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التشريعي: استشهاد األسير السايح انتهاك لكل القوانين الدولية

عقدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني 
مؤتمرًا صحفيًا يوم أمس األربعاء بحضور نواب 
من كتلتي فتــح وحمــاس البرلمانيتين، وذلك 
حول حكم المحكمة الدستورية بانتهاء الوالية 

الدستورية
لرئيس السلطة السيد/ محمود عباس واستمرار 
الوالية الدســتورية للمجلس التشريعي، وشدد 
النائــب األول لرئيس المجلس أحمد بحر، أثناء 
المؤتمر على انتهاء واليــة عباس وفقًا ألحكام 

 حمــل النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
الدكتور أحمد بحــر، االحتالل المســئولية الكاملة 
عن استشهاد األسير بسام السايح، واتهم االحتالل 
بتعمد ممارسة سياسة اإلهمال الطبي بحق أسرانا 

في السجون. 
 ودعــا بحر، فــي تصريح صحفي أصــدره المكتب 
اإلعالمــي للمجلــس التشــريعي فــور استشــهاد 
الســايح، المؤسســات الدوليــة المهتمــة بحقــوق 
األسرى للتعجيل بإرسال لجان دولية محايدة لتطلع 
على أوضاع األســرى في ســجون االحتالل، وتقف 
على معاناة المرضى منهم تمهيدًا إلجبار االحتالل 

على االفراج عنهم أو تقديم الخدمة الطبية لهم.
وندد بــكل إجــراءات اإلحتالل ومصلحة الســجون 
القاضية بمعاقبة األســرى ومعاملتهم بشكل غير 

إنساني. 
الجدير ذكره أن األســير الســايح، قد استشهد عن 
عمــر "47" عاما وهو من نابلــس وكان يعاني من 

القانون مع اســتمرار التشريعي في أداء مهامه 
تطبيقــًا ألحــكام المــادة رقــم "47" مكرر من 

القانون األساسي.
وأشــار بحر، للقرار التفســيري للمحكمة العليا 
دســتورية  محكمــة  بصفتهــا  الفلســطينية 
عبــاس،  محمــود  الســيد/  شــرعية  بشــأن 
وشرعية المجلس التشــريعي والصادر بتاريخ 
24/6/2019، والــذي أكدت فيه المحكمة على 
إن الواليــة الدســتورية لرئيــس الســلطة قد 

مرض الســرطان فــي الدم منذ أكتوبــر من العام 
2015م كما كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة 

انتهــت منذ تاريــخ 8/1/2009م وفقــًا ألحكام 
المادة )36( من القانون األساســي لسنة 2003 

وتعديالته.
وأن الواليــة الدســتورية للمجلس التشــريعي 
القائــم مســتمرة، ويمــارس المجلــس مهامه 
حيــن  إلــى  والماليــة  والرقابيــة  التشــريعية 
انتخاب مجلس تشــريعي جديد، وأداء أعضائه 
المنتخبين اليمين الدســتورية تطبيقًا ألحكام 
المادة )47( مكرر من القانون األساســي لسنة 

فــي عمــل القلب ورفــض االحتالل تلقيــه العالج 
الالزم له حتى استشهاده. 

2003 وتعديالته.
وطالــب بحــر، البرلمانات العربية واإلســالمية 
والدولية، واالتحادات البرلمانية، وجامعة الدول 
العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي والمجتمع 
الدولي، ومؤسساته الرسمية والحقوقية، بعدم 
التعامــل مع رئيس الســلطة منتهــى الوالية، 

واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

07 التفاصيل

حّمل االحتالل كامل المسؤولية

الشهيد بسام السايح في أيامه األخيرة
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تقارير وأخبار 2

نائبان يدينان عمليتي تفجيرات غزة ويصفانها باإلرهابية

النائب إسماعيل األشقر 
بــدوره أدان رئيــس لجنــة الداخليــة واألمــن 
والحكــم المحلــي فــي المجلــس التشــريعي 
النائب إســماعيل األشــقر التفجيرات ووصفها 
باإلجرامية والخبيثة، مضيفًا أن مرتكبيها عبارة 
عن مجموعة مارقة تتقاطع أهدافها مع أهداف 

االحتالل للمس بأمن واستقرار قطاع غزة. 
وأكد األشــقر وقــوف لجنته بكل قــوة وإصرار 
خلف األجهزة األمنية الفلسطينية التي حافظت 
على أمن واســتقرار غزة، مطالبها بالضرب بيد 

مــن حديد على يــد الخونة الذين تســول لهم 
أنفســهم بالعبث باألمن الفلسطيني وزعزعة 

الجبهة الداخلية. 
وثمــن دور الفصائــل الفلســطينية الوطنيــة 
واإلســالمية وفصائل المقاومة علــى تكاتفها 
األمنيــة  األجهــزة  مــع  ووقوفهــا  وتعاطفهــا 
الفلســطينية في وزارة الداخلية، مؤكدًا أن كل 
فصائل الشــعب الفلســطيني تلفــظ كل من 

يحاول العبث واالستقرار في قطاع غزة. 
النائب محمد فرج الغول 

مــن ناحيته قال النائب محمــد فرج الغول، في 
تصريح له:" نشكر األجهزة األمنية التي تسهر 
على راحــة المجتمــع وتوفر له األمــن واألمان 

والحماية". 
واســتنكر النائــب الغــول ما وصفــه بالجريمة 
الشــرطة  أفــراد  اســتهدفت  التــي  النكــراء 
الفلســطينية، مطالبًا األجهزة األمنية بالضرب 
بيــد من حديد على كل مــن يريد أن يعبث في 

أمن الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن الذين يقومون بمثل هذه األعمال 
اإلجراميــة هــم أداة في يد االحتــالل من أجل 
زعزعــة األمــن في القطــاع األمر الذي فشــل 
االحتــالل فــي تحقيقــه، مؤكدًا عدم الســماح 
بالمساس بأمن القطاع، منوهًا أن غزة صامدة 
وقوية وســتبقى شــوكة في حلق األعداء، وأن 
الفشــل ســيكون مصير هــذه المؤامــرات كما 

أفشل شعبنا مخططات االحتالل وأعوانه. 

نائبان: تدنيس قادة االحتالل للمسجد اإلبراهيمي جريمة حرب صهيونية تستوجب المالحقة
جريمــة صهيونيــة تحمــل مدلوالت 
االحتــالل  لســرقة  ورعايــة  خطيــرة 
في ظــل غض الطــرف عــن الجرائم 
الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني".
وأشــار أن كل القوانين والتشــريعات 
الدوليــة تدعو إلــى حمايــة المناطق 
المقدســة وعــدم اإلســاءة إليهــا بأي 
شــكل من األشــكال األمر الذي يدعو 
المجتمع الدولي للتدخل السريع لردع 
االعتــداءات الصهيونية ضد المســجد 

االبراهيمي بالخليل.
وطالب النائب شهاب األمتين العربية 
واإلسالمية إلى الحذر من المخططات 
الصهيونية ضد المســجد االبراهيمي 
وضرورة العمل على إفشــالها، مؤكدًا 
الدولــي تحمّــل  المجتمــع  أن علــى 
التصرفــات  ردع  تجــاه  مســؤولياته 
كافــة  تختــرق  التــي  الصهيونيــة 

المعاهدات واالتفاقات.
جريمة تستوجب المالحقة

وزرائــه  ورئيــس  ريفليــن  رؤوفيــن 
بنياميــن نتنياهــو برفقــة عــدد من 
الوزراء في حكومة االحتالل المســجد 
اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل 
وتدنيسه معتبرًا ذلك استفزازًا صارخًا 

لمشاعر المسلمين.
وقال النائب شهاب في تصريح له:" إّن 
تجرؤ االحتالل على انتهاك المقدسات 

أمــا النائــب أحمــد أبــو حلبيــة، فقد 
وصف تدنيس رئيــس وزراء االحتالل 
بنيامين نتنياهو المسجد االبراهيمي 
في مدينة الخليــل بالتصعيد الخطير 
صهيونيــة  جريمــة  ذلــك  معتبــرًا 

تستوجب المالحقة.
أبــو حلبيــة فــي تصريحــه:"  وقــال 
نتنياهو يريد بهذا االقتحام للمســجد 

االبراهيمــي عمــل دعايــة انتخابيــة 
الكنيســت  النتخابــات  بــه  خاصــة 
الصهيونيــة وكســب تأييــد لألحزاب 
اليمينيــة الصهيونية وهــذا االقتحام 
يعتبــر جريمــة حــرب بحق المســجد 
تدنيــس  أنــه  باعتبــار  االبراهيمــي 

لقدسية المسجد".
وطالب أهالي الخليل للتصدي لزيارات 
االبراهيمي  للمسجد  الصهاينة  القادة 
وافشــال مخططاتهــم التــي وصفها 
بالتلموديــة القبيحــة، داعيــًا لموقف 
عربي واســالمي للتصدي لممارسات 
االحتــالل بحق المســجد االبراهيمي، 
مطالبًا السلطة بمواقف جدية تتجاوز 
الشــجب واالدانة والعمل على مالحقة 
ومقاضاة للمجرم الصهيوني نتنياهو 

وغيره من قادة االحتالل.
وأشــار النائب أبو حلبية أن االنتهاكات 
الصهيونية المســتمرة بحق المســجد 
االبراهيمي لن تغير من التاريخ شيئًا.

البرلمان العربي يدعو "هندوراس وناورو" لمراجعة موقفهما بشأن بالقدس
دعا رئيس البرلمان العربي مشــعل الســلمي، 
جمهوريتي "هندوراس" و"نــاورو" إلى مراجعة 
موقفهمــا بشــأن االعتــراف بالقــدس عاصمة 
لدولة االحتــالل، وطالبهما بااللتــزام بقرارات 
األمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي 

والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.
وعبر الســلمي، في رســائل مكتوبــة لكل من 
البرلمــان  ورئيســي  الجمهوريتيــن  رئيســي 
فــي الجمهوريتيــن عــن رفضــه التــام لقرار 
"هنــدوراس" بافتتــاح مكتــب تجــاري يحمل 
صفة دبلوماســية في القــدس المحتلة، وقرار 
"ناورو" االعتــراف بالقدس عاصمــة لالحتالل 

اإلسرائيلي.
ودعا السلمي رئيسي الجمهوريتين إلى االلتزام بما 
أقرته األمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة 

واعتبــر أن هذه القرارات واإلجــراءات التي وصفها 
بغيــر المســؤولة وتمثــل خرًقا صريحًــا للقانون 

الدولي، ويرفضها الشعب العربي رفضًا قاطعًا.
وأكد أن أي قرارات تهــدف إلى تغيير طابع مدينة 
القــدس ليس لهــا أي أثــر قانوني، وهــي الغية 
وباطلــة، ويجــب مراجعتهــا، وإلغاؤهــا مــن قبل 
الدولتين، امتثااًل لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، 
واحتراما لعالقاتهما مع الدول العربية واإلسالمية.

وأشــار إلى أن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
بتاريخ 21 كانون األول/ديسمبر 2017 دعا جميع 
الدول إلى االمتناع عن إنشــاء بعثات دبلوماســية 
فــي مدينة القدس المحتلة، وعــدم االعتراف بأي 

إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

القــدس، ومنها قرار مجلس األمن الدولي رقم 
478 لسنة 1980 الذي اعتبر ضم القوة القائمة 
باالحتــالل )إســرائيل( للقدس باطــاًل والغيًا، 
ومبادرة السالم العربية لعام 2002م، ومبادئ 

القانون الدولي.
وأشــار أيضًــا إلــى قــرارات الجمعيــة العامة 
ومجلــس األمــن الدولي ذات الصلــة، والفتوى 
القانونيــة لمحكمة العــدل الدولية فــي العام 
2004 بشــأن جــدار الفصــل العنصــري، التي 
تؤكد جميعهــا الحفاظ على الوضــع القانوني 
والتاريخــي لمدينة القدس، التي تعتبرها جزًءا 
ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

.1967

استفزاز لمشاعر المسلمين
مــن طرفه ندد النائب محمد شــهاب، 
بشــدة اقتحام رئيس دولــة االحتالل 

نــدد نائبان باقتحام قــادة االحتالل 
للمســجد االبراهيمي، ووصفا ذلك 
بالجريمــة النكراء التي تســتوجب 
المالحقــة والمحاســبة، مطالبيــن 
فــي تصريحــات منفصلــة أهالــي 
الخليل وعموم أبناء الضفة الغربية 
المحتلة بالتصدي لتلــك المحاوالت 
تلــك  تابعــت  "البرلمــان"  اآلثمــة، 

تصريحات وأعدت التقرير التالي: 

أدان نائبان من نواب المجلس التشريعي 
عمليتي تفجيرات غزة اللتان استهدفتا 
نقاط للشرطة الفلســطينية، ووصفاها 
باالنتحارية اإلرهابية، في وصفا منفذي 
العمليتيــن بالخونــة والعمــالء، ودعــا 

النائبان في تصريحين منفصلين األجهزة 
األمنية للضرب بيــد من حديد على أيدي 
العابثيــن بأمن قطــاع غــزة، "البرلمان" 
تابعت تصريحات النائبان وأعدت التقرير 

التالي: 
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أخبار ومقاالت

أوسلو.. ذكرى الكارثة وبداية االنقسام
يصادف هذه األيام الذكرى الســنوية السادسة والعشــرين لتوقيع اتفاق أوسلو المشؤوم الذي طوى 
عقودًا من النضال والمعاناة الفلسطينية لصالح االحتالل الصهيوني ومشروعه العدواني االستئصالي 

اإلحاللي التوسعي، وضرب القضية الفلسطينية في العمق والصميم.
لقد شــكل اتفاق أوســلو نقطة مفصلية فارقة بيــن مرحلتين، األولى مرحلــة االنتفاضة والمقاومة 
والجهد الوطني الكفاحي الموحد في وجه االحتالل، والثانية مرحلة السلطة والتنسيق والتعاون األمني 
وإهدار الحريات ومحاربة ومالحقة المقاومة وارتهان الحقوق والثوابت الوطنية لمزاج وأجندة االحتالل.
من هنا يمكن الجزم، وبما ال يدع مجااًل للشــك، أن توقيع اتفاق أوسلو شكل البذرة األساسية والنواة 
األولى لالنقسام الوطني الذي ابتليت به الساحة الوطنية الفلسطينية، وأن مرحلة ما بعد توقيع اتفاق 
أوســلو مثلت األرضية الذاتية والموضوعية التي رعت االنقســام ونفخت فيه روح التمدد والديمومة 

واالستمرار.
من الصعوبة بمكان حصر جملة األضرار الكبرى والمصائب الفادحة التي تســبب بها اتفاق أوســلو 
ومــدى اآلثار العميقــة والتداعيات الهائلة التــي خلفها على قضيتنا الوطنية ووضعنا الفلســطيني 
الداخلــي ونســيجنا المجتمعي وبنياننا االقتصادي والمؤسســي، فقد شــكل أوســلو، وما تبعه من 
اتفاقيات ومالحق سياســية وأمنية، كارثة وطنية لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية منذ توقيع 

أوسلو حتى اليوم.
ولعل من المضحكات المبكيات أن اتفاق أوسلو الذي تتمسك به سلطة رام اهلل وحركة فتح ويدافعون 
عنه ويلتزمون بنصوصه الحرفية واســتحقاقاته الدقيقة، ال يأبــه به االحتالل قيد أنملة وال يقيم له 
وزنــًا بأي شــكل كان، بــل ويجاهر بالتنصل منه وعــدم االلتزام بنصوصه واســتحقاقاته دون أدنى 
مراعاة لموقف الســلطة وحركة فتح الذين وضعوا كل بيضهم في سلته المثقوبة ورهنوا حاضرهم 
ومســتقبلهم بآليات تنفيــذه وربطوا مصيرهم بمصيــره دون أدنى اعتبار لحقوق ومصالح شــعبنا 

وثوابته الوطنية.
من المفجع أن تبقى السلطة وفتح تدوران في فلك أوسلو وتعقدان عليه اآلمال واألمنيات، وتعتقدان 
أن إنجاز حقوق شــعبنا وإقامة دولته المســتقلة لن يمر إال عبر بوابة أوسلو ومفاوضاتها العبثية التي 
دارت رحاهــا منذ عام 1991م دون أن تحقق أي إنجاز حقيقي لشــعبنا، في ذات الوقت الذي يســتمر 
فيه االحتالل بتهويد القدس والمقدســات، ويمارس سياســة االســتيطان اإلحاللــي الذي يكاد يبتلع 
معظم أراضي الضفة الغربية، ويســرق ثروات ومقدرات وخيرات شــعبنا، ويصر على إقصاء القضايا 
الفلســطينية الكبرى، وعلى رأســها قضيتي القدس والالجئين، من األجنــدة التفاوضية، وزج اآلالف 
من أســرانا األبطال داخل ســجونه ومعتقالته الفاشية الالإنسانية، ويذهب بعيدًا في سياسات القهر 

والبطش والعدوان والحصار ضد أبناء شعبنا صباح مساء.
إننا في المجلس التشــريعي الفلسطيني نرى في استمرار تمسك سلطة رام اهلل وحركة فتح بقيادة 
محمــود عباس باتفاق أوســلو وتوابعه، جريمــة وطنية كبرى واســتهتارًا فاضحًا بحقوقنــا وثوابتنا 
ومصالحنا الوطنية، ونؤكد أن الســلوكيات اإلجرامية والممارســات الالوطنية والسياسات الألخالقية 
التــي تمخضــت عن اتفاق أســلو وترتبــت عليه، وخصوصــًا في مجــال محاربة المقاومــة ومالحقة 
المقاوميــن وإهدار الحريــات العامة والخاصة وهتك كرامة المواطن الفلســطيني وتفتيت النســيج 

المجتمعي الفلسطيني، لن تمر بدون حساب.
إن شــعبنا الفلســطيني الذي دفع أثمانًا باهظة مــن مقدراته الوطنية ومن دمــاء أبنائه ومعاناتهم 
وتضحياتهم العظيمة لن ينسى ولن يغفر مسلسل العبث المقيت الذي يحاول خداعه وتضليله تحت 
أوهام خادعة وشعارات براقة ثبت كذبها وزيفها طوال المرحلة الماضية، ولن يسمح أن يبقى أوسلو 

خنجرًا حادًا في خاصرته ووثيقة سوداء في سجالته المشرفة وصحائفه التاريخية المضيئة.
إن أخطر التحديات التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية في هذه المرحلة تكمن في االرتباط السياسي 
المصيري للســلطة وفتح مع اتفاق أوسلو رغم كل التطورات والمتغيرات الحاصلة ورغم االنتفاضات 
والهبات الشعبية الفلسطينية المتعاقبة وأشكال المقاومة المتواصلة التي طوت صفحة أوسلو وأنهت 
مسيرتها العبثية السوداء، وهو ما يستدعي وقفة وطنية جادة وموقفًا فلسطينيًا حاسمًا بهدف وضع 
حد لهذه المهزلة الكبرى التي يستثمرها االحتالل كغطاء لتطوير االستيطان وابتالع األرض وتهويد 

القدس والمقدسات وتصعيد العدوان ضد أبناء شعبنا. 
وختامــا.. فإن الكل الوطني الفلســطيني، قوى وفصائل وشــخصيات ومنظمات مجتمعية وشــرائح 
شعبية، مدعوّين اليوم للوقوف أمام مسؤولياتهم الكبرى في التصدي للنهج الكارثي للسلطة وفتح 
الذي يتمســك باتفاق أوســلو وتوابعه ويقود قضيتنا الفلســطينية إلى الهاوية، والدفع باتجاه إرساء 
استراتيجية وطنية موحدة لحل األزمة الفلسطينية الداخلية وإدارة الصراع مع االحتالل وإنجاز مشروع 

التحرر الوطني. 
ْكَثَر النَّاِس َل َيْعَلُموَن"
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التقــي النائب عن كتلة التغيير واإلصالح في محافظة غزة 
مــروان أبو راس، مــع وكيــل وزارة الماليــة الجديد عوني 
الباشــا، في مكتب األخير بمدينة غزة، وناقش معه العديد 

من القضايا التي تهم المواطن الفلسطيني. 
وتقدم النائب أبو راس، بالتهنئة الحارة للباشــا، بمناســبة 
تعيينه وكياًل للوزارة، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، 
مســتدركًا بالقول:" إن الخبرات التي يتمتع بها الباشا كونه 
عمل لفترة طويلة كوكيل مساعد لوزارة المالية ستساعده 

كثيرًا في عمله ومهمته الجديدة كوكيل للوزارة". 
وثمــن أبــو راس جهــود وزارة المالية ومــا تقدمه من أجل 

خدمــة المواطنيــن والموظفيــن بالوظيفــة العامة بهدف 
التخفيــف عنهم في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي 
يعانيها قطــاع غزة، وناقش الطرفــان العديد من القضايا 
المهمة التي تهم المواطنين والموظفين على حدٍ ســواء، 
وتناوال بعض شــكاوى المواطنين التي تقدموا بها لمكتب 

نواب غزة وتوافقا على وضع الحلول المناسبة لها. 
من جانبه استعرض وكيل الوزارة أهم التطورات التي مرت 
بها وزارته خالل الفترة السابقة، منوهًا أن طواقم العاملين 
معه يبذلون أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم الخدمة 

األفضل للمواطنين والموظفين بالوظيفة العامة.

تفقد النائب عن كتلــة التغيير واإلصالح في محافظة غزة 
محمد فــرج الغول، العديد من المراكز والنقاط الشــرطية 
بمدينة غــزة، رافقه وفد مــن حركة المقاومة اإلســالمية 
حماس بمنطقة غرب غزة، وشــملت الجولة مركز شــرطة 
الشــاطئ واإلدارة العامة لشــرطة التدخل وحفظ النظام، 
باإلضافة للعديد من نقاط التفتيش التي تقيمها الشــرطة 
ليــاًل فــي أنحــاء متفرقة مــن المدينــة بهدف حفــظ أمن 

المواطنين وحماية ممتلكاتهم والسهر على راحتهم. 
وأطلــع الغــول، والوفــد المرافــق لــه أثنــاء الجولــة على 
استعدادات الشرطة وجهوزيتها لحماية المواطنين وتوفير 
األمن لهم، حيث أثنى على دور الشــرطة وخدمتها للوطن 

والمواطــن وحمايــة الجبهة الداخليــة، وحفظهــا للقانون 
وفرض النظام العام، شاكرًا ألفراد الشرطة وضباطها حالة 

اليقظة التامة التي يتمتعون بها.
والجدير ذكره أن مدراء مراكز الشــرطة وعدد من الضباط 
وأفــراد إدارة شــرطة التدخــل وحفــظ النظــام كانوا في 
اســتقبال النائب الغــول والوفد المرافق لــه، وقدموا لهم 
شــرحًا وافيًا عــن آليات العمل الشــرطي اليومــي والمهام 
الملقى على عاتقهم باإلضافة للمعوقات التي تعترضهم، 
مؤكديــن أنهــم يوصلون اليل بالنهار مــن أجل حفظ أمن 
المواطــن وســالمته مــن أي اعتــداءات خارجة عــن نطاق 

القانون والنظام العام.

النائب أبو راس يلتقي وكيل وزارة المالية 

النائب الغول يتفقد مراكز ونقاط الشرطة بمدينة غزة

ناقشا قضايا مهمة

البرغوثي: تصريحات نتنياهو تؤكد حقيقة مخططات ضم الضفة
قــال النائب مصطفى البرغوثــي:" إن تصريحات 
رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بضم المستوطنات االستيطانية وفرض السيادة 
اإلسرائيلية كشفت وأكدت حقيقة مخططات ضم 
وتهويــد كل الضفة الغربية المحتلة، وال فرق في 

هذا بين األحزاب اإلسرائيلية كافة".
وأضاف البرغوثي في تصريح صحفي أن نتنياهو 
وفريــق ترمــب ليســوا بحاجة النتظــار إعالن ما 
يســمى بـ "صفقة القــرن"، ألنهم باشــروا فعليا 
بتنفيذهــا علــى األرض، مطالبــًا بتوحيد الصف 

الوطني وتبني اســتراتيجية فلســطينية شاملة 
لمواجهة االحتالل ومخططاته.

وكان نتنياهــو قــد تعهّــد خــالل افتتاح الســنة 
الدراســية في مســتوطنة "ألكانــا" األحد، بضمّ 
كل المســتوطنات في الضفة الغربيــة المحتلة، 
عبر فرض "الســيادة اليهوديّة" عليها، وقال في 
خطابــه:" تذكروا وأنتم في هــذا المكان، أن هذه 
أرض إسرائيل، أرضنا لن نقتلع من هنا وسنفرض 
السيادة اليهوديّة على كافة المستوطنات كجزء 

من دولة إسرائيل".
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التشريعي يقر مشروعي 
قانونين معدلين للقضاء العسكري والتعليم العالي

مشروع قانون القضاء العسكري
هــذا وبينــت اللجنــة القانونية فــي المجلس 
التشــريعي أن مواد مشــروع القانــون الخاص 
بالقضاء العسكري ركزت على استحداث محكمة 
جديــدة تضاف إلــى أنواع المحاكم العســكرية 
وهي "المحكمة العســكرية االستئنافية" حيث 
تضمن مشروع القانون تشكيلها واختصاصاتها، 

وتستأنف إليها أحكام محاكم أول درجة.
ويشــار إلى أن هذا التعديل يهــدف إلى إعمال 
المبــادئ القضائيــة المتعلقة بتــدرج األحكام 
القضائية، وعدم جواز نظر القضية الواحدة أمام 
ذات المحكمــة أكثر من مرة واحدة وفق ما كان 
يحدث أمام المحكمة العسكرية العليا قبل هذا 
التعديــل، حيث يخالف ذلــك المبادئ القضائية 

المستقرة ويؤدي لزعزعة الثقة بالقضاء.  

حكمًا جديدًا
 كما أضاف مشروع القانون حكمًا جديدًا يتعلق 
بتطابــق قانون اإلجــراءات الجزائيــة رقم "2" 
لســنة 2001م فــي اتبــاع إجــراءات المحكمة 
العســكرية االســتئنافية والمحكمة العسكرية 
العليا، وكذلــك نص على اتباع إجراءات الطعن 
بالنقض المنصوص عليها في قانون اإلجراءات 

على التماسات اعادة النظر.
 ونــص مشــروع القانــون علــى انهــاء خدمة 
الخاضعيــن ألحكامه من قضــاة وأعضاء نيابة 
عسكريين ببلوغهم سن الستين من العمر بداًل 
من ســن الخامســة والســتين باعتبار أن جميع 

الفلسطينيين سواسية أمام القانون دستوريًا.
وأضاف مشــروع القانون عــالوة القيادة وعالوة 
بدل طبيعة العمل للقضاة العسكريين المقررة 
وفق قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني.
ومنح مشروع القانون صالحية االشراف اإلداري 
علــى المحاكــم والنيابــات العســكرية لوزيــر 
الداخلية واألمن الوطني، على أن يكون لرئيس 
هيئة القضــاء االشــراف اإلداري على المحاكم 

العسكرية.
كمــا منــح مشــروع القانــون المدعــي العــام 
العســكري حق االشــراف اإلداري على النيابات 
العســكرية، على غــرار ما هو معمــول به في 

القضاء والنيابة النظامية.
تعديــل  ادخــال  القانــون  مشــروع  وتضمــن 
علــى اختصاصات القضــاء العســكري الواردة 
فــي المادة رقــم "63" مــن القانــون األصلي، 
واســتثنى الجرائــم المرتكبة مــن الممنوحين 
صفة الضبطيــة القضائيــة والمتعلقة بأعمال 
وظيفتهــم وفقــًا لنص المــادة رقــم "69" من 
قانون الســلطة القضائية، والمــادة رقم "54" 
مــن قانــون اإلجــراءات الجزائية بمــا يتوافق 
واختصــاص هــذا القضــاء، وبما ينســجم مع 
قواعد القانون األساســي ومبادئ العدالة على 
الوجه الذي يحسم النزاع القائم بين القضاءين 
النظامــي والعســكري وتداخــل االختصاصات 
بينهما، ويصون حقوق وحريات األفراد، ويضمن 
أمن وسالمة المجتمع الفلسطيني ومؤسساته 

ومواطنيه.

مشروع قانون التعليم العالي

إلى ذلك ٌأقر المجلس التشريعي في ذات الجلسة 
مشــروع قانــون التعليــم العالــي بالمناقشــة 
العامة، بدورها كشــفت لجنة التربية والقضايا 
االجتماعية بالمجلس التشــريعي أن مشــروع 
القانون المذكــور يكفل اســتقاللية الجامعات 
والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن 
حرية البحث العلمي واإلبــداع األدبي والثقافي 
والفني، وهي مجاالت علمية ينبغي العمل على 

تشجيعها وتطويرها.
ورأت اللجنة أن قانــون التعليم العالي رقم 11 
لســنة 1998 لــم يعد يتناســب مــع التطورات 
الحاصــل في مجــال التعليم العالــي وتقنياته 
الحديثة؛ السيما أنه مضى على صدور القانون 
ساري المفعول قرابة "21" عامًا، ظهرت خاللها 
تقنيات التعليم اإللكتروني وتشــعبت مجاالت 
البحث العلمي ناهيك عن ظهور العديد من أوجه 
القصور في الصياغات التشــريعية والمفاهيم 

التي ال مفر من اجراء التعديل الستدراكها.
والجدير ذكره أن مشــروع القانــون المعدل قد 
ركــزّ على إضافة العديد من المفاهيم والمواد 
التي تســاهم في مواكبة المستجدات الحديثة 
في مجــال التعليــم العالي؛ عالوة علــى إجراء 
تعديالت على النصوص األصلية التي يعتريها 

القصور وفق ما أفرزته الممارسة العملية.
ويرتكز مشــروع القانون على إضافة تعريفات 
جديدة تســاهم في ســد ثغرات عملية أفرزها 
الواقع العلمي مثل:" التجسير، االعتماد، التعليم 
المســتمر...الخ"، وكذلك إعادة تعريف مسمى 
الوزير لتجاوز اإلشكاليات اإلدارية باعتباره أعلى 

سلطة في الدائرة الحكومية.

كمــا يقــرر مشــروع القانــون إنشــاء "مجلس 
التعليم العالي" ويحدد اختصاصاته وصالحياته 
بصيغة متوازنة بحيث ال يكتســب االستقاللية 
المطلقــة التــي تلغــي دور الــوزارة، وال يُمنح 
الصفة االستشــارية التي تجعله مجرد مجلس 

صوري ال يتمتع بصالحيات فاعلة ومؤثرة. 

تصنيف مؤسسات التعليم
   ويشتمل مشــروع القانون على إعادة تنظيم 
وتصنيــف مؤسســات التعليــم العالي بشــكل 
عصري وحديث وإلغاء البوليتكنيك واالستعاضة 
عنهــا بالبرامج المهنيــة التقنيــة التي تنتهي 

بمنح درجة البكالوريوس كحد أقصى.
 ويهدف القانون لضبط إدارة مؤسسات التعليم 
العالــي الحكومية والعامــة والخاصة بنصوص 
واضحــة الداللة تحدد مســتويات المســؤولية 
والمتابعــة واإلشــراف، وإعــادة تنظيــم الهيئة 
الوطنيــة لالعتماد والجــودة والنوعية وتحديد 

مهامها وصالحياتها بشكل دقيق وواضح.
ومن ناحية أخرى إعادة ضبط صالحيات الوزارة 
بشكل عام بما ال يتعارض مع صالحيات مجلس 
التعليم العالي وذلك لتجنب تداخل الصالحيات.
كمــا ينــص مشــروع القانــون علــى تحديــد 
اإلجراءات التأديبية بحق المؤسســة التعليمية 
المخالفــة للقوانيــن ولألنظمــة والتعليمــات، 
وتنظيم االمتحان التطبيقي الشــامل للتجسير 
للبكالوريــوس، وكذلك إنشــاء "وقفية التعليم 
العالــي" مــن أمــوال وأصــول يتــم حبســها 

واستثمارها لغايات دعم الطلبة المعوزين.

أقر المجلس التشــريعي الفلســطيني بالمناقشــة 
العامة، مشروعي قانونين معدلين، أحدهما للقضاء 
العسكري لسنة "2008" واألخر للتعليم العالي لسنة 
"1998" جاء ذلك خالل جلسة عقدها المجلس بمقره 
فــي مدينة غــزة نهاية األســبوع المنصرم بحضور 

نواب من كتلتي حماس وفتح البرلمانيتين.
والجدير ذكــره أن مشــروعي القانونين المقترحين 

يكتســبان أهمية بالغة لكونهمــا يتضمنان نصوصًا 
قانونيــة واضحة ال تحتمــل تفســيرات متعددة من 
شــأنها أن تــؤدي لتداخل االختصاصات بيــن أكثر من 

جهة من الجهات المعنية بتنفيذ القانون.
فعلــى صعيــد مشــروع القانــون الخــاص بالقضاء 
الصالحيــات  تداخــل  مــن  يحــد  فإنــه  العســكري 
واالختصاصــات بين الجهــات القضائية ال ســيما بين 

مرفقي القضاء العسكري والنيابة النظامية.
أما بالنسبة لمشروع قانون التعليم العالي فإنه يكفل 
اســتقاللية مؤسســات التعليم العالي سواء الجامعات 
أو المعاهد العليــا ومراكز البحث العلمي، كما يضمن 
حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والثقافي والفني، 
وهي مجاالت ينبغي العمل على تشجيعها وتطويرها.  
"البرلمان" تابعت الجلسة وأعدت التقرير المفصل التالي: 
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اتفقوا على إزالة التعديات عن شاطئ البحر

لجنة الداخلية تلتقي مع وكيل الحكم المحلي ورؤساء عدة بلديات

النائب قرعاوي: السلطة بالضفة ما زالت تقطع 
رواتب النواب وتصادر حقوقهم السياسية 

النائب سالمة يستقبل وفدًا من 
الخدمات الطبية العسكرية 

أكد رئيس لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي بالمجلس 
التشريعي النائب إســماعيل األشقر، أن جهات االختصاص 
ستقوم بإزالة كل التعديات غير القانونية على شاطئ البحر 

وذلك لضمان راحة وحرية المواطنين والمصطفين. 
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره األشقر بعد اجتماع عقده 
منتصف األســبوع الجــاري بحضور أعضاء اللجنــة النواب: 
مروان أبو راس، ســالم سالمة، ويونس أبو دقة، ومشاركة 
وكيــل وزارة الحكــم المحلــي المهندس إبراهيــم رضوان 

االختصــاص وبتوجيه مــن لجنة الداخليــة واألمن والحكم 
المحلي بالتشــريعي ســتنظم حملة إعالمية توضح ألبناء 
قطــاع غزة أننا لــن نقبل من أي جهة كانــت االعتداء على 
الممتلكات العامة، وتطالب جميع المتعدين بإخالء شــاطئ 

البحر وإزالة تعدياتهم بشكل فوري.  
ولفت البيان لضرورة تفعيل اللجنة الحكومية المُشكلة من 
الحكم المحلي وسلطة األراضي والبلديات لدراسة التعديات 

والوقوف على حجمها للبدء بتنفيذ اإلزالة. 

باإلضافة لرؤساء بلديات غزة وجباليا وبيت الهيا.
وأشار األشقر في بيانه إلى أن المجتمعون قد تدارسوا حالة 
التعديات على شاطئ البحر من قبل المواطنين والجمعيات 
وبعض المؤسسات الرسمية واألهلية األمر الذي شكل حالة 
سلبية وحدَ من راحة وحرية المواطنين في االصطياف على 
الشاطئ الذي يعد المتنفس الوحيد ألهلنا في قطاع غزة. 

ولفت األشــقر إلى أن االجتماع قــد تمخض عن العديد من 
القرارات التي من شأنها أن تعالج التعديات مؤكدًا أن جهات 

وأضــاف أن جهــات االختصــاص ســتقوم بإرســال بالغات 
قانونيــة تحــذر المخالفيــن من التعــدي علــى الممتلكات 
الحكوميــة وأن األجهــزة والمؤسســات الحكومــة ســتقوم 

بإزالتها تحت طائلة القانون. 
وطمئن النائب األشــقر في نهاية بيانه شــعبنا وأهلنا في 
قطاع غزة بقوله:" إننا حريصون بل األحرص على راحتكم 
وأمنكــم ولن تأخذنــا في اهلل لومة الئم وسنســتمر بدعم 

وتغليب المصلحة العامة".    

أكد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح 
بالضفــة الغربيــة المحتلــة فتحــي 
قرعاوي، أن الســلطة في رام اهلل ما 
زالــت تُصرّ على قطــع رواتب نواب 
كتلــة حماس البرلمانيــة في الضفة 
الغربية ومُصادرة حقوقهم السياسية 
والنيابية، معتبر ذلك مخالفة واضحة 
القانــون وتعــدي فاضح  لنصــوص 
على الحصانــة البرلمانيــة التي من 
المفتــرض أن النــواب يتمتعون بها 
أسوة بزمالئهم من الكتل البرلمانية 

األخرى. 
وأشــار قرعــاوي أن نــواب حمــاس، 
يعيشــون أوضاعًا اقتصادية صعبة؛ 
نتيجة قطع رواتبهم من قبل السلطة 

الفلسطينية منذ تسعة أشهر.
وأضاف قرعاوي في تصريح صحفي 
أدلــى بــه مؤخــرًا أن الســيد محمود 
النــواب،  مقابلــة  يرفــض  عبــاس 
باإلضافــة لرفضــه لكل الوســاطات 
بالتقــارب  ترغــب  التــي  الوطنيــة 
الوطني تمهيدًا للمصالحة، مبينًا أن 
عدد من الوســطاء تدخلــوا للضغط 
من أجل إرجــاع رواتب النواب كبادرة 
حســن نية من طرف السلطة غير أن 
الســيد محمود عباس يُصر على أال 
يتجاوب مع هــؤالء الوســطاء الذين 

وصفهم بالمعتبرين وطنيًا.
أبنــاء  لديهــم  النــواب  أن  أوضــح 
بالمــدارس والجامعــات، والتزامــات 

ماليــة أخــرى، كما أن شــهر رمضان 
وعيــدي الفطــر واألضحــى انقضيــا 
والنواب لــم يكونوا يملكون قرشًــا 
واحدًا لإلنفاق على أرحامهم أو حتى 
أسرهم، الفتًا إلى أن عددًا من نواب 
حمــاس اتجهــوا للعمــل فــي أعمال 

أخرى.
وختــم قرعــاوي تصريحــه بالقول:" 
الخالفات السياســية ال يجب أن تؤثر 
على الحياة المعيشــية، فكلنــا أبناء 
شــعب واحــد، وعلينــا أن نعمل بكل 
قــوة من أجل إعــادة اللحمة الوطنية 
والســير قدمًا نحو تحقيق المصالحة 

الوطنية". 

ســالمة،  ســالم  النائــب  اســتقبل 
فــي مكتبــه يــوم أمــس األول وفدًا 
مــن الخدمــات الطبيــة العســكرية 
الوســطى، وأثنى على  بالمحافظــة 
جهودهم في تقديم الخدمة الطبية 
األجهــزة  ومنتســبي  للعســكرين 
األمنية والشرطية وعموم المواطنين 
بالمحافظــة، وضــم وفــد الخدمــات 
الطبيــة العســكرية ُكاًل مــن: الرائد 
محمد البنــا، والرائد ماهــر الغمري، 

وأحمد التلباني. 
وأشاد النائب ســالمة، بالجهود التي 
يبذلهــا طاقــم العامليــن بالخدمات 
بالمحافظــة  العســكرية  الطبيــة 
الوســطى، داعيًا جهــات االختصاص 
واالمكانيات  بالكفــاءات  لتزويدهــم 
البشرية واللوجســتية حتى يتمكنوا 
مــن مواصلــة أعمالهــم ومهامهــم 

االنسانية والطبية. 
بدوره قدم الرائد محمد البنا، شــرحًا 
عن المهام الموكلة للخدمات الطبية 
العســكرية، الفتًا لإلنجازات التي تم 
تحقيقها خالل الفتــرة الماضية منذ 
بداية العام الجــاري، مؤكدًا حاجتهم 
لنقــل العيادة لمــكان أكثــر مالئمة 
بالنسبة للجمهور، مطالبًا بتزويدهم 
بــكادر بشــري وبعــض اإلمكانيــات 
اللوجستية الالزمة لتطوير أعمالهم. 
وفي نهاية اللقاء شــدد النائب سالم 
سالمة، على ضرورة تزويد الخدمات 
الطبيــة  بالمســتلزمات  العســكرية 
واللوجستية حتى يتمكنوا من تطوير 
الخدمة المقدمة للجمهور، منوهًا أنه 
ســيتواصل مع الجهــات االختصاص 
لتوفيــر األدوات واالمكانيات الالزمة 

لعملهم.  
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تقارير وأخبار 6

اللجنة االقتصادية تناقش الخطة االستراتيجية لوزارة الزراعة 
أبرز مالمحها تعزيز صمود المزارعين وحماية المستهلك  

أكــد رئيس اللجنــة االقتصاديــة بالمجلس 
أن  عــدوان،  عاطــف  النائــب  التشــريعي 
لجنتــه عقــدت اجتماعــًا مــع وكيــل وزارة 
الزراعــة د. إبراهيم القدرة لمناقشــة خطة 
الوزارة للمرحلة القادمــة، منوهًا أن الخطة 
المذكورة تركز على سياســة تعزيز صمود 
المزارعين والصيادين وخاصة في المناطق 
الحدودية وزيادة الصادرات الزراعية وحماية 
المستهلك، وحضر االجتماع ُكاًل من النواب: 
سالم ســالمة، يوســف الشــرافي، وجميلة 

الشنطي.
تعزيز الصمود

وزارتــه تهــدف  أن  القــدرة،  بيّــن  بــدوره 
مــن الناحيــة االســتراتيجية لتعزيز صمود 
المزارعين والصيادين وخاصة في المناطق 
الزراعيــة  الصــادرات  وزيــادة  الحدوديــة 
وحماية المســتهلك، وذلك من خالل توجيه 
المزارعيــن والقطاع الزراعي لزراعة أصناف 
جديدة تطلبها األسواق المحلية والخارجية، 
وكذلــك دعــم المنتــج المحلى مــن خالل 

سياسة إحالل الواردات.
وأشــار القدرة إلى أن الوزارة قد تمكنت من 
تحقيــق االكتفاء الذاتي فــي عدة محاصيل 
منهــا: البطيــخ، البصل، البطاطــا، وبعض 
الخضروات، وقد تم تصدير كميات من هذه 
األصناف للضفــة الغربية والــدول العربية، 
منوهًا أن الوزارة قد شــجعت المســتثمرين 
مجــال  فــي  لالســتثمار  األعمــال  ورجــال 

تعمل على مدار الساعة لمراقبة كافة المنتجات 
الحيوانية حفاظًا على صحة المستهلك.

مــن ناحيتهم أهاب النواب بالوزارة للعمل على 
تطوير اإلنتاج الزراعي وخاصة السلع المحلية، 
وكذلك توفير االرشادات للمزارعين في زراعة 
األصنــاف الجديــدة، معربيــن عــن تقديرهم 
لجهود الوزارة وحرصها على تطوير اإلنتاج نحو 

الصناعات الزراعية.   
حماية المستهلك

إلى ذلك شدد وكيل وزارة الزراعة على سياسة 
حمايــة المســتهلك والمحافظــة علــى صحته 
من خالل التأكد من ســالمة األبقــار والعجول 
المستوردة، وفرض رقابة صارمة على البيض 
المخصب المســتورد، مبينــًا أن طواقم الوزارة 

األفضل. 
ودعا النواب وزارة الزراعة للعمل على تعزيز 
سياســة االكتفاء الذاتي وحماية المستهلك، 
مؤكدين أن اللجنة االقتصادية ســتتابع مع 
جهات االختصاص مــن أجل تذليل العقبات 
التي قد تواجهه تنفيذ الخطة االستراتيجية 

لوزارة الزراعة. 

نائبان: استشهاد األسير السايح جريمة صهيونية ومخالفة للقوانين الدولية
طالبا بمالحقة قادة االحتالل

أكد نائبان من نواب المجلس التشــريعي أن االحتالل قد ارتكب 
أفظــع الجرائــم وأكبر المخالفات القانونية باستشــهاد األســير 
بســام الســايح، وأشــار النائبان عاطف عدوان، ومشير المصري، 

في تصريحــان منفصالن إلى أن األســرى يتعرضون النتهاكات 
كبيرة وجرائم إنســانية واهمال طبي متعمد، "البرلمان" تابعت 

تصريحات النائبان وأعدت التقرير التالي: 

جريمة انسانية
هذا وأكــد النائب عاطف عدوان، أن استشــهاد 
األســير بســام الســايح في ســجون االحتالل 
بســبب اإلهمال الطبي جريمة بحق اإلنسانية 
وتعكس مســتوي االنتهاكات الكبيرة واإلجرام 
الذي يتعرض له األســرى في سجون االحتالل 

واإلهمال الطبي المتعمد.
وقال النائب عدوان:" استشهاد األسير المريض 
بســام الســايح جريمة صهيونية تتناقض مع 
القوانين الدولية، وتؤكد حجم التضحيات التي 
يقدمها أسرانا، وأن شعبنا ثابت على حقه حتى 
تحقيــق أهدافه الوطنية، ويكشــف ممارســات 
االحتالل الالإنســانية بحق األسرى في جريمة 
صهيونية تضاف لجرائم االحتالل بحق شــعبنا 

الفلسطيني".
ودعا النائب عدوان، لضرورة العمل على إطالق 
سراح جميع األســرى الفلسطينيين في سجون 
االحتالل واعادتهم الى ذويهم، مشيرَا أن هناك 
تقصير من المجتمع الدولي تجاه قضية األسرى 

الكاملة عــن هذه الجريمة من خالل ممارســة 
اإلهمال الطبي المقصود وعدم السماح بتلقي 
العالج المطلوب أو االستجابة للنداءات اإلنسانية 
واألخالقية باإلفراج عن األسير الشهيد السايح 

لتلقى العالج المطلوب. 
وتقدم بالتعازي لذوي األســير بســام الســايح 
وأســرته الصابرة والثابتة ولنابلس جبل النار، 

في ســجون االحتالل والذيــن يعانون أوضاع ال 
إنسانية وانتهاكات عنصرية كالتعذيب الجسدي 

والنفسي واالهمال الطبي لألسرى.
واستنكر سياسة اإلهمال الطبي التي يمارسها 
االحتــالل بحق األســرى المرضي في ســجون 
االحتالل والتي نتج عنها ارتقاء221 شــهيد من 
الحركة األسيرة في ســجون االحتالل منذ عام 
1967، مطالبًا بمالحقة قادة دولة االحتالل في 
المحافل الدولية على الجرائم واالنتهاكات التي 

تمارس بحق األسرى في السجون.
لعنة تطارد سجانيه

إلــى ذلك أكد النائب مشــير المصري المتحدث 
باسم كتلة التغيير واإلصالح، أن االحتالل يتلذذ 
بمعاناة أســرانا، وهو يمارس البلطجة األمنية 
ضدهم ويتعاطى بانعدام اإلنســانية من خالل 
اإلهمــال الطبي مع األســرى المرضــى الذين 
يزيدون عن 160 أســيرًا ليرتقي الشهيد بسام 
السايح، ويضاف لسجل شهداء الحركة األسيرة.
وحمّــل المصري العدو الصهيوني المســؤولية 

داعيــًا العالم إلى ضــرورة تحمل مســؤولياته 
والعمــل على وقــف هذه الجريمــة الصهيونية 
والمنظمة تجاه أســرانا البواسل، مذكرًا أن نحو 
ســتة آالف أســير يرزحــون تحت نيــر االحتالل 
الصهيونــي، ومؤكدًا أن دماء الشــهيد الســايح 
لعنة تطارد المحتل، ولن تزيد أســرانا إال ثباتًا 

واستبسااًل.
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اللجنة القانونية تلتقي وكيل وزارة األوقاف 
ناقشت موسم الحج األخير

المحكمة الدستورية: والية رئيس السلطة منتهية
والتشريعي قائم ويمارس مهامه وفقًا ألحكام القانون األساسي

بالمجلــس  القانونيــة  اللجنــة  مــن  وفــد  زار 
التشــريعي وزارة األوقــاف والشــؤون الدينية، 
وضــم الوفد ُكاًل من النواب: محمد فرج الغول، 
يونس األسطل، أحمد أبو حلبية، محمد شهاب، 
ومشــير المصري، وكان في اســتقبالهم وكيل 
الــوزارة الدكتور عبد الهــادي األغا، ولفيف من 

المدراء العامين ومدراء الدوائر بالوزارة.
موسم الحج

واســتمع النواب لشــروحات وتوضيحات وكيل 
الــوزارة حول موســم الحج األخير، حيث أشــار 
األغــا، إلى أن موســم الحــج تميز بالسالســة 
والسهولة في معظم مراحله، مؤكدًا أن طواقم 
اإلدارييــن والفنييــن المبتعثة من الــوزارة قد 
بذلــت أقصى الجهــود من أجل راحــة الحجيج، 
مشــددًا أنه وعلــى الرغم من نجاح الموســم 
فقد تم تشكيل لجنة للمتابعة والتقييم ووضع 

الخطط للتطوير في األعوام القادمة. 
قانون األوقاف

هذا وأوضح النــواب أن اللجنة القانونية بصدد 
إنضاج قانون األوقاف بكل مســتجداته ومواده 
القانونيــة المختلفــة بهــدف المحافظــة على 
أمــوال وعقــارات الوقف، داعين الــوزارة إلبداء 

مــن كفــاءات بشــرية واحتياجات لوجســتية، 
وتخصيص الموازنات المالية الالزمة لذلك.

التعليم الشرعي
وفي ذات الســياق أشــاد النواب برعايــة وزارة 
األوقاف للتعليم الشــرعي ســواء فــي المرحلة 

مالحظاتهــا علــى مــواد القانــون وذلــك وفقًا 
لألصول. 

إلى ذلك دعا النــواب وكيل الوزارة للعمل على 
انجاز خطــة متكاملة تهدف لتطوير أداء خطباء 
المساجد ومأسسة المساجد وتوفير ما تحتاجه 

الثانويــة أو الجامعيــة، فــي حين أشــار وكيل 
الوزارة الهتمام وزارته بطلبة الفرع الشــرعي 
وتخصيص ما يلزم لهم من احتياجات ومعلمين 
أصحاب كفاءة، الفتًا لســعي الــوزارة لتحصيل 

وتوفير منح دراسية لطالب الفرع الشرعي.

عقدت رئاســة المجلس التشريعي الفلسطيني 
مؤتمــرًا صحفيــًا يوم أمــس بحضور نــواب من 
كتلتي فتــح وحماس البرلمانيتيــن، وذلك حول 
حكــم المحكمة الدســتورية بانتهــاء الوالية 

الدســتوريةلرئيس الســلطة الســيد/ محمــود 
عباس واســتمرار الوالية الدســتورية للمجلس 
التشريعي، وشــدد النائب األول لرئيس المجلس 
أحمــد بحر، أثنــاء المؤتمر على انتهــاء والية 

عبــاس وفقــًا ألحــكام القانــون مع اســتمرار 
التشــريعي فــي أداء مهامه تطبيقــًا ألحكام 
المادة رقم "47" مكرر من القانون األساســي، 
"البرلمان" تابعت المؤتمر وأعدت التقرير التالي:

حماية الشرعية
وأبدى بحر، أثناء المؤتمر حرصه الشــديد على 
حماية شــرعية المجلس التشريعي التي اعتبر 
أنها مســتمدة من الشــعب وااللتــزام بالنظام 
السياسي الفلسطيني، وتطبيقًا ألحكام القانون 

األساسي وتعديالته.
وقال:" نؤكد ألبناء شعبنا أن بقاءنا في مراكزنا 
البرلمانيــة رغم زهدنا فيها هــو احترام إلرادة 
الشعب والتزامٌ بالقانون وحفاٌظ على منجزات 
شــعبنا ومؤسســاته وأمنــه واســتقراره لحين 

تسليم األمانة للمجلس المنتخب الجديد".
العليــا  للمحكمــة  التفســيري  للقــرار  وأشــار 
الفلســطينية بصفتها محكمة دستورية بشأن 
شــرعية الســيد/ محمــود عبــاس، وشــرعية 
المجلس التشريعي بتاريخ 24/6/2019، والذي 

أكدت فيه المحكمة على التالي:
الســلطة  لرئيــس  الدســتورية  الواليــة  1.إن 
الوطنية الفلســطينية الســيد/ محمود عباس 
قد انتهت منذ تاريخ 8/1/2009م وفقًا ألحكام 
المادة )36( من القانون األساســي لسنة 2003 

وتعديالته.
2.إن الوالية الدســتورية للمجلس التشــريعي 
القائــم مســتمرة، ويمــارس المجلــس مهامه 
حيــن  إلــى  والماليــة  والرقابيــة  التشــريعية 
انتخاب مجلس تشــريعي جديد، وأداء أعضائه 
المنتخبين اليمين الدســتورية تطبيقًا ألحكام 

مكــرر مــن القانــون األساســي الفلســطيني، 
والتزمًا بقرار المحكمة الدستورية العليا.

3.إعمــال نــص المــادة )37/2( مــن القانــون 
األساســي الفلسطيني لســد الفراغ الدستوري 
والدعــوة  الســلطة  لرئاســة  الشــاغر  ومــلِء 

النتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.
وطالب البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية، 
واالتحــادات البرلمانية، وجامعة الدول العربية، 

المادة )47( مكرر من القانون األساســي لسنة 
2003 وتعديالته.

ورفض بحر، إمعان محمود عباس، في السيطرة 
علــى مفاصل النظام السياســي الفلســطيني 
خالفًا للقانــون، وتعطيل العمــل الديمقراطي 
في فلسطين من خالل عدم دعوته لالنتخابات 
الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، منددًا 
بحرص عباس على االستحواذ بسلطات الدولة 
الثــالث التنفيذية والتشــريعية والقضائية في 
يــده، مؤكــدًا أن ذلك خالفًا للدســتور، ومبادئ 

الديمقراطية، وحقوق اإلنسان.
وأكد على ما يلي: 

1.انتهــاء الوالية الدســتورية للســيد/ محمود 
عباس عن رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية 
منذ تاريــخ 8/1/2009م تطبيقًا ألحكام المادة 
)36( من القانون األساســي الفلسطيني وقرار 
المحكمة الدستورية العليا بذلك وانعدام جميع 
القرارات والمراســيم، واألعمــال، والتصرفات، 
والممارســات غير القانونية التي قام بها وذلك 
لمخالفتهــا أحــكام القانــون األساســي، وقرار 

المحكمة الدستورية، واعتبارها كأن لم تكن.
للمجلــس  الدســتورية  الواليــة  2.اســتمرار 
التشريعي القائم، وممارسة مهامِّه التشريعية 
والرقابيــة والماليــة إلى حين انتخــاب مجلس 
تشــريعي جديــد، وأداء أعضائــه المنتخبيــن 
اليمين الدســتورية تطبيقًا ألحكام المادة )47( 

ومنظمة التعاون اإلســالمي والمجتمع الدولي، 
ومؤسساته الرسمية والحقوقية، بعدم التعامل 
مــع رئيس الســلطة منتهــى الواليــة، واتخاذ 

المقتضى القانوني بحقه.
وأكــد علــى أن المجلس التشــريعي ســيقوم 
بإرسال رسائل بالخصوص لكل المعنيين بذلك 
محليًا، واقليميًا، ودوليًا، تحقيقًا للعدالة وإرساًء 

لمبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان.



A L  -  P  R  L  M  A  N
12 سبتمبر/أيلول 2019 ماألخيرة

العــدد )274(

A L  -  P  R  L  M  A  N

مدير التحرير
ماجد أحمد أبو مراد

تحرير ومتابعة
حسام علي جحجوح 

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  

المجلس التشريعي الفلسطيني

plc.ps info@plc.ps + 970 8 2827037 + 970 8 2827027 plc.pal plc_pal plc.pal palplc

تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

بدنا نعيش

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

شعار "بدنا نعيش" ال شك أنه يستهوي بعض الشباب وفئات أخرى من المجتمع 
الذين يجدون فيه متنفسًا لهم من ضيق العيش الذي تعانيه غزة وأهلها بفعل 
الحصار وإجراءات االحتالل وبعض األطراف العربية واإلقليمية المتعاونة معه.

"بدنــا نعيش" كلمة حق ُأريد بها باطل، ألســباب كثيرة منهــا أن مروجي هذا 
الشــعار يهدفون إلشــاعة الفوضى في البالد وخاصة في قطــاع غزة دون أي 
مــكان أخر في فلســطين وتحديدًا الضفــة الغربية المحتلة التــي يعيث فيها 

االحتالل فسادًا وتتعاون معه السلطة القائمة هناك. 
إن كثيرًا من الشــباب المتحمسين للعمل تحت ظالل هذا الشعار هم من غير 
الفئات المحتاجة أو المهمشــة أو الفقيــرة، بل هم من دعاة الفتة أو مغرر بهم 
دون أن يشــعروا، وهم وقود يســتخدمه قــادة هذا الحراك المشــبوه ألهداف 

حزبية وإن شئت فقل تخريبية. 
هــؤالء الفتية الذيــن يمكن أن نفترض في بعضهم حســن النيــة غير أننا ال 
نبرئ الداعمين لهم من حســابات وأجندات حزبيــة أو إقليمية ضيقة ذات بعد 
استخباري له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بتحقيق أهداف ال ترضي كثير من 

أبناء شعبنا الفلسطيني. 
وعلى الرغم من كل ذلك ال ينبغي أن يتم التعامل مع هذا الحراك بعقلية أمنية 
بحتة، بمعنى أن معالجات هذا األمر ال تكون بشكل وآليات أمنية فقط وخلفية 
اســتخبارية وحسب، بل إن الواجب على كل مخلص أن يبادر لحلحلة مشكالت 
المجتمع الفلسطيني في غزة ورعاية هؤالء الشباب وتوفير الحماية المجتمعية 
لهــم حتى ال يكونوا عرضــة للتجاذبات السياســية أو الحســابات اإلقليمية أو 

األجهزة المخابراتية واالستخبارية المعادية للمصلحة الوطنية الفلسطينية. 
غزة بحاجة لحزمة مشــاريع اقتصادية ذات بعد تشغيلي من شأنها أن تقضي 
علــى البطالة أو تحــد منها على األقــل، باإلضافة لبحــث كل اآلفاق الممكنة 
لفتح أســواق العمل العربية واإلقليمية واألجنبية أمام هؤالء الشبان الراغبين 
والباحثين عن مســتقبل أفضل، هذا من شــأنه أن يشــكل حلــول ذات قيمة 

لمشكالت الشباب في غزة ويوفر لهم آمال للعيش الكريم. 
المشــكالت وضيق العيش في غزة أغرى بعض شــبابنا للهجرة للخارج، وهنا 
نقول للشباب الراغبين في ذلك:" الهجرة للخارج ليست طريق مفروش بالورود 
والرياحين، بل هي طريق الشــوك والمشقة والموت في أعالي البحار، أو التيه 
في الصحراء وعلى ضفاف األنهاء، أو الموت بسبب المرض كما حدث مع بعض 

شبابنا مؤخرًا". 
العالــم الخارجي والدول والحكومات ال تحترمنا طالما أننا نأتي إليها مهاجرين 
غير شــرعيين من وجهة نظر السلطات الحاكمة في البلدان الغربية على وجه 
الخصــوص ألن نظرتهم للمهاجرين أنهم اســتنزاف لمالية وموازنة بلدانهم، 
وفي أحســن الظروف فهي نظرة شــفقة وعطف على أحوال المهاجرين وهي 
نظرة ال تتناســب مــع الرجولة الفلســطينية واألصالة التي يتمتع بها شــباب 

فلسطين. 
لذلــك علينا محاربة أفكار الهجرة غير الشــرعية لما تشــكله من تهديد على 
مستقبل شبابنا ورجالنا وامتنا، وهنا يقع أيضًا مسؤولية كبيرة على السفارات 
والقنصليات الفلســطينية في مختلف البلدان وهذه المســؤولية تتمثل ببذل 
الجهد نحو حماية هؤالء الشــباب الذين غالبًا ما تتقطع بهم الســبُل ويتخلى 
عنهم المتاجرون بقضايا الهجرة ويتركوهم عرضة للمرض والموت أو الغرق. 

على كل األطراف المعنية والجهات الرســمية بذل كل جهودها من أجل تثبيت 
الرجال والشباب في أرض الرباط وجعلهم جزءًا من القضية الوطنية ومشروع 
التحريــر بداًل من اللجوء ألفكار الهجرة والتطــرف والتمرد وغيرها من أفكار ال 

تخدم الوطن.

اللجنة القانونية تزور القضاء العسكري

زارت اللجنــة القانونيــة بالمجلس التشــريعي القضاء 
العســكري وكان على رأس الوفد رئيس اللجنة النائب 
محمــد فرج الغول، باإلضافة للنــواب: مروان أبو راس، 
يونس األسطل، أحمد أبو حلبية، محمد شهاب، ومشير 
المصري، فــي حين كان في اســتقبالهم رئيس هيئة 
القضاء العسكري العميد أمين نوفل، ونائبه عبد الباري 

القدرة والمدعي العام العسكري فضل الجديلي. 
بدورهم تقدم النــواب بالتهنئة الحارة من أمين نوفل 
بمناســبة تعيينــه رئيســًا لهيئــة القضاء العســكري، 
متمنيــن لــه التقــدم والنجــاح فــي موقعــه الجديد، 
ومتعهديــن بالعمل على تذليــل كل العقبات التي قد 

تعترض مسيرة عمل المجلس الجديد. 
كما ناقــش النواب مــع رئيس وأعضاء هيئــة القضاء 
العســكري بعض بنود ومواد مشــروع قانــون القضاء 
العســكري ومــدى أهميته فــي المجتمع الفلســطيني 
وآليــات تطبيقه، مثمنيــن دور رئيس الهيئة الســابق 
العميــد ناصر ســليمان، ومؤكدين أنــه كان على رأس 

الهيئة في ظل ظروف بالغة الحساسية والتعقيد. 
مــن ناحيته رحب نوفــل، بالنواب وأوضــح لهم رؤيته 

لتطوير القضاء العســكري، وفي نهايــة الزيارة تجول 
النواب علــى المحاكم العســكرية وقاعاتها المختلفة، 
وأقســام النيابة العســكرية، متفقديــن أماكن العمل 
ومطلعيــن علــى اإلمكانيــات اللوجســتية والقــدرات 

البشرية بالمحاكم العسكرية. 
اجتماع دوري

إلــى ذلــك عقدت اللجنــة اجتماعــًا دوريًا لهــا بحضور 
رئيس اللجنة النائب محمد فرج الغول، ومشــاركة ُكاًل 
من النواب: مروان أبو راس، يونس األسطل، أحمد أبو 

حلبية، محمد شهاب، ومشير المصري. 
وناقش النــواب أثناء االجتماع مشــروع قانون القضاء 
العسكري، ومشروع قانون العقوبات البديلة، مؤكدين 
علــى أهمية مشــروعي القانــون المذكوريــن وأنهما 
سيكونان رافعة قانونية معتبرة، حيث يكتسبان أهمية 
بالغة لكونهمــا يتضمنان نصوصــًا قانونية واضحة ال 
تحتمل تفســيرات متعددة من شأنها أن تؤدي لتداخل 
االختصاصــات بين أكثر من جهة مــن الجهات المعنية 

بتنفيذ القانون.

رئاسة ونواب التشريعي لدى زيارتهم للنائب جميل المجدالوي بعد عودتة من الحج 


