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خالل حفل تخريج الفوج التاسع

د .بحر :كلية الرباط تشكل الحاضنة
الوطنية والشرطية واألمنية لشعبنا

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

مخاطر التأجيل

أكــد رئيــس المجلــس التشــريعي باإلنابــة د.
أحمــد بحــر ،أن كليــة الربــاط الجامعيــة التــي
تعتبر إحدى مؤسســــات وزارة الداخليـــة ،تشــكل
الحاضنة الوطنية والشــرطية واألمنيــــة لشــعبنا
الفلســطيني ،وتخــرج بشــكل دوري ضبــاط
شــرطة يحملــون العقيــدة األمنيــة المتميـــزة
والصحيحــة فــي حفظ أمــن المواطن ،وحمايـــــة
الثغــور ،وصــــد العــدوان الصهيونــي المجــرم.
وقــال بحــر؛ خــالل كلمة له ألقاهــا في حفل تخريج
فــوج جديد مــن طلبة كليــة الرباط؛ وهــو الدفعة
التاسعة بكالوريوس القانون والعلوم الشرطيـــــة
والدفعـــة الرابعــة بكالوريوس المالحة البحرية":
إن تكريم كوكبة من ضباط كلية الرباط الجامعية
جاء فــي ظل ظــروف بالغة الصعوبة مــن الحصار
والمؤامــرة بهــدف تركيــع شــعبنا الفلســطيني".
وحضر االحتفال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
د .محمــد عــوض ،وكيــل وزارة الداخليــة واألمن
الوطني اللــواء ناصر مصلح ،وعميــد كلية الرباط
الجامعية الدكتور حقوقي ناصر سليمان ،باإلضافة
لعدد من رؤساء األجهزة األمنية ،وكوكبة من أركان

يبدو أن رئاسة السلطة في رام اهلل تتجه نحو سيناريو تأجيل االنتخابات التشريعية
المقررة في مايو القادم ،في خطوة واضح فيها التنكب لتوجهات ورغبات الشــعب
الفلسطيني والتنصل من االستحقاق الدستوري والقانوني الذي تمثله االنتخابات
واجراءها بشكل دوري ،غني عن القول :إنه ليس من حق أحد بما في ذلك رئيس
السلطة تأجيل االنتخابات خاصة وأنها تعدت العديد من المراحل التي نص عليها
القانون األساسي الفلسطيني وقانون االنتخابات؛ ولم يبقَ سوى مرحلة الدعاية
االنتخابيــة ثم االقتراع والفرز وإعالن النتائج ،وهنــا نقف عند مخاطر وتداعيات
هذه الخطوة الخطيرة ديمقراطياً ولكنها متوقعة.
أوالً :على الصعيد المحلي
بات الرأي العام المحلي في فلسطين متهيئاً إلجراء االنتخابات التشريعية أكثر من
أي وقت مضى ،وعليه فإن قرار تأجيلها إن حدث؛ سينزع ثقة المواطن الفلسطيني
المتزعزعــة أصــ ًا -في قيادتي الســلطة ومنظمــة التحرير على اعتبــار أنهما
تتالعبان بمشــاعر المواطنين وال تقيمان وزناً لتوجهاتهم ورغباتهم وتطلعاتهم
السياســية وخاصة فيما يتعلق بممارســة حقوقهم الدســتورية التي نص عليها
القانون صراحة.
كما أن التأجيل -إن حدث -ســيلحق الضرر البالغ بشــرعية التمثيل الفلســطيني
وســيكون بمثابة طعنة غادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني؛ باإلضافة لحدوث
فراغ سياسي وقانوني كنتيجة طبيعية لعدم وجود سلطة منتخبة.
ثانيًا :على الصعيد اإلقليمي والدولي
إن تأجيــل االنتخابــات ســيظهر الســلطة الفلســطينية من وجهة نظــر اإلقليم
والمجتمع الدولي على أنها غير شــرعية بل متغولة ومغتصبة للسلطة بغير وجه
حق؛ وسيشــكل صدمة للمجتمــع الدولي واألوروبــي تحديداً الــذي لطالما نادى
بإجراء االنتخابات بهدف تجديد الشــرعيات ،عالوة على أن التأجيل سيعدم مسار
المصالحــة الوطنية وســيصل بها على طريق مســدود وبالتالي تســود حالة من
اليأس بإمكانية توحيد الشارع الفلسطيني وهو أمر له تأثيراته على وحدة تمثيل
الشعب الفلسطيني وتداعيات خطيرة على التعاطف الدولي واإلقليمي مع قضيتنا
وشعبنا ال سيما في أذهان المشرعين األوربيين وحكوماتهم المختلفة.
ثالثًا :على الصعيد السياسي
سيكون األمر أكثر تعقيداً على الصعيد السياسي وخاصة مع االحتالل الذي سيأخذ
من التأجيل مبرراً للسيطرة على مزيد من األراضي الفلسطينية بالضفة الغربية
المحتلــة ومصادرتهــا باإلضافــة لمزيد من مشــاريع التهويد فــي القدس وعدم
التعاطي من الحقوق الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى.
وســيكون للتأجيل تداعيــات وخيمة جداً من الناحية السياســية والقانونية وعلى
الصعيد الديمقراطي كذلك ،وسيتيح فرصة أكبر أمام األنظمة السياسية وخاصة
الديمقراطية منها للمطالبات ّ
بحل السلطة أو تشكيل كيانات سياسية بديلة عنها؛
األمر الذي ســيؤدي لزيادة سوء األوضاع السياسية واليومية بغزة والضفة وعموم
األراضي الفلسطينية.
أخيرًا :الخيارات البديلة
ال شك أن الخيارات البديلة أمام المجتمع الفلسطيني بفصائله وقواه الحية وكذلك
القوائم االنتخابية المترشحة هي خيارات صعبة وعصيبة ،على اعتبار أن التأجيل
ســيفتح المجال واســعاً أمام التفكيــر االضطراري بحلول سياســية غير تقليدية
سيترتب عليها تعزيز االنقسام.
ســتتحمل الســلطة الفلســطينية ورئيســها المســئولية عن التداعيات الخطيرة
للتأجيــل ،وهنا ماذا لو افترضنا أن غزة ســتفكر -مع أننــي ال أتوقع ذلك -باتخاذ
قــرارات منفردة كتثبيت تفاهمــات معينة مع العدو من خالل وســاطات إقليمية
أو دوليــة ،أو حتى اجراء انتخابات منفردة ،ا ّ
ال يكون لذلك انعكاســات صعبة على
المشــروع الوطني من الناحية االســتراتيجية!؟ .وهل ستستطيع السلطة تحمل
تلك المسئولية؟ األيام القادمة ستحمل الجواب.

وقيادات وضبــاط وزارة الداخلية ،وذوي الخريجين.
وعبــر عــن فخــر المجلــس التشــريعي بهــذه
العقيــدة األمنيــة التــي ال تجدهــا فــي عالمنــا
العربي واإلســامي إال مــا ندر ،مهنئنــاً الخريجين
وأهاليهــم ومتمنيــاً لهــم دوام التوفيق والســداد.
وشــدد على أن المجلس التشريعي يواكب مسيرة
األحــداث والتطورات في مدينة القدس والمســجد
األقصى المبــارك أو ًال بأول ولحظــة بلحظة ،مبيناً
أن هـــــذه الهبة الشعبية والصمود البطولي ألهلنا
فــي القــدس جــاء للدفاع عن المســجد األقصـــى
ومقدســاتنا اإلســامية والمســيحية رغــم كل
أشــكال العنــف والعنصريــة واإلجــرام الصهيون.
وفــي ختــام كلمتــه ،وجــه بحــر؛ التحيــة إلى كل
القيـــــادات الدينيـــــة والسياســية والشــعبية
المقدسية رجا ًال ونسا ًء المرابطين والمرابطات من
أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يدافعون عن األقصى
بأجســادهم وبأرواحهم رغم بطش االحتالل ،الفتاً
إلى أنهم قد ضربوا أروع األمثلة في الدفاع عن شرف
األمة ،مشيداً بمساندة أبناء شعبنا في غزة والضفة
والــــ  48الذيــن هبوا لنصــرة القــدس واألقصى.

د .بحر والنائب هدى نعيم لدى استماعهما شكوى بعض نائبات مديرات مدارس حكومية بغزة
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بمناســبة يــوم األســير..
التشريعي يدعو الستنقاذ
األسرى من سجون االحتالل
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بمناسبة يوم الزكاة الفلسطيني الخامس

د .بحر :ندعم تعظيم فريضة الزكاة وتعزيز التكافل المجتمعي

أكد رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة
د .أحمــد بحــر؛ حــرص المجلــس على
تذليــل كل العقبــات القانونيــة أمــام
تعظيــم فريضــة الــزكاة ،وتعزيز مبدأ
التكافــل والتراحــم داخــل المجتمــع
الفلسطيني.
جــاءت تصريحــات بحــر؛ خــال كلمــة
لــه بمؤتمــر نظمتــه هيئــة الــزكاة
الفلســطينية بالتعاون مع رابطة علماء
فلســطين ،وبلدية غزة ،بمناســبة يوم
الزكاة الفلســطيني الخامــس ،بحضور
مشاركة العديد من العلماء والمسؤولين
والعاملين بحقل العمل الخيري.
وعبر عــن فخره بالمكانــة التي وصلت
إليهــا هيئة الــزكاة بعد تشــكيلها وفق
قانــون أقــره المجلس التشــريعي وهو
قانــون رقم  9لعام 2008م ،موضحاً أن

فلســطين تلمس إنجــازات هيئة الزكاة
وتخفيفهــا مــن حــدة الحصار ،مشــيراً
ألهميــة قانون الزكاة فــي تنظيم هذه
الفريضة العظيمــة عبر نصوص ومواد
قانونيــة إلزاميــة فــي جمعهــا وأوجــه
صرفها كافة.
تعاضد وتكافل
مــن جانبــه؛ أوضــح رئيــس مجلــس
أمناء هيئـــــة الزكـــاة الفلســطينية د.
عــاء الدين الرفاتي؛ أن الهيئـــة تهدف
لتحصيل الــزكاة وتنظيم توزيعها على
مصادرهــا الشــرعية ،منوهــاً أن مــن
برامجهــا رعايــة الفقــراء والمحتاجين،
والمرضــى ،وكبــار الســن ،وأصحــاب
االبداعــات من خالل تمويل المشــاريع
الصغيرة.
بــدوره؛ شــكر رئيــس رابطــة علمــاء

فلســطين د .نسيم ياســين؛ المجلس
التشريعـــي إلقــراره قانــون الــزكاة،
مؤكداً أن شــعبنا الفلســطيني بأمس
الحاجــة للترابــط والتراحــم والتكافل
الداخلي بين فئات المجتمع كافة.
أمــا رئيــس منظمــة الــزكاة العالمية
ريــاض الخليفــي ،والــذي شــارك عبر
فيديــــو مسجـــل مــن دولــة الكويت،
أوضــح أن الهيئــة العالميــة للــزكاة
أنشــئت عام  ،2019ومقرها الرئيسي
في بريطانيـــا ،ولها مكتب رئيسي في
الكويـــت ،وتعمل علــى تنظيم الزكاة
عالميًا ،مشـدداً على ضـرورة أن يتــم
جمـــع وتوزيــــع الزكـــاة وفـــق عمل
مؤسســي حتى يتم االســتفادة المثلى
منها وتوزيعهـــا على أكبر عدد ممكن
من المحتاجين.

حذر من خطورة تأجيلها ودعا الحترام اإلرادة الشعبية

دويك :تأجيل االنتخابات يخالف المزاج العام للشعب الفلسطيني

أكد رئيس المجلس التشريعي د .عزيز دويك؛ خطورة
تأجيل االنتخابات البرلمانيــة المقررة في  22من مايو
المقبل ،واصفاً التأجيل بالمخالف لمزاج العام للشــعب
الفلسطيني.
وقــال دويك؛ في تصريخ خاص "للبرلمــان"" :إن الكل
الفلســطيني يريــد وبقوة أن يجــدد الشــرعيات التي
تآكلت على مر الزمان ،وإنهاء حالة االنقســام بطريقة
ديمقراطية وطنية لألبد ،مشيراً إلى أن تداعيات القرار
خطيرة جداً على الفلسطينيين".
وأضاف إن المجلس التشــريعي الحالــي يجب أن يعود
لعمله لتكتمل أركان الســلطة ،وعدم اجراء االنتخابات
سيضعف النظام السياسي وســيصبح في حالة انهيار
كامل ،مبيناً أنه ال يمكن اســتمرار النظام السياسي ذو

الرأس الواحد.
ودعا الحترام إرادة الشعب الفلسطيني ،مطالباً األمناء
العامون للفصائل الوطنيــة بعقد اجتماع عاجل لبحث
تداعيــات خطورة تأجيل االنتخابات ،وإنهاء حالة التفرد
الموجودة على الســاحة الفلسطينية وال يبقى الشعب

رهين رأي قائد سياسي واحد.
وأوضح أن القوائم الفلســطينية التي استوفت شروط
الترشــح في االنتخابــات البرلمانيــة ،وضعت خططها
وبرامجها لتغير النظام القائم واالرتقاء بالوضع الحالي
للوصول لمســتوى أفضل يليق ببطــوالت وتضحيات
الفلسطينيين.
ووجــه دويــك؛ التحيــة للمقدســيين والمرابطين في
المســجد األقصى على صمودهم وبطوالتهم ،مشيراً
إلــى أنهم ضربــوا المثل األعلــى بصمودهم وثباتهم
بمحاربــة المحتل بصــدور عارية وأداء متميز ،مشــيداً
باســتجابة وهبة الــكل الفلســطيني فــي كل أماكن
تواجدهم لنصرة المقدسيين ،مما يدلل على أننا شعب
حي يستطيع مواجهة كل مؤامرات االحتالل.

رئاســــــــة ونـــــــــواب
املجلس يزورون عائلتي
الرنتيسي وسالمة
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مهامهـــــم الرقابيــــــة
واالجتماعيـــة
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أشادوا بتضحياتهما ودورهما الوطني

بمناسبة يوم األسير ..وفد برلماني يزور عائلتي الشهيد عبد
العزيز الرنتيسي ،واألسير حسن سالمة

زار وفــد برلمانــي عائلتــي الشــهيد
الدكتــور عبــد العزيــز الرنتيســي،
واألســير القائد حســن ســامة ،وذلك
بذكرى استشهاد الرنتيسي ،وبمناسبة
يوم األسير الفلســطيني ،وأشاد الوفد
بتضحياتهما ودورهما الوطني المميز،
"البرلمــان" رافقت الوفد فــي زيارتيه
وأعدت التقرير التالي:

عائلة الشهيد الرنتيسي
هــذا وزار رئيــس المجلــس باإلنابــة د.
أحمــد بحــر عائلــة الشــهيد الدكتــور عبد
العزيــز الرنتيســي؛ بمناســبة الذكــرى الـ
( )17الستشــهاده؛ رافقــه ًك ً
ال مــن النواب:
سالم ســامة ،ومحمد فرج الغول ،ويوسف
الشرافي ،ومحمد شهاب ،ومشير المصري،
وهدى نعيــم ،إضافة لوكيل وزارة شــؤون
األســرى والمحررين بهــاء الدين المدهون،
ومدير عام الوزارة صابر أبو كرش.
وكان فــي اســتقبالهم زوجــة الشــهيد
الرنتيســي أم محمد ونجليــه محمد وأحمد؛
وعــدد من وجهــاء العائلة ،وقد أشــار بحر؛
في تصريحــات متلفزة على هامش الزيارة
علــى الوفاء لدماء الشــهيد القائد وااللتزام
بوصاياه وخاصة المتعلقة بحماية المشروع
الوطنــي وتحقيــق الوحدة الوطنيــة ،الفتاً
إلــى أن دماء الرنتيســي لن تذهــب هدراً،
مشــيراً إلى أن االحتالل اعتقد باغتياله أنه
ســينهي حركــة حمــاس أو يضعفهــا ،لكن
دماء الرنتيسي كانت بعثاً جديداً لفلسطين
ولألمــة العربيــة واإلســامية وكل أحــرار
العالم.
من ناحيتهم نوه النواب المشاركين بالزيارة
إلى تمســك شــعبنا بدرب الشــهيد د .عبد

العزيز الرنتيســي حتى تحرير فلســطين"،
ســائلين اهلل أن يتغمــده برحمته ويســكنه
الفردوس األعلى ،داعين الكل الفلسطيني
للعمــل بوصايــاه ومقاومة االحتــال حتى
تحرير فلسطين.
من جهتها؛ رحبت زوجة الشهيد د .الرنتيسي
بالوفد ،داعية لالستمرار بالتمسك بنهجه،
مشيرة إلى أن الوفود التي تزور منزل الشهيد
كل عــام تترك أثــراً جيداً وانطباعــاً طيباً،
وتجعلنا نتيقن بأن خلف القائد مئات القادة
وأن هنــاك من يحافظ على إرث الشــهداء.
عائلة األسير حسن سالمة
فــي ذات اإلطــار؛ وبمناســبة يوم األســير
الفلسطينــــي زار الوفـــد عائلـــة األســير
القائد حسن ســامة ،وكان في استقبالهم
والدته أم حسن سالمـــة ،وأشقـــاءه أكرم،

ونبيـــل ،وسالمـــة.
وأشـــار بحــر إلى أن األســير القائد حســن
سالمة يعد رمزاً لألمة العربية واإلسالمية،
ورمــزاً للكرامة والشــرف ،فهــو أفنى زهرة
شــبابه فــي ســبيل دينــه ووطنــه ،مؤكداً
علــى ضــرورة توحيــد العمل لإلفــراج عن
كل األســرى وفي مقدمتهم األسير سالمة،
مؤكــداً اســتمرار العمــل مــن أجــل إنجاز
صفقة وفاء أحرار ثانية ،متمنياً السالمة له
ولوالدته حتى تراه حراً طليقاً.
من جهتها؛ عبرت والدة األسير حسن سالمة
عن سعادتها بزيارة وفد التشريعي ،مؤكداً
أنها ال تزال تشعر بكثير من األمل باإلفراج
القريب عن األســرى كافــة ،وأن معنوياتها
ومعنويات نجلها عالية.
وأبرقــت لخطيبته غفــران زامــل بالتحية،

وثمنت صبـــرها وصمودها وثباتها ،داعية
اهلل أن يمـــن علــى كــــل األســرى قريبــاً
بالفــرج ،ومطالبة الجميــــع بالعمــل الجاد
والمســتمر ألجــــل ضمـــان اإلفــراج عــن
األسرى عاج ً
ال غير آجل.
مــن ناحيتــه؛ قــال وكيــل وزارة األســرى
والمحرريــن بهــاء الديــن المدهــون" :إن
األسيــــر البطل حسن ســامة أمضي اآلن
 26عامــاً فــي األســر ،ويجب العمــل على
تحريــر ســامة ورفاقه من األســر بشــتى
الوسائل الممكنة".
وأشــار المدهون إلى جرائــم االحتالل بحق
األســــرى ،داعيـــاً إلى تظافــر الجهود من
أجل تحريرهم عبر اجبار االحتالل للخضوع
لشــــروط المقاومــة فيمــا يتعلــق بإنجاز
صفقة تبادل مشرفة.

النائب الحج علي :كل مخططات االحتالل لن تذيب الروح الوطنية في القدس
أكــد النائب فــي المجلس التشــريعي عن
قائمة التغييــر واالصالح في مدينة نابلس
بالضفــة المحتلــة أحمــد الحــج علــي ،أن
األحداث الجارية في القدس ،تثبت أن الروح
الوطنيــة والحس اإليمانــي ألهلنا بالقدس
في أعلى المستويات.
وشــدد الحج علي؛ في بيــان صحفي خص
بــه "البرلمــان" على أنــه لن تســتطع كل
مخططــات وعوامــل االحتــال إذابــة هذه
الــروح الوطنية واإليمانية في هذه المدينة
المقدسة من أرضنا المباركة.
وأوضح أن القدس تعتبر محط أنظار العالم
اآلن ،الفتًــا إلــى أن نســاء القــدس تجاوز
فعلهن فعــل الرجــال ،وهذا نتــاج التربية
اإليمانية التي تلقاهــا وأقتنع بها أهلنا في
المدينــة المقدســة علــى مدار عقــود من
الزمان.
وقــال الحــج علي" :هــذه البالد لــو نطقت
تربتها لــكان تحت كل حجر قطرة شــهيد،
فرجال القدس يجيــدون قول ال حيث يجب
أن تقــال ،ألن روح التمــرد علــى االحتــال

w w w . p l c . p s

ومخططاتــه مغروســة في نفــوس هؤالء
األبطــال وبثورتهــم وشــجاعتهم قالــوا ال
لالحتالل وال للصهيونيــة وال لتغيير الواقع
اإلسالمي العربي في القدس المحتلة".
وأشار إلى أن الشــرر الذي يتطاير في أزقة
وحــارات وشــوارع القــدس لهو أكبــر دليل
على عظمة الشــعب وقوة إرادته ،مستدركُا
بقولــه ":على االحتالل أن يعلم أن النار من
مستصغر الشــرر وأن كيانه الزائف مصيره
إلى زوال مهما طال عمره".
وبيّن أن كل ممارسات االحتالل ضد شعبنا
ســيتم التمرد عليها وسيقال ال بملء الفيه،
مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني مستعد
لتقديم الشهداء واألسرى والبيوت واألموال
للدفاع عن عقيدته ومقدساته.
وتابع" :أنــا متفائل جدا بانتفاضة الشــعب
الفلســطيني ليســاند القــدس وأهلها من
خالل هبة شــعبية تــؤرق مضاجع االحتالل
وتفشل مخططاته الهادفة لتهويد المدينة
المقدســة وعمــوم األرض الفلســطينية
المحتلة".
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تفقدوا المحكمة الشرعية

نواب الوسطى يستقبلون رئيس بلدية
المغراقة ولجنة زكاة النصيرات

كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

وانتصرتالقدسبإرادةرجالهاالمرابطين

تفقد النائبان بالمجلس التشريعي
ســالم ســامة ،وعبــد رحمــن
الجمل ،مقــر المحكمة الشــرعية
بالنصيرات ،وكان في استقبالهما
رئيــس المحكمة القاضي حســام
الحليمي؛ الذي أطلعهما على أهم
إنجــازات المحكمــة خــال الربــع
األول من العام الجاري 2021م.
أشــاد النائبــان بالجهــود التــي
تبذلهــا المحكمــة إلنهــاء قضايــا
المواطنيــن ،مقدريــن نقــل مقر
المحكمــة الشــرعية إلــى مــكان
يناســب المواطنين فــي مخيمي
البريــج والنصيــرات ،األمــر الذي
سهل وصول المواطنين إليها.
ويستقبلون رئيس بلدية
المغراقة
إلى ذلك اســتقبل النائبان الجمل
وســامة؛ بمكتبهمــا بالمحافظة
الوســطى ،رئيس بلدية المغراقة
نضال أبــو كميل ،وبحثا معه عدد
مــن القضايا التي تســتحوذ على
اهتمام المواطنين بالمحافظة.
وأشــاد النائبان بــأداء البلدية وما
تقــوم به مــن مشــاريع خدماتية
مــن أجــل التخفيــف مــن معاناة
المواطنيــن؛ مطالبيــن جهــات
االختصــاص بضــرورة اســتمرار

دعــم البلديــة حتــى يتســنى له
مواصلة تقديم الخدمات الحيوية
للمواطنين.
بــدوره أوضــح أبــو كميــل أهــم
المشـــــاريع التي أنجزتها بلديته؛
واستعــــرض أهــم احتياجــات
البلدية والمعيقــات التي تعترض
تنفيــذ بعــض المشــاريع المهمة
داخل نفوذ بلديته.
النائب الجمل يلتقي لجنة زكاة
النصيرات
هــذا وبحــث النائب عبــد الرحمن
الجمــل ،ســبل التعاون مــع لجنة
زكاة النصيــرات؛ وذلــك لــدى
اســتقباله وفداً ممثــ ً
ا عن اللجنة
ضم ُك ً
ال من :وفــا عياد ،وزياد أبو
الحــاج ،الذين عبرا عن شــكرهما
للنائب الجمــل؛ الهتمامه بقضايا
وهمــوم المواطنيــن الفقــراء،
وقدما شــرحاً حول أهم المشاريع
اإلغاثية للجنــة وكذلك المعيقات
التي تعترض عملها.
بــدوره أشــاد النائــب الجمــل؛
بالجهود التي تبذلها اللجنة بهدف
مســاعدة المواطنيــن المحتاجين
خاصة أثناء شهر رمضان المبارك،
مؤكداً ضرورة تضافــر جهود كل
الجمعيــات الخيرية والمؤسســات

األهليــة من أجــل تقديم
خدمــة أفضــل للمواطنين
األشــد فقــراً بالمحافظــة
الوسطى.
النائب نعيم تناقش
قضايا تهم المواطنين
مع رئيس ديوان
الموظفين
وفــي ســياق منفصــل
ناقشــت النائــب هــدى
نعيــم ،عــدة قضايــا تهم
المواطنيــن مــع رئيــس
ديــوان الموظفين يوســف
الكيالــي ،مشــيدة بجهود
الديوان وشفافيته وخاصة
فيما يتعلــق باإلعالن عن
الوظائف الجديــدة وإتاحة
فــرص متكافئــة أمــام
المتنافسين عليها.
بدوره عبــر الكيالــي ،عن
شــكره للنائــب نعيــم؛
لزيارتها ومتابعتها لقضايا
المواطنيــن واحتياجاتهم،
مؤكدًا متابعته الشخصية
لــكل القضايــا المطروحة
وســعيه إليجــاد حلــول
مناســبة لها وفقاً لألصول
والقانون.

جانب من زيارة رئاسة ونواب المجلس لعائلة األسير حسن سالمة

إن مدينــة القــدس ،بما فيها من مقدســات إســامية ومســيحية ،والتي تتصدر اليــوم المعركة
الميدانيــة مــع االحتالل الصهيوني ،ليســت مدينة عاديــة كبقية المدن ،فهي مدينــة ذات ُطهر
وقدســية عاليــة في ديننا أســوة بمكة والمدينة ،وهي العاصمة السياســية لجحافــل الحق التي
تستحث الخطى نحو تحرير فلسطين من رجس ودنس االحتالل الصهيوني بإذن اهلل.
ليال دامية عاشــتها بوابات المسجد األقصى وشوارع القدس العتيقة في مواجهة دامية مع قوات
االحتــال الصهيونــي ،بهدف فرض واقــع جديد يحول بين أبناء شــعبنا وبين المســجد األقصى
توطئة لخطوات وإجراءات أخرى تســتهدف حسم المعركة على المسجد األقصى وتقسيمه زمانيا
ومكانيا بين يدي المخطط األكبر الرامي إلى هدم األقصى وبناء الهيكل المزعوم.
لقد اعتقد االحتالل الصهيوني خاطئا أن مخططاته الغاشــمة التي حيكت بحق المســجد األقصى
قد شــارفت على النجاح ،منتهزا الغياب العربي الرســمي والتواطؤ الدولي لمباشــرة عدوانه على
األقصى والمقدســات ،لكن الهبة البطولية ألهالي القــدس وجحافل المرابطين والمرابطات على
بوابات المسجد األقصى ،والتضامن العارم الذي اجتاح قطاع غزة والضفة الغربية وأماكن التواجد
الفلســطيني في الشــتات ،والرد الموجع الذي باشرته المقاومة الفلســطينية بكافة أطيافها ضد
مستوطنات الغالف ،كل ذلك أفشل الحسابات والرهانات الصهيونية ،وأدخل الصهاينة في ورطة
عميقة ومتاهة كبرى أجبرتهم على التراجع عن قراراتهم التعسفية ،وعادوا يجرّون أذيال الخيبة
والخسران بفضل اهلل.
لقــد أظهــرت الهبــة الشــعبية للدفاع عن المســجد األقصــى والقدس التــي قادهــا المرابطون
والمرابطات األبطال ،وما حققته من ردع للغطرســة الصهيونية ،أن شعبنا الفلسطيني قادر على
التحــرك الفاعــل بالرغم من موروث االنقســام البغيض وبرغم الصمت العربــي والتآمر الدولي،
وأنه يمتلك مخزونا نضاليا عميقا قادر على اجتراح الفعل الثوري المبادر في أحلك الظروف ،رغم
كل المعوقــات التي تعمل على إحباط كل عمل مقاوم أو فعل وطني حيّ ألجل الوطن واألقصى
والمقدسات.
ومن هنا فإن الواجب الديني والوطني واألخالقي يقتضي من الكل الوطني الفلسطيني في هذه
المرحلــة إبقــاء قضية القدس واألقصى في صدارة األحداث ،والعمــل إبقاء جذوة الهبة والمعركة
المتواصلــة للدفــاع عن األقصى والقدس ،وتحويلها إلى هبة ومعركــة دائمة ونمط حياة كفاحي
مقاوم ال يتوقف حتى تحرير األقصى والقدس ودحر االحتالل وتحقيق الحرية التامة واالســتقالل
الكامل بإذن اهلل.
إن االســتمرار فــي معركة الدفاع عــن األقصى والقدس ،وفضــح وتعرية المخطــط الصهيوني
اآلثم ضد القدس واألقصى سياســيا وإعالميا على المســتوى الدولــي ،وإطالق حمالت التضامن
الشــعبية للتضامن مع األقصى والقدس وأهلها ومقدســاتها ،وتقديم كافة أشكال الدعم المادي
والمعنوي لهم ،يشــكل أوجب الواجبات في هذه المرحلة التي تشــهد تصاعدا نوعيا وخطيرا في
حجم وطبيعة ومســتوى المخططات العنصرية وصور اإلرهاب الصهيوني ،فالتاريخ لن يرحم كل
من يتخاذل عن نصرة األقصى والقدس وأهلها الصامدين في ظل التحديات الكبرى والمخططات
الشرسة التي يستحثها الصهاينة وسط دياجير الغفلة العربية واإلسالمية والتواطؤ الدولي.
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكــد أن لغة المقاومة والصمود هي كلمة الســر في
مواجهة االحتالل الصهيوني وإحباط مخططاته ضد شــعبنا وقضيتنا ومقدســاتنا ،وفي مقدمتها
المؤامرة على القدس واألقصى ،بما يعيد توجيه بوصلة الصراع إلى وجهتها الحقيقية ومســارها
الصحيح من جديد ،ومنح الصمود والحراك الشــعبي الفلســطيني للدفــاع عن القدس واألقصى
زخما نوعيا في ظل التحديات الراهنة ،وإحياء البعد الشعبي ومفاعيل االنتماء الوطني الهادر في
نفوس أبناء شعبنا ،والعمل على تفجيرها في وجه االحتالل الصهيوني الغاشم.
كمــا نؤكــد أن المقاومة الفلســطينية ســوف تبقى حاضرة على الــدوام للدفاع عــن أهلنا وأبناء
شــعبنا في القدس واألقصى ،وأن تهديدات قادة االحتالل لشعبنا ومقاومتنا ال تخيف أصغر طفل
فلسطيني ،مؤكدين أن أي حماقة أو غدر صهيوني سيتم الرد عليه بمنتهى القوة والحزم ،وندعو
قادة االحتالل أال يختبروا صبر وقوة شعبنا ومقاومتنا.
وختاما ..ستبقى القدس ومقدســاتها درة التاج لشعبنا وأمتنا ،بحيث تهون دونها المهج واألرواح،
ولــن يطول تحرير القدس والمســرى بــإذن اهلل ما دام في شــعبنا عرق ينبــض ،وكما انتصرت
القدس في الماضي على موجات البغي والعدوان ،فســتواصل االنتصار اليوم وغدا بإذن اهلل على
كل أشــكال الفجــور واإلرهاب الصهيوني واألمريكي ،وســتعود حرة عزيزة كريمة أبية بســواعد
وعزم المرابطين األبطال والمجاهديــن المخلصين والمقاومين الصادقين وبفضل صمود وثبات
شعبنا الفلسطيني بإذن اهلل.
"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"
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في جلسة عقدها بوزارة األ

التشريعي :األسرى أيقونة نضالية في وجه إرها
د .بحر :نسعى لبناء استراتيجية
النـــــــــ
وطنية خاصة باألسرى ،ونطالب نطالب المجتمع
المقاومة بإنجاز صفقة تبادل قرارات األمم الم
جديدة
حقوق االنسان ا
ناقــش نــواب المجلس التشــريعي واقع األســرى
في ســجون االحتــال وتداعيات إجراءات الســجان
ضدهــم ،مســتعرضين معاناتهــم اليوميــة التــي
يكابدونها بفعل تضييق مصلحة السجون عليهم،
داعيــن المقاومــة لســرعة انجــاز صفقــة تبــادل
جديدة تُبيض الســجون أو علــى األقل تُحرر العدد
األكبر منهم ،واســتمع النواب لتقرير موسع حول
أوضاع الســجون خالل العــام األخيــر ،أعدته لجنة
التربية والقضايا االجتماعية بالمجلس التشــريعي.
جــاء ذلك خالل جلســة عقدهــا التشــريعي بمقر
وزارة األســرى بحضــور وكيــل الــوزارة بهــاء
الديــن المدهــون؛ وبمشــاركة أســرى محرريــن،
وذلــك بمناســبة يــوم األســير الفلســطيني الذي
يصــادف فــي  17-4مــن كل عــام" ،البرلمــان"
تابعــت وقائــع الجلســة وأعــدت التقريــر التالي:
استراتيجية وطنية
بــدوره طالــب رئيــس المجلس التشــريعي
باإلنابة د .أحمد بحر؛ ببناء استراتيجية وطنية
خاصة باألســرى ،وتكوين جبهة وطنية فيها
تتفاعل وتتكامل كل الجهود لدعم األســرى
وتعزيز صمودهم ،وتعمل على كل الجبهات
داخلياً وخارجياً حتى ينال األسرى حريتهم.
وقــال بحر؛ في كلمة له افتتح بها الجلســة":
لدينا ثقة عالية بقــدرة مقاومتنا على تنفيذ
صفقة وفاء أحــرار ثانية ،يفرح بها األســرى
وأهلهم وكل شعبنا".
وأكد أن شــعبنا الفلســطيني ســيبقى وفياً
لألسرى حتى تبيض سجون االحتالل ،مشيراً
إلــى أن أيامنــا الفلســطينية كلها لألســرى
ألنهــم يمثلــون أيقونــة نضاليــة فــي وجه
إرهاب االحتــال ،موضحــاً أن المقاومة هي
أقصر طريق لتحرير فلســطين واألسرى من
االحتالل البغيض.
ووجه تحية إجالل وإكبار لألسرى واألسيرات
والنــواب المختطفيــن ،مشــيراً إلــى أن يوم
األســير الفلســطيني يتزامــن مــع ذكــرى
استشــهاد القائدين الكبيريــن :الدكتور عبد
العزيز الرنتيسي ،وخليل الوزير ،وهي إشارة
ربانية واضحة أن قضية األسرى ال يحملها إال
العظام.
وفــي ذات الســياق؛ قــال د .بحر ":ســاءنا أن
تنحــرف بوصلة البعض عن قضية األســرى

وأن يضــع البعــض الرغبــة والمصالحــة
الفصائلية في مواجهة قيم التضحية والجهاد
التي يجســدها أســرانا األبطال في ســجون
االحتــال ،مشــيراً بذلــك إلى قــرار محكمة
االنتخابات بإسقاط اسم األسير البطل حسن
سالمة من قائمة القدس موعدنا لالنتخابات
التشريعية".
وأضــاف ":هل يمكــن ألي فلســطيني غيور
أن يقبل بعبث البعــض بأهم وأخطر قضية
فلسطينية ،وال يمكن ألحد أن يستوعب هذه
الممارســة المقيتة ،لقــد كان األجدر بهؤالء
أن يضعوا األســير حســن ســامة تاجًا على
رؤوســهم ال أن يشــطبوا اســمه مــن قائمة
االنتخابات".
التقرير
هــــذا واستعرض النائب د .يوسف الشرافي؛
تقريـر لجنـة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة
بالتشــريعي حــــول األســـرى خالل العــــام
األخيــــر ،والــذي يسلــــط الضــــوء علــى
تطــورات قضيــة األسرى الفلسطينيين في
سجــــون االحتـــال مــن إبريـــــل الماضـي
2020م وحتــى ابريــل مــن العــام الجــاري
2021م ،والذي دأبــــت اللجنـة على اعـداده
فــــي كل عـــام بمناسبــــة يـــوم األســير
الفلسطينـــــي الذي يوافــــق ،17/4/2021
وقد جاء التقرير على النحو التالي:
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أو ً
ال :إحصائيات األسرى
يقبــع في ســجون االحتــال حاليــاً أكثر من
( )4450أســير فلســطيني من بينهــم ()37
أســيرة ،بينهــن ( )8أســيرات ربّــات بيــوت
وجــدّات ،ومعظم حــاالت االعتقال جرت في
مدينــة القدس المحتلــة ،و( )140طف ً
ال ،من
بينهم ( )55طفال لم تتجاوز أعمارهم أربعة
عشر عاما ،علما أن من األطفال األسرى ()49
محكومًا ،والباقي ينتظرون المحاكمة ،فيما
يخضــع طفالن لالعتقــال اإلداري اإلجرامي،
وأحد عشــر نائبــاً ،وأكثر مــن ( )700مريض
منهــم ( )16أســيرًا يعانــون مــن مــرض
الســرطان ،وأربعــة يتنقلــون على كراســي
متحركــة ،و( )440أســيراً تحــت االعتقــال
اإلداري التعســفي ،كمــا طالــت االعتقــاالت
العديــد من المســنين كان أبرزهم المســن
عبد الرحيــم بربر ( )80عامًــا من حي رأس
العامود من بلدة ســلوان بالقدس ،والمســن
إسحاق يونس ( )77عاما من رام اهلل علما أنه
يعاني من أمراض مزمنة ،ووصل عدد شهداء
الحركة األســيرة إلى ( )226شهيداً منذ العام
(1967م).
وتجدر اإلشــارة لمواصلة مؤسسات االحتالل
األمنية والعســكرية والسياســية واإلعالمية
الحرب ضد األسرى واســتهدفتهم بالقرارات

التعســفية وأشــكال االنتهــاك والتضييــق
وحرمانهــم مــن كل مقومات الحيــاة ،والذي
يشــكل انتهــاكاً صارخــاً لقواعــد القانــون
الدولــي اإلنســاني ،ألنهــا تتم بطــرق غير
قانونية ،ودون مبرر مقنع ،وقد تعرض جميع
المعتقلين لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب
الجسدي أو النفسي.
وأشــار التقريــر إلصــدار محاكــم االحتــال
وبأوامــر مــن المخابــرات خالل تلــك الفترة
مــا يقــارب مــن ( )1100قــرار إداري ما بين
جديد وتجديد طالت النســاء واألطفال ونواب
المجلس التشريعي.

ثانياً :شهداء الحركة األسيرة
دفــع ( )226شــهيدا حياتهم ضريبــة العزة
واالنتصــار منذ عــام ( ،)1967منهــم)73( :
أسيرًا استشهدوا تحت التعذيب ،و( )71قضوا
نتيجــة اإلهمــال الطبي )75( ،أســيرا نتيجة
القتــل العمــد بعد االعتقــال مباشــرة ،و()7
أسرى بعدما أصيبوا بأعيرة نارية وهم داخل
المعتقالت.
ومنــذ أبريــل 2020م ارتقى أربعة شــهداء
للحركــة األســيرة فــي ســجون االحتــال،
وجميعهم بســبب اإلهمــال الطبي المتعمد،
وهم:
.1األسير الشــهيد نور رشــاد البرغوثي (23
عاماً) من قرية عابود قضاء رام اهلل ،استشهد
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ألسرى بمناسبة يوم األسير

اب االحتالل ،والمقاومة أقصر الطرق لتحريرهم
النائــب الشــرافي"16000" :
ـــــواب:
فلســطينية تعرضــن لالعتقال
ع الدولي بتفعيل
منذ 1967م وال زال أحد عشــر
متحدة ومجلس
نائب ًا في سجون االحتالل
الخاصة باألسرى
وعمــاد البطــران ( )47يومًا ،وعبــد الرحمن
شعيبات ( )33يومًا ،وعدي شحادة ( )30يوما.

سادساً :قرارات االعتقال اإلداري
واصلت محاكم االحتالل العسكرية الصورية
خالل العــام 2020م والربــع األول من العام
2021م سياســة االعتقــال اإلداري ضــد
األسرى األبطال في ســجون االحتالل ،حيث
أصدر االحتالل خالل هذه الفترة ( )440قرار
اعتقــال إداري ،منهــا ( )53قرار بحق أســرى
جــدد ،كما اشــتملت القــرارات علــى تجديد
االعتقال اإلداري لعدد ( )6من نواب المجلس
التشــريعي ،و( )3نســاء ،و( )3قاصريــن
فلسطينيين.

سابعاً :الوضع المأساوي لألسرى في ظل
جائحة "كورونا"

بتاريخ (22/04/2020م).
.2األســير الشهيد سعدي خليل الغرابلي (75
عاماً) ،من حي الشجاعية بغزة ،تعرض للعزل
االنفرادي ما يزيد عن  12ســنة في ســجون
االحتــال مما أورثــه العديد مــن األمراض،
وارتقى شــهيداً بتاريخ ( ،)08/07/2020وال
يزال االحتالل يحتجز جثمانه.
.3األسير الشــهيد داود طلعت الخطيب ()41
عامــا ،من مدينــة بيت لحم ،ارتقى شــهيدا
بتاريــخ  ،02/09/2020وذلــك قبــل موعــد
إطالق سراحه بثالثة شهور.
.4األسير الشــهيد كمال نجيب أبو وعر ()46
عاما ،من بلدة قباطيــة جنوب جنين ،أصيب
بمرض الســرطان وتكســر صفائح الدم ثم
بالكورونا ،واستشــهد بتاريخ 10/11/2020
بعد ســبعة عشــر عاما قضاها في ســجون
االحتالل ،وال يزال االحتالل يحتجز جثمانه.

ثالثاً :اعتقال النواب
واصــل االحتــال الصهيونــي خــال تلــك
الفترة اســتهداف نواب المجلس التشــريعي
باالســتدعاءات واالعتقاالت واالختطاف خارج
اطــار القانــون واقتحام منازلهم وتفتيشــها
وتوجيه تهديدات لهم ،وال زال أحد عشر نائباً
من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني قيد
االعتقال في ســجون االحتــال ،وهم(:أحمد
عطون – النائب المقدســي المبعــد إلى رام

اهلل ،ومــروان البرغوثــي ،وأحمــد ســعدات،
وحسن يوسف ،ونزار رمضان ،ومحمد الطل،
وخالد طافش ،وحاتم قفيشــة ،ومحمد ماهر
بدر ،ونايف الرجوب ،وخالدة جرار).

رابعاً :اعتقال النساء والفتيات
.1تعرضــت أكثــر من ( )16000فلســطينية
(بين مُسنة وقاصر) منذ العام 1967م وحتى
اليــوم لالعتقــال مــن قبل جيــش االحتالل
الصهيونــي ،وقــد واصلــت قــوات االحتالل
اســتهداف المــرأة الفلســطينية واألطفــال
باالســتدعاءات واالعتقــاالت ،واألحــكام
المرتفعة.
.2رصــد هذا التقرير ( )120حالة اعتقال منذ
ابريل 2020م ،من بينهن :األسيرة المقدسية
شــروق دويات ،وأمل طقاطقة أقدم أســيرة
في ســجون االحتالل ،والنائــب في المجلس
التشريعي "خالدة جرار" ،واألسيرة شاتيال أبو
عياد من الداخل المحتل ،واألســيرة المصابة
إسراء جعابيص.

خامساً :إضرابات فردية
منذ أبريل 2020م خاض ( )27أسيراً إضرابات
فردية عــن الطعام احتجاجــاً على اعتقالهم
اإلداري المفتوح ،وقد حقق المضربون بعض
مطالبهم ،وأبرزهم األسرى :ماهر األخرس،
الــذي أضرب عــن الطعام لمــدة ( )104أيام،

إن الخطر الذي يتعرض له األسرى من جائحة
(كورونا) مخيف وقاتل؛ وقد ناشــد األســرى
مرارًا وتكرارًا كل العالم حفاظاً على أرواحهم
كســائر البشــر ،خاصة في زمن هــذا الوباء
الخطير ،وإن أكثر الدول في العالم قد أفرجت
إن االحتالل
عــن ســجنائها وأســراها ،حتــى َّ
أفرج عن مئات السجناء الصهاينة الجنائيين
المجرمين ،ولم يفرج عن أســير فلســطيني
واحد بالرغم من إصابة عدد من الســجانين
بهذا الوباء ،ومئات األســرى الفلســطينيين،
باإلضافة إلــى تكدس أعدادهــم ،واإلهمال
الطبي الصهيوني بشأنهم ،مما يهيئ لكارثة
حقيقيــة قد تقــع في أي وقت بحق األســرى
ال َقدَّر اهلل تعالى-وهــذا ما يؤكد عنصريةاالحتالل في التعامل مع األسرى.
إن إنقاذ األسرى من سجون االحتالل ضروري
جــداً؛ خاصة فــي هذا الوقت ،وعلى رأســهم
مئات المرضى من األسرى ،ومن كبار السِّن
واألطفال ،والنساء ،وقد أكد كثيرٌ من الدول
والمنظمات الدولية على ضرورة الحفاظ على
أرواح األسرى الفلسطينيين ،وإطالق سراحهم
انســجاماً مــع اإلجــراءات الدوليــة لمواجهة
فيروس كورونــا ،لكن االحتــال الصهيوني
لم يســتجب لتلــك النــداءات حتــى تاريخه.

ثامناً :التوصيات
.1نحمّــل االحتــال المســؤولية الكاملــة
عن حيــاة األســرى ،وذلــك لعــدم انصياعه
للمطالبــات الدوليــة باإلفــراج عنهــم كأحد
اإلجراءات الدولية لمواجهــة جائحة "كورونا"
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على مستوى دول العالم.
.2نطالــب المنظمــات الحقوقيــة العربيــة
والدولية ،بالعمل الجاد لإلفراج عن األســرى
الفلســطينيين باعتبارهــم قــوة مقاومــة
مشــروعة طبقاً للشرائع السماوية ،والقانون
الدولي.
.3نطالــب الصليــب األحمر الدولــي بالقيام
بواجبه تجاه األســرى ،وتكثيــف زيارته لهم،
والضغــط على االحتالل لتحســين شــروط
حياتهــم وتوفير مســتلزماتهم ،وخاصة في
زمن الوباء.
.4نطالب منظمة الصحة العالمية ومنظمات
حقــوق اإلنســان بالضغــط علــى االحتــال
الصهيوني ،إلطالق ســراح األســرى األطفال
والنساء والمرضى.
.5نطالــب الســلطة الفلســطينية بمخاطبة
سفراء فلسطين في مختلف الدول ،وأمرهم
للعمل على نصرة األســرى ،وحشد أكبر قدر
من المتضامنين معهم وإقناع المجتمع الدولي
بعدالــة قضيتهم وإنســانيتها ،كما نطالبهم
بإعــادة مرتبــات األســرى وأســر الشــهداء.
.6ندعــو الــدول العربية واإلســامية وأحرار
العالم لمالحقة قــادة االحتالل ومقاضاتهم،
أمام المحاكم الدولية المختصة لممارستهم
سياسة التعذيب الجسدي والنفسي لألطفال
المعتقلين ،باعتبار ذلك جريمة حرب.
.7ندعــو مجلــس األمن لعقد جلســة طارئة
لمناقشة أوضاع األسرى ،كما ندعو البرلمان
األوروبي لتفعيل لجنة تقصي الحقائق حول
اعتقــال األطفال الفلســطينيين في مخالفة
لالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
.8ندعــو أحــرار العالم لتبني (حملــة دولية)
لإلفراج عن األســرى الفلسطينيين كافة من
ســجون االحتالل؛ إنقــاذاً لحياتهم من القتل
البطــيء ،علــى أن يشــارك فيهــا منظمات
المجتمــع المدنــي والفصائل الفلســطينية
والحكومات العربية واإلسالمية.
.9ندعــو وســائل اإلعــام واإلعــام الجديد
خاصــة ،لتنفيــذ حمــات الكترونية واســعة
للتضامن مع األســرى ،وتسليط الضوء على
معاناتهم ومحاولة استجالب الدعم القانوني
واإلعالمي والتعاطف الدولي مع قضيتهم.
.10نوجه التحية لكل فصائل المقاومة ،وعلى
رأســها كتائب القســام ونطالبهــم بالضغط
على االحتــال بالوســائل اإلبداعية إلجباره
على القبول بشروط صفقة تبادل.
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النواب :نأمل من األطراف كافة العمل لتدويل قضية األسرى ومالحقة
االحتالل في المحاكم الدولية
النائب يونس أبو دقة
بــدوره أكــد النائــب
يونس أبــو دقة على
ضرورة الوفاء لألسرى
الذين ضحوا بحريتهم
مــن أجــل حريــة كل
الشــعب الفلسطيني،
معتبراً يوم األسير هو
يوم لكل فلســطيني حر ،مقترحاً تســمية
جلسة اليوم بجلسة "األسير المحرر منصور
الشــحاتيت" الذي أفرج عنــه االحتالل بعد
اعتقال دام ( )17عاماً ،وهو بحالة نفســية
سيئة ،حيث أفقده االحتالل ذاكرته.
وقــال النائب أبو دقة ":يوم األســير يمكن
أن يكون مدخ ً
ال للوحدة الوطنية ،فالجميع
يتفق على أهمية القضية ويعمل من أجل
تحرير األســرى ويقــر بعدالــة قضيتهم"،
مؤكــداً علــى مشــروعية المقاومــة التي
انتهجها األسرى ،داعياً الستراتيجية وطنية
للدفاع عنهم حتى تحريرهم.
النائب محمد فرج الغول
بــدوره؛ قــال رئيس
اللجنــة القانونيــة
بالمجلس التشريعي
النائــب محمــد فــرج
الغــول ":إن قضيــة
األســرى استراتيجية،
لــذا تحتــاج لحــل
اســتثنائي قــوي وجذري يبيض الســجون
اإلســرائيلية ،من خالل اللغة التي يفهمها
االحتالل وهي القوة ،أي اجباره على صفقة
أحرار جديدة".
ودعــا النائــب الغــول؛ إلى تدويــل قضية
األســرى ،ومالحقة االحتــال في المحاكم
الدولية ،وضرورة المطالب بتفعيل قرارات
األمــم المتحــدة وقــرارات مجلــس حقوق
االنســان فيما يختص باألســرى ،حيث أن
االحتالل يعتبر نفسه فوق القانون الدولي
وفوق القرارات الشرعية.
وطالب السلطة الفلســطينية برفع قضايا

لمحكمــة العــدل الدولية ،وإعــادة االعتبار
لــوزارة األســرى وابقائها كوزارة ،وليســت
هيئــة وإبقــاء قضيــة األســرى كقضيــة
استراتيجية.
النائب سالم سالمة
مــن ناحيتــه؛ دعــا
النائب ســالم سالمة؛
إلــى القيــام بحملــة
إعالميــة عالميــة
لفضــح االحتــال
التــي
وجرائمــه
تخالــف كل األعــراف
والقوانيــن ،خاصــة االعتقــال اإلداري
لألطفال ،وتبيان ســادية االعتقال وسادية
ممارسات االحتالل.
وأشار النائب ســامة؛ إلى رفض االحتالل
تقديــم اللقــاح ضــد فايــروس كورونــا
لألســرى ،معتبراً ذلك جريمة يجب العمل
على محاسبة االحتالل عليها واجباره على
تقديم اللقاح لألسرى.
وطالب الســلطة بــرام اهلل عــدم اإلذعان
لمطالــب االحتــال وقطع رواتب األســرى
واألســرى وعائالتهــم المحرريــن ،داعيــا
الستثمار شــهر رمضان في تكثيف الدعاء
لألســرى ،وبذل المقاومة المزيد من الجهد
لتحريرهم.
النائب صالح البردويل
من جهته؛ قال النائب
صــاح البردويل ":إن
قضية األسرى ركيزة
أساســية مــن ركائز
المشــروع الوطنــي
الفلســطيني الــذي
يجــب حمايتــه بــكل
مكوناته ،مستغرباً تجاهل البعض لقضية
األســرى رغم توجــه الكل الوطنــي اليوم
للعمل من أجل تجديد الشرعيات والوحدة
الوطنية".
واســتنكر النائب البردويل؛ شــطب األسير
حســن ســامة ،من قائمة القدس موعدنا

لالنتخابات التشــريعية ،قائــ ً
ا" :فمن قام
بذلــك يركــز علــى الشــكليات وال يهتــم
بالمضمون ،فيرفض حســن ســامة ألنه
لم يســجل في ســجل االنتخابــات ،وكأنه
شــخص مجهول وليس رمزاً وطنياً شهيراً
ضحى بســنوات طويلة من عمره من أجل
فلسطين".
وقال ":ال يمكن للنظام الوطني الفلسطيني
أن يُبنــى إال مــن خالل ركائــز وطنية ،لذا
يجــب أن نتفــق علــى الركائز والمشــروع
الوطني وعلى رأســها األسرى ثم بعد ذلك
نبحث في االنتخابات".
النائب يونس األسطل
أمــا النائــب يونــس
األســطل فقــد قــال
مداخلتــه":
فــي
أســرانا أرواحهم حرة
ومعنوياتهــم عاليــة
رغــم أن جســدهم
محتجــز ،وهناك وفق
شريعتنا أســس لتحرير األسرى ،فاإلنسان
أهم مكون في قضيتنا ،ومن تلك األسس
العمل على تحريرهم ســواء بالمقاومة أو
المفاوضات أو القتال من أجلهم ،أو فكاكهم
بالمال".
ودعا النائب األسطل؛ كل فصائل المقاومة
الفلسطينية لبذل المزيد من الجهد لتحرير
األســرى ،خاصة وأن االحتــال ال يفهم إال
لغة القوة.
وكيل وزارة األسرى والمحررين
وفــي كلمــة لوكيــل
األســرى
وزارة
والمحرريــن بهــاء
الديــن المدهون؛ أكد
عل ضــرورة تكريس
كل الجهــود من أجل
أســرانا إلنقاذهم من
هذا الظلم ومن جحيم االجرام الصهيوني،
وذلــك مــن خــال التوحد خلــف قضيتهم
العادلــة وتبنــي برنامــج وطنــي عملــي

متواصل يُبقي قضيتهــم حاضرة في كل
الميادين.
وطالب المدهون؛ الجهات الحقوقية المحلية
والدولية التي تعمل من أجل حقوق االنسان
برصــد وتوثيــق جرائــم االحتــال بحــق
األســرى عبر لجان خاصــة ،لتكوين ملفات
جاهزة لمالحقة قادة االحتالل ومحاكمتهم
علــى جرائمهــم باعتبارهــا جرائــم حرب
ال أم أج ً
سيحاسب عليها االحتالل عاج ً
ال.
ودعا المقاومة لتسخير كل طاقاتها من أجل
إبرام صفقة تبادل مشرفة يتم من خاللها
االفــراج عن أكبــر عدد من أســرانا خاصة
ذوي األحكام العالية والمرضى واألســيرات
وأسرى القدس وفلسطين المحتلة.
المحرر محمود أبو عيشة
بــدوره؛ قــال المحرر
محمود أبو عيشة الذي
أفرج عنه من سجون
االحتالل مؤخــراً ":إن
األســرى ال ينتظرون
منــا إال أن نتذكرهم،
ونعمــل مــن أجــل
تحريرهم ،فهم في حنين مســتمر ،خاصة
في شــهر رمضــان المبارك ،فهــم يرجون
صالة التراويح في المسجد ،والتحلق حول
مائدة اإلفطار ،ولقاء األصدقاء وسمر ليالي
رمضان".
وأضاف قائ ً
ال " :ونحن في األسر لم يوجعنا
القيد ،إنما أحرقنا وآلمنا الشــوق ،حيث كنا
نشتاق لرؤية السماء والهواء الطلق والبحر،
وأن نسير بين الناس ،كما أنهم أي األسرى
يخشون فقدان من يحبون وهم في غياهب
السجون دون أن يودعوهم".
وأوضــح المحرر أبو عيشــة؛ أنــه من يريد
خدمة قضية األســرى فاليقدم لهم كل ما
يلــزم من متابعــة قانونية ومد يــد العون
ألهلهــم ،داعيــاً لتشــكيل لجنــة إعالمية
لخدمة قضيتهم ،مؤكــداً أن طريق تحرير
األســرى معروفة وعلى من يتقنها أال يألوا
جهداً مستدركاً وهذا أمل األسرى.

اللجنة القانونية تبحث عدة مشاريع قوانين تمهيد ًا لعرضها على المجلس
عقــدت اللجنــة القانونيــة بالمجلــس
التشــريعي ،اجتماعــاً دوريــاً لهــا،
بحضــور رئيــس اللجنــة النائــب محمــد
فــرج الغــول ،ومقررهــا النائــب مــروان
أبــو راس ،ومشــاركة النائــب محمــد
شــهاب ،والنائــب يونــس األســطل.
وناقشــت اللجنــة أثنــاء اللقــاء جملــة من
مشــاريع القوانين المهمة المقترحة والتي
تعالج قضايا حيوية وماســة فــي المجتمع
الفلســطيني ،ومنهــا مشــروع يتعلــق
بالقضاء الشــرعي ،وخاصة بعض القضايا
المتعلقــة بالحضانــة ،وكذلــك مشــروع

قانون يتعلق بحقوق كبار السن ،باإلضافة
لمشاريع قوانين مهمة أخرى تعكف اللجنة
منذ فترة على دراســتها تمهيداً لصياغتها
وتقديمهــا للمجلــس التشــريعي إلقرارها
وفقــاً لألصــول القانونيــة المعمــول بها.
وفــي ذات الســياق بحــث رئيــس وأعضاء
اللجنــة بعــض الشــكاوى التــي وردت
إليهــم خــال الفتــرة الماضيــة ،وأحالــوا
بعضــاً منهــا لجهــات االختصــاص لوضع
الحلــول المناســبة لها ،مؤكديــن على أن
المجلــس التشــريعي يقــف دومــاً بجــوار
المواطنيــن ويُشــكل نصيراً وســنداً لهم.
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تقارير وأخبار

دعا النتفاضة مقدسية عارمة ضد االحتالل ومستوطنيه

د .بحر :اعتداءات االحتالل على أهل القدس
جريمة نكراء وعلى المجتمع الدولي التحرك
العاجل لوقف إرهاب الدولة الصهيونية

AL - P R L M A N

مواقف برلمانية دولية
رئيس البرلمان اللبناني :نهنئ فلسطين بانتصار المقدسيين على الصهاينة
عــدّ رئيس مجلــس النواب اللبناني نبيــه بري ،أن االنتفاضــة الرمضانية
للشــعب الفلســطيني تم ّثل دعوة مقدســية لنــا في لبنــان ومختلف دول
العالم العربي واألمة وشــعوبها؛ إليقاظ الوعي حول أهمية تصليب الوحدة
الوطنيــة ،واإلقــاع عن العبــث السياســي والتضحية باألوطــان والثوابت
الوطنية والقومية مقابل المصالح الشخصية والفئوية الضيقة.
ً
ً
فلســطينية ،بلغة الضاد؛
"صرخة
ووصــف بري ،انتفاضة المقدســيين ،بـــ
إليقــاظ الوعي فــي األمة ،وتصويــب بوصلتهــا ومحاربــة المطبعين من
األنظمة والهيئات والمنظمات؛ وضرورة ملحة نحو معرفة من هو العدو ومن
هو الصديق".
وهنأ بري الفلســطينيين خاصة والمســلمين عامة وأحــرار العالم بانتصار
أهالي القدس على االحتالل ،داعياً لتوجيه الدعم والمساندة للمقدسيين.

رئيس البرلمان األردني يشيد بصمود المقدسيين في وه االحتالل

دعا رئيــس المجلس التشــريعي
باإلنابــة د .أحمد بحــر؛ النتفاضة
مقدســية عارمــة ضــد االحتــال
ومســتوطنيه؛ جــاء ذلــك فــي
تصريح مقتضــب أصدره فور بدء
اعتداءات المستوطنين الصهاينة
علــى المواطنيــن المقدســيين.
ونــدد بحــر؛ بما وصفه بوحشــية
المســتوطنين الصهاينــة؛ داعيــاً
المرابطين بالقدس للجمهم بكل
الطرق والوســائل الممكنة؛ مهيباً
بالمجتمــع الدولــي والمؤسســات
الحقوقيــة العالمية لنصــرة أهلنا
بالقدس والتحرك العاجل لتجريم
اعتداءات المستوطنين على شعبنا
األعــزل بالقدس المحتلــة ووقف
إرهاب الدولة الصهيونية بحقهم.
وأكــد أن اعتداءات المســتوطنين
وحمايــة جيش االحتــال لهم هو
بمثابــة إرهــاب منظــم ســيفجر

غضب جماهيري فلســطيني ضد
االحتــال وقطعان مســتوطنيه،
واصفــاً إجــراءات االحتــال
وممارســات جيشه ومســتوطنيه
بالقــدس وبحــق أهلهــا بالظلــم
التاريخــي؛ داعيــاً فصائــل
المقاومــة الفلســطينية للعمــل
علــى حماية شــعبنا ومقدســاتنا
بمدينــة القــدس المحتلــة.
ودعــا بحر؛ لتفعيــل المقامة بكل
أشــكالها ضــد االحتــال وصــو ًال
لحالة مــن العصيــان المدني في
مدينة القدس المحتلة وضواحيها
وعمــوم األرض الفلســطينية
المحتلــة بهــدف ارغــام االحتالل
علــى وقــف اعتداءاتــه؛ محمــ ً
ا
االحتالل المســؤولية الكاملة عن
كل تداعيــات اعتداءاته بالقدس.
ووجــه التحيــة ألهلنــا بالقــدس
وللمرابطيــن باألقصــى متمنيــاً

الشــفاء العاجــل للمصابيــن
والجرحى؛ داعياً الشــعوب العربية
واإلســامية لنصرة القــدس عبر
سلســلة مســيرات احتجاجيــة
عقــب صلــوات الجمعــة فــي كل
العواصــم العربيــة واالســامية؛
مضيفــاً إن مــا جرى يثبت فشــل
منهــج التطبيــع مــع االحتــال.
الجدير ذكــره أن مواجهات عنيفة
اندلعــت في مختلــف أنحاء مدينة
القــدس المحتلــة بعــد مســيرة
للمســتوطنين كانــت تحرســها
قوات مدججة بالسالح من شرطة
وجيــش االحتــال اعتــدوا خاللها
علــى المواطنيــن المقدســيين
أســفر عــن اعتداءاتهــم أكثــر
مــن مائــة إصابــة فــي صفــوف
المواطنين في القدس ثم سرعان
مــا تحــول األمــر لموجة شــديدة
مــن االحتجاجــات المتواصلــة.

أكد النائب مصطفــى البرغوثي،
رفضــه أن تأخــذ "إســرائيل"
حــق "الفيتــو" علــى االنتخابــات
الفلســطينية ،مطالبــاً بأن تجري

في القدس رغماً عن أنف االحتالل.
وقــال البرغوثــي فــي تصريــح
صحفــي" :نطالــب بــأن تجــري
االنتخابــات الفلســطينية فــي
القدس رغم أنف إســرائيل ،على
شكل مقاومة شعبية فلسطينية،
وهــذا قابــل للتحقيــق" ،مشــيراً
إلــى نجــاح المقدســيين فــي
هبتهم الباســلة بإسقاط الحواجز
العسكرية اإلسرائيلية في القدس.
وشــدد علــى أن المعركــة فــي
القــدس يجــب أن تكــون معركة
مقاومــة شــعبية ،واالنتخابــات
يجــب أن تكتســب هــذا الطابــع.
وتابــع البرغوثي" :نحــن ال نقبل

إطالقــاً باســتثناء القــدس مــن
االنتخابــات الفلســطينية ،ألن
ذلــك يعني االنضــواء في (صفقة
القــرن) ،والقبول بضــم القدس".
وأكــد أن أهــل القــدس وحدهــم
اســتطاعوا إلحــاق الهزيمــة
باالحتــال ،وحققــوا انتصــاراً
جديــداً مؤخــراً كمــا فعلــوا فــي
معركــة البوابات اإللكترونية على
المســجد األقصى ،وقال ":تخيَّل
لــو أن هنــاك طاقــة مشــتركة
تضــم أهالــي القــدس ،الضفــة
الغربيــة ،قطــاع غــزة ،وأهلنــا
فــي الداخــل عــام 1948؟ مــاذا
ســتكون النتيجة التي ستتحقق".

النائب البرغوثي :ال نقبل "فيتو" إسرائيلي على
االنتخابات بالقدس

توجــه رئيس مجلس النواب األردني النائــب عبد المنعم العودات ،بالتحية
ألهالــي القدس ،الذين انتصــروا على االحتالل في الهبــة األخيرة ،ووصف
هبتهم بأنها أذلت االحتالل وأفشلت مخططاته.
وأكد العودات؛ في تصريح صحافي على أن األردن سيبقى داعماً لفلسطين
رغــم الصمــت العربــي المريــب والمرفــوض ،داعيًــا إلى تعزيــز صمود
المقدسيين في أرضهم.
وقال ":إن المجلس ينظر ببالغ الخطورة إلى اعتداءات االحتالل على القدس
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة".
وأشــار إلى أن رئاســة مجلس تدرس الدعوة إلى عقد لقــاء نيابي للتباحث
بشــأن آخر التطورات التي تشهدها مدينة القدس ،للخروج برسالة واضحة
تمثل نبض الشارع العربي األردني.

لجنة فلسطين بالبرلمان األردني تؤكد دعم المقدسيين

ســ ّلمَ وفد يمثل الحملة الدولية للدفاع عن القدس في األردن رئيس لجنة
فلســطين النيابية في البرلمان األردني محمد الظهراوي؛ رسالة ّ
يحث فيها
البرلمــان على مطالبة الحكومة األردنية ،بالبحث عــن وثائق المُلكية لـ 7
أســر مقدســية مهدّدة بالطرد من بيوتها في حي الشــيخ جراح وارســالها
لجهات االختصاص.
وأوضح الظهراوي؛ أن البحث جار عن أي وثائق يمكن بها مساعدة المواطنين
الفلســطينيين المهددين بالترحيل ،وإنه ســيبحث األمر مع وزير الخارجية
األردني لمعرفة تفاصيل إضافية ،مؤكداً على أن لجنة فلسطين البرلمانية
لن تألو جهداً في متابعة قضية الشــيخ جراح ،مشيرًا إلى أن المملكة تبدي
اهتمامــاً متواص ً
ال بكل ما يتعلــق بمدينة القدس ،ومنوهــاً إلى أن الحلقة
تكاملية فيما يتعلق بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين.

برلمانيون برتغاليون يدعون لنصرة األسرى

نظم الحزب الشــيوعي البرتغالي بالتعاون مع جمعية معاداة الفاشية ندوة
سياســية وتضامنية مع نضال الحركة األسيرة الفلسطينية بمشاركة نواب
برتغاليون وشخصيات سياسية ،وذلك بمناسبه يوم األسير الفلسطيني.
وأكد النواب البرتغاليون خالل الندوة على دعم حقوق األسرى الفلسطينيين،
وضــرورة تســليط الضوء على االنتهــاكات التي تمــارس ضدهم من قبل
االحتالل ،والتي تتنافى مع كافة األعراف والمواثيق واالتفاقيات الدولية.
وأشــار النواب إلى أن الشــعب البرتغالي يشعر بمعاناة الشعب الفلسطيني
حيث عانى على مدار سنوات طويلة من الفاشية ،ولكن باإلرادة القوية ودعم
األصدقاء سينتصر الفلسطينيون كما انتصر البرتغاليون على الفاشية.

البرلمان العربي يدين انتهاكات االحتالل بالقدس

أدان البرلمــان العربي االعتداءات المســتمرة التي يقوم بها المســتوطنون
تحت حماية قوات االحتالل ،ضد المواطنين الفلسطينيين واقتحام منازلهم
وطردهم منها واالستيالء على أراضيهم ،في كافة المناطق المحتلة ،خاصة
في مدينة القدس المحتلة.
وحمــل البرلمــان العربي ســلطات االحتالل المســئولية الكاملــة عن هذا
التصعيــد الخطيــر واســتمرار االقتحامات التــي تقوم بها هــذه العصابات
المتطرفة للمســجد األقصــــى والبلــــدة القديمة ،فضـــا عن هتافاتهم
العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب.
وأكــد أن هذه الممارســات العنصريــة الخطيرة تمثل انتهــاكاً صارخاً لكل
قوانين وقرارات الشرعية الدولية وميثاق األمم المتحدة والمواثيق الدولية
لحقوق اإلنســان واتفاقيات جنيف ،وخاصة الرابعة منها التي تعنى بحماية
المدنيين وحقوقهم.
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