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د.بحر يندد باغتيال 
االحتالل لشهيد القدس 

إياد الحالق

خالل جلسة عقدت أمس

نواب التشريعي يتفقدون 
لجــــان امتحانات الثانوية 

03العامة

بنيــة  نائبــان يشــككان 
ســلطة رام اهلل التنصل 
مـــــن االتفاقيـــــات مع 

02االحتالل

االحتــالل يختطــف النائــب 
"ابــو الحســن" مــن جنين  

06ويحيله للتحقيق

نواب التشريعي يناقشون عدة مشاريع قوانين تهم المواطنين 

هنأ وفد برلماني برئاســة القائــم بأعمال رئيس 
المجلس التشريعي النائب محمود الزهار، الجامعة 
اإلسالمية بمناســبة حصولها على الترتيب األول 
 Uni Rank " فلسطينيا و"14" عربيًا وفق تصنيف
" العالمــي، وضــم الوفــد ُكاًل من النواب: يوســف 
الشرافي، ويونس أبو دقة، وسالم سالمة، متمنين 

لها مزيدًا من التقدم واالزدهار والتميز واالبداع.

وأشــاد الزهار باإلنجــازات النوعية التــي حققتها 
الجامعــة منذ نشــأتها وخــالل مســيرتها العلمية 
والتعليمية وحتى اليوم والتي توجت بهذا التصنيف 
المتقــدم، مؤكدًا أن الجامعة تثبــت يوما بعد يوم 
أنهــا عنوانا للتميز واإلبداع واســتطاعت أن تصل 
لمرحلة الريادة بين الجامعات الفلســطينية وهذا 
يســجل لها في الجودة والتعليــم واألداء وتخريج 

الطاقات العلمية المميزة في مختلف التخصصات.
وكان في استقبال الوفد البرلماني رئيس الجامعة 
اإلســالمية الدكتــور ناصــر فرحــات وعــدد مــن 
العمداء الذين عبروا عــن تقديرهم للزيارة ولدور 
نــواب المجلــس التشــريعي في خدمــة المجتمع 
الفلســطيني وإســناد الجامعات ومســيرة التعليم 

الجامعي في قطاع غزة.

التشريعي يهنئ الجامعة اإلسالمية بحصولها 
على الترتيب األول فلسطينيا

أشاد 
بتميزها

هنأ رئيس المجلس التشــريعي باإلنابــة الدكتور أحمد بحر، 
رئيس مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني محمد باقر قاليباف 

بانتخابه رئيسًا للبرلمان في فترته التشريعية الحالية.
وأكد "بحر" في رســالة تهنئة أرسلها لرئيس مجلس الشورى 
اإلســالمي الجديد، أن نواب الشعب الفلسطيني وعموم أبناء 
الشــعب الفلســطيني يهنئون الجمهورية اإلسالمية والشعب 

اإليرانية بانتخابه، داعيا اهلل أن يعينه على حمل األمانة.
وعبر بحر في رســالته عن أمله بأن تكون الفترة التشــريعية 
الجديــدة للبرلمــان اإليرانــي مثمرة وتلبي تطلعات الشــعب 

اإليراني، معربًا عن تقديره لدور البرلمان اإليراني في دورته 
الســابقة ووقوفــه الجــاد مع القضيــة الفلســطينية، آماًل أن 
يستمر ويرتقي الدور اإليراني في نصرة الشعب الفلسطيني 
وقضيته العادلة، داعيًا للعمل على دعم واسناد قضايا العالم 

اإلسالمي.
الجديــر بالذكــر أن محمد باقر قاليبــاف، تم انتخابه رئيســًا 
لمجلس الشورى اإليراني يوم الخميس الماضي لسنة واحدة 
وباألغلبيــة، حيــث حصل على ما مجموعــه "230" صوتًا من 

إجمالي أصوات النواب البالغ عددهم "267".

د. بحر يهنئ رئيس البرلمان اإليراني الجديد بتوليه مهام منصبه
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أخبار 2

 هدى نعيم تدعو 
لمحاكمة االحتالل الغتياله رزان 
النجار وتوفير الحماية الدولية 

للطواقم الطبية

 نائبان يشككان بتطبيق 
قرار التحلل من االتفاقيات مع االحتالل 

البرغوثي يعزي بشهيد القدس ويدعو إلنهاء االنقسام لمواجهة جريمة الضم

في ذكرى استشهادها الثانية

دعــت النائب هــدى نعيم، 
إلــى  الدولــي  المجتمــع 
الوقــوف عنــد مســؤولياته 
الدوليــة  الحمايــة  وتوفيــر 
لشــعبنا والطواقــم الطبية 
والصحفييــن، تأتــي هــذه 
الدعوة في الذكرى السنوية 
الثانية لجريمة اغتيال قوات 
رزان  للمســعفة  االحتــالل 
النجار، التي كانت متطوعة 
ميدانيــة إلســعاف جرحــى 
وكســر  العــودة  مســيرات 
الحصــار عــام 2018، داخل 

بلدة خزاعة شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة المحاصر.
واســتغربت النائب نعيم، في تصريح "للبرلمان" من التلكؤ في إدانة الجناة 
ومحاكمتهم على الرغم من اكتمال أركان الجريمة التي وصفتها بأنها بالقتل 

العمد مع سبق اإلصرار للمسعفة النجار. 
وجددت الدعوة إلى الجدية في محاســبة االحتــالل وإدانته على تماديه في 
خرق القوانيــن الدولية التي تحمي األطباء والمســعفين في أماكن عملهم، 

واتخاذ المقتضى القانوني ضد جيش االحتالل.
 وحثت "نعيم" المؤسسات الحقوقية الدولية بالعمل على دفع عجلة التحقيق 
في اعدام االحتالل للمســعفة النجار وفًقا لقرار مجلس حقوق اإلنســان في 
18 أيار 2018، للتحقيق في كل انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون 

الدولي لحقوق اإلنسان.
يذكر أن رزان استشــهدت برصاصة متفجرة لقناص إســرائيلي، وذلك عند 
تواجدها رفقة زمالئها على بعد حوالي 100 متر من الشريط الحدودي، بعد 
محاولتهم إسعاف اثنين من المصابين، المحاصرين من قبل االحتالل، قرب 

مخيم العودة شرقي خزاعة جنوب القطاع.

شكك النائب محمد الطل، بنية السلطة تطبيق قرار 
التحلــل من اتفاقيات الســالم الموقعــة مع االحتالل 
واإلدارة األمريكية، على أرض الواقع وبشكل حقيقي 
وليس تشويقا إعالميا أو لتخفيف الغضب في الشارع 

الفلسطيني.
وأوضح النائب الطل، في تصريح خص به "البرلمان" 
أن الشعب والقيادة الفلســطينية هما الخاسر الوحيد 
مــن هــذه االتفاقيات التــي التزاما بكل مــا جاء فيها 
خاصــة في الملحقــات األمنية، وفــي المقابل تنصل 
الجانــب اإلســرائيلي واألمريكــي مــن كل واجباتهم 
والتزاماتهــم، مما أضــر بالقضية الوطنيــة ومحاولة 

الفلسطينيين استرداد حقوقهم.
وطالب الكل الوطني باتخاذ موقف وطني استراتيجي 
شــامل يعيد اللحمة للشعب وينهي االنقسام، ويخرج 
ببرنامج وطني لمقاومة خطة الضم، ويلغي بشــكل 
قاطع أي اتفاقيــات مع االحتــالل واإلدارة األمريكية، 
وذلــك مــن خــالل إعــادة تفعيــل منظمــة التحرير 
بمشــاركة جميع الفصائل للوقــوف أمام المخططات 

الخطيرة.
وأشــار النائب الطل، أن معاهدات السالم لم يستفيد 
فاالحتــالل ســوق  أي شــيء  منهــا  الفلســطينيون 
لوجود هذه االتفاقيات، وفــي الحقيقة غير ذلك فهو 
يقوم بالتغول والتوســع االســتيطاني وتغير المعالم 
الجغرافية والتعدي على حقوق الشــعب الفلسطيني 

قدم النائب مصطفــى البرغوثي، واجب العزاء 
لذوي الشهيد الشاب إياد الحالق بمنطقة وادي 
الجــوز بالقدس المحتلة، والذي تم اغتياله بدم 
بارد وبوحشية عنصرية من قبل جنود االحتالل 
رغم أنه مــن ذوي االحتياجــات الخاصة، منددًا 
بوحشية االحتالل واســتخدامه المفرض للقوة 
ضد الفلســطينيين العزل فــي الضفة الغربية 

والقدس المحتلتين.
كما زار البرغوثي المسجد األقصى وأدى الصالة 
فيه بعد فتحت أبوابه التي أغلقت لنحو شهرين 

بسبب جائحة كورونا.
وقــال البرغوثي في تصريحــات صحافية، إنه 
ورغم المنع المفروض علينا استطعنا أن نصل 
إلى القدس لنؤكد حقنــا في عاصمتنا األبدية، 
ولنعبر عن مشاعر الغضب والحزن الذي عاشها 
كل الشعب الفلسطيني وهو يستمع لصوت أم 
ايــاد الحالق التي ثكلت في ولدها الذي تعرض 

بشكل يومي.
قفزة في الهواء

من جانبها، قالــت النائب عن محافظــة نابلس منى 
منصــور:" إن قرار "عباس" االنســحاب مــن اتفاقيات 
الســالم الموقعة مع الواليات المتحدة واالحتالل جاء 
كقفــزة في الهــواء ودون أي تطبيق فعلي أو أثر على 

أرض الواقع".
وأوضحت النائب منصور أن هذا القرار جاء لالستهالك 
اإلعالمي ومحاولة إرضاء الشــعب الفلسطيني وذلك 
ردًا على مخططات االحتالل اإلسرائيلي الهادفة لضم 
أراٍض من الضفة الغربية، مشيرة إلى أن تطبيق قرار 
الســلطة في رام اهلل بحاجــة لوحدة وطنية من جميع 

فصائل الشعب الفلسطيني.
ودعت الســلطة الفلســطينية في رام اهلل للعودة الى 
الحاضنة الشعبية وتحقيق المصالحة وانهاء االنقسام، 
وإطالق العنان لحرية الرأي والتعبير بما يخدم القضية 

الفلسطينية.
ودعــت منصور، لعقد اإلطار الموحد لمنظمة التحرير 
الفلســطينية التخاذ مواقف اســتراتيجية قادرة على 
مواجهة مخططات االحتالل، وتفعيل القضية الوطنية 
في الشــارع العربي واإلســالمي والعالمــي، وللتأثير 
على االحتــالل والمجتمــع الدولي لمحاولة اســترداد 
حقوق الشعب الفلسطيني، وما دون ذلك ستبق هذه 

المواقف تصريحات إعالمية فقط.

للقتــل الوحشــي دون مبــرر ســوى عنصرية 
المحتلين.

وأضــاف البرغوثي أن القــدس تتعرض لحملة 
شعواء من االعتقاالت والتنكيل في إطار هجمة 
االحتــالل للضم والتهويد وفرض صفقة القرن 
المرفوضــة، مؤكــدا أن إجــراءات االحتالل لن 
تكسر إرادة الحرية لدى شعبنا ولن تغير حقيقة 

أن القدس كانت وستبقى فلسطينية عربية.

الوحدة وإنهاء االنقسام
في ســياق منفصل، حذر النائب البرغوثي من 
جدية وخطــورة مؤامرة الضم التي ســتنفذها 
حكومة االحتالل بدعم إدارة الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب في بداية شهر تموز المقبل.
وقال:" إن الوقت ينفذ بسرعة خطيرة ولم يعد 
هنــاك أي مبرر لكل القوى الوطنية للتأخر أكثر 
عــن إنهاء االنقســام، وتوحيد الصــف الوطني 

وتشــكيل قيــادة وطنيــة موحــدة، لمواجهــة 
مشاريع الضم ومؤامرة صفقة القرن".

وأكــد أن العالم لــن يتعامل معنــا ومع الخطر 

القادم بالجدية المطلوبة إن اســتمر االنقسام، 
وإن لم يرى العالم تباشــير مقاومة فلسطينية 

منظمة وموحدة في مواجهة هذا الخطر.

النائب / منى منصورالنائب / محمد الطل
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أخبار ومقاالت

قرار الضم امتداد لنكسة حزيران
تلتهــب األحداث وتتالحق التطورات يوما بعد يوم في ســاحة الصراع مع االحتالل، إذ تفصلنا أيام 
قالئــل على ميقــات ضم حكومة االحتالل لثلث أراضي الضفة الغربية المقرر في األول من شــهر 
يوليــو/ تموز المقبل حســب بنود صفقة القــرن، في وقت تصاعدت فيه تهديــدات قادة االحتالل 
بإجراءات قاسية وخطوات قمعية حال نشوب أي احتجاجات أو مواجهات فلسطينية في عموم الضفة 

الغربية وقطاع غزة ردا على قرار الضم العنصري.
يأتــي ذلك كله تزامنا مع الذكرى الثالثة والخمســين لنكســة حزيران التي ســقطت فيها الكرامة 
العربيــة وضاعــت معها ما تبقى من أرضنا الفلســطينية، ليمضي االحتالل عبــر العقود الماضية 
في سياســاته القمعية ومخططاته العنصرية التي تجســدت في ابتالع األرض الفلسطينية وبناء 
المســتوطنات وتهويد القدس والمقدســات وســرقة الموارد والمقدرات الفلسطينية ومحاولة قهر 
وســحق روحنا وإرادتنا الوطنية وارتكاب كل أشــكال القتل واإلجرام وسفك الدماء ضد أبناء شعبنا 

صباح مساء.
إن الكيان الصهيوني ومؤسساته السياســية واألمنية والعسكرية واالستخبارية، يدركون تماما أن 
منطقة األغوار ومناطق المستوطنات التي يجري عليها قرار الضم وفرض السيادة الصهيونية، هي 
جزء ال يتجزأ من أراضي الضفة الغربية المحتلة والوطن الفلسطيني الكبير، وأن الجرأة على فرض 
السيادة الصهيونية عليها في إطار صفقة القرن التي تُجهز أيضا على قضيتي القدس والالجئين، 

دونه الكثير من األرواح والدماء والتضحيات.
إن قــرار الضــم الــذي يتزامن مع ذكرى النكســة، وما يمثله مــن تحدٍّ بالغ الخطــورة على حاضر 
ومســتقبل أرضنا وشعبنا وقضيتنا، يشكل انعطافة فارقة في مسار الصراع مع االحتالل، وعنوانا 
لمرحلة متفجرة من مراحل المواجهة التي قد تأخذ هذه المرة أشكاال كفاحية وأدوات نضالية أكثر 

شدة وقوة من أي وقت مضى.
مــن هنا فــإن الصهاينة يباشــرون اســتعداداتهم القصوى لكافــة االحتماالت، ويتجهزون ألســوأ 
الســيناريوهات خالل األيام واألســابيع المقبلة، ويوقنون أن شــعبنا الفلســطيني لن يقف صامتا 
أمــام هذه المؤامرة، وســيدافع عن حقوقه وثوابته الوطنية بكل ما أوتي من قوة وإرادة ووســائل 

وإمكانيات مهما كانت التضحيات ومهما بلغت التحديات. 
لقد حاول االحتالل مؤخرا فرض إرادته الغاشــمة على شعبنا، وتكريس معادالت سياسية وشروط 
ميدانية جديدة في وجه المقاومة الفلســطينية، واعتقد أن صبر وحلم شــعبنا ومقاومته وحكمتها 
النافذة في التعاطي مع واقع الحال ومســتجدات األحداث، ناجم عن ضعف بســبب المعاناة وقسوة 
الحال وشــدة الحصار، فأخذ يزيد من عربدته السياســية واستفزازاته الميدانية، متناسيا أن لصبر 

شعبنا ومقاومتنا خطوطا وحدود.
ألم يستذكر االحتالل وقادته المجرمين التجارب واألحداث السابقة التي أثبتت أن كل وسائل القمع 
والقهــر واإلرهاب الصهيوني وكل أســاليب وأشــكال الحصار والخنق والتضييــق، وكل المؤامرات 
السياسية التي قادتها الواليات المتحدة وحلفاءها العرب، قد فشلت في تحقيق أهدافها، وأن شعبنا 

ومقاومتنا خرجوا من وراء كل حرب وتصعيد وحصار ومؤامرة صامدين منتصرين بإذن اهلل؟!
إن شعبنا ومقاومته يصنعون النصر من رحم المعركة، وينتزعون اإلنجاز من قلب الموت والدمار، 
ويتقنون اإلعداد والتخطيط والعمل والتنفيذ، ويديرون المعركة مع االحتالل شعبيا وعسكريا وأمنيا 

بكل جدارة واقتدار، لتكون النتيجة: جزاًء وفاقا ومجدا تليدا ونصرا مجيدا.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني ندعو السلطة الفلسطينية إلى ترجمة سياساتها النظرية 
إلــى إجراءات عمليــة، وتحويل األقوال والتصريحات إلى واقع وقــرارات عملية بخصوص قطع كل 
أشــكال العالقة مع االحتالل الصهيوني، بما يعنيه ذلك من بلورة خطط وطنية شــاملة تعمد إلى 
ترتيب البيت الفلســطيني الداخلي وتحقيــق الوحدة الوطنية وتعزيز الصمود الشــعبي والتكافل 
االجتماعي، وتضع برنامجا نضاليا مشتركا لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة، ولن يتأتى ذلك 
إال عبر لقاء وطني شــامل على مستوى اإلطار القيادي لمنظمة التحرير واألمناء العامين للفصائل 
في أســرع وقت بهدف إرساء معالم ومحددات إدارة ســليمة للمرحلة المقبلة من الصراع بكل ثقة 
واقتدار، فضال عن اتخاذ المقتضى الوطني والقانوني لتجريم االحتالل في المحافل الدولية ورفع 

ملف كامل بكافة جرائم االحتالل إلى محكمة الجنايات الدولية منذ النكبة وحتى اليوم.
وختاما.. فإننا نؤكد ألبناء شــعبنا وأمتنا أننا ســنظل األوفياء لدماء الشهداء والجرحى والمكلومين 
والمعذبين، ولن نقيل أو نستقيل حتى يأذن اهلل بالنصر والتحرير، وأن المقاومة الباسلة التي دفعت 
وال تــزال فاتورة الــدم والتضحيات، قادرة علــى إحباط قرار الضم وكل مشــاريع تصفية القضية 
الفلســطينية، والدفاع عن شــعبنا وقضيتنا ومقدراتنا ووجودنا الوطني، وستواصل طريق الكفاح 
رغــم كل المؤامــرات والتحديات، فالقدس وكل مدن وقرى فلســطين الحبيبة تتــراءى اليوم أمام 

ناظرينا، ولن يطول يوم التحرير والخالص بإذن اهلل.
إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.. وما ذلك على اهلل بعزيز

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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نواب التشريعي يتفقدون لجان الثانوية 
ويشيدون بدور التعليم والصحة والداخلية

تفقد وفد من المجلس التشــريعي، قاعــات امتحانات الثانوية 
العامــة فــي يومهــا األول لالطمئنــان على ســير االمتحانات 
واالطــالع علــى مجرياتها، وضــم الوفد كل مــن النواب: عبد 
الرحمن الجمل، محمد فرج الغول، ويوســف الشرافي، بحضور 
ومشاركة رئيس لجنة متابعة العمل الحكومية الدكتور محمد 

عوض، ووكيل وزارة التربية التعليم الدكتور زياد ثابت.
وأطلــع الوفد على إجراءات الوزارة في لجنتي مدرســة ســعاد 
الصباح الثانوية، ومدرسة على بن أبي طالب، بمحافظة غزة، 
مشيدين بحالة الهدوء والنظام واالنضباط داخل اللجان، بدوره 
شــكر النائب "الغول"، خالل المؤتمــر الصحفي وزارة الداخلية 

على جهودها في تنظيم وتأمين اللجان، ووزارة الصحة لدورها 
فــي إنجاح االمتحانــات والحفاظ على المســيرة التعليمية في 
ظل "كورونا" مثمنــًا دور اللجنة المركزية المتحانات الثانوية، 

متمنين التفوق والنجاح للطلبة كافة.
المحافظة الوسطى

بدوره زار النائب ســالم ســالمه لجــان االمتحانات بالمحافظة 
الوسطى بمشاركة مدير مديرية تعليم الوسطى هشام الحاج 
والطاقم االداري في المديرية، وشملت الجولة مدارس: شهداء 
النصيرات الثانوية للبنين، ومســقط الثانوية للبنات، وممدوح 

صيدم الثانوية للبنات، وخالد بن الوليد الثانوية للبنين، وأثنى 
"ســالمه"، على جهود مديريــة التربية والتعليــم في تنظيم 
اللجــان واتخاذ اإلجــراءات الوقائية الصحيــة الالزمة في ظل 
جائحة كورونا، معبرًا عن شــكره لكل المؤسســات الحكومية 
التي بذلت جهدًا من أجل عقد االمتحانات في موعدها المُقرر. 

محافظة الشمال
إلــى ذلــك تفقــد نــواب محافظة الشــمال عــددًا مــن لجان 
االمتحانات بمشــاركة مديــر مديرية التربيــة والتعليم نبيل 
العرابيــد والنائبين اإلداري والفني ورئيس قســم االمتحانات 
بالمديرية، مشــيدين بالجهود المبذولة من قبل وزارة التربية 

والتعليم والــوزارات والجهات الحكوميــة األخرى بهدف تأمين 
االمتحانات وتهيئة الظروف المناسبة للطلبة. 

بدوره أشــار مديــر مديرة تعليم الشــمال إلى أنــه تم توزيع 
مــواد التعقيم علــى الطلبة والمراقبيــن والعاملين بالقاعات، 
الفتًا التخاذ إجراءات السالمة كافة، ومنوهًا لوجود "37" لجنة 
بمحافظة الشــمال، منها "19" لجنة خاصــة بالطالبات و"18" 
أخرى للطــالب، علمًا بأن إجمالي أعداد الطلبة المتقدمين بلغ 
"5671" طالــب وطالبــة موزعين على "30" مدرســة حكومية 

و"7" مدارس تابعة لوكالة الغوث. 

لجنة التربية لدى مناقشتها الوضع الصحي والتعليمي 

النائبان عاطف عدوان ومشير المصري لدى تفقدهما لجان الثانوية العامة بمحافظة الشمال
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أخبار

 النائب عبد الرحمن زيدان 
يحذر من تمرير قانون حماية 

األسرة لمخالفته للعادات 
الفلسطينية والقيم اإلسالمية

 رئيس لجنة القدس يحذر 
من خطورة جريمة الضم على القدس 

ويدعو العالم لمحاكمة قادة 
االحتالل الختراقهم القانون الدولي

النائب الغول يشارك بوقفة رفضًا لخطة الضم 
شــارك النائــب محمد فــرج الغول، فــي الوقفة 
االحتجاجيــة التــي نظمتهــا أطر طالبيــة رفضًا 
لخطة االحتــالل القاضية بضم أجزاء من الضفة 
الغربيــة واألغوار، وذلك بحضــور قيادة طالبية 
ولفيف مــن المهتميــن والشــخصيات الوطنية، 
مشــددًا على أن كل مخططات التهويد مصيرها 

للفشل وأن االحتالل يمضي نحو زوال. 
وشدد الغول في كلمته، على أن االحتالل يحاول 
من خالل خطة الضم تثبيت أقدامه الزائلة على 
أرضنا، الفتًا إلــى أن الخطة تأتي بدعم أمريكي 
واضــح، منوهًا على أن موقف الســلطة برام اهلل 
ال يتجاوز التصريحــات والقوال غير المؤثرة، وأن 
قيادة السلطة ومؤسســاتها وأجهزتها ال تمارس 
أي فعــل حقيقــي  علــى األرض إلفشــال خطط 

االحتالل ومشاريعه. 

وشــدد علــى رفــض الشــعب الفلســطيني كل 
وانتهاكاتــه  الصهيونــي  االحتــالل  مؤامــرات 
المســتمرة لحقوق شــعبنا، مشــيرًا أن االحتالل 
الصهيونــي ال يعرف إال لغة القوة فهي الوســيلة 
الوحيدة التي تجبره على وقف سياساته الهمجية.
وطالــب النائب الغــول ســلطة رام اهلل بالعودة 
لحضن الشعب الفلسطيني وإطالق يد المقاومة 
بالضفــة الغربيــة المحتلــة لمواجهــة مشــاريع 
االحتالل االجرامية، داعيًا الســلطة للتنصل من 
كل االتفاقيــات الزائفــة التــي تــم توقيعها مع 
المحتل، وفي مقدمة ذلك التنسيق األمني، ورفع 
دعاوى قضائية على قيادات االحتالل أمام االمم 
المتحدة وفــى كافة المحافل الدولية لما قام وما 
زال يقــوم به مــن انتهاكات لــكل مناحي الحياة 

الخاصة بالشعب الفلسطيني.

دعا لمواجهته بشتى السبل

حذر النائــب في المجلس 
التشــريعي عبــد الرحمن 
زيدان من استغالل سلطة 
الطــوارئ  حالــة  اهلل  رام 
كورونــا  جائحــة  بســبب 
لتمريــر وانفاذ ما يســمى 
األســرة  حمايــة  بقانــون 
المثيــر للجــدل والملــيء 
بنقاط التفجير االجتماعي.

فــي  زيــدان  ووصــف   
صحفــي  تصريــح 
القانــون  "للبرلمــان"، 
ومحاولــة  بالخطيئــة 
خسيســة تهــدد الســلم 
األهلــي ألنه من إفرازات 
داعيًا  اتفاقيــة ســيداو، 
"اشــتية" لعدم  حكومــة 

تلطيخ سجلها بمثل هذه القوانين. 
يتعارض مع القيم والدين

وقــال النائب زيدان:" إن انفاذ حكومة رام اهلل قانون 
"حماية األســرة"، يشكل خطرًا لما فيه من مخالفات 
صريحــة للقيــم والعــادات الفلســطينية عالوة عن 
تعارضــه مــع الديــن اإلســالمي الذي يســتمد منه 

الشعب الفلسطيني عقيدته وأفكاره وتوجهاته".
وأكــد أن جهــات مختلفــة تحــاول ضــرب المجتمع 
الفلســطيني مــن بوابة األســرة المكون الرئيســي 
للمجتمع، فتطبيق اتفاقية "ســيداو"، وقانون حماية 

األسرة سيوجد اختالل توازن كبير في المجتمع.
والمؤسســات  النســائية  الشــخصيات  أّن  وأوضــح 
النســوية التــي تطالــب بتطبيق القانــون هي من 
عاشت بدول الغرب، وتعتقد أن ما يتناسب مع الغرب 

لجنــة  رئيــس  قــال 
القــدس في المجلس 
النائــب  التشــريعي 
حلبيــة:"  أبــو  أحمــد 
االحتــالل  قــرار  إن 
األغــوار  بضــم 
وشــمال البحر الميت 
وتجمعات المغتصبات 
فــي  الصهيونيــة 
الغربيــة،  الضفــة 
يهدف لسرقة األرض 
الفلســطينية وخاصة 

مدينة القدس".
أبــو حلبيــة  وأضــاف 
في حــوار خــاص مع 
صحيفة "البرلمان" إن 
االحتــالل يهــدف من 

خالل ضم المســتوطنات المقامة على أراضي 
القــدس أو المحيطــة بهــا هو تنفيــذ مخطط 
القدس الكبرى الذي يســعى االحتالل لتنفيذه 
والذي من خالله ســتصل مســاحة القدس إلى 

"600" كيلومتر مربع".
واعتبر أبو حلبية، أن هذا المخطط يعد وســيلة 
هامة لتهويد القدس والســيطرة على مســاحة 
شاســعة يمكن لالحتــالل من خاللها توســيع 
مغتصباته أو انشــاء مغتصبات جديدة، تمهيدا 

للسيطرة على القدس.
وأوضح أن إقليم القدس يمتد من جنوب نابلس 
شــمااًل حتى قرية سعير شــمال الخليل جنوبًا، 
ومن البحر الميت شــرقًا حتى البحر المتوســط 

غربًا.
وأشــار أن االحتالل يسعى أيضًا للسيطرة على 
القدس ديمغرافيًا وليــس فقط جغرافيًا، حيث 

يتناســب مــع المجتمــع 
الفلسطيني.

وشدد النائب زيدان على 
أنــه في حــال تــم إقرار 
الجميــع  فــإن  القانــون 
مطالــب بوقفــة جــادة، 
المعنية  الجهــات  مطالبا 
بضرورة الوقوف في وجه 
هــذا القانــون، وتوضيح 
للمواطنيــن،  مخاطــره 
كونه يعمــل على تدمير 

األسرة الفلسطينية. 
حماية المجتمع

وأكــد على ضــرورة رفع 
الصوت عاليا لمنع تمرير 
حــوار  واجــراء  القانــون 
مجتمعي عميق حول هذا الموضوع تشارك فيه كل 
مكونات المجتمع، بما يضمن حماية األسرة واحترام 
ثقافة المجتمع وتراثه ومحاربة كل العادات الخاطئة 

المتوارثة التي تنتهك حقوق أفرادها.
وكان محمود عبــاس صادق على اتفاقية "ســيداو" 
بــدون تحفظ علــى أي من بنودهــا، وغض الطرف 
عن نشــرها في الجريدة الرســمية، وهــو ما اعتبره 
مختصــون، مخالفــة للقانــون األساســي وأحــكام 

الشريعة اإلسالمية.
وكان قانونيــون وحقوقيون حــذروا من بعض بنود 
اتفاقية ســيداو التي تبيح الشــذوذ الجنســي والزنا 
وزواج المســلمة من غير المسلم، مؤكدين أنه يحق 
للدول ابــداء مالحظات على االتفاقية األمر الذي لم 

تقم به سلطة رام اهلل.

يســعى إلحــالل نحــو 
مليونــي صهيوني في 
مساحة القدس الكبرى 
بالمقابــل لــن يســمح 
أن يزيــد عدد الســكان 
بالقدس  الفلسطينيين 

عن 10%.
وحــذر أبــو حلبيــة من 
خطورة مضي االحتالل 
في جريمة الضم كون 
ذلك سيشعل المنطقة 
وأن  خاصــة  برمتهــا، 
مخالفة  الجريمــة  هذه 
الدولــي  للقانــون 
والمعاهدات  والمواثيق 
التي تنص صراحة أنه 
ال يجوز لقــوة االحتالل 
أن تغيــر معالــم األرض المحتلــة جغرافيــًا أو 
ديمغرافيًا، أو تجبر أهلها األصليين على تركها.

ودعا الســلطة برام اهلل للعمل الفعلي والعاجل 
لمالحقــة االحتــالل فــي المحاكــم الدوليــة، 
ومغــادرة مربــع اإلدانــة واالســتنكار والوعيد، 
والعمل على تعزيز صمود المقدســيين، داعيًا 
األمة العربية واإلســالمية وأحرار العالم لتعزيز 
صمود المقدســيين وتقديم كل الدعم والعون 
الممكن لهم، حتى يتسنى لهم الصمود والرباط 
في المدينة المقدســة والدفاع عن المقدســات 

ومواجهة جرائم االحتالل.
وطالــب "أبــو حلبية" زعمــاء وحكومــات األمة 
العربية واإلســالمية والدول الصديقة للشــعب 
الفلســطيني والتــي تؤمــن بعدالــة قضيتــه 
مالحقة االحتالل وقادته أمام المحاكم الدولية 

ومحاسبتهم على جرائمهم.
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أخبار

اللجنة القانونية تبحث عدة مشاريع قوانين
عقــدت اللجنــة القانونيــة فــي 
المجلس التشــريعي اجتماعًا لها 
يوم أمــس األول بمقر المجلس، 
حيــث حضــر االجتمــاع رئيــس 
اللجنــة النائب محمد فرج الغول، 
والنائب أحمد أبو حلبية، والنائب 

مشير المصري.
عملهــا  خطــة  اللجنــة  وبحثــت 
مشــاريع  ســيما  المســتقبلية، 
علــى  تعمــل  التــي  القوانيــن 
إعدادها، مؤكــدة أنها تعمل من 
أجــل إيجــاد قوانيــن ناظمة في 

كافة الملفات والقضايا التي تهم 
المجتمــع الفلســطيني وتنظــم 

الحياة العامة.
بعــض  اللجنــة  بحثــت  وكمــا 
الشكاوى الواردة من المواطنين، 
ذات  الجهــات  مــع  وتواصلــت 
االختصاص بهــدف ايجاد الحلول 
المناسبة لتلك المشاكل والملفات 
العالقــة التي ترد اللجنة من قبل 
المواطنيــن، منوهــة اهتمامهــا 
المواطنيــن  بهمــوم  الشــديد 

ومشكالتهم المختلفة.

النائب أبو راس: ندعم مشروع السلة الغذائية ونسعى لخلق فرص عمل جديدة 
شــارك مقرر لجنة الداخليــة واألمن والحكم 
المحلي النائب مروان أبو راس، بورشة عمل 
عقدتها ســلطة األراضي في مقــر بلدية أم 
النصر شمال قطاع غزة، بعنوان:" المشروع 
الزراعي دعم للســلة الغذائية وفرصة لخلق 
عمل"، بحضور رئيس سلطة األراضي ماهر 
أبــو صبحة، ورئيس بلدية أم النصر زياد أبو 
فريا، ومشــاركة لفيف مــن األهلي والوجهاء 

والمزارعين. 
وبحثــت الورشــة آليــات المحافظــة علــى 
الزراعيــة وضمان اســتمراريتها  المشــاريع 
ومنع التعدي والمتاجــرة باألراضي الزراعية 
والحكومية بشــكل عام، بــدوره أكد النائب 
أبــو راس، في كلمته على ضرورة اســتمرار 
المســتمر مــع ســلطة األراضــي  التعــاون 

للتخفيف منة معاناة المواطنين. 
الحــق واالنتفاع مــن األراضي الحكومية، مشــددًا 
أن األراضــي الحكوميــة ملك للحكومــة وال يجوز 

وأشار إلى أن مشاريع السلطة هي تطويرية تعمل 
على القضاء على البطالة، وتســعى دائما لتثبيت 

قانونــًا وال شــرعًا أن يتملكهــا أو يبتاعها 
أحد دون إذن الحكومة، الفتا إلى المجلس 
التشــريعي يتابــع وبشــكل مســتمر أداء 

سلطة األراضي.
وأوضــح أن المجلس التشــريعي يتابع مع 
ســلطة األراضــي والمواطنين إشــكاليات 
األراضــي المعتــدى عليهــا أو المتاجر بها، 
للوصول الى حلول مرضية لجميع األطراف.

واســتمع أبــو راس، فــي نهاية الورشــة 
مــن  الحضــور  ومقترحــات  لشــكاوى 
والمخاتيــر  والوجهــاء  المواطنيــن 
والمزارعيــن فــي قريــة أم النصــر حول 
التعديات والمتاجــرة باألراضي الحكومية 
المســتأجرة، مطالبا المزارعين باالنتفاع 
من األراضي وتطويرها وخلق فرص عمل 

من خالها.

 النائب عبد الرحمن الجمل يشارك 
بتخريج دورات لضباط شرطة الوسطى

شــارك النائب عبد الرحمن الجمل، بحفــل تخريج دورات 
أحكام تالوة لعدد من الضباط العاملين بشرطة المحافظة 
الوسطى، بحضور مدير شرطة الحراسات وأمن المؤسسات 
العقيــد كامــل صبــاح، ومدير هيئــة التوجيه السياســي 

والمعنوي بالمحافظة ولفيف من الضباط المحتفى بهم. 
وشدد النائب الجمل، في كلمة له أثناء الحفل على أهمية 
الجهــود التي تبذلها هيئــة التوجيه السياســي والمعنوي 
في اعــداد البرامج التدريبية لضباط وأفراد الشــرطة في 
المحافظة، وتناول في حديثه فضل القرآن الكريم وضرورة 

تزويــد العامليــن باألجهزة األمنيــة والشــرطية بمهارات 
تــالوة القرآن، معبــرًا عن ارتياحه لــكل البرامج التأهيلية 
والتوعوية التي يتم تنفيذها بالمؤسسة الشرطية وأجهزة 

وزارة الداخلية.
من ناحيته أشــار مدير هيئة التوجيه السياسي والمعنوي 
بالوســطى المقــدم محمد جبر، إلــى أن الدورات شــملت 
حصــول الخريجين على الســند المتصل لرســول اهلل في 
تــالوة القــرآن الكريــم، باإلضافة لــدورات متعــددة في 

القراءات المختلفة.  

د. بحر ينعى الشهيد إياد الحالق ويدعو 
لمحاسبة االحتالل على جريمة قتله

أدان رئيس المجلس التشــريعي 
باإلنابة د. أحمــد بحر قتل قوات 
للشــاب  الصهيونــي  االحتــالل 
المقدسي إياد الحالق السبت 30 
آيــار الماضي، بدم بــارد، معتبرا 
جريمة إعدام الشاب الحالق دليل 

على فاشية االحتالل.
ونعى بحر، فــي تصريح صحفي 
الشــاب إياد الحالق والذي يعاني 
ضــرورة  مؤكــدا  التوحــد،  مــن 
محاســبة أفراد جيــش االحتالل 
على جريمتهم، ومحاســبة دولة 
االحتالل على اعتبــار أنها ترعى 
الفلســطينيين  ضــد  اإلرهــاب 
الــالزم ألفرادها  الغطــاء  وتوفر 

للمضي في جرائمهم بحق الفلسطينيين.
وكانت قوة من جيش االحتالل قتلت الشــاب الحالق السبت الماضي بينما 
كان فــي طريقه لمدرســته الخاصة بــذوي االحتياجــات الخاصة بالقدس 

المحتلة.
وشــدد بحر على ضرورة تكاتــف الجهود من أجل توفيــر الحماية والدعم 
للمقدسيين خاصة مع تصاعد وتيرة االعتداءات اإلسرائيلية بحقهم، والتي 
تأتي ضمن مخطط إلفراغ المدينة من أهلها وذلك ضمن سياســة تهويد 

القدس وتمرير قرار ضم وسرقة أراضي الفلسطينيين.
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تقرير  وأخبار 6

 االحتالل يختطف نائبان يستقبالن مدير مؤسسة دولية
النائب "أبو الحسن" من جنين

النائب فتحي القرعاوي يحذر من استمرار 
استغالل االحتالل لـ "كورونا" لفرض سياسة األمر الواقع

دعا لوقف التنسيق األمني وتجميد االتفاقات

استقبل النائبان سالم سالمة، وعبد الرحمن الجمل، 
مدير مؤسسة "يومانيتير" األهلية الفرنسية، نزيه 
البنــا، وذلك يوم أمــس األول بمكتب كتلة التغيير 
واالصــالح البرلمانيــة فــي المحافظة الوســطى، 
وناقشــا معه ســبُل تقديم الخدمــة للفئات األكثر 
فقرًا بالمحافظة الوسطى، باإلضافة لتنسيق جهود 
المؤسسات والجمعيات العاملة بالحقل الخيري بما 

يعود بالنفع على الفقراء ومحدودي الدخل.  
وأثنى النائبان أثناء اللقاء على الجهود التي تبذلها 
المؤسســات الخيريــة فــي دعــم المواطنيــن في 
قطاع غــزة بهدف التخفيــف من همــوم المواطن 
الغزي وتعزيز صموده في وجه الحصار وسياســات 

قال النائب في المجلس التشريعي عن محافظة 
طولكرم فتحي القرعــاوي، إن فايروس كورونا 
فــي الضفة الغربية محصور ومحــدد، وأن أبرز 
المحافظــات التي تتعرض لإلصابة بالفايروس 
هــي تلــك التي تعتبــر منطقة دخــول وخروج 
مواطنــي الضفــة الغربية من وإلى فلســطين 

المحتلة عام "1948م".
وأضاف القرعاوي فــي تصريح خاص لصحيفة 
"البرلمــان" أنــه رغــم تواجــد الفايــروس في 
فلســطين إال أنه يعد في بداياته ولكنه مرشح 
ألن تــزداد الحــاالت واإلصابات ويتطــور، األمر 
الذي يتطلــب وعي أكثــر وجهود أكبــر لبقائه 

محاصرا.
وبين القرعاوي أن الســلطة برام اهلل استغاثت 
العالــم والــذي بــدوره قــدم أمــوااًل وبعــض 
المســتلزمات الطبية التي تساعد في مواجهة 
الفايــروس، "ولكن ما هــو مُالحظ أنه ال يوجد 
محاربة حقيقة، وال نالحظ أثر على أرض الواقع 
لمحاربــة الســلطة للمرض خاصــة على األقل 

التوعية" على حد تعبير النائب القرعاوي.
وقال النائب عــن محافظة طولكرم:" إن هناك 
تجاهل من توعية الناس بالمرض، وأن السلطة 
برام اهلل مطالبة بإجــراءات أكبر لمواجهة هذه 
الجائحــة، ألنهــا من الواضــح لديهــا حالة من 

الالمباالة في محاربة فايروس كورونا".
وعلــى مســتوى المواطنيــن أوضــح أن هناك 
تجاهل من قِبل الشارع الفلسطيني للفايروس، 

االحتالل الهادفة إلضعاف الروح المعنوية للشــعب 
الفلسطيني. 

بدوره لفت البنا، إلى أن مؤسســته هي مؤسســة 
جهــات  مــن  ترخيصــًا  تحمــل  أهليــة  خيريــة 
االختصاص بفرنســا وتعنى بالشــؤون اإلنسانية 
وتقــدم الدعم للمحاجتيــن دون تفرقة أو تمييز، 
مقدمًا شرحًا وافيًا حول المؤسسة وأساليب عملها 
والبرامــج التــي تنفذهــا فــي قطاع غــزة خدمة 
للفقــراء والمحتاجين، منوهًا الهتمام المؤسســة 
بالفئات متدنية الدخل والعائالت المتعففة، شاكرًا 
للنائبين اهتمامهما ومتابعتهما لعمل المؤسسات 

الدولية ومكاتبها بقطاع غزة. 

االحتالل  قــوات  أعــادت 
اختطــاف  الصهيونــي 
محافظــة  عــن  النائــب 
جنيــن بالضفــة الغربية 
المحتلة خالد سليمان أبو 
الحسن، وذلك ليلة أمس 
األول حينما داهمت بيته 

بمخيم جنين.
ونددت الدائرة اإلعالمية 
التشــريعي  بالمجلــس 
فــي تصريــح مقتضــب 
عمليــة  فــور  أصدرتــه 
االختطــاف، جــاء فيه أن 
قــوات االحتــالل داهمت 

بيــت النائب بعد متنصف الليــل وروعت ذويه 
وعائلتــه وعبثــت بمحتويات البيــت وصادرت 
العديــد مــن األجهــزة الخلويــة والحواســيب 
الخاصــة بالنائب وعائلته قبل أن تقتاده لجهة 

مجهولة.  
وحمّل التصريح، االحتالل المســئولية الكاملة 
عن حيــاة النائب "أبو الحســن" ودعا المجتمع 
النــواب  لنصــرة  الفــوري  للتحــرك  الدولــي 
فــي  الفلســطينيين  واألســرى  المختطفيــن 
سجون االحتالل كافة، واصًفا عملية االختطاف 

بالقرصنة وإرهاب الدولة 
المنظم.

وأشــار التصريــح إلى أن 
بعرض  يضرب  االحتالل 
بالحصانــة  الحائــط 
التــي من  الدبلوماســية 
النــواب  أن  المفتــرض 
الفلســطينيين يتمتعون 
القانــون  بموجــب  بهــا 
الدولي وأسوة بزمالئهم 
البرلمانيين في كل دول 
العالــم، داعيــًا المجتمع 
الدولــي للضغــط علــى 
االفراج  وتأمين  االحتالل 
عــن كل النواب الذين يختطفهم االحتالل في 
ســجونه فــي مخالفــة واضحة لــكل القوانين 

واالتفاقيات الدولية. 
الجدير ذكره أنه وباختطاف النائب "أبو الحسن" 
يرتفع عدد البرلمانيين المختطفين في سجون 
االحتالل لـ "7" نواب وهــم: مروان البرغوثي، 
أحمــد ســعدات، خالدة جرار، حســن يوســف، 
محمد جمال النتشة، ومحمد أبو طير، باإلضافة 
للنائب خالد ســليمان أبو الحســن، وجميعهم 

يقضون حكمًا بالسجن لفترات متفاوتة. 

لكــن مع وجود الحد األدنى من إجراءات الوقاية 
والســالمة التي حددتهــا جهــات االختصاص، 
مشــددا على ضــرورة أن تكــون التوعية على 
مستوى أعلى ورســمي لحمل المواطنين على 

االلتزام بها.

سالمة المجتمع
العمــال  وخــروج  بدخــول  يتعلــق  وفيمــا 
الفلسطينيين لفلســطين المحتلة، أكد النائب 
القرعــاوي علــى أن كل عامل يجــب أن يكون 
لديــه أمانــة فــي ابــالغ الجهــات المختصــة 
بدخوله فلســطين المحتلــة والعودة منها ألخذ 
االحتياطــات الالزمة وإجــراء الفحوص الالزمة، 

حفاظًا على سالمته وسالمة المجتمع.
وأشــار القرعاوي إلى خطورة أن يتجاهل بعض 
العمــال وغيرهم ممن يدخلــون ويخرجون من 
وإلى فلســطين المحتلة اإلبالغ عن ذلك، مبينا 
أن ذلك كفيل أن يجعل الضفة الغربية منطقة 
موبوءة بفايــروس كورونا في أيام قليلة، وكل 
المؤشــرات تؤكــد أن المنظومــة الصحيــة لن 
تتمكن من الســيطرة على الفايروس في حالة 

انتشر بشكل واسع.
وقــال النائب القرعاوي إنه على الســلطة برام 
اهلل أن تــدرك دورهــا الخطير والحســاس وأن 
تعمل علــى أال يتحول فايــروس كورونا لوباء، 
وأن تعمل على تفعيــل اإلجراءات الوقائية وأن 

تستنفر كل طاقاتها لمواجهة الفايروس.
وأضاف أنه علــى المواطنين أخــذ أكبر درجات 
الحيطــة وتطويــر الوعــي، واالســتمرار فــي 
االهتمام بالنظافة الشخصية، والنظافة العامة.

وقف التنسيق وفرض وقائع جديدة
وفــي ســياق ليس ببعيــد، حــذر النائب فتحي 
القرعاوي من مضي االحتالل اإلســرائيلي من 
فرض وقائع جديدة في أراضي الضفة الغربية، 

مستغاًل انشغال العالم بجائحة كورونا.
وقال القرعاوي:" الجهات الرسمية الفلسطينية 

فــي واد ومــا يحــدث فــي الضفــة بــواد آخر، 
فاالحتــالل يقوم بفــرض وقائع جديــدة حتى 
قبل انشــغال العالم بكورونا، فما بالك بوجود 
كورونــا، وفعــال االحتالل فعل وأوجــد إجراءات 
جديــدة علــى األرض، ويقوم بتوســعة بعض 

المستوطنات".
وعن وقف التنســيق األمني وتجميد االتفاقات 
بين السلطة برام اهلل واالحتالل، بين القرعاوي 
أن هــذا األمر شــكلي واالحتــالل ال يقيم وزنا 
للســلطة حيــث تســارعت وتيــرة االعتقــاالت 
واالقتحامات في الضفة، دون أن نجد من يدافع 

عن شعبنا.
وقــال النائــب القرعــاوي:" لم نلمــس أي منع 
من قِبل الســلطة لالحتالل القتحــام المدن أو 
اعتقــال المواطنين، حيث ال يوجــد قرارات من 
قبل الســلطة بذلك، ولكن هناك حاالت فردية 
قام بها مناضلون وأحرار بالوقوف بوجه دوريات 

االحتالل وهذا شيء مشرف".
وأكــد النائــب القرعــاوي أن اســتمرار توقــف 
العالقــات  كل  وتجميــد  األمنــي  التنســيق 
مــع االحتــالل ســيعود بفوائــد كثيــرة علــى 
الفلســطينيين، من بينها عدم تدخل االحتالل 
بواقع الفلسطينيين، وعدم وصول أي معلومات 
لالحتالل عن المقاومة، وبالتالي وقف سياســة 
االمر الواقع على األرض التي ينتهجها االحتالل، 

وعودة مفهوم مقاومة االحتالل وتحديه.
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7تقرير وأخبار

نائبان: السلطة ال تريد التخلي عن االتفاقيات مع 
االحتالل وقرارها بوقف التنسيق األمني شكلي 

النائب الخضري يدعو لمحاسبة االحتالل على 
جريمة قتل المتضامنين والضغط إلنهاء حصار غزة

مواقف برلمانية دولية

نواب ايطاليون يدعون حكومتهم إلدانة قرار الضم 
وجــه "70" برلمانيًا إيطاليًا نداًء إلى رئيس الحكومة جوســبه كونته، طالبوه فيه بإدانة الخطوات 
اإلســرائيلية الرامية إلى ضم أراٍض فلســطينية محتلة، مشــددين على رفض الشرعية الدولية 

لذلك.  
وطالب البرلمانيون، في ندائهم، بالعمل على المســتويين الداخلي واألوروبي لمنع هذه الخطوة 
الرامية إلى قتل عملية السالم وحل الدولتين وفق تعبيرهم، داعين المجتمع الدولي للعمل الجاد 

إلرغام االحتالل للتراجع عن خطوته التي وصفوها بالعدائية للحلول السلمية.

فلسطين النيابية تجدد رفضها لقرار الضم
جددت لجنة فلســطين النيابية بالبرلمان األردني تأييدها الراســخ لموقف العاهل األردني الملك 
عبد اهلل الثاني الرافض للقرار اإلســرائيلي الهادف لضم أجزاء واســعة مــن الضفة الغربية وغور 

األردن.
وأكدت اللجنة خالل اجتماع عقدته مؤخرًا مســاندتها المطلقة للموقف الفلسطيني القاضي بحل 
جميع االتفاقات مع االحتالل اإلسرائيلي، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية الدولية 

بالضغط على االحتالل لوقف إجراءاته االستفزازية والمرفوضة. 

نائب جزائري: الجزائر مستمرة في تجريم التطبيع
قال النائب في البرلمان الجزائري، عضو لجنة فلســطين الدائمة في اتحاد برلمانات دول التعاون 
االسالمي يوسف عجيسة:" إن األنظمة العربية تهرول للتطبيع مع االحتالل االسرائيلي وتسويقه 

على أنه كيانًا طبيعيًا في حين شعوبها ترفضه االحتالل وكل محاوالت التطبيع معه". 
ولفت عجيســة إلى أن بعض األبواق التي تتحدث عن حق "إسرائيل" بالوجود، ال تُمثل إال نفسها 
فــي ظــل إدراك الجميع أن هذه األنظمة الرســمية قــد انخرطت في صفقة القــرن، وهي تهدف 
لتصفية القضية الفلسطينية، ضاربين بعرض الحائط حق الشعب الفلسطيني بأرضه، مشددًا أن 

االحتالل سيظل معزواًل، مؤكدا استمرار بالده في تجريم التطبيع.

نائب أردني: المقدسات في فلسطين ال تباع وال تشترى
شــدد النائب فــي البرلمان األردني طــارق خوري، على أن المقدســات في فلســطين ال تباع وال 
تشــترى، مضيفــًا أن القدس هي أرض فلســطينية ودور األردن قوي بالدفاع عنهــا، الفتًا إلى أّن 
وصاية األردن على الحرم القدسي تاريخية ومن الصعب التنازل عنها لصالح أي جهة أخرى، مؤكدًا 
أن مفهوم التسوية مع العدو سقط ألن المفاوضات لم تصل لنتيجة، وهو ال يفهم إال لغة المقاومة.

نائب أردني: ضم االحتالل ألراضي فلسطيني تهديد وجودي لألردن
قــال عضو البرلمان األردني النائب ســعود أبو محفوظ، أن منطقة األغوار التي يســعى االحتالل 
لضمها لمســتوطناته تمتد على مســاحة أكثر من نصف مليون دونم، وهي تشــكل سلة غذائية 

لألردن وفلسطين وأن ضمها يشكل تهديدًا وجوديًا.
وأوضح أن األردن له موقف واضح، وأن المملكة ليست دولة معزولة وال ضعيفة، وتملك أوراق قوة 

ذاتية وإقليمية ودولية.
وأكد النائب أبو محفوظ بأن األردن كان يتبع سياسة التساهل مع االحتالل، ولكن إذا وصل األمر 

للتهديد الوجودي، فسيكون له رسائل خشنة، كما وصفها.

نائبة تونسية تشييد بموقف األردن عدم تسليم التميمي للواليات المتحدة
أشــادت النائب بمجلس النواب التونسي سالف قسنطيني، بعدم تسليم األردن لألسيرة المحررة 
أحالم التميمي للســلطات األمريكية، وعــدم الرضوخ للتهديدات األمريكية، مثمنة عدم مصادقة 

البرلمان األردني على اتفاقية تبادل المطلوبين.
وأشــارت النائب قســنطيني إلى أن الشــعب التونسيّ يعتبر االمتناع عن تســليم التميمي قرارا 
ســياديّا ينسجم مع اإلعالن العالمي لحقوق االنســان ويرفض استغالل النوّاب صفتهم النيابية 

وتطويع السلطة التشريعية ألغراض سياسية.
وفــي إطار آخر، أعربت النائبة التونســية، عن أســفها إزاء بعض األنظمــة العربية التي وصفتها 
بالعميلــة التي تعتقد أّن والءها للكيان االســرائيلي هو الضامن لبقائها فــي الحكم وقد تجرّأت 
لتتحوّل من التطبيع السريّ إلى التّطبيع العلنيّ، مؤكدة أن تونس ستبقى دوما رافضة للتطبيع 
مع االحتالل وداعمة لحقوق الشــعب الفلســطيني الفتة إلى نص الدســتور التونســي على دعم 

حركات التحرر بالعالم.

نائب أردني يدين نية االتحاد الدولي للقضاة عقد مؤتمره بالقدس
أعرب عضو مجلس النواب األردني مصطفى ياغي، عن استغرابه من نية االتحاد الدولي للقضاة 
عقــد مؤتمره في القدس المحتلــة، قائاًل:" علينا محاججــة االتحاد من المنطــق القانون الدولي 

والشرعية الدولية، وال يجب أن نكافئ االحتالل بعقد هكذا مؤتمر بالقدس".
وأكد أنه خاطب مجالس وأندية وجمعيات القضاة في الدول التي قد تشارك في المؤتمر ووضعهم 
في خطورة ما يحدث، الفتًا أنه ال يمكن للعدالة أن تساند الباطل، مشددًا على أن البرلمان األردني 

متناغم مع القضية الفلسطينية.

خطوة غير جادة
أكــدّ النائب الثاني لرئيس المجلس التشــريعي حســن 
خريشــة، أن قرار الســلطة فــي رام اهلل بوقف التنســيق 
األمنــي مع االحتــالل جاء متأخــرا، ومهترئــا بكونه قرار 
ســابق للمجلس الوطني والمجلــس المركزي، مطالبا أن 
يتم العمل بالقرار على محمل الجد والنظر لمرحلة جديدة 

أخرى بعيدا عن التنسيق األمني وتوابع اتفاقيات أوسلو.
وأوضح النائب خريشة أن القرار في حد ذاته هو خطوة 
فــي االتجاه الصحيح آمــال أن يتبعه خطــوات عملية 
لتطبيق القرار على أرض الواقع منها الوحدة الوطنية 
الفلســطينية، ورفــع اليد عن المقاومــة، ووقف كافة 
 VIP االعتقاالت السياســية، واالســتغناء عن بطاقات
التي لم تُســّلم ولم يتخل عنها أصحابها، مســتدركًا 
بالقول:" لكن يبدو أن قيادة السلطة غير جادة بذلك". 
ودعا خريشة ألخذ هذا اإلعالن على محمل الجد وعدم 
االعتماد على التصريحات األوروبية لعدم قدرتها على 
التأثيــر أو الضغط علــى االحتالل، مطالبــا المقاومة 
والقوى السياســية الفلســطينية أن تتوحد وتستعيد 
جمهورها الشــعبي، لتكون قادرة على قيادة الشــارع 

وتنظيم أي عمل في مواجهة المحتل ومخططاته.
مجرد دعاية

مــن جانبــه قــال النائــب فــي المجلس التشــريعي 
الفلسطيني عن محافظة سلفيت ناصر عبد الجواد:" 
إن قرار الســلطة وقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع 
االحتالل، هو مجرد دعاية تقوم بها قيادات الســلطة 
للخروج من المأزق الراهن، بعد فشلها السياسي وعدم 

قدرتها على تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني".
وأضــاف عبد الجــواد، أن الســلطة ال تســتطيع وقف 
التنســيق األمني في قرى ومــدن الضفة ألنها قائمة 
علــى ذلــك، وأن الكثير مــن قياداتها لهــم ارتباطات 
مباشرة مع االحتالل وبشكل شخصي ويومي، مشيرا 
إلى أنها تســعى لتبيض وجهها وتحاول إرضاء الشارع 
الفلسطيني عبر تصريحات زائفة ال رصيد واقعي لها.
ودعــا النائــب عبد الجــواد لثــورة ومقاومة شــعبية 
لمواجهة قرار ومخططات االحتالل لضم المستوطنات 
وغــور األردن، مطالبًا الســلطة فــي رام اهلل بتحمل 
مســؤولياتها تجاه شــعبها وأن تبدأ بالتطبيق الفعلي 

لمواجه االحتالل، أو أن تغادر الساحة السياسية.

أكد النائب جمال الخضري أن أســطول الحرية، شــكل 
عالمة فارقة في مواجهة الحصار اإلسرائيلي على قطاع 
غزة، بعد ضغط عربي ودولي ليصل مئات المتضامنين 
الســلمين على متن ست سفن من بينها سفينة "مافي 
مرمرة" إلى سواحل القطاع حاملين أبلغ رسالة واضحة 

المعالم بالتضحية بالنفس لكسر الحصار.
وأشار الخضري في تصريح "للـبرلمان" إلى أن االحتالل 
اعتدى على أســطول الحرية في الميــاه الدولية، األمر 
الــذي اعتبره قرصنة، داعيًا المجتمع الدولي لمحاســبة 

االحتالل على تجاوزاته للقانون.
وأكد الخضري أن شــهداء "مرمرة" لن ينســاهم شعبنا 
الفلســطيني، ورســالتهم وصلــت إلى العالم بأســره، 
وكشف الشهداء العشرة ومئات اإلصابات الوجه الحقيقي 

القبيح لالحتالل.
وقال:" إن اســطول الحرية مهد لتغيرات كبيرة حصلت 
بعــد الجريمة، وأن الجهود التي بذلت بعد تلك الجريمة 

وضعت حدا لكثير من اإلجراءات التعسفية التي يمارسها 
االحتالل وتمس حياة الناس".

وأشــاد بالمجتمــع الدولي الذي ســاعد وقتهــا بخلخلة 
وتخفيف الحصار عن قطــاع غزة، مطالبا إياه بمواصلة 
الضغط على االحتالل من أجل رفع الحصار عن القطاع 

مرة وإلى األبد.
وأكد النائب الخضري أن الحصار اإلســرائيلي على غزة 
مخالف للقوانين واألعــراف الدولية، وعليه يجب العمل 
فــورًا على رفعه ومحاســبة االحتالل على كل ســنوات 
الحصار، ومعاناة كل إنسان فلسطيني وغير فلسطيني 

تأثروا سلبًا بسبب الحصار.
وشــدد على ضــرورة أن يكون هناك عمل مؤسســاتي 
وشــعبي وجماهيري ضد الحصار اإلسرائيلي، والضغط 
على صناع القرار حتى يكون لديهم قرارات أكثر تأثيرًا 
على الحصار، وهذا يحتاج لتكاتف جميع الجهود المحلية 

والعربية والدولية.

أكد نائبان من نواب المجلس التشريعي 
بالضفــة الغربيــة المحتلة أن الســلطة 
الفلسطينية ال تريد أو ال تستطيع التخلي 
عــن االتفاقيــات الموقعة مــع االحتالل 

وأن قرارهــا بوقــف التنســيق األمني ال 
يعدُ عن كونه قرارًا شــكليًا ليس له أي 
تأثير على أرض الواقــع، "البرلمان" حاور 

النائبين وأعدت التقرير التالي: 

في ذكرى أسطول الحرية
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تحرير ومتابعة
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تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  

المجلس التشريعي الفلسطيني

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

تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

العنصرية األمريكية

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

كانــت جملة "ال أســتطيع التنفس"، آخر كلمات المواطن األمريكي األســود جورج 
فلويــد، الذي أثار موته موجة احتجاجات كبــرى امتدت في أنحاء الواليات المتحدة 
األمريكية، وما زالت مستمرة، "جورج" ظهر في فيديو وهو يجاهد اللتقاط أنفاسه 

األخيرة وبصعوبة بالغة بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.
مات "جورج" لتتجلى العنصرية األمريكية في أوضح صورها، تلك العنصرية التي 
مارســها المجتمع األمريكي بين فئاته المختلفة لعقود من الزمن ليثور األمريكان 
من أصحاب البشرة السوداء بين الفينة واألخرى مرة تلو األخرى في وجه الحكومات 

األمريكية المتعاقبة للتعبير عن الظلم واالضطهاد الممارس بحقهم. 
االنتفاضة الحالية – إذا صح التعبير- هي ليســت األولى، والمتتبع لتاريخ الثورات 
الداخلية في الواليات المتحدة األمريكية يجد أن األمريكان الســود قد عانوا كثير 
جــراء ثقافة التمييز العنصري داخل المجتمع األمريكي، في سلســلة أحداث تعبر 
بوضوح عن خواء الشــعارات البراقة التي تتغنى بها أمريكا سواء "الديمقراطية أو 

المساواة والنزاهة" وغير ذلك من مصطلحات زائفة.
ما يحدث في أمريكا هو بسبب ظلم مجتمعي وتمييز عرقي ضد السود من خالل 
قوانين ظالمة ســادت لعقود من الزمن وســبقه عشــرات الهبات والثورات قادها 
السود بسبب شعورهم بالظلم واالضطهاد بالطبع أسفرت عن تغيير في القوانين 
والبيئة التشريعية الداخلية إلى حدٍ ما غير أنها جميعًا لم تؤدي لتغيير في مفاهيم 
البيض تجاه السود كما أنها لم تغيير النظرة الفوقية التي ينظر بها البيض تجاه 

السود. 
الهبــة الحالية ربمــا تكون أقوى من ســابقاتها وبالتالي أكثر تأثيــرًا في المجتمع 
األمريكي وستؤدي لتشققات مجتمعية قائمة على مفاهيم عرقية لكنها على أغلب 
الظن لن تؤدي إلى نتائج اســتراتيجية ذات بعد انفصالي بين الواليات األمريكية 
ألن الحكومة والفدرالية جيشــها المركزي وصناع القرار لن يسمحوا بذلك ألسباب 

تتعلق بقوة أمريكا ومكانتها في العالم.  
عنصرية االحتالل

وليــس بعيدًا عــن العنصرية آنفة الذكر يعيش شــعبنا الفلســطيني تحت وطأة 
العنصرية الصهيونية التي يمارســها قادة االحتالل ضد شعبنا في أماكن تواجده 
كافة وخاصة بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر وفي القدس وفلسطين 

المحتلة عام "1948م". 
وفي ضــوء ذلك ينوي المحتل الغاصب تنفيذ ما بات يعرف بـ "خطة الضم" والتي 
تعني بالضرورة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة واألغوار الفلسطينية للدولة 
اللقيطة والكيان المســخ، األمر الذي سيســيطر االحتالل بموجبه على "%30" من 
مســاحة الضفة الغربية بمعني أخر مصادرة "1.6" مليــون دونم منها "720" ألف 
دونم صالحة للزراعة، ويســميها البعض بـ "السلة الغذائية" الفلسطينية، والضم 
كذلك يعنــي إخضاع "70" ألف مواطن لحكم االحتالل اإلســرائيلي موزعين على 

"27" تجمعًا سكنيًا معظمها بمحافظتي طوباس وأريحا.       
خطة الضم العنصرية بامتياز تعني ســرقة حوض مياه اســتراتيجي يحتوي على 
"170" مليون مكعب من مياه الضفة الغربية المحتلة، وكذلك سرقة حصة الضفة 
من مياه نهر األردن، وبالتالي فصل الضفة عن األردن وحرمان فلســطين من أي 

حدود معها ليصبح الكيان محيط بالضفة من كل الجهات.  
األغوار التي ســتصادرها عنصرية االحتالل تُشكل ما نسبته "%50" من األراضي 
الزراعيــة للضفة الغربيــة، وفيها الســهل الزراعي الثاني في فلســطين، وتضم 
مناطق سياحية تشتهر باألماكن العالجية الطبيعية الغنية باألمالح الطبية وغير 
ذلك من مميزات، أليس كل هذا يأتي في إطار عنصرية االحتالل؟ الهادف لطمس 

المعالم الفلسطينية لألرض العربية المحتلة.
عنصرية االحتالل ال ينفع معها االستجداء وال التهديد بإجراءات فارغة المضمون، 
بل يكمن الحل بمجابهة مخططات االحتالل بكل سبُل المقاومة وابطال مشاريعه 

العنصرية بالقوة الشعبية وضغط المقاومة بكل أنواعها وأشكالها المختلفة.   

عقدت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي في المجلس 
التشريعي الفلسطيني اجتماعا دوريًا ناقشت خالله العديد 
من القضايا والشكاوى المحالة اليها، وبعض الموضوعات 
المتعلقة بعمل وزارة الداخلية واألمن الوطني بغزة، وذلك 

منتصف األسبوع الجاري بمقر التشريعي بمدينة غزة. 
وترأس االجتماع رئيس اللجنة النائب إســماعيل األشقر، 
بحضــور ُكاًل من النواب أعضاء اللجنة: مــروان أبو راس، 

سالم سالمة، محمد فرج الغول، وجميلة الشنطي.
وأشــار النائب األشقر، إلى أن لجنته بحثت خالل االجتماع 
بعض القضايا والشــكاوى المقدمة لهــا مؤكدًا أن اللجنة 

تواصلت مع جهات االختصاص بهدف وضع حلول مناسبة 
لتلك المشــكالت بمــا يحقق مصالــح المواطنين ويكفل 

حقوقهم. 
منوهــًا إلــى أن اللجنــة درســت الواقع األمنــي بالقطاع 
واطلعت على تقارير رسمية تفيد باستتباب الحالة األمنية 
بمحافظات القطاع كافة، مشــيدًا بجهود األجهزة األمنية 
والشــرطية في تأميــن قاعات امتحانــات الثانوية العامة 
وحفــظ األمن داخل اللجان وخارجهــا األمر الذي ينعكس 
ايجابــًا على ضبــط القاعات ولجــان االمتحانــات ويهيئ 

الظروف المناسبة للطالب والطالبات. 

 لجنة الداخلية واألمن تعقد 
اجتماعًا دوريًا لمناقشة العديد من القضايا

   أكــد النائب مــروان أبــو راس، أن 
المسلمين جميعا  فلسطين قضية 
وأن أحــرار العالم فــي خندق واحد 
ضد االحتالل، مشــددًا على أن كل 
محاوالت التطبيع الخيانية مصيرها 
ترفــض  الشــعوب  وأن  الفشــل، 

التطبيع مع االحتالل.
راس"  "أبــو  تصريحــات  جــاءت 
لدى مشــاركته في لقــاء تواصلي 
إلكترونــي مفتوح نظمتــه القيادة 
اإلقليميــة لحزب العدالــة والتنمية 
التركــي الحاكم بمناســبة الذكرى 
"72" للنكبة حمل عنوان "فلسطين 
قضيــة وطنيــة والتطبيــع خيانة" 

بمشاركة لفيف من العلماء والمفكرين حول العالم.   
وتنــاول "أبــو راس" فــي حديثــة دور  الثــورات الفلســطينية 
فــي مواجهة االحتــالل،  مؤكدًا زيــف وبطالن أكذوبــة الذباب 
اإللكترونــي الــذي يدعــي بأن الفلســطينيين باعــوا أرضهم، 

مســتعرضًا  ثورة عــام "1920م" التي 
تصــدت لالحتــالل البريطانــي رفضًا 
لجرائمــه، وثورة "1929م" والتي جاءت 
كرد طبيعي على تســهيالت بريطانيا 
لليهــود الذيــن جــاءوا بهــدف احتالل 

األرض الفلسطينية.
  وأكد أن فلســطين أرض وقف إسالمي 
أوقفها عمر بن الخطــاب، كأرض وقف 
على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، 
منوهًا أن اليهود زُرعوا في فلســطين 
كشجرة خبيثة وال زالت شعوب المنطقة 

تعاني منها. 
"1936م"  وجهــاد  ثــورة  واســتعرض 
الشــهيد العالم عز الدين القسام الذي 
رفع راية التحرير وقاتل االســتعمار البريطاني والدخالء اليهود 
وحقق انتصارات سجلها التاريخ، الفتًا أن الحكومات التي تسعي 
للتطبيع مــع االحتالل ســتلفظها الشــعوب، داعيــًا المثقفين 

والكتّاب لمواجهة التطبيع مع االحتالل.

النائب أبو راس: أحرار العالم يرفضون 
التطبيع مع االحتالل  


