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الزهار: نطالب المنظمات الدولية بالتدخل العاجل إلنقاذ 
حياة األسرى في سجون االحتالل وعلى السلطة برام اهلل 
إرسال حصة غزة من األدوية والمستلزمات الطبية فورًا 

د. بحر يشيد بإقرار البرلمان التركي
 موازنة تشغيلية للمشفى التركي بغزة

في رسالة وجهها لرئيس البرلمان

عَبَر النائبُ األول لرئيس المجلس التشــريعي 
أحمــد بحر، عن اعتــزازه وفخره بإقــرار البرلمان 
التركي موازنًة تشغيليًة للمستشفى الذي أقامته 
تركيا في قطاع غزة، موجهًا الشــكر لتركيا شعبًا 
وبرلمانًا وحكومًة لما تُقدمه للشعب الفلسطيني 

من دعٍم وعونٍ.
وقال بحر، في رســالة وَجهها لرئيــِس البرلمان 
التركــي مصطفى شــنطوب، إن إقــرار البرلمان 
التركــي للموازنة يأـــتي فــي وقت شــعبنا فيه 
بأمــس الحاجة لتعزيــز الصمود، خاصــًة وأنه ال 

يزاُل يعاني من الحصار والعدوان المتواصلين من 
قِبل االحتالل، الفتًا إلى ما يُعانيه قطاع غزة من 

نقص شديد في األدوية والمستهلكات الطبية. 
ودعــا بحر، رئيس البرلمان التركي لإلســراع في 
صــرف الموازنــة التشــغيلية، من أجــل أن تقوم 
الطواقــم الطبيــة والفنيــة بالبــدء فــي تقديم 
الخدمات الطبية للشــعب الفلســطيني، مشــيدًا 
بالدعــم التركــي المســتمر والمتواصــل لدعم 
شــعبنا، آمــاًل أن تحــذو كل الــدول اإلســالمية 

والعربية وأحرار العالم حذو تركيا في ذلك.
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أخبار 2

النائب أبو حلبية: إسقاط الواليات المتحدة صفة 
الفلسطيني عن المقدسيين جريمة ومخالفة للقوانين الدولية

المجلس التشريعي يقر العمل 
بخطة الطوارئ لمواجهة 

فايروس كورونا

رئاسة التشريعي تشكر برلمانيين 
بريطانيين على موقفهما الرافض لصفقة القرن

دعا لنصرة أهالي القدس وتعزيز صمودهم

في إطــار سياســة العمــل بخطة 
الطــوارئ فــي قطاع غزة بســبب 
فيــروس كورونــا، أعلــن المجلس 
اتخــاذ  الفلســطيني  التشــريعي 
التــي  القــرارات  مــن  مجموعــة 
مــن شــأنها الحفاظ على ســالمة 
عمــل  واســتمرارية  الموظفيــن، 

التشريعي.
وأوضــح التشــريعي فــي تصريح 
صحفي مقتضب صدر عن الدائرة 
اإلعالميــة بداية األســبوع الجاري 
أن الــدوام ســيكون وفــق نظــام 
بمــا  الموظفيــن،  بيــن  المناوبــة 
يســمح باســتمرار العمــل وقيــام 
المجلس بمهامه المناطة به، دون 
أي تعطيــل أو ضرر. ودعا المجلس 
التشريعي في تصريحه الموظفين 

إلــى اتخاذ أعلــى درجــات الوقاية 
والحذر خالل االحتكاك مع الجمهور 
والعمــل علــى انجــاز المعامــالت 
حسب النظام واالعتماد على العمل 

اإللكتروني قدر المستطاع.
الخطــة  أن  التشــريعي  وبيــن 
المذكورة ســيبقى العمــل بها إلى 
أن يتم اتخــاذ قرارات جديدة، وفق 
تطور حالة الطوارئ في قطاع غزة. 
الجدير ذكره أن المجلس التشريعي 
كان قد أعلن ســابقًا اعتبــار العام 
للعمــل  عامــًا   "2020" الجــاري 
االلكتروني بالمجلس مع ما يعنيه 
المصطلح من تقليل االعتماد على 
األعمال اليدوية أو الطباعية الوقية 
وزيــادة االعتمــاد علــى األعمــال 

االلكترونية بشكل عام.

المجلــس  فــي  القــدس  لجنــة  رئيــس  أكــد 
التشــريعي النائب أحمد أبــو حلبية، على عدم 
قانونية اجراءات االحتالل اإلسرائيلي والواليات 
المتحدة األمريكية في مدينة القدس المحتلة، 
موضحا أن اســقاط الخارجيــة األمريكية لصفة 
الفلســطيني عن المقدســيين مخالف للقانون 
الدولــي والقــرارات الدوليــة باإلضافــة لكونها 

جريمة قانونية وسياسية وأخالقية.
وبين أبو حلبية، في تصريحات خاصة "للبرلمان" 
أن عدم وصف الخارجية األمريكية للمقدسيين 
بالفلســطينيين فــي تقريرها األخيــر، يخالف 
الوضع القانوني الدولي والقرارات الدولية حول 

والمسيحية، وتقسيم األقصى زمانيا ومكانيا.
لتغييــر  األمريكيــة  المحــاوالت  أن  وأوضــح 
هوية القــدس جريمة جديدة تمارســها اإلدارة 
األمريكيــة بحــق شــعبنا الفلســطيني وأهلنا 

المقدسيين على وجه الخصوص.
ودعا النائب أبو حلبية أهالي القدس باالستمرار 
في صمودهم في مواجهة االحتالل ومخططاته 
التهويدية، مؤكدا أنها ستفشــل بجهود الشعب 

الفلسطيني المتمسك بأرضه وتراثه وهويته. 
وطالب أحرار العالم لدعم صمود أهالي القدس 
لمواجهة مخططات االحتــالل التهويدية والتي 

تستهدف األرض واالنسان والمقدسات. 

القدس وسكانها، حيث تعد مدينة القدس ذات 
خصوصيــة وفق األمــم المتحدة وتــرزح تحت 

االحتالل.
واعتبر أبو حلبية المحــاوالت األمريكية لتغيير 
هوية المقدسيين من خالل وصفهم بمصطلح 
المواطنيــن "غير اإلســرائيليين" خــالل تقرير 
الخارجيــة األمريكيــة، ضمن سياســة االنحياز 

األمريكي لالحتالل، ودعمه.
وأشار إلى مسلســل الدعم والتواطؤ األمريكي 
مــع االحتــالل بدايــة مــن االعتــراف بالقدس 
عاصمــة للكيان، ونقل الســفارة إليهــا، ودعم 
خطــوات االعتداء على المقدســات االســالمية 

التشريعي يندد بإصابة أسرى بفيروس كورونا ويحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياتهم
استنكرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني 
إصابة بعض األســرى في سجن مجدو بفيروس 
كورونا المســتجد، وذلك على إثر أنباء انتشرت 
مؤخرًا تفيد بإصابة خمسة أسرى، مشددة على 
ضرورة دق ناقــوس الخطر في كافة الســجون 
اإلسرائيلية، قبل أن تحدث كارثة بحق األسرى.

وحمل التشــريعي في بيان لــه أصدره الخميس 
ســلطات   ،2020 آذار   19 الموافــق  الماضــي 
االحتالل المسؤولية الكاملة عن سالمة األسرى 
فــي ســجونه، وذلــك انطالقــًا مــن القوانيــن 
واألعــراف الدولية، التي تُحمّــل جهة االعتقال 
مســؤولية ســالمة وصحة المعتقليــن، مطالبًة 
بتحقيــق واضــح في كيفيــة وصــول الفيروس 

لألسرى.
وحذرت رئاســة المجلس التشريعي من خطورة 

بفيروس كورونا وآلية تقديم الخدمة الطبية لهم.
وأكد الزهار على ضرورة أن يشمل التقرير اجراءات 

انتقال الفيروس لعدد كبير من األسرى على اعتبار 
أن الســجون مــكان مغلــق وال تتوفر فيها أســس 
الســالمة الصحية المطلوبــة للتعامل مع فيروس 

كورونا.
وقال التشريعي :"إنه ال يستبعد أن يكون االحتالل 
اإلســرائيلي قــد تعمــد نقــل الفيروس لألســرى 
الفلســطينيين، وذلك بهــدف التخلص من بعض 
األســرى، خاصة وأن عدد شــهداء الحركة األسيرة 
222 شــهيدا قتلوا بطرق شــتى من قبل االحتالل 

وبدم بارد".
في ذات اإلطار؛ هاتف رئيس كتلة التغيير واالصالح 
البرلمانية النائب د. محمود الزهار مصدرًا مسؤواًل 
في اللجنــة الدولية للصليب األحمــر بقطاع غزة، 
وطالب اللجنــة الدولية بتقرير رســمي حول حالة 
األســرى في ســجون االحتالل وخاصــة المصابين 

االحتالل لحفظ ســالمة األســرى في ســجونه، 
وعــدم تفشــي المــرض، محــذرا مــن تراخــي 
االحتالل وأي جهات ذات عالقة في ملف األسرى، 
األمر الذي سيسبب كارثة بكل ما تعنيه الكلمة.

وطالــب النائــب الزهــار المؤسســات الدوليــة 
والمنظمــات األمميــة وفــي مقدمتهــا الصليب 
األحمر لتحمل مســؤولياتها، والمبادرة بإرســال 
وفود طبية دولية لالطالع على أحوال األســرى 
وتوفيــر ســبل الحمايــة الطبية لهم والشــروع 
بإجــراءات وخطــوات قانونيــة من شــأنها إجبار 
االحتــالل على اطــالق ســراحهم أو على األقل 
تقديــم الرعايــة الطبية لهم بمــا يضمن عدم 
تفشــي الفيروس بينهــم ســيما وأن الفيروس 
المذكــور ســريع االنتشــار محذرًا مــن خطورة 

تفشيه.

أرســلت رئاســة المجلس التشــريعي 
برقية شــكر وتقدير، لعضوي البرلمان 
البريطانــي للنائــب تومــي شــيبارد، 
والنائب فليبــا وينفورد، على موقفهما 

الرافض لصفة القرن.
وجاءت تصريحات النائبين البريطانيين 
خالل ندوة عقــدت في مجلس العموم 
البريطانــي مؤخــرا وبحثــت االنحيــاز 
األمريكــي لالحتــالل ومخالفة صفقة 
القــرن للقوانين الدوليــة والمعاهدات 
األممية التي أقرت الحقوق الفلسطينية 

واعتبرت القدس محتلة.
ووصفت رئاســة المجلس في برقيتها 
تصريحات النائبين بالخطوة الصحيحة 
لمواجهــة صفقــة القــرن، واالنتصــار 
لقواعد القانون الدولي، وتحقيق السلم 
والعدل الدوليين، وإقرار بحقوق الشعب 

الفلسطيني.
أن هــذا  التشــريعي  رئاســة  وأكــدت 
الموقف الرافض لصفقة القرن يشــدد 

على حق العودة لالجئين الفلســطيني 
وفقا لقرارات مجلــس األمن والجمعية 
العامــة لألمــم المتحدة التــي ناصرت 
الحــق الفلســطيني وانتصــرت لعدالة 

الشعب والقضية الفلســطينية، داعية 
برلمانات العالم للضغط على االحتالل 
بكل السبل المتاحة ألجل انصاف شعبنا 

ووقف مجازر االحتالل بحقه.
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أخبار ومقاالت

بلطف اهلل ورعايته.. غزة تحاصر كورونا
بادئ ذي بدء، نحمد اهلل تعالى كل الحمد ونشكره كل الشكر على نعمته العظيمة 
بحفظ شــعبنا فــي قطاع غزة وإســباغه –ســبحانه- لواســع رعايته علــى أهلنا 
الصامدين في ظل الوباء القاتل والجائحة الخطيرة )فيروس كورونا( التي انتشرت 

في بقاع األرض انتشار النار في الهشيم.
إن من أجّل وأعظم النعم اإللهية التي حبانا اهلل تعالى إياها، خلوّ قطاع غزة من أي 
مصاب بفيروس كورونا، وما الحالتين المصابتين بالفيروس إال حالتين لمواطنين 
قدمــا من باكســتان، نجم عنهما فقط ســبع إصابات جديدة ممــن خالطوهم من 
رجال األمن والشــرطة، وهو ما يعني أن أرض القطاع ال زالت أرضًا حرامًا ومنطقة 

ممنوعة على هذا الوباء.
لقــد أصاب هــذا الوبــاء الخطير المنظومــة الدولية فــي الصميم، حيــث انهارت 
منظومات صحية لدى دول وازنة وكبيرة وذات إمكانيات واسعة، ما يعني أننا اليوم 
نعيش تجليــات النعمة الكبرى والفضل اإللهي الذي منح غــزة وأهلها الصامدين 

الحفظ والرعاية في ظل الظروف القاهرة.
لقد ارتبك العالم أجمع في مواجهة الفيروس القاتل، وغرقت الدول في متاهات من 
الحيرة واالنهيار، إلى أن اهتدت إلى المنهج النبوي السديد الذي رسم لنا رسول اهلل 
صل اهلل عليه وســلم خطوطه الواضحة حين قال موجّها المسلمين: "ِإذا سمعتم 
بــه بأرٍض )الطاعــون(؛ فال تقدموا عليه، وِإذا وقع بــأرٍض، وأنتم بها؛ فال تخرجوا 

فرارًا منه".
ومن هنا فقد استقام الصحابة الكرام على توجيهاته الشريفة في مواجهة األوبئة 
المعدية، ففي العام الثامن عشر من الهجرة وقع "طاعون عمواس" بالشام، فأرسل 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه إلى سيدنا عمرو بن العاص رضي اهلل عنه، 
وأمــره بأن يجد حال في مواجهة هذا الوباء، فنظــر عمرو بن العاص فقام بالناس 
قائال: أيُّها الناس، ِإنَّ هذا الوجع ِإذا وقع وِإنما يشتعل اشتعال النَّار، فتجنَّبوا منه 
في الجبال. فخرج إلى الجبال، وخرج النّاس، وتفرقوا جميعا في الجبال حتّى رفعه 

اهلل عنهم، وما هي إال ثالثة أيام حتى انتهى الوباء من حياة المسلمين.
ومن فضل اهلل علينا أن المنهج النبوي الشريف قد وجد تجسيداته التامة على أرض 
قطاعنا الحبيب، فمنذ األيام األولى النتشار الوباء اتخذت الوزارات المختصة وزارة 
الصحة ووزارة األوقــاف والداخلية ووزارة االقتصــاد ووزارة التربية والتعليم جملة 
من اإلجراءات الصارمة والخطوات الحاســمة والتدابير الوقائية بهدف التصدي ألي 
سيناريو محتمل حيال هذا الفيروس الخطير، فإننا نقدر عاليا هذه الجهود الجبارة 

كما نقدر تكاتف وتعاضد أبناء شعبنا بكل شرائحه في مواجهة هذا الفيروس.
وفي هذه األيام العصيبة ال ننســى األسرى في سجون االحتالل الذين يعانون من 

اإلهمال الطبي المتعمد 
ففــي ظل إصابة عدد من الســجانين كما أعلنت وكاالت األنبــاء الصهيونية فإننا 
نحمــل االحتالل كامل المســؤولية عن حياة األســرى وســالمتهم وفــق القوانين 

والمعاهدات الدولية
لذا فإن األمــم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر وكل المؤسســات الدولية 
مطالبة بالوقوف عند مسؤولياتها إللزام االحتالل بإنفاذ البروتوكوالت الدولية التي 

تضمن سالمة األسرى. واإلفراج العاجل عنهم
أما الالجئون الفلســطينيون -هذا الجزء األصيل من شعبنا-، والذي يعيش ظروًفا 
حياتية صعبة فإن وكالة غوث وتشــغيل الالجئين الفلسطينيين -األونروا  مطالبة 
بــأن تقوم بدورها المنوط بها وخاصة توفير الرعاية الصحية، وســبل الوقاية من 
هــذا الفايروس الفتــاك حيث ال يخفى على أحد هشاشــة  وضعف النظام الصحي 

فيها .
وهنا ال يسعنا اال ان نتقدم بالشكر الجزيل لكل من مد لنا يد العون ونخص بالشكر 

العظيم دولة قطر الحبيبة على ما قدمته الهلنا في القطاع 
وختامًا .. حفظ اهلل ألبناء شــعبنا دينهم وعقيدتهــم ووطنهم، وأدام عليهم نعمة 
الصحة والعافية، ويســر لهم سبل الرزق والتوفيق والسداد، وبارك لهم في شؤون 
معيشتهم ودنياهم، وأكرمهم بكسر الحصار والنصر والتحرير والفرج القريب بإذن 

اهلل. وحفظ اهلل غزة من كل سوء وجنبها األمراض واألوبئة.
اِحِمينَ" "َفاللَّ َخْيٌر َحاِفًظا َوُهَو َأْرَحُم الرَّ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

التشريعي يستقبل وفدا 
من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة

رئاسة التشريعي تشيد برفض أعضاء 
في الكونغرس األمريكي لسياسة هدم 

االحتالل للمنازل الفلسطينية 

استقبل المجلس التشــريعي الفلسطيني بمقره في 
مدينة غزة، منتصف األسبوع الجاري وفدا من الهيئة 
الوطنية العليا لمســيرات العــودة ومواجهة الصفقة، 
وناقش الطرفان االستعداد الوطنية لتنظيم فعاليات 

ذكرى يوم األرض في الثالثين من الشهر الجاري.
وضم الوفد كال من القيادي في حركة حماس إسماعيل 
رضــوان، والقيادي في حركة الجهاد اإلســالمي أحمد 
المدّلــل، وممثليــن عن القــوى والفصائــل الوطنية 
واالســالمية، وكان فــي اســتقبالهم النائــب محمود 
الزهار رئيس كتلة التغيــر واإلصالح، بحضور النائب 
أحمد أبو حلبية، والنائب إســماعيل األشــقر، والنائب 

مشير المصري.
وناقــش الحضور االســتعدادات الوطنيــة والفعاليات 
التــي من الممكــن تنظيمها بهدف إحيــاء ذكرى يوم 
األرض دون اغفال إمكانية استبدال الفعالية المليونية 

لمسيرات العودة بأنشطة وفعاليات أخرى، خاصة في 
ظل انتشــار فيروس كرونا العالمي، بفعاليات رمزية 
الكترونيــة وإعالميــة تؤكد على التماســك بالثوابت 

الوطنية ورفض صفقة ترامب.
وشدد النائب الزهار، على أهمية تنفيذ فعاليات الهيئة 
الوطنية في ظروف صحية وأجواء مناســبة بعيدا عن 
االزدحــام حفاظا على حياة المواطنين والمشــاركين 

بالفعاليات المختلفة.
واستعرض الزهار، دور المجلس التشريعي في الرقابة 
علــى الســلطة التنفيذية ومتابعة عمل المؤسســات 
الحكوميــة كافة، وخاصة اإلجــراءات المتخذة للوقاية 
من فيــروس كورونا، وفي مقدمتهــا الحجر الصحي، 
الهــادف لحماية المجتمع المحلي فــي قطاع غزة من 
الفيروس، مشــيد باإلجــراءات المتخذة واالســتجابة 

السريعة من المواطنين.

أشادت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، بموقف 
"64" عضوا في الكونغــرس األمريكي، الذين رفضوا 
سياســات االحتالل في هدم منازل الفلسطينيين في 

الضفة الغربية المحتلة وخاصة شرقي القدس.
جاء ذلك في تصريح صحفي أصدرته رئاسة المجلس 
عشية اعالن أعضاء الكونغرس الذين رفضوا سياسة 
االحتــالل واجراءاتــه فــي الضفــة الغربيــة والقدس 
المحتلتين، رسالة وجههوها لوزير الخارجية األمريكي 
مايك مومبيو، إزاء استمرار هدم منازل الفلسطينيين 

ونقلهم قسريا من أماكن سكناهم األصلية.
وجــاء فــي التصريــح:" فــي ظــل تســارع الهجمــة 
اإلســرائيلية علــى كل مــا هــو فلســطيني، وتغول 
االحتالل من خالل اجراءاته وقراراته على أبناء الشعب 
الفلســطيني، يواصــل أحــرار العالــم فــي كل مكان 
دعمهــم للفلســطينيين انطالقًا من عدالــة قضيتنا 

وكشــفًا لجرائم االحتالل ووجه الحقيقي القبيح، الذي 
يخالف كل القوانين واألعراف الدولية والسماوية".

وأشــادت رئاســة المجلس بموقف أعضاء الكونغرس 
األمريكي الرافضين لسياســة هــدم المنازل وتهجير 
الفلســطينيين، مطالبة بتحرك أوســع لوقــف الدعم 
ضــد  التعســفية  واجراءاتــه  لالحتــالل  األمريكــي 

الفلسطينيين.
وطالبــت رئاســة المجلــس المجتمــع الدولــي بإلزام 
االحتــالل بقواعد القانــون الدولي، وحماية الســكان 
المدنييــن مــن اجراءاتــه التعســفية وفقــا لمواثيق 
ومعاهدات حقوق االنسان الدولية، داعية أحرار العالم 
للوقوف إلى جانب الفلسطينيين في كل مكان، وفضح 
ممارسات االحتالل، وصوال لعزله، مؤكدة على الدعم 
الكامل لحقوق شــعبنا الفلسطيني وخاصة في مدينة 

القدس المحتلة.

لمناقشة فعاليات يوم األرض
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تقرير

الزهار: نطالب األمم المتحدة بالضغط على االحتالل 
لتسهيل إدخال مستلزمات مواجهة كورونا لغزة

عقدت رئاســة المجلس التشــريعي الفلســطيني مؤتمر صحفي 
صباح أمــس األول الخميس بمقر التشــريعي بمدينة غزة حول 
إجراءات الجهات الحكوميــة لمواجهة فيروس كورونا والحد من 
انتشاره بين المواطنين، وتال بيان المجلس النائب محمود الزهار 

نيابة عن رئيس التشــريعي، مطالبًا األمم المتحدة والمنظمات 
الدوليــة بالضغــط على االحتــالل إلدخال مســتلزمات مواجهة 
الفيــروس، ومواصلة الجهــود لضمان االفراج عن األســرى في 
سجون االحتالل، "البرلمان" تابعت المؤتمر وأعدت التقرير التالي: 

متابعة متواصلة 
واستهل الزهار المؤتمر بالحديث عن المتابعة 
الحثيثــة من قبل لجــان التشــريعي المختلفة 

لالطالع على  
اإلجــراءات التي قامــت بها الجهــات الحكومية 
بخصــوص مواجهة انتشــار فيــروس كورونا، 
شــاكرًا للجهات الحكومية جهودها في مواجهة 
هذا الوبــاء الخطير، مســتعرضًا أخر التطورات 
حــول هــذا الوباء وســبل مواجهتــه والحد من 

انتشاره. 
مسئولية االحتالل

وحمّــل الزهــار، االحتالل المســؤولية الكاملة 
عن شــؤون أبناء الشعب الفلســطيني المحتل 
من هــذا الوباء الخطيــر وعدم قيامــه بتوفير 

المتطلبات الالزمة للوقاية والفحص والعالج.
كمــا حمــل االحتــالل المســؤولية الكاملة عن 
ســالمة أســرانا البواسل في ســجون االحتالل 
بالذات فــي ظل اإلهمال الطبــي وعدم توفير 
ســبل الوقايــة الالزمة لهم في ضوء ما نشــره 
اإلعــالم الصهيوني مــن ظهور بعــض حاالت 
اإلصابة بين المحققين والســجانين الصهاينة 
الذين يتعاملون مع األســرى وخاصة في سجن 

مجدو.
إجراءات وقاية

وأكــد على أن التنســيق بيــن الجانب المصري 
ولجنــة متابعــة العمــل الحكومــي فــي قطاع 
غزة يســير على أعلى مســتوى وفقًا لخطوات 
مدروســة من أجل منــع وصــول مصابين إلى 

وســوريا واألردن بتســهيل تقديــم الخدمــات 
والمســتلزمات التــي ينبغــي أن تقدمها وكالة 
الغوث وتشغيل الالجئين لهم، بالذات في ضوء 
هشاشــة وضعف بنية النظام الصحي في هذه 

المخيمات.
ونوه إلــى دور الحصــار في اضعــاف إمكانيات 
القطــاع الصحــي في غزة عــن القيــام بدوره 

لمواجهة مثل هذه الكارثة الصحية. 
التوصيات

1.مطالبة األمم المتحدة والمؤسســات الدولية 
دخــول  لتســهيل  االحتــالل  علــى  بالضغــط 
مستلزمات مواجهة الوباء، ومطالبتهم بالتدخل 
العاجــل إلنقاذ حياة األســرى واإلفــراج عنهم، 
وإطــالق حملــة دوليــة لإلفــراج عن األســرى 

الفلسطينيين في سجون االحتالل.
2.دعوة المؤسســات الصحيــة الدولية وخاصًة 
منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي 
بقطاع غزة والضفــة الغربية والقدس باألدوية 
والمســتلزمات الطبية الالزمة لمواجهة انتشار 

فايروس كورونا.
3.مطالبــة األمــم المتحــدة بالتدخــل الفوري 
والعاجل لرفع الحصار عن قطاع غزة والشــعب 

الفلسطيني.
تعتقــل  التــي  العربيــة  الــدول  4.مطالبــة 
فلســطينيين بإطالق ســراحهم فورًا وبخاصة 

البالد التي اجتاحها الوباء.
5.على وكالة الغوث توفير الحماية االحتياجات 
اإلنسانية الضرورية للشــعب الفلسطيني في 

مخيمات اللجوء في فلسطين وخارجها.

القطــاع من الخارج، مؤكدًا أن إغالق معبر رفح 
بالكامل باســتثناء الحاالت اإلنســانية جاء في 

ضوء هذا التنسيق.
وأشاد الزهار باإلجراءات والتدابير التي اتخذتها 
وزارة الصحــة وبالتعــاون مع منظمــة الصحة 
العالميــة والجهــات المختصة لمتابعــة الوضع 
الصحي في القطاع لضمان تلبية الحد المقبول 

في مواجهة هذا الفيروس.
ولفــت لصوابية قــرار وزارة التربيــة والتعليم 
العالــي وقف الدراســة فــي الفصل الدراســي 
الثاني في المدارس والجامعات كخطوة وقائية 
مشيدًا بنهج التعلم عن بعد، ومثمنًا الدور البارز 
والمهــم لــوزارة الداخلية على مســتوى توفير 
األمن، وضبــط مناطق الحجر الصحي والحركة 
على المعابر، والجهوزية في التواصل المباشر 

مع المواطنين.
التوعية والتثقيف

وثمن الزهــار، ما قامت بــه وزارة األوقاف منذ 
بدايــة األزمــة لبــث الوعــي الديني المســاند 
للوقاية مــن الوباء وإجراءاتها في منع انتشــار 
الوبــاء، مؤكدًا فاعلية اإلجــراءات التي اتخذتها 
وزارة االقتصاد في سبيل ضمان تأمين وتوفير 
المــواد الغذائيــة األساســية وضبط األســعار 
ومنــع االحتــكار وإجــراءات الســالمة والوقاية 
وضبط المخالفين ومحاســبتهم وضمان حماية 

المستهلك.
مسئولية المجتمع الدولي

ولفت ألهميــة قيام الــدول المضيفة لالجئين 
الفلسطينيين في المخيمات وخاصة في لبنان 

6.مطالبة ســلطة رام اهلل بإرسال حصة قطاع 
غزة من األدوية والمستلزمات والدعم المباشر 

لمواجهة هذا الوباء الخطير. 
7.علــى الجهــات الحكومية إيجــاد أماكن حجر 
صحي وفق المعايير الصحية الدولية الستيعاب 

المرضى تحسبًا النتشار الفيروس.
8.دعــوة المواطنين لاللتــزام التام والتقيد بما 
يصدر عــن الــوزارات المختصــة للحفاظ على 

حياتهم وسالمتهم ومنع انتشار الفيروس.
9.مطالبــة الجهات الحكوميــة بتكثيف التدابير 
واإلجــراءات الالزمــة للوقايــة والســالمة على 

المعابر والمعابر التجارية.
10.دعوة مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة 
في تحمل المســؤولية المجتمعية تجاه أهلهم 

وشعبهم في مواجهة هذا الوباء.
11.مطالبة الجهات الحكومية المختصة بتقديم 
التسهيالت واإلعفاءات الضريبية بشكل مؤقت 
للتجار وبالذات تجار الســلع الغذائية األساسية 
والدوائية لدعم هذا القطاع وضمان استمراريته 

ومساعدته في تجاوز هذه األزمة.
12.مطالبة الجهات الحكومية بمساعدة شرائح 
المجتمع الضعيفة وأصحــاب المهن المتضررة 
مــن هذه األزمــة وفق ضوابط مهنية شــفافة 

وعادلة.
13.يثمــن المجلــس التشــريعي المســاعدات 
المقدمة من دولة قطر الشــقيقة ويدعو الدول 
العربية واإلســالمية لتحمل مسؤولياتها اتجاه 
تقديم الدعم المالي ألبناء الشعب الفلسطيني 

لتجاوز هذه األزمة الخطيرة.
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عقدت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي في 
المجلس التشــريعي، برئاســة النائب إسماعيل 
األشــقر، جلســة اســتماع لقيــادة جهــاز الدفاع 
المدني، للوقوف على إجراءات السالمة والوقاية 
المتخــذة فــي الحــرف والمهــن الخطــرة، وذلك 
بحضور كال من النائب محمد فرج الغول، والنائب 
سالم ســالمة، والنائب مروان أبو راس، والنائب 

جميلة الشنطي. 
 وقــال النائــب األشــقر:" إن هذه الجلســة جاءت 
لمتابعــة إجــراءات الدفــاع المدنــي حــول منح 
التراخيص للحرف والمهن الخطرة".، وذلك بهدف 
االطالع على ســبل وإجــراءات حماية المواطنين 
وللوقــوف علــى دور الدفاع المدني فــي متابعة 
أعمالهــم ومهامهــم الرامية للحفــاظ على أمن 
وسالمة المجتمع، مطالبًا باتخاذ إجراءات صارمة 

وفق القانون ضد المخالفين.
جانبــه، أوضح النائب ســالمة أن الجلســة جاءت 
قبل عمــل لجنة تقصــي الحقائــق المكلفة من 
المجلس التشريعي حول حادثة حريق النصيرات، 
للوقــوف على كافة اإلجــراءات المتخذة من جهاز 
الدفاع المدني قبل وأثناء وبعد الحادثة، والتعرف 
على مواطن الخلل وطــرق إصالحه بالتعاون مع 

السالمة للحرف والمهن الخطرة. من ناحيته شدد 
مديــر عام الدفــاع المدني علــى أن جهازه يبذل 
أقصــى الجهود من أجل حمايــة حياة المواطنين 
والمحافظة على ســالمتهم على الرغم من قلة 

الجهات المختصة.
وبينــت اللجنــة أنهــا تعمل علــى إعــداد تقرير 
موســع حــول دور جهاز الدفاع المدنــي والجهات 
الحكوميــة ذات االختصاص فــي متابعة إجراءات 

اإلمكانيــات وانعــدام الموازنــات الفتــًا للنقص 
الشــديد الــذي يعانيــه الجهاز ســواء مــن حيث 
القوى البشــرية أو اإلمكانيــات المادية والمعدات 

واللوجستيات المطلوبة لعمل الدفاع المدني. 

النائب الجمل يستقبل مدير الدفاع المدني في الوسطى
استقبل رئيس لجنة التربية والقضايا 
االجتماعية النائب عبد الرحمن الجمل 
في مكتبه، مدير جهاز الدفاع المدني 
في المحافظة الوسطى العميد رامي 

العايدي.
واســتمع النائــب الجمــل إلمكانيات 
وخطط الدفاع المدنــي في التعامل 
خاصــة  والطــوارئ،  األزمــات  مــع 
الحرائق، وكيفية تطوير جهاز الدفاع 
المدني من حيث الكــوادر والمعدات 
عمله، مؤكدًا أن جهازه لن يتوانى في ليكــون على اســتعداد تــام لتقديم 

الخدمة التي يستحقها أبناء شعبنا.
وأكد النائب الجمــل حرص المجلس 
التشــريعي على تطوير جهاز الدفاع 
المدنــي وتوفير كل مــا يلزمه وفق 
االمكانــات الموجــودة، مشــيدا بأداء 

رجال والطواقم العاملة بالجهاز. 
هــذا وأطلع العميــد رامــي العايدي 
مدير الجهاز، النائب الجمل على أهم 
انجــازات الدفاع المدني فــي الفترة 
الحالية خاصة فــي مواجهة فيروس 
أثناء الحروب واألزمات والطوارئ.تقديــم الخدمــة للمواطنين وخاصة كورونا، وخطط تطوير الجهاز وآليات 

لجنة الداخلية واألمن تستمع لمدير جهاز الدفاع المدني
لبحث إجراءات السالمة

النائب البرغوثي: حكومة نتنياهو تمارس 
العنصرية حتى في زمن "كورونا"

حــذر النائــب مصطفــى البرغوثي من 
مواصلة حكومــة نتنياهو ممارســاتها 
العنصرية ضد الفلســطينيين حتى في 
وقــت يتوحد فيه العالــم لمواجهة وباء 
"كورونا"، الذي وصفه بأنه يمثل واحدة 
من أفدح الكوارث التي حلت بالبشــرية 

جمعاء.
واستهجن النائب البرغوثي في تصريح 
صحفي، أصدره أمس وتلقت "البرلمان" 
نســخة عنه األســلوب الذي تعاملت به 
حكومة نتنياهو والشركات اإلسرائيلية 
مع العمال العرب، بعــدم توفير أماكن 
إقامة إنســانية لهم، وإلقــاء من يصاب 
منهــم بالحمى أو المــرض على قارعة 
الطريق دون أدنى المقومات اإلنسانية 

أو وسائل الحماية الصحية.
القمعيــة  نتنياهــو  أجهــزة  إن  وقــال 
تحــاول منع المجتمع الفلســطيني في 
القدس مــن التعاون لحماية أنفســهم 
وعائالتهم، وأقدمت أكثر من مرة على 

الذيــن يوزعون  المتطوعيــن  احتجــاز 
نشــرات التوعية الصحيــة، أو يحاولون 

بجهودهم الذاتية تعقيم أحيائهم.
وأضــاف أن هذه التصرفــات العنصرية 
تثير االشــمئزاز، لكنها لن تكســر روح 
التكافــل فــي المجتمــع الفلســطيني 
الصابر والذي يضرب مثاًل في االنضباط 
"كورونــا"  وبــاء  لمكافحــة  والتعــاون 

الخطير.

النائب هدى نعيم: مطالبة أعضاء الكونجرس 
بالضغط على االحتالل لوقف هدم المنازل خطوة 

باالتجاه الصحيح
اعتبــرت النائــب فــي المجلــس 
التشــريعي هدي نعيم أن توقيع 
أكثر مــن 100 عضــو كونغرس 
إدارة  فيهــا  يدعــون  رســالة 
الرئيس األمريكــي دونالد ترمب 
لمعارضة هــدم االحتالل لمنازل 
الفلسطينيين في الضفة والقدس 
االتجــاه  فــي  المحتلــة، خطــوة 

الصحيح وتحتاج الستكمال.
وقالت النائب نعيــم :" إن العمل 
الدبلوماســي لــه أهميــة كبيرة 
بفضــح جرائــم االحتــالل ضــد 
شــعبنا، ويجــب الضغــط علــى 
المؤسسات السياسية والبرلمانية 
التخــاذ مواقف منصفة للشــعب 
يتعــرض  الــذي  الفلســطيني 
النتهاكات وجرائم االحتالل التي 

تخالف القانون الدولي".

وأضافــت النائــب نعيــم:" البــد 
مــن مواصلــة خطــوات مالحقة 
االحتــالل وأن يالحق قــادة دولة 
االحتــالل كمجرمي حرب على ما 

ارتكبــوه من جرائــم وأن عدوان 
االحتالل ضد شعبنا الفلسطيني 

ال يمكن انكاره." 
التخــاذ  نعيــم  النائــب  ودعــت 
إجــراءات فاعلــة للجــم االحتالل 
واجرامه ضد شعبنا الفلسطيني، 
جرائــم  اســتمرار  مســتنكرة 
االحتــالل بهدم بيوت المواطنين 
الضفــة  فــي  الفلســطينيين 

والقدس المحتلة.
وطالبت النائب نعيم أحرار العالم 
إلى االســتمرار بحمالت المناصر 
وتعزيــز  الفلســطيني  للشــعب 
صمودهــم خاصة المقدســيين، 
مؤكدة على أن التحشــيد لصالح 
الحق الفلسطيني خطوة حقيقية 
وإيقــاف  االحتــالل  لجــم  نحــو 

جرائمه.
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التشريعي يقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق حول واقع التحقيق مع الموقوفين في السجون
قــررت لجان الداخليــة واألمن والحكــم المحلي، 
والرقابــة، والقانونيــة في المجلس التشــريعي 
الفلسطيني، تشــكيل لجنة تقصي حقائق حول 
واقــع التحقيــق مــع الموقوفين في الســجون، 
وظروف مراكز التأهيل واالصالح في قطاع غزة 
ومــدى موائمتها للقانون، جاء ذلك خالل جلســة 
استماع عقدتها اللجان المذكورة بمقر التشريعي 
مؤخرًا مع النائب العام الفلســطيني المستشــار 

ضياء الدين المدهون.
واســتعرض النائب العــام جهود النيابــة العامة 
في تشــكيل لجنة مناهضة التعذيب، والتنسيق 
مع األجهــزة األمنية لعقد الــدورات المتخصصة 
واالســتعانة بخبــراء فنييــن لموائمــة أســاليب 
التحقيــق مــع المعاييــر الدوليــة والتشــريعات 
الســارية، منوهًا الــى أن العديد من مؤسســات 

النائب أبو دقة: استمرار الحصار خطر حقيقي على المنظومة الصحية
أكد النائــب يونس أبو دقة، أن اســتمرار الحصار الذي 
يفرضه االحتالل على غزة منذ ســنوات يشــكل خطرًا 
حقيقيــًا على المنظومة الصحية والمؤسســات الطبية 
في قطاع غزة، وخاصة في ظل وصول فيروس كورونا 

للقطاع.
وقــال النائــب أبو دقــة فــي تصريح صحفــي أصدره 
مؤخرًا:" إن الحصار الــذي يفرضه االحتالل على قطاع 
غزة حرم شــعبنا مقومات الحياة وفي ظــل وجود وباء 
كورونا فان الحصار يزيد األمور ســوءًا وينذر بإفشــال 

وانهيار المنظومة الصحية في القطاع".
وأشــار إلى أن حصار غزة يعتبــر مخالفة واضحة للقانون 
الدولي، مؤكدًا على ضرورة رفع الحصار الذي يعد بمثابة 
سياســة عقاب جماعــي باإلضافــة لكونه تجــاوز صارخ 
لحقوق االنســان وجريمــة تطال مليوني شــخص ممن 

يعيشون في القطاع.
وطالــب النائــب أبو دقــة األمــم المتحدة والمؤسســات 
الحقوقية والدولية وأحرار العالم بالعمل على رفع الحصار 
المفــروض على قطاع غــزة وإنقاذ الوضــع الصحي في 

ظل وجــود وباء كورونا وضعف اإلمكانيات المتاحة بفعل 
الحصار.

ودعا الشعوب العربية واإلسالمية للوقوف بجانب شعبنا 
في ظــل جائحة كورونا األمــر الذي يشــكل تحديًا جديًا 
للبشرية، موضحًا أن القطاع الصحي والمؤسسات الطبية 
بغزة بحاجة ماســة للدعم المادي والمعنوي واللوجستي 
حتى تتمكن من القيام بواجباتها اإلنســانية والمحافظة 
على أرواح المواطنين وتقديم العالج الالزم لهم وخاصة 

للمصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

حقوق االنسان والمجتمع المدني شريكة في هذا 
البرنامج.

وفيمــا يتعلــق بحادثــة وفــاة الموقــوف عصام 

السعافين بتاريخ 23/2/2020، استعرض النائب 
العام مالبسات الحادثة وحيثيات الوفاة في ضوء 
تقرير الطب الشــرعي، وتقرير األدلــة الجنائية 

وجهات االختصاص، مؤكــدًا دعم النيابة العامة 
لحقوق الموقوفين وسعيها الدائم لالطالع على 

سالمة اإلجراءات المتخذة بحقهم. 

النائب الحية يحمل االحتالل مسؤولية 
توفير متطلبات مواجهة كورونا

النائب سلهب االحتالل لم يتخذ التدابير الالزمة 
لمواجهة كورونا في السجون 

حمــل النائب فــي المجلس 
الحيــة،  التشــريعي خليــل 
االحتالل المسؤولية الكاملة 
عن توفير متطلبات مواجهة 
فايروس كورونا للمواطنين 
في قطــاع غــزة، مؤكدا أن 
االحتالل ســيكون مســؤواًل 
عن تفشــي الفيــروس في 
القطاع، نظرا للحصار الذي 
يفرضــه منذ ســنوات على 

غزة.
ولفت الحيــة في تصريحات 
أدلــى بهــا مؤخرًا لوســائل 

االعالم إلــى أن الجهات المختصة في قطاع غزة، 
تتعامــل بجدية مع فيــروس كورونا المســتجد، 
باعتباره خطرًا يهدد البشــرية، واصفًا الفيروس 
بأنه "قاتل وال يجوز التعامل معه باســتهتار" كما 

ال يجوز التالعب بمشاعر الناس.
وطالــب النائــب الحيــة، بإيصــال كل اإلمكانيات 
والمســاعدات واإلغاثــات لقطاع غــزة المحاصر، 

فهناك فئات هشة ومتضررة كثيرة.
وقال الحية:" إن األجهزة الحكومية في غزة لديها 
خطــة متكاملــة للتعامل مــع الجائحــة الحالية، 
وأنه تم تشــكيل لجنــة عليا، لمتابعــة اإلجراءات 
والتفاصيل واالستعدادات، مشــيرا إلى أن اللجان 
العاملــة وضعت خطة متدرجة حســب مواصفات 

منظمة الصحة العالمية".
محاربة الشائعات

علــى  نشــد  إننــا  وقــال:" 
أيــدي األجهــزة الحكوميــة 
البضائع  محتكري  لمواجهة 
باألســعار،  والمتالعبيــن 
اإلشاعات". محذرا  ومروجي 
من ترويج اإلشاعات باعتبار 
أن ذلك يهدد األمن القومي 

الفلسطيني. 
وطالب مختلف الدول بإغاثة 
غــزة بالمعــدات الصحيــة، 
والمساعدات للفئات الهشة التي أصبحت متضررة، 
مشددا على أنه آن األوان لمنظمة الصحة العالمية 
وكل المنظمــات الدولية أن توصل كل اإلمكانات 
الكافيــة لمواجهة خطر انتشــار فيــروس كورونا 

المستجد إلى غزة.
وثمن الحيــة جميع المبــادرات الوطنية والفردية 
لمواجهــة هــذا الوباء، مؤكدا على أهمية تنســق 
هــذه المبادرات مع الجهات الحكومية حفاًظا على 

المصلحة العامة. 
ودعا المواطنين بأن يتعاملوا مع اإلجراءات بشكل 
جدي، فال مجال لالستهتار، موجهًا التحية للشعب 
الفلسطيني على صبره والتزامه وتعاضده، شاكرًا 
الــوزارات وجهات االختصــاص والطواقم العاملة 

لمنع تفشي الفيروس في غزة.

أكد النائب عزام سلهب 
الخليل،  محافظــة  عن 
األســرى  أوضــاع  أن 
القابعيــن في ســجون 
االحتالل صعبة وسيئة 
اهمال ســلطات  جــراء 
وتقصيرهــا  االحتــالل 
في عدم اتخاذ التدابير 
والضروريــة  الالزمــة 
فيــروس  لمواجهــة 

كرونا.
الذي  ســلهب  وأوضــح 
أفرجــت عنه ســلطات 
االثنين  يــوم  االحتالل 
أن   ،23/03/2020

الحركة األســيرة داخل سجون االحتالل وضعت 
برنامجــا خاصــا بهــا باإلمكانيــات والوســائل 
المتاحة للحمايــة والوقاية من فيروس كورونا، 
من خالل عدم االختالط والمصافحة واالمتناع 
عن الخروج للبوســطة وعدم الذهاب للمحاكم 
وغيرهــا من إجراءات التعقيم ألماكن األســرى 

باألدوات المتاحة من إدارة السجون.
وأشــار ســلهب في مقابلة خاصــة مع صحيفة 
"البرلمان" عبر الهاتف، إلى أن األسرى يعيشون 
في حالة مــن االضطراب والخوف والهلع نتيجة 
تضــارب األخبــار والمعلومــات حــول أوضــاع 

المحجوريــن صحيا  األســرى 
في سجن مجدو، وعدم سماح 
االحتــالل ألي جهــة االطالع 

على أحوالهم ومتابعتها.
ســلهب  النائــب  وطالــب 
جميع المســتويات الرســمية 
والمؤسســات  والشــعبية 
الدولية وعلى رأسها الصليب 
العاجــل  بالتحــرك  األحمــر، 
إلنقاذ األســرى داخل سجون 
االحتالل ورفــع الظلم عنهم 
المرضيــة  الحــاالت  خاصــة 
وتوفير  والنســاء،  واألطفــال 
تدابيــر وقائيــة حقيقيــة مع 

انتشار فيروس كورونا.
كما ناشــد النائب ســلهب المؤسســات الدولية 
والمنظمات الحقوقية لتســيير قوافل وطواقم 
طبية دولية لزيارة األسرى في سجون االحتالل 
واالطمئنــان علــى أحوالهم الصحيــة ومحاولة 
الضغط على االحتالل لتوفير ســبل ووســائل 

الحماية من فايروس كورونا.
الجديــر ذكــره أن ســلطات االحتــالل كان قد 
اعتقلــت النائب ســلهب فــي يوليو مــن العام 
الماضــي ليقضي ثمانية أشــهر إداريــا، وكان 
أمضــى مــا يزيد علــى 8 ســنوات متفرقة في 

سجون االحتالل.

خالل جلسة استماع للنائب العام
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7تقرير وأخبار

دعا رئيــس اللجنة االقتصادية في المجلس التشــريعي النائب 
عاطف عــدوان، المواطنيــن للتكاتف والتعاضــد لمواجهة آثار 
فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن لجنته تتابع تطورات الحالة 

االقتصادية بالقطاع، وأن هناك خطة متكاملة لمتابعة األسواق 
والتجار ومنع االحتكار ومحاربة الغالء، "البرلمان" حاورت عدوان 

وأعدت التقرير التالي: 

النائب عدوان يدعو للتكاتف لمواجهة آثار كورونا والتبليغ عن المستغلين والمحتكرين
كشف عن وجود خطة مكثفة لمتابعة األسواق

لالطمئنان على صحته.. 
رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية بالبرلمان التركي يزور د. بحر

النائب الغول: امتناع 
السلطة عن إرسال األدوية 
لغزة جريمة ضد اإلنسانية

التركيــة  الصداقــة  لجنــة  رئيــس  زار 
النائب  التركــي  بالبرلمــان  الفلســطينية 
حسن توران، النائب األول لرئيس المجلس 
التشريعي الدكتور أحمد بحر، الذي يتلقى 
التركيــة  المستشــفيات  بإحــدى  العــالج 
بمدينة إســطنبول، ورافق تــوران، لفيف 
مــن البرلمانيين األتــراك ومحبي القضية 
الفلسطينية والمدافعين عنها في المحافل 

الدولية.
وذكــر تــوران، أن الزيــارة تأتي فــي اطار 
االطمئنــان علــى صحــة الدكتــور بحــر، 
والترحيــب به في أراضــي الدولة التركية، 
وكذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين 
البرلمــان التركــي والمجلس التشــريعي 
الفلســطيني وخاصة فيمــا يتعلق بالعمل 
البرلماني المشــترك بهدف خدمة الشعب 
الفلســطيني ودعــم قضيته دوليــًا ولدى 
المنتديات واالتحادات البرلمانية العالمية. 

بدوره شــكر بحر، لتــوران ومرافقيــه زيارتهم 
بالقضيــة  المحدقــة  المخاطــر  لهــم  وشــرح 
الفلســطينية وخاصــة مــا يتعلق بالمشــاريع 

الصهيونية الهادفة لتهويد القدس وطمس 
معالمها اإلسالمية وتاريخها العربي، منوهًا 
لمعاناة أسرانا في سجون االحتالل، مطالبًا 
البرلمان التركي ببــذل الجهود البرلمانية 
والدبلوماســية من أجل ضمان االفراج عن 
نواب المجلس التشــريعي الذيــن ما زالوا 

مختطفين في سجون االحتالل. 
وأشــار لقلــة اإلمكانيــات الصحيــة لــدى 
مستشفيات غزة بفعل الحصار اإلسرائيلي 
المستمر منذ سنوات مطالبًا بدعم القطاع 
الصحــي ليتمكــن مــن مواصلــة تقديــم 
الخدمــات للمواطنيــن وخاصــة فــي ظل 

جائحة فيروس كورونا القاتل. 
مــن ناحيته وعــد النائب التركــي "توران" 
ببحــث القضايــا المطروحــة مــع رئاســة 
البرلمــان التركــي والعمل على مســاعدة 
الشــعب الفلســطيني في القدس والضفة 

الغربية المحتلة وقطاع غزة.

متابعة متواصلة
وفي مســتهل حوارنــا معه أكــد النائب عاطف 
عــدوان، أن اللجنة االقتصاديــة تتابع تطورات 
الحالة االقتصادية في قطــاع غزة، مع تعاظم 
خطــر فيروس كورنا، وبدء االجــراءات الوقائية 
في قطاع غزة، مشيرا إلى أن التواصل مستمر 
ودائم مع وزارة االقتصاد الوطني ممثلة بدائرة 

حماية المستهلك، والمباحث االقتصادية.
وأشــاد عدوان بقطاع كبير من التجار وأصحاب 
رؤوس األمــوال الذيــن كانوا خير عــون ألبناء 
شعبهم خالل األزمة الحالية، وكانوا نموذجا في 
التكاتف والتعاون والتعاضد، وقدموا المسؤولية 
الوطنيــة واألخالقيــة على مبدأ الربــح وانتهاز 

الفرص.

وأكــد أن ما قامت به شــريحة كبيرة من التجار 
من تقديم يد العون ألبناء شــعبنا ســاهم في 
استقرار الســوق المحلي األمر المطلوب بشدة 

في ظل الطــوارئ واألزمات، عالوة عن تخفيف 
حدة تجاوز بعض التجار، الذين فضلوا التالعب 
باألســعار واســتغالل حاجة الناس فــي الوقت 

الراهن.
االستغالل واالحتكار

وأوضح النائب عدوان؛ إنه تم تحرير العشــرات 
من المخالفات بحق تجار، تالعبوا باألســعار أو 
اســتغلوا حاجة المواطنين، داعيا التجار للعمل 
وفــق قانــون االســتثمار الفلســطيني وجملة 
القوانيين ذات العالقة والتي من شــأنها حماية 
المســتهلك ومراعاة مصلحة التجــار في حدود 

الربح المعقول.
وبيــن أن الحصــار المفروض علــى قطاع غزة 
منــذ 14 عامًا، يتســبب بآثار ســلبية مضاعفة 

على القطاع وســكانه في وقــت األزمات، األمر 
الذي يدفع باتجاه أن يتحلى الجميع بالمسؤولية 
الوطنيــة واألخالقيــة خاصــة التجــار ورجــال 

األعمال وأصحاب الشركات الكبرى.
وأكد عدوان على ضرورة اســتقرار السوق، وأن 
الجهــات كافة ابتداء من اللجنة االقتصادية في 
التشــريعي ووزارة االقتصــاد الوطنــي ووزارة 
الداخلية واألمن الوطني، وغيرها معنية بذلك، 
مؤكدًا أنه ســيكون هناك متابعة بشكل مكثف 
أكبر لألســواق والمحــال والتجــار، انطالقًا من 

عدم السماح ألحد بالتالعب بحياة الناس.
تعاون المواطنين

الجمهــور  بتعــاون  عــدوان  النائــب  وأشــاد 

ذات  الرســمية  الجهــات  مــع  الفلســطيني 
االختصاص، مــن خالل التبليغ عن المحتكرين 
والمستغلين والمتالعبين باألسعار، مشيرا إلى 
أن تعــاون الجمهور مهم جــدا لمواجهة األزمة، 

وتخفيف آثارها السلبية على المجتمع.
إلــى ذلك، أوضــح عــدوان أن وزارتــي الصحة 
واالقتصــاد حــذرت الصيادلــة والعامليــن في 
القطاع الصحــي الخاص من التالعب بأســعار 
المعقمات والمنظفــات والكمامات وغيرها من 
منتجــات الســالمة الصحية ووســائل الحماية، 
مؤكــدًا أن أي تجاوز ســيتم مواجهته من خالل 

المسؤولية القانونية.
في ذات االطار، أوضح عدوان أنه يجري متابعة 
مصانع المنظفات والمعقمــات في قطاع غزة، 
وإنه لن يتم التهاون مع أي عملية غش، مشيرا 
إلى ضبط وزارة االقتصاد الوطني بعض حاالت 
الغــش لمصانــع مختصــة بالمنظفــات ومواد 

التعقيم.
وشــدد رئيس اللجنة االقتصادية في المجلس 
التشــريعي النائــب د. عاطــف عــدوان علــى 
أن مواجهــة األزمــة الحاليــة بحاجــة لتكاتــف 
وتعاضد وتعاون من الجميع، وتغليب اإلنســان 

الفلسطيني على أي أولويات أخرى.
ودعا الحكومة وكافــة الجهات ذات القدرة على 
تقديــم العــون والمســاعدة العينيــة والمالية 
ألهالي قطاع غزة، خاصة وأن الكثير من األسر 
في قطاع غزة تعاني من وضع اقتصادي صعب 

بسبب الحصار وقلة الرواتب.

النائب عاطف عدوان: جهات االختصاص تتابع 
حالة األسواق بشكل دوري ولن نسمح ألحد باالحتكار 

أو التالعب باألسعار

أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب 
محمد فرج الغول، أن امتناع الســلطة في رام اهلل ارســال 
األدويــة والمســتلزمات الطبية الالزمــة لمواجهة فيروس 
كورونــا، انتهاك صارخ للقوانين المحليــة والدولية في آن 
واحد، وجريمة ضد اإلنسانية، وتعزيز لحصار الفلسطينيين 

في قطاع غزة. 
وقال النائب الغول، في تصريح خاص "للبرلمان" إن سلطة 
رام اهلل مستمرة مع سبق اإلصرار والترصد جنبا الى جنب 
مــع االحتالل اإلســرائيلي في ارتكاب هــذه الجريمة بحق 
الشعب الفلسطيني، مناشــدا األمم المتحدة والمؤسسات 
الدولية الفاعلة الضغط على السلطة لدعم القطاع بكافة 

المستلزمات لمواجهة جائحة كورونا.
ودعــا الغول لضــرورة انهــاء الحصار كليًا عــن قطاع غزة 
خصوصا فــي هذه الظــروف الصعبــة، وتزويــده بصورة 
ســريعة باألدوات والمســتلزمات الطبية والمادية، مطالبًا 
الكل الفلســطيني بالعمل كوحدة واحــدة لمواجهة الخطر 

الداهم.
وأشاد بعمل المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، ودورها 
في اتخاذ اإلجراءات التي أثبتت قدرتها على مواجهة كافة 

التحديات، شاكرا كافة الجهود السباقة لمواجهة كورونا.
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مدير التحرير
ماجد أحمد أبو مراد

تحرير ومتابعة
حسام علي جحجوح 

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  

المجلس التشريعي الفلسطيني

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

تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

عدو البشرية

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

لقد تجاوز فيــروس كورونا مرحلة الوباء العالمي وبات جائحة عالمية، وذلك وفقًا لتقديرات 
منظمة الصحة العالمية، ليقف العالم كله مشــدودًا مشــدوهًا متعبًا خائفًا أمام هذه الكارثة 

التي على ما يبدو لم يُعد العالم لها العُدة من ذي قبل. 
فيروس ال يرى بالعين المجردة يُوقف العالم بأسره على قدم واحدة ليتجاوز عدد اإلصابات 
بــه حتى اللحظات األولى من كتابة هذا المقال أكثر من "423" ألف إصابة حول العالم، كان 
مــن بينهم قرابة "18.919" حالة وفاة، تتقدم الدول المنكوبة من حيث تعداد حاالت الوفاة 

واالصابات دولة إيطاليا، في حين ينتشر الفيروس في "170" بلدًا في العالم.    
 لقد تجاوزت نسبة الوفيات حتى اللحظة النسبة المتوقعة والتي أعلنت عنها منظمة الصحة 
العالمية وهي "%2" من المصابين بالوباء المذكور، وهذا في حد ذاته يعكس جدية األمر بل 

خطورته البالغة على حياة البشرية جمعاء. 
وقفة مشرفة

وإذ يحاول العالم كله منع تفشــي الفيروس بالحجر الصحي وعزل البلدان عن التواصل مع 
الدول المجاورة، فقد كان لغزة حال خاص مع فيروس كورونا حيث تخضع منذ أربعة عشــر 

عامًا لحصار جبري قصري فرضه االحتالل.
والحقيقــة التــي ال بد من قولها واعالنهــا بمليء الفم أن جهات االختصاص في غزة ســواء 
وزارات الصحة، والداخلية، واإلعالم الحكومي، وغيرهم من الطواقم الفنية والمهنية العاملة 
بالميــدان كان لهــا أبرز األثر في منع تفشــي الوبــاء في غزة التي تعاني أصــاًل من انعدام 
اإلمكانيات باإلضافة لكونها مكتظة للغاية األمر الذي يصعب معه محاربة الوباء حال وصوله 

ال قدر اهلل. 
وهنا نســجل احترامنا البالغ لكل طواقم العاملين منذ انــدالع األزمة وخاصة مركز االعالم 
والمعلومات الحكومي المشــرف على األزمة مــن الناحية اإلعالميــة والمعلوماتية، والذين 
كان لهــم دورًا طيبًا في اطالع المواطنين على مســتجدات األحداث وتزويدهم بالمعلومات 

المحدثة على مدار الساعة.    
وعي جماهير

لقد تعاملت الجماهير الفلســطينية في قطاع غزة مع األزمة بوعي رائع ومتقدم، ولم نرى 
في أسواقنا ما شاهدناه في الدول التي تعتبر نفسها متقدمة سواء الهلع أو االحتكار ومحاولة 
االســتحواذ على أكبر قدر ممكن من بعض السلع االستهالكية دون مراعاة ظروف األخرين 

من المواطنين وحقهم بالحصول على تلك السلع. 
لقــد انصاعت جماهير شــعبنا للتعليمات الطبية والصحية الصــادرة عن جهات االختصاص 
فــكان لذلك داللة واضحة علــى وعي الجماهير، وأثــرًا ايجابيًا في عدم تفشــي الفيروس، 
بل إن جهات االختصاص ســجلت تقدمًا واضحًا في اإلجراءات المتبعة أســوة ببقية البلدان، 
وتعاملت الطواقم الفنية والطبية واألمنية مع األمر ببالغ الجدية بهدف حماية جماهير شعبنا 

ومواطنينا الكرام وهم يستحقون ذلك بال شك.  
إغاثة منتظرة

من األهمية بمكان أن نعلم يقينًا أن اإلجراءات المتبعة لمكافحة تفشي الفيروس مكلفة من 
الناحية المالية، وتحتاج ميزانيات كبيرة قد تعجز عنها بعض الحكومات والبلدان المســتقرة 
فمــا بالك بنا نحــن في غزة حيث الحصار وقلة اإلمكانيات وانعدام اللوجســتيات المطلوبة، 
ومن هنا لزامًا علينا التوجه لكل الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات العالمية والمؤسسات 

األممية ذات العالقة لمد يد العون لشعبنا حتى نتمكن من مواجهة األزمة.
وهنا فإن غزة تفتقد لدور السلطة ووزارة الصحة في رام اهلل التي تلقت دعم مالي من أكثر 
من جهة دولية ومؤسســات وحكومات، غير أن شــيئًا من هذه التبرعــات والهبات النقدية أو 
العينية لم يصل غزة حتى اللحظة، على الســلطة المســارعة للقيام بدورها طبعًا إذا كانت 

تعتبر غزة جزءًا من الوطن!!
لعله مــن المفيد جدًا التحذير الشــديد من خطورة الفيروس وصعوبــة التصدي له وخاصة 
بالنســبة لنــا، وللتذكير فقد انهارت منظومــات صحية متقدمة أمام األعــداد المتزايدة من 
اإلصابات، وبالتالي نحن ســنكون ال قدر اهلل في أســوء حاالتنا حال تســلل الفيروس لقطاع 
غزة لذلك مزيدًا من اإلجراءات الصارمة، وقديمًا قالوا:" درهم وقاية خير من قنطار عالج". 

لجنتا القانونية والداخلية واألمن 
في التشريعي تعقدان جلسة مشتركة 

د. بحر يدعو رئيس مجلس الشورى السعودي 
للتدخل لرفع الظلم عن المعتقلين الفلسطينيين

عقــدت لجنتا الداخلية واألمن والحكم المحلي برئاســة 
النائب إســماعيل األشــقر، والقانونية برئاســة النائب 
محمد فرج الغول، في المجلس التشريعي الفلسطيني، 
جلسة مشــتركة لبحث الحقوق المالية لرؤساء الهيئات 

المحلية في قطاع غزة.
وقال النائب مروان أبو راس مقرر لجنة الداخلية واألمن، 
إن الجلسة ناقشت سن قانون بديل عن قانون التقاعد 

لرؤســاء الهيئات المحلية المتقاعدين، استشــعارا منها 
ألهميــة الموضــوع، وإلنصافهم واعطائهــم حقوقهم 

المالية بعد انتهاء خدمتهم.
وأضــاف النائب أبــو راس، أنه تم انجــاز %80 من مواد 
القانــون، لكنه مازال قيد الدراســة والمتابعة من حيث 
التفاصيل كافــة، بما ال يخالف قانــون التقاعد وقانون 

الخدمة المدنية.

دعا رئيس المجلس التشــريعي باإلنابــة د. أحمد بحر، 
رئيس مجلس الشورى الســعودي الدكتور عبد اهلل بن 
محمــد بــن إبراهيم آل الشــيخ، للتدخــل العاجل لرفع 
الظلــم علــى المعتقلين الفلســطينيين فــي المملكة 

العربية السعودية واإلفراج عنهم.
وأعرب د. أحمد بحر عن استهجانه واستنكاره الشديد لما 
يرد من أنباء حول محاكمة المملكة العربية الســعودية 
للعشرات من الفلســطنييين بتهم غير جنائية وصفها 

بالباطلة.
جــاء ذلك خــالل رســالة عاجلــة وجههــا بحــر، مؤخرًا 
لرئيس مجلس الشورى السعودي، أكد فيها أن الشعب 

الفلســطيني يكن للمملكة العربية السعودية وشعبها 
كل حب وتقدير وامتنان.

وشــدد بحــر فــي رســالته علــى أن كل المســاعدات 
والهبات التي جُمعت من داخل المملكة لنصرة الشعب 
الفلســطيني خالل العقــود الماضية، كانــت تتم بعلم 
الحكومة الســعودية، ويتم ارســالها بطريقة شــرعية 
وعلنية، وتم انفاقها ألهداف انسانية بحتة في مقدمتها 
إغاثة لألســر الفقيــرة وأهالــي الشــهداء والمعتقلين، 
الذين فقدوا معيلهم بســبب االحتالل، متمنيًا للمملكة 
العودة لدورها الريادي في مناصرة قضايا العام العربي 

واالسالمي.

لبحث الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية 


