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في الذكرى الخامسة عشر الستشهاده

أشــاد النائــب األول لرئيس المجلس 
التشريعي، أحمد بحر، بجهود الشهيد 
الدكتور عبــد العزيز الرنتيســي في 
خدمــة الوطن والقضية مشــيرًا إلى 
أنــه كان يتمتع بصفات قيادة متميزة 

جدًا.
جاءت أقوال بحــر، لدى زيارته لعائلة 
الرنتيســي، يــوم أمــس علــى رأس 
وفــد من النــواب ضم ُكاًل مــن: عبد 

الرحمن الجمل، سالم سالمة، محمد 
وكان  الشــنطي،  وجميلــة  شــهاب، 
فــي اســتقبالهم كوكبة مــن عائلة 

الرنتيسي وذوي الشهيد وأبناءه.
وقال بحر، من داخــل بيت العائلة إن 
الزيارة تأتي وفاًء لروح الشهيد القائد 
الذي حمل روحه على كفه وجاهد في 
ســبيل ربه، الفتًا أن الرنتيسي تميز 
منــذ صغره بصفــات أهلتــه للقيادة 

وأوصلته ليكون قائدًا ناجحًا للحركة.
وأشــار أن الزيــارة تشــكل تأكيــدًا 
أن  أجمــع  والعالــم  وأمتنــا  لشــعبنا 
الدكتور الرنتيســي الــذي اختاره اهلل 
شهيدا باق في نفوســنا وفي نفوس 

المؤمنين جميعا وأحرار العالم.
 ومن الجديــر ذكره أن الزيــارة تأتي 
بمناســبة الذكــرى الخامســة عشــر 

الستشهاده.

التشريعي: شعبنا ضد التطبيع واالحتال 
إلى زوال

0607
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أخبار  2

النائب أبو حلبية يُكرم طلبة متفوقين 
ويفتتح معرض "للقدس حكاية" 

التشريعي: حكومة "اشتية" مخالفة 
قانونية ودستورية ووطنية وأخالقية

شــارك النائب أحمــد أبو حلبية، فــي احتفال تكريم 
الطلبة المتفوقين بمدرسة مصطفى حافظ بمدينة 
غزة، وأشــاد فــي كلمة لــه بجهود مديريــة التربية 
والتعليم في منطقة غرب غزة، والتي أفضت لتخريج 
العديد من الطلبة األوائل على مســتوى قطاع غزة، 
مبرقًا بالتهنئة للطلبة المحتفى بهم وذويهم ومباركا 

لهم تفوقهم ونجاحهم.
وشــكر أبــو حلبية، إدارة مدرســة مصطفــى حافظ 
ومعلميهــا على جهودهــم التي يبذلونهــا من أجل 
االرتقاء بطالبهم وتمنى لهم دوام التفوق والنجاح. 

ويفتتح معرض "للقدس حكاية" 
إلى ذلك شــارك النائب أبو حلبيــة، بافتتاح معرض 
"للقدس حكاية" والذي نظمته وزارة التربية والتعليم

بحضور وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت، ولفيف من 
المسئولين بالوزارة، مشيرًا في كلمة له ألهمية هذه 
المعارض واألنشــطة في توعية الطلبــة وأبناء هذا 
الجيل وتعزيز ثقافتهم المتعلقة بالقدس والمسجد 
األقصى المبارك، ومؤكــدًا أن اإلجراءات الصهيونية 
في القدس لن تطمس معالمه اإلســالمية وقيمتها 

األثرية والتاريخية. 

وصف النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي، أحمد 
بحــر قيام محمــود عبــاس، منتهي الوالية بتشــكيل 
حكومة برئاســة محمد اشــتية، بأنه مخالفة دستورية 
ووطنيــة وأخالقية وقانونية، تكريســًا لمنهج االقصاء 
واالنفــراد الذي يمارســه محمود عبــاس ومحاولة منه 
لخطف الشرعية الفلسطينية تمهيداً لتمرير مخططات 

دولية وإقليمية باسم الشعب الفلسطيني. 
حكومة حزبية انفصالية

من ناحيتها أصدرت كتلــة التغيير واإلصالح البرلمانية 
تصريــح صحفــي مقتضب جــاء فيــه:" حكومــة فتح 

االنفصالية ليست وطنية، ويجب أن ترحل لنذهب إلى 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية، وفق إجراءات دستورية 
ســليمة، وتوافق وطني متين لتؤسس لمرحلة جديدة 
إلجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني.

ال تمثل الكل الوطني
بــدوره أكد النائب يحيى العبادســة، في تصريح له، أن 
تشكيل حكومة اشتية ال تمثل الكل الوطني ألن فصائل 
الشعب الفلسطيني الكبرى خارجها، مشيراً إلى أن حركة 
فتح تدعي أنها تمثل الشــعب الفلســطيني وهو ادعاء 

يفتقد للصدق. 

االحتالل يحول 
النائب حسن يوسف 

لالعتقال اإلداري
أصــدرت محكمــة صهيونيــة يــوم أمس 
األول قرارًا بالســجن اإلداري لمدة 6 أشهر 
قابلة للتجديد بحــق النائب في المجلس 

التشريعي حسن يوسف.
وكانت قــوات االحتالل قد اعتقلت النائب 
يوســف في 2 نيســان/ أبريل مــن العام 
الجاري، مــن منزله ببلــدة بيتونيا غربي 
مدينــة رام اهلل وســط الضفــة الغربيــة 

المحتلة.
ومن الجدير ذكره أن النائب يوســف، كان 
قد أفــرج عنه مــن ســجون االحتالل في 
الحادي عشــر من تشــرين األول/ أكتوبر 
الماضي، بعد اعتقال استمر عشرة شهور، 
وأنه مــا يكاد يخرج من ســجون االحتالل 
حتى يعيده االحتالل إليها، وهو قد أمضى 
قرابة عشــرين عاما في سجون االحتالل، 
ويعــد من أبــرز قيــادات الضفــة الغربية 
المحتلــة، وانتخــب عضوًا فــي المجلس 
التشــريعي الثاني في االنتخابات التي تم 

تنظيمها في يناير 2006م.

اللجنة القانونية تناقش تعديالت مقترحة لمجموعة من القوانين ومشاريع قوانين جديدة 
ناقشــت اللجنــة القانونيــة بالمجلــس التشــريعي 
الفلسطيني، األوضاع القانونية السائدة بشكل عام، 
باإلضافة لمناقشــة تعديالت مقترحة لمجموعة من 
القوانين، ومشــاريع قوانين جديــدة، جاء ذلك خالل 
عدة اجتماعات عقدتها اللجنة بحضور رئيسها النائب 
محمــد فرج الغول، وبمشــاركة العديد مــن النواب، 
ولفيف مــن المختصين والخبــراء، "البرلمان" تابعت 

تلك الجلسات واالجتماعات وأعدت التقرير التالي: 
قانون الصلح الجزائي

هذا وناقشــت اللجنــة مخرجات ورشــة العمل التي 
عُقدت بالجامعة اإلســالمية بشــأن قانــون الصلح 
الجزائــي، وكل مــا يتعلــق بالحــد مــن الخالفــات 
االجتماعية واألسرية وإمكانية عقد المصالحات بين 
المتخاصمين بهــدف الحفاظ على البنية االجتماعية 

في المجتمع.
ومــن الجدير ذكــره أن مواد القانــون المذكور تعود 
بالفائدة على المواطن والمؤسسة الرسمية على حد 
ســواء، وتالمس مواده شرائح المجتمع كافة، والقى 
قبواًل واسعًا في الشــارع الفلسطيني ولدى الجهات 

الرسمية المعنية بإنفاذ القانون. 

التشريعي المعمول بها.   
أن  والنقاشــات  بالورشــات  المشــاركون  رأى  وقــد 
المجتمع الفلسطيني بحاجة لمثل هذا القانون والذي 
يســمح بإنــزال عقوبــات بديلة عن تلــك العقوبات 
الــواردة في القانون الفلســطيني ســارية المفعول، 

والتي يصفها بعض الخبراء بالسالبة للحرية.
ومــن أهــم العقوبــات البديلــة التــي تــم طرحهــا 
ومناقشتها إمكانية العمل في خدمة المجتمع والتي 

مشروع قانون تدابير العقوبات البديلة
إلــى ذلك ناقشــت اللجنــة مشــروع قانــون تدابير 
العقوبات البديلة، والذي تعكف على مناقشــته منذ 
زمن من خالل عدة ورشــات عمل شــارك بها بعض 
األكاديمييــن والقانونييــن والممثلين عــن النيابات 
المختلفة والقضاء ونقابة المحامين، لمناقشة أهميته 
ومدى إمكانية تطبيقه، وذلــك تمهيدًا لعرضه على 
التشــريعي لقراءته وإقراره وفقــًا لألصول ومراحل 

يقضــى بها القاضــي بموافقة المحكــوم عليه، كما 
أن المحكمــة والنيابة لهما الحق فــي فرض اإلقامة 
الجبريــة علــى المتهــم وحظــره من ارتيــاد بعض 

األماكن بشكل مستمر أو مؤقت.
كما يُخضع هذا القانون المتهم للرقابة االلكترونية 
ويفرض عليه حضور برامــج تأهيل وتدريب إلعادة 
اندماجــه في المجتمع، وكذلك فــرض التعهد بعدم 

االتصال بجهات معينة.
قانون القضاء العسكري

وفــي ســياق متصــل اســتعرضت اللجنــة قانــون 
القضــاء العســكري ســاري المفعــول والمعمول به 
فــي وزارة الداخليــة، وأخضعت اللجنــة بعض مواد 
القانون للدراسة المعمقة بهدف ضمان عدم تداخل 

الصالحيات وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.
وأوصت اللجنة بتطبيق الالئحة الخاصة بالموظفين 
القانونييــن الذي هم علــى رأس عملهم بما يضمن 
المشــاورات  زالــت  ومــا  والنزاهــة،  العدالــة  قيــم 
والدراســات التــي تُجريهــا اللجنة مســتمرة وصواًل 
العتمــاد التوصيــات والتعديــالت المقترحــة وفقــًا 

لألصول.

لجنة التربية تناقش تعديالت مقترحة على قانون التعليم العالي
 عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية ورشــة 
عمل حول مسودة مشــروع قانون معدل لقانون 
التعليم العالي رقم 11 لســنة 1998 م، وناقشت 
الورشة عدة مقترحات جديدة من شأنها أن تعمل 

على تطوير القانون المذكور.
وحضــر الورشــة كل مــن رئيــس لجنــة التربية 
النائب عبد الرحمــن الجمل، ومقرر اللجنة النائب 
خميــس النجار، وأعضــاء اللجنة النواب: يوســف 
الشــرافي، ســالم ســالمة، يونس أبو دقة، هدى 
نعيم، وبمشــاركة وكيــل وزارة التعليم العالي د. 
أيمن اليازوري وعدد من رؤساء وممثلي الجامعات 

والكليات الفلسطينية وقانونين ومختصين. 
تطوير القانون

بدوره أوضح النائب الجمل، أن لجنته تبذل جهود 
متواصلة إلعداد وتطوير قانــون التعليم العالي، 
عبر مناقشــة األســباب الموجبة التي تســتدعي 
تعديــل القانون المذكــور، مؤكــدًا أن التعديالت 
المطروحــة للنقاش تأتي بهــدف مؤائمة القانون 
وتطويــره وإثــراءه خدمًة للبيئة التعليمية ســواًء 
على صعيد تطوير المؤسسات التعليمية واالرتقاء 
بهــا أو جــودة مخرجــات التعليم وتطويــر البحث 

العلمي. 
مــن جانبه أوضــح النائب يوســف الشــرافي، أن 
الهدف من عقد الورشــة هو تحديد هوية التعليم 
العالــي المنشــودة، والحيلولــة دون إيقاع الطلبة 
في إشكاليات تناقض إجراءات ونصوص االعتماد 
للشــهادات وأنظمة الترخيص وتصنيف الجامعات 

بما ال يتعارض مع قرارات مجلس التعليم العالي. 
تعديالت مقترحات

إلى ذلك فإن التعديالت المقترحة تشتمل تطوير 
المادة "46" من القانون لتتضمن تعاريف ومبادئ 
وأحــكام عامة كمــا تتضمــن الحق فــي التعليم 
وحريــة البحــث العلمي وأهــداف التعليــم العالي 

ومهام وصالحيات الوزارة.
باإلضافــة لتصنيف المؤسســة التعليمية وكل ما 
يتعلق بتراخيصها واالعفاءات الضريبية والرسوم 
واألنظمة الداخلية لها، وكذلك تصنيف الشهادات 
والدرجات العلميــة، باإلضافة لصالحيات مجلس 
التعليم العالي، وكل ما يتعلق بتشــكيل مجالس 
األمناء بالمؤسســات التعليميــة، ومجالس البحث 
العلمي، وإنشاء وقفيات لصالح التعليم العالي من 
شأنها تحقيق مبدأ التنمية التعليمية المستدامة. 

والسياسات بشكل عام. 
مــن ناحيته أكــد النائب خميس النجــار، أن لجنة 
التربية ستقوم بدراســة المقترحات والمالحظات 
المقدمة من المشــاركين حسب االصول ومن ثم 
االطــالع على تجــارب الدول المجاورة والمشــابه 
فــي هذا المجال وتدرس بيئتها التعليمية وتعمل 

دراسات مقارنة للقوانين.
حداثة ومعاصرة

من طرفه أشــار وكيل وزارة التعليم العالي، أيمن 
اليازوري، أن هنا أســباب تســتدعي إعــادة قراءة 
القانــون المذكور، ومنها الفتــرة الزمنية الممتدة 
للقانــون وما واكبتــه الحداثة في مجــال التعليم 
والبحث العلمي إضافة الى قصور القانون المعمول 
بــه في منح الصالحيات للوزارة لممارســة دورها 
في تنظيم عمل المؤسسات التعليمية ومتابعتها 
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أخبار ومقاالت

إرادة األسرى فوق طغيان السجان
في الذكرى السنوية ليوم األسير الفلسطيني تبقى قضية األسرى األكثر سخونة هذه األيام على 

ساحتنا الوطنية الفلسطينية.
مع إشراقة كل صباح تتصاعد اإلجراءات التعسفية والممارسات القمعية بحق إخواننا وأبنائنا األسرى في 
سجون االحتالل الصهيوني الذين يعانون مرارة السالسل والقيود ويكابدون الوجع واأللم في الزنازين 
وأقبية التحقيق ويجابهون بطش السجان بإرادة ال تقهر وإباء ال يعرف اللين أو االنكسار، ويواجهون كل 
يوم سياسات وقوانين صهيونية عنصرية تشدد الخناق عليهم وتمتهن كرامتهم اآلدمية وتحرمهم 
من أبســط حقوقهم اإلنســانية، وهو ما اضطرهم لخوض معركة الكرامــة واإلضراب المفتوح عن 
الطعام الذي توّج أمس األول بانتصار مظفر على االحتالل إثر رضوخه لمطالبهم اإلنسانية العادلة.
ذكــرى يوم األســير الفلســطيني التي تصــادف 4-17 مــن كل عــام تتزامن مع ذكرى استشــهاد 
بطليــن وقائديــن كبيريــن هما بمثابــة أيقونــة المقاومة والثــورة الفلســطينية وهمــا: الدكتور 
عبــد العزيــز الرنتيســي، وخليــل الوزيــر "أبو جهــاد"، الذيــن حمال هم الوطــن وكافحــا من أجل 
فلســطين ومضيــا إلى اهلل شــهداء بعد ســيرة عطــرة ومســيرة حافلة بجهــاد االحتــالل وأعوانه.  
للمــرة األولــى منذ فتــرة طويلة تخرج قضية األســرى مــن قمقم الفعــل والممارســة التقليدية، 
وتكتســي طابعــا مؤثــرا مســتمدا من اســتنهاض فلســطيني متزايــد، ووحــدة أكثــر تناميا بين 
مكونــات الحركــة األســيرة، فقــد تــم ربــط قضيــة األســرى ومطالبهــم العادلــة بالتفاهمــات 
صفوفهــا  فــي  االســتنفار  المقاومــة  وأعلنــت  اإلنســانية،  وأوضاعــه  غــزة  بقطــاع  الخاصــة 
نصــرة لقضيتهــم، وهــو مــا أجبــر االحتــالل علــى التراجــع واالســتجابة لمطالبهــم العادلــة.
لقــد تجاوزت الحركة األســيرة الكثيــر من المعوقات في ســبيل انتزاع حريتهــا وكرامتها ومطالبها 
اإلنســانية العادلة، وقطعت شــوطا مهما في معركة كســر العظم مع حكومة االحتــالل ومع إدارة 
مصلحــة ســجون االحتــالل، وهــا هي تحســم المعركة وتكســر قهر الســجن وعنجهية الســجان. 
ولعل القضية األهم أن قضية األســرى قد نجحت في إعادة توحيد الفلســطينيين فيما عجزت عنه 
جهود المصالحة المزمنة، وينبغي كقوى سياسية ومجتمعية فلسطينية أن نُفرد للقضية ما تستحقه 
من أولوية واهتمام عبر إرساء خطة وطنية، شاملة ومنظمة، لنصرة األسرى، فاألسرى ولجوا اليوم 
عمــق مرحلة: نكــون أو ال نكون، فهل يرتقي الفلســطينيون إلى مســتوى تضحياتهم، ويواصلون 
إســهاماتهم الفاعلة في شــدّ أزرهم وإعانتهم على االنتصار على الظلم والعنصرية الصهيونية؟!
نتمنــى أن يُصــار إلى توحيــد وتنظيم الجهــود الفلســطينية الخاصــة بنصرة األســرى في إطار 
خطــة شــاملة متكاملــة األبعــاد بحيث تراعــي التــوازن بين العمــل الداخلــي والفعــل الخارجي، 
ما ســوف يلقــي بظاللــه اإليجابية علــى الزخــم المتوقــع والفعالية المنشــودة لقضية األســرى، 
ويُمّكننــا مــن االنتصــار علــى الدعايــة الصهيونيــة المضللــة، وفضــح قمــع وفجــور وعنصرية 
بــإذن اهلل. لهــم  والخــالص  الحريــة  األبطــال، ورســم مالمــح فجــر  أســرانا  االحتــالل بحــق 

ومن هنا فإننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني ندعو البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية 
إلــى إطالق حــراك برلماني فاعل في مواجهــة جرائم الحرب الصهيونية التي ترتكب بحق أســرانا 
البواسل في سجون ومعتقالت االحتالل، وتحشيد كل القوى والطاقات واإلمكانات البرلمانية لنصرة 
قضية األسرى الفلسطينيين العادلة وإنقاذهم من براثن الهجمة الصهيونية الغاشمة التي تجاوزت 
كل الحدود واالعتبارات، ويقع ضمن ذلك التحرك على المســتوى واإلقليمي والدولي بهدف تشكيل 
لجنة تحقيق عاجلة في الظروف الالإنســانية التي يواجهها األســرى في السجون الصهيونية بهدف 
إدانة ممارســات االحتالل اإلجرامية بحق أســرانا والتي تعتبر جريمة حرب بكل معنى الكلمة حسب 
منطوق القانون الدولي ، وإجبار حكومة االحتالل على االلتزام باألعراف والمواثيق والقوانين الدولية 
ذات الصلة بحقوق أســرى الحروب، وإلزامها باحترام كرامة اإلنســان وحقوق األسرى الفلسطينيين 
الذين يشــكلون رأس حربة في الدفاع عن كرامة شــعبنا الفلســطيني وأمتنا العربية واإلســالمية.
إننــا نؤكــد أن وضــع اآلليــات القانونيــة التخاذ قــرار من خــالل الجمعيــة العامة لألمــم المتحدة 
للتوجــه إلــى محكمة العدل الدولية الســتصدار فتوى حــول المركز القانوني لألســرى والمعتقلين 
الفلســطينيين في ســجون االحتالل وااللتزامات القانونية الناشــئة على عاتق المحتل اإلسرائيلي 
بشــأنهم ودور والتزامــات المجتمــع الدولي لمواجهــة االنتهــاكات والخروقات اإلســرائيلية لحقوق 
المعتقليــن وفــق قواعد وأحــكام القانون الدولــي، أضحى اليــوم مطلبًا ملحًا وغيــر قابل للتأجيل.
ومع ذلك ينبغي التأكيد أن الجهود الشعبية والسياسية والدبلوماسية واإلعالمية، داخليا وخارجيا، ال 
تغني عن الجهد العسكري إلنقاذ أسرانا األبطال من سجون االحتالل الباغية، فالمقاومة الفلسطينية 
يجب أال تكّل أو تمّل من بذل الجهود لخطف الجنود الصهاينة ومبادلتهم في إطار صفقات تبادل األسرى، 
وهو ما يجعلنا على ثقة تامة أن يوم الخالص قريب، وأن ليل المحنة وظالم السجن لن يطول، وأن إرادة 
االحتالل والسجان الصهيوني إلى انكسار، وأن األسرى وقضيتهم العادلة إلى انتصار مظفر بإذن اهلل.

"وَيَُقوُلوَن مَتَى هُوَ ُقْل عَسَى َأن يَُكوَن َقِريبًا"" 

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

اللجنة االقتصادية تشجع تصدير المنتجات 
الزراعية مع بقاء األسعار في متناول يد المواطن

التشــريعي  بالمجلــس  االقتصاديــة  اللجنــة  ناقشــت 
الفلســطيني، سياســة تصدير المنتجــات الزراعية من 
قطــاع غــزة للخــارج، وخلصت اللجنــة بعد مناقشــات 
ومداوالت معمقة لتشــجيع تصدير المنتجــات الزراعية 
مع المحافظة على بقاء األســعار المحلية في متناول يد 

المواطن الغزي. 
وحضــر االجتمــاع الــذي عقدتــه اللجنة بمقــر المجلس 
التشــريعي بمدينة غزة ُكاًل من النــواب: عاطف عدوان، 
ويوسف الشــرافي، وســالم ســالمة، وجميلة الشنطي، 
وناقشــوا فيه األوضــاع االقتصادية التي يمــر بها قطاع 
غزة، وتدارسوا سبُل الخروج من تلك األزمة االقتصادية 
المتردية التي خلفها الحصار وسياسات االحتالل المتكررة 
والهادفة إلضعاف االقتصاد الفلسطيني وخاصة اقتصاد 

قطاع غزة.   
التصدير.. إيجابيات وسلبيات 

وتــدارس النــواب إيجابيــات وســلبيات سياســة تصدير 
المنتجات الزراعية، مؤكدين على أهمية التصدير لما له 
أثر إيجابي على األسواق ولما ينتج عنه من تحريك للسوق 
والواقــع االقتصــادي، محذريــن من تداعيات وســلبيات 
سياسة التصدير على المواطن الغزي، ومنوهين لضرورة 
مراقبة حالة األســواق لضمــان عدم التالعب باألســعار 
المحلية أو استغالل المستهلك باإلضافة لتوفير الحماية 

الالزمة له. 
سياسة إحالل الواردات

إلى ذلك دعت اللجنة العتماد سياســة إحــالل الواردات، 
ودعــم المنتج المحلي بهدف زيادة أعداد األيدي العاملة، 
والحــد من البطالــة المنتشــرة في صفــوف المواطنين 
في قطــاع غزة، مهيبــة بكل جهــات االختصاص لوضع 
الركــود  مــن  الســوق  لتخليــص  الالزمــة  السياســات 

االقتصادي، والعمل على تقليص مساحة البطالة. 

بحر: معرض الكتاب تظاهرة وطنية 
تدعم ثقافة المقاومة والجهاد الفكري 

قال النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي، أحمد 
بحــر، أن معرض الكتاب عبارة عــن تظاهرة وطنية 
وثقافية مهمة تأتي في إطــار الجهاد الفكري ودعم 
ثقافــة المقاومة التــي ال تقل أهميتهــا عن جوانب 

الجهاد والمقاومة األخرى.
جاءت تصريحات بحر، لدى مشاركته في حفل افتتاح 
معرض الكتاب الذي تنظمــه وزارة الثقافة بالتعاون 
مــع بلدية غــزة، بحضــور وكيــل وزارة الثقافة أنور 
البرعاوي، ورئيس بلدية غزة، المهندس نزار حجازي، 
وبمشــاركة دور نشــر متعددة، ولفيف من المفكرين 

والكتاب والمثقفين. 
وقال بحر: "إن الجانب الفكري والثقافي يشكل سالحًا 
مهمًا في إطار معركتنا الشــاملة مع االحتالل ويمثل 
أداة بالغة األهمية من أدوات المقاومة وحفظ الحقوق 

وصيانة المقدسات".
وأبرق بحر، بالتحية ألسرانا األبطال في سجون االحتالل 
الذين يخوضون معركة الكرامة، داعيًا لصياغة برنامج 
وطني متكامل لحمايتهــم والعمل على تحريرهم عبر 

خطة وطنية شاملة يُجمع عليها الكل الفلسطيني.  
وتقدم بالشكر لوزارة الثقافة ولوكيلها وجميع العاملين 
فيها علــى جهدهم المميز فــي دعم ثقافــة المقاومة 
والصمود بشكل عام وعلى جهدهم لكبير في العمل مع 
الشباب والناشــئة في محاولة لتحصين األجيال وحماية 

وعيهم من التزييف لكي يكونوا أدوات تحرير وبناء. 
وأكد على دعم التشريعي الكامل لكل الجهود والبرامج 
التي تطلقهــا وزارة الثقافة وكل أنــواع العمل الثقافي 
التــي تســتهدف تعزيــز االنتمــاء الوطنــي والتمســك 

بالحقوق والثوابت.
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تقرير

بمناسبة يوم 
التشريعي: نطالب بتدويل قضية األسرى وإلغاء قرار السلطة بتحويل وزارتهم لهيئةاألسير الفلسطيني

بحر: مســتمرون بدعم أســرانا بكل ما 
نملك حتى تحريرهم وتبيض السجون

هنيــة: جاهزون للشــروع الفــوري في 
تنفيذ وثيقة األســرى ونسعى لمصالحة 

وطنية شاملة
عقــد المجلس التشــريعي جلســة خاصة 
بمناســبة يوم األســير، وذلك يــوم أمس 
والمحرريــن،  األســرى  وزارة  بمقــر  األول 
وبحضــور رئيــس حركة حماس إســماعيل 
بغــزة،  األســرى  وزارة  ووكيــل  هنيــة، 
وكوكبة من األســرى المحرريــن، ولفيف 
مــن ذوي األســرى فــي ســجون االحتــالل 
والعديد من المهتمين والباحثين، واستمع 
النواب لتقرير أعده مســئول ملف األسرى 
بالتشريعي، وتناول التقرير أوضاع األسرى 
بالتفصيل ومعاناتهــم، وندد النواب أثناء 
مداخالتهــم وتعليقاتهم علــى التقرير 
بإجراءات االحتالل بحق أسرانا األبطال في 
الســجون، داعين المقاومــة للعمل على 
تحريرهم بكل السبل والوسائل الممكنة، 
"البرلمان" تابعت الجلســة وأعدت التقرير 

اآلتي:     

كلمة الدكتور أحمد بحر
بــدوره افتتح النائــب األول لرئيــس المجلس 
التشــريعي الدكتور أحمد بحر، الجلسة بتوجيه 
التحية ألســرانا االبطــال وأســيراتنا الماجدات 
بمناسبة يوم األسير الفلسطيني والذي يصادف 

17/4 من كل عام. 
 وأشــاد بانتصــار أســرانا االبطال فــي إضراب 
الكرامــة "2"، مبرقــًا بالتحية لألســرى النواب، 
داعيــًا لتوحيد الصف الوطنــي لمواجهة جرائم 
االحتالل، ومحماًل السلطة المسئولية عن عدم 
إيصال انتهاكات االحتالل ضد األسرى لمحكمة 

الجنائية الدولية. 
وأكــد أن شــعبنا ومقاومته ماضــون في نصرة 
أســرانا، واصفــًا إياهــم بأنهم وحدوا الشــعب 
الفلســطيني عبر تقديم وثيقتهم التي سميت 

بوثيقة الوفاق الوطني.
وطالب بحر، المقاومة الفلســطينية المســلحة 
بــكل أذرعها وعلى رأســها كتائب الشــهيد عز 
الديــن القســام باالنتصــار لعذابــات األســرى 
واألسيرات، ولعذابات األمهات واآلباء والزوجات 
واألبنــاء، منوهــًا إلــى أن تحريرهــم من أيدي 
االحتــالل واجــب شــرعي ووطنــي وإنســاني 

وأخالقي وسياسي.

تقرير لجنة التربية حول أوضاع األســرى منذ أبريل 
2018م حتى أبريل 2019م 

بدوره تال النائب يونس األسطل، تقرير اللجنة 

مصنفــة خطيــرة وبحاجة إلى رعاية مســتمرة 
وعمليات جراحية.

ُعَمداُء األسرى
 عددُ عُمَدَاِء األســرى "47" أسيرًا، وهم مَنْ 
َأمضَوا أكثر من "20" عامًا في السجون، بينهم 
"13" أســيرًا تجاوزوا ثالثين عامًا في السجون، 
وأقدمهــم كريــم يونــس، باإلضافــة لـــ "26" 
أســيرًا معتقلين قبل اتفاق أســلوا، ولم يُطَلق 

سراحُهم حتى اآلن.
ُشَهَداُء الحركة األسيرة

كما أوضح التقرير أن شــهداء الحركة األســيرة 
بلغوا )218( شهيدًا.

تشريع الجرائم واالنتهاكات بحق األسرى
وندد التقرير بالتشريعات الصهيونية العنصرية 
بحــق األســرى ومــن أبرزهــا: "قانــون إعدام 
األســرى، قانون خصم رواتب األســرى، قانون 
حرمان األســرى من الزيــارات العائلية، قانون 
تجميد األموال المُحَوَّلة لعالج األسرى، قانون 
منع اإلفــراج المبكر، قانون اســتثناء األســرى 
مــن قــرار زيــادة المســاحة المخصصــة لهم، 
قانون حظــر اإلفراج عن األســرى مقابل جثث 

اإلسرائيليين".
التوصيات

1.دعــوة مجلــسَ حقــوِق اإلنســانِ باألمــم 
المتحــدة لتكليفَ لجنةٍ دُوليــةٍ لالطالِع على 
أوضاِع األسرى، ومعاينةِ االنتهاكاتِ الصارخةِ 

منددًا بسياســة االحتالل بحق أسرانا، ورافضًا 
قطع سلطة رام اهلل لرواتب قرابة "118" أسيرًا 
في ســجون االحتــالل، وتقليَّــص مُخصصات 
"314" أســيرًا وحَرَمــان عوائلهــم من مصدر 
دخلهم الوحيد، وجاء التقرير مفصاًل على النحو 

التالي:
إحصائيات األسرى 

وبيــن التقريــر أن االحتالل مــا زال يعتقل في 
ســجونه قرابــة "6000" يتوزعون علــى "23" 
ســجنًا ومعتقاًل ومركز توقيف وتحقيق، منهم 
"310" أســيرًا مــن قطــاع غــزة، و"530" مــن 
القدس، و"75" من فلســطين المحتلة عام 48، 
باإلضافة لـ "5000" أســير مــن الضفة الغربية 
المحتلة، و"19" من األردن، وأسيرين إثنين من 

سوريا.
النواب المختطفين

وأوضح النائب األسطل في تقريره، أن االحتالل 
ما زال يحتجز "8" من نواب المجلس التشريعي 
في سجونه وهم: النائب المقدسي أحمد محمد 
عطــون، والنائب محمــد مطلق أبو جحيشــه، 
والنائب محمد إســماعيل الطل، والنائب ياسر 
داوود منصــور، والنائــب محمــد محمــود أبــو 
طير، والنائب حســن يوســف، والنائــب مروان 

البرغوثي، وأحمد سعدات. 
األسرى المرضى

ويعانــي "1100" أســيرًا من أمــراض مختلفة؛ 
من بينهم "170" أســيرًا يعانــون من أمراض 

للقانونِ الدولي، والقانونِ الدولي اإلنســاني، 
واتفاقياتِ ِجنيف والعمل على رقابة السجون.

2.إطالِق حملةٍ عالميةٍ ضِدَّ سياسةِ االعتقاِل 
اإلداريِّ والعــزِل االنفــرادِي واإلهمــاِل الطبيِّ 

وجرائم االحتالُل الصهيونيُ بحقِّ األسرى.
3.إيجــاد لجنــة رقابيــة دائمــة فــي األراضي 
الفلســطينية المحتلة تُلِزم االحتالَل بتطبيق 
المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان والقانون 

الدولي اإلنساني.
4.مطالبــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
بالتدخــل لحمايــة األســرى مــن االنتهــاكات 

الصهيونية.
5.رفــع األمر لــدى المحكمة الجنائيــة الدولية 
باعتبار أن االنتهاكات الصهيونية بحق األسرى 
تعتبــر من جرائــم الحرب والتــي تدخل ضمن 
اختصاص المحكمة بموجب نص المادة )8( من 

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
6.تحميل سلطة رام اهلل المسؤولية الكاملة عن 
جرائم أيِّ قــراراتٍ تمسُّ أيَّ حَقٍّ من حقوق 

األسرى المادية والمعنوية والوظيفية.
7.إلغاء قرار السلطة بتحويل وزارة األسرى إلى 

هيئة.
8.اعتبارُ هذا التقريِر وثيقًة صادرًة عن المجلس 
التشريعي، مع ترجمتِه لِعِدَّةِ ُلغَاتٍ، ونشرهِ 

على أوسِع ِنطاٍق. 

مداخالت النواب

النواب: الحقوق تنتزع وال تستجدى واالحتالل ال يفهم إال لغة القوة
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تقرير

التشريعي: نطالب بتدويل قضية األسرى وإلغاء قرار السلطة بتحويل وزارتهم لهيئة

هنيــة: جاهزون للشــروع الفــوري في 
تنفيذ وثيقة األســرى ونسعى لمصالحة 

وطنية شاملة

األســطل: االنتهاكات الصهيونية بحق األســرى 
جرائم حــرب مكتملة األركان وعلــى المجتمع 

الدولي محاكمة قادة االحتالل
إسماعيل هنية

بــدوره أعلــن رئيــس 
حمــاس،  حركــة 
هنيــة،  إســماعيل 
فــي  نائبًــا  بصفتــه 
التشــريعي  المجلــس 
ورئيــس وزراء ســابق، 
رفضه اســتالمه راتبه 
تضامنًــا  الـــ"40%" 
األســرى  أهالــي  مــع 
الذين قطعت الســلطة 

رواتبهــم، موضحًا أنه ســيوزع راتبه على عدد 
من أهالي األســرى المتضرريــن، واصفًا قطع 
الســلطة لرواتب األســرى والشــهداء بالطعنة 

الغادرة في ظهر األسرى وأهاليهم.
وأشــار هنية، إلى أنه كان قد أبلغ كل الوسطاء 
رفضه التوصل ألي تفاهمات مع االحتالل ما لم 
تُحل قضية األســرى، مؤكدًا أنه تلقى اتصااًل 
مــن األســير القائد عبــاس الســيد، أبلغه فيه 
تحيات وتقدير األسرى لكل الفصائل والمقاومة 
وجماهيــر شــعبنا وجمهوريــة مصــر العربية، 
لمساهمتهم في انجاز وتحقيق انتصار األسرى.
وعبــر هنيــة، عــن رفضه الشــديد لقــرار حل 
المجلس التشــريعي، معلنًا تمســكه بشرعية 
المجلــس ومبرقــًا بالتحيــة لرئيســه الدكتور 
عزيــز دويك، وللنواب األســرى، وأولئك الذي ال 
يستطيعون ممارسة مهامهم البرلمانية بسبب 

القبضة األمنية في الضفة الغربية. 

النائب محمد فرج الغول
من ناحيتــه أكد النائب 
الغــول،  فــرج  محمــد 
أن الحقــوق تنتــزع وال 
تســتجدى، واالحتــالل 
ال يفهــم إال لغة القوة، 
ملفتــا إلــى أن أســرانا 
للمــوت  يتعرضــون 
البطــيء فــي ســجون 
االحتــالل، وانتهاكاتــه 
الدولية  القوانيــن  ضد 

ال تحصى.
وأشار لضرورة اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية 
لمحاكمة قادة االحتالل كمجرمي حرب، ومضى 
يقول: "اللجنة القانونية في المجلس التشريعي 
جاهــزة ألي تعديالت فــي القوانيــن واللوائح 
التي تخدم قضية األســرى، وســنظل األوفياء 

لقضيتهم حتى تحريرهم".

النائب جميلة الشنطي
مــن ناحيتها قالــت النائــب جميلة الشــنطي، 
إن األســرى وجدوا أنفســهم أمام حرب جديدة 

يوســف  النائــب  أمــا 
أبرق  فقــد  الشــرافي، 
ألســرانا  بالتحيــة 
جعلت  التي  وللمقاومة 
تحريرهم  قضيــة  من 
أولويــة قصــوى، وحيا 
شعبنا الحتضانه لخيار 
والمقاومــة،  الجهــاد 

وقــال: "إن اإلرادة الفوالذيــة لألســرى تنتصر 
والحقوق تنتزع وال تستجدى".

وأكد على منزلة األسير في ديننا، الفتًا لتعليم 
شــرعنا القاضيــة بالعمــل ألجل فك األســير، 
مجددًا اقتراحه الســابق إلنشاء صندوق وطني 
مدعوم عربيا واســالميا يعمــل لخدمة قضية 

األسرى.

النائب يونس أبو دقة
النائب  من ناحيته قال 
يونس أبو دقــة:" كان 
األســير فــي الماضــي 
يمضي عشرات السنين 
وال يعــرف شــيء عــن 
أهله وذويــه، أما اليوم 
األســرى  أجبــر  فقــد 
االحتالل علــى تركيب 
هواتــف عمومية داخل 

السجون".
وأكد أن خلف األســرى قيــادة حكيمة ومقاومة 
تبنت مطالبهم وأرسلتها لالحتالل عبر العديد 

من الوسطاء الدوليين والعرب.

النائب سالم سالمة
النائــب  بــارك  بــدوره 
لألسرى  سالمة،  سالم 
معركة  في  انتصارهم 
أن  مبينــًا  الكرامــة، 
قضيتهــم كانــت ومــا 
زالــت وســتبقى علــى 
شــعبنا،  أولويات  رأس 
حــق  قضيــة  كمــا 
العــودة وإقامة الدولية 
القــدس،  وعاصمتهــا 

وبقيــة الثوابت التــي ال تفريط فيها مهما طال 
الزمن. 

والنســاء  األطفــال  األســرى  لمعانــاة  ولفــت 
والمرضى، منددًا بالتشريعات الصهيونية التي 
تحمي الســجان وتهدر حقوق السجناء، مطالبًا 
المقاومة بالعمل لتبيض الســجون وخاصة من 

أصحاب األحكام العالية. 
النائب إبراهيم المصدر

من طرفه أشار النائب عن كتلة فتح البرلمانية 

إبراهيــم المصدر، إلى 
جســدوا  األســرى  أن 
لقضيتنــا  االنتمــاء 
ألســوا  بمواجهتهــم 
القهــر واالذالل  أنــواع 
المتعمــد، وأنهم وقفوا 
لحمايــة  منيعــًا  ســدًا 
المشــروع الوطني من 

عبث العابثين وأصحاب الحلول الترقيعية.
وتابــع:" االحتــالل يحــاول فصــل قضيتنا عن 
محيطهــا العربي وهــو أمر يفــرض علينا بناء 
تحالفــات وطنيــة وشــراكة سياســية حقيقية 

وقوية لمواجهة سياسة االحتالل". 
 وأكد أنه ال يمكن مواجهة العدو بمنطق توزيع 
المغانــم السياســية، بل على قاعدة الشــراكة 
ووحدة الشعب والوطن وتوحيد الطاقات والقوى 
ومقاومة الصفقات المشــبوهة التي تســتهدف 

فلسطين.

مصــادرة  حيــث  مــن 
واقتحــام  حقوقهــم، 
األقسام، ومنع الزيارات 
العــزل  وسياســة 
والعقوبات  االنفــرادي 
واإلهمــال  الجماعيــة 
وبالتالــي  الطبــي، 
أمامهــم  يكــن  لــم 

ســوى ســالح األمعاء الخاوية النتزاع حقوقهم 
المشروعة. 

ولفتت إلى أن تاريخ الحركة األســيرة يشهد أن 
أســرانا لم ينتزعوا حقوقهم يومًا إال من خالل 
اإلضرابــات والنضال ضد المحتــل، ومؤكدة أن 

شعبنا لن يترك أٍسراه لقمة سائغة لالحتالل. 

النائب ماجد أبو شمالة
أمــا النائــب عــن كتلة 
فتــح البرلمانيــة ماجد 
أبرق  أبو شــمالة، فقد 
الذين  بالتحية لألسرى 
ضحــوا بأعمارهم فداء 
والقضيــة،  للوطــن 
مطالبــا أحــرار العالــم 
بالوقــوف مــع أســرانا 
تغــوالت  ولجــم 

االحتالل، والعمل علــى محاكمة قادة االحتالل 
على جرائمهم تجاه أسرانا. 

وقال: "من المفترض أن تُّذكر سفاراتنا العالم 
كلــه بقضيــة أســرانا ومعاناتهــم، باإلضافــة 
لتنظيم حمالت دبلوماســية لتعرية االحتالل"، 
داعيــًا للعــودة لوثيقة الوفــاق الوطنــي التي 
صاغها األســرى، مؤكــدًا أنها تصلح لتشــكيل 

برنامج وطني شامل.

النائب هدى نعيم
أشــارت  طرفهــا  مــن 
النائب هدى نعيم، إلى 
أن التقريــر لم يتطرق 
السلطة  إلى سياســات 
االجرامية بحق األسرى 
منوهــة  وذويهــم، 
الســلطة  تقصيــر  أن 
بحــق األســرى وصــل 
لحــد الخيانــة، داعيــة 
خاص  تقريــر  إلعــداد 

ومفصــل يوضح كل إجراءات واجرام الســلطة 
بحق األســرى، وتقصير الســفارات والمؤسسة 
الدبلوماسية، تمهيدا لمحاسبتهم ومحاكمتهم. 
وعبرت عن أملها بإنجاز المقاومة لصفقة ثانية 
قريبًا من شأنها تحرير أسرانا وتبيض السجون. 

النائب يوسف الشرافي

مداخالت الضيوف
وكيل وزارة األسرى 

أما وكيل وزارة شــؤون 
والمحرريــن،  األســرى 
بهاء الديــن المدهون، 
اســتعرض  فقــد 
التــي  االنتهــاكات 
األســرى  بحق  تمارس 
الطبــي،  كاإلهمــال 
االنفــرادي،  والعــزل 
مــن  وحرمانهــم 

التعليــم والزيــارات، وشــدد علــى أن الواجــب 
الوطنــي والديني يفرض علينــا تكريس كافة 
الجهــود لتخليصهم من األســر، وتبني برنامج 
وطني متواصل يبقــي قضيتهم حية على كل 

المستويات حتى تحريرهم.
المحررة ابتسام موسى

وألقت األسيرة المحررة 
ابتسام موســى، كلمة 
لمعاناة  فيهــا  أشــارت 
واألسيرات في  األسرى 
إلى  منوهة  الســجون، 
لقهر  أنهم يتعرضــون 
وعذاب ال يوصف وعلى 
مــدار الســاعة وخاصة 
أثناء فتــرات التحقيق، 

الفتة إلى أن هناك الكثير من األســيرات بحاجة 
لعالجات واجراء عمليــات جراحية عاجلة، ولكن 
ســلطات االحتــالل تماطل في تقديــم العالج 

الالزم لهن.
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عقد المجلس التشــريعي نهاية األســبوع المنصرم بمقره جلسة خاصة 
ناقــش فيها مخاطر تطبيع بعض الدول العربية واإلســالمية مع االحتالل، 
واســتمع النواب خالل الجلسة لتقرير مفصل أعده رئيس اللجنة السياسية 
النائب محمود الزهار، وأوصى فيه بضرورة ســن القوانين الالزمة لتجريم 

كل أشــكال التطبيع مع االحتالل واعتباره خيانة عظمى، من ناحيته افتتح 
النائــب األول لرئيــس التشــريعي أحمد بحر، الجلســة بتجريــم كل الخطوات 
التطبيعية، داعيًا كل الدول التي تقيم عالقات مع االحتالل للمبادرة بقطعها 

فورًا، "البرلمان" تابعت وقائع الجلسة وأعدت التقرير التالي: 

تقرير 6

التشريعي: شعبنا ضد التطبيع واالحتالل إلى زوال

النواب: التطبيع جريمة كبرى 
وممارسيه يرتكبون خطيئة عظمى وعليهم العودة لرشدهم 

بحر: التطبيع مع االحتالل خيانة كبرى 
للشــعب والقضيــة وندعــم حمــالت 

المقاطعة ورفض التطبيع

الزهار: نعمل لتشكيل رابطة برلمانية 
عالمية ضد التطبيع مع االحتالل

كلمة الدكتور أحمد بحر
بــدوره افتتــح النائــب األول لرئيــس المجلــس 
التشــريعي، أحمد بحر، الجلســة مبرقــًا بالتحية 
لكل األحرار الذين يناضلون في حمالت مقاطعة 
 BDS االحتــالل ورفض التطبيع وفــي مقدمتهم
العالمية، وحملة المقاطعة الفلســطينية، وحملة 

ضد التطبيع.
واعتبر بحر، أن التطبيع مع االحتالل خيانة كبرى 
للشعب الفلسطيني، وهو جريمة متكاملة األركان 

بكل األحكام والمقاييس. 
 وأشــار إلى أن المطبعــون العرب منحوا االحتالل 
الصهيونــي الغطاء السياســي لمواصلــة عدوانه 
وتنفيذ مخططاته العنصرية، كما أعطى التطبيع 
الضوء األخطر لالستمرار في التهويد واالستيطان 

ومواصلة حصار غزة. 
وطالب بحر، بموقف عربي رسمي وشعبي بوقف 
كافة أشــكال التطبيع المعلن وغير المعلن، داعيًا 
األمة العربية واإلسالمية وشعوبها الحرَّة إلى نبذ 
المطبعيــن ومقاطعتهــم وإقصائهم عــن مراكز 

صنع القرار ثم محاكمتهم.

تقرير اللجنة السياسية حول التطبيع 
مع االحتالل الصهيوني 

هذا وقدم رئيس اللجنة السياسية النائب محمود 
الزهــار، تقرير لجنته حــول التطبيع مع االحتالل 
وتداعياته وآثاره على األمة العربية واإلســالمية، 
عالقــات  إلقامــة  المطبعيــن  بســعي  منــددًا 
دبلوماسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية 
متبادلة مع االحتالل، وقد جاء التقرير على النحو 

التالي: 
أشكال التطبيع مع دولة االحتالل

أوضح التقرير أن دولة االحتالل قد حرصت ومنذ 
اغتصابهــا ألرض فلســطين عــام 1948م على 
التغلغــل فــي المجتمعــات العربية واإلســالمية 
بأشــكال متنوعــة، ومنهــا التطبيع السياســي، 

واألمنــي، واالقتصــادي، والثقافــي، واإلعالمي، 
واألكاديمي، واالجتماعي، والرياضي، مســتفيدة 
من دعم غربي غير محدود ســيما مــن الواليات 
المتحــدة األمريكية للضغط علــى الدول العربية 
واإلســالمية لتََقبُّل كيان االحتالل باعتباره دولة 

معترف بها في المنطقة العربية.
النظرة القانونية للتطبيع مع االحتالل

واعتبــر الزهــار، في تقريــره، أن تطبيــع الدول 
العربيــة واإلســالمية مع دولة االحتــالل مخالفة 
صريحة لعشرات القوانين والقرارات الصادرة عن 
منظمة التعاون اإلسالمي وعن الجامعة العربية؛ 
فضاًل عن القوانين الوطنية العربية والفلسطينية 
التــي حظــرت التواصل مــع العــدو الصهيوني؛ 
وأسبغت على هذا الفعل صفة الجريمة التي يقع 
على مرتكبيها عقوبات جزائية مغلظة، ومن بين 

تلك القوانين والقرارات ما يلي:
1. قانون مقاطعة إســرائيل الصــادر عن جامعة 

الدول العربية منتصف سنة 1951م.
2. قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عن الجمهورية 

اللبنانية سنة 1955م.
3. قانــون رقــم 21 لســنة 1964م الصــادر عن 
دولــة الكويت والذي يحظر حيازة وتداول الســلع 

اإلسرائيلية بكل أنواعها. 
4. اعالن حظر التعامل مع ما يُسَــمّى إسرائيل 
اقتصاديــا والــذي أعلنــت عنــه دولة قطر ســنة 
1959م، وقانون رقم )13( لسنة 1963م بتنظيم 

مكتب مقاطعة إسرائيل.
5. قانون مقاطعة إسرائيل رقم )9( لسنة 1972م 

والذي أصدرته سلطنة عُمان.
6. قانــون مقاطعــة إســرائيل والــذي أصدرتــه 

الجمهورية السودانية سنة 1958م.
7. وفي إطار التشــريعات الوطنية الفلســطينية؛ 
جرّم المُشَــرِّع في قانون الشــباب أي تعامل أو 

مشاركة مع العدو الصهيوني.
8. قانون الهيئات الرياضية الفلسطيني )2( لسنة 
2010م الــذي حظر التطبيــع الرياضي مع العدو 

الصهيوني ضمن المادة )55( من القانون.   
فــي  عُقــدت  التــي  القــدس  قمــة  قــرار   .9
الظهــران بالمملكــة العربية الســعودية بتاريخ 
15/04/2018م والــذي نــصّ علــى: "التأكيــد 
على أن مقاطعــة االحتالل اإلســرائيلي ونظامه 
االستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة 
لمقاومته وإنهائه، مَُثمِّنا هذه الجهود والتنسيق 

بين ضباط االتصال في المكاتب اإلقليمية".
مخاطر التطبيع

واعتبــر التقريــر أن التطبيع مع االحتــالل يُمّثل 
خيانة لدماء الشهداء العرب والفلسطينيين الذين 
بذلــوا دماءهــم وقدمّــوا أرواحهم فــي مواجهة 
االحتــالل الصهيونــي، وأبــرز التقريــر مخاطــر 

التطبيع على النحو التالي: 
1. إضعــاف الروايــة الفلســطينية فــي أذهــان 

المجتمعات العربية واإلسالمية.
2. المســاهمة في إضعاف الموقف الفلســطيني 

أمام المحافل الدولية. 
3. المساس بتضحيات الشعب الفلسطيني وتعبير 
عن تغيير جذري في المفهوم العربي واالسالمي 

تجاه االحتالل. 
4. االســهام في بناء عالقــات صهيونية مع أكبر 

قدر ممكن من الدول العربية واإلسالمية.
5. تبرير المشاركة الفاعلة لدولة االحتالل وبشكل 

علني في جميع التجمعات اإلقليمية والدولية.
6. إحداث شــرخ كبير بين الشــعب الفلســطيني 

وحاضنته العربية.
7. تحقيــق مصالح اقتصادية لالحتالل من خالل 
أســواق النفط والغاز واليورانيوم وغيرها، إضافة 

إلى شراء األسلحة اإلسرائيلية.
8. تحقيق مصالح سياســية لدولــة االحتالل من 
خالل التواجد في الخليج العربي واالســتفادة من 

موقعه الجغرافي االستراتيجي.
9. االســهام في نقــل رواية االحتــالل من خالل 

المنصات اإلعالمية العربية أو الناطقة بالعربية.
10. العمل على تحســين صورة االحتالل البشعة 

في وعي الشعوب.
11. إضفــاء شــرعية قانونيــة على وجــود دولة 
االحتالل، األمر الذي يرفضه الشعب الفلسطيني.
12. عزل القضية الفلســطينية عن كونها قضية 

العرب والمسلمين كافة.
13. كســر الحاجــز الــذي يمنع شــعوب األمتين 
العربية واإلســالمية من القبــول بدولة االحتالل 

كأمر واقع.
آليات مواجهة التطبيع

وأشار النائب الزهار، لعدة وسائل وآليات لمواجهة 
التطبيع مع االحتالل ومنها: 

1. إصدار فتاوَى شــرعية تُحَرّم الوالء لالحتالل 
والتعاون معه.

2. نشر ثقافة المقاومة والتذكير بجرائم االحتالل 
في كافة المحافل اإلقليمية والدولية.

3. مواصلة المقاومة ضد االحتالل بشتى أشكالها 
فهــي األداة األكثــر فاعلية في مواجهــة ظاهرة 

التطبيع.
4. ضرورة تجريم وإنهاء التنسيق األمني الخياني 

بين السلطة الفلسطينية واالحتالل الصهيوني.
5. التنســيق والتواصــل بين مختلــف التجمعات 
الشعبية والرسمية المُناهِضة للتطبيع وتشكيل 
قوة ضغــط علــى األنظمــة المَُطبِّعــة لعرقلة 

مساعي التطبيع.
6. العمل على تشكيل رابطة اسالمية لمناهضة 

التطبيع.
7. استثمار وسائل االعالم لتعزيز الوعي الجمعي 
للشــعوب العربية واالســالمية بأضــرار التطبيع 
وحثهــا على المبــادرة التخاذ خطــوات مناهضة 

للتطبيع.  
8. إطــالق حمــالت اعالميــة الكترونيــة تُجَرِّم 

الشخصيات العربية المطبعة مع دولة االحتالل.
9. حــث البرلمانــات العربيــة على ســنّ قوانين 

لمناهضة التطبيع.
10. مخاطبــة البرلمانــات والحكومــات العربيــة 

واإلسالمية حول مخاطر التطبيع.
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11. عقــد مؤتمــرات شــعبية ورســمية إقليمية 
ودولية لمناهضة هذه الظاهرة.

العربيــة  12. مخاطبــة المؤسســات الحقوقيــة 
والدولية لشرح مخاطر هذه السياسات.

التوصيات
1. تشــريع قانون فلســطيني يجرم التطبيع مع 

دولة االحتالل.
2. العمــل على تشــكيل رابطــة برلمانيون ضد 
التطبيع تضم برلمانيين عرب ومســلمين بهدف 

مواجهة التطبيع.
واإلســالمية  العربيــة  البرلمانــات  مخاطبــة   .3
حــول مخاطــر التطبيــع والتأكيد علــى الحقوق 
الفلسطينية، وحّثها على سن القوانين التي تجرم 

التطبيع وتحاسب مرتكبيه.
4. إدانة أي شــكل من أشــكال التطبيع العربي أو 
اإلســالمي مع دولة االحتــالل، ومقاطعة الجهات 
التــي تُطبع مع االحتــالل، ومطالبتهــا بالتراجع 

واالعتذار.
5. مطالبــة محمود عبــاس بإنهاء عار التنســيق 
والتعــاون األمنــي الخيانــي مــع دولــة االحتالل 
والــذي يمثل ذريعة لدى البعــض لتجاوز الحقوق 
االحتــالل  دولــة  مــع  والتطبيــع  الفلســطينية 

الصهيوني.
6. مخاطبة المؤسسات الحقوقية العربية والدولية 
للقيام بدورها بتجريم ومحاكمة قادة ومسئولي 

دولة االحتالل أمام المحاكم الدولية.

مداخالت النواب 

النائب جميلة الشنطي
بدورهــا أشــارت النائب 
إلى  الشــنطي،  جميلــة 
المصــري  الرئيــس 
األســبق أنور الســادات، 
هو مــن اختــرق الصف 
بالتطبيع  وبادر  العربي، 
مــع االحتــالل، ثــم بدأ 
القيــم  فــي  التدهــور 

العربية وتالها اتفاقيات كامــب ديفيد، ومدريد، 
وأوســلو، مؤكدة أن هذه االتفاقيات ساهمت في 
كسر الحاجز النفســي للتطبيع مع العدو وحققت 
مكاســب لالحتالل وأخذت بالناصية العربية نحو 

التطبيع. 
وشددت الشنطي، على أن التطبيع بمثابة خيانة 
للشــعوب، وغدر لتضحيات الشعب الفلسطيني، 

مشــيرة إلــى أن كل االتفاقيات لــن تغير موقف 
الشــعوب العربية الرافضة لوجــود االحتالل على 

أرضنا.  
النائب يوسف الشرافي

من ناحيته شــكر النائب 
يوسف الشرافي، كل من 
وقف ضد التطبيع وعلى 
وزراء  رئيــس  رأســهم 
ماليزيــا مهاتيــر محمد، 
مطالبًا أحــرار العالم أن 
يأخذوا دورهــم الريادي 
في مقاومة التطبيع من 

خالل نشر ثقافة مقاومة التطبيع، وتسليح الجيل 
بمبادئ اإلسالم وعدالة قضيتنا. 

وشــدد على ضرورة خلق نمط حيــاة جديد يركز 
علــى مقاطعة المنتجــات األمريكية والشــركات 
الداعمة لالحتالل، مطالبًا الشعوب بالضغط على 
أصحاب القرار للتخلي عن التطبيع، مناشدًا جهات 
االختصــاص لتجميــع المطبعين بقائمــة واحدة 
يطلق عليها قائمة العار ونشرها في ربوع العالم 

العربي واإلسالمي. 
النائب هدى نعيم

أما النائب هــدى نعيم، 
فقد اعتبرت أن التطبيع 
مــن أخطر المعارك التي 
قضيتنا،  علــى  تُشــنّ 
داعيــة لمواجهــة تلــك 
المعركــة بــكل الســبل 
كل  وعلــى  والوســائل 
أن  ملفتــة  األصعــدة، 

التطبيع يحســن صورة االحتــالل، ويجرم ثقافة 
المقاومة، ويخلق من العدو صديق. 

وأشــارت إلــى أن الصهاينة يخططــون من خالل 
التطبيــع إلنهــاء قضيتنــا بشــروطهم وتحقيق 
إسرائيل الكبرى كما يزعمون على حساب أرضنا 
العربيــة، مؤكــدة أن المســئولية الكبيــرة تقــع 
على البرلمانــات العربية واالســالمية لمناهضة 
ثقافــة التطبيع، شــاكرة كل الحمــالت المقاومة 

والمناهضة للتطبيع مع االحتالل. 
النائب محمد فرج الغول

مــن طرفــه نــوه النائب محمــد فرج الغــول، أن 
التطبيــع اعتــراف باالحتالل، وهو أمر من شــأنه 
تدمير القضية الفلسطينية، الفتًا ألخطار التطبيع 

حتى علــى الــدول التي 
أنــه  مؤكــدًا  تمارســه، 
خيانــة لمســيرة الجهاد 

والمقاومة.
يُشــجّع  أنــه  وأكــد 
االحتــالل علــى ارتكاب 
الجرائــم،  مــن  المزيــد 
لتبريــر  باإلضافــة 

مخططــات االحتــالل االجراميــة واالســتعماري، 
منددًا بكل الدول التي تحاول مســاعدة االحتالل 

على الغاء القرارات الدولية الداعمة لشعبنا.
ودعــا الغــول، لمخاطبــة برلمانــات العالم حول 
مخاطر التطبيع على السلم الدولي، وتنفيذ أكبر 
حملة سياســية وإعالمية لتبيان خطورة التطبيع 
وآثاره الكارثية، وتســيير وفود برلمانية لمواجهة 

التطبيع على المستوى البرلماني والرسمي.
النائب عاطف عدوان

بدوره قال النائب عاطف 
عــدوان: "إن ما يســمى 
الســالم حققت  عمليــة 
انجازين لالحتالل أولهما 
اختــراق العقــل العربي 
وثانيهما قبول إسرائيل 

في الوسط العربي".
التطبيع  وشدد أن هدف 

هو هوية المنطقة وعروبتها واسالمها وثقافتها، 
منددًا بمحاوالت البعض في الدفاع عن االحتالل، 
الفتــًا إلى أن الكيان قد حقق إنجــازات كبيرة من 

خالل التطبيع فاقت تصور قادته أنفسهم. 
وطالب الدول العربية بعــدم دعم الكيان أو على 
األقــل الوقوف محايدين في معركتنا معه، وعدم 
مساندة المشاريع الصهيونية من خالل التطبيع.  

النائب يونس االسطل
وصــف  ناحيتــه  مــن 
األسطل،  يونس  النائب 
التطبيــع بأنــه موبقــة 
الموبقات، مستغربًا  من 
نحو  المطبعين  هرولــة 
معه،  والتقارب  االحتالل 
وهم أشــد الناس عداوة 
واصفــًا  آمنــوا،  للذيــن 

االحتالل وقادته بأعداء الخليقة واإلنسانية. 
وطالــب اللجنــة السياســية بإضافــة مــا يلــي 
للتوصيــات: " حمل رايــة اإلســالم والتعمق في 

دراســة القرآن الذي كشــف حقيقة الشرذمة من 
البشــر الذين عم خطرهم علــى الخليقة، وتبني 
المقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها العسكرية". 

النائب أحمد أبو حلبية
أمــا النائــب أحمــد أبــو 
طالــب  فقــد  حلبيــة، 
االعالم  تفعيل  بضرورة 
لفضــح  وســائله  بــكل 
الكيــان  مــع  التطبيــع 
مطالبــًا  الصهيونــي، 
العلماء بالقيام بدورهم 
فــي دعوة شــباب األمة 

لمكافحة التطبيع.
ودعا العتماد التقرير كوثيقة من وثائق المجلس 
التشــريعي، وتوزيعــه على نطاق واســع ليصل 
للبرلمانات الدوليــة والعربية والتجمعات األممية 

والدولية.
النائب عبد الفتاح دخان

من ناحيته شــدد النائب 
عبد الفتــاح دخان، على 
أن فلســطين إنمــا هي 
أرض وقــف للمســلمين 
ألي  يصــح  وال  جميعــا 
مســلم أن يتآمــر عليها 
بدعــم االحتالل وتثبيت 
أركانه في أرضنا، منوهًا 

أنها ستبقى أرض إسالمية إلى يوم القيامة.
النائب سالم سالمة

شــدد  طرفــه  مــن 
ســالمة،  ســالم  النائب 
علــى أن التطبيــع مــع 
الصهاينة طعن للقضية 
قلبها  في  الفلســطينية 
ومــن يقــوم بالتطبيــع 
للعــدو،  موالــي  يعتبــر 
داعيًا ممارســي التطبيع 

للتوبة واالقالع عن مواالة الصهاينة.
ولفــت لفتاوى علماء األمة اإلســالمية المناهضة 
والمُحرمــة للتطبيــع، مؤكــدًا أن التطبيــع فــي 
حقيقتــه إنما هو اعتراف باالحتــالل على أرضنا، 
وهو أمر يجرئ االحتالل على الخروج والتمرد على 
القــرارات الدولية وهيئة األمم المتحدة وقراراتها 

الداعمة للحق الفلسطيني.
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ماجد أحمد أبو مراد

عدونــا غادر ومخادع وال يمكن له أن يســتجيب لمطالبنا إال تحت الضغط واالكراه، 
لقد أيقن أسرانا األبطال هذه المعادلة فقرروا انتزاع حقوقهم من بين فكي الذئب 

البشري متمثاًل باالحتالل البغيض وقادته األغبياء.
لقد أعلن األســرى األبطال عن خوض اضرابًا عامــًا ومفتوحًا عن الطعام، وأطلقوا 
عليه معركة الكرامة "2"، وذلك للمطالبة بأبسط حقوقهم التي كفلها لهم القانون 
الدولي والقانون الدولي اإلنساني واالتفاقيات الدولية والمعاهدات األممية، غير أن 
االحتالل ال يلتزم بأي منها ويستمر بحرمان األسرى من تلك الحقوق ضاربًا بعرض 

الحائط بكل القيم اإلنسانية. 
وهنا كان قرار األســرى صائبًا وناجحًا وفي موعده ووقته المناســب، ومدعوم بهبة 
جماهيرية وتعاطف شــعبي جــارف، باإلضافة لمقاومة واعية تحملت مســئولياتها 
التاريخية وأبرقت للعدو برســائل عدة عبر الوســطاء، أبرز تلك الرسائل أن معاناة 
األسرى يمكن لها أن تفجر كل التفاهمات وتعيدنا إلى االحتراب والتحدي الذي يفهم 

االحتالل أن المقاومة تجيده وتدركه جيدًا. 
هب شعبنا ليقول ألســرانا األبطال: إنكم في سويداء قلوبنا وحدقات عيوننا، ولن 
نتخلى عنكم مهما بلغ األمر ومهما كلفنا ذلك من ثمن، وسنمضي قدمًا في دعمكم 

حتى تنالوا حريتكم دونها كل غالي ونفيس. 
وقد انتصر األســرى فــي معركتهم ضد الســجان، ورضخ العــدو لمطالبهم فكان 
وألول مــرة في تاريــخ الحركة األســيرة والســجون أن العدو يوافــق على تركيب 
هواتف عمومية داخل السجون ليتمكن األسرى من التواصل مع ذويهم دون اللجوء 

للهواتف المهربة. 
لم يعرف التاريخ المعاصر معاناة أشــد فتكًا من معاناة "6000" أسير يقبعون خلف 
قضبــان العدو منهم "513" أســيرًا محكومًا بالســجن المؤبد مدى الحيــاة، و"45" 

أسيرة، و"250" طفاًل، وقائمة االحصائيات تطول. 
لقد صادر االحتالل كل شــيء لدى األســرى حتى وصل للحظة قرر فيها البدء في 
مشــروع لتركــب أجهزة تشــويش متطورة تؤثر على صحة األســرى، وتتســبَبت 
بظهور أعراض مرضية منها القلق، وقلة النوم، والصداع وآالم الرأس وتسارع في 
ضربات القلب، إضافة إلى مشاكل في السمع، ويخشَى األسرى أنها تسبب أمراض 

سرطانية، األمر الذي رفضه األسرى وردوا عليه باإلضراب.
غيــر أن الحلقة المفقــودة في التضامن مع أســرانا هي الجهــود الدولية واألممية 
التــي من المفترض أن تلعــب دورًا مهمًا في توفير الحمايــة لهم، لكن المنظمات 
والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية تبدو صماء بكماء ال ترى وال تعرف للحق طريقًا إذا 
تعلق األمر بالحق الفلسطيني وباإلنسان الفلسطيني، لذا تجدنا نحن الفلسطينيين 
ال نعول كثيرًا على تلك المؤسسات لكننا ال نمل عن تذكيرها بالمبادئ التي أنشئت 

بناًء عليها ومن أجلها لعل الخجل والحياء يجدان لقلوب أصحابها طريقًا. 
ســيبقى شــعبنا وفي مقدمته األسرى في حالة شــد وجذب ومد وجزر مع االحتالل 
وقادته حتى تنضج الظروف واألحوال وينال شــعبنا حريته واســتقالله، وما قضية 
األســرى والســجون ســوى ميدان من ميادين تحدي االحتالل وانتصــار الكف على 
المخــرز األمر الذي طنه الكثيرون مســتحياًل غير أنه بات من غير المســتحيل في 

قاموس مقارعة االحتالل. 
ثمة جهــود وطنية مطلوبــة لنصرتهم في مقدمتهــا الوحدة والتالحــم الوطني، 
باإلضافة لتراجع السلطة في رام اهلل عن كل إجراءاتها التي سفهت عبرها األسرى 

وذويهم، وأغرت االحتالل للتمادي في معاقبتهم.
وعلى االحتالل وقادته أن يفهموا ويدركوا جيدًا أننا قوم ال ننسى أسرانا وأن ديننا 
حثنا على ذلك، لذا لن نســتريح إال بعد رؤيتهم أحرارًا بإذن اهلل، وما ذلك على اهلل 

بعزيز.

اســتقبل النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي، الدكتور 
أحمــد بحر، بمكتبه في مدينة غــزة، وفدًا من قضاة المحكمة 
العليــا تقدمــه رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء ورئيــس 
المحكمة العليا المستشــار محمد عابد، رافقه عدد من السادة 
المستشــارين، وقضــاة المحكمة العليــا بغزة، وحضــر اللقاء 
رئيس كتلة التغييــر واإلصالح النائب محمود الزهار، ورئيس 
اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، 
والنائــب هدى نعيــم، وناقش الحضور األولويات التشــريعية 
الخاصــة بالقوانيــن ذات الطابــع القضائــي، وآليــات تطوير 

منظومة القوانين القضائية.
بــدوره قدم عابــد، شــرحًا وافيــًا تضمن بعــض المالحظات 
والتعديــالت التي ترغب وتطمح الســلطة القضائية بتبنيها، 
متمنيــًا على الســلطة التشــريعية دراســتها وفقــًا لألصول 

المعمــول بهــا، وذلــك خدمــة للمواطــن وتســهيال لمعامالت 
المواطنين في المحاكم الفلسطينية. 

بدوره رحب د. أحمد بحر، بالوفد وأكد أن الســلطة التشــريعية 
تعمل بكل جد واقتدار وبشــكل دائم من أجل تطوير منظومة 
القوانين بما يحقق مصلحة المواطن ويعزز من صموده، واعدًا 
بأخــذ المالحظات والتعديالت بعيــن االعتبار بعد عرضها على 
اللجان التشــريعية المختصــة بهدف دراســتها وانضاجها وفقا 
للقانون ومن ثم بحث إمكانية تعديالت بعض المواد القانونية.

ومــن الجدير ذكره أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشــترك 
وتطوير العالقات بين الســلطتين التشــريعية والقضائية، مع 
مراعــاة مبدأ الفصل بين الســلطات الثالث في البالد، وســعيًا 
لتحقيــق معايير الحكــم الرشــيد، وتقديم مصلحــة المواطن 

الفلسطيني على كل االعتبارات.

التشريعي يستقبل وفدًا من قضاة المحكمة العليا

أكــد النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي، أحمد بحر، أن 
شعبنا بكل قواه يتبنى مطالب األسرى ويدعمها، داعيًا فصائل 
المقاومة لتكثيف الجهود الهادفة لتحريرهم وتبيض السجون. 
جــاءت تصريحــات بحر، خــالل كلمــة ألقاها فــي وقفة 
تضامنية نظمتهــا حركة األحرار الفلســطينية أمام مقر 
المنــدوب الســامي بمدينــة غزة بمشــاركة قيــادات من 
الفصائل وذوي األســرى وجمع عفير من جماهير شــعبنا 

وممثلين عن جمعيات مهتمة بقضية األسرى. 
استراتيجية وطنية جامعة

ودعا بحر، الكل الفلســطيني لصياغة اســتراتيجية وطنية 
جامعة تهدف لضــرب االحتالل في العمق والصميم والعمل 
علــى تعريتــه وفضحه أمــام العالــم أجمع وكشــف إجرامه 
وانتهاكاتــه للمبادئ والقيم اإلنســانية والقرارات والقوانين 

الدولية أجمع أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.
ولفت لضرورة ايجاد غطاء سياســي ومواقف سياسية قوية 
إلســناد األســرى، منددًا بعدم تحرك الســلطة في رام اهلل 
مــن أجل نصرتهم، مضيفًا بقوله:" واقع الحال أن الســلطة 

وحركة فتح في واد، وأسرانا األبطال في واد آخر تمامًا".
خطة منظمة ومتكاملة 

ودعا إلى خطة منظمة لتحريك الشارع الفلسطيني لنصرة 
األســرى، مطالبًا بتشكيل فريق قانوني فلسطيني وعربي 
ودولــي يعمل علــى رصد وتوثيــق جرائــم االحتالل بحق 
األســرى، ثم رفع تلك الجرائم للمحافــل الدولية ومحكمة 
الجنايــات الدولية ومجلــس األمن الدولــي واألمم المتحدة 
وكافــة المحافل اإلقليميــة والدولية بهدف عــزل االحتالل 

ومحاسبته على جرائمه بحق األسرى.

بحر: ندعم مطالب أسرانا وعلى 
فصائل المقاومة تكثيف جهودها لتحريرهم


