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يتقدم د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي ورئاسة المجلس 

واإلخوة النواب وموظفي المجلس بالتهنئة  بالسالمة التامة  من األخ 


من جراء الوعكة الصحية التي ألمت به متمنين له السالمة والعافية

@ŸÌÎÜ@çÌç« .Ü@fiÏÇÜ@…‰fl@|nœ@äaã‡néa@ZlbËí@kˆb‰€a
Ú®bóæa@¿@ÒÜbu@ÚjÀä@Â«@·‰Ì@ @̧ÈflbËfl@ÚéäbøÎ@ê‹1a

اســتهجن النائب في المجلس التشريعي محمد 
شهاب استمرار حركة فتح وقيادتها وسلطتها في 
رام اهللا منع رئيس المجلس التشريعي الدكتور 
عزيز دويك من ممارسة مهامه ودخول المجلس 
التشــريعي، كما حمل فتح مسئولية استمرار 
االنقســام وعدم الرغبة في الحوار والمصالحة 
الوطنية الشاملة. ولفت أن التراجع عن القرارات 
ذات المصلحــة الوطنية هو الســمة الغالبة في 
تعاملها مع حركة حماس حيث تراجعت مرارًا 
ــود التي وافقت عليها خالل  عن العديد من البن
جوالت الحوار وكذلك في اللقاءات الميدانية 
التي تم تشكيلها مؤخرًا في غزة والضفة وقال" 
في كل مرة يضربون بمواثيق الشــرف عرض 
الحائط" وأشار أن ذلك يؤكد عدم وجود إرادة 
مستقلة وعدم وجود الرغبة الجادة في تحقيق 
ــة، إضافة لوجــود تدخالت  المصالحــة الوطني
ــرة توافق هذه الرغبة  وضغوط خارجية كبي
الداخلية عند قيادات فتح والتي تنبع من أحقاد 
دفينة ورغبات باالنتقام، وذلك يزيد من محنة 
الشعب الفلسطيني والشرخ السياسي، وال تفسير 
لذلك سوى بعد الشقة بين المشروعين مشروع 
المقاومة والتمسك بالثوابت الوطنية ومشروع 

أوسلو والمفاوضات المذلة. وأكد النائب شهاب 
ــة بين رئيس المجلس د. دويك من  أن الحيلول
ــه بالمجلس ومنعه من ممارســة  دخــول مكتب
مهامه، ورفضهم التعامل معه كرئيس للمجلس 
ونكوصهم عما جرى من اتفاق بهذا الخصوص؛ 
كل ذلــك يؤكــد مــن جديد على اســتمرار 
سياستهم بتعطيل المجلس التشريعي وتعطيل 
ــام بين الكتل  مســاعي د. دويــك لتحقيق الوئ
البرلمانية وتفعيل المجلس، وإجهاض الحوار 
الوطني ومســاعي المصالحة الوطنية، وهو ما 
يعني استمرار حصار القطاع ومعاناة شعبنا، وهو 
ما يؤكد ضلوع الرئيس عباس وقيادة فتح في 

الضفة في كل ما سبق عن قصد وسبق إصرار.



@ÈuÎ@¿@ÒÜbu@ÚÓ‰†Î@Ú–”Î@kuÏnèm@Ú„Üb‡®a@›n”@Ú∫ãuZã¢.Ü
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أكد د.أحمد بحر النائب األول  لرئيس 
المجلس التشــريعي أن جريمة تعذيب 
وقتل المجاهد فادي الحمادنة في سجن 
جنيد في نابلس تستجوب وقفة وطنية 
جادة من كافة القوى الحية في شعبنا 
ــه وفصائله  بكافة أحزاب الفلســطيني 
واألحرار ومؤسســات حقوق اإلنســان 
لوضــع حد لسياســة اإلعــدام والقتل 
الممنهج الذي تتبعــه األجهزة األمنية 
في الضفــة الغربية التابعــة لمحمود 
عباس وسالم فياض وينفذها الجنرال 

األمريكي المجرم دايتون.
وشدد بحر أن هذه الجريمة هي وصمة 
ــن على األجهزة  عار فــي وجه القائمي
ــة وأن شــعبنا الفلســطيني لن  األمني
يســكت على هذا الظلم والطغيان الذي 
ــاث المقاومة وحرف  يعمــل على اجتث

األنظار عن جرائم العدو.
ــن بحر أن مــا يحدث فــي الضفة  وبي

ــة هــو امتداد لسياســة فاشــلة  الغربي
اتبعتها أجهزة عباس ســابقا في قطاع 
غزة من خالل قتل المقاومين والعلماء 
وأئمــة المســاجد وأســاتذة الجامعات 
وكانت نتائجهــا كارثية على الطغاة 
ــاع العــدو وهو ما ســيجنونه في  وأتب
الضفة الغربية إن لم يتراجعوا عن هذه 

السياسية الحمقاء.
من جانبها اعتبرت النائب منى منصور 
عضو المجلس التشريعي جريمة قتل 
ــة تطور خطير  المواطــن فادي حمادن
جدا ويقــود نحــو مســتقبل مجهول 
فيما يحــدث في الضفة الغربية خاصة 
المعتقلين السياسيين وأشارت أن هذه 
الحادثة هي الخامســة التي يستشــهد 
فيها شــباب تحــت التعذيب فــي أقبية 
التحقيق في ســجون السلطة برام اهللا 
والحالة الخامســة عشر نتيجة سياسة 
ــا األجهزة األمنية  القمع التي تنتهجه

في الضفة الغربية، وأكدت أن ما حدث 
ــة وتوقعت  ــل الحمادن فــي جريمة قت
النائــب منصور أنه في حال اســتمرت 
هذه السياسة فإن فريق رام اهللا سيكون 
الخاســر وخاصة أن شعبنا الفلسطيني 
يرفض اســتمرار هذه السياســة وأنه 
لن يصمت كثيرا تجــاه هذه الجرائم 
وعبــرت عن اســتغرابها مــن الصمت 
الذي تمارسه بعض الفصائل في الضفة 
ــة وكذلك مؤسســات حقوق  الغربي
ــن أنها ترى وتشــاهد  اإلنســان في حي
حجم الجرائم وسياسة القمع القبضة 
الحديدية التي تمارس بحق المواطنين 
من قمع الحريات وكتم األصوات ومنع 
المسيرات وحمالت اعتقاالت متواصلة 
ضد المجاهدين وزوجاتهم وأمهاتهم، 
ــى الحوار أكدت  وعن تأثير ذلك عل
ــة جديدة  منصــور أن هذا يمثل ضرب
يوجها فريق رام اهللا للحوار وانه غير 
معني للحــوار وان نتائــج االنتخابات 
اللجنة المركزية التابعة لفتح تؤكد 
أن هذا التيار هو الذي يحكم في الضفة 
الغربية وجاء وفق أجندة محقق مسبقا 
جاء لتنفيذها في الضفة الغربية وبينت 
منصور أن التشــريعي يتابع بقلق هذه 
الحوادث ويعبر عن رفضه لها وسيعمل 
ــا وأن الذين  بكل جهــده لوضع حد له
ــون إعاقة عمل التشــريعي هم  يواصل

نفســهم الذين يرتكبون هذه الجرائم 
وان الهــدف من تغيب التشــريعي هو 
منعه من رفع صوته تجاه أشكال القمع 
التي تمارسها قيادة السلطة في رام اهللا.

ــر النائــب فــي المجلس  ــدوره اعتب ب
التشــريعي مشــير المصري استشهاد 
ــة جريمة في حق الوطن تضاف  حمادن
ــى الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن  إل
ــة، ملفتا أن  ــاس في الضفــة الغربي عب
هذه هي الجريمــة الثانية أثناء انعقاد 
مؤتمر فتح العام بعد استشــهاد القائد 
ــو طعيمة، لتؤشــر لطبيعة  كمــال أب
المرحلة القادمــة لحركة فتح والتي 
ــن،  لألســف تســفك دمــاء المجاهدي
وأكد النائب المصري أن ذلك مؤشر 
ــر يجب أن تتراجع فتح عنه وعن  خطي
منهجها فــي التعامل مع أبناء شــعبها 
في الضفــة الغربية، وقــال" لن يكون 
لفتح أي مستقبل طالما تحارب الشعب 
والمقاومة، وتتبنى األجندة األمريكية 
والصهيونينة"، وأضاف أن هذه الجريمة 
ــة للتهديدات  ــدة ترجمة حقيقي الجدي
التي أطلقها أبو مازن  في مؤتمر فتح 
ــذ حرفي لخارطة  الســادس وهي تنفي
الطريق التي يتفاخر بها عباس وثمرة 
ــي الخياني مــع العدو،  التنســيق األمن
وطالب النائب المصري بضرورة وقف 

مهزلة االعتقال السياسي.

@äb»é˛a@ b–mäa@—”Ï€@›Çánm@Ô»Ìãìn€a@¿@ÚÌÜbón”¸a@Ú‰v‹€a
ــة االقتصادية  بعــد أن تلقــت اللجن
في المجلس التشــريعي الفلسطيني 
عــدد كبير من شــكاوى المواطنين 
تجاه ارتفاع في أســعار بعض المواد 
االستهالكية الضرورية تدخلت لدى 
ــة المختصة لوقف   الجهات الحكومي
اللجنة  ارتفاع األسعار.وأكد رئيس 
ــة النائب عاطف عدوان أن  االقتصادي
لجنته ناقشت أســباب ارتفاع أسعار 
بعــض المواد االســتهالكية وطرق 
خفــض تلك األســعار مــع وزارتي 
الزراعة واالقتصاد الوطني، وتوصلت 
مع الحكومة للســماح بدخول بعض 

المــواد الغذائية لغــزة قريبا، حيث 
تدخلت اللجنة االقتصادية عند وزارة 
الزراعة للسماح بإدخال ٧٠ طن بصل 
ــم زيادة  خــالل أســبوع وعلى أن يت
ــة في شــهر رمضــان المبارك  الكمي
ــن، ووجد  لتســد حاجــات المواطني
ــة وحرصها على خفض  تدخل اللجن
األسعار لما يناسب المواطنين تجاوبا 

ايجابيا.
وكان السوق الفلسطيني شهد مؤخرا 
ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في عدد من 
الحاجات االستهالكية األساسية التي 

يحتاجها المواطن الفلسطيني.

ــوان المرحلة ورمزًا  للتضحية  المقاومة في فلســطين اليوم هي عن
ــكل أحرار العالم في الدفاع عن الحقوق  والفداء بل أصحبت قدوة ل
المغتصبة وتحرير األوطان والمقدسات من دنس االحتالل الصهيوني 
الجاثم على أرض فلسطيني، لقد تجسد هذا في حرب الفرقان بصمود 
المقاومة األسطوري اثنين وعشرين يومًا أمام اكبر ترسانة مسلحة 
الجاثم على أرض فلسطيني، لقد تجسد هذا في حرب الفرقان بصمود 
المقاومة األسطوري اثنين وعشرين يومًا أمام اكبر ترسانة مسلحة 
الجاثم على أرض فلسطيني، لقد تجسد هذا في حرب الفرقان بصمود 

في الشرق األوسط ورغم ذلك ظلت المقاومة صامدة ولم تتزعزع 
ــا أو النيل من عزيمتها  ولم يســتطع العدو الصهيوني كســر إرادته
بل انســحب الجيش الصهيوني من قطاع غــزة دون أن يحقق أيًا من 
ــا أو النيل من عزيمتها  ولم يســتطع العدو الصهيوني كســر إرادته
بل انســحب الجيش الصهيوني من قطاع غــزة دون أن يحقق أيًا من 
ــا أو النيل من عزيمتها  ولم يســتطع العدو الصهيوني كســر إرادته

أهدافه التي أعلنها أمام العالم. 
لقد حاول العدو الصهيوني يائسا أن يقضي على المقاومة منذ اتفاقية 
أوسلو المشئومة في عهد رئيس الوزراء الصهيوني رابين الذي وافق 
على دخول قوات من منظمة التحرير الفلســطينية في غزة والضفة 
الهدف من ذلك هو القضاء على راس المقاومة في فلســطين بعد أن 
فشــل هو في القضاء عليها وهو الذي أعلن في الكنيســت الصهيوني 
قائًال ماذا أقول لرجل جاء ليموت، وهو القائل أتمني أن أصحو ألرى 
فشــل هو في القضاء عليها وهو الذي أعلن في الكنيســت الصهيوني 
قائًال ماذا أقول لرجل جاء ليموت، وهو القائل أتمني أن أصحو ألرى 
فشــل هو في القضاء عليها وهو الذي أعلن في الكنيســت الصهيوني 

ــا البحر, فذهــب رابين وبقيــت المقاومة، واجتمع  غــزة وقد ابتلعه
األشرار في شرم الشيخ ( أمريكا و إسرائيل) ومن لف لفهم من عجم 
وعرب في عام ٩٦ الجتثاث المقاومة ففشــلوا واســتمرت المقاومة، 
وجاء شــارون وأعلن خالل مائة يوم أنه سيوقف المقاومة فانسحب 

من غزة وتحررت غزة بالمقاومة .
حاول المنفلتون في غزة االنقالب على الشرعية الفلسطينية فجلبوا 
األموال والسالح بدعم أمريكا وإسرائيل وبقيادة الجنرال األمريكي 
دايتون فلم يفلحوا في كســر إرادة الشــعب الفلسطيني وهربوا إلى 
رام اهللا بعد أن طهر اهللا غزة من دنسهم وإجرامهم ورجسهم، حاولوا 
مــرة أخري أن يعودا على دبابة صهيونية إلى غزة وفاحة  في األيام 
األولــي من حرب الفرقان كان بعــض قادتهم ينتظر العريش ومعه 
آالف المنفلتين وبعضهم ينتظر على معبر إيرز ( معبر بيت حانون ) 
ساعة الصفر لتسقط غزة ، فيدخلوا على دبابة صهيونية ولكن بفضل 

اهللا سقطوا ورد اهللا كيدهم خائبين وانتصرت غزة بفضل اهللا .
واليوم من قلب مؤتمرهم المزعوم من بيت لحم يهددون ويتوعدون 
المقاومة وعلى رأســها حركة حماس وتحولت إلى حديث المؤتمر 
وكأنه عقد من أجل التهديد واستهداف المقاومة، وخالله مؤتمرهم 
استشهد أحد المجاهدين من أبناء حركة حماس بعد تعذيبه على أيدي 

األجهزة األمنية وهو المجاهد ليسقط المجاهد فادي الحمايدة.
ــات اللجنة المركزية وصعود نجوم جدد ليمثلون حركة  إن انتخاب
فتح ال نجد له تفســيرًا إال في اإلصرار في مشــروع التســوية الذي 
ــدة االحتالل في مالحقــة المقاومة وعلى رأســها  يتســاوق مع أجن

حركة حماس. 
إننا نؤكد ألبناء شــعبنا في كل مكان أنه كما ذهب رابين وشارون 
وبقيت المقاومة ســيدثر أصحاب مشروع التسوية العبثية وستبقي 
حمــاس حامية لمشــروع المقاومة حتى تحرير األوطــان بإذن اهللا 

تعالي.



العدد التاسع عشر

عقد المجلس التشريعي جلسة استماع لوزير 
ــة أحمــد الكرد   العمــل والشــئون االجتماعي
لمناقشــة عــدد مــن القضايا المتعلقــة بعمل 
ــن، وذلــك اليوم في مقــر المجلس  الوزارتي
ــة النائب عبد  ــة التربي بحضــور رئيــس لجن
ــة االقتصادية  الرحمــن الجمل ورئيس اللجن
النائب عاطف عدوان، وكل من النائب ســالم 
ســالمة والنائــب يوســف الشــرافي والنائب 
خميس النجار والنائب محمد شــهاب والنائب 

مريم فرحات والنائب هدى نعيم.
ــح الجلســة النائب الجمــل وثمن عمل  وافتت
وزارتي العمل والشــئون االجتماعية وتساءل 
عن الدور الذي قامــت به تلك الوزارتين في 
الفترة السابقة، كما تساءل الدكتور الجمل 
عن وضع أبناء المعتقلين في السجون وطبيعة 
المســاعدات االجتماعية المقدمة لهم، ومدى 
دقة قاعدة البيانات التي يتم تقديم المساعدات 
على أساسها، وحق المعاقين في الوظيفة العامة 
بنســبة ٥٪ حســب نص القانون، كما تم طرح 
موضوع العمال وقضاياهم وطبيعة المساعدات 

المقدمة لهم من قبل الوزارتين.
من جانبه استعرض الوزير الكرد طبيعة عمل 
ــي العمــل والشــئون االجتماعية خالل  وزارت

ÚÓjÌäám@paäÎÜ@·nn≤@Ô»Ìãìn€a@
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أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني كتابا 
يستعرض الجولة الخارجية البرلمانية التي 
قام بها وفــد برلماني بعد الحرب مباشــرة 
برئاســة الدكتور أحمد بحــر النائب األول 

لرئيس المجلس التشريعي.
ويستعرض الكتاب المكون من ١٣٠ صفحة من 
القطع المتوســط ألهم الزيارات والفعاليات 
والنشاطات التي شملتها الجولة والتي بدأت 
بتاريــخ ٢٠٠٩/٢/٢٤، وانتهــت فــي ٢٠٠٩/٤/٢٩، 
وشــملت كل من ســوريا، إيران، الســودان، 
عمــان، اندونيســيا، مملكة البحريــن، قطر، 

المملكة العربية السعودية، لبنان، أثيوبيا.
وبين مدير دائرة اإلعــالم والعالقات العامة 
إياد القرا أن الكتاب يعد توثيقا تاريخيا لتلك 
الزيارة البرلمانية المهمة وأن الكتاب يوثق 
المؤتمرات والزيارات التي شــملتها الجولة 
بالصور، وفي ســياق متصل كشف القرا أن 
المجلس يستعد إلصدار كتاب آخر يتحدث 
عــن انجــازات المجلس خالل الثــالث أعوام 
الماضية وتم تسميته "ثالث سنوات من العطاء 
رغم الحصار" ويشــمل على جميع القرارات 
التي اتخذها المجلس ويوضح لعدد القوانين 
التي تم إقرارها والنشاطات واالنجازات التي 
قام بها المجلس في إطار المهام الموكلة إليه 

من رقابة وتشريع وإقرار موازنة عامة.

ــرة الســابقة وأســهب في انجــازات عمل  الفت
ــم الخدمة للعمال  الوزارتين مــن حيث تقدي
والحاالت اإلنسانية التي بحاجة إلى مساعدات 
ــة قدمت  ــا أن وزارة الشــئون االجتماعي ملفت

خالل الفترة الســابقة مســاعدات شــملت ٢٢٠ 
ألف عائلة, وعن المســاعدات المستقبلية أكد 
الوزير الكرد أن وزارته بصدد مساعدة ٧٠ ألف 

أسرة خالل شهر رمضان.

""" "

@bibn◊@äáóÌ@Ô»Ìãìn€a
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ــة التربية والقضايا  فــي إطار تواصل لجن
التشــريعي  المجلــس  فــي  ــة  االجتماعي
وتفاعلها مع المجتمع الفلسطيني شاركت 
اللجنة احتفال تكريم أوائل الثانوية العامة 
في منطقة شــرق غزة, اليوم , في مركز 
هولســت الثقافي, وذلــك برعاية معالي 
ــة والتعليم العالــي ومدير  ــر التربي وزي

مديرية شرق غزة٠.
وفي كلمة للجنة التربية في التشــريعي 
ــن  ــم المتفوقي ــأت النائــب هــدى نعي هن
وذويهم, وخاصة األوائــل منهم وباركت 
ــة التربية  اجتهاداتهــم , وأكدت بان لجن
والقضايا االجتماعية تفتخر بهم , وتتمنى 
لهم إكمال دراستهم التعليمية , واالرتقاء 
بهم بأعلى المستويات , كما أشادت النائب 
ــة والتعليم في  نعيم بــدور وزارة التربي
الحفــاظ على نجاح المســيرة التعليمية , 
والمديرين  والمعلمات  المعلمين  وشكرت 
والمديرات وأســرة الوزارة على تحملهم 
أمانة استمرار المسيرة التعليمية مما كان 
له بالغ األثر على طلبتنا وان هذا االحتفال 

ثمرة من ثمرات جهدهم 

@bÌbõ‘€a@Î@ÚÓi6€a@Ú‰ß
@fib–nya@¿@⁄äbìm@ÚÓ«b‡nu¸a
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لجنة "التربية والقضايا االجتماعية" واللجنة "االقتصادية" تستمعان لوزير الشئون االجتماعية

Êbè„�a@÷Ï‘yÎ@Úib”ã€a@Ú‰ß
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ــة وحقوق اإلنســان في  ــة الرقاب ناقشــت لجن
ــر رفح  ــة عمل معب المجلــس التشــريعي آلي
ــة العمــل والمعيقــات التي  وســبل تنفيذ آلي
تواجه العمل الميداني داخل المعبر مع وكيل 
وزارة الداخلية كمال ماضي، وذلك في مقر 
المجلس بحضور رئيــس اللجنة النائب يحيى 
موســى وكل من أعضاء اللجنة النائب ســيد 
أبو مســامح والنائب سالم سالمة والنائب عبد 

الرحمن الجمل والنائب هدى نعيم.
وأكد النائب العبادسة على حق مساواة جميع 
المواطنين في الســفر ، مشــددا على ضرورة 
مراعاة الحاالت اإلنســانية التي قد ال تشــملها 
أنظمة الحاســوب التي تضعها وزارة الداخلية، 
وضرورة االستعداد من خالل لجنة طوارئ تعمل 
داخل المعبر لمعالجة جميع الحاالت الطارئة. 
من ناحيته استعرض الوكيل ماضي آلية عمل 
وزارته على معبر رفح وكذلك آلية تسجيل 
أســماء المواطنين في جهاز الحاسوب وتوزيع 
ــة واالحتياج  الباصــات عليهم حســب األولوي
للســفر، مؤكدا أن إدارته تواجه مشاكل من 
المواطنين في كل عملية فتح معبر، ولفت أبو 

اختتم المجلس التشريعي الفلسطيني دورتين 
تدريبيتين، دورة الشهيد سعيد صيام للتدريب 
البرلماني ودورة قيادة الحاسوب اآللي، وذلك 
في مقــر قاعدة التدريب فــي المجلس بغزة، 
بحضــور د. أحمد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلس ود. نافذ المدهون مدير عام المجلس 
ومدير وحدة البحوث والتطوير نبيل الخالدي 

ومدربي الدورات.
وأكــد الدكتور أحمــد بحر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشريعي أن الدورات كانت 
نوع مــن التواصل مع المجتمع الفلســطيني 
ليأخذ المجلس التشريعي، وعبر عن اعتزازه 
ــادة المجتمع، وقال  بتخريــج كوكبة من ق
"ونشــكر اإلخــوة الذيــن ســاهموا وقدمــوا 
معلومــات قيمــة مــن المدربين مــن كافة 

الوزارات والمؤسسات"٠.
ومــن ناحيته ثمــن الدكتور نافــذ المدهون 
مدير عــام المجلس التشــريعي  الجهد الذي 

بدله القائمين على إعداد الدورات التدريبية،.
هذا وشــملت دورة "الشــهيد سعيد صيام" عدد 
مــن المواضيع أهمها األحكام الخاصة بالنظام 
الداخلي للمجلس التشريعي يعطيها الدكتور 
نافــذ المدهون مديــر عام المجلــس، ولجان 
ــة يلقيها الدكتور  تقصي الحقائق البرلماني
محمد النحال أستاذ القانون الدولي في كلية 
الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية، وتشمل 
الــدورة أيضــا محاضــرة بعنوان تشــريعات 
ــا أ. أنور  الضرورة فــي غياب البرلمان يلقيه
الشاعر محاضر القانون الدستوري في كلية 
ــون ، كما ســيتحدث خالل  الشــريعة والقان
ــر اللجان  ــي أمجد األغا مدي الــدورة القانون
التشــريعي والسياسية في المجلس التشريعي 
عن آليات عمل اللجان في المجلس التشريعي، 
أما الفقه اإلســالمي والسياســة التشــريعية 
يتحدث عنه د. ماهر السوسي نائب عميد كلية 
الشــريعة والقانون ، وآليات ســن التشريعات 

للدكتور نافذ المدهون.
كما اختتم المجلس التشــريعي الفلســطيني 
دورة تدريبية في قيادة الحاسب اآللي بحضور 
عدد كبير من الخريجين من موظفي المجلس 
التشريعي الفلسطيني ،وذلك في مقر قاعدة 
التدريــب في المجلس بغــزة، بحضور د. نافذ 
المدهون مديــر عام المجلــس ومدير وحدة 
التدريــب والتطويــر نبيل الخالــدي ومدرب 

الدورة المهندس سلمان منصور.
بدوره ثمن الدكتور نافذ المدهون مدير عام 
المجلس التشريعي  الجهد الذي بدله القائمون 
ــى وحدة التدريب على ما بذلوه في ســبيل  عل
ــل وحدة التدريــب والتطوير،  تطوير وتفعي
ولفت أن دورة قيادة الحاسب اآللي يميزها أن 
استعمال الحاســب اآللي سيكون شرط أساسي 
ــة، مؤكدا أن  مســتقبال في الوظيفة العمومي
اســتخدام الحاســب اآللي جزء من أساســيات 

العمل الوظيفي وتطور العمل الحكومي.
كما ثمن دور العاملين في المجلس التشريعي 
على ما يقدموه في ســبيل االرتقاء بأداء عمل 
المجلس التشريعي ، وقال" سنعمل على تطوير 
الكادر العامل في المجلس  وســنعمل على فتح 
ــاب التدريــب في الخــارج في حــال توفرت  ب

الظروف لذلك".
مــن جانبه أوضح مدير وحــدة التدريب نبيل 
ــدورة تأتــي في ســياق هدف  الخالــدي أن ال
المجلس التشــريعي في تطوير عمــل الكادر 
العامل فــي المجلس وتطوير القدرات الذاتية 
ــا  وتطويرهــا، وثمــن دور دائــرة تكنولوجي
المعلومات في المجلس لما لها من دور كبير 

في إنجاح تلك الدورة.
هذا وشــملت دورة قيادة الحاســوب المفاهيم 
ــا المعلومــات، ونظــام  األساســية لتكنولوجي
التشــغيل وكيفية التعامل مع الملفات، كما 
ــات، وقواعد  شــملت برنامــج جــداول البيان

البيانات، وبرنامج العروض التقديمية.

ماضــي إلى أن الوزارة فتحت أبواب التســجيل 
مؤخرا في جميع محافظات الوطن ، ولفت إلى 

أن الوزارة تصنف المواطنين حســب توافق مع 
الجانب المصري .

ناقشت اللجنة االقتصادية ولجنة الموازنة في 
المجلس التشريعي آلية تفعيل قانون التأمين 
رقم (٢٩) لســنه ٢٠٠٥ الخاص بأعمال التامين 

في مقر المجلس بمدينة غزة .
بحضــور رئيس لجنة الموازنة ا. جمال نصار 
، ورئيــس اللجنة االقتصادية د. عاطف عدوان 
وعضو اللجنة االقتصادية د. يوســف الشرافي 
، ومدير عــام المجلس التشــريعي وممثلين 
ــة والشــرطة ووارة النقل  عــن وزارة المالي

والمواصالت، وزارة العدل

وقــد أكد المجتمعــون على ضرورة تشــكيل 
ــًا للقانون وذلك  ــة ســوق رأس المال وفق هيئ
ــم ورقابة قطاع التأمين  ألخــذ دورها في تنظي
في قطاع غزة . إضافة إلى تفعيل دور الصندوق 
الفلســطيني لتعويض مصابي حــوادث الطرق 
وفقــًا ألحــكام المــواد ( ١٧٠-١٧٧) مــن قانون 
الفلســطيني لتعويض مصابي حــوادث الطرق 
وفقــًا ألحــكام المــواد ( ١٧٠-١٧٧) مــن قانون 
الفلســطيني لتعويض مصابي حــوادث الطرق 

التأمين رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٥م مع األخ باالعتبار 
إقدام سلطة رام اهللا على سحب أموال الصندوق 

من قطاع غزة.
وضــرورة أن تقــوم الحكومة بتعيــن مراقب 

ــة وذلك  ــن وفقًا لألصــول القانوني للتأمي
للرقابة على التأمين في قطاع غزة، إضافة الى 
تنظيم لقاء مع شركات التأمين وممثلي عن 
اتحاد شركات التامين وذلك لتحديد رؤية 
واضحــة لتفعيل قطاع التأميــن حفاظًا على 
ــح المواطن  مصلحة هذه الشــركات ومصال
ــام وزارة  الفلســطيني وتم التأكيد على قي
المالية ووزارة المواصالت بعمل الدراســات 
الالزمة لتحديد االحتياجات اإلدارية والمالية 

لتفعيل الجهات القائمة على قطاع التأمين .

لجنة الرقابة خالل لقائها وكيل وزارة الداخلية



العدد التاسع عشر

ثقافة قانونية
إعداد ا. أنيسة شعبان - الدائرة القانونية المجلس التشريعي

يعد سن القوانين من االختصاصات األساسية لعمل المجلس التشريعي وهو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية كما 
جاء في القانون األساسي المعدل لسنة ٢٠٠٣ وتمر عملية سن القوانين في المراحل الثالثة التالية:




١. مجلس الوزراء.
٢. عضو أو أكثر من أعضاء المجلس التشريعي

٣. لجان المجلس التشريعي


١. القراءة األولى:  يناقــش الــمشــروع بها مـادة مـادة بعد قراءتها واالقتراحات المقدمة بشــأنها ويتـم التصويت 
ــا، وفي األخير يتم التصويت على المشــروع فــي مجمله. في حالة عدم حصول مشــروع القانون على األغلبية  عليه

المطلوبة يعتبر مرفوضًا وال يجوز إعادة تقديمه في نفس االنعقاد السنوي.
ــا، وفي األخير يتم التصويت على المشــروع فــي مجمله. في حالة عدم حصول مشــروع القانون على األغلبية  عليه

المطلوبة يعتبر مرفوضًا وال يجوز إعادة تقديمه في نفس االنعقاد السنوي.
ــا، وفي األخير يتم التصويت على المشــروع فــي مجمله. في حالة عدم حصول مشــروع القانون على األغلبية  عليه

٢. القراءة الثانية:  وتكون خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ إقراره بالقراءة األولى وتقتصر على منــاقشة التعديالت 
المــقترحة ويتم الــتصويت عليها ثم يتبعها الــتصويت على المواد المعدلة نهائيًا.

٣. القراءة الثالثة: وذلك بطلب كتابي مســبب من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعــضاء الــمجلس الــتشريعي 
وتتم قبل تقـديم طلب إحالة المشروع لرئيس السلطة إلصداره وتقتصر على مناقشة التعديالت المقترحة فقط.

وتـقر مشــاريع الـقوانين باألغلبيـة الـمـطلقة (نصف+ واحد) لكل عدد أعضاء المجلس الحاضرين، إال إذا نــص 
الـــقانون عـلى خـــالف ذلك.


يحال مشــروع القانون إلى الرئيس بعد انقضاء مدة أســبوعين من تاريخ إقراره بالقراءة الثانية، أو إقرار المشروع 

بالقراءة الثالثة.
وله خالل مدة زمنيه محددة بشهر إما أن يوافق عليه وحينئذ يكون قد صادق عليه صراحًة ، أو ضمنيًا بمضي المدة 
دون التعليق عليه، أو يعيده مع مالحظاته أو أســباب اعتراضه للمجلس، إلعادة مناقشته فإذا أقره باألغلبية المطلقة 

”للمجلس اعتبر نافذًا وينشر في الجريدة الرسمية ”للمجلس اعتبر نافذًا وينشر في الجريدة الرسمية ”الوقائع الفلسطينية“.

 " " . . 
من مواليد مدينة غزة ١٩٤٩ درست الثانوية العامة في مدرسة الزهراء.

تزوجت من السيد فتحي فرحات وأنجبت منه ٦ أبناء و٤ بنات .
تعبر السيدة أم نضال وجه دعوي واجتماعي معروف على مستوى قطاع غزة ولها تعبر السيدة أم نضال وجه دعوي واجتماعي معروف على مستوى قطاع غزة ولها 
نشاط واسع في صفوف الحركة النسائية لما قدمت من نموذج المرأة الفلسطينية نشاط واسع في صفوف الحركة النسائية لما قدمت من نموذج المرأة الفلسطينية 
المقاومة عندما ظهرت على شاشــات التلفاز وهي تودع ابنها الشــهيد محمد قبل المقاومة عندما ظهرت على شاشــات التلفاز وهي تودع ابنها الشــهيد محمد قبل 
خروجه لتنفيذ عملية استشــهادية قتل خاللها عــدد من الجنود الصهاينة، وأطلق خروجه لتنفيذ عملية استشــهادية قتل خاللها عــدد من الجنود الصهاينة، وأطلق 

عليها فيما بعد " خنساء فلسطين"
هي أم لثالثة شهداء من كتائب الشهيد عز الدين القسام وهم (الشهيد القائد نضال هي أم لثالثة شهداء من كتائب الشهيد عز الدين القسام وهم (الشهيد القائد نضال 

فرحات، الشهيد محمد فرحات ، الشهيد رواد فرحات ) 
ــم قصف منزلها من قبل طائرات ال F١٦  الصهيونية بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/١١، مما أدي  ــم قصف منزلها من قبل طائرات ال F١٦  الصهيونية بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/١١، مما أدي ت ت

إلى تدميره بالكامل.
فازت باالنتخابات عام ٢٠٠٦ ضمن قائمة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس 

عضو لجنة التربية والقضايا االجتماعية

""
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اِّـرأة َّـ اِّـجلس قدمت نموذج بارز وفعال واستطاعت أن تنجز قوانني تخدم اِّـرأة


وعــن مســتقبل الحوار الفلســطيني 
اعتبرت النائب فرحات أن الحوار لن 
ينجــح أبدا ، وقالت "المســألة أكبر 
ــن ولكنها بين  مــن حوار بيــن طرفي
حق وباطــل وال يمكن أن يجتمع حق 
ــزان واحد أقول ذلك  وباطل في مي
ليــس مــن فــراغ ولكن مــن مفهوم 
ــة"، معبرة  واضح ووجهــة نظر جلي
عــن أمنيتها  أن يجتمع كل الشــعب 
الفلسطيني في خندق واحد على قلب 
واحد وهدف واحــد ، وتابعت "يعمل 
اهللا أننا ال نحب الفرقة لشعبنا، ونريد 
ــة لحقوقنا  للوحــدة أن تكــون مظل
اإلســالمية  ــا  وثوابتن المشــروعة 
ــي نؤمن  ــة المقاومة الت تحــت مظل
ــد لتحرير األرض  بهــا كخيار وحي

والعباد.
مــع  ــا  فــي حديثه تقــول  ومضــت 
ــا ال نــرى بوادر  "البرلمــان" ثــم إنن
لنجاح هــذا الحوار لعــدم مصداقية 
الطــرف اآلخر والكل يشــهد ويتابع 
كل ما تفعله فتح من نقض لالتفاقات 
ومراوغــة كل حين وآخر وال يمكن 
أن نصف منطق الحــوار التي تنطلق 
ــح إال بالنائب عــن االحتالل  ــه فت من
أن  وأرى   ، ــة  الخارجي واالمــالءات 
مستقبل هذا الحوار غامض وال يدعو 

إلى التفاؤل أبدا .
المجلــس  فــي  المــرأة  دور  وعــن 
التشــريعي أوضحت أن المرأة قامت 
في المجلس بدور بارز وفعال خالل 
الســنوات الثالث، وكانت مشــاركة 

فعال إلخوانها في أداء مهامها بفاعلية 
باستثناء أشياء بســيطة جدا. صحيح 
ــات كانــت أكبر من ذلك  أن األمني
ــر الكثير  ــا نطمح إلى تغيي وقد كن
من الواقع الســيء ومــا زلنا ، إال أننا 
ــات كثيرة جدا عاقت  صدمنا بتحدي
مسيرتنا وطموحاتنا في تحقيق كل 
ما نصبو إليه ويصبو إليه شــعبنا في 

التغيير واإلصالح .
ــت النائــب فرحــات أن الكثيرة  وبين
ــن التي أقرهــا المجلس  هــي القواني
التشــريعي وكان باإلمكان أن ننجز 
أكثر من ذلــك ولكن األحوال التي 
نعيشــها والحوادث المتالحقة حالت 
دون ذلك. وكان للمرأة دور بارز في 
إقرار بعــض القوانين وكان أبرزها 
ــة حيث بذل  ــون الحضانة لألرمل قان
ــه جهد كبير إلخراجــه بالصورة  في
التي تحل المشــكلة خاصــة بعد الكم 
الهائل من الشــهداء وما نتج عنه من 
مشــاكل وتبعات البد من معالجتها . 
وكان القانون الثاني الخاص بالمرأة 
في تغيير اســمها بانتســابها إلى اسم 
عائلة الــزوج وتقريبا كل القوانين 
تكفل حقوق كال من الرجل والمرأة 
ــم تفرق بينهما فــي كل الحقوق  ول

المشروعة .


المــرأة  أن  يشــهد  ــكل  وال حقيقــة 
الفلســطينية قدمت نموذجا رائعا في 
الصمود والتحدي والثبات على الحق 
ــم يقتصر  ــى الألواء ول والصبر  عل
دورها على ذلك فحسب ولكنها دخلت 

الميدان وكانت استشــهادية وشهيدة 
و أسيرة وجريحة وقامت بكل أنواع 
المقاومة فــي كل الميادين ، فكانت 
بحــق محضن األبطــال والمجاهدين 
وأثبتت نفســها في ســاحة المواجهة 
ــكل جــدارة ويطول  مــع األعــداء ب
ــا في هذا الموضوع .  المقام لو فصلن
فهي بحــق أم المقاومة والمجاهدين 
. وقد رأيت بأم عيني الشرف العظيم 
الذي حظيت به المرأة الفلســطينية 
في خارج فلســطين – الدول العربية 
ــح الكل يشــير  واإلســالمية – وأصب
ــارز الــذي  ــدور الب ــا وال بتضحياته
ــا وأمتها  ــه لنصــرة قضيته قامــت ب
ومــا الحفاوة التي كنــت أحظى بها 
فــي أي مكان أو غيــري من األخوات 
ــارة الدول العربية  اللواتي قمن بزي
واإلســالمية إال دليــال واضحــا على 
ــدور المرأة  تقديــر هذه الشــعوب ل

الفلسطينية في هذه المقام .


وأرسلت خنساء فلسطين كما يطلق 
عليها الفلســطينيون رسالة ألخواتها 
الفلسطينيات قالت فيها: "أما رسالتي 
للمرأة الفلســطينية عامــة أقول لها 
ــة متعلقة  ــة دين وقضي إنــك صاحب
بهــذا الدين وعليــك واجب مهم هو 
األولى من كل أمــورك الذاتية إنها 
ــل وال يمكــن لنا  ــة وطــن محت قضي
العيش راضين عن أنفســنا ونستحق 
العيــش في هذا الوطــن إال بتحريره 
مــن المحتل الغاصب ، ال نريد العيش 
ــل ولكننا  ــف المحت أذالء تحــت صل

نريد أن نحيا حياة كريمة في وطن 
محــرر مكرمين أحرار لنا وألجيالنا 
من بعدنا فعليك بالعمل بما يتطلبه 
ذلــك الواجب المقــدس . أما المرأة 
المجاهــدة والتي أثبتــت أنها عصية 
على االنكســار بما تحملت وكابدت 
ــاة ملؤهــا اآلالم والمر  وعاشــت حي
ــكل مــا تعني الكلمــة ، أناشــدك يا  ب
أختي وأشــد على يديك أن تواصلي 
ــه وال تتعبي وال  ــى نهايت ــق إل الطري
تيأسي حتى لو طال الطريق وعظمت 
األهوال فهي مجرد سويعات نقضيها 
في هذه الدنيا وال ننتظر الراحة إلى 
في لقــاء اهللا عز وجــل فلتكن الدنيا 
ــدار اآلخرة  مزرعــة تعب ونصب وال

دار الجزاء والعطاء .
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أكد  الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني على التمسك 
بالثوابت الوطنية ودعم المجلس لتلك الثوابت 
والحقوق، ملفتا إلى مســاومة اإلدارة الدولية 
ــف االعتمار مــن اجل  للفلســطينيين فــي مل
ــازل عن تلك الحقوق، خــالل حفل أقامه  التن
المجلس التشريعي الفلســطيني بالتعاون مع 
نادي الجزيرة الرياضي لتكريم المعاقين الذين 
مثلوا فلســطين في تونس، والذي حضره عدد 
كبير من الوزراء ونواب المجلس التشــريعي 

والمهتمين.
وأشــاد د.بحر بالحفــل الذي أقامــه المجلس 
التشريعي و الذي يمثل الوحدة الوطنية بكافة 
أطيافها ويترك الخالف الفلسطيني جانبا عند 
الحديث عن الرياضة والرياضيين الذين وحدوا 
ــن الذين أطلق  الوطن خاصــة رياضة المعاقي
عليهم "األصحاء" طــوال كلمته خالل الحفل 
مؤكــدا أنهم األصحــاء بإرادتهــم وتحديثهم 
إلعاقتهم وتميزهم فــي أدائهم الرياضي الذي 
مثل تحدي لالحتالل الصهيوني، ملفتا أن هؤالء 
ــم الخارجي ورفعوا  مثلوا فلســطين أمام العال

علم فلسطين الموحد عاليا.
وضرب د. بحر مثال للمعاقين الذين يستطيعون 

تحــدي اإلعاقة والمضــي قدما نحــو تحقيق 
أهدافهم في الشيخ المقعد اإلمام الشهيد أحمد 
يس وســط تصفيق حار من الحضــور، وقال" 
ذلك الشــيخ اإلمام رغم أعاقة أطرافه األربعة 
عن الحركة إال أنه اســتطاع تأســيس حركة 
ــان االحتالل والثبات على  كبيرة وتحدي كي

الحق والموقف والكلمة وأصبح رجل أمة".

وفي نفس الســياق كرم المجلس التشــريعي 
عميد األسرى األردنيين سلطان العجلوني الذي 

يزور قطاع غزة هذه األيام.
وأكد د.بحر أن شــعبنا الفلســطيني سيواصل 
المسيرة من أجل نيل حقوقه المشروعة بدعم 
عربي وإسالمي وأحرار العالم، وخير مثال على 

ذلك األسير المناضل سلطان العجلوني.
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ــور أحمــد بحر النائــب األول  ــح الدكت افتت
لرئيــس المجلس التشــريعي موقع المجلس 
التشريعي على شبكة االنترنت بحلته الجديدة، 
ــى أهمية وجــود موقع فعال  وأكــد بحر عل
ومتجــدد يتضمن فعاليات وأنشــطة المجلس 
التشــريعي ويكون بمثابة نافذة المجلس إلى 

العالم الخارجي.
وأضــاف د. بحر على أهمية اســتخدام التقنية 
ــة أخبار النواب وفعالياتهم  الحديثة في تغطي

والتواصــل مــع المواطنين لمســاهمة في حل 
مشاكلهم عن طريق تلقي الشكاوي مباشرة عن 

طريق الموقع .
بدوره استعرض المهندس سلمان منصور القائم 
بأعمال مدير دائرة تكنولوجيا والمعلومات أقسام 
ووحدات الموقع والتقنية الجديدة التي تضمنته 
من خالل عرض جلســات المجلس التشــريعي 
بشكل مباشر عبر الموقع وتقنية تقدم الشكاوى 
مباشرة إلى نواب المجلس وعرضها عليهم عبر 

اللجان المختصة والرد على الشكوى.
وبيــن منصــور أن الموقــع أفــرز مســاحة 
الســتعراض وضــاع وأحوال النواب األســري 
داخل الســجون الصهيونية، إضافة إلى قســم 
الثقافة القانونية والتشــريعات الفلســطينية، 

إضافة إلى قسم استطالع الرأي.
ــى موقــع  ــن الدخــول عل ويمكــن للمواطني

التشريعي على العنوان التالي:
www.plc.gov.ps 

 كانت سوابق نتنياهو وليبرمان في التعبير عن أحقادهم ولؤم عقيدتهم منذرة بالشرور ومنطوية 
ــى التهديد بمذابح جديدة للعرب تزيد فظاعتها على مذابح بيجن وشــارون وأمثالهم من قبل .  عل
فأولهما يريدـ  على حد قولهـ  أن يفعل بالفلســطينيين ما فعله الصرب بالبوســنيين المســلمين . 
والثاني يريدـ  على حد قوله أيضاـ  اســتخدام القنبلة الذرية اإلســرائيلية تارة ضد الســد العالي 
بمصر وتارة ضد مدينة غزة . وقد حرص كالهما على توكيد توجهاته ومواقفه اإلجرامية كلما 
صرح تصريحا أو خاطب جمهورا من المستوطنين الدخالء في بالد الفلسطينيين . ومن هنا ارتفعت 
مراتبهما ، وأوصلتهما الجمهرات اليهودية في االنتخابات األخيرة إلى مقاعد الســلطة والقرار في 

دولة االحتالل . 
يتمتع نتنياهو اليوم بمركز زعيم أوحد في إسرائيل . ويتفوق في قوة زعامته على أولمرت باألمس 
. ففي حين كان أولمرت محاطا بتســيبي ليفني من ناحية وبموفاز وباراك من ناحية أخرى ، فإن 
الذين يحيطون بنتنياهو مجموعة من الشخصيات  الباهتة من ربايات الجماعات الدينية الملووثين 
في عقولهم وخياالتهم . وكان يمكن لليبرمان أن يشكل رقما أمام نتنياهو ، ولكن الشرطة لم تمهله 
فإذا بها تتهدده بتقديمه للقضاء بتهم الرشوة وغسيل األموال وصفقات المافيا ويبيت بالتالي وهو 
قلق ينتظر مصيره . وهو على العموم وكما يتضح من أقواله وأفعاله أشد لوثة ولؤما من رئيسه . 

لم يتوقف عهد نتنياهو عند السوابق ، فإذا بالنذر تصبح وقائع مشهودة يوما بعد يوم : 
ـ بدأها برســالة إلى الفلسطينيين الذين يؤمنون بنهج المفاوضات طريقا وحيدا لحل الصراع مع 
إســرائيل . فقال لهم : اعترفوا سلفا بيهودية إسرائيل . وماذا تعني يهودية إسرائيل ؟ تعني تفويض 

نتنياهو بطرد عرب المناطق المحتلة عام ١٩٤٨ من ديارهم .. ربما إلى مناطق السلطة الفلسطينية !
ـ ولم تمض شــهور فإذا به ينشــر في الصحف إعالنات عن عطاءات جديدة لبناء وحدات استيطانية 
جديدة في الضفة الغربية . وماذا يعني ذلك ؟ يعني استمرار االستيطان دون توقف ، في مبادرة تلقي 
القفاز في وجه رئيس الواليات المتحدة وتبصق بصقة كبيرة في وجه المبعوث األمريكي جورج 

ميتشيل ، القادم لتسهيل التسوية ، ال لمواجهه التعقيدات . 
ـ ولم تمض شهور حتى صدر قرار وزير مواصالت نتنياهو بمحو األسماء العربية للمدن والقرى 
والشوارع ، وتغيير اليافطات بحيث ال تظهر إال األسماء العبرية التي لفقوها وجعلوها بديلة لألصلية 
. فماذا يعني ذلك ؟ يعني االســتمرار في تزوير كل شــيء يمت إلى الحقيقة بصلة ، وصبغ البالد 
عنوة بالصبغة التي افتعلها االحتالل واصطنعها ولفقها دون أي حساب ألصحاب البالد وال للحقيقة 

نفسها . 
ـ ولم تمض شــهور حتى أصدر أخطر قرار ذي أخطر داللة منذ ١٩٤٨ وهو القرار القائل بطرح ( 
أمالك الغائبين ) الفلسطينيين للبيع لليهود ! وماذا يعني هذا  ؟ يعني أن احتالل فلسطين كلها عام 
١٩٤٨ بات نهائيا فلم تعد أمالك الغائبين تنتظر تســوية ولم يعد لالجئين الفلسطينيين أي حق في 
البالد التي  ظلوا يملكون حتى ما بعد النكبة ٩٣ ٪ من مساحتها الكاملة ، ملكا قانونيا مسجال بالطابو. 
 ـ ولم تمض أيام حتى هجمت حكومة نتنياهو هجومها الصاعق على المقدســيين في حي الشــيخ 
جراح وأخرجتهم من بيوتهم ملقية بهم إلى الشارع . وقد كانت مشاريع االستيالء على الشيخ جراح 
بغرض ضمه إلى المدينة الجامعية وسكن الطالب في الجامعة العبرية مشروعا قديما بادرت إليه 
حكومات سابقة ثم تراجعت عنه بسبب ردات الفعل القوية . إلى أن جاءت حكومة نتنياهو فوضعته في 

األولويات . وأسندت تنفيذه إلى عصابات المستوطنين أتباع الحكومة .
هل هناك أية مبالغة في التحذير من عدوان جديد على غزة ، تقوم به هذه الحكومة ؟ هذا سؤال ملح 
اليوم ، ال سيما أن كثيرا من إخواننا في القطاع مسترخون متخففون من احتياطات األمن آخذون 
راحتهم أربعة وعشــرين قيراطا !! بينما أعمال االســتطالع اإلسرائيلي في قطاع غزة مكثفة ليال 
ونهارا . وإيهود باراك يساري األمس هو بعينه وزير الحرب في عهود اليمين على اختالف ألوانها ألنه 
في الحقيقة والواقع محترف ومقاول القتل ، وهو مجرم الحرب الذي لم يدع جريمة من جرائم 
الحرب إال ارتكبها في الحرب على غزة في مطلع العام الجاري. وخالصة الكالم : لنحذر اآلتي فإنه 

حافل بالنذر !! 

كتلة التغيير واإلصالح /طولكرم
ــد عام ١٩٦٠م فــي مدينة طولكرم. وهو حاصــل علي بكالوريوس شــريعة من الجامعة  ول
ــة، كما عمل مدرس في مديرية التربية والتعليم ســابقًا، وفصل أمنيًا من التربية  األردني

والتعليم من قبل حكومة االحتالل.
كما وكان إمام وخطيب المســجد الجديد ( عثمان بن عفان ) / طولكرم ســابقًا ، واعتقل 
رداد لمدة ٤ أعوام في سجون االحتالل من عام ١٩٩٤م حتي عام ١٩٩٨م ولمدة ٥٠ شهرًا بتهمة 
المسؤولية في حماس، ثم فاز في انتخابات المجلس التشريعي بتاريخ ٢٠٠٦/٠١/٢٥م بمدينة 

طولكرم. واعتقله االحتالل ليلة الخميس بتاريخ ٢٠٠٦/٠٦/٢٩م.


