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لجنة التربية تناقش
مستجدات
المسيرة التعليمية
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لجنة تقصي حقائق تمهيدا للمحاسبة

التشريعي :نتابع أسباب حريق النصيرات وتداعيات فيروس كورونا
فــي إطــار متابعاتــه للشــأن
الفلســطيني العــام وكل مــا له
تداعيات وتأثيــرات على المواطن
الفلســطيني وعمــ ًا بأحــكام
القانــون األساســي فقد شــكل
التشريعي لجنة برلمانية لتقصي
الحقائق حــول حريــق النصيرات،
كمــا كلف لجنــة التربيــة بإعداد
تقرير حول فيروس كورونا وسبل
مواجهته" ،البرلمان" تابعت قراري
التشــريعي اللذين صــدرا مؤخرًا
وأعدت التقرير التالي:
حريق النصيرات

قــرر المجلس التشــريعي تشــكيل لجنــة برلمانية
لتقصي الحقائق حول حادث حريق مخيم النصيرات،
والــذي راح ضحيته " "15مواطنا ،وأصيب العشــرات
من المواطنين ،كما خلف اضراراً مادية كبيرة.
وأعلن التشــريعي خالل الجلســة األولى من اجتماع
رقــم " "67للدورة غير العادية الخامســة ،أن اللجنة
ستكون برئاسة رئيس لجنة الرقابة وحقوق االنسان

والحريات العامة النائب يحيى العبادســة ،وعضوية
كل مــن النائب عاطف عــدوان ،والنائب مــروان أبو
راس ،والنائب سالم سالمة ،والنائب هدى نعيم.
وأكد المجلــس في قراره أنه يحق للجنة المًشــكلة
االستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمستشارين،
كما يحق لهــا طلب التوضيحات الالزمة من الوزارات
والمؤسسات ذات العالقة.
وأوضح التشــريعي أن اللجنة مطالبة برقع تقريرها

حــول الحادث في مدة أقصاهــا " "15يوماً من تاريخ
األمس.
يأتــي هذا القرار آخذا بعين االعتبــار الطلب المقدم
مــن لجنة الرقابة العامة وحقوق االنســان والحريات
فــي المجلــس التشــريعي ،إضافة ألحــكام القانون
األساســي ،وأحــكام النظــام الداخلــي للمجلــس
التشريعي.

تقرير حول فايروس الكورونا

اتفقا على تنفيذ مهام مشتركة خدمة لفلسطين

النائب د .الزهار يبحث مع رئيس
البرلمان التونسي العالقات الثنائيـة والتعاون المشترك
أجرى رئيس كتلة التغيير
واإلصــاح فــي المجلس
التشــريعي الفلســطيني
د .محمــود الزهــار اتصا ًال
هاتفيــا أمس مــع رئيس
البرلمان التونســي راشــد
الغنوشي.
وبحــث معــه العالقــات
الثنائيــة بيــن فلســطين
وتونس ،وتعزيــز التعاون
المشــترك بين البرلمانين
في عدة قضايا من أبرزها
مجابهة صفقــة القرن والحفاظ على مقدســات
األمة في فلسطين من جرائم االحتالل.
وأكــد النائــب الزهــار علــى متانــة العالقــات
الفلســطينية التونســية وتاريخيتهــا ،مشــيدا
بمواقف تونس رئيســاً وبرلماناً وحكومة وشعباً

في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في
قضيته العادلة نحو التحرر واالستقالل.
واتفقا على إنضاج فكرة عمل برلماني مشــترك
بين فلسطين وتونس كجلسة برلمانية مشتركة
أو بيان مشترك ،يتم من خاللهما تعزيز العالقات
الفلســطينية التونســية وتعزيــز الترابــط بين

البرلمانيــن خدمة للقضية الفلســطينية
وسعياً إلفشال المؤامرات التصفوية.
كما بحث الطرفان ســبل تفعيــل رابطة
برلمانيــون من أجل القدس ،والتي تهدف
لتســليط الضوء على ما تعانيــه المدينة
المقدســة من جرائم االحتالل وتوضيحها
للعالم لحشــد الدعــم والنصــرة للقدس
وأهلها ولجم ممارسات االحتالل بحقها.
من جانبه؛ رحب رئيس البرلمان التونسي
راشــد الغنوشــي باألفــكار التــي طرحها
النائب الزهار ،وأكد على اســتمرار العمل
في البرلمان التونســي خدمة لفلســطين
وقضيتها العادلة.
وأشاد الغنوشي بصمود الشعب الفلسطيني في
كل مكان بوجه االحتالل والحصار ،والدفاع نيابة
عــن األمة العربية واإلســامية عن المقدســات
وكرامة األمة.

كما قرر المجلس التشريعي في ذات الجلسة ،تكليف
لجنة التربيــة والقضايــا االجتماعية بإعــداد تقرير
مفصل حول المرض الذي يســببه فايروس الكورونا
وســبل مواجهتــه ،على أن ترفــع اللجنــة تقريرها
وتوصياتها بأسرع وقت ممكن.
وأوضح التشريعي أن القرار تم وفقاً ألحكام القانون
األساســي الفلســطيني وتعديالته ،وأحكام النظام
الداخلي.

النائــب أنــور الزبــون
ينتقـــــد إجـــــــراءات
الســلطة فيما يتعلق
بفايــروس كورونــا.
"حوار"
06
التشريعـــــي يوضــــح
جهــــــوده القانونيــة
الداعمـــة للجــــرحى
وذوي اإلعاقة
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ناقشا قضايا مهمة

النائب أبو راس يلتقي وكيل وزارة التربية والتعليم
علــى مجريــات عمــل الــوزارة ومديرياتهــا
المختلفــة ،وطبيعــة الــدور الــذي تقــوم بــه
المرشدات التربويات وكذلك المرشدون.
من ناحيته أطلع الوكيل ثابت ،النائب أبو راس،
علــى أخر التطورات والمســتجدات في الوزارة،
مؤكــداً أن وزارتــه تعمل بأقصــى جهد بهدف
إنجاح المسيرة التعليمية ،كما تعمل على توفير
مــا يلزم للمــدارس من دعم مادي ولوجســتي
لتســهيل العمل التربوي والمســيرة التعليمية
ومجرياتها اليومية.
وتقــدم وكيل الوزارة بالشــكر للنائب أبو راس
لزيارته للوزارة وحرصــه الدائم على التواصل
مــع مديرياتها والتعرف على مشــاكل وهموم
العمليــة التعليمية ،ولمبادراتــه الدائمة بإيجاد
حلول مناسبة لتلك المشكالت عبر التواصل مع
جهات االختصاص المختلفة.

التقــى النائب عن كتلة التغييــر واإلصالح في
محافظــة غزة الدكتور مــروان أبو راس ،وكيل
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي د .زياد ثابت،
بمكتبــه فــي مدينــة غــزة ،بحضور عــدد من
المدراء والمســئولين بالوزارة لمناقشــة بعض
المواضيــع المهمة والقضايــا الملحة التي تهم
العملية التعليمية في مدارس قطاع غزة.
بدوره أشــاد النائب أبو راس بجهود الوزارة في
إنجاح المســيرة التعليمية رغم قلة اإلمكانيات
المتاحــة ســواء الماديــة أو الــكادر الوظيفــي
مــن مدرســين وإداريين وفنييــن ،داعياً جهات
االختصــاص للعمل على توفير ما يلزم للوزارة
حتى تتمكن من القيام بواجباتها والدور المناط
بها.
وناقش الطرفــان العديد مــن القضايا وأهمها
مبــدأ تعزيز الصحــة التوعوية والنفســية لدى
طالب وطالبات قطاع غــزة ،باإلضافة لالطالع

اللجنة القانونية تبحث عدة ملفات في اجتماعها الدوري
عقــدت اللجنــة القانونية فــي المجلس
التشــريعي اجتماعــاً دوريــا لهــا بمقــر
المجلس في مدينة غزة منتصف األسبوع
الجــاري ،بحضــور رئيس اللجنــة النائب
محمد فــرج الغول ،ومشــاركة أعضاءها
النواب :مروان أبو راس ،مشير المصري،
أحمد أبو حلبية ،يونس األسطل ،ومحمد
شهاب.
وناقشــت اللجنة مشــروع قانون الحقوق
المالية لرؤساء الهيئات المحلية وأعضائها،
وقانون اإلجــراءات الجزائية ،وأكد أعضاء
اللجنة أنهم يواصلون العمل من أجل سن
القوانين الهادفــة لتنظيم حياة المجتمع
الفلســطيني وحمايته وبهدف خلق بيئة
تشــريعية متوافقــة مــع واقــع المجتمع
ومناسبة تماماً له.
كما بحــث أعضاء اللجنة خالل اجتماعهم

إجــراءات تنظيــم ومحاكمــة المتهميــن
الفارين والهاربين من وجه العدالة وخاصة
فــي قضايــا الجنح ،وتــم االتفــاق على
تنظيم ورشة عمل موسعة بحضور خبراء

وجهــات االختصــاص إلجــراء مناقشــات
موسعة بهدف إنضاج تلك اإلجراءات قبل
عرضها على المجلس التشريعي إلقرارها
وفق االصول.

التشريعي يستقبل برلمان ًا طالبي ًا
اســتقبل المجلس التشــريعي الفلسطيني
بمقره في مدينة غزة وفد البرلمان الطالبي
لمدرســة أحمــد بن عبــد العزيز فــي خان
يونس ،وقدم لهم شــرحاً حول الممارسات
التشــريعية ومهام المجلــس وتعريفاً عاماً
باألعمال البرلمانية والنيابية.
وقــدم المستشــار القانوني فــي المجلس
التشــريعي عمار نجم ،محاضــرة تعريفية
أمام وفد البرلمان الطالبي ،بيّن فيها أنواع
السلطات في فلسطين مركزا على السلطة
التشــريعية ،والتي يتركز عملها على ســن
القوانين والتشــريعات ،ومراقبة الســلطة
التنفيذية.
وأوضــح نجــم ،رحلــة ســن القوانيــن
والتشــريعات ابتــدا ًء مــن تقديــم مقتــرح
القانــون من أحــد النــواب أو مجموعة من
النــواب أو من قبل مجلس الــوزراء ،ومروراً
بالمناقشــات والمداوالت والمشاورات حول
بنــود ومــواد مشــروع القانــون المذكور،
وانتها ًء بإقراره ونشــره في صحيفة الوقائع
الرســمية ليصبح بذلك قانونا نافذاً .وأشار

إلى أن الرحلة تمــر بتحويل المقترح للجنة
المختصــة وهي بدورهــا تقوم بدراســته
والتشاور مع ذوي الخبرة واالختصاص ،ليتم
رفعه فيما بعد للمجلس التشريعي للقراءة
األولى والثانية ،وفقا لألصول.
وتطرق نجم إلى رقابة المجلس التشريعي
علــى عمــل الســلطة التنفيذيــة ،منوهــاً
أنه يحــق للمجلس مراقبــة أداء الــوزارات

والمؤسســات الحكوميــة كافــة وتنظيــم
جلســات مراجعة واســتماع للوزراء ،مؤكداً
أن التشريعي لديه صالحية حجب الثقة عن
الحكومة أو أحد أعضاءها.
إلــى ذلــك زار أعضــاء البرلمــان الطالبي
قاعــة البرلماني الرئيســية فــي المجلس
التشــريعي ،حيــث تم اطالعهــم على آلية
سير الجلسات البرلمانية وكيفية ادارتها.
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في يوم المرأة العالمي

النائب نعيم :استمرار
اعتقال األسيرات
الفلسطينيات وصمة عار
في وجه المجتمع الدولي
دانــت النائــب فــي المجلس
التشــريعي هــدى نعيــم،
اســتمرار اعتقــال األســيرات
الفلســطينيات فــي ســجون
االحتالل ،معتبرة ذلك وصمة
عــار بوجــه المجتمــع الدولي
الــذي ينــادي بحقــوق المرأة،
فــي حيــن مــا زال االحتــال
يواصــل اعتقال " "44أســيرة
في سجونه.
وقالــت النائــب نعيــم فــي
تصريــح صحفي صــدر عنها
بمناســبة اليــوم العالمــي
للمــرأة ":إن اســتمرار اعتقال
األســيرات الفلســطينيات في
ســجون االحتــال وصمة عار
في وجه كل مؤسسات حقوق
االنســان والمجتمــع الدولــي
الــذي يتشــدق بالدفــاع عــن
حقوق المــرأة وتمكينها ولكن
علــى أرض الواقع يتعامل مع
دولــة االحتــال كدولــة فوق
القانــون وال يحاســبها علــى
جرائمها المتكررة بحق المرأة
الفلسطينية على وجه التحديد
واالنســان الفلسطيني بشكل
عام".
وأكدت النائب نعيم ،أن المرأة
الفلسطينية هي عنوان للمرأة
المجاهــدة التــي اســتطاعت

رغم كل ما تعيشه من حصار
وحــروب أن تصمــد وتجاهــد
وتحافظ على هويتها الوطنية
واالسالمية.
وتوجهــت بالتحية لألســيرات
الفلســطينيات فــي ســجون
االحتالل ،مشــير ًة أنهن مثال
حي للتمســك بالحقوق وحب
الوطــن وأنهــن أنجبــن جيل
متمسك بحقوقه الوطنية.
وأشــارت نعيــم ،أن معانــاة
األســيرات الفلســطينيات
مضاعفــة في ظــل حرمانهن
من أهلهن وأبنائهن ومنعهن
مــن زيــارة األهــل واألقــارب
وانتهــاج االحتــال انتهــاكات
صارخة بحق الحركة األســيرة
عمومــاً ،داعيــة أحــرار العالم
للدفاع عن المرأة الفلسطينية
أمام آلة البطش الصهيونية.
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أخبار ومقاالت

لجنة الداخلية واألمن تلتقي مدير
وحدة األمن المجتمعي بوزارة الداخلية
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كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

المرأة الفلسطينية..
مربية األجيال وشريكة المقاومة والصمود

لجنة الداخلية لدى استماعها لمدير وحدة األمن المجتمعي
عقــدت لجنة الداخليــة واألمن والحكم المحلي برئاســة
النائــب إســماعيل األشــقر لقاء مــع مدير وحــدة األمن
المجتمعي بوزارة الداخلية ســعيد أبو حمام ،وضم اللقاء
أعضــاء اللجنة النائب محمد فــرج الغول ،والنائب جميلة
الشنطي ،وذلك بمقر المجلس التشريعي في مدينة غزة.
وثمن النائب األشقر ،قرار وزارة الداخلية القاضي بإنشاء
وحدة األمن المجتمعي والمناط بها معالجة اآلثار السلبية
التــي خلفهــا االحتــال في المجتمــع الفلســطيني ،من
خالل محاولة ضرب الســلم المجتمعي واســتهداف األسر
الفلســطينية بأساليب غير مقبولة لدى المجتمع مما ولد
لهذه الشــريحة وهي ضحايا االحتــال معاناة مجتمعية
سلبية.
وعبــر النائب األشــقر ،عــن دعــم لجنته لوحــدة األمن
المجتمعــي والفكــرة التي تقــوم عليها بمســاعدة ذوي
ضحايــا االحتــال من أجل محاربــة اآلثار الســلبية التي
تركها االحتالل في مجتمعنا.

الدعم النفســي ،والدمــج المجتمعي ،وبرامــج التمكين
االقتصادي ،والرعاية الصحية ،داعيا لجنة الداخلية ونواب
المجلس التشــريعي لزيــارة مقر الوحــدة واالطالع على
برامجها وآليات عملها.

وتعقد اجتماعها الدوري وتناقش موضوعات
تهم المواطنين

إلى ذلك عقدت اللجنــة اجتماعاً دورياً لها بمقر المجلس
نهاية األســبوع المنصرم ،بحضور رئيس اللجنة النائب
إســماعيل األشــقر ،والنائب مــروان أبــو راس ،والنائب
جميلة الشنطي ،وناقش الحضور موضوعات عديدة تهم
المواطنين وذات صلة بعمل البلديات في قطاع غزة.
وأفــاد رئيس اللجنــة بأن االجتماع ناقش بشــكل خاص
مشــاكل بلديــات القطــاع ومعيقــات عملها ســواء قلة
الموارد المالية أو ندرة اإلمكانيات اللوجســتية ،باإلضافة
لسبل التخفيف عن المواطنين وتجويد الخدمات البلدية
المقدمــة لهــم ،كما ناقــش النواب شــكاوى تقــدم بها

لجنة الداخلية أثناء اجتماعها الدوري
مــن جهتــه اســتعرض مديــر الوحدة ســعيد أبــو حمام
أهداف ورســالة وطبيعــة عمل وحدته بــوزارة الداخلية،
مبينا أنها تهدف للمســاهمة في توفير بيئة آمنة ألفراد
وأســر ضحايا االحتالل ،والعمل علــى توفير حياة كريمة
لهم ،والمســاهمة في تمكين تلك األســر ومســاعدتها
بهدف االندماج في المجتمع الفلسطيني وإفشال أهداف
االحتالل.
وأوضح أبو حمام أن الوحدة تقدم لتلك الشــريحة برامج

بعض المواطنين لمقرر اللجنــة حيث تم احالتها لجهات
االختصاص مع توجيه تلك الجهات بضرورة إيجاد الحلول
المناسبة لها وبالسرعة الممكنة.
إلــى ذلك قررت اللجنة عقد جلســات اســتماع مع بعض
المسئولين الحكوميين ،باإلضافة لتنظيم لقاءات موسعة
مع رؤساء البلديات وبعض الخبراء للوقوف على مشكالت
البلديات وبحث سبل تطوير علمها.

االحتالل يفرج عن النائب أبو جحيشة بعد اختطاف دام  15شهرًا
أفرجــت مؤخــراً ســلطات االحتالل
عن النائب في المجلس التشــريعي
محمد أبو جحيشة بعد أن أمضى ١٥
شهرا في االعتقال اإلداري حيث كان
قد حصل ســابقاً على قرار جوهري
بعــدم تمديد اعتقاله مجــدداً ،علما
أنــه أمضــى أكثــر مــن  ١٢عامــا
مجتمعة في سجون االحتالل.
وكانــت قــوات االحتــال اعتقلــت
النائب أبو جحيشــة مــن منزله في
بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة

المحتلــة مطلع نوفمبــر من عام
 ٢٠١٨وحولته لالعتقال اإلداري.
وعانــى النائب أبو جحيشــة ،أثناء
اختطافــه فــي ســجون االحتالل
من ظــروف صحية ســيئة نتيجة
اإلهمال الطبي الذي تعرض له.
الجديــر ذكره أن اختطــاف النواب
غيــر شــرعي وينتهــك الحصانة
البرلمانية لهم ويعبر عن العنجهية
والصلــف الصهيوني فــي تغييب
رموز الشرعية الفلسطينية.

على مدار تاريخ القضية الفلســطينية المؤســس على المآســي والنكســات والنكبات ،كانت المرأة
الفلســطينية وفية ألهلها وشعبها وقضيتها ،تشاطرهم الوجع واأللم ،وتشاركهم األتراح واألحزان،
وتخوض معهم ركب الصعاب والتحديات ،دون أن تلين لها قناة أو يتسلل إليها يأس أو وهن أو قنوط.
وفي يــوم المرأة العالمي الذي صــادف قبل أيام ،فإننا نفتخر بتكريم وتبجيل المرأة الفلســطينية
التي تلخص ،بسيرتها ومسيرتها في مختلف المجاالت ،هموم ومعاناة وقضايا الشعب الفلسطيني،
وتجســد كل قيم الوفاء والتضحية والعطاء التي تشــكل القاعدة الراســخة لتدشــين البناء الداخلي
لشعبنا واألرضية المتينة لدفع وتعزيز مسيرة تحرره الوطني.
ال نضيف جديدا في يوم المرأة العالمي حين نؤكد أن المرأة الفلسطينية تعيش في إطار من العزّة
المطلقة والكرامة البالغة النابعة من احترام دورها ومكانتها وقيمتها ،دينيا ووطنيا وإنســانيا ،وأنها
تحظى باحترام وتقدير ال تحوزه نظيراتها في الغرب الذي يدعي الديمقراطية ويتشدق بالدفاع عن
حقوق المرأة فيما يعاملها كسلعة قابلة للبيع والشراء ويمتهن كرامتها.
لقد أثبت تاريخ شعبنا أن المرأة الفلسطينية وقفت –وال زالت -كشريك كامل إلى جانب الرجل في
مســيرة البناء الداخلي والتحرر الوطنــي ،وأن دورها كأم وزوجة وربة بيت وحامية لألســرة ومربية
لألجيال كان القاعدة األساســية لدعم وإســناد وإنجاز المهمات والمســؤوليات والتحديات الوطنية،
إضافة إلى دورها في مضمار العمل الوطني والكفاحي كمقاومة ومناضلة مارست كل أشكال العمل
المقاوم.
لقد عاين الجميع كيف استشهدت المرأة الفلسطينية في سبيل الدفاع عن شعبها وقضيتها ،ودخلت
الســجون والمعتقالت لتدفع ضريبة الحرية والكرامة واالستقالل ،وكيف تجرعت كافة أشكال األلم
والمعاناة جنبا إلى جنب مع الرجل في شراكة كاملة تبرز عظمة وشموخ الشعب الفلسطيني ومدى
تكاتفه وتآزر كافة مكوناته لنصرة قضيته.
ومع هذا التطور النوعي الذي بلغته المرأة الفلسطينية كفاحيا وسياسيا ،فإننا نؤكد أن الجهاد القتالي
والميدانــي جاء متوجا للجهاد التربوي واألخالقي الذي اضطلعت به ْ
مُذ وطأت أقدام االحتالل أرضنا
المباركة ،فإعداد النشء وتربية األجيال على أسس من الفضيلة واألخالق والصالح ،وتغذيتها بالقيم
والمفاهيــم الجهادية ،وزرع حب الوطن وحتميــة التضحية والعطاء ألجل حريته ،وبذل المال والروح
في ســبيل إنجاز تحريره واستقالله ،كلها مهام جليلة وأدوار عظيمة لم تتوانى المرأة الفلسطينية
في إنفاذها وتولي إنجاحها دون أي ملل أو تهاون أو تقصير.
وإلدراك حقيقــة الدور التربوي واألخالقي للمرأة الفلســطينية يمكن اإلشــارة إلــى األعداد االهائلة
من الشــباب المتدين الملتزم ،الطامح للجهاد والشهادة ،المنافح عن األرض والعرض والمقدسات،
المبادر للتضحية والفداء ،الجاهز للمقاومة والتصدي ،المرتفع دائما إلى مســتوى التحدي ،الذي لم
يبخــل على دينه ووطنه بدمه وروحه وخالصة عيشــه وقوت أطفاله ،وال يــزال على عهده مع اهلل،
ووعده مع شعبه وأمته ،إيمانا وثباتا ،رسوخا ويقينا.
وفي إطار الجهاد السياسي عقب االنتخابات التشريعية مطلع عام  2006فقد أثرت المرأة الفلسطينية
النظام السياسي الفلسطيني من خالل دورها المتميز في الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي
الفلسطيني ،إذ أدت دورها بكل جدارة واقتدار ،ونستحضر في هذا المقام فقيدة الشعب الفلسطيني
النائب في المجلس التشريعي مريم فرحات خنساء فلسطين التي رحلت عنا قبل عدة سنوات بعد
أن تركت إرثا هائال في العمل البرلماني والجهادي والنسوي والتربوي والدعوي يسجل في صحائف
المرأة الفلسطينية بمداد من نور.
إن تكريم المرأة الفلسطينية ينطلق أساسا من منطلقات دينية وعقائدية ،مشيرا إلى ضرورة تفعيل
دور المــرأة الفلســطينية على كافة األصعدة والمجاالت ،وعدم االكتفــاء ببلوغها مقاعد البرلمان أو
الوزارة ،إذ أن المرأة هي المجتمع كله وينبغي أن يكون لها دور متميز في مناحيه ومجاالته المختلفة،
وأن يتم إثبات وتفعيــل حراكها وحيويتها كفاحيا وتربويا واجتماعيا في المرحلة الراهنة ،والبرهنة
على عودتها الحتالل موقعها األصيل ومكانها المرموق الذي رســمته لها مبادئ اإلســام السامية،
وحرفتها عنه مبادئ البشر وأفكارهم الوضعية ،يدا بيد إلى جانب الرجل ،دون أي احتكار أو تمييز.
وختاما ..فإن من أبسط حقوق المرأة الفلسطينية علينا أن ندافع عنها في وجه الهمجية والعنصرية
الصهيونية ،وخصوصا فيما يخص األســيرات الفلســطينيات في سجون االحتالل ،وأن نطرق أبواب
المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية والمؤسسات التي تعنى بالدفاع عن المرأة ،وال نكل
وال نمــل من دعــوة كل أحرار العالم للوقوف إلى جانب المرأة الفلســطينية األســيرة ،والعمل على
إنقاذها من براثن االحتالل الغاشم.
باختصار ..فإن شــعبنا الفلسطيني لن ينســى التضحيات الكبرى التي قدمتها المرأة الفلسطينية،
فهي ال تحتل منه نصف المجتمع بل تحتل منه موقع الروح والقلب بكل ما تعنيه الكلمة من معان.
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خالل زيارتها لمديرتي تعليم
شرق وغرب غزة ..لجنة التربية تناقش عدد من القضايا التعليمية
في إطار تواصل المجلس التشــريعي مــع الوزارات
الحكوميــة تفقد وفــد من لجنــة التربيــة والقضايا
االجتماعيــة بالمجلــس مديريتي التربيــة والتعليم
بمنطقة شرق وغرب غزة.
وضم الوفد كل من رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن
الجمــل ،وأعضائهــا النائب خميس النجــار ،والنائب
يوســف الشــرافي ،والنائب ســالم ســامة ،والنائب
محمــد شــهاب ،وكان في اســتقبالهم مدير مديرية
غرب غزة د .عبد القادر أبو علي ،ومدير مديرية شرق
غزة أشرف حرز اهلل وطواقم المديرتين.
من ناحيته أوضح الجمل ،بــأن الزيارة تأتي للوقوف
علــى واقع المديريــات وتلمــس احتياجاتها في ظل
الظــروف الصعبــة التي يمــر بها قطاع غــزة ،بهدف
متابعتهــا مــع جهــات االختصــاص ،مثمنــا جهــود
المديرتين في االرتقاء بالعملية التعلمية.
وأكــد الجمــل ،حرص لجنتــه على اســتمرار وإنجاح
المســيرة التعليمية رغــم الحصار وقلــة اإلمكانات،
مشــددا على ضرورة التركيز على الجوانب التربوية
للطلبة وغرس القيم والمبادئ اإلســامية والوطنية
النبيلــة وضــرورة العمــل علــى تعزيــز دور المعلم
والحفاظ على هيبته واحترامه.

لجنة التربية لدى زيارتها لمديرية تعليم شرق غزة

غرب غزة

وتفقــدت اللجنــة مواقــع العمــل فــي المديرية بما
فيها أقسام االشــراف التربوي واألنشــطة الطالبية
والصحة المدرسية واإلدارات المدرسية واالمتحانات
والتخطيط والصيانة.
من جانبه؛ بيَّن مدير المديرية د .عبد القادر أبو علي،
الظروف الصعبة التي تمر بها المسيرة التعليمية في
ظل محدوديــة اإلمكانات المادية والبشــرية ،ومدى
انعكاس ذلــك على التشــكيالت المدرســية وأعداد
الطلبة في الفصول ،في ظل قلة أعداد المدرســين
وندرة التعينات.

أكد ضرورة
المحاسبة

شرق غزة

وفــي ذات اإلطــار؛ تفقــدت اللجنة مديريــة التربية
والتعليم شرق غزة ،حيث بين مديرها أشرف حرز اهلل
أهم المشكالت التي تواجه المديرية وقطاع التعليم
شرق غزة.

في حين عرض الطاقــم الفني للمديرية تقرير عن
األنشــطة والبرامــج والمشــاريع والمســابقات التي
أنجزتها المديرية خالل العام 2019م.
الجدير ذكره أن مديريتي غرب وشرق غزة تعدان من
أكبر مديريات التعليم على مستوى قطاع غزة حيث
تضمان أكثر مــن " "121000طالب وطالبة موزعين

علــى نحو " "170مدرســة فــي المراحل الدراســية
المختلفة.
وفي نهايــة الزيــارة تقدم أعضــاء اللجنة بالشــكر
لمديريتي التعليم وطواقم العاملين فيها إلنجازاتهم
خالل العام المنصــرم وجهودهم في خدمة التعليم
والمسيرة التعليمية والطلبة.

العبادسة :هناك قصور واضح في حادثة
النصيرات من عدة جوانب

قــال يحيــى العبادســة النائــب فــي المجلــس
التشــريعي ":إن هنــاك قصور واضــح في حادثة
النصيــرات مــن عــدة جوانــب ،مشــيرا إلــى أن
المســؤولية عامــة حتى اآلن ،وال يمكــن تحميلها
على أحد ،إال بعد انتهاء لجان التحقيق المتخصصة
من عملها ،للخروج باســتخالصات ونتائج مباشرة
حول الحادثة األليمة".
وبينّ النائب العبادسة في حوار خاص مع صحيفة
البرلمــان ،أن الحالة الفلســطينية وخصوصا في
القطاعــات الحيويــة فــي غــزة متهالكة بســبب
الحصــار ،ويشــوبها الكثيــر من القصــور وضعف
القــدرات ،حيث يعاني الدفــاع المدني من تهالك
للمعدات المســتخدمة ،فيما تواجه وزارة الداخلية
واألمــن الوطنــي نقصــاً كبيــرا فــي كوادرهــا
وامكانياتها ،وكذلك البلديات والقطاعات الصحية.

تقصي حقائق

لجنة التربية أثناء اجتماعها مع مدير مديرية تعليم غرب غزة

وطالب العبادســة ،بتشــكيل لجنة تقصي حقائق
في حدث النصيرات تتمتع بالنزاهة والشــفافية،
مبينــا أن المجلــس التشــريعي أرســل اعتراضا

لألمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء حــول اللجنة
المشــكلة خصوصــا بعــد احتوائهــا علــى وزارت
وهيئــات في موضع المســائلة ،مثل وزارة الحكم
المحلي واالقتصــاد والعمل ،وبلديــة النصيرات،
فكلها وزارت معنية بحالة الســامة العامة ولذلك
ال ينبغي أن تكون عضوا في هذه اللجنة.

ضرورة المحاسبة

وأوضــح أن المحاســبة مطلوبة ،والبــد أن يكون
هناك جهات مســؤولة فال أحد يستطيع أن يشفع
فــي الدمــاء ،مطالبــا الجهــات الحكوميــة بدعم
المواطنيــن المتضرريــن والوقوف الــى جانبهم
واســتنهاض جميــع الطاقــات إلعــادة بنــاء هذه
المنطقة المتضررة.
وأكــد علــى أهميــة زيــادة الرقابة علــى تطبيق
القانون ،حتى إن كان هناك فراغ قانوني مطلوب
استكماله من قبل التشريعي ،منوهاً أنه ال بد من
البحث عن ســبل التشديد في األنظمة والقوانين
للحفــاظ علــى الســامة العامــة للمواطنيــن،
فالمجتمع الفلســطيبني صغير نسبيا وكل حدث
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يؤثر بجميع أفراده.
وبين العبادسة أن اللجنة الرقابية عندما تشدد في
إجراءاتها على األداء الحكومــي وتطالب الوزارات
بتطبيق القانون ،يتدخل المواطن ويتحرك الرأي
العــام ويبــدأ بالتشــكيك في كل عمــل حكومي
ســليم ،ولذلك يتطلــب هذا األمر زيــادة التوعية
بأهمية االجــراءات الحكوميــة والرقابية المتخذة
والتي تهدف إلى سالمة المواطن أوال.

احترام القانون

ووجه العبادسة رســالة إلى الحكومة والمواطنين
بضــرورة تحمــل المســؤلية وتضامــن جميــع
المؤسسات واألفراد لتحقيق السالمة في المجتمع،
داعيا الجميع لتنفيذ واحترام تطبيق القانون.
وشــدد أن المجلس التشــريعي يقــوم بدور مهم
في العمل الرقابي لضبــط واقع الحياة في قطاع
غزة وســعيا لمصلحة المواطنيــن ،متحديا بذلك
كافــة الصعوبات فــي بيئة العمل مــن المناكفة
واالنقسام ،والضغوطات السياسية من قبل كيان
االحتالل.

ولفت النائب في المجلس التشريعي إلى أن قطاع
غزة يمثل نقطة مضيئة في المحيط العربي فيما
يتعلــق بالحريات وحقوق االنســان ،رغم الحصار
واالســتهداف المســتمر من قبل االحتــال ،إال أن
قطاع غزة يحافــظ على الحد األدنى من الحريات
الحقــوق ويحــاول أن يجد بيئة صحيــة للتفاعل،
فلــم يعتقــل أحد علــى رأيــه السياســي أو على
خلفية إعالمية ،وإنما كل من يخضع للمحاسبة أو
التوقيف يكون وفق القانون ومن خالل المؤسسات
المختصة.
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لجنة الداخلية تزور محافظ غزة وتطلع على سير العمل وسالمة اإلجراءات
زار وفد مــن لجنة الداخلية واألمــن والحكم المحلي
في المجلس التشــريعي محافظ شرطة غزة العميد
جمال الديب ،وأطلع الوفد على ســير العمل اليومي
بالمحافظــة وتأكدوا من ســامة اإلجراءات المتبعة،
وآليات المحافظة على أمن وسالمة المواطنين.
وضم الوفد كال من النواب :إسماعيل األشقر ،مروان
أبو راس ،ســالم ســامة ،يونس أبو دقــة ،وجميلة
الشــنطي ،وكان في استقبالهم العميد جمال الديب
محافظ غزة ،ومدراء مراكز الشرطة في مدينة غزة.
واطلع الديب ،الوفد الزائر على آلية ســير العمل في
المحافظــة ،وأهم إنجازات شــرطة المحافظة خالل
العــام الماضي  ،2019وكيفيــة التعامل مع القضايا
والمشــاكل التــي يتقــدم بهــا المواطنــون لمراكز
الشــرطة ،مؤكــداً أن معــدالت الشــكاوى والجريمة
بالمحافظة قد شهدت تراجعاً ملحوظاً وانخفاضاً في
ملموساً في المحافظة مقارنة باألعوام السابقة.
من ناحيته أشاد النائب إسماعيل األشقر ،بالعاملين
في مراكز شــرطة المحافظة ،واصفــاً إياهم بأنهم

يقفون عند مســئولياتهم بهدف الحفــاظ على أمن
واســتقرار المجتمع ،رغم الحصار والمعيقات المادية
والبشرية ،وقلة اإلمكانيات التي تعاني منها المراكز
الشرطية في المحافظة.

بدورهم ،أكد النواب على أهمية واألعمال الشرطية
والمهام اليومية الهادفة لتنفيــذ القانون العام على
قاعدة احترام المواطنين ،مشددين على أن الشرطة
عنوان األمن والنظام في المجتمع.

واســتمع الوفــد الزائــر الحتياجات مراكز الشــرطة
العاملــة داخل محافظة غزة ،واعــدا بمحاولة تذليل
الصعوبات والعقبات التي تعاني منها ،للحفاظ على
األمن واالستقرار المجتمعي.

لجنة التربية تزور الحجر الصحي بمعبر رفح
زارت النائبــان خميــس النجار ،وســالم ســامة،
منطقة الحجر الصحي بمعبــر رفح البري ،وذلك
لالطــاع على جهــود وزارة الصحــة في مواجهة
تفشــي فايــروس الكورونــا ،رافقهــم وكيــل
وزارة الصحــة د .يوســف أبو الريــش ولفيف من
المسؤولين بالوزارة.
وأشــاد النائب النجــار ،باالجــراءات الوقائية التي
تتخذها وزارة الصحة للتعامل مع فايروس كورونا
المستجد ،مبينا أن منطقة الحجر الصحي تتالءم
مع الغرض التي أنشئت من أجله ،وأن غرف الحجر
تتناســب مع المواصفات التــي وضعتها منظمة
الصحة العالمية.
من جهته ،أوضح النائب سالم سالمة إن االجراءات
في مواجهة الفايروس تتمثل بحجز المســافرين
القادمين من دول تفشى بها المرض بشكل كبير
لمدة  14يوما ،حيث يتم متابعة الحاالت عن كثب
وتقديم العالج والرعاية الصحية الالزمة لهم.
وطمــأن النائبان "النجــار وســامة" عامة أهالي

قطــاع غزة بخلــو القطاع من المــرض وبنجاعة
وأهمية الجهود التي تبذلها الصحة للحفاظ على
قطاع غزة خاليا من أي وباء أو مرض.
وتجــول الوفد في منطقة الحجــر الصحي والتي

تتألف من عدة غرف منفصلة ومجهزة الســتقبال
الحــاالت بحيــث تكــون كل حالــة فــي غنى عن
االتصال المباشر مع أي شخص آخر.
من ناحيته أشــار وكيل وزارة الصحــة إلى جهود

طواقــم وزارته الهادفــة لمنع انتقــال الفيروس
لمواطني قطاع غزة ،الفتاً لكل اإلجراءات التي تم
اعتمادها بهدف تحصين قطاع غزة ومواطنيه من
األوبئة وخاصة فيروس كورونا.

نواب الوسطى يلتقون وكيل وزارة األشغال ويتفقدون مديرية التعليم بالمحافظة
التقى النائب عبد الرحمن الجمل ،والنائب هدى نعيم،
وكيل وزارة االسكان واالشغال العامة المهندس ناجي
ســرحان ،بمقر الــوزارة في مدينة غزة ،وناقشــا معه
مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين.
وأثنى النائبان على جهود الوزارة في خدمة المواطنين
مــن خالل المشــاريع التــي تنفذها وتمولهــا الوزارة
وخاصــة مشــاريع اإلســكان ،وبرامج ترميــم البيوت
المتهالكة والقديمــة ،داعين لمزيد من الجهود بهدف
تغطية احتياجات المواطنين ومحاولة توفير مســاكن
خاصة لألسر المستورة والتي ال تملك أي مصدر دخل.
بدوره أطلع وكيل الوزارة النائبان على أهم المشاريع
التــي تقــوم بها الوزارة ســواء مشــاريع اإلســكان أو
مشــاريع الترميــم والبنــاء وآليــة العمــل واألولويات
المتبعــة في ذلــك ،مؤكــداً أن وزارته تبــذل أقصى
الجهود مــن أجل خدمــة المواطنين وخاصــة الفئات
الفقيرة والمهمشة في المجتمع.

ويتفقدون مديرية التعليم

إلى ذلك تفقــد النائبان عبد الرحمن الجمل ،وســالم
سالمة ،مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الوسطى
وكان فــي اســتقبالهما مدير المديرية هشــام الحاج،

والنائبين االداري والفني.
وأكــد النائبــان ،على ضــرورة التركيز علــى البرامج
التربوية والقيمية وتزويد الطلبة بالثقافة اإلســامية
والوطنية ،وثمنا جهــود المديرية في تطوير البرامج
المدرســية واالرتقــاء بها واالهتمام بالكادر البشــري
ســواء الطــاب أو العامليــن والطلبــة علــى وجــه

الخصوص.
بدوره شــرح مديــر المديرية أهم إنجــازات مديريته
وسلســلة البرامــج التربوية والثقافيــة المعتمدة في
المديرية بهدف خدمة الطلبة والعملية التعليمية.

ويلتقون مدير المكافحة

وفي ســياق منفصل التقت النائب هدى نعيم ،مدير
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إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة الوسطى ،وأثنت
علــى جهــوده والعاملين معه في حماية أبناء شــعبنا
من السموم والمخدرات وخاصة فئة الشباب ،في حين
شــرح مدير اإلدارة أهم اإلنجازات المتحققة باإلضافة
ألهم القضايا التي يتم متابعتها وسير العمل اليومي
باإلدارة.
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انتقد تباطؤ سلطة رام الله في تطبيق اجراءات السالمة والصحة

النائب أنور الزبون يشيد بحالة التكاتف والتكافل
المجتمعي لمواجهة فيروس كورونا ويطالب بمحاسبة المستغلين
في ظل تسارع وتيرة انتشار مرض الكورونا
المســتجد حول العالم ووصولــه إلى الضفة
الغربيــة المحتلــة ،بــدأت تتعالــى األصوات
المناديــة بضرورة الحــرص باعتدال حتى ال
يكون وباء في فلسطين.

وقــال الزبون ،في تصريحــات خاصة لصحيفة
"البرلمــان" إن النــواب والوجهــاء وجهــات
االختصــاص في بيت لحم نــادت بضرورة أخذ
كافة االحتياطات من فيروس الكورونا منذ أكثر
من شهر ،خاصة وأن المدينة تعد سياحية وقبلة
للكثيرين من السياح من مختلف أرجاء العالم.
وأضاف الزبون إن النداءات والتحذيرات لم تجد
أذانــاً صاغية مــن قبل حكومة محمد اشــتيه،
وأجهزتها فــي محافظة بيت لحم ،إلى أن بدأت
ببعــض االجــراءات على اســتحياء فــي اآلونة

القــرار ليس مبــررا في الوقــت الراهن ،وجرى
بدون تنســيق مع وزارة الصحــة والجهات ذات
االختصــاص وفــي مقدمتهــا منظمــة الصحة
العالمية.
واعتبر الزبون قرار إعالن حالة الطوارئ تسرعاً،
فعلــى خطــورة الفايــروس والمــرض ،ولكــن
الوضــع في فلســطين حتى اآلن ال يســتدعي
حالــة الطوارئ ،مبينا أنه ال بد من االعتدال في
التعامل مع الفايروس حتى ال يتم خلق حالة من
الهلع والذعر بين المواطنين.

النائب الزبون :اعالن حالة الطوارئ في
الضفة قرار مبالغ فيه وجرى بدون
تنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات
االختصاص وانتقادات منظمة الصحة
العالمية في محلها
األخيرة ،والتي ال ترتقي لحجم الخطر والضرر.
وأوضــح النائب الزبون أن هنــاك تأخر وتباطؤ
في االجــراءات من قبل حكومة اشــتية ووزارة
الصحة بالضفة في التعامل مع فيروس كورونا
تصل إلى حد التقصير ،حيث بعيد مغادرة الوفد
يونانــي لبيت لحــم والذي ثبــت إصابة بعض
أفراده بفيروس الكورونا تم اغالق الفندق الذي
نزل فيــه الوفد وبدأت تتوالى اجراءات ســلطة
رام اهلل حتى اعالن اغالق المدينة.
وبين الزبون أن اجراءات حكومة اشتية والصحة
حتــى االن ليــس بالمســتوى المطلــوب كون
المدنيــة التي أعلــن اغالقها تمامــا ،هي على
أرض الواقع غيــر مغلقة وهناك بعض المنافذ
التي يستغلها البعض للدخول والخروج من وإلى
المدينة لذا قد نشــهد ارتفــاع اعداد المصابين
بالكورونا داخل وخارج بيت لحم.

حالة الطوارئ

وحول قرار إعالن الســيد محمــود عباس حالة
الطوارئ في فلســطين ،أكــد النائب الزبون أن

النائب فــي المجلس التشــريعي عن مدينة
بيت لحم أنور الزبون ،دعا اهلل أن يحفظ األمة
العربية واإلســامية من هذا الوباء ومن كل
ســوء ،خاصة وأن مدينــة بيت لحم هي أولى
المدن الفلسطينية التي ظهر فيها الوباء.

وقال النائب عن كتلة التغيير واالصالح في بيت
لحــم إن حالة الطوارئ فعليــا ال وجود لها على
أرض الواقع ألنها لم تجري بالتنسيق والترتيب
مع أي جهة من الجهــات المعنية ،فالمحافظات
مفتوحــة أمــام حركــة الجمهــور ،وال يوجد أي
فحص أو اجراءات صحية للمسافرين المغادرين
أو القادمين من معبر الكرامة.
ولم يستبعد النائب الزبون أن يكون هناك أبعاد
سياســية وأمنيــة ومالية ونقابية لقــرار اعالن
حالــة الطوارئ إلى جانب األبعاد الصحية ،األمر
غير المبرر فال يجوز أن توضع صحة الناس في
أي موازين أو أي معادالت أخرى.

دور مجتمعي

واســتعرض النائــب الزبون جهــود النواب في
الضفة الغربية لتوعية الجمهــور والوقوف إلى
جانبهــم ،رغــم صعوبــة المهمة بســبب عدم
تعامل حكومة اشتية معهم ،وقطع رواتبهم من
قبل السلطة ،مؤكدا أن النواب لم ولن يتنازلوا
عن أداء دورهم كأبناء أبرار للشعب الفلسطيني
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التكاتف والتكافل

النائب  /أنور الزبون
وممثلون عنــه بالبرلمان الفلســطيني وأضاف
سنبقى أوفياء لشعبنا وخدام لقضيتنا العادلة.
وشــدد على أن الجميع يحــرص على أال يغالي
الناس في التعامل مع فايروس كورونا ليصلوا
لحالة من الهوس والخوف الشــديد ،وأيضا عدم
االســتهتار بالمرض ،إنما االعتدال في التعامل
معه هو المطلوب.
وتطــرق إلى تقصيــر ســلطة رام اهلل مع غزة
وعدم ارسال حصصها من األدوية والمستهلكات
الطبيــة وكافة مقتضيــات مواجهــة األمراض
خاصة فايروس كورونا ،داعيا اهلل أن يسلم أهل
غزة من كل ســوء ،ومضيفــاً بقوله ":غزة حتى
االن هي المكان األكثر أمناً من هذا الفيروس".

وتطرق النائب الزبون للصورة المشــرقة التي
يرسمها الخيرون من أبناء الشعب الفلسطيني
فــي كل مــكان كلمــا حــدث مكــروه ،مشــيدا
بالصيدليــات وأصحابها التــي وزعت المعقمات
والكمامات وأدوات الرعاية والنظافة بالمجان أو
بثمن زهيد على المواطنين.
كمــا أشــار لوجــود مخابــز ومحــال تجاريــة
ومؤسســات عدة أعلنت عن فتــح باب التكافل
والتكاتف لمواجهة فايروس الكرونا ،داعيا كافة
الجهات النتهاج ذات النهج ،مشددا على ضرورة
أن يتوقف البعض عن االحتكار واستغالل حاجة
الناس.
وطالــب النائب الزبون الجهات الرســمية وذات
االختصــاص بمحاســبة أي جهة أو فــرد يقوم
باستغالل المواطنين ،معتبرا االستغالل صفة
خارجــة عن قيم وثقافة الشــعب الفلســطيني
المعــروف بســمو أخالقــه ،منــدداً بعــدم
محاربة الســلطة لمن يســتغل حاجات الشعب
الفلسطيني.
وشــدد الزبون علــى ضرورة االلتــزام بنصائح
وتوجيهــات المؤسســات الصحيــة واالهتمــام
بالنظافة الشخصية كما يدعو اإلسالم الحنيف،
واالبتعــاد عن التجمعات خاصة لكبار الســن أو
من لديهم مشــاكل فــي مناعتهــم ،داعياً في
المقابل الجهات والمؤسسات الصحية الرسمية
فــي الضفة الغربيــة المحتلة للقيــام بحمالت
توعوية لتوعيــة المواطنين بمخاطر الفيروس
وكيفيــة تجنب مخاطره بــد ً
ال من ترويع الناس
والتسبب لهم بالخوف والذعر.

النائب الزبون :حكومة اشتية لم تحاسب
المستغلين بالضفة ولم تضع حد ًا لجشع
التجــار واهتمامهــا بصحــة المواطنين
عبارة عن إجراءات شكلية ليس إال
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بحضور رئيس لجنة المتابعة الحكومية

كتلة التغيير واإلصالح تناقش حريق النصيرات وإجراءات الحماية من فايروس كورونا

ناقشــت كتلــة التغييــر واإلصــاح البرلمانية خالل
اجتمــاع طــارئ عقدتــه مؤخــراً ،بمقــر المجلــس
التشريعي بمدينة غزة ،بحضور رئيس لجنة المتابعة
الحكومية د .محمد عوض ،حريق النصيرات.
واســتمعت الكتلة البرلمانية إلى شرح مفصل حول
تداعيات حريق النصيرات وأسبابه ،وطالبت بتشكيل

لجنة تقصي حقائق ومحاسبة الجهات المقصرة في
حال ثبوت ذلك.
وطالبــت باالســتعجال فــي تعويــض المتضررين،
موجهــة الشــكر لدولة قطــر وقيادة حركــة حماس
ولجنــة تكافل والجهات الخيرية التــي قدمت الدعم
للمتضررين ،وترحمت على أرواح الشــهداء ،وتمنت

الشفاء العاجل للمصابين.

مواجهة كورونا

في ســياق منفصل ،اســتمعت الكتلة الســتعدادات
وزارة الصحة بغزة لمواجهة فايروس كورونا ،وخطط
الطوارئ التي وضعتها الوزارة حال وصول الفايروس
لقطاع ومدى توفر اإلمكانيات الطبية واللوجســتية

على المعابر الحدودية وداخــل مرافق وزارة الصحة
في غزة.
وأكــدت على ضرورة وجود خطــة طبية للتعامل مع
الوافدين من الخارج وتنفيذ الحجر الصحي ،تحســباً
إلصابتهــم بالفايــروس وعــدم التهــاون فــي هذه
المسألة التي تهدد صحة المواطن واالنسان.

المجلس التشريعي جهود معطاءة في الدعم القانوني للجرحى وذوي اإلعاقة
لخصوصية الواقع الفلسطيني وحالة
المواجهة المســتمرة في مقارعة
المحتل ،والتي يترتــب عنها وقوع
آالف الجرحــى واإلصابات والتســبب
بإعاقات جسدية ،تحتاج لرعاية طبية
واجتماعية ونفسية ،حرص المجلس
التشــريعي الفلســطيني علــى أن
تدّعم هــذه الفئة فــي المجتمع
بالرعاية القانونية" ،البرلمان" تابعت
ورشــة العمــل الخاصــة التــي كان
المجلس قد عقدها في وقت سابق
وأعدت التقرير التالي:
رعاية واجبة

فقــد حرص المجلس التشــريعي على تضمين
الحماية التشريعية للجرحى وذوي اإلعاقة ضمن
القانون األساسي الذي يعتبر الوثيقة القانونية
األســمى ،حيــث نصت الفقــرة ( )2مــن المادة
( )22مــن القانون األساســي على "رعاية أســر
الشهداء واألسرى ورعاية الجرحى والمتضررين
والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه ،وتكفل
السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين
الصحي واالجتماعي".
ويالحــظ مــن النــص أن المشــرع اســتخدم
كلمــة (واجب) في الحديث عــن رعاية الجرحى

والمتضررين والمعاقين وهو ما يعكس الحماية
التشــريعية الفائقة ألن الوجوبية تنطوي على
إلزام وإجبار ذوي الشــأن بتوفيــر الرعاية لتلك
الشرائح.

الحماية القانونية

وتجلت العناية التشريعية للجرحى وذوي اإلعاقة
في العديد من القوانين حيث التي تناولت رعاية
جوانب مالية ولوجســتية واجتماعية وترويحية
وصحية وإغاثية وتعليمية أو قضائية.
وتمثلت الحمايــة القانونية لذوي اإلعاقة ضمن
التشــريع الفلســطيني بشــكل واضح ومباشر
ومحدد ضمــن إطار قانوني خــاص متمثل في
قانــون حقوق المعوقين الفلســطيني رقم ()4
لســنة  1999والــذي كان األقــرب لالتفاقيــات
الدوليــة الــواردة فــي هــذا الشــأن ،والالئحة
التنفيذيــة للقانــون عــاوة علــى العديــد من
النصــوص القانونيــة المتناثــرة التــي كفلت
للمعاق حقوقاً وامتيازات متنوعة.
وأكــد الفصل الثاني من القانــون على الحقوق
الخاصــة لــذوي اإلعاقــة ،خصوصــاً حقوقهــم
االجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة ،باإلضافة
إلــى حقهم في التأهيــل والتشــغيل والترويح
والرياضة ،مشــددا على ضــرورة إصدار بطاقة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وهــي خطــوة مهمة
لهم فــي الحصول على حقوقهــم التي نظمها
القانون.
بينما جاءت الحمايــة القانونية للجرحى مبهمة
وضبابيــة حيث يوجد مشــروع قانون غير مقر،
لرعايــة الجرحى فــي الجوانب الماليــة ،كذلك
يوجد قانون لرعاية األســرى وآخر لرعاية أســر
الشهداء.

ويجنح العديد مــن القانونيين إلــى أن العناية
التشــريعية للجرحــى وذوي اإلعاقــة يمكن أن
تتوفــر في قانون حقــوق المعوقين الذي عرف
ذوي اإلعاقة بأنهم األشــخاص المصابين بعجز
كلــي أو جزئــي خلقــي أو غير خلقي وبشــكل
مســتقر فــي أي مــن حواســهم أو قدراتهــم
الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي
يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياتهم العادية،
وبالتالي فإن شــريحة كبيرة من الجرحى يمكن
أن تُستوعب ضمن شريحة المعاقين وتستفيد
من االمتيازات الممنوحة لذوي اإلعاقة.

صعوبات واشكاليات

وعلــى الرغم من ثــراء المنظومة التشــريعية
المتعلقة برعايــة ذوي اإلعاقة والجرحى إال أنه
توجــد إشــكالية حقيقة في ترجمــة النصوص
القانونيــة إلى إجــراءات عمليــة تُحاكي الواقع
سواء من حيث توفيق المنشآت والبُنية التحتية
لتالئــم اإلعاقــة أو حالــة الجريــح أو تطبيــق
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النسبة المقررة للتوظيف أو االمتيازات الصحية
والتعليمية ويعزى ذلك لشح الموازنات المالية.
وجــاءت صياغة نصــوص القوانين عامة بحيث
تسري على كافة شــرائح المجتمع مثل قانون
االنتخابــات وقانــون الشــباب وقانــون التجارة
والشركات وغيرها من القوانين التي ال تتطلب
تخصيص أحكام لذوي اإلعاقة والجرحى.
وتتركز جهود دعم الجرحى والمصابين بشكل
أساسي في مشــاريع مســح وتقييم احتياجات
الجرحــى الذي تنهض بــه الجمعيــات الخيرية
ومؤسســات غيــر ربحية وبدعم مــن الحكومة
بمخصصات محددة ومعونات خارجية.
ويقع على عاتق المؤسسات الحكومية المختلفة
جهــود كبيــرة في دعــم هــذه الفئة ،فــوزارة
التربية والتعليــم العالي يقع عليها تأمين بيئة
تتناســب مع احتياجــات ذوي اإلعاقة والجرحى
في المدارس والكليات والجامعات ،بينما تتولى
وزارة الحكــم المحلي مســئولية إلــزام الجهات
الحكوميــة والخاصــة بالشــروط والمواصفات
الفنية والهندســية والمعمارية الواجب توافرها
في المباني والمرافق العامة القديمة والجديدة
لخدمة المعوقين.
أما وزارة النقل والمواصالت المواصالت فتعمل
على تهيئة البيئة المناســبة لتسهيل حركتهم
ومنح تخفيضات خاصة في وسائل النقل العامة
لهــم ولمرافقيهم ،هذا باإلضافــة إلى القانون
ألــزم المؤسســات الحكومية وغيــر الحكومية
باســتيعاب عدد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقة
والجرحى بمــا ال يقل عن  5%من عدد العاملين
فيها وبما يتناســب مع طبيعــة العمل في تلك
المؤسســات مــع جعــل أماكن العمل مناســبة
الستخدامهم.
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التشريعي يقدم التعازي بشهداء حريق النصيرات ويتفقد موقع الحادثة
آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

درهم وقاية
قدم وفد من المجلس التشــريعي الفلسطيني برئاسة
النائــب األول لرئيــس المجلــس الدكتــور أحمــد بحر،
التعازي لذوي شهداء حريق النصيرات.
وضم الوفد ً
كل من النواب :يحيى العبادســة ،ويوســف
الشــرافي ،وعبــد الرحمــن الجمــل ،وســالم ســامة،
وبمشــاركة عدد كبيــر من وجهــاء وأعيــان المحافظة
الوسطى ،وكان في استقبالهم لفيف من ذوي الشهداء.
وأعــرب بحر ،أثنــاء تواجده ببيــوت العــزاء عن عميق
حزنه وأســفه للحادث الــذي وصفه باألليــم ،داعيا اهلل

التكاتــف الذي جرى إلخماد الحريق لوحة فنية شــعبية
ورسمية مشرفة رغم قلة االمكانات بسبب الحصار.
هذا وزار الوفد مكان الحريق واطلع على حيثيات الحادث
والجهــود الرامية إلزالة ما خلفه الحريق ،والبدء بإصالح
ما نجم عنه من أضرار ،معبرين عن أملهم بعودة الحياة
في مخيم النصيرات لطبيعتها وآملين الشــفاء للجرحى
والرحمة للشهداء.
الجديــر ذكــره أن الحريق أتى على العديــد من المحال
التجاريــة والشــركات والتهــم الكثير من "البســطات"

عز وجل أن يتغمد الشــهداء بواســع رحمتــه ،وأن يلهم
ذويهم وشــعبنا الصبــر والســلوان ،مشــيداً بااللتفاف
الشــعبي والوطني الكبير حول أسر الشهداء والجرحى،
مبينــا أن هذا االلتفاف والعون الذي قدمه أبناء شــعبنا
الخوانهم المكلومين دليل على وحدة وترابط الشــعب
الفلسطيني.

الشــعبية التي تعد مصدر رزق لمجموعة من العائالت
الفلســطينية المســتورة ونجم عنه أربعة عشر شهيد
وشــهيدة ،وخلف أضــرار بشــرية ومالية هائلــة ،منها
العشــرات مــن الجرحــى الذيــن وصفت حالتهــم بين
المتوسطة وبالغة الخطورة ،األمر الذي أدمى قلوب أبناء
الشعب الفلسطيني في كل مكان.

هــذا ووجــه نــواب المجلس فــي تصريحــات منفصلة
على جانــب زيارة بيــوت العــزاء التحية لجهــاز الدفاع
المدني والجهات الرســمية واألهلية والشركات الخاصة
التي ســاهمت في عملية اخماد الحريق ،معتبرين هذا

بدورهــم عبــر ذوي الشــهداء عــن رضاهم بقــدر اهلل
وتقديرهم لزيارة التشــريعي ،شاكرين جماهير شعبنا
الذي شــكلوا حالة رائعــة من التكاتــف وااللتفاف حول
العائالت المكلومة.

قديمــا قالوا" :درهم وقاية خير من قنطار عالج" ،في إشــارة واضحة لتقديم ســبل
وأســاليب الوقاية على آليات العالج كافة وفي مختلف مناحي الحياة ،حديث الســاعة
اليوم هو فيروس كورونا أو ما يعرف بـ " "COVID-19والذي تفشى حتى كتابة أسطر
هذا المقال في نحو " "100دولة وأصيب به قرابة " "100.000نفس بشرية"3000" ،
منهم تقريباً فارقوا الحياة ،وما زالت سرعة انتشاره تهدد البشرية جمعاء.
الثابت فيما يتعلق بهذا الفيروس أن الوقاية واتباع وسائلها المختلفة بد ًء من النظافة
الشــخصية ومروراً بالحمــات التوعوية وليس انتها ًء باتخــاذ كل اإلجراءات الوقائية
الالزمة لمنع انتشاره وتفشيه في المجتمع ،كل ذلك بمثابة أبسط اإلجراءات الواجب
اتخاذها لحماية البالد والعباد من األوبئة المهلكة كفيروس كورونا.
يبقــى القول" :إن غــزة آمنة بفضل اهلل تعالــى من اإلصابة بهذا الوبــاء على األقل
حتى كتابة هذه الســطور ،لكن ذلك ال يمنع من مواصلــة الجهود الهادفة لمحاربته
واالســتمرار بــكل جدية لضمان منع وصولــه للبالد" .مع تمنياتنا بالســامة ألهلنا
الكرام في أرجاء الوطن كافة.
وهنا فإنني أقدر عالياً القرار الذي أصدره التشريعي مؤخراً والقاضي بتكليف مسؤول
الملــف الصحي بلجنة التربية والقضايــا االجتماعية بإعداد تقرير علمي صحي حول
اآلثار المتوقعة للفيروس المذكور وســبل الحمايــة والوقاية منه واإلجراءات الكفيلة
لمنــع وصوله للبالد ،آمل أن يرافق ذلك حملة توعوية تثقيفية لرفع ثقافة الجمهور
بمخاطر األوبئة تمهيداً للحماية منها.
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وفي قراءة للمشــهد في الضفة الغربية المحتلة واإلجــراءات التي اتخذتها الحكومة
هنــاك ،أرى أنهــا إجراءات مبالغة فيها وهي تهدف لتحقيــق ثالثة أهداف على األقل
يمكن إدراجها باقتضاب على النحو التالي:
أهــداف نقابية؛ متمثلة بمنع وافشــال الحراك النقابي لنقابــات الضفة الغربية وفي
مقدمتهــا نقابــة األطباء التي كانت بصــدد اتخاذ إجراءات نحو االضــراب عن العمل
لتحسين ظروف األطباء.
هدف مالي؛ وهو ذات عالقة واضحة جداً بالمكافأة المالية التي رصدها البنك الدولي
بالتنســيق والتعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم الدول التي تعاني من تفشي
الفيروس.
هدف سياسي؛ له عالقة بإحراج غزة والسلطة القائمة فيها ومحاولة تأليب جماهيرها
بحجــة أن من يقوم على إدارة غزة ليس مهتماً بصحة الناس والمواطنين عامة؛ في
حين أن نموذج الضفة مختلف تماماً.

كارثة النصيرات

تألمنــا بدرجة ال متناهية للحريق الذي نشــب بالنصيرات ومــا نجم عنه من ضحايا
وشهداء وجرحى وأضرار مادية ومعنوية وتضرر بالغ للمنشآت التجارية واالقتصادية،
والعبرة دوماً تكمن بالحقيقة والبحث عن األســباب التي أدت لحدوث المأســاة ،وهنا
أثمن قرار المجلس التشريعي بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي حقائق بهدف الوقوف
على األســباب والتداعيات والكشــف عن كل مسئول قصر بواجباته ومهامه ومن ثم
محاســبته على تقصيره ،فالثواب والعقاب مبدأ وســمة يجــب أن تحترم دوماً وعلى
االطالق.
تعازينا الحارة لذوي الشهداء وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى ،وكلي أمل بمحاسبة
المقصرين ،والبدء الفوري بتعويض الخســائر وترميم ما تضرر جراء الحادث األليم،
والتحية ألهلنا بالنصيرات وشــبابها األبرار الذين بادروا بحمــات إلزالة آثار الكارثة
ومحاولــة إعــادة الحيــاة لمجراها الطبيعي مــع التأكيد على حيوية شــعبنا وتكاتفه
والتفافه حول المتضررين وذوي الضحايا.
واألمل معقود باهلل تعالى ثم بالجهات الرسمية للعمل على حماية شعبنا من أي ضرر
محتمل ووضع معايير تضمن سالمة المواطنين وحمايتهم من أي كوارث متوقعة مع
االهتمام بوسائل وإجراءات السالمة الشخصية والعامة.
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