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في رسالتين منفصلتين

رئاسة التشريعي تهنئ ماليزيا بذكرى يوم االستقالل وتعزي باكستان بضحاياه
هنــأت رئاســة المجلــس
التشــريعي الفلســطيني
دولــة ماليزيــا بمناســبة
ذكــرى يــوم االســتقالل،
والــذي يصــادف الواحــد
والثالثين من آب أغسطس
مــن كل عــام ،وذلــك عبر
رســالة بعثتهــا لرئيــس
البرلمــان الماليــزي أزهــر
عزيزان هارون.
وثمنت رئاســة التشريعي
في رســالتها مواقــف ماليزيا الرســمية
والشــعبية فــي دعــم وإســناد القضية
الفلســطينية العادلــة ونصــرة حقــوق
الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل
الدولية.

وأكدت علــى عمق العالقــات التاريخية
بيــن فلســطين وماليزيــا ،والعالقــات
األخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.
باكستان
في ســياق آخر؛ تقدم رئيــس المجلس

التشــريعي الفلســطيني باإلنابــة د.
أحمــد بحر بأحر التعازي والمواســاة إلى
جمهورية باكســتان اإلسالمية ،برلمانًا
ً
وحكومة وشــعبًا في ضحايا الفيضانات
التــي ضربت عــدة مناطق فــي البالد،

وألحقــت أضــرارًا ماديــة
جسيمة.
جــاء ذلــك فــي رســالة
تضامن بعثهــا د .بحر إلى
رئيــس المجلــس الوطني
الباكســتاني راجــا برويــز
أشرف.
وأعــرب رئيــس المجلــس
التشــريعي باإلنابة د.بحر
عــن تضامــن الشــعب
الفلســطيني الكامــل مــع
الشــعب الباكســتاني الشــقيق ،معزيًا
أســر الضحايا ،ومتمنيًا الشــفاء العاجل
للمصابين ،ســائ ً
ال اهلل تعالى أن يحفظ
باكستان والشــعب الباكستاني الشقيق
من كل سوء.

نائبان :تصاعد وتيرة االعتقاالت بالضفة مقدمة لمخطط خطير ويجب اطالق يد المقاومة
قــال النائــب فــي المجلس التشــريعي
عن محافظة طولكــرم فتحي القرعاوي
”:إن االحتــال يكثف فــي اآلونة األخيرة
عمليات االعتقاالت والمداهمات في ظل
تخوفه من فقدان السيطرة على مناطق
الضفة الغربية ،ســيما فــي ظل تصاعد
عمليات إطــاق النار علــى جنود جيش
االحتالل والمستوطنين”.
وأضــاف النائــب القرعاوي فــي تصريح
صحفــي علــى ضــوء تصاعــد وتيــرة
اعتــداءات االحتــال بالضفــة الغربيــة،
“هذه السياسة نشأت مع وجود االحتالل
ومتواصلــة منــذ عشــرات الســنوات
وأثبتــت فشــلها ولــن تنجح فــي إخماد
نيــران المقاومة ،بل تزيد من تصاعدها
وتخلق حالة من الغليان واالستفزاز لدى
الفلسطينيين”.
وأوضــح أن االحتــال بات يتخــوف على

كيانــه مــن الزوال ســواء مــن أي حركة
أو تصريــح أو مقاومــة حتــى وإن كانت
سلمية ،لذلك يلجأ لشن عمليات اعتقال
واســعة“ ،لكنــه فــي النهاية لــن ينجح
فــي تنفيــذ مخططاته ،علــى اعتبار أن

المقاومة باقية واالحتالل هو الطارئ”.
وأكــد النائــب القرعــاوي علــى ضرورة
إطالق يد المقاومــة في الضفة الغربية،
مســتغربًا مــن مالحقــة ســلطة رام
اهلل للمقاوميــن ،معتبــرا ذلــك أمــرًا

مؤســ ًفا يجــب أن يتوقف بأســرع وقت.
مخطط خطير
من جهته؛ قال النائب عن محافظة الخليل
نايف الرجــوب”: ،إن االحتالل يعمل وفق
أجنداته التــي تهدف إلى تركيع شــعبنا
الفلســطيني وإخضاعه في ظل عدوانه
على المقدســات واألرض الفلسطينية”.
وأضــاف النائــب الرجــوب فــي تصريح
صحافي “أن الهدف من وراء تكثيف حملة
االعتقــاالت؛ تمريــر مخطــط صهيوني
يستهدف المقدسات والحق الفلسطيني،
كوننــا تعودنا قبيــل أي جريمة يرتكبها
االحتالل أن ينفذ حملة اعتقاالت كبيرة”.
وبيــن أن قيــادة االحتــال تســعى
مــن وراء هــذه االعتقــاالت تقديــم
القربــان للناخــب (اإلســرائيلي) ،عبــر
إيعازهــا للجيــش بتكثيــف اعتقاالتــه
وانتهاكاتــه بحق شــعبنا الفلســطيني.

نواب يحذرون من تسارع تنفيذ االحتالل مخططاته ضد القدس واألقصى ويدعون لمالحقته
حــذر نواب في المجلس التشــريعي من
تســارع الهجمة التي يقوم بها االحتالل
الصهيونــي بحــق المســجد األقصــى
ً
مســتغل الغفلــة
المبــارك والقــدس،
العربية واإلسالمية لفرض وقائع جديدة.
وقال النائب باسم الزعارير  ”:إن االحتالل
يستفرد بشــعبنا بالقمع والتغييب ومنع
الدخول إلى المسجد األقصى ،إلى جانب
منــع أي جهــود لترميمــه والمحافظــة
عليــه أو التواجد واالعتكاف فيه لحمايته
مــن اقتحامات الجنود والمســتوطنين”.
وأضــاف “نالحــظ أن االحتــال يبطش
بالفلســطينيين داخــل األقصى لثنيهم
التصــدي القتحامــه” ،مؤكــدًا على أن
ممارســات االحتالل لن تثني شعبنا عن
الدفــاع عن األقصــى“ ،حيــث ال كرامة
لنــا دون حريــة المســجد األقصــى”.
ودعا زعارير لتحشيد الرأي العام الدولي
شعبيا ورســميًا ولدى مؤسسات حقوق
االنسان الدولية وحقوق العبادة وحماية
المقدســات ،باإلضافــة إلــى التحشــيد

اإلعالمــي باتجــاه قضيــة القــدس.
من جهته؛ حذر النائب حاتم قفيشة من
مخططات االحتــال الماكرة والممنهجة
لتطبيق ما تم في المســجد اإلبراهيمي
فــي المســجد األقصــى المبــارك،
مــن خــال االنتهــاكات المتصاعــدة.
وقــال قفيشــة ”:إن االنتهــاكات
المتصاعــدة مرتبطــة بخطــط ماكــرة
مبرمجــة لتطبيــق مــا تــم بالمســجد
اإلبراهيمي فــي األقصى ،وتهدف لضم

أجزاء منه لـــ “قائمة التــراث اليهودي”.
وشــدد النائــب قفيشــة علــى رفــض
والسياســية
األمنيــة
الســيادة
لالحتــال علــى المســجد األقصــى،
معتبــرا أنهــا تمثــل نســ ًفا لالتفاقيات
والرعايــة الهاشــمية ،داعيًــا إلــى لجم
انتهــاكات االحتــال وخططــه الخبيثة.
االستيطان بالقدس
مــن ناحيته؛ أكــد رئيس لجنــة القدس
واألقصــى فــي المجلــس التشــريعي

د.أحمــد أبــو حلبية علــى أن مخططات
االحتــال لبنــاء مســتوطنات جديــدة
فــي القــدس وربطهــا بمســتوطنات
الضفة ،أمر خطير ،محــذراً من مخطط
صهيونــي للســيطرة علــى األرض
الفلســطينية فــي القــدس ،لتعديــل
المعادلــة الديمغرافية لصالح االحتالل.
وقــال النائب د .أبو حلبيــة في تصريح
صحفي ”:االحتالل ينفذ مخطط إحاللي
يهــدف إلى إســكان مليونــي صهيوني،
وبناء آالف الوحدات الســكنية من خالل
مصادقته على إنشاء مستوطنات جديدة،
ويعمــل لربــط المســتوطنات بالضفة
مع القــدس لتســهيل اقتحام المســجد
األقصــى والســيطرة علــى محيطــه”.
وأكــد علــى أن مــا يحــدث بالقــدس
يتطلــب وقفة قويــة وفاعلة مــن أهلنا
فــي الداخــل المحتــل والصمــود علــى
أرضهــم ومنــع االحتــال مــن إقامــة
مســتوطنات جديــدة بــكل الطــرق
المتاحــة ،ومالحقــة االحتــال قانونيًا.

المجلس التشريعي يستقبل وفدًا من أصحاب الفنادق والمطاعم السياحية
اســتقبل النائــب د .محمود الزهــار نيابة
عن رئاســة المجلس التشريعي وبحضور
النائــب يحيــى العبادســة رئيــس اللجنة
االقتصاديــة ،وفدًا من أصحــاب الفنادق
والمطاعم السياحية المتواجدة في شارع
الرشــيد بمدينــة غــزة ،لالســتماع ألبرز
المعيقــات والمشــكالت التــي تواجههم،
وذلــك إثــر الشــكوى التــي تقدمــوا بها
لديــوان المظالــم بالمجلس التشــريعي.
واســتعرض الوفــد مطالبهــم وأبــرز
معيقــات عملهم لدى جهــات االختصاص
الحكوميــة ،موضحيــن أنهــم توجهــوا
للمجلــس التشــريعي إليمانهــم بأنــه
بيــت الشــعب الفلســطيني والقــادر
علــى انصافهــم ورد مظالمهــم.
وقال النائب د .الزهار خالل تسلم مظلمة
الوفــد ”:إن المجلس التشــريعي حريص
على استقبال شكاوى ومظالم المواطنين
والعمــل علــى حلهــا” ،مشــيرًا إلــى أن

التشــريعي يهتــم بشــكاوى المواطنيــن
ويتابــع معالجتها لــدى الجهات المختصة.
وأضــاف النائــب د .الزهــار “إن المجلــس
التشــريعي يســتمع مــن كافــة األطراف
موضوع الشــكوى من أجل بلــورة صورة
واضحــة ورد الحقوق ألصحابهــا” ،مؤكداً

علــى أن التشــريعي يقــوم بواجبــه
فــي رد الحقــوق وهي جــزء مــن مهامه
وواجباتــه تجــاه الجمهــور الــذي انتخبه.
وبين أن شكوى أصحاب الفنادق والمطاعم
ستحول لإلدارة العامة للشؤون القانونية
بالمجلــس من أجل ابــداء الــرأي وتبيان
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جبل اسمه محمود مصلح
لم أكن على أي معرفة بالنائب محمود مصلح “أبو محمد” الذي فقدناه قبل أيام
ولكن شــاء اهلل أن تجمعنا قبة البرلمان الفلســطيني بعد انتخابات  ،2006وبعد
مرورنا في تجربة المجلس التشريعي ،وكنت كلما سمعت منطقه تذكرت اإلمام
عمر التلمســاني مرشــد اإلخوان المســلمين ،ألن منطقه قريب جداً من منطق
التلمســاني وكان يتحلى بحكمة الشيوخ وحماس الشباب ،وكان رحمة اهلل هادئاً
في قمة الغضب يقنعك بفكرته بال توتر وال عصبيه وال انفعال.
وقبــل أن نلتقي بالنائــب محمود كنا قبــل ذلك نلتقي على (هــذا بيان للناس
ولينذروا به) فقد كنا نســتقي أفكاره وال نــدري ونطبق فعاليات نبض بها قلمه
وال ندري وكان مثل الكثيرين من أبناء فلسطين ال يعلمون من هو هذا الجندي
القابع في ســويداء حيفا ينقش طريق العودة اليها بتلك البيانات ،ولكننا علمنا
اآلن كيف كان هذا الرجل يؤرخ لوطنه ونفسه فال نامت عيوننا إن نسيناك.
وأبــو محمد من مواليد حيفا عام  1942حيث ظل قلبه علي ً
ال بحبها ولم يســاوم
قــط على حقه بالعودة إليها حتى غابت شمســه ولم تغب لهفــة اللقاء فيا ليت
حيفا تعلم بذلك.
وكان فقيدنا المحمود مدرســا للغة العربية شاعراً وكاتباً ومثقفاً تجد في جعبته
القصيدة والمقال واألناشيد واألهازيج والقصة وأكثر ما عرف عنه نظم القوافي
والقائها حتى إنك من شدة االنجذاب ال تمل االستماع.
وكان شــعره ينم عن خلــق وأدب وانتمــاء وبالرغم من أنه رجــل ظل في هذه
الدعوة والحركة إال أن بصماته وآرائه وتطلعاته وأفكاره ظلت نهجاً ال يحيد عنه
خاصة الناس ممن عرفوه في كثير من األعمال وعطاؤه ال ينتهي وال يخفى على
مــن عايشــوه وكانوا معه في الصــف األول وكان دوماً هاد ًئا ورعــاً وإن كان في
جنبات قلبه براكين الغضب.
كان رحمه اهلل مستمعاً جيداً ينصت آلراء اآلخرين حتى وإن خالفوه الرأي ،ال تكاد
أفكاره تعيش فينا عندما يطرح رأيه.
ســكن النائب محمود مصلح مدينة رام اهلل علماً أنه مواليد حيفا عروس البحر،
واســتقر مؤخراً في قرية عين ســينيا شــمال رام اهلل ولم ينقطــع حنينه لحيفا
وتوفي وحنينه إلى حيفا لم يمت ،وظل وفياً لبلده وقضيته وأمته.
وتميز أبو محمد بذاكرة قوية فكان آخر حديث لنا معه قبل أشــهر لتأدية واجب
العزاء في شقيقته ،واسترسل في الحديث عن شقيقته المرحومة وعن نشاطها
وعملها لنصرة األسرى وذكرنا بمواقف كثيرة مضى عليها أعوام وأعوام.
وتميــز أيضاً بحبه لزوجته وأبنــاءه ورعايته الحثيثة لهم وعندما كان يتخلف عن
بعــض المهمات كان يعلل ذلك بمكوثه بجانــب زوجته المريضة ،وظل بجانبها
حتى آخر رمق في حياته.
وعرف عن أبناءه وبناته أنهم من حملة الشهادات والقرآن عندما ذهبنا إلى منزله
المتواضع في عين ســينا شاهدنا أمامه شــجرة توت وأمام المنزل بضع مقاعد
في بلكونــة مفتوحة يظللها قطع من القماش ،وبالرغــم من تواضع المكان إال
أنه ال يخلوا من مســحة من الجمال وكثير من القناعة والرضى والهدوء النفسي
والطمأنينة ،وبالرغم أن أبا محمد لم يتقاضى راتبه منذ ما يقارب الـ 4ســنوات
إال أنه كان زاهداً فيما عند الناس ولم نسمع منه كلمة تضجر أو قلق ،انتقل إلى
جوار اهلل واهلل يعلم سره ونجواه.
ويــوم وفاتــه كان يوماً حزيناً ثقي ً
ال على قلوبنا إذ تســلل إليــه الموت بعد حياة
حافلــة بالعطاء والتضحيــة والفداء ،وكان آخــر اعتقال له عــام  ،2014واعتقل
ســنوات طويلة على فتــرات متفرقة لدى االحتالل وأمضى عامــاً كامال مطاردا
قبل اعتقاله األخير.
وعلــى الرغم من بلوغــه الثمانين إال أن أبا محمد لم يفــارق الجماعة ولم تبدو
عليه عالمات التقدم في السن ولم يكن يشكوا من األمراض المزمنة وفي يوم
وفاته اشتكى من ضيق في صدره ونقل إلى المستشفى لتعلن وفاته.
كل مــا ذكرناه عن أبو محمــد فال تزال محطات عظيمة ربما لم نكتشــفها بعد
ولن ينســاها اهلل ولعل ذلك سبباً كافياً ألن يتعلق قلبه بفلسطين أكثر ،بالرغم
من تلك الســنوات العجاف ،لحق أبو محمد بركب الشــهداء والقادة الذين رحلوا
خالل العامين الماضيين وســوا ًء عرفناهم أم لم نعرفهم يكفي أن اهلل يعرفهم
وفلسطين تشهد لهم.

د .بحر يتلقى برقية تعزية من المنتدى اإلسالمي
العالمي للبرلمانيين بوفاة النائب مصلح
تلقــى د .أحمــد بحــر
رئيـــــــس المجلـس
ا لتشر يعـــــــــــــــــي
الفلسطيني باإلنابــة،
برقيــــــــة تعزيــــــة
ومواساة من المنتدى
اإلســامي العالمــي
للبرلمانييــن ،بوفــاة
النائب محمود مصلح.
وقــال رئيس المنتدى
د .عبــــــد المجيــــــد
مناصرة في برقية التعزية :ببالغ الحزن
واألســى تلقينا في المنتدى اإلســامي
العالمي للبرلمانيين رئاسة وأعضاء نبأ
وفاة األستاذ والشــيخ والمربي والنائب
فــي المجلس التشــريعي الفلســطيني

plc.gaza

+ 970 8 2827027

محمــود مصلــــــح
رحمه اهلل تعالى.
وأضــاف :بهـــــــــذه
المناســبة األليمـــة
والمصــاب الجلـــــل
نتقدم إليكم بخالص
العــزاء والمواســـــاة
وال يسعنـــــــا فــي
هــذا المقــام إال أن
نقــول مــــا يرضــي
ربنــا وخالقنــا إنا هلل

وإنا إليه راجعون.
ودعا اهلل تعالى أن يسكنه فسيح الجنان
مــع النبييــن والصديقيــن والشــهداء
والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهم
أهلــه وذويه جميــل الصبر والســلوان.

تصدر عن المكتب اإلعالمي في
المجلس التشريعي الفلسطيني

محمد رضوان

لؤي حجازي  -إبراهيم العيسوي

حســـام أبو دقـة

النائب سميرة الحاليقة

إشــراف عــام

تحريــــر ومتابعــة

تصميم وإخراج
palplc

أي خلــل وتجــاوز للقانون في ممارســات
الســلطة التنفيذيــة ،ومن ثــم االنطالق
في حل المشــكلة من خــال التواصل مع
الجهــات الرســمية ذات العالقــة والتأكد
مــن عدم تجــاوز القوانين والتشــريعات،
ً
وصــول لــرد المظالــم ألصحابهــا.
بــدوره؛ أكد رئيــس اللجنــة االقتصادية
في المجلس التشــريعي يحيى العبادسة
أن المجلــس التشــريعي ال يقبــل أن
يكون هناك أي تعســف على المواطنين،
موضحًا أن التشــريعي ســيعمل من أجل
التأكد مــن التزام كافة الجهــات بتطبيق
القوانين والتشــريعات الفلسطينية التي
تقوم على حمايــة المواطنين وحقوقهم.
وشــدد النائــب العبادســة علــى حــرص
التشــريعي لدعــم االقتصــاد الوطنــي
والمصانــع
الشــركات
وأصحــاب
واالســتثمارات “ألنهــم إن كانــوا أقويــاء
فاالقتصــاد الوطنــي ســيكون قويــاً”.

في أكناف بيت المقدس

+ 970 8 2827037

info@plc.ps

plc.ps
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اإلثنين

د .بحر :في ذكرى االندحار
عن غزة ..صعود المقاومة
وانكسار الكيان
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صحيفة نصف شهرية تصدر عن /
المكتب اإلعالمي في المجلس التشريعي الفلسطيني
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خالل لقاء قانوني نخبوي

اللجنة القانونية بالتشريعي تبحث تجويد القوانين الخاصة بالقضاء الشرعي
عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشــريعي
لقــا ًء نخبويًــا مــع المحاميــن الشــرعيين بمقر
المجلــس بعنــوان “التشــريعات الفلســطينية
الخاصــة بالقضاء الشــرعي وســبل تطويرها”،
بحضور عدد من نواب المجلس التشريعي.
كما حضــر اللقاء نقيــب المحاميين الشــرعيين
أيمن أبو عيشــة ،وأعضــاء إدارة النقابة ،ولفيف
من المحامين الشرعيين.
وأكد مقرر اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي
د .مشــير المصري أهمية التواصل بين المجلس
التشريعي وشريحة المحامين باعتبارهم األكثر
ارتباطا بالقوانين والتشريعات ،ـــمثمنًا دورهم
في حماية منظومة العدالة في المجتمع.
وأوضــح أن المجلس التشــريعي ينظم بشــكل
دوري لقاءات مع مختلف شــرائح المجتمع وفئاته
مــن أجــل اســتمرار التواصــل واســتقبال اآلراء
والتوصيات من المتخصصيــن بما يحقق تجويد
القوانين والتشريعات.
بدوره؛ استعرض رئيس اللجنة القانونية النائب
المستشــار محمد فــرج الغول أهــداف اللقاء من
أبرزهــا االلتقــاء بنقابة المحاميين الشــرعيين،
والتــي لهــا دور كبيــر فــي خدمــة المجتمــع
الفلسطيني وتحقيق العدالة المنشودة.
وأكد النائب الغول علــى أن المحامين هم الفئة
األكثــر قــدرة على تحديــد ما يتطلــب القوانين
مــن تطويــر ،أو ســن قوانيــن جديــدة ،ألنهــم
الذين يمارســون العمل ويعرفون أوجه القصور
والعقبات ،وبذات الوقت “نعمل على منع التغول
على المجلس التشريعي وصالحياته من أي جهة
كانت”.

وأكد حرص التشــريعي واللجنــة القانونية على
ســن قوانين وتشــريعات أو تطوير الموجود من
أجل خدمة المجتمع ،وفي ســبيل ذلك فالمجلس
منفتــح علــى كافــة الجهات ومــن بينهــا نقابة
المحاميين الشــرعيين ،من خالل لقاءات وورش
عمل وغيرها ،مشيرًا إلى أنه سبق وأن عقد لقاء
مع المحاميين النظاميين وعقد العديد من ورش
العمل واللقاءات في هذا السياق.
واستعرض النائب الغول أبرز القوانين التي تهم
القضاء الشرعي والتي سنها المجلس التشريعي
وأبرزها قانون القضاء الشــرعي وقانون التنفيذ

الشرعي ،وقوانين يعكف المجلس على صياغتها
وهي مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية،
وتعديل قانون األحوال الشخصية.
وأكد أن المجلس التشــريعي واللجنــة القانونية
ترحــب بأي مقتــرح لقوانين أو تعديــل وتطوير
قوانين قائمة ،وذلــك للوصول ألفضل ما يمكن
في التشريعات التي تخدم المجتمع الفلسطيني.
نقابة المحامين الشرعيين
نقيب المحامين الشــرعيين أيمن أبو عيشة؛ أكد
علــى أهمية اللقاءات المســتمرة بين المحاميين
الشــرعيين واللجنــة القانونيــة فــي المجلــس

د .بحر يدعو إلى أوسع حملة تضامن مع األسرى في سجون االحتالل

قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.أحمد
بحر ”:إن المجلس يتابع تطورات أوضاع األســرى
في ســجون االحتالل ،ويؤكــد تضامنه الكامل مع
األســرى والذين بــدؤوا بخطــوات تصعيدية على
خلفية المعانــاة البالغة التي يواجهونها والمعاملة
القاسية والالإنســانية التي يتجرعونها من إدارات
السجون والمعتقالت ،والكثير من مظاهر التعسف
واالضطهاد الذي يتم ممارســته صهيونيا ضدهم
بشكل يومي”.
وعبــر رئيــس المجلــس التشــريعي باإلنابة عن
تضامن المجلس مع األســرى ،وأن دعم مطالبهم
العادلة واجب شــرعي ووطني وأخالقي وإنساني،
“خاصة أنــه يتعلق بمطالــب إنســانية بحتة يتم
مســاومتهم وابتزازهــم عليهــا من قبــل إدارات
السجون ،في مسعى صهيوني إلبقائهم على حال
من اإلرباك وعدم االستقرار ،وإبقائهم في مواجهة
الكثير من العوائق والصعوبات المختلفة”.
وأكــد د .بحر على أن ســلطات االحتالل لن تنجح
في المســاس بإرادة وعزيمة األســرى مهما بلغت
حدة ومســتوى اإلجراءات القمعية التي تمارســها
عليهم يوميًا ،والتي يتحمل االحتالل المســؤولية
الكاملة عن تداعيتها.

ودعــا د .بحر ،الشــعب الفلســطيني على اختالف
قواه وشــرائحه ومؤسساته الرسمية واألهلية إلى
أوســع حملة دعــم وتضامن مع األســرى ،مطالبًا
المؤسســات الحقوقيــة والمنظمــات اإلقليميــة
والدولية المهتمة بالديمقراطية وحقوق اإلنســان
إلى االنســجام مع الشــعارات والمبادئ القانونية
واإلنســانية التي ترفعها وتروج لهــا ،وتلتفت إلى
معانــاة األســرى داخــل ســجون االحتــال الذين
تُمتهن كرامتهم وآدميتهم وحقوقهم األساسية.
وطالــب الجامعــة العربيــة ومنظمــة التعــاون

اإلســامي إلى قيادة تحرك عربي وإسالمي فاعل
من أجل طرح قضية األســرى الفلسطينيين أمام
المحافل الدولية ومؤسسات األمم المتحدة والعمل
على إرساء خطة منهجية للدفاع عن األسرى.
استشهاد األسير أبو محاميد
فــي إطــار ليــس بعيــد؛ قــال رئيــس المجلــس
التشــريعي باإلنابــة  ”:إن استشــهاد األســير
موســى أبــو محاميــد بســبب اإلهمــال الطبــي
المتعمــد جريمــة بحق اإلنســانية وانتهــاك لكل
القيم والقوانيــن الدولية ويعكــس حجم اإلجرام
الذي يتعرض له األســرى في ســجون االحتالل”.
وأضــاف فــي تصريــح صحفــي “مطلــوب مــن
المؤسســات األمميــة والحقوقيــة الدولية تحمل
مســئولياتها القانونيــة واألخالقيــة والخروج عن
صمتها إزاء جريمة االحتالل بحق األسير الشهيد أبو
محاميد والجرائم الممنهجة بحق األسرى ،ومالحقة
االحتــال علــى انتهاكاتــه الصارخــة للقوانيــن
واالتفاقيات الدولية واإلنسانية الخاصة باألسرى”.
وحمــل د .بحر االحتــال المســؤولية الكاملة عن
استشــهاد األســير أبو محاميــد ،مؤكــداً أن دماء
الشــهداء وفي مقدمتهم الشهداء األسرى ستبقى
لعنة تطارد المحتل”.

داعية لتحريك دعاوى ضد االحتالل

لجنة الرقابة وحقوق االنسان :نحمل االحتالل مسؤولية جريمة اغتيال اغبارية
حملــت رئيــس لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق
اإلنســان والحريــات العامة في المجلس التشــريعي
النائــب هــدى نعيــم االحتــال المســئولية الكاملة
عــن جريمــة قتــل الصحفــي الفلســطيني نضــال
اغباريــة ،الــذي ارتقــى برصــاص مجهوليــن فــي
مدينــة أم الفحــم بالداخــل الفلســطيني المحتــل.
واعتبــرت النائــب نعيــم فــي تصريــح لهــا حكومة
االحتــال شــريكة مباشــرة فــي عمليــة قتــل
الصحفــي اغباريــة وتصاعــد عمليــات العنــف
ضــد الفلســطينيين فــي الداخــل المحتــل.
وقالــت رئيــس لجنــة الرقابــة وحقــوق اإلنســان

املجلس التشريعي يعمل على
مشــروع قانون جديــد لألحوال
الشخصية
02

بالتشــريعي ”:إن مــا حذرنــا منــه دومًــا وخاصــة
بعــد استشــهاد الصحافيــة شــيرين أبــو عاقلــة،
يتكــرر اليوم مــع الصحفي الشــهيد اغباريــة ،الذي
جــاء مقتلــه نتيجــة عــدم محاســبة االحتــال على
جرائمــه خاصــة التي تمس حريــة الــرأي والتعبير”.
وشــددت النائب نعيم على ضــرورة تجريم االحتالل
علــى ممارســاته العنصريــة داعيــة المؤسســات
الحقوقية حول العالم والمهتمة بحرية الرأي والتعبير
واألطــر الصحافية أال تقف مكتوفة األيدي إزاء جرائم
االحتــال والعمــل علــى تحريــك دعاوى ضــده في
كافــة المحافــل من أجل محاســبة االحتــال وعزله.

اللجنــة االقتصاديــة بالتشــريعي
تتابع مشــاريع اإلعمار ودعم املنتج
الوطني
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نــواب يحــذرون من تســارع تنفيذ
االحتــال مخططاته ضــد القدس
واألقصى ويدعون ملالحقته
04

التشريعي ،والتي تأتي لتجويد وتطوير القوانين،
والتي تنعكس إيجابا علــى المجتمع ،وهي تعبر
عن الشــراكة الحقيقيــة التي يتبناهــا المجلس
التشريعي في عملية سن وتطوير القوانين.
وأكــد أبــو عيشــة أهميــة القوانين التي ســنها
التشريعي ســواء قانون القضاء الشرعي وقانون
التنفيذ الشــرعي ،كما أن مشــروع قانون أصول
المحاكمات الشرعية في حال سنه سيكون له أثر
إيجابي في داخل أروقة القضاء الشرعي ،مقدرًا
جهد التشريعي في ســن القوانين رغم الظروف
الخاصة في الحالة الفلسطينية.

وثمــن دعوة المحاميين الشــرعيين لهــذا اللقاء
المهم فــي المجلس التشــريعي بهــدف تطوير
القوانين واالســتماع إلى المعيقــات التي تواجه
النقابة والمحاميين الشرعيين.
ودعــا نقيــب المحامييــن الشــرعيين إلــى دعم
المجلس التشــريعي في مطلبها بأن تكون جز ًءا
فــي المعهد العالي للقضــاء ،ودعم المجلس في
كل مطالب المحاميين الشرعيين التي من شأنها
تطوير العمل وتجويد منظومة العدالة ككل.
مداخالت المحامين الشرعيين
بدورهم؛ دعا المحامون لتخصيص ورش ولقاءات
من أجل تجويد مشروع قانون أصول المحاكمات
الشــرعية خاصــة أنهم هــم الذين ســيقومون
بالعمل عليه ،مطالبيــن خالل مداخالت متفرقة
بإعــادة النظر بتوزيع المحاكم الشــرعية وزيادة
عــدد العامليــن فيهــا وتطويــر كفــاءة وقدرات
الكوادر الموجودة فيها ،بما يسهم بتجويد العمل
في القضاء الشرعي وخدمة المجتمع.
وطالــب المحامون بســن تشــريعات من شــأنها
تقليل أمــد التقاضي ،ووضع آليــات رقابية على
أداء العامليــن فــي القضــاء الشــرعي من قضاة
وإداريين ،وتنظيــم عملية إصدار التعميمات في
القضاء الشــرعي بما ال يخالف القوانين الصادرة
من المجلس التشــريعي ،على اعتبــار أن األخير
هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين.
وفــي ختام اللقــاء شــكر المحامون الشــرعيون
اللجنــة القانونيــة بالتشــريعي علــى عقد هذا
اللقــاء والحرص على التواصل مع جميع مكونات
منظومــة العدالــة داعيــن الســتمرار مثل هذه
اللقاءات بما يعزز أسس العدالة في المجتمع.

تصريح صحفي صادر عن اللجنة القانونية في المجلس
التشريعي تعقيب ًا على تنفيذ أحكام اإلعدام

تؤكد اللجنة القانونية في المجلس
التشــريعي أن هذه الخطوة جاءت
تتويجاً للمطالبة الشعبية ودعوات
الشرائح المجتمعية الواسعة والتي
تبناها المجلس التشــريعي ،وهي
تُجســد التطبيق العملي لســيادة
القانون وإنفاذ أحكام القضاء الباتة
واجبة النفاذ.
وتوضح اللجنــة أن عملية تنفيذ
أحــكام اإلعدام راعت إســتيفاء أحــكام القانون
األساســي المعــدل لســنة  2003وتعديالتــه؛

وتؤكد على أن إجــراءات التنفيذ
إلتزمت بكل الضمانات القانونية
األساســية المنصوص عليها في
القوانين ذات العالقة.
وتشــدد اللجنــة القانونيــة على
أن تنفيــذ أحكام اإلعــدام يحقق
القصــاص العادل والــردع العام
ويعــزز االســتقرار المجتمعــي
والســلم األهلــي؛ ومنــع التجرؤ
علــى ارتــكاب الجرائــم أو الثــأر الذي يتســبب
بزعزعة النسيج االجتماعي واألهلي.

بيـــان نعـــي
بسم اهلل الرحمن الرحيم
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بقلوب مؤمنه بقضاء اهلل وقدره وبمزيد من الحزن واألسى،
تنعى رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني ،إلى
شعبنا وأمتنا عضو المجلس التشريعي عن محافظة رام اهلل

النائـب الشيـخ /حممــود مصلــح

لقد توفي النائب مصلح بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء
خدمة للوطن والقضية ،كان صاحب باع كبير وجهد واسع على
مختلف األصعدة والمجا الت السياسية واالجتماعية والتربوية،
وأمضى في سجون االحتالل أكثر من ثمانية أعوام صامدا متمسكا
بحق شعبنا بالتحرير والعودة.
تودع فلسطين علما من أعالمها ،نائبًا ومربيًا وشاعرًا وقائدًا وطنيًا
مخلصا لدينه ولشعبه ولقضيته.
نتقدم من عائلة النائب مصلح وزمالئه نواب المجلس التشريعي
وعموم أبناء شعبنا بأحر التعازي والمواساة،
داعين اهلل عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته
وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن
أولئك رفيقاً.

الدكتور أحمد بحر

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة
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المجلس التشريعي يعمل على مشروع قانون جديد لألحوال الشخصية
تلبية الحتياجات المجتمع ومواكبة للتطور

أكــد مدير عــام الشــؤون القانونية في
المجلس التشــريعي أمجد األغا على أن
المجلس التشريعي حريص على تطوير
وتجويد القوانيــن بما يحقق أكبر خدمة
للمجتمع الفلســطيني ،موضحًا أنه في
ســبيل ذلك يعمــل حالياً على مشــروع
قانون جديد لألحوال الشــخصية يعالج
العديد من الملفــات في مواضيع الزواج
والطالق والحضانة وســيرى النور خالل
األشهر القادمة .
التفاصيل في الحوار التالي:
* ما هو اإلطــار القانوني المعمول به
حاليًا ،ولماذا تم اللجــوء لطرح قانون
جديد لألحوال الشخصية؟
المجلس التشريعي تبنى سياسة تهدف
إلى تحديث قانون األحوال الشــخصية،
فقد أقر قانون األحوال الشــخصية رقم
( )6لســنة 2021م ،ودخل حيــز التنفيذ
فــي المحاكم الشــرعية ،وهــو يختص
فــي تنفيــذ األحــكام الشــرعية الباتــة
والنهائيــة ،ولكن مع الممارســة العملية
وجدنــا أننــا بحاجــة لقانون جديــد ،لذا
فإن مشــروع قانون األحوال الشــخصية
له أســباب عديدة خاصــة وأن القوانين
القديمــة مر على إقرارهــا زمن طويل،
ويعتريهــا الكثيــر مــن القصــور ،كمــا
ظهرت مســتجدات تســتدعي المواكبة
والموائمة ،وبالتالــي كان البد من طرح
مشروع قانون جديد.
*ما أبرز اإلضافات في مشروع القانون
الجديد؟ ومــاذا سيســتفيد المجتمع
مقارنة مع القوانين السابقة؟
مشروع القانون الجديد يتكون من 380
مادة ،مقترح من لجنة شكلت من القضاء
الشــرعي ،وهــو مســتلهم مــن قانون
األحوال الشخصية األردني لسنة 2010
وتعديالتــه ،باعتبــار المجتمــع األردني
األقــرب إلينــا ،وتناول مســائل األحوال
الشــخصية األصليــة كالــزواج والطالق
ومرحلــة الخطبــة وشــروطها والحقوق
الزوجيــة والنفقــة والســكن والحضانة
وغيرها.
هنــاك العديــد مــن اإلضافــات التــي
ســتحقق إضافة نوعية لألســرة بشكل
عــام والمــرأة بشــكل خاص ،مشــروع
القانــون مث ً
ال يعترف بوســائل االتصال
الحديثــة المؤمنــة والموثوقــة وفــق
اللوائــح التنفيذية التي ســتعتمد الح ًقا
في انعقــاد الــزواج ،حيث فــي القانون
الســابق كان يشــترط حضور الطرفين
في عقد الزواج ،كما أن مشروع القانون

حدد ســن الزواج بعمر  18عامًا ،وليس
أقل من ذلــك كما بالقوانين الســابقة،
وهذا كان مطلبًا مجتمعيًا ويتناسب مع
سن الرشد المقر بالقانون الفلسطيني.
وهناك استثناء للسماح في الزواج بسن
 16عامًا ،بموافقة المحكمة الشــرعية،
ولــه اعتبــارات خاصة ،في حالــة البلوغ
واالســتعانة بخبــراء للتأكــد مــن حالة
البلوغ ومصلحة الــزواج تنعقد بالبلوغ.
كما يطرح مشروع القانون ضرورة ابالغ
الزوجة بأن زوجها يعتــزم الزواج بامرأة
ثانية ،وهو خيار للمحكمة وليس وجوبيًا،
مــع ضــرورة تأكــد القاضي علــى قدرة
الزوج على االنفــاق وتوفير كل الحقوق
وإعالم الثانية بأن زوجها سبق له الزواج.
ومن اإليجابيات لمشروع القانون وجوب
توثيــق عقــد الــزواج خــال  3أشــهر،
ويعاقب كل من ال يوثق هذا العقد سواء
الزوجيــن أو المأذون أو الشــهود بعقوبة
جزائية تصل للســجن أو الغرامة المالية
 200دينار لكل شخص.
* اإلضافات الجديدة بخصوص الطالق
والخلع؟
مشروع القانون الجديد تطرق إلى أحكام
تفصيليــة النحــال العالقــة الزوجيــة،
مســألة الطالق مهمة ومشروع القانون
فصل فــي أحــكام انحالل عقــد الزواج
وحاالت جديدة مــن الطالق ،وضيق في
بعــض حــاالت الطــاق الشــائعة وغير
منعقدة مثل الطالق التعسفي.
ويؤكد المشروع على عدم وقوع الطالق
على المــرأة في مرحلة العدة  3أشــهر،
والطالق من السكران والمجنون والنائم
والمغمى عليه والمدهــوش ،بعلة عدم
وعيــه لما تلفــظ ،وهناك بعــض ألفاظ
شــائعة فــي مجتمعنــا مثــل الحلفــان
بالطالق ،رأي المشرع أنه ال يقع الطالق
بموجــب التلفظ طالما لم تضمن صيغة

الطالق مخاطبة الزوجة بشــكل مباشــر
وواضح وبنية مبيته للطالق.
ومــن حــاالت االنحــال الزوجيــة رغبة
الزوجــة فــي االنفصــال والتنــازل عن
حقوقهــا مثل حــاالت الخلــع بالتراضي
والتفريــق والهجــر ،ويوجد صــور أخرى
للطالق بسبب عدم االنجاب والعجز عن
دفع المهر واالنشــقاق وصــور أخرى لم
تكن موجودة في القوانين السابقة.
* هل هناك جديد في مشروع القانون
فيما يخص سن الحضانة؟
يعتبــر مــن أكثــر المواضيع التــي تثار
فــي المجتمع ،فبحســب القانون الحالي
المعدل لســنة 2009م تستمر الحضانة
لــأم المطلقة لســن  9ســنوات للفتاة،
والذكر لســن  11ســنة ،واألرملــة التي
حبســت نفســها لرعايــة أوالدهــا ،أمــا
مشروع القانون الجديد وفي المادة 188
عدل ســن الحضانة لالم المطلقة لسن
 13عامًا سواء الذكر واألنثى ولغير األم
حتى ســن  9ســنوات ،وهذا سيتم بحثه
باستفاضة مع كافة الجهات ذات العالقة
قبل إقــرار القانون ،مع مراعــاة األبعاد
المجتمعيــة والنفســية وســيكولوجية
الطفل ومصلحــة األب في رعاية األبناء
ومصلحــة األم فــي بقــاء أبنائهــا تحت
رعايتها.
هــذه المســألة ليســت نهائيــة للنــص
المقتــرح ،وهنــاك أمــور تفصيليــة في
ً
مثــا الطفل المحضــون إذا
الحضانــة،
كان لديــه إعاقة أو مــرض هناك أحكام
تفصيليــة أخــرى ترجــح الكفــة إلحدى
الطرفين سواء لألب أو األم والبد من أن
تقرأ المسألة كلياً ألن مصلحة المحضون
هو األساس وتوفير البيئة المناسبة.
* ما الجديد في قضية اثبات النسب؟
مشروع القانون الجديد اعترف بالوسائل
الحديثــة إلثبات النســب مثــل التحليل

الجيني والبصمة الوراثية.
* مدى موائمة مشروع القانون الجديد
مع القوانين الدولية الخاصة باألســرة
واألحوال الشخصية؟
المجلس التشــريعي عندمــا يقر قانون
يقوم بدراسة ما يسمى بالبيئة المحلية
والبيئــة الدوليــة ،البيئــة المحلية وهي
دراســة مدى انسجام مشــروع القانون
الجديد مــع القوانيــن الســارية ،وعدم
وجــود تعــارض ومخالفــة ،أمــا البيئــة
الدولية تعني دراســة القوانين السارية
بالــدول المحيطــة بنــا ،والسياســات
التشــريعية التــي تبنتهــا ،وكذلــك
االتفاقيــات الدولية المبرمة ،مع ضرورة
أن تتناســب كل القوانيــن واالتفاقيات
مع مبادئ الشــريعة اإلسالمية وعاداتنا
وتقاليدنا كما تنص المادة  4في القانون
األساسي الفلسطيني.
* خطــة المجلــس في توســيع رقعة
المشاركة المجتمعية في إقرار مشروع
القانون وغيره من القوانين؟
ألية إقرار القوانين في التشريعي تعتمد
على إنضاج مشروع القانون داخليا على
المســتوى االســتعانة بالخبــراء ولجنــة
صياغة التشــريعات والمختصين ،وبعد
الوصــول آللية واضحة وإطار لمشــروع
القانون يعرض المشــروع القانون على
المواقع االلكترونية ومن خالل عقد ورش
عمل ويتم اســتضافة خبراء ومختصين،
مشروع قانون األحوال الشخصية نعمل
من أجل أن يكــون صمام أمان للمجتمع
واألســرة ،لــذا حريصــون علــى أوســع
مشاركة في انضاجه وتجويده.
* الصعوبات والعقبات التي تواجهكم
إلقرار مشروع القانون؟
أي مشروع قانون له تحديات وصعوبات،
والتحــدي األكبر لهذا المشــروع هو أن
يوازي بيــن المصالح الخاصة واألطراف
المتناقضــة ،إضافــة أن هنــاك تحدي
كبيــر بأن يكــون القانون منســجم مع
كافة القوانين وال يتعارض معها.
* متى ســيدخل مشروع قانون األحوال
الشخصية حيز التنفيذ؟
مشــروع القانون علــى رأس أولويات
المجلس وســيدخل حيــز التنفيذ بعد
اســتكمال كافــة اإلجــراءات والمــدد
القانونيــة ،ونحــن بصــدد انهائــه
وبمجــرد قراءتــه بالقــراءة الثانيــة
ونشره ســيدخل حيز التنفيذ ونسعى
أن يدخــل حيز التنفيذ خالل األشــهر
القريبة القادمة.

المجلس التشريعي يعكف على إعداد مشروع قانون تصفية التركات وحماية أموال الورثة
قــال المستشــار القانونــي فــي المجلس
التشــريعي عمــار نجــم ”:إن المجلــس
يعكــف علــى صياغــة مشــروع قانــون
تصفيــة التــركات وحماية أمــوال الورثة،
والذي يأتــي لمعالجة كافــة القضايا التي
تتعلــق بقضايــا التــركات والميــراث في
أبعادها اإلجرائيــة والمدنيــة والجزائية”.
وأوضح نجم خالل برنامــج اإلذاعي تحت
قبة البرلمان أن الحالة الراهنة في موضوع
تصفية التركات وحماية أموال الورثة هي
التــي دفعــت للتفكير بقانون خــاص بها،
حيث وف ًقا للقوانين السارية حاليًا ال يوجد
محكمــة مختصة لفك النزاعــات المتعلقة
بالتــركات وحماية أمــوال الورثة ،بل هي
موزعة على محاكم متنوعة ،وهذا يترتب
عليه إشــكاليات عديدة وأهمها إطالة أمد
التقاضــي ،وزيادة النفقــات بين الخصوم
من خــال رفع القضايــا ،وكذلــك إرهاق
مرفــق القضــاء وأركان العدالــة ككل.
وبين نجم أن التشــريعات سارية المفعول
ال تجــرم األفعــال التــي يرتكبهــا بعض
الورثــة والتي تفضــي لحرمــان ورثة من
الميــراث“ ،لذا جاءت فكرة مشــروع قانون
تصفيــة التــركات وحماية أمــوال الورثة،
ولتجريــم أي فعل يحرم الــوارث من حقه
ولحــل الخالفــات المتعلقــة بالخصوص”.

المستشــار
وأوضــح
القانوني بالتشــريعي أن
مشــروع القانــون يعالج
ثــاث جوانــب وهــي
الجانب اإلجرائي والجانب
المدني والجانب الجزائي.
وقال نجم ”:يقوم الجانب
االجرائــي علــى معالجة
اإلشــكالية المترتبــة
علــى توزيــع القضايــا
التــي تتعلــق بالمواريث
على المحاكــم المختلفــة ،ولمعالجة هذه
اإلشكالية يطرح المشــروع إنشاء محكمة
خاصة تنظــر بكافــة القضايــا والنزاعات
المتعلقــة بالميــراث والتــركات ،أو يتــم
تعديــل علــى قانــون أصــول المحاكمات
المدنيــة والجزائية وهو القانــون الناظم
لإلجــراءات الواجــب اتباعها أمــام القضاء
النظامي ،وهذا التعديل يسمح بأن تكون
محكمة البدايــة هي المحكمــة المختصة
نوعيــاً بالنظر بكافــة القضايــا المتعلقة
بالتركات لحين انشاء المحكمة المختصة”.
وأضــاف “ ويؤكــد مشــروع القانــون على
تفعيــل قاضــي التســوية ،ودوره الــودي
فــي تقريــب وجهــات النظــر ،فــي إطــار
زمنــي محــدد لحــل اإلشــكاالت وعــدم
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ارهــاق مرفــق القضاء”.
وحــول الجانــب المدني،
بيــن نجــم أن مشــروع
القانــون يؤكــد تفعيــل
وتنظيــم إجراءات وأحكام
تصفيــة التــركات ،كمــا
يؤكــد تفعيــل وظيفــة
مصفــي التــركات الــذي
يحــدد نطــاق التركــة
ويقســمها،
ويثمنهــا
ويرفــع تقريــر مفصــل
ومقتــرح للمحكمــة بعد االســتماع لكافة
األطــراف ،ممــا يســهل علــى القضــاة
اتخــاذ االحــكام ويقصــر أمــد التقاضــي.
أما الجانب الجزائي ،بين نجم أن مشــروع
القانون يجرم األفعــال التي تحرم الورثة
من أموالهــم وميراثهــم ،وأورد جملة من
العقوبات لتلك األفعال التي لم تكن مجرمة
مسب ًقا ،موضحًا أن مشروع القانون يجرم
ثالثة أفعال وهي االمتناع عن تسليم أحد
الورثــة نصيبه من الميراث ،وحجب ســند
عمــداً يؤكد نصيباً للورثــة ،واالمتناع عن
تســليم ســند في حالة طلب أحد الورثة.
وقال ”:الدعوى الجزائية تحرك عند ارتكاب
أي فعل يعتبر جرم ،وإذا ارتكب الشــخص
الجرم يتــم التحقيق معه ،واذا ثبتت ضده

يتم تحويلــه للمحكمة ،وهنــا يتم توقيع
العقوبــة الجزائية اســتيفا ًء للحــق العام”.
وأوضــح نجــم أن القانــون فــي حــال أقر
ســيكون لــه فوائــد كبيرة علــى المجتمع
خاصــة أنــه يعالج طــول أمــد التقاضي،
ويعمل علــى إرجــاع الحقــوق ألصحابها،
وحل النزاعات والخالفــات ،كما أنه ال يتم
تحريــك دعــوة إال بارتــكاب أحــد األفعال
والجرائــم وتكون مســتوفاة بكافة األدلة.
وقــال نجــم ”:وحفاظــاً علــى العالقــات
االجتماعيــة ،يشــرع القانون بــاب الصلح
الجزائــي بيــن أطــراف القضيــة وبإتمام
الصلح بيــن الطرفين ينقضي الحق العام
تبعاً للحق الخاص ،حتى بعد صدور الحكم”.
وأشــار المستشــار القانونــي بالمجلــس
التشريعي عمار نجم إلى أن المجتمع ككل
سيســتفيد من القانون حال إقراره خاصة
الفئات الضعيفة كالنساء واألطفال األيتام
حيــث يحمــي القانــون حقوقهــم اإلرثية
بعــد تحريــك قضيــة جزائيــة للمحاكم.
وأوضــح نجــم أن المجلــس التشــريعي
تشــاور مع كافة الجهــات ذات العالقة من
أجــل صياغــة مشــروع القانون ومــا زال
يعمــل على تجويــده مع مختلــف الجهات
ليتــم إقراره بعد اســتيفائه كافة الجوانب
المعمــول بهــا وفــق القوانيــن واألصول.
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كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

في ذكرى االندحار عن غزة ..صعود المقاومة وانكسار الكيان
ّ
المذل عن قطاع غزة عام  ،2005وما
بكل ثقة ويقين ،يمكن القول أن االندحار الصهيوني
حققته المقاومة الفلســطينية من انتصار كبير على االحتالل العسكري الغاشم ،قد شكل
منعطفا تاريخيا في حياة شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية ،ومرحلة فارقة أسست لعهد
جديد من البشائر واالنتصارات التي عال فيها شعبنا بعزة النصر والتمكين ،وكرست واقعا
فلسطينيا جديدا شهد صعودا متواصال للمقاومة الفلسطينية ومزيدا من التمسك بثوابتنا
الوطنية وحقوقنا المشروعة ،وانكسارا مطردا لالحتالل الغاشم تجلى في عديد الحروب التي
عجز فيها االحتالل عن تحقيق أهدافه ،وباتت فيها يد المقاومة هي العليا بفضل اهلل تعالى.
إن حقيقــة انكســار االحتــال وانتصــار المقاومــة لم تكن موضع شــك فــي أي وقت من
األوقات ،فقد كانت المقاومة على الدوام أمل شعبنا وخيارها االستراتيجي وموئل نهضته
فــي وجه كل التحديــات ،وأثبتت ذاتها في كل المراحل والمفاصــل الماضية ،وها هي مع
كل مرحلــة ومنعطف جديد تقدم دليــا جديدا على أهليتها لمواجهــة الكيان الصهيوني
الغاصــب ورفــع راية الدفاع عن حقوق شــعبنا وثوابتــه الوطنية خالل المرحلــة المقبلة.
ومــع ذلك ،فــإن انتصار غــزة ومقاومتهــا الباســلة على جيــش االحتالل ،والســعي نحو
تحقيــق مزيــد مــن اإلنجــازات الوطنية ،يتطلــب وحــدة الصــف الفلســطيني الداخلي،
والعمــل على توفيــر كل المقومــات الالزمة لتطوير قــوة وإمكانات المقاومة ،اســتعدادا
لمعركــة التحريــر الشــامل مــع االحتــال ،وهــي مهمــة جليلــة ومســؤولية وطنيــة
كبــرى تقتضــي تغليب عوامــل الوحــدة والوفاق علــى كل اعتبــارات الفرقــة والخالف.
لذا ،فإن السياسة والنهج الكارثي الذي تبنته سلطة رام اهلل على مدار المراحل الماضية ،والذي
شكل تناقضا سافرا مع مقتضيات التحرير ومتطلبات مواجهة االحتالل ،من قبيل التمسك
باتفاقيات أوســلو وملحقاتها األمنية واالقتصادية ،والتعــاون األمني الخطير مع االحتالل،
ومحاربــة المقاومة والمقاوميــن ،واالرتهان لمواقف وإمالءات االحتــال ،وانتهاك الحريات
العامة والخاصة في الضفة الغربية ،وممارسة العقاب الجماعي بحق أهالي قطاع غزة ،عملت
على وضع العقبات أمام مشــروع التحرير ،وتوهين عرى االنتماء الوطني ،وجعلت القدس
والمقدسات والضفة الغربية ساحة مفتوحة وكأل مباحا الستهداف وعدوان وإجرام االحتالل.
من هنا فإن الواجب الوطني يقتضي من كافة قوى وشــرائح شــعبنا التوحد في إطار كبح
النهــج الكارثي الذي تســتحثه هذه المجموعة العابثة بحاضر ومســتقبل شــعبنا ،والدفع
باتجاه إرساء برنامج إنقاذ وطني إلدارة الشأن والواقع الفلسطيني خالل المرحلة المقبلة.
ولــن يتأتــى ذلــك إال ببناء شــراكة وطنيــة جامعة تتعــدى مفهوم الشــراكة السياســية
القاصــرة ،وتضمن موقفــا وطنيا جمعيــا ينصهر في إطــار كفالة حــق المقاومة ودعمها
وتأمين التحشــيد الشعبي لها ،وترسم سبيل الخالص من أســر اتفاقية أوسلو وملحقاتها
واالتفاقيــات األمنيــة التــي يــدور في فلكها عمــل وأداء الســلطة ،بهدف إعــادة تصحيح
األخطــاء التاريخيــة ونقــاط الخلل االســتراتيجية التي وضعــت قضيتنا وجــزءا كبيرا من
شــعبنا تحت رحمــة وهيمنة االحتــال ،والعمل على إعادة تأســيس الواقع الفلســطيني
ومســيرة التحرر الوطني على أســس جديدة ترســي اســتراتيجية وطنيــة موحدة تعالج
وتديــر الصــراع في إطــار من الشــمول والعمق االســتراتيجي ،وترســم مالمــح برنامج
وطنــي كفاحي عتيــد لمواجهة العدوان واالســتيطان على األرض والقدس والمقدســات،
وتواجــه الحصــار المفروض على غزة بموقف فلســطيني راســخ ،وتعيــد صياغة النظام
السياســي الفلســطيني على أســاس من الوطنية الكاملــة والمهنية التامــة ،وهو ما من
شــأنه إعادة إحياء الواقع والحياة الفلسطينية التي أرهقها االنقسام والتفرد وذبحها طول
األزمــات ،وتهيئة مقومــات الدفع واالنطالق لمســيرة التحرر الوطني الناجــزة من جديد.
إننــا فــي المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكد أننا ســوف نظــل األمناء علــى قضية
شــعبنا ،واألحــرص علــى إنهــاء معاناته وآالمــه التي ســببها االحتــال ،وإعــادة تفعيل
ّ
ّ
نمــل حتــى ينتهي االنقســام
نــكل أو
واســتنهاض مشــروعه الوطنــي التحــرري ،ولــن
وتعــود اللحمــة الوطنيــة ،ويشــق شــعبنا طريقه نحــو إنجاز مشــروع التحريــر والعودة
علــى أســس اســتراتيجية جامعة ،ولــن تقر لنا عيــن حتى تتحــرر األرض والمقدســات،
وينكســر الحصــار الظالــم المفــروض علــى غــزة وينعــم شــعبنا المرابــط فيهــا وفي
كل بقعــة مــن فلســطيننا الحبيبــة بالعيــش الكريــم أســوة بكافــة شــعوب العالــم.
وحتــى يأذن اهلل بالغلبــة على االحتالل والحصار ،فإننا نؤكد على حق شــعبنا في القدس
والضفة وغزة والداخل المحتل في الدفاع عن نفســه واالنتفاض في وجه االحتالل ،ودعم
حق المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن شعبها المكلوم ،وعمل كل ما من شأنه مواجهة
التهويد واالســتيطان وكســر الحصار ،وندعو إلى تحشــيد كل الجهود وصهر كل الطاقات
فــي إطار فضــح جرائم وسياســات ومخططات االحتالل فــي كافة المنتديــات والمحافل
اإلقليميــة والدوليــة ،في ضــوء توصيفها القانونــي كجرائم حرب وجرائم إبــادة جماعية
ضد اإلنســانية تخالــف نصوص ومنطــوق كل االتفاقيات والقوانين الدولية واإلنســانية.
باختصــار ،الكلمــة اليــوم للمقاومــة والعمــل الوطنــي الجــاد والمثمــر لنصــرة
شــعبنا وقضيتنــا ،وال مجــال للتــرف أو العبــث أمــام المســتجدات والتحديــات
الخطيــرة التــي تواجــه مصيــر شــعبنا وتعبــث بمقدســاته وحقوقــه الوطنيــة.

نائبان :المقاومة ستبقى الخيار اإلستراتيجي
لشعبنا الفلسطيني

قالــت النائــب فــي المجلس التشــريعي
منى منصور ”:إن الشــعب الفلســطيني
فــي الضفة الغربيــة اســتطاع أن يقاوم
االحتــال بشــتى الوســائل والطــرق،
ونجــح فــي إيالمــه إربــاك حســاباته”.
وأوضحــت منصور أن الضفــة الغربية ال
زالت تتعرض للقمع واإلذالل من االحتالل
من خالل االعتقاالت وتصعد االستيطان
والممارســات الوحشــية اليوميــة التــي
يعاني منها الفلسطيني في كل مناطقها.
وأكــدت أن الشــعب الفلســطيني مقاوم
يرفــض االحتــال ،ولــن تتوقــف هــذه
المقاومة إال بزواله ألنها حق مشروع لكل
الشــعوب المحتلــة ،محذرة ان اســتمرار
الضغط على الشعب الفلسطيني سيؤدي
لالنفجــار في وجــه االحتــال خاصة أن

شــعبنا لجــأ إلــى المقاومة بعدمــا أدرك
فشــل الحلــول الســلمية مــع االحتالل.
بدورها؛ أوضحت النائب ســميرة حاليقة
أن تصاعد عمليــات المقاومة في الضفة
الغربيــة مؤخرًا ،هو تأكيد على تمســك
شعبنا بحقه الطبيعي في مواجهة المحتل.
وقالــت الحاليقــة في تصريــح صحفي:
”إن شــعبنا يؤكــد أنــه ال تنــازل عــن
ثوابــت القضيــة الفلســطينية ،مهمــا
تآمــر المتآمــرون ،وأن الحقــوق ال
تســقط بالتقــادم” ،مشــددة علــى أن
الفلســطينيين قــادرون على اســتخدام
كافة أشــكال المقاومة في ســبيل ذلك.
وأكــدت الحاليقة علــى أن خيار المقاومة
سيظل هو الخيار االستراتيجي ،ما دام هذا
المحتل موجودا على األرض الفلسطينية.
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اللجنة االقتصادية بالتشريعي تتابع مشاريع اإلعمار مع وزارة األشغال ودعم المنتج الوطني مع وزارة االقتصاد
عقدت اللجنــة االقتصادية فــي المجلس
التشــريعي ،جلسة اســتماع لوكيل وزارة
األشغال العامة واإلســكان ناجي سرحان،
لمناقشة مشــاريع اإلعمار ،وتقرير ديوان
الرقابــة الماليــة واإلداريــة حــول أعمال
الوزارة.
وحضر اللقاء رئيــس اللجنة النائب يحيى
العبادسة ،ومقرر اللجنة النائب يونس أبو
دقة ،وأعضاؤها النواب د.ســالم ســامة،
ود.يوسف الشــرافي ،وأ .هدى نعيم ،كما
شــارك النائــب محمد فرج الغــول رئيس
اللجنة القانونية.
وبين النائب العبادسة أن جلسة االستماع
تهــدف إلــى الوقوف علــى العقبــات التي
تواجه مشــاريع اإلعمــار ،وكذلك معالجة
المالحظــات الــواردة فــي تقريــر ديوان
الرقابة على أعمال وزارة االشغال.
من جانبه ،أوضح سرحان أن هناك العديد
من العوائق التــي تواجه ملف اإلعمار في
قطاع غزة ،وأن المشــاريع تســير ببطيء
شديد ،حيث أنه كان من المخطط االنتهاء
من مشاريع اإلعمار خالل الفترة الماضية.
وأشار إلى جهود وزارة األشغال مع األشقاء
المصرييــن والقطرييــن ووكالــة األونروا
لتوفيــر التمويــل الالزم الســتكمال ملف
اإلعمــار وبناء الوحــدات الســكنية لكافة
المتضرريــن جــراء العدوان اإلســرائيلي
على غزة.

جلسة استماع لوكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان

وفيما يتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية
واإلدارية حول أعمال وزارة االشغال أجاب
ســرحان على النقــاط الــواردة بالتقرير،
مشــيرا إلى أن وزارته تعمل بالحد األدنى
من الموارد البشرية ،ورغم ذلك فان إدارة
الرقابة الداخلية في الوزارة تمارس دورها
بفاعليــة ولديهــا العديــد مــن المحاضر
والتقارير الصادرة عنها.
جلسة استماع لوكيل وزارة االقتصاد
وفــي إطــار منفصــل؛ عقــدت اللجنــة
االقتصادية جلســة اســتماع لوكيل وزارة
االقتصــاد الوطني عبد الفتــاح الزريعي،
لمناقشــة موضــوع تعليــة الرســوم
المفروضــة وآثــار ذلــك علــى المنتجين

والمستهلكين.
وبيــن النائب العبادســة أن هذه الجلســة
تأتــي لمناقشــة كل مــا يتعلــق بحماية
المنتــج المحلي والمســتهلك ،بعد فرض
وزارة االقتصاد الوطني رسوم تعلية على
الســلع المســتوردة والتي يوجد لها بديل
محلي.
بدوره ،أكد الزريعي أن هذه الرسوم تعتبر
بمثابة تعديل وليس تعلية على الرســوم
المفروضة ،مبيناً أن سياســة دعم المنتج
المحلي تأتي ضمــن مجموعة محددة من
الصناعــات الخاصــة بقطاعــي المالبس،
والمنتجات الغذائية والتي تتمتع بمعدالت
تشــغيل عالية مع ضمان الجودة والســعر

جلسة استماع لوكيل وزارة االقتصاد الوطني

المنافس.
وفيمــا يتعلق بقطاع المالبــس وتحديدًا
الــزي المدرســي ،أوضــح الزريعــي بــأن
قطاع غزة يحتوي على  4مصانع نســيج،
أنتج أحدهــا  70ألف متر مربع من قماش
المريول المدرســي؛ مشــيراً إلى أن هناك
توجه إلنتاج الزي المدرســي بشكل كامل
فــي القطاع وتصديــر الفائــض منه إلى
الضفة الغربية.
وبين أن وزارة االقتصاد قدمت العديد من
التســهيالت واألذونات للتجار لالســتيراد
وذلك تجنباً إللحــاق الضرر بهم ،موضحًا
أنــه لم يتــم تحصيل أي رســوم ضريبية
على الزي المدرسي.

وبحث النــواب مع وكيــل وزارة االقتصاد
مجموعــة مــن شــكاوى المواطنيــن
والشــركات المقدمــة لهــا لحلهــا وفــق
القانون.
وأوصت اللجنة بعقد مؤتمر وطني لتعزيز
الشــراكة مع جميع الجهات المختصة في
إطار دعم المنتج المحلي.
قانون الصناعة
وفي سياق آخر؛ عقدت اللجنة االقتصادية
اجتماعــاً دورياً لمناقشــة قانون الصناعة
لعــام 2022م ،حيث بين رئيس اللجنة أن
الهدف األساسي من االجتماع هو مناقشة
قانــون الصناعــة المقترح لعــام 2022م
بشــكل مفصل ،للخروج بمســودة نهائية

تمهيــدًا لعرضها على خبــراء ومختصين
اقتصاديين ،وصو ًال إلى تقديمه للمجلس
التشريعي.
مــن جانبــه اســتعرض د .محمــد أبــو
مصطفى المساعد القانوني في المجلس
التشــريعي نتائج اللقــاءات المختلفة مع
وزارة االقتصــاد الوطنــي ،ونتائج ورشــة
العمل حول مشروع القانون.
وناقش النــواب مواد القانــون المختلفة،
مؤكدين علــى أهمية اإلســراع في إنجاز
مسودة القانون مع األخذ بكل المالحظات
الواردة عنه ،لما يمثله من مرجعية ناظمة
للشركات والحرف الصناعية.
شكاوى
هــذا وعقدت اللجنــة االقتصادية اجتماعاً
دوريــاً لمناقشــة عــدة قضايــا اقتصادية
وشكاوى وردت من مواطنين ومؤسسات.
وبحثــت اللجنة خــال اجتماعها مجموعة
مــن الشــكاوى المقدمة من قبــل األفراد
والشــركات مــن أجــل حلها مع الــوزارات
ذات االختصــاص ،وأيضــاً مجموعــة من
التساؤالت حول تقرير لجنة متابعة العمل
الحكومي األخير.
وناقشــت اللجنــة دراســة مفصلــة حول
الضرائب والتعليــات األخيرة التي فرضت
مــن قبــل بعــض الــوزارات وآثارها على
المنتجين والمســتهلكين ،وذلك بناء على
الشكاوى الواردة إليها.

خالل جلسة استماع
لجنة الالجئين بالتشريعي تناقش خطط وزارة الحكم المحلي
حول تحسين الخدمات المقدمة للمخيمات
لجنة الرقابة بالتشريعي تبحث مع ديوان الموظفين عددًا من
القضايا التي تخص عمل الديوان
عقــدت لجنــة الرقابــة
العامــة وحقوق االنســان
والحريــات العامــة فــي
المجلــس التشــريعي
جلســة
الفلســطيني
اســتماع لرئيــس ديوان
الموظفين العام د .رامي
الغمــري ،لمناقشــة عدد
من الملفــات التي تخص
عمل الديــوان والوظيفة
العامة.
وحضــر الجلســة رئيس
لجنــة الرقابــة العامــة
وحقــوق االنســان النائب
هدى نعيــم ،ومقرر اللجنة النائب د .عبد
الرحمن الجمــل ،وأعضاء اللجنــة النائب
يحيى العبادسة ،والنائب يونس أبو دقة،
فيما رافق رئيــس ديوان الموظفين عدد
من المدراء العامون في الديوان.
وفــي بداية الجلســة قدم رئيــس ديوان
الموظفين إحاطة عامة عن عمل الديوان

واإلجــراءات المتبعة فــي التوظيف ورفد
الحكومة بالكــوادر ذات الكفــاءة العالية،
وذلــك حرصًــا لتقديــم أفضــل خدمــة
للمجتمع ،وفــق المعايير واألصول المقرة
والمتبعة.
وبحثت اللجنة مع رئيس ديوان الموظفين
ملــف توظيــف ذوي اإلعاقــة واإلجراءات

المتبعــة في ذلك ،مع
ضرورة إتمام إجراءات
إصــدار بطاقة المعاق
من قبل وزارة التنمية
االجتماعيــة ،وتكامل
األدوار بيــن كل
المؤسســات لخدمــة
هذه الشــريحة الهامة
في المجتمع.
وناقشــت اللجنــة
إجــراءات وقــرارات
الكمســيون الطبــي
ذوي
بخصــوص
اإلعاقــة ألغــراض
التوظيــف ،والحرص على تطبيــق القوانين
والتشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي
فيما يتعلق بتوظيف ذوي اإلعاقة.
وبحثــت لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق
االنســان والحريــات العامــة عــددًا مــن
الشــكاوى الواردة إلــى اللجنة بخصوص
عمل ديوان الموظفين.

وعقدت لقاء مع قانونيي الوزارات

اللجنة القانونية بالتشريعي تبحث مشروعي قانوني أصول
المحاكمات الشرعية واألحوال الشخصية
عقدت اللجنــة القانونية
في المجلس التشــريعي
الفلسطينـــــي اجتماعًــا
دوريًــا لبحــث عــدد من
مشاريع القوانين وملفات
عدة تتعلق بعملها.
وحضــر االجتمــاع رئيس
اللجنة النائب المستشــار
محمد فرج الغول ،ومقرر
اللجنة النائب د.مشيــــر
المصــــري ،وأعضــاء
اللجنــة النائــب د.يونس
األسطــــــل ،والنائــــــب
د.مــروان أبــو راس،
والنائب د .أحمد أبو حلبية.
وبحثت اللجنة مشــاريع قوانين معروضة
على جــدول أعمال المجلس التشــريعي
وهي مشــروع قانون أصــول المحاكمات
الشــرعية ،ومشــروع قانــون األحــوال
الشــخصية ،حيــث جــرى مناقشــة لبنود
ومــواد مشــروعي القانونيــن مــن أجــل
تجويدهمــا واتمام صياغتهمــا لعرضهما
على المجلس التشريعي وفق األصول.
وناقشــت اللجنة مخرجات ورشتي العمل
اللتيــن عقدتهمــا األولى مــع المحاميين
النظامييــن والثانيــة مــع المحامييــن

الصادرة عن المجلس
التشريعي.
لقاء قانونيي الوزارات

الشــرعيين ،حيث جــرى بلــورة عدد من
التوصيــات مــن أجل معالجة اإلشــكاالت
التي تواجــه المحامييــن ،وتطوير العمل
في منظومة العدالة.
وبحثت اللجنة ملف تشكيل مجلس أمناء
لهيئة الزكاة الفلســطينية ،وطبيعة عمل
وآليــات الهيئة ،من أجــل تطوير وتجويد
القانون الخاص بها.
وأقــرت اللجنــة عــددًا مــن الزيــارات
للمؤسســات والهيئــات والجهــات ضمــن
عملها الرقابي ،وبهدف االطالع على مدى
التزام تلك الجهات بالقوانين والتشريعات

فــي ســياق منفصل؛
عقـــــدت اللجنــــــة
القانونية في لقا ًء مع
الموظفين القانونيين
في الوزارات والهيئات
الحكوميــة ،بحضــور
رئيــس اللجنة النائب
المستشار محمد فرج
الغول.
وبحــث النائــب الغول
مــع قانونيي الوزارات
الحقــوق الوظيفيــة الخاصــة بهــم وفق
اللوائح المتبعة سيما الئحة طبيعة العمل
لسنة .2005
واســتعرض النائب الغول جهــود اللجنة
القانونية بالتشــريعي بهــذا اإلطار خالل
الفتــرة الســابقة ،ودعــوة الجهــات ذات
العالقة لمناقشة هذا الملف.
وأكد النائب الغــول مواصلة الجهود التي
يقــوم بهــا المجلس التشــريعي لتطبيق
الئحــة طبيعــة العمــل علــى الموظفين
القانونيين مــع مختلف الجهــات المعنية
إلحقاق الحقوق.

فــي إطــار متابعتهــا
ألوضــاع المخيمات زارت
لجنــة شــئون الالجئيــن
في المجلس التشــريعي
برئاســة النائب د .عاطف
عدوان ،وزارة الحكــــــــم
المحلــي ،بحضــور مقرر
اللجنــة النائب د .ســالم
ســامة ،وأعضاؤهــــــــا
النواب د .أحمد أبو حلبية
ود .يوسف الشرافي.
وكان في اســتقبال لجنة
الالجئيــن وكيــل وزارة
الحكــم المحلــي ســمير
مطير ،والوكيل المساعد حسن أبو ريالة،
وبعض المدراء العامون في الوزارة.
وثمــن النائب عدوان جهــود وزارة الحكم
المحلــي فيمــا يتعلــق بمتابعــة أعمــال
الهيئات المحلية ومســتوى الخدمات التي
تقدمهــا ،مؤكــداً على ضــرورة تجويدها
وتطويرها بمــا يخدم مصالــح المواطن
والمجتمع.
وأكد على ضرورة دراسة أي مقترح بشكل
معمق ومنهجي وموضوعي مع المعنيين

وعقد ورش عمل على أكثر من مســتوى
بهــدف اتخــاذ قــرارات تخــدم المصلحة
العامة ،مشدداً على مسئولية وكالة غوث
وتشــغيل الالجئين في تقديم وتحســين
الخدمات للمخيمات الفلسطينية في كافة
المناطــق وفقــاً لقــرارات منظمــة األمم
المتحــدة بمــا فيهــا الخدمات اإلنســانية
واإلغاثيــة والتعليمية والصحيــة والبنية
التحتية.
من جانبه ،استعرض مطير رؤية وخطط

وزارتــه المتعلقـــــــة
بأعمــال الهيئــــــــات
المحليــة واإلشــراف
علـــــــى وظائفهــــــا
واختصاصاتهـــــــــــا
وواجباتهـــــا ووضـــع
األنظمــــــة واللوائح
االزمـــــة لخدمــــــــة
المواطن ،وفقاً لقانون
الهيئــات المحلية رقم
( )1لسنة 1997م.
وأوضح مطير أن وزارة
الحكــم المحلي تقيم
وبشكل مســتمر أداء
البلديات مــن خالل معايير ديوان الرقابة
اإلداريــة والماليــة ،منهــا خطــة البلدية
ومقوماتها ومفاصل العمل فيها ،لمعرفة
مواقع الخلل ،الفتاً أن الوزارة تعمل على
تطبيق معايير الجودة في كافة البلديات.
وبين أن البلديات تواجه تحديات سياسية
وماليــة في تمويــل المشــاريع علماً بان
الــوزارة تعتمد سياســة الالمركزية لكل
بلدية لتوفير الدعم المالي للمشاريع من
خالل صناديق البلديات.

خالل جلسة استماع وزيارة ميدانية

لجنة الداخلية بالتشريعي تبحث مع وزارة الحكم المحلي
تجويد خدمات البلديات وتتفقد الشرطة النسائية

عقــدت لجنــة الداخليــة
واألمــن والحكــم المحلي
في المجلس التشــريعي
الفلسطينــــي جلســــــة
اســتماع لوكيــل وزارة
الحكم المحلي م .ســمير
مطير.
وحضــر الجلســة رئيس
اللجنــة النائــب د .مروان
أبــو راس ،ومقررهــــــــا
النائب المستشــار محمد
فــرج الغــول ،وأعضــاء
اللجنــة النائب د .ســالم
ســامة ،والنائب يونس
أبو دقة.
واســتمعت اللجنة لشــرح مفصل لجهود
وزارة الحكم المحلي وبرامجها بالشــراكة
مع البلديات في تجويد الخدمات المقدمة
للمواطنيــن ،ومتابعــة الــوزارة للبلديات
ومشاريعها التطويرية.
وأكدت اللجنة على أهمية استمرار تجويد
الخدمات قدر اإلمكان للمواطنين ،مشيدة
بجهود وزارة الحكم المحلي والبلديات في
هذا الصدد.
وجــددت اللجنــة اســتعدادها لتذليل أي
عقبات أمــام عمل الوزارة أو البلديات في
ســبيل تحســين الخدمة للمواطنين ،من
خالل سن التشــريعات أو تعديل قوانين،
مؤكــدة أن المجلــس التشــريعي منفتح

على كافة المقترحات من أجل ذلك.
زيارة الشرطة النسائية
وضمــن مهامهــا الرقابيــة وفــي ســبيل
االطــاع على ســير العمل فــي اإلدارات
المختلفــة للشــرطة الفلســطينية ،زارت
لجنــة الداخليــة واألمن والحكــم المحلي
بالمجلــس التشــريعي ،مقــر الشــرطة
النسائية.
وضم وفد اللجنة رئيسها النائب د .مروان
أبو راس ،ومقرر اللجنة النائب المستشار
محمد فرج الغول ،وعضــو اللجنة النائب
يونس أبو دقة ،فيما كان في اســتقبالهم
مديــر عــام الشــرطة النســائية العميــد
ناريميــن عــدوان ،ولفيــف مــن قيــادة
الشرطة النسائية.

وأشاد النائب د.مروان
أبــو راس بجهــود
الشــرطة النســائية
فــي خدمــة المجتمع
الفلســطيني ،مثمنًــا
دورهــا الــذي يعد ذو
خصوصيــة مميــزة،
لتواجــد
إضافــة
الشــرطة النســائية
فــي مختلــف اإلدارات
العامــة التــي تتبــع
الشرطة الفلسطينية،
رغم قلة اإلمكانات.
واطلــع النــواب علــى
إنجــازات الشــرطة النســائية ،والخطــط
والبرامــج التي تعمل وفقها ،ســيما وأنها
ترفد كافة اإلدارات في الشــرطة بعناصر
الشرطة النسائية.
واستمــــع النــواب ألبـــــرز المعيقـــــات
واالشكاالت التي تواجه الشرطة النسائية
خاصــة فيمــا يتعلق بعدد الكــوادر ،وقلة
اإلمكانات اللوجســتية التي تســهل عمل
الشرطة النسائية.
ووعد رئيــس اللجنة النائــب د .أبو راس
بالعمل مع كافة الجهات ذات العالقة من
أجل تذليل العقبات التي تواجه الشــرطة
النسائية ،وتوفير كل ما يمكن لها لتبقى
تخــدم المجتمــع الفلســطيني وتــؤدي
رسالتها السامية.

