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لجنـة التربية تزور
وزارة الصحة وتطلع
على جهـودها
لمواجهــة "كورونا"
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ناقشوا خطة االحتالل "ضم األغوار وأجزاء من الضفة المحتلة"

التشريعي :االحتالل إلى زوال ومشاريع
التهويد مرفوضة وشعبنا سيفشل كل المؤامرات التصفوية

التفاصيل >> 6 - 5 - 4
اعتبر نواب المجلس التشــريعي أن عزم االحتالل
على فرض الســيادة اإلسرائيلية على مناطق من
الضفة الغربية المحتلة باإلضافة لمنطقة األغوار
الفلســطينية بمثابة جريمة حــرب وعدوان جديد
على الشــعب الفلســطيني واألرض الفلسطينية،

واســتمع النــواب لتقريــر مفصــل مــن اللجنــة
السياسية حول نية االحتالل تنفيذ مخطط الضم،
وذلك أثناء جلســة عقدها التشريعي أمس بمقره
فــي مدينة غــزة بحضور نــواب مــن كتلتي فتح
وحماس البرلمانيتين ،وشــدد النواب أثناء الجلسة

علــى أن خطة الضم لن تغير مــن حقائق التاريخ
شيئاً وشعبنا سيتصدى لكل المؤامرات ويفشلها،
مؤكدين أن االحتالل كيان فاشي وعنصري وليس
له مســتقبل على أرضنــا ،ودعا النــواب المجتمع
الدولي للضغط على االحتالل للتراجع عن اجراءاته

التي تمثل اعتدا ًء صارخاً على الحقوق الفلسطينية
التــي أقرتها المواثيق الدولية ،مشــددين على أن
منطقة األغوار جزء أصيل من األرض الفلسطينية
المحتلــة وخطة الضــم انتهــاكاً خطيــرًا لقواعد
القانون الدولي وضربة قاسمة للقيم الدولية.

التشــريعي :التطبيع مع
االحتــال جريمــة كبــرى
وخضــــــوع للمشـــــروع
الصهيوني واألمة تلفظ
المطبعين
02
نائبــان يرحبــان بدعــوة
نــواب بمجلــس العموم
البريطاني لفرض عقوبات
على االحتــال حال تنفيذ
خطة الضم
07
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وصفته بالجريمة والخضوع للمشروع الصهيوني

رئاسة التشريعي تدين التطبيع مع االحتالل وتدعو البرلمانات والحكومات لوقفه
اعتبــرت رئاســة المجلــس التشــريعي
الفلســطيني التطبيــع مــع االحتــال بكل
أشــكاله بما في ذلك األعمال الفنية جريمة
سياســية كبــرى وخطيئة تاريخيــة وعدواناً
مباشــراً على الشعب الفلســطيني وقضيته
الوطنية ،مُســتنكرة ومُدينَة االستســام
والخضوع للمشــروع الصهيونــي وخدمته،
ووصفت التطبيــع بأنه انحــراف في عقيدة
ومصير األمة العربية واإلسالمية ،عالوة على
أن المجاهــرة بالتطبيع بالتعدي على ثوابت
األمة ومخالفة ألمر اهلل تعالى الذي نهى عن
والء اليهود ،جاء ذلــك خالل مؤتمر صحفي
عقدته رئاســة المجلس مؤخــراً" ،البرلمان"
تابعت المؤتمر وأعدت التقرير التالي:

محاوالت فاشلة

وقال القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي
النائب محمود الزهــار ،الذي تحدث بالمؤتمر":
إن محاولــة المطبعيــن اختراق حصــون األمة
ونسيجها المنيع عبر بوابات السياسة واالقتصاد
واألمن والفــن والثقافة واإلعالم ،هي محاوالت
محكوم عليها بالفشل حتماً".
وأضــاف أن مــا يقــدم فــي بعــض البرامج أو
المسلســات الهابطة تقلب حقائق الصراع مع
االحتالل ،وتشــوّه وقائع التاريخ ،وتتساوق مع
الرواية الصهيونية المضللة في ظل التحديات
الخطيــرة والهجمــة الشرســة التــي تواجههــا
القضيــة الفلســطينية فــي المرحلــة الراهنة
التي وصفها بالعصيبة على الشــعب والقضية
الفلسطينية.

شرذمة قليلة

وأكد النائب الزهار على أن سقوط من وصفهم
بالزمرة القليلة والمحدودة من الساسة وأدعياء
الفــن والثقافــة واإلعالم يشــكل حالة شــاذة
ومعزولة عن الوسط السياسي والفني والثقافي

واإلعالمي العربي األصيل.
وحذر من أن هذا التطبيع يأتي في ظل مخطط
تهيئــة البيئــة اإلقليمية والمســرح السياســي
لتنفيذ عمليــة الضمّ لمعظــم أراضي الضفة
الغربية المحتلة ومنطقة األغوار الفلســطينية
والمقدســات اإلســامية والمســيحية في إطار
صفقة القرن التي تجري ترتيبات تنفيذها هذه
األيام بتنســيق كامل بين االحتالل الصهيوني
واإلدارة األمريكيــة وبتواطؤ مع بعض األنظمة
العربية.

تجريم التطبيع

ودعا الزهــار ،البرلمانات العربية واإلســامية
لتشــريع قوانين صارمة لتجريم كافة أشــكال
التطبيــع مع االحتالل ،ومعاقبة ومحاســبة من
تورط في هذه الجرائم أو تبني روايات االحتالل
الكاذبة والترويــج لها ،وإصدار قــرارات عاجلة
بوقف األنشطة واألعمال التطبيعية كافة.
وطالب القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي
الحكومــات العربية واإلســامية وجامعة الدول
العربيــة ومنظمــة التعــاون اإلســامي وقادة

األمة إلى تحمل مسؤولياتهم الدينية والقومية
والسياســية واألخالقية واإلنســانية في الدفاع
عن فلسطين وحماية شعبها ومقدساتها.
وشــدد الزهار على ضرورة أن تقوم الحكومات
بوقف وتجريم كل أشكال التطبيع مع االحتالل
الصهيوني ،وقيام الــدول العربية التي ترتبط
بعالقات دبلوماســية مع االحتــال بقطع هذه
العالقــات وإغــاق ســفاراتها وطــرد ســفراء
االحتالل من أراضيها.

موروث حضاري أصيل

كمــا دعــا األدبــاء والفنانيــن للتصــدي لهــذه
االنحرافــات بإبــراز دورهم الوطنــي والقومي
واألممــي العظيــم بأعمــال تعبر بصــدق عن
ضمير األمة وموروثها الحضاري األصيل.
وطالب الشــعوب العربية واإلســامية والقوى
واألحــزاب والمؤسســات الحقوقيــة والنقابات
والعلماء والشــخصيات وقادة الــرأي في األمة،
بالتعبيــر عن غضبتهــم العارمــة واالضطالع
بدورهم المنشود في وجه التطبيع والمطبعين
مع االحتالل ،وعزلهم سياسياً واقتصادياً ومهنياً

وعلى األصعدة كافة.
وتوجــه الزهار بالتحية للشــعب الفلســطيني
الصامد على أرضه ،ولمقاومته الباســلة الذين
أفشلوا وأحبطوا مسارات التطبيع بتضحياتهم
العظيمة وصمودهم األسطوري ،وشكلوا رأس
الحربة فــي مواجهة مخططــات االحتالل لغزو
واختراق المنطقة العربية واإلسالمية.

نماذج مضيئة

كما شكر الشــعوب العربية واإلسالمية والقادة
المخلصين والحكومات وكل أحرار العالم الذين
وقفوا في وجه التطبيع ،وقدمــوا أروع النماذج
المضيئة في الحفاظ على أصالة أمتنا وشعوبها
وإخالصها لقضية فلســطين ونصرتها لشعبها
الصامد.
وأكــد الزهــار ،فــي نهايــة مؤتمــره علــى أن
فلســطين وشــعبها وقضيتهــا أعظــم من أن
يتالعب بها شــرذمة المطبعيــن الذين ارتضوا
االنحراف عن دينهم وأوطانهم ،معربا عن ثقته
أن األمة اإلسالمية ستلفظ هؤالء من صفوفها
وتحكم عليهم بما اقترفوه من جرائم وآثام.

النائب عطون :على األمة االنتصار لعقيدتها وأقصاها ومدينتها المقدسة
أكد النائب في المجلس التشــريعي عن مدينة
القــدس أحمــد عطــون ،أن القدس والمســجد
األقصى المبــارك بما يمثله من جزء أصيل من
عقيــدة األمة ،يمــر بأصعب فترة مــن مراحله
التاريخيــة ،وخاصــة في هذا الشــهر الفضيل،
وأضاف إننا اليوم نستنهض في المسلمين كل
الهمــم ،من أجل االنتصار لعقيدتهم ومســرى
نبيهم.
وشــدد النائب عطون ،فــي تصريحات صحفية
خص بها صحيفة "البرلمان" على أن المســجد
األقصــى ومدينــة القدس ليســت حكــرا على
المقدسيين وليســت حكرا على الفلسطينيين،
بــل هي جزء مــن عقيــدة األمة ،وعلــى األمة
أن تنتصــر لمســجدها ومدينتهــا المقدســة
ولعقيدتها.
وأشــار عطــون إلــى أن أهالي مدينــة القدس

يعانــون األمرين ،وبــاء االحتالل ووبــاء جائحة
"كورونــا" ،الفتًا أنه لم يســبق على المســجد
األقصــى أن ّ
عطلت فيه الجمع والجماعات ،مما
أبكى قلوب الناس ،الذين لم يعتادوا منذ فترات
طويلة أن يمنعوا من الدخول للمسجد األقصى
والصالة فيه ،وصالة التراويح.

جزء من العقيدة

وقال عطون" :المســجد األقصــى المبارك هو
جــزء من عقيــدة األمــة ،وعقيدة كل مســلم،
وليس مجــرد قطعة مــن األرض ،فهو آية من
آيات القرآن ،وكما كان المســجد األقصى القبلة
األولــى ،فهو ما زال قبلــة المجاهدين واألحرار
على مر التاريخ ،والتاريخ شاهد على ما نقول".
وأضــاف عطــون" :فــي ظــل هــذه األزمــات
المتالحقــة التــي يعيشــها العالم اإلســامي،
ويعيشها المقدسي بشكل مضاعف ،فالمطلوب
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اليــوم الصبر والثبات والمرابطــة في وجه وباء
االحتالل ،وأن تكون الهمم عالية ،وهي مطلوبة
من كل أبناء األمة ،كل في موضعه ومكانه".
ولفــت النائب عطــون إلى أن االحتالل يســعى
صباح مســاء لتفريغ مدينــة القدس من أهلها،
ولتحويل المســجد األقصى المبــارك لهيكلهم
المزعوم ،واســتراتيجيته القائمــة على أنه "ال
قيمة إلسرائيل بدون القدس ،وال قيمة للقدس
بدون الهيكل".
وتســاءل النائب عطون" :فماذا فعلنا نحن أبناء
األمة؟ هل عملنا علــى تعزيز صمود أهلنا في
القــدس؟ هل كل واحد منا تحمل المســؤولية؟
اإلعالمييــن والبرلمانيين والنخــب والمثقفين
واألســر واألفراد ووسائل التواصل االجتماعي..
هل عملنا على التكافل االجتماعي في القدس؟
وهل دعمنا التعليم في القدس؟".
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أخبار ومقاالت
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نائبان يتفقدان مركزي شرطة المعسكرات ودير البلح
كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

خطوة الضم ..دونها المهج والدماء واألرواح

تفقــد النائبان عــن كتلة التغييــر واالصــاح البرلمانية
بالمحافظة الوسطى ،سالم سالمة ،وعبد الرحمن الجمل،
مركز شــرطة المعســكرات الوســطى ،واطلعا على سير
العمل اليومي بالمركز والجهود الشرطية الهادفة لحماية
وخدمــة المواطنين ،وكان في اســتقبالهما مدير المركز
المقدم ماهر عقل ،ولفيف من الضباط العاملين بالمركز.
وهنــأ النائبــان مدير المركز بمناســبة اســتالمه مهام

بإجراء دراسة تقييمية ألوضاع المركز وتبين أنه بحاجة
إلمكانيات مادية وفنية ولوجستية كبيرة من أجل القيام
بالمهــام والوظائــف اليوميــة على أكمل وجــه ،منوهاً
لوضع خطــة عمل مهنيــة متكاملة للنهــوض بالعمل
الشــرطي على مســتوى المركز والمحافظــة بما يخدم
المواطنين ويحقق لهم األمن الشــخصي ويحمي األمن
المجتمعي العام.

منصبه واستمعوا منه لشرح مفصل حول خطته للعمل
بالمركز خــال الفترة القادمة ،مشــيدين بالدور الكبير
الــذي يبذله ضباط وأفراد الشــرطة بهدف توفير األمن
واألمان للمواطنين في المحافظة الوسطى خاصة وفي
محافظات قطاع غزة كافة.
وتســأل النائبــان عن االســتعدادات لمواجهــة فيروس
كورونا من قبل ضباط وأفراد الشــرطة ،بشــدوره شكر
المقــدم عقــل للنائبيــن زيارتهما وتفقدهمــا للمركز،
موضحــاً جهــود طاقــم العامليــن بالمركز فــي خدمة
المواطنيــن ومواجهة فيروس كورونــا ،ومؤكداً أنه قام

زيارة مركز شرطة دير البلح

إلى ذلك زار النائبان سالمة والجمل ،مدير مركز شرطة
دير البلح المقدم سامي صبّاح ،مهنئين بمناسبة توليه
مهامــه كمديــر للمركــز ،ومعبرين عن ثقتهمــا بقيام
الشرطة الفلسطينية بواجباتها تجاه حماية المواطنين
والحفــاظ علــى أرواحهــم وممتلكاتهم ،فــي حين أكد
المقــدم صبّــاح ،علــى أن إدارة المركــز تعمــل وفــق
خطة خاصة بشــهر رمضان المبارك تــم وضعها قبيل
الشــهر الفضيل بهدف حفظ األمن والســهر على راحة
المواطنين.

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة..
النائب طملية يشيد بأداء الصحفيين الفلسطينيين
أشــاد النائــب عــن حركــة فتــح
جهــاد طمليــه ،بــأداء الصحفيين
الفلســطينيين ،داخــل فلســطين
وخارجها بمناســبة اليــوم العالمي
لحريــة الصحافــة ،مؤكــداً أنهــم
تميزوا في كل منبر ووسيلة إعالم
أتيح لهم العمل من خاللها.
ووصــف طمليــة فــي تصريــح
صحفـــي ،االعالميين الفلسطيني
بأنهــم يمارســون دور المحــارب
على خطــوط النار ،ليضعــوا بين
أيدينــا الحقيقــة ويبــرزوا الرواية
الفلسطينية لألحداث ،مترحماً على
شــهداء الحقيقة الذين سقطوا خالل تغطيتهم لألحداث
وتقصي الحقائق وإيصالها بمصداقية وشجاعة ومهنية.
وبين طمليه أن مهمة اإلعالم الفلسطيني يجب أن ترتكز
علــى صياغة خطــاب إعالمي حــر وجريء ،يســتند في
جوهــره إلى قواعد القانون الدولي وقواعد حرية النشــر
والفكــر ،إضافة الى دوره القائم على الرقابة والمســاءلة

واالصــاح الداخلــي والبحــث
واالســتقصاء والتحليــل ،ومهمته
فــي فضــح انتهــاكات االحتــال
اإلســرائيلي وكشــف سياســاته
العنصريــة علــى جميــع األصعدة
بما في ذلك اعتداءاته المتصاعدة
ضــد الصحفييــن الفلســطينيين
واألجانب ،والمؤسســات اإلعالمية
كافة.
ودعــا الهيئــات الدوليــة ،واالتحاد
الدولــي للصحفييــن ،واتحــاد
الصحفييــن العــرب ،للعمــل على
توفير الحماية العاجلة للصحفيين
الفلسطينيين وللمؤسســات اإلعالمية المحلية والدولية،
ومحاســبة االحتــال علــى اعتداءاتــه علــى االعــام
واالعالميين الفلسطينيين.
وطالــب حكومــة اشــتية ،برفع يدهــا عــن الصحفيين،
ومنحهم الفرصة للعمــل بحرية وبدون ضغوط وتهديد،
وذلك تعزيزاً لدور السلطة الرابعة.

تتواصل فصول الحرب الشرســة التي تســتهدف تصفيــة قضيتنا الوطنية ،فهــا هي حكومة
االحتالل مدعومة بالمنظومة الحزبية الصهيونية اليمينية تقرر تنفيذ خطوة ضم مناطق غور
األردن وشــمال البحر الميت والمســتوطنات لدولة الكيان ضمن خطة صفقة القرن ،في الوقت
الــذي تقدم فيه أعضــاء في حزب الليكــود الصهيوني يوم األحد الماضي بمشــروع قانون لما
يسمى الكنيست الصهيوني بهدف تطبيق السيادة الصهيونية عليها.
وال ريب أن الضوء األخضر األمريكي شــكل المحفز األكبر أمام السُــعار الصهيوني في ابتالع
أرضنا الفلسطينية ،والذي يتأسس على رؤية استراتيجية صهيونية شاملة ،تستهدف تحقيق ما
يسمى بيهودية الدولة وإلغاء الوجود الفلسطيني في هذه المناطق التي تشكل معظم أراضي
الضفة الغربية ،كخطوة متقدمة لتصفية القضية الفلسطينية ،وتحويل الضفة الغربية إلى جزر
متناثــرة وغير متصلة جغرافيا مــع العالم الخارجي ،بما يقوض حق شــعبنا في أرضه وتقرير
مصيره وينهي تماما أي فرصة إلقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة.
إننــا فــي المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكــد أن مناطــق األغوار وشــمال البحــر الميت
والمستوطنات هي أراض فلسطينية خالصة وجزء أصيل من األراضي الفلسطينية المحتلة ،وأن
خطوة الضم ستســقط ال محالة وال يمكن أن تغير من حقائق التاريخ والجغرافيا والواقع شيئا،
وأن شعبنا المجاهد ومقاومته الباسلة ومن ورائه جماهير أمتنا العربية واإلسالمية ،قادرون على
إحباط وإفشال هذا المخطط الخطير والتصدي لصفقة القرن التي تستهدف شعبنا وقضيتنا.
إن عــرض خطــة الضم على موازين القانون الدولي يؤكد أنها تشــكل انتهــاكا خطيرا لقواعد
القانون الدولي اإلنساني وفقا للنصوص القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949
المتعلقة بحماية الســكان المدنيين زمن الحرب ،فضال عن القانون الدولي العرفي الذي يدين
وال يقرّ بشــرعية مثل هذه الممارســات واإلجراءات الصهيونية ،كما أنها تشكل انتهاكا صارخا
للقرارات والقوانين الدولية ذات الصلة التي أكدت على عدم شرعية االستيطان والمستوطنات
الصهيونية ،وكذلك اتفاقية الهاي الموقعة عام  1907واللوائح الملحقة بها التي تؤكد بمجملها
ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت االحتالل ،وهو ما ينطبق على الضفة الغربية والقدس
وقطاع غزة التي تعتبر أراض محتلة حسب القانون الدولي.
من هنا فإننا ندعو األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي والمنظمات األممية كافة إلى االضطالع
بمسؤولياتها القانونية والسياسية واألخالقية واإلنسانية في حماية قراراتها والدفاع عن ميثاقها
ومنظومتها القانونية واإلنسانية ،واتخاذ قرارات حاسمة في وجه مخطط الضم الصهيوني الذي
يشكل تهديدا مباشرا لألمن واالستقرار والسلم الدولي.
كمــا ندعو االتحاد األوروبي إلى اتخاذ مواقف سياســية وميدانيــة أكثر جرأة وتقدما في
وجــه هذه الخطوة الصهيونية العدوانية ،وعــدم االقتصار على قراره بمقاطعة منتجات
وبضائع المســتوطنات لجهــة فرض عقوبات حقيقية ،سياســيا واقتصاديــا ،على قادة
االحتالل وكيانه العنصري.
لقد شــعرنا باالرتيــاح لصدور تقريــر محكمة الجنايــات الدوليــة مؤخرا حول ســريان واليتها
الجغرافية على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ،في خطوة مهمة نحو فتح تحقيق رســمي
في ملف الجرائم الصهيونية المرتكبة بحق شعبنا وقضيتنا ،وهو ما يستدعي من المدعي العام
للمحكمة الســيدة فاتو بن سَــوَدَا إلى اإلســراع في فتح الملف ،وتضمينه جرائم االستيطان
والمستوطنات غير الشرعية وخطوة الضم الصهيونية المنافية تماما للقوانين الدولية ،بما يقود
إلى تقديم قادة االحتالل أمام منصات العدالة الدولية كمجرمي حرب.
لقد آن األوان كي نرسي جميعا األسس الحقيقية في مواجهة خطوة الضم وخطة صفقة القرن
عبر إعادة رصّ الصف الفلســطيني والعربي واإلسالمي الرســمي فالدول العربية واإلسالمية
مطالبة باالضطالع بمســؤولياتها فــي نصرة القضية الفلســطينية إقليميا ودوليــا ،ومحاربة
التطبيع ،ووقف أي شكل من أشكال التواطؤ أو التساوق مع صفقة القرن ،في ذات الوقت ينبغي
فيه على الســلطة الفلســطينية أن تبادر التخاذ إجراءات حقيقية على األرض نحو وقف العمل
باتفاقيــات أوســلو ووقف التعاون األمنــي واالقتصادي مع االحتالل ،وترســيخ الوحدة الوطنية
والتوافق الداخلي ،وبلورة استراتيجية وطنية نضالية موحدة في مواجهة االحتالل ومخططاته
العنصرية.
وختاما ..فإننا نحذر كيان االحتالل والمجتمع الدولي من التداعيات الخطيرة المترتبة على خطوة
الضم والشروع الفعلي في تنفيذ صفقة القرن ،فحقوقنا وثوابتنا الوطنية دونها المهج والدماء
واألرواح ،وسيرى الصهاينة من شعبنا المقدام ومقاومته الباسلة العجب العجاب في ساح الوغي
وميادين النزال ،وسترتفع راية النصر والتحرير على مآذن المسجد األقصى وعلى مآذن وقباب
كل مساجد فلسطين بإذن اهلل.
"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"

w w w . p l c . p s

AL - P R L M A N

4

العــدد
()291

تقرير

 07مايو/آيار  2020م

خالل جلسة عقدها التشريع

الزه
حقائ
ســي
ويفش

بحــر :منطقة األغــوار جــزء أصيل من
األرض الفلسطينية المحتلة وخطة الضم
انتهاك خطيــر لقواعد القانون الدولي
وضربة قاصمة للمنظومة الدولية

النواب :االحتالل كيان فاشي وعنصري وليس له مستقبل على أرضن
الدكتور أحمد بحر

النائب الزهار

بــدوره اســتهل النائــب األول لرئيــس المجلس
التشــريعي الدكتور أحمد بحر ،كلمته بالتأكيد أن
مناطق األغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات
هي جزء أصيل من األراضي الفلسطينية المحتلة،
وأن خطــوة االحتالل للضم السياســي والســلب
الجغرافــي ،واالحــال الديموغرافــي ستســقط
ال محالــة وال يمكــن أن تغير من حقائــق التاريخ
والجغرافيا والواقع شيئا.
وشــدد بحر ،في كلمته خالل الجلســة ،أن شعبنا
ومقاومتــه قــادرون على إفشــال مخطــط وقرار
االحتالل بفرض السيادة الصهيونية على مناطق
"ج" واألغــوار ،الفتاً إلى نجاح شــعبنا في التصدي
لصفقــة القــرن وكل المؤامرات التي اســتهدفت
قضيتنا.
وقــال بحــر" :إن فصــول الهجمة الشــرة والحرب
الضــروس التــي تســتهدف قضيتنــا الوطنيــة
تتواصل بعد إقرار حكومة االحتالل تنفيذ خطوة
ضــم مناطق غــور األردن وشــمال البحــر الميت
والمستوطنات ،لكيان االحتالل ضمن خطة صفقة
القرن".
وأضــاف أن هذه الخطوة التــي تأتي بضوء أخضر
مــن إدارة ترامب العنصرية ،وتســتهدف أساســا
تحقيق ما يســمى بيهودية الدولــة وإلغاء الوجود
الفلسطيني في هذه المناطق التي تشكل معظم
أراضي الضفة الغربية ،كخطوة متقدمة لتصفية
القضيــة الفلســطينية ،وتحويل الضفــة الغربية
لجــزر مقســمة ومنفصلة وغير متصلــة جغرافيا
مــع العالم الخارجي ،بما يقوض حقا أساســيا من
حقوق شــعبنا في أرضه وتقريــر مصيره وينهي
تماما إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات
سيادة.
ولفــت بحــر ،الى إن خطــة الضم تشــكل ضربة
قاصمة للمنظومــة الدولية كونهــا تمثل انتهاكا
خطيــرا لقواعد القانــون الدولي اإلنســاني ،كما
تعد انتهاكا صارخــا للقــرارات والقوانين الدولية
ذات الصلــة التي أقرت وأكدت على عدم شــرعية
االستيطان والمستوطنات الصهيونية.
ودعا لوحــدة الصــف ورص الصفوف فلســطينياً
وعربياً واسالمياً ،رسميا وشعبيا في وجه المؤامرة
الصهيونية األمريكية التــي يحاول فيها االحتالل
فــرض الوقائــع علــى األرض بالقــوة الغاشــمة
من خــال جريمة الضــم وغيرها مــن الخطوات
العنصرية واإلجراءات العدوانية.

من ناحيته شــدد القائم بأعمــال رئيس المجلس
التشــريعي النائب الدكتور محمــود الزهار ،أثناء
ترأســه للجلســة على أن خطة الضــم التي ينوي
االحتالل تنفيذها لن تغير من حقائق التاريخ شيئاً
وشعبنا سيتصدى لكل المؤامرات الهادفة لتصفية
القضية ويفشلها.
ودعا الزهار ،المجتمع الدولي والمنظمات األممية
وأحرار العالم للتحرك العاجل بهدف لجم االحتالل
وإيقاف تغوله على األرض الفلسطينية.

اعتبــر نــواب المجلس التشــريعي أن عــزم االحتالل على جريمة حرب عدوان جديد عل
فرض السيادة اإلسرائيلية على مناطق من الضفة الغربية الفلســطينية ،واســتمع الن
المحتلة باإلضافــة لمنطقة األغوار الفلســطينية بمثابة السياســية حول نية االحتالل

تقرير اللجنة السياسية حول جريمة
االحتالل بضم أراضي جديدة
بــدوره تال مقــرر اللجنــة السياســية بالمجلس
التشــريعي النائــب صــاح البردويــل تقريــر
لجنته الــذي اعتبر قرار االحتالل فرض الســيادة
الصهيونيــة علــى مناطق فــي الضفــة المحتلة
ومنطقة األغوار الفلسطينية بدءاً من مطلع يوليو
المقبل ،بمثابة جريمة حرب ،وقد جاء التقرير على
النحو التالي:
انشغال دولي
اســتغل االحتــال الصهيونــي انشــغال العالــم
بمواجهــة وباء كورونا وأعلــن عن خطوات أحادية
الجانــب بفرض الســيادة الصهيونيــة على أجزاء
واســعة من الضفة المحتلة ،في خطوة تتعارض
مــع القوانين والقــرارات الدولية ،وتمثــل عدواناً
جديداً ومتكرراً على الحقوق الفلسطينية.

إحكام السيطرة

يهــدف االحتالل إلحكام ســيطرته علــى مناطق
تُقــدَّر مســاحتها بنحو  60%من مســاحة الضفة
الفلسطينية المحتلة ،وإضفاء شرعية على حوالي
َ
مســتوطنة صهيونية في الضفة المحتلة،
""150
و" "128بؤرة اســتيطانية غير قانونية ،يســكنها
أكثر من " "510ألف مستوطن صهيوني.

المياه الجوفية

تُشــكل منطقة األغوار الفلسطينية حوالي 28%
من مســاحة الضفة الغربية المحتلة ،وتضم ثالث
أكبــر خزان للمياه الجوفية فــي الضفة ،وفي حال
ضمهــا يتم محاصــرة الضفة الغربيــة من الجهة
الشــرقية ،واالســتيالء علــى المناطــق الزراعية
الخصبــة الدافئــة التي تشــكل حوالــي  38%من
مســاحة األغــوار ،وفــرض المزيــد مــن الضغط
والحصار على حوالي  65ألف فلســطيني لدفعهم
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إلى ترك أراضيهم.

دعم أمريكي

تأتي هذه الخطوة الصهيونية بتنســيق مباشــر
ودعم علني مــن اإلدارة األمريكيــة الحالية التي
توفــر لالحتــال غطــا ًء سياســياً داعمــاً لفرض
ســيادتها علــى المســتوطنات الصهيونيــة فــي
الضفــة المحتلــة ،ومنطقة األغوار الفلســطينية
بما يحــول دون أي تواصل جغرافي بين األراضي
الفلسطينية وحدود المملكة األردنية.

تشريعات عنصرية

عمدت دولة االحتالل على سن قوانين وتشريعات
عنصريــة بهــدف منح صبغــة قانونية لسياســة
مصــادرة األراضــي الفلســطينية مثــل :قانــون
المناطق المتروكة لســنة 1948م ،وقانون أمالك
الغائبيــن لســنة 1950م ،وقانون أمــاك الدولة
لســنة 1951م ،وقانون صندوق أراضي إسرائيل
لســنة 1953م ،وقانون التســوية لسنة 2017م،
وغيرها مــن القوانين غيــر الشــرعية التي تبرر
سرقة األرضي الفلسطينية.

قوانين زائفة

عبثــاً يحاول االحتالل إضفاء صبغة قانونية زائفة

على ســرقة األرض ومن هذه القوانيــن ما أقرهّ
برلمــان االحتــال كقانــون ضم مدينــة القدس
المحتلة بوصفها "عاصمة إسرائيل" سنة 1980م،
وقانــون ضــم أراضــي مرتفعــات الجوالن ســنة
1981م.

انتهاك فاضح

إن قــرار حكومة االحتالل مخالفــة واضحة لكافة
القــرارات والقوانيــن األمميــة ذات العالقة ومنها
قرار الجمعية العامة لألمــم المتحدة رقم "2625
" القاضــي بعــدم شــرعية امتــاك أي جــزء من
األراضي باستخدام القوة ،األمر الذي يخالف ميثاق
األمــم المتحدة بشــأن حق الشــعوب فــي تقرير
المصيــر ،كمــا أنه ينتهك بشــكل كبيــر القانون
الدولــي اإلنســاني مــن خــال ترســيخه لنظام
الفصل العنصري "األبرتهايد" ضد الفلسطينيين،
ويتعــارض مع اتفاقيــة رومــا المناهِضة لنظام
الفصل العنصري.

مخالفة قانونية

ان إقــدام حكومة االحتالل على فرض ســيادتها
علــى أجــزا ٍء من الضفــة ينتهك القانــون الدولي
اإلنســاني الــذي يســري علــى كامــل األراضــي
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عي أمس رفضا لخطة الضم
البردويــل :ندعو المجتمع الدولي للضغط
علــى االحتــال للتراجــع عــن إجراءاتــه
التــي تمثل اعتــدا ًء صارخ ًا علــى الحقوق
الفلسطينية التي أقرتها المواثيق الدولية

هار :خطة الضم لن تغير من
ئق التاريخ شيئ ًا وشعبنا
يتصدى لــكل المؤامرات
شلها

نا  ..وصمود شعبنا سيفشل كل المؤامرات الرامية لتصفية القضية

لى الشعب الفلسطيني واألرض أثناء جلســة عقدها التشــريعي أمس بمقره في مدينة
نواب لتقرير مفصل من اللجنة غــزة بحضور نواب من كتلتي فتــح وحماس البرلمانيتين،
ل تنفيذ مخطــط الضم ،وذلك "البرلمان" تابعت وقائع الجلسة وأعدت التقرير التالي:

االحتالل في مجاالت توليد الكهرباء وتحلية المياه
وغيرها.

فشل المفاوضات

يتناقــض القــرار الصهيوني مع مزاعــم حكومة
االحتــال ،بقبولهــا حــل الدولتيــن ،فــإن فرض
بشــكل
االحتالل ســيطرته علــى أراضي الضفة
ٍ
أحــاديِّ يؤكد من جديد فشــل خيــار المفاوضات
الــذي اســتخدمته دولة االحتــال غطــا ًء لتمرير
مشــاريعها االستيطانية التوســعية طيلة العقود
الثــاث الماضيــة ،ويبرهن مرة أخــرى على عدم
التــزام االحتالل بأيٍّ من االتفاقيات مع الســلطة
الفلسطينية ،ويمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة
جغرافياً في حدود األراضي الفلســطينية المحتلة
عام 1967م.

تناقض واضح

الفلســطينية المحتلــة ،ويمس مختلــف الحقوق
الفلسطينية التي أقرتها المواثيق الدولية.

االقتصاديــة والزراعية الجوهرية نظراً لما تحويه
منطقــة األغوار مــن مصادر للميــاه َ
تُقدَّر بثلث
احتياطي المياه الجوفية في الضفة المحتلة.

يتعــارض القــرار الصهيونــي مع قــرار محكمة
العــدل الدولية الذي أصدرته ســنة 2004م حول
عدم قانونية جدار الفصــل العنصري في الضفة
المحتلــة ،والــذي أكــدت فيه بوضوح بــأن الضم
الفعلــي ألجــزاء مــن الضفــة المحتلة إلــى كيان
االحتالل يشكل خرقاً لحق تقرير المصير ،ويضع
قيوداً على الســكان الفلســطينيين قد تؤدي إلى
ترحيلهم ،وهو يشكل مسّاً باألمالك الشخصية،
ويتعارض مع وثيقة جنيف الرابعة.

تسهيل االستيطان

ضد المحكمة الدولية

فقدان مصادر الرزق

إن فرض سيادة االحتالل على مناطق في الضفة
يمنع أهالي الضفة المقيمين خارج هذه المناطق
من الوصول إلــى أراضيهم وممتلكاتهم وبالتالي
يفقــدون مصــادر رزقهــم ،كمــا أنه يحــول دون
التواصل األســري بين العائالت التي تسكن تلك
المناطق وأقاربها من أهالي الضفة.
كما إن فرض الســيادة اإلســرائيلية على منطقة
األغــوار يحــرم الفلســطينيين مــن مواردهــم

إن الســيطرة على منطقة األغوار يُسهّل عملية
االستيطان الصهيوني في مدينة القدس المحتلة
كــون األغــوار تعتبــر امتــداداً طبيعيــاً لمنطقة
القــدس ،ويحقق أطمــاع االحتالل غير الشــرعي
بالسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة.

تقسيم جغرافي

إن مخطــط الضــم يلغــي فكــرة إقامــة دولــة
فلسطينية متصلة جغرافياً ،ويعمل على تقسيم
الضفــة الغربية إلــى ثالثة "كانتونات" رئيســية،
وتحويل التجمّعات الفلسطينية التي يقطنها أكثر
من ثالثة ماليين فلســطيني إلى جيوب سكانية
منعزلة ومحاصَرة من جميع الجهات.

قناة البحرين

إن القــرار الصهيونــي يحقــق خطــوة تمهيدية
لتنفيذ مشــروع "قناة البحرين" الذي يصل البحر
الميت بالبحر األحمر ويمثل رافدا اقتصاديا لكيان

الســلطة الفلسطينية تناقض نفســها حينما تعلن
رفــض إجــراءات االحتالل أحادية الجانــب وفي ذات
الوقــت تُصرّ علــى التمســك بخيار التســوية مع
االحتالل ،وتســتمر بالتنســيق األمني مــع أجهزته
األمنيــة ،وتواصل مالحقــة المقاومة فــي الضفة،
وتمارس سياســة هدم البيوت ومصــادرة األراضي،
وإعادة إحياء اإلدارة المدنية في الضفة ،وتجاوز الدور
السياسي للسلطة ،في ارتباك وتناقض واضح يوفر
بيئة سياســية وأمنية داعمة لقرار فرض الســيادة
اإلسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة المحتلة.

حل االتفاقيات

إن إصــرار االحتالل على تنفيــذ خطواته األخيرة
يفــرض على منظمــة التحريــر التحلــل الفوري
مــن جميع االتفاقيات الموقعــة مع دولة االحتالل
والتوقــف عن مالحقة المقاومة ،ووقف التنســيق
األمنــي فــوراً ،وإطالق يد الشــعب الفلســطيني
لمقاومة االحتالل في الضفة يشكل الخيار الوحيد
للضغــط علــى االحتــال للتراجع عــن خطواته
العدوانية ،واســترداد الشعب الفلسطيني حقوقه
المشروعة.

التوصيات:
وفي نهاية تقريرها أوصت اللجنة السياسية بما يلي:
 .1اعتبار قرار االحتالل بضم مناطق فلســطينية
جديــدة بمثابــة عــدوان وجريمة حــرب ومخالفة
واضحــة التفاقيــات جنيف األربعــة ولميثاق روما
الخــاص بالمحكمة الجنائية الدولية وميثاق األمم
المتحدة.
 .2تحميــل االحتــال اإلســرائيلي المســؤولية
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الكاملة عن كل التبعات السياســية واالقتصادية
واالجتماعية الناتجة عن قرار الضم.
 .3تشكيل فريق قانوني متخصص من مؤسسات
حقوقيــة محليــة ودوليــة لصياغة مذكــرة تقدم
للجهــات الدولية الحقوقيــة والقضائية المختصة
من أجل وقف تنفيذ هذا القرار ،ومخاطبة المدعية
العامة للمحكمة الجنائية الدولية لبدء التحقيق في
الموضوع على اعتبار أنــه جريمة مخالفة لميثاق
روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
 .4دعــوة البرلمانات العربية واإلســامية والدولية
واالتحــادات البرلمانية المختلفة إلى إعالن رفضها
الواضــح والصريح للقرارات الصهيونية التي تلغي
الحقوق الفلسطينية ،وتقضي على زعم إقامة دولة
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
 .5دعوة الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم
المتحــدة والمنظمات الدولية إلــى عدم االعتراف
بالوضــع غيــر الشــرعي الناشــئ عــن سياســة
االحتــال ،وعدم تقديم أي عــون لكيان االحتالل
يســهم في تحقيق الوضع الناتج عــن اإلجراءات
الصهيونية.
 .6دعــوة الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس
حقوق اإلنســان والمؤسســات الحقوقيــة الدولية
للقيام بدورها في الضغط على حكومة االحتالل
للتراجع عــن اجراءاتها التي تمثــل اعتدا ًء صارخاً
علــى الحقــوق الفلســطينية التــي أقرتهــا كافة
المواثيق الدولية.
 .7مطالبة ســلطة رام اهلل بإعالن فشــل اتفاقية
أوســلو والتحلل مــن جميع التزاماتها السياســية
واألمنيــة تجاه دولــة االحتالل ،واللجوء لتشــجيع
ودعم كل أشكال مقاطعة االحتالل.
 .8مطالبة مجلس األمن الدولي والجمعية العامة
لألمم المتحدة بتحمّل مســئولياتها في محاسبة
الكيــان الصهيوني لالنتهــاكات المتكررة لحقوق
الشعب الفلسطيني.
 .9مطالبة جامعة الدول العربية واألنظمة العربية
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وغيرها باتخاذ قرارات
سياسية وإجراءات عملية تتناسب وحجم الجرائم
الصهيونية ضد الحقوق الفلسطينية.
 .10الضغط علــى اإلدارة األمريكيــة لتوقف عن
تقديم أي دعــم لالحتالل وسياســاته العنصرية
واالســتيطانية ضــد شــعبنا الفلســطيني ،بمــا
يضاعف من معاناة الشــعب الفلسطيني ،ويخالف
القانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني
والمواثيــق الدولية التي منحت شــعبنا الحق في
تقرير المصير.
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النائب إبراهيم المصدر

بدروه؛ قال النائب
عــن كتلــة فتــح
البرلمانية إبراهيم
المصــدر إنه يجب
اعتبــار التقريــر
وثيقة رسمية من
وثائــق المجلــس
ا لتشــر يعي ،
وإرساله للبرلمانات
حول العالم ،محذراً
من خطورة الوضع
الراهــن خاصة مع
تصاعد وتيــرة جرائم االحتالل ،ودعم الواليات
المتحدة ،وازدياد حاالت ومحاوالت التطبيع في
األوساط المختلفة.
وأضاف المصدر أن مســار التسوية ال يستطيع
تقديــم المزيــد لتحريــر فلســطين ،لــذا من
الضروري مراجعة شــاملة للحالة الفلســطينية
وتقييــم ما يجــري ،مؤكداً على ضــرورة دعم
واســتهاض القوة الفلسطينية ،من خالل إجراء
انتخابات شــاملة بأســرع وقت ممكــن إليجاد
شــرعيات جديدة قــادرة على تنفيــذ تطلعات
شعبنا.
وشــدد المصدر على ضــرورة ترميــم العالقة
الفلســطينية باألمــة العربيــة واإلســامية
واألصدقاء حول العالم لمواجهة جرائم االحتالل
ومحاسبته وعزله.

النائب يونس أبو دقة

مــن ناحيته؛ اعتبر
النائــب يونس أبو
دقــة أن مــا يقوم
به االحتالل بمثابة
عنصريــة واضحة
وأنه يثبت بأنه عدو
لإلنسانية ،مطالبا
بســرعة انجــاز
الوحــدة الوطنيــة
لمواجهــة التهويد
ومشاريع االحتالل
االســتيطانية التي
تســتهدف أخصب
األراضــي ومناطق تجمــع الميــاه وغيرها من
األماكن االستراتيجية.
ولفــت أبو دقــة إلــى أن االحتــال يعمل على
هدم حلم بنــاء دولة فلســطينية على أرضنا،
األمر الذي يســتوجب التوحد إلفشاله ،مبينا أن
االحتــال يعمل على تنفيذ صفقــة القرن في
ظــل صمت عربي بل وتواطــؤ البعض ،مؤكدا
على ضرورة مالحقــة االحتالل قانونيا في كل
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مداخالت النواب
المحافــل الدولية لما يرتكبه مــن جرائم بحق
شعبنا.

النائب أحمد أبو حلبية

مــن جهته؛ أشــار
النائــب أحمــد أبو
حلبيــة إلــى أن
االحتــال يعمــل
من خــال قرارات
الضــم الجديــدة
علــى تحقيــق
هــدف صهيونــي
استراتيجي يعرف
باســم القــدس
الكبــرى ،موضحــا
أن عــام 2020
هو الســقف الزمني الذي وضعه االحتالل للبدء
بتنفيذ هذا المخطط.
وشــدد النائب أبو حلبية على ضــرورة التأكيد
على التصدي لكل جرائم االحتالل بحق األرض
الفلســطينية ،داعيــاً لتســخير كل الطاقــات
الفلسطينية لمواجهة االحتالل سواء قانونيا أو
سياسيا أو اعالمياً وحتى بكل أشكال المقاومة.

النائب محمد فرج الغول

بدروه؛ قال النائب
محمد فــرج الغول
إنه مــن الضروري
توصيف مــا يقوم
االحتالل بالجرائم،
خطــر
وأن
التمــدد والضــم
لــن يطــال فقــط
ا لفلســطينيين
ســيطال
بــل
األمــة العربيــة
واإلسالمية ،ويهدد
السلم العالمي ،لذا يجب استنهاض األمة لنزع
هذا السرطان من قلبها وبأسرع وقت ممكن.
وشــدد الغــول على ضــرورة تجريــم التطبيع
ومالحقة ومحاســبة ومحاكمــة المطبعين ،الن
التطبيع ســاعد االحتالل وجــرأه على مقدرات
الشــعب الفلســطيني واألمــة ،مؤكــدا علــى
ضرورة استصدار قانون يجرم التطبيع ويعاقب
المطبعين.
ودعا إلى اعتبار كل من يســاهم أو يشــارك أو
يســاند االحتــال في قــرارات ســرقة األرض
الفلســطينية والضــم ،اعتبــاره شــريكا فــي
الجريمة ويجب محاكمته.

النائب يونس األسطل

فــي ذات الســياق وصــف النائــب يونــس

النــواب :ســلطة رام اهلل تهيــئ
وتوفر البيئــة النموذجية لالحتالل
لتنفيذ مخططاته
w w w . p l c . p s

النــواب :االحتــال ســرطان خبيــث
وواجــب األمة العمل على اجتثاثه
بشكل نهائي
األســطل قــرارات
االحتــال بســرقة
وضــم األراضــي
لفلســطينية
ا
جريمــة دينيــة
وأخالقية وقانونية،
وحــذر مــن تمادي
إفساد االحتالل في
األرض.
وحمــل النائــب
األســطل االحتالل
مــا
مســؤولية
يرتكبــه بحــق
الشعب واألرض الفلسطينية ،كما حمل سلطة
رام اهلل جــزءاً مــن المســؤولية مــن حيــث أن
اتفاق أوسلو والتنســيق األمني ومنع المقاومة
هيئ األجواء أمام االحتــال لتنفيذ مخططاته
وجرائمه.
وأكد على ضرورة اجتثاث االحتالل من األرض،
ألنه بات يعلن اليوم صراحة أن له أطماع خارج
حدود فلســطين ،وعليه فإن على األمة التوحد
الجتثاثــه لحمايــة أراضيها وتحرير فلســطين
وتطهير مقدساتها.

النائب سالم سالمة

مــن ناحيتــه؛ حذر
ســالم
النائــب
مــن
ســامة
اســتمرار االحتالل
سياســة
فــي
األرض
ســرقة
ا لفلســطينية ،
خاصــة وأنــه ابتلع
اليــوم نحــو 60%
مــن أرض الضفــة
الغربية ،وهو بذلك
يحــرم أصحــاب
األرض األصلييــن مــن أرضهــم ومقدراتهــم،
ويوجد واقــع جديداً بأرض فلســطينية مفتتة
ومجزأة.
وأكد النائب ســامة أن جرائــم االحتالل ودعم
الواليات المتحدة وصمت العالم لن يغير حقيقة
أن هــذه األرض للفلســطينيين وأن االحتــال
بال أرض وال تاريخ وال حقوق ،مشــددا على أن
المقاومة الخيار األنجح في لجم االحتالل وصد
مخططاته.
وتســاءل النائب ســامة عن دور الســلطة في
وقف جرائم االحتالل ،من سرقة لألرض وجعل
الضفة منطقــة مفككة ومحاصــرة ومزدحمة،
مؤكــدا على ضــرورة وقــف التنســيق األمني

وإطــاق يد المقاومــة ،ومقاطعــة المطبعين،
داعيــا األمــة لتكويــن جيــش تحريــر القدس
وفلسطين كونها بذلك تحمي نفسها.

النائب يحيى العبادسة

بدوره؛ قال النائب
يحيى العبادســة":
إننــا فــي أزمــة
مركبــة ومقعــدة،
لســنا
ونحــن
معفييــن من هذه
األزمــة ،فالجميــع
يشــعر بحالــة من
العجــز والهــوان
بعــدم القــدرة
لتقديم شــيء ألن
االحتــال يمضي
فــي جرائمه وسياســاته ،لذا ال بــد من تقييم
الوضع منذ قيام السلطة ومعالجة الحالة".
وأضاف" الواضح أن سلطة رام اهلل تهيئ وتوفر
البيئة النموذجية لالحتالل ولتنفيذ مخططاته،
لذا يجب أن نعرف أن مشــكلتنا في القيادة التي
ال تقــوم بشــيء لصالح فلســطين بــل تقوم
بحصار الشــعب والتنسيق األمني مع االحتالل،
ومالحقة المقاومة وغيرها".
وتابع" من غير إيجاد قيادة مالصقة للجماهير،
وتقــوم بحماية القضية واألرض الفلســطينية
فإن االحتالل ســيمضي فــي جرائمه ،لذا يجب
البحث عن طريقة إليجاد قيادة شــرعية تحمي
الشــعب والقضيــة واألرض إذا مــا كان بــاب
االنتخابات مغلق".

النائب يوسف الشرافي

النائــب
أمــا
يوســف الشــرافي
فأكــد علــى أن
فلســطين بحاجة
لجهــود الجميــع،
الجهــود
وأن
لفلســطينية
ا
مطلوب أن تتظافر
للجم االحتالل.
وقــال الشــرافي":
من يدعي أنه ضد
صفقة القرن عليه
أن يقول كلمته اليوم ،وأن تفعيل المقاومة هو
ضامن للجم االحتالل ووقف جرائمه ،وال بد من
رفع يد ســلطة رام اهلل الغليظة عن المقاومة،
ووقف التنســيق األمنــي وتجريمه ،وتشــجيع
ودعم كل وســائل مقاطعة االحتالل ومقاومته
ومكافحة مشاريعه التهويدة".
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خالل زيارة لوكيل الوزارة

لجنـة التربية والقضايـا االجتماعية بالتشريعي
تطلع على جهـود وزارة الصحـة فـي مواجهــة جائحة "كورونا"

زار وفــد من لجنة التربيــة القضايا االجتماعية
بالمجلــس التشــريعي وزارة الصحــة لالطالع
على جهودها في مواجهة جائحة كورونا ،وضم
الوفد ك ً
ال من رئيس ملف الصحة بلجنة التربية
النائب خميس النجار ،والنواب :ســالم سالمة،
ويحيى العبادسة ،ويوسف الشرافي.
وكان فــي اســتقبالهم وكيــل وزارة الصحة د.
يوسف أبو الريش ،والوكيل المساعد المهندس
أسامة قاســم ،ومدير االعالم والعالقات العامة
د .أشــرف القدرة ،ولفيف من المــدراء العامون
بالوزارة.
واطلع الوفد البرلماني على جهود وزارة الصحة

في مواجهة فايــروس كورونا ،حيث أشــاد بما
تبذله الوزارة بالتنســيق مع الجهات الرســمية
واألهلية لمنع وصول فايــروس كورونا لقطاع
غزة ،وإيجــاد بنية تحتية مالئمة لمواجهته في
حال تسلل إلى قطاع غزة.
وأشــاد النواب بســرعة اســتجابة وزارة الصحة
لوضــع خطــط لمواجهة الوبــاء حتــى قبل أن
يتواجد في منطقة الشــرق األوسط ،موضحين
أن اإلجــراءات والضوابــط التــي وضعتها وزارة
الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وغيرها من
الجهات الرســمية واألهلية كان لها األثر األبرز
في منع وصول الوباء للقطاع.

وشدد النواب على ضرورة أن يتم ارسال تقارير
مــن قبــل وزارة الصحــة للمجلس التشــريعي
بشكل مســتمر لالطالع على الحالة في قطاع
غــزة والقيام بمراقبــة العمل والمســاعدة في
تحســين البيئة الصحية واالجتماعية لمواجهة
الوباء.
ودعا النواب إلى تعزيز الجهود من قبل الصحة
وغيرهــا من الجهــات لضمان اســتمرارية بقاء
فايروس كورونا خارج حدود قطاع غزة.
مــن جهته؛ أوضح وكيــل وزارة الصحة الدكتور
يوســف أبو الريش خطط الــوزارة في مواجهة
فايروس كورونا ،مشــيرا إلــى أن الوزارة تعمل

حال تنفيذ مشروع الضم

نائبان يرحبان بدعوة نواب بريطانيين لفرض عقوبات على االحتالل
رحــب نائبــان مــن نــواب المجلــس
التشــريعي بالضفــة الغربية المحتلة
بالرسالة التي رفعها نواب في مجلس
العمــوم البريطانــي لرئيــس وزراء
بالدهم ودعوه فيها لفرض عقوبات
صارمة على االحتالل االســرائيلي في
حال تنفيذه مشــروع ضم مناطق في
الضفة الغربية واألغوار الفلسطينية،
"البرلمــان" انفــردت بنشــر تصريحات
النائبين عبر التقرير التالي:

النائب خالد أبو حسن

بــدوره ثمن النائب عــن محافظة جنين
خالد ســليمان أبو حســن ،بدعوة "130
" نائبا فــي مجلس العمــوم البريطاني
رئيــس الــوزراء بوريــس جونســون،
لفــرض عقوبات صارمــة على االحتالل
االسرائيلي في حال تنفيذه مشروع ضم
مناطق في الضفة الغربية.
وأضــاف "أبــو حســن" إننا نقــدر موقف
النــواب البريطانيين فــي رفض جرائم
االحتالل المســتمرة ضد الفلسطينيين

النائب خالد أبو حسن

النائب مريم صالح

منذ عقود ،والتعاطف مع شعبنا والوقوف
بجانب حقوقنــا العادلة والمكفولة بقوة
القوانيــن الدوليــة ،مطالبــا مــن يملك
القرار فلســطينيا وعربيــا باتخاذ موقف
رسمي وجاد لمواجهة انتهاكات االحتالل
لقرارات الشرعية الدولية.

لضغط علــى االحتالل ،وإعــان موقف
رافض لسياسة الضم واالستيطان التي
ينــوي كيــان االحتالل تنفيذهــا ،داعية
المجتمع الدولي لرفع الظلم عن الشعب
الفلسطيني.
الجديــر ذكــره أن الرســالة المذكــورة
وقعها " "130نائباً مــن مختلف األحزاب
السياســية البريطانية وجــاء فيها :يجب
على الحكومة البريطانية اآلن أن توضح
علنًا لـ "إســرائيل" أن أي ضم ســيكون
لــه عواقــب وخيمة بما فــي ذلك فرض
عقوبات صارمة ،فالكلمات ال تكفي.

النائب مريم صالح

من جانبها طالبــت النائب عن محافظة
رام اهلل مريــم صالــح ،البرلمانيــون
العرب واألجانــب باتخاذ خطوات مماثلة
وداعمــة لخطــوة النــواب البريطانيين

بــكل قدرتها لمنع تســلل الوبــاء للقطاع ،من
خالل خطة وضعتها لتوفيــر اإلمكانات الطبية
واللوجستية والبشرية الالزمة لمواجهة الوباء.
وبين أبو الريــش أن الوزارة تعمل على تثقيف
الجمهــور ،وتطويــر الــكادر الطبــي وتوثيــق
المعلومــات ،وترقيــة مراكــز الحجــر الصحي
وتجهيز مشــفى خــاص للمصابيــن بفيروس
كورونــا وغيرهــا من الجهــود لضمــان تهيئة
المنظومة الصحية لمواجهة الفايروس ،منوهاً
أن الوزارة قد اســتنفرت طواقم العاملين فيها
كافة مبكراً للعمل بأقصى جهد لمواجهة الوباء
ومحاربته.

برلمانيون بريطانيون
يطالبون بعقوبات ضد "إسرائيل"
وجــه " "130نائبــاً فــي البرلمــان
البريطانــي ،مــن مختلــف األحزاب،
برســالة إلى رئيس الوزراء بوريس
جونســون ،تطالبه بفرض عقوبات
اقتصاديــة على إســرائيل ،في حال
قيامهــا بضــم مناطق مــن الضفة
الغربية إلى السيادة اإلسرائيلية.
ووقع على الرســالة وزراء ســابقون
عن حزب المحافظين ،ورئيس حزب
المحافظيــن الســابق لــورد باتين،
ووزيــرة التطويــر الدولي الســابقة
أنــدرو ميتشــل .واعتبــر النــواب
الموقعون على الرسالة أن ضم أجزاء
مــن الضفة الغربيــة بمثابة مخالفة
صريحــة لقواعــد ومبــادئ القانون
الدولي.
وعبــر الموقعــون علــى الرســالة
عــن غضبهم مــن إعــان الحكومة
اإلســرائيلية عن خطــط لضم أجزاء
مــن الضفــة الغربيــة ،واصفيــن
الخطوة بأنها ســتكون ضربة قاتلة
لفرص الســام بين اإلســرائيليين
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والفلسطينيين.
وأضافــت الرســالة ،أنــه يجــب
التوضيح علنــاً لـ "إســرائيل" أن أي
ضم ســيواجه بعواقب وخيمة ،منها
فرض عقوبــات ،وفي ذات الســياق
فقــد تقــدم " "9ســفراء مــن دول
االتحاد األوروبي ،باإلضافة للســفير
البريطاني في "إســرائيل" باحتجاج
رســمي للخارجية اإلســرائيلية على
نية حكومة نتنياهو ،وشريكه بيني
غانتــس ،ضــم مناطق فــي الضفة
الغربيــة ،موضحيــن أن خطة الضم
تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي.
هذا ُ
وقوبلت الرسالة المذكورة أعاله
بترحيب واســع في أوساط سياسية
وبرلمانية مختلفة في الدول العربية
واإلســامية واألوروبية ،حيث أكدت
العديــد مــن األطراف فــي مقدمتها
جامعــة الــدول العربيــة علــى إن
مخطــط الضم ســيهدد االســتقرار
واألمن والسلم الدوليين في منطقة
الشرق األوسط.
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اللجنة القانونية تبحث مشروع قانون الحقوق
المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

"أم هارون"

وذلك بما يحقق العدالة لألطراف كافة.
بــدوره أوضح النائب مشــير المصري أن الجهــود المبذولة
لتحضيــر مشــروع القانــون تأتــي تمهيــداً لعرضــه على
المجلس التشــريعي ،واالنطالق باإلجــراءات وفق األصول
بالقــراءات القانونية ليكون بعدها قانونا نافذاً ،منوهاً إلى
أن اللجنة القانونية بالتشــريعي مستمرة بالعمل من أجل
معالجــة كل القضايا والملفــات التي لم يعالجهــا القانون
الفلســطيني ،لتقنينهــا وحفــظ الحقوق لمختلــف الفئات
بالمجتمع الفلسطيني.
الجدير ذكره أن مشروع القانون استحوذ على كل االجراءات
التحضيريــة المســبقة مــن مشــاورات وجلســات خاصــة
ومناقشــات وورش عمل وسيتم عرضه بأقرب وقت ممكن
على المجلس التشــريعي ليرى النــور حفاظاً على الحقوق
العامة والشخصية وتحقيقاً للعدالة.

نظمت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ورشة عمل
حول مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات
المحليــة وأعضائها ،والذي يتعلــق بالمكافآت الخاصة بهم
بعد انتهاء فترة عملهم في الهيئات المحلية "البلديات".
وحضــر الورشــة رئيــس اللجنــة القانونية فــي المجلس
التشــريعي النائــب محمد فــرج الغول ،وأعضائهــا النائب
مروان أبــو راس ،والنائب محمد شــهاب ،والنائب أحمد أبو
حلبية ،والنائب مشــير المصري ،وبمشاركة ك ً
ال من :نائب
األميــن العام لمجلــس الــوزراء المهندس ســهيل مدوخ،
ووكيل وزارة الحكم المحلي حسن أبو ريالة ،ورئيس ديوان
الفتوى والتشــريع أسامة ســعد ،ووائل السيقلي ممث ً
ال عن
وزارة المالية.
وبحث المجتمعون جميع مواد مشروع القانون وتم التعديل
على عدد منها لتجويد المخرجات المتعلقة بمشروع القانون

النائب الغول يزور عائلة المرحوم جمال أبو حشيش

ولتهنئتهــم بحلول شــهر رمضــان المبــارك ،واعترافاً
بمكانة وفضل المرحوم وخاصة بمجالي العمل الخيري
والمسيرة الرياضية في قطاع غزة ،شاكراً العائلة على
حفاوة استقبالهم وكرم ضيافتهم.
الجديــر ذكــره أن المرحــوم "أبو حشــيش" يعتبر مــن أبرز
الشخصيات الرياضية في قطاع غزة وأقدمها ،وكان قد عمل
رئيســاً لنادي الصداقة الرياضي لقرابــة عقدين من الزمن،
ووافته المنيــة مؤخراً بعد حيــاة حافلة بالعطــاء واإلنجازات
الرياضية حقق خاللها العديد من اإلنجازات المحلية والدولية.

زار النائــب عــن كتلــة التغيير واإلصالح فــي محافظة
غزة محمد فــرج الغول ،عائلة المربــي المرحوم جمال
أبــو حشــيش ،وذلك يوم أمــس األول رافقــه وفداً من
قيادات حركة حماس بمنطقة الشاطئ الشمالي ،وكان
في اســتقبالهم ذوي المرحوم وعــدد من وجهاء العائلة
وأصدقاء الفقيد.
واســتذكر الغول ،بعضاً من محطات حياة المرحوم "أبو
حشيش" الفتاً لتفانيه في عمله خدمة لمجتمعه وألبناء
وطنه ،مشــيراً إلى أن الزيارة تأتي وفا ًء لعائلة المرحوم
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أثار المسلســل الدرامي "أم هارون" الذي تبثه قناة  mbcســخط واستياء عارم
في األوســاط العربية واإلســامية وحتى في نفوس أحرار العالم في كل مكان
يتواجدون فيه بغض النظر عن جنســياتهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم الفكرية
ومشاربهم السياسية ،وذلك لما يتضمنه المسلسل من محاوالت يائسة وبائسة
لتحسين صورة "إسرائيل" في أذهان العرب ،وتزويره للحقائق التاريخية.
المسلســل ببســاطة يهدف لترويج التطبيع مع "إســرائيل" ،واإلساءة لنضاالت
الشــعب الفلســطيني وحقوقه ،وهي محاوالت محكوم عليها بالفشل ال محالة
لكونهــا تأتي في ســياقات خارجــة عن كل األفــكار المنطقية فلن يســتطيع
مسلسل درامي أن يحول "إسرائيل" من كيان معادي إلى صديق.
لكــن الخطورة تكمــن في محاوالت تســويق اليهــود على أنهــم مضطهدين
ومســاكين ومظلومين ولهم الحق في أرض فلسطين وكل ذلك محض افتراء،
غيــر أنني أرى أن هذه الدراما لن تغير من قناعات األحرار شــيئاً ،بل ســيكون
لها مردودات بالغة الســوء على أطراف عدة من بعض الدول الخليجية التي بات
بعض الصهاينة يروجون أن ألجدادهم أمالك فيها وعليهم استرداد هذا الملك
المفقود أو القبول بتعويضات هائلة مقابل تنازلهم عن األمالك المزعومة.
محصلة القول :مثل هــذه األعمال ال يختلف عاقالن على أنها خيانية وإجرامية
بحق الشعب الفلسطيني وقضيته وتضحياته الممتدة على مدار قرن من الزمن
أو يزيد ،بل إني أرى أن تداعياتها السلبية قد تطال دول الخليج تحديداً أكثر مما
تضر فلسطين ،وعلى قادة التطبيع في الخليج العربي -إذا استمروا في غيهم-
االســتعداد ليكونوا كألمانيــا التي ما زالــت تدفع الجزية لليهــود على كذبهم
وافتراءهم فيما يسمى بالكارثة والبطولة.

وباء االحتالل

فــي حين تعاني البشــرية من وباء "كورونا" فإن الشــعب الفلســطيني يعاني
باإلضافــة لذلــك وباء االحتــال البغيض الذي يســعى في هذه األيــام جاهداً
لالســتيالء على مساحات شاســعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة ومنطقة
األغوار الفلســطينية ليضمها للكيــان وذلك في غمرة انشــغال العالم بجائحة
كورونا.
إن مخطــط الضــم الذي تعتــزم الحكومة الصهيونيــة القادمــة تنفيذه يعني
بالضــرورة إحــكام االحتالل ســيطرته على قرابــة " "60%من مســاحة الضفة
َ
مستوطنة صهيونية
الغربية المحتلة ،وإضفاء شرعية زائفة على حوالي ""150
في الضفــة المحتلــة ،و" "128بؤرة اســتيطانية غير قانونيــة بطبيعة الحال،
يســكنها أكثر من " "510ألف مســتوطن صهيوني ،باإلضافة لالســتيالء على
ثالث أكبر خزان للمياه الجوفية يقع باألغوار الفلســطينية ،وكذلك تهديد ""65
ألف فلســطيني ودفعهم لترك أرضهم إلى حيث المجهول في نكبة فلسطينية
جديدة.
عنصرية االحتالل وفاشية حكومته المنتظرة األصل أنها تحمل قيادات الشعب
الفلســطيني على التخلي عن خالفاتهــا والتقارب الفعلي وبناء اســتراتيجيات
وطنية وقواسم مشتركة يمكن التعايش السياسي في ظاللها واالنطالق بقوة
نحو افشال مخططات وسياسات االحتالل التي إن ُكتب لها النجاح -ال قدّر اهلل-
فإنها بالضرورة ستنهي كل احتماالت قيام دولة فلسطينية على جزء من أرضنا
وهو ما يعني تالشي الطموح السياسي الفلسطيني وتبخر أحالم شعبنا بالحرية
واالستقالل طبعا في المستقبل المنظور.
ا أم عاج ً
أمــا الحقيقة التي ال ولن تتالشــي هي زوال االحتالل آجــ ً
ال ومع زواله
بالطبع ســتزول منظمات وربما دول وحكومات ناصبت شعبنا العداء على مدار
عقود ،ومعهم ســيذهب المطبعــون مع االحتالل والمتزلفون لــه الذين حاولوا
تحسين صورته من خالل أعمال فنية وممارسات إعالمية وغير ذلك ،المستقبل
حتماً لنا وليس لالحتالل ،ويا ليت القوم يعلمون أو يعقلون.
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