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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

بين الحياة والموت
الوضــع الحالي لقطاع غزة يمكن وصفه بأنه بين الحيــاة والموت، فال هي حالة من 
الحيــاة الطبيعية وال هي موت حقيقي، بل بين البينين، هذا هو الواقع الذي تعانيه 

غزة وأهلها وهذا ما تريده لها القوى الظالمية المعادية. 
مؤخرًا صرح الرجل الغبي وزير حرب االحتالل أفيغدور ليبرمان بقوله:" إن إسرائيل 
معنية بإبقاء رؤوس الفلسطينيين في غزة فوق الماء فقط" بمعنى ال حياة وال موت، 
ومن هنا يمكن تفسير الظواهر التي باتت حقيقة واقعة في قطاع غزة وكلها تصب 

في اتجاه الموت البطيء دون الوصول لحالة الموت الحقيقي. 
مرضى دون عالج

غــزة أصبحــت تعاني في كل شــيء فالقطاع الطبــي الحكومي لم يعــد قادر على 
االستمرار في تقديم خدماته الصحية للمرضى، فأخذت وزارة الصحة تغلق مشافيها 
واحدة تلو األخرى نظرًا لعجزها عن توفير الوقود الالزم لتشــغيل تلك المشــافي، 
وعلــى المريض الغزي أن ينتظر مصيره دون أن يصرخ وال حتى أن يُظهرَ مشــاعر 
األلــم، مخازن األدوية في الوزارة أصبحت شــبه خاوية بعد نفــاذ مئات األصناف من 

األدوية الحيوية، وفي مقدمتها أدوية األمراض الخطيرة والمزمنة.
موظفون دون رواتب

كل الفئــات الوظيفية في الوظيفة العامة تحت الضغــط وتحت تأثير األزمة المالية 
الطاحنة، ســواء موظفي الســلطة فــي رام اهلل، أو موظفي غزة من بــاب أولى، فئة 
الموظفين دخلت تحت خط الفقر في معظمها بفعل سياسة حبس الرواتب وتأخيرها 

المتعمد حتى أصبح الموظف ال يجد ثمن المواصالت التي تقله لمان عمله.
 وأخيــرًا بــدأت وكالة الغــوث الدولية تترنح بفعل السياســات األمريكيــة القاضية 
بتقليص المساعدات المالية، ومن المتوقع أن يدخل موظفي الوكالة على خط األزمة 

وبالتالي لن يبقى أي موظف لم يتأثر باألزمة.
معابر مغلقة

منذ "12" سنة تواصل دولة الكيان سياسة اغالق المعابر مع قطاع غزة وتحدد قائمة 
تــكاد تكون غير متناهية من البضائع التي تمنــع دخولها لقطاع غزة وتصفها بأنها 
مزدوجة االستخدام، وبالتالي تتردى الحالة التجارية يومًا بعد يوم، أما عن معبر رفح 
فحدث وال حرج، فهو مغلق بشــكل شــبه دائم وال يفتح سوى أيام قالئل على مدار 
السنة، لتصبح غزة بذلك أكبر سجن في العالم، يعيش نزالءه في الهواء الطلق لكن 
دون أن يتمكنوا من الس  فر أو حرية التنقل أو العيش الكريم كباقي شعوب األرض.
نتج عن هذه السياسة تقليص حاد في عدد الشاحنات والبضائع التي تدخل القطاع 
يوميًــا حيث أخر إحصائيــة أثبتت أن عدد الشــاحنات التي تدخــل القطاع انخفض 
إلى "325" شــاحنة يوميًا بدل "1000-800" شــاحنة كانت تدخل سابًقا، رافق ذلك 
سياســة ترحيل النقد من القطاع بدرجة كبيرة، وكلها مشــكالت ذات عالقة وثيقة 
بانهيار االقتصاد وتردي الحالة المعيشية وانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين.  

حلول مقترحة 
وأمــام هذا الواقع المعقد واألليــم ال بد من حلول واقعية قابلة للتطبيق وبعيدة كل 
البعــد عن الهالمية والمعاييــر الفضفاضة، وهنا يمكن اقتــراح مجلس انقاذ وطني 
يقوده مفكرين وشــخصيات مجتمعية تحظى بدعم فصائلــي وحركي تكون قادرة 
على التحرك في الساحة الدولية واإلقليمية دون االرتباط بالقيود الحزبية والحركية 
والفصائلية، ودون أن يناط بهذا المجلس صالحيات سياسية من شأنها خلق حقائق 

سياسية على أرض الواقع.
علينــا أن نفهــم جيدًا أن الســلطة في رام اهلل لــم تعد مهتمة بمعانــاة قطاع غزة 
وبالتالــي ال بد من التحرك الفعلي نحو تخليص القطاع مــن معاناته والبدء الفوري 

بتفكيك األزمات الكبيرة ولو بشكل متدرج أو مرحلي.  
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

زار وفــد مــن نــواب المجلــس التشــريعي 
عدد من األســرى المحررين مؤخــرًا، مهنًئا 
بســالمة خروجهــم مــن ســجون االحتالل، 
وضم الوفد البرلمانــي النائب األول لرئيس 
المجلس أحمد بحر، باإلضافة للنواب: يوسف 
الشــرافي، مشــير المصري، محمد شــهاب، 
ويونس األسطل، وزار الوفد ُكاًل من األسرى 
المحرريــن: باســل أبو زينــة، ســليمان أبو 
الجديان، أحمــد المدلل، عصــام المنيراوي، 
زياد الصوفي، ومحمد أبو شــوقة، وذلك بعد 
االفــراج عنهــم من ســجون االحتــالل حيث 

قضوا مدة حكمهم المتفاوتة.
وثمــن النواب لدى زياراتهــم الدور البطولي 
لألســرى فــي ســجون االحتالل ومــا قدموه 
مــن تضحية وفداء من أجــل الوطن، الفتين 
إلــى أنهم ضحوا بعمرهم خلف القضبان من 
أجــل التحريــر وكضريبة إليمانهــم العميق 

بالمقاومــة كطريق لتحرير فلســطين، وأكد 
النواب أن شعبنا وفصائله المقاومة لن يتخلوا 
عــن درب الجهــاد والمقاومة حتــى تخليص 
أسرنا من الســجون وتحرير أرضنا المقدسة 

من الصهاينة المغتصبين.
وناشد النواب جميع الفصائل بالعمل السريع 
علــى تحرير األســرى من كافــة التنظيمات 
باإلضافة لألســرى العرب وتبييض السجون، 
وضــرورة العمــل علــى انجــاز صفقــة وفاء 
األحرار "2"، مطالبين المقاومة الفلســطينية 
بالتمســك بمطالبها وشــروطها حتــى انجاز 
الصفقــة الموعودة بإذن اهلل، ومؤكدين على 
أن قضيــة األســرى تأتــي على رأس ســلم 

أولويات المجلس التشريعي الفلسطيني.
بدورهــم نقــل األســرى المحرريــن للنواب 
االحتــالل،  قضبــان  خلــف  أســرانا  معانــاة 
مؤكدين أن األوضاع في السجون تزداد سوًءا 

يومًــا بعد يــوم بفعل تعنت ادارة الســجون 
والتمادي في سياسة اإلهمال الطبي والتغول 
علــى حقوق ومكتســبات األســرى التي يتم 
مصادرتها وســحبها دون مراعاة مواد وبنود 
القانــون الدولي التي أكــدت على حقوقهم، 
وأشــار األســرى المحرريــن إلــى أن مصلحة 
السجون مستمرة في إجراءاتها العقابية بحق 

أسرانا األبطال. 
وتمنى األســرى المحررين إتمــام المصالحة 
الوطنية وانهاء االنقســام حتى تتمكن قيادة 
شعبنا من مواجهة التحديات السياسية التي 
تحيــط بنا وبقضيتنــا، معربين عــن أملهم 
بالعمل الجاد والسريع من أجل تحرير األسرى 
ضمن صفة تبادل مع االحتالل، ومشيرين إلى 
أن أســرانا في الســجون يتمتعون بمعنويات 
عالية وهم على ثقــة بأن يوم خالصهم من 

ويالت السجون بات قريبًا بإذن اهلل.  

التشريعي يزور أسرى محررين
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لجنة القدس واألقصى 
تعقد مؤتمرا صحفيا وتحذر 

من تصاعد اقتحامات االحتالل 
للمسجد األقصى  

بحر: نودع اليوم قامة عظيمة وشخصية وطنية تاريخية وقائدًا من 
رجاالت فلسطين 

بالقراءة األولى وباإلجماع.. التشريعي يقر مشـــروع قــانون 
- 0406تحصين القدس العاصمة األبدية لفلسطين  التفاصيل

رئاسة ونواب التشريعي يشاركون في تشييع القائد عماد العلمي

تقدم نواب المجلس التشــريعي قوافل 
المشاركين بتشييع القائد عماد العلمي 
يــوم أمــس األول بحضــور شــخصيات 
الوطنيــة  الفصائــل  وقــادة  وطنيــة 
واالسالمية وبمشاركة جماهيرية كبيرة، 
أّكــد رئيــس المكتب السياســي لحركة 
حماس إســماعيل هنية، فــي كلمته أّن 
القيادي الشــهيد عمــاد العلمي لم يكن 
قائدًا عاديًا، وكشــف هنية خالل تشييع 
جثمــان القائــد العلمــي فــي المســجد 
العمــري بغــزة، أّن العلمــي كان رجــاًل 
سياســيًا بامتياز، إال أنّه "قاد في مرحلة 
من المراحل العمل العســكري واألمني 

في حماس.
ووصــف هنية، العلمي بأنّــه كان "رجٍل 
من أشــجع الرجال"، وأضــاف:" من عمل 
مع أبو همام وناقش معه االستراتيجية 
المتعلقــة بثوابت القضية يــدرك أّن أبو 
همام من أشــجع الرجال، فال صمته وال 
هدوءه على حســاب قضيتــه وال هدوءه 

وســمته الجميل وال وجهه النضير يعني 
أنــه كان يحمل قلبــًا مرتجفــًا، بل كان 

يحمل قلبًا قويًا ذكيًا".
بــدوره قال أحمد بحــر:" إننا نودع اليوم 
رجــاًل مــن رجــاالت فلســطين، وقامة 
وطنيــة  وشــخصية  شــامخة  عظيمــة 
تاريخيــة مثلــت ضميــر حركــة حماس 
وعملت لرفعة العمل العسكري واألمني 

على مدار عقود عديدة.
واستعرض "بحر" مناقب القائد العلمي، 
كاشــًفا أنــه عمــل بتكليف من الشــيخ 
أحمد ياســين في الدعوة اإلسالمية منذ 
أواخر السبعينات، وقاد العمل العسكري 
واألمنــي لحركــة حماس فــي فترة من 

فترات عملها. 
ولفــت أن "العلمي" كان سياســيًا بارعًا 

 

ومثــل ضمير حركــة حمــاس، موضحًا 
أن االحتــالل أبعده عن قطــاع غزة بعد 
سجنه، ولكنه تولى خالل ابعاده مناصب 
رفيعة فــي الحركة وتولى ملفات هامة، 
وتنقل ممثــال لحركة حمــاس في عدد 
من العواصم العربية واإلسالمية، وكان 
عضــوا فــي اللجنــة التنفيذيــة لحركة 

حماس، متمنيًا له الرحمة والغفران.

التشريعي يتضامن 
مع األسيرة  إسراء 

"الجعابيص" 

محافظــة  نــواب 
يواصلون  الشــمال 
أعمالهــم الرقابية 

واالجتماعية 

النســائية  الحركــة 
تتظاهر رفضًا للقرار 
بشــأن  األمريكــي 

القدس 

02

03

07
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لجنة القدس تحذر من تصاعد اقتحامات األقصى  
حذرت لجنــة القدس واألقصى بالمجلس 
التشريعي من تصاعد اعتداءات االحتالل 
ومســتوطنيه علــى المســجد األقصــى 
المبارك، وأكدت على قدســية المســجد 
رغــم محــاوالت عصابات المســتوطنين 
مطالبــة  حرمتــه،  وانتهــاك  لتدنيســه 
أهل القدس لالســتمرار فــي صمودهم 
البطوليــة وتصديهم لهذه  ومواجهاتهم 
االقتحامــات االســرائيلية والعمــل على 

إفشالها.
وشــدد رئيس لجنــة القــدس واألقصى 
بالتشــريعي النائــب أحمــد أبــو حلبيــة 
في مؤتمــر صحفي عقده مؤخــرًا بمقر 
التشــريعي علــى أن االحتــالل يســمح 
لقطعــان مغتصبيــه الصهاينــة بتوزيع 
منشــورات تدعو إلى طرد المسلمين من 
المســجد األقصى المبــارك وبناء الهيكل 
المزعوم، والتجوال في ســاحات المسجد 
األقصى بصــورة ماجنة، وقـــراءة الكتب 
اليهودية والقيام بأعمال شاذة تسيء إلى 

قدسية المسجد.
وندد "أبو حلبية" بحمل المســتوطنين الســالح داخل 
ســاحات المســجد األقصى، ودخوله بمالبس الصالة 
الخاصة باليهــود، والتفوّه بكالم غيــر أخالقي بحقّ 
المصلين والمرابطين والعاملين وحراســه، والجلوس 
علــى المصاطب المقابلــة ألبواب المســجد األقصى 
الرئيســة وإثارة مشــاعر المســلمين واســتفزازهم، 
والتخفــي لمحاولة اقتحام المســجد األقصى المبارك 
وتنفيذ هجمات مسلحة فيه، وجلب خمور إلى ساحات 

المسجد األقصى أكثر من مرة في محاولة لتدنيسه. 
انتهاكات صارخة

االنتهــاكات واالعتــداءات  أن  "أبــو حلبيــة"  وأعتبــر 
الصهيونيــة بحق المســجد األقصــى المبــارك تعدّ 
انتهاكًا صارخًا للمواثيق والقوانين واإلعالنات الدولية 
التــي نصت صراحة علــى ضرورة حماية المقدســات 
واآلثار الدينية والثقافية والتاريخية للشعوب التي يتم 

احتالها واحتالل أرضها ومقدســاتها، كما تشّكل هذه 
االنتهاكات والجرائم خطورة كبيرة على هذا المسجد 
األقصــى المبارك وعلى مصلياته ومرافقه وأشــجاره 

وأحجاره وأبوابه التاريخية واألثرية وبنيته التحتية.
وحــذر من اشــتعال بعــض الحرائق نتيجــة األعطال 
الكهربائية، أو انهيار بعض أجزاء األسقف المتهالكة أو 
المباني المتصدعة والتي تحتاج لترميم مستمر؛ وذلك 
ألّن وقــف إعمار وترميم وصيانة المســجد ومكوناته 
يعنــي منــع إدخال المــواد الالزمــة ألعمــال اإلعمار 

والصيانة والترميم وغيرها إلى المسجد األقصى.
واســتنكر منع االحتالل أعمال إصــالح دلف المياه من 
سقف المصلى المرواني التاريخي وغيره من المصليات 
والمواقع، ومنع ترميم فسيفساء قبة الصخرة الداخلية 
التاريخية، باإلضافة لمنع تركيب وصيانة أنظمة كشف 

الحريق والدخان واإلنذار المبكر واإلطفاء. 
إلى ذلك توقع "أبو حلبية" حدوث كارثة داخل المسجد 
األقصــى متمثلة بانهيــار أجزاء من أســقفه وجدرانه 

بســبب عدم ســماح االحتالل بإجراء الصيانة الالزمة 
لمرافقه، ومنع جميع أعمال القصارة والكحلة والدهان 

للمصليات والقباب وسائر مكونات المسجد. 
غير مرحب به

وأكد على أن زيارة نائــب الرئيس األمريكي "بينس" 
للعدو الصهيوني ولبعض البــالد العربية غير مرحب 
بها ألنها جاءت تأكيدًا على الدعم واالنحياز األمريكي 
الكامــل للكيان الصهيوني في اعتبار القدس عاصمة 
لهذا الكيان المســخ، مســتنكرًا اســتقباله في بعض 

الدول العربية. 
وحذر من خطورة دعوات منظمات الهيكل الصهيونية 
للمغتصبيــن الصهاينة القتحامات جماعية للمســجد 
األقصى المبارك، ومطالبًا أهلنا المقدسيين بمواجهة 
مخططات العــدو الصهيوني الراميــة لتهويد القدس 

وطمس معالمه اإلسالمية. 
وحمّل "أبو حلبية" العدو الصهيوني الغاشم المسؤولية 
الكاملة عمّا يحدث في المسجد األقصى المبارك من 

جرائم حرب وانتهــاكات خطيرة، مطالبًا 
المملكة األردنية الهاشمية ملكًا وبرلمانًا 
وحكومة وشعبًا – باعتبار أنَّ لهم الوصاية 
الدينية واإلدارية على المســجد األقصى 
- بالوقــوف بقوة فــي مواجهــة العدوان 
الصهيونــي المتواصــل بحقّ المســجد 
األقصــى المبارك أقدس مقدســاتنا في 

فلسطين وبالد الشام.
وطالب الســلطة الفلســطينية رئاســتها 
وحكومتهــا إنهــاء مهزلــة اتفاق أوســلو 
المشــؤوم، ووقــف التعــاون والتنســيق 
األمني مــع االحتالل الصهيوني، وإطالق 
يــد المقاومة فــي الضفــة المحتلة لردع 
فــي  التمــادي  مــن  ومنعــه  االحتــالل 
انتهاكاتــه للمســجد األقصــى والقدس 

وأرضنا الفلسطينية.
ودعا شــعبنا الفلسطيني باالستمرار في 
االنتفاضــة ومقاومة االحتالل الصهيوني 
للدفاع عن المســجد األقصــى المبارك، 
العالـــمين  وحكومــات  بقــادة  مهيبًــا 
العربي واإلســالمي وأحــرار العالم إلــى الوقوف عند 
مســؤولياتهم تجــاه أولــى القبلتين وثالــث الحرمين 
الشريفين الـــمسجد األقصى الـــمبارك وما يتعرض 
له من هجمة شرســة من قبــل الحكومة الصهيونية 

والمغتصبين الصهاينة.
وقــال:" كمــا نطالبهم بأن يكونــوا ســندًا إلخوانهم 
المقدســيين بالتحشــيد والمــؤازرة والدعــم المادي 
والمعنوي واإلعالمي والقانوني في المحاكم والمحافل 
الدوليــة، ونهيــب بعلمــاء األمــة ودعاتهــا ونخبها أن 
يتحمّلوا مسؤولياتهم تجاه مسرى نبينا محمد -صلى 
اهلل عليه وســلم- فال عذر لكم عند اهلل إن خُلص إلى 

أقصانا وأقصاكم وفيكم عين تطرف".
ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي 
إلــى اتخاذ إجــراءات فاعلة لحماية المســجد األقصى 
ومدينــة القدس من التهويد المســتمر، ودعم صمود 

أهلها. 

رهان السلطة و" فتح" على إحياء مسيرة التسوية انتحارًا سياسيًا

بحر: استبدال الوسيط األمريكي ال قيمة له ويجب سحب االعتراف بالكيان الصهيوني
طالــب الدكتــور أحمد بحــر النائب األول 
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
منظمــة التحريــر وحركــة فتــح، بوقف 
المفاوضــات وســحب االعتــراف بالكيان 
اإلسرائيلي، مشددًا أنه ال قيمة الستبدال 
الوســيط األمريكي، ومؤكدًا خالل وقفة 
تضامنية مع االســيرة اســراء الجعابيص 
نظمتهــا حركــة االحــرار وجمعيــة واعد 
لألسرى وســط الجندي المجهول بمدينة 
غزة أن شعبنا وفصائله المقاومة يقفون 
بكل قوة خلف قضية األســرى، مناشــدًا 
فصائل المقاومة بالعمل السريع لتبييض 

سحون االحتالل من أسرانا البواسل.
وأِشــار إلى أن قضية األسيرة الجعابيص 
قضية إنسانية بحاجة بمتابعة في جميع 
المؤسســات الحقوقيــة الدوليــة، داعيًا 
إلطالق ســراحها فورًا نظــرًا لما تعانيه 

من ظروف صحية صعبة.
وشــدد علــى أن قضيــة األســرى تقــع 

المجلــس  عمــل  أولويــات  رأس  علــى 
التشــريعي الفلســطيني، وتشكل نبض 
حياتنــا ووجودنــا الوطني، ملفتــا إلى أن 
موقف اإلدارة األمريكية المشــبع بالعداء 
ضد شــعبنا وقضيتنــا يســتدعى موقفًا 
أن  علــى  منوهًــا  موحــدًا،  فلســطينيًا 
الســلطة الفلســطينية وحركة فتح غير 
جاديــن في مواجهــة مواقف وسياســات 

اإلدارة األمريكية.
وأشــار إلــى أن اســتمرار رهان الســلطة 
الفلســطينية وحركــة فتــح علــى إحياء 
مســيرة التســوية والمفاوضات يشــكل 
انتحارًا سياســيًا ووطنيًا بامتياز، وإصرار 
غريب على الغوص في مســتنقع الفشل 

والخيبة حتى النهاية.
وأضاف:" رهان الســلطة وفتح على الدور 
األوروبي لدعم مشــروعها السياسي هو 
رهان خاســر وفــي غير محلــه وغير ذي 

جدوى سياسية على االطالق".

جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة القدس واألقصى 
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3 تقارير ومقاالت

المهندس عماد العلمي رجل المهمات الصعبة
هــل يمكن لمداد القلم أن يخّط شــيئا عن ســيرة وحياة القائد الكبيــر المهندس عماد 
العلمي )أبو همام( الذي رحل عنا بجسده دون روحه، أو يحيط بشيء من مآثره ومناقبه 
العليّة التي جعلت منه قائدا ربانيا ووطنيا مخلصا ومجاهدا صادقا يُشــار إليه بالبنان، 

ويُشاد به على رؤوس األشهاد؟! كيف ال وهو من عائلة وطنية عريقة.
لكننــي اليوم أحاول –قدر اإلمكان- أن أطرق بقلمي بعضا من المآثر والخصال للراحل 
الكبيــر، وأن أوفيه بعضا من حقه، كي تــدرك األجيال الحالية والالحقة حقيقة الفقيد، 
وتدرك سموه وقامته الرفيعة، وتقتفي أثره في حياتها الدعوية والسياسية واالجتماعية 
والعســكرية واألمنية، وتتخذه نبراســا في إطــار عملها الدعوي والتربــوي ومقاومتها 

لالحتالل واشتغالها بهموم الوطن وقضايا التحرير.
هــو نموذج قيادي فــّذ من الرعيــل األول لدعوة اإلخوان المســلمين، وشــخصية تربوية تاريخية 

مؤسسة عملت بصمت بعيدا عن األضواء حتى لحظة الفراق ولقاء ربها جل وعال.
لقد كان القائد الراحل )أبو همام( رحمه اهلل عمالقا في أدبه وأخالقه وجهاده ووطنيته، 
ومَجْمَعا للهمة العالية واألمل الواثق والثقة المطلقة بوعد اهلل تعالى لعباده المؤمنين، 
ومعينــا ال ينضــب بالحب والود واإلخاء والوفاء ألهله وأبناء شــعبه، ومســتودعا عميقا 

يختزن من المشاعر اإلنسانية وقيم الرأفة والرحمة ما يعجز عن وصفه البيان.
لم يكن القائد الراحل )أبو همام( رحمه اهلل شخصا عاديا، فقد كان شخصية عظيمة، 
متكاملة الخصائل والسمات، وذات ارتقاء نوعي في الذات في مقابل ارتقاء نوعي في 

طبيعة السلوك والعالقة مع اآلخرين.
لــذا، جمــع الفقيد الكبير )أبو همام( رحمه اهلل بين الحســنيين، فأحبه كل من عرفه، 
واعترفــوا لــه بالفضل والرفعــة، ومنحوه محبتهم وأنســهم وألفتهــم، وخصصوا له 

مساحات واسعة من قلوبهم ودوحة حياتهم.
هو –بال ريب- قائد صنديد تعرفه المواقف الصعبة ومواطن المحن والتحديات، وقائد 
حكيم يُحسن تقدير المواقف وحساب مآالت األمور والقدرة على اتخاذ القرار، بدءا من 
عملــه الدعوي واإلعالمي والنقابي قبل وأثنــاء االنتفاضة المباركة األولى عام 1987، 
مرورا بمرحلتي اعتقاله لدى االحتالل وإبعاده خارج الوطن، ونشاطه السياسي الواسع 
في كثير من البلدان العربية واإلسالمية والدولية، وتمثيله الدبلوماسي الرفيع لحركة 
حماس في إيران وســوريا وغيرها من الدول، وقيادته للعمل العســكري واألمني "فهو 

رجل المهمات الصعبة"، وصوال إلى عمله السياسي والوطني لدى عودته إلى غزة.
من كان يراه كان يرى ســيماء الهيبة والجالل والوقار في إشــعاعات عينيه وقســمات 
وجهه، لكن ذلك كان يخفي وراءه شعلة هائلة من المشاعر اإلنسانية النبيلة، فقد كان 

)أبو همام( ذو مشاعر رقيقة وفياضة، ويمتلئ رقة وعذوبة وتواضعا.
لقد أبدع الراحل الكبير )أبو همام( رحمه اهلل في ميدان السياســة والعمل الوطني أيما 
إبداع، فكان نعم القائد الحكيم المتبصر الذي يدرك مصلحة شعبه، ونعم القائد الهادئ 
الليــن الوادع الحريص على الوحــدة الوطنية والتوافق الداخلــي، الذي يخفض جناحه 
ألهلــه وأبناء شــعبه، ويجمعهم على الحــب والحق والخير، ويقرّب بينهم المســافات، 
ويباعد بينهم وبين األحقاد والخالفات، ونعم القائد الحصيف الذي ينشر الوعي والحكمة 

في أوساط الناس، ويغرس فيهم حب الوطن وحب القدس والمقدسات.
وفي ميدان الجهاد والمقاومة كان )أبو همام( رحمه اهلل شعلة متقدة من العطاء الفياض والعمل 
المتواصــل، ليتــم اعتقاله على يد قوات االحتالل عــام 1990 قبل أن يتم إبعــاده عام 1991، 
ليستأنف عمله الجهادي في ركب حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في لبنان والسودان وإيران 
وســوريا، وصوال إلى لحظة عودته إلى أرض غزة الطاهرة عام 2012، ليكمل المشــوار ويصاب 
إصابات بليغة في حرب العصف المأكول عام 2014 وتبتر قدمه، ويبقى صابرا محتسبا دون أن 
يكّل أو يمّل، عامال ليل نهار ألجل دينه ووطنه وقضية شعبه، متحمال األذى والعنت واالضطهاد 

في سبيلها، حتى توفاه اهلل تعالى بعد رحلة حياة حافلة باآلالم والعطاء والتضحيات. 
مَنْ عايش القائد الكبير )أبو همام( كان يدرك أنه أمام شخص باع نفسه هلل، وأنه 
ال يعمــل لدنياه، وقد نذر حياته كلها لنصرة الحق والجهاد في ســبيل اهلل، وأن أحد 

أهم أهدافه تمثل في خلق وإيجاد جيل يحمل همّه وفكره بعد رحيله. 
لقــد احتل القائد الكبير )أبــو همام( رحمه اهلل مكانة مرموقــة ضمن الهيكل القيادي 
للحركة اإلســالمية، لكنه اختط لنفسه منهجا خاصا، فقد كان يفضل العمل الصامت، 
ويهرب من الشــهرة، ويعمل دوما على تأليف القلوب، وتقريب وزيادة مســاحات اللقاء 

والتوافق بين إخوانه وأبناء مجتمعه.
رحم اهلل الشهيد القائد الرباني م. عماد العلمي )أبو همام( رحمة واسعة، وألحقنا اهلل به وبإخوانه 

الشهداء، وجمعنا سويا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

نواب الشمال يتفقدون األمن الوطني 
ومراكز شرطة ولجان اإلصالح بالمحافظة

 تفقد نواب التشــريعي بمحافظة شــمال قطاع غزة 
مقر قيادة األمن الوطني بالمحافظة ومركز شــرطة 
بيت الهيا، واجتمعــوا مع الوجهاء واألعيان وأعضاء 

لجان اإلصالح بالمحافظة، وأشادوا بالجهود المبذولة 
من أجــل خدمة الوطن وحماية المواطــن، "البرلمان" 

تابعت أنشطة النواب وأعدت التقرير التالي: 

قيادة األمن الوطني
وتفقد النواب: مشير المصري، يوسف الشرافي، ومحمد شهاب، 
مقــر قيــادة األمــن الوطني وناقشــوا مع قائــد الكتيبــة وقادة 
الســرايا قضايا متعددة، بدوره أكد النائب "الشــرافي" أن قوات 
األمن الوطنــي على ثغر عظيم من ثغور الوطــن، مثمنًا الدور 
المهــم الذي تقوم به قيادة األمن الوطني في حماية المواطنين 

والمنجزات الوطنية وحدود الوطن. 

واســتمع النواب لشــرح وافي حول واقع األمــن الوطني والمهام 
المكلف بها، داعيــن لتوفير الموازنات والمعــدات الالزمة لعمل 

األمن الوطني حتى يقوم بواجباته الوطنية على أكمل وجه.
مركز شرطة بيت الهيا

إلى ذلك التقى النائب إسماعيل األشقر بمدير مركز شرطة بيت 
الهيــا الرائد ماهر الســلطان وعدد من الضبــاط وصف الضباط 
العاملين بالمركز وناقش معهم عدة قضايا مهمة تخص العمل 

الشرطي.
وأشــاد "األشــقر" بالدور الفعال إلدارة مركز شــرطة بيت الهيا، 

شاكرًا لهم حسن معاملتهم مع الموطنين، وسهرهم على أمن 
المواطن.

بدوره قدم "السلطان" شرحًا وافيًا عن مركزه والمهام المناطة 

بــه، موضحًا أهم اإلنجازات التي حققهــا مركزه، والعقبات التي 
تعتــرض العمل الشــرطي بالمدينة، شــاكرًا للنائب "األشــقر" 
مبادرته وتواصله مع مركز الشــرطة واالطالع على سير العمل 

فيه. 
الوجهاء ولجان اإلصالح

وفي ســياق أخر التقى النواب: مشير المصري، يوسف الشرافي، 
محمد شهاب، وعاطف عدوان، مع رئيس لجنة إصالح بيت الهيا 

الحاج زيــاد رجب "أبو عمــاد" وعدد من وجهــاء وأعيان ومخاتير 
المحافظة، وناقشوا معهم هموم الوطن ومشكالت المواطنين.

مــن ناحيته أوضح "رجــب" أن الوجهاء ولجــان اإلصالح يقومون 
بدورهــم في إصــالح ذات البين وحل المشــكالت بين العائالت 
واألطراف المعنية، منوهًا أن لجنته ال تدخر جهدًا في المحافظة 

على تماسك الجبهة الداخلية والسلم المجتمعي.    
ويلتقون وكيل النيابة

وعلى صعيد أخر التقى النائب مشــير المصــري مع وكيل نيابة 
بيت الهيا وبيت حانون بالمحافظة الشمالية عالء مهاني، وناقش 

معــه قضايا تهم المواطنيــن، مؤكدًا على الــدور البارز للنيابة 
في احقاق الحق، والعمل من أجل مبدأ ســيادة القانون، مشــيدًا 

بتماسك المجتمع الفلسطيني وخلوه من الجرائم المنظمة. 
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التشريعي يقر قانون مشـــروع قــانون تحصين القدس العاصمة األبدية لفلسطين بالقراءة األولى

مدينة الطهر والقدسية
هــذا وافتتح النائب األول الجلســة بتأكيــده على أن 

المجلس التشريعي يلتئم دفاعا عن القدس وحياضها 
الطاهرة، وأضاف:" القدس ليست مدينة عادية كبقية 
المــدن، فهــي مدينــة ذات ُطهر وقدســية عالية في 
ديننا أسوة بمكة والمدينة، وهي العاصمة السياسية 
لجحافــل الحــق التي تســتحث الخطى، نحــو تحرير 
فلسطين من رجس ودنس االحتالل الصهيوني بإذن 

اهلل". 
وأشــار "بحــر" إلــى أن الثوابــت الوطنية غيــر قابلة 
للقســمة والتجزئة، مشيرًا إلى أن التشريعي كان قد 
ســنّ العديد من القوانين وأصدر الكثير من القرارات 
التــي تكــرس وتحمــي حقوقنــا وثوابتنــا الوطنية، 
وعلى رأســها قضايا القدس والالجئيــن وحق العودة 

والمقاومة.
وأضاف:" الشــك أن حقوقنا الوطنية في القدس وكل 
فلسطين منقوشــة في قلوب وأرواح كل فلسطيني 
وعربي ومســلم غيــور على دينه ومقدســاته، لكننا 
اليــوم نبذل كل ما في وســعنا من أجل صدً الهجمة 
القــدس  علــى  الشرســة  واألمريكيــة  الصهيونيــة 
والمقدســات التــي تتســاوق معهــا بعــض األطراف 
العربية والدولية، ونمنع أي محاولة من طرف السلطة 
الفلســطينية أو أي جهــة كانت للتنازل عــن أي جزء 
من القــدس الكاملة، فقانون القدس الواحدة الكاملة 
بشــرقيها وغربيهــا الذي ســيعرض على مجلســكم 
الموقر إلقراره اليوم حسب األصول يشكل درعًا واقيَا 
وسياجًا حاميًا من الناحية السياسية والقانونية للمدينة 
المقدسة، ورادعًا قويًا لكل من يحاول المتاجرة بها أو 

التفريط بأي ذرة من ترابها المقدس".
ودعا "بحر" السلطة الفلسطينية وحركة فتح لوقفة 
جادة للدفاع عن القدس وأهلها الصامدين، مشددًا 
على ضرورة أخذ قرارات قوية ومواقف جريئة نصرة 
للقدس والمقدســات، واعتبر أن مســألة اســتبدال 
الراعــي األمريكــي والبحث عن راع جديد لمســيرة 
التســوية والمفاوضــات العبثيــة، بمثابــة إضاعــة 

للوقت.
ودعــا الســلطة وفتــح لســحب االعتــراف بالكيان 
الصهيوني، وإلغاء اتفاق أوســلوا، وإيقاف التنسيق 
والتعاون األمني مع االحتالل ومغادرة مربع التنازل 

والتفريط بحقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني.
قوانين وقرارات باطلة

وأكــد أن قــرارات ترامــب، وقوانيــن وتشــريعات 
الصهاينة، ومواقف وسياسات السلطة الفلسطينية 

المنقوصــة، هي محض أوهــام ولن تغير من حقائق 
الدين والواقع والسياســة والتاريخ والجغرافيا شــيئًا، 
ولــن يطول الزمن حتى نســترد القــدس كاملة وكل 
فلســطين مــن براثن االحتــالل، ونرفع رايــات العزّ 
والنصر فوق قباب ومآذن المسجد األقصى بإذن اهلل.

مشــروع قانون تحصين القدس العاصمة 
األبدية لفلسطين

ومــن الجدير ذكــره أن مشــروع القانــون يهدف إلى 
التأكيد على أن القدس بشــرقيها وغربيها وبحدودها 
التاريخية في أواخر عهد الخالفة العثمانية؛ هي جزء 
ال يتجزأ من فلســطين، وســتبقى العاصمــة األبدية 
لفلســطين مهما طــال الزمن، والتأكيــد على أنه لن 
يُؤثــر على مركزها القانونــي أو الواقعي أية قرارات 
أو تصرفــات تصدر عــن أي جهة فلســطينية أو غير 

فلسطينية وتنطوي على مخالفة لهذا القانون.
ويقع مشروع القانون في خمس مواد تؤكد أن القدس 
أرض فلسطينية إسالمية عربية بحدودها المعروفة 
أواخر عهد الخالفة العثمانيــة وهي جزء ال يتجزأ من 

فلسطين التاريخية والعاصمة األبدية لفلسطين.
كمــا يؤكد القانــون على بطالن كل تشــريع أو قرار 
أو اتفــاق أو تصــرف ينتقــص مــن الحــق والوجــود 
الفلســطيني في القدس أو أي جزء، ويشــدد مشروع 
القانون علــى أن المركز القانوني أو الواقعي للقدس 
ال ولــن يتأثر بأية قرارات أو تصرفــات تصدر عن أي 
جهة فلســطينية أو غير فلسطينية. هذا وأقر النواب 

مشروع القانون بالقراءة األولى. 

هوية إسالمية خالصة
بــدوره أكد النائب محمود الزهــار أن هوية القدس 

خالصة  إســالمية 
تحــددت  وقــد 
الخالفــة  منــذ 
بــل  اإلســالمية، 
منــذ دخــول عمر 
الخطــاب  بــن 
ينــة  للمد
المقدسة، مشددًا 
القــدس  أن 
هويتها  أصبحــت 
إســالمية  هويــة 

خالصــة عام 636، كما أصبحت كل فلســطين جزء 
من االمة العربية واإلسالمية منذ أول فتح إسالمي.
وقال": أن القدس تمثــل أحد الثوابت التي ال تتغير 
بتغيــر الزمــان وال المــكان، وهي ثالــث أهم حرم 
إســالمي، والثابت الذي يوضح لكل مســلم في أي 
مكان أنه مالك لهذه األرض وهي مقدســة بالنسبة 

له تقديس الحرمين الشريفين".
عاصمة أبدية

من ناحيته شــدد النائب إســماعيل األشقر على أن 

القدس هي العاصمة السياســية والقانونية األبدية 
لفلســطين التاريخيــة مــن نهرها لبحرهــا، وهي 

الروحية  العاصمة 
للمسلمين، وليس 
حــق  أي  لليهــود 
فيهــا ومهما فعل 
مــن  الصهاينــة 
لمعالمها  تغييــب 
القــدس  ســتبق 

فلســطينية 
إسالمية.

النائــب  وعبــر 
األشقر عن تأييده 

لمشروع تحصين القدس، ودان كل األصوات النشاز 
المحلية واإلقليمية والدولية الداعية لتقاسم القدس 
أو تقسيمها شرقية وغربية أو التنازل عنها ضمن ما 

يسمى بصفقة القرن. 
تنكر للقرارات الدولية

من طرفه نوه النائب سالم سالمة إلى أن ما أصدره 
رئيس أمريكا "ترامب" يعتبر تنكرا للقرارات الدولية 
ولمواقــف الحكومــات األمريكية المتعاقبــة والتي 
كانــت تعتبر القــدس أرض محتلة ال يجــوز تغيير 

أقر المجلس التشريعي أمس بالقراءة األولى مشروع قانون القدس العاصمة 
األبدية لفلسطين الذي يهدف إلى التأكيد على أن القدس بشرقيها وغربيها 
وبحدودها التاريخية في أواخر عهد الخالفة العثمانية؛ هي جزء ال يتجزأ من 
فلسطين، وستبقى العاصمة األبدية لفلســطين مهما طال الزمن، والتأكيد 
على أنه لن يُؤثر على مركزها القانوني أو الواقعي أية قرارات أو تصرفات 
تصدر عن أي جهة فلســطينية أو غير فلسطينية وتنطوي على مخالفة لهذا 

القانون، "البرلمان" تابعت جلسة التشريعي وأعدت التقرير التالي:

بحر: الثوابت الوطنية غير قابلة للقسمة والتجزئة ومدينة القدس ذات ُطهر وقدسية عالية

مداخالت النواب
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التشريعي يقر قانون مشـــروع قــانون تحصين القدس العاصمة األبدية لفلسطين بالقراءة األولى

معالمها وتساءل:" فكيف بالمجرم األمريكي يعطي 
ما ال يملك لمن ال 
فليعطي  يستحق 
عاصمــة  اليهــود 
في بــالده وليس 

في فلسطين".
إلــى  ولفــت 
يســعى  االحتالل 
األرض  لســرقة 
احتالله  ويشرعن 
لألرض  وســرقته 
قانونــي  بغــالف 

مــن خالل الرجوع لثلثي أعضاء الكنيســت، منوهًا 
إلى أن مشــروع القانون المطروح على التشــريعي 

اليوم يمثل حصانة للمدينة المقدسة. 
وأكــد أن القدس ســتبق عاصمة أبدية لفلســطين 
وللمســلمين وأنهــا أول قبلــة لمســلمين وثانــي 
المســجدين وثالث الحرمين وأقدس بقعة في بالد 

الشام.
القدس ال تقبل القسمة

من طرفه شدد النائب يوسف الشرافي على أهمية 
مشروع القانون المطروح على التشريعي، موضحًا 
أن هذه المرحلة تحتاج فيها القدس لتحصين وتأكيد 
أنها عاصمة أبدية لفلســطين، وعبر عن شــكره ل 
128 دولة وقفت مع الحق الفلسطيني أمام الهمجية 
االمريكية في زمن يؤكد فيه الرئيس األمريكي أن 

أرضنا التي لتكون مقبرة لهم. 
وهاجم النائب "األســطل" سياسة التنسيق األمني 
بقوله:" ما كان لألمريكان والصهاينة أن يقدموا على 
هــذه الخطوة إال بفضل التنســيق األمني والتحالف 
مع االحتالل وهذا التحالف يأتي تحقيقا لوعد األخرة 
وجاء القرار صفعة علــى وجوه كل المراهنين على 

إمكانية التعايش السلمي مع المحتلين". 
ووصف القرار األمريكي بشأن القدس بأن جاء لصب 
الزيت على انتفاضتنا ومقاومتنا وســيعجل بنهاية 
االحتالل، مؤكــدًا أن قانون تحصين بيت المقدس 
خطوة على طريق الوعي والتعبئة والتحريض على 

مقاومة االحتالل الصهيوني.
صفوة الصفوة 

من ناحيته قال النائب عاطف عدوان:" إذا كانت بالد 
وفلسطين  الشام 
هــي صفــوة اهلل 
مــن أرضــه، فان 
هــي  القــدس 
الصفــوة  صفــوة 
القبلتيــن  وأولــى 
وجزء من عقيدتنا 
آيــات  مــن  وآيــة 
من  وثابت  ربنــا، 
القضيــة  ثوابــت 
وال  الفلســطينية 

يمكن التنازل عنها، وما أقره اهلل ال يمكن أن ينكره 
بشر".

واعتبــر أن مــا أعلنتــه أمريكا على لســان الرئيس 
األمريكــي ترامــب بــأن القــدس عاصمــة للكيان 
الصهيوني يعد جريمة ضد اإلســالم والمســلمين، 
وضد الشعب الفلســطيني ولن يقبل بها أي مسلم 
أو فلسطيني، معلنًا التصدي للقرار بكل الوسائل، 
ومؤكــدًا على أن القدس عاصمة لفلســطين كانت 
وســتبق كتابا مقدســا ولن نفرط فيها مهما كانت 
الظــروف ومهمــا كبــرت المؤامرات ومهمــا وصلت 

التضحيات.
انسجام مع القانون الدولي

أمــا النائب خليل الحية فقد أشــار إلى أن مشــروع 
المطروح  القانون 
التشــريعي  على 
مــع  ينســجم 
العهــدة العمريــة 
ألزمــت  التــي 
لفلســطينيين  ا
ب  لعــر ا و
والمسلمين وحتى 
بعــدم  النصــارى 
يهــودي  وجــود 
وأحد في القدس، 

مؤكــدًا أنــه قبــل مائة عــام لم يكن فــي القدس 
يهودي واحد

وقال:" يأتي المشــروع منسجما مع القانون الدولي 
الــذي يقــر أن القدس أرض محتلة، ومنســجمًا مع 
التوجهات العربية واإلسالمية التي اعتبرت القدس 

العاصمة الثقافية للعالم اإلسالمي". 
ودعا الكل الفلسطيني لمواجهة قرار أمريكيا بشأن 

القدس هي عاصمة للكيان. 
أن  علــى  وأكــد 
القــدس ال تقبــل 
التجزئة أو القسمة 
أصحابهــا  بيــن 
عيين  لشــر ا
ل  حتــال ال ا و
 ، لمغتصبيــن ا
مشددًا أن القدس 
بقيت  مــا  باقيــة 
عاصمــة  الحيــاة 
لفلسطين، معبرًا 

عن دعمه لمشــروع القانون المطــروح الذي وصفه 
بالضروري من أجل القدس. 

أهل الفساد واالفساد
أما النائب يونس األســطل فقــد أكد أن اليهود هم 

الفســاد  أهــل 
فــي  واالفســاد 
األرض، وأن القرار 
بمثابة  األمريكي 
اعتــداء على قرار 
اهلل ومظهــر مــن 
مظاهــر القضــاء 
الصهاينــة  علــى 
على  يساعد  ألنه 
فــي  تجميعهــم 

القدس ورفضــه والنضال حتى ابطاله، والتمســك 
بالحقــوق والثوابــت الوطنيــة والمحافظــة علــى 

المقدسات حتى العودة وإقامة الدولة. 
القدس موحدة 

وأكــد النائــب أحمد أبــو حلبيــة أن القانــون يأتي 
علــى  تأكيــد 
تحريــم  قانــون 
التنازل  وتجريــم 
القــدس،  فــي 
علــى  مؤكــدًا 
االعتــراف  عــدم 
ت  لتقســيما با
يطرحهــا  التــي 
 ، ســيين لسيا ا
وقــال:" ال يوجــد 
قدس شــرقية وال 

غربيــة وإنما هناك قدس موحدة متعارف عليها من 
قبل الجميــع مدينة القدس كلها لنا ولشــعبنا ولن 

تكون لليهود يومًا من األيام". 
مشروع قانون مهم

بدوره أشــار النائب عبد الرحمن الجمل أن المشروع 
على  للــرد  مهــم 
قرار ترامب لندفع 
بحقنــا  الباطــل 
الثابــت والواضح، 
مؤكدًا أن القدس 
مدينــة  هــي 
إســالمية ليســت 
للمســاومة، وهي 
للمســلمين  ملك 
ألحــد  يحــق  ال 
فيهــا  التفريــط 

وهي عاصمة الخالفة الراشدة القادمة.
وأكد "الجمــل" على أن قرار ترامــب يأتي في إطار 
الدعم غير المحدود لــإدارات األمريكية المتعاقبة 

وهو يمثل التيار المسيحي الصهيوني.
القدس ملك لكل مسلم

بدورها قالت النائب هدى نعيم:" إن مدينة القدس 
ملك لكل مســلم، فــال أحد يملك تقســيمها وهي 

ومحصنة  محمية 
ســورة  من  بآيات 
وهــي  االســراء، 
بدمــاء  محصنــة 
ملئــت  مســلمة 
وهــي  ســاحاتها، 
كل  ضميــر  فــي 

مسلم".
أن  وأضافــت 
هــي  القــدس 
بوابة السماء، وأن 

تحرير القدس وباقي فلســطين أمانة في عنق كل 
مسلم، وعليه يجب أن يبذل كل مسلم جهده للعمل 
على تحريرهــا وإال كان مفرطا بهــا، وأن تحريرها 
بكافــة الوســائل والســبل واجــب دينــي وأخالقي 
وتحصينهــا بالمقاومــة مهم الى جانــب تحصينها 

بالقوانين.

النواب: القدس عاصمة أبدية لفلسطين ولم تكن ولن تكون يوما لليهود بحر: الثوابت الوطنية غير قابلة للقسمة والتجزئة ومدينة القدس ذات ُطهر وقدسية عالية
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التشريعي عقد )18( جلسة برلمانية و)55( جلسة استماع 
لمسؤولين حكوميين وأقر )20( قانونًا 

خالل عام 2017م

أصــدر المجلــس التشــريعي الفلســطيني تقريره 
االداري السنوي للعام 2017م، وتضمن التقرير أبرز 
أنشطة رئاسة المجلس واللجان والدوائر المختلفة، 
ومن أبرز ما جاء في التقرير أن المجلس التشــريعي 
عقد خالل العام المنصرم الذي استمرت فيه الدورة 
غير العادية الرابعة / الخامسة ثمانية عشر اجتماعًا  
بواقع )20( عشرون يوم عمل، وناقش )15( خمسة 
عشــر تقاريرًا خالل الجلسات التي تم عقدها خالل 
العام وإقرارها من قبل المجلس حسب األصول، وبلغ 
عدد القوانين التي أقرها المجلس التشــريعي خالل 
العام بالقراءات المختلفة )20( عشــرون قانونا، في 
حين بلغ عدد القرارات التــي اتخذها المجلس )39( 
تسعة وثالثون قرارا، وتم إقرار تقرير لجنة التربية 
والقضايــا االجتماعيــة حــول: أوضاع االســرى في 
سجون االحتالل الصهيوني والمعتقلين السياسيين 
وإقرار تقرير لجنة التربية والقضايا االجتماعية حول 

الحصار وأثره على القطاع الصحي
وأشــار التقرير إلــى أن لجان المجلــس عقدت )93( 
ثالثــة وتســعون اجتماعــًا و)55( جلســة اســتماع 
لمســؤولين حكومييــن، واســتقبل )477( شــكوى 
ووجهــت )549( مراســلة لجهات حكوميــة لمتابعة 

قضايا ومشاكل وهموم تخص المواطنين. 
رئاسة التشريعي

عملت رئاسة المجلس التشــريعي بكل جد ونشاط 
على تفعيــل المجلس التشــريعي من خالل ســنّ 
التشــريعات والقوانيــن وتنشــيط الــدور الرقابــي 

للتشريعي على المؤسسات الحكومية.
ودعت الرئاســة لعقد 18 جلســة برلمانية للمجلس 

تناولت قضايا مختلفة منها:
1.قضايــا تخص القــدس، والحكــم المحلي، وحظر 

التعدي على األراضي الحكومية.

األمانة العامة
بدورهــا عقدت األمانة العامة للمجلس التشــريعي 
)12( اجتمــاع للجنــة اإلدارية العليــا لتنفيذ مهامها 
المنوطــة بهــا وتنفيــذ قرارات وسياســات رئاســة 
المجلــس التشــريعي فضال عــن متابعة الشــؤون 
اإلدارية والمالية واإلعالميــة، وعقدت لجنة صياغة 
التشــريعات اجتماعين خالل الربــع األول من العام 
2017، وبتاريخ 28/05/2017 عقدت اللجنة اإلدارية 
اجتماع خاص لبحث مخرجات اجتماع اللجنة اإلدارية 
العليــا مع رئيــس اللجنة اإلداريــة الحكومية أ. عبد 

السالم صيام. 
وشــارك األمين العام للمجلس التشــريعي بالعديد 
مــن ورش العمل واللقــاءات الخاصــة التي نظمتها 
الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي 
ناقشت الشــأن التشــريعي والمواضيع ذات العالقة 
ومدى تطبيــق القوانين من قبل الجهات المختصة، 
كما وشــارك بعدد من اللقاءات اإلعالمية مع بعض 

الفضائيات ووسائل اإلعالم المحلية المختلفة.
األمانة العامة المساعدة

عقدت األمانة العامة المساعدة )14( اجتماع لمتابعة 
الوضع اإلداري الخاص بالمجلس خالل العام، وأعدت 
الخطة التشغيلية للمجلس التشريعي لعام 2018م، 
وأعــدت التقريــر الســنوي إلدارات المجلــس للعام 

المنصرم.
اجتماعات اللجان

عقدت لجان المجلس التشريعي )93( ثالثة وتسعون 
اجتماعًا خالل العام 2017م.

جلسات االستماع
عقــدت لجــان المجلــس التشــريعي )55( خمســة 
وخمسون جلسة اســتماع للمســؤولين الحكوميين 

2.باإلضافة لمناقشة مشاريع قوانين منها: مشروع 
معدل لقانون السلطة القضائية بالقراءة االولي.

3.والمصادقــة على اللجنة اإلدارية الحكومية إلدارة 
قطاع غزة برئاسة الدكتور عبد السالم صيام.

4.جلســة خاصــة بمناســبة ذكــري يــوم األســير 
الفلسطيني. 

5.جلســة خاصة لتدارس الوضــع الصحي في قطاع 
غزة وعقدت الجلسة بمستشفى الشفاء بمدينة غزة.
6.جلسة خاصة لمناقشــة تقرير لجنة الالجئين في 

ذكري مرور 69 عاما على نكبة فلسطين.
7.تقريــر لجنــة القــدس حــول الذكري الخمســين 

الحتالل شرقي القدس.
8.جلســة خاصة لالستماع ومناقشــة تقرير اللجنة 
القانونيــة والسياســية حــول االلتزامــان القانونية 

والسياسية لالحتالل اإلسرائيلي تجاه قطاع.
9.عقد جلســة برلمانية خاصة لمناقشة تقرير لجنة 
القــدس حول االنتهــاكات الصهيونية في المســجد 
األقصى بحضور عدد من نواب كتلة فتح البرلمانية.
10.جلســة لمناقشــة تقرير الجنة السياســية حول 

االستيطان الصهيوني في القدس. 
11.جلســة خاصــة بمناســبة مئويــة وعــد بلفــور 

المشؤوم. 
وشاركت رئاســة المجلس في العديد من الفعاليات 
المحلية والوطنية واإلجتماعية على مســتوى قطاع 
غزة، كما وإســتقبلت العديد من الــوزارات والهيئات 
المحلية والوفود والمؤسســات وممثلي مؤسســات 
المجتمع المدني، وتابعت الكثير من قضايا ومشاكل 
المواطنين وشرائح المجتمع المختلفة وعملت على 
حل العديد منها، ونظمت زيارات لألسرى المحررين 
من ســجون االحتالل ولبيوت عزاء الشهداء ولطلبة 

الثانوية العامة المتفوقين ولحجاج بيت اهلل الحرام.

خالل العام 2017م على النحو التالي:
-1قطاع التعليم )7(.
-2قطاع األمن )14(. 

-3قطاع الصحة والقضايا االجتماعية )5(. 
-4قطاع حقوق االنسان )15(.

-5قطاع االقتصاد الوطني والمالية )1(. 
-6قطاع الحكم المحلي والخدمات )13(.
-7قطاع العدالة والقضاء والنقابات )1(.

العامة  والعالقات  لإلعالم  العامة  اإلدارة 
والبروتوكول

عملــت اإلدارة العامــة لإعــالم والعالقــات العامة 
والبروتوكول على اإلشــراف على تنظيم وتنســيق 
وترتيب فعاليات رئاســة المجلس والنواب في شتى 
الفعاليات واألنشــطة واستقبال المسؤولين والوفود 
والشــخصيات، وقامــت بإبــراز إنجــازات وفعاليــات 
المجلس ولجانه المختلفة في شــتى وسائل اإلعالم 

ومواقع التواصل االجتماعي.
وأصــدرت الدائرة اإلعالميــة )25( عدد من صحيفة 
البرلمــان، وقامــت بالتغطيــة اإلعالميــة لـــ 148 
اجتماعــًا ولقاءًا وجلســة اســتماع للجــان المجلس، 
وأصدرت)435( خبر صحفي، وتم التنسيق والترتيب 
إلجــراء العديد مــن المقابالت والحــوارات واللقاءات 
الصحفية والتلفزيونية واإلذاعية مع رئاسة المجلس 

والنواب. 
القانونيــة  للشــؤون  العامــة  اإلدارة   

والبحوث
أصدرت اإلدارة 121 دراســة قانونية وتقارير وأوراق 
عمــل، وأعــدت 74 مذكــرات قانونيــة، وعقدت 85 
اجتماعًا وورشة عمل، و10 مشاريع قوانين وأنظمة 

ولوائح.

لجنة التربية والقضايا االجتماعية في اجتماع سابق لها                                 )صورة من األرشيف(
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خالل وقفة نسائية رفضًا للقرار األمريكي.. بحر: سنفشل مخطط 
"ترامب" بشأن القدس

النائب "األسطل" يشارك بحفل إطالق 
فعاليات حملة "للقدس ماضون" لزيارة 

طلبة الجامعات
شارك النائب يونس األسطل 
حملــة  إطــالق  حفــل  فــي 
زيــارة الطــالب الجامعييــن 
ماضون"،  "للقــدس  بعنوان 
والتي تشــرف عليهــا الكتلة 
محافظــة  فــي  اإلســالمية 
خان يونس، وتهــدف لزيارة 
الطلبة في منازلهم للوقوف 
وإسنادهم  احتياجاتهم  عند 
التعليمية،  فــي مســيرتهم 
ال ســيما فــي ظــل الظروف 
التــي  الصعبــة  المعيشــية 
يعانيها أهلنا في قطاع غزة.

وأكد النائب "األسطل" خالل 
الفعاليــة التــي انطلقت من 
منزل أحد الطلبة الجامعيين 
فــي  الواقــع  المتفوقيــن 
أن  يونــس،  معســكر خــان 

دعم الطالب في مسيرتهم 
ولو بالكلمة الطيبة وتقديم 
النصــح لهــم هو مــن أهم 
الحمالت التي تُســند أهلنا 
أن  وتثبــت  القطــاع  فــي 
قيادة الشــعب الفلســطيني 
المقاومــة فــي قطــاع غزة 
احتياجات  لتلمــس  تســعى 
السكان وتعمل جاهدَة على 
تلبية ولو الجزء اليسير منها.
وحث "األسطل" الطلبة على 
مزيد من الجهود واالستمرار 
في المســير نحــو المعالي، 
منوهًا إلــى أن احــراز أرفع 
والمناصب  العلمية  الدرجات 
بغيــر  يكــون  ال  القياديــة 
واألخــذ  اهلل  التــوكل علــى 

بأسباب التفوق والنجاح. 

النائب "شهاب" يدعو إلنقاذ 
الوضع الصحي والواقع الكارثي 

لمستشفيات غزة
دعا النائب محمد شــهاب إلنقاذ 
الواقع الصحي الكارثي في قطاع 
غزة في ظل توقف مستشــفيات 
في غزة عن العمل بســبب نفاذ 
الوقود والذي ينعكس سلبًا على 
المرضــي، موضحــًا أنه بســبب 
تقليص ساعات تشغيل مولدات 
الكهربــاء فــان ذلك يؤثر ســلبًا 
على عمل المستشفيات وتسبب 
بكارثــة صحيــة نتيجــة انقطاع 
الكهرباء عن المستشفيات ونفاذ 
محزون الوقــود والنقص الكبير 

باألدوية والمستلزمات الطبية.
وقال النائب شــهاب في تصريح 
صحفي أصــدره مؤخــرًا:" يجب 
االستنفار والعمل سريعًا وتضافر 
كافــة الجهــود لتوفيــر الوقــود 
والخدمــات الصحيــة إلنقاذ حياة 

المرضي من قبل حكومة الحمد 
المســؤولية  تتحمــل  التــي  اهلل 
فالوضــع الصحي فــي القطاع ال 

يحتمل أي صمت أو تجاهل".
وأشــار النائــب شــهاب لضرورة 
العمــل إلنقــاذ العمــل الصحي 
توفيــر  وضمــان  أزماتــه  مــن 
الوقــود والمســتلزمات الطبيــة 
للمستشــفيات بشــكل عاجــل، 
الحكومــة  تجاهــل  مســتنكرًا 
الحتياجات مستشــفيات غزة من 

الوقود والدواء.
وطالــب مختلف القــوي الوطنية 
لدعــم قضيــة المرضــى، داعيًا 
الحكومــة لتحمــل مســؤولياتها 
العاجلــة  اإلجــراءات  واتخــاذ 
لمعالجة تلك األزمات المستمرة 
في قطاع غزة قبل فوات األوان.

أكد الدكتور أحمد بحر أن شعبنا سيفشل مخططات 
أمريــكا الراميــة لتهويــد القدس وجعلهــا عاصمة 
لدولة الكيان، وشــدد على أن زيــارة نائب الرئيس 
األمريكــي غير مرحب بهــا، منوهًا إلــى أنها تأتي 
ضمن محــاوالت اإلدارة األمريكية لطمس القضية 
الفلســطينية، واكمال المخطــط األمريكي لتهويد 
القدس، مستدرًكا أن هذا األمر يرفضه شعبنا بكل 

قوة.

ولفت "بحر" خالل وقفة تضامنية مع مدينة القدس 
نظمتهــا الحركــة النســائية بحركة حمــاس بمقر 
المجلس التشــريعي بمدينة غــزة، بحضور قيادات 
العمل النســائي وحشــد كبير من النســاء، أن قرار 
"ترامب" بشأن مدينة القدس لن يغير من الحقيقة 

شيئا وستبق القدس عاصمة لدولة فلسطين.
وأشــار إلى أن قرار الكنيســت الصهيوني بتشــريع 
قانــون القدس موحــدة هو قانون باطــل، جاء من 

مؤسسة باطلة وكيان باطل، ولن يحقق االحتالل ما 
يريد مهما شرّع وسنّ من قوانين.

واســتنكر التقليصات ووقف المســاعدات المقدمة 
الالجئيــن  وتشــغيل  إغاثــة  بهــدف  للوكالــة 
الفلسطينيين، مؤكدًا أنهم متمسكون بحقهم في 
العودة الى فلسطين، وأن عودتهم حق مقدس على 
الصعيد الفــردي والجماعي ولن يســقط بالتقادم، 
منددًا باستمرار التنسيق األمني المتواصل بوتيرة 

عالية، ومشــددًا أن قرارات المجلس المركزي حول 
وقف التنسيق األمني محض كذب وخداع وتضليل.

وناشــد الحكام العــرب بتحمل مســئولياتهم تجاه 
قضيتنا الفلســطينية التــي تمر بأخطــر مراحلها، 
مؤكدًا أن شعبنا مستمر بالدفاع عن حقنا في العودة 
وتقرير المصير ومواجهــة المؤامرات والمخططات 

الصهيونية واألمريكية الهادفة لتصفية قضيتنا.


