تقرير

الخميس
 11ذو القعدة  1441هـ  02 -يوليو  /تموز  2020م
السنة الحادية عشر  -العدد ()295
صحيفة نصف شهرية تصدر عن /

الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني

AL - P R L M A N

02

حكومة رام اهلل
وأجهزة أمنها ال تمارس
دورها في حماية النواب
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خالل مؤتمر صحفي استنكارا لالعتداء على رئيس التشريعي

الزهار :االعتداء على د .دويك
تجاوز خطير ونحمل السلطة المسئولية الكاملة عن حياته

أدانــت رئاســة المجلــس التشــريعي االعتــداء
اآلثم على منزل رئيــس المجلس الدكتور عزيز
دويك ،محملة الســلطة في رام اهلل المســئولية
الكاملة عن حياته ،ومطالبة بمالحقة المجرمين
المُعتديــن وتقديمهــم للمحاكمــة خاصة أنهم
معروفون لدي جهات االختصاص.
ووصــف القائــم بأعمــال رئيــس المجلــس
التشــريعي النائب محمود الزهــار ،خالل مؤتمر
صحفــي االعتداءات المتكررة علــى منزل دويك
بالتجاوز الخطير ،مضيفاً أن المماطلة في تقديم

الجنــاة للمحاكمة يعنــي إطالق يــد الفلتان في
األمني الضفة ،محذراً أن ذلك يصب في مصلحة
االحتــال ومخططاتــه الراميــة لبــث الفوضى
خصوصاً فــي هذا الوقت الحســاس مــن تاريخ
شعبنا.
وقال الزهار ":إن المخططــات الصهيونية بضم
األراضــي تســتدعي الوحــدة ورص الصفــوف
لمواجهــة هــذه الجرائــم وإن من يعتــدي على
الشــرعية الفلســطينية المُنتخبة ال يريد سوى
ضــرب الوحــدة وإضعــاف البنيــة االجتماعيــة

والسياســية التــي نحن فــي أمس الحاجــة إليها
للتصدي لمؤامرات االحتالل".
وأضاف قائ ً
ال دويك قامــة وطنية لها من التاريخ
الحافل بالتضحيــات والدور الوطني المتقدم في
الدفاع عن حقوق شــعبنا وقضيتنا ،وإن االعتداء
عليه هو اعتداء على المجلس التشريعي نفسه،
وعلى الشعب الفلسطيني الذي انتخبه.
ودعا القائم بأعمال رئيس المجلس التشــريعي
إلى وقفة فلســطينية مــن كافة قوى وشــرائح
الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني

استنكر االعتداءات المتكررة على منزله

بحر يهاتف دويك ويعبر عن تضامنه الكامل معه ويدعو لمحاكمة المعتدين
عبر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة الدكتور
أحمــد بحر ،عن تضامنــه الكامل مــع الدكتور
عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي وأسرته،
مســتنكراً خالل اتصال هاتفي معه االعتداءات
المتكــررة وإطالق النار الــذي تعرض له منزله
في حي الجامعــة بمدينة الخليل جنوب الضفة
الغربية المحتلة.
وطالــب د .بحــر ســلطة رام اهلل واألجهــزة
األمنية في الضفة باعتقال المعتدين واصفاً
إياهــم بالمجرمين ومحاســبتهم وتقديمهم
للعدالــة ،الفتاً إلى أن دويك قد ســلم جهات
االختصاص تســجيالت كاميرات منزله التي
تظهر فيها صور المعتدين بوضوح ،مشــدداً
على ضــرورة توفير الحمايــة الالزمة لمنزل
د .دويــك وكافة الشــخصيات االعتبارية في
الضفة المحتلة وذلك وفقاً لنصوص القانون

للتصــدي بقــوة وعدم الســماح باســتمرار حالة
الفلتــان والبلطجــة والتســتر علــى المُجرمين
وضرورة تقديمهم للمحكمة بأسرع وقت.
وأكــد الزهار أن الوحدة الوطنية إلحباط مؤامرات
االحتــال هي ضــرورة دينية ووطنيــة وأخالقية
وقانونية ،مشــدداً أن الشــعب والتاريخ لن يرحما
من يحــاول حــرف البوصلــة أو إضعــاف الموقف
السياســي والشــعبي الفلســطيني مــن خــال
االعتداء على رأس الشرعية الفلسطينية ،وغيرها
من الممارسات التي ال تخدم سوى االحتالل.

لجنــة التربية تناقش هموم
المواطنيــن مــع عــدد مــن
وكالء الوزارات
03
الزهــار يثمن رفــض برلمانيين
أوروبيين لخطة الضم
04

الفلسطيني.
ودعا بحــر ،أهالي ووجهاء مدينة الخليل للقيام
بدورهم في حماية رأس الشرعية الفلسطينية
ممن وصفهــم بالفئة المأجــورة والخارجة عن

القانــون منوهــاً أنهم يســعون لضــرب وحدة
الشــعب الفلســطيني والنيــل مــن قياداتــه
التاريخيــة فــي محاولة فاشــلة لتحقيق غايات
االحتالل وأهدافه الخبيثة.

بحــر يطالــب أحــرار العالــم
بإفشــال مســاعي االحتــال
لضم أراضي الضفة 06
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اللجنة القانونية تستمع لوكيل وزارة العدل
عقدت اللجنة القانونية جلســة اســتماع لوكيل
وزارة العــدل د .محمــد النحــال ،بحضور رئيس
وأعضاء اللجنة النواب :محمد فرج الغول ،مروان
أبو راس ،أحمد أبو حلبية ،ومشير المصري.
واســتمعت اللجنة لإلجــراءات المتخذة من قبل
وزارة العــدل لمعالجــة تقاريــر ديــوان الرقابة
المتعلقــة بالــوزارة ومرافقهــا ،وتعرفت اللجنة
علــى األســاس القانوني لخصخصــة التبليغات
القضائية.
بدوره اســتعرض النحال ،أبرز مشاريع القوانين
التــي تهتــم وزارة العــدل بطلــب إقرارهــا في
المرحلــة المقبلة ،مشــيراً أثنــاء حديثه ألعمال
الــوزارة ومرافقها وانجازاتها عــن النصف األول
من العام الجاري.
وأشاد النواب بأداء الوزارة في متابعتها للقضايا
الــواردة إليهــا ومســؤوليتها في تنظيــم وإدارة
قطاع العدالة.

وتعقد اجتماعًا دوريًا

إلى ذلك عقــدت اللجنة اجتماعــاً دورياً بحضور

رئيــس وأعضــاء اللجنــة النــواب :محمــد فرج
الغول ،مروان أبو راس ،أحمد أبو حلبية ،ومحمد
شــهاب ،وناقشت عدد من مشــروعات القوانين
المهمــة التــي ســيتم الســعي إلنجازهــا خالل
الفترة المقبلة ،منوهة أنه تم احالتها من جهات

االختصاص وفقاً للقانون.
وأوضحــت اللجنة أنها بصدد مناقشــة تداعيات
مشــروع قانون حماية األســرة الذي تــم إقراره
بالضفــة الغربية بعيداً عــن جهات االختصاص،
مشــددة أن بعض مواده تنطــوي على مخالفة

للشريعة اإلسالمية والتقاليد الوطنية والموروث
الثقافي لشعبنا.
وتابعت اللجنة شكاوى المواطنين الواردة إليها،
ومخرجات ورشات العمل وتوصيات الزيارات التي
نفذتها خالل الفترة الماضية.

سلطة رام اهلل تتجاهل دورها في حماية منزل رئيس التشريعي

دويك :تعرضنا العتداءات متكررة
وإطــاق نــار دون أن تتحــرك
األجهزة األمنيــة لحماية منازلنا
أكد رئيس المجلس التشــريعي الدكتور عزيز
دويــك ،أن علــى الســلطة الفلســطينية دور
كبيــر فــي تحقيــق أمــن المواطنيــن والدفاع
عنهم والحفاظ على ســامتهم ،مديناً سلسلة
االعتداءات التي تعــرض لها النواب وعائالتهم
دون أن تتحــرك أجهزة أمــن الضفة نحو توفير
الحماية لهم أو ألسرهم وعائالتهم ومنازلهم.
وأشار إلى أن االعتداء الثاني على منزله الواقع
في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة تم
في ســاعة متأخرة من الليل وبصورة مضاعفة
عن االعتــداء األول باســتخدام الرصاص الحي
دون أي تحــرك مــن قبل األجهــزة األمنية في
الضفة المحتلة لحماية بيته والدفاع عن عائلته.
وشــدد دويك خالل اتصال هاتفي مع صحيفة
"البرلمــان" أن األمــر بحاجــة ماســة إليقــاف
المعتدين عند حدهم خاصــة أنه بعد االعتداء
األول تم تقديم شــكوى لدى المباحث العامة،
مشــيراً إلــى أن جهات االختصــاص لم تتدخل
ولم تقوم بالمهام الملقى على عاتقها بموجب
القانون.

الفلتان األمني ..ظاهرة خطيرة

وعبر رئيس المجلس التشريعي عن خشيته من

خريشة :على أجهزة أمن الضفة
تحمــل مســئولياتها والكشــف
عن الجنــاة ومحاكمتهــم فورًا

خطر هذا االعتــداء وتدحرج الموضوع بطريقة
خطيــرة وصو ً
ال لحالة من الفلتــان األمني التي
تشــكل ظاهرة مرضيــة في أي مجتمــع ،آمال
أن يتــم القبــض على الجنــاة والتحقيق معهم
وأن ويوضــع األمــر في نصابــه لتحقيق األمن
واألمان للمواطنين بعيداً عن أي نوع من أنواع
المحسوبية أو الواسطة.
وأوضح أنه لو تم اتخاذ اجراء فورى في االعتداء
األول النتهى األمر ولم تعد هناك قضية وخاصة
عندما يكون االعتداء على منزل يقطنه أطفال
ونســاء ،متمنياً أن يتم التعامل مع المواطنين
بشــكل متســاوي وبما يكفل حقوقهم ويحقق
لهم حياة كريمة.
وقــال دويك ":إن حمايــة المواطن حق يجب أن
يكفــل ليس فقــط بالقانــون إنمــا باإلجراءات
األمنيــة الالزمة لعدم تكــرار أي حدث ،مطالبا
الجميــع باتخــاذ حقوقهــم من خــال القضاء
والمحاكــم بطريقة قانونية حيــث أن االحتالل
يتربص بنا ليل نهار ويحاول استغالل الثغرات
لتحقيق غاياته وأهدافه وهذا أمر خطير".

حماية النواب مهمة الحكومة

من جانبه ،شدد النائب الثاني لرئيس المجلس

w w w . p l c . p s

الهيئة المستق ّلة :االعتداء مدان
وعلى الحكومــة توفير الحماية
لمنــازل النــواب وعائالتهــم

التشــريعي حســن خريشــة ،أن مــا جــرى من
اعتــداء متكــرر على منزل رئيــس المجلس د.
عزيز دويك يستدعي تحركا جادا للوصول إلى
الفاعلين ،آم ً
ال أال تســجل قضيــة االعتداء ضد
مجهول ،كما جرت العادة في اعتداءات ســابقة
اســتهدفت نواب في المجلس التشريعي ،الفتاً
إلى أن القانون كلف الســلطة التنفيذية بتوفير
الحماية للنواب المنتخبين وذويهم ومنازلهم.
وأضــاف خريشــة فــي تصريحــات خاصــة
لـ"البرلمان" أنه ال يكفي الشــجب واإلدانة حول
الحادثــة ،مطالبــاً األجهزة األمنيــة في الضفة
المحتلــة بالوقــوف عند مســئولياتها وكشــف
الجناة ومن يقف خلفهم ومحاســبتهم بشــكل
جاد وســريع حتى يكونوا عبــرة لغيرهم ممن
تسول لهم أنفسهم بالعبث بأمن المواطنين.
وأكــد أن د.عزيــز دويــك قامة وطنيــة كبيرة،
وما جــرى بحقه ال يمكــن القبول بــه تحت أي
ظــرف ،وال بد من جميع األطــراف التحرك لمنع
تكــرار مثــل هــذه الحــوادث في المســتقبل،
وتوفير الحماية لكافة النــواب الذي يتعرضون
لالعتداءات المتكررة.
وأشار النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي

إلــى أن د .دويــك قــدم شــكاوى رســمية لدى
الشــرطة وســلمهم مــواد مصــورة قــد تقود
للفاعلين في حال جرى متابعة القضية بشــكل
حثيث ،مشدداً على االعتداء في حد ذاته يشكل
خرقاً للقانون وتجاوز لألخالق الوطنية.

الهيئة المستقلة لحقوق االنسان

بدوره ،قال مدير عام الهيئة المســتقلة لحقوق
اإلنســان عمار دويــك ،إن االعتــداء على منزل
رئيس السلطة التشــريعية للمرة الثانية خالل
" "4أيــام ،هو عمــل إجرامي مُدان ومســتنكر
ويستدعي ســرعة الكشــف عن الفاعلين ومن
يقف خلفهم بالسرعة الممكنة.
وطالب بتقديم الجناة للعدالة ومحاسبتهم حسب
القانون ،داعيا لتوفير الحماية لمنازل وعائالت
نواب المجلس التشريعي وفي مقدمتهم رئيس
المجلس التشريعي الفلسطيني.
الجدير ذكــره أن منزل د .عزيــز دويك كان قد
تعرض العتــداءات متكررة ومتوالية لم تتوقف
من قبــل مجهولين قامــوا بإحراقــه واالعتداء
عليــه أكثر مــن مــرة منذ فــوز كتلــة التغيير
واإلصالح الممثلة لحركة حماس في االنتخابات
التشريعية عام .2006
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أخبار ومقاالت

لجنة التربية تستمع لوكالء
وزارات التنمية االجتماعية والتعليم والصحة
ناقشت لجنة التربية والقضايا االجتماعية
بالمجلــس التشــريعي دور وزارة التنمية
االجتماعية في محاربة الفقر والظواهر
االجتماعيــة األخــرى وذلك خالل جلســة
اســتماع عقدتهــا لوكيل الــوزارة غازي
حمد ،كما ناقشت مع وكيل وزارة التربية

والتعليــم زياد ثابت مســتجدات العملية
التعليميــة في ظل جائحــة كورونا ،كما
ناقشت اللجنة األوضاع الصحية مع وكيل
وزارة الصحة يوسف أبو الريش" ،البرلمان"
تابعت جلسات االستماع المذكورة وأعدت
التقرير التالي:

رئيس وأعضاء لجنة التربية لدى اجتماعهم مع وكيل وزارة الصحة د .يوسف أبو الريش
االستماع لوكيل التنمية االجتماعية
هــذا وعقــدت اللجنة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة
التنميــة االجتماعيــة د .غازي حمد ،بحضــور ُك ً
ال من
النــواب :عبد الرحمــن الجمل ،خميس النجار ،ســالم
سالمة ،محمد شهاب ،يحيى العبادسة ،وهدى نعيم،
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم خالل الجلسة مناقشة
مجهــودات الوزارة فــي ظل الحصار وانتشــار جائحة
كورونــا ،ودواعــي صــدور مشــروع فانــون مكافحة
التسول والتشرد.
وتوافــق المجتمعون على عدم وجــود داعي إلصدار
قانون مكافحة التســول والتشــرد نظراً ألن نصوصه
واجراءاتــه الحاســمة موجــودة في بعــض القوانين
ســارية المفعــول ،داعين جهات االختصــاص التخاذ
اإلجراءات الحاســمة لتنفيذ أحــكام القوانين القائمة
وخاصــة قانوني "الطفــل واألحــداث" ،ومحاكمة من
يقف وراء المتســولين وخاصــة األطفال منهم وإيقاع
أقصــى العقوبــات بحقهم ،مشــددين علــى ضرورة
توجيــه رســائل للجهات المعنيــة التخــاذ اإلجراءات
الحاســمة بخصوص هذه الظاهرة ،وتنفيذ اإلجراءات
العقابية الواردة في القوانين سارية المفعول.

االستماع لوكيل التربية والتعليم
إلى ذلك عقدت اللجنة جلســة اســتماع لوكيل وزارة

التربيــة والتعليــم د .زيــاد ثابــت ،بحضــور رئيــس
وأعضــاء اللجنة النــواب :عبد الرحمن الجمل ،ســالم
ســامة ،يوســف الشــرافي ،وهدى نعيم ،ورداً على
تســاؤالت النواب أوضــح ثابت أن وزارتــه طلبت من
الجامعات فتح حســابات الطالب علــى نظام التعليم
االلكترونــي "المــودل" الخــاص بهــم ،ليتمكنوا من
الدخول إليه وتقديم االمتحانات ،مشــيرًا الســتجابة
أغلب الجامعات الوطنية لذلك ،الفتاً أن وزارته ناقشت
جهات االختصاص فيما يتعلق بقضية موظفي العقود
بالجامعات تمهيداً إليجاد الحلول المناسبة لهم.

وتستمع لوكيل وزارة الصحة
هــذا وعقــدت اللجنة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة
الصحة الدكتور يوســف أبو الريــش ،بحضور النواب:
عبد الرحمن الجمل ،خميس النجار ،ســالم ســامة،
يوسف الشرافي ،ومحمد شهاب.
واطلــع النواب علــى جهود الوزارة في ظل اســتمرار
جائحــة كرونا ،وناقشــوا عــدة مواضيع منهــا أطباء
العقــود والبــورد وقلــة المــوارد البشــرية والمالية،
وتوزيع المختبرات على محافظات الوطن وآلية نقل
جزء منها حسب الحاجة الماســة ،واتفق المجتمعون
على تشــكيل لجنة مشتركة من التشــريعي ووزارة
الصحــة والجهــات المعينة لدراســة مشــروع قانون
المسؤولية الطبية.

لجنة التربية تستمع لوكيل وزارة التنمية اإلجتماعية د .غازي حمد
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كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

الوحدة طريق االنتصار

نقــف اليوم أمام منعطف تاريخي خطير يهدد حياة شــعبنا وقضيتنا ،فها هو العدو الصهيوني يضع
لمســاته األخيرة وبرنامجــه التفصيلي لتنفيذ مخطط الضم الذي يســلب قرابة ثلث أراضي الضفة
الغربية ،فقادة االحتالل ،وإن اختلفوا في التكتيكات والتوقيتات والتفاصيل ،إال أنهم ال يختلفون على
قهر شعبنا ويُجمعون تماما على تصفية قضيتنا وإنهاء وجودنا الوطني.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نقول ،وبكل قوة ،وبالفم المآلن أن لغة الكالم الفارغ والشعارات المعسولة
هي لغة القاعدين وديدن العاجزين ،وأن المخاطر الكبرى والتحديات العاصفة التي تواجه شعبنا وقضيتنا تستوجب
إطالق كل الطاقات الوطنية واســتنهاض كل الجهود والفعاليات على المســتوى الفلسطيني والعربي واإلسالمي
والدولي في معركة الوجود والمصير التي ال تحتمل الهزر والجدل والمناكفات العقيمة والمزايدات الرخيصة.
مــن هنا ،فإننا أكثر ما نكون حاجــة اليوم إلى برنامج وطني جامع يتحمل فيه الكل الوطني الفلســطيني،
قوى وفصائل وشخصيات وطنية ومنظمات مجتمع مدني وشرائح شعبية ،مسؤولياته التاريخية ،وأن يرتقي
الجميع إلى مستوى خطورة اللحظة التاريخية التي تستهدفنا جميعا في ظل ظروف إقليمية ودولية بائسة.
لذا ،فإن اللقاء الوطني الهام الذي انعقد مؤخرا في غزة بحضور القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة ،بما
فيها حركة فتح ،يشــكل الخطوة األولى نحو اســتعادة وحدة الموقف الوطني الفلسطيني ،والبوابة المفضية
باتجاه بلورة استراتيجية وطنية شاملة قادرة على إحباط مخطط الضم ومواجهة عدوان ومشاريع االحتالل.
لقد دعا اللقاء الوطني إلى اســتمرار تنفيذ واســتكمال التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي
بســحب االعتراف باالحتالل والتحلل من اتفاقيات أوســلو والتزاماتها األمنية والسياســية واالقتصادية وكل ما
ترتب عليها ،وتفعيل المقاومة الشاملة في كافة المناطق الفلسطينية من خلل برنامج وطني متصاعد لمواجهة
قرارات الضم في المناطق المستهدفة في الضفة الفلسطينية ،وأوصى بدعوة األمناء العامون الجتماع عاجل
لمواجهة قرارات الضم واستعادة الوحدة الوطنية واالتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة،
وإعادة بناء النظام السياســي الفلســطيني وفي مقدمته “م.ت.ف” على أسس الشــراكة والديمقراطية بحيث
تضمن مشاركة الجميع ،كما دعا إلى إطالق الحملة الوطنية لمواجهة مخططات الضم وصفقة القرن وتشكيل
جبهة وطنية موحدة للمقاومة الشــعبية إدارة االشــتباك الميداني ،وتشكيل لجنة إعالمية متخصصة لإلشراف
على حملة إعالمية ضخمة تضع كل إمكانيات العالم وأدواته ووسائله في مواجهة سياسات االحتالل ،وتشكيل
لجنة قانونية ،مهمتها إعداد ملف قانوني شــامل حول كل تجاوزات االحتالل وتجاوزه للقانون الدولي ،وتوثيق
كل جرائمه بحق الشــعب الفلســطيني ،وتقديم هذا الملف إلى المؤسســات الدولية وخاصة محكمة الجنايات
الدولية ،واالتفاق وطنيا على سياســة تنموية لتعزيز صمود المواطن الفلســطيني ،وترشيد اإلنفاق ،وتعميم
مبادئ التكافل االجتماعي في مواجهة ضغوطات االحتالل االقتصادية والحصار ،وفي ظل جائحة كورونا.
وكلنــا أمل في أن يتم متابعة واســتكمال المقررات والخالصات والتوصيــات الصادرة عن هذا اللقاء
الهام خالل المرحلة القادمة ،وأن تلحق الســلطة الفلســطينية وحركة فتح بركب القوى والفصائل
الفلســطينية وتعمل على تنفيذ برنامج اإلجماع الوطني والترتيب الفوري لعقد لقاء وطني شــامل
لألمناء العامين للفصائل والشخصيات الوطنية ،بهدف التوافق على برنامج وطني كفاحي يستنهض
كل القوى والطاقات الفلسطينية في مواجهة االحتالل ومخططاته الغاشمة.
لقد آن األوان كي نلتئم ونتآلف جميعا تحت راية واحدة ،راية الوحدة والشــراكة والعمل المشــترك ،بما يقود إلى
تفجير أوســع مواجهة شــاملة مع االحتالل في مختلف الميادين والساحات ،ميدانيا وسياســيا وقانونيا وإعالميا
وثقافيا ،بهدف إســقاط مخطط الضم وصفقة القرن ،فهذه المعركة التي حشد لها االحتالل ترسانته العسكرية
وتحالفاته اإلقليمية مع بعض األنظمة والحكومات المتخاذلة ،مدعوما بقوة الهيمنة والعربدة األمريكية ،ال يمكن
خوضها إال بمعركة مضادة شــاملة تتجند فيها كل طاقاتنا الوطنية الفلسطينية ،بموازاة جهد عربي وإسالمي،
رســمي وشــعبي ،يُتوّجه ضغط فاعل في المحافل اإلقليمية والدولية لعزل ومحاصرة االحتالل وإدانة جرائمه
الكبرى وإجباره على وقف إجراءاته ومخططاته العنصرية ومحاسبة قادته أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
إن اللحظة التاريخية الراهنة هي لحظة الحقيقة ،لحظة الصدق واإلخالص ،لحظة أداء األمانة وتحمل المسؤولية
التي تجسد ماهية ومقياس الوفاء والنصرة لفلسطين وشعبها المظلوم وقضتها العادلة ،فنحن اليوم ال نقاوم
ونواجــه المخاطــر المحدقة بالضفة الغربية فحســب ،بل إننا نواجــه الخطر الداهم على القــدس وندافع عن
الالجئين وحق العودة وننافح عن حق قطاع غزة في الحرية ورفع الحصار ،وعيوننا ترنو إلى أهلنا في فلسطين
المحتلة عام  1948وأهلنا المشــردين في ديار اللجوء والشــتات ،ألن المعركة اليوم هي المعركة الكبرى التي
تطاول الوجود والمصير الوطني ،وتتولى الدفاع عن القضية الفلسطينية ككل والوجود الفلسطيني قاطبة.
إن القطار الوطني الفلسطيني قد أطلق صافرة االنطالق لمواجهة مخطط الضم وكل مخططات تصفية القضية من
خالل الجهد الوطني الفصائلي الوحدوي المشترك الذي تجسد في غزة مؤخرا ،ولن يضره من تخاذل عن الركوب فيه
واللحاق به أو أحجم عن نصرته ومســاندته ،فأوراق الخريف المتســاقطة ال تزيد الشجرة الباسقة التي تمتد جذورها
في أعماق األرض إال قوة على قوتها ،وتزيح عن الشجرة عبء انكسارها ومواتها وانطفاء جذوة وروح الحياة فيها.
وأخيرا ..ألم تدرك السلطة وفتح حتى اللحظة أن المعركة الراهنة تقتضي مغادرة الفكر الحزبي والنهج األحادي
والنزول عند مقتضيات الوحدة والشــراكة ،والعمل الفوري على تحقيق الوحدة وإنهاء االنقســام ،أم أنها ال زالت
تراهن على مشــروعها التفاوضي البائس الذي شبع موتا واندثارا ،وتنأى بنفسها عن متطلبات حماية المشروع
الوطني الفلسطيني والدفاع عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في ظل الظروف الخطيرة الراهنة؟!
الوحدة بوابة األمل وجسر العبور نحو االنتصار بإذن اهلل.
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أكدت اهتمامها بالطاقة البديلة

اللجنة االقتصادية تلتقي نائب رئيس سلطة الطاقة ووكيل وزارة المالية
عقدت اللجنة االقتصاديــة لقاء مع نائب رئيس
ســلطة الطاقــة ســمير مطير ،بحضــور رئيس
وأعضــاء اللجنة النــواب :عاطف عدوان ،ســالم
ســامة ،وجميلة الشــنطي ،وبحثوا معه ملفات
تخص قطاع الطاقة ،وعبرت اللجنة عن تقديرها
لجهود سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء في
توزيع التيار على جميع المناطق بعدالة.
واســتمعت اللجنة لشــرح عن واقع الكهرباء في
قطــاع غزة ،ومــدى توفر الكهربــاء للموطنين،
وأيضــا مشــاريع الطاقــة البدليــة ،وأشــادت
بجهود ســلطة الطاقة وشــركة توزيع الكهرباء
وسياســاتها مع القطاعات اإلنتاجيــة الصناعية
والزراعيــة ،وكذلك ركيب العــدادات الذكية في
بيوت المواطنين.
بدوره لفت مطير ،إلى أن قطاع غزة يحتاج ""450
ميجا وات من الطاقة فيما تقدر الكمية المتوفرة
بنحــو " "200ميجا وات ،يتم الحصول عليها عبر
الخطوط القادمة من فلسطين المحتلة ومحطة
التوليد بغزة.

الطاقة البديلة
واستمعت اللجنة الهتمام سلطة الطاقة لمشاريع
الطاقة الشمسية "البديلة" ،حيث تقدم السلطة
ما تستطيع من التســهيالت الفنية وفق النظام
ألي شركة تسعى إلنتاج الطاقة الشمسية وذلك
العتبارها هذه المشــاريع اســتراتيجية في حل
مشكلة الكهرباء.
وبخصــوص دعم المشــاريع اإلنتاجية ،أشــادت
اللجنــة بمــا تقــوم به ســلطة الطاقة وشــركة
توزيع الكهرباء من دعم للمشاريع اإلنتاجية من
خــال توفير الكهرباء لهذه المشــاريع اإلنتاجية
الصناعيــة منهــا والزراعية على مدار الســاعة،

رئيس وأعضاء اللجنة اإلقتصادية لدى لقائهم وكيل وزارة المالية عوني الباشا
والتي تســاهم في النشــاط االقتصادي وتقليل
البطالــة ،حيث توفر الكهرباء لهذه المؤسســات
مع خصم يصل لـ " "20%من اجمالي االستهالك
الشهري للمؤسسات المذكورة.
ودعــت اللجنــة لمراجعــة نظــام المســاهمات
التطويريــة التي أقرتها شــركة توزيع الكهرباء
قبل نحــو عام ،حيــث أكد نائب رئيس ســلطة
الطاقة أنه ســتكون هنــاك ورش عمل ولقاءات
مــا بيــن ســلطة الطاقــة وشــركتي اإلنتــاج
والتوزيع والمجلس التشــريعي باإلضافة لجهات
االختصــاص من أجل التغذية الراجعة في نظام
المساهمات من أجل التخفيف على المواطنين.
وأكــدت اللجنــة علــى مواصلة ســلطة الطاقة
بالتعــاون مــع شــركة توزيــع الكهربــاء وكافة
الجهــات ذات العالقة العمل على تطبيق النظام
الذكــي إذا ما أثبتــت الفتــرة التجريبية أفضلية
هذا النظام ،بحيث يكون التخفيف عن المواطن
الهدف الرئيسي إلى جانب توفير الطاقة.

وقالــت اللجنــة في ختــام اللقاء أنها ســتواصل
العمــل مع الجهــات ذات العالقــة كافة من أجل
توفير الطاقة بشكل وأسعار مناسبة للمواطنين.

وتجتمع بوكيل المالية وتُثمن جهود
وزارته في توفير السلفة الشهرية
للموظفين بوقتها
إلــى ذلك عقــدت اللجنة لقــا ًء مع وكيــل وزارة
الماليــة عوني الباشــا ،بحضور النــواب :عاطف
عدوان ،يوسف الشرافي ،سالم سالمة ،وجميلة
الشنطي.
واستمعت اللجنة من وكيل الوزارة للوضع المالي
بالقطاع ،والنظام المعمول به في هيئة البترول،
وطبيعــة النفقات التشــغيلية في المؤسســات
والــوزرات والهيئــات الحكومية ،وتوفير ســلفة
الرواتب للموظفين فــي ظل األزمة االقتصادية
التي تعانيها غزة.

الزهار يثمن رفض برلمانيين
أراض فلسطينية
لخطة االحتالل "ضم" ٍ
قــال القائم بأعمــال رئيس المجلس
التشــريعي النائــب الدكتــور محمود
الزهار ":إن رئاسة المجلس التشريعي
الفلســطيني تنظــر بعيــن الرضــا
التساع رقعة البرلمانيين األوروبيين
المعارضيــن لخطة االحتــال "ضم"
أجــزاء من الضفــة الغربيــة المحتلة
واألغوار".
وأضــاف الزهار فــي تصريح صحفي
مصــور ،نُقدّر في رئاســة المجلس
التشــريعي موقــف قرابــة ""1080
برلمانيــاً ينتمــون لنحــو " "25دولــة
حــول العالــم ،وقعــوا علــى رســالة
تعبــر عــن اعتراضهم الشــديد على
خطة االحتــال المعروفــة بـ"الضم"
ويطالبــون حكومــات بالدهــم للعمــل الجماعــي والفوري
لمواجهــة الخطة المذكــورة وافشــالها ومنــع االحتالل من
تنفيذها بكل السبُل والوسائل الممكنة.
وأشــاد الزهار بدعــوة العديد من هــؤالء البرلمانيين خاصة
في بريطانيا وإيطاليا وفرنســا ،حكوماتهــم صراحة بإدانة

االحتــال والعمــل علــى نبــذه فــي
المحافــل الدوليــة ،مؤكــداً أن خطة
االحتــال تعتبــر جريمــة مكتملــة
األركان وفق القانون الدولي والقانون
الدولي اإلنساني ،مطالباً أحرار العالم
كلــه بالوقــوف فــي وجــه االحتــال
وإفشال مخططاته التهويدية.
وناشــد القائــم بأعمــال المجلــس
التشــريعي برلماني العالم بالتحرك
الفــوري نحــو عــزل االحتــال وطرد
ممثليه من كل االتحادات والمنتديات
البرلمانية العالميــة ،عقاباً لهم على
الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب
الفلسطيني.
وطالب النائب الزهار المجتمع الدولي
بترجمة القرارات والمواقف السياسية ألفعال تجبر االحتالل
التخلــي عــن مخططاتــه االجراميــة بحــق ثوابت الشــعب
الفلســطيني ودعم ومناصرة القضية الفلســطينية في كل
المحافل الدولية والعالمية ال سيما السعي نحو محاكمة قادة
االحتالل بالمحاكم الدولية.
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وأشادت اللجنة بحرص وزارة المالية على متابعة
الشأن المالي العام ،مؤكدة على ضرورة استمرار
إعطــاء األولوية فــي النفقات العامــة لمواجهة
جائحــة كورونا ،مثمنة جهود الــوزارة في توفير
الســلفة الشــهرية للموظفيــن العموميــن في
موعدها.
وفيما يتعلق بهيئة البتــرول ،أكدت اللجنة على
ضرورة متابعة تنظيم العمل في الهيئة وضبطه
باللوائح ووفقاً للقانون ومبادئ الشــفافية ،كما
اســتمعت اللجنة لخطة الــوزارة والجهــات ذات
العالقة في تطوير العمــل في المعابر التجارية
فــي القطــاع ،ال ســيما نيــة الجهــات المعنيــة
زيــادة عدد المراقبيــن والفنيين المختصين في
المجاالت كافة ،وذلك بهدف التسهيل على التجار
وتذليل عقبات االستيراد واالنتهاء من استكمال
اإلجــراءات اليومية بالســرعة الممكنة ودون أي
معيقات فنية أو إداررية.

د .بحر يرحب بقرارات
البرلمان الهولندي المناهض
لجريمة الضم
رحب رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د .أحمد بحر ،بقرار
البرلمان الهولندي ،والذي اعتبر مشروع الضم اإلسرائيلي،
انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
وأشــاد بحر ،في تصريــح صحفي أصدره أمــس ،بمطالبة
البرلمــان الهولندي حكومتهم بتحديد العقوبات التي يجب
فرضها على االحتالل من قِبل هولندا ،وكذلك دول االتحاد
األوروبي في حال إقدامه على ضم أجزاء من الضفة الغربية
المحتلة.
وعبــر بحــر عــن شــكره لألحــزاب والبرلمــان الهولندي،
لتصويتهم وتأييدهم للقــرار ،بأغلبية " "87نائباً من أصل
" ،"150مشــيداً بالدور الفعال للجــان التضامن الهولندية،
ولرئيــس الوزراء الهولندي الســابق ،فان آخــت ،معتبراً أن
االحتالل تلقى ضربة قاصمة في أحد أكثر البلدان تأييداً له.
ولفــت إلــى أن البلــدان األوروبيــة والعواصــم العالميــة
والمؤسسات األممية اكتشفت الطابع العدواني والعنصري
لالحتــال اإلســرائيلي ،داعيــاً دول العالــم للبــدء الفعلي
بمعاقبة االحتالل على جرائمه بحق الشــعب الفلســطيني
باإلضافــة لطــرد ممثليــه مــن واالتحــادات والمنتديــات
البرلمانية العالمية.
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"كورونا" يهدد محافظة الخليل وعموم الضفة الغربية
النائب سميرة الحاليقة :استهتار
المواطنيــن وتراخــي الحكومة
سببين رئيسين النتشار "كورونا"
بالخليل
تصاعدت وتيرة انتشار فايروس كورونا مؤخرًا في
محافظة الخليل تحديــدًا وفي عموم محافظات
الضفة الغربية بشــكل مخيف قد يــؤدي لوقوع
كارثة صحية -ال قدر اهلل -إذا تواصل تراخي الجهات
الرســمية في مواجهــة الفايروس ،واســتهتار
المواطنين وعــدم التزامهم بإجــراءات الوقاية
سببين رئيسيين

النائــب عن محافظــة الخليل ســميرة الحاليقة
أكدت أن سبب انتشــار فايروس كورونا وارتفاع
عدد اإلصابات في المحافظة بشكل كبير ،يعود
لسببين رئيسيين األول استهتار الجمهور وترك
أساســيات الســامة الصحيــة ،والثانــي تراخي
الجهات الرسمية في مكافحة الفايروس.
وقالت الحاليقة لصحيفة "البرلمان" :إن محافظة
الخليل كانت من المحافظات اآلمنة من فايروس
كورونا وأن أعــداد اإلصابات فيهــا كان محدوداً
جــداً ،ولكــن مــع بداية حزيــران بــدأت األرقام
باالزدياد".
وأشــارت الحاليقة ،إلى أن محافظة الخليل تعد
محافظــة كبيــرة وذات كثافــة ســكانية عالية،
وانتشــار فايــروس كورونــا فيها يعنــي كارثة
صحية خطيرة ،محذرة من اســتمرار االســتهتار
مــن قبل المواطنين والتراخي من طرف الجهات
الصحية والرسمية.

قابل للمقاومة

وبينــت النائــب الحاليقة أنــه ال يوجــد متابعة

النائب محمد الطل :الغاء الحكومة
حجر العمال وعدم متابعة حركتهم
على المعابــر والطــرق االلتفافية
تسبب بانتشار الفيروس بالضفة

والسالمة التي حددتها جهات االختصاص.
ولتفــادي وقــوع الكارثــة يتفــق الجميع على
ضرورة العودة إلــى اإلجراءات التي تم اتخاذها
مــع بداية ظهــور الفايروس ســواء مــن قبل
المواطنيــن والجهــات الرســمية والصحيــة
فــي المتابعــة والوعــي والتباعــد االجتماعي

جيــدة للعمال الذين يتنقلون ســواء من الخليل
أو أي محافظــة أخــرى مــن محافظــات الضفــة
إلى فلســطين المحتلة عــام  1948كما كان في
السابق مع بداية ظهور الفايروس" ،فمنذ بداية
حزيران لم تعد الجهات الرسمية تفحص العمال
وال حتــى العمــال توجهوا مــن تلقاء أنفســهم
للمراكز الصحية لالطمئنــان على صحتهم كما
كان يحدث مع بداية ظهور الفايروس".
وأكــدت الحاليقــة علــى ضــرورة أن يغــادر
المواطنون مربع االستهتار ،والعودة إلى االلتزام
بالنصائح واإلرشادات الصحية ،واتباع اإلجراءات
السليمة قدر اإلمكان ورفع حالة الوعي بخطورة
الفايروس ومسببات وكيفية تفاديه.
وقالــت ":إنــه مــن غيــر الجيــد أن نســلم بأن
الفايــروس انتشــر وأنه ال مفر مــن اإلصابة به،
بل يجب العــودة لإلجراءات الوقائية والســامة
الصحيــة للحد مــن الفايــروس والخــروج بأقل
األضرار الممكنة".
وطالبــت النائــب الحاليقــة الجهــات الرســمية
والصحيــة بالعــودة للعمــل بإجراءات الســامة

والفحوصات الدورية وغيرها.
وللوقوف على تداعيات وأســباب توســع رقعة
انتشــار "كورونــا" بالضفــة وســبُل مجابهته
والحد منه "البرلمان" اســتطلعت أراء نائبين من
محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة وأعدت
التقرير التالي:

وبشــكل مكثف ،ومتابعة المواطنين واألســواق
والعمال وكل النشــاطات التي من شأنها توسيع
رقعة انتشار الفايروس.

التباعد االجتماعي

في ذات اإلطار؛ قال النائب عن محافظة الخليل
د .محمــد الطــل ":إن ظاهــر فايــروس كورونا
أصبحت مخيفة ،مســتغربا من تراجــع إجراءات
الجهات الرسمية والصحية في مواجهة الفايروس
وتراخيها في إجراءات الحد من انتشاره".
وأوضــح النائــب الطــل أن الجهــات الرســمية
والصحية كانــت تتابع فايروس كورونا بشــكل
جيــد جداً ولكنهــا مؤخــراً تراخت بحيــث عادت
الحياة بشكل طبيعي في الضفة الغربية رغم أن
الخطر ما زال موجوداً.
ولفــت النائــب الطل إلــى أن الجهات الرســمية
لم تعــد تتابع حركة العمال ســواء على المعابر
الرســمية أو عبر الطرق االلتفافية ،وألغت فكرة
حجر العمال ،كما أن عدم الوعي لدى المواطنين
لدرجــة إنكار بعضهم لوجود الفايروس ســاهم
في انتشاره وتغوله في صفوف المواطنين.

ودعا إلى عودة كافة إجراءات الســامة والوقاية
من الفايروس ســيما التباعــد االجتماعي ووقف
كافــة مظاهــر التجمــع واالزدحــام ،وإطــاق
حملة توعية واســعة ،وتوفير كافــة االحتياجات
للمواطنين.

متطلبات المواجهة

وشدد النائب الطل على ضرورة صرف الحكومة
لرواتــب الموظفيــن حيــث ال يمكــن مواجهــة
الفايــروس وفــرض االغــاق دون أن تلبــى
احتياجات المواطنين ،مستبعداً أن تكون سلطة
رام اهلل غيــر قادرة على تلبيــة الحد األدنى من
الرواتــب واالحتياجات خاصة مــع اقتراضها من
البنــوك والمســاعدات الكبيــرة التــي وصلتهــا
لمواجهة جائحة كورونا.
وأشــار إلــى أن موضوع الرواتــب وتأخرها حرف
البوصلــة لــدى المواطنين في مواجهــة كورونا
وحتــى فــي مواجهة جريمــة الضم التــي ينوي
االحتــال تنفيذهــا ،األمر الــذي يتطلب تحديد
األولويــات ودعــم المواطنيــن أوال وتعزيــز
صمودهم.

نواب الوسطى يتفقدون المحكمة الشرعية ويلتقون مدير شرطة المحافظة
تفقــد وفــد من نــواب كتلة التغييــر واالصالح
بالمحافظة الوســطى المبنى الجديد للمحكمة
الشــرعية في النصيرات ،وأطلعوا على مهامها
وانجازاتهــا ،وطبيعــة الخدمــات التــي تقدمها
للجمهــور ،وأهــم المعيقــات التــي تواجههــا،
مؤكديــن علــى أهميــة دورهــا الشــرعي
والمجتمعي.
وضــم الوفــد ُك ً
ال مــن النــواب :عبــد الرحمن
الجمل ،ســالم ســامة ،وهدى نعيم ،وكان في
اســتقبالهم رئيس المحكمة الشرعية القاضي
حسام الحليمي ،ورئيس القلم بالمحكمة ،وعدد
من مدراء الدوائر ولفيف من العاملين فيها.
ويلتقون مدير الشرطة
إلى ذلك اســتقبل النائب عبــد الرحمن الجمل،
والنائب هــدى نعيم ،مدير شــرطة المحافظة
الوســطى العميــد إيــاد ســلمان ،رافقــه مدير
العالقات العامة المقدم عرفات أبو جياب ،وذلك
يوم أمس األول بمكتب النواب بالمحافظة.

النائب عبدالرحمن الجمل والنائب هدى نعيم أثناء استقبالهما مدير شرطة المحافظة الوسطى العميد إياد سلمان
بدورهما أثنى النائبان على جهود قائد شرطة
الوســطى والعاملين معه في خدمة المواطنين
والمحافظــة على ممتلكاتهــم الخاصة وحماية
المؤسســات العامة وتحقيق النزاهــة والعدالة

وانفاذ القانون.
فــي حين أكــد العميد ســلمان ،أن المؤسســة
الشــرطية تقــوم بوجباتهــا اليوميــة بكل جد
واجتهــاد ،وأن جميع المواطنين سواســية أمام
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القانون ،الفتاً لإلنجازات المتحققة خالل النصف
األول مــن العــام الجــاري على الرغــم من قلة
اإلمكانيات المادية والبشــرية وندرة االمدادات
اللوجستية.
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طالب أحرار العالم بأوسع حملة احتجاجية ضد االحتالل

د .بحر :خطة الضم باطلة وتهدف لسلب األرض الفلسطينية ومخالفة للقانون الدولي
أكد رئيس المجلس التشــريعي باإلنابــة د .أحمد
بحــر ،أن خطة الضم باطلة وتهدف لســلب األرض
الفلســطينية ،مطالباً أحــرار العالم بأوســع حملة
احتجاجيــة ضد االحتالل لثنيــه عن تنفيذ مخطط
الضم.
جــاءت تصريحات بحر ،خــال مقابلــة تلفزيونية
عبر شاشــة فضائية األقصى وتــم بثها يوم أمس
ببرنامــج هنــا فلســطين ،وقــال فيهــا ":إن خطة
الضم تهدف لالســتيالء على األغوار الفلســطينية
والتي تشكل  28%من أراضي الضفة الغربية وهي
المصدر الغذائي الرئيســي وتضم ثالث أكبر خزان

للميــاه الجوفية في الضفة" ،الفتاً إلى أن " "65ألف
فلسطيني يسكنون في األغوار معرضون للتهجير.
وأضــاف رئيــس المجلــس التشــريعي باإلنابة أن
قــرار حكومــة االحتــال بضــم أراضــي األغــوار
مخالفة واضحة لكافة القــرارات والقوانين األممية
ذات العالقــة ومنهــا قــرار الجمعيــة العامة لألمم
القاضي بعدم شرعية امتالك أي جزء من األراضي
باستخدام القوة ،محمال المجتمع الدولي المسؤولية
الكاملــة في تطبيق قراراتــه وخاصة قرار محكمة
العدل حول عدم قانونية جدار الفصل.
وبين بحر ،أن القوانيــن الدولية التي جاءت لصالح

الشعب الفلسطيني متعددة لكنها ال تطبيق ،الفتا
إلــى أن الواليات المتحدة األمريكيــة داعمة للقرار
والموقف الصهيوني واألمم المتحدة ال تفعل شيئا
حينما يكون القرار لصالح الشــعب الفلسطيني وال
تطبقه.
وأوضح أن اجتماع الفصائل الفلسطينية واستجابة
حركــة فتــح لهــذا النــداء ،يمثــل وحدة الشــعب
الفلســطيني ،مؤكدا أن االجماع الوطني والشعبي
لمواجهة قرار الضم وصفقة القرن يعبر عن اإلرادة
الفلسطينية التي ستنتصر وأن الحقوق تتخذ بالقوة
واإلرادة والعزيمة وليس بالحوار والمفاوضات.

استقبلوا مراقب عام الداخلية ..نواب غزة يتفقدون مراكز تصحيح امتحانات الثانوية
تفقد النواب :أحمد أبو حلبيــة ،مروان أبو راس،
ومحمــد فرج الغــول ،عدداً مــن مراكز تصحيح
امتحانات الثانويــة العامة في مدينة غزة ،وكان
في اســتقبالهم مدير مديريــة التربية والتعليم
بغــرب غزة عبــد القادر أبو علــي ،وأطلع النواب
علــى عمل اللجــان ومدى التــزام العاملين فيها
بإجراءات الوقاية من جائحة كورونا.
وثمــن الوفــد جهــود وزارة التربيــة والتعليــم
ومديرياتها والمعلمين ورؤساء اللجان في مراكز
التصحيح ،إلنجــاح العملية التعليمية وامتحانات
الثانوية العامــة رغم الحصار وإجــراءات جائحة
كورونــا ومــا ترتب عليهــا من صعوبــة ظروف
الطلبة.
وعبر النواب عن فخرهم وسعادتهم بما يتميز به
المعلمون من الدقة واألمانة واإلخالص والتفاني
بالعمل في مراكز التصحيح من أجل اســتكمال
انجاز االمتحانات على أكمل وجه وإظهار النتائج
للطلبة متمنين التفوق والنجاح لهم جميعاً.

ويستقبلون المراقب العام لوزارة
الداخلية
إلــى ذلــك اســتقبل النائبــان أحمد أبــو حلبية،
ومروان أبو راس ،المراقب العام لوزارة الداخلية

النائبان أحمد أبوحلبية ومروان أبو راس لدى استقبالهما مراقب عام الداخلية والوفد المرافق له
اللــواء ماهر بنــات والوفــد المرافق له ،وأشــاد
النائبين بجهود المراقب وطواقم العاملين معه
وخاصة تلك الجهود الهادفة لتعزيز حالة الحريات
العامــة وحقوق المواطنين ،وتناول اللقاء العديد
من النقاط المهمة التي تبين دور وعمل المراقب
العام واإلجراءات التي يتبعها في تلقيه شــكاوى

المواطنين ومراحل وآليات التعامل معها.
بــدوره اطلع اللواء بنات ،النواب على أهم محاور
العمل وخاصة الرقابيــة والتحقيقات والمظالم،
مؤكــداً وجــود طاقــم متخصص مــن العاملين
المنتشرين في المراكز على مستوى المحافظات
الســتقبال ومتابعة شــكاوى المواطنيــن ،الفتاً

لإلنجــازات المتحققة خــال النصــف األول من
العــام الجاري ،مشــيراً أن مكتــب المراقب العام
شكل العديد من لجان التحقيق لدراسة تفاصيل
الشكاوى الواردة ومعالجتها من الناحية القانونية،
مرحباً بالتواصــل والتعاون المشــترك مع نواب
المجلس التشريعي ولجانه المتخصصة.

في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع المجلس التشريعي

رابطة برلمانيون ألجل القدس تحذر من خطورة جريمة الضم وتدعو العالم لتجريم االحتالل
أعربت رابطة برلمانيون ألجل القدس عن قلقها
البالــغ إزاء احتمــال ضــم االحتالل اإلســرائيلي
ألراضي من الضفة الغربية المحتلة ،والذي يمثل
انتهاكا خطيراً لميثــاق األمم المتحدة واتفاقيات
جنيف ويتعارض مع المعايير الدولية.
وأصــدرت الرابطــة بيــان لهــا  -يأتــي ضمــن
بروتوكــول التعــاون المشــترك بيــن الرابطــة
والمجلس التشــريعي الفلسطيني ،-طالبت فيه
المجتمــع الدولــي الــرد على أي ضــم لألراضي
الفلســطينية ،من خالل فرض إجراءات مساءلة
صارمة ضد االحتالل.

واعتبرت الرابطة جريمة الضم أحد أفظع أعمال
االستعمار االســتيطاني التي شــهدها المجتمع
الدولــي في القــرن الماضــي ،مبينــة أن الضم
ســيحول الضفة الغربية إلى "كانتونات" معزولة
ً
انتهاكا
تشــبه نظام الفصل العنصري ،ما يمثل
خطيرًا لحقوق الشــعب الفلســطيني في تقرير
المصيــر ،وســيكون له تأثير عميــق على الحياة
الفلسطينية اليومية.
وقالت الرابطة إن تحرك االحتالل نحو الضم يأتي
في ظل استمرار سياسة الضم الفعلي في الضفة
وانتهاكات منهجية لحقوق اإلنسان ،ووفقاً لألمم
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المتحــدة ومنظمــات حقوق اإلنســان ،كالحصار
المفروض على غزة ،والنقل القســري للســكان،
واالستخدام المفرط للقوة والتعذيب ،والهجمات
المتكررة على المؤسسات الفلسطينية.
وشــددت الرابطة أن حزم المجتمع الدولي أصبح
أكثر إلحاحًا لرفض الخطة اإلســرائيلية ،ودعت
مؤسســات الحكــم ،والبرلمانييــن العالمييــن
لمواصلــة العمــل ،نحو سياســة عدم التســامح
إطالقــاً ،رداً على تحــركات االحتالل نحو الضم،
أن مثل هذه الخطوات تهدّد الســام
مع التأكيد ّ
واالستقرار العالمي.
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مواقف برلمانية دولية
" "1080برلماني أوروبي يعارضون خطة الضم
أعلن أكثر من ألف برلماني أوروبي ينتمون لـ " "25دولة ،معارضتهم خطة االحتالل اإلســرائيلي ضم
أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وأرسل " "1080برلمانيا أوروبيا رسالة موقعة بأسمائهم لقادة الدول األوروبية ،طالبوا فيها حكوماتهم
بمواقف أكثر حزما لردع االحتالل عن تنفيذ خطته ،وأكد البرلمانيين في رســالتهم أن خطة االحتالل
تنافي القانون الدولي وتقتل آمال السالم في العام ،وتترك األراضي الفلسطينية فريسة لالحتالل.

البرلمان البلجيكي يناهض الضم
ألراض
قــرر البرلمان الفيدرالي البلجيكي تبني إجراءات مناهضة لمخطط ضم االحتالل اإلســرائيلي
ٍ
فلسطينية محتلة ،ووافق على القرار " "101نائبا ،وامتنع عن تأييده " "39نائباً ،دون اعتراض أي نائب.
وطالــب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة مع الدول األوروبية التي تشــاركها ذات الموقف
وبلورة سلسلة من اإلجراءات الفاعلة المناهضة لالحتالل بهدف منعه من تنفيذ خطة الضم.
وناشــد البرلمان البلجيكي حكومة بالده للسعي لدى المجتمع الدولي وخاصة مجلس األمن والجمعية
العامة إلفشال خطة الضم.
تســلم القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي
النائب الدكتور محمود الزهار ،تقرير ديوان الرقابة
الماليــة واإلدارية للعــام  ،2019بحضور النائبان:
عبد الرحمــن الجمل ،ويونس األســطل ،واألمين
العام للمجلس التشريعي د .نافذ المدهون ،وذلك
أثناء زيارة رئيس الديوان د .محمد الرقب ،لرئاسة
المجلس التشريعي.
بدوره ثمن د .الزهار دور ديوان الرقابة في متابعة

أداء المؤسســات الحكوميــة ،معتبــراً أن التقريــر
السنوي أساس اإلصالح والحكم الرشيد.
وأوصــى الزهــار بتشــكيل لجنة مهنيــة مختصة
بهــدف دراســة التقريــر وتزويــد لجــان المجلس
التشريعي المختصة بمخرجاته من أجل تطبيقها
على أرض الواقع ،وضمان تحقيق اإلصالح المالي
واإلداري وفقــاً للقوانين ســارية المفعــول ومبدأ
سيادة القانون.

النائب سالم سالمة يزور بلدية المغازي
ويستقبل مدير شرطة مرور الوسطى

نواب إسبان يرفضون الضم
اإلسباني ووزراء سابقون وسياسيون ،على موقفهم الرافض لخطة ضم أجزاء
أكد أعضاء في البرلمان ٍ
من األراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة للسيادة اإلسرائيلية.
وطالبوا حكومة بالدهم برفض خطة الضم ،معبرين عن قلقهم الشديد من تداعياتها على المنطقة
والعالم بشكل عام وذلك في رسالة أبرقوا بها لوزيرة خارجية إسبانيا "أرنتشا غونثالث".
وأكد النواب أن القرار اإلســرائيلي يمثل اختراقا فاضحاً للقانون الدولي ويهدد بشــكل كبير االتفاقيات
الدولية.
وشددوا على ضرورة تصدي االتحاد األوروبي والدول األعضاء لقرار الضم ومواجهته ،مطالبين الحكومة
اإلسبانية بتبني قرارات ضد قرار الضم والعمل مع األطراف الدولية كافة لضمان عدم تنفيذه.

االتحاد األوروبي يؤكد عدم قانونية الضم
حــذر االتحــاد األوروبي ،االحتالل اإلســرائيلي من تنفيذ خطة "الضم" وقال الممثل األعلى للسياســة
الخارجية واألمنية في االتحاد األوروبي جوزيف بوريل ،في كلمة له أثناء جلسة للجمعية العامة للبرلمان
األوروبي ":إن الموقف من خطط الضم اإلسرائيلية واضح ،وهو الرفض التام".
وأكــد بوريل ،على أن "خطط الضم" اإلســرائيلية خطوة تتعارض مع القانــون الدولي ،معتبراً أن هذا
القرار يضر بحل الدولتين وباالســتقرار اإلقليمي ،فضال عن إلحاقه الضرر بالعالقات اإلســرائيلية مع
العالم.

البرلمان العربي يدين الضم
أدان رئيس البرلمان العربي ،الدكتور مشــعل بن فهم الســلمي ،اإلجراءات أحادية الجانب التي أعلنت
واقع
عنها حكومة االحتالل االســرائيلي بهدف تغيير الوضع القائم في األراضي الفلســطينية وفرض ٍ
جديدٍ سيكون له عواقب وخيمة وتداعيات خطيرة على مستقبل السالم في المنطقة.
وأكد السلمي ،دعم البرلمان العربي لقرار فلسطين قطع كل أشكال العالقات مع االحتالل والتحلل من
االتفاقيات وااللتزامات الموقعة معه.

" "120برلمانيا فرنسيا يدعون حكومتهم لالعتراف بدولة فلسطين

زار النائــب ســالم ســامه بلدية المغــازي وهنأ
رئيس وأعضاء المجلس البلدي الجديد بمناســبة
اســتالمهم مهامهم وتمنى لهم التوفيق والنجاح
وكان في استقباله رئيس البلدية الجديد الدكتور
حاتــم الغمــري ،وأعضاء مــن المجلــس البلدي،
ودعاهــم لمواصلــة مشــوار المجلــس الســابق
ومتابعة كل المشــاريع الحيويــة وتقديم ما يلزم
نحو تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين.
إلى ذلــك اســتقبل النائب ســامة بمكتبه مدير
شــرطة المرور فــي المحافظة الوســطى المقدم
إســماعيل نوفــل ،وأثنــى علــى جهــوده وطاقم

العامليــن معه في الحفاظ علــى حياة المواطنين
من خالل تنظيم عمليــات المرور والعمل الدؤوب
لتطويــر المنظومة المرورية للتخفيف من حوادث
الســير ،مشــيداً بالســعي الدائــم لتطويــر كادر
العامليــن بشــرطة المــرور واخضاعهــم لدورات
تدريبية متخصصة.
بــدوره قدم المقدم نوفل ،شــرحاً وافياً حول أهم
انجــازات مديرية إدارة شــرطة المرور بالمحافظة
الفتــاً ألهم معيقات العمل المتمثلــة بقلة الكادر
وندرة المعدات اللوجســتية الالزمة إلنجاز العمل
اليومي.

طالب " "120برلمانياً فرنســياً من أعضاء مجلســي الشــيوخ والنواب ،ومن مختلف التيارات السياسية
الفرنســية ،الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باالعتراف بدولة فلسطين ،ردًا على خطة الضم التي
تنوي حكومة االحتالل البدء بتنفيذها قريبا.
وعــدّد البرلمانيون في رســالتهم مجمــل الردود الدوليــة الرافضة لخطة الضــم ،مطالبين الحكومة
الفرنســية بأن تتقدم إلى األمام وأن تكون الدولة الفلسطينية دولة حقيقية وليست مجرد "كانتونات"
معزولة بعضها.
وطالب البرلمانيون بضرورة فرض عقوبات دولية على االحتالل في حال تنفيذه مخطط الضم باعتباره
يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ،ويشكل خطراً كبيراً على األمن والسلم في المنطقة وعلى حقوق
الشعب الفلسطيني.

نائب يوناني يدعو لالعتراف بفلسطين ردا على جريمة الضم
أكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اليوناني ،وعضو البرلمان اليوناني ،يورغوس مارينو ،أن
حزبه يرفض تماماً قرار االحتالل ضم أراضي فلسطينية وفرض سيطرته عليها ،مشددا على ضرورة
اتخاذ إجراءات عقابية ضد االحتالل.
وأوضح "مارينو" أن حزبه قدم مساءلة للحكومة حول عدم اعتراف حكومة اليونان بدولة فلسطين رغم
وجــود قــرار من البرلمان اليوناني بذلك ،معتبرا أن االعتراف بها هو أقل رد على جرائم االحتالل بحق
الشعب الفلسطيني وانتهاكه للقانون الدولي.
وشدد على ضرورة أن يكون هاك حراك دولي شعبي ورسمي لدعم الحقوق الفلسطينية ومنع االحتالل
من تنفيذ جريمة الضم.
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هنية يدعو لمالحقة المعتدين
على رئيس التشريعي وتقديمهم للمحاكمة

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

صف ًا واحد ًا

الحماية لرئيس وأعضاء المجلس التشريعي في الضفة
الغربية المحتلة ،الفتاً لمبــدأ الحصانة البرلمانية الذي
يتضمن حماية األعضاء المنتخبين.
الجدير ذكره أن مسلحين كانوا قد أطلقوا مؤخراً النار على منزل
دويك في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة ،للمرة
الثانية خالل أيام دون أن تقوم األجهزة األمنية في الضفة بأي
جهد ألجل منع تلك االعتداءات على الرغم من تقديم "دويك"
لشكوى رسمية لدى جهات االختصاص مشفوعة بتصوير من
كاميرات منزله تظهر المعتدين بوضوح.

طالب إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة
"حماس" والنائب في المجلس التشــريعي ،السلطة في
الضفــة الغربية بمالحقة المعتديــن على منزل رئيس
الســلطة التشــريعية الدكتور عزيز دويــك واعتقالهم
وتقديمهم للمحكمة فوراً.
وأعــرب هنيــة خــال اتصــال هاتفــي مــع دويك عن
استنكاره لالعتداءات اآلثمة التي تعرض لها بيته ممن
وصفهم بالفئة المأجورة ،معبرًا عن تضامنه الكامل مع
رئيس المجلس وأســرته الكريمة وذويه ،وداعياً لتوفير

لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي
تعالج قضايا متعددة

عقدت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي في المجلس
التشــريعي اجتماعيــن منفصلين خالل األســبوع الجاري
بحضور رئيس وأعضاء اللجنة النواب :إســماعيل األشقر،
مروان أبو راس ،ســالم سالمة ،محمد فرج الغول ،يونس
أبو دقة ،وجميلة الشنطي ،وناقشت خاللهما قضايا عديدة
تستحوذ على اهتمام المواطنين.
وأشــار رئيس اللجنة النائب األشــقر ،إلى أن لجنته بحثت
تقرير ديوان الرقابــة المالية واإلدارية المتعلق بالبلديات
والهيئات المحلية وبعض المؤسسات الرسمية ذات العالقة
المباشرة بعمل اللجنة باإلضافة لدراسة التوصيات الواردة
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فــي التقرير وســبُل متابعتها وآليات تطبيــق توصياتها
بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ،الفتاً لمناقشــة معمقة
لملــف تعييــن رؤســاء جــدد لبعــض بلديات قطــاع غزة
والوقوف على حيثيات التعيين ودوافعه وفوائده المختلفة.
وقال النائب األشقر ":لقد ناقشنا بعض الشكاوى والقضايا
المحالة للجنة سواء من قبل مؤسسات رسمية أو أهلية أو
أفراد من المجتمع الغزي وقررت اللجنة عقد جلسة استماع
لوكيــل وزارة الداخليــة واألمن الوطني اللــواء توفيق أبو
نعيم األسبوع المقبل لمناقشــة العديد من الموضوعات
المهمة معه والتي تقع ضمن نفوذ ومهام وزارته.

يقف شــعبنا صفاً واحداً وبــكل قوة وإصرار لمواجهة ما بــات يعرف بخطة "الضم"
وهي بال شك واحدة من أخبث وأخطر المشاريع االستيطانية الصهيونية منذ عقود
خلت ،لقد شــهدت غزة يوم أمس واحدة من أهم فعاليات االحتجاج الهادفة إليقاظ
ضمائر االمة وأحرار العالم ورفع مستوى الخطورة لديهم تجاه الخطة المذكورة.
وأمــام هــذه العنجهيــة الصهيونية المدعومــة أمريكيــاً كان لزاماً على شــعبنا
الفلســطيني أن يقــول كلمته الفاصلة نحو إفشــال مســاعي االحتــال ،فهبت
المقاومة الفلســطينية الباســلة لتنذر العدو بـ"فصل الخطاب" الذي اعتبرت فيه
قيادة المقاومة لحظة تنفيذ خطة "الضم" بمثابة اعالن حرب على شــعبنا وهذا
في تقديري من أقوى ردود األفعال المطلوب اإلفصاح عنها وهو رد لم يتأخر وجاء
في موعده المتوقع.
تبع ذلك على الفور وقبيل موعد التنفيذ بقليل مناورة عســكرية عالية المســتوى
نفذتهــا المقاومة وأطلقت خاللها قرابة عشــرين صاروخاً بعيد المدى باتجاه البحر
فــي تعبير واضح عن تمــام الجهوزية ،وقد علق االعالم العبــري على هذا الحدث
بالقول ":المنظمات الفلســطينية في غزة أصابها الجنــون فأطلقت " "10صواريخ
تجاه البحر في أقل من " "30دقيقة وهذه رسالة واضحة وساخنة للجيش".
وإذا واصــل العــدو تهديداته بتنفيذ خطتــه القذرة فال أســتبعد أن تلجأ المقاومة
لتصعيــد نوعــي وغير مســبوق وال تتوقعــه قيادة العــدو متمث ً
ال بشــن هجمات
صاروخيــة مكثفــة انطالقاً مــن غزة التــي باتت عاصمــة قويــة للمقاومة على
مســتوطنات العدو بالضفة الغربية المحتلة والمنوي ضمها للســيادة الصهيونية
وهذا في حد ذاته ســيكون رداً صاعقاً من شأنه زعزعة استقرار المستوطنين في
التجمعات االستيطانية الكبرى.
وإذا حدث ذلك فمن شأنه تحريض أحرار الضفة الغربية على التمرد على االحتالل
ومعاونيه الذين يشــكلون طــوق حماية للمصالح الصهيونية فــي الضفة المحتلة
وبالتالي تعزيز قيمة المقاومة في الضفة الغربية وتطوير أدائها المناهض لالحتالل
ومشاريعه التهويدية ذات البعد التدميري على المشروع الوطني الفلسطيني.
وفــي مقابل االســتعدادات التي تجري فــي غزة فإن الموقف الرســمي في الضفة
الغربية لم يكن بمستوى الطموح الوطني المطلوب ،باإلضافة لقمع الردود الشعبية
المتعطشة للتظاهر ضد االحتالل ،لم يكن عاقل يتصور صدور تصريح رسمي عن
قيادة الضفة مفاده تســليم ســاح أجهزة أمن الضفة لالحتالل اذا بدأ تنفيذ خطة
الضم ،بد ًال من التهديد باســتخدام هذا السالح في مظانه الصحيحة وهي مقاومة
االحتالل أو وضعه تحت تصرف عموم أبناء الشــعب الفلســطيني من أحرار الضفة
بهدف مقاومة االحتالل طالما أن سلطة الضفة عاجزة عن ذلك.
إن الظروف الراهنة وحساسية الموقف السياسي في تقديري الخاص تشكل فرصة
رائعــة لوضع حد نحو تثبيت قواعد اشــتباك جديدة مع العــدو عنوانها انهاء تفرد
العــدو بالضفة الغربية المحتلة وإيقاف محاوالته المتكررة الســتضعافها والتغول
على أرضها وذلك عبر تهديد مصالح االحتالل في التجمعات االستيطانية الكبرى
بالضفــة بهجمات منطلقة من غــزة بمعنى أن المقاومة في غزة لن تقف مكتوفة
األيــدي ولن تكون متفرجــة حيال ما يجــري بالضفة من إجــراءات للعدو ،وبذلك
تنخرط المقاومة بالدفاع عن الضفة بهدف افشال مخططات االحتالل فيها.
وعلى صعيد أخر من واجباتنا كشــعب واقع تحت االحتالل توســيع رقعة التعاطف
مع قضيتنا من الناحية الشــعبية والرسمية والبرلمانية عبر التواصل مع حكومات
العالــم وبرلماناتــه ومؤسســاته المختلفة لتوضيــح الهم الفلســطيني ومجابهة
مشــاريع االحتالل لنصل ألوســع حمالت تضامن مع شعبنا ونصرة لقضيتنا ،وهنا
يأتــي الحديث عــن الدور المفقود للدبلوماســية الفلســطينية وســفارات منظمة
التحرير المنتشرة حول العالم والتي ال تقوم بواجباتها الوطنية وعليه يتوجب على
ممثلي ومؤسسات حركات المقاومة في كل مكان يتواجدون فيه القيام بذلك بقدر
االســتطاعة طبعاً وهذا أفضل من بقاء التمثيل الفلســطيني محصور في سفارات
المنظمة التي ال تمثل شعبنا التمثيل الحسن.

مدير التحرير
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