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خالل اجتماع دوري

اللجنة االقتصادية تناقش الخطط التشغيلية لعدد من الوزارات
آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

صراع األدمغة من جديد

ناقشــت اللجنــة االقتصاديــة فــي المجلــس
التشــريعي الخطــط التشــغيلية لــوزارات المالية
والزراعــة واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
للعــام الجــاري  ،2022ووقفــت علــى بنــود تلك
الخطط وأصدرت توصيات ومالحظات عديدة على
بعضها ،باإلضافة لبحث واقع القطاعين الصناعي
والزراعي ومناقشة المشكالت التي تعترض عمل
تلــك القطاعين؛ وذلك خــال اجتماع دوري بحثت
خالله عدد من الملفات األخرى.
وحضــر االجتمــاع رئيــس اللجنــة النائــب يحيى
العبادســة ،ومقررهــا النائــب يونــس أبــو دقة،
وعضويها النائب د .ســالم ســامة ،والنائب هدى
نعيم.

يــدور في الخفاء صــراع أدمغة حامي الوطيس بيــن المقاومة وأجهزة
اســتخبارات االحتــال ،صراع يســعى خالله االحتالل لجمــع أكبر قدر
ممكن من المعلومات االستخبارية واألمنية عن المقاومة الفلسطينية
المســلحة ،بينما تحرص األخيرة بكل ما أوتيت من قوة إلى منع ذلك،
ً
حفاظا على سرية عملها العسكري المُقاوم ،في حين ال تتوقف مساعي
كل طــرف منهمــا لمعرفة نقــاط ضعف اآلخــر ،علمًا بــأن الصراع ال
يقتصر على األدمغة والعقول ،وإنما هناك صراع إرادات بين المقاومة
واالحتالل الصهيوني البغيض.
الصــراع المذكــور تشــترك فيه أجهزة أمــن الحكومة فــي قطاع غزة
التي تبذل أقصى ما تســتطيع بهدف حماية المواطن والمحافظة على
المكتســبات الوطنية ،وفي األيام األخيرة أعلنت وزارة الداخلية بقطاع
غزة عن تمكنها من القاء القبض على أحد قاتلي الشهيد الدكتور فادي
البطــش؛ في عملية اغتيال مدبــرة بليل كانت قد وقعت في العاصمة
الماليزية كوااللمبور قبل قرابة " "4سنوات.
عمليــة اغتيــال الشــهيد البطش شــكلت صدمة حين وقوعهــا لذويه
ومحبيه وكذلك المنظومة األمنية التي لم تســدل الســتار على وقائع
وتفاصيل العملية بل تابعت واســتمرت في المتابعة حتى تمكنت من
تحقيق اإلنجاز المذكور آنفاً وهو انجاز مُقّدر ويحسب لألجهزة األمنية
الحكومية وهو أمر يشكره المواطن.
وهكذا يســتمر صراع األدمغة والعقــول واالرادات بيننا وبين االحتالل
وأزالمــه ،وبعــد االطــاع والمراجعة وقــراءة بعض المعلومــات قبيل
كتابة هذه الســطور يمكن القول" :أن أمن غــزة وجه ضربات متعددة
لعمالء االحتالل ساب ًقا وكشف عن مجموعاتهم والحقهم وأنزل أقصى
العقوبات بحقهم وهو أمر يعتبر من معالم نجاح غزة وأمنها ومقاومتها
بمحاربة اإلرهاب الصهيوني وتحقيق االنتصار في صراع األدمغة".
ويبقــى باب الصراع مفتوحًا على مصراعيه حتى يقضي اهلل أمرًا كان
مفعــول ،ولن يكل العــدو عن تعقب المقاومة معلوماتياً واســتخبارياً،
وكذلــك المقاومة ســتمضي فــي محاربة العدو وافشــال خططه ،غير
أنني ال أشك للحظة أن النصر حليفنا في النهاية والخيبة والندامة من
نصيب بني صهيوني.
جيل فريد
مــن ناحيــة أخــرى ال يشــك المراقــب والمتابــع لألحــداث الميدانية
شوطا جيدًا في إعداد جي ً
ً
ال فريدًا من أبناء
والسياســية أن غزة قطعت
الشــعب الفلســطيني بمقدوره مواجهة االحتــال والصمود في وجهه
ودحض روايتــه في الفضاء األزرق وغير ذلك من المهام الوطنية التي
يطلع بها جيل اليوم وستتقنها أجيال المستقبل.
كانــت فلســفة العــدو قائمة وفــق نظرية "الكبــار يموتــون والصغار
ٍ
ينســون" لكن جيل اليوم أثبت أنه واعي ومثقف وليس خاضع للنسيان
ماض في اســتعادة مجده ووطنه
فيمــا يتعلــق بالثوابت الوطنية وهو ٍ
وأرضه ومقدســاته وصو ً
ال لدحر االحتالل وهو أمر لم يعد مستحي ً
ال بل
باتت القناعة فيه تتزايــد يومًا بعد يوم بفضل اهلل ثم بفضل وطنية
المقاومة واألجيال الصاعدة.
وفي نهاية المطاف ســيكون النصر حليف شــعبنا وأمتنا والعار سيلحق
بالعدو وعمالءه ومناصريــه ومؤيديه وكل المطبعين معه أينما كانوا،
ومــن مميزات الجيل الوطني الصاعد أنه رافض لسياســة التطبيع مع
االحتالل ،وختامًا فإن الترحيب باالحتالل وقادته وممثليه في العواصم
المختلفة لم تعد مقبولة عند الشعوب الحرة وهي إلى زوال وأصحابها
إلى قارعة التاريخ.

كما ناقشــت اللجنة تقرير ديــوان الرقابة المالية
واإلدارية عــن أعمال نقابــة العاملين في صناعة
الذهب والفضة والمجوهرات ،وتقرير الديوان عن
أعمال جمارك معبر كرم أبو سالم التجاري باإلدارة
العامة للجمارك بــوزارة المالية ،إضافة إلى تقرير
الديوان عن أعمال صندوق االستثمار الفلسطيني.
وقررت اللجنة تنظيم ورش عمل ولقاءات من أجل
البحــث في حــاالت النصب واالحتيــال االلكتروني
والقوانين الرادعة لها ،وذلك بإشــراك كل الجهات
ذات العالقة.
وتناولــت اللجنة تقرير زيارتها لمعبري رفح وكرم
أبو ســالم ،وبحثت عدداً من الشكاوى الواردة إليها
وأصدرت توصيات لجهات االختصاص.

لجنة شؤون الالجئين تلتقي مدير عام وزارة الخارجية

والقنصليــات والســفارات المختلفة ،لتســهيل خدمات
المواطنيــن ،وحــل قضاياهــم المختلفة ســواء اصدار
الفيزا أو الحصول علــى الرخص الدولية وغير ذلك من
خدمات حيوية ومهمة للمواطنين.
وأشــار المدهون؛ إلــى أن وزارة الخارجيــة هي بمثابة
صمــام األمــان للســلم األهلي بالتعــاون مــع الجهات
القنصلية المختلفة ،الفتــاً إلى أنهم على تواصل دائم
مع الجاليات الفلســطينية فــي الخارج ويبحثــون دوماً
قضاياهم والمشكالت التي يعانون منها.
في ســياق منفصل ،عقدت اللجنة اجتماعاً دورياً إلقرار
خطتها السنوية والوقوف على آليات عملها خالل الفترة
ً
منوهة أن الخطة تشــتمل على محاور عديدة
المقبلة،
من شــأنها خدمة الالجئين وإبقاء قضيتهم حية وفاعلة
محلياً واقليميًا وفي المحافل الدولية.

عقدت لجنة شــؤون الالجئين في المجلس التشــريعي
برئاســة النائب د .عاطف عــدوان ،لقا ًء مــع مدير عام
وزارة الخارجية محمود المدهون ،بحضور أعضاء اللجنة
النائبين :د .سالم سالمة ،وم .يحيى شامية.
ورحــب النائــب عــدوان بالحضــور ،مؤكــداً أن اللجنة
تعمل على ترســيخ الثوابت األساسية لقضية الالجئين
الفلســطينيين وخاصة فيما يتعلــق بحقهم في العودة
إلــى ديارهم التي هجرهم االحتالل منها عام 1948م،
موضحــاً جهــود لجنته فــي تفعيل هــذه القضية على
كل المســتويات الدولية واإلقليمية والعربية والوطنية
بهدف الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق
العودة.
بدوره اســتعرض المدهون؛ جهــود وزارة الخارجية في
التواصل مع جميع الجهات المحلية والدولية واإلقليمية
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نواب الضفــة يزورون
والدة األسير ناصر أبو
حميد
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التشريعي يقر مشروع قانون معدل لقانون تنظيم الزكاة بالقراءة األولى
أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في
جلسة عقدها أمس برئاسة د .أحمد بحر،
وحضــور النواب مشــروع قانــون معدل
لقانون تنظيم الزكاة رقم  9لسنة 2008
وتعديالتــه ،بالقــراءة األولــى باإلجماع.
وأكــد رئيــس اللجنــة القانونيــة فــي
المجلــس التشــريعي النائب المستشــار
محمــد فــرج الغــول ،أن التعديــات
المقــرة تهــدف إلــى تجويد عمــل هيئة
تنظيــم الــزكاة واســتبدال بعــض
اإلشــكاليات العمليــة والقانونيــة التــي
أفرزتهــا الممارســة العمليــة للقانــون.
وأوضــح النائــب الغــول؛ أن مشــروع
القانون المعــدل يهدف إلى تعزيز اإلطار
الهيكلــي لعمل الهيئة ،مــن خالل إعادة
النظــر في تركيبة مجلــس أمناء الهيئة،
وضمان اشراك فئات تخصصية متنوعة .إضافــات قانونيــة غفــل عــن ذكرهــا التشــريعي يولــي قانون تنظيــم الزكاة ورافــداً أساســياً إلعالــة الفئات الهشــة
وبيــن أن المشــروع المعــدل يتضمــن القانون األصلي ،مشــيراً إلى أن المجلس أهمية كبيرة باعتبارها فريضة إسالمية والفقــراء فــي المجتمــع الفلســطيني.

ناقش معها واقع األسرى في سجون اإلحتالل

رئيس المجلس باإلنابة يطلع مديرة مكتب الصليب األحمر بغزة على آثار الحصار
اســتقبل د .أحمد بحر ،فــي مكتبه أمس
مديــرة مكتب الصليــب األحمر في قطاع
غزة ميريــام ميلــر ،رافقها مستشــارها
فايز األقــرع ،بحضور النائب هدى نعيم؛
وأميــن عام المجلــس التشــريعي ثروت
البيك.
وهنــأ بحــر؛ "ميلــر" بمناســبة توليهــا
منصب ممثل الصليــب األحمر في قطاع
غزة ،وثمن الدور اإلنســاني للصليب في
فلســطين بشــكل عام وفي قطــاع غزة
بشكل خاص ،داعياً لدور أكبر في حماية
أسس القانون الدولي وحقوق اإلنسان في
ظل ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من
جرائم قتل واعتقال وتهجير واســتيطان
وتدميــر للبيوت وحصــار ظالم مفروض
على قطاع غزة منذ أكثر من  15سنة.
االعتقال اإلداري
وناقش الحضور قضية األسرى وخصوصاً
المعتقليــن إدارياً ،مؤكديــن أن االعتقال
اإلداري مخالــف لكل القوانيــن واألعراف
الدوليــة ،وامكانية أن يكون دور للصليب

األحمر فــي إنهائه ،مشــيرين إلى قضية
النواب األســرى واالعتداء على األسيرات،
ومطالبيــن الصليــب األحمــر بالضغــط
لإلفراج عن األســير المريــض ناصر أبو
حميد.
وناقــش الحضــور قضيــة الحصــار
المفــروض على قطاع غــزة ،آملين بدور
أكبر ومســؤول للصليب األحمر في قطاع

غزة والذي يتعــرض بين الفينة واألخرى
للعدوان والقصف.
متابعة دائمة
مــن أشــارت ،مديــرة مكتــب الصليــب
إلى أنهــا عايشــت واقع قطاع غــزة منذ
اللحظات األولى لوصولها مما ســاهم في
معرفتها للواقع بشكل أكبر.
وأكدت على التزام الصليب األحمر بدروه

التشــريعي يقــر باإلجماع
تقريــر لجنة الداخلية حول
املخدرات واملؤثرات العقلية

لجنة الداخلية تشيد بعمل
األجهــزة االمنيــة بغــزة
وتتفقد منفذ بيت حانون

النائبــان عطون وأبــو حلبية
يدعــوان للدفاع عــن األقصى
وحماية الهوية الفلسطينية

تقرير
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اإلنســاني ،مشــيرة إلى جهــود الصليب
األحمر فيما بعد العدوان األخير على غزة
فــي الجانب الصحي والزراعي ومشــاريع
الصرف الصحي والكهرباء وغيرها.
وقالــت إلى أن الصليــب األحمر يتابع عن
كثــب قضية األســرى ،ويســتمع بشــكل
دائــم ألهالــي األســرى في قطــاع غزة
ويرســل تقارير دورية حول واقع األسرى
في سجون االحتالل.
جهود إنسانية
وفــي نهايــة اللقــاء شــكرت؛ رئيــس
التشــريعي باإلنابة علــى عرض الصورة
الشاملة حول الواقع الفلسطيني ،معتبرة
ذلــك يســاعدها علــى انجــاز مهامهــم،
مشــيرة إلى الحملة اإلعالمية التي نفذه
الصليــب األحمر حول واقــع الكهرباء في
قطــاع غزة وأنهــم يعكفون علــى تنفيذ
مشــروع بالتنســيق مع شــركة الكهرباء
ومصلحــة مياه بلديات الســاحل يمكنهم
من تقديــم الخدمات للمواطنين في ظل
حاالت الطوارئ.

لجنة الرقابة تناقش األمن
االقتصادي وســبل حماية
املواطنــن مــن االحتيــال
اإللكرتوني
06
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لجنة التربية تزور المكتب اإلعالمي الحكومي وتستمع لوكيل التعليم العالي

رئيس واعضاء لجنة التربية لدى زيارتهم لمكتب اإلعالم الحكومي

زارت لجنة التربية والقضايا االجتماعية في
المجلس التشريعي برئاسة د .عبد الرحمن
الجمــل ،المكتــب اإلعالمــي الحكومــي،
لالطالع علــى عمل وجهــود المكتب وأبرز
إنجازاتــه المختلفة خالل الفتــرة الماضية،
بمشــاركة النــواب د .ســالم ســامة ،ود.
خميس النجار ،ود .محمد شهاب.
وكان فــي اســتقبالهم رئيــس المكتــب
اإلعالمي الحكومي سالمة معروف ،وأعضاء
مجلــس المكتب ،ومــدراء الدوائر المختلفة
في االعالم الحكومي.
وأوضــح النائب د .الجمــل أن الزيارة تهدف
لالطــاع علــى دور المكتــب اإلعالمــي
الحكومي والسياســات اإلعالمية المعتمدة
لديه ،وواقع المؤسسات اإلعالمية في قطاع
غزة ،وآليــة المتابعة والتوجيه والمســاءلة
المعتمدة لمتابعة المؤسسات اإلعالمية.
وأشــاد بدور االعــام الحكومــي في خدمة
الصحفييــن ،وعمله الدؤوب فــي التواصل

المســتمر مــع وســائل اإلعــام المختلفة،
وتذليــل العقبات لخدمة أهم وأبرز القضايا
التي تهــم المواطن الفلســطيني على كل
المستويات.
وأكد على أهمية اإلعالم في تسليط الضوء
على القضية الفلســطينية ،والــدور الكبير
الــذي يقــوم بــه االعالميــون مــن مختلف
مواقعهــم وعملهــم ،مثنيــاً علــى البصمة
الواضحة للمكتب االعالمي الحكومي ودوره
في جميع المحافل المحلية والدولية.
من جانبه ،اســتعرض معروف طبيعة عمل
المكتــب اإلعالمــي الحكومــي ،والمهــام
المنوطة بمختلــف الدوائر ،وأهــم المحاور
التــي يعمــل عليهــا المكتب بشــكل دائم
ومســتمر ،إضافة للخدمــات المتنوعة التي
يقدمهــا المكتــب للمؤسســات الصحفيــة
واألفراد من الصحفيين على حد سواء.
وأشــار معروف إلــى أن المكتــب اإلعالمي
يســعى دوماً ليقدم كل ما من شأنه خدمة

جانب من جلسة استماع اللجنة لوكيل مساعد التعليم العالي

المجتمع والمواطن من خالل المشاركة مع
المؤسســات المختلفة والتــي تنفذ حمالت
توعوية لكثير من القضايا التي تؤثر بشكل
مباشر في المجتمع.
وتعقد جلسة استماع لوكيل مساعد
وزارة التعليم العالي
إلــى ذلــك عقــدت اللجنة جلســة اســتماع
لوكيــل مســاعد وزارة التربيــة والتعليــم
العالي د .إبراهيم القدرة.
وحضر الجلســة رئيس وأعضاء اللجنة عبد
الرحمن الجمل ،ويوســف الشرافي ،وسالم
سالمة ،وخميس النجار.
وجــرى خــال اللقاء مناقشــة رؤيــة وزارة
التربيــة والتعليم العالي فــي تطوير قطاع
التعليــم فــي قطاع غــزة ،وســبل مواءمة
البرامج والتخصصات الجامعية مع متطلبات
سوق العمل وحاجات المجتمع.
كما تم مناقشة ســبل مواءمة التخصصات
الجامعيــة بمــا يتناســب مــع الطلبــة ذوي

اإلعاقة ،مع مراعاة نوعية اإلعاقة ودرجتها،
بحيث يتم قبول ذوي اإلعاقة في تخصصات
حسب حاجة سوق العمل.
وبحثت اللجنة خالل اللقاء مع وكيل مساعد
وزارة التربيــة والتعليــم بعــض الشــكاوى
والملفــات المتعلقــة بعمــل وزارة التربيــة
والتعليم.
وتعقد اجتماعًا دوريًا
هذا وعقدت اللجنة اجتماعاً دورياً ناقشــت
فيــه عــدداً مــن الملفــات المهمــة ،كمــا
اســتعرضت اللجنــة تقرير ديــوان الرقابة
الماليــة واإلداريــة حــول كليــة فلســطين
التقنية ،كما بحثت مذكرة الشؤون القانونية
في المجلس التشــريعي حول شكوى أمناء
المكتبات بوزارة التربية والتعليم.
ً
وناقشــت اللجنة خالل اجتماعهــا عددا من
الشــكاوى المقدمــة إليها ،كما أقــرت عدداً
من جلســات االستماع لعدد من المسؤولين
الحكوميين ستعقد خالل الشهر الجاري.

وفد من اإلدارة العليا بالمجلس التشريعي يلتقي رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
زار وفــد مــن اإلدارة العليــا فــي المجلس
التشــريعي رئيــس لجنــة متابعــة العمل
الحكومــي عصــام الدعليس ،ضــم الوفد
األميــن العــام للمجلس التشــريعي ثروت
البيــك ،واألمين العام المســاعد للشــؤون
الماليــة واإلداريــة عامر الغصيــن ،ومدير
عام اإلدارة العامة للشؤون القانونية أمجد
األغا.
وشــكر البيــك لألســتاذ عصــام الدعليس
جهــوده فــي إدارة ملف العمــل الحكومي،

مثمنــاً اســتجابة لجنــة المتابعــة للقضايا
المشــتركة بيــن المجلــس التشــريعي
والحكومة.
وناقــش الطرفــان مجــاالت التعــاون
المشــترك ،خاصة في المجاالت التشريعية
والرقابية ،وبعض الملفات اإلدارية.
توافــق الطرفان على الحــرص بأن تكون
مقترحات مشــاريع القوانيــن المقدمة من
الحكومة تتســم بالجودة ،وضــرورة تبني
سياسة تشــريعية توافقية تالمس الواقع

وتخفف عن الشــرائح المجتمعية الهشــة،
وأن تقتــرن مشــاريع القوانين باألســباب
الموجبة وبدراسة مالية.
من جهته؛ أكد رئيــس لجنة متابعة العمل
الحكومي على متانة العالقة بين المجلس
التشريعي ولجنة متابعة العمل الحكومي،
والحرص على الحفاظ على حالة االنسجام
والتنسيق المستمر.
وأشار الدعليس إلى التزام لجنته بما يقره
المجلــس التشــريعي من قوانيــن ،منوهاً

إلــى أن المجلس التشــريعي هــو المظلة
القانونية للعمل الحكومي ،وبين أن لجنته
منفتحــة علــى الــدور الرقابــي للمجلــس
التشــريعي وال توجــد أية موانــع أو ملفات
بمنأى عن الرقابة والمحاسبة البرلمانية.
فــي نهاية اللقــاء تم االتفاق علــى تعزيز
اللقاءات الدورية بين المجلس التشــريعي
ولجنــة متابعــة العمل الحكومي لتنســيق
الجهود التشــريعية وإنضاج بعض الملفات
المشتركة.

نواب التشريعي في الضفة يزورون والدة األسير ناصر أبو حميد
زار نواب من المجلس التشريعي عن كتلة
التغييــر واإلصــاح فــي الضفــة المحتلة،
منــزل والــدة األســير ناصــر أبــو حميــد،
للتضامــن معهــا في ظل الحالــة المرضية
الصعبة التي يمر بها ابنها األســير "ناصر"
في سجون االحتالل.
وشــارك في الزيــارة النواب عــن محافظة
القــدس النائــب أحمــد عطــون ،ووائــل
الحســيني ،ومحمد طوطــح ،باإلضافة إلى
النائب أيمن دراغمة عن محافظة طوباس.
وأكــد النــواب على وجــوب التحــرك على
كل المســتويات مــن أجــل إنقــاذ حيــاة
األســير "ناصــر" ،خاصــة وأنــه يعانــي
مــن سياســة اإلهمــال الطبــي المتعمــد،
مندديــن بإجراءات االحتــال التي تتخذها
بحــق األســرى فــي الســجون ،ومطالبين

المؤسســات الحقوقية واإلنســانية الدولية
والمحليــة بضرورة التحــرك العاجل بهدف
اســتنقاذ األســرى وخاصة المضربين عن
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الطعام وفــي مقدمتهم األســير ناصر أبو
حميد.
بدوره شــكرت والدة األســير ناصــر؛ نواب

الضفة على زيارتهم وتضامنهم مع العائلة
مهيبة بكل من يســتطيع المســاعدة لبذل
أقصى الجهود من أجــل اإلفراج عن نجلها
تمهيــدًا لتلقيه العالجــات الالزمة .الجدير
ذكره أن الحاجة أم يوسف والمعروفة بـ”أم
ناصر” من ســكان مخيــم األمعري بمدينة
رام اهلل ،وهي أم الشــهيد القســامي “عبد
المنعــم أبو حميــد” الــذي اغتالتــه قوات
خاصة إسرائيلية عام 1994م.
ويعاني األســير ناصر أبــو حميد (49عاما)
مــن مخيم األمعري بــرام اهلل ،من تدهور
خطيــر جــدًا على وضعــه الصحــي ،وهو
مصــاب بالســرطان ،ويعيش فــي غيبوبة
منذ يومين ،وموضوع تحت أجهزة التنفس
االصطناعي ،ويعاني من التهاب خطير في
الرئتين.
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خالل اجتماع دوري

اللجنة القانونية تناقش عدة مشاريع قوانين
كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

العقل األمني للمقاومة ينتصر على العقل األمني الصهيوني
عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي برئاسة
النائب المستشــار محمــد فرج الغــول اجتماعــاً دورياً
لمناقشــة عدة مواضيع ،بحضور النائب مشير المصري
مقــرر اللجنــة ،وأعضاؤهــا النــواب يونس األســطل،
ومروان أبو راس ،ومحمد شهاب ،وأحمد أبو حلبية.
وناقــش النواب خالل اجتماعهم عدة مشــاريع قوانين
منها :مشــروع قانــون معــدل لقانون تنظيــم الزكاة،

ومشــروع قانون معدل لقانــون التقاعد العــام ،ومواد
مشروع قانون معدل لقانون المخدرات.
وأطلــع النواب علــى األنشــطة المطلوبة فــي الخطة
التشــغيلية للجنة خالل شــهر ينايــر ،وتابعوا مخرجات
وتوصيات المحضر السابق ،فيما بحثوا بعض الشكاوى
الواردة للجنة ووضع النــواب توصيات محددة وأحالوها
إلى جهات االختصاص للعمل بمقتضاها.

المجلس التشريعي يستقبل وفد ًا من طلبة
الدراسات القانونية في الكلية الجامعية

اســتضاف المجلــس التشــريعي وفــداً مــن طلبة
قســم الدراســات القانونية في الكليــة الجامعية
للعلــوم التطبيقيــة ،وذلــك مــن أجــل التعــرف
علــى عمــل المجلــس وآلياتــه وأدواتــه ومهامه.
ورحــب مدير عام الشــؤون القانونية في المجلس
التشــريعي أمجد األغا بالوفد ،مشــيداً بالمستوى
األكاديمــي الكليــة الجامعية للعلــوم التطبيقية،
خاصة فيما يتعلق بالدراسات القانونية ،منوها إلى
أهمية دمج الدراسات النظرية بالتطبيقات العملية.
وشــدد علــى أهميــة احتــكاك الطلبــة
بالمؤسســات القانونيــة والحقوقيــة وزيارتهــا
ســواء الرســمية أو األهليــة ،للوقــوف علــى
دورهــا العملــي فــي المجــال القانونــي.
وقدّم تعريفاً بنشأة المجلس التشريعي ومهامه،

والــدور الــذي يبذلــه المجلس في التصــدي لكل
صــور الفســاد من خــال ســن التشــريعات التي
تكفــل ذلك وممارســة النــواب لــأدوات الرقابية
للجم الفساد اإلداري والمالي ومحاسبة المخالفين.
وأجــاب األغــا؛ عــن استفســارات الطلبــة حــول
نجاعــة األســاليب البرلمانية ،وكيفيــة تطويرها
لمنــع وقــوع الفســاد ،وأهمية دوره في اســتقرار
المجتمــع وتثبيــت العدالــة والســلم المجتمعــي.
من جهته؛ أكد يوســف الحداد المحاضر في قســم
الدراســات اإلنســانية بالكليــة الجامعيــة على أن
الزيارة تهدف إلى إطــاع الطلبة على دور وجهود
المجلس التشريعي في التصدي للفساد من خالل
مهامــه التشــريعية والرقابيــة ،باإلضافة لتعريف
الطلبة بالمهام واألدوار التي يقوم بها التشريعي.

لجنة الداخلية خالل زيارة سابقة لمركز شرطة بيت حانون

نرفع رؤوســنا عاليا ،تقديرا وإجالال ،لدور وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية التي تشكل أحد
أوجه المقاومة في إطار مشــروعنا الوطني التحرري ،وخصوصا دورها المقدّر في محاربة
ظاهــرة العمالــة ،وجهدها الدؤوب وســعيها الحثيــث لحماية أبناء شــعبنا وتكريس األمن
واألمان وإشاعة االستقرار في ربوع المجتمع في قطاع غزة.
ال نملــك إال توجيــه التحية لــوزارة الداخلية وعقولهــا األمنية الفذة الذيــن يتولون حماية
الجبهــة الداخلية من أصابع العبث الصهيوني وأدواتــه الخبيثة في ظل هذه المرحلة التي
يحاول فيها االحتالل أن يحقق بوســائله األمنية واالستخبارية الخبيثة ما عجز عن تحقيق
بوسائله العسكرية الغاشمة.
في اآلونة األخيرة ،تلقى االحتالل الصهيوني وأجهزته األمنية واالستخبارية صفعة مدوية
باعتقــال أحد كبار عمالئه الخونة الذي عمل منذ ارتباطه على ارتكاب الكثير من الجرائم
القــذرة ،وأبرزها اغتيــال العالم المجاهد الفذ فادي البطش فــي ماليزيا بتاريخ  21إبريل
عام .2018
وال يخفى على أحد أن المعركة مع االحتالل ليست معركة عسكرية أو صراعا حربيا يتصل
بأشــكال الحرب والعدوان المعروفة ميدانيا ،وتستخدم فيها األسلحة من صواريخ وقنابل
وأدوات قتالية فحسب ،بل إن الصراع الحربي الذي يلتهب به الميدان يشكل نتاجا للصراع
األمني واالســتخباري القائم بين المقاومة واالحتالل ،ويجســد معركة أمنية واســتخبارية
على طراز عال ومستوى رفيع تستخدم فيها العقول واألدمغة ّ
وتوظف من خاللها الوسائل
واألدوات والتقنيــات التكنولوجية الحديثة بشــكل خفي للغاية بما ال يمكن إدراك خطورته
وتحسس قيمته إال ألصحاب الشأن وأهل الوعي األمني الرفيع.
لقــد دأب االحتــال على مدار ســنوات احتاللــه البغيض لشــعبنا على االشــتغال األمني
واالســتخباري في محاولة الغتيــال القادة والكــوادر والعلماء وأصحاب العقــول والطاقات
المبدعة في خدمة شعبنا وقضيتنا ،واختراق جبهتنا الفلسطينية الداخلية وتفتيت النسيج
المجتمعي الفلســطيني ،وكشــف ظهر المقاومــة وضرب حاضنتها الشــعبية ،وإدخال روح
اليأس واإلحباط في نفوس أبناء شعبنا.
وبالرغــم من فارق القــدرة واإلمكانيات الماديــة والتكنولوجية بيــن المقاومة واالحتالل،
إال أن العقــل األمني واالســتخباري للمقاومة الذي يتطور يوما بعد يوم اســتطاع التصدي
للعقل األمني واالستخباري الصهيوني في إطار هذا الصراع األمني واالستخباري ،الشرس
والخفيّ ،وتمكن مــن إحباط العديد من المكائد والمخططات التي دبرتها األجهزة األمنية
واالستخبارية الصهيونية ،وفكّ لغز العديد من الجرائم التي نفذها االحتالل داخل وخارج
فلسطين ،وأحاطها بالكثير من التدليس والتمويه والغموض مثل معركة حد السيف.
إن عمليــة كشــف اللغز األمني الذي أحــاط بجريمة اغتيال العالــم المجاهد فادي البطش
في ماليزيا وما احتوت عليه من معطيات أمنية ،كشــفت عن منظومة متميزة من العقول
األمنيــة الفلســطينية المبدعــة ذات الخبــرات العميقة واإلرادة الراســخة والعــزم الكبير
واإلصــرار المتواصــل على تطويــر الــذات واألدوات واالرتقاء فــي العمــل واألداء األمني
واالســتخباري ،وهو ما أذهل قادة االحتالل الذين فاجأتهم الصدمة وألجمت أفواههم بعد
اكتشاف مخططاتهم وانفضاح عمالئهم الذين يشكلون األداة القذرة في ضرب واستهداف
المجتمع الفلسطيني.
إن اإلبــداع والدور الريــادي الذي اضطلعت به وزارة الداخليــة وأجهزتها األمنية في عملها
وأدائهــا األمنــي رغم كل التحديــات الصعبة التي ألمــت بها ورغم كل الظروف القاســية
التــي واجهتها مــن اغتيال قيــادات وكوادر وعناصــر وتدمير بنى ومقرات خــال الحروب
وجوالت التصعيد منذ معركة الفرقان عام  2008وحتى معركة ســيف القدس شــهر مايو
الماضي ،وما بينهما ،يجسد نهجها الوطني األصيل في التمسك بالعقيدة األمنية الوطنية
السليمة بهدف مواجهة كيد ومخططات االحتالل وحماية أبناء شعبنا وتوفير األمن واألمان
والطمأنينة واالستقرار في المجتمع.
ومــن هنا فإننــا في المجلس التشــريعي الفلســطيني إذ نجدد إشــادتنا بالــدور الريادي
لــوزارة الداخليــة وأجهزتهــا األمنيــة وكوادرها وعناصرهــا المجاهدة فــي حماية الجبهة
الفلســطينية الداخلية وصيانة أرواح ودماء وحقوق أبناء شــعبنا ،لنؤكد دعمنا التام لجهود
الوزارة وأجهزتها األمنية في صراعها مع االحتالل ،واســتمرارنا في توفير كافة المتطلبات
التشــريعية والبرلمانيــة الالزمة لرفد وتطوير عملها وأدائها األمني لما فيه خدمة شــعبنا
وقضيتنا وإحباط كيد ومخططات االحتالل.
"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"
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المجلس التشريعي يقر باإلجماع تقرير لجنة الداخلية بشأن المخدرات

أقــر المجلــس التشــريعي تقريــر لجنــة
الداخليــة واألمن والحكم المحلي حول واقع
المخــدرات في قطــاع غزة ،والــذي عرضه
رئيــس اللجنــة النائــب مــروان أبــو راس؛
خالل جلسة خاصة عقدها التشريعي نهاية
األسبوع المنصرم برئاسة رئيس المجلس
باإلنابــة د .أحمــد بحــر؛ وحضــور النواب.
وأشار د .أبو راس في تقريره؛ لخطورة جرائم
المخدرات والمؤثرات العقلية على المجتمع،
منوهاً أن االحتالل يقف خلف ترويجها بهدف
إلحاق األذى بالشــباب الفلســطيني ،الفتًا
إلــى أن اإلدارة العامة لمكافحــة المخدرات
وجهــات االختصــاص الحكوميــة تبذل كل
مــا بوســعها للحــد مــن آثــار هــذه اآلفة.
وأوصى التقرير باتخاذ عــدد من اإلجراءات

الوقائيــة لمكافحــة آفــة المخــدرات ،منها
مــا هــو متعلــق بالبعــد الفنــي والقانوني
وأخــرى متعلقــة بالبعــد اللوجســتي

والتنفيــذي ،وطالب التقريــر النيابة العامة
بتشــكيل هيئة نيابية خاصــة لنظر جرائم
المخدرات ،إضافة لإليعاز لمراكز الشــرطة

والنيابــة العامــة بااللتــزام باإلجــراءات
القانونيــة في متابعــة قضايــا المخدرات.
كمــا أوصــى التقريــر بزيادة عــدد عناصر
اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات
وتعزيــز اإلمكانيــات اللوجســتية لهــا،
وتخصيــص امتيــازات خاصــة للعامليــن
فيهــا تشــمل حوافــز وعــاوة مخاطــرة.
وأوصــى التقريــر بتشــديد الرقابــة علــى
الحــدود البحرية والبرية ،واعتبــار الجرائم
المضبوطــة بأنهــا جرائــم مركبــة يجتمع
فها جريمتــا التهريب واإلتجــار بالمخدرات
إليقاع أقصــى العقوبات علــى المجرمين،
وتوفيــر أجهــزة ( )x-rayعلــى المعابــر،
والتعــاون مع عدد مــن وزرات لوضع تصور
توعــوي لمجابهــة انتشــار المخــدرات.

لجنة الداخلية تشيد بقبض األجهزة األمنية على أحد قتلة الشهيد "البطش" وتتفقد منفذ بيت حانون
واصلــت لجنــة الداخلية واألمــن والحكم
المحلــي في المجلس التشــريعي أعمالها
حيــث عقــدت مؤتمــر صحفــي أشــادت
خاللــه بجهــود األجهــزة األمنيــة التــي
أعلنــت مؤخــرًا إلقــاء القبض علــى أحد
قتلة الشــهيد فادي البطــش التي وقعت
قبــل زهــاء أربــع ســنوات فــي ماليزيا،
كما تفقــدت اللجنة معبر ومركز شــرطة
بيت حانون ،وناقشــت فــي اجتماع دوري
لهــا قضايــا عديــدة" ،البرلمــان" تابعت
أنشــطة اللجنة وأعــدت التقريــر التالي:
مؤتمر صحفي
هذا وعقــدت اللجنة مؤتمــرًا صحفيًا يوم
أمــس األول أشــادت فيــه بــأداء األجهــزة
األمنيــة ،لمــا تبذلــه بهدف حمايــة الجبهة
الداخلية ،وحفظ األمن والسلم المجتمعي.
وأعلن رئيس اللجنة النائب مروان أبو راس؛
أثناء المؤتمر دعم وإســناد لجنته لألجهزة
األمنيــة في غزة التي تســعى بجد لتعقيم
المجتمــع من وبــاء الخيانــة ،منــددًا بكل
جرائم االحتالل بحق شعبنا وخاصة جريمة

جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الداخلية واألمن

التشريعي أبناء هذا الشعب وممثليه نقولها
بــكل ثقــة إننا نشــد علــى أيــدي أجهزتنا
األمنيــة المقاومة في غــزة ،وفي مقدمتها
ال ونهاراً
جهــاز األمن الداخلي الذي يعمل لي ً
ليحاصر مخططــات العدو الجبان وإفشــال
جرائمه قبل حدوثها عن طريق منع تهريب
المخدرات والقبض على الخونة المارقين".
وتابع بقوله ":إننا نشــد على يد إخواننا في
هذا الجهــاز الوطني الذي شــمخ بإنجازاته
وشــمخ معه كل شــعبنا ،وإننا كنواب لهذا

رئيس وأعضاء لجنة الداخلية أثناء زيارتهم لمنفذ بيت حانون

اغتيال االحتالل للشهيد فادي البطش؛ في
ماليزيا قبل قرابة " "4سنوات.
وأضــاف أبــو راس ":نحن أعضــاء المجلس

الشــعب نبــارك إنجازاتــه ونشــكره علــى
جهــوده ،ونقدر عاليــاً يقظتــه الدؤوبة في
رعاية أبناء شــعبنا والسهر على أمنهم في

الداخل والخارج ،والتي كان آخرها اكتشــاف
أحد العمالء المشاركين في اغتيال الشهيد
فادي البطش".
مضيفــاً نحن نبارك لشــعبنا إنجــازات هذا
الجهاز المخلــص وكل األجهزة األمنية ذات
العقيــدة األمنيــة الوطنية ،مبــاركاً لعائلة
البطش اكتشاف أحد قتلة الشهيد فادي.
وتزور منفذ بيت حانون
إلى ذلــك زار رئيس وأعضاء اللجنة النواب:
مروان أبو راس ،ومحمد فرج الغول ،ويونس
أبو دقة ،وسالم ســامة؛ منفذ بيت حانون
شــمال القطاع ،وكان في استقبالهم مدير
عام هيئة المعابر العميد فؤاد أبو بطيحان،
ومدراء اإلدارات المختلفة في المنفذ.
وأوضــح النائب أبــو راس؛ أن هــدف زيارة
المنفذ هي االطالع على آليات عمله وحجم
التطور فيه ،مثمناً جهود وزارة الداخلية في
تطوير عمل المعابر المختلفة ،مؤكداً على
ضرورة العمل الدؤوب لخدمة المواطنين.
من جانبهم ،عبر النواب عن ســعادتهم في
حجم اإلنجاز والتطور فــي عمل منفذ بيت
حانون ،مشــيرين إلى أنــه يعبر عن صورة
حضاريــة لشــعبنا تثبت اســتحقاقه بدولة
مستقلة.
بدوره ،استعرض العميد أبو بطيحان آليات

العمل في منفذ بيت حانون ،وحجم التطور
الــذي شــهده خــال الســنوات الماضيــة،
والخطط المستقبلية لالرتقاء به ،الفتاً إلى
أن هناك سيطرة أمنية كاملة لعمل المعبر.
زيارة مركز شرطة بيت حانون
وفي ســياق آخر ،زارت اللجنة مركز شرطة
بيت حانــون ،وذلك في إطار خطــة اللجنة
لزيــارة المراكــز الشــرطية للطــاع علــى
إنجازاتهــا والصعوبات التــي تواجهها وكان
في اســتقبال رئيس وأعضــاء اللجنة مدير
المركــز المقــدم هــال المصــري ومدراء
اإلدارات المختلفة.
وهنأ النائب أبو راس حصول مركز شــرطة
بيت حانون علــى المركز األول في التعامل
مــع الجمهــور علــى مســتوى قطــاع غزة،
مشــيداً بدورهم في حل قضايا ومشــاكل
المواطنيــن والحفــاظ علــى أمن وســامة
المجتمع.
من جانبه ،اســتعرض مدير المركز المقدم
المصــري آليــات عمــل المركز فــي خدمة
المواطنيــن والحفــاظ علــى أمن وســامة
المجتمــع ،وحمايته مــن الجرائم المختلفة،
مشــيراً إلى الصعوبات المالية واللوجستية
التي يعانــي منها المركز واألعبــاء الملقى
على عاتقتهم.
وتعقد اجتماعًا دوريًا
وعقــدت اللجنــة اجتماعًــا دوريًــا بحثــت
فيــه توصيات وقــرارات االجتماع الســابق،
وناقشــت العديد من القضايــا منها متابعة
عمــل اإلدارة العامــة لشــرطة المــرور في
وزارة الداخلية ،واالطالع على تقارير الحالة
المرورية فــي قطاع غزة ونســبة الحوادث
فيها واإلجراءات المتبعة للتخفيف منها.
وأقــرت اللجنــة إعــداد تقرير شــامل حول
أهم مشــاكل المنطقــة الحدوديــة جنوب
القطاع مع جمهورية مصر ،فيما تابعت آخر
تطورات قضية اإلعمار في قطاع غزة.

النائب حسن خريشة :المواطن ممتعض من تجذر الفساد داخل مؤسسات السلطة
أكد النائــب الثانــي لرئيس المجلس التشــريعي،
الدكتــور حســن خريشــة ،أن هنــاك شــعورًا بين
المواطنين بأن الفساد يزداد ويتجذر داخل السلطة
الفلســطينية فــي رام اهلل ولــه مؤسســات وأفراد
يحمونه.

وقال خريشــة في تصريح صحفي أصدره مؤخرًا":
إن هنــاك عدم رضــى وحالة إحبــاط وامتعاض من
المواطنيــن وشــعور بالخــذالن الشــعبي مــن أداء
الســلطة ،في ظــل األجواء التي تعيشــها الســاحة
الفلسطينية بالضفة الغربية حاليًا".

w w w . p l c . p s

وأشار خريشــة في تصريحه إلى الفساد المستشري
فــي أروقــة الســفارات الفلســطينية والبعثــات
الدبلوماســية في الخارج ،داعياً لسرعة معالجة هذا
الملف نظراً ألهميته ولحساسية العمل الدبلوماسي
الفلسطيني.

ولفــت إلــى أنه ال يوجــد مخرج أمامنا ســوى إجراء
االنتخابــات لتغييــر النهج والشــخوص ،بــد ًءا من
المجلــس الوطني ومــرورًا بالمجلس التشــريعي
وانتها ًء باالنتخابات الرئاســة سواء كان ذلك بشكل
متزامن أو متتالي.
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د .بحر يدين تجديد االعتقال اإلداري للنائب أبو طير واقتحام منزلي النائبين سعدات والطل
أدان د .أحمــد بحــر؛ تجديــد محكمــة
االحتالل العســكرية االعتقال اإلداري بحق
النائــب المختطــف محمــد أبو طيــر للمرة
الثانيــة علــى التوالــي لمدة ســتة أشــهر.
كما واســتنكر بحر؛ في تصريح صحفي له،
اقتحام قوات االحتــال منزل النائب محمد
الطل في الظاهرية جنوب الخليل والتنكيل
به وبأسرته ،واقتحام منزل النائب المختطف
فــي ســجون االحتــال أحمــد ســعدات.
ووصــف إجــراءات االحتــال بالمخالفــة
لألعــراف والقوانين الدولية ،مؤكدًا أنها لن
تثني النواب من القيام بواجباتهم الوطنية.
ويهاتف زوجة المناضل سعدات
وهاتف رئيس المجلس التشريعي باإلنابة؛
زوجة النائب المختطف في سجون االحتالل
المناضل أحمد سعدات األمين العام للجبهة
الشــعبية لتحريــر فلســطين وأدان اقتحام

النائب المختطف /محمد أبو طير

النائب /محمد الطل

النائب المختطف /أحمد سعدات

قوة غاشــمة مــن االحتــال لبيــت العائلة
والعبــث بمحتوياته وترويع أفــراد العائلة.
ووصــف بحر؛ مــا قامت به قــوات االحتالل
بحق النائــب المختطف ســعدات بالجريمة

النكــراء مؤكــدًا رفضه التام لمــا تعرضت
لــه العائلــة من ترويــع وبطش مــن قوات
االحتــال معلنــاً تضامنــه مــع العائلــة
ووقوفــه التــام معهــا ،ومنــددًا بعنجهيــة

وهمجيــة قوة االحتــال مع أفــراد العائلة.
بدورها شــكرت زوجــة المناضل ســعدات؛
بحــر علــى تضامنه مــع العائلــة ومبادرته
باالتصــال عليها واالطمئنــان على العائلة.

رئاسة المجلس تستقبل النائب العام وتؤكد أهمية التنسيق بين مكونات منظومة العدالة

اســتقبل رئيس المجلــس باإلنابة د .أحمد
بحر ،النائب العام د .محمد النحال ،بحضور
رئيــس لجنة الرقابــة النائب هــدى نعيم،
ومدير عام الشــؤون القانونيــة أمجد األغا.
وأكــد بحــر؛ على أهميــة وجــود حالة من

االنســجام في مؤسســات العدالة (السلطة
القضائيــة ووزارة العــدل والنيابــة العامة)
ألن ذلك ســيعزز ســيادة القانون ،مشــددًا
على أهميــة البنــاء ومراكمــة العمل على
قام به النــواب العامون الســابقين لتقوية

وتعزيــز المؤسســة وضمان كفالــة حقوق
األشــخاص واألفــراد ،موضحًــا اســتعداد
المجلــس التشــريعي لتذليــل أي عقبــات
قانونيــة وتشــريعية ســواء اســتدراك
ناقص فــي القوانين أو اســتحداث قوانين
جديــدة مــن شــأنها تعزيــز عمــل النيابة.
استحداث نيابات متخصصة
من جهتها؛ أوصت النائب نعيم باســتحداث
نيابات متخصصة تراعــي التقدم والتنوع،
مثل نيابــة الجرائم الطبية ،ونيابة الجرائم
الكترونية ،داعية إلى االستمرار في مسيرة
تجويد عمــل النيابة وتدريــب ورفع كفاءة
معاونــي النيابــة ،ومراجعة إجــراءات حفظ
الدعوى ،ووضع معايير للحبس االحتياطي،
ومراجعة إجراءات المنع من السفر وتأطيرها
بإطــار قانوني واضــح ،وأوصــت بمراجعة
بعض التشــريعات التي تمــس الردع العام

للجريمــة ،مثــل قانــون الصلــح الجزائي.
اإلنذار المبكر للجريمة
مــن جهته؛ أشــار النائب العام إلــى اعتماد
برنامــج اإلنذار المبكر للجريمة ،وهو عبارة
عــن برنامــج وقائي يســتهدف استشــعار
الجريمــة قبــل وقوعهــا ،وذلك مــن خالل
رفع مســتوى التنســيق مع مراكز الشرطة
ومراكــز األبحــاث والمخاتيــر والشــكاوى
الــواردة للنيابــة والجهــات الحقوقيــة
وتحديــد كيفيــة التعاطي مــع كل جريمة.
ونــوه د .النحــال؛ لوجــود برنامــج تعــاون
مــع وزارة الصحــة للحــد مــن الجرائــم
الطبيــة ،وكيفية حــل المنازعــات الطبية.
وأكــد أن النيابة تعمل على حوســبة عملها
وتقديم الخدمات عن بُعد وأتممت العمليات
داخل النيابة العامة ،للتخفيف من االكتظاظ
وتقليل الوقت المســتهلك فــي المعامالت.

د .بحر يهاتف والدة األسير أبو حميد ويبارك تبادال الدعوة للزيارة ..د .بحر يهاتف
انتصار األسير أبو هواش
نائب رئيس البرلمان الماليزي

األسير /ناصر أبو حميد

األسير /هشام أبو هواش

د .أحمد بحر

نائب رئيس البرلمان الماليزي السيد محمد راشد بن حسنون

هاتــف د .أحمــد بحر ،والدة األســير ناصر أبو
حميد ،معبراً عن تضامنه معها في ظل الحالة
الصعبة التي يمر بها ابنها األســير في سجون
االحتالل.
وأشــاد بصمود عائلة أبو حميد وجهاد أبنائها
ومقاومتهــم لالحتــال ،مؤكداً علــى ضرورة
تحــرك كل المســتويات إلنقــاذ األســرى من
ســجون االحتــال ،خاصة الذيــن يعانون من
سياسة اإلهمال الطبي المتعمد.
ويعانــي األســير ناصر أبــو حميــد ( 49عاما)
من تدهور صحــي خطير حيث دخل في حالة
غيبوبة منذ يوم الثالثــاء الماضي وهو تحت
أجهزة التنفس الصناعيّ.

ويبارك انتصار األسير أبو هواش
هــذا وبارك بحر ،انتصار األســير هشــام أبو
هــواش بعد المعركــة التي خاضهــا بأمعائه
الخاويــة لمــدة  141يوما ،وأكــد أن انتصاره
البطولــي عبارة عــن نصر جديــد يضاف إلى
سجل انتصارات الحركة األسيرة.
وأشــار فــي تصريح صحفــي إلــى أن قضية
األسرى هي على سلم أولويات عمل المجلس
التشــريعي الــذي لطالما حــرك قضيتهم في
المحافل الدولية والبرلمانية.
وشــدد على أن انتصار األسير أبو هواش ،هو
بمثابــة خطوة مهمــة ومتقدمــة على طريق
إنهاء ملف االعتقال اإلداري.

أجــرى د .أحمــد بحــر رئيــس المجلــس
التشــريعي باإلنابــة؛ اتصــا ًال هاتفيــاً مع
نائــب رئيــس البرلمــان الماليزي الســيد
محمد راشد بن حسنون ،وقدم له التعازي
بضحايــا الفيضانــات التــي حدثــت فــي
ماليزيا مؤخراً وخلفت عشرات الضحايا.
وثمــن بحــر؛ المواقــف الماليزيــة الداعم
للقضيــة الفلســطينية فــي كل المحافل
الدولية ودعا حسنون؛ لزيارة غزة للوقوف
على آثــار الحصار واالعتداءات الصهيونية
المتكررة ضد أهلها.
وأشــار بحــر فــي رســالته إلــى طبيعــة
العالقــات التاريخيــة بيــن فلســطين

وماليزيا ،الفتاً بمواقــف ماليزيا المناصرة
للشــعب والقضيــة الفلســطينية في كل
المحافل الدوليــة والمنتديات واالتحادات
البرلمانية العالمية.
من ناحيته أشار حســنون؛ لعالقة ماليزيا
الطيبة مع فلسطين والشعب الفلسطيني
معبــراً عــن دعــم بــاده بــكل مكوناتها
السياســية والمجتمعيــة لفلســطين
والقضيــة الفلســطينية ومؤكــدًا رفــض
ماليزيــا للعنجهيــة الصهيونيــة ،ومؤكداً
إستمرار حكومة بالده في مجابهة الرواية
الصهيونية ،داعيــاً بحر لزيارة كوااللمبور
ليحل ضي ًفا على البرلمان الماليزي.
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خالل اجتماع دوري

لجنة الرقابة تناقش قضايا متعلقة باألمن االقتصادي واالحتيال االلكتروني
عقــدت لجنــة الرقابــة والحريــات العامــة
وحقوق اإلنســان في المجلس التشــريعي
اجتماعاً دورياً برئاســة النائب هدى نعيم،
وحضــور النــواب يحيــى العبادســة ،وعبد
الرحمن الجمل ،ويونس أبو دقة ،لمناقشــة
عدة قضايا متعلقة بعمل اللجنة.
وناقشــت اللجنــة قضايــا متعلقــة باألمن
االقتصادي والنصب واالحتيال االلكتروني،
والصور الجديدة له مثل التســويق الهرمي
والشبكي.
وبحثــت اللجنة خالل اجتماعها الذي عقدته
يوم أمس بمقر المجلس التشريعي بمدينة
غزة المعالجات التشريعية والرقابية الفاعلة
والهادفة للجم هذه الظاهرة ،ودور الجهات
التنفيذيــة في المســاهمة بمعالجتها ،فيما

أقرت عقد ورشــة عمــل مع كافــة الجهات
المختصة حول تلك القضية بحضور الخبراء

في مجال التسويق االلكتروني ومستشارين
قانونييــن بهــدف الوصــول ألفضــل صيغ

ممكنة من شأنها ردع المخالفين.
وأشــارت اللجنــة لســعيها الجاد نحــو إقرار
تشــريعات جديدة أو تعديــل قوانين قائمة
بهــدف حمايــة المواطنيــن مــن وســائل
االحتيال االلكتروني ومن أجل تشكيل بيئة
تشريعية رادعة للمحتالين وكل من تسول
له نفســه العبث بأمــن المواطــن أو األمن
االقتصادي ،داعيــة كل مواطن وقع ضحية
عمليــات النصــب واالحتيــال االلكترونــي
للتوجــه لجهــات االختصــاص الرســمية
وتقديم شــكوى لها مرفق بــكل التفاصيل
حتى تتمكن من توفير الحماية الالزمة له.
داعية لوعــي مجتمعي أكبــر لمحاربة مثل
هذه الجرائم وحماية المواطنين من الوقوع
فيها.

نائبان يدعوان إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية والرباط في األقصى

دعــا النائب في المجلس التشــريعي ،أحمد
عطون ،إلى "وقفة جادة وحقيقة للدفاع عن
القدس ومقدســاتها والهوية الفلســطينية
فيهــا ،مبينــا أن  2021حفِــل بمخططــات
االحتالل لتهويد المدينة.
وأكد عطون وجــوب التحرك والضغط على
االحتالل لكبح جماحــه وأطماعه بالمدينة،
ونبــه النائــب المبعد قســرًا عــن القدس،
إلى أن االحتالل يشــن حربــاً مفتوحة بكل
مــا تعنيه الكلمة على المقدســات والوجود
والهوية في المدينة المقدســة ،وقد شــهد
عام  2021أسوأ فصولها.
وقال" :عــام  2021من أســوأ األعوام التي
مرّت على مدينة القدس من قبل االحتالل
واعتداءاتــه التــي يُمارســها عبــر مختلف
مؤسساته".
وأضــاف" :رأينــا خــال العــام الكثيــر من
التشريعات التي سُنّت بحق مدينة القدس
من أجل تهويد المدينة".
وثمّن حالــة التعاطف والتضامن الشــعبي
العربي واإلســامي والمؤسساتي الموجود
مع القــدس والداعــم لصمــود المواطنين

فيها ،مستدركا في الوقت ذاته أن "كل هذه
الجهود لم توقف الهجمة اإلســرائيلية على
المدينة ومقدساتها وأهلها".
وتابع 2021" :عام حزين في مدينة القدس
وعلى أهل ومقدســات المدينــة" ،مبينا أن
االحتالل اليــوم يهيئ األجــواء عبر قوانين
سُنت وميزانيات رُصدت لصالح االستيطان
في المدينة ،وذلك لحسم ملف المدينة.
النائب أحمد أبو حلبية
مــن جانبــه ،أدان النائب أحمد أبــو حلبية،
بشــدة اقتحــام عشــرات المســتوطنين
للمســجد األقصــى وتنفيذهــم جــوالت
اســتفزازية وأدائهم طقوسًــا تلمودية في
ساحاته بحراسة من قوات االحتالل.
وأكــد أبو حلبيــة؛ أن االحتــال يعمل على
تهويــد األقصــى وفــرض واقــع جديد في
تحدٍ ســافر لمشاعر المســلمين في العالم
والقانــون الدولي وألبســط قواعــد حقوق
اإلنسان.
وقــال" :إن العــدو الصهيونــي يســهل
للمستوطنين الصهاينة االقتحامات اليومية
للمسجد األقصى ويســمح بإقامة الصلوات

النائب /أحمد عطون

النائب /أحمد أبو حلبية

والشــعائر الدينيــة العلنية داخل ســاحات
المسجد األقصى المبارك".
وأوضــح أبــو حلبيــة؛ أن االحتــال يســمح
بإطــاق دعــوات جديــدة لهــدم المســجد
األقصــى وإقامــة الهيكل المزعــوم مكانه
هذه الدعوة قديمة جديدة متجددة من أجل
انتهــاك حرمة وقدســية المســجد األقصى
المبارك.
ووجه رســالة ألهلنــا في القــدس والداخل

المحتل باالستمرار في رباطهم وصمودهم
وثباتهم ومواجهتهم للمشاريع ومخططات
الكيــان "الصهيوني" الهادفة النتهاك حرمة
المسجد األقصى المبارك.
ودعــا أحــرار العالــم للدفاع عــن األقصى
ومدينة القدس عبر التظاهر أمام السفارات
الصهيونيــة بمختلــف عواصــم العالــم
والتضييــق على ســفراء االحتــال تمهيدًا
لطردهم.

اعالم التشريعي يبحث سبل التعاون مع مركز غزة للدراسات السياسية
بحــث وفــد مــن اإلدارة العامــة لإلعــام
والعالقــات العامــة بالمجلــس التشــريعي
سُــبل التعــاون المشــترك مع مركــز غزة
للدراســات السياســية باإلضافــة لكيفيــة
االستفادة من الخدمات البحثية التي يقدمها
المركز عبر دراسات علمية ومسحية تجريها
طواقم العاملين بالمركز.
وضــم وفــد التشــريعي مديــر اإلعــام
بالمجلس ماجد أبو مــراد؛ ومدير العالقات
العامــة حســام أبــو جحجــوح؛ وكان فــي
اســتقبالهم مدير المركز مفيد أبو شــمالة
ومدراء األقسام بالمركز.
وعقد الطرفان حلقة نقاشية موسعة تبادال
فيها الحديث حول ســبُل العمل المشــترك
وآفــاق التعــاون المتبــادل بيــن المجلــس
التشــريعي والمركــز بمــا يعــود بالفائــدة

علــى المجتمع الفلســطيني عبر اســتنباط
واستطالع آراء الجمهور الغزي حول القضايا
المطروحة والكشــف عن توجهات المجتمع
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حول األحداث المهمة والمستحدثة.
هذا وخ ُلص الطرفان إلمكانية إجراء المركز
للدراســات المســحية واســتطالعات رأي

المجتمــع حول البيئــة التشــريعية الالزمة
األمر الذي من شــأنه وضــع معلومات بين
يدي المُشــرّع بهــدف تجويد التشــريعات
والقوانين.
وفــي ســياق منفصل قــدم الوفــد التهنئة
للصحفية شــيماء مرزوق؛ بمناسبة تعيينها
مدير تحرير مؤسســة الرســالة اإلعالمية،
وتمنى لهــا التوفيق في مهمتهــا الجديدة؛
مشــيدين بالــدور المهنــي للمؤسســة في
دعــم الرواية الفلســطينية ومجابهة رواية
االحتالل ،بدورها شكرت الصحفية مرزوق؛
وفد اعالم التشريعي على مبادرته بالزيارة
وتقديــم التهنئــة لهــا؛ مؤكــدة اســتعداد
مؤسســتها للتعاون الصحفي المشترك بما
يعــزز واقــع االعــام الفلســطيني المهني
والحر.
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نائبان :االنتخابات الشاملة ضرورة وطنية ملحة ال تقبل التأجيل
أكــد النائبــان حســن خريشــة ونجــاة
أبــو بكــر؛ علــى ضــرورة ممارســة كل
الضغــوط السياســية والفصائليــة
والمجتمعيــة الممكنــة علــى الســلطة
وقيادتهــا بهــدف إجبارهم علــى إجراء
انتخابــات شــاملة "محليــة وتشــريعية
ورئاســية" ،معتبريــن ذلــك ضــرورة
وطنيــة ملحــة ال تقبــل التأجيــل ،جــاء
ذلــك في تصريحيــن منفصليــن صدرا
عنهمــا مؤخــراً" ،البرلمــان" تابعــت
التصريحيــن وأعــدت التقريــر التالــي:

النائب /حسن خريشة

النائب /نجاة أبو بكر

النائب حسن خريشة
قــال النائــب الثانــي لرئيــس المجلــس
التشــريعي د .حســن خريشــة ":إن إصرار
الســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح على
المضــي فــي إجــراء المرحلــة الثانيــة من
االنتخابــات المحليــة فــي الضفــة الغربية
يهدف إلى تحقيق عدة أمور ،أبرزها التغطية
على إلغاء االنتخابات السياســية الشاملة".
وأشــار خريشــة في تصــرح صحفــي؛ إلى
أن الســلطة تهــدف مــن إجــراء االنتخابات
المحلية إلرســال رســالة للمجتمــع الدولي
أن هنــاك عمليــة ديمقراطيــة تســير،
وفــي نفــس الوقت هــي تســعى للتغطية
علــى إلغائهــا لالنتخابــات األساســية".

وأوضــح أن هــذه االنتخابــات ال تحمــل أي
صفقــة ذات أهميــة حقيقيــة للمواطــن
الفلســطيني ،الــذي هو بحاجة الــى تغيير
حقيقي فــي النهج والشــخوص ،الفتًا إلى
أن ذلك لن يتم إال بإجراء انتخابات سياسية
شــاملة ،علــى اعتبــار أن هذا هــو العنوان
األساسي للتغيير في الساحة الفلسطينية.
وشــدد خريشــة ،علــى أن الفلســطينيون
يتطلعــون الى انتخابات سياســية وليســت
انتخابــات خدماتيــة ،مضي ًفــا "حتــى دور
البلديــات والهيئــات المحليــة قــد ُفقــد
نتيجــة وجــود وزارة الحكــم المحلــي التي
تقيــل مــن تشــاء وتعيــن مــن تشــاء".
وعن ســبب تقســيم الســلطة لالنتخابات

على مرحلتين ،رغــم مخالفة ذلك للقانون
الفلســطيني ،قــال خريشــة" :الهــدف هو
تغييــر وتعديــل القانــون بحســب المزاج،
وبناء على النتائج التي ربما لم يتوقعوها".
نجاة أبو بكر
مــن جانبهــا ،أكــدت النائب فــي المجلس
التشــريعي نجــاة أبــو بكــر ،أن حاجــة
الشــعب الفلســطيني المُلحــة هــي
للوحــدة الوطنيــة واالنتخابــات الشــاملة،
ال انتخابــات قرويــة تنفي الســلم األهلي.
وقالــت أبــو بكــر فــي تصريحهــا ":إن
فلســفة االنتخابات قائمة على المشــاركة
السياســية والتعددية الفصائلية ومشاركة
الشــباب وغيرهم مــن الفئــات المجتمعية

فــي الحيــاة السياســية وخدمــة المجتمع".
ونوهت إلى أن االمتناع عن اجراء االنتخابات
يعــرض مصالــح الشــعب الفلســطيني
للكثير من المخاطر ،مضيفــة" :االنتخابات
القرويــة أدخلــت المجتمــع الفلســطيني
البســيط فــي الكثيــر مــن اإلشــكاليات
التــي نحــن لســنا بحاجــة إليهــا اآلن".
وأوضحــت أن الحاجــة األساســية التــي
يريدها المواطن الفلســطيني هي الوحدة
الوطنيــة واالنتخابــات الشــاملة واألجــدر
بقيادة الســلطة تلبيــة هذه الحاجــة نزو ًال
عنــد رغبــة المواطنيــن ،مشــيرة إلــى أن
المواطــن الفلســطيني مُنهــك بتفاصيل
الحيــاة اليوميــة وال بــد مــن قــرارات
حكيمــة إلنصافــه وتغييــر واقعــه األليم.
الجديــر ذكــره أن ســلطة رام اهلل تُصــرّ
علــى إجراء المرحلة الثانيــة من االنتخابات
القرويــة ضاربــة بعــرض الحائــط مطالب
اإلجمــاع الوطني بإجراء انتخابات شــاملة،
تؤســس إلعــادة بنــاء المشــروع الوطني
وتبنــي اســتراتيجية وطنيــة موحــدة.
ودعــت أبو بكر ،قيادتي الســلطة ومنظمة
التحرير الحترام إرادة المجتمع الفلسطيني
والتحرك الفوري نحو تنفيذ إجراء االنتخابات
المحليــة والتشــريعية والرئاســية بشــكل
متزامــن أو متتالــي وبالســرعة الممكنــة.

النائب نعيم :التشريعي حريص على إجراء تعديالت تشريعية تحقق المساواة وتنصف ذوي اإلعاقة
قالــت النائــب هدى نعيــم مســؤولة ملف
ذوي اإلعاقــة في المجلس التشــريعي ":إن
إجراءات توظيــف ذوي اإلعاقة في الوظيفة
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة تعتمــد على
نصوص قانون رقم ( )4لسنة  1999بشأن
حقوق ذوي اإلعاقــة ،والمادة رقم ( )13من
قانــون العمل الفلســطيني لســنة ،2000
والتي تنص على اســتيعاب مــا ال يقل عن
نسبة  5%من الوظائف العامة والخاصة".
وأشــارت النائــب نعيم؛ خالل ورشــة عمل
حــول مســتجدات تطبيــق قانــون العمــل
الخــاص باألشــخاص ذوي اإلعاقــة نفذها
نــادي الســام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
وشبكة أجســام الممثلة لذوي اإلعاقة؛ إلى
أن لجنــة تحديد مســتوى اإلعاقــة لطالبي
الوظائــف تتشــكل برئاســة وزارة الصحة،
وعضوية كل من وزارة التنمية االجتماعية،
وديوان الموظفين ،ووزارة العمل.
إجراءات مهنية
وأوضحت أن اللجنة تختــص بتحديد درجة
اإلعاقة لطالبي الوظائف ،ومدى مالءمتهم
لشــغل الوظائــف المتقدميــن لها بحســب
الوصف الوظيفي للوظيفة المطلوب شغلها.
وبحسب الالئحة أشــارت نعيم إلى أنه يتم

منــح ذوي اإلعاقة الذين اجتــازوا االمتحان
"النظري و/أو العملي" بنســبة  ،50%عشــر
درجات لــذوي اإلعاقــة المتقدمين لشــغل
الوظائــف الحكومية ،خمــس درجات لذوي
اإلعاقة المتقدمين لشغل وظائف قيادية.
وأوضحــت أن الئحــة توظيــف ذوي اإلعاقة
تنص أيضاً على مواءمة المباني الحكومية
والخاصة الســتيعاب ذوي اإلعاقة ،وإطالق
مشــاريع تشــغيل مؤقتــة يســتفيد منهــا
ذوي اإلعاقة الذين تنافســوا على الوظيفة
الحكومية ولم يحالفهم الحظ.

جهود متواصلة
وقالت نعيم ":يأتــي تطبيق الئحة توظيف
ذوي اإلعاقة في الوظائــف الحكومية وغير
الحكوميــة تتويجًــا لجهــود تراكمية بذلها
المجلس التشريعي بمشــاركة المؤسسات
الحكوميــة مــن أجل إنصــاف ذوي اإلعاقة،
ودمجهم في المجتمع".
وأضافت " الئحة توظيف ذوي اإلعاقة تم ّثل
اإلطار القانوني الذي يُلزم ديوان الموظفين
والمؤسســات الحكوميــة باســتيعاب ذوي
اإلعاقــة ضمــن الوظيفــة الحكوميــة وفق

القانون ،وأثمرت جهود المجلس التشريعي
الداعمــة لــذوي اإلعاقــة بإعالن إجــراءات
توظيف ذوي اإلعاقــة ،واتخاذ قرار بتفعيل
صنــدوق تشــغيل ذوي اإلعاقــة ،والعمــل
على استحداث مسميات وظيفية الستيعاب
موظفين منهم ،واتخاذ قرار بإنجاز "بطاقة
ذوي اإلعاقة" ،والعمــل على مراعاة التحاق
ذوي اإلعاقــة بتخصصــات جامعية تتوافق
مع مســتويات اإلعاقة ومتطلبات الوظائف
في سوق العمل.
وأكدت أن المجلس التشريعي يحرص على
الشــراكة وااللتقــاء الدائــم والمتواصل مع
مؤسسات ذوي اإلعاقة ،ويأخذ مالحظاتهم
على تطبيق الالئحة بشكل جدي ،ويتواصل
مع المؤسسات الحكومية ذات العالقة بهدف
معالجة بعض المشكالت التي واجهت ذوي
اإلعاقة في عملية التوظيف.
وشــددت علــى أن المجلــس التشــريعي
حريــص علــى إجــراء تعديالت تشــريعية
تحقــق المســاواة ،وعــدم التمييــز القائم
علــى اإلعاقــة ،وإزالة التناقــض ،وتحديث
المصطلحــات في القوانين بمــا يتالءم مع
العــرف الســائد دوليًّا ،وســن مــا يلزم من
قوانين لتشجيع توظيف ذوي اإلعاقة.

النائب القرعاوي :فساد السلطة المالي وصل لدرجة غير مسبوقة

أكــد النائــب فتحــي قرعــاوي ،أن هنــاك حالة من
الفســاد المالــي لــدى الســلطة بــرام اهلل وصلــت
إلى درجة غير مســبوقة ،مشــيراً إلى الفســاد في
التوظيــف وتوزيــع الوظائــف علــى الناس حســب
األهواء والوســاطات ،بينما هناك طبقات مسحوقة

مــن المواطنين ال تســتطيع تلبية الحــد األدنى من
احتياجات يومها.
وأضــاف قرعــاوي أن الحالــة المعيشــية للمواطــن
الفلسطيني بالضفة أصبحت ال تطاق وهناك ارتفاع
جنوني باألسعار ،مشــددًا على أن الوضع الحالي ال

يمكن أن يطول ،وإذا تغير فستكون هناك محاسبات
ومراجعات.
وتساءل حول سبب شكوى السلطة من سوء الوضع
المالي واالقتصادي وعدم صرفها رواتب الموظفين
فــي الوقت الذي تتســلم فيــه األموال مــن الدولة
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المانحة؟.
الجدير ذكره أن استطالع للرأي كان قد أجراه سابقًا
"المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية"
أظهــرت نتائجه أن  84%من الجمهور الفلســطيني
يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة.

