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تتــدارس  التربيــة  لجنــة 
الرقابيــة  أولوياتهـــــــا 
والتشريعية للعام الجاري

02 هاتف النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
الدكتور أحمد بحر، النائب إبراهيم أبو ســالم، 
مهنًئا باإلفراج عنه من ســجون سلطة رام اهلل، 
ودعا بحر، أثناء المكالمــة لبلورة موقف وطني 
حــازم ضد سياســة االعتقــال السياســي التي 

تنتهجها السلطة في الضفة الغربية المحتلة. 
وشدد بحر، على رفض الكل الوطني لاعتقال 
السياسي الذي تمارسه السلطة بحق المواطنين 
الشــرفاء في الضفة الغربية، مؤكدًا أن أجهزة 
أمن السلطة تنتهك الحصانة البرلمانية للنواب، 
وتضــرب بعــرض الحائــط بــكل التفاهمــات 
واالتفاقيات الوطنية المبرمة مســبًقا بين قوى 

وفصائل العمل الوطني. 
بدوره شكر النائب أبراهيم أبو سالم، للمجلس 
التشريعي دوره الرافض لاعتقال، وأضاف بأن 

الموقف السياســي الصادر من غــزة والرافض 
لسياســة الســلطة باالعتقال السياسي كان له 
أبرز الــدور في الضغط على الســلطة لإلفراج 
عنه، مشــيدًا بكل الجهــود الوطنية المخلصة 
واألصــوات التــي ارتفعت لمناهضــة االعتقال 
السياسي، منوهًا إلى أنه تم اقتياده واحتجازه 

في ظل ظروف مهينة وصعبة. 
ومــن الجدير ذكــره أن قوة مســلحة من جهاز 
األمن الوقائي كانت قــد اقتحمت منزل النائب 
عــن محافظــة القــدس إبراهيــم أبو ســالم، 
وصــادرت بعــض ممتلكات العائلــة واختطفت 
النائــب وزجت به في الســجن، قبل أن تضطر 
لإلفراج عنه بفعل الحملة الشعبية والفصائلية 
الرافضة لاعتقال السياسي والتي تعرضت لها 

السلطة على إثر اعتقال النائب أبو سالم.

06 0405

التشــريعي، بسياســة  المجلــس  نــواب  نــدد 
االعتقال السياســي التي تنتهجها السلطة في 
رام اهلل، مؤكديــن أن اعتــداء "األمــن الوقائي" 
علــى النائب المقدســي الدكتــور إبراهيم أبو 
ســالم، هو بمثابة جريمة وطنية كبرى يعاقب 

عليها القانون الفلسطيني.
جــاءت تصريحات النــواب أثناء جلســة عقدها 
التشــريعي صباح أمس األربعاء بمقره، ناقش 
خالها تقريــر اللجنتين السياســية والقانونية 

حول االعتقال السياســي واختطــاف النائب أبو 
سالم.

بــدوره أشــار النائــب األول لرئيــس المجلس 
التشــريعي الدكتــور أحمد بحر، في مســتهل 
الجلســة إلى سلســلة اعتداءات الســلطة بحق 
نواب المجلس التشريعي، معتبرًا ذلك تماهي 

مع االحتال في حربه الشرسة ضد شعبنا. 
مــن ناحيته تا رئيــس اللجنة السياســية في 
المجلــس التشــريعي النائب محمــود الزهار، 

تقريــر اللجنتيــن السياســية والقانونية حول 
االعتقــال الساســي واختطاف األمــن الوقائي 
للنائب إبراهيم أبو سالم، واصفا ذلك بالتجاوز 
للحصانة البرلمانية واالنتهاك الصارخ للقانون 
الفلسطيني وتنصل من االتفاقيات والتفاهمات 
الوطنية، فيما أوصى نواب المجلس بتشــكيل 
لجنة تحقيــق وطنية تمهيــدًا لمحاكمة عباس 
والحمــد اهلل، وقادة األجهزة األمنية المتورطين 

بالجريمة وكذلك المنفذين.

هــذا وأوصــى التقريــر بتحَمِّيل المســئولية 
الكاملة عن هذه الجريمة لحكومة رامي الحمد 
هلل، باعتبارها مســئولة مســئولية مباشرة عن 
أجهزة أمن الضفة المحتلــة، باإلضافة لتقديم 
بــاغ للنائب العام بتحريــك الدعوى العمومية 
للتحقيــق فــي مابســات االعتــداء اآلثم على 

النائب إبراهيم أبو سالم.
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أخبار وتقارير  2

لجنة التربية تستمع لوكيل وزارة التعليم حول واقع المؤسسات التعليمية 

لجنة التربية تتدارس أولوياتها الرقابية والتشريعية 

عقدت لجنــة التربية والقضايا االجتماعية جلســة 
اســتماع لوكيــل مســاعد وزارة التعليــم العالــي 
الدكتــور/ أيمن اليــازوري، حــول واقــع الجامعات 
ومؤسســات التعليم العالــي الفلســطينية، وذلك 
بحضور النواب: عبد الرحمن الجمل، خميس النجار، 
يوســف الشــرافي، ســالم ســامة، محمد شهاب، 

وهدى نعيم. 
بدوره أشار اليازوري، إلى عدد المؤسسات التعليمية 
والبرامج والتخصصــات األكاديمية المعتمدة لدى 
الــوزارة، موضحًــا المعايير والشــروط األكاديمية 
والمهنية والعلمية التي تقوم الوزارة بالتحقق منها 
في المؤسســات التعليمية بما فيــه مفتاح القبول 
لــدى طلبــة الثانوية العامــة، ومعدالت التجســير 
لطلبة الجامعات والكليات ومتابعة التســجيل في 
البرامــج والتخصصات وفقًا لألنظمــة والتعليمات 

والضوابط الصادرة عن الوزارة.

معايير مهنية
هذا وأكــد اليازوري، على ضرورة التزام مؤسســات 
التعليم العالي بمعايير هيئة االعتماد والجودة، سواء 
فيما يتعلق بالــكادر األكاديمي، أو البيئة التعليمية، 
موضحًــا أن هيئة االعتماد والجــودة تُجري تقييمًا 
دوريًا حول مــدى التزام مؤسســات التعليم العالي 
بالمعاييــر المقــرة والمعمول بها، مشــيرًا لضرورة 
تواصل مؤسســات التعليم العالي مع نظيراتها في 

الخارج بهدف التبادل المعرفي واألكاديمي. 
مستوى الجودة

 من جانبهم شــدد أعضاء اللجنة على معايير هيئة 
االعتمــاد والجــودة والمتعلقة بالــكادر األكاديمي 
ونســبة القبول والتجســير في مؤسســات التعليم 
العالــي والتــي تضمــن جــودة المدخــات وجودة 
العمليــات وجودة المخرجــات، والعمل على تطوير 

عقدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعية 
اجتماعًا ناقشت خاله أولويات عملها الرقابية 
والتشــريعية للعــام الجــاري، كما تدارســت 
األوضاع الصحية والتعليمية في ظل استمرار 
الحصار المفــروض على قطاع غــزة، وحضر 
االجتمــاع رئيس اللجنة النائــب عبد الرحمن 
الجمل، وُكًا من النواب: خميس النجار، يحيى 
العبادســة، يوســف الشرافي، ســالم سامة، 

محمد شهاب، وهدى نعيم.
المسيرة التعليمية

هذا وناقشت اللجنة أوضاع المسيرة التعليمية 
والصعوبات التي تواجه الوزارة في غزة نتيجة 
اســتمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، 

األمــر الــذي أدى إلى نقــص في عــدد الكوادر 
التعليمية والمستلزمات المدرسية.

كما ناقشت اللجنة المناهج التعليمية الجديدة، 

وأكــد النــواب على ضــرورة تشــكيل لجنة من 
الخبــراء والمختصيــن لتقيم وتقويــم المناهج 
الجديــدة وتزويــد المجلس التشــريعي بتقرير 
حول أثرها على مستوى تحصيل الطلبة وعلى 

مخرجــات التعليــم العام واألجيــال القادمة في 
فلسطين. 

األوضاع الصحية

إلى ذلك ناقشــت اللجنة في اجتماعها أوضاع 
وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية، حيث 
أكــد النائب خميس النجار، أن المستشــفيات 
للغايــة  صعبــة  بظــروف  تمــر  الحكوميــة 
نتيجــة نقــص للكــوادر الطبيــة وطواقــم 
التمريــض والفنييــن، إضافــة إلــى نقــص 
األدوية والمســتهلكات واألجهزة والتجهيزات 
الطبية وســوالر المولدات الكهربائية، داعيًا 
الجهات المعنية للمســارعة في معالجة تلك 

االشكاليات.
بدورهــم دعا أعضاء اللجنــة إلى وضع خطة 
وطنية شاملة لوقف انهيار المنظومة الصحية 
والتعليميــة، مؤكديــن على ضــرورة توفير 
االحتياجات األساســية الازمة لقطاعي الصحة 
والتعليم وملــيء الفراغ المترتب عن عدم قيام 

حكومة "الحمد اهلل" بمسئولياتها تجاه القطاع. 

النائب جهاد طمليه: 
تقليص كمية المياه عن األسرى اجرام 

صهيوني غير مسبوق 
عــن  النائــب  اســتهجن 
حركة فتــح جهاد طمليه، 
الحكومــة  تخطيــط 
لتقليــص  اإلســرائيلية 
المقدمــة  الميــاه  كميــة 
الفلســطينيين  لألســرى 
داخــل  واألســيرات 
الســجون، معتبــرًا ذلــك 
ضربًا من ضروب االبتكار 
ترعــاه  الــذي  اإلرهابــي 

وتخطــط له دولــة االحتال اإلســرائيلي، 
بحجة أنهم يستهلكون المياه بنسبة تبلغ 
%50 أكثــر من الســجناء الجنائيين بهدف 
إلحــاق الضرر بإســرائيل، وهــو ما وصفه 
وزراء إســرائيليون بأنه شــكًا من أشكال 

اإلرهاب، أو "إرهاب الماء". 
وأوضــح النائــب طمليه، أن هــذه التهمة 
إنمــا هــي بمثابة ادعــاء لفقتــه مصلحة 
الســجون اإلســرائيلية ضد األسرى؛ على 
اعتبــار أنهــم يمضــون في غرفهــم وقتًا 
أكثر من السجناء الجنائيين، وهذا يتسبب 
بزيادة استهاكهم الفظ للمياه، ويتركون 

عمدًا  مفتوحــة  الصنابير 
على حد تصريح مصلحة 

السجون.
أن يتم  وتوقــع طمليــه، 
الفصل بين مواسير مياه 
الصرف  ومياه  االستحمام 
للتحكــم بهــا وتقليــص 
ســاعات االستحمام، ومن 
ثم أتمتة خطــوط المياه 
وبيعهــا بوســاطة كروت 
تعبئة مســبقة مثلما هو عليــه الحال في 

السجون األمريكية.
المســؤولين  تصريحــات  واعتبــر 
اإلســرائيليين حول هذا األمر، شــكًا من 
أشكال االنحطاط األخاقي، الذي يستكثر 
على األسرى اعتنائهم بأنفسهم وتنظيف 
ثيابهــم، األمر الــذي ال يحظــى باهتمام 
السجناء الجنائيين اليهود، وهو ما يفترض 
أن يكافــأ عليه األســرى، ألنهــم يدرؤون 
مخاطر األوبئة واألمراض التي من الممكن 
أن تفتــك بهم، في ضــوء اإلهمال الطبي 

الشديد والمتعمد.

النائب مروان أبو راس يزور 
مؤسسات واتحادات اسالمية ويلتقي علماء 

زار النائب مروان أبو راس، االتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
فــي لبنان، والتقــى مع نائب رئيــس االتحاد الشــيخ أحمد 
العمــري، ورئيس لجنــة القدس في االتحــاد، وبحث معهم 
سبُل تفعيل دور العلماء ومؤسساتهم في جميع أنحاء العالم 

لنصرة القضية الفلسطينية.
وأكــد النائــب أبــو راس، أن فلســطين والقــدس ليســت 
للفلســطينيين وحدهم، وأنه ال بد أن يــؤدي الجميع واجب 
الدعم واإلسناد لفلســطين، داعيا علماء األمة لتبين الحكم 
الشــرعي الواضح والصريح في تحريم وتجريم التطبيع مع 

العدو الصهيوني وبناء العاقات الدبلوماسية معه.
وأجمــع الحضور علــى ضرورة قيــام المؤسســات والهيئات 

العلمية بدورها في تثقيــف الجماهير بجرائم االحتال في 
فلسطين، رافضين ما يحدثه االحتال من اقتحامات للمسجد 
األقصــى والســعي نحــو تغيير معالــم القــدس وتهويدها 

والتضييق على سكانها وإجبارهم على هدم بيوتهم.
االتحاد العالمي لعلماء المقاومة 

إلــى ذلــك التقى النائب مــروان أبو راس، مــع رئيس اتحاد 
علمــاء المقاومة فــي لبنان الشــيخ ماهر حمــود، وتدارس 
معه جهود العلماء في نصرة القضية، وسبل دعم المقاومة 
الفلسطينية، مؤكدين على ضرورة الوقوف إلى جانب الحق 
الفلســطيني في مواجهة العدو الصهيوني واعتداءاته على 

الشعب والمقدسات اإلسامية في فلسطين.

البحث العلمي واألكاديمي
وأكــد رئيــس اللجنــة على ضــرورة إعــادة تقييم 
وتقويم المؤسسات التعليمية والبرامج األكاديمية 
فيهــا واســقاط معاييــر هيئــة االعتمــاد والجودة 
المتعلقة بالجودة والنوعية حسب األصول والقانون 

بهــدف تنميــة المجتمــع وتخطيــط ســوق العمل 
والتغلــب على مشــكلة ازدياد عــدد الخريجين في 
بعض التخصصــات، والنهوض بالواقــع التعليمي 
واألكاديمــي فــي فلســطين إلى أفضل مســتوى 

ممكن.
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أخبار ومقاالت

معًا لمواجهة جرائم
 االحتالل بحق نواب الشرعية

ينــدر أن تجد في تاريخ الشــعوب المحتلة حاالت مشــابهة لســلطة رام اهلل 
وحركة فتح من حيث مواقفهما العنصرية وسياســتهما العدوانية تجاه قطاع 

غزة وأهله الصامدين.
لم نســمع في ســجات حركات التحرر الوطني، قديما أو حديثا، عن نســخة 
مماثلــة للســلطة وفتح اللتــان تشــنان حربا با هــوادة ضد غــزة وأهلها، 
وتســتبيحان في ذلــك كل القيم الوطنيــة والمبادئ األخاقيــة والمضامين 

اإلنسانية.
قبل أيام، اختطفت الســلطة النائب المقدســي إبراهيم أبو سالم، وباألمس 
اختطــف االحتال النائب إبراهيم دحبور، وذلك فــي إطار التكامل الوظيفي 
بين دور الســلطة ودور االحتال في اســتهداف نواب الشــرعية الفلسطينية 
الذيــن يعانــون االختطاف واالعتقــال على يد قــوات االحتال منــذ انتخاب 
المجلس التشــريعي الثاني مطلع عام 2006، ويكابدون التضييق والماحقة 

لهم وألبنائهم وعوائلهم الكريمة على يد سلطة رام اهلل.  
لقد بالغ االحتال في سياســاته التعســفية ومخططاته العنصرية ضد نواب 
الشــرعية الفلسطينية في ســجون االحتال، وباتت سياسة اختطاف النواب 
سيفا مسلطا بيد سلطات االحتال تستخدمها بحق نواب الشعب الفلسطيني 
في انتهاك صارخ لحصانتهم البرلمانيــة ولكافة المواثيق واألعراف الدولية، 
ولمبــادئ وأحــكام وقواعــد القانــون الدولي واإلنســاني، وها هي الســلطة 
تنحــو ذات المنحى دون أن تأبــه لحجم الضرر الكبير الذي تلحقه بالنســيج 
السياسي والمجتمعي الفلسطيني وحجم األزمة التي تحدثها في عمق الواقع 

الفلسطيني الراهن.  
إننــا اليوم كفلســطينيين أمام تحدٍّ كبير لحشــد أشــكال التأييد والتضامن 
لصالح قضية النواب المختطفين، فلنتداعى جميعا، فصائل وقوى سياســية 
ومؤسســات وشخصيات مجتمعية، نحو اعتماد برنامج عمل مشترك وحدوي 
للتصــدي لموقف الســلطة تجــاه المجلس التشــريعي ونوابــه المنتخبين، 
ويقوي موقفنا وكلمتنا في كافة المحافل الخارجية، ويشكل األساس المتين 
والمدخــل األهم لبلورة دور عربي وإســامي ودولي داعــم ومناصر لقضية 

النواب المختطفين في مواجهة االحتال.
إننا في المجلس التشريعي نناشــد كل أحرار العالم وكل القوى والمنظمات 
الحريصة على إحقاق الحق وإنفاذ مبادئ العدالة وتطبيق القوانين والمواثيق 
الدولية للعمل والتدخل بهدف إيقاف مسلسل اختطاف النواب، واتخاذ اإلجراءات 
الازمــة لردع االحتال الصهيوني وســلطة رام اهلل والتصدي لممارســاتهما 

العدوانية وجرائمهما المتواصلة بحق ممثلي الشعب الفلسطيني.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

زحالقة يتهم السلطة بالمشاركة 
بحصار غزة ويدعوها لوقف عقوباتها

اتهــم النائب عــن القائمــة العربية 
"الكنيســت  فــي  المشــتركة 
اإلسرائيلي" جمال زحالقة، السلطة 
الفلسطينية بالمشــاركة في حصار 

غزة، داعيًا إياها لوقف عقوباتها. 
وقــال زحالقــة، فــي تصريــح له:" 
المواجهــة الوحيدة على األرض هي 
مظاهرات ومسيرات العودة الجريئة 
والمثابــرة في غزة، التــي يُعرضّ 
الشــباب فيهــا حياتهــم للخطر في 
ســبيل كسر الحصار من جهة وإبقاء 
جــذوة النضال من أجــل العودة من 

جهة أخرى". 
وأشار إلى أن األمور في الضفة الغربية المحتلة تسري 
كما تريد إسرائيل التي تستغل حالة الهدوء والتنسيق 
األمني من أجل استمرار االحتال واالستيطان، داعيًا 
لوقف التنســيق األمني، مضيًفا:" نكرر دعوتنا التي 
أخجــل من ترديدهــا، بوقف العقوبات الفلســطينية 

على غــزة، فغــزة بحاجــة الى دعم 
ومؤازرة". 

ونــوه أنــه ال يعقــل أن يكــون أهلنا 
فــي غــزة رهائن صــراع االنقســام 
وحســابات ال عاقة لهــا بالمصلحة 
الوطنيــة، معتبرًا أن حالة االنســداد 
الفلسطينية  القضية  التي تعيشــها 
التفكيــر  إلعــادة  فرصــة  هــي 
باالستراتيجيات والبرامج السياسية.

وأكد أن التجمع الوطني الديمقراطي 
داخــل أراضــي 48 جزء مــن الحركة 
الوطنية الفلســطينية وأن الشــعب 

الفلسطيني شعب واحد ال يقبل القسمة.
وأكــد أن للتجمع دور لن يتوانى فــي تأديته أخاقيًا 
ووطنيًا، مشددًا أن التجمع هو أهم مشروع سياسي 
لفلســطينيي الداخــل، مشــيرًا إلــى أنهم يســعون 
للنهــوض بالتجمع وصواًل إلــى تحويله لتيار مركزي 

لخدمة القضية الفلسطينية استراتيجيًا. 

د. بحر يهنئ رئيس الشورى القطري بفوز فريق بالده في كأس أمم آسيا
هنأ النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، 
دولة قطر الشقيقة بفوزها في كأس أمم آسيا لكرة القدم للعام 
2019م، والتي تم تنظيمهــا في دولة االمارات العربية مؤخرًا 

بمشاركة "24" منتخب. 
وأبرق بحر، برســالة عاجلة إلى رئيس مجلس الشورى القطري 
أحمــد بن عبــد اهلل بن زيــد آل محمود، معبرا فيهــا عن فرحة 
الشعب الفلسطيني بالفوز التاريخي لدولة قطر الشقيقة، وجاء 
في الرســالة: "تهديكم رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني 
أطيب تحياتها وأعطرهــا، وتتمنى لكم موفور الصحة العافية، 
ويسعدنا أن نتقدم إلى معاليكم وإلى دولة قطر الشقيقة، أميرًا 
وحكومة وبرلمانًا وشــعبًا، بأحر التهاني بمناسبة فوز المنتخب 

القطري، بكأس أمم آسيا2019، لكرة القدم".

ووصــف بحر، الفوز باإلنجاز الكبير لدولــة قطر ولألمة العربية 
واالســامية، معربًا عن تمنياتــه بأن تحقــق الدولة القطرية 
مزيدا من االنجازات في كافة الصعــد والمجاالت، وأضاف بحر، 
في رســالته:" وإننــا نضرع إلــى اهلل أن يحفظ دولــة قطر من 
كيــد الكائدين، ويديمكم ســندًا وذخــرًا لقضايــا أمتكم، وفي 
مقدمتها قضية فلسطين وهي القضية المركزية لألمة العربية 

واإلسامية".  
وأكــد أن شــعبنا الفلســطيني يرى فــي دولة قطر الشــقيقة، 
أميــرًا وحكومة وبرلمانًا وشــعبًا، رافعة مهمــة لنصرة القضية 
الفلســطينية في مختلف المجاالت وعنصر دعم وإسناد حيوي 
للقــدس وأهلها الصامديــن في مواجهة المخططات الســوداء 

واإلجراءات الحاقدة التي تستهدفها.

رئاسة التشريعي: موقف االتحاد األوروبي من 
حل المجلس استند على معلومات مغلوطة

أكدت رئاســة المجلس التشــريعي الفلســطيني، أن 
موقف االتحاد األوروبي من حل التشريعي غير واضح 

واستند على معلومات مغلوطة.
وأضافت رئاســة المجلــس في بيان لهــا، أن الموقف 
األوروبــي اكتفــى بالقلق اتجــاه هذه الخطــوة رغم 
خطورتهــا علــى الحياة الدســتورية في فلســطين، 
موضحــًا أن اســتناد الموقــف األوروبــي علــى قــرار 
المحكمة الدســتورية الذي اعتمــد عليه "عباس" في 

حل المجلس باطل.
وذكر البيان، أن الموقف األوروبي بنى على معلومات 
مغلوطة حيث أن التشــريعي كان يعمل وفقًا للقانون 

األساسي بالرغم من محاولة تعطيله من قبل السلطة 
التنفيذية، وخاصة رئاسة السلطة.

وبيــن أن تعطيــل المجلس كان بقرار مــن االحتال 
الصهيوني أيضًا، حيث تــم اعتقال أكثر من 40 نائبًا 
مــن الكتــل والقوائــم البرلمانية المختلفــة من أجل 

التأثير على نصاب االجتماعات.
وأكد أن التشــريعي يعمل وفقًا لألصول الدســتورية 
حيث أن المادة )47( تنص على أن مدة والية المجلس 
التشــريعي تنتهي عند أداء أعضــاء المجلس الجديد 
المنتخب اليمين الدستوري، في حين أن والية رئيس 

السلطة منتهية منذ 09/01/2009م.
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تقرير

خــالل جلســة 
التشريعي: االعتقال السياسي جريمة وطنية يعاقب عليها القانونعقدها أمس

بحر: ســلطة المقاطعة تتســاوق مــع االحتــالل وتتجاوز كل 
الخطوط الحمراء باختطاف النائب إبراهيم أبو سالم

يجب معاقبة ومحاسبة مقترفي الجريمة وتقديم المنفذين واآلمرين بها للمحاكم الوطنية لينالوا عقابهمالنواب: 

التشريعي،  ندد نواب المجلس 
السياســي  االعتقال  بسياســة 
التــي تنتهجها الســلطة في 
رام اهلل، مؤكديــن أن اعتــداء 
"األمــن الوقائي" علــى النائب 
المقدســي الدكتــور إبراهيم 
أبو ســالم، هو بمثابة جريمة 
وطنيــة كبــرى يعاقــب عليها 

القانون الفلسطيني.
جــاءت تصريحات النــواب أثناء 
التشــريعي  عقدهــا  جلســة 
صباح أمــس األربعــاء بمقره، 
اللجنتين  تقريــر  ناقش خاللها 
السياســية والقانونيــة حــول 
واختطاف  السياســي  االعتقال 

النائب أبو سالم.

واستهل النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
الدكتور أحمد بحر، الجلسة بكلمة له أكد فيها أن 
االحتال الصهيوني قد شــن حربا شرسة على 
النواب المنتخبين، وذلك منذ اإلعان عن نتائج 
االنتخابــات البرلمانيــة التي جــرت مطلع عام 
2006م، منوهًا لتعمّــد االحتال إلى اختطاف 
أكثر من خمســين نائبًا وعلى رأسهم الدكتور/ 
عزيز دويك رئيس المجلس التشــريعي متنكرا 
لحصانتهــم البرلمانيــة التي توجــب حمايتهم 
والنــأي بهــم عــن يــد األذى والعدوان حســب 

نصوص ومبادئ القانون الدولي.
سلطة رام اهلل والدور المشبوه

وأدان بحر، تساوق سلطة المقاطعة مع االحتال 
الصهيوني في اعتقال الشرفاء، مضيًفا أن الكل 
الوطنــي يرفض جريمــة االعتقال السياســي، 
واصًفا إجراءات الســلطة بحق النائب أبو سالم، 
بتجــاوز كل الخطــوط الحمــراء، ومؤكــدًا أنه 
مخالفــة صريحة لألعــراف والقوانيــن الدولية 
وللقيــم واألخاق الوطنية واإلنســانية وانتهاك 

سافر للحصانة البرلمانية. 
وندد بحر، بجرائم الســلطة بحــق النواب وذكر 

منها على سبيل المثال ال الحصر: 
1.االعتداء الســافر على النائب المرحوم الشيخ 
حامد البيتاوي، بإطاق النار على ســاقه عانية 

أمام الناس.
2.محاولة اغتيال النائب الثاني لرئيس المجلس 

د. حسن خريشة.
3.منع رئيس التشــريعي الدكتــور عزيز دويك 

من دخول المجلس في رام اهلل حتى اللحظة.

واعتبــر بحــر، أن كل ما صدر عــن عباس، من 
قــرارات باطلــة دســتوريًا وقانونيــًا وسياســيًا 
واخاقيًا ووطنيًا، مؤكدًا أن التشــريعي مستمر 

في أعماله البرلماني بكل ثقةٍ واقتدار. 
تقرير اللجنتين السياســية والقانونية 
حول جريمة اختطاف النائب المقدسي 

د. إبراهيم أبو سالم
إلى ذلك تا رئيس اللجنة السياسية بالمجلس 
الزهــار، تقريــر  النائــب محمــود  التشــريعي 
اللجنتين السياســية والقانونيــة حول االعتقال 
السياســي في الضفة الغربية المحتلة في ضوء 
جريمة اختطاف رئيــس لجنة القدس واألقصى 
فــي المجلــس التشــريعي النائــب المقدســي 

الدكتور/ إبراهيم أبو سالم.
وأشــار التقرير لقيام مجموعة مسلحة من جهاز 
األمن الوقائــي باقتحام منــزل عضو المجلس 
التشريعي الدكتور إبراهيم أبو سالم، واختطافه 
بطريقة همجيــة، وأكد التقريــر أن المجموعة 
المذكــورة قامــت بإرهــاب أفراد أســرة النائب 
والتلفظ بألفاظ نابية بحقهــم، قبل أن يقتادوا 

4.محاولة اختطاف النائبة نجاة أبو بكر.
5.إصــدار أكثــر مــن خمســة قــرارات بقوانين 

بسحب الحصانة البرلمانية من بعض النواب. 
6.منع العديد من النواب من الســفر للمشاركة 

في الوفود البرلمانية الخارجية.
7.االعتــداء علــى النائب منى منصــور مرتين 

باقتحام بيتها وتفتيشه واعتقال بعض أبنائها.
8.ماحقة النواب واغاق مكاتبهم ومنعهم من 
أداء واجبهم البرلماني والمشاركة في األنشطة 

والفعاليات الوطنية واالجتماعية.
9.قطع رواتب جميع نواب كتلة التغيير واإلصاح 
ونواب من المســتقلين، ونواب غزة منذ 2007، 

ونواب الضفة أخيرًا.
وأكــد بحــر، أن ســلطة المقاطعة فــي رام اهلل 
تقود الوضع الفلســطيني الداخلي نحو الهاوية 
وأضحت نقطًة ســوداء في تاريخ شــعبنا وعبئًا 

كبيرًا على قضيتنا الوطنية. 
ودعا الكل الوطني الفلسطيني التحرك العاجل 
بهدف لجم الســلطة والتصدي لنهجها الكارثي 
الــذي يدمــر بنيــة وأســس النظام السياســي 
الفلســطينية  األزمــة  ويعمــق  الفلســطيني 

الداخلية.
وأشار إلى أن رئاسة التشريعي راسلت المنظمات 
الحقوقية والقانونية والدولية والبرلمانية كافة، 
للقيام بواجبهم تجاه ما تقوم به سلطة رام اهلل 
من انتهاك صريح ومخالفة واضحة لكل األعراف 
والقوانين الدولية واإلنســانية، كان آخرها قطع 
رواتــب ما يزيد على خمســة آالف من األســرى 

وأهالي الشهداء والموظفين.

النائب أبو ســالم، إلى مقر جهاز األمن الوقائي 
ويحتجزوه داخل زنزانة لمدة قاربت على خمسة 
عشر ساعة متواصلة في اعتداء صارخ لحصانته 

البرلمانية دون أي مسوغ قانوني.
وأدان التقرير هذا السلوك المشين بحق النائب 
أبو ســالم، واصًفــا األخير إيــاه بالعالم الجليل، 
وخطيب المســجد األقصى، ومُبعد ســابق إلى 
مرج الزهور، وأكد التقرير أن أبو ســالم، أمضى 
"17" عامًا في ســجون العــدو الصهيوني، وهو 
أحد األعام الوطنية الجامعة، وأحد رموز مدينة 
القدس المحتلة، وهو من أبــرز وجوه اإلصاح، 
وصاحب تاريخ مشــرِّف فــي مقاومة االحتال، 

معتبرًا االعتداء سابقة خطيرة.
وأكد النائب الزهار، في تقريره على ما يلي:

أواًل: إن االعتــداء الســافر الــذي أقدمــت عليه 
ســلطة محمود عباس، بحق النائب أبو ســالم، 
إنما هو تجاوز لكل القوانيــن والتفاهمات التي 
تــم االتفاق عليها بين الفصائل الفلســطينية، 
وتصعيد خطير للعاقات الفلسطينية، وتعميق 

لانقسام، واستهداف للحصانة البرلمانية.
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تقرير

التشريعي: االعتقال السياسي جريمة وطنية يعاقب عليها القانون

الزهار: جريمة اختطاف النائب أبو سالم سابقة خطيرة والكل 
الوطني يرفض االعتقال السياسي الذي تمارسه السلطة 

يجب معاقبة ومحاسبة مقترفي الجريمة وتقديم المنفذين واآلمرين بها للمحاكم الوطنية لينالوا عقابهم

ثانيــًا: إن االعتــداء يمثــل انتهــاكًا للحريات 
العامة والحقوق الشخصية، التي كفلها القانون 
األساســي الفلسطيني لسنة 2003 وتعدياته، 
مشــيرًا إلى أن المــادة رقم "11" مــن القانون 
ذاته نصت على عدم جواز القبض على أحد، أو 
تفتيشــه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد، أو 
منعه من التنقل إال بأمــر قضائي وفقًا ألحكام 

القانون.
 ثالثــًا: إن االعتداء هو تجــاوز وانتهاك صارخ 
أبــو  إبراهيــم  للنائــب  البرلمانيــة  للحصانــة 
ســالم، وهو انتهــاك فاضح للقانون األساســي 
الفلسطيني حيث حظرت المادة رقم "53" لسنة 
2003م وتعدياته من التعرض لعضو المجلس 
التشريعي بأي شكل من األشكال، وأشار التقرير 
إلى أن الحصانة البرلمانية ألعضاء التشريعي ال 
تســقط بانتهاء العضوية، منوهًــا للمادة رقم 
"95" من النظام الداخلي للمجلس التشــريعي، 
والتــي نصــت على عدم جــواز مســاءلة عضو 
المجلس التشــريعي جزائيًا أو مدنيًا عما يُبديه 
مــن آراء أو فيما يتعلق بتصويته في الجلســات 

الحصانة، وأكد القانون على استمرارية تَمَتُّع 
العضــو بالحصانــة البرلمانية حتــى بعد انتهاء 
مدة عضويته وذلك في حدود ما كانت تشــملها 

حصانته أثناء مدة العضوية.
خامســًا: إن إصرار محمود عبــاس وأجهزته 
األمنيــة علــى سياســاتهم المعاديــة للشــعب 
الفلســطيني ومقاومته المشروعة، يأتي ضمن 
سياســة التعاون والتنســيق األمني المشين مع 
االحتال، ويتســاوق بشــكل واضح مــع أهداف 
االحتال القائمة على اختطاف نواب التشريعي، 
وحرمــان رئيــس وأعضاء المجلــس من تمثيل 
الشــعب الفلســطيني وممارســة دورهــم في 
الرقابة والمحاســبة التي نصّ عليهــا القانون 
األساســي الفلســطيني، وهو امتداد لسياســة 
الحصــار التي يفرضها عبــاس وأجهزته األمنية 
علــى نــواب الشــعب الفلســطيني، مــن خال 
قطع الرواتب، ومصــادرة الممتلكات، والتطاول 
المشين على رئيس المجلس التشريعي بإرسال 
اســتدعاء مكتوب له لمراجعــة مخابرات عباس 

خال الفترة الماضية.

العلنية أو السرية أو في أعمال اللجان أو أي عمل 
يقوم به خارج المجلس التشــريعي يتعلق بأداء 

مهامه النيابية. 
رابعًا: إن اقتحام أجهزة عباس، لمنزل النائب 
إبراهيم أبو سالم، والعبث بمحتوياته وترهيب 
أفراد اســرته يتعــارض مع القانون األساســي 
الفلســطيني، فقــد نصــت المــادة رقــم "17" 
منــه على "كفالــة حرمة المســاكن"، فا تجوز 
مراقبتها أو دخولها أو تفتيشــها إال بأمر قضائي 
مُسَبَّب ووفقًا ألحكام القانون، ويقع باطًا كل 
ما يترتب على مخالفة أحــكام هذه المادة، كما 
حظر القانون األساســي صراحة في المادة رقم 
"13" أيــة ممارســات تنطوي علــى إخضاع أحد 
ألي إكراه أو تعذيــب، وأوجب معاملة المتهمين 
وســائر المحرومين من حرياتهم معاملة الئقة، 
كمــا حظــرت الفقــرة الثانيــة من المــادة رقم 
"95" مــن النظــام الداخلــي، التعــرض للنواب 
بإجــراء أي تفتيــش في أمتعتهــم أو بيوتهم أو 
محل إقامتهم أو ســيارتهم أو مكاتبهم وبصفة 
عامــة أي عقار أو منقــول خاص بهم طيلة مدة 

وأبــرق التقرير بالتحية للنائب الدكتور إبراهيم 
أبــو ســالم وعائلته، لشــجاعتهم فــي مواجهة 
مرتكبي جريمــة االختطاف، مؤكدًا أن الجريمة 
هــي بمثابــة محاولــة إلخماد صــوت الحق في 
مواجهــة االحتــال، كما أنها تســاوقًا مع تنفيذ 
صفقة تصفية القضية الفلسطينية، وسياسات 
االحتال القائمة علــى تهويد القدس، وتغييب 
الرموز والشــخصيات المقدســية، كــون النائب 
أبو ســالم، يمثل محافظة القدس في المجلس 

التشريعي. 
التوصيات

1.يديــن المجلس التشــريعي جريمــة االعتداء 
السافر على النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم، 
والمساس بحصانته البرلمانية باعتبارها انتهاك 

صارخ للقوانين الفلسطينية والدولية.
2.يُحَمِّــل المجلــس التشــريعي المســئولية 
الكاملة عــن هذه الجريمة لحكومة رامي الحمد 
هلل، باعتبارها مســئولة مســئولية مباشرة عن 

أجهزة أمن الضفة المحتلة.  
والقانونيــة،  السياســية  اللجنتــان  3.تطالــب 
للوقــوف  برلمانيــة  لجنــة تحقيــق  بتشــكيل 
على مرتكبــي هذه الجريمــة، وتحديد الجهات 

المسئولة عنها تمهيدًا لمحاكمتها. 
4.تقديم بــاغ للنائب العــام بتحريك الدعوى 
العمومية للتحقيق في مابســات االعتداء على 

النائب إبراهيم أبو سالم.
5.التأكيــد على اســتمرارية شــرعية المجلس 
التشــريعي وعمله، والتأكيد علــى بطان قرار 

محمود عباس ِبحَّل المجلس.
6.التأكيــد على عدم شــرعية محمــود عباس، 
كرئيس للســلطة، ومحاكمتــه كمغتصب لهذا 
المنصب حسب القوانين الفلسطينية المعمول 

بها. 
7.يَُقــدّر المجلس التشــريعي موقف الفصائل 
الفلسطينية المُوَقِّعة على تفاهمات القاهرة، 
واتخاذها موقف من هذه الجريمة والممارســات 

المخالفة للقانون الفلسطيني.
8.دعــوة المؤسســات الحقوقيــة للوقــوف عند 
مسئولياتها وفضح االنتهاكات للقانون األساسي 
الفلسطيني والقوانين السارية من قبل سلطة 

محمود عباس.
الدولــي  واالتحــاد  العالــم  برلمانــات  دعــوة 
للبرلمانات وبخاصة برلمانيون من أجل القدس 
إلــى إدانة هــذه الجريمــة، وعــدم التعامل مع 

سلطة محمود عباس، غير الشرعية.
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مداخالت النواب
النائب سالم سالمة

بدوره أشــار النائب سالم ســامة، في معرض 
تعليقه على التقرير، إلى أن ما تقوم به سلطة 
"عبــاس" فــي رام اهلل، يأتــي وفــق مــا يمليه 
عليهم أســيادهم اليهود، وهم يقومون بذلك 
علــى أمل أن تعيد أمريكا مرتبات ومســاعدات 
والهبات المقدمة لألجهزة األمنية التي قطعتها، 
منددًا بالتنسيق األمني بين أجهزة أمن الضفة 

واالحتال، وصًفا إياه بالتنسيق الخياني. 
وقال:" من ال يحترم نواب شــعبه هو غير جدير 
باالحترام". منوهًا إلى أن "عباس" أوصل شعبه 
إلى حالة من الهســتيريا بقطــع رواتبهم، األمر 
الــذي تجاوز رواتــب الموظفين ليطــال رواتب 
األســرى والجرحى ومخصصات الشهداء األبرار 

وهي جريمة بحق عائاتهم المتعففة. 
وأكــد النائب ســامة، أن "عبــاس" ال يمثل إال 
جزًءا قليا من أبناء حركة فتح، الذين وصفهم 
بالمنتفعيــن فقــط، بينمــا بقيــة منتمي فتح 

وأبنائها ليسوا معه، وال يرتضون له تمثيلهم. 
وطالب كل المتضررين من سياســات "عباس" 
وســلطة رام اهلل بالمســارعة لرفع قضايا على 
قادة األجهزة األمنية أمام القضاء الفلســطيني 
لمــا ارتكبــوه مــن اعتــداءات بحــق االنســان 

الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. 

النائب إسماعيل األشقر

النائب مشير المصري

مــن طرفه أكد النائب مشــير المصــري، أن ما 
أقــدم عليه "عبــاس" وســلطته جريمة مركبة 
بحق النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم، فهي 
جريمة برلمانيــة وقانونية واعتــداء على قادة 
الشــعب الفلســطيني والمســاس بالمؤسســة 
المنتخبــة الشــرعية، وهــي جريمة مقدســية 
تستهدف نواب القدس وهو تساوق مع االحتال 
الــذي اســتهدف نــواب القــدس وأبعدهم عن 

مدينتهم ومسقط رؤوسهم.
ومضــى يقــول:" اختطــاف النائب أبو ســالم، 
جريمة وطنية بحق شــخصية وطنية مناضلة". 
مشيرًا إلى تضحيات النائب أبو سالم، ومذكرًا 
بأنــه أمضى في ســجون االحتال "17" ســنة، 

وأخيرًا يكافئ بهذه الطريقة المهينة؟!". 
وشــدد على أن إجــراءات الســلطة بحق النائب 
أبو ســالم، تأتي متزامنــة مع اســتمرار العدو 
في اســتهداف رموز شعبنا في االختطاف، وفي 
إطار االستمرار بالجريمة الممتدة وهي جريمة 
االعتقال السياســي، مؤكدًا أن األجهزة األمنية 
في الضفة الغربية ارتكبت "4000" انتهاك بحق 

المواطنين خال العام المنصرم "2018م". 

النائب يونس األسطل

بدوره أشار النائب يونس األسطل، إلى خيارات 

مــن ناحيته أكد النائب إســماعيل األشــقر، أن 
"محمود عباس" ولغ في أموال وأعراض الشعب 
الفلسطيني، ولم يعد لديه أي محرمات وطنية 
أو دينية أو أخاقية، ملفتا أن الســلطة في رام 
اهلل قد اســتباحت كل شــيء خدمة ألسيادهم 

اليهود.
وأشــار النائب األشقر، إلى أن ما يفعله "عباس" 
من اعتداء على نواب المجلس ليس مســتغربا 
فهو قد اعتدى ســابًقا على الدستور والقوانين 
وحل المجلس التشــريعي، ومضــى يقول:" إن 
اجرام عباس وصل الى أســوأ نقطة في سلوك 
البشــر، وجعــل مــن قطــع رواتــب اآلالف من 
الموظفين مصلحة وطنية عليا، في حين جعل 
من التنسيق األمني أمر مقدس، وحارب كل ما 
هو فلسطيني، وقسم فتح، وكرس االنقسام". 
ودعا الكل الوطني للمسارعة نحو اتفاق وطني 
شــامل يضمن عمل مشــترك وفق التفاهمات 
واالتفاقيــات الوطنية الســابقة، معلنًا بقوله:" 
آن األوان للتخلــص عبــاس وزمرتــه وقيــادات 

المقاطعة نظرًا إلجرامهم بحق شعبنا". 

النائب عاطف عدوان

أن  نــوه  فقــد  عــدوان،  عاطــف  النائــب  أمــا 
نــواب المجلــس من مختلــف القوائــم والكتل 
البرلمانيــة كانــوا يعتقلــون مــن قبــل أجهزة 
األمن اإلســرائيلية، ما زال هناك من أبناء فتح 
والشــعبية وحماس معتقلين من قبل االحتال 
وفي ســجونه، مســتغربًا أن تقوم أجهزة أمن 

السلطة بذات اإلجراءات والخطوات. 
وقــال:" اآلن جــاء دور الســلطة وأجهــزة أمنها 
ليقومــوا بما تقوم به أجهــزة أمن االحتال في 
اعتقال النواب والزج بهم في السجون، ليصبح 
النــواب ماحقون من قبل االحتال والســلطة 

في آن واحد". 
وشــدد على أن مشــهد اعتقال النائب إبراهيم 
أبــو ســالم، يعتبر أمــر مهين لشــعبنا وخطوة 
إجرامية ضد شــعبنا ونوابــه، وتابع:" في ضوء 
الجرائــم المســتمرة لعباس وأجهزتــه األمنية 
نطالب اللجنة القانونية في المجلس التشريعي 
بعمل الئحة اتهــام لعباس وتقديمها للمحكمة 
العليا لمحاكمته وإقامة محاكمة شعبية موازية 

وإطاق األحكام المناسبة التي تجرم أفعاله".

أعــداء األمة في ماحقــة أوليــاء اهلل وأصحاب 
الحــق، موضحًا أن الخيــار األول ألعداء اهلل هو 
االعتقال والماحقة، مستشهدًا بآيات كريمات 
من القرآن الكريم، تثبت خيارات األســر والقتل 
والنفي من الباد، وهي إجــراءات قد يقوم بها 

الحاكم بحق معارضيه.  
وقــال النائــب األســطل:" إن اعتقــال النائــب 
المقدسي الدكتور/ إبراهيم أبو سالم، جاء في 
إطار السياســة الفرعونية التي تنتهجها سلطة 
عباس، غير أننا نرى في ذلك بشائر توضح لنا 

أننا على الحق والصواب". 
ودعــا لضــرورة تقويــة العاقة علــى الصعيد 
الوطني واإلقليمي والدولي، والعمل على فضح 
جرائم الســلطة وخاصة أنهــم يقومون بتزوير 
واقعنا السياســي واالجتماعي في الدعاية ضد 
المقاومــة في المحيط الدولــي، داعيًا لضرورة 
تصعيــد المقاومة إلنهــاء االحتال والســلطة 
المتماهيــة معه، مؤكدًا علــى ضرورة تحريك 
دعوى قضائية ضد عباس وسلطته المتصهينة. 

النائب أحمد أبو حلبية

من ناحيته طالب النائب أحمد أبو حلبية، باعتبار 
تقرير لجنتي القانونية والسياســية وثيقة من 
وثائــق المجلس، داعيًا لضــرورة توزيعه على 
البرلمانــات لفضح جرائم الســلطة بحق نواب 

المجلس التشريعي الفلسطيني. 
ودعــا أبو حلبيــة، جهات االختصــاص لمتابعة 
تنفيــذ التوصيــات وخاصــة ماحقــة "عباس" 
قضائيًا وفصائليًا وشــعبيًا، وكذلك تشــكيل 
لجنــة تحقيــق فــي هــذه الحادثــة الخطيــرة 
وماحقــة "الحمــد اهلل" بوصفه المســؤول عن 
األجهــزة األمنية لكونه وزيــرًا للداخلية عاوة 
على أنه رئيس حكومة غير شرعية لم تحظى 

بثقة البرلمان الفلسطيني. 
ونــدد بإجــراءات الســلطة بحــق المواطنيــن 
والمقاومين في الضفة الغربية، داعيا لتصعيد 
المقاومــة كرد طبيعــي على جرائــم االحتال 
والسلطة، والسعي للتخلص من السلطة كونها 
خانــت األمانــة وعملت ضــد المصلحــة العليا 
للشــعب الفلســطيني وذلك منذ تأسيسها إثر 
اتفاقية أوسلو المشــؤومة التي صادرت حقوق 

شعبنا السياسية.  



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

العــدد07 فبراير / شباطـ 2019 م
)259(A L  -  P  R  L  M  A  N

7أخبار وتقارير

"لجنة التربية" تستمع لكوادر وزارة الصحة

لجنتا الداخلية والقانونية تلتقيان مدير عام قوى األمن

اللجنة االقتصادية تزور الحجر الطبي 
البيطري التابع لوزارة الزراعة

لبحث قانون التقاعد

في إطار متابعتها ألوضاع المستشفياتطالبت التجار بااللتزام بتعليمات استيراد األبقار

التقــت لجنتــا الداخليــة والقانونيــة مــع 
كــوادر وزارة الداخليــة، وناقشــت معهــم 
مشــروع قانون التقاعد المبكر للموظفين 

العسكريين.
وحضر الجلسة النائبان: محمد فرج الغول، 
وإســماعيل األشــقر، باإلضافة لمدير قوى 
األمن الداخلــي اللواء توفيق أبو نعيم، إلى 
جانب مدير عام اإلدارة والتنظيم في وزارة 
الداخلية وبعض قادة األجهزة األمنية. بدوره 
أوضح النائــب الغول، أن مشــروع القانون 
مــا زال قيد الدراســة في أروقــة المجلس 
التشــريعي وقد تم إقــراره بالقراءة العامة 
وإرســاله لوزارة الداخلية إلبداء الماحظات 
عليه، للعمــل على إقراره بالقــراءة األولى 
والثانيــة، موضحًا أن اللجنة تفاجأت بقيام 
وزارة الداخلية بإعداد كشوفات للموظفين 
المنوي تقاعدهم.   مــن جانبه أكد النائب 
األشقر، أن مشروع القانون مهم جدًا حيث 
يحقق العدل لجميع الموظفين العاملين في 
األجهزة األمنية عكس القانون القديم الذي 
ينــال من حقوقهــم. من جهته أفــاد اللواء 
أبــو نعيــم، أن هناك أســباب مهمة وملحة 
تدعو إلنجاز مشروع القانون المذكور، ومن 

ضمن هذه األســباب التضخــم الكبير في 
األعمــار والرُتب التي تــم تطبيقها نتيجة 
الوضع السياســي الراهن والظروف األمنية 
الصعبة، موضحًا أن وزارة الداخلية بحاجة 
ماســة إلقرار مشــروع القانون. وأشــار أبو 
نعيم، إلــى أن الوزارة شــكلت لجنة خاصة 
من وزارة الداخلية واألمــن الوطني ووزارة 
المالية لعمل دراسة إدارية ومالية متكاملة 
حول آليات ووسائل وسبل تطبيق مشروع 
القانــون، منوهًــا أن اللجنــة قامت بحصر 

األعــداد المنوي تقاعدهــا وقامت بإضافة 
العديــد مــن الماحظــات علــى القانــون 
تمهيدًا إلعادتــه للتشــريعي للعمل على 
إقــراره بالقراءتيــن األولــى والثانيــة وفًقا 

لألصول.
وبعــد نقاشــات مســتفيضة أكــد النائبان 
أن التشــريعي ســيدرس ماحظــات وزارة 
الداخلية على مشروع القانون ويعمل على 
إدخــال التعديــات الازمة عليــه ومن ثم 

إقراره بالقراءة األولى.

زارت اللجنــة االقتصاديــة، الحجر الطبــي البيطري 
التابع لــوزارة الزراعة، واطلعت على اجراءات الوزارة 
وآلياتها في الرقابة على األبقار التي يتم استيرادها 
من االحتال، وشــارك فــي الزيارة ُكًا مــن النواب: 
عاطف عدوان، ســالم ســامة، يوســف الشــرافي، 
يونــس األســطل، وجميلــة الشــنطي، وكان فــي 
اســتقبالهم وكيل وزارة الزراعة الدكتــور/ إبراهيم 

القدرة، والطواقم الفنية العاملة في الحجر الطبي.
واستمع النواب إلى شرح مفصل من الطواقم الفنية 
المختصة حول األبقار التي قام التجار بإدخالها مؤخرا 
لقطــاع غزة، حيث تم إدخال عــدد من األبقار كبيرة 
السن وهرمة ومريضة وال تصلح لاستهاك اآلدمي 
ومنها ما ينقل األمراض للمســتهلك في حالة تناول 

لحومها.

بدوره بين الوكيل القدرة، أن الوزارة لديها صاحيات 
إعــدام األبقــار التي ال تصلــح لاســتهاك اآلدمي 

حفاًظا على صحة المستهلك.
ومن جانبهم أكد النواب، على إجراءات وزارة الزراعة 
فــي تشــديد الرقابة علــى األبقار المســتوردة بعد 
مشــاهدة األبقار المريضة والهرمــة والتي ال تصلح 
لاســتهاك اآلدمي، مطالبين تجار األبقار بضرورة 
االلتــزام بتعليمــات وزارة الزراعة باســتيراد األبقار 
حتى ال يتعرضوا للمساءلة القانونية، شاكرين حرص 

الوزارة على حماية المستهلك.
ومــن الجديــر ذكــره أن وزارة الزراعــة كانــت قــد 
أصدرت قرارًا ملزمًا لجميع تجار ومستوردي األبقار 
والمواشــي يقضي بعدم اســتيراد األبقار التي تزيد 

أعمارها عن ثاثة سنوات.

عقدت لجنــة التربية والقضايا االجتماعية بالمجلس 
التشــريعي، جلســة اســتماع لعدد من كوادر وزارة 
الصحة وناقشت معهم أوضاع المستشفيات والمراكز 
الصحيــة ومدى اســتعداداتها وجهوزيتها ألي طارئ، 
يأتــي هذا اللقاء فــي إطار متابعــة اللجنة لألوضاع 
الصحية المتفاقمة جراء اشــتداد الحصار المفروض 

على قطاع غزة. 
وحضر الجلســة رئيــس اللجنة النائــب عبد الرحمن 
الجمل، ومقرر اللجنة النائب خميس النجار، وأعضاء 
اللجنة النائب يوسف الشرافي، والنائب محمد شهاب، 

والنائب هدى نعيم.
واســتمع النواب أعضــاء اللجنة، لشــرح مفصل من 
كــوادر وزارة الصحة حول هموم الــوزارة والعاملين 
فيهــا والجهود التي بذلتها الــوزارة وتبذلها الطواقم 
الطبيــة في ســبيل انقاذ حياة العديــد من المرضى 

واإلصابــات الناجمــة عــن مشــاركة المواطنين في 
مســيرات العودة المســتمرة منذ عشــرة أشهر على 

التوالي. 
الطواقــم  أن  بالــوزارة  المســئولين  أحــد  وأوضــح 
الطبيــة والفنيــة والمهنيــة تعمل علــى الرغم من 
قلــة اإلمكانــات الماليــة والمادية، وفي ظــل ازدياد 
األعباء الوظيفية وندرة الموارد اللوجستية والكوادر 
الطبيــة وعدم توفــر الميزانيــات التشــغيلية وقلة 
الراتــب، إال أنه أوضح أن الكــوادر اإلدارية والطواقم 
الطبية الموجودة ســاهمت بشكل كبير في استقرار 
المنظومــة الصحية وإنقاذ حياة المرضى.  من جانبه 
شــكر رئيس اللجنة كوادر الوزارة والطواقم اإلدارية 
والطبية على الجهود المبذولة في ســبيل اســتقرار 
المنظومة الصحية وإنقــاذ حياة المواطنين في ظل 

الظروف الصعبة التي يتعرض لها القطاع.

التشريعي يهنئ األسير المحرر مصطفى 
األسطل بخروجه من سجون االحتالل

هنأ النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
الدكتور أحمد بحر، األسير المحرر مصطفى 
األسطل، من محافظة خان يونس، بمناسبة 
االفــراج عنه من ســجون االحتــال بعد أن 
قضى 17 عاما في ســجون االحتال. وثمن 
د. بحر، الدور البطولي الذي يقوم به األسرى 
في سجون االحتال في مواجهة سجانيهم، 
ولفت إلى أن قضية األســرى تسكن وجدان 
كل فلســطيني، وهي قضيتنا األولى، الفتا 
إلى أن قضية األســرى تحتل ســلم أولويات 
عمل المجلس التشــريعي الفلسطيني على 

المستوى الدبلوماسي اإلقليمي والدولي.

وأشار إلى أن شعبنا يقف موحدا أمام قضية 
األســرى، ألنهــم ال يدافعون عن أنفســهم 
بــل يدافعون عــن القضيــة الفلســطينية 
والمقدســات، مشــددا على ضــرورة تقديم 
كافــة أشــكال النصــرة والدعــم لألســرى.
واستغرب بحر، صمت المؤسسات الحقوقية 
والمنظمات الدولية عــن الجريمة المنظمة 
التي يواصل االحتال اقترافها بحق األسرى 
من خال ســلب جميع حقوقهم ومعاملتهم 
معاملــة غيــر إنســانية.والجدير ذكــره أن 
األسطل، كان قد تم اعتقاله من قبل قوات 

االحتال في العام 2002م. 
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حسام علي جحجوح 

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  

المجلس التشريعي الفلسطيني

plc.ps info@plc.ps + 970 8 2827037 + 970 8 2827027 plc.pal plc_pal plc.pal palplc

تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

صراع األدمغة

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

قدم وفد برلماني التعازي لذوي عدد من الشــهداء الذين 
استشهدوا مؤخرا أثناء أحداث مسيرات العودة، باإلضافة 
لتعزية ذوي الشــهيدة الطفلة سماح مبارك، التي اغتالها 
جنــود االحتــال بدم بارد عنــد أحد الحواجــز االجرامية 

بالضفة الغربية المحتلة. 
الشهيدة سماح مبارك

إلــى ذلــك زار النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
الدكتــور أحمد بحر، رافقه النواب: ســالم ســامة، عبد 
الرحمــن الجمل، جمال نصار، ومحمد شــهاب، بيت عزاء 
الشهيدة الطفلة سماح زهير مبارك، والذي أقامته عائلتها 
في المحافظة الوســطى، وقدموا واجب العزاء بالشهيدة 
التــي ارتقت إلــى العا جراء إطاق جنــود االحتال النار 

عليها عند حاجز لاحتال قرب مدينة القدس المحتلة. 
بدوره اعتبر بحر، اغتيــال الطفلة مبارك، بمثابة جريمة 
جديدة تضاف لســجل جرائــم االحتال بحــق األطفال، 
داعيًــا مجلس األمن الدولي لماحقــة واعتقال مجرمي 
الحــرب الصهاينة وتقديمهم لمحكمــة الجنايات الدولية 
الرتكابهم العديد من جرائم الحرب ضد المدنيين العزل 

والتي كان أخرها اغتيال الطفلة مبارك.
الشهيد سمير النباهين

هذا وقــدم الوفــد واجــب العــزاء لعائلــة النباهين في 
المحافظة الوسطى، باستشهاد الشهيد سمير النباهين 
"47" عامًا، والذي قضى إثر اصابته بقنبلة غاز في وجهه 
أطلقها جنود االحتال صوبه مباشرة، أثناء مشاركته في 

الجمعة "44" في مســيرات العودة وكســر الحصار، األمر 
الذي أدى إلصابته بجروح خطيرة سرعان ما فارق الحياة 

على إثرها.
الشهيد ايهاب عابد

وفي ذات الســياق قدم نواب التشــريعي، التعازي لعائلة 
الشــهيد إيهاب عابد، الذي استشهد مؤخرًا في رفح لدى 
مشــاركته في مســيرات العودة، وأبرق النــواب بالتحية 

لوالدة الشهيد وعموم عائلته. 
ومــن الجدير ذكــره أن صورة وداع والدة الشــهيد إيهاب 
عابــد، لنجلها الشــهيد باتت هي الصورة األشــهر خال 
األيام الماضية لكونها تحمل في طياتها مشــاعر الحزن 

واأللم واألمل والتحدي لاحتال. 
الشهيدين شماسنة والنعسان

وعلى صعيد أخــر، أجرى الدكتور أحمــد بحر، مكالمتين 
منفصلتين مع ذوي الشهيدين رياض شماسنة، وحمدي 
النعسان، مشيدًا بتضحيات الشهيدين اللذين قضيا بعد 
إطاق جنود االحتال النار عليهما في حادثتين منفلتين، 

في القدس ورام اهلل. 
ودعــا بحر، جماهير القدس والضفــة الغربية المحتلتين 
إلشــعال األرض نارا تحــت أقدام االحتــال، منوهًا إلى 
أن انتفاضة شــعبنا لن تكل ولــن تتراجع طالما أن هناك 
جنــدي صهيونــي واحد علــى أرضنا المباركــة، كما دعا 
ألوســع حملة تضامن والتفاف شعبي مع ذوي الشهيدين 

وأهالي بقية شهداء الضفة.

وفد برلماني يعزي ذوي 
الشهداء "مبارك والنباهين وعابد"

يدور في الخفاء صراع أدمغة حامي الوطيس بين المقاومة وأجهزة استخبارات االحتال، 
صراع يسعى خاله االحتال لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات االستخبارية واألمنية 
عن المقاومة الفلســطينية المسلحة، بينما تحرص األخيرة بكل ما أوتيت من قوة إلى 
منع ذلك، حفاًظا على ســرية عملها العســكري المُقاوم، في حين ال تتوقف مســاعي 
كل طرف منهما لمعرفــة نقاط ضعف اآلخر، علمًا بأن الصراع ال يقتصر على األدمغة 

والعقول، وإنما هناك صراع إرادات بين المقاومة واالحتال الصهيوني البغيض. 
وإن مــن أبرز وأهم أســباب هذا الصراع هــو رغبة قيادة االحتــال وأجهزتهم األمنية 
واالســتخبارية بالوصول لشــبكة االتصاالت الخاصة بالمقاومة والتي يعتقد االحتال 
أن أهــم عمليات وتعليمات أجهزة المقاومة وأجنحتها تمر عبر تلك الشــبكة المُصانة 

والمُحاطة بكل االحتياطات األمنية والتقنية. 
لذلك كله غامرت قيادة الكيان بعمليات متهورة وغير محسوبة العواقب في عمق قطاع 
غزة، وفي هذا اإلطار جاءت عملية اكتشاف الجسم الغريب بمنطقة الزوايدة في وسط 
قطــاع غــزة في مايو من العام المنصــرم 2018م، حيث أعلنــت المقاومة عن متابعة 
رجالها لحدث أمني خطير ومعقد أدى في النهاية النفجار الجسم المشبوه والذي يعتقد 
أنه جهاز تنصت زرعته قوات االحتال في مكان حساس على مقربة من منطقة عمل 
تخص اتصاالت المقاومة، وكانت النهاية باستشــهاد ســتة من رجال المقاومة وصفوا 

بأنهم خبراء كانوا يعملون على متابعة األمر.
وليس بعيد عن حدث الزوايدة جاء اكتشاف أمر الوحدة الصهيونية الخاصة التي تسللت 
لخــان يونــس في "11" من نوفمبــر الماضي للعــام 2018م، حيث أغلــب الظن يدور 
حــول مهمة اســتخبارية للوحدة، قد تكون متمثلة بمحاولــة زرع أجهزة تنصت هدفها 
جمع معلومات عن المقاومة غير أن اكتشــاف أمــر هذه الوحدة وقتل قائدها حال على 
األرجح بين الوحدة وتنفيذ مهامها المرسومة لها سلفا وبكل دقة وعناية من قبل قيادة 

استخبارات العدو.
وفي ذات اإلطار تأتي محاوالت االحتال تجنيد عناصر بشرية من قطاع غزة للتجسس 
والتلصص على المقاومة وعناصرها ومقاتليها األبطال، غير أن المقاومة تقف أمام هذا 
الخيار بالمرصاد، وتفشل كثير من تلك المحاوالت بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من 

قبل أجهزة أمن غزة واستخبارات المقاومة. 
إن صراع األدمغة حمل االحتال وفق تقرير نشــرته صحيفة "معاريف" لتشكيل غرفة 
عمليــات اســتخبارية بالنقب المحتل مهمتها متابعة كل ما يــدور في قطاع غزة، هذه 
الغرفة يشرف عليها محققون ورجال أمن من أبرع رجال األمن في دولة الكيان مهمتهم 
نقل صورة أوضاع قطاع غزة وأعضاء ونشــطاء المقاومة للقيادة العســكرية واألمنية 

بالكيان. 
وهكذا يســتمر صراع األدمغة والعقــول واالرادات بيننا وبين االحتــال وأزالمه، وبعد 
االطاع والمراجعة والوقوف على بعض المعلومات المهمة قبيل كتابة هذه الســطور 
يمكن القول: بأن المقاومة انتصرت في هذا الحرب الدائرة بين األدمغة والعقول، ومن 
أبرز معالم هذا النصر نجاح المقاومة في إخفاء الجندي الصهيوني جلعاد شاليط لمدة 
قاربت على الخمس سنوات دون أن تتمكن دولة الكيان بكل أجهزة استخباراتها وأمنها 

أن تصل إليه. 
كمــا أن ضرب أمن غزة لعماء االحتال والكشــف عن مجموعاتهم وماحقتهم وإنزال 
أقصــى العقوبات بحقهم يعتبر أيضا من معالم نجــاح غزة وأمنها ومقاومتها بمحاربة 

اإلرهاب الصهيوني وتحقيق االنتصار في صراع األدمغة. 
ويبقى باب الصراع مفتوحا على مصراعيه حتى يقضي اهلل أمرا كان مفعول، ولن يكل 
العدو عن تعقب المقاومة معلوماتيًا واستخباريًا، وكذلك المقاومة ستمضي في محاربة 
العدو وافشــال خططه، غير أنني ال أشــك للحظة أن النصر حليفنا في النهاية والخيبة 

والندامة من نصيب بني صهيوني.


