 
وقط��اع غ��زة، ما ب��ني زي��ارة دي��وان عائلة أو 
استقبال وزير، أو زيارة أسري محرر أو تكريم 
جمعي��ة أو زيارة ملؤسس��ة عامة لبحث هموم 
ومش��اكل املواطن��ني أو تفق��د لجه��از أمن��ي 
للوقوف على مدى خدمته وعالقته باملواطنني، 
فضال عن فعاليات سياسية ذات عالقة بالبعد 

الوطني العام، وغري ذلك.
نش��اطات  -كعادته��ا-  وثق��ت  »الربمل��ان« 
وفعالي��ات نواب التغيري واإلصالح عرب س��طور 

هذا التقرير. 

نواب غزة يلتقون  م. سهيل سكيك مدير عام شركة الكهرباء في غزة

كتلة التغيير واإلصالح تكرم جمعية الرحمة الكويتية
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التحرك لإنهاء النق�سام على 
اأ�سا�ض حماية الثوابت ورف�ض 

ال�ست�سالم

النائب / د. يونس األسطل

بعد أن ظهر المزيد من عورات حركة فتح، تحاول اليوم أن تبحث عن ورقة التوت التي تستر السوءتين، 
فقد مضى عليها عقدان من الزمان تزعم العمل على إقامة دولة، ولو كانت ُهالميًة، ال لون لها وال طعم 
مًة أثمان��ًا باهظة، وظهر طرف منها في  وال رائحة، وفي س��بيل ذلك فقد س��عت إلرضاء الصهاينة ُمَقدِّ
وثائق الجزيرة التي كش��فت بها المس��تور؛ فإذا المفاوضات قائمة على تنازالٍت ال يقبلها بشٌر فيه بقية 
من آدمية، فقد أيقنوا أن ال زحزحة عن القدس، فأهدوا إليهم أكبر أورش��ليم في التاريخ، وتمنوا على 
الصهاين��ة أن يرضوا بتطبيق ممس��وخ لحق العودة، ال يرجع فيه الالجئون إل��ى ديارهم؛ بل إلى الضفة 
والقطاع، وبعدٍد محدود، ال يزيد على عش��رة آالف في الس��نة، ولمدة عش��ر سنين ليس أكثر، وبشرط 
توفر الطاقة االستيعابية للعدد المطروح، ولو بارك االحتالل هذه الخطة لكان عدد العائدين ال يزيد على 
واحد من ستين من الالجئين، فكيف وقد وافق بعض العدو على تقليص العدد السنوي إلى الُعْشر، والمدة 
إلى النصف؛ ليكون س��قف المقبولين ال يفوق خمسة آالف في خمس سنين، وفي إطار الحاالت اإلنسانية 

وجمع الشمل، ثم انتهى األمر بالعدد ِصْفر، كما جزمت به ليفني لكبير المتنازلين الهارب باالستقالة.
هذا فضاًل عن مئات القادة والمجاهدين الذين اغتيلوا أو اعتقلوا بفعل التعاون األمني، أو برصاص الخونة 
ب، أو  أنفس��هم، ثم كان التحريض على الحرب األخيرة، حرب الرصاص المصبوب، واليورانيوم الُمَخصَّ
الفسفور األبيض، وغير ذلك من قذائف الدبابات، أو الهجمات الصاروخية، بينما كان الطرفان ينتظران 
أن تكس��ر ش��وكتنا؛ ليجوس أجناد المنافقين خالل ديارنا، فريقًا يقتلون، ويأس��رون فريقًا، وليقوموا 
ُرهم القذافي اليوم؛ ليقوموا بالهجوم المضاد على المناطق المحررة  بدور مماثل للمرتزقة الذين ُيَسخِّ

في أيدي الثوار.
أما آية المقال فقد ورد في ُنزولها س��ببان، أحدهما يتعلق باليهود، والثاني يرتبط بالمنافقين، والقاسم 
المشترك بينهما أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا؛ ركوبًا للموجة، ورغبًة في الظفر ببعض المغانم.

فقد جاء في الصحيحين أن الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم قد س��أل اليهود عن ش��يٍء، فأجابوه بخالفه، 
وخرج��وا من عنده وهم فرحون ِبِخداِعِه، ول��م يكتفوا بتلك الجريمة؛ بل طلبوا أن يحمدوا ويذكروا 
بخيٍر أنهم اس��تجابوا له، وأجابوا عن س��ؤاله، فأنزل اهلل هذه اآلية معقبًا بها على آية س��ابقٍة أخبر فيها 
بأن��ه أخ��ذ الميثاق على أهل الكتاب على بيان الحقيقة للناس، وعدم كتمانها، لكنهم نبذوا ذلك الميثاق 
وراء ظهورهم، واشتروا به ثمنًا قلياًل، هو الرشوة التي يأخذونها من الحكام والسفلة في مقابل الفتاوى 
الباطلة، فبئس ما يشترون، خاصة إذا كان المراد بالميثاق ما ُأِخَذ عليهم والطور مرفوٌع فوق رؤوسهم، 

وانتهى أمرهم بقولهم: سمعنا وعصينا.
وأما الس��بب المن��وط بالمنافقين فف��ي الصحيحين أيضًا من رواية أبي س��عيد الخ��دري أن رجااًل من 
المنافقين كانوا إذا خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للغزو تخلفوا، وفرحوا بمقعدهم خالف رسول 

وا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فإذا قدم من الغزو اعتذروا إليه وَحَلفوا، وَأَحبُّ
وقد َعلََّق الشهيد سيد قطب على ذلك بأن نموذج المنافقين هؤالء مكرور في كلِّ جيل، حيث يتخلفون 
عن الجهاد ُجْنبًا وَخَورًا، فإذا ُغِلَب المؤمنون َش��ِمتوا بهم، وَش��َمخوا بأنوفهم بأنهم أهل العقل والحصافة، 
وإذا انتصروا راحوا يتظاهرون بأنهم من المؤيدين للثورة الداعمين لخيار المقاومة، وينتحلون ألنفسهم 

دورًا في المعركة، ويحبون بذلك أن ُيْحَمُدوا بما لم يفعلوا.
إنني ال أستهجن أن تكون اآلية نازلًة في الطائفتين، فإن اليهود والمنافقين إخوٌة في الكفر، ولتجدنَّ أشدَّ 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أش��ركوا، وهم أولياء بعض، فإن المنافقين يس��ارعون في والء 
اليهود، يقولون: نخش��ى أن تصيبنا دائرة، فعس��ى اهلل أن يأتي بالفتح، أو أمٍر من عنده، فيصبحوا على ما 

أسروا في أنفسهم نادمين.
وقد أكد النهي عن اعتقاد نجاتهم من العذاب الدنيوي، مع ما ينتظرهم من العذاب األليم في اآلخرة، وقد 
أقسم في موضع آخر ليذيقنهم من العذاب األدنى دون العذاب األكبر، ذلك لهم خزي في الدنيا، ولعذاب 
وَن إلى عذاٍب عظيم. اآلخرة أخزى وهم ال ينصرون، بل إن المنافقين سيعذبون في الدنيا مرتين، ثم ُيَردُّ

إنن��ا لنش��اهد هذا بأم أعيننا؛ فإن اليهود يمارس��ون اإلذالل على المنافقين، ومثله��م عندهم، مثل البغال 
والحمي��ر ليركبوها وزينة، حت��ى إذا انتهى دور بعضهم تخلوا عنه، وترك��وه يفتضح، ويلقى جزاءه، 
وهذا هو العذاب الثاني، فقد اْمُتِطَي امتطاَء البهائم، ثم عوقب عقاب الخونة والعمالء، وتلك عاقبة الذين 

يفرحون بما َأَتْوا من النفاق، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ِبادِّعاء الوطنية وإقامة الدولة.
وقد َأْوَس��َعنا أولئك المنافق��ون حديثًا عن الث��ورة، والكفاح، والرصاصة األول��ى، ومقاومة االحتالل، 
وهجوم السالم، وأنه ال يجيده إال الشجعان، وأنهم مستهدفون بالمالحقة من االحتالل؛ ألنهم لم يتخلوا 
ع��ن المقاوم��ة، وأن فكرة الدولة التي أقاموها أكثر من مرة، وهم يحاولون أن يأتوا لها باالعتراف من 
قوا على الناس البطوالت، وعدم  أمري��كا الالتينية أو الالدينية، تمثل تحديًا لالحتالل، ونقيضًا له، ِلُيَس��وِّ
التفريط بالثوابت، والمضي في مناهضة االحتالل، وقد كان مكشوفًا لنا من األيام األولى لقيام السلطة 
باس��م الدولة أن الفيلم ال يعدو مقاولًة أمنية، يقوم به��ا أولئك األزالم بالنيابة عن االحتالل في تقليم 
اِذ اآلفاق،  مخالب المقاومة، ونش��ر الخنا في الشعب الفلس��طيني، تمهيدًا للتطبيع مع الشعب اليهودي ُشذَّ

وَشرِّ الدواب عند اهلل.
واليوم يطل علينا هؤالء المنافقون من جديد باسم إنهاء االنقسام، ومحاكاة الشعوب العربية في تجنيد 
الش��باب، ومن خالل مواقع الفيس بوك وغيرها؛ لتجديد الفلتان، واصطناع متاعَب جديدٍة، بعد أن فش��ل 
الحصار، وانطلقت َعَجَلُة اإلعمار، وأعلن الوزير الجديد للخارجية المصرية عن رغبته في إحياء الحوار 

على طريق المصالحة، والشراكة، وإنهاء االنقسام.
وقد استدعى ذلك أن يتحرك الشعب الفلسطيني بكل المخلصين فيه للمطالبة؛ ال بإنهاء االنقسام وحده، 
ولكْن بإنهاء االحتالل، وإنهاء التنسيق األمني، أو التفريط بالثوابت، وهذا يجعل المؤامرة تبوء بالفشل، 

ويفتضح المنافقون، ويكون ذلك نوعًا من العذاب الذي ُنهينا عن الحسبان أنهم بمفازة منه.
واهلل من ورائهم محيط

وَن َأْن ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم  ِذيَن َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتْوا َوُيِحبُّ ) اَل َتْحَسَبنَّ الَّ
ُهْم ِبَمَفاَزٍة ِمَن اْلَعَذاِب َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم   ( َيْفَعُلوا َفاَل َتْحَسَبنَّ

من وحي اآية

وأك��د النائب أبو مس��امح خ��الل اجتماعه مع بقي��ادة الجهاز وقوفه 
مع األجهزة الش��رطية التي تؤمن حي��اة المواطنين، حامال عدة قضايا 
وشكاوى المواطنين لقيادة الجهاز بهدف حلها, واعدا بمزيد من التواصل 

والتعاون من أجل تذليل العقبات أمام جهاز المباحث بالمحافظة. 
من جانبه, اس��تعرض مدير الجهاز أبرز العقبات التي تعترض عملهم, 

شاكرا للنائب زيارته للجهاز. 
... ويتفقدون نظارة سجن رفح 

بدوره تفقد النائب أبو مس��امح نظارة سجن رفح للوقوف على طبيعة 
العمل في النظارة والموقوفين فيها.

والتق��ى النائب أبو مس��امح بمدير الس��جن وعدد من أفراد الش��رطة، 
واس��تمع منهم لطبيعة العم��ل بالنظارة وقضايا نزالء الس��جن وأبرز 

المعوقات التي تواجه العمل بالنظارة, مشيدا بجهودهم. 
كما التقى النائب أبو مس��امح بعدد من النزالء، مستمعا إلى لقضاياهم 
وطبيعة التعامل معهم من قبل أفراد الشرطة بالنظارة, حيث عبروا عن 

ارتياحهم إزاء تعامل إدارة السجن معهم.
وف��ي ختام الزيارة ش��كر الن��زالء النائب على حض��وره لالطالع على 

أحوالهم وسماع قضاياهم وشكواهم.
... ويستقبلون وفدا من لجنة هيئة الحدود

من جهة أخرى اس��تقبل النائب أبو مسامح وفدا من لجنة هيئة الحدود 
برئاس��ة الرائد رأفت س��المة لمناقش��ة عدة قضايا المتعلقة بالحدود 

واألنفاق. 
واس��تعرض االجتماع العديد من القضاي��ا المتعلقة بالحدود مع مصر 
واألنف��اق في ظ��ل التط��ورات الحاصلة ف��ي مصر بعد نج��اح الثورة 
المصرية, باإلضافة لقضايا المواطنين التي تخص األنفاق بهدف العمل 

على حلها.
وأش��اد النائب أبو مس��امح بدور لجنة هيئة الح��دود الفاعل في إدارة 
وضب��ط الح��دود, مؤكدا بأنهم عل��ى ثغر من ثغ��ور الوطن يحمونه 

بسواعدهم وعطائهم.
من جانب��ه, أكد الرائد س��المة على حرص اللجنة عل��ى إدارة قضايا 
األنفاق بشفافية, باإلضافة لحماية الحدود مع الجهة المصرية, شاكرا 

مكتب نواب رفح على جهوده في خدمة المواطنين.
د. دويك وعدد من النواب يلتقون مبعوث وزير الخارجية الروس��ي 

برام اهلل
التقى د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي وعدد من النواب )3/2( 
بوفد روس��ي يزور مدين��ة رام اهلل، حيث ناقش الوفدان المس��تجدات 
على صعيد المنطقة العربية ودور روس��يا ف��ي تحريك ملف الحوار 

الفلسطيني الداخلي والمبادرات واألفكار المطروحة على الساحة.
وش��ارك في االجتماع كاًل من النائب م. عب��د الرحمن زيدان، والنائب 
المبعد عن القدس محمد أبو طير، والنائب أحمد مبارك، والنائب نزار 
رمضان. وعن الوفد الروسي ألكسندر إيفيموف مبعوث وزير الخارجية 
الروسي وألكس��ندر روداكوف ممثل روسيا لدى السلطة الفلسطينية 

ومساعديهم.
ورحب د. دويك بالدور الروسي في حل الخالفات الداخلية، مثمنًا دور 
روسيا في دعم جهود القضية الفلسطين ية وعدالتها ومناصرة شعوب 
المنطقة، مش��ددًا على أن كلمة روسيا متوازنة وال نفاق فيها، شاكرًا 
إياها على دعمها للديمقراطية الفلسطينية بخالف أمريكا التي تنكرت 

لنتائج انتخابات عام 2006.
وأك��د دويك والوف��د البرلماني على عدة مبادئ م��ن أهمها الحرية 

والعدالة وكرامة اإلنس��ان والمفهوم العالمي لحقوق اإلنس��ان، مضيفًا: 
»نحن نؤمن بمبادئ الحق والعدل ونرفض التطرف والعنف بكافة أشكاله 

ألن ذلك مناٍف لعقيدتنا وللمبادئ التي ندعو لها«.
وعلى صعيد المصالحة، قال د. دويك: »لقد قمنا بجهود متنوعة إلنجاز 
المصالح��ة الداخلية وأنا ش��خصيًا قدمت العديد من المب��ادرات ولكننا 
اصطدمن��ا دائم��ًا بانحياز الوس��يط لطرف رام اهلل على حس��اب غزة بل 
وكان النظام المصري البائد كثيرًا ما يصنع المكائد لإلخوة في غزة«.

وتمنى الوفد البرلماني على روس��يا أن تلعب دورًا نشطًا في هذا الجانب، 
مش��ددًا على أن الدور الروسي سيكون أكثر نزاهة من موقف األطراف 
األخرى وبال��ذات أمريكا التي وضعت الفيتو دوم��ًا على المصالحة بين 

فتح وحماس.
النواب اإلس��الميون يف الضفة يقدمون التهنئ��ة باإلفراج للقيادي 

السعدي
إل��ى ذلك، قدم وفد من النواب اإلس��الميين في الضفة التهنئة لألس��ير 
المحرر الشيخ بسام السعدي أحد قادة حركة الجهاد اإلسالمي في الضفة 

الغربية، باإلفراج عنه من سجون االحتالل بعد اعتقال دام 8 سنوات.
وضم وفد النواب -الذين كانوا في اس��تقبال األسير السعدي على مفرق 
الش��هداء لحظة اإلفراج عنه- كال من: الشيخ حامد البيتاوي, وداود أبو 
سير، وياسر منصور, وحسني البوريني, وم. عبد الرحمن زيدان, ورياض 

رداد, وفتحي القرعاوي, وإبراهيم دحبور, وخالد سعيد, وخالد سليمان.
وأع��رب النواب عن س��رورهم باإلفراج عن الش��يخ الس��عدي، مؤكدين 
بأن الفرحة س��تبقى منقوصة ول��ن تكتمل إال بتحرير جميع األس��رى 

واألسيرات من سجون االحتالل.
نواب نابلس يزورون جرحى بلدة قصرة

وفي س��ياق آخ��ر زار وفد من ن��واب نابلس جرحى بل��دة قصرة الذين 
أصيبوا برصاص قوات االحت��الل الذين هاجموا القرية لحماية عصابات 

المستوطنين الذين هاجموا البلدة واعتدوا على أراضيها.
وضم الوفد الذي زار الجرحى في مستش��فى رفيديا الحكومي في مدينة 
نابلس: النائب الش��يخ حامد البيت��اوي, والنائب ياس��ر منصور, والنائب 
حس��ني البوريني, والنائب داود أبو س��ير, والنائب منى منصور, والنائب 

رياض عمله.
واطمأن الن��واب على الوض��ع الصحي للجرحى, مثمني��ن صمود أهالي 
بل��دة قصرة، داعين لمزيد من 
الصبر والتح��دي أمام جرائم 

االحتالل ومستوطنيه.
التهنئ��ة  ويقدم��ون   ...
لألس��ري املحرر القيادي أبو 

الرب
كما قام ن��واب نابلس بزيارة 
األس��ير المحرر الش��يخ علي 
أبو الرب  القيادي في حركة 
حم��اس م��ن بل��دة قباطي��ة، 
وقدم��وا له التهنئ��ة باإلفراج 
عنه من س��جون االحتالل بعد 
اعتق��ال دام 19 عام��ا.  وض��م 
الوفد كال من: النائب الش��يخ 
حام��د البيت��اوي, وداود أب��و 
س��ير, ورياض عملي ، وياسر 

منصور, وحسني البوريني.
   وعب��ر الن��واب عن فرحتهم 
باإلفراج عن أبو الرب، مش��يدين بصبره وثباته، سائلين المولى عز وجل 

الفرج القريب والعاجل لجميع األسرى واألسيرات في سجون االحتالل.
النائب نوفل يزور عائالت عددا من األسرى 

زار النائ��ب عن محافظ��ة قلقيلية عماد نوفل عددا من عائالت األس��رى 
المعتقلين لدى االحتالل من أبناء محافظة قلقيلية.

واطمأن النائب نوفل على أوضاع أهالي األسرى واستمع إلى معاناتهم في 
زيارتهم ألبنائهم, وإجراءات االحتالل التعسفية بحقهم.

وعبر األهالي عن س��رورهم بهذه الزيارة، ناقلين للنائب أملهم وأبنائهم 
المعتقلين وتطلعاتهم أن يتم اإلفراج عنهم ضمن صفقة تبادل األسرى. 

... ويزور مدرسة السعدية الثانوية 
  كما زار النائب نوفل المدرسة السعدية الثانوية في المحافظة, والتقى 

مدير المدرسة محمد خروب وعددا من المعلمين.
وأطلع مدير المدرسة النائب نوفل على أوضاع المدرسة وبعض المعيقات 
التي تعتري العملية التعليمية, وناقش الجانبان س��بل النهوض بالعملية 

التربوية ودور المجتمع المحلي ووجهاء المدينة في ذلك.

)آل عمران: 188  (

 النائب سيد أبو مسامح يزور خيمة المعتصمين من أصحاب البيوت المدمرة برفح
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موؤمن ب�سي�سو 

قليال من اإلرادة إلنهاء االنقسام

لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان بالتشريعي تلتقي مع 
وفد من الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

بحر وهنية ونواب التشريعي يستقبلون رجل األعمال 
عبدالعزيز الخالدي عقب اإلفراج عنه من سجون االمارات

وفد من الجوالن السوري المحتل يزور خيمة اعتصام 
نواب القدس المهددين باإلبعاد في مقر الصليب األحمر

في الحديث عن مس��تجدات السياس��ة الفلس��طينية بش��ريات جمة وطاقة 
أمل ألبناء ش��عبنا الذين أعياهم طول انتظار المخاض وس��طوة التدخالت 

الخارجية النافذة على القرار الفلسطيني.
خط��اب »أبو م��ازن« باألمس أمام المجل��س المرك��زي، واعتزامه زيارة 
غزة تلبية لدعوة إس��ماعيل هنية، يش��كل نقلة نوعية في الجهود المبذولة 
لطّي صفحة االنقس��ام البغيض الت��ي تعثرت على مدار األع��وام الماضية، 
والتقاطا ذكيا لتطورات اللحظة الراهنة التي يتفاعل فيها الحراك الشبابي 

الفلسطيني بشكل غير مسبوق.
باألمس ألقى هنية الك��رة في ملعب »أبو مازن« وحركة فتح، ولم ينتظر 
»أب��و مازن« طويال كي يعيد الكرة إلى ملعب »حماس«، وها هي »حماس« 

تعيد الكرة بشكل فوري إلى ملعب »أبو مازن« من جديد.
ال نحتاج إلى كثير كالم أو طويل حوارات إلنهاء االنقسام، ولكننا بحاجة 
إلى قليل من الصدق واإلرادة كي نزيل الس��واد القاتم الذي يصبغ المشهد 
الوطني الراهن، ونعيد صياغة عالئقنا االستراتيجية مع بعضنا البعض على 

أسس وطنية سليمة.
ال تتوفر أي معطيات عن س��قف المواقف الذي يس��تظل به »أبو مازن« في 
حواره المرتقب مع هنية في غزة، ومدى امتالكه المرونة الكافية للخروج 
من أسر المواقف التقليدية التي كرست االنقسام طيلة المرحلة الماضية، 
وم��دى اس��تعداده لبلوغ مقارب��ة جديدة م��ع »حماس« تراع��ي التغيرات 

واالعتبارات المحيطة.
»أب��و م��ازن« اليوم ليس هو »أبو مازن« ما قبل ش��هر أو أش��هر أو أعوام، 
و«فتح« اليوم  لم تعد ذات »فتح« التي ُعرفت بتش��ددها الكبير وغطرستها 

الوطنية.  
»أبو مازن« لم يعد يحظى بأي غطاء أمريكي أو إسرائيلي، فقد أسفر القوم 
عن موقفهم الكالح في وجهه دون مواربة، وباتوا أقرب إلى استبداله بزعيم 

آخر أكثر رضوخا وتساوقا مع مخططاتهم العنصرية الهدامة.
يدرك »أبو مازن« أن الوقت لم يعد لصالحه، وأن عقارب الس��اعة بدأت في 
الع��ّد باالتجاه العكس��ي، فلم يجد بّدا من مغازلة »حم��اس«، وخصوصا في 
ظل سقوط النظام المصري الذي شكل حاضنته الكبرى وسنده األبرز على 
ال��دوام. الوقت ال زال مبكرا للحكم على نتائ��ج زيارة »أبو مازن« لغزة، أو 
القط��ع بإيجابية النتائج المتمخضة عنها رغم المناخات اإليجابية الراهنة، 
ف��ال زال هناك الكثير من األس��ئلة الغامضة التي يس��تلزم من »أبو مازن« 
توفير اإلجابات الوافية والشفافة عليها. سؤال منظمة التحرير وإعادة بنائها 
وتفعيلها، وس��ؤال التعاون األمني مع االحتالل، وس��ؤال البرنامج السياسي 
للحكومة المنوي تش��كيلها، وس��ؤال األجهزة األمنية في الضفة وعقيدتها 
الوطني��ة، تبقى ألغازا معقدة وطالس��م مبهمة ريثما يح��ّط الرئيس على 
أرض غزة، وتنجلي المواقف والسياسات، ويتبين الخيط األبيض من الخيط 
األسود من حوار القمة المنشود. وحتى إنجاز المصالحة تّبا لالنقسام ولكل 

من أيد االنقسام وكل من دعم االنقسام.

بقايا النظام السابق
فق��د أكد د. يونس األس��طل أن أجه��زة النظام 
المصري السابق مازالت باقية كما هي، وتتعمد 
تكري��س معاناة ش��عبنا الفلس��طيني، وخصوصا 
فيما يتعلق باس��تمرار اعتقال الفلس��طينيين في 

السجون المصرية.
وأوض��ح النائب األس��طل أن الحكومة المصرية 
الجديدة لم تتس��لم أعمالها إال قبل أيام معدودة 
ول��م ترتب أوراقه��ا بعد، موضح��ا أنها حكومة 
تسيير أعمال فحس��ب لتهيئة األجواء النتخابات 
جدي��دة تأت��ي بحكومة ش��رعية بع��د انتخابات 

تشريعية.
ضغوط مختلفة

وأش��ار إلى أن المجلس العس��كري الحاكم في 
مص��ر يتعرض لضغ��وط صهيوني��ة وأمريكية 
وعربية في الغالب تجعل��ه متخوفا من أن يقدم 
على إج��راء تغيير كبير فيما يتعلق بسياس��ات 
الحكوم��ة الس��ابقة، مش��ددا عل��ى أن المطالبة 
باإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون 

المصرية ال زالت خجولة حتى اليوم.
وتابع قائال: »من الواجب على الحكومة في غزة 
وعل��ى قيادة حركة حماس في الخارج أن تكثف 

طلباته��ا وجهودها لإلف��راج عن ه��ؤالء جميعًا 
بهدف ط��ّي صفح��ة المعتقلين الفلس��طينيين، 
وخاصة أن الحكومة المصرية الجديدة قد أبدت 
مرونة باتجاه التعامل مع الحكومة الفلسطينية 

في غزة ومع حركة حماس بشكل عام«.
تواصل مع األشقاء

وأك��د النائب األس��طل أن التواصل مع األحزاب 
المصرية الشقيقة ومع جماعة اإلخوان المسلمين 
قائ��م وأن باإلمكان تجنيد طاقة بعضهم للضغط 
عل��ى الحكوم��ة والمجل��س العس��كري لإلفراج 
ع��ن المعتقلي��ن الفلس��طينيين، وخصوص��ا في 
ظ��ل اإلف��راج الجزئي ع��ن عدد م��ن المعتقلين 
في اآلونة األخيرة، مش��يرا إلى ضرورة إس��هام 
الحكومة والحرك��ة في توفير حاجياتهم داخل 
الس��جون والتواصل مع ذويه��م لطمأنتهم حول 
جملة التحركات واإلجراءات المتخذة للمطالبة 

باإلفراج عنهم. 
صفحة سوداء

ب��دوره أك��د النائ��ب د. ناص��ر عبد الج��واد أن 
االعتقال السياسي مرفوض بشكل عام وأن رفضه 
يكون أكثر توكيدا حين يكون على خلفية ذات 
عالق��ة بالمقاوم��ة، مضيفا أن م��ن المعيب على 

أي دولة ممارس��ة االعتقال السياسي بحق أناس 
يمارسون مقاومة المحتل.

وأع��رب النائب عبد الجواد ع��ن اعتقاده أن ملف 
المعتقلين في السجون المصرية هو أحد مخلفات 
النظام الس��ابق، داعيا إلى إغ��الق هذا الملف إلى 
األبد وأن ال يبقى أي معتقل في أي بلد عربي ألن 
هذا الملف يمثل صفحة س��وداء ويجب أن تطوى 

في أسرع وقت ممكن.
إجراءات سريعة

وعب��ر النائب عب��د الج��واد عن أمله ف��ي إقدام 
القيادة المصرية الجديدة على خطوات س��ريعة 
وإج��راءات حقيقية إلنهاء هذا الملف في القريب 
العاجل وإغالقه بالطريقة الس��ليمة والصحيحة 

بما يتناسب مع تضحيات هؤالء المقاومين.
وأض��اف قائال: »ال يج��ب أن يكون هناك ضغوط 
على القيادة المصرية إلنهاء هذا الملف، فاألصل 
أن يتم اإلفراج عن هؤالء فورًا دون ضغوط، ونأمل 
أن يفرج عنهم في المس��تقبل القريب وخصوصا 
في ظل وجود سياس��ة جديدة في مصر«، مشددا 
على ضرورة التواصل بين الحكومة الشرعية في 
غ��زة مع القيادة المصرية إلغالق هذا الملف إلى 

األبد.

اأك����د نائبان يف املجل�س الت�رشيعي اأن ملف املعتقلني الفل�سطينيني 
يف ال�سج����ون امل�رشي����ة ميثل �سفحة �سوداء ويع����د اأحد خملفات 
النظام ال�ساب����ق، معربين عن اأملهما يف اإق����دام القيادة امل�رشية 
اجلديدة على خطوات �رشيعة واإجراءات حقيقية لإنهاء هذا امللف 
يف القري����ب العاج����ل واإغالقه بالطريقة ال�سليم����ة وال�سحيحة مبا 

يتنا�سب مع ت�سحيات هوؤلء املقاومني.
واأ�ساف النائبان يف حوارين منف�سلني مع "الربملان" اأن الدعوات 
لإغالق املل����ف املذكور ل زالت خجولة حت����ى اليوم، م�سددين 
على �رشورة التوا�سل بني احلكوم����ة ال�رشعية يف غزة والقيادة 

امل�رشية اجلديدة لإغالق هذا امللف اإىل الأبد.

النائب د. األسطل: دعوات اإلفراج 
عن املعتقلني ال زالت خجولة حتى 

اليوم.. وتحشيد القوى املصرية 
لطيّ امللف أمر ملحّ

النائب د. عبد الجواد: األصل 
اإلفراج عنهم دون ضغوط.. 
والتواصل بني حكومة غزة والقيادة 
املصرية أمر ضروري

اىل متىتفر�ض 
بقايا النظام ال�سابق 
اأجندتها املري�سة؟!

املعتقلني الفلسطينيني يف سجون مصر.. صفحة سوداء 
يف تاريخ العالقات الفلسطينية املصرية 
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