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المجتمــع الصهيونــي يعــج بالعنصرية بين فئاته ومكوناته المختلفة وتعتبر "إسرائيل" 
واحة من واحــــات العنصرية؛ نتنــــاول في هذه السطــــور بعضــــًا من أشــكال التمييز 
والعنصرية التي تمارسهــا "الدولة اللقيطة" بحق أهلنــا وشعبنــا فلسطينيـو األرض المحتلة 
عام "1948م"؛ وهــم جزء أصيــل من الشعب العربي الفلسطينــي بقــي ثابتًا صامداً في 

موطنه ليشكل شوكة في حلق االحتالل على مدار عشرات السنوات.
كــــان عددهم عام النكبـــــة "1948م" حوالي "120" ألف نسمــــة هــــم من تبقــى في 
فلسطين المحتلة بعــد تهجيـر قرابة "%80" من الشعب الفلسطيني نزحوا قصراً إلى قطــاع 
غزة والضفـــة الغربية ودول الشتــــات؛ ومنذ ذلك الحين أي فــور وقــوع النكبة واالحتالل 
وحكوماته المتعاقبة يمارسون بحق شعبنا وأهلنا في فلسطين المحتلة ظلمًا وقهراً وتمييزًا 
عنصريًا شاماًل مخططًا له في غالبية مجاالت الحياة إن لم يكن كلها؛ وهم اليوم قرابة "1.8" 

مليون نسمة أي حوالي "%20" من إجمالي سكان "إسرائيل" فلسطين المحتلة.
اليــوم يصفونهــم بأنهــم األقليــــة العربية متناسين أنهــم أصحاب األرض الشرعيين؛ 
األقليــــة هـــذه تواجه تحديــــات خطيرة في مقدمتهــــا دعـــوة بعض القيادات الحزبية 
والحكوميــــة ومنهم "أفيغــدور ليبرمان" و"بنياميــن نتنياهو" وغيرهم ممــن دعا لطرد 
أكبر عــــدد منهم وترحيلهــم للضفة الغربيـة المحتلــة أو إلى خارج حدود فلسطين؛ وقد 
تم تسجيــــل ذلك عبر توصيات عدة مؤتمــــرات صهيونيـة استراتيجيــة مهمة كمؤتمر 

"هرتسيليا" الذي يعقد بشكل سنوي منذ العام "2000م". 
سياسات خبيثة

 أتبعت سلطات االحتالل سياسات خبيثة قائمة على قاعدة "فرق تسد" حيث حاولت التفريق 
بيــن مكونات المجتمــع العربي والعمل بكل جــد على طمس الهوية العربيــة؛ ومن ذلك 
محاوالتهم بالتعامل مع الدروز والشركس كقوميات منفصلة حيث فرضت عليهم الخدمة 
اإللزامية في جيش االحتالل منــذ العام "1958م" باإلضافة لمحاوالت التفريق بين العرب 
المسلمين والمسيحيين وتقسيم المسيحيين إلى طوائف مختلفة؛ شرقية وغربية، وكذلك 
تعزيز فكرة المذاهب بين المسلمين وهكذا في محاوالت تتكرر منذ عشرات السنوات بهدف 

السيطرة على المجتمع العربي وتسهيل قيادته وتوجيهه.  
ومــــن المؤامـــرات الخبيثـة التي تنتهجهـا سلطــــات االحتــــالل مع المجتمــع العربــي 
بفلسطيـــن المحتلة محاولــــة إغراق المدن والقــرى والبلــــدات العربيــة بالسالح لتعم 

الفوضى ويسود القتل وتستحكم سياسة الجريمة المنظمة.
وجهـت حنين الزعبــي؛ النائب العربي في الكنيست الصهيوني قبل عدة سنوات خطاباً لمراقب 
الدولة اإلسرائيلي؛ أشارت فيه لوجود حوالي "400" ألف قطعة سالح في الوسط العربي؛ في محاولة 
منها إلجبار سلطات االحتالل على القيام بواجباتها في حماية المجتمع العربي لكن دون جدوى. 
بطبيعة الحال فإن رجال األمن اإلســرائيلي وأجهزته تراقب ســير تلك األســلحة والتي ال 
يختلف عاقالن أن مصدرها هو مصانــع السالح وثكنـــات جيش االحتـالل حيث يتم تهريبها 
للوسط العربي؛ ولقد صرح وزير األمن الداخلي السابق "غلعاد إردان" في جلسة بالكنيست 

أن "%90" من السالح المتواجد في الوسط العربي مصدره الجيش اإلسرائيلي.
  يهود يكرهون يهوًدا

السياسات العنصرية وخطاب الكراهية لم يقتصر على المجتمع العربي في الدولة الصهيونية 
بل تعدى ذلــك ليصل لفئات ومكونات المجتمع اليهودي الذي هو في األصل متســاكش 

ومكون من مشارب فكرية وخلفيات ثقافية وقومية مختلفة ومتباينة شرقية وغربية.
تجد اليهود من األصول الغربية وأصحاب البشــرة البيضاء يمارسون ضد اليهود من أصول 
شرقية وأثيوبيــــة إجــراءات تمييزيــة؛ فقــد نفــــذت النخب االشكنازية خطوات تربوية 

شملت إجــراءات تمييــز عنصرية مخيفة سواء بسبب لونهم أو أصولهم القومية.   
ومن الخطوات التمييزية بين اليهود أنفسهم ما سجلـــه الباحــــث والمحاضر اليهودي في 
جامعة حيفــــا الدكتـــور "أرييه كيزل" في كتابه بعنوان: "الرواية الشرقيــــة الجديدة في 
إسرائيل" والذي صدر عام "2015م" وأثبت فيه أن النخب األشكنازية وهم اليهود من أصول 
أوروبية؛ قد نفــــذوا خطــوات تربويــة وإجــراءات إدارية أفضــت لتمييـــز مخيــف لصالـح 

األشكناز على حساب "السفاردايم" وهم اليهود من أصول شرقية. 
وقد كشــفت دراســة إســرائيلية أعدها عميد كلية أكاديمية يدعى البروفيســور "يوفال 
البشان" وتم نشرها في أغسطس من العــــام "2018م" وجــــود فجــــوات ضخمــة بيـن 
اليهود الغربيين والشرقييــن في سوق العمل اإلسرائيلية؛ فمثاًل "%78" من أصحاب القرار 
باعتماد الموظفين الجـدد في الوظائـف الحكوميــة هــم من اليهود الغربيين؛ مقابل "22%" 
من اليهود الشرقيين؛ في حين يتولى "%60" من اليهود األشكنازيين أي الغربيين الوظائف 

الحساسة في المؤسسات الحكومية مقابل "%40" لصالح اليهود الشرقيين.

قال رئيس المجلس التشــريعي باإلنابــة الدكتور 
أحمــــد بحــر: "إن وزارة الداخليــة واألمــن الوطني 
تعتبـــر الحامــي األول للوطن والمواطن والمديرية 
العامة للتدريب فيهـــــا تزود المتدربين بالعقيــدة 

األمنيـــة الوطنيـــة الصحيحــة". 
جـــــاءت تصريحات بحر؛ لــدى زيارته المديريــــة 
العامــة للتدريــب بـــــوزارة الداخليــــة واألمـــــن 
الوطني مطلـــــع األسبــوع الجاري؛ حيــث كان في 
استقبالــــه وكيل وزارة الداخليـــة اللواء توفيق أبو 
نعيـــم؛ والمدير العام للمديريــة العامــة للتدريب 
العميــد محمــد خلف؛ ولفيـــف مــن كبــار الضباط 

والمدربيـــن العامليــن بالمديريـــة. 
وتفقـــد بحر؛ مرافــق المديرية والدورات التدريبية 
المُقامــة فيهــا وتجــول علــى المتدربيــن وأطلع 
على جــدول التدريــب والمهارات التــي يتم تزويد 
المتدربين بهــا؛ وألقى كلمة أمام جموع المتدربين 
أشــاد فيها بوزارة الداخلية واألمن الوطني ودورها 
الفاعل في بناء قدرات المتدربين وصقل مهاراتهم، 
شاكرًا للمديرية جهودها في تزويد األجهزة األمنية 
بالكوادر والكفاءات الوطنية التي تساهم في خدمة 

لدى زيارته المديرية العامة للتدريب.. د. بحر: 
وزارة الداخلية درعٌ  يحمي الوطن والمواطن

االنســان الفلســطيني وحماية المشــروع الوطني؛ 
مشيدًا باإلرادة القوية التي يتمتع بها عموم شعبنا 

وخاصة قيادات وزارة الداخلية. 
بـــــدوره رحـــــب وكيــل وزارة الداخليــة اللواء أبو 
نعيم؛ في كلمة لــــه برئاســة المجلس التشريعي 
وشدـــــد علــى استمــــرار وزراتـــــه فــي تقديم 
الخدمة للمواطنين والســهر على حمايتهم وتوفير 
األمــــن الشــخصي والجمعي للمجتمع؛ معربًا عن 
ثقتـه بالمديريـــة وقيادتهـــا ومدربيهـــا وقدرتهم 

على صقـــل مهــارات المتدربيــن. 
في حيـــــن قـــدم العميــد خلــــف؛ شرحــًا وافيـــًا 
عــن مديريتــه وخطتهــا الهادفــة لخلــق جيل من 
العناصــر والضبــاط والكفــاءات للعمــل باألجهزة 
األمنيـــــة والشــرطية المختلفــــة؛ معرجــًا علــى 
البرامــج التدريبية وطبيعة الــدورات التي تقدمها 
المديرية وأجندة التدريب الســنوية لها؛ موضحًا أن 
المديرية كــــان لهــا دورًا ايجابيًا بــارزًا في تنظيم 
ســلوك العامليــــن بالداخليــــة وقــــد انعكســت 
جهودهــا على وحـــــدة الفهــــم لدى المنتســبين 
للوزارة ممـــا كان لـــه أثرًا طيبـــًا على المواطنين.   

د.بحر لدى اجتماعه مع اللواء أبو نعيم بحضور العميد محمد خلف وعدد من كبار الضباط بمديرية التدريب
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االعتقال  يجــدد  االحتالل 
اإلداريــى للنائــب أحمــد 
عطون لمدة أربعة أشهر 

للمرة الثانية

وجــه د. أحمد بحر رئيس المجلس التشــريعي 
الفلسطيني باإلنابة، برقيتا تهنئة منفصلتين 
المنتخــب  الكويتــي  األمــة  مجلــس  لرئيــس 
مرزوق الغانم، ورئيس مجلس النواب األردني 
المنتخــب عبــد المنعــم العــودات، بمناســبة 
انتخابهمــا، وفي رســالة ثالثــة وجهها لرئيس 
مجلس الشــورى القطري أحمـــد بــن عبد اهلل 

آل محمــود؛ هنأه باليوم الوطني لدولة قطر.
تهنئة رئيس البرلمان الكويتي

وثمــن د. بحــر؛ فــي رســالة وجههــا لرئيس 
مجلس األمــة الكويتي مــرزوق الغانم؛ جهود 
دولــة الكويــت بإنجــاز العــرس الديمقراطي 
الذي جسَــد حضارية الشعب الكويتي وإرادته 

المجلس التشريعي يقر قانونيّ كورونا والكاتب 
بالعدل بالقراءة الثانية

َ

هنأ قطر باليوم الوطني.. د. بحر يهنئ رئيسي البرلمانين الكويتي 
واألردني بمناسبة انتخابهما

الحــرة، وشــّكل نموذجــًا عربيــًا يُفتخــر بــه، 
مؤكدًا ثقة الشــعب الفلسطيني بدولة الكويت 

الداعمة والمخلصة للقدس وفلســطين.
وقــال:" نتطَلــع إلــى مواصلــة مجلــس األمة 
الكويتــي دوره المشــرَف ومواقفــه األصيلــة 
والرافضــة  الفلســطينية  للحقــوق  الداعمــة 
للتطبيــع مع االحتــالل، والعمل على إفشــال 
إلــى  تهــدف  التــي  والمخططــات  المشــاريع 
العادلــة". الفلســطينية  القصيــة  تصفيــة 

تهنئة رئيس البرلمان األردني
وأشــاد بحر، في رســالة أخــرى وجهها لرئيس 
مجلــس النواب األردني المنتخــب عبد المنعم 
العودات؛ بإنجــاز المملكة األردنية الهاشــمية 

االنتخابــات البرلمانيــة، مؤكــدًا علــى أهمية 
دوره  األردنــي  النـــــواب  مجلــس  مواصلــة 
الفلســطينية  الحقـــوق  لدعـــــم  األصيـــل 
ورفــض التطبيـــع مــع االحتــالل الصهيوني، 
والعمل على إفشــــال المشــاريع والمخططات 
القصيــــة  تصفيـــــة  إلــــــى  تهــدف  التــي 

العادلــة. الفلسطينيــة 
التاريخيــة  العالقــة  عمــق  علــى  وشــدد 
واألخويــة التي تربط الشــعبين الفلســطيني 
المملكـــة  يحفــظ  أن  اهلل  راجيــًا  واألردنــي، 
ويعينهــا علــى تحقيــق  الشــقيقة،  األردنيــة 
تطلعات شعبهـــــا ويديم عليهــم نعمة األمن 

والرخـــاء. والتقــدم  واالستقـــرار 

رئيس مجلس الشورى القطري أحمد آل محمودرئيس مجلس النواب ألردني عبد المنعم العوداترئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانمرئيس المجلس التشريعي باإلنابة د.أحمد بحر

ويهنئ قطر باليوم الوطني 
إلى ذلك هنأ بحــر؛ دولـة قطــر أميـرًا وبرلمانًا 
اليـــوم  ذكــرى  بمناســبة  وشــعبًا،  وحكومــًة 
الوطنــي لدولــة قطــر الشقيقــــة؛ مثمنًا في 
برقية وجهها لرئيس مجلس الشورى القطري 
أحمـــد بــن عبد اهلل آل محمــــود، دور قطــــر 
فــي نصـــرة الشــعب الفلســطيني والتخفيف 
الجهـــود  لمواصلــة  داعيــــًا  معاناتــــه،  مــن 
الفلســطينية  للحقــوق  الداعمــة  البرلمانيــة 
العادلــة خصوصًا فــي ظل التحديــات الكبرى 
التــي تواجــه القضيــة الوطنية، مؤكــدًا عمق 
تربــط  التــي  واألخويــة  التاريخيــة  العالقــة 

والقطري. الفلسطينـي  الشعبين 

6 التفاصيل
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أخبار 2

بحثوا احتياجات وزارة الصحة.. نواب التغيير واإلصالح 
يلتقون رئيس الغرفة التجارية

ســلم نواب مــن كتلــة التغييــر واإلصالح 
البرلمانية رســالة لرئيــس الغرفة التجارية 
تتضمــن احتياجــات وزارة الصحة لمواجهة 
كورونـــا، وذلــك خـــــالل لقــاء جمعهــــم 
مــع رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة غزة 
وليد الحصــري ونائب رئيــس اتحاد الغرف 
التجاريــة الصناعية الفلســطينية، وأشــار 
النواب إلى أن اللقــاء يأتي في إطـار العمل 
المشتـــرك إلنقــــاذ الوضع الصحي بقطاع 

غزة في ظل تفشي كورنا.
بدوره طالــب النائب محمود الزهار، الغرفة 
التجارية بالعمل على دعم القطاع الصحي 
فــي قطاع غــزة لمواجهة جائحــة "كورونا" 

فــي ظــل النقــص الشــديد الــذي تعانيه 
المستشفيات في المستلزمات واألدوية.

ومــن جهتــه أكد النائــب مروان أبــو راس، 
أنه تم تشــكيل لجنة برلمانية بهدف دعم 
قطاع الصحة في غزة بعد تفشــي كورونا، 
وأنها ســتتواصل مع جهــات برلمانية وعدد 
من المؤسســات المجتمع المدني للتخفيف 

من آالم شعبنا في ظل الحصار الظالم.
ومــن جانبــه أكد الحصــري، علــى ضرورة 
العمل من أجل تسخير اإلمكانيات لمساندة 
أبناء شــعبنا الفلســطيني بما يحافظ على 
مقوماتــه االجتماعيــة والصحيــة، متمنيــًا 

السالمة التامة لكل المجتمع الفلسطيني. 

نواب يناقشون مع النائب العام 
مشاريع قوانين ومقترحات وشكاوى النائب نعيم تطالب بتفعيل الدور البرلماني 

الدولي لمواجهة التطبيع مع االحتالل

طالبــت النائب فــي المجلس التشــريعي 
هــدى نعيــم؛ بتفعيــل الــدور البرلماني 
العربــي واإلســالمي والدولــي لمواجهــة 
األخطــار والتحديــات التي تواجه الشــعب 
الفلسطيني وقضيتـه الوطنية، خاصة مع 
تســـارع التطبيــع مع الكيــان الصهيوني، 
داعيـــــة لبلـــــورة الخطــــط والمواقـــف 
والجهــود البرلمانية للتصــدي لمخططات 

تصفيــــة القضيـــة الفلسطينيــة.
جــــاء ذلك خـــالل مشاركة النائب نعيم؛ 
بنــدوة برلمانيــة الكترونيــــة دولية عبر 
تطبيق "Zoom" بحضور النائب بالبرلمان 
سعـــود  والنائــب  تياقـــي؛  د.  الهنــدي 
حســين مــن المالديــف، والنائــب بيمــال 
مــن ســيريالنكا، والمديــر العــام لرابطة 
برلمانيـــون ألجل القدس محمد البلعاوي.
المطبعيــن  أن  نعيــم؛  النائــب  وأكــدت 
االحتــالل  بـــأن  أنفسهــــم  يوهمـــــون 
حقيقة قائمــة ومستمـــرة في المستقبـل 
وزوالهــا مســتحيل، الفتة إلــى أن القارئ 
لتاريــخ االســتعمار والمســتعمرين يدرك 
بما ال يتــــرك مجـــــااًل للشك، أنـه ال بقاء 

لمستعمـــر مهمــا طــال الزمن.

المجلــس  نــــواب  مــن  وفــــــد  بحـــــث 
التشريعــــي مــــع النائــب العــــام عـــــدة 
وشــكاوى  قوانيــن،  ومشــاريع  ملفـــات 
ومقتـــرحات خاصة بعمــل النيابــة العامة؛ 
وضــــم الوفــد كــــل مــن رئيــس اللجنة 
القانونيــــة النائــب محمــد فــرج الغــول، 
ورئيــس لجنــة الرقابــة وحقوق االنســان 
النائـــب يحيى الجمل، والنائب هدى نعيم.
ونـــــاقش النــــواب مـــــع النائــب العــام 
المستشار ضيــــاء الدين المدهون؛ مشروع 
قانـــــون مكافحــــة كورونـــا الــذي يعكف 
المجلس التشريعي على إعـــداده وإقـــراره 
وفقـــــًا للقانــون واألصــول، ودور النيابــة 

العامـــة في مشــروع القانــون.
وتــم التأكيــد على ضــرورة إقــرار القانون 
بأقــرب وقــت، ومنــح الصالحيــات لجهات 
االختصاص باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ 
علــى الصحــة والســالمة العامــة، وحماية 
األمن االقتصادي، وسُبُل مكافحة الجرائم 
الناتجــة عن مخالفة اإلجراءات والتدابير مع 

الحفاظ على الحقوق والحريات العامة.
وشـدد المجتمعون على ضرورة الحرص على 
الموازنة بين المصلحة العامة والخاصـــــة، 

مصلحة لالحتالل
وأضــــافت أن المطبعيـــــن يحاولـــــــون 
تســــــويق التحالــف مــع كيــان االحتالل 
لصــــد هجــوم "الغـــزاة" على المنطقـة، 
الفتة إلى أن هـــــذه المحاولـــة البائســة 
لــن تنطلي على طفل صغيـــر ســمع في 

مدرستـــه عن تاريـــخ المنطقـــة. 
وأشــارت إلى أن العالقات "الســلمية" مع 
االحتــالل هـــــي فقط فــي اتجـــاه واحد 
وهو مصالــح االحتالل وتعزيز سيطرتــه 
وتفـــــرده في المنطقــــة العربية، الفتة 
إلى أن االحتــالل سيكـــون صـــاحب اليـد 

العليـــا في أي عالقـــة تطبيعيـــة. 
الشــعوب  ودور  أهميــة  علــى  وأكـــــدت 
مواجهــة  فــي  واإلســالمية  العربيــة 
التطبيـــع مــع كيـــان االحتـــالل وافشال 
أهدافــــــه ولجـــم الحكومات عن مزيـــد 
من الهرولــــــة واالستســــالم، مشـــددة 
أن المجتمــــــع الفلســطيني لــن يتمكن 
من صـــــد هــذه الهجمـــــــة الخبيثـــــة 
إال إذا حصــن جبهتــه الداخليــة على كل 
المستويــــــات القانونيـــة واإلعالميـــــة 

والفكريـــة الثقافيـــــة.

ومنح الصالحية لجهات الضبـــط القضائي 
باتخــاذ اإلجراءات العاجلـــة للتعامــــل مع 
الجائحــــة، مع مراعــــاة وضمـــــان رقابــة 
القضائية ومتابعتهـــــا لسالمــة  الجهـــات 

االجـــراءات.
النــواب  بحـــــث  آخــــر؛  ســياق  وفـــــي 
مـــع النائب العــــام اســتدراك اإلجــراءات 
مشـــاريع  لبعــض  العمليـــة  القانونيــــة 
القوانين ومعالجتها من أجـــــل أن تكــــون 
أكثــر فعاليـــــة وعدالة، ومعالجــــة بعض 
بنود القوانين كقانـــون مكافحة المخدرات، 
وقانــون الصلح الجزائي ليصبــــح أكثــــر 
مالئمــة مع المجتمــع الفلســطيني وفئاته 

المختلفة.
كمــا ناقش المجتمعــون في اللقــاء، آليات 
التشــريعي  المجلــس  وإسنـــاد  دعـــــم 
لمنظومــة العدالـــة الجنائيــة، حيــث ثمن 
النـــواب جهــود النيــــابة العامة في تعزيز 
ــلم  والسِّ المجتمعــي  واالستقـــرار  األمــن 
األهلــي فــي ظــل الظــروف االســتثنائية، 
وتحقيــق الردع العــــام لمرتكبي الجرائم، 
ورد الحقــــوق ألصحابهــــا، وإرســــاء مبـدأ 

سيـادة القانـون.

لدى مشاركتها بندوة برلمانية الكترونية
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أخبار ومقاالت

قانون كورونا.. خارطة طريق لمكافحة الوباء
لقــد تفاعلنا في المجلس التشــريعي الفلســطيني منذ اللحظــة األولى النتشــار جائحة كورونا 
علــى كافة المســتويات، وأولينــا الحدث الجلــل فائق العناية وبالــغ االهتمــام، وواكبنا تطورات 
الجائحة وآثارها إقليميا ودوليا، وقمنا بتشــكيل خلية أزمة برلمانية منذ البداية لمتابعة األوضاع 
الصحيــة ألبناء شــعبنا، والوقوف علــى االحتياجات التشــريعية للجهات الحكوميــة لتمكينها من 
التصدي النتشــار الوباء وتذليل أية إشكاليات قانونية في إطار العمل والجهد الحكومي المُكافح 
للوبــاء، كما مارســنا دورنا الرقابي على الــوزارات والدوائر الحكومية، وخاصــة الصحية واألمنية 
واالقتصادية، لضمان حســن ســيرها وصوابية إجراءاتها وقراراتها لخدمة أبناء شــعبنا، وحرصت 
رئاســة المجلس التشــريعي ولجانه المختصة على متابعة كافة الشكاوى الواردة من المواطنين 
بخصوص الجائحة، والعمل على ســرعة حلها، وضمــان مواءمة اإلجراءات والقرارات الصادرة عن 
الســلطة التنفيذية وجهاتها المختصة مع التشــريعات القائمة واألصول القانونية، وضمان تنفيذ 

الجهد الرسمي وبروتوكوالته الصحية واألمنية.
فضال عن ذلك، اســتنفرت رئاسة المجلس التشــريعي جهودها على المستوى اإلقليمي والدولي 
عبر رسائل ومخاطبات عاجلة وجهتها لرؤساء البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية، ولالتحادات 
البرلمانيــة العربيــة واإلســالمية واآلســيوية واألوروبيــة، باإلضافة إلــى جامعة الــدول العربية 
ومنظمة التعاون اإلســالمي والمؤسسات األممية والمنظمات الدولية، بهدف توفير الدعم المالي 
واللوجســتي للقطــاع الصحي داخل القطاع، وإســناد خططــه الطارئة لمواجهة الوبــاء، وطالبنا 
الجميع بتحمل مســؤولياتهم تجــاه الواقع الصحي الهش داخل القطــاع، والعمل على توفير كل 
ما يلزم من أدوات ومعدات ولوازم طبية من أجل حماية أرواح أبناء شــعبنا وســالمة أمنه الصحي 

والمجتمعي وتعزيز صموده على أرضنا المباركة.
وهــا هو المجلس التشــريعي الفلســطيني اليوم يخطو خطــوة بالغة األهمية فــي إطار معالجة 
التداعيــات الناجمة عن الجائحة عبر ســنّ قانــون جائحة كورونا الذي أقره المجلس التشــريعي 
بالقــراءة الثانيــة يوم أمس، ليدخل حيز التطبيــق الفعلي والعمل اإللزامي مــن أجل خدمة أبناء 
شــعبنا وتوفير أمنهم الصحي وســالمتهم االجتماعية، وكي تتوحد جهودنا البرلمانية مع الجهود 
الحكومية من أجل تكريس خارطة الطريق المثلى الكفيلة بتجاوز دوائر المحنة الراهنة، واالنتقال 

بشعبنا إلى بر السالمة واألمان بإذن اهلل.
لقد أرســى قانون جائحــة كورونا المفاهيم والقواعد األساســية لمواجهة الوباء، ورســم خارطة 
طريــق واضحة أمام الجهات الحكومية المختصة لحماية أبناء شــعبنا، وحدد النواظم والمحددات 

المختلفة والضوابط العقابية لصيانة األمن والصحي واالجتماعي ألبناء شعبنا.  
إن هــذا القانــون بالــغ األهمية الــذي أقره المجلس التشــريعي الفلســطيني يأتــي انطالقا من 
مســؤوليتنا الوطنيــة والبرلمانية في إطار متابعتنــا الحثيثة لمجريات وتطــورات الحالة الصحية 
فــي القطــاع، بما يوفر للجهــات الحكومية المختصة كل أشــكال الدعم واإلســناد والمؤازرة من 
جهــة، فضال عن الجهــود البرلمانية المبذولة من أجل اســتجالب الدعم الدولــي وتوفير اللوازم 
والمســتلزمات الطبية واللوجستية عبر الدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع المحافل البرلمانية 

اإلقليمية والدولية والمنظمات األممية والمؤسسات الدولية من جهة أخرى.
واعترافــا بالفضل وإعماال لإلنصاف، فإننا في المجلس التشــريعي نشــيد بالجهــد العظيم الذي 
بذلته الحكومة الفلسطينية في غزة طوال األشهر الماضية وخططها الهامة وقراراتها ومعالجاتها 
الحكيمــة في إطار مواجهة الوباء، وقد لمســنا ورأينا بــأم أعيننا ما بذلته لجــان الطوارئ وخاليا 
األزمــة والطواقم الصحيــة واألمنية في وزارتي الصحــة والداخلية والــوزارات األخرى من جهود 
جبارة وصلت الليل بالنهار لحماية أبناء شــعبنا وحفظ أرواحهم وتأمين حياتهم على مدار األشهر 

الماضية. 
وهنا نســجل بكل التقدير واالحترام االلتزام الكبير الذي أبداه أبناء شــعبنا الفلسطيني من خالل 
االمتثال لقرارات وإجراءات وزارتي الداخلية والصحة، وهو ما يشــعرنا بكل الراحة والطمأنينة من 

أن غزة اإلباء ستنتصر بإذن اهلل على الوباء بفضل وعي والتزام أبنائها الميامين. 
وســيظل المجلس التشــريعي الفلســطيني على تواصــل دائم مع رؤســاء البرلمانــات العربية 
واإلســالمية والدوليــة من أجل ممارســة الضغوط على الــدول والحكومات وطــرح هذه القضية 
على ســلم أجندة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلنقاذ القطاع الصحي الفلسطيني والحالة 

الصحية ألبناء شعبنا خالل المرحلة القادمة بإذن اهلل.
وختاما.. فإننا نؤكد أن المســؤولية المناطة بالمجلس التشــريعي والحكومة الفلســطينية وكافة 
أبناء شــعبنا جدّ ثقيلة، وتقتضي دوام االلتزام وشــحذ الهمم لجهة تطويــر آليات العمل وابتكار 
وســائل إبداعيــة في توعيــة وتثقيف المواطنيــن، إذ أن وعي والتزام المواطن هو األســاس في 
مواجهــة الوباء ودرء مخاطره، وســنعمل على توفيــر كل ما يلزم من أجل االنتصــار على الوباء 

وحماية األمن الصحي والمجتمعي ألبناء شعبنا.
حفظ اهلل أبناء شعبنا من كل مكروه وسوء وأدام عليهم نعمة الصحة والعافية

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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خالل اجتماع دوري.. لجنة الرقابة 
تتابع اإلجراءات الشرطية

النائب األشقر يثمن جهود وزارة الداخلية 
في مواجهة "كورونا"

العامــة  الرقابــة  لجنــة  عقــدت 
والحريــات  االنســــان  وحقــــوق 
العامــة فــي المجلس التشــريعي 
اجتماعــًا دوريــًا بدايــة األســبوع 
الجــاري بمقــر التشــريعي بغزة؛ 
برئاســة رئيــس اللجنــة النائــب 
يحيى العبادســة، وبحضور أعضاء 
اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، 

والنائب هدى نعيم.
وناقشت اللجنــــة خالل االجتمــاع 
المنــوي  والفعاليــات  األنشــطة 
تنفيذهــا خــالل الفتــرة المقبلة، 

ثمــن رئيس لجنــة األمــن والداخلية 
المجلــس  فــي  المحلــي  والحكــم 
التشريعي النائب إسماعيـل األشقــر، 
أداء األجهزة األمنية في قطـاع غـــزة 
التي وفرت األمن واألمان واالستقرار 
خــالل  الفلســطيني  شــعبنا  ألبنــاء 

جائحة "كورونا".
جــاء ذلك في رســالة وجههــا النائب 
الداخليــة  وزارة  لوكيــل  األشقــــر؛ 
واألمــن الوطنــي اللــواء توفيــق أبو 
نعيم، أكد فيهــا أن األجهـــزة األمنية 
والشرطية تقـــدم كل ما بوسعها من 
أجـــل حفظ أرواح المواطنين؛ مشيدًا 
بجهود تلــك األجهزة وبقيــادة وزارة 
الداخليــة التي تهدف دائمــًا للحفاظ 
على النظام العــام وتطبيق القانون 

فيمــــا تابعت شكاوى المواطنين 
المتعلقة باإلجراءات المتبعة خالل 
فتـــــرات الحجــر؛ وبحثــت ســبل 

عالجها مع الجهات المختصة.
ختـــام  فــي  اللجنــة  ونوهـــــت 
كل  تتابــــع  أنهــــــا  االجتمـــــاع 
المالحظات التي ترد لها سواء من 
المواطنيــن أو النخــب المجتمعية 
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  أو 
باإلجــــــراءات  يتعلــق  فيمــا 
وبــاء  مكافحــة  بهــدف  المتخــذة 
مــن  دومــًا  وتســعى  "كورونــا" 

الخدمــات  تجويــد  أجــــل 
المقدمــة للمواطنيــن عبر 
الرقابية  مهامها  ممارســة 
علــى الجهــات التنفيذيــة 
والمؤسسـات  واألجهــــــزة 
وفقـــــــــًا  الحكوميـــــــــة 
للقانــون؛ مشيدة بالجهود 
والرسميــــــة  الحكوميــة 
واألهليــــة المبذولة بهدف 
الحد مــن انتشـــار كورونا 
مــــن  شعبنـــــا  وحمايــة 

مخاطـــره. 

والمحافظة على أبناء شعبنا المجاهد 
حماية لهم من تفشي وباء "كورونا". 
وأكد األشــقر؛ في رســالته أن شعبنا 
البطل المجاهد الذي قدم فلذة كبده 
من اآلباء واألبناء واألطفال والنســاء 
علــى طريق التحرير هــو اليوم على 
قدر المسؤولية، مشددًا على ضرورة 
ومؤسســاته  شــعبنا  قــوى  تكاتــف 
المختلفــة مــن أجــل تســهيل مهام 

وزارة الداخلية وإنجاح جهودهم.
وأضــاف قائــاًل:" بــارك اهلل فيكم يا 
حماة الوطن ورجال العقيدة لتحملكم 
الوجــع واأللــم وقلــة المؤنــة وبــرد 
الشــتاء القارص، كل ذلــك قربة هلل 
تعالــى، ومحافظة على أبناء شــعبنا 
الفلســطيني المجاهد من أن يتفشى 

فيهــم هــذا الوبــاء الخطيــر 
فيكــــون عائقــا عــن قيــام 
عــدة  باســتكمال  شعبنـــــا 
التحريــر، فالمشــوار طويــل 
ونحـــن بأمــس الحاجــة إلى 

أبنـــاء شعبنـــا".
األشقــــر؛  النائــب  وختـــــم 
منتســبي  مخاطبــًا  رســالته 
الداخليـــة بقوله:" أنتم رجال 
الوطــــن وحماتــــه فكونـــوا 
وإننـي  بشعبكــــم؛  رحمــــاء 
أتوجـــــه بجزيـــــل الشكــــر 
والتقديــر لكم ولــكل قيادات 
ومنتسبي الداخليــــة فــــردًا 
فــردًا علــى جهودهــم فــي 
خدمــــة وحمايـــة شعبنــــا". 
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لجنة القدس واألقصى: تطبيع 
المغرب مع االحتالل يشكل خطرًا 

على القضية الفلسطينية

النائب سالمة: مواصلة االحتالل اعتقال 
األسير "إسعيد" المضرب عن الطعام 

جريمة دولة وإرهاب منظم

أكدت لجنة القدس واألقصى بالمجلس التشريعي 
أن إعــالن المملكة المغربية تطبيع العالقات بين 
المغرب والكيان الصهيوني يشكل خطرًا داهمًا 
على القضية الفلسطينية وباألخص على القدس 

واألقصى.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته اللجنة؛ وأشارت 
فيه أنها تتابع ببالغ األسف التهافت العربي المريع 
الذي ينتهجــه بعض الحكام والحكومات للتطبيع 
مع الكيــان، مثمنة في الوقت ذاته مواقف األحرار 
واألحــزاب والجماعــات فــي المملكــة المغربيــة 
الشــقيقة، الذين عبروا عن رفضهــم لهذا القرار 
ووصفــوه بـــ "الالمســؤول"؛ ويخفي فــي طياته 

تخاذاًل واضحًا عن دعم فلسطين وخيانة لها. 
ودعــت اللجنــة ملك المغــرب للتراجع عــن قرار 
التطبيع، معتبرة أنه يتعارض مع مصلحة مدينة 

الثانــي  النائـــــب  أكــد 
المجلـــــس  لرئيــس 
حســن  التشريعــــــي 
عالقـــات  أن  خريشـــــة، 
مــع  اهلل  رام  سلطـــة 
اإلســرائيلي  االحتــالل 
لــم  األمريكيــة  واإلدارة 
معيــار  وهــو  تنقطــع، 
ووجودهــا  اســتمرارها 
األرض،  علــى  وبقاءهــا 
مشــيرًا إلــى أن مــا جرى 
اإلعالن عنه ســابقًا حول 
االتصــاالت يهدف  قطــع 
األنظــار فقط  لفــت  إلى 

وهو ليس إال لعبة إعالمية. 
وأشــار إلى أن الســلطة كانت تعول بشكل 
كبير علــى االنتخابات األمريكيــة وطبيعة 
اإلدارة األمريكية الجديدة التي ســتفرزها، 
وعندمــا تيقنــت بفــوز "جــو بايــدن" على 
حســاب دونالــد ترامــب بــدأت اللغــة التي 

تستخدمها تعود إلى سابق عهدها. 
وقال:" اليوم الســلطة تتبنى خطابا يهدف 
إلى اســتمالة الرأي العام الدولي مســتعينة 
بالحكومتيــن المصريــة واألردنية من أجل 
إعــادة الميــاه إلــى مجاريهــا مــع الواليات 

المتحدة التي تتحكم بزمام األمور دوليا". 
المصالحة الوطنية

وأوضــح النائــب خريشــة؛ أن الســلطة لم 
تكــن في يوم من األيام صادقة في تحقيق 
المصالحــة الوطنيــة، ومــع فــوز "بايــدن" 
ســارعت الســلطة إلى التنصل مــن كل ما 
تــم االتفــــاق عليـــه بلقــاءات المصالحــة 
وخصوصا مفرزات اجتمــاع األمناء العامين 

الذي تـــم عقـــده في بيـــروت.
لالحتــالل  لوحــت  الســلطة  أن  وبيــن 
واألمريــكان إبان حكم ترامــب بالمصالحة 
مــع حركة حماس ليــس حبا فيهــا بل ظنًا 

أدان النائب سالم سالمة؛ 
اســتمرار اعتقال االحتالل 
اســعيد  وســيم  لألســير 
الطعــام  عــن  المضــرب 
الشــهر رفضًا  قرابة  منذ 
مؤكدًا  اإلداري،  العتقالــه 
أن االعتقــــــــــال االداري 
وإرهــاب  دولــة  جريمــة 
االحتالل  يمارســه  منظم 
في مخالفــــــة صارخــــة 

لحقــــوق االنســــــان.
وقــال النائب ســالمة في 
اضراب  صحفي:"  تصريح 
األسير اسعيد عن الطعام 

اإلداري  لالعتقــال  رفــض  رسالـــة  هــــو 
الظالم، واستمـــــرار لمعركــــة الصمــــود 
وجـــــــه  فــي  الحقــوق  عــــن  والدفـــــاع 

االجــــــرام الصهيونـــــي".
وأضـــــاف النائب سالمـــــة:" ليــس غريبًا 
المواطنيــن  اعتقــال  االحتــــالل  علــى 
الفلســطينيين إداريــا بحجــج واهية، فهم 
الذين يقتلون األطفـــال والنســاء والشيوخ 
ويمارســون اجرام دولة ممنهج ضد شعبنا 
الحائط  الفلسطينــــــي ضاربيـــن بعرض 

كل القوانين والمواثيـــق الدوليــــة".
وحمــــل سالمـــــة؛ االحتـــالل المسؤولية 

عن حيـــاة األســرى الذين 
كورونا  بفيــروس  أصيبوا 
وعن حياة األسير "اسعيد" 
في ظل سياســة اإلهمال 
بالعمل  مطالبــَا  الطبــي، 
إطــالق  علــى  الفـــــوري 
ســراح كل األســرى مــن 

سجــــــون االحتــــالل.
االجــراءات  بــكل  ونــدد 
التــي تطبقها  االجراميــة 
"مصلحــــــة السجـــــــون 
االســرائيلية" على أسرانا 
االحتــالل  ســجون  فــي 
ذلــك سياســة  فــي  بمــا 
االهمال الطبي والمنــع من الزيارة، وإجراء 
التنقالت التعســفية في صفوف األســرى، 
وكذالك سياسة العزل اإلنفــرادي والتنكيل 
المستمر بحق أسرانـــا ومصادرة حقوقهم 
التي كفلتها القوانيــــن واألعــراف الدولية. 
ودعـــــا المجتمـــــع الدولـــي والمؤسسات 
الحقوقيــة واإلنســانية والصحيــة وأحــرار 
العالم بالتدخل إللــزام سلطـــات االحتــالل 
بإطالق ســراح األسير "اسعيد"، والقيــــام 
بواجبهــــا اإلنســـــاني تجــاه أســرانا فــي 
ســجون االحتالل الذين يتعرضون لجرائم 

االحتالل في ظل صمت دولي مريب.

القــدس وأهلها، متســائلة بالقــول:" كيف لملك 
يرأس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر 

اإلسالمي؛ ويطبع مع االحتالل؟!". 
وأشــارت اللجنة فــي بيانها أن العــدو الصهيوني 
يستغل هذا التطبيع ليصعد من عدوانه المتواصل 
على القــدس واألقصــى، وأن هــذا التطبيع يعد 
محاولة إلضفاء الشــرعية على االحتالل وهو أمر 
يتعــارض مــع حقيقــة وأصالة المغرب وشــعبها 

المدافع عن القضية الفلسطينية.
ودعا البيــان البرلمان المغربــي لرفض التطبيع 
وسن القوانين الالزمة لتحريم وتجريم التعامل مع 
الكيان، الفتًا ألهمية دور الشعب المغربي تاريخيًا 
في رفض التطبيع ونصرة فلسطين وإعمار مدينة 
القــدس؛ مطالبة علمــاء األمة ومفكريهــا لبيان 

موقف اإلسالم من التطبيع مع االحتالل. 

اللجنة القانونية تبحث عددًا من 
مشاريع القوانين

عقــدت اللجنــة القانونيــة فــي المجلــس 
حضـــــره  دوريــًا  اجتماعـــــًا  التشريعــــي 
رئيــس اللجنة النائــب محمد فــرج الغول، 
ومقررها النائب مــروان أبو راس، وعضوي 
اللجنة النائب محمد شــهاب، والنائب أحمد 

أبو حلبية .
وناقشت اللجنة أثناء اجتماعها عدة مشاريع 
جــدول  علــى  مطروحــة  كانــت  لقوانيــن 
األعمــال، خاصــة مشــروع قانونــي كاتب 

العدل، ومشروع قانون مواجهة كورونا.
كمــا بحثــت اللجنة قانــون معــدل لقانون 
التنفيــذ، وقانــون التصديقــات الذي يبحث 
تصديــق التوكيــالت الــواردة مــن خــارج 

فلسطين، والصادرة من فلسطين للخارج.

إلى ذلك استمعت اللجنــة لشـرح من النائب 
مــــروان أبــو راس المكلــف مــن المجلس 
التشــريعي بمتابعـــــة الملفات والعمل مع 
هيئـــة الزكاة الفلسطينيـــــة، موضحًا أنه 
اجتمــع مـــــع مجلس إدارة الهيئــة وبحــث 
معهــــم ســبل تسهيــــل عمــل الهيئة مع 
التنســيق  وآليــات  الحكوميـــة،  الجهـــــات 
بينهمـــا بما يخــــدم المجتمع الفلسطيني 
لبحــث  باإلضافــــة  غــزة؛  قطــــاع  فــي 
مالحظات عديـــــــدة حول عمل الهيئـــــة، 
كمــا ناقشـــــت اللجنة بعض الشكــــــاوى 
الــواردة إليها مــن المواطنيــــــــن وأوصت 
الحــــلول  بإيجـــــاد  االختصــاص  جهــات 

المناسبــة لهــا.

النائب خريشة: عالقات سلطة رام 
اهلل مع االحتالل وأمريكا لم تنقطع 

اعتبرها معيار بقاء

خالل إجتماع دوري

منها بأن ذلك سيغير من 
حقيقة الموقــف من قبل 
ترامــب  وإدارة  االحتــالل 

حولها.
بــأن  خريشــة؛  ورأى 
منصبة  الســلطة  جهــود 
إلــى حضن  اآلن للعــودة 
السياســية الدولية، سواء 
الدول األوروبية أو اإلدارة 
ينعكس  لمــا  األمريكيــة 
عليهــا مــن منافــع على 
المــادي  الدعــم  صعيــد 
لهــا أواًل، ثم رغبــة منها 
وحــل  فــي  باالســتمرار 
السياســة الــذي لــم يعــد يقــدم أي حلول 

للشعب الفلسطيني". 
تنازالت غير مبررة

ولفــــت إلى أنه أمــــام تنـــازالت الســلطة 
ســواء فيما يتعلــــق بإعادة قبولها بأموال 
المقاصــة المنقوصة، والرضــوخ للعقوبات 
المتعلقة بملف األسرى ورواتبهـــم، وإعادة 
التنسيـــق مع االحتلـال وتزامنـــًا مع حالـة 
الخــذالن العربي فإننا ســنكون أمام موجة 
جديــدة مــن االســتيطان والســيطرة على 
مزيــد من األراضي الفلسطينية في الضفة 

الغربيـــة والقدس المحتلتيـــن. 
وشــدد على أن تجميد المصالحة وااللتفاف 
على ما تم االتفاق عليه بين قادة الفصائل 
ينبئ بــأن المرحلة المقبلة ستشــهد مزيدًا 
من القمع ضمن أبجديات سياسة "التنسيق 

األمني" ومحاولة إرضاء االحتالل.
وفــــــي ختـــــام حديثــه، دعــــا خريشــة 
قيــــادة السلطــــة في رام اهلل للتخلي عن 
كل أشــكال الوهــــم السياســي والعــودة 
الســريعة لشــعبنا ودعــــم صمــوده فــي 
التــي  الصهيونيـــة  المخططــات  مواجهــة 
تستهدف سرقة األرض وتهويد المقدسات.
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أخبار

د. بحر: توحيد الموقف الفلسطيني األساس المتين لحماية 
شعبنا في ظل التحديات الخطيرة الراهنة

بحثت مشكالت المواطنين.. النائب هدى 
نعيم تستقبل لجنة حي النزهة بالبريج

لجنة تعديل قانون المخدرات تنتهي من 
مناقشة التعديالت المقترحة

استقبلت النائب هدى نعيم؛ لجنة حي النزهة 
فــي البريج وبحثــت معهم مشــكالت الحي 
وشــكاوى المواطنين فيه؛ جاء ذلك لدى لقاء 
جمعها مع رئيس اللجنة محمد أبو عون، في 
مكتب كتلة التغيير واإلصــــالح البرلمانيــة 
بالمحافظة الوســطى؛ حيث أشــادت النائب 
نعيــم؛ بجهــود اللجنة فــي متابعــة قضايا 
المواطنيــن واالهتمام بها والســعي الدؤوب 

إليجاد الحلول المناسبــة والسريعـــة لها. 
بــدوره قدم رئيــس اللجنة شــرحًا عن واقع 
الحي والمشــكالت التي يعانيهــا المواطنين 

أنهت لجنة تعديل قانــون المخدرات عملها بعد 
سلســلة من االجتماعات والقاءات وورش العمل 
ناقشــت خاللها التعديــالت المقترحة على مواد 
وبنــود القانون مع الجهات ذات العالقة ال ســيما 
القضاء والنيابــة العامة واإلدارة العامة لمكافحة 

المخدرات ووزارة الداخلية.
القانونيــة  وأكــد رئيــس قســم االستشــارات 
في المجلــس التشــريعي وعضو اللجنــة عمار 
نجــم، على ضــرورة تعديــل قانــون المخدرات 
حتــى يحقق الغايــة منه فــي مكافحــة جرائم 
المخــدرات، ولمعالجــة العديد مــن المالحظات 
المقدمة من الخبراء حول القانون، وللحفاظ على 

فيــه، باإلضافة لجهود اللجنــة في التخفيف 
من معاناتهم والسعي لخدمتهم؛ الفتًا إلى أن 
أبرز مشكالت الحي تتمثل بعدم وجود صرف 
صحي؛ داعيًا للمساهمة في حل تلك المشكلة. 
من جانبها أكدت النائب نعيم؛ بأنها ستتابع 
المشــكلة مــع جهــات االختصــاص وخاصة 
البلدية، منوهة لسعي النواب الدائم للتخفيف 
مــن معانــاة المواطنين وحل مشــكالتهم، 
فــي حين شــكر وفــد اللجنة للنائــب نعيم؛ 
تفهمها واهتمامها بمشكالت المواطنيــــــن 

ومتابعتهــــا  لشكواهـــم. 

المبادئ والحقوق التي كفلها القانون األساســي 
الفلسطيني المعدل لسنة "2003"م.

الجديــر ذكــره أن اللجنــة تــم تشــكيلها مــن 
جميــع الجهات المختصــة ذات العالقــة بتنفيذ 
وتطبيق القانون، برئاســة عميد المعهد العالي 
للقضاء الفلسطيني المستشــار سامي األشرم، 
وبعضوية كاًل من: المجلس التشــريعي، النيابة 
العامــة، القضــاء، ديــوان الفتــوى والتشــريع، 
واإلدارة العامــة لمكافحــة المخدرات فــي وزارة 
اللجنــة بتســليم نتائــج  الداخليــة، وســتقوم 
عملهــا للمجلــس التشــريعي تمهيــدًا التخــاذ 
االجــراءات الالزمــة نحو إقراره حســب األصول.

االحتالل يجدد االعتقال اإلداري للنائب 
المقدسي أحمد عطون

جــــــددت محكمـــــة "عوفـــــر 
العسكريـــــــــــة  الصهيونيــة" 
االعتقـــال اإلداري بحـق النائب 
المقدســي أحمـد عطـون للمرة 
الثانيــة على التوالــي ولمـــــدة 
"4" أشهــــــر دون تقديـــــم أي 

مبـــــررات أو أدلـــة.
االحتــالل  قــوات  وكانــت 
اإلســرائيلي قد اعتقلت النائب 
 26/8/2020 بتاريــخ  عطــون 
اإلداري؛  لالعتقال  وحولتـــــــه 

ونــددت رئاســة المجلــس التشــريعي في 
تصريــح مقتضــب أصدرتــه فــور النطــق 
بالحكم بقرار المحكمــة ووصفته بأنه يعبر 
عن العنجهيــة الصهيونية وانتهاك االحتالل 
للقوانيــن الدوليــة والمعاهدات اإلنســانية 

والحصانــــة  البرلمانيـــة.
وأشــار التصريــح إلــى أن النائــب عطــون؛ 

يتواجد حاليا في ســجن عوفر 
العسكري، ويعاني من مشاكل 
كضغـــط  مزمنــة  صحيــة 
فــي  وآالم  والســكري،  الــدم 
الظهــر، وحصــوة فــي الكلى، 
صحية  لمشــكالت  باإلضافــة 
أخــرى، وقــد أمضى مــا يزيد 
عــن "15" ســنة فــي ســجون 
متفــرق. بشــكل  االحتــالل 
ســلطات  أن  ذكــره  الجديــر 
االحتالل كانــت قد أقدمت عام 
"2010م" على سحب البطاقة المقدسيـــــة 
من النائب عطـــــون، وأبعدته عن مدينـــة 
القدس بشكـــل كامــل، وشمـل القـــرار في 
حينـــــه النائبين محمد أبو طيـــر، ومحمــد 
طوطـــــح، ووزير شــــؤون القدس الســابق 
خالـــــد أبو عرفــــــة وذلك بحجة "خيانـــــة 

الوالء للدولـــة"، كما يزعم االحتالل.

أكــــد رئيس المجلس التشريعـي باإلنابـة د. 
أحمد بحر؛ أن توحيـــد الموقف الفلســطيني 
وبنـــاء اســتراتيجية موحــدة فــي مواجهــة 
االحتـــــالل الصهيوني، يشــكل األســــاس 
المتيـــــن واألرضيـــــة الصلبـــــة لحمايــــة 
شعبنـــــا والقضيــة الفلســطينية فــي ظل 

التحديـــات الخطيــرة الراهنــة. 
جـــــاء ذلك خـــالل مشــاركة بحر؛ فــي لقاء 
برلمانــي الكترونــي شــــــارك فيــه رئيس 
لجنـة العالقـــــات الخارجيـــــة في البرلمان 
الباكستاني مشـــاهد حسين، ورئيس لجنــة 
األمــن القومــي والعالقـــات الخارجيــة فــي 
البرلمان اإليراني عباس كلرو، والمديــر العام 
لرابطة برلمانيـــون ألجل القدس محمد مكرم 
البلعاوي، وناقشـــــوا خالله سبـــــل دعـــم 
القضية الفلسطينية في ظل التطورات الراهنة.

تطبيع مرفوض
ودعــا البرلمانــات إلــى تجريــم التطبيع مع 
االحتــالل، وســن القوانيــن الالزمــة لذلــك؛ 
موضحــًا أن مصلحــة فلســطين والشــعوب 
العربيــة واإلســالمية تكمــن فــي مواجهــة 

المخطط األمريكــــي الصهيونــــي الجديــد 
الذي تُشكـــــل اتفاقــــات التطبيـــــع مـــع 

الكيـان أحد أبـــرز تجلياتـــه.
واإلسالميــــة  العربيــــة  األمــــة  وطالـــب   
بالتصدي التفاقيات التطبيع، واإلســراع في 
تشكيل تكتل عربي وإسالمي قوي قادر على 
عزل ومحاصرة األنظمة المطبّعة مع الكيان، 
وإرســاء اســتراتيجية عربية إسالمية موحدة 

الستعـــادة زمـــام المبــادرة إقليميــا ودوليـــا.
دور برلماني فاعل

وأعرب بحر؛ عن تطلع المجلس التشريعي إلى 
دور برلماني إسالمي أكثر قوة وقدرة وفعالية 
في مواجهة األخطار والتحديــات التي تواجه 
فلســطين، داعيًا لبلورة الخطــط البرلمانية 

للتصدي لمخططات تصفية القضية.
العربيــة واإلســالمية  بالبرلمانــات  وأهــاب 

للضغــط علــى حكوماتها من أجل تحشــيد 
الدعــم لفلســطين، واتخاذ مواقف شــجاعة 
للتصــدي لصفقة القــرن وجريمــة التطبيع 
ومواجهة إجراءات االحتالل وتعزيز مقاطعته، 
والعمل على عزلــه ومحاصرته في المحافل 

البرلمانية والسياسية اإلقليمية والدولية.
مواقف مشرفة

وأشــاد بحــر؛ بمواقــف البرلمانيــة العربيــة 
واالسالميـــة والدوليــة الرافضــة للتطبيــع 
مــع االحتــــالل الصهيونــي، منهــا مواقــف 
البرلمـــان الباكســتاني الــذي أكــــد رفض 
التطبيــع مع االحتـالل، وعدم استجابة رئيس 
الــوزراء الباكستانـــي للضغـــوط الدوليـــــة 

الداعمــــة   للتطبيــع.
وثمن ما يبذلــه البرلمــان االيراني من دعم 
واسنـــاد لفلســطين مــن خــالل المواقــف 
والقوانيــن التــي كان آخرها قانــون مواجهة 
االجراءات االســرائيلية العدائيــــة وإنشــــاء 
سفارة افتراضية في القدس، وما أقره البرلمان 
العراقي قبـل أيام من قانــون يســاوي بموجبه 

بين الفلسطينِي المقيم والمواطن العراقي.

خالل مشاركته بلقاء برلماني دولي 

بمشاركة الدائرة القانونية بالتشريعي

لجنة تعديل قانون المخدرات أثناء اجتماعها األخير بالمعهد العالي للقضاء الفلسطيني
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تقرير 6

مشروع قانون مؤقت بشـأن مكافحة جائحة كورونا
المادة "1"

يجــوز للحكومــة؛ اتخــاذ أي مــن اإلجراءات 
والتدابير االحترازية التالية؛ لمكافحة جائحة 

كورونا:
1.إيقاف العمل، جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة، 
بالوزارات، الســلطات، الهيئات، المؤسسات 
العامة، المرافق القضائية، الهيئات المحلية 
والمحــالت  الخــاص  القطــاع  ومؤسســات 
التجارية وغيرها من المنشــآت التي يصدر 

بتحديدها قرار من الحكومة.
2.إيقــاف الدراســة جزئيــا أو كليــًا ولمــدة 
والمــدارس  األطفــال  بريــاض  محــدودة؛ 
والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات 
التعليميــة وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي 
العلــم، واتخــاذ ما يلــزم من تدابير بشــأن 

امتحانات العام الدراسي.
3.فــرض حظر التجول كليــًا أو جزئيًا ولمدة 

محدودة.
4.تأجيل سداد االلتزامات المالية الحكومية 
المُســتحقة كليًا أو جزئيًا؛ أو تقســيطها؛ أو 
تخفيضها؛ أو اإلعفــاء منها؛ وال يترتب على 
ذلك اســتحقاق غرامة، كما ال تدخل فترات 
التمديد والتأجيل المشــار إليها في حســاب 

مدة التقادم لاللتزامات المذكورة. 
5.إجراء المناقلة بين بنــود الموازنة العامة 
الســنوية؛ ولمــدة محــدودة؛ باالتفــاق مــع 

المجلس التشريعي.
6.تقييــد االجتماعــات العامــة والتظاهرات 

واالحتفاالت؛ وغيرها من أشكال التجمعات.
7.إلزام القادمين من خارج البالد بالخضوع 
إلجراءات الحجر الصحي؛ وفقًا لالشــتراطات 

الصحية التي تقررها وزارة الصحة.
8.وضــع قيــود على تــداول بعض الســلع 

والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
9.تحديــــد أسعـــــار بعــض الخدمــــات أو 

السلــــع أو المنتجـــات.
10.تقرير مســاعدات مالية أو عينية عاجلة 
لعمال المياومة؛ ولألفراد واألســر المتضررة 
من القرارات والتدابيــر االحترازية، وتحديد 
القواعد الخاصــة بالصرف منها وفق معايير 

تتوخى العدالة.
11.منح حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية؛ 
للمنشــآت والمصانع التي تقوم بإنتاج مواد 

تساهم في مكافحة الجائحة.
12.صرف مكافآت نقديــة للطواقم الطبية 
والعاملين في المجال الصحي؛ وأي أشخاص 

أو فئات مكلفة بمهام يُحتمل إصابتها.  
13.تقديــم دعم مالي أو عينــي للقطاعات 
القــرارات  مــن  المتضــررة  االقتصاديــة 
والتدابير االحترازية، وتحديد قواعد صرفها 
للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
14. احتساب فترة غياب الموظفين القسرية 
داخل البالد؛ بســبب اإلغالق؛ أو الذين تثبت 
إصابتهم بالعدوى؛ أو المخالطين لمصابين؛ 

براتب كامل.
15. احتساب فترة غياب الموظفين القسرية 
خارج البالد بســبب اإلجراءات االســتثنائية 
لمكافحــة كورونا؛ براتب كامــل وذلك بناًء 
علــى كتاب مــن دائرة الموظــف الحكومية؛ 
مُقــدم إلــى الجهــة المختصــة؛ ومُدعمــًا 
بــاألوراق الرســمية التــي تثبت بــأن غيابه 

بسبب إجراءات خارجة عن إرادته.
16. منح إجازات بيتية اســتثنائية؛ واإلفراج 
عن موقوفين أو محكومين بعقوبات ســالبة 
للحريــة لــدى مراكز اإلصــالح والتأهيل مع 

أخذ الضمانات الالزمة. 
المــدارس، وغيرهــا  مقــار  17.تخصيــص 
من المُنشــآت العامة والخاصــة؛ لتجهيزها 
كمراكز حجر أو مستشفيات ميدانية مؤقتة 

أو أي استخدامات تتعلق بالجائحة.

18.اســتدعاء األطبــاء والطواقــم الطبيــة 
المحالين على التقاعد والسماح لهم بمزاولة 

عملهم مجددًا لمدة محددة.
19.فتــح بــاب التطــوع لألطبــاء والطواقم 
الطبية للعمل في المستشــفيات الحكومية؛ 
وفق شروط وضوابط تحددها وزارة الصحة.

المادة "2"
1.تعتبــر مدد اإلغــالق الكلــي؛ أو الجزئي؛ 
ومدد الحجر الصحي؛ ومدد الغياب القسرية 
عــن البالد بســبب اإلجــراءات االســتثنائية 
بالنســبة  وقــف  مــدة  كورونــا؛  لمكافحــة 
للمواعيــد المنصــوص عليها فــي القوانين 
والتشــريعات الســارية، علــى أن تُســتأنف 
هــذه المواعيد واآلجــال اعتبارًا مــن اليوم 
التالي إلعالن انتهــاء فترة الحجر الصحي أو 

اإلغالق؛ أو زوال سبب الغياب القسري.
2.ال يســري حكــم وقــف ســريان المواعيد 
علــى اآلجــال والمواعيد الخاصــة بالحبس 

االحتياطي. 
المادة "3"

1.إذا تبيــن لمأمــور الضبــط القضائي بأن 
شخصًا ارتكب أي من المخالفات الواردة في 
الجدول الملحق بهــذا القانون، فعليه تبليغ 
المخالف بسند دفع المبلغ المقرر قرين كل 

مخالفة، وأن يُثبت ذلك في المحضر.
2.يجب أن يتضمن سند دفع المبلغ ما يلي:

 أ.بيانات المخالف.
 ب.وصف المخالفة.

 ج.تاريخ وقوع المخالفة.
 د.النصوص القانونية المطبقة.

 ه.تحديد قيمة المبلغ.
 و.إرفاق أية مستندات دالة على المخالفة.

 ز.توقيع مأمور الضبط القضائي.
3.يترتـــب علــى المبلغ خالل مدة خمســة 
عشــر يومــًا من تاريخ تســليمه ســند دفع 

انقضــاء  للمخالفــــة،  المقــــرر  المبلـــــغ 
الدعــوى الجزائيـــة.

4.إذا امتنــــع المخالــــف عــن دفــع المبلغ 
المرفــق بهــذا  الجــــــدول  المقـــــرر فــي 
القانون، لمدــة تزيد عن خمسة عشر يومًا، 
اعتبــرت المذكرة التي سُــلمت لــه بمثابة 
الئحــة اتهــام ومذكــرة حضــور للمحاكمة 

سُلمت له قانونًا.
5.يكــون دفــع المبلــغ إلى حســاب الخزينة 
مختصــة  جهــة  أي  خــالل  مــن  العامـــة؛ 

بالتحصيل إلى حساب الخزينة العامة.
المادة "4"

1.تُضاعــف المبالــغ المقــررة فــي الجدول 
المرفــق عند العــود، ويُحــال المخالف إلى 
النيابــة العامة عند ارتــكاب المخالفة للمرة 
الثالثــة التخــاذ المقتضــى القانوني بحقه، 
ويُحمّــل المخالــف أي نفقــات أو تكاليــف 

معالجة األضرار المترتبة على المخالفة.
2.ال يحــول دفع المبلغ المقــرر في الجدول 
المرفق بهذا القانون دون تطبيق أي عقوبة 

أشد وردت في قانون آخر.
المادة "5"

يصدر مجلــس الــوزراء اللوائــح والقرارات 
الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة "6"
يلغــى كل مــا يتعــارض مــع أحــكام هــذا 

القانون.
المادة "7"

1.يســتمر العمل بهــذا القانــون؛ إلى حين 
اإلعالن عن انتهــاء اإلجراءات االســتثنائية 

لمكافحة جائحة كورونا.
2.على الجهــات المختصة كافــة -كٌل فيما 
يخصــه -تنفيــذ أحكـــــام هــذا القانــون، 
ويُعمل بــه من تاريـــــخ صـــدوره ويُنشر 

في الجريـــدة الرسميـــة.
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7تقارير وأخبار

بمشاركة وكيل وزارة الزراعة.. نواب الشمال 
يتفقدون بلدية بيت الهيا والمزارع المتضررة

النائب الجمل يستقبل وفدا 
من أصحاب المراكز التدريبية

النائب الشرافي: جريمة إعدام الشهيد 
عبيات تعكس فاشية االحتالل وهمجيته

التقــى نواب محافظة الشــمال رئيس بلدية بيت الهيا 
المهنــدس عالء العطــار، وتفقدوا ســير العمل اليومي 
بالبلدية، وأطلعــوا على إنجازاتهــا ورؤيتها التطويرية 
لمدينــة بيــت الهيا، ثــم انطلقــوا في جولــة تفقدية 
لألراضي الزراعية التي تضررت جراء المنخفض الجوي 
األخير والتقوا المزارعين المتضررين وذلك بمشــاركة 

وكيل وزارة الزراعة الدكتور إبراهيم القدرة. 
خسائر فادحة

المتضرريــن  المزارعيــن  مـــع  النــواب  والتقـــى 
وأطلعــوا عــن كثــب علــى األضــرار الجســيمة التــي 
لحقــت بمزارعهــم والخســائر التــي تكبدوهــا جــراء 
البلديــة  رئيــس  مــع  وبحثــوا  الجــوي؛  المنخفــض 
ووكيــل وزارة الزراعــة آليــات وســبل دعــم وتعويض 
المتضرريــن بهدف إصــالح مزارعهم وإعــادة تأهيلها. 
وثمن النــواب دور البلدية في تقديــم أفضل الخدمات 
للمواطنيــن والمزارعين على وجه الخصوص؛ مقدرين 
ســعي رئيــس البلدية إلعــــالن مدينــــة بيــت الهيا 
كمنطقة منكوبة وخاصة األراضي الزراعية المتضــررة. 
من ناحيته شــرح وكيــــل وزارة الزراعــــة إبراهيــــم 
القــــدرة؛ معانــاة المزارعيــن ومدى خســائرهم جراء 
المنخفــض األخيــر؛ داعيًا لتضافــر الجهـــود من أجل 
خدمتهم وتقديم الدعــم والتعويض المادي والمعنوي 

اســتقبل النائب عبــد الرحمــن الجمل األســبوع المنصرم 
بمكتبــه بمحافظــة الوســطى، وفــداً من أصحــاب المركز 
التدريبيــة فــي مدينة غــزة، وضم الوفــد رؤســاء المراكز 
التعليمية والتدريبية التالية: الســالم التعليمــي، داتا، هال 
فلسطيني، هارد وير، والقدس، وأشاد الجمل بالجهود التي 
تبذلها المراكز التدريبية بهدف االرتقاء بالمتدربين من خالل 
الدورات والبرامج التدريبية المتنوعة التي تقدمها للجمهور.

بــدوره أطلع رئيس مركز داتا للتدريب الدكتور عبد الناصر 
وادي؛ النائــب الجمــل على الهموم والمشــاكل التي تواجه 
رؤساء وأصحاب المراكز بسبب اغالقها نتيجة جائحة كورونا، 
مطالبًا بمخاطبة الجهات المعنية لحصول المراكز التدريبية 
على استثناء من االغالقات المتكررة، من جانبه وعد النائب 

الجمل؛ بمتابعة الشكوى مع الجهات المعنية.

أدان النائــــــب يوســــف 
الجريمــــة  الشرافـــــي؛ 
االحتالل  أرتكبهــا  التــي 
بإعدامهم  ومستوطنيـه 
الفتــاح  عبــد  للشــاب 
عبيات بعد االعتداء عليه 
مؤخرًا، مؤكدًا أن جريمة 
تعكس فاشــية االحتالل 

وهمجيته.
الشــرافي  النائب  وقــال 
صحفي:"  تصريــح  فــي 

قتل االحتالل للمواطن عبيات جريمة حرب ضد اإلنســانية 
وضــد كل األعراف، وتجرأ المســتوطنين علــى قتل عامل 
فلســطيني خرج من أجل تحصيل لقمة عيشه دليل جديد 

على همجية االحتالل ومستوطنيه".  
وأضــاف:" إن التطبيــع شــكل عامــل تشــجيع لالحتــالل 
ومســتوطنيه علــى مواصلــة جرائمهــم ضــد المدنييــن 
الفلســطينيين، والقضيــة الفلســطينية فاضحــة لخيانــة 

المطبعين ورافعة لكل من نصر فلسطين". 
وأعتبر النائب الشــرافي؛ أن التنسيق األمني الذي تمارسه 
سلطة رام اهلل بمثابة عمالة أمنية وخدمة مجانية لالحتالل، 
مؤكــدًا أن المقاومة الفلســطينية قادرة علــى تمريغ أنف 

االحتالل وكنسه عن أرضنا واالنتصار لدماء الشهداء.

الالزم لهم حتــى يتمكنوا من العودة عاجاًل لممارســة 
أعمالهم الزراعية. 

ويتفقدون مديرية التعليم 
إلى ذلــك تفقد وفد من نواب الشــمال مديرية التربية 
والتعليم بالمحافظة وكان في استقبالهم مدير المديرية 
أشرف حرز اهلل؛ والنائب اإلداري والفني وعدد من مدراء 
الدوائــر ولفيف من العامليــن بالمديرية؛ في حين ضم 
الوفد ُكاًل من النواب: يوســف الشــرافي، محمد شهاب، 

مشير المصري، وجميلة الشنطي. 
وشــكر النواب المديريــة وطواقم العامليــن فيها على 
الجهــود المتواصلة التي يبذلونها بهــدف خدمة أبنائنا 
الطلبة؛ وقدموا التهاني للمديرية بمناسبة حصولها على 
المركز األول على جميع المؤسسات الحكومية بالمحافظة 
في مســابقة اللجنة الحكومية الخاصة بخدمة الجمهور 
والتي أطلقتها سابقًا األمانة العامة لمجلس الوزراء بهدف 
تجويد العمل في المؤسســات الحكومية الفلسطينية.
بدوره أطلــع مدير المديرية النواب على ســير العملية 
التعليميــة لمرحلــة الثانوية العامــة بالمحافظة ومدى 
التزام الطلبة بإجراءات الوقاية والسالمة الخاصة بجائحة 
كورونا، موضحًا رؤية المديرية الخاصة بالتعليم عن بعد، 
وموضحًا برامج وفعاليات وأنشــطة المديرية المتعلقة 
بتجويد واســتمرار العمل التربوي والمسيرة التعليمية.

مواقف برلمانية دولية

برلمانيون أوربيون يدعون لدعم غزة في مواجهة كورونا
وقع "24" نائبًا في البرلمان األوروبي على عريضة للمرصد األورومتوسطي لحقوق 
اإلنسان، تدعو االحتالل إلى السماح الفوري بإدخال مستلزمات مكافحة "كورونا" 
إلــى قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من "14" ســنة. 
ومــن بين الموقعين رئيس وفد العالقات مع فلســطين فــي البرلمان األوروبي 
النائب "مانو بينيــدا"، ونائبته "مارغريت أوكين"، وأعــرب النواب الموقعين عن 

قلقهم إزاء التفشي الواسع لجائحة "كورونا" في قطاع غزة.
وطالبوا االتحاد األوروبي بإرسال مساعدات طبية فورية إلى قطاع غزة عن طريق 
منظمة الصحة العالمية، والعمل مع القــوى الكبرى واألمم المتحدة لتزويد غزة 

بلقاح "كورونا". 
ودعـــا الموقعون جميع األطراف إلى تنحية الحســابات السياسية، والتركيز على 
إنقاذ المدنيين من "كورونا"، كما حّثوا االحتالل على السماح بإدخال المساعدات 

الطبية وإنهاء حصار غزة.

رئيس البرلمان التونسي يعبر عن رفضه للتطبيع بين المغرب واالحتالل
اعتبر رئيس البرلمان التونســي راشــد الغنوشــي، اتفاق تطبيــع العالقات بين 
المغرب واالحتالل "خروجا على اإلجماع العربي"، مشددًا على أن تونس لن تنساق 

خلف التطبيع. 
وقال الغنوشــي:" لقد صُدمنا من اعالن تطبيع العالقات بين المغرب الشــقيق 
واالحتالل وهو أمر يشــكل خروجًا عن اإلجماع العربي القاضي بنبذ العالقات مع 
االحتــالل ولفــظ المطبعين معه، ونحن في تونس ليس مطروحا أن نســير في 

مسار التطبيع".
وأشار لرفض تونس لفكرة التطبيع مع االحتالل قائاًل:" لدينا إجماع وطني رسمي 
وشعبي على رفض كل أشكال العالقات مع االحتالل، كما أننا مصرون على دعم 
حقوق الشــعب الفلســطيني التي يقرها مبدأ األخوة العربية واإلسالمية وحتى 

القانون الدولي". 
برلماني سريالنكي يدعو لدعم القضية الفلسطينية

أكــد عضو البرلمان الســريالنكي "بيمال راثناياكي" أن بــالده ترفض اتفاقيات 
التطبيع مع االحتالل، والبرلمان السريالنكي يواصل الضغط على حكومة بالده 
للتمســك بموقفها الداعم للحقوق الفلســطينية، ومواجهة الضغوط األمريكية 
والصهيونيــة، داعيًا الرئيس األمريكي الجديــد "جو بايدن" إلى التحلي بالعدالة 
والنزاهة ودعم القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلســطينية.

وشــدد "راثناياكــي" خــالل نــدوة نظمتهــا رابطــة برلمانيــون ألجــل القدس 
بالتعاون مع منتدى آســيا والشــرق األوســط بعنوان "التطبيع بوابة للســالم أو 
لالستسالم؟!"، أن الشعوب ترفض تطبيع األنظمة وتناصر الحقوق الفلسطينية، 
مطالبًــا بتوحيد الجهــود ومعالجة الخذالن الحاصل بحق القضية الفلســطينية 
والعمــل علــى رفض خطــوات وفكــرة التطبيع والتعــاون ومســاعدة االحتالل.

برلماني هندي: الدعم األمريكي شجع االحتالل على سرقة األرض الفلسطينية
أكــد عضو البرلمــان الهندي النائب "كي جــي تياغي" أن الواليــات المتحدة في 
عهد دونالد ترامب، دعمت ســرقة األراضي الفلسطينية، وعلى برلمانات العالم 
العمــل لتصحيح هذه األخطاء بحق الشــعب الفلســطيني، الفتًا إلــى أن البيت 
األبيض اختار الوقوف ضد الحقوق الفلســطينية ودعم االعتداءات اإلســرائيلية 
على الشــعب الفلســطيني وشــجع االحتــالل على مخالفــة الشــرعية الدولية.

وبيّــن "تياغي" خالل ندوة برلمانية دولية تم تنظيمها عبر تطبيق "Zoom" أن 
االحتالل صعد من مخططاته االســتيطانية بغطاء ودعم أمريكي، مشددًا على 
ضرورة العمل من أجل استعادة الشرعية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية.

برلماني مالديفي: علينا دعم غزة لمواجهة كورونا
حــذر النائب فــي برلمان المالديف ســعود حســين، من كارثــة صحية حقيقية 
تهــدد قطاع غزة نتيجة نقص اإلمكانات والمســتلزمات الطبيــة بفعل الحصار 
خاصة مع تفشــي جائحة كورونا، مشــددًا على ضرورة التحرك العاجل من قبل 
المجتمــع الدولي والضغط على االحتــالل إلدخال المعونــات الطبية والصحية.

ودعا حسين، العالم إلى الوقوف بشكل محايد من القضية الفلسطينية، ومنح الشعب 
الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وانتقــد النائــب المالديفــي سياســة التطبيــع مــع االحتــالل التــي تنتهجهــا 
بعــض األنظمــة العربيــة معتبــراً أنها شــجعت االحتــالل على ســرقة األرض 
الفلســطينية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق األرض واالنســان الفلسطيني.

البرلمان اإليرلندي يعيد تشكيل مجموعة أصدقاء فلسطين
أعلنت النائب في البرلمان اإليرلندي "فرانســيس بالك" إعادة تشكيل مجموعة 
أصدقاء فلســطين في البرلمان اإليرلندي؛ مشيرة أن هذا القرار تم اتخاذه خالل 
جلسة رسمية للبرلمان اإليرلندي حضرها أعضاء مجلس الشيوخ من جميع األحزاب.

ونوهــت أن هــذه المجموعــة البرلمانيــة ســتعمل بــكل جــد للتأكــد مــن 
الفلســطينية،  الحقــوق  الدفــاع عــن  فــي  تتخــذ موقفــًا قويــًا  ايرلنــدا  أن 
ونشــر الوعــي فــي كافــة أرجــاء ايرلنــدا بشــأن مــا يحــدث فــي فلســطين.

وأكدت أن المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة هو بحاجة إلى دعم 
المجتمع الدولي، ال ســيما الدول األوروبية، وعلى إيرلندا أن تكون جاهزة لذلك.

التطبيع جرأ االحتالل على مزيد من الجرائم


