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هنــأ أحمد بحــر، رئيــس المجلس التشــريعي 
الفلسطيني باإلنابة، رئيس البرلمان التونسي 
راشــد الغنوشي، بمناسبة فوزه برئاسة برلمان 
باده، جاء ذلك خال رسالة أرسلها بحر، صباح 

يوم أمس األول للغنوشي. 
وجــاء فــي الرســالة:" يطيــب لنــا في رئاســة 
المجلس التشــريعي الفلسطيني أن نتقدم من 
معاليكم بالتهنئة الحارة بمناســبة فوزكم في 
االنتخابات البرلمانية وتقلدكم رئاســة مجلس 
النواب التونسي، جراء عرس ديمقراطي مهيب 

شهد بنزاهته العالم أجمع".
وعبر بحر في رســالته، عن فرح وسرور الشعب 
الفلسطيني بنجاح العملية الديمقراطية واالنجاز 
االنتخابي األخير في دولة تونس الشقيقة األمر 
الــذي اعتبره سيســهم في تحقيــق المزيد من 
االســتقرار السياســي واالقتصادي واالجتماعي 
في جمهوريــة تونس الشــقيقة، ويفتح اآلفاق 
أمام النهضة االقتصادية خال المرحلة المقبلة.

وقال:" إننا على ثقة أن مجلس النواب التونسي 
بقيادتكم الرشــيدة ســوف يمدّ أواصر التعاون 
الجــاد وجســور التواصــل المثمر مــع البرلمان 
الفلســطينية  القضيــة  ويضــع  الفلســطيني، 

والمخاطــر والتحديــات التــي تتعــرض لها في 
ظل المؤامــرات الصهيونية واألمريكية ومعاناة 
شعبنا الفلســطيني وخصوصًا شعبنا المحاصر 
فــي قطاع غزة، ضمن ســلم أولوياته وأجنداته 

خال المرحلة القادمة".
وفــي ختام رســالته عبــر بحر، عــن يقينه بأن 

الدبلوماســية التونسية ســوف تترك بصماتها 
المؤثــرة علــى القضايــا العربيــة واإلســامية 
والدولية وخاصة القضية الفلسطينية، مستذكرًا 
اســتراتيجية العاقات الفلســطينية التونسية، 
ومؤكــدًا علــى أنهــا عاقــات تاريخيــة وقوية 

وستشهد نهضة أكبر في عهد الغنوشي.

لجنــة الرقابــة تلتقــي 
العــدل  وزارة  وكيــل 
وزارة  عــام  ومراقــب 

الداخلية
07
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أخبار 2

النائب األسطل يشارك
 في منتدى حواري حول مجابهة الشائعات

النائب أبو شمالة يدين 
اعتقال السلطة محاضرا جامعيا بحر للصحفي العمارنة: 

كل محاوالت االحتالل لن تطمس الحق الفلسطيني  

دعا لمحاسبة االحتالل

هاتف الدكتور أحمد بحر، الصحفي معاذ 
العمارنة، الذي فقــد عينه جراء اصابته 
بعيــار ناري أطلقه عليــه االحتال أثناء 
قيامــه بمهامه وواجباتــه الصحفية في 
الضفة الغربية المحتلة، ويأتي االتصال 
بهدف االطمئنان علــى صحة الصحفي 
العمارنة ومؤازرته ومساندة حقه بتلقي 

العاج الازم.
ونــدد بحر، أثنــاء مكالمته مع الصحفي 
العمارنة، بجرائــم االحتال المتواصلة 
بحق الصحفيين الفلســطينيين، واصفًا 
واليائســة  الفاشــلة  بالمحاولــة  إياهــا 
الهادفــة  اإلعاميــة  التغطيــة  لوقــف 
لكشــف جرائم االحتال، داعيًا لمعاقبة 
ومحاسبة قادة جيش االحتال والقيادة 
السياســية للكيان على جرائمهم بحق 

الصحفيين.
وثمن األداء اإلعامي لجميع الصحفيين 
جرائــم  توثيــق  فــي  الفلســطينيين 
االحتــال بالصــوت والصــورة والكلمة 
على المستوى المحلي والدولي، وأضاف 
بحــر:" كل محــاوالت االحتــال الرامية 
لتغييب الحقيقة والرواية الفلســطينية 

لن تطمس الحق الفلسطيني".

وأشــار إلــى تأييد المجلس التشــريعي 
الفلسطيني لقضايا الصحفيين، مؤكدا 
علــى حريــة العمل اإلعامــي وضرورة 
العمل من أجل خلق بيئة آمنة لمواصلة 

الصحفيين أعمالهم.
وطالب بحــر، األمم المتحدة بتشــكيل 
لجنــة تحقيــق فــي جميــع االنتهاكات 
التي ارتكبهــا االحتال بحق الصحفيين 
الفلســطينيين ســواء في غزة وخاصة 
أثناء تغطيتهم ألحداث مسيرات العودة 

أو في الضفة الغربية والقدس.
إلى ذلــك أجــرت النائب فــي المجلس 
التشــريعي هدى نعيم، اتصــااًل هاتفيًا 

مع زوجة الصحفي العمارنة، واستمعت 
منها لشــرح عن الحالة الصحية لزوجها 
الصحفــي المصــاب، ونوهــت نعيــم، 
أثنــاء المكالمــة علــى أن اصابتــه جزء 
مــن الضريبــة الوطنيــة التــي يدفعها 
المواطن الفلسطيني من سبيل التحرير 
واالســتقال واالنعتــاق مــن االحتال، 
منددة بكل الجرائم التي يرتكبها العدو 
بحــق الصحفييــن، داعيــة االتحــادات 
الصحفــي  بالشــأن  المهتمــة  الدوليــة 
واإلعامــي للتحــرك العاجل مــن أجل 
نصرة اإلعاميين الفلسطينيين في كل 

أماكن تواجدهم.   

شــارك النائب يونس األســطل، في 
نــدوة حواريــة بعنــوان: "الشــائعات 
بين الصناعــة، والتأثير، والمجابهة"، 
نظمتهــا هيئــة التوجيــه السياســي 
والمعنــوي بمحافظــة خــان يونس، 
الشــيخ  المحافظة  بمشــاركة مفتي 
إحسان عاشور، ورئيس هيئة التوجيه 
العميد محمد  السياســي والمعنــوي 
لمديريــة  االداري  والنائــب  الفــي، 
التربيــة والتعليــم بالمحافظة محمد 
العسولي، وبحضور لفيف من الضباط 
وصــف الضباط والعامليــن باألجهزة 

األمنية والشرطية بالمحافظة.

وأشــاد النائب األســطل فــي كلمته، 
بالجهــود التــي تبذلهــا الهيئــة في 
إقامــة مثــل هــذه الملتقيــات التــي 
تأتــي في إطــار توعية أبناء شــعبنا، 
التربويــة  النخــب  دور  مثنيــًا علــى 
والفكريــة فــي المشــاركة وجهودها 
في توعية المجتمع الفلسطيني حول 
اآلثــار المدمرة لتناقــل والتعامل مع 
اإلشــاعات التــي وصفهــا بالمغرضة 
والموجهــة مــن قبل جهــات معادية 
لشــعبنا الفلســطيني وقطــاع غــزة 

بالتحديد.
وأشــار إلى أن حربًا خفية تدور رحاها 

بين المقاومة الفلسطينية بمشاركة 
األجهزة األمنية ذات العقيدة المقاومة 
من جهة، والعدو الصهيوني من جهة 
أخــرى، واصفًا هــذه الحــرب بصراع 
األدمغــة، مؤكدًا أن الغلبــة فيها في 
نهاية األمر ستكون لشعبنا ومقاومتنا.

وأكد النائب األسطل، على أن اإلسام 
حارب هذه اآلفة، وحذر منها، موضحًا 
منهجيــة الشــريعة اإلســامية فــي 
التعامــل مع الشــائعات، والتي تقوم 
على التحقق والتأكد والتريث ومحاربة 
الشائعات ومروجيها بهدف المحافظة 

على سامة المجتمع وأمنه.

النائب الشنطي: تجديد والية 
األونروا انتصار للحق الفلسطيني 

ومؤشر لفشل صفقة القرن
رحبــت النائــب عــن كتلــة التغيير 
واإلصاح جميلة الشــنطي، بتجديد 
عمــل  تفويــض  المتحــدة  األمــم 
الاجئيــن  وكالــة غــوث وتشــغيل 
بأغلبية  "األونــروا"،  الفلســطينيين 
170 دولــة،  إلــى  ســاحقة وصلــت 
مؤكدة أن القرار بمثابة انتصار للحق 
الفلســطيني ومؤشر لفشــل تمرير 

لصفقة القرن.
وقالت النائب الشنطي، في تصريح 
صحفي:" إن تجديد تفويض األونروا 
يحمــل أهميــة قانونية وسياســية 
كونهــا ارتبطــت منذ إنشــائها بحق 
عــودة الاجئين الفلســطينيين إلى 
ديارهم في فلســطين واستمرارها 
هــو خدمــة لاجئيــن فهــي بمثابة 
شاهد على الحق الفلسطيني وظلم 

االحتال لشعبنا".
وأشــارت إلى أن العمــل على تثبيت 
وجود وكالة الغــوث "األونروا"، يثبت 
الحقيقة للقضية  التاريخيــة  الرواية 
الفلســطينية ويكشــف حجم الظلم 
الواقع على الاجئين الفلســطينيين 
الذيــن ينتظــرون العــودة ألرضهم 
االحتال  التــي هجرهــم  وقراهــم 

منها.
واســتنكرت محاوالت دولة االحتال 

الهادفــة لمنع  المتحــدة  والواليــات 
تجديد التفويض الممنــوح لألونروا 
والذي يتم التصويت عليه كل ثاثة 

أعوام.
ودعــت النائــب الشــنطي، مختلــف 
الدول والجهات المانحة والمؤسسات 
تلــك  وخاصــة  المختلفــة  الدوليــة 
المهتمة بقضايا الاجئين والشعوب 
المقهــورة لمضاعفة جهودها لتلبية 
لألونــروا،  المتوقعــة  االحتياجــات 
الاجئيــن  مصالــح  يخــدم  بمــا 
الفلسطينيين وبما يحافظ على بقاء 
قضيتنا حاضرة في المحافل الدولية. 

أدان عضو المجلس التشريعي عن كتلة 
حركة فتــح البرلمانية النائــب ماجد أبو 
شــمالة، قيام أجهــزة أمن الســلطة في 
الضفة الغربية المحتلة باعتقال المحاضر 
في الكلية العصرية الدكتور عبد المنعم 

عبيد.
وحمل النائب أبو شمالة، األجهزة األمنية 
بالضفــة المســؤولية الكاملة عــن حياة 
وســامة الدكتــور عبيد، محــذرًا من أي 
أذى شــخصي أو نفســي أو جســدي قــد 
يلحــق بــه جــراء االعتقال الــذي وصفه 
األجهــزة  والجائر.وطالــب  بالتعســفي 
األمنية وقيادة الســلطة بإطاق ســراح 
المناضــل عبيد، فــورًا والكــف عن هذه 
المناضلين  الاأخاقية بحق  الممارسات 
مــن أبنــاء غــزة المتواجدين قســرًا في 
النائب  المحتلة.وشــدد  الغربيــة  الضفة 
أبو شــمالة أن أبنــاء غزة لديهــم كامل 
الحق بالتواجد والعيش بأمان في الضفة 
الغربية المحتلة، محــذرًا من تكرار هذه 
الممارســات بحق كوادر وقيــادات حركة 
فتح من أبناء غزة المتواجدين في الضفة 
الغربيــة بحجج وذرائع ســخيفة تعكس 
أخــاق مــن يمارســها.وطالب أبناء فتح 
الشرفاء بإدانة هذه الممارسات الخارجة 
عن أعراف حركة فتح األخاقية والوطنية 

بحق رفقاء نضال لهم شــاركوهم الهم 
والمصيــر مــن حفنة خارجة عــن كل ما 
تربى عليــه أبناء فتح من قيم، مشــددًا 
على أن الحقوق ال تســقط بالتقادم وفق 
القانون الفلســطيني وأنه حتمًا ســتأتي 
اللحظة التي يحاسب فيها القانون هؤالء 
علــى كل هذه الممارســات التي مســت 
كل مــا هــو مقــدس لــدى أبناء شــعبنا 
وحركــة فتح.وفــي نهايــة تصريحاتــه 
طالب النائب أبو شمالة مؤسسات حقوق 
االنسان العاملة في فلسطين بإدانة هذه 
الممارســات التي تمــس الحريات العامة 
وضــرورة االطــاع على ظــروف اعتقال 
عبيد، والتأكد من ســامته والعمل على 

إطاق سراحه بالسرعة الممكنة. 
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أخبار ومقاالت

قرار الخارجية األمريكية لن يغير حقائق التاريخ
ليــس غريبــا أن ينطق وزيــر الخارجية األمريكي مايــك بومبيو بكلمة الســوء، ويعبر عن عمــق االنحطاط 
السياســي واألخاقي والقانوني واإلنساني حين أضفى الشرعية على االستيطان والمستوطنات الصهيونية 
في القدس والضفة الغربية، وألغى بجرة قلم حقا فلسطينيا خالصا سالت من أجله دماء اآلالف من أبناء شعبنا 
الفلسطيني، وعانى من أجل الحفاظ عليه عشرات اآلالف من أسرانا األبطال في سجون االحتال وكافة أبناء 

شعبنا الذين تجرعوا األلم والمعاناة على يد االحتال الغاشم منذ النكبة األولى عام 1948 وحتى اليوم.
هذا القرار ليس بعيدا عن الحسابات االنتخابية سواء على صعيد استعطاف واسترضاء اليهود ليكونوا عونا لترامب في 
االنتخابات القادمة، أو على صعيد تقديم الخدمة لنتنياهو ليحظى بمزيد من الوقت في رئاسة الحكومة الصهيونية.  

لقد تأسس القرار األمريكي على استسام تام لبعض األنظمة العربية وجد تجسيداته في مئات المليارات التي 
ذهبت، هباء، في الخزينة األمريكية طيلة الفترة الماضية، وهرولة البعض تجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
واالنســجام الرفيع مع التوجهات والسياسات األمريكية في المنطقة العربية، وهو ما جعل هذه األنظمة تلعب 
دور رأس الحربة في تنفيذ المخطط األمريكي القديم الجديد الذي يستهدف إعادة تشكيل المشهد السياسي 

العام في المنطقة، وإعادة تفكيك وتركيب بعض األنظمة العربية وفق المقاسات األمريكية والصهيونية.
فوق ذلك، عاينت إدارة ترمب الهوان العربي الرســمي، وانشغال العديد من الدول العربية بصراعاتها 
الداخليــة التــي لعب األمريكيون دورا بارزا في إشــعالها وإذكاء أوارها، وانكفــاء المواطن العربي على 
همومه المعيشية ومتاعبه الحياتية، وتجلت لهم أمارات استعداد العديد من األنظمة العربية للقفز عن 

القضية الفلسطينية واالرتماء بالكامل في الحضن الصهيوني.
وليس بعيدا عن ذلك، غلبة روح الهيمنة واإلقصاء والتدابر والخاف على الواقع الفلسطيني الداخلي بسبب 
تفرد حركة فتح والســلطة الفلســطينية فــي ظل حصار ظالم وانقســام كارثي مدمــر وعقوبات جماعية 
تفرضها الســلطة الفلســطينية، ما أورث الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، آالما غائرة ومعاناة ال 

توصف في ظل أوضاع معيشية بائسة أفقدته أبسط مقومات الحياة والعيش الكريم.
وســط هذه البيئة المتردية لم تجد إدارة ترمب أي حرج أو غضاضة في اتخاذ قرارها العنصري بشــرعنة 
االســتيطان والمســتوطنات الصهيونية الــذي يهين وينتهك قواعــد القانون الدولــي والمنظومة الدولية 
بأسرها، ويشكل إعان حرب حقيقية على شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية التي يمسّ جوهر ودودها 
وأحد أهم ركائزها، ويمنح االحتال مزيدا من التشــجيع والتغطية السياســية على ارتكاب جرائم الحرب 

وجرائم اإلبادة المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني وعوائله األبية الصامدة. 
ال شك أن ترمب ونتنياهو قد أوهما نفسيهما بكسب هذه الجولة إثر قرار شرعنة االستيطان والمستوطنات ومن قبله 
االعتراف بالقدس عاصمة لدولة الكيان ونقل السفارة األمريكية إليها، والنية المعلنة لنتنياهو بضم األغوار إلى كيانه 
المسخ، لكن غاب عنهما أن الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية ال تسقط بكلمة أو تصريح أو بجرة قلم، وأن الحقائق 
التاريخية ال يمكن أن تغيّرها أهواء وأطماع الساسة مهما بلغ صلفهم وعربدتهم ودرجة قوتهم وفجورهم في األرض.

من المؤكد أن هؤالء الجهّال المنتشــين بعربدة القوة لم يفقهوا معنى الســر الحيّ إلرادة الشــعوب التي 
تحركها كوامن العزة والكرامة والحرية على مدار التاريخ، ولم يدركوا أن المقاومة، التي تشكل حجر الزاوية 
في مشروع تحررنا الوطني وحماية أرضنا ومقدساتنا، قادرة على إبطال كل مكائدهم ومؤامرتهم وإفشال 

كل مخططاتهم وأشكال عدوانهم خال المرحلة القادمة بإذن اهلل.
إن المسؤولية الوطنية الفلسطينية والعربية واإلسامية إزاء العداء األمريكي المستمر لحقوقنا وثوابتنا 
الوطنيــة، بدءا باالعتراف األمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل الســفارة األمريكية إليها 
وشــرعنة ودعم االستيطان والمســتوطنات، تفرض علينا جملة من اإلجراءات الواجب اتخاذها من أجل 
التصدي لجموح الموقف األمريكي العنصري والعدواني عبر تدشــين موقف فلســطيني موحد في إطار 
إستراتيجية وطنية فلســطينية متوافق عليها، والتوافق على برنامج وطني كفاحي لمواجهة االحتال 
واستنزاف مقدراته، ولن يتأتى ذلك إال عبر إنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي وتحقيق التوافق الوطني 

حسب اتفاقات المصالحة التي تم توقيعها سابقا بكل أمانة ودون أي اجتزاء أو تأخير.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني إذ نؤكد بطان كل القرارات والسياسات األمريكية العنصرية المعادية 
لشــعبنا وقضيتنا، وآخرها قرار شــرعنة االســتيطان والمســتوطنات، لنؤكد على ضرورة تشكيل فريق عمل 
قانوني فلســطيني وعربي وإســامي رفيع المســتوى يتولى إعــداد وتهيئة الملفات الخاصــة بجرائم الحرب 
الصهيونيــة واالنتهاكات األمريكيــة للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنســاني، ومن بينهــا قضية االعتراف 
بالقدس ونقل السفارة وقرار شرعنة االستيطان والمستوطنات وغيرها من الجرائم واالنتهاكات، والعمل على 

رفعها بشكل رسمي إلى محكمة الجنايات الدولية والمحافل الدولية واألممية المختلفة.
وختاما.. لقد آن األوان كي تعود السلطة وحركة فتح إلى رشدهما الوطني، وتدركا أن الكيان الصهيوني واإلدارة 
األمريكية قد حطمتا حلم إقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة مرارا وتكرارا، وأن إلغاء اتفاق أوسلو والتعاون 

األمني واالتفاقيات االقتصادية مع االحتال قد بات أولوية وطنية كبرى ال تحتمل التأجيل أو التأخير.
إن الكل الوطني الفلسطيني يقف اليوم على قلب رجل واحد في مواجهة المؤامرة الصهيونية واألمريكية ضد 
قضيتنا العادلة، فهل ترتقي السلطة وفتح إلى مستوى خطورة المرحلة الراهنة وتحدياتها الجسام أم تواصان 

سياسة الغرق في األوهام التي أوردت قضيتنا موارد الخسران طيلة المراحل الماضية؟!
لننتظر ونرى.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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لجنة التربية تستمع لوكيل 
وزارة األوقاف وتلتقي نقابة التحاليل الطبية

االستماع لوكيل األوقاف
هــذا وعقدت اللجنة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة األوقاف 
والشــئون الدينية الدكتور عبد الهادي األغا، بحضور رئيس 
اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، ومشــاركة أعضاء اللجنة 

النواب: خميس النجار، سالم سامة، ويوسف الشرافي.
بدوره اســتعرض األغا، الخطة االســتراتيجية لوزارته خال 
السنوات القادمة، منوهًا الهتمامه ببرامج التعليم الشرعي، 
والتحفيــظ، والثقافــة الوطنيــة، مشــيرًا إلجــراءات الوزارة 
بشأن التعديات على أماك الوقف والمستأجرين المخالفين 
لقوانين وأنظمة اإليجار، مؤكدًا حرصه على المحافظة على 
أمــاك الوقف واســتثمارها وتنميتها حتى مع المؤسســات 

والوزارات الحكومية األخرى. 
ودعا لتعزيــز مفهوم الوقف لدى المجتمع ليشــمل مجاالت 
وقطاعــات أخــرى كالوقــف في مجــاالت التعليــم والثقافة 
والصحــة واطعام الفقراء والنظافــة والرفق بالحيوان والتي 

ستنعكس ايجابيًا على المجتمع.    
من جانبهم أكد النواب حرصهم الشديد على المحافظة على 
أراضي وعقارات وممتلكات الوقــف وضرورة وقف التعديات 
عليها والعمل على اســتثمارها وتنميتها وفق خطة شــاملة 
واستراتيجية في مشاريع تخدم الصالح العام وتعود بالنفع 

على الفئات المهمشة والفقيرة. 
وتلتقي نقابة التحاليل الطبية

إلــى ذلك التقــى مســؤول الملف الصحــي بلجنــة التربية 
والقضايــا االجتماعية بالتشــريعي النائب خميــس النجار، 

برئيــس وأعضاء مجلس نقابة التحاليــل الطبية في قطاع 
غزة، واستمع منهم لشرح حول واقع مهنة التحاليل الطبية 

والتحديات التي تواجهه هذه المهنة والعاملين فيها.
بدوره اســتعرض رئيس النقابة، مراحل تأسيس وترخيص 
وتطــور الجســم النقابي لهــذه المهنة، باإلضافــة ألهداف 
النقابة وأهمية الدور المناط بها، منوهًا أن أكثر من "5000" 
شــخص يعملون بهــذه المهنة في قطاع غزة، مشــددًا أنها 

تعتبر جزء مهم من المنظومة الطبية والصحية في الباد. 
واســتعرض رئيــس النقابــة، الوصف الوظيفــي ألخصائي 
التحاليــل الطبيــة وفنــي المختبــرات وميثاق شــرف مهنة 
التحاليل الطبية وحقــوق العاملين فيها وعاقة المختبر مع 

المريض وعاقة المهنة بالمهن األخرى. 
وقال:" إن لدى النقابة رؤية جادة وهادفة تسعى من خالها 
لتنظيم مهنــة التحاليل الطبية وترعــى معاييرها وتصون 
حقوق العاملين فيهــا في القطاعين الخــاص والعام وفيما 
يتعلــق بالخريجين أوضح أن النقابــة وضعت رؤية تأهيلية 

وبرنامج تدريبي لهم".
 بدوره أكد النائب خميس النجار، على أهمية الجسم النقابي 
خاصة فــي مهنــة التحاليل الطبيــة كجزء مــن المنظومة 
الصحيــة وشــكر النقابة علــى جهودها في الســعي لوضع 
معايير تنظيم مزاولة هذه المهنة ومعايير اجازة وتراخيص 
المختبرات فيها، مؤكدًا دعمه للنقابة ومشاريعها الطموحة 

والهادفة لراعية المهنة واالهتمام بالعاملين فيها.
النائب النجار يلتقي مسؤول بوزارة الصحة

وعلى صعيد أخر التقى النائب خميس النجار، مع مدير دائرة 
وحــدة اإلجازة والتراخيص بوزارة الصحة، د. طه الشــنطي، 
وناقش معه سبل تعاون الوزارة مع نقابة التحاليل الطبية، 
وتــم االتفاق على منح النقابة صاحية منح مزاولة المهنة، 
والمشــاركة فــي إصــدار التراخيــص للمختبــرات، وإعطاء 
فرصة لحملة الدبلوم في التوظيف وتســكين رؤساء أقسام 

المختبرات المكلفين. 

ويشارك بورشة عمل
وفي ســياق منفصل شــارك النائب خميس النجار، بورشة 
عمل بعنــوان:" نحو جراحــة آمنة"، نظمتهــا وزارة الصحة، 
بحضور وكيل الوزارة الدكتور يوسف أبو الريش، ومشاركة 
لفيــف من األطبــاء والمدراء بالــوزارة، والمهتمين بالشــأن 
الصحي، وتأتي الورشــة في إطار بحث الســبُل اآلمنة التي 

من شأنها توفير الحماية للطبيب والمريض في آنٍ واحد. 

واصلت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
بالمجلس التشريعي مهامها المختلفة، 
حيث عقدت جلســة استماع لوكيل وزارة 
األوقــاف، وناقشــت معــه العديــد من 
القضايا، في حين التقى نواب اللجنة مع 

وفد من نقابة التحاليل الطبية واستمعوا 
لهــم حــول واقــع النقابــة والتحديات 
التي تواجه مهنتهــم والعاملين فيها، 
"البرلمان" تابعت أنشطة ولقاءات اللجنة 

وأعدت التقرير التالي: 
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أخبار

المجلــس  فــي  االقتصاديــة  اللجنــة  عقــدت 
التشــريعي برئاســة النائــب عاطــف عــدوان، 
اجتماعًا ناقشــت خاله عــدة قضايا اقتصادية 

تهم المواطن الفلسطيني.
وناقشــت اللجنة توفير الدعم للقطاع للزراعي 

من خال اتباع سياســات زراعية تســاهم في 
اإلنتــاج الزراعــي، وتقديــم االرشــاد الزراعي 
للمزارعين فــي زراعة المحاصيــل ذات اإلنتاج 

الوفير وخاصة في فصل الشتاء.
 وركزت اللجنة على ضرورة االستخدام السليم 

فــي المبيــدات الحشــرية حفاظــًا علــى صحة 
المســتهلك، وايضًا على دور وزارة الزراعة في 
مراقبة األعاف المســتوردة ومــدى مطابقتها 
للمعاييــر والمواصفــات الفلســطينية من أجل 
الحفــاظ على أفضل انتــاج في قطــاع اإلنتاج 

الحيواني.
ووجهــت اللجنة جهــات االختصــاص لعمل ما 
يلزم نحو تقديم االرشادات المهنية للمزارعين 
والعامليــن بحقــل اإلنتــاج الحيوانــي لضمان 

محاصيل أفضل ومنتجات سليمة.

أكد النائــب األول لرئيــس المجلس أحمد بحــر، أن موقف 
اإلدارة األمريكيــة الذي عبر عنه وزيــر الخارجية األمريكي 
مؤخــرًا بخصــوص شــرعنة االســتيطان والمســتوطنات 
الصهيونية يشــكل إعان حرب على شــعبنا الفلســطيني 

وقضيته العادلة.
ووصف بحــر، في تصريحــي صحفي دعم وشــرعنة إدارة 
ترمب لاســتيطان والمســتوطنات الصهيونية بأنها تعبر 
عن عنصرية بغيضة وتشــكل انحطاطًا سياســيًا وأخاقيًا 
وقانونيًا وإنسانيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى واستمرارًا 
للدعــم األمريكي المفتــوح لإلجرام واإلرهــاب الصهيوني 

بحق أبناء شعبنا.
وعدّ هــذا الموقف إهانــة وانقابًا على نصــوص وقواعد 
القانون الدولــي وانتهاكًا ســافرًا لكل األعــراف والمواثيق 
الدوليــة، داعيًا األمــم المتحدة ومجلس األمــن الدولي إلى 
إدانة الموقف األمريكي وعزله على المستوى الدولي وفضح 

آثاره المدمرة على شــعبنا وقضيتــه العادلة ودوره الخطير 
في زيادة وتشجيع وتصعيد اإلرهاب الصهيوني.

وعبر بحر، عن ارتياحه لموقف االتحاد األوروبي الذي اعتبر 
االســتيطان الصهيونــي غير قانوني، مؤكــدًا على ضرورة 
تطوير الموقف األوروبي لجهة بلورة مواقف سياســية أكثر 
قــوة ووضوحًا ضد االســتيطان وضد الجرائــم الصهيونية 
بحق أبناء شعبنا واالعتراف بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا 
وعلى رأسها حقه في العيش الحر على كامل ترابه الوطني.

ولفــت إلــى أن هــذا الموقف يشــكل أحد بنــود ومضامين 
صفقة القرن التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، 
داعيًا الكل الوطني الفلســطيني إلى توحيد الجهود وصهر 
الطاقــات الوطنيــة باتجاه مواجهة التحديــات التي تعصف 
بقضيتنــا الوطنيــة والتصدي لألخطــار المتعاظمــة التي 
تحملها ريح المواقف والسياســات الدول والقوى والكيانات 

المعادية لشعبنا وحقوقه وثوابته المشروعة.

محافظــة  عــن  النائــب  أكــد 
نابلــس عبد الجابــر فقهاء، أن 
سياســة قطــع الرواتــب التي 
تمارســها الســلطة في الضفة 
الغربيــة تعــد بمثابــة جريمة 
إنسانية وأخاقية بحق الوطن 
والمواطن واألسرى والمحررين 
ونواب المجلس التشريعي وكل 

الفئات التي تم قطع رواتبها. 
وقال فقهــاء:" منذ 11 شــهرًا 
لم يتقــاض نواب في المجلس 
الفلســطيني  التشــريعي 
رواتبهــم، بعد قــرار المحكمة 
الدســتورية الباطــل والقاضي 

بحل المجلس في شهر كانون الثاني/ ديسمبر الماضي"
وأضــاف فقهاء يبلــغ عدد النواب المقطوعــة رواتبهــم 47 نائبًا في الضفة 
الغربية المحتلة جميعهم محسوبين على حركة حماس، وكشف "فقهاء" عن 

نية النواب للتوجه للقضاء ولمحكمة العدل العليا،
وعن وحاله وحال أســرته يتحــدث فقهاء: "لم يعد أمامي خيار ســوى العمل 
إلعالة أسرتي، فأعمل سائًقا لمركبة أجرة وهو الخيار المتاح أمامي وال يوجد 

لي مجال آخر أمامي".
حــول نظرته للحيــاة البرلمانية يقول: "نحــن انتخبنا للقيــام بواجبنا اتجاه 
جميع الشــعب في التشريع والرقابة، ولكن لم نمارس هذا الحق وتم رفض 
نتائج االنتخابات من األســاس، وتم تعطيل عمل المجلس واالنقاب عليه، 
وأصبحــت اآلن كل األمور والصاحيات مركزة بيد شــخص واحد فقط وهي 

الديكتاتورية بعينها". 
يذكر أن مؤسســات حقوقية اعتبرت قطع رواتب النواب إجراًء تعسفيًا وغير 
قانوني، ويجب صرف رواتبهم أسوة بغيرهم من أعضاء المجلس التشريعي.
وكان االئتاف من أجل النزاهة والمســائلة "أمان" وجه رســالة لوزير المالية 
جاء فيها:" إن قطع الرواتب يعتبر مظهرا بارزا من مظاهر الفساد السياسي، 
وأنهم تحت طائلة المســؤولية والماحقة القانونية حاضرا ومســتقبا، بما 
يحترم حقوق النواب القانونية والدستورية بصفتهم أعضاء تم انتخابهم من 

الشعب الفلسطيني".

خالل اجتماع دوري.. اللجنة اإلقتصادية تناقش قضايا مهمة

د. بحر: شرعنة اإلدارة األمريكية 
لالستيطان إعالن حرب على شعبنا وقضيتنا

لجنة القدس واألقصى لدى متابعتها مستجدات األحداث في المدينة المقدسة

النائب فقهاء: قطع الرواتب جريمة 
بحق الوطن واألسرى والمحررين
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أخبار

رحب المجلس التشــريعي الفلســطيني بقرار الجمعيــة العامة لألمم 
المتحدة بتمديد والية وكالة غوث وتشــغيل الاجئين الفلســطينيين 

حتى نهاية حزيران 2023.
واعتبر المجلس التشريعي في بيان صحفي أن القرار الذي جاء بأغلبية 
170 صــوت فــي األمم المتحــدة يعد انتصــارا دوليا وأمميــا للقضية 
الفلسطينية وحقوق الاجئين الفلسطينيين، وهزيمة لاحتال وأمريكا 

الداعمة لإلرهاب اإلسرائيلي.
ولفت المجلس في بيانه إلى أن القرار يؤكد دعم ومساندة دول العالم 
لقضية فلسطين وحقوق شــعبنا بالحرية واالستقال، وتدعم حقوقه 
التي كفلها القانون الدولي، وحقوق الاجئين الفلسطينيين، واستمرار 
تقديــم الخدمات الصحية واالغاثية لهم إلى حين عودتهم إلى قراهم 
ومدنهم التي هجروا منها، مشــددا على ضرورة تنفيــذ قرارات األمم 

المتحدة التي تخص عودة الاجئين وتعويضهم.
كما شــكر الدول الصديقة التي صوتت لصالح القرار، داعيا تلك الدول 

إلى مساندة شعبنا في استرداد كامل حقوقه وخاصة عودة الاجئين.

أدان رئيس مجلس نواب الشــعب 
التونسي راشد الغنوشي، العدوان 
اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، 
ووصــف العــدوان أنه يتم وســط 
صمت رهيــب من أنصــار الحرية 
فــي العالــم، جــاءت تصريحــات 
الغنوشي في بيان صحفي أصدره 

عشية العدوان على غزة. 
وترحم الغنوشــي في بيانه على 
أثنــاء  الذيــن ســقطوا  الشــهداء 
العدوان، وتمنى السامة والشفاء 
التــام للجرحى، وعبر عن شــجب 
عموم الشعب التونسي لما وصفه 
باالعتــداءات الصهيونية الهمجية 
على غــزة، مؤكدًا وقوف الشــعب 
الشــعب  جانــب  إلــى  التونســي 
الفلسطيني الشقيق في غزة وكل 

فلسطين. 

وحــث حكومــة بــاده للتحــرك 
االتصــاالت  ومباشــرة  العاجــل 
الازمــة مــع الجهــات الدوليــة 
إلدانــة العــدوان والضغط على 
االحتال لوقف هجماتــه، داعيًا 
لانتصار للمظلومين من شعوب 
الشــعب  األرض وفي طليعتهم 

الفلسطيني. 
كما دعــا الغنوشــي فــي بيانه 
الشــقيقة  الــدول  برلمانــات 
والصديقة والبرلمانات اإلقليمية 
والدوليــة للتحــرك العاجل نحو 
نصرة فلســطين وخاصــة أهل 
غــزة، مثمنــًا وحــدة الفصائــل 
فــي  المقاومــة  الفلســطينية 
الميــدان، ومتمنيًا الســعي نحو 
انجــاز ســريع للوحــدة الوطنية 

الفلسطينية. 

أكد النائب مشــير المصري، أن اعان واشنطن 
القاضي بشرعنة المستوطنات الصهيونية في 
القــدس والضفــة الغربية المحتلة هــو بمثابة 
إعان عن انقاب على القيم والشرائع الدولية 
وهو دليل إضافي على مدى االنحياز األمريكي 
السافر لاحتال الصهيوني، وهو تأكيد متجدد 
علــى أن اإلدارة االمريكيــة تمثــل الوجه اآلخر 
للكيــان الصهيوني وتمارس بلطجة سياســية 

ضد حقوقنا التاريخية وثوابتنا الوطنية.
جــاء ذلك فــي بيــان صحفي أصــدره المصري 
عشــية تصريحات وزيــر الخارجيــة األمريكي، 
األمريكــي  اإلعــان  إن هــذا  فيــه:"  وأضــاف 
هــو امتــداد للمواقــف األمريكية المتســارعة 
للمحاوالت اليائســة لحســم قضايــا في صالح 
العدو بدءًا باعتبار القدس عاصمة لدولة الكيان 
المزعــوم مرورًا بضم الجــوالن واليوم باعتبار 
المســتوطنات الصهيونية فــي الضفة الغربية 

منسجمة مع القانون الدولي".
 وأشــار المصري، إلى أن اإلدارة األمريكية بهذا 
الســلوك المشــين إنما تضع نفسها في معاداة 
الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسامية 
وتختــرق كل القوانين واألعــراف الدولية التي 
اعتبرت هذه المســتوطنات خارج إطار القانون 

الدولي. 
ونــوه أن الحقــوق الفلســطينية كمــا أنهــا ال 
تزول بالتقادم فإنها ال تلغى بســطوة أمريكية 
فالمســتوطنات  عابــرة  تاريخيــة  بلحظــة  أو 
الصهيونية باطلة واالحتال إلى زوال وسيبقى 

شــعبنا متمســك بحقوقــه وثوابته وهذا ســر 
حلــم  لتحقيــق  التحريــر  مشــروع  اســتمرار 
شــعبنا وأمتنا وتحرير كامل التــراب من دنس 

المغتصبين. 
ولفت إلى أن هذا اإلعان األمريكي يشكل قبرًا 
ألوسلو وعملية التسوية وهو دعوة ألرباب هذا 
المشــروع بعدم الرهان على هذا الوهم وعدم 
االتــكاء إلــى اإلدارة األمريكية بإعــادة الحقوق 
الفلســطينية وهــو دعــوة للتبــرؤ من أوســلو 
واالنحياز إلى خيارات الشعب لمواجهة التحديات 
الكبــرى التــي تمر بهــا قضيتنا الفلســطينية 

العادلة.

عبر رئيــس البرلمــان العربي، مشــعل 
بن فهــم الســلمي، عن رفضــه القاطع 
إلعان وزيــر الخارجيــة األمريكي مايك 
بومبيو، الذي اعتبر فيه أن المستوطنات 
اإلســرائيلية في القدس والضفة الغربية 

المحتلة ال تخالف القانون الدولي.
فــي  العربــي  البرلمــان  رئيــس  وقــال 
تصريح صحفي أصــدره مؤخرًا:" إن هذا 
اإلعــان يُعــد انتهــاكًا صارخــًا للقانون 
الدولــي وقرارات الجمعيــة العامة لألمم 
المتحدة وقرارات مجلــس األمن الدولي، 
خاصًة القرار رقم )2334( بشــأن رفض 
االستيطان، والذي نص على عدم شرعية 
إنشاء إسرائيل للمستوطنات في األرض 
المحتلة منذ عام 1967م، وطالبها بوقف 
االســتيطان في الضفة الغربية والقدس 

باعتبارها أراٍض محتلة". 
وشــدد رئيس البرلمــان العربي، على أن 

هــذا اإلعان يعــدُ باطًا وال يترتــب عليه أي 
أثٍر قانونيّ، وال يمنح أية شرعية لاستيطان 
اإلســرائيلي، محــذرًا مــن تبعاتــه الخطيــرة 
وعواقبه الوخيمة على النظام الدولي، باعتباره 
يؤسس إلماءات وإرادات منفردة خارج القانون 
والنظــام الدولي، ويتحــدى اإلجمــاع الدولي، 
ويُكــرس االســتياء علــى األراضــي بالقــوة 
واالحتال البغيض، ويزيد من االحتقان والتوتر 
وعدم االســتقرار، ويُعرض السلم واألمن في 

المنطقة والعالم لخطٍر داهم.
وحمل الســلمي، الواليات المتحــدة األمريكية 
مســؤولية تبعات هذا اإلعان غيــر القانوني 
وتداعياته شديدة السلبية على عملية السام، 
مؤكــدًا أن هذا اإلعــان المُــدان والمرفوض 
يُثبت بما ال يدع مجااًل للشــك انحياز الواليات 

المتحــدة األمريكيــة الكامــل للقــوة القائمة 
باالحتــال )اســرائيل(، األمــر الــذي يُفقدها 
مكانتها ودورهــا باعتبارها دولــة فاعلة على 
المســتوى الدولي وعضوًا دائمــًا في مجلس 

األمن الدولي.
دعــوة  العربــي،  البرلمــان  رئيــس  وجــدد 
برلمانــات ودول العالــم والمنظمــات الدولية 
الفاعلــة كمنظمــة األمــم المتحدة التمســك 
بالقانــون الدولي وقــرارات الشــرعية الدولية 
باعتبار االســتيطان اإلســرائيلي في األراضي 
الفلســطينية المحتلة مرفوضًا ومدانًا وليس 
له أي شرعية قانونية ويُشكل انتهاكًا صارخًا 
للقانون الدولي، وإلزام قوة االحتال )إسرائيل( 
بتنفيذ هذه القرارات، ودعوة الواليات المتحدة 

األمريكية الحترامها.

المجلس التشريعي 
يرحب بقرار األمم المتحدة بتمديد 

والية وكالة الغوث

رئيس البرلمان التونسي 
يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة

النائب المصري: اعالن واشنطن شرعنة 
المستوطنات انقالب على القيم الدولية 

وانحياز سافر لالحتالل

رئيس البرلمان العربي: إعالن الخارجية 
األميركية حول االستيطان باطل

دعا برلمانات العالم لنصرة غزة اعتبره انتصارا دوليا للقضية الفلسطينية

يشكل قبرا ألوسلو وعملية التسوية
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تقرير واخبار 6

لجنة الداخلية واألمن تزور جهاز األمن الداخلي وتستمع لمدير عام المعابر 

لجان األمن والرقابة والقانونية 
تتفقد مركز فحوصات المرشحين للعمل بوزارة الداخلية

تفقدت معبر بيت حانون

 لقاء رئيس األمن الداخلي
هــذا واجتمعــت اللجنــة مع رئيــس جهــاز األمن 
الداخلي العميد أبو ياســر المصــري، بحضور عدد 
من مســاعديه، وبحث النواب معهم الحالة األمنية 

في قطاع غزة. 
وضم وفد اللجنة كًا من رئيسها النائب إسماعيل 
األشقر، ومقررها النائب مروان أبو راس، وكًا من 
النواب: محمد فرج الغول، سالم سامة، يونس أبو 

دقة، وجميلة الشنطي. 
 بــدوره قدم رئيــس جهــاز األمن الداخلي شــرحًا 
مفصًا عن األوضاع األمنية في قطاع غزة، موضحًا 
جهود جهازه في محاربة االحتال من خال مكافحة 
التجسس، وكذلك ماحقة أصحاب الفكر المنحرف 
والمرتبطين أمنيًا باالحتــال، واإلجراءات المتبعة 
فــي ضبــط الحالــة األمنيــة ومجابهــة المحاوالت 

الخارجية الهادفة للعبث بأمن قطاع غزة. 
من ناحيتهم أشاد نواب اللجنة بالمجهودات الكبيرة 
التي يبذلها جهاز األمن الداخلي والهادفة للمحافظة 
علــى األمــن واألمان واســتقرار جبهتنــا الداخلية، 
مؤكدين أن غزة عبارة عن واحًة من األمن واألمان.

لقاء مدير عام المعابر 
إلــى ذلــك عقــدت اللجنــة بمقرها فــي المجلس 
التشــريعي بمدينة غزة لقاًء مع مدير عام المعابر 

بــوزارة الداخليــة العميــد فــؤاد أبــو ابطيحــان، 
واســتمعت منه لشــرح مفصــل حول حالــة معابر 
قطــاع غزة، وآليات العمل فيهــا، باإلضافة لتقييم 

الحالة األمنية بالمعابر. 
بدورهــم شــكر نــواب لجنــة الداخليــة واألمــن 
بالتشــريعي، لــوزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي 
جهودهــا الكبيرة التي تبذلها لخلق حالة من األمن 
واالطمئنان في قطاع غزة، والمحافظ على السلم 
األهلي والمجتمعي، ومراقبة الحدود بهدف سامة 

القطــاع مــن أي عابث بأمنــه، وحفــظ المنجزات 
والمؤسسات الوطنية.

زيارة معبر بيت حانون
وفور انقضاء االجتمــاع توجه رئيس وأعضاء لجنة 
الداخليــة واألمــن في زيــارة تفقديــة لمعبر بيت 
حانون الواقع شمال القطاع، وضم وفد النواب ُكًا 
من: إسماعيل األشقر، مروان أبو راس، محمد فرج 
الغول، ســالم سامة، وجميلة الشــنطي، رافقهم 
مدير عام المعابــر بوزارة الداخلية العميد فؤاد أبو 

ابطيحان. 
ووقــف النــواب خــال الزيارة علــى حالــة المعبر 
واطمئنــوا علــى ســير العمــل فيــه، واإلجــراءات 
اليومية المتخذة من قبل طواقم العاملين بالمعبر 
باإلضافة للتأكد من سامة اإلجراءات، وآليات تنقل 
المسافرين عبره، وكذلك تابع النواب الحالة األمنية 
على الحدود الشمالية من خال اطاعهم على سير 
العمل بالمعبر الواصل بين قطاع غزة وفلســطين 

المحتلة عام 1948م. 

نظمــت لجــان األمــن والداخليــة، والرقابــة، 
والقانونية، بالمجلس التشــريعي الفلسطيني 
زيــارة تفقديــة لمركــز اختبــارات ومقابــات 

المرشحين الجدد للعمل بوزارة الداخلية.
وضم الوفد رئيس لجنة األمن والداخلية النائب 
إســماعيل األشقر، ورئيس لجنة الرقابة العامة 
وحقوق االنسان النائب يحيى العبادسة، ورئيس 
اللجنــة القانونيــة النائــب محمد فــرج الغول، 
وأعضاء اللجان النائب مــروان أبو راس، النائب 
سالم سامة، والنائب يونس أبو دقة، وكان في 
استقبالهم عدد من المدراء والمسئولين بوزارة 
الداخليــة، وقدموا لهم شــرحًا حــول اإلجراءات 
المتخذة نحو تعيين الموظفيــن الجدد المنوي 

اختيارهم للعمل بالوزارة.
واطلع الوفــد البرلماني على المراحل التي يمر 

بها المتقدمين، وإجراءات الســامة والشفافية 
المتبعة من قبــل وزارة الداخليــة، والتأكد من 

معايير النزاهة والشــفافية التي تسبق عملية 
التوظيــف والتعييــن بالــوزارة، وأثنــى النواب 

على درجة الشــفافية العالية في معايير اختيار 
المتقدمين للوظائف. 

لجنة الداخلية واألمــن والحكم المحلي 
بالمجلــس التشــريعي تواصــل أعمالها 
وتلتقــي برئيس جهــاز األمــن الداخلي، 
وتبحــث معــه الحالة ا ألمنيــة بالقطاع، 
كما عقــدت اللجنة لقاًء مــع مدير عام 
المعابر بــوازرة الداخلية ثم تفقدت في 
زيارة ميدانية معبر بيت حانون، "البرلمان" 
وزياراتهــا  اللجنــة  فعاليــات  تابعــت 

واجتماعاتها وأعدت التقرير التالي: 

رئيس وأعضاء لجنة الداخلية لدى تفقدهم معبر بيت حانون
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اســتمرت لجنة الرقابة العامــة وحقوق 
االنسان في المجلس التشريعي بمواصلة 
مهامهــا الرقابية المختلفــة، حيث زارت 

وكيــل وزارة العــدل، والتقــت المراقــب 
العام لــوزارة الداخلية، فــي حين عقدت 
لجنة استماع لرئيس ديوان الرقابة المالية 

واإلدارية، "البرلمان" رافقت لجنة الرقابة 
فــي زياراتها وتابعت أنشــطتها وأعدت 

التقرير التالي: =

7تقرير

لجنة الرقابة تلتقي وكيل وزارة العدل ومراقب عام الداخلية
استمعت لرئيس ديوان الرقابة 

زيارة وزارة العدل
هــذا وزار رئيــس اللجنــة النائب يحيى العبادســة، 
وعضــوي اللجنة النائــب يونس أبو دقــة، والنائب 
هدى نعيم، وكيل وزارة العدل الدكتور محمد النحال 
بمكتبه، وحضر اللقاء مدير عام اإلدارة العامة لحقوق 
االنسان بالوزارة أحمد الكحلوت، ومدير عام الدائرة 
القانونية بالتشريعي أمجد األغا، ومقرر إداري لجنة 

الرقابة بالتشريعي زاهر عطااهلل. 
 بــدوره أكــد رئيس لجنــة الرقابــة النائــب يحيى 
العبادســة، في مســتهل اللقــاء على أهميــة وزارة 
العــدل ومرافق القضاء عمومــًا نظرًا ألنها يناط بها 
تنفيذ القانون وسيادته، كما أكد على تكامل العمل 

بين لجنته ووزارة العدل. 
وأشــار لعدد من القضايا المهمة منها دراســة نقل 
ســلطة األراضي لــوزارة العــدل، ودور وزارة العدل 
في المحافظة على حالة حقوق اإلنســان للنزالء في 
الســجون ومراكز اإلصــاح والتأهيــل، وغيرها من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك. 
من ناحيته شــدد وكيل وزارة العدل الدكتور محمد 
النحال، على أن طبيعة العمل اإلداري ال يستقيم إال 
بوجود عمل رقابي مساند لعمل السلطة التنفيذية 
لتصويــب الحالــة الموجــودة، منوهــًا أن الزيــارات 

الرقابية تؤدي لتجويد الخدمة. 
وأشار إلى أن وزارته أنشأت مؤخرًا المعمل الجنائي، 
وطورت عمل الطب الشرعي، مشددًا على أن عاقة 
الــوزارة مــع القضــاء إيجابيــة، قائــًا:" العاقة مع 
القضــاء لم تكــن مثل ما هي عليــه اآلن منذ بداية 
الســلطة وحتــى تاريخــه، وعاقتنا بالنائــب العام 

والنيابة العامة جيدة". 
وأضاف النحال، أن وزارته أنشــأت مركز المعلومات 
العدلية الذي سيرصد المؤشــرات الكمية والنوعية 
لمرافق القضاء كاملة، داعيًا لتجهيز سجن خانيونس 
ووضــع خطــة لتطوير مراكــز اإلصــاح والتأهيل، 
واعتمــاد وتطبيق الائحــة المتعلقة بمنــح النزالء 

اإلجازة البيتية. 
من ناحيتهم دعا النواب، لضرورة توفير اإلمكانيات 
الماديــة واللوجســتية والبشــرية لمراكــز التأهيل 
واإلصاح واستكمال تجهيز السجن المركزي، داعين 
لتكثيف الجهود فيما يتعلق بماحقة مجرمي الحرب 

الصهيونية واعداد الملفات المهنية الازمة لذلك. 

وتستمع لرئيس ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية 

إلى ذلك عقدت اللجنة جلسة استماع لرئيس ديوان 
الرقابــة المالية واإلدارية المهنــدس محمد الرقب، 
بحضــور رئيــس اللجنة النائــب يحيى العبادســة، 
وأعضاء اللجنة النواب: عبد الرحمن الجمل، يونس 
أبو دقــة، وهدى نعيم، وأكد النواب خال الجلســة 

على أهمية الدور الرقابي الذي يمارسه الديوان. 
مــن ناحيتــه العبادســة، إلــى أهميــة دور الديوان 
بالنســبة للمجلس التشــريعي، وأن المؤسســتين 

تمارسان دورًا تكامليًا.
من طرفه أشار الرقب، إلى أن الديوان قد أنجز خال 
األعــوام 2017 2019-2018-م )451( عمل رقابي 
مــا بين تقرير ومذكرة ورد على شــكوى، الفتًا إلى 

أنه راســل الجهات المعنية بهدف رفع اهتماماتهم 
الرقابية.

ونوه إلى أن مؤسسات الحكم المحلي في قطاع غزة 
تشهد تحسُّن ملحوظ في العمل الرقابي، مؤكدًا أن 
الديوان بمثابة شــريك للمؤسسات وليس ِندًّا لها، 

مشددًا على ضرورة رفد الديوان بمزيد من الخبرات 
والكفاءات والموظفين. 

وقــال الرقــب:" ظنّــي أن األمــور ليســت ســلبية 
لكنها ليســت إيجابية بالقــدر الكافــي، لكن بداية 
العــام 2020م ســتكون لدينا خطــة رقابية جديدة 

ومتقدمة". 
وشدد الرقب، على أن الديوان ينجز ما معدله تقرير 
رقابي واحد كل يومين ونصف، وأنه يحتاج إلضافة 

"34" موظفًا على الكادر البشرى الحالي للديوان. 
من ناحيتهم أشار النواب إلى أهمية العمل الرقابي، 
شــاكرين للديوان وطواقم العاملين فيه انجازاتهم 
ومســاهماتهم الرقابية التي من شــأنها أن تفضي 
لتجويد وتحسين األداء الحكومي والخدمات المقدمة 

للمواطنين. 

وتلتقي المراقب العام لوزارة الداخلية

وعلى عيــد أخر زارت اللجنة المراقــب العام لوزارة 
الداخليــة، العميــد ماهــر بنــات، بحضور مســاعد 
المراقب العام بالوزارة العقيد خالد أبو ســيدو، في 
حين ضم وفد لجنة الرقابــة كًا من رئيس اللجنة 
النائب يحيى العبادســة، والنواب: يونس األسطل، 

عبد الرحمن الجمل، وهــدى نعيم، رافقهم المقرر 
اإلداري للجنة الرقابة زاهر عطااهلل. 

بــدوره تســاءل النائــب يحيــى العبادســة، عــن 
تطورات قضية وفاة المواطن عنان أبو جامع أثناء 
مداهمة الشرطة لبيته، وعن حالة مراكز التأهيل 

واإلصاح.
من طرفه شــدد المراقب العام العميد ماهر بنات، 
على أنه يتابع مع كل الجهات المعنية من أجل دعم 
الجهــات الرقابية في كافة المحــاور وتقديم كل ما 

يلزم من دعم لوجستي ومعنوي ومادي لها. 
وفيما يتعلق بقضية وفــاة المواطن أبو جامع، قال 
بنات:" تم تشــكيل لجنة تحقيق برئاســة المراقب 
العام وباشــرت اللجنة أعمالها وسنرفع تقرير حال 

االنتهاء". 
أما بالنســبة لمراكــز التأهيل واإلصاح فقد شــدد 
المراقب العــام على ضــرورة رفدهــا باإلمكانيات 

والموازنات الازمة بهدف تجويد عملها، منوهًا إلى 
أن مكتــب المراقب العام بقوم بــدوره فيما يتعلق 
بالرقابــة عليها بهــدف تجويد العمــل والتأكد من 
سامة اإلجراءات المتخذة وكذلك متابعة التصرفات 
اليوميــة وحالة التنقات االعتياديــة التي تتم بين 

النزالء. 
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ماجد أحمد أبو مراد

لم تتوقــف اإلدارة األمريكية الحالية عن التعبير واالعــان المتكرر عن انحيازها لجانب 
االحتال في كل القضايا المتعلقة بشــعبنا الفلســطيني، فمن الدعم األمريكي المادي 
غير المحدود لاحتال، إلى الدعم اللوجستي والمساعدات العسكرية والمالية، إلى الدعم 
السياسي متمثًا بنقل السفارة األمريكية للقدس واالعتراف بها كعاصمة لدولة الكيان، 

إلى سلسلة غير متناهية من اإلجراءات األمريكية الداعمة لاحتال. 
كان أخر تلك الخطوات األمريكية القذرة هو ما أعلنه وزير خارجية أمريكا "مايك بومبيو" 
والقاضي بأن إدارة باده لم تعد تعتبر أن المســتوطنات اإلسرائيلية المقامة في الضفة 

الغربية مخالفة للقانون الدولي.  
هــذا القرار يعتبر بمثابــة تنصل إدارة ترامب مــن اإلعان الصادر عــن وزارة الخارجية 
األميركيــة عــام "1978م" والذي اعتبر أن المســتوطنات تخالف القانــون الدولي، وهي 
بذلك تضرب بالقانون الدولي بعرض الحائط، وتخالف التوجهات المعلنة لكثير من الدول 
والمؤسسات األممية والحكومات المختلفة، ومنها دول االتحاد األوروبي التي تتخذ موقفًا 

أخر باعتبارها المستوطنات المذكورة مخالفة للقانون الدولي. 
ويمكن اإلشــارة هنا إلى قرارات الجمعية العامة لألمــم المتحدة، وقرارات مجلس األمن 
الدولي، خاصًة القرار رقم "2334" بشأن رفض االستيطان، والذي نص على عدم شرعية 
إنشــاء "إســرائيل" للمســتوطنات في األرض المحتلة منذ عــام 1967م، وطالبها بوقف 

االستيطان في الضفة الغربية والقدس، باعتبارها أراٍض محتلة.
هذا الواقع المرير ال يمكن تغييره إال بموقف موحد تصادق عليه الدول والحكومات المحبة للســام 
والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومن عوامل الضغط المطلوبة تشكيل لوبي عربي وإسامي 

دولي لمقارعة التوجهات األمريكية المعادية للمصالح العربية والمتنكرة للحقوق الفلسطينية. 
حقد أسود

وعلى صعيد أخر يواجه فلسطينيي الداخل المحتل عام "1948م" حملة تحريض رسمية 
ممنهجة تمتد ألعضاء القائمة العربية المشتركة في "الكنيست" البرلمان اإلسرائيلي. 

وقــد لوحظ في اآلونــة األخيرة أن "نتنياهو" ال ينفك عن التحريض ضد الفلســطينيين 
وقيادتهم السياســية وممثليهم في البرلمان بشــكل عنصري مقيت ومتكرر، بوصفهم 

بأنهم داعمون "لإلرهاب" ويسعون إلبادة الشعب اليهودي. 
هــذه التوجهات العنصريــة تأتي في ســياق العداء التاريخي للشــعب الفلســطيني، وهو بمثابة 
محاوالت رخيصة من قبل "نتنياهو" للحصول على مكاســب سياســية مــن خال التحريض على 

الكراهية والعنصرية ومحاولة إلثارة المجتمع الصهيوني ضد شعبنا في فلسطين المحتلة. 
إن هــذه الحملة الخطيــرة التي تعبر عن التوجهــات العنصرية لقادة الكيــان وفي مقدمتهم 
"نتنياهو" لهي بحاجة لردود حاسمة وحمات ضغط شعبي لوقفها قبل فوات األوان ألنها تحمل 
فــي طياتها دعوة صريحة للتغول على المجتمع الفلســطيني في الداخــل المحتل باإلضافة 

لكونها وصفة لانشقاق والكراهية واشعال فتيل حرب داخلية أو أهلية إذا صح التعبير. 
هذه التفاصيل تثبت التوجهات العنصرية لاحتال وقادته وســعيهم نحو التخلص من  قرابة 
2 مليون فلســطيني يمثلــون "%20" من مجموع عــدد المحتليــن الجاثمين على أرض 
فلســطين، وهي ظاهر خطيرة با شــك وبحاجة لوقفة جادة من شأنها فضح ممارسات 

االحتال وتوجهاته العنصرية الخطيرة. 
ومن أشــكال مواجهــة التحريض زيــادة االلتفــاف الجماهيري حــول القيــادات العربية 
والنواب العرب في البرلمان اإلسرائيلي، وتكثيف الوعي بين أبناء المجتمع العربي داخل 
"إســرائيل" ورفع وتيرة ودرجة الخطورة في أذهاب الغرب والمؤسسات الدولية واألممية 

والدول المحبة للسام والمناصرة للحق الفلسطيني.     
مستقبل واعد

وعلى الرغم من ذلك كله فإن شعبنا ينتظر مستقبا واعدًا بإذن اهلل، فعدونا ومحتل أرضنا لن يكتب له 
البقاء عليها أبد الدهر، وأمريكا ليست قدرنا المحتوم وسيأتي يوم نرى فيه ضعفها أو تفككها وانهيارها 

أو على األقل تراجع قدراتها ودورها في المنطقة ونموذج االتحاد السوفيتي ليس عنا ببعيد. 
القول الثابت أن فلســطين أرضنا ووطننا الذي لن نتخلى عنه مهما كلف ذلك من ثمن، 

وستشرق شمس الحرية على رباها قريبا رغم أنف االحتال وداعميه ومسانديه. 

التشريعي يعزي ذوي شهداء التصعيد األخير

محافظتي غزة والشمال
هذا وقدم وفد النواب التعازي لذوي شهداء محافظتي غزة 
والشــمال وتقدم الوفد رئيس المجلس التشريعي باإلنابة 
د. أحمد بحر، رافقه ُكًا من النواب: يوســف الشرافي، عبد 
الرحمــن الجمل، مشــير المصري، ووفد قيــادي من حركة 

المقاومة اإلسامية حماس.
ولفت بحــر، أثنــاء زيارته لبيوت عــزاء الشــهداء، إلى أن 
الشــهداء يمضون على طريق النصــر والتحرير، مبينا أن 
شــعبنا سيســتمر على هذا الطريق ولن يخذل الشــهداء 
والجرحى وكل من ضحى من أجل تحرير فلسطين، معبرًا 
عن اعتزازه بالشــهداء الذيــن ضربوا أســطورة التصدي 

والصمود، وقدموا نموذجا رائعا في العطاء.
محافظتي الوسطى والجنوب

إلى ذلــك قام وفد من نواب المجلس ضــم ُكًا من: أحمد 
بحر، يونس األسطل، عبد الرحمن الجمل، خميس النجار، 
بتقديــم التعازي لشــهداء محافظتي الوســطى والجنوب، 
مؤكديــن أن التصعيــد اإلســرائيلي على قطــاع غزة جاء 
بسبب الموقف الدولي المتخاذل تجاه القضية الفلسطينية. 
طالــب النواب لــدى زياراتهم لعائلة الســواركة التي قضت 
نتيجة استهداف إســرائيلي لبيتها، المجتمع الدولي بالعمل 
الجاد مــن أجل إنهــاء االحتال وتقديم الحمايــة للمدنيين 

الفلسطينيين، وإخضاع قادة االحتال لمحاكمات دولية.

قدم وفد برلماني واجب العزاء لذوي شهداء 
التصعيد االســرائيلي األخيــر على قطاع غزة، 
وشــدد النــواب لــدى زياراتهم لبيــوت عزاء 
الشــهداء على ضرورة العمــل بكل قوة من 

أجل جلب قادة جيش االحتالل للمحاكم الدولية 
ومحاكمتهم بســبب بطشــهم واجرامهم 
بحق الشــعب الفلســطيني، "البرلمان" تابعت 

زيارات النواب وأعدت التقرير التالي: 

مجموعة من طالب البرلمان المدرسي في ضيافة التشريعي


