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خالل جولة ليلية تفقدية شمال القطاع

د .بحر يشيد بجهود وزارة الداخلية للحد من "كورونا"
ويدعو المواطنين لمزيد من التعاون

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

أي َذ ْن ٍب
ِب ّ

تفقــد رئيس المجلس التشــريعي باإلنابــة د .أحمد
بحر الحواجز األمنية والشــرطية بمحافظة الشــمال
والمُقامة ضمن إجراءات مواجهة "كورونا" ،رافقه وكيل
وزارة الداخلية واألمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم،
بمشاركة النائبين إسماعيل األشقر؛ ومشير المصري؛
وأمين عام الشريعي ثروت البيك ،ومدير عام الشرطة
اللواء محمود صالح ،ولفيف من قادة وزارة الداخلية.
وأشــاد بحر؛ بجهــود وزارة الداخلية فــي حفظ الحالة
األمنيــة واســتقرار المجتمــع ،مؤكــداً أن المجلــس
التشــريعي يراقــــب ويتابـــــع عمل األجهزة األمنية
وينظر بعيــــن الرضى لما تقدمـــه وتقوم بــه وزارة
الداخليــةمنخاللأجهزتهــا المختلفــة.
وخاطــب العاملين بــوزارة الداخلية قائــ ً
ا ":أنتم خط
الدفاع األول واألخير عن شــعبكم في مواجهة الوباء،
ورغم قلــــة اإلمكانات والصعــاب نأمل منكم تقديم
أفضــل مــا لديكــــم ألن شعبكــــم يســتحق البذل
والتضحية للحفاظ على مجتمع آمناًومعافى".

دون مقدمات وعلى غير العادة أخط كلمات مقالي هذا؛ ألسأل كل الضمائر
ذنب ُقتِــل الصيادَين "حســن ومحمود"
الحيــة على وجه البســيطة بــأي ٍ
الزعزوع ،وأصيب شــقيقهما الثالث ياسر؛ لدى ممارستهم لمهنتهم الشاقة
في صيد األســماك في بحر غــزة المنكوبة بالحصار وبظلــم ذوي القربى،
ولماذا بادرت بحرية جيراننا "الوديعة" باســتخدام أقصى وأعنف الوســائل
مباشرة وهي إطالق النار صوب مركبهم البسيط المتهالك قبل أن تستخدم
وسائل أخرى كالتحذير أو المطالبة بتسليم أنفسهم.
بادرتهم بالموت والقتل دون رحمة وال شفقة وال حتى احترام للجوار؛ وهم
البســطاء العُزّل الســاع ِين على رزق عيالهم وقوت يومهم ،وال أدري كيف
وبماذا كان يفكر من أمر ونفذ التعليمات بقتل أبرياء بســطاء؛ بل كيف نام
من ليلته تلك!؟.
حادثة أفجعت قلب أم مكلومة ،وكســرت هامة والدهم الضعيف المريض،
وألهبت مشــاعر مجتمع بأكمله تجاه من نسميهم أشقاء وشقيقتنا الكبرى؛
وقد علمنا اآلن أن أكبر وأفظع ألم ممكن أن يعانيه المرء هو صداع الشقيقة
حينما ال ترحم صغيراً وال توقر كبيراً!!.
أي منطلق
ِب ّ
بل بــأي منطلق تمارس دولــة كبرى حصاراً مطبقاً على شــريط جغرافي
صغير ومحدود وفقير الموارد الطبيعية رغم غناه بموارده البشرية وإيمان
أهلــه بقدراتهم وعظيم أملهم بربهم ،وتُصــرًّ على مواصلة هذا الحصار
لسنواتٍ وســنوات غير مقدرة للحاجات اإلنســانية الملحة لمليوني انسان
يجابهــون العــدو الذي يتربص بهم ليــل نهار؛ فيحاولــون اللجوء لبعدهم
العربي وحاضنتهم القومية ليجدوها أشــدُ ضــراوة ووقعاً على النفس من
االحتالل البغيض الذي ســرق األرض ،لماذا هل ليتحقق فينا قول الشــاعر
ً
حينما قال قديماًُ ":
وظ ْلمُ َذ ِوي ُ
عَ َلى المَرْ ِء
مَضَاضَـة
القرْبَى أَشَدُّ
مِنْ ْ
الحُسَام المُهَنَّـدِ".
وَق ِع
ِ
وبأي منطق أيضاً يُمارسُ ضدنا سياسة اغالق المعابر التي من المفترض
أنهــا تقلنا نحو أهلنا ودولنا العربية ومشــرقنا اإلســامي الرحب؛ ويفرض
ســبب كان ،بل ونخضع ألبشع أساليب القهر
علينا المكوث دون ســفر ألي
ٍ
واالذالل أثناء الذهاب واإلياب حينما يســمح لنا بالســفر اســتثنا ًء في رحلة
رعب تبدأ فور ولوجنا ألرض التيه وتمتد إلى حين خروجنا من عاصمة المعز
التي باتت تقهر ساكنيها عالوة على ضيوفها.
أي حق
ِب ّ
وبأي حق يتخلى الشقيق عن شقيقه ويلقي به في مهاوي الردى رغم علمنا
بأن عادات العرب في الجاهلية لم تكن تسمح للرفيق أن يتخلى عن رفيقه،
ألهذه الدرجة بات دمنا رخيصاً وهانت علينا قيم الجوار والعروبة.
كلمة الحق والحقيقة التي وجب على كل حر أن ينطق بها هي :إن غزة التي
يقطنها مليوني نســمة بحاجة للعيش الكريم وهي تستحق بجدارة الحياة
وعلى أهل الجوار أن يحترموها ويقدموا لها المخرج من أزمتها أو على األقل
عيش كريم ،عليهــم أن يتعاملوا مع غزة كما
يتركوهــا لتبحث عن ســبُل ٍ
تتعامل أي دولة محترمة مع جيراها ومعابرها البرية والبحرية.
أصبح من الواجب على قيادة غزة وكل من يريد لها الحياة التفكير بشــكل
غير تقليدي نحو إيجاد حل بديل لمأساة معبرها اليتيم ،غزة تستحق منافذ
أخرى نحو العالم سواء بحرية أو جوية؛ ما المانع لو تحرك المسئولين ليجدوا
حً
ال عبر أي دولة صديقة التي بدورها ممكن أن تتعاون مع المجتمع الدولي
لتدشين ميناء بحري متواضع بغزة يحمل أهلها نحو مقاصدهم الخارجية؟
اعتقد أن هذا بات من أوجب الواجبات ،فهل من مجيب؟.

وثمنبحر؛جهودالوزاراتوالمؤسساتكافةالتيتعمل
من أجــل حماية مجتمعنا من جائحة كورونا خاصـــة
وزارات الداخليــــة والصحــة والتنميــة االجتماعيــة،
داعيـــــاً المواطنين لاللتزام بالتعليمات والتوجيهات
التيتصــدرعنتلكالجهــاتحفاظــاًعلىسالمتهــم
وسالمـــةالمجتمـــع.
بــدوره شكــــر اللواء أبو نعيـــم المجلس التشريعي
وعلى رأسه د .أحمــد بحـر على متابعتهـم المستمرة
لعمـل وجهــود وزارة الداخلية ،مؤكداً استمرار إجراءات
تطبيق القانــــون وحفظ األمن والسلم األهلــي في
المجتمــــع ،مثمناً جهود جهــــاز الشرطــة في خدمة
المواطنيــنوالمجتمــع.
من ناحيتـــه قـــدم مدير عام الشرطة اللواء محمــود
صــالح ،شرحاً مفصــ ً
ال عن اإلجــراءات المتبعــة على
الحواجــز من أجــل انفــاذ قــــرارات فصـل المناطق
للحــدمنانتشــارفايروسكورونا،وكيفيةالتعاملمع
الحاالتالمخالفةأومعالمربعاتالمحجورةبشكلكامل.

النائب األسطل يتفقد الحواجز الشرطية بمحافظتي رفح وخان يونس
تفقــد النائــب يونس األســطل؛ الحواجز الشــرطة
المنتشــرة بين محافظتي رفح وخانيونس وكذلك
حواجــز الشــرطة البحريــة والشــرطة العســكرية
المنتشرة على طول بحر محافظة رفح وعلى الحدود
معجمهوريةمصرالعربية،وذلكبجولةليليةتفقدية
رافقه فيها وفد من التوجيه السياسي والمعنوي وعدد
من كبار ضباط شرطة المحافظتين.
قال النائب األسطل ":إن هذه الجولة تأتي لتفقد سير
العمل على الحواجز الشــرطية في محافظتي رفح
وخــان يونس بهدف االطمئنان علــى كل اإلجراءات
المنفذة واالطالع على ســير العمل في ظل تفشي
فيروس كورونا".
واســتمع النائب األســطل والوفد المرافق له لشرح
مفصل عن اإلجــراءات المتبعة في متابعة الملفات
والقضايــا التي تتعلق بمجريات العمل اليومي وفق
الخطــة األمنيــة الطارئة التــي أعدتها قيــادة وزارة

الداخليــة بهــدف منع تفشــي فايــروس كورونا بين
المواطنين.
وأثنى علــى أداء المراكز الشــرطية واألجهزة األمنية
وطواقــم العامليــن فيهــا في حفــظ األمــن وخدمة
المواطنين والسهر من أجل راحتهم ،مثمناً جهودهم
لبسط السيطرة وفرض النظام والقانون.

مدير التحرير
AL - P R L M A N

palplc

ماجد أحمد أبو مراد

plc.pal

plc_pal

تحرير ومتابعة
الدائرة اإلعالمية

plc.gaza

تصميم وإخراج
حسام أحمد ابو دقة

+ 970 8 2827027

+ 970 8 2827037

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في
المجلس التشريعي الفلسطيني

info@plc.ps

plc.ps

الخميس
 14صفر  1442هـ  1 -أكتوبر  /تشرين األول  2020م
السنة الثالثة عشر  -العدد ()301
صحيفة نصف شهرية تصدر عن /

الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني

AL - P R L M A N

06

التشــريعي يســتقبل وفــدًا
مــن وجهاء القطــاع ويبحث
الحوادث والمشكالت األخيرة
ويعــد بتســريع إجــراءات
التقاضي وتنفيذ األحكام

w w w . p l c . p s

وفدا من غائلة المغدور البشيتي
لدى استقباله ً

د .بحر :نعمل إلنفاذ القانون وتطبيق العدالة على المجرمين وحفظ السلم األهلي

أكد رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد
بحــر ،أن القانون ســيأخذ مجــراه وأن أحكام
القانون ستطبق في حق القتلة والمجرمين،
موضحاً أن التشريعي سيقوم بدوره لضمان
انفاذالقانونوخاصةأحكاماإلعدامبحقالقتلة.
جاءت تلك التصريحات لدى استقباله وفداً من
عائلة المغدور أحمد زكي البشــيتي ،بحضور
النــواب :محمد فرج الغول ،مــروان أبو راس،
ويحيــى العبادســة ،وقــال بحر ":أقــدر حالة
الصبر والصمود من عائلة البشيتي – الشاعر
والتي فضلت االلتزام بالقانون وضبط النفس
رغم أنهــا صاحبة حق" .معتبــراً أنها ضربت
نموذجاً للعائالت الفلســطينية األصيلة التي
تقدم مصلحة الوطن والمجتمع.

مظلة وطنية إلنفاذ القانون

من جهته؛ قال رئيــس لجنة الرقابة وحقوق

اإلنسان النائب يحيى العبادسة ":إن مخــــاوف
عائلة البشيتي – الشاعــر في تأخــر تنفيــذ
حكــم اإلعدام بحــق القاتل مشروعــة ،لكن
الكــل الفلسطيني مع انفاذ القانون بعــد أخذ
كافــة المقتضيـــات والمسوغـــات القانونية
والوطنيةواألخالقيــة".
بــدوره؛ قال رئيس اللجنــة القانونية النائب
محمــد فــرج الغــول ":إن التشــريعي تجاوز
معضلــة عـــــدم مصادقة أبو مـــازن بحكم
انتهــاء واليته على أحكـــــام اإلعـــــدام من
خـــال مصادقــة التشــريعي عليهــا ،لــذا
فلتطمئن عائلــــة البشيتي أن حكم اإلعدام
سينفذ بحق الجاني".
من ناحيته؛ قال النائب مــروان أبو راس ":إن
جريمــة قتل الصراف أحمد البشــيتي أعطت
دليــ ً
ا واضحــاً أن الجريمــة ال مبرر لهــا ،لذا

التشريعي ينعى أمير دولة الكويت ويستذكر
مواقفه المشرفة مع الشعب الفلسطيني

نعـــي رئيس المجلس التشريعي باإلنابـة
د .أحمـــد بحر أميـــر دولـــة الكويت سمـو
الشيخ صبـاح األحمد الجابـر الصبـاح ،والذي
وافتــه المنيــة أمس األول.
وقـــال د .بحــــر في تصريح صحفــي ":إن
األمــة العربيــة واإلســامية فقــدت اليوم
أميراً عزيــــزاً وقائـــداً فــــذاً ،وأحــد أبــرز
الشــخصيات التي عملت على وحدة األمة،
وحرصــت علــى قضاياهــا وفــي مقدمتها
القضيةالفلسطينية".
وأشــاد د .بحر بمناقب األميــر الفقيد الذي
كان دومــاً فــي صــف الحق الفلســطيني،
وكانــت مواقف الكويت دومــاً في المحافل
العربيــة والدوليــة إلــى جانب فلســطين
وشعبها بتوجيهات وتعليمــات مباشـــرة من

سمو األمير الراحل.
واســتذكر مواقــف الكويــت شــعباً وقياد ًة
وبرلمانــا علــى مــدار تاريــخ القضيــة
الفلســطينية ،حيــث جاهــد الشــعب
الكويتي االحتــال الصهيوني مع إخوانهم
الفلســطينيين عــام  ،1948وكانــت
الكويــت من أوائـــل الدول التــي احتضنت
الفلســطينيين الالجئين ،وقدمت لشــعبنا
الدعم المادي والمعنـوي.
وفي ختــام تصريحــه عبر بحر عن
خالــص التقديــر ألميـــر الكويـت
الجديــد سمــو الشيــخ نــــواف
األحمــد الجابــر الصباح ،راجياً
اهلل أن يوفقـــه فـــي حمـــل
األمانــــة.

يجب القصاص من المجــرم بأقسى سرعة،
مطمئنــاً عائلتــه أن األمــور تســير باالتجاه
الصحيح وأن أحكام القانون ستنفذ قريباً.
وفي كلمــــة عــن عائلــة المغدور؛ أعتبــــر
عبد الكريــــم الشاعر أن الجريمـــة أصـابت
المجتمــع الفلسطيني ككل ،وقــال الشاعر":
جئناكــــم اليــــوم ونحن كاظمين الغيــظ،
لكننــا نأمــــل منكــم أن تكــون قضيتنا لها
األولويــــة لديكم ،ألنها تشكــــل قضية رأي
عــام ،ونحن نخشى أن يطول األمــر" ،داعيــاً
التشريعي لتجاهــــل أي ضغوط قد تمارس
عليــه لتأجيل انفــاذ القانــون.
وبيــن الشــاعر أن العائلة شــكلت منذ وقوع
الجريمة شــكلت لجان لضبط أفــراد العائلة
التزامــاً بدعوات الجميــــع بضبـــط النفس،
وترك المجال أمام القانون ليأخذ مجراه.

نـــواب يقدمــون التعــازي
لعائلة الزعزوع باستشهاد
أبنائهـــا
02

لجنــة الداخليــة واألمـــن
تستمــع للــواء أبونعيــم
حــول إجــراءات الداخليــة
فـــي مواجهــــة "كورونــا"
03

لجنـــة الرتبيــــة تناقــش
األوضـــــاع التعليميـــــة
وواقــــع وخدمـــات وزارة
التنميــة يف ظــل كورونــا
04

لجنــــة القـــدس تدعــــو
لتوثيــق جرائـم االحتالل
تمهيـــــــداً لتقديمهـــــــا
للمحاكـــم الدوليـة
07
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أخبار

نواب يتفقدون مديرية تعليم الوسطى

زار وفد من نواب الوســطى مديرية
التعليم بالمحافظــة لالطالع على
االســتعدادات التمهيدية الستئناف
العــام الدراســي حال ســماح جهات
االختصاص بذلك ،وضم الوفد ُك ً
ال
مــن النــواب :عبد الرحمــن الجمل،
ســالم ســامة ،وهدى نعيم ،وكان
فــي اســتقبالهم مديــر المديريــة
هشــام الحــاج؛ والنائبيــن اإلداري
والفنــي وبعض من مــدراء الدوائر
ورؤســاء األقســام بالمديريــة.

وأشاد النواب لدى زيارتهم للمديرية
بجهودهــا وطواقــم العاملين فيها
مــن أجــل المحافظة علــى الطلبة
واالســتعداد للعملية التعليمية في
ظل جائحــة كورونــا ،منوهين إلى
أن الزيــارة تأتــي في ظل سلســلة
زيــارات تواصليــة مع المؤسســات
الرســمية ومنظمــات المجتمــع
المدني لالطالع على أخر التطورات
واإلجراءات المتخذة في ظل كورونا.
بــدوره اطلــع مديــر المديريــة

هشــام الحــاج؛ وفــد النــواب على
إجراءات مديريته لمواجهة انتشــار
الفيــروس ،باإلضافة لشــرحه ألخر
التطورات واالســتعدادات التي تهيأ
المؤسســات التعليميــة والمدارس
لبدء العام الدراســي في حال وصلنا
لمرحلــة التعايــش ،منوهــاً إلعداد
خطــة متكاملة للعمــل اليومي في
كل مــدارس مديريــة المحافظــة
الوســطى ،ومعربــاً عــن اســتعداد
مديريته للعمل فور السماح بذلك.

كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية تعزي
عائلة الزعزوع باستشهاد أبنائها

العــدد
()301

 1أكتوبر /تشرين األول  2020م

دعا لتفعيل المقاومة بالضفة

النائب األسطل :االقتحامات المتكررة لألقصى
جزء من مسلسل صهيوني يهدف لهدمه
وشــدد النائــب يونــس األســطل أن
سياسةاالقتحاماتالصهيونيةاليومية
للمسجد األقصى تشكل خطورة ألنها
جزءمنمسلسليهــدفلهدمـه،مالم
تحدث مقاومة ترهب االحتـــالل عن
اإلقدام على ذلك.
وأوضح األسطل في تصريح صحفي؛
أن شعبنــــا هو خـــــط الدفــاع األول
عن األقصى ،مؤكداً مقاومة جرائــــم
االحتــال ومخططاتــه بكل أشــكال
المقاومةالممكنة،وخاصةالعسكرية.
وشــدد بــأن فلســطين ليســت
للفلســطينيين وحدهــم ،وال للعرب
ً
مباركة
دون ســواهم ،بل جعلهــا اهلل
للعالمين ،داعياً كل أحرار العالم وفي
مقدمتهمالشعوبالعربيةواإلسالمية
لدعمصمودالشعبالفلسطينيبكل
أنواع الدعم المادي والعســكري ،حتى
نحافظ على حاضنــة المقاومة ،وألن
االحتالل ال يفهم إال لغة القوة.

وأكــد أن سياســة التقســيم الزماني
والمكانــي ليســت إال خطــو ًة نحــو
الهيمنة التامة على المسجد األقصى،
داعيــاً الفصائــل لتصعيــد المقاومة
الشعبيةكخطوةعلىطريقالمقاومة
العسكرية في الضفة الغربية ،مضيفاً
ســتظل غزة ومقاومتها هي الســيف
المسلولعلىرؤوسالصهاينة.

النائب العبادسة :السلطة بالضفة غير جادة بإنهاء
االنقسام ولم تحترم القانون وال الحريات العامة
أكــد النائب يحيــى العبادســة على
أهميــة تحقيــق الوحــدة الوطنيــة
الفلســطينية ،مشــيراً أن الســلطة
الفلســطينية رغم األجواء اإليجابية
لــم تنفــذ خطــوات عمليــة إلنهــاء
االنقسام ولم تحترم القانون.
وقال العبادسة في تصريح صحفي":
إنالضمانة األساسية لتحقيق الوحدة
الوطنية وإنهاء االنقسام هي تطبيق
ســيادة القانون والسلطة لم تحترم
ن فسياســة التمييز
القانون حتى اآل 
بحق قطاع غزة واضحة مع أن األصل
أن يكــون المواطنين متســاوون في
الحقوق والواجبات".
وأضــاف ":محمــود عبــاس منتهيــة
واليته عملياً وقام بتعطيل المجلس
التشــريعي والغائــه ،كذلــك يعمــد
لتقاعد موظفي السلطة إدارياً ومالياً
وهم علــى رأس عملهم في مخالفة
واضحة للقانون".
وأكــد النائــب العبادســة ،الســلطة
بالضفــة الغربيــة إلطــاق الحريات

العامــة وتحقيــق ســيادة القانــون
باعتبــاره المدخل الحقيقي لتحقيق
الوحدة الوطنية؛ مشدداً على ضرورة
وقــف االعتقاالت والتنســيق األمني
واالحتــكام لمعاييــر محــددة ضمن
تقاسم موارد الســلطة بدون تمييز
ألن هذه القضايا قضايا أساسية البد
من الحديــث عنها لتحقيق شــراكة
كاملة.

النائب النجار يستغيث بالمؤسسات الدولية
والمجتمعية إلنقاذ مستشفيات غزة

قــدم وفــد من نــواب كتلــة التغيير
واإلصــاح البرلمانيــة واجــب العزاء
لعائلــة الزعــزوع فــي ديــر البلــح
باستشــهاد الصياديــن محمــود
وحســن الزعزوع برصــاص البحرية
المصرية فجر يوم الجمعة الماضي.
وضم الوفــد ُك ً
ال من النــواب :مروان
أبــو راس ،محمد فرج الغول ،ســالم
ســامة ،عبد الرحمن الجمل ،مشير
المصري ،وهدى نعيــم ،وعبروا عن

خالــص تعازيهــم وتضامنهــم مع
العائلة ومؤازرتهم لها جراء استشهاد
اثنيــن مــن أبنائهم وهــم يبحثون
عن رزقهــم وقوت يومهم على متن
قارب صيد صغير وفي ظل استمرار
الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد النواب وقفوهم بجانب العائلة
وتقدموا من والدي الشــهيدين بأحر
التعازيوالمواساة؛داعيناهللتعالىأن
يتقبلالشهيدينفيعليينمعالنبيين

والصديقين والشهداء وحسن أولئك
رفيقا؛ ومهيبيــن بالبحرية المصرية
بالتوقــف الفوري عن شــن الهجمات
المتعمدة على قوارب صيــادي غزة.
الجدير ذكــره أن عديد المؤسســات
األهليــة والحقوقية كانــت قد نادت
بإجــراء تحقيــق جــدي فــي مقتــل
الصيادَين "الزعــزوع" ،نظرا لتكرار
ســقوط ضحايــا مــن الصياديــن
الفلســطينيين في أحداث مشابهة.

w w w . p l c . p s

أطلــق مســؤول ملــف الصحــة
بالمجلس التشريعي النائب خميس
النجار ،نداء اســتغاثة للمؤسســات
الدوليــة واألهليــة والمجتمعيــة
دعاهم فيــه للعمل الفــوري إلنقاذ
مستشــفيات قطاع غزة التي تعاني
قلة اإلمكانيات المادية واللوجستية
والطبية في ظل تفشي كورونا.
ونوه النجــار في تصريــح صحفي؛
إلــى أن مستشــفيات القطاع تعاني
محدوديــة الموارد الطبيــة الخاصة
بأزمــة كورونا وعلى الرغم من ذلك
فهي تجــري يوميــاً " "2000فحص
لكشــف الفيــروس وتقــوم بتتبــع
الخارطة الوبائية محافظة منها على
المواطنين وحرصاً على سالمتهم.
ودعــا النائــب النجــار وزارة الصحة
برام اهلل باالهتمام بالقطاع الصحي
بغزة وتجنيبه عن الواقع السياســي
وزيادة المســاعدات الطيبة ،مطالباً
المؤسســات الصحيــة والدوليــة
والخيريــة بتوفيــر األدويــة والمواد

الالزمة لمواجهة الوباء وخاصة المواد
المخبرية وما يلزم إجراء المسحات.
وأوضح أن الطواقــم الصحية بغزة
تقوم بتنفيذ العديــد من اإلجراءات
لحماية المجتمع من انتشار الوباء من
خالل حجر المصابيــن والمخالطين
والعائدين من السفر وتقدم لهم ما
تستطيع بهدف عزلهم عن مخالطة
المجتمع المحلي.

 1أكتوبر /تشرين األول  2020م

العــدد
()301

3

أخبار ومقاالت

AL - P R L M A N

خالل جلسة استماع للواء أبو نعيم

لجنة الداخلية واألمن :ندعم إجراءات الداخلية في مواجهة "كورونا"
ونقدر تعاون المواطنين رغم التطبيع مع االحتالل

كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

نحو واقع فلسطيني جديد

عقدت لجنــة األمــن والداخلية
في المجلس التشــريعي جلسة
اســتماع لوكيل وزارة الداخلية
واألمـــن الوطني اللــواء توفيق
أبــو نعيــم؛ رافقــه مســؤول
التنظيــم واإلدارة بالــوزارة
العميــد بهجــت أبــو ســلطان،
بحضــور النــواب :إســماعيل
األشــقر ،مروان أبو راس ،سالم
سالمة ،ومحمد فرج الغول.
وناقشــت النــواب؛ اســتيعاب
الوزارة مؤخــراً " "2500عنصر،
حيــث أوضــح اللــواء أبــو نعيم
أن وزارتــه اســتوعبت العــدد
المذكــور علــى بنــد التشــغيل
المؤقت بهدف مساندة الشرطة
بعقــد مبدئي مدته " "3أشــهر،
مبينــاً أن جهاز الشــرطة يعاني
من عجز شديد في عدد األفراد.
وتســاءل النــواب؛ عن أســلوب
تعامــل عناصــر من الشــرطة

مــــع المواطنيــــن فــي ظــل المواطنين لتعاونهم.
وتقرر مزيدًا من
فــرض منــع التجـــول بســبب
جلسات االستماع
"كورونا" ،بــدوره أكد اللواء أبو
نعيم أن وزارة الداخلية لم ولـن إلــى ذلك عقــدت اللجنة
تســمح باإلســاءة ألي مواطــن اجتماعــاً دوريــاً؛ بحضور
إســماعيل
وأن أي حادث اعتــــداء أو إساءة النــواب:
للمواطنيــــن يتــم متابعتــــه األشــقر ،مروان أبوراس،
محمــد فــرج الغــول،
بكل حزم.
وأشــاد أبــو نعيــم؛ بتعــاون يونس أبــو دقة ،وجميلة
وتابعــت
المواطنيــن مع الشــرطة ،الفتاً الشــنطي،
التطــورات
إلى خطــورة النتائــج المترتبة مجريــات
على عدم االنصيــاع لتوجيهات الميدانية بسبب إجراءات
الــوزارات المختصــة بمكافحــة "كورونــا" وقــرر النواب
"كورونــا"؛ واعــداً بمتابعــة تنظيــم مجموعة زيارات
وحــل أي شــكوى أو مالحظــة تفقديــة لنقــاط وحواجز
للمواطنيــن علــى أداء طواقــم الشــرطة الرئيســية في
كل المحافظــات ،كمــا
وزارة الداخلية.
من ناحيته عبر النائب األشــقر؛ أقرت اللجنة عقد جلسات
عن تقديــر لجنتــه لعمل وزارة استماع لرؤســاء بلديات
الداخليــة وجهدهــا المبــذول القطاع لمتابعة أعمالهم
بهدف حماية المواطن ،شــاكراً في ظل كورونا.

نواب الوسطى يلتقون مدير مركز شرطة النصيرات

اســتقبل النائبان ســالم سالمة،
وعبد الرحمن الجمل ،مدير مركز
شرطة النصيرات المقدم سفيان
أبــو شــرار؛ ونائبه المقدم ســالم
مطر،مشيدينبالجهودالمتواصلة
التــي تبذلهــا األجهــزة األمنيــة
والشرطيةفيالمحافظةالوسطى
وخاصة بمخيــم النصيرات بهدف
حمايــة المواطنيــن والمحافظــة
علــى ممتلكاتهــم فــي ظــل ما
يعانيه القطاع من جائحة كورونا،
وتطبيقهــم اإلجــراءات األمنيــة

والوقائية ،الفتين إلى أن اإلجراءات
المتخذة ســاهمت كثيــرا في الحد
مـن انتشار الفيروس.
بدوره قــــدم أبو شرار؛ شرحاً وافياً
عن خطة العمل الطارئة لشــرطة
النصيرات في ظل مكافحة كورونا،
منوهاً إلــى أنهم يبذلــون أقصى
الجهود وعلى مدار الســاعة بهدف
حصر الفيروس وعدم انتشاره في
صفوفالمواطنين.
وشكر النائبان كل الجهود المبذولة
للمحافظــة على أمــن المواطنين

وسالمة المجتمع ،معربين
عــن تقديرهمــا لتعــاون
المواطنيــن مــع الجهــات
والوزارات المختصة والتي
تقدمخدماتهــاميدانياًمنذ
بدء األزمة ومــا زالت رغم
ندرةاإلمكانياتاللوجستية
وقلــة الموازنــات الماليــة
المخصصــة لهــا ،داعيــن
للعمل على تزويد شرطة
المحافظة الوسطى بأعداد
إضافية من الكادر البشرى.

منذ عدة أســابيع تدور حوارات ماراثونية بين حركتي فتح وحمــاس عقب لقاء األمناء العامين
للفصائــل فــي رام اهلل وبيروت ،بهــدف ترتيب البيت الفلســطيني الداخلي ،وتوحيد الشــعب
الفلســطيني وقواه الوطنية واإلســامية في جبهة موحدة من أجل مواجهة االحتالل والتصدي
للمخاطر والتحديات التاريخية التي تواجه الشــعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ،وعلى رأسها
صفقة القرن وقرار الضم وموجة اللهاث العربي التطبيعي اآلثم خلف الكيان الصهيوني.
ولعل الحوارات األخيرة بين الحركتين في تركيا حملت العديد من المؤشرات اإليجابية ومنحت
شــعبنا قدرا وافيا من التفاؤل إزاء سرعة ترجمة الخالصات والمخرجات التي تمخض عنها لقاء
األمنــاء العامين إلى واقع تنفيذي وبرنامج عملي يرتقي بالعمل الوطني الفلســطيني ،ويعيد
صياغة المشــهد الوطني الفلســطيني باتجاه تكريس نظام سياســي جديد وفعال ينهي آثار
االنقســام الكارثية ويحقق مبادئ وأصول الوحدة والمصالحة الوطنية ،ويرســم الخطى باتجاه
إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلســطينية على أسس ســليمة وبناء استراتيجية وطنية
موحــدة قادرة علــى قيادة النضال الوطني في المرحلة القادمــة في وجه االحتالل ومخططات
الضم وصفقـــــات تصفية القضيــــة الفلسطينيـــــة ،وكبــح الهرولة المخزيــة لبعض الدول
العربية نحو التطبيع مع االحتالل.
إننــا فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني نؤكد على ضــرورة اإلســراع في إصــاح الواقع
الفلسطيني الداخلي وإنجاز كافة الترتيبات الكفيلة بإعادة القطار الوطني إل س ّكته الصحيحة،
والتطبيق الدقيــق واألمين لنتائج ومخرجات لقاء األمناء العامين للفصائل الفلســطينية الذي
انعقــد في بيروت ورام اهلل مؤخــرا ،والدفع القوي لآلليات والمناخات وعناصــر بناء الثقة التي
تشــكل األرضيــة الصلبــة للمصالحة والتوافــق الوطني المفضــي إلى تحقيق االســتراتيجية
الفلســطينية الموحــدة والبرنامج السياســي الوطني الجامــع بما يهيئ لدحــر االحتالل وكبح
ومواجهة بلدوزر التطبيع والخيانة واالستسالم.
وال ريب أن قدرتنا ،كفلســطينيين ،على تصحيح بوصلتنا الوطنية وإعادة اللحمة إلى مســارنا
الوطنــي المثقــل باآلالم والجراحــــــات ،تبدو كبيــرة للغاية في ضوء التحديــات الراهنة التي
تعصف بنا من كل حدب وصـــــوب ،إذ ال مفر من معانقة النجاح هذه المرة ،وال مجال لمعاقرة
الفشل بأي حال من األحوال.
وليــس خافيا أن توحيد الموقف الفلســطيني وبناء اســتراتيجية فلســطينية جديدة يلتئم في
ظلها جميع الفلســطينيين ،تشــكل حافزا قويا وملهمــا نحو انطالقة عربية وإســامية واثقة
لبناء اســتراتيجية موازيــة لمواجهة قطار التطبيع والمطبعين ،وحماية الشــعب الفلســطيني
والقضية الفلسطينية واألمن القومي العربي ،السياســـــي والعسكـــــري واألمني واالجتماعي
واالقتصادي والثقافي ،من أخطار التطبيــــع التي تنفث ســمومها القاتلـــــة فــي عمق الواقع
والوعي العربي واإلسالمي المعاصر.
إننا وبالرغم من مســار التدابر واالختالف السابق ،والتداعيات السلبية التي خ ّلفها االنقســــام
علــى جبهتنــا الداخلية طوال الســنوات الماضيـــــة ،ليحدونــا األمل في بناء واقع فلســطيني
جديد خالل المرحلة القادمـــــة ،يلتزم باألصول والجذور ،ويلتحم مع القيم والحقوق والثوابت
الوطنية ،ويتصـــــدى لمخططـــــات األعـــــداء على مختلف األصعدة والمستويــــات ،ويشكل
شوكة في حلق كل المتآمرين.
ومن هنا فإننا نؤكد على دعم المجلس التشريعي الكامل لقرارات ومخرجات لقاء بيروت  -رام
اهلل ،ولــكل التوافقات والتفاهمات التي تتمخض عن حــوارات حركتي حماس وفتح والفصائل
الفلســطينية ،وسنعمل كل ما في وســعنا من أجل ضمان إنجاح البرنامج الوطني واالتفاقيات
والتفاهمات الفصائلية ،وسنبقى على استعداد تام وجهوزية عالية لتوفير كل أشكال ومقومات
النجــاح للجهد الوطنــي الراهن وتحويل مخرجات الحوارات الوطنيــة إلى برنامج عملي وآليات
تنفيذية تستنهض قضيتنا الوطنية وتذود عن حمى مقدساتنا وتحاصر نهج الخيانة والتطبيع
الــذي تــردّت فيه بعض األنظمــــــة العربية ،ونطالــب حركة فتح والفصائــل حتى يتم األمر
بالعمــل لرفع الحصار عن غــــــزة وإعادة مخصصات أســر الشــهداء واألســرى وموظفي غزة
وضمان حقوقهم المستحقة.
وأخيرا ..فإننا ندعو شــعبنا الفلسطيني بكافة شــرائحه وأطيافه وتالوينه السياسية والفكرية
واالجتماعية إلى دعم وإســناد جهود ألمناء العامين للفصائل الفلســطينية والحوارات الوطنية
التي تجري بين حركتي فتح وحماس بين يدي الحوار الوطني الشامل الذي يجمع الكل الوطني
الفلســطيني ،مؤكديــن أن الحاضنة الشــعبية والمجتمعية تشــكل الوعاء األصيــل واألرضية
الصلبــة لتعزيــز صمودنا الوطني علــى أرضنا ووطننا ومقدســاتنا ومواجهــة مؤامرات الضم
والتطبيع ومخططات التصفية واالستهداف لقضيتنا الوطنية.
"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"
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لدى استماعها لوكيلي التعليم والتنمية االجتماعية ..لجنة التربية تناقش
األوضاع التعليمية وواقع وزارة التنمية
عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية
في المجلس التشريعي جلستي استماع
لوكيلــي وزارتــي التربيــة والتعليــم
والتنميــة االجتماعيــة وناقشــت معهما
دورهما واســتعداداتهما لخدمة المجتمع
أثناء انتشار فايروس كورونا" ،البرلمان"
تابعت الجلستين وأعدت التقرير التالي:
الواقع التعليمي
هذا وناقشــت اللجنة مدى جهوزية وزارة التعليم
لبدء العام الدراســي حال سمحت الظروف ،وذلك
أثنــاء جلســة اســتماع عقدتهــا لوكيل الــوزارة
الدكتور زياد ثابت؛ بحضور النواب :عبد الرحمن
الجمــل ،خميــس النجــار ،محمد شــهاب ،يحيى
العبادسة ،سالم سالمة ،وهدى نعيم.
وأكد الجمل؛ على أهمية االســتعداد الســتئناف
العمليــة التعليميــة بمــا يضمن وقايــة وحماية
الطلبــة من مخاطــر اإلصابة بفيــروس كورونا،
وتجهيز الصفوف الدراسية الواقعية واالفتراضية
بمــا يتالءم مع ظروف الجائحــة ،مثمناً دور وزارة
التربية والتعليم في مواجهة كورونا.
من ناحيته استعرض ثابت ،اســتعدادات الوزارة
للتعامل مع كورونا ،منوهاً لعدم جاهزية بعض
المــدارس التــي تــم تخصيصها كمراكــز حجر
صحي ،واإلجــراءات المتبعة للتعليــم عن البعد،
وآلية توزيع الكتب المدرسية ،والحلول المقترحة
لالزدحــام فــي الفصــول الدراســية ،وتقليــص
الحصص الدراسية؛ مبيناً أن التعليم اإللكتروني
هو مساند للوجاهي وليس بدي ً
ال عنه.
ولدى اجابته على تساؤالت النواب حول اإلجراءات
الوقائية في المدارس ،قال ثابت ":سيتم تعقيم
المدرسة يومياً قبيل الفترة الصباحية والمسائية،
وتقليــص أعــداد الطلبة في الفصول وتقســيم
كل فصل إلى شــعبتين ،بحيث تداوم كل شعبة
ثالثة أيام أسبوعياً ،وتقليص الحصص الدراسية

لجنة الرتبية لدى استماعها لوكيل وزارة التعليم الدكتور /زياد ثابت جانب من جلسة استماع لجنة الرتبية لوكيل وزارة التنمية اإلجتماعية د .غازي حمد

إلى خمســة حصص يومياً ،والتركيز على المواد
األساسية والمهارات الحياتية للمرحلة االبتدائية".
الحسابات اإللكترونية
مــن جانبه ،قــال مدير عــام اإلشــراف والتأهيل
التربــوي بالــوزارة محمــود مطــر ":إنــه تــم
توفيــر أكثــر مــن " "8500حســاب الكترونــي
للمعلميــن ،وتــم انضمــام أكثــر مــن " "75ألف
طالب إلــى الفصــول االفتراضية التــي أطلقتها
الــوزارة عبــر منصــة ."Google Classroom
بــدوره ،أوضح رئيــس لجنة الطــوارئ المركزية
حاتــم غيــث ،أن الــوزارة قدمــت " "17مدرســة
كمراكز للحجــر الصحي ،باإلضافة لـ " "5مدارس
إلسناد المستشفيات الرئيسية ،وتكفلت بصيانة
تلك المدارس ،وتزويد الطب الوقائي بالعديد من
سيارات الوزارة.
وتستمع لوكيل التنمية االجتماعية
إلى ذلــك عقدت اللجنة جلســة اســتماع لوكيل
وزارة التنميــة االجتماعية د .غازي حمد ،للتعرف
علــى اســتعدادات الــوزارة للتعامل مــع جائحة
كورونا ،وانجازاتها خالل الفترة الماضية.

النائب يوسف :ليس أمامنا سوى خيار
العمل الموحد للتصدي لكل المؤامرات
قال النائب في المجلس التشــريعي حسن
يوســف ":إنه ال يوجد أمام الفلســطينيين
ســوى خيار العمل الموحد ،وهو ما تجســد
في اجتمــاع األمناء العامييــن وما تاله من
اجتماعــات ثنائية أكــدت أن االعتماد على
الوحــدة كفيــل بالتصدي لــكل المؤامرات
التــي تحــاك ضــد القضيــة الفلســطينية
ومقدساتها وأقصاها".
وأكد النائب يوسف في تصريح "للبرلمان"
على ضرورة وأهمية الوحدة الوطنية وإنهاء
االنقســام ،خدمــة للقضية الفلســطينية
وإلفشال مشاريع التصفية والتطبيع.
وأضــاف أن مــا تتعــرض لــه القضيــة
الفلسطينية من تحديات كبيرة توجب على
كل مكونات الشــعب الفلســطيني الوحدة
في خندق واحد للوقوف بحزم وقوة أمامها،
مشيراً إلى أن تعرض القضية الفلسطينية
لهذه المخاطر يدعونا لترك كل شيء جانباً
والعمل بشكل مصيري لمواجهة التحديات.
وأشــار إلــى أن اتفــاق حركتــي "فتــح"،

"حماس" فــي ختام لقاءات جمعتهمـــا في
مقــر القنصلية العامة الفلسطينيـــــة في
مدينـــــة إســطنبول التركية ،علــى رؤية
ســتقدم لحوار وطني شــامل ،بمشــاركة
القوى والفصائل الفلســطينية ،اعتمــــاداً
على مخرجات مؤتمر األمنــاء العامين الذي
عقــد مؤخراً في بيــروت ورام اهلل.
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وتساءل النواب عن خطة الوزارة لمواجهة جائحة
كورونــا ،بدوره أوضح حمــد ،أن خطة وزارته تم
اعتمادها من لجنــة المتابعة الحكومية منتصف
مارس الماضي ،واشــتملت علــى توفير خدمات
إغاثيــة ألعــداد كبيرة مــن المواطنيــن ،وإقامة
مراكــز حجر صحــي للعائديــن من خــارج غزة،
وتوفير احتياجاتهم ومستلزماتهم المعيشة.
وقال د .حمد إنه تم اعتماد خطة جديدة في نهاية
أغســطس الماضي تضمن االستمرار في توفير
المســاعدات االغاثيــة لمراكز اإليــواء والمناطق
المغلقة والبيوت المحجورة وأيضاً األسر الفقيرة،
الفتاً إلى أنه يتم متابعة المساعدات التي تقدمها
الوزارة الكترونيا وبشــكل يومي بالتنســيق مع
وزارتي الصحة والداخلية.
منح نقدية
وحول مساعدة المتضررين والفقراء أضاف حمد":
تــم صرف مســاعدة نقدية بقيمــة " "100دوالر
ضمن المنحة القطرية لـ " "70ألف عامل متضرر،
مشيراً إلى أن نحو " "110آالف أسرة فلسطينيـــة
استفـــادت من المنحة القطرية.

وبيــن أن وزارتـــــه وفرت خط هاتف مجــــــاني
للبيــوت المحجـــــورة ،ومســاعدات إغاثية لنحو
" "2600بيــت حددتهــا وزارة الصحـــــة ،ووزعت
آالف الطــرود الغذائيــة كمســاعدات إغاثيــــــة
استفاد منها ما يقرب من " %"85من تلك البيوت،
فيما تم توزيع مساعــــــدات نقدية أللف أســـرة
من عوائــــل ذوي االحتياجات الخاصــــة.
تحديث بيانات
وطـــــرح النــواب ســـــــؤا ًال حــول تحديــث
بيانات العائــــات المســتورة ،وتقديــم الطعام
للمحجوريــن ،حيث شــــدد حمــــد؛ على حرص
الوزارة على تحديث قوائــــم األســــــر الفقيرة،
خاصـــــة األســر منعدمــة ومحــدودة الدخــل،
موضحــــاً وجـــود قاعـــدة بيانـــــات إلكترونية
تحتوي علــى تلك القوائـــــم بالتعــــــــاون مع
وزارتي االتصاالت والداخليـــــة ،وتحرص الوزارة
على توفيــــــر مساعـــــدات لهم ،مؤكداً مراقبة
وزارتــه ومتابعتهــــــا لعمــــــل المطاعــــــم
التي توفـــــر الوجبـــات لمراكز اإليـــــواء وذلك
بالتعـــاون مع الجهـات الممولـة والمانحـة.

النائب خريشة :إجراء االنتخابات أولوية
وطنية للخروج من الوضع الراهن
أكــدّ النائــب الثانــي لرئيــس المجلــس
التشريعــــــي د .حســن خريشــــة ،علــى
ضــرورة البدء بإجــراء انتخابــات المجلس
الوطنــي ،للخــروج مــن الوضــع الراهــن
وكأولوية لترتيب البيت الفلسطيني.
وشــــــدد النائــب خريشــة فــي تصريــح
صحفي ،على ضــــرورة مكافحـــة الفساد
ورفــع العقوبـــــات والحصـــــار عن قطاع
غـــــزة ،الستعــادة الثقـــــة بين المواطن
والنظـــام السياسي.
واقتـــــرح خريشــة ،أن تجــري تســمية
المجلــس التشــريعي كمجلــس وطنــي
لفلسطينيي الداخل ،إلى حين التوافق على
اجراء انتخابات شاملـــة للمجلس الوطني؛
إلعادة االعتبار للمشــروع الوطنــــي.
وأشــار إلى ضرورة تغيير األدوات الســابقة
التــي تورطت في عمليـــــة التســوية مع
كيـــان االحتــالّ ،
وإل فنحــن نعمــل على
استنساخ التجربة السابقة في إطار أوسلو،
منوهاً إلى أن منظمة التحرير ليست حكرًا

لطرف دون آخر ،منبهــاً لخطورة اقتصـــار
االنتخابــات علــى التشــريعي والرئاســة،
قائــ ً
ال ":ستكــون وصفة لدوام الحال".
ودعـــا خريشـــــة الكــــل الوطني للعمل
الجــاد والفــوري من أجل الخـــــروج مــــن
ً
خدمــــة
المـــــأزق السياســي الراهــــن
لشعبنـــا وقضيتنــا العادلـــة.
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لجنة الرقابة وحقوق االنسان تبحث
شكاوى وهموم المواطنين

بحثت لجنــة الرقابة وحقوق اإلنســان في
المجلس التشــريعي عدة ملفــات وقضايا
وشــكاوى تتصل بهموم المواطنين ،وذلك
خالل اجتماعين منفصلين عقدتهما مؤخراً
بحضور رئيــس وأعضــاء اللجنــة النواب:
يحيــى العبادســة ،عبــد الرحمــن الجمل،
يونس أبو دقة ،وهدى نعيم.
وناقشــت اللجنـــــة عـــدداً من الشــكاوى
الــواردة إليها من قبل مواطنيــن أو جهات
مختلفــة ،كما التقت بعــدد من المواطنين
لالستماع لشــكواهم ،وقررت اللجنة عقد
اجتماعين منفصلين مع لجنتي االقتصادية

والداخلية واألمــن في المجلس التشريعي
لبحث عـــدد من القضايا المشــتركة ،كما
ناقشــت شــكوى طلبـــــة جامعـــة األمة،
وأخــرى مقدمــة مــن أطبـــــاء العقــــود
بوزارة الصحة ،مؤكـــدة أنهــــا ستتواصل
مع الجهـــات ذات العالقة في كل شــكوى
للوصــول لــردود كاملــة وإيجـــــاد حلول
مناسبـة لكل الشكــاوى المطروحـة.
ودعــت اللجنــة كل الجهات والمؤسســات
الرسمية واألهلية الستمرار العمل من أجل
خدمـة المواطنين والتخفيف من معاناتهــم
الناجمة عن الحصـار وممارسات االحتالل.

النائب الغول :جاري تشكيل هيئات
متخصصة للنظر في جرائم الجنايات الكبرى
كشف رئيس اللجنة القانونية في المجلس
التشــريعي النائب محمد فــرج الغول؛ عن
االتفــاق على تشــكيل هيئــات للنظر في
جرائم الجنايات الكبــرى ،واتخاذ اإلجراءات
القانونيــة الكفيلــة باإلســراع فــي إصدار
األحــكام لمعاقبــة المجرميــن ،والبت في
قضايا جرائم القتل في قطاع غزة.
وأشــار الغــول فــي تصريــح "للبرلمــان"
أنــه تــم إيجــاد بديــل عــن محكمــة
الجنايــات ،واالســتعاضة عنهــا بالهيئــات
المتخصصــة ،والتــي يشــكلها مجلــس
القضــاء األعلــى ،لكــي تقــوم بأعمــال
القانــون والنظــر فــي قضايــا الجنايــات
الكبــرى بأقصــى ســرعة ممكنــة ،كونها
قضايا خطيرة ،وخاصة قضايا الرأي العام.
ولفــت إلــى أن تشــكيل تلــك الهيئــات
المتخصصــة يأتــي بدعــم مــن المجلس
التشــريعي ،وفي ظل الضغــط والمطالبة
الشــعبية والجماهيرية والفصائلية ولجان
اإلصالح ،بضــرورة تنفيذ أحكام القصاص
بحق القتلة.
واعتبــر أن النيابة العامة تؤدي دورها على
أكمــل وجــه ،وأن العمل جار لإلســراع في
إنجاز التحقيقات بأقصى ســرعة ،وتقديم
لوائــح االتهام بحــق المدانيــن للمحاكم،
إلصــدار األحكام المتعلقة بتلــك القضايا،
وتقديمها إلى المحاكم في أسرع وقت من
خالل الهيئات المتخصصة.
وذكــر أن نحــو  130قضيــة قتــل كانــت
معروضــة أمــام المحاكم في قطــاع غزة،
وهنــاك عدة قضايا تم البــت فيها وإصدار
أحكام اإلعدام بحقها ،وهي جاهزة ،متمنياً

أن يجري تنفيذها بأســرع وقت ،كي تكون
رادعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل
هذه الجرائم.
وأرجــع الغول ســبب عدم تطبيــق أحكام
اإلعــدام بحــق المدانين بجرائــم بموجب
حكــم قضائي إلــى رفض محمــود عباس
ً
محمل إياه المســؤولية
تطبيــق القانــون،
الكبرى والكاملة عن عدم التنفيذ.
وبين أنه بموجب القانون األساســي حسب
المادة ( 36و ،)37فإن عباس يعتبر منتهي
الوالية ،وبالتالي فإن المجلس التشــريعي
أعطــى الصالحيــة لتنفيذ تلــك األحكام،
معتبرًا إعاقة تنفيذها يشكل جريمة يعاقب
عليها القانون األساسي وفق المادة)106(.
وكانــت عدة جرائم قتــل وقعت في قطاع
غزة مؤخرًا ،آخرها مقتل تاجر العملة أحمد
البشــيتي (53عاماً) فــي خانيونس جنوب
القطاع بإطالق النار عليه.
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النائب القرعاوي يندد بحمالت هدم االحتالل
لمساكن الفلسطينيين في الضفة والقدس
أكــد النائــب فــي المجلــس التشــريعي
الفلســطيني فتحي القرعــاوي أن حمالت
االحتالل لهدم مساكن ومنشئات المواطنين
الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس
المحتلتين هي سياســة إسرائيلية قديمة،
قائمة على إرهاب المواطن الفلســطيني،
وحمله على الرحيل عن أرضه.
وأوضــح النائــب القرعــاوي فــي تصريح
صحفي ،أنــه في الفتــرة األخيــرة ازدادت
وتيــرة هــدم المنــازل من قبــل االحتالل
وبشــكل متسارع ،مما يشــير بوضوح إلى
الضغــط المتزايــد علــى الفلســطينيين
وترحيلهــم والتضييــق عليهــم بمختلــف
الطــرق ،ومنعهم بكل الســبل من العيش
بكرامة فوق أرضهم وفي وطنهم.
ولفــت إلــى أن ســلطات االحتــال تعتبــر
األراضــي التــي بنيــت عليهــا مســاكن
الفلسطينيين ،تابعة لها بحجة عدم وجود
ترخيص ،على حد زعمهم ،مطالباً الجهات
الفلسطينية المسؤولـــة الخروج من دائرة
الصمــت لــردع االحتـــــال ومخططاتــه
التهويديـــة واالستيطانيــة.

وشــدد القرعــاوي علــى ضــرورة تحريك
القضيــــة محليــــاً وإقليمياً ودوليــاً ،ومن
خـــــال المؤسســـات الدوليــة والحقوقية
التي تعنى بهذه األمور.
يذكر أن دعوى عدم الترخيص هي الذريعة
التي ينتهجهــا االحتالل دوماً لهدم المنازل
وتجريف األراضي ،بهدف إفراغ األرض من
أصحابها ،لتنفيذ مخططاته االستيطانية.

برلماني ماليزي يدعو لتشكيل لوبي
إسالمي رفضا للتطبيع

أكــــد عضــو البرلمــان الماليــزي ورئيس
تجمـــع علماء الحزب االسالمي الماليــزي
د .نيء زواوي صالـــح ،علــى ضرورة بذل
كل الجهــــود لتشكيــــل لوبي إسالمــــي
لدعـــم القضيـــة الفلسطينيـــــة ،ووضع
خطــط للدفــــاع عن قضيــــة فلســطين
والعمل على تنفيذها.
وقــال صالح ،فــي تصريحــات صحافية":
إنه يجــب تقديــم الدعم المالي للشــعب
الفلســطيني لمســاعدته على حل أزماته
وتعزيز صمــوده" ،مؤكدًا علــى أنه يجب
على المسلمين في كافة األماكن أن يتحدوا
ويعملــوا علــى تحرير المســجد األقصى.
وأضــاف أن الحكومــة الماليزيــة ترفــض
تمامــا قضيــــة التطبيــــع مــع االحتــال
"ونحن دائما مع فلســطين" ،مشــيرًا إلى
أن االحتالل يسعـــى ضمـــن خطـة معـدة
للسيطــرة على الدول العربية.
وشــدد البرلماني الماليزي على أن تطبيع
الــدول العربيــة خطــوة خطيــرة ،داعيــاً
المســلمين لرفــض هــذه الفكــرة كونها

مــن أعداد كبــار اليهــود الذيــن وصفهم
بأنهم دائمًا يفكرون كيــــف يسيطـــرون
على الدول اإلســامية ،مشيرًا إلى حرمة
التطبيع وفــق الشريعة اإلسالمية.
ودعــا كل الدول العربيــة واإلسالمية التي
لهــــا عالقــة مــــع دولـــة الكيـــان لقطع
تلك العالقــات فوراً واإلنحيـــاز إلى صالـح
الشعب والقضيـــة الفلسطينيـة العادلـة.

كوكبة من نواب المجلس لدى زيارتهم النائب /عبد الفتاح دخان لإلطمئنان على صحته
w w w . p l c . p s
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وفدا من الوجهاء
خالل استقباله ً

د .بحر :التشريعي مع إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وتسريع إجراءات التقاضي وتنفيذ األحكام
أكد رئيــس المجلس التشــريعي باإلنابة
الدكتــور أحمد بحر؛ أن التشــريعي يدعم
انفــاذ القانــون وتحقيــق العدالة وضمان
تقديــم مرتكبــي الجرائــم للمحاكمــة
العادلــة مــع تســريع إجــراءات التقاضي
وتنفيــذ األحــكام الصــادة عــن المحاكم
المختصــة بحــق الجناة ،مشــدد اً على أن
العدالة يجب تأخــذ مجراها لضمان حفظ
حقوق المواطنيــن وحقناً لدماء األبرياء.
جــاءت تصريحــات بحر؛ لــدى اســتقباله
كوكبة من وجهاء وشــيوخ عشائر ورجال
اإلصالح بقطاع غــزة ،كان في مقدمتهم
رئيس الهيئة الوطنية لشــؤون العشــائر
المختــار أبــو ســلمان المغنــي ،ومديــر
عــام اإلدارة العامــة للعشــائر في وزارة
الداخلية المستشــار عالء الدين العكلوك.
من جانبــه أوضح العكلــوك؛ أن المجلس
التشــريعي لــه دور بــارز فــي تحقيــق
العدل ،محذر اً من زيــادة حاالت االعتداء
والقتــل التي وقعت خــال الفترة األخيرة
داخــل مجتمعنــا الفلســطيني ،مطالبــاً
بموقــف قانونــي حــازم وصــارم تجــاه
الجناة منعاً النتشــار الفوضــى والجريمة
فــي المجتمع وصوناً للســلم المجتمعي.
محكمة ميدانية
بدوره وصف المختار المغني؛ المشــكالت
التــي وقعــت مؤخــر اً فــي قطــاع غــزة
وحادثــة القتــل بخــان يونــس بمحاولــة
لتدميــر تماســك البيــت الفلســطيني

الداخلــي ،الفتــاً إلى أن الوجهــاء يعملون
على إنهاء كل أشكال الشجارات وآثارها.
وطالــب بإنشــاء محكمــة ميدانيــة
لتصــدر أحكامهــا العادلــة علــى الجنــاة
فــور وقــوع الحــوادث الكبــرى ،داعيــاً
المجلــس التشــريعي للمصادقــة علــى
أحــكام اإلعدام ،وعــدم انتظــار موافقة
رئيــس ســلطة رام اهلل محمــود عبــاس.
وقــال المغنــي ":إن رجــال اإلصــاح
يعملــون دائمــاً لخدمــة شــعبهم،
وللمحافظــة علــى النســيج االجتماعــي
والوطنــي" .مطالبــاً التشــريعي باتخــاذ
موثــق صــارم ضــد الذيــن يســتخدمون
الســاح فــي الشــجارات العائليــة.

خالل جلسة استماع لوكيل وزارة الزراعة

نعم لسرعة القصاص
مــن جانبهــم ،شــدد الوجهــاء والمخاتير
ورجـــال اإلصالح فــي مداخالتهــــم على
أن الوضــع االقتصــادي الصعــب وزيــادة
الفقــر فــي المجتمـــــــع ليــس ســبباً
النتشــار الجريمــة ،داعين للتشــديد في
إجــراءات ضبــط استخـــــدام الســاح،
وســرعة القصــاص وتنفيــــــذ أحــكام
اإلعــــدام بحق الجنـــاة.
وأشـــــاروا إلــى أن المشاجــــرات
واســتخدام الســاح فيهــا يســيء لقيــم
شــعبنا ،وهــذا مــا يســعى لــه االحتالل
االســرائيلي منذ زمن إلشــغال المواطن
الفلســطيني بمشــاكل داخلية تلهيه عن

مقاومة االحتالل.
محكمة جنايات كبرى
وأوضح رئيــس اللجنة القانونيــة النائب
محمــد فــرج الغــول ،أن القانون يشــكل
رادع قــوي للجنــاة ويحــد مــن الجرائم،
الفتــاً إلــى أن التشــريعي يشــكل غطا ًء
للجهــات القضائيــة فيمــــــا يتعلــق
بامتنــاع "رئيس الســلطة" عــن التوقيع
على أحــكام اإلعدام وخاصة بعــد انتهاء
واليته منذ العام 2009م.
وقــال ":إن المجلــس التشــريعي يعمــل
على تشــكيل محكمــــة الجنايات الكبرى،
ولحيــن ذلــك ســيتم تشــكيل هيئــات
قضائيــة تنظــر فــي القضايــا الكبــرى،
مشــير اً إلــى أن العــدل أســاس الملــك
والتنفيذ أســاس العــدل ،وأن الصلح بين
المتخاصميــن ال يلغي الحق العام".
وأضــاف أن التشــريعي يعمــل بــكل
قــوة لتســريع تنفيــذ األحكام ،ويســعى
لــدى الفصائــل بهــدف رفــع الغطــاء
التنظيمي عن كل من يستخـــــدم ســاح
التنظيمات والفضائل في المشاجــــــرات
والمشكالت العائلية.
وفــي نهايــة اللقــاء شــدد بحــر ،علــى
موافقة المجلس التشــريعي ودعمه لكل
مطالــب الوجهــاء والمخاتيــر ،ونــوه أنه
ســيعمل علــى تطبيــق القانــون لحماية
المجتمــع ،بعيــد اً عــن كل العقبــات التي
أنتجها االنقســام الداخلي.

دعا لدعم الجهاز وتحديث معداته

اللجنة االقتصادية تطلع على إجراءات الوزارة النائب المصري يتفقـد مقـر الدفـاع المدنـي
ببيت الهيــا
في الحفاظ على األمن الزراعي

عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة
اســتماع لوكيــل وزارة الزراعــة إبراهيم
القــدرة؛ للتعــرف علــى إجــراءات وزارته
فــي الحفاظ علــى األمــن الزراعي خالل
فتــرة جائحــة كورونــا ،وذلــك بحضــور
رئيس اللجنــة وأعضاؤها النواب :عاطف
عدوان ،سالم ســامة ،وجميلة الشنطي.
وتســاءل النــواب عن خطة الــوزارة فيما
يتعلق بضمان تدفــق المنتجات الزراعية
للمواطنيــن أثنــاء أيــام االغــاق ومنــع
التجوال بسبب "كورونا" ،وكذلك تسهيل
حركــة العامليــن بالقطــاع الزراعــي،
وسياســة الوزارة في حماية المســتهلك؛
ومتابعــة تطابــق الســلع والمنتجــات
الزراعيــة للمواصفــات المعتمــدة.
بــدوره وأضح القــدرة؛ أن وزارتــه فعلت
خطــة الطــوارئ الخاصة بأوقات انتشــار
فيــروس كورونــا ،وتمثلــت خطوطهــا
العريضــة بتأميــن نقــل المنتجــات
الزراعيــة إلــى مراكــز تجميع رئيســية،

حيــث يتــم تعبئتهــا حســب الشــروط
الصحيــة تحــت إشــراف لجــان مختصــة
من الــوزارات ذات العالقة ،ثــم توزيعها
علــى محــات التجزئــة ونقــاط البيــع
الفرعيــة وبالتالــي تقــوم هــذه النقــاط
بالتوصيــل لبيــوت المواطنيــن أو
توجيههم للشــراء بطريقة آمنة وصحية.
ولفــت إلــى التعــاون الوثيــق مــع وزارة
االقتصــاد ومباحــث التمويــن ،لإلعــان
عــن أســعار المنتجــات الزراعيــة لتجنب
اســتغالل المواطنيــن ،وبيــن أنــه تــم
اتــاف " "50طــن مــن أعــاف تســمين
العجــول فــي محافظــة رفــح ،لعــدم
مطابقتهــا للشــروط والمواصفــات،
بدورهــم شــكر النــواب جهــود الــوزارة
المتواصل في توفير المنتجات الزراعية،
والحفاظ على استقرار األسعار ،مشددين
علــى أهميــة ضبط الســوق واالســتمرار
فــي متابعــة اإلنتــاج الزراعــي للحفــاظ
علــى المســتهلك مــن تقلــب األســعار.
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تفقــد النائــب فــي المجلس التشــريعي
مشــير المصــري؛ مركــز الدفــاع المدني
في مدينــة بيت الهيا شــمال قطاع غزة
رافقه وفد مــن هيئة التوجيه السياســي
والمعنــوي؛ ضــم ُك ً
ال مــن :العميــد
ســلمان المصــري ،والمقدم عبــد الناصر
أبــو زايــدة ،ومديــر مركــز شــرطة بيت
الهيــا الرائــد فــراس عليــان ،وكان في
اســتقبالهم مديــر مركز الدفــاع المدني
المقــدم طــارق دردونــة ولفيــف مــن
العاملين بالجهاز.
وأشــاد النائــب المصــري؛ بجهوزية جهاز
الدفــاع المدني والجهود التي بذلها خالل
األيام األخيرة في مواجهة جائحة كورونا
والتي ســاهمت فــي حماية أبناء شــبعنا
الفلســطيني ،مؤكد اً دعم نواب المجلس
التشــريعي لــكل الجهــات التنفيذيــة
واألجهــزة األمنيــة والخدماتيــة بهــدف
تضافــر الجهــود الرامية لخدمة شــعبنا.

ودعــا المؤسســات والهيئــات المحليــة
والدولية لتقديم يــد العون لجهاز الدفاع
المدنــي بتوفيــر المعــدات التــي تمكــن
الجهــاز مــن مواصلــة تقديــم خدماتــه
اإلنســانية للشــعب الفلســطيني خاصــة
في ظــل الظــروف الصعبة التــي يعانيها
قطــاع غــزة مــن حصــار امتد لســنوات
طويلة تهالك خاللها الســيارات والمعدات
واألدوات التي يســتخدمها الجهــاز بفعل
التقادم وعدم التحديث.
مــن ناحيتــه قــدم مديــر مركــز الدفاع
المدنــي المقدم طــارق دردونة ،شــرحاً
وافيــاً حــول المهمــات واإلنجــازات التي
حققها الدفاع المدنــي ببيت الهيا مؤخر اً
رغــم قلــة اإلمكانيات وتهالك الســيارات
واألجهــزة والمعــدات ،مســتعرضاً خطــة
عملــه أثنــاء فتــرة كورونــا ،مشــدد اً
أنهــا تأتي فــي إطــار مضاعفــة الخدمة
للمواطنيــن وتجويدها.
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اللجنة القانونية :التطبيع جريمة قانونية وأخالقية
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مواقف برلمانية دولية
البرلمان البريطاني يؤكد رفضه لسياسة الضم

طالب البرلمان البريطاني حكومة بالده باالعتراف بدولة فلسطين ،مؤكداً رفضه
لسياسة الضم اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية مؤكداً ضرورة فرض عقوبات
على حكومة االحتالل لمخالفتها للقوانين واالتفاقيات الدولية التي كفلت حقوق
الشعبالفلسطيني.
كما طالب أعضاء البرلمان بمعاقبة الشركات البريطانية التي تعمل مع الشركات
اإلسرائيلية التي تدعم االستيطان ،والضغط على حكومة االحتالل لوقف سياسة
الضم التي اعتبروها عثرة في طريق تحقيق السالم في المنطقة.

برلمانيون فرنسيون يرفضون الضم

وصفــت اللجنــة القانونيــة بالمجلــس التشــريعي
التطبيــع مــع االحتــال الصهيونــي بالجريمــة
القانونيــة واألخالقية ،معربة عــن رفضها لهرولة
بعض األنظمــة العربية نحو التطبيع مع االحتالل،
مؤكــد ًة أنهــا ســتتواصل مــع البرلمانييــن العرب
والمســلمين وأحرار العالم من أجــل تجريم ثقافة
التطبيع المتســارعة والعمــل على إجهاضها.
جــاءت تلك التصريحات أثناء اجتماعاً دورياً عقدته
اللجنة مؤخــر اً بحضور رئيســها النائب محمد فرج
الغــول ،وأعضاءهــا النــواب :مــروان أبــو راس،
أحمــد أبو حلبية ،محمد شــهاب ،يونس األســطل،
ومشــير المصري؛ وبمشــاركة مدير عام الشــؤون

القانونية أمجد األغا ،والمستشــار القانوني للجنة
مثقال عجور ،والمقرر اإلداري أحمد ســويدان.
وأكــدت اللجنــة أثنــاء اجتماعهــا علــى ضــرورة
اســتمرار الدور الرقابي للمجلس التشــريعي على
الجهــات التنفيذيــة وذلــك لضمان انفــاذ القانون
وحفــظ الحريــات ،كمــا ناقشــت ســبل التعــاون
المشــترك مــع رابطــة برلمانيــون ألجــل القدس
بمــا يخدم القضيــة الفلســطينية برمتهــا ومدينة
القــدس علــى وجــه الخصــوص ســيما فــي ظــل
الهجمــة الشرســة من قبــل االحتــال الصهيوني
والمشــاريع التهويديــة التــي تحاك ضــد المدينة
وأهلهــا المرابطين فيها.

االحتالل يرفض استئناف الحكم على النائب عطون

رفضــت محكمة "عوفــر العســكرية الصهيونية"
اســتئناف الحكــم الصـــادر بحــق النائــب فــي
المجلــس التشــريعي أحمــد عطــون؛ والقاضــي
بســجنه لمدة " "4أشهر إداري؛ وذلك دون تقديم
أي مبررات قانونية أو منطقيــة مما يعني تثبيت
المحكمــة للحكم أعاله.
وأصـــدرت الدائــرة اإلعالميـــة بالمجلــس
التشــريعي تصريحاً مقتضبـــاً نددت فيه برفض
االســتئناف المذكــور؛ وأشــارت إلــى تجـــاوزات
االحتــال للقانــون الدولــي والقانــون الدولــي
اإلنســاني فيمــا يتعلــق باختطاف النــواب والزج
بهــم فــي الســجون ،ودعـــا التصريــح أحــــرار
العالـــم والمؤسســات الدوليــة والمنظمــات
الحقوقيــة للضغـــط علــى االحتــال وإجبــاره
علــى احتــرام القوانيـــن والمعاهــدات الدوليــة
والحصانــة البرلمانيــة التــي مــن المفتــرض أن
النــواب يتمتعون بها.
الجديــر ذكــره أن النائــب عطون؛ قــد أمضى ما

يزيــد عن ""15
سنة في سجون
االحتــال ،وهو
يعاني مشكالت
صحية متعددة،
وكانــت قــوات
االحتــال قــد
سحبت بطاقتـه
ا لمقد ســية
ســنة "2010م"
وأبعدتــه عــن
مدينــة القدس
ومنعتــه مــن
دخولها بشــكل
تــام ونهائــي
ودائــم ،ثــم اختطفته مــن بيتــه بتاريخ 26-8-
2020م وحولتــه لالعتقال اإلداري ويتواجد حاليا
في ســجن عوفر العسكري.

تمهيدا لتقديمها للمحاكم الدولية
ً

لجنة القدس تدعو لتوثيق جرائم االحتالل
دعت لجنة القدس واألقصى في المجلس التشريعي
لتوثيق جرائم االحتالل فــي مدينة القدس وعموم
األراضــي الفلســطينية المحتلة ،تمهيــداً لتقديمها
كبيانــات وأدلــة دامغــة للمحاكــم الدوليــة بهــدف
محاكمــة قادة االحتالل ،جاءت تلك التصريحات بعد
اجتماع عقدته اللجنة بمقر التشريعي مؤخراً حضره
رئيــس اللجنــة النائب أحمــد أبو حلبيــة ،ومقررها
النائب خميس النجار.
وأطلعــت اللجنة أثنــاء اجتماعها علــى تقارير حول
أوضــاع مدينة القدس المحتلة ومــا تتعرض له من
هجمــات من قبل االحتالل في ظل تســارع عمليات
التطبيــع وهرولــت بعض األنظمــة العربيــة لعقد
اتفاقيــات مــع االحتــال ،وتابعــت دور التشــريعي
في تنفيذ القوانين والتشــريعات التي ســنها بشأن
مدينــة القدس المحتلة ،مســتعرضة ســبل وآليات
دعم المقدسين مادياً ومعنوياً.

قــال رئيس لجنــة الصداقــة البرلمانية مع فلســطين النائب الفرنســي برونو
جونكــور ":إن لجنته ترفض رفضاً قاطعاً سياســة الضم التي ينتهجها االحتالل
بحق األراضي الفلسطينية".
وأكد النائب جونكور؛ على استمرار العمل على المستوى الفرنسي لحشد الدعم
ضد مشروع الضم ،ودعم حقوق الشعب الفلسطيني ،مشيرًا إلى أن رفض الضم
هو قاســم مشــترك بين جميع التيارات السياسية الفرنسية؛ واصفاً خطة الضم
بسرقة األرض الفلسطينية وقرصنة منظمة تمارسها دولة االحتالل.

رئيس البرلمان األلباني يؤكد دعم بالده للحقوق الفلسطينية

أكد رئيس البرلمان األلباني جراموز روتشي ،على موقف بالده الداعم لفلسطين،
معرباً عن أمله في إيجاد حل عاجل وعادل للقضية الفلســطينية ،داعياً الشعب
الفلسطيني للتحلي بالصبر وعدم التشاؤم وتكثيف الجهود لتعزيز العالقات مع
الدول الرئيسية في اإلتحاد األوروبي بهدف دعم الموقف الفلسطيني في المحافل
الدولية واألوروبية.
ولفت لجهود البرلمان األلباني المناهضة لالحتالل والهادفة لتعرية مواقفه في
المحافل الدولية والمنتديات البرلمانية العالمية؛ كاشــفاً عن محاوالت برلمانية
عديدة ســعت لطرد البرلمانيين اإلسرائيليين من البرلمان الدولي أو على األقل
اضعاف قدرتهم على التأثير وترويج روايات االحتالل.

نائب يمني :التطبيع هدفه تصفية القضية الفلسطينية

قال النائب في البرلمان اليمني ،عبد الكريم شــرف شيبان ":إن التطبيع العربي
مع االحتالل يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ،وتجريم المقاومة واعتبارها
المتسبب فيما يحدث في فلسطين وليس االحتالل".
ووصف النائب شــيبان؛ وهو عضو الهيئة الشــعبية اليمنية لمناصرة فلســطين
التطبيع بأنه مغامرة خاطئة ستعود بمخاطر كبيرة على الدول المطبعة وستؤثر
على اســتقرارها الداخلي ،مشــدداً على أن هرولت بعــض األنظمة للتطبيع مع
االحتالل لن تنقص الحقوق الفلسطينية أو تلغيها.

برلمانيون عراقيون :نعمل على توفير حياة كريمة للفلسطينيين في العراق
قال رئيس لجنة الصداقة العراقية الفلسطينية في البرلمان العراقي ":إن العراق
لطالما وقف إلى جانب فلسطين وقضيتها العادلة" ،موضحاً أن البرلمان العراقي
يدعم دوماً أي قانون أو تشريع يخدم الفلسطينيين المتواجدين في العراق ،في
إشارةإلىقانونالالجئينالفلسطينيينالذيسيعرضقريباًعلىالبرلمانالعراقي.
وأشــار إلى حرص البرلمان العراقي على أن يعيش الفلسطيني في العراق حياة
كريمة ،معتبراً أن العراق وطن ثاني للفلسطينيين.

نائبة جزائرية تدعو إلفشال صفقة القرن وخطة الضم
دعــت النائــب الجزائريــة نورة خربــوش؛ إلفشــال صفقة القــرن وخطة الضم
اإلسرائيلية؛ مشيدة بصمود ونضاالت الشعب الفلسطيني بالتصدي للمؤامرات
التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.
وأدانــت خربوش في تصريحــات صحافية خالل ندوة برلمانيــة موقف اإلمارات
والبحرين من التطبيع مع االحتالل ،واعتبرته مخالفة لقرارات القمم والبرلمانات
العربية والموقف الشــعبي العربي الجامع بمنع إقامــة أي عالقات مع االحتالل،
داعية لتشــكيل شــبكة ضغط من النخب البرلمانية العربية بهدف التواصل مع
البرلمانات اإلقليمية والدولية لمنع وتجريم التطبيع ،واالعتراف بدولة فلسطين
ودعم مواقفها السياسية في المحافل الدولية.

برلمانيات عربيات يرفضن التطبيع

وأكــدت اللجنة على أهمية نشــر الثقافــة والتوعية
حــول قضية القــدس ،وتكثيف التغطيــة اإلعالمية
وتوثيــق مــا تتعــرض لــه المدينــة المقدســة من
انتهاكات وجرائم مستمرة.
وشــددت علــى ضــرورة تفعيــل البعــد القانونــي
لمقاضــاة ومحاكمة مجرمي الحــرب الصهاينة على
جرائمهم ضد مدينة القدس والمقدسات اإلسالمية.

أكدت برلمانيات عربيات على ضرورة دعم ومســاندة الشــعب الفلسطيني في
نضاله وتمسكه بأرضه وحقوقه ،والعمل لتعزيز وحدته الداخلية والتصدي لكافة
المؤامرات على قضيته.
جــاء ذلــك خالل نــدوة برلمانية شــارك فيها برلمانيــات عربيات وهــن :النائب
األردنيــة وفاء بني مصطفى ،النائب المغربية خديجة الزياني ،النائب الجزائرية
نورة خربوش ،النائب التونسية أمل السعيدي ،النائب العراقية سهام الموسوي،
والنائب الليبية سارة الســويح ،النائب السودانية أميرة السر عمر بوبكر ،النائب
الموريتانية البتول عبد الحي.
وأدانت البرلمانيات التطبيع بكل أشــكاله واعتبرنه طعنة في خاصرة الشــعوب
العربية عامة والشعب الفلسطيني ونضاالته وحقوقه المشروعة خاصة.
وطالبن بتشــكيل رابطة للبرلمانيات لتجنيد الرأي العام العربي لمواصلة الدعم
للقضية الفلسطينية ،وصياغة مذكرة توقع عليها البرلمانيات؛ ترفض التطبيع
وتعمل على تجريمه قانونياً ومجتمعياً من خالل تهيئة البيئة التشريعية العربية
لرفض االحتالل وتجريم التطبيع معه.

w w w . p l c . p s

