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ليس من الصعب أن يدرك المتتبع ألحوال فلســطين بكل تفاصيلها أنها في خطر حقيقي، 
وهــي تحتاج لمن ينقذهــا ويخلصها من االحتالل وأعوانه ومــن خصومها والمتربصين بها 
وهي أيضًا بحاجة ماســة لمــن يُوقظ جحافل المتعاطفين معها من أحــرار العالم المحبين 
لها وألهلها لكنهم منزوعي اإلرادة وغير قادرين على التأثير رغم عاطفتهم الجياشــة تجاه 

فلسطين وأهلها وقضيتها. 
ال شــك أن هذا الخطر الداهم الذي يتهدد القضية الفلســطينية هو قديم متجدد لكن مداه 
يتعاظم ويشــتد لألســف، لقد عانت فلسطين وشعبها منذ قرابة مائة عام أو أكثر وما زالت 
فــي المعاناة لكن قضيتها حية رغم كل المؤامرات الكونية التي تعرضت لها وشــاركت بها 
أطــراف عديدة منهــا الحركة الصهيونية العالميــة وعدة دول اســتعمارية أبرزها بريطانيا 
والواليــات المتحــدة األمريكية وبعــض األنظمة العربية نظــرًا لرجعية بعضهــا أو لتحالف 
البعض األخر مع المحتل أو بسبب ارتباط مصالح جزء منهم مع الدول االستعمارية الكبرى. 
هــذا الواقع الصعب خلف مآســي كبيرة لشــعبنا وجراحات عميقة ما زالــت تنخر في صلب 

قضيتنا ونحن بحاجة لمن يوقف هذا التدهور المستمر.  
بريطانيا مرة أخرى

لقد ارتكبت بريطانيا جريمتها التاريخية الكبرى بحق فلسطين بإصدارها وعد بلفور بتاريخ 
2 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1917م وأعطت فيه الحق للعصابات الصهيونية بإقامة 
دولــة لهم على أرض فلســطين وبالتالي تشــريد أهلها فــي أفظع جريمــة عرفها التاريخ 
الحديث، وســاهمت بريطانيــا بتمكين العصابــات الصهيونية من أرض فلســطين ورقاب 

شعبها البطل وصواًل إلقامة كيانهم المزعوم على أرضنا المباركة. 
واليوم عادت بريطانيا مرة أخرى لواجهة العداء مع الشــعب الفلســطيني عبر تبني الدولة 
البريطانيــة ومجلس عمومها لقرار وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" باعتبار حركة 
حمــاس منظمة إرهابية لتثبت للعالم مرة تلو األخرى أنها تصب في خانة العداء للشــعوب 
المقهورة وتناصر الظلم العالمي وتتنكب للقيم والمبادي والمفاهيم اإلنســانية والقوانين 

الدولية كافة. 
بريطانيــا أصبحت اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى باالعتراف بخطاياها بحق شــعبنا 
وأمتنا وفلســطين ومقدســاتها، وهي مطالبة أكثر بتصحيح مســارها العدائي لشعبنا، إن 
التكفيــر عن تلك الخطايا ال يكون إاّل بإعادة الحقوق ألصحابها والتراجع عن كل ما تســبب 
بالحــاق األذى بهم وتعويضهم عن ســنوات المعاناة والتشــريد ومصادرة األرض وســفك 

الدماء. 
على صفيح ساخن

أما بالنســبة للقدس والضفة المحتلتين فإنهما تعيشان على صفيح ساخن بفعل االحتالل 
وتغوالته المســتمرة على األرض والمقدسات وسعيه الدائم لتزوير التاريخ وطمس الوقائع 

العربية واإلسالمية في بالدنا.  
حالة الغليان القائمة في القدس والضفة تساهم في تذكيتها سلطة الضفة الغربية لألسف 
عبر مالحقتها للمقاومة ومصادرة الحقوق وقمع المظاهرات السلمية، وكذلك عبر تنسيقها 
مع االحتالل وتبادل األدوار بين أجهزتهما األمنية على األرض بهدف قمع أي بذرة للمقاومة 

في الضفة.
لكن هذا الواقع لن يدوم طوياًل والظلم لن يعمر كثيرًا وغدًا ســيكون لشعبنا وأحرار الضفة 
والقــدس كلمتهــم الهادرة التــي لن يقف في مواجهتها أحد وحينها ســتضعُف الســلطة أو 
تتالشــى بســبب تخلي االحتالل عنها أو بفعل حالــة الغليان ضدها التــي تثور في نفوس 

وصدور المواطنين األحرار.   
ليس مستحياًل

 النصــر لشــعبنا وتحرير أرضنا ليس مســتحياًل ألن نقاط الضعف لدى دولــة الكيان كثيرة 
فــي ظــل المتغيرات الدوليــة، فالعالم أحــادي القطبية بــدأ ينهار وهناك متغيــرات دولية 
متعددة األقطاب بدأت تطل برأسها بقوة، دولة االحتالل رغم عناصر قوتها وتفوقها يمكن 
هزيمتها، لكننا بحاجة لقيادة واعية ورشيدة تراكم القوة وتضغط على مكامن الضعف لدى 

االحتالل وتحيد عناصر قوته وحينها يمكن االنتصار على المحتل.
وإلــى حين الوصول لهذه اللحظــة التاريخية فال بد من اعتماد إســتراتيجية وطنية تحافظ 
على بقاء جذوة المقاومة حية ومشتعلة؛ ومواصلة اضعاف تأثير ونفوذ مشروع التصالح مع 

االحتالل لحساب مشروع مقاومته.

لجنة الرقابة تناقش واقع الحريات وحقوق 
اإلنسان مع وكيل وزارة الداخلية واألمن الوطني

لجنتا التربية والرقابة تستمعان لوكيل وزارة الصحة

زار وفــد من لجنــة الرقابــة والحريات العامــة وحقوق 
اإلنســان بالمجلــس التشــريعي وزارة الداخلية واألمن 
الوطنــي، وذلــك ضمــن فعاليــات اللجنة فــي متابعة 
العمــل في الوزارة واالطالع علــى واقع الحريات العامة 
وحقوق اإلنســان داخــل مرافقها وأجهزتهــا المختلفة.
وضم الوفــد رئيس اللجنة النائب هــدى نعيم، ومقرر 
والنائــب  الجمــل،  الرحمــن  عبــد  د.  النائــب  اللجنــة 
يحيــى العبادســة، فيمــا اســتقبل الوفد وكيــل وزارة 
مصلــح،  ناصــر  اللــواء  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة 
بهجــت  العميــد  واإلدارة  التنظيــم  هيئــة  ورئيــس 
أبــو ســلطان، والمستشــار القانونــي لوزيــر الداخلية 
العميــد عطيــة منصــور، والعميــد أبــو عــزام زايــد.
وقالــت رئيس اللجنــة النائب هدى نعيــم: "إن الزيارة 
تأتــي فــي ســياق دور اللجنة فــي متابعة ســير عمل 
الــوزارة والوقــوف علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي 
التطــور  مــدى  ومتابعــة  والحجــز،  التوقيــف  مراكــز 
الحاصــل فــي المحافظة علــى حالة الحريــات العامة".

عقــدت لجنتا التربيــة والقضايــا االجتماعيــة والرقابة 
والحريات العامة وحقوق االنسان في المجلس التشريعي 
جلسة استماع لوكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش 
لمناقشــة عدة قضايا تستحوذ على اهتمام المواطنين.
وحضر اللقاء رئيس لجنة التربية النائب د. عبد الرحمن 
الجمــل، ورئيــس لجنــة الرقابــة النائــب هــدى نعيم، 
ومقــرر لجنــة التربية د. يوســف الشــرافي، والنواب د. 
ســالم ســالمة، ود. خميــس النجار، ود. محمد شــهاب.
الحالــة  عــن  مفصــل  شــرح  إلــى  النــواب  واســتمع 
الصحــة  وزارة  وجهــود  غــزة  قطــاع  فــي  الوبائيــة 
فــي الحــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا والحفــاظ 
منــع  فــي  الصحــة  وجهــود  العامــة،  الصحــة  علــى 
المتحــور الجديــد "أوميكــرون" الوصــول لقطــاع غزة.
وناقــش النــواب مــع وكيــل وزارة الصحة ملــف البورد 

الداخليــة  وزارة  وجهــد  دور  نعيــم؛  النائــب  وثمنــت 
واألمــن الوطنــي في حفــظ حالــة األمن واالســتقرار 
الظــروف. صعوبــة  رغــم  المجتمعــي،  والســلم 
وناقشــت اللجنة جملة مــن القضايــا المرتبطة بوزارة 
الداخليــة مثــل دعــم وتطوير جهــاز األدلــة الجنائية 
بالــوزارة، ومتابعــة بعــض الشــكاوى الــواردة للجنة، 
إضافة لمناقشــة الموازنات المالية المخصصة للوزارة.
وزارتــه  التــزام  مصلــح؛  اللــواء  أكــد  جهتــه؛  مــن 
بالمحافظــة علــى حالــة حقــوق اإلنســان والحريــات 
خاصــة للموقوفيــن فــي مراكزهــا، مشــددًا على أنه 
يتــم متابعــة أي تجــاوز بهــذا المجــال، وأنــه أصــدر 
تعليمات مشــددة للحفاظ على حرية وكرامة االنسان.
وحــول موضــوع الموازنــات، أشــار اللــواء مصلح إلى 
احتياجــات الــوزارة الكبيــرة كونهــا تمثــل نصف عدد 
العامليــن فــي القطــاع الحكومــي، داعيــًا المجلــس 
التشــريعي للعمل على تعزيز مخصصــات الوزارة في 
مشــروع قانون الموازنة العامة للســنة المالية 2022.

الفلســطيني في مختلــف التخصصــات، والوقوف على 
احتياجات الــوزارة في البورد، إضافــة إلى المخصصات 
الماليــة التــي يتــم صرفهــا ألطبــاء البــورد، وضرورة 
رفعهــا بمــا يتيــح لألطبــاء متابعــة برنامــج البــورد.
وبحــث النواب مع وكيــل الوزارة موضــوع الرقابة على 
األدوية التي يتم استيرادها من الخارج، وضوابط حفظ 
األدوية وحمايتها من التلف، إضافة إلى مناقشــة غزارة 
تخريج الجامعات للطلب من التخصصات الطبية وصحية 
المتعددة دون مراعاة أو دراســة احتياجات سوق العمل.
وتم مناقشة نقص الكوادر الطبية في مستشفى شهداء 
األقصى في وسط قطاع غزة، وتم االتفاق على عقد لقاء 
يجمع إدارة المشفى بوكيل الصحة برعاية لجنة التربية 
لبحث هذا الملف والخروج بتوصيات علمية قابلة للتحقيق 
ومن ثم رفعها لجهات االختصــاص لمعالجة الموضوع.
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أقر المجلس التشــريعي الفلســطيني في 
جلســته المنعقــدة يوم الخميــس الماضي 
ثالث مشــاريع قوانين بالمناقشــة العامة 
وهــي: مشــروع قانــون المعــدل لقانــون 
التقاعــد العــام رقــم )7( لســنة 2005م، 
ومشــروع قانون المعدل لقانون المخدرات 
والمؤثــرات العقلية رقم )7( لســنة 2013، 
ومشــروع قانــون المعدل لقانــون تنظيم 
الــزكاة رقــم )9( لســنة 2008 وتعديالته، 

وفقًا لتفاصيل التالية: 
مشروع قانون التقاعد العام

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب محمد 
فــرج الغول:" إن قانــون التقاعد العام رقم 
"7" لســنة 2005م صــدر عــن المجلــس 
التشريعي ليكون الناظم القانوني للتقاعد 
العمومييــن  للموظفيــن  فلســطين  فــي 
بشــقيهما المدني والعســكري بعد أن كان 
هنــاك قانونين مطبقين فــي المحافظات 

الشمالية وآخر في المحافظات الجنوبية".
وأوضح أن مشــروع القانون يهدف إلى ضخ 
دمــاء وأفكار جديدة في العمــل الحكومي، 
وذلــك من خــالل إتاحــة الفرصــة لتقاعد 
بعض موظفــي الدولــة، وتعيين موظفين 
الحكومــي  اإلداري  الجهــاز  ورفــد  جُــدد 

بالطاقات الجديدة.
وأشــار إلــى أن مشــروع القانــون يســعى 
للقضاء على جزء من مشــكلة البطالة عند 
اإلعالن عن الوظائف الحكومية واســتيعاب 

البعــض فــي الجهــاز اإلداري الحكومــي، 
مشــيرًا إلى أنه يعمل علــى معالجة الكثير 
مــن اإلشــكاليات العمليــة العالقــة التــي 

أفرزتها حالة االنقسام.
مشروع قانون المخدرات والمؤثرات 

العقلية
وبيــن النائــب الغــول؛ أنه بعد الممارســة 
والمؤثــرات  المخــدرات  لقانــون  العمليــة 
العقليــة؛ وبعــد مرور ثمانية ســنوات على 
تطبيقــه، ظهــرت العديد من اإلشــكاليات 
والنقائص التي تســتدعي إدخال تعديالت 
علــى القانــون للجــم جرائــم المخــدرات 

المستحدثة.
ولفــت إلــى أن التعديــالت المضافــة إلــى 
القانون المعدل هي نتاج لمالحظات مقدمة 
مــن اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات 
القضائيــة  والســلطة  العامــة  والنيابــة 
والضبطية القضائية، حيث ستُساهم هذه 
التعديالت في تحقيق الــردع العام والردع 

الخاص.  
مشروع قانون تنظيم الزكاة

وأوضــح الغول؛ أن مشــروع قانون تنظيم 
الزكاة يتوافق مع أحكام القانون األساســي 
ومــع  وتعديالتــه   2003 لســنة  المعــدل 

التشــريعي  للمجلــس  العامــة  السياســة 
الرامية إلى تطوير التشريعات وتحديثاتها.

وأشــار إلى أن قانــون تنظيم الــزكاة رقم 
)9( لســنة 2008 والذي تــم تعديل بعض 
أحكامــه بالقانــون المعدل رقم )5( لســنة 
2011 وفقــًا ألحكام الشــريعة اإلســالمية 
ليكون الناظــم القانوني لألحكام المتعلقة 
بفريضة الزكاة، ومــع بدء التطبيق الفعلي 
له تم رصد بعض المالحظات واالشكاليات 
األمر الذي استدعى إدخال بعض التعديالت 
لتجويــده ومواكبــة التطورات التشــريعية 

ومعالجة أوجه القصور التي رصدها.

تقرير تقرير

النواب: خليل الحية، وإسماعيل األشقر، وسيد أبو مسامح 
يشاركون بالمؤتمر الرابع لرابطة برلمانيون ألجل القدس 

06 التفاصيل
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رئاسة المجلس: قرار بريطانيا انتهاكًا صارخًا لكل القرارات والقوانين الدولية

د. بحر يهاتف أسرتي الشهيدين "أبو شخيدم وأبو عصب" ويعزي عائلة الشهيد األسير العمور

في إطار الدبلوماسية البرلمانية.. بحر يهنئ عُمان ولبنان وموريتانيا بذكرى االستقالل

قــال رئيس المجلــس باإلنابــة:" إن القرار 
التعســفي الــذي أعلنتــه وزيــرة الداخلية 
البريطانيــة اعتبــار حركة حمــاس منظمة 
لإلمــالءات  رضوخــًا  يشــكل  إرهابيــة 
للخطيئــة  واســتمرارًا  اإلســرائيلية 
التاريخيــة التي ارتكبتهــا بريطانيا متمثلة 
بوعــد بلفــور، ومــا تال ذلــك من تســليم 
عــام  الصهيونيــة  للعصابــات  فلســطين 
العنصريــة". دولتهــا  لتأســيس   1948
وأكــد بحــر؛ أن المجلس التشــريعي أطلق 
علــى  للضغــط  دوليــة  برلمانيــة  حملــة 
بريطانيــا إلســقاط القــرار، داعيــًا جميــع 
لالنضمــام  العالــم  وأحــرار  البرلمانييــن 
لهــذه الحملة لتشــكيل رأي عالمي ضاغط 
إلنصاف شعبنا وحقه في مقاومة االحتالل.
جــاء ذلــك خــالل مؤتمــر صحفــي عقــده 
التشــريعي باللغتين العربيــة واالنجليزية 
ودعا فيه الساسة في بريطانيا إلبداء مواقف 
سياسية متوازنة تتوافق مع مصالح الدولة 
البريطانيــة الحقيقيــة فــي نســج عالقات 

هنأ رئيس المجلــس باإلنابة د. أحمد بحر؛ 
ســلطنة عمان بمناســبة الذكــرى الـ "51" 
الســتقالل الســلطنة؛ جاء ذلك في رســالة 
وجهها لرئيــس مجلس الشــورى العُماني 
الشــيخ خالد بن هالل المعولي، جاء فيها:" 
يطيــب لنا أن نتقــدم منكم ومن ســلطنة 
عمان الشقيقة "ســلطانًا وبرلمانًا وحكومًة 
وشــعبًا بالتهنئة الخالصة بمناسبة الذكرى 

الـ "51" الستقالل السلطنة".
وثمــن بحــر فــي رســالته الــدور المقــدَر 
للسلطنة الشقيقة في نصرة فلسطين في 

المحافل الدولية.
ويهنئ "بري" بالذكرى الـ "78" الستقالل 

لبنان
إلى ذلك هنأ بحر؛ لبنان بمناسبة الذكرى الـ 
"78" لالستقالل؛ وذلك خالل رسالة أرسلها 
مؤخرًا لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه 

هاتف د. أحمد بحر؛ أســرة الشــهيد فادي أبو 
شخيدم، مشيدًا بعمليته البطولية، مؤكدًا أن 
دماء الشهداء ستكون نبراسًا لكل المدافعين 
عن القدس واألقصى، مؤكدًا التمســك بخيار 
مقاومة االحتــالل، مبينًا أن الشــهيد المعلم 
أبو شــخيدم كان يعطي الدروس في الدعوة 

والجهاد في حياته وحتى في استشهاده.
ويهاتف عائلة الشهيد أبو عصب

كما هاتف بحــر؛ عائلة منفــذ عملية القدس 
الشــهيد عمر أبو عصب "16" عامــًا من بلدة 
العيســاوية فــي القــدس المحتلــة، مشــيدًا 
بعملية الطعن البطولية التي نفذها في البلدة 
القديمة، مؤكدًا أنها في ســياق الرد الطبيعي 

على جرائم االحتالل بحق الفلسطينيين.

صداقــة وتعاون مع الشــعب الفلســطيني 
بعيدا عن سياسة االرتهان لرواية االحتالل.

والبرلمانــات  األوروبــي،  البرلمــان  ودعــا 
واالتحادات البرلمانية العربية واإلســالمية 
والجامعــة  المتحــدة،  واألمــم  والدوليــة، 
العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي، إلدانة 
قــرار الحكومــة البريطانيــة بحــق حركــة 

بري؛ تقــدم فيها من الجمهوريــة اللبنانية 
الشقيقة بالتهنئة الخالصة بمناسبة ذكرى 

االستقالل.
وقال بحــر في رســالته:" إننا نثمــن الدور 
الشــقيقة  اللبنانيــة  للجمهوريــة  المقــدَر 
في نصرة الشــعب الفلســطيني ومقاومته 
المشروعة لالحتالل الصهيوني الغاشم في 

جميع المحافل الدولية".
وعبــر عــن تطَلعــه إلــى مواصلــة مجلس 
النواب اللبناني جهــوده البرلمانية الداعمة 

للحقوق الفلسطينية.
ويهنئ رئيس البرلمان الموريتاني

كمــا هنأ بحر؛ رئيس البرلمــان الموريتاني 
الشيخ ولد أحمد ولد بايه، بمناسبة الذكرى 
الـ "61" الســتقالل الجمهورية الموريتانية؛ 
وذلــك في رســالة وجههــا له مؤخــرًا جاء 
فيهــا:" إنني أتقدم منكــم ومن الجمهورية 

إطالق حملة برلمانية دولية إلسقاطه

حماس، وتفعيل كل وسائل وأدوات الضغط 
عليهــا من أجــل إلغائه والتراجــع عنه، لما 
يمثلــه مــن صفعة حــادة وانتهــاك فاضح 
للمنظومــة الدولية والقــرارات واالتفاقيات 
والقوانين الدولية واإلنسانية، والتي كفلت 
تمامًا حق الشــعوب فــي مقاومة االحتالل، 
ومــن بينها القــرارات األمميــة رقم 3236 

"رئاسًة وبرلمانًا وحكومًة وشعبًا" بالتهنئـة 
الخالصــة وأغتنــم الفرصة لتثميــن الدور 
المقــدَر للجمهورية الموريتانية الشــقيقة 
في دعــم الشــعب الفلســطيني ومقاومته 
المشروعة لالحتالل في المحافل الدولية". 
ويهنئ الدغمي بانتخابه رئيسًا لمجلس 

النواب األردني
كما هنأ رئيس مجلس النواب األردني عبد 
الكريم الدغمي بانتخابه رئيســًا للمجلس؛ 
وقال بحر في رسالة بعثها للدغمي:" نثمن 
الــدور المقــدَر والمواقف الثابتــة للمملكة 
األردنية الهاشمية الشــقيقة ملكًا وبرلمانًا 
وحكومًة وشــعبًا نصرًة للقدس والمســجد 

األقصى".
القــرن  لصفقــة  األردن  برفــض  وأشــاد 
الفلســطينية،  القضية  ومخططات تصفية 
معربــًا عــن تطلعه إلــى مواصلــة مجلس 

ورقــم  3214 لعــام 1974م، التــي أعطت 
الشعب الفلسطيني الحق في استخدام كافة 
الوســائل المتاحة لنيل الحرية واالستقالل 
وتقريــر المصير بما فيها الكفاح المســلح.
وأشــار إلــى أن هذا القــرار يجافــي المزاج 
العــام والنبــض الشــعبي داخــل بريطانيا 
الــذي يتنامــى مســتوى تأييــده وتعاطفه 
ومظلوميــة  الفلســطينية  القضيــة  مــع 
يــوم،  بعــد  يومــا  الفلســطيني  الشــعب 
ويرمــي إلــى قطــع الطريــق أمــام تطور 
آفــاق التعاطــف الشــعبي مــع فلســطين، 
وهــو ما يجعــل الحكومــة البريطانية على 
تضاد مباشــر مع إرادة شــعبها ومجتمعها.
وأوضــح أن الجميع يدرك أن هذا القرار جاء 
نتاج تغلغل اللوبي الصهيوني داخل أروقة 
مؤسسات صنع القرار داخل بريطانيا، وهو 
ما يجعــل السياســة البريطانية الرســمية 
اإلســرائيلية،  بالسياســة  تمامــا  ملحقــة 
ويرشــح الحكومة البريطانيــة للعمل بدور 
الوكالــة للدفــاع عــن مصالــح االحتــالل.

النواب األردني جهــوده البرلمانية الداعمة 
للحقوق الفلسطينية.

ويخاطب مجلس العموم البريطاني
وفــي ســياق منفصل أبــرق بحر؛ برســالة 
عاجلــة لرئيس مجلس العمــوم البريطاني 
ليندس هويلي ولنواب المجلس معبرًا عن 
رفضه لقرار الحكومــة البريطانية تصنيف 
حركة حمــاس منظمة إرهابية، ومؤكدًا أن 
القرار بمثابة انتهــاكا صارخا لكل القرارات 
والمواثيــق والقوانين الدولية، والتي تكفل 
للشعوب المحتلة حق المقاومة بكل السبل 

المتاحة. 
حمــاس  حركــة  أن  رســالته  فــي  وشــدد 
هي حركــة وطنية تمثل شــريحة واســعة 
الفلســطيني وهــي تؤمــن  مــن الشــعب 
بالديموقراطية والتداول الســلمي للسلطة 

وقيام دولة مدنية.

بدرها شــكرت شــقيقة الشــهيد أبــو عصب 
د. بحــر؛ على مبادرتــه باالتصال ومســاندة 

العائلة.
ويعزي عائلة الشهيد األسير سامي العمور 

وفــي ســياق منفصــل؛ قــدم بحــر؛ التعزية 
لعائلة الشــهيد األســير ســامي العمور؛ الذي 
استشــهد في سجون االحتالل نتيجة اإلهمال 
الطبــي المتعمد، مؤكــدًا استشــهاده بمثابة 
جريمة انتهاك صارخ ألبســط حقوق األنسان 

وللقوانين الدولية.
وحمل بحر؛ االحتالل المســؤولية الكاملة عن 
استشــهاد األســير العمور، داعيًا المؤسسات 
الحقوقية والمجتمع الدولي للعمل على اجبار 

االحتالل لإلفراج الفوري عن جثمانه.  جانب من تعزية رئيس ونواب المجلس لعائلة الشهيد األسير سامي العمور
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في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني:
أين الديمقراطية وحقوق اإلنسان والقوانين الدولية؟!

صادف يوم اإلثنين الماضي اليوم العالمي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني، والذي تزامن مع ذكرى 
تقســيم فلســطين عام 1948م، وهو يوم تاريخي ينبغي اســتثماره على مختلف المســتويات بهدف 
تحشــيد الدعم للقضية الفلســطينية وإظهار المظلومية لشــعبنا الفلســطيني التــي بدأتها بريطانيا 
عبر وعد بلفور المشــؤوم وتســليمها فلسطين للعصابات الصهيونية، وصوال إلى تواطؤ القوى الدولية 
الكبــرى، وعلى رأســها الواليات المتحدة األمريكيــة، على تكريس الكيان الصهيونــي وإدامته احتالله 
ومدّه بكل أســباب االســتمرار والتغطية على جرائمه وإرهابه البشع ضد شعبنا الفلسطيني على مدار 

العقود الماضية.
في اليوم العالمي للتضامن مع الشــعب الفلسطيني تواجه القضية الفلسطينية تحديات متعاظمة في 
مختلف المجاالت، فالقدس تتعرض إلى أبشــع حملة عنصريــة لتهويدها وطرد وتهجير أهلها وطمس 
معالمها الفلســطينية وموروثها الحضاري واإلنساني والسيطرة على مقدساتها اإلسالمية والمسيحية، 
وعلى رأســها المســجد األقصــى المبارك، وحــق العودة يواجه خطــر التصفية لمنــع ماليين الالجئين 
الفلســطينيين المهجّرين في شــتى أصقــاع األرض من حقهم في العودة إلــى أرضهم وديارهم عبر 
مشــاريع سياســية تصفوية، وغول االســتيطان يبتلع أراضي الضفة الغربية، فضال عن آالف األســرى 
يعيشون الموت البطيء في سجون االحتالل النازية، وقطاع غزة يعيش اآلالم والهموم والمعاناة تحت 
أســوأ حصار عرفه التاريخ، وصوال إلى الهرولة العربية الخطيرة نحو التطبيع مع االحتالل التي طعنت 

شعبنا وقضيتنا في الظهر وتجاوزت عقيدة وثوابت وإجماع األمة.
لذا، فإن الجهد الفلســطيني ينبغي أن يرتقي إلى مســتوى اللحظة التاريخية التي نعيشها، ويعمد إلى 
التصدي لجملة التحديات التي تســتهدف القضية الفلســطينية عبر حراك حثيث، فلســطينيا وإقليميا 
ودوليــا، بهــدف مواجهة موجة التطبيــع وتثبيت أركان ودعائــم القضية الفلســطينية، وتعزيز صمود 

الشعب الفلسطيني في ظل المعطيات والتحديات الخطيرة الراهنة.
فلســطينيا، إن توحيد الموقف الفلسطيني وبناء اســتراتيجية فلسطينية موحدة في مواجهة االحتالل 
الصهيوني، يشكل األساس المتين واألرضية الصلبة لحماية شعبنا والقضية الفلسطينية من المخاطر 
الجســيمة التي تهددها، والتصدي لمخاطر التطبيع المتسارعة التي يعوّل عليها االحتالل لعزل شعبنا 

وتصفية قضيتنا.
من هنا فقد آن األوان كي تعود الســلطة الفلســطينية إلى أحضان شــعبها، وتلقي بأوســلو وملحقاته 
األمنيــة واالقتصاديــة وراء ظهرها، وفــي مقدمتها التعاون األمنــي مع االحتالل الذي يفتت النســيج 

الوطني الفلسطيني ويدمر أسس وقواعد المشروع الوطني الفلسطيني التحرري.
إقليميا، لقد أضحى من الضرورة بمكان توحيد كل مكونات األمة العربية واإلسالمية وشعوبها للتصدي 
التفاقات التطبيع الخيانية، والعمل على تشــكيل جبهة عربية وإسالمية قوية وصلبة على المستويين 
الرسمي والشعبي تتولى إرساء استراتيجية عربية وإسالمية قادرة على كبح االنهيار المتسارع لبعض 
األنظمة العربية في أحضان االحتالل، ومواجهة التداعيات الخطيرة الناجمة عن تحالفهم الشــامل مع 
الصهاينــة، والعمل علــى إدانة جرائم الحرب واإلبــادة التي يقترفها االحتالل الصهيوني ضد شــعبنا، 
وفضحــه ومالحقتــه في المحافل اإلقليمية والدوليــة، وتقديم قادته أمام المحاكــم الدولية المختصة 

كمجرمي حرب.
دوليا، لقد آن األوان كي ينســجم المجتمع الدولي مع شــعارات الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنســان 
التي يتشدق بها ليل نهار، وأن يبرهن على تمسكه وعدم استنكافه عن مبادئ وقواعد القانون الدولي 
واإلنســاني والقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية عبر إدانة ومواجهة سياسات 
االحتــالل وكبح الهيمنــة واالنحياز األمريكــي والغربي لالحتــالل، والتراجع عن المواقف والسياســات 
التي تســتعدي شــعبنا ومقاومتنا عبر تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، وتوفير الحماية لشــعبنا 

الفلسطيني وإنفاذ حقوقه المشروعة المكفولة حسب القانون الدولي.
إننا –في اليوم العالمي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني- ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية 
واألممية والبرلمانات واالتحادات البرلمانية العربية واإلســالمية والدوليــة، لوقفة جادة واتخاذ مواقف 
حقيقيــة إلنصــاف مظلوميــة الشــعب الفلســطيني تحت االحتــالل والحصــار الصهيونــي، والتصدي 
لجرائم االحتالل والسياســات والمخططات الصهيونيــة العنصرية تجاه تهويد مدينة القدس واالعتداء 
المتواصل على المســجد األقصى، واالســتيطان والفصل العنصري في الضفة الغربية، وحصار قطاع 
غزة، وممارســة الضغط لإلفراج عن األســرى الفلســطينيين ونواب البرلمان الفلسطيني المختطفين 
في ســجون االحتالل، وحماية حقوق الالجئين الفلســطينيين في العودة إلى أرض وطنهم، والتصدي 
للهجمــة على أبناء شــعبنا داخل فلســطين المحتلة عــام 1948، وإجبار االحتالل علــى إعادة إعمار ما 
دمرتــه الحرب األخيرة على غزة ورفع الحصار عنها بما يهيئ ألهالي القطاع حياة عزيزة كريمة أســوة 

بكامل شعوب العالم.     
    "واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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اللجنة القانونية تناقش واقع العدالة بغزة
لدى استماعها لوكيل وزارة العدل

ناقشــت اللجنة القانونية تقريــر واقع العدالة في 
قطــاع غزة للربع الثالث من عام 2021، المرســل 
إليها مــن وزارة العدل، والمذكرة القانونية المعدة 

حوله.
جــاء ذلــك خالل جلســة اســتماع عقدتهــا اللجنة 
لوكيــل وزارة العــدل د. محمــد النحــال، بحضور 
رئيس وأعضاء اللجنة النــواب: محمد فرج الغول، 
ومــروان أبــو راس، وأحمــد أبــو حلبيــة، ومشــير 

المصري، ومحمد شهاب.
وأوضــح النحال؛ طبيعــة العالقة بين مؤسســات 
قطاع العدالــة وتحديدًا المجلــس األعلى للقضاء 
والنيابة العامة ووزارتي العــدل والداخلية، مؤكدًا 
أن البيانــات والمعلومات الواردة في تقرير العدالة 
تم أخذها من الوزارات والسلطات المختصة بدقة.

بــدوره شــكر النائــب الغــول؛ وزارة العــدل على 
جهودهــا في إعــداد التقرير، مؤكــدًا على أهمية 
معالجة التوصيات الواردة فــي المذكرة القانونية 

وانجازها بسرعة.
وتبحث عدة مشاريع قوانين

إلــى ذلك ناقشــت اللجنة خالل اجتمــاع دوري لها 
عدة مشــاريع قوانين منها: مشــروع قانون معدل 
لقانــون التقاعــد العام رقم 7 لســنة 2005؛ حيث 
تم تقديمه للمجلس التشــريعي الذي أقره سابقًا 
بالمناقشــة العامة وذلك بعد إتمــام تجهيزه وفق 

األصول.
مشروع قانون تنظيم الزكاة

وبحثــت اللجنة مشــروع قانــون تنظيــم الزكاة، 
وتم تشــكيل لجنة من لجنة الصياغة والمستشار 
مشــروع  لصياغــة  القانونيــة  للجنــة  القانونــي 
القانون، ودراســة التعديالت المقترحة وتضمينها 
ضمن مشروع قانون معدل لقانون تنظيم الزكاة، 

ومن ثم سيتم تقديمه للمناقشة العامة.
مشروع قانون تنظيم المهن الصحية

وقررت اللجنة، إحالة مشروع قانون تنظيم المهن 
الصحية للجنــة التربية، وذلك بعــد تأكيد اللجنة 

الشرعية عدم وجود أي مخالفات شرعية فيه.
مشروع قانون تنمية أموال الوقف

وحول مشــروع قانون تنمية أموال الوقف، أوصت 
اللجنة بتأجيل النظر فيه بناء على توصية اللجنة 
الشــرعية، وذلك لحين مقارنته مــع قانون العدل 
واإلنصاف، الــذي يحتوي على مواد تتعلق بالوقف 
أقوى من مشروع قانون تنمية أموال الوقف، وتم 

إحالته لإلدارة القانونية لدراسته. 
وبحثت اللجنة توصيات رســالة ماجســتير مقدمة 
من كلية الشــريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية، 
حول التســول، وأوصت بدراســتها بشــكل معمق 
والتحقــق مــن مــدى االحتيــاج لتعديــل قانــون 

العقوبات بناًء على توصيات الرسالة.

لجنتا القانونية والداخلية تزوران هيئة القضاء العسكري

زات لجنتي القانونية برئاسة النائب محمد فرج الغول، 
والداخلية واألمن والحكم المحلي برئاسة النائب مروان 
أبو راس، هيئة القضاء العسكري لالطمئنان على سير 

العمل فيها.
وشــارك في الزيارة النــواب: أحمد أبو حلبية، ومشــير 
المصري، ومحمد شــهاب، وكان في استقبالهم رئيس 
هيئة القضاء العســكري اللواء ناصر سليمان، وكوكبة 

من القضاة بالهيئة.
وشــكر النائب الغــول؛ هيئــة القضاء العســكري على 
جهودها في المحافظة على الســلم واألمن المجتمعي، 
مؤكدًا على جهوزية المجلس التشريعي للمساعدة في 
تشريع القوانين التي تسهل عمل الهيئة وتساهم في 

حماية المجتمع الفلسطيني ومؤسساته.
من جانبــه، ثمن النائب أبو راس إنجازات هيئة القضاء 
العســكري خــالل الفتــرة الماضيــة رغــم الصعوبات 

والمعيقــات التي يمر بها قطاع غــزة المحاصر، مُقدرًا 
دورهم في حماية الجبة الداخلية والسلم األهلي داخل 

المجتمع الفلسطيني.
بدوره، اســتعرض اللواء ســليمان جهــود الهيئة خالل 
الفترة الماضية وخططها المســتقبلة، مشيرًا إلى أنهم 
عملوا على جدولة وتكثيف العمل في الهيئة إلنجاز كل 
القضايا القديمــة والعالقة خالل عامــي 2018و2019 

في مدة ال تتجاوز ستة أشهر. 
وبيــن أن هيئــة القضاء العســكري تعمــل على وضع 
وتقديــم مقتــرح عملي لمعالجــة قضية التســلل عبر 
الحدود نحو الكيان، وسيتم إرسالها للمجلس التشريعي 

إلعدادها قانونيًا بما يخدم المنظومة القضائية.
وبحــث النــواب خــالل الزيارة الشــكاوى والمشــكالت 
الــواردة للمجلس التشــريعي والمتعلقــة بعمل الهيئة 

لحلها وفق القانون.
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ناقشت هموم ومشكالت المواطنين.. اللجنة االقتصادية تلتقي رئيس العمل الحكومي 

زيارة رئيس متابعة العمل الحكومي
العمــل  متابعــة  رئيــس  اللجنــة  وزارت 
الحكومي عصام الدعاليس، وناقشــت معه 
عددًا مــن الملفــات التي تهــم المواطنين 
ومنها: المنحة القطرية الخاصة بالموظفين 
وآليــات توزيعهــا؛ حيــث ركز النــواب على 
التوزيع العادل للمنحة، بحيث يستفيد منها 
والمنخفضة  المتوســطة  الرواتــب  أصحاب 

بأقصى ما يكون.
بــدوره أكــد الدعاليــس؛ علــى أن هنــاك 
مســاعي حثيثة من أجل رفــع قيمة الدفعة 

المالية التي يتم صرفها شهريًا للموظفين.
البطالة ومكافحة الفقر

هــذا وناقــش المجتمعون جهــود الحكومة 
الهادفــة لمعالجة مشــكلة البطالة وخفض 
نســبة الفقــر، عبــر تبنــي اســتراتيجيات 
وسياســات واضحــة وملموســة من شــأنها 
تخفيــف حدة المشــكلة، وأكــد النواب على 
ضــرورة امتــالك خطة إلحــالل الــواردات، 
وتشــجيع المنتــج الوطنــي وفتح أســواق 

العمل الخارجية أمام العمالة الفلسطينية.

أزمة الكهرباء
إلى ذلك أكــد المجتمعون على ضرورة حل 
مشــكلة مديونيات الكهرباء المتراكمة منذ 
ســنوات طويلة، وتشــجيع شــركة التوزيع 
علــى تقديم تســهيالت للمواطن للتخلص 
من الديون وتشجيعه لالنتقال إلى العدادات 

الذكية أو عدادات الدفع المسبق.
وتستمع لرئيس لجنة األمن والسالمة

كما عقدت اللجنة جلســة اســتماع لرئيس 
اللجنة الرئيســية لألمن والســالمة التابعة 
لمجلــس الوزراء م. أحمد أبو راس، بحضور 

رئيــس وأعضــاء اللجنــة النــواب: يحيــى 
العبادسة، ويونس أبو دقة، وسالم سالمة، 

وهدى نعيم.
بــدوره أطلــع م. أبــو راس؛ النــواب علــى 
أنظمــة ترخيص محطــات البتــرول والغاز 
وكذلــك آليات وشــروط ترخيــص وتأمين 
ســيارات وصهاريــج نقــل البتــرول والغاز 
والوقود ومدى الحاجة لتعديلها وتطويرها، 
مقدمًا شــرحًا حول نتائج جلسات التفاوض 
بيــن الحكومــة وجمعيــة مــوردي البترول 

والغاز فيمــا يتعلق بتنظيم عمل المحطات 
واجراءات الترخيــص، والعقبات التي تحول 

دون انجاز النظام المذكور.
النــواب بضــرورة  أوصــى  ناحيتهــم  مــن 
اإلســراع في إنجــاز النظــام، مؤكدين أنه 
ال يعقــل أن تبقــى المحطات دون ترخيص 
وتأمين، ودون تصويب أوضاعها بما يحقق 

األمن والسالمة للمواطنين.
كما ناقــش المجتمعون إجراءات الســالمة 
في محطة الغــاز والبترول على معبر رفح، 
وتــم االتفاق علــى القيام بجولــة ميدانية 
للتحقــق مــن مدى توافــر تلــك اإلجراءات 
فــي المحطة الرئيســية التي تمــد القطاع 
باحتياجاته من المشــتقات النفطية والغاز، 
مؤكدين ضرورة مالحقة نقاط تعبئة الغاز 
العشوائية المنتشرة في القطاع لما تشكله 

من خطر على المواطنين.
وتستمع لرئيس سلطة الطاقة ومدير 

عام شركة توزيع الكهرباء
وعلــى صعيد آخــر عقــدت اللجنة جلســة 
اســتماع لــكل من رئيــس ســلطة الطاقة 

واصلــت اللجنــة االقتصاديــة بالمجلــس 
التشــريعي أنشــطتها الرقابية وناقشــت 
همــوم المواطنين ومشــكالتهم مع عدد 
من المســئولين الحكومييــن، حيث زارت 
رئيــس متابعــة العمل الحكومــي عصام 
الدعاليس؛ وعقدت جلسة استماع لرئيس 
لجنة األمــن والســالمة التابعــة لمجلس 
الــوزراء م. أحمد أبو راس، كما اســتمعت 
لــكل من رئيس ســلطة الطاقة م. كنعان 
عبيد، ومدير عام شركة توزيع الكهرباء م. 
ماهر عايش، وناقشــت معهما مستجدات 
مشــكلة الكهرباء بغزة، "البرلمان" تابعت 

فعاليات اللجنة وأعدت التقرير التالي:

م. كنعــان عبيد، ومدير عام شــركة توزيع 
الكهرباء م. ماهر عايش.

النــواب لشــرح مفصــل لواقــع  واســتمع 
الطاقة والكهرباء في قطاع غزة، والنسبة 
المتوفرة وحجم العجز، وآلية عمل ســلطة 
الطاقة وشــركة الكهرباء من أجل تخفيف 

حدة األزمة.
ووُضــع النواب في صورة أهم المشــاريع 
التي شــأنها إنهــاء أزمة الطاقة، وأســباب 
عــدم إنجازهــا حتــى اللحظــة والمعيقات 

تواجهها. التي 
وأكد النــواب علــى ضــرورة التخفيف من 
الرســوم المقــرة مــن الشــركة إلرهاقها 
كاهــل المواطنيــن، وتقديــم تســهيالت 
للمواطنيــن فــي دفع الديــون المتراكمة، 
مبينيــن عــدم منطقيــة تــوارث الديــون 
ألجيال بين األبناء واآلباء واألجداد، وشــدد 
النــواب علــى ضــرورة أن تقدم الشــركة 
حمــالت لمعالجــة المشــاكل التــي ترهق 

المواطنين.
ودعا النواب الشــركة إلى تطوير خدماتها 
المواطنيــن  لتزويــد  قدراتهــا  وتحســين 
بمتطلباتهم من الطاقة، واالهتمام بتوليد 
الشــركة  مطالبيــن  الشمســية،  الطاقــة 
بتشــجيع المواطنيــن والمســتثمرين على 

االستثمار في قطاع الطاقة.
وتعقد اجتماعًا دوريًا

وفي ســياق متصل؛ عقدت اللجنة اجتماعًا 
دوريــًا؛ بحثــت خاللــه آراء وزارة االقتصاد 
الوطني حــول حماية الــوكاالت التجارية، 
وأوصــى رئيس وأعضــاء اللجنــة باعتماد 
للــوكاالت  المشــروطة  الحمايــة  مبــدأ 
التجاريــة كونــه يمثــل حالة وســطية مع 

والقوانين. باألنظمة  االلتزام 

رئيس وأعضاء اللجنة االقتصادية لدى زيارتهم لرئيس متابعة العمل الحكومي

جلسة استماع اللجنة االقتصادية  لرئيس لجنة األمن والسالمة التابعة لمجلس الوزراء

جانب من جلسة استماع اللجنة لرئيس سلطة الطاقة ومدير عام شركة توزيع الكهرباء

خالل اتصاله برئيس العالقات الخارجية في البرلمان الموريتاني

النائب المصري: نقدر الموقف الموريتاني الداعم للحق الفلسطيني ونتطلع لدور 
برلماني إفريقي عربي إسالمي لمواجهة القرار البريطاني األخير

 أكد النائب مشير المصري على 
أهمية الــدور الموريتاني لتعزيز 
الفلســطيني،  شــعبنا  صمــود 
ودعم قضيتنــا العادلة في زمن 
الغربة السياســية التــي تمر بها 

فلسطين.
وقــال النائــب خــالل اتصال مع 
الخارجيــة  العالقــات  برئيــس 
بالبرلمــان الموريتانــي النائــب 
المختــار ولد الخليفــة:" إن الدور 

يشــكل  المشــترك  اإلفريقــي  البرلمانــي 
التــي  القــرارات  كل  لمواجهــة  ضــرورة 
تمس القضيــة الفلســطينية، ومنها القرار 
البريطانــي األخيــر باعتبار حركــة حماس 

منظمة إرهابية".
العمــل  أن  المصــري  د.  النائــب  وأضــاف 
المشــترك يأتــي انطالقــًا من المســؤولية 
دون  للحيلولــة  واألخالقيــة  التاريخيــة 
اســتهداف الحــق الفلســطيني، واســتمرار 
بريطانيا فــي غيهــا السياســي وانحيازها 

السافر لالحتالل الصهيوني.
مــن جهته؛ أكد النائــب الموريتاني المختار 
ولد الخليفة أن موريتانيا تقف مع فلسطين 
قلبــًا وقالبــًا، وأنهــم فخــورون بتضحيات 
الشــعب الفلســطيني، وهــم ينوبــون عن 
األمة في مواجهة االحتالل، وأنهم يشكلون 

شرف هذه األمة وعنوان كرامتها.
وشــدد علــى أن موريتانيا كانــت وما زالت 
داعمة للحق الفلسطيني وصواًل إلى تحقيق 

الشعب ألهدافه بالتحرر وطرد االحتالل. النائب الموريتاني المختار ولد الخليفةالنائب مشير المصري
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قيادة الشرطة
اســتماع  جلســة  اللجنــة  وعقــدت  هــذا 
لمديــر عام جهــاز الشــرطة الفلســطينية 
اللــواء محمود صــالح، رافقه مديــر اإلدارة 
العامــة للمباحــث، ومديــر اإلدارة العامــة 
للمــرور، بحضــور رئيــس وأعضــاء اللجنة 
النــواب: مــروان أبــو راس، ومحمــد فــرج 
الغول، وســالم ســالمة، ويونــس أبو دقة.
واســتعرض اللواء صالح آخر تطورات عمل 

الشــرطة وحجــم األعبــاء الملقــاة عليهم، 
تعتــرض  التــي  والمعيقــات  والصعوبــات 
عمــل الجهاز، فيما اســتعرض مدير اإلدارة 
للحــد  المروريــة  الخطــة  للمــرور  العامــة 
تفاصيلهــا. بجميــع  الســير  حــوادث  مــن 

واســتمعت اللجنة إلى مديــر اإلدارة العامة 
للمباحث وجهود إدارتــه بفروعها المتعددة 
منهــا مباحث التمويــن والذهــب والزراعة 
كالســرقة  العامــة  الجريمــة  ومباحــث 
حققتهــا  التــي  واإلنجــازات  والســطو، 
إدارتــه وخاصة فيمــا يتعلــق بتغيير نمط 
وطــرق التحقيق فــي الجنايــات المختلفة.

مــن جانبــه، أثنــي النائــب أبــو راس على 
جهــود جهــاز الشــرطة فــي الحفــاظ على 

أمن وســالمة المجتمــع، مؤكــدًا أن لجنته 
ســتتواصل مع جهات االختصاص المختلفة 
لزيادة مخصصات الجهــاز حتى يتمكن من 
االســتمرار بمحاربــة الجريمــة والمحافظة 
القطــاع. داخــل  المواطنيــن  أمــن  علــى 

وتستمع لوكيل وزارة الحكم المحلي 
وفي ســياق منفصل عقدت اللجنة جلســة 
المحلــي  الحكــم  وزارة  لوكيــل  اســتماع 
م. ســمير مطيــر، لمتابعــة القضايــا التي 
وذلــك  القطــاع،  بلديــات  عمــل  تخــص 
بحضــور رئيــس وأعضــاء اللجنــة النواب: 
مــروان أبــو راس، ومحمــد فــرج الغــول، 
ويونــس أبــو دقة، وســالم ســالمة، وعبد 
الشــنطي. وجميلــة  الجمــل،  الرحمــن 
عــن جهــود  راس؛  أبــو  النائــب  وتســاءل 
واســتعدادات الــوزارة والبلديــات الخاصــة 
أوضــاع خطــوط  الشــتاء، ســيما  بفصــل 
ميــاه  وتصريــف  الصحــي  الصــرف 
بعــض  انفجــار  بعــد  خاصــة  األمطــار، 
األخيــرة. الفتــرة  فــي  الناقلــة  الخطــوط 
من جانبه، اســتعرض وكيــل وزارة الحكم 
المحلي آثار المنخفض األخير، وجهود الوزارة 
وتواصلهــا المســتمر مع البلديــات للتعرف 
علــى أوضاعها وخططها ومعيقــات عملها، 
ومــدى اســتقبال الشــكاوى والمراجعيــن، 
مشــيدًا بدور البلديات واستجابتها السريعة 
فــي معالجــة العديد مــن المشــاكل ورفع 
الضرر عن المواطنين وتقديم الخدمة لهم.

وتستمع لرئيس بلدية المغراقة 
اســتماع  جلســة  اللجنــة  عقــدت  كمــا 
لرئيــس بلديــة المغراقة نضــال أبو كميل 
البلــدي. المجلــس  أعضــاء  مــن  وعــدد 
واســتمعت اللجنة لشــرح مفصل عن عمل 

نظمــت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكم 
المحلــي بالمجلــس التشــريعي سلســلة 
مــن  لعــدد  اســتماع  وجلســات  لقــاءات 
المســئولين الحكومييــن بهــدف الوقوف 
على اجراءاتهم وجهودهم الرامية لخدمة 
المواطنين، وبحثت معهم ســبل التخفيف 
عــن المواطنيــن، حيث اســتضافت قيادة 
جهاز الشــرطة؛ وعقدت جلســة اســتماع 
وأخــرى  المحلــي؛  الحكــم  وزارة  لوكيــل 
لرئيــس بلديــة المغراقــة؛ فيمــا وضعت 
حاًل لمشــكلة قديمة بين عدة مؤسســات 
رســمية وأهلية، "البرلمــان" تابعت وقائع 

جلسات اللجنة وأعدت التقرير التالي: 

البلديــة وأهــم الخطــط التي تقــوم حاليًا 
بتنفيذهــا والخطــط المســتقبلية، إضافة 
ألهم المعيقات التي تعترض عمل البلدية.
أبــو راس؛ بعمــل بلديــة  النائــب  وأشــاد 
التطويــر  مــن  للمزيــد  داعيــًا  المغراقــة، 
مؤكــدًا  المواطنيــن،  لخدمــة  والعمــل 
الحكــم  وزارة  مــع  ســتتواصل  لجنتــه  أن 
المحلي وســلطة األراضي حول اإلشــكاالت 
والمعيقــات التــي تواجــه البلديــة وتعمل 
على تذليلهــا، كما أنها ســتعمل على عقد 
لقاء يجمــع وزارة الحكم المحلــي بالبلدية.

متابعة شكاوى المواطنين
وفي إطار منفصل؛ اســتقبل رئيس اللجنة 
النائــب الدكتــور مــروان أبــو راس؛ عــدد 
مــن المواطنيــن الذيــن تقدموا بشــكاوى 
ووعدهــم  لشــكواهم  واســتمع  للجنــة، 
بالتواصــل مــع الجهــات ذات العالقــة من 
أجــل ايجــاد حلــول عاجلــة لمشــكالتهم، 
مؤكــدًا ســعيه الدائــم إلحقــاق الحقــوق.
وتشرف على اتفاق ينهي إشكالية أرض 

لصالح مؤسسة القدس الدولية
اللجنــة  بحثــت  آخــر  صعيــد  وعلــى 
المشــكلة الواقعــة بيــن ســلطة األراضي 
وبلديــة النصيــرات مــن جهــة ومؤسســة 
القــدس الدوليــة مــن جهــة أخــرى؛ علــى 
لمؤسســة  مملوكــة  كانــت  أرض  قطعــة 
بلديــة  واســتخدمتها  الدوليــة  القــدس 
للمواطنيــن.  عامــة  لمنفعــة  النصيــرات 
وقــام رئيس اللجنــة النائب د. مــروان أبو 
راس؛ وعضو اللجنة النائب أحمد أبو حلبية، 
رافقهمــا ممثليــن عــن ســلطة األراضي، 
بمعاينــة قطعــة األرض التــي خصصتهــا 
ســلطة األراضي للتعويض بداًل من األرض 
التي استفادت منها بلدية النصيرات، والتي 
كانت مملوكة لمؤسســة القــدس الدولية.
وأشــرفت اللجنة على اتفاق شامل بين كل 
األطــراف المعنيــة، وأوضح رئيــس اللجنة 
النائــب أبــو راس أن االتفــاق المذكور بات 
وشــيكًا، وأنه ســيرى النــور قريبــًا وحينها 
ســتكون المشــكلة قــد انتهت تمامــًا وعاد 
الحــق ألصحابه وفــق للشــريعة والقانون. 

لجنة الداخلية تستمع لوكيل وزارة الحكم المحلي 

لقاء رئيس لجنة الداخلية مع رئيس بلدية المغراقة 

لجنة الداخلية تستمع لمدير عام الشرطة ووكيل الحكم المحلي ورئيس بلدية المغراقة 
للوقوف على جهودهم في خدمة المواطنين

النائب الزعارير يدعو الكل الفلسطيني للتكاتف النائب د. يونس األسطل يزور بلدية رفح
في معركة اإلرادات بالمسجد اإلبراهيمي

زار النائب د. يونس األسطل بلدية رفح، لالطالع 
على ســير العمل فيها ومناقشة عددًا من الملفات 
والقضايا، حيث كان في استقباله رئيس البلدية د. 
أحمد الصوفي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وأشــاد النائــب األســطل بجهــود رئيــس البلدية 
وأعضــاء المجلــس البلدي فــي معالجة مشــاكل 
وقضايــا المحافظــة، واالســتجابة الســريعة التي 
يلمســها النواب فــي تعامل البلدية، مــع القضايا 

التي تصل إلى مكتب النواب في المحافظة.

المجلــس  فــي  النائــب  دعــا 
الزعاريــر،  باســم  التشــريعي 
مــكان  فــي كل  الفلســطينيين 
المســجد  وحمايــة  للتكاتــف 
اإلبراهيمــي في معركة اإلرادات 

بساحات المسجد.
تصريــح  فــي  الزعاريــر  وقــال 
رئيــس  اقتحــام  "إن  صحفــي: 
كيان االحتالل اســحق هرتسوغ 
عــدوان  االبراهيمــي  للمســجد 

يهدف لشــرعنة الســيطرة عليه زمانيًا ومكانيًا، 
وحرمــان المســلمين مــن الصالة فيــه وإعطاء 
رخصــة لتهويــده بشــكل كامل بكل ســاحاته 

وأروقته".
وأشــار الى أن المســجد االبراهيمــي تحول الى 
ثكنة عســكرية ال يستطيع دخوله إال من يسمح 

وناقش النائب األســطل مــع المجلس البلدي أبرز 
المشــاريع القائمــة من تعبيد للشــوارع، وإنشــاء 
المياديــن وإنــارة الشــريط الســاحلي، وتنظيــم 
الحركــة المرورية عبر شــق طرق بديلــة للحركة 
المروريــة، وكذلــك تنظيــم الشــارع العــام مــن 

البسطات والعشوائيات.
كمــا ناقــش قضيــة أراضــي المواصــي واآلليات 
المتبعة من قبل البلدية مع دائرة سلطة األراضي 

لحل هذا الملف. 

لهــم االحتــالل بذلــك، مبينًا أن 
مقدسات المســلمين في الضفة 
باتــت موطأ اعتداء مســتمر من 
االحتالل على مســتوى الحكومة 
والمستوطنين، وهو ما قد يؤدي 

الى تأجيج األوضاع.
والداخــل  الضفــة  أهــل  ودعــا 
يســتطيع  مــن  وكل  المحتــل 
اإلبراهيمي  للمســجد  الوصــول 
إلعماره بشكل مستمر والتواجد 
في ساحاته وأروقته في كل األوقات والساعات.

وحمل الزعارير السلطة الفلسطينية المسؤولية 
عما آلــت إليــه األوضاع لعــدم قيامهــا بتحرك 
رســمي ودولي لحماية مقدسات المسلمين في 
الضفــة والقــدس، داعيًا أحــرار العالــم لنصرة 

المقدسات الفلسطينية.
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نائبان: التمسك بالثوابت ضرورة وطنية واحتالل فلسطين أكبر اجرام عرفه التاريخ 

النائب األشقر: فلسطين أعدل قضية عرفتها اإلنسانية وغزة 
تعرضت العتداءات طاحنة وحصار ظالم 

النائب الحية: على العالم التصدي لمخططات االحتالل والتطبيع خنجر مسموم في خاصرة فلسطين

شــدد رئيس كتلة التغيير واإلصالح النائب د. 
محمود الزهار، على ضرورة التمسك بالثوابت 
الوطنيــة وهــي اإلنســان واألرض والعقيدة 
والمقدسات للدفاع عن القضية الفلسطينية، 
مشيرًا إلى أنها راسخة وال تتغير بتغير الزمان 

أو المكان، وليست خاضعة للجدل.
وأكد النائب الزهــار خالل كلمته في المؤتمر 
للثوابــت  القانونيــة  "الحمايــة  القانونــي 
الفلســطينية" الــذي نظمــه المركــز الدولي 
للدراسات القانونية، على أن تحرير فلسطين 
يتطلــب منا وحــدة الصف، وال يحــق ألي أحد 

التنازل عن شبر من أرض فلسطين.
وقال الزهــار:" إن االحتالل الصهيوني ارتكب 
علــى مر الســنين العديــد من المجــازر بحق 
شعبنا، وأنه إلى زول حتمي مهما طال الزمان 

أم قصر، وقتاله واجب علينا جميعًا".
وأوضــح أن الوحــدة الوطنيــة هــي المطلب 
األساســي لمواجهــة جرائــم االحتــالل بحق 

األرض  عــن  الدفــاع  أن  مؤكــدًا  شــعبنا، 
والمقدســات وحمايتهــا واجب شــرعي علينا 

جميعا.
وبيــن أن االعتماد على األمــم المتحدة أثبت 
أنه ال يحقق الحد األدنى لحقوق شــعبنا، وأن 

خالل مؤتمر قانوني بعنوان "الحماية القانونية للثوابت الفلسطينية"

أثناء مؤتمر أنقرة

في مؤتمر رابطة برلمانيون ألجل القدس الرابع

معركة ســيف القــدس أثبتت صدق مشــروع 
المقاومة.

رصد وتوثيق جرائم االحتالل
من جانبه، قال النائب في المجلس التشريعي 
المستشــار محمد فــرج الغــول، "إن االحتالل 

الصهيوني ال يزال يرتكب المزيد من الجرائم 
ضد الشعب الفلسطيني".

وأضــاف أن انتهــاكات االحتالل بحق الشــعب 
الفلسطيني تصنف جرائم حرب، وفق القانون 
الدولي، مشــيرًا إلى أن األرض الفلسطينية ال 
تــزال تتعرض للمصادرة مــن قبل االحتالل.
وأكد أن االحتــالل يتركب جرائم الحرب بحق 
كل الثوابــت الفلســطينية، وهــو أكبر مجرم 
علــى وجــه الكــرة األرضيــة، ويتعامــل بأنه 
فــوق القانــون الدولــي وال يمكن محاســبته.
واســتعرض إنجــازات المجلــس التشــريعي 
الفلسطيني لحماية الثوابت الفلسطينية، من 
خالل إصدار العديد من القوانين الخاصة بذلك.
وأشــار إلــى أنــه ال بــد مــن الوقــوف بقــوة 
الصهيونــي  االحتــالل  ممارســات  أمــام 
داعيًــا  الفلســطيني،  الشــعب  بحــق 
االحتــالل  جرائــم  وتوثيــق  رصــد  ألهميــة 
الفلســطيني. للشــعب  الحمايــة  وتوفيــر 

قضيــة  أن  األشــقر؛  إســماعيل  النائــب  أكــد 
فلســطين هي أعــدل قضية عرفتها البشــرية 
علــى مــر العصــور، وأن غزة تعرضت لخمســة 
حــروب طاحنــة أكلت األخضــر واليابــس ودمر 
االحتالل خاللها البنــى التحتية وهدم الطرقات 
وقصف مولــدات الطاقــة، وهدم البيــوت على 
رؤوس أصحابهــا مــن نســاء وأطفــال وشــيوخ 
وشــبان، واســتخدام األســلحة المحرمــة دوليًا.

لــه  كلمــة  فــي  األشــقر  تصريحــات  جــاءت 
ألقاهــا فــي مؤتمــر برلمانيــن ألجــل القدس 
المنعقــد فــي أنقــرة مؤخــرًا بمشــاركة دولية 
المفــروض  الحصــار  أن  إلــى  ونــوه  واســعة، 
علــى غــزة قــد طــال جميــع مناحــي الحيــاة؛ 
مســتعرضًا أزمات القطــاع على النحــو التالي: 

دعا النائب خليل الحية؛ أحرار العالم للتصدي 
لمخططات االحتالل في القدس واألقصى من 
تهجيــر وتهويد، والعمل لنصرة األســرى في 
ســجون االحتــالل، مؤكــدًا أن التطبيع خنجر 
مســموم في خاصــرة القضية الفلســطينية، 
وأن بعــض الحكومات العربيــة تمد االحتالل 

بترياق الحياة.

الصحة والتعليم 
وقال األشــقر:" إن وزارة الصحة بغزة تعاني من 
نقص حاد في الدواء، ومنع ادخال األجهزة الطبية 
وضعــف الــكادر الطبي بســبب الوضــع المالي 
ممــا ينذر بكــوارث صحية مجتمعيــة حقيقية".
اكتظــاظ  يعانــي  التعليــم،  أن  إلــى  ولفــت 
الدراســية  الفصــول  فــي  الطلبــة  عــدد  فــي 
التعليمــي  الــكادر  وضعــف  المــدارس  لقلــة 
االقتصــادي.   والوضــع  الحصــار  بســبب 

والبطالة والفقر 
وأضــاف أن المعابــر مغلقة وتدميــر مطار غزة 
كان أحــد أهــم الجرائم التي مارســها االحتالل 
فــي غــزة. ولفت إلــى معانــاة العمــال بقوله:" 
لقــد بلغت نســبة البطالة إلــى %45 فيما وصل 

جاء ذلك خالل كلمة ألقاها نيابة عن رئاســة 
رابطــة  مؤتمــر  فــي  التشــريعي  المجلــس 
برلمانيــون ألجــل القــدس الرابــع المنعقــد 
مؤخــرًا فــي أنقــرة بعنــوان "القــدس خطنا 
األحمر"، بمشــاركة نائب رئيــس الجمهورية 
التركيــة فــؤاد أوقطــاي، ورئيــس البرلمــان 
التركي مصطفى شنطوب، ورؤساء برلمانات 

معــدل الفقــر الــى %64 وكذلك وصلت نســبة 
السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المطبق 
الــى %33 وذلــك وفقــًا لبيانات البنــك الدولي.

قطاع الطاقة
أما بالنسبة لقطاع الطاقة فقد أشار األشقر إلى 
أنه في أحســن األحــوال تصل الكهربــاء لبيوت 
المواطنين إلى 8 ســاعات فقط وذلك بقرار من 
االحتالل مما يؤدي إلى شلل كبير في كل مرافق 
الحيــاة من صناعــة وزراعة وصحــة وغير ذلك.

وختــم كلمتــه بقولــه:" إن أخطــر مــن هــذا 
الحالــة  علــى  األوضــاع  هــذه  انعــكاس  كلــه 
يــؤدي  ممــا  للســكان  واالجتماعيــة  النفســية 
إلــى تكرر حــاالت الهجــرة الخطــرة بحثــًا عن 
الكريــم". والعيــش  للــرزق  أخــرى  مصــادر 

وبرلمانييــن مــن أكثــر مــن "60" دولة حول 
العالم.

الثوابت الوطنية
وتطــرق النائــب الحية فــي كلمتــه للثوابت 
الوطنيــة قائــاًل: "إن مدينــة القــدس تواجه 
هجمة إســرائيلية مســعورة تســعى لتهجير 
اإلســالمية  مقدســاتها  وتهويــد  أهلهــا 
والمســيحية وطمس تراثها وموروثها وتغيير 
معالمهــا الفلســطينية واإلنســانية وتزويــر 

تاريخها".
وبيــن أن حــق العــودة لمالييــن الالجئيــن 
مخططــات  إلــى  يتعــرض  الفلســطينيين 
تســتهدف إجهاضــه، عبــر ما يســمى صفقة 
القرن ومخطط الضــم واتفاق اإلطار وغيرها 
مــن المخططات التي تهدف إلى إســقاط حق 

العودة. 
وأشــار إلــى أن نحــو "5000" مــن األســرى 
الفلســطينيين فــي ســجون االحتــالل، ومن 
بينهم "10" من نواب التشريعي المختطفين، 

يواجهــون المــوت البطــيء ويعانــون الظلم 
والقهــر، ويتعرضون إلى أبشــع صنوف األذى 

واالعتداء البدني والنفسي واإلهمال.
ونــدد بحصــار االحتــالل لقطاع غــزة منذ ما 
يزيد عن "15" سنة في انتهاك صارخ لقواعد 

القانون الدولي واالنساني.
عزل ومحاصرة االحتالل

ودعا الحيــة؛ البرلمانات العربية واإلســالمية 
للضغــط علــى حكوماتهــم مــن أجــل اتخاذ 
مواقــف قويــة وشــجاعة للتصــدي لجريمــة 
التطبيــع ومقاطعــة االحتــالل وعزلــه فــي 
المحافــل البرلمانيــة والسياســية اإلقليميــة 

والدولية.
وشــدد علــى ضــرورة حمايــة حــق الشــعب 
الفلســطيني في مقاومة االحتالل كما نصت 

القوانين والمواثيق الدولية.
واختتــم كلمتــه بدعــوة البرلمانييــن لزيارة 
قطاع غزة واالطــالع على حجم المعاناة التي 

تسبب بها االحتالل والحصار.
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 لجنة التربية تستمع لرئيس هيئة الشباب والثقافة وتلتقي وفدًا من كلية الدعوة اإلسالمية
عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة 
الشــباب  هيئــة  لرئيــس  اســتماع  جلســة 
والثقافــة أحمــد محيســن حــول عمــل الهيئة، 
الرقابــة  ديــوان  تقريــر  معــه  ناقشــت  كمــا 
الماليــة واإلداريــة األخيــر المتعلــق بالهيئــة.
وحضــر اللقــاء رئيــس لجنــة التربيــة النائــب 
النائــب  ومقررهــا  الجمــل،  الرحمــن  عبــد  د. 
د. يوســف الشــرافي، فيمــا حضــر عــن هيئة 
محيســن،  أحمــد  رئيســها  والثقافــة  الشــباب 
ومديــر عــام الشــباب فيهــا جمــال العقيلــي، 
ومديــر عــام العمل األهلي ســامي أبــو وطفة.
واطلــع النواب على عمل الهيئة وأهم المعيقات 
والتحديــات التــي تواجههــا، إضافــة للبرامــج 
التــي تقدمهــا والشــرائح التي تســتفيد منها، 
وخططهــا المســتقبلية، عــالوة عــن إنجــازات 
فــي ملفــي  الشــباب خاصــة  صنــدوق دعــم 
اإلقراض للمشــاريع الصغيرة، وبرنامج الزواج.
حــول  وافيــًا  شــرحًا  محيســن؛  قــدم  بــدوره 
الشــبابية والثقافيــة  المراكــز  آليــات متابعــة 
التــي تشــرف عليهــا الهيئــة، مطالبًــا النواب 
لتســميتها  الهيئــة  إعــادة  فــي  بالمســاعدة 
مــع  انســجامًا  وذلــك  وزارة  وهــي  الســابقة 
القانون وأســوة بنظيرتها فــي الضفة الغربية.
وأثنــى النائب الجمل؛ على عمل الهيئة وأدائها، 
مؤكــدًا أنه ســيتواصل مــع كافة الجهــات ذات 

العالقــة مــن أجــل بحــث اإلشــكاالت التي تم 
طرحهــا وحلها وفــق القانــون، وخاصة موضوع 
تعزيــز الموازنــات الماليــة المخصصــة للهيئة 
والتي من شأنها رفعة العمل الشبابي والثقافي.
الشــرافي  النائــب  أشــاد  ناحيتــه؛  مــن 
القيــم  علــى  الحفــاظ  فــي  الهيئــة  بــدور 
الوطنيــة. الثقافــة  وتعزيــز  واألخــالق 

وتستمع لمساعد األمين العام للمجلس 
األعلى للشباب والرياضة 

اســتماع  جلســة  اللجنــة  عقــدت  ذلــك  إلــى 
األعلــى  للمجلــس  العــام  األميــن  لمســاعد 
للشــباب والرياضة عبد الســالم هنية، بحضور 

ناقشت أوضاع الرياضة

رئيــس وأعضــاء اللجنــة النواب: عبــد الرحمن 
ســالمة. وســالم  النجــار،  وخميــس  الجمــل، 
واســتمعت اللجنــة لشــرح مفصل عــن طبيعة 
عمــل ونشــاطات المجلــس وأبــرز اإلنجــازات 
التــي تــم تحقيقهــا، والخطــط المســتقبلية، 
تواجهــه. التــي  التحديــات  ألبــرز  إضافــة 
وأشــاد النواب بعمل المجلس وانجازاته، وأكدوا 
حرصهــم على التواصل المســتمر مع المجلس 
والتحديــات  العقبــات  كل  تذليــل  أجــل  مــن 
التــي تواجهه مــن أجــل الوصول إلــى أهدافه 
المرســومة واالرتقــاء بالرياضة الفلســطينية.
وناقــش النــواب واقــع الرياضــة النســوية في 

قطــاع غــزة، داعيــن لضــرورة الحفــاظ علــى 
الضوابــط والقيــم األخالقيــة التــي تتناســب 
الفلســطيني،  المجتمــع  وعــادات  قيــم  مــع 
مؤكديــن على أهميــة دور المجلس في متابعة 
هــذه  وتنظيــم  بالرياضــة  النســاء  مشــاركة 
المشــاركة بمنــا يتناســب مع ثقافــة المجتمع.

وتلتقي وفدًا من كلية الدعوة اإلسالمية
وفي ســياق منفصــل التقــت اللجنة وفــدًا من 
كلية الدعوة اإلســالمية التابعــة لوزارة األوقاف 
والشــؤون الدينية، وناقشــت معه تقرير ديوان 
الرقابــة الماليــة واإلداريــة بخصــوص الكلية.

وحضــر اللقــاء رئيــس اللجنــة النائــب د. عبد 
الرحمــن الجمــل، ومقررهــا النائب د. يوســف 
الشــرافي، فيما حضر عن كلية الدعوة عميدها 
د. عبــد اهلل أبو عليــان، والنائــب األكاديمي د. 
أحمد مشــتهى، والنائب اإلداري د. عادل الهور، 
ولفيف من الهيئة اإلدارية والتدريســية بالكلية.

واستمعت اللجنة لشرح مفصل عن الكلية وعملها 
األكاديميــة،  وبرامجهــا  وهيكليتهــا وفروعهــا 
والتحديــات والمعيقــات التــي تواجــه الكليــة.

وأشــادت اللجنــة بعمل كليــة الدعــوة وأهمية 
دورها في نشــر علوم القرآن والعلوم الشرعية، 
مؤكدة على أنها ســتعمل مع كافة الجهات ذات 
العالقة من أجل تذليل العقبات وإنهاء اإلشكاالت 
التي تواجه الكلية لتســتمر في تقديم رسالتها.

لجنة صياغة التشريعات تناقش مشروع قانون تصفية الشركات 

الشؤون القانونية تستقبل وفدًا من كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية

بحثت لجنة صياغة التشــريعات بالمجلس 
التشــريعي عــددًا مــن مشــاريع القوانين 
المقترحــة وتعديالتهــا المختلفــة، وذلــك 
خالل اجتماعًا دوريًا عقدته مؤخرًا برئاسة 

النائب محمد فرج الغول.
وناقشــت اللجنة مشــروع قانــون تصفية 
التركات، حيث اســتعرض أمين سر اللجنة 
أمجد األغا، األســباب الموجبة للمشــروع، 
والمالحظــات المقدمة عليه بالمســتويين 
الشــكلي والموضوعــي، وعلــى ضوء ذلك 
أحالــت اللجنــة المشــروع إلى لجنــة فنية 
مصغرة لدراســة المالحظات وتقديمها في 
االجتماع المقبل للجنة صياغة التشريعات.

اســتقبلت اإلدارة العامة للشؤون القانونية 
كليــة  مــن  وفــدًا  التشــريعي  بالمجلــس 

الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية.
وضــم الوفد كال من د. عمر ســعد، ومعاذ 
الجعبــري، فيما كان في اســتقبالهم مدير 
عــام اإلدارة العامة للشــؤون القانونية في 
المجلس التشــريعي أمجد األغا، وعدد من 

المستشارين القانونيين في اإلدارة.
وقال األغــا: "إن الزيارة تهــدف إلى تعزيز 
للشــؤون  العامــة  اإلدارة  بيــن  التعــاون 
التشــريعي وكليــة  بالمجلــس  القانونيــة 
الشــريعة والقانــون بالجامعة اإلســالمية، 
فــي شــتى المجــاالت القانونيــة والعلمية 

كما ناقشــت اللجنــة المالحظــات النهائية 
لمشــروع قانــون التقاعد المعــدل رقم 7 
لســنة 2005، حيث أوضح النائــب الغول؛ 
أن اللجان الفنية المكلفة بدراسة وصياغة 
المالحظــات  وضــع  اســتكملت  المشــروع 
النهائيــة على مشــروع القانــون بناًء على 
المجلــس  عقدهــا  التــي  العمــل  ورشــة 
التشــريعي مؤخــرًا، وتدقيــق المالحظات 
التــي وردت للجنة من عدة جهات حكومية؛ 
وفيمــا بعد تم تقديــم مذكرة للمناقشــة 
جلســة  فــي  القانــون  لمشــروع  العامــة 
المجلس التشــريعي التي عقدها المجلس 

األسبوع المنصرم.

واأليــام  العمــل  وورش  البحثيــة  ســيما 
الدراســية والــدورات وتبــادل اإلصــدارات 

وغيرها من المجاالت القانونية".
وأكــد األغــا؛ علــى العالقــة بيــن اإلدارة 
القانونيــة بالمجلس والجهــات األكاديمية 
والتي تســهم في تجويد العمــل القانوني 
بالمجلــس، الجدير ذكره أن كليات القانون 
بالجامعــات الفلســطينية تســهم في رفد 
اإلدارة العامة للشؤون القانونية بالمجلس 
التشريعي بالمســتجدات القانونية وتبادل 
الخبــرات فيمــا يتعلق بالقضايــا القانونية 
بيــن  المزاوجــة  وبالتالــي  المســتجدة، 

المجالين العملي والنظري.


