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نواب التشريعي  يواصلون  
أعمالهم الرقابية 

والتشريعية واإلجتماعية

التشريعي يبحث سبل المحافظة على الثروة السمكية

انضم عضــو البرلمــان الجزائري عن 
تحالــف حركــة مجتمع الســلم النائب 
نابي هبري، إلى المتضامنين الدوليين 
المشاركين في سفن كسر الحصار عن 

قطاع غزة.
وأكد هبــري الذي وصل باألمس األول 
إلــى جزيــرة ســردينيا اإليطاليــة أن 
مشــاركته الرمزية على متن ســفينة 
"عودة" هي أقل الواجب وأن فلسطين 
وغزة تستحق منا أكثر من ذلك، داعيًا 
البرلمانات العربيــة والدولية إلى دعم 
وحماية أسطول السفن المشاركة في 

حملة كسر الحصار عن غزة.
ونــوه إلــى أن قانون المالحــة الدولي 
يتيح حرية الســفر والتنقل عبر البحر 
وأنــه من واجب األمــة أن تمنع عربدة 

االحتالل وقرصنته بحق الســفن وحركــة المالحة الدولية التي 
ينبغي أن تسير بشكل حر وآمن. 

وأوضــح هبري، في تصريح صحفي أن مشــاركته تأتي تمثياًل 
للشــعب الجزائري الذي يتوق الى رؤية فلســطين وقد تحررت 
من االحتــالل الصهيوني البغيض، متمنيًا أن يكون له شــرف 

المساهمة في معركة التحرير. 

ونــوه النائــب الجزائري أن مشــاركته 
تأتي تمثياًل للمنسقية المغربية لكسر 
الحصار، مضيفًا بأنه يتمنى لو يُسمح 
لــه باالســتمرار الى المحطــة األخيرة 
للســفن وأن يكرمه اهلل بالوصول إلى 
غزة ليســاند أهلها ويساهم في كسر 

حصارهم.
ودعــا البرلماني الجزائــري البرلمانات 
العربية واإلسالمية والدولية لالهتمام 
بمعاناة قطاع غزة الناتجة عن الحصار 
الظالــم، مطالبًا ببذل جهد سياســي 
حقيقــي للضغط على دولــة االحتالل 
لوقــف هــذه الجريمــة بحــق مليوني 

فلسطيني.
العربيــة  الــدول  هبــري،  وطالــب 
كلــه  العالــم  وأحــرار  واإلســالمية 
بمزيد مــن الجهود ألجل الوصول للحظة طرد الدبلوماســيين 
والبرلمانيين اإلســرائيليين من المحافل الدوليــة والبرلمانات 
العالمية والمنتديات البرلمانية الدولية نظير أفعالهم المخالفة 
للقانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني، وتجاوزاتهــم 
اإلنســانية بحق الشعب العربي الفلســطيني في الضفة وغزة 

ومدينة القدس والمسجد األقصى المبارك.

عقدت اللجنة االقتصادية بالمجلس التشريعي جلسة تشاورية 
بحثــت فيها آليــات وطرق المحافظــة على الثروة الســمكية، 
بحضــور النائــب األول لرئيــس المجلــس التشــريعي أحمد 
بحر، وبمشــاركة رئيس وأعضاء اللجنــة االقتصادية، ونقيب 
الصيادين ومسئولين من وزارة الزراعة وكوكبة من المهتمين 

والباحثين وممثلين المؤسسات المعنية.  
بــدوره افتتــح النائب عاطف عــدوان، الجلســة موضحًا مدى 
أهميــة المحافظة على الثروة الســمكية والبيئــة البحرية في 
قطــاع غــزة، داعيًا كل المؤسســات واألطــر المعنية بالعمل 

إلنجاح الجهود المبذولة في هذا السياق بهدف المحافظة على 
مخزون الثروة السمكية.

من ناحيته أشار د. أحمد بحر، لحرص المجلس التشريعي على 
مصالح المواطنين، منوهًا إلى الظروف الصعبة التي يعيشها 
قطــاع غزة من سياســة الحصار والتجويــع الظالم المفروض 
علينا، مبينًا أن التشــريعي يسعى دائما للموازنة بين تحقيق 

المصلحة العامة ومصلحة المواطن.
ودعا بحر، إليجاد حلول إبداعية توافقية ترضي جميع األطراف، 
مشددًا على تنفيذ توصيات الجلسة تحقيقًا للمصلحة العامة. 

من طرفهم أشــار النواب أعضاء اللجنة االقتصادية إلى جهود 
وزارة الزراعــة الراميــة للمحافظــة على الثروة الســمكية من 
االستنزاف غير الطبيعي، مؤكدين على ضرورة اتخاذ القرارات 
الالزمة لمعالجة ظاهرة صيد األســماك الصغيــرة وفق الرأي 
الفنــي من المختصيــن والخبراء فــي الحياة البحريــة، ووفق 
المعرفــة التامــة بخصوصية بحــر غزة والحصــار الصهيوني 

المفروض على الصيادين ومساحة الصيد المتاحة.  
وبعد االســتماع للطواقم الفنية المتخصصة وللمحافظة على 
الثروة السمكية ونموها تم االتفاق على استخدام الشباك ذات 

المقــاس "10م" في الصيد علــى مدار العــام، األمر الذي من 
شأنه أن يساهم في المحافظة على الثروة السمكية والسمك 

الصغير.  
كمــا تم االتفــاق على الســماح بالصيد على مدار هــذا العام 
لجميــع الصيادين على أن يتم إعادة النظر في هذه اإلجراءات 
في العام القادم بما يحقق المصلحة العامة، في حين يتم منع 
الصيد بشــباك الجــر وفق النظام المعمول بــه من قبل وزارة 
الزراعة، ودعا النواب في نهاية اللقاء وزارة الزراعة للتنســيق 

مع كل الجهات المعنية لتنفيذ هذا االتفاق.

النائب أبو شمالة: منعي من الحصول 
على جواز سفر قرصنة بحق القانون

برلماني جزائري ينضم للمتضامنين الدوليين 
المشاركين بسفن كسر الحصار 

أعلن النائب عن كتلة فتح البرلمانية ماجد أبو 
شــمالة، أنه تعرض لالعتداء وقرصنة حقوقه 
الدستورية كمواطن فلسطيني أوال، وكعضو 

برلمان منتخب من الشعب الفلسطيني ثانيا.
وأوضــح أبو شــمالة، فــي تصريــح صحفي، 
أنه تقــدم بطلب لتجديد جواز ســفره وتفاجأ 
برفض الطلب ومنع اصدار جواز سفر جديد له 

دون ابداء أي أسباب لهذا االجراء.
وأكــد أنه توجه من خــالل محاميه إلى وكيل 
وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، الستيضاح 
أسباب منع طلب التجديد إال أن األخير قال إنه 
ال يملك إجابــة وأنه ينفــذ التعليمات فطالب 
المحامــون اللواء منصور بكتــاب نصي بقرار 
المنع أو افادة خطية بذلك إال أن وكيل الوزارة 

رفض ذلك أيضا لنفس الحجة اعاله.
وحمّل النائب أبو شمالة، المسؤولية القانونية 
واألدبية والمادية عن كل ضرر سيلحق به جراء 
هذا التعسف من قبل الحكومة ولكل من وزير 

الداخليــة رامــي الحمــد اهلل، ووكيــل الوزارة 
محمد منصور، مؤكدًا أنه سيالحق المعتدين 

على حقوقه قضائيا.
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تقرير2

واصلوا مشاركتهم في مسيرات العودة

نواب: الحراك السلمي على الحدود منع تمرير صفقة القرن 

خان يونس
إلى ذلك زار النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، 
الدكتور أحمد بحر، مخيم العودة الواقع شرق مدينة 
خــان يونس، بمشــاركة النائبان يونس األســطل، 
ويحيى العبادسة، وبحضور قيادات الفصائل والعمل 
الوطني وشــخصيات اعتبارية بالمحافظة، وتفقدوا 
المتظاهرين والمشــاركين بالمســيرات، وذلك يوم 
الجمعــة الماضيــة والتــي أطلق عليهــا "جمعة غزة 

والضفة دو واحد ومصير مشترك".
بدوره ثمن بحر، خروج أبناء شعبنا في غزة والضفة 
والقدس وفلسطين المحتلة عام 1948، في آن واحد 
مشكلين بذلك لوحة فنية رائعة الجمال، ومؤكدين 
على وحدة شعبنا في نضاله ضد االحتالل وأعوانه، 

مخيم العودة المُقام شــرق المحافظــة، وضم وفد 
النــواب ُكاًل مــن: أحمــد بحر، ســالم ســالمة، عبد 
الرحمن الجمل، داعين الســلطة الفلسطينية ودول 
العالــم لفــك الحصار المفــروض على قطــاع غزة، 
ومؤكدين أن شــعبنا لن يتراجع عن مسيرات العودة 
دون تحقيــق أهدافها، وأن شــعبنا يدافع نيابة عن 
عواصــم وكرامة الــدول العربية، وهو خــط الدفاع 

األول في مواجهة االحتالل.
من طرفه استهجن النائب سالم سالمة، اعتداء أجهزة 
أمن الســلطة في الضفــة الغربية على المســيرات 
التــي تخرج في جميع مــدن الضفة معلنة تضامنها 
مع غزة وداعية لفك الحصــار عنها وانهاء اإلجراءات 
العقابية التي تفرضها السلطة على القطاع، مشددًا 
على ضرورة تمتع المواطن الفلسطيني في الضفة 

بحقه في التظاهر السلمي األمر الذي كفله القانون 
الفلســطيني، ورافضًــا الممارســات القمعية بحق 
المتظاهريــن، الذيــن وصفهم بأنهــم يعبرون عن 

نبض الشارع الفلسطيني.
مــن ناحيته اعتبر النائــب عبد الرحمــن الجمل، أن 
مســيرات العــودة الكبــرى تشــكل أســلوبًا نضاليًا 
إبداعيًا متميزًا لفضح وإحراج االحتالل على الساحة 
اإلقليمية والدولية، مضيفًا أن االحتالل يعيش حالة 
من التخبــط واالرتباك أمام الجحافــل الهادرة التي 
تواصــل تواجدها بكل قوة وشــموخ أمام األســالك 
الزائلة اســتعدادًا ليوم العودة الكبرى وفك الحصار، 
داعيًــا المواطنيــن والمتظاهريــن لالســتمرار في 
المســيرات حتى تحقيق األهــداف الوطنية من تلك 

المسيرات والفعاليات.

منوهًــا أن هذه المســيرات تأتي من خــالل إدراك 
شــعبنا لخطورة المرحلة، وإصرارًا على منع تنفيذ 
صفقة القــرن بــكل الســبُل والوســائل الممكنة، 
ومشــددًا على أن المســيرات مستمرة حتى تحقيق 

أهدافها الوطنية.
مــن ناحيته أكــد النائب األســطل، أن المنطقة تمر 
بمرحلــة خطيــرة تحــاول فيهــا أمريكا بمســاعدة 
االحتــالل وبعــض القــوى اإلقليمية إنهــاء قضيتنا 
العادلــة، داعيــا الــدول العربية واإلســالمية وأحرار 
العالم لعدم التعاطي مع أي مشــاريع من شــأنها أن 
تمس الحق الفلسطيني، أو تنتهي بتصفية القضية.

المحافظة الوسطى
وفي ســياق متصــل زار نواب المحافظة الوســطى 

واصل نواب المجلس التشــريعي مشــاركتهم في مســيرات العودة الكبرى، 
وتفقدهــم لمخيمــات العــودة الواقعة على الحدود الشــرقية لقطــاع غزة، 
باإلضافة لمشــاركتهم للمتظاهرين وتواجدهــم بينهم في كل يوم جمعة، 
وزارت وفود النــواب مخيمي العودة بخان يونس والمحافظة الوســطى في 
الجمعتين الماضيتين، وكان للنواب كلمات ومشــاركات جماهيرية وخطابية 

بثــت روح الحماســة في نفوس المتظاهريــن، وصرح عدد مــن النواب بأن 
الحراك الســلمي والمسيرات قد منعت تنفيذ صفقة القرن وأفشلت مؤامرات 
ومخططات دولية بعلم بعض األطراف واإلقليمية كانت معدة مســبًقا للنيل 
مــن غزة وأهلهــا، "البرلمان" تابعت أنشــطة النواب ومشــاركاتهم وأعدت 

التقرير التالي:    
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3 أخبار ومقاالت

مسيرات العودة ستفشل مخططات ترامب
تلوّث الفضاء الوطني الفلســطيني قبل عدة أيام ببعض التصريحات الصادرة عن قيادات في السلطة 
الفلســطينية وحركة فتح حول نية الســلطة وفتح عقد المجلس المركزي الفلســطيني التابع لمنظمة 
التحريــر خالل الفتــرة القريبة المقبلة، والخروج بقــرارات مصيرية تتعلق بإلغــاء دور ومكانة المجلس 

التشريعي وإحالل المجلس المركزي بدال منه خالل المرحلة المقبلة.
لــم تصــدر تصريحات رســمية وبيانات قاطعة في هذا الســياق، لكن الشــخصيات التــي صدرت عنها 
التصريحات ســالفة الذكر حول استبدال المجلس التشــريعي بالمجلس المركزي، تبدو ذات وزن ضمن 
دائرة االستشــارة وصنع القرار في الســلطة، وذات قرب من رئيس الســلطة محمود عباس، ما يُكسب 
هذه التصريحات أهمية كبيرة ويضعها في خانة جس النبض الفصائلي والشــعبي والعمل على تمهيد 

األرضية الوطنية المواتية لتنفيذ هذا التوجه المبيّت خالل األيام أو األسابيع القادمة.
إننا في رئاســة المجلس التشريعي الفلسطيني، وباســم شعبنا الفلسطيني الذي انتخبنا في انتخابات 
مشهودة شهد العالم كله بنزاهتها، نؤكد أن هذا التوجه الذي يختلج في عقول قادة السلطة الفلسطينية 
وحركة فتح ويداعب آمالهم ومخيالتهم وأحالمهم منذ مدة طويلة، يشــكل انقالبا كامال على القانون 
والدســتور الفلســطيني الذي وضعته وأقرته الســلطة وفتح وتغنّت به طويال على الســاحة الوطنية، 
فالمجلس التشريعي هو سيد نفسه بحكم القانون األساسي الفلسطيني، وهو يمثل السلطة التشريعية 
ضمن النظام السياســي الفلســطيني، وال ســلطة أخرى يمكن أن تؤثر عليه أو تقرر وتبتّ في شــأنه 
ومصيره حســب القانون والدســتور، وال يخضع إال لإلرادة الشــعبية الفلسطينية التي تتجسد فقط عبر 
صندوق االقتراع في انتخابات نزيهة وفق مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي أقره القانون الفلسطيني.
وال يمكن تفسير هذه النوايا والتوجهات السلطوية والفتحاوية إال بالخشية الواضحة من صندوق االقتراع 
والقرار الشــعبي، فما يجري على الســاحة الوطنية الفلسطينية وما يشهده الواقع الفلسطيني الداخلي 
من سياســات قمعية وسلوكيات سلطوية عبر استمرار التنســيق والتعاون األمني مع االحتالل وانتهاك 
الحريات العامة والخاصة والحقوق الشــعبية التي كفلها القانون وفــرض العقوبات الجماعية والقرارات 
العنصرية ضد قطاع غزة وأهله الصامدين وحرمانهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية والمعيشية، يشكل 
أســبابا موضوعية وأرضية مفهومة إلحجام الســلطة وفتح عن تحكيم صندوق االقتــراع والنزول عند 

اإلرادة الشعبية خشية الخسارة المدوية في االنتخابات.
فوق ذلك، فإن هذا التوجه الذي يضخّ مزيدا من التعقيد والتأزم في الواقع والحياة الوطنية الفلسطينية، 
يشكل تساوقا خطيرا مع صفقة القرن وخطة ترمب لتصفية القضية الفلسطينية وطمس قضية القدس 
وإلغاء حق عودة الالجئين، ويقدم تسهيالت مجانية لتمرير الصفقة األمريكية ويعمل على توهين عرى 
المناعة والتماسك الوطني الفلسطيني الذي نعمل بكل قوة وجهد على تعزيز أسسه ومقوماته الذاتية 
وبناء روابطه السياسية واالجتماعية لتدشين أقصى قدر ممكن من القوة والمناعة الفلسطينية القادرة 

على إحباط وإفشال صفقة القرن ومواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا وبوجودنا وكياننا الوطني.
في المقابل، تحاول الســلطة وفتح تشــويه المشــهد الوطني العام في قطاع غزة واتخاذ ما يمكن من 
قرارات وسياســات لتركيع أهله الصامدين، فهي من جهة تســتمر في فــرض عقوباتها العنصرية ضد 
أهالــي القطاع وعشــرات آالف الموظفين، وتمارس الكــذب والتضليل من جهة أخرى عبــر االدعاء بأن 
أي تســهيالت إنســانية ومســاعدات اقتصادية ألهالي القطاع تصب في خدمــة المخططات األمريكية 

والصهيونية.
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكد لشــعبنا وأمتنا والعالم أجمع أن المشــاريع االقتصادية 
والمســاعدات اإلنســانية المجردة من أي غرض سياســي هــي موضع ترحيب وتقديــر وطني عام من 
أبناء شــعبنا وفصائله المقاومة، وأن أي محاولة خارجة عن الســياق الوطني عبر إلباس هذه المشــاريع 
والمساعدات لبوسا سياسيا هي محاولة مرفوضة جملة وتفصيال ولن يتم التعاطي معها على اإلطالق.

ال مجال لدفع أي ثمن سياســي لقاء أي مســاعدات إغاثية أو مشاريع إعمار أو جهود وحراكات اقتصادية، 
فالمجــال مفتوح على مصراعيه لتخفيف المعاناة عن كاهل شــعبنا وإزالة أســباب االنفجار المتوقع مع 

االحتالل بسبب شدة وطأة الحصار المفروض، ولكن دون أي ثمن سياسي.
إن علــى العالم أجمع أن يدرك أن قضيتنا الوطنية هي قضية سياســية بامتيــاز، وأن حقوقنا الوطنية، 
وعلى رأسها قضيتي القدس والالجئين، ال يمكن أن تخضع لبازار المساومة والمقايضات الرخيصة، وأن 
اســتدعاء التدخالت اإلغاثية واإلنسانية والتطويرية في غزة ال يمكن أن يرتبط بأجندة وأثمان سياسية 

على اإلطالق.
ولن نكّل أو نمّل من القول بأن مسيرات العودة شكلت الدافع األكبر والسبب األساس في مواجهة صفقة 
القرن والعمل على إحباطها وإفشــالها، وأن الصمود األســطوري ألهالي القطاع شــكل حجر الزاوية في 

مواجهة المخططات األمريكية والصهيونية وتكريس التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.
وختاما.. فإن مسيرات العودة التي تشكل أحد أهم وأرقى أساليب المقاومة الشعبية التي تسير جنبا إلى 
جنب مع المقاومة المسلحة، هي شعلة األمل ووقود التحرير وسوف تستمر حتى تحقيق أهدافها الوطنية 
بإذن اهلل، ولن يضير شــعبنا وقضيتنا المتنّكبون عن الصراط الوطني القويم الذين انحرفت بوصلتهم 

الوطنية وارتضوا العيش في متاهات التشتت والضياع واالرتهان إلرادة وإمالءات االحتالل.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

رئاسة التشريعي وقيادة كتلة التغيير واإلصالح 
تهنئان تركيا بنجاح عرسها الديمقراطي

النائب األسطل يدعو إلفشال 
صفقة القرن والتصدي لمخططات تصفية القضية

رئاسة التشريعي
هنأ النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
الدكتــور أحمــد بحــر، تركيا بنجاح عرســها 
الديمقراطي، مؤكدًا أن شــعبنا الفلسطيني 
ظهــور  فــور  والســرور  الســعادة  غمرتــه 
نتائــج االنتخابــات التركية، مبــارًكا لرئيس 
الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان بفوزه 
الساحق داعيًا له بالتوفيق والنجاح في قيادة 
البــالد نحو بر األمان، ولمــا فيه الخير لتركيا 

والعالم اإلسالمي. 
وشــدد بحر، على أن فوز أردوغــان وحلفائه 
في االنتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية 
أحبط مخططا إقليميا ودوليا كبيرا كان يدبر 
بليل لحرف تركيا عن مسارها الرائد ودورها 
الطليعي إزاء التالحم مع هموم وقضايا األمة 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع 

مع االحتالل الصهيوني. 
ولفت بحر، إلى أن فوز أروغان شــكل كابوسا 
مزعجــا للصهاينــة واألمريــكان وحلفائهم، 

مؤكــدًا أن لحظة اعالن فــوز أردوغان كانت 
لحظة فرح لشــعبنا الفلســطيني والشعوب 
العربية واإلسالمية وكل أحرار العالم ولحظة 

عزاء للكيان الصهيوني وأعداء األمة.  
وأضاف أن تركيا باتت أقوى من كل المؤامرات 
الداخليــة والخارجية التي تحاك ضدها، وأنها 
تشــق طريقها كدولــة قائدة فــي المنطقة 
والعالم، متمنيا التوفيق ألردوغان وللبرلمان 
التركي المنتخب، داعيًا إلى تطوير العالقات 
البرلمانيــة بين فلســطين وتركيــا، لما فيه 

خدمة شعبنا وقضيته العادلة. 
التغيير واإلصالح

وفي برقيــة لها هنــأت قيادة كتلــة التغيير 
واإلصالح البرلمانية، أردوغان، وحزب العدالة 
والتنميــة بفوزهم في االنتخابــات التركية، 
مشيدًة بتجديد ثقة الشعب التركي بهم في 
الوقــت الدقيق والحســاس مــن تاريخ األمة 

العربية واإلسالمية.
وأكد رئيــس الكتلة، النائب محمــود الزهار، 

الجمهوريــة  لرئيــس  أرســلها  فــي برقيــة 
التركية رجــب طيب أردوغــان، أن نجاح هذا 
العــرس الديمقراطي يشــكل محطــًة هامًة 
في تاريخ الجمهورية التركية الشــقيقة في 
ظل التحديات الجســيمة الداخلية والخارجية 

الدولية منها واالقليمية. 
وشددت الكتلة على تقديرها واعتزازها بدور 
تركيا الفاعل في دعم الشــعب الفلسطيني 
المجاهد ومسيرته النضالية حتى نيل حريته 
وحقوقــه كاملــة، داعيًــا تركيــا لمزيد من 

االهتمام بقضايا العالم اإلسالمي.
وجاء في برقية الزهار ألردوغان:" نحن على 
ثقــة بــأن تركيــا بقيادتكم ســتبقى الوفية 
لقضايــا أمتنا العادلة، وأن جهودها ســتبقى 
مســتمرة في الدفــاع عن القــدس والقضية 

الفلسطينية".
وتمنى الزهار، في ختــام برقيته بأن يحفظ 
ربنا البــالد التركية من كيــد المتآمرين وأن 
يديــم على الشــعب التركي الشــقيق األمن 

واالستقرار والنهضة واالزدهار. 

أبرقت كاًل من رئاســة المجلس التشريعي، وقيادة 
برســالتين  البرلمانيــة  واإلصــالح  التغييــر  كتلــة 
منفصلتيــن، هنأت فيهمــا الجمهوريــة التركيا، 
رئاســة وحكومة وبرلمانا وشــعبا، بنجاح عرسها 

الديمقراطي، وتمنت رئاســة التشــريعي، وقيادة 
التغييــر واإلصالح فــي برقيتيهما لتركيــا مزيدًا 
من التقدم واالزدهــار، "البرلمان" تابعت البرقيتين 

وأعدت التقرير التالي: 

دعا النائب يونس األسطل، إلفشال صفقة 
القرن مــن خالل توفيــر الدعــم الكافي 
لوكالة غوث وتشــغيل الالجئين األونروا، 
مؤكــدًا علــى ضــرورة بــذل كل الجهود 
إلفشال تصفية منظمة األونروا وضرورة 
البحث عــن مموليــن جدد من الشــعوب 

المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني.
وقال النائب األسطل في تصريح صحفي 
أصــدره مؤخــرًا:" تتذرع الوكالــة بالعجز 
بالميزانية لإلقدام على تقليص خدماتها 
المقدمة لالجئين الفلسطينيين في أماكن 
تواجدهــم، والصحيــح أننا أمام مشــهد 
من مشــاهد تنفيذ صفقة القرن الهادفة 

لتصفية القضية الفلسطينية".
"الالجئــون  األســطل:  النائــب  وأضــاف 
الفلسطينيون ومنظمة األونروا من أقوى 
الشواهد على جريمة االحتالل الصهيوني 
واقتالع النــاس من ديارهــم وأوطانهم، 
لذلك كانت فكرة تصفيــة تلك المنظمة 

علــى طريق الغاء حــق العــودة وتفكيك 
ظاهــرة الالجئيــن بمــا يســمي بفكــرة 
التوطين والتعويض وربما في فترة الحقة 
التجنيس من أجل تذويب قضية الالجئين 

بالكامل".

ودعــا إلى االحتجــاج والضغــط على كل 
الجهــات المتآمــرة في هــذه القضية من 
الصهاينة واألمريكان مرورا بمنظمة األمم 
المتحدة والــدول المانحة لألونروا وانتهاء 
بالســلطة الفلســطينية المتماهيــة مــع 
االحتالل والتي تحاصــر غزة في حاجاتها 

االنسانية وتفشل جهود المصالحة.
وطالب بإرسال وفود إلقناع الدول المانحة 
بإعــادة دعمها الســابق لألونــروا إلى أن 
يتحقق حقهم بالعــودة الي ديارهم التي 

طردوا منها بقوة السالح. 
وأشــار النائــب األســطل، ألهميــة دعم 
مســيرة العــودة وكســر الحصــار بعد أن 
ثبــت أنهــا قــادرة علــى ايــالم االحتالل 
والضغــط علــى كل األطــراف المتحالفة 
معهم، وباألخص تثبيت قواعد االشتباك 
مع العدو عبــر معادلة القصــف بالقصف 

والتصعيد بالتصعيد والتهدئة بالتهدئة.
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تقرير

واصلوا أعمالهم بهمة وعطاء

واصــل نــواب المجلــس التشــريعي أعمالهــم البرلمانيــة واالجتماعية 

والرقابيــة، وبحثــوا مشــكالت المواطنين مع مســئولين في الســلطة 

التنفيذية، ووضعوا الحلول المناســبة لبعضها، واســتقبلوا رئيس بلدية 

أم النصــر، والتقــوا بمديريات التنمية االجتماعية بمحافظتي الوســطى 

والشمال، واطلعوا على مهام وانجازات نيابة شمال القطاع ودورها في 

حفــظ حقوق المواطنين، وزاروا أجهزة أمنية وتفقدوا مناطق حدودية، 

"البرلمان" تابعت أنشطة وفعاليات نواب المجلس التشريعي خالل األسبوع 

المنصرم وأعدت التقرير التالي:   

التنمية االجتماعية
إلى ذلك زار نواب كتلــة التغيير واإلصالح، مديرية 
وزارة التنمية االجتماعية في محافظة شمال قطاع 
غزة، وضم الوفد ُكاًل من النواب: يوســف الشرافي، 
محمد شهاب، ومشير المصري، وكان في استقبالهم 
مديــر المديرية، كمال أبو جيــاب، والطاقم اإلداري 
بالمديريــة، وناقــش النــواب العديــد مــن قضايا 
المواطنيــن وبحثــوا مشــكالت وحلــول متعــددة، 
وأطلــع وفد النواب على جهــود المديرية في خدمة 
المواطنين وخاصة مشاريع المديرية القائمة حاليًا 
كالمشــاريع الصغيرة وترميم بيــوت الفقراء وغير 

ذلك من مشاريع تهدف لمعالجة الفقر والحاجة. 
وفــي ســياق منفصــل اســتقبل نــواب المحافظة 
الوســطى بمكتبهم، مديــر مديريــة وزارة التنمية 
االجتماعيــة بالمحافظة وائل الســيد، وقابلوا معًا 
المواطنيــن والمراجعيــن الذين لديهم مشــاكالت 
فــي التســجيل، أو معامالت عالقــة، وذلك بحضور 
النواب: سالم ســالمة، عبد الرحمن الجمل، وهدى 
نعيم، وأثنى النواب على جهود المديرية في خدمة 
المواطنين من خالل المشاريع االغاثية التي تخفف 

من معاناتهم المعيشية.
من ناحيته أكد السيد، على أن مديريته تعمل كل ما 
بوسعها من أجل تقديم الخدمة للمواطنين وخاصة 
الشــرائح الفقيرة والمحتاجة، منوهًا إلى أن طاقم 
العاملين معــه يبذل أقصى الجهــود من أجل راحة 

المواطن، الفتًــا لجهود وزارة التنميــة االجتماعية 
لدى المؤسســات الدولية بهــدف جلب الدعم الالزم 
للمشــاريع التي من شــأنها خدمة ورعايــة الفقراء 

ومعدومي الدخل. 
نيابة الشمال

وعلى صعيد أخر اســتقبل النواب: يوسف الشرافي، 
مشــير المصــري، عاطف عــدوان، ومحمد شــهاب، 
رئيس النيابة العامة بمحافظة شــمال قطاع غزة، 
علي صرصــور، بحضــور وكالء النيابة فــي جباليا 
البلــد، معســكر جباليا، بيــت الهيا، بيــت حانون، 
وناقشــوا معهم العديــد من القضايــا المهمة التي 
تنظــر بهــا النيابة، داعين لســرعة انجــاز القضايا 

والمعامالت الخاصة بالمواطنين. 
بدورهــم اعتبــر النواب خدمة المواطنين شــرف ال 
بد للجميع أن يســعى لنيله، شاكرين مبادرة رئيس 
ووكالء النيابــة لزيارتهم مكتــب النواب، ومؤكدين 
علــى دور النيابــة فــي تحقيــق العدالــة واألمــن 

االجتماعي في المجتمع الفلسطيني. 
وأشاد النواب بسرعة عمل النيابة في شمال القطاع 
وتذليها للعقبات التــي تعترض مصالح المواطنين 
وحمايتها ألرواحهم وممتلكاتهــم العامة والخاصة، 
الفتيــن إلــى الــدور التكاملــي لجميع المؤسســات 
الوطنيــة فــي ســبيل خدمــة الوطــن والمواطــن 

والقضية. 
بــدوره أكــد رئيس نيابة الشــمال علــى صرصور، 

أن هنــاك رقيّ وتقــدم في أداء النيابــة رغم كثرة 
القضايا والمشــاكل السيما القضايا المالية، منوهًا 
إلى أن النيابة تتعامل مع المشكالت والقضايا التي 
تخص حقوق المواطنين بمهنية ومسئولية وسرية 
عالية، شــاكرًا نواب الشــمال على تواصلهم الدائم 

ودعمهم المتواصل.
النائب أبو راس يلتقي وكيل وزارة 

األشغال 
إلى ذلك التقــى النائب مروان أبــو راس، مع وكيل 
إبراهيــم  المهنــدس  واإلســكان  األشــغال  وزارة 
رضوان، وبحث معه العديد من القضايا ومشــكالت 
المواطنيــن واطلع منه على مجريــات عمل الوزارة 

وانجازاتها خالل األشهر القليلة الماضية.
وناقــش أبــو راس، العديــد مــن القضايــا التــي 
تهــم المواطنيــن وفــي مقدمتها المنــح الخارجية 
المخصصة ألصحاب البيوت المدمرة جراء اعتداءات 
االحتالل، وقصفه بيوت المواطنين وتدميرها فوق 
رؤوس أصحابها األمنين، وكذلك مســاعدة الفقراء، 
ومن ليس لهم مأوى، ووضــع آلية لتعزيز التواصل 
مع الوزارة لمعالجة جميع شكاوى المواطنين الواردة 

لمكاتب النواب.
وأشــاد النائب أبــو راس، بجهــود الــوزارة ودورها 
الكبيــر في تخفيف المعاناة عن المواطنين، مؤكدًا 
أنــه يلمس حرص الوزارة على خدمة أبناء المجتمع 

الفلسطيني وتحقيق العدالة بينهم، وأن المواطنون 
كلهم سواســية ومن حقهم جميعًــا الحصول على 

الخدمة الحكومية دون تمييز وال تسويف.
مــن جانبه أوضح رضــوان، أن وزارتــه تقوم بعمل 
دراســة للحاالت االجتماعيــة وذلك بالتنســيق مع 
كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، بهدف 
تنســيق الجهود وعدم تضييع حقــوق المواطنين، 
مشيرًا إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للموطنين، 
وخاصة فيما يتعلــق بكيفية توزيع المنح الخارجية 
وذلك بموجب معايير مهنية وعلمية وضعتها الوزارة 

بالتعاون مع المؤسسات والجهات المانحة.
النائب األشــقر يلتقي رئيــس بلدية أم 

النصر
بــدوره التقــى النائب إســماعيل األشــقر، برئيس 
بلديــة أم النصــر، زيــاد أبــو فريا، بحضــور عضو 
المجلــس البلدي محمد فارس، ومشــاركة عدد من 
أعضاء مجلس إدارة البلدية وذلك لمناقشــة قضايا 
ومشاكل القرية واســتصالح أراضي زراعية جديدة 
على الحدود الشمالية للقرية، كما تناول اللقاء عدة 

قضايا عالقة خاصة بالمواطنين.
وأكد األشقر، على دور البلدية الكبير في حل قضايا 
المواطنين، مشــيدًا بجهود رئيس البلدية وأعضاء 
المجلس البلدي الرامية لحل القضايا العالقة وخدمة 
المواطنين على الرغــم من قلة اإلمكانيات المادية 

النائب يونس األسطل لدى اجتماعه مع بعض ضباط األجهزة األمنية في مدينة رفح 
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واللوجســتية المتوفرة لدى البلديــة، مطالبًا وزارة 
الحكم المحلي بتوفير الموازنات واالمكانيات الالزمة 
والتي من شأنها تمكين البلدية من تقديم الخدمة 
للمواطنين، شــاكرًا للبلدية ورئيسها لمسارعتهم 

في خدمة المواطنين وحل مشكالتهم المختلفة. 
بدوره أشــار رئيــس البلديــة إلى جهــود المجلس 
البلدي وطواقم العامليــن بالبلدية الهادفة لخدمة 
المواطنيــن والتخفيف مــن معاناتهــم، مؤكدًا أن 
بلديتــه ال تدخــر جهدًا في ســبيل توفيــر الخدمة 

والراحة الممكنة للمواطنين. 
النائب األسطل يتفقد المنطقة 

الحدودية برفح 
من ناحيتــه تفقد النائب يونس األســطل، منطقة 
الحدود الفلســطينية المصرية، وكان في استقباله 
قائد جهاز األمن الوطني المقدم/ معتز عيد، وعدد 
من ضبــاط الجهاز وشــملت الزيارة جولــة تفقدية 
للحــدود واالطالع على الترتيبــات األمنية الجديدة 
للمحافظــة على أمــن الحــدود ومنــع أي محاوالت 

للتسلل أو اجتياز الحدود. 
بدوره شــرح المقدم عيد، جهود األمن الوطني في 

حماية الشــريط الحدودي واإلجراءات المتخذة بهذا 
الشأن، منوهًا لبعض المعوقات التي تعترض عمل 
الجهــاز، وفي مقدمتها قلة اإلمكانيــات والموازنات 
الالزمة للعمــل، باإلضافة لمحدودية عدد العاملين 

بالجهاز مقارنة بالمهام الملقى على عاتقهم.
من طرفه وعد النائب األســطل، بدراسة احتياجات 
الجهاز ومناقشــتها مع جهات االختصــاص والعمل 
علــى إيجاد الحلول المناســبة والســريعة لها، فيما 
اعتبــر المقدم عيــد، زيارة النائب األســطل، عامل 
مهم لشــحذ همم األفراد والضباط العاملين بجهاز 
األمن الوطني، داعيًا المســئولين لتكرار مثل هذه 
الزيارات لالطالع على المنطقة الحدودية وإجراءات 

ضبطها. 
زيارة األمن الداخلي برفح

كمــا وزار النائب االســطل، جهــاز األمــن الداخلي 
بمدينــة رفــح، وكان فــي اســتقباله مديــر الجهاز 
المقــدم/ محمود أبــو هــالل، ومــدراء الدوائر في 
الجهــاز، وناقش معهــم عمــل الجهــاز، وانجازاته 

وخططه لحماية أمن المواطنين.
وتناول األسطل، في حديثة أمام الضباط والعاملين 

بالجهاز الظروف االســتثنائية التي يمر بها شــعبنا 
فــي هذه المرحلــة، الفتًا إلى أننــا نعاني من تآمر 
واضــح من القريب والبعيد هدفــه تصفية القضية 
الفلســطينية، مطالبًا الجميع بالصبــر وتكاتف كل 
الجهــود من أجــل حفظ الجبهــة الداخلية من عبث 

العابثين. 
بدوره أوضح مدير الجهاز، أن األمن الداخلي في رفح 
قــد طور من آليات عمله بهــدف حماية المواطنين، 
غير أن الجهاز ما زال يعاني من عدة مشــكالت ذات 
بعد مالي، ومعوقات لوجستية أخرى، داعيًا الجهات 
المعنيــة لتظافــر الجهود من أجل خدمــة المواطن 

وحماية الوطن ومنجزاته. 
النائب أبو حلبية 

يناقش هموم المواطنين مع بلدية غزة
هذا وشــارك النائب أحمد أبــو حلبية، في لقاء لجنة 
أهالــي حــي المنــارة باجتماعهــم مع بلديــة غزة، 
بحضور عضــو المجلس البلدي ســمعان عطا اهلل، 
ورئيس قســم االدارة العامة للهندسة والتخطيط، 
المهندس حمودة حمودة، وناقش معهم قضايا تهم 
المواطنين من أبناء الحي، وخاصة مشــروع تطوير 

جزء من المنطقة الواقعة غرب شارع النفق وضرورة 
توفير الخدمات األساسية ألهالي المنطقة وتطوير 
الشوارع وتجديد شــبكات المياه المنزلي من ناحية 
وشــبكات الصرف الصحي من ناحية أخرى، مؤكدًا 
على ضرورة انجاز هذه المشــاريع في أســرع وقت 
ممكــن لما لها مــن دور فاعل في خدمــة المجتمع 

والمواطنين في حي المنارة.  
وشــكر النائب أبو حلبية، بلديــة غزة على جهودها 
الجبارة في ظل األزمة الخانقة التي يعيشــها قطاع 
غــزة وعلــى التواصل المســتمر مع جميــع اللجان 
العاملــة مــن أجل حــل المعيقات والمشــاكل التي 

تواجه المواطنين. 
من ناحيتــه أطلع عضــو المجلس البلدي ســمعان 
عطــا اهلل، لجنة أهالــي الحي على أهم المشــاريع 
التطويرية لمرافق المدينــة وبنيتها التحتية لتلبي 
حاجات المواطنين، موضحًا على أن هذه المشــاريع 
تأتــي ضمن رزمــة مشــاريع كانت بلديــة غزة قد 
ســوقتها لدى المؤسســات الدوليــة المانحة بهدف 
تمويلها، وأن البلدية تطمح لتنفيذ تلك المشــاريع 
قريبــا نظــرًا لدورها المهم في خدمــة المواطنين 

وتطوير حي المنارة تحديدًا.

النائب سالم سالمة يلتقي مدير التنمية اإلجتماعية في المحافظة الوسطىالنائب مروان أبو راس يناقش قضايا المواطنين مع وكيل وزارة األشغال واإلسكان

نواب الشمال لدى زيارتهم مديرية التنمية اإلجتماعية في شمال غزة  النائب أحمد أبوحلبية لدى مشاركته في اجتماع لجان األحياء
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لجنة التربية تستمع لوكيلي الصحة والتعليم

عقــدت لجنــة التربيــة والقضايا االجتماعية جلســتي 
استماع منفصلتين لُكاًل من وكيل وزارة الصحة الدكتور 
يوســف أبو الريش، ووكيل وزارة التعليم د. زياد ثابت، 
بحضور النــواب: عبد الرحمن الجمــل، خميس النجار، 

يوسف الشرافي، سالم ســالمة، محمد شهاب، وهدى 
نعيــم، وناقــش النواب مــع وكيلي الوزارتيــن أوضاع 
وقضايا تعليمية وصحية، "البرلمان" تابعت الجلستين 

وأعدت التقرير التالي:

وزارة الصحة
إلــى ذلك ناقــش النواب مــع وكيــل وزارة الصحة 
المستشــفيات  أوضــاع  الريــش،  أبــو  يوســف  د. 
والمؤسســات الصحيــة الحكومية، وخاصــة ما أثير 
مؤخرًا حــول هجرة بعض األطباء، واإلجراءات التي 
اتخذتهــا الــوزارة لمعالجة الوضــع الصحي وتعزيز 

تواجد الكوادر الطبية. 
بــدوره أشــار أبــو الريــش، إلــى مبالغــة نشــطاء 
التواصــل االجتماعــي فــي قضية هجــرة عدد من 
الكوادر الطبية، منوهًــا إلى أن معظمهم خريجين 
جدد ذهبــوا لمواصلة دراســاتهم العليا، وبعضهم 
متقاعديــن، الفتًا إلى أن وزارتــه تعاني من نقص 
شديد في األدوية والمستهلكات الطبية والمحروقات 

وموازنات الصيانة والنظافة. 
وقال أبو الريش:" هناك سياســة ينتهجها االحتالل 
وأعوانــه لمنع وصول األدوية للقطاع بهدف إغراقنا 
في كارثة إنســانية، وبالتالي نحن نعاني من نقص 
كبيــر من األدوية، ومنها أدوية الصرع والتشــنجات 
وأمــراض الســرطان، والعديــد من األدويــة أصبح 

رصيدها صفر".
وأكد أبو الريش، أن مؤسســات وزارته تعاملت منذ 
انطالق مســيرات العودة مع أكثر من "130" شهيد، 
وعالجت أكثر من "15000" جريح ومصاب، موضحًا 
أن االحتالل يســتخدم رصاص متفجر يترتب عليه 
إصابــات بالغــة الخطــورة، وأن الطواقــم الطبيــة 
حريصــة على عدم بتر أطراف المصابين والتخفيف 

من أعداد حاالت البتر.
مــن جانبهم شــكر النــواب الكــوادر الطبيــة على 
جهودهــم، وأشــادوا بالــدور الوطنــي واالخالقــي 

لمستشفياتها تفاديًا لكارثة إنسانية وشيكة.
 وزارة التعليم 

وفي جلسة منفصلة اســتمعت اللجنة لوكيل وزارة 
التعليم د. زياد ثابت، ووكيل الوزارة لشئون التعليم 
العالــي د. أيمــن اليازوري، حول في واقع المســيرة 
التعليمية، ونقص االحتياجات التعليمية والوظيفية 

خاصة مع اقتراب موعد نتائج الثانوية العامة.

لألطبــاء، داعيــن الــوزارة لتعزيــز المستشــفيات 
بالكوادر الطبية من حملة البورد الفلسطيني. 

كما دعا النواب الحكومة في رام اهلل لرفع العقوبات 
عن غزة، وتحمل مســئولياتها فــي تأمين وايصال 
الــدواء والمســتلزمات الطبية للقطاع، مناشــدين 
الهيئــات والمؤسســات اإلنســانية ومنظمة الصحة 
العالميــة إلغاثــة غــزة وايصــال الــدواء والعــالج 

بــدوره أوضح، ثابت، أن وزارتــه تمر بظروف بالغة 
اإلمكانيــات  مــن محدوديــة  وتعانــي  الصعوبــة، 
التعليمية واإلدارية والمالية خاصة الكادر التعليمي 
من معلمين ومرشدين ومشرفين ومديري مدارس 
ونوابهم، منوهًا إلى أن ذلك ينعكس ســالبًا على 
نصــاب الحصــص للمدرســين وعــدد الطلبــة في 
الفصل والتشكيالت المدرســية ومستوى تحصيل 
الطلبة باإلضافة الى الموازنة التشــغيلية ومشكلة 

الرواتب والتحديات التي تواجهها الوزارة. 
وأشــار ثابــت، إلى تشــكيل لجان لتقييــم وتقويم 
المناهــج التعليمية، موضحًــا أن هناك مقترح يتم 
دراســته لنقل التعليــم التقني فــي كل المدارس 
لتشــجيع الطلبة لإلقبــال عليه، مؤكــدًا أن وزارته 
بدأت بالفعل تنفيذ مشاريع بناء عدد من المدارس 

وزيادة عدد الفصول الدراسية.   
التعليم العالي

مــن جانبه أكــد د. أيمن اليــازوري، حــرص الوزارة 
الشــديد على تطبيق المعايير االكاديمية والمهنية 
والعلميــة إضافة إلى معايير القبول والتجســير في 

المؤسسات التعليمية وفقًا لألصول والقانون.    
مــن جانبه أكــد رئيس اللجنة النائــب عبد الرحمن 
الجمــل، علــى ضــرورة تقويــم وتقييــم المناهج 
التعليمية إضافة الى تعزيز المديريات باالحتياجات 
والمستلزمات المدرســية الالزمة واالستعداد الجيد 
للعــام الدراســي، داعيًــا إلى إعادة تشــكيل هيئة 
االعتمــاد والجــودة في الضفــة وغزة على أســس 
علميــة وأكاديميــة ووطنية بهــدف تقويم وتقييم 
المؤسسات التعليمية والبرامج االكاديمية للنهوض 

بالواقع التعليمي واألكاديمي في فلسطين.  
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اللجنة االقتصادية 
تستمع لوكيل وزارة الزراعة  

عقــدت اللجنــة االقتصادية بالمجلس التشــريعي 
جلسة استماع لوكيل وزارة الزراعة الدكتور إبراهيم 
القدرة، بحضور رئيس اللجنة النائب عاطف عدوان، 
ومشــاركة النواب: يوســف الشــرافي، جمال نصار، 
سالم ســالمة، وجميلة الشــنطي، وناقشت اللجنة 
عــدة قضايا أساســية تهم المواطن الفلســطيني، 
وذلــك بهــدف التخفيــف عــن المواطنيــن في ظل 

الحصار الظالم المفروض على غزة.
بدورهم تســاءل النواب أعضاء اللجنة االقتصادية 
عن سياســة الوزارة حول توزيــع البيض المخصب 
إلنتــاج الدواجــن، وتباحــث الحضــور جميعًا حول 
أفضــل سياســة فــي التوزيــع، وتم االتفــاق على 
اعتماد سياســة الحصص والســوق الحر دون قيود 
إلشــعال روح التنافس األمر الذي يعود ايجابًا على 

المواطنين والمستفيدين جميعًا. 
مــن ناحيتــه وعد وكيــل الــوزارة بتقديم دراســة 

متكاملــة حول هذا الموضوع مــن أجل اتخاذ قرار 
استراتيجي ســليم وصحيح من شــأنه المحافظة 

على المنتج والمستهلك.
وكذلك ناقشت اللجنة دعم اإلنتاج المحلى وخاصة 
الشركات التي تقوم بإنتاج السماد العضوي، ودعا 
النواب الوزارة لالهتمام بتطوير اإلنتاج المحلي بما 
يحقق االكتفاء الذاتي مع توجيه الشركات المنتجة 
مــن أجــل تطويــر منتجاتهــا بما يحقــق مصلحة 

المستهلك بأقل سعر وأفضل جودة.
كمــا ناقش النــواب سياســة إحالل الــواردات من 
المنتجــات الزراعية وإمكانية اإلنتــاج المحلى من 
بعض أصنــاف الفواكه التي تســتورد من الجانب 
االخــر، بدوره وعــد وكيل الــوزارة بإجراء دراســة 
معمقة حول مدى إحــالل بعض الواردات الزراعية 
وخاصة منتجــات الفواكــه بما يعــود بالنفع على 

المواطن.   

لجنة األمن والداخلية
تستمع ألركان وزارة الداخلية

عقدت لجنة األمن والداخلية والحكم المحلي جلسة 
اســتماع ألركان وزارة الداخلية، حول المشاكل التي 
تخــص وزارة الداخلية وعدد مــن القضايا المهمة، 
وذلك بحضور رئيس لجنة الداخلية النائب إسماعيل 
األشــقر، وأعضائها النائب مروان أبو راس، والنائب 
سالم سالمة، في حين حضر من وزارة الداخلية ُكاًل 
مــن: وكيل الوزارة ومدير عام قــوى األمن الداخلي 
اللــواء توفيق أبــو نعيم، مديــر عام جهــاز الدفاع 
المدنــي اللــواء ناصــر مصلــح، مدير عــام المالية 
المركزيــة اللــواء أبو الرائــد شــاهين، ومدير عام 

التنظيم واإلدارة اللواء ماهر بنات.  
واســتمعت اللجنــة من مســئولي الداخلية لشــرح 
مفصل حــول أداء الوزارة في المحافظة على األمن 
ومتابعة األحوال األمنيــة في قطاع غزة خاصة في 
هذه األجواء المعيشــية الصعبة التي يعانيها سكان 

القطاع وكذلك أداء مراكز الشرطة وأوضاع المعابر 
وغيرها مــن المواضيع المهمة التــي تعتبر عصب 

الحياة األمنية في قطاع غزة.
بــدوره أوضح اللــواء أبــو نعيــم، أداء الــوزارة في 
المرحلــة الحالية والصعوبــات التــي تواجهها، في 
ظل عــدم تواصل الداخلية في الضفة مع الطواقم 
وكــوادر الوزارة بغزة، وامتنــاع الحكومة عن القيام 
بواجباتها تجاه الداخلية حيث يرفضون مجرد إعطاء 

الوزارة النفقات التشغيلية.
من جهتــه أكد النائب إســماعيل األشــقر أن وزارة 
الداخليــة تقوم بواجبهــا على خير وجــه في حفظ 
األمن فــي قطاع غزة رغــم ما تعانيــه من صعاب 
بالقيام بهــذا الواجــب، مثمنا جهد الــوزارة بجميع 
أجهزتهــا األمنيــة من مكافحــة ومباحث وشــرطة 

وتدخل ومرور وجميع طواقم وزارة الداخلية.

النائب نجاة أبو بكر: تثمن دور المعلمين في بناء األجيال
التقت النائب عن كتلة فتح البرلمانية في المجلس 
التشــريعي نجاة أبو بكر، بأعضــاء نقابة المعلمين 
المتقاعديــن فــي محافظــة نابلس، وألقــت ندوة 
بعنوان التعليم الســالح السري للمقاومة، ووضعت 
اإلخــوة المتقاعدين في صــورة الوضــع التعليمي 
لفلســطين منذ البدايــات ودور المعلمين في إزاحة 
الجهل ومقاومة االحتالل وتقديم نماذج نضالية عن 
اإلخــوة المعلمين والمعلمات حيث كان لهم شــرف 

األجيال والتصدي لحملة المشــاريع التصفوية التي 
حاول االحتالل تمريرها على مدار العقود الماضية، 
منوهة أن المعلم الفلســطيني ساهم في اجهاض 

تلك المشاريع التصفوية. 
وأكــدت أبــو بكر علــى أهميــة إنصــاف المعلمين 
وتحديــدا المتقاعديــن فــي الحصول علــى رواتب 
تحفظ كرامة وهيبة المدرس قبل وبعد االنتهاء من 

الخدمة الجليلة.

المقاومة ومقارعة االحتالل.
وتطرقــت أبو بكر، إلــى المناهج وضــرورة بناءها 
على أســاس العقيدة الوطنية والدينية الخالية من 
الشــوائب ومخلفات االحتالل الذي حاول الســيطرة 
على عقول البشــر يهــدف قلب الحقائــق وتحويل 
مســارات البشر الوطنية القائمة أساسا على تثبيت 

شروط بقاء الناس في فلسطين.
كمــا ركزت على دور المعلميــن والمعلمات في بناء 

اللجنة اإلقتصادية لدى إستضافتها بعض الخبراء لمناقشة موضوعات إقتصاديةاللجنة القانونية تناقش خطة أولوياتها التشريعية للمرحلة المقبلة
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ماجد أحمد أبو مراد

أردوغان نموذًجا
فــاز الزعيم التركي رجب طيب أردوغان، باالنتخابات األخيرة في تركيا، ليكون 
بذلك رئيسا للجمهورية التركية، بينما فاز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان التركي 
البالغ عددها "600" مقعد، وهي أغلبية نيابية واضحة تمكن الرجل من الســير 
قدمًا في تحقيق سياســاته الداخلية والخارجيــة وبرنامجه االنتخابي معتمدًا 

على قاعدة برلمانية مريحة.
فوز أردوغان جاء بعدما قدم الرجل وحزبه لتركيا ولشــعبها كل ما بوسعه على 
الصعيد االقتصادي واالجتماعي والسياســي والرخاء المجتمعي، وها هو يشجع 
األمة التركية على االنجاب والتكاثر عبر حزمة محترمة من االمتيازات والمكافأت 
الماليــة ألرباب العائالت، إنه يســعى مــن خالل ذلك لغزو العالــم بأبناء تركيا 
المؤهلين والمتعلمين ليكون لتركيا مكانتها المتقدمة بين األمم والشعوب، وال 

أستبعد أن الرجل يخطط للوصول إلى استاذية العالم على المدى البعيد. 
أما عن سياســاته االقتصادية وتشــجيع االســتثمار فحدث وال حرج، إذ أصبحت 
تركيا قبلة المستثمرين ورجال األعمال وأصحاب المال واألعمال، لما يجدوه من 
تشــجيع وامتيازات وبيئة استثمارية جيدة، هذه السياسة نقلت تركيا من دولة 
مدينة وغارقة في الديون الخارجية إلى دولة تتمتع برصيد مالي وفائض نقدي 

ضخم جدًا. 
متــى تنتقل عــدوى أردوغان –إذا صــح التعبير- إلى الرؤســاء والقــادة العرب 
ويتعلموا من سياساته الداخلية والخارجية واالقتصادية.. الخ، ويتنبهوا لمصالح 

أمتهم العريقة ويأخذوا بيدها نحو المعالي واالزدهار والتقدم.
بــل متى يســتخدم العرب ثروات بالدهــم من أجل رفاهية أمتهــم على غرار 
ما يفعله أردوغان، وال يســتخدموا تلك الثروات من أجل بناء ممالك شــخصية، 
وينفقوا المبالغ المالية الهائلة والطائلة على سياحة وترفيه أبنائهم وعائالتهم 

كما يحدث في عديد الدول العربية واإلسالمية لألسف الشديد. 
إن التقــدم لن يُكتب لألمم والشــعوب دون عمل، وبغير تكريس كل المصادر 
والثروات البشرية والمالية والصناعية من أجل خدمة األمة ومشروعها التقدمي، 
مطلــوب من القادة العــرب أن يلتفتوا إلى مهارة أردوغــان وخاصة فيما يتعلق 
بالصناعــات واإلنتاج الحربي، ألن العالم ال يحتــرم إال األقوياء وال ينزل إال عند 
رغبة المتقدمين والمتسلحين بشعوبهم وقوة جيوشهم وحقوقهم العادلة التي 

تحميها القوة الشعبية وقوة جيش البالد وهيبته. 
علــم أردوغان مبادئ احترام الدول لبعضها فعمل بموجب تلك المبادئ وشــيد 
دولــة قوية وجيش قادر على حماية البالد، وخاض غمار الصناعات العســكرية 

واإلنتاج الحربي فكان له ما أراد من احترام العالم له ولدولته ومواطنيه.
أمــا نحن العرب وعلى الرغم مما لدينا من تاريــخ عريق وحضارة عظيمة غير 
أن قادتنا ال يســتغلوا تلك الثروة من أجل تقدم دولهم ورفاهية شــعوبهم بل 
يضخوا المليارات في البنوك األمريكية واألوروبية لحماية عروشهم وعائالتهم 

دون النظر لمصالح البالد. 
حقا علينا أن نتعلم من التجربة األردوغانية ونسير وفق محدداتها الرائعة لنجلب 
ألمتنا العزة والكرامة واحترام األخيرين، أما أن نبقى نسير في ذيل قافلة األمم 
فهذا أمــر معيب، ولنتخطاه أرى أنه من الواجب على الشــعوب المبادرة لتجاوز 
حقبة الحكام الفاسدين، والوصول لقادة حقيقيين همهم رعاية األمة وتقدمها 

على كل األصعدة. 
إن أحالمنــا بالحرية والتقــدم واالزدهار.. الخ، ال ولن تتحقــق طالما بقيت ثلة 
فاسدة من الحكام جاثمة على صدور األمة، متى نستيقظ ونسير نحو المعالي 
ورفعة أمتنا؟ ونستخدم في سبيل ذلك مقدراتنا وثروات بالدنا ونوقف سرقتها 

من قبل لصوص المال من القادة.
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

زار وفــد من نــواب الضفة الغربيــة المحتلة، 
الســفير المغربي لدى السلطة الفلسطينية، 
محمــد الحمــزاوي، بمكتبــه في مدينــة رام 
المغربيــة  المملكــة  دور  لــه  وشــكروا  اهلل، 
وضــم  الفلســطينية،  القضيــة  دعــم  فــي 
الوفــد ُكاًل من النواب: محمــد طوطح، أحمد 
عطــون، وائــل الحســيني، وأيمــن دراغمة، 
وكان في اســتقبالهم ســعادة السفير محمد 
الحمزاوي، بحضور كوكبة من الدبلوماسيين 

والسياسيين العاملين بالسفارة.
وشــكر النــواب الســفير علــى دور المملكــة 
المغربية وجهودها المتميزة في دعم القضية 
الفلســطينية علــى مــدار بضعة عقــود من 
الزمــن، مؤكدين أن تلك الجهود وهذا الدعم 
المغربي ما كان له أن يســتمر لوال توجيهات 
جاللة الملك "محمد السادس"، ومنوهين إلى 

قــدم وفد مــن نــواب المجلس التشــريعي 
واجب العزاء لذوي ُكاًل من الشــهداء: محمد 
الحمايــدة، محمــد أبــو فرحانة، أســامة أبو 
خاطــر، والشــهيد الطفل ياســر أبــو النجا، 
وخــان  رفــح  مــن محافظتــي  وجميعهــم 
يونس، وكانوا قد استشــهدوا مؤخرًا خالل 
مشــاركتهم في مســيرات العــودة الكبرى، 
وضم وفد النواب ُكاًل من: أحمد بحر، يونس 
األسطل، سالم سالمة، عبد الرحمن الجمل، 
يونس أبو دقة، يحيى العبادســة، وخميس 

النجار.
وأشــاد النواب لدى زياراتهم لبيــوت العزاء 
بتضحيات الشــهداء وصبر ذويهم، مؤكدين 
أن شــعبنا يدفع ضريبة الحرية واالستقالل 
مــن دمــاء أبنــاءه األبــرار، مؤكديــن على 
اســتمرار مســيرات العــودة الكبــرى حتــى 

المواقف السياسية التي تتخذها المملكة من 
أجل خدمة الشعب والقضية الفلسطينية.

وأشــاد النواب أثنــاء محادثاتهم مع الســفير 
الحمزاوي، بالدور اإلغاثــي واالجتماعي الذي 
تمارســه المملكة المغربية، مبرقين بالشكر 
الكبير للعاهل المغربــي على لفتته الكريمة 
الميدانــي  المستشــفى  بإقامــة  المتمثلــة 
المغربي في قطاع غزة والذي جاء بتوجيهات 
ملكية سامية بهدف   معالجة جرحى ومصابين 
مسيرات العودة الكبرى والتخفيف من معاناة 

أهلنا في قطاع غزة.
مــن جهته ثمــن ســعادة الســفير الحمزاوي، 
مبادرة النواب بزيارته، مشيدًا بجهاد الشعب 
الصهيونــي،  االحتــالل  ضــد  الفلســطيني 
ومؤكــدًا على دعــم المغرب ملــًكا وحكومة 
وشعبنًا للقضية الفلســطينية، الفتًا إلى أن 

تحقيق األهداف التي انطلقت من أجلها. 
كما زار وفد النواب الجريح هيثم أبو ســبلة، 
الــذي أصيب بقنبلة غاز في فمه، وقدموا له 
التهنئة بمناسبة تماثله للشفاء، مؤكدين أن 

خدمة فلســطين هي شــرف تعتز به المغرب 
وكل البلدان العربية واإلسالمية.

وأكد السفير على العالقة التاريخية والمتميزة 
بين المغرب وفلسطين، مشددًا على اهتمام 
ســفارته بتفاصيل الحيــاة اليومية للشــعب 
المواطنيــن  معانــاة  وخاصــة  الفلســطيني 
الفلســطينيين في الضفــة الغربية والقدس 
الناجمة عــن إجــراءات االحتالل ومشــاريعه 

التهويدية.
ولفــت الســفير لموقــف المملكــة الرافــض 
لكل مشــاريع التهويــد، ومؤكــدًا أن القدس 
والضفــة أراضي عربيــة فلســطينية وأنه ال 
يمكن للغربال الصهيوني أن يحجب شــمس 
فلســطين وال أن يغيــر الوقائــع التاريخيــة 
والحقائــق الوطنيــة، واعدًا باســتمرار دعم 

بالده لفلسطين وشعبها.

جرحانا قدموا تضحيات عظيمة للوطن وهم 
رمزا للعطاء وبذل الدماء من أجل فلسطين.

بدوره شــكر الجريح أبو سبلة وذويه النواب 
لمبادرتهم بزيارته واالطمئنان على صحته

نواب الضفة يلتقون السفير 
المغربي ويشيدون بدعم المملكة للقضية 

وفد برلماني يعزي بشهداء مسيرة العودة ويزور الجريح هيثم أبو سبلة


