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لجنة الصياغة تستكمل تدقيق مشروع
قانون الكاتب بالعدل

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

إال رسول اهلل

اســتكملت لجنــة صياغــة التشــريعات بالمجلــس
التشــريعي ،دراســة وتدقيــق مشــروع قانــون
الكاتــب بالعــدل المقدم مــن لجنة متابعــة العمل
الحكومــي بنــا ًء علــى مقتــرح مقــدم مــن وزارة
العــدل ،حيــث مــن المقــرر أن يتــم عرضــه قريباً
علــى المجلــس التشــريعي للقــراءة األولــى.
وأكد رئيــس اللجنــة النائب المستشــار محمد فرج
الغــول ،علــى أهميــة المشــروع الــذي سيســاهم
فــي ضبــط عمــل دوائر كتــاب العــدل ،مــن خالل
قانــون موحــد يجمــع القوانيــن الناظمــة لعمــل
كتــاب العدل في محافظــات غزة حاليــاً والتي تعود
لزمــن الدولــة العثمانيــة واالنتــداب البريطانــي.
وأوضح الغول؛ أن مشــروع القانون المقترح سيعمل
علــى إحــداث االنســجام والتوافق بين عمــل دوائر
كتــاب العــدل علــى أرض الواقــع وبيــن نصــوص
القانــون النافذ ،حيث أن نصــوص القوانين الناظمة
حاليــاً لعمل كتــاب العدل تنظم مســائل ومعامالت
ووثائــق لــم يعــد لهــا وجــود علــى أرض الواقــع.
وبين الغول؛ أن القوانين السارية ارتبطت بمسميات
وبمراكزسياسيةلميعدلهاوجودحالياًممايشكلخلل

محاوالت الغرب "دول ومؤسســات ومنظمات وشــخصيات" المســيئة لإلسالم
عبر اإلســاءة لنبينا محمد صلى اهلل عليه وســلم ،لم تتوقف وقد توجت بقيام
المجلة الفرنســية "شــارلي إيبدو" بإعادة نشــر الرســوم المســيئة للرســول
األعظم ،والتطاول على القرآن الكريم وحرق نســخ منه في الســويد وغيرها
من الدول الغربية ،وصو ً
ال لتصريحات الرئيس الفرنســي "إيمانويل ماكرون"
ضد اإلسالم ..كلها وقاحة وأعمال إجرامية ولم تكن يوماً من األيام ذات صلة
بحرية الرأي والتعبير وإنما محض كذب وافتراء وتعصب وتحشيد ضد اإلسالم
والمسلمين.
الحملة المذكورة عبارة عن مخالفة واضحة لكل الشرائع السماوية والمواثيق
واألعراف والقوانيين الدولية؛ ايقافها لن يكون إال بتوحيد الطاقات واالمكانيات
والقدرات اإلســامية لردع االجــرام األوروبي المقيت عبر سياســة المقاطعة
السياسية والثقافية واالقتصادية وكل أشكال لمقاطعة؛ ودون ذلك ستتواصل
محاوالت اإلســاءة لنا ولديننا ونبينا العظيم صلى اهلل عليه وسلم؛ وسيستمر
التحشــيد ضد الفكر اإلســامي حتى نرى دماء المســلمين كالشالالت تجري
في شــوارع العواصم الغربية واألوروبية ال قــدر اهلل؛ لذلك على امتنا التحرك
العاجل دون تباطؤ وال تلكؤ فاألمر جدُ خطير.
الرمق األخير
محــــاوالت الرمــق األخيـــر لــدى إدارة "ترامــب" والهادفة لتقديــم مزيد من
الخدمــات لالحتالل لــم تتوقــف وأعتقد أنها ستســتمر حتى أخــر لحظة من
لحظــات والية الرئيــس األمريكي الحالــي وإدارته المقيتة -والتي ستســتمر
حتــى  20من يناير القادم -وها هو يوفد وزير خارجيته "مايك بومبيو" لزيارة
الكيان ،وتفقد مستوطناتها غير الشرعية وغير القانونية ليوفر بذلك دعم ال
محدود للكيان ومستوطناته ومشاريعه.
هــذا وتتواصل جهود اإلدارة األمريكية الحاليــــة الهادفة لجــر الدول العربية
واإلسالمية نحو التطبيــــع مع االحتالل وفي اإلطــــار ذاته جاءت زيارة الوزير
"بومبيو" للعربية السعوديـــة؛ تلــك الزيارة إن صحــــت المعلومات المتوفرة
عنهــا وخاصــة مــا رافقهــا من أنبــاء عن زيــارة ســرية لرئيــس وزراء العدو
"بنياميــــن نتانياهو" ولقاءه بولي العهــــد الســعودي محمد بن سلمان؛ كلها
تهــــدف لخدمة االحتالل ونبذ كل المخالفين لسياساتــــه وخلــــق منه كيان
سياســي طبيعــي كأنه ليــس احتــــا ً
ال؛ المحــاوالت المذكورة لــن يكتب لها
النجــاح وسيأتي يوم تلفظ فيه الشعوب كلها وأحرار العالم الدول والمنظمات
واألنظمة والشــخصيات المُطبعة مع االحتالل؛ بل إن االحتالل ذاته إلى زوال
عاج ً
ال أم آجال وكذلك أنصاره.
انتصا ٌر زائف
جاءت تصريحات حســين الشــيخ األخيرة حول استئناف الســلطة في رام اهلل
للتنسيق األمني مع االحتالل مضللة وزائفة ومغلفة بالكذب واالفتراء الواضح
وتزييف بيّن للحقائق وقلب للمسميات ،موقف لم يعجب حتى أنصار السلطة
في رام اهلل؛ أن يدعي "الشــيخ" بأن عودة التنســيق األمني إنما تُعدُ انتصاراً
للسلطة ورئيسها.
عــن أي انتصار يتحدثون وهم يمارســون تبادل المعلومات مع االحتالل حول
المقاومــة ورجالها في مــدن وأحياء وقرى الضفة الغربيــة؛ هل باتت مالحقة
الفدائيين انتصاراً؟! وهل أصبحنا يا حســين الشيخ؛ نسعى لرضا االحتالل وال
نقيم للمواطن وزناً؟! أم أضحى أكبر همكم التهرب من استحقاقات المصالحة
الوطنية واالرتماء في أحضان االحتالل؟!
هذا الجيل من قيــادات فتــح ومنظمة التحرير لم يعد له أي قيمة وال احتــرام
بين شعبنـــــا والشرفاء من أبناء فتــــح ،وال أشك للحظة أنهــــم يحاربـــــون
علــى مدار الســاعة لمنع نجاح أو حدوث أي محاولــة داخلية متوقعة للنهوض
بالحركــــة وســلخها عن مســار التنســيق األمنـــي والتماهي مــع االحتالل؛
المعطيــات آنفة الذكــــر ستفضــــي حتمــــاً إما لتغيير القيــــادة البائســة أو
لتالشي الحركة بكليتهـــــا وبالتالي سقوطهـــــا واندثار حكمهــا دون سقوط
تاريخها الذي سيدونه المؤرخين بأحرف من عار.

في قانونية اإلجراءات المتخذة في ظل هذه القوانين.
وأشــار إلــى أن اللجنــة اســتعانت فــي صياغــة
المشــروع وإنضاجه ُ
بكتَّاب عــدل وخبراء قانونيين،
لتقليــص الفجــوات بيــن النصــوص النظريــة
والواقــع العملــي ،ومحاولــة تذليل كل اإلشــكاليات
التــي أفرزتهــا الممارســة العمليــة لكتــاب العدل.
يذكــر أن مشــروع القانــون المذكــور يتضمــن":
تحديد الشــروط الواجب توافرها فيمن يعين كاتب
بالعــدل؛ وإجراءات تعيينــه؛ ومهامــه واختصاصاته
وصالحياتــه" ،باإلضافة "لتحديــد األعمال المحظور
علــى كاتب العدل القيام بهــا  -تحديد أنوع الملفات
والســجالت التي يتوجب على كاتب العدل إمساكها
وقواعد تنظيمها  -إظهار القواعد اإلجرائية المتعلقة
بالملفات والســجالت التي يجب على الكاتب بالعدل
تنظيمهــا  -الشــروط الواجب توافرها فــي الوثائق
التي يقوم بتنظيمها الكاتب بالعدل  -أصول تنظيم
وتوثيق المســتندات لدى الكاتب بالعدل  -اإلجراءات
الواجبة اإلتباع عنــد امتناع كاتب العدل عن تنظيم
المعاملــة  -تحديد مقدار الرســوم القانونية الواجب
تحصيلها نظير إنجاز المعامالت لدى الكاتب بالعدل".

لجنة الرقابة لدى اجتماعها مع رئيس ديوان المظالم الوزير السابق محمد هاشم الفرا
مدير التحرير
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palplc

ماجد أحمد أبو مراد

plc.pal

plc_pal

تحرير ومتابعة
الدائرة اإلعالمية

plc.gaza

تصميم وإخراج
حسام أحمد ابو دقة

+ 970 8 2827027

+ 970 8 2827037

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في
المجلس التشريعي الفلسطيني

info@plc.ps

plc.ps
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د .بحــر يهاتــف حفيــد
نيلســـــون مانديــــا
ويشكــــر جهــــوده
الداعمــة لفلسطيـن
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د .بحر يهنئ رئيسي البرلمان العربي والشورى القطري بانتخابهما
هنأ د .أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي
باإلنابة؛ عادل بن عبد الرحمن العســومي؛
بمناسبة انتخابه رئيســاً للبرلمان العربي،
جاء ذلك في رســالة أبرق بهــا مؤخراً؛ وأكد
فيها على أهميــة دور البرلمان العربي في
دعم القضية الفلســطينية العادلــة ،داعياً
رئيــس البرلمــان العربي الجديــد لتكثيف
جهوده البرلمانية خصوصاً في هذا التوقيت
الدقيــق لمواجهــة التحديات ُ
الكبــرى التي
تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وقــال بحــر ":إننــا نتطلــع إلــى دور فاعل
للبرلمــان العربــي فــي التعبير عــن إرادة
الشــعوب العربيــة الرافضــة للتطبيــع مع
االحتــال الصهيونــي ،وحشــد الطاقــات
البرلمانيــة الداعمــة لحقــوق شــعبنا
الفلســطيني والمُدافعــة عــن مقدســاتنا
العربية واإلسالمية".
تهنئة رئيس مجلس الشورى القطري
في ذات الســياق؛ هنأ بحــر؛ رئيس مجلس
الشــورى القطــري أحمــد بن عبــد اهلل آل
محمــود ،بمناســبة إعــادة انتخابه رئيســاً

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي

رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د.أحمد بحر

رئيس البرلمان القطري أحمد آل محمود

للمجلــس ،راجيـــــاً مــن اهلل التوفيــــق
والسداد لــــه في رئاســــة مجلس الشورى
القطــري ،ومواصلــــة الجهــود فــي دعــم
القضية الفلسطينيــــة؛ مؤكـــداً في رسالة
مكتوبــــة وجههــــــا لـــــه بعيــــد إعــادة
انتخابــــه ،علــى عمــق العالقــة التاريخية
واألخوية التي تربط الشــعبين الشقيقين،

داعياً اهلل عز وجـــــل أن يحفظ دولة قطــر
من الوباء والبــالء ،ويعينهـــم على تحقيق
تطلعـات شعبهـم.
ويتلقى رسالة شكر
هـــــذا وتلقـى بحـــر؛ برقيــة شكــر مـــن
رئيــس مجلــس الشــورى القطــري؛ على
تهنئتـــــه بإعـــــادة انتخابــــه ،أشار فيهــا

لعمــق العالقـــة التي تربـــــط البلديــــن
والشعبين الشقيقين الفلسطيني والقطري،
مؤكــــداً مواصلـــة العمــل مــن أجـــــل
دعــــــم القضيــة الفلسطينيــــة ،مشــيراً
ألهميــة تعزيـــــز التعـــــاون البرلمانـــــي
بين المجلس التشريعــــــي الفلسطينـــي
ومجلس الشـــورى القطــري.

ناقشوا أراضي المندوب والمحلول ..اللجنة القانونية تستمع لرئيس سلطة األراضي النائــــــب القرعــــاوي
عقـــــدت اللجنــة القانونيــة فــي المجلــس
التشــريعي جلســة استمـــاع لرئيس ســلطة
يندد بعــودة السلطـة
األراضي ماهر أبو صبحة ،وناقشــت معه عدد
مــن القضايـــــا المهمــة التي تســتحوذ على
للتنسيق االمني
اهتمــام المواطنين في قطاع غــزة باإلضافة

لبعــض الشــكاوى الــواردة للجنــة بخصوص
الوضــع القانوني ألراضي المنــدوب والمحلول
وغيرها من القضايا التي باتت تُشــكل واحدة
من هموم المواطنين.
وحضــر الجلســة رئيــس وأعضـــــاء اللجنــة
القانونيــة ك ً
ال من النواب :محمد فـــرج الغول،
مروان أبو راس ،أحمد أبو حلبية ،محمــد شهاب،
ومشــير المصري ،والمستشار القانوني مثقال
عجور ،والمقرر اإلداري للجنـة أحمد سويدان.
وتساءل نــــواب اللجنة أثنــــاء الجلســــة عن
جهــــود سلطــــة األراضــــي فيمـــــا يتعلــق
بتســجيل أراضــي المواطنيــــن وخاصة تلك
العالقــــة منــذ عشــــرات الســنين وكيفيــــة
وضـــوع حلول مناسبة لهـــا.
واستعــرضأبوصبحة؛انجازاتاللجـانالمشكلة
فيما يخص أراضي المنــدوب والمحلول ،للبدء
بتسويــة أوضاعهـــا عبر تسجيلهـــا لدى سلطة
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األراضــي رسميــاً ،موضحاً أنه تم االنتهـــاء من
حصــر تلك األراضــي ورقيــاً والكترونيــاً.
وبيــــن أن اللجــان المشكلة تعمل على دراسة
أوضـــاع هـــذه األراضــي ،لرفعهـــا للجهــات
المختصــة ،والوصــــول لحلــول قانونيـــــة
وشرعيـة مرضيـــة لألطــراف كافــة.
بــــدوره شكر النائــــب الغول ،رئيس سلطــة

األراضـــــي علــى جهـــــوده المبذولــــــة،
وحرصــه على الحفـــــاظ على المــــال العـام؛
داعيــــاً للعمـــل بالسرعــة الممكنــــة نحـــو
انهــاء الملفــــات العالقــــة وتخفيــف معانـــاة
المواطنيـــــن والوقـــــوف بجـــوارهــــــم
وتقديـــم الخدمــــة لهـــم في إطــار القانــون
والنظــام.

األســرى املختطفــن يف
سجون االحتالل..جرح لم
يلتئم
06

لجنة الرقابة ..جهود متواصلة
من أجل خدمة شعبنا
تقرير

07

النائب حسن خريشة:
الســلطة اســتبعدت
املصالحة وتقربت من
االحتالل
حوار

04

النائب ناصر عبد الجواد
يدعــو أحــرار العالــم
للتدخل لــدى االحتالل
لعالج األسرى
05

النائــب منى منصــور تحذر
من خطــورة اتفاقية ســيداو
على األسرة الفلسطينية
05
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خالل اتصال هاتفي بحفيد نيلسون مانديال

د .بحر يشيد بمواقف النائب الجنوب أفريقي مانديال مانديال
الداعمة للقضية الفلسطينية

ثمن رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة د.
أحمــد بحر ،مواقــف جنوب إفريقيــا الداعمة
للقضية الفلســطينية وعلى وجه الخصوص
مواقــف النائــب مانديــا مانديــا ،حفيــد
الزعيــم التاريخــي المناهــض للعنصريــة
فــي جنــوب إفريقيــا نيلســون مانديــا.
واســتذكر بحر؛ خالل اتصال هاتفي بالنائب
مانديــا ،مواقــف الراحل نيلســون مانديال؛
وبطوالتــه ومقولتــه الشــهيرة ":أن حريــة
جنــوب أفريقيا لم تكتمل حتــى يتم تحرير
فلســطين ،وأن القضيــة الفلســطينية هي
أعظم قضية أخالقية وسياسية في العالم".
وأشــاد بتصريحــات النائــب مانديــا؛ التي
أدلى بها خــال مداخلته في المؤتمر الدولي
الــذي عقدتــه اللجنة المختصة بفلســطين
فــي األمم المتحــدة مؤخــراً ،والتــي تحدث
فيهــا عــن حق العــودة وأكــد على ضــرورة
وقف كل الجرائم اإلســرائيلية بحق الشــعب
الفلســطيني وخصوصــاً عمليــات الهــدم

واالستيطانوتهجيرالمواطنينالفلسطينيين
مــن القــدس والضفــة الغربيــة المحتلــة.
ودعــا بحر؛ خــال المكالمــة لتشــكيل رأي

بحثوا سبل التعاون والتنسيق ..لجنة توثيق
التجربة البرلمانية تزور الجامعة اإلسالمية

زارت اللجنة المكلفة بتوثيق التجربة البرلمانية
التابعــة للمجلــس التشــريعي متحــف الجامعة
اإلســامية ،لالطالع على آلية التوثيق والعرض
فيــه ،وبحث اللجنة مــع وفد من الجامعة ســبل
التعاون والتنســيق معاً ،حيث كان في اســتقبال
اللجنة مدير متحف الجامعة الدكتور غسان وشاح.
واســتعرض رئيــس لجنــة توثيــق التجربــة
البرلمانيــة أمجــد األغــا؛ األســباب الموجبــة
إلنشــاء اللجنــة والمتمثلة في توثيــق الموروث
التاريخي للتجربــة البرلمانية بالصوت والصورة
والمســتند الطــاع األجيــال الحاليــة والقادمة
علــى ثــراء التجربــة البرلمانيــة الفلســطينية.
وأوضــح األغــا؛ أن مــن بيــن األســباب الموجبة
لتوثيــق التجربــة البرلمانية تصحيــح االعتقاد
الســائد لدى العديد من الشــرائح بــأن التجربة
البرلمانيــة مرتبطــة باتفاقيــات أوســلو فــي
بدايــة التســعينيات ،مشــيراً إلــى أن اللجنــة
تطلــع أن يكــون المتحــف البرلمانــي المنــوي
تدشــينه قِبلة للباحثين والمهتميــن والضيوف
الزائريــن لمقر المجلــس التشــريعي ،الفتاً إلى
الجهــود التــي بُذلت؛ والمشــاريع التــي تعتزم
اللجنــة القيــام بهــا خــال المرحلــة القادمــة.

من جهته؛ عبر د .وشــاح؛ عن ســعادته بالزيارة
وأبــدى اســتعداد متحــف الجامعــة اإلســامية
وقســم التاريخ فيها لتقديم أي دعم أو مساندة
لعمل لجنة توثيــق التجربة البرلمانيــة ،مؤكداً
على أهمية مشــروع توثيــق التجربة البرلمانية
ووصفه باالســتراتيجي باعتبــاره يُؤرخ لمراحل
هامــة فــي تاريــخ الشــعب الفلســطيني تمتد
من فتــرة الدولة العثمانية وصــو ًال إلى المرحلة
الحاليــة للمجلــس التشــريعي ،ومــا تخللها من
مواقف وطنية راسخة عبّر عنها أعضاء البرلمان
الفلســطيني علــى امتداد عشــرات الســنوات.
وأوصــى وشــاح؛ اللجنــة المكلفــة بالتواصــل
مــع المراكــز والمؤسســات العلميــة المختصــة
بالتاريــخ خاصــة مركــز التأريــخ الشــفوي
للوقــوف علــى جهودهــا وتجاربها فــي التأريخ
واألرشــفة والحصــول علــى أيــة مراجــع
ومســتندات أو مخطوطات تدعم عمــل اللجنة.
وفــي نهايــة اللقــاء قامــت اللجنــة بجولــة في
صالــة متحــف الجامعــة اإلســامية الــذي
يــؤرخ لنشــأة الجامعــة ويضــم أهــم محطــات
تطورهــا ويحتــوي علــى المقتنيــات والصــور
والمجســمات التــي تبــرز تاريخ الجامعــة بغزة.

w w w . p l c . p s

عــام عالمــي مناصــر لقضية األســرى في
ســجون االحتالل ،مشــيراً إلــى أن قضيتهم
العادلة تحتاج لجهد برلماني دولي لدعمهم،

وخصوصــاً األســير نائــل البرغوثــي ،الذي
دخــل عامــه الـــ " "41في ســجون االحتالل.
فــي المقابــل ،أكــد النائــب مانديــا؛ على
اســتمراره في دعــم القضية الفلســطينية،
والعمــل مــع المجلــس التشــريعي
الفلســطيني لدعــم حقــوق الشــعب
الفلســطيني العادلــة وقضيتهــم الوطنية.
وأوضــح مانديال ،أنه خصص حياته للمضي
قدمــاً فــي مســيرة جــده الراحل نيلســون
مانديــا وخاصة فيما يتعلق بدعم الشــعب
الفلســطيني ،الفتــاً إلــى أنهــم فــي جنوب
أفريقيا يشعرون بمعاناة الشعب الفلسطيني
خصوصاً أنهم عاشوا نظام الفصل والتمييز
العنصري ،مؤكداً استمرار عمله في المحافل
والمنتديــات البرلمانيــة الدوليــة والعالمية
لخدمة الشــعب والقضية الفلسطينية .وفي
نهاية االتصال دعا بحر ،النائب مانديال لزيارة
فلســطين وقطاع غــزة لالطــاع عن كثب
علــى جرائم االحتالل وحصــاره لقطاع غزة.

النائب أبو دقة :اإلدارات األمريكية تعمل
لخدمة االحتالل والرد بالوحدة والمقاومة
قال عضــو المجلس التشــريعي الفلســطيني
يونــس أبــو دقــة ":إن اإلدارة األمريكيــة
الجديــدة كســابقاتها تخضــع لسياســات
مرســومة وموضوعة ،على اعتبــار أن الواليات
المتحدة دولة سياســات وليســت أفراد ،ولكنها
ســتختلف فــي تطبيــق تلــك السياســات مع
ســابقتها فــي الطــرق واألســاليب واألدوات".
وأضــاف النائــب أبو دقة؛ فــي تصريح صحفي
خاص لصحيفة "البرلمان" أن اإلدارة األمريكية
السابقة كانت قبضتها من حديد ،بينما الجديدة
فقبضتها من حرير ،ولكن الكل يعمل لهدف واحد
وهــو مصلحة االحتالل الصهيوني ضد القضية
الفلســطينية وحقــوق الشــعب الفلســطيني.
ودعــا لعدم المراهنــة علــى اإلدارة األمريكية
الجديــدة ،فالتاريــخ ملــيء بالشــواهد التــي
تثبــت أنــه ال يمكــن الوثــوق أو التعويل على
اإلدارات األمريكيــة ،مشــدداً على أن المطلوب
فلســطينياً لمواجهــة السياســات األمريكيــة
علــى اختــاف اإلدارات التــي تنفذهــا هــو
إتمــام المصالحــة الفلســطينية والوصــول
للوحــدة فــي وجــه المشــاريع والمؤامــرات
ً
قضيــة وشــعباً.
التــي تحاك ضــد فلســطين
وأكــد النائب أبو دقــة ،على ضرورة التمســك

بالمقاومة بشــتى أشــكالها وخاصــة المقاومة
المســلحة ،علــى اعتبــار أنها تذيــق االحتالل
مــاض في
الويــات ،وبدونهــا فــإن االحتالل
ٍ
سياســاته الهادفــة لســرقة وتهويــد األرض
الفلســطينية وتزويــر تاريخنــا المشــرف.
واعتبــر النائب أبو دقــة؛ أن أي مبادرات وأفكار
ال تتخذ من الوحدة والتمسك بالمقاومة أساساً
لهــا ،كالتنســيق األمنــي وغيــره ،هــي عبارة
عــن خيانــة للشــعب الفلســطيني وقضيتــه.

رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي النائب أحمد أبو حلبية خالل برنامج تحت قبة البرلمان

 26نوفمبر /تشرين الثاني  2020م

العــدد
()305

3

أخبار ومقاالت

AL - P R L M A N

خالل لقاءها مع وكيل وزارة الصحة

التغيير واإلصالح :تشكيل لجنة برلمانية لدعم
القطاع الصحي بغزة لمواجهة كورونا

كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

وعي والتزام المواطن ..السالح األمضى لمكافحة الوباء

قــررت كتلــة التغييــر واإلصــاح
البرلمانية تشــكيل لجنة برلمانية
لدعــم القطــاع الصحــي فــي
قطــاع غــزة فــي ظـــل تفشــي
وبــــاء كورونــا في القطــاع؛ وذلك
بالتنسيق والتواصل مع البرلمانات
والحكومــات فــي عدد مــن الدول
الصديقــة للشــعب الفلســطيني.
جــاء ذلك خــال جلســة اســتماع
عقدتهــا كتلــة التغييــر واإلصالح
مــع وكيــل وزارة الصحــة الدكتور
يوســف أبو الريش؛ بمقر المجلس
التشــريعي بغــزة؛ بهــدف الوقوف
على تداعيات انتشــار وباء كورونا
وســبل مواجهتها ،وللتعــرف على
الواقــع الصحــي فــي قطــاع غزة.

وقــال نائــب رئيس كتلــة التغيير
واإلصــاح النائــب أبــو راس":
إن المشــكلة األساســية التــي
تواجهها طواقــم وزارة الصحة هو
عــدم التــزام المواطنين بطـــرق
الســامة والوقاية" ،مؤكداً خطورة
الوضــع الصحي بالقطــاع في ظل
ضعــف اإلمكانيــات وعــدم وجــود
دعــم كافــي ونقــص كبيــر فــي
األدويــة والمســتلزمات الطبيــة.
لشرح مفصــالٍ
واستمــع النــــواب
ٍ
مــن وكيــل وزارة الصحــة الدكتور
يوســف أبــو الريــش؛ حــول واقع
مستشــفيات القطاع ومســتجدات
الوبــاء؛ مــن خــال تقرير موســع
استعرض فيه اإلمكانيات المحدودة

في ظــل الحصــار المطبق
علــى قطـــاع غــزة وشــح
األجهـــــزة والمستلزمـــات
الطبيــة وأجهــزة التنفــس
الصناعي الالزمـة لمعالجة
مرضــى كورونــا ،وكذلــك
األجهــــــــزة والشرائــــــح
الالزمـــة لفحص المشــتبه
بهــم ،وناقــش النــواب مع
أبــو الريــش؛ اإلشــكاليات
التــي تعانــي منها الــوزارة
وسبـــــــل التغلـــب علـــى
قلـــة اإلمكانيــات الماديــة
واللوجستية ومحدودية عدد
األسَــرة بالعنايــة المركزة
وأجهزة التنفس الصناعي.

النائب القرعاوي :عودة السلطة للتنسيق األمني
أمر مؤسف وتهديد حقيقي للمصالحة
أكد النائب في المجلس التشريعي من
مدينـــة طولكرم فتحـــي القرعـــاوي،
أن إعــان سلطــــة رام اهلل عــودة
التنسيق األمني الكامل مـــع االحتالل
هــو أمــر مؤســـف ومســتنكر ويمثل
تهديــد حقيقــي للمصالحــة الوطنية.
وقــال النائــب القرعاوي فــي تصريح
صحفي" :إن من شـروط االحتالل إلعادة
العالقـــات مع السلطــــة هو وقف كل
لقاءات المصالحة ،وهـــذا سيؤثر سلباً
على الجهود المبذولة لتحقيقهــــا ،مما
ينعكسسلبــاعلىالوضــعالفلسطيني
الداخلــي وإعـــادة اللحمــة إليــه".
وأضــاف القرعــاوي "الســلطة قدمــت
العالقــات مــع االحتــال على حســاب
العالقــات الداخليــة ،فــي حيــن أن
الجبهــة الداخليــة مهلهلــة وهــي
بأمــس الحاجــة للترميم" ،مؤكــداً أنه
ال يمكــن لــذات اليــد التــي تصافــح
االحتــال أن تحقق مصالحــة داخلية.
وتابــع القرعــاوي؛ أن ســلطة رام اهلل

تتنازل دائمـــا لالحتالل بــدون مقابل،
األمر الذي ســيؤثر على ثبات الشــارع
الفلسطيني ،مشيرًا إلى أن "التنسيق
األمنــي لــم يتوقــف خاصــة علــى
الصعيــد األمنــي مــع االحتــال وهذا
بحسب الروايــــة اإلعالمية لالحتالل".
وأوضــــح القرعــــاوي أن عــــودة
العالقــــات بين االحتـــال والســلطة
بـــدون مقابــل ،ســيزيد مــن العربدة
الصهيونيــة المســتمرة وخيــر ما يدل

على ذلك حملـــة االعتقـــاالت
اليومية المكثفة ،والتي يقـوم
بهــا االحتــال فــي الضفـــة
الغربيـــة دون تعقيــب مــن
السلطــة او أي ردة فعل منها.
ودعـــا القرعــاوي الســلطة
لضــرورة أن تنتبــه لشــعبها
وأن تكــون العالقــات التــي
تســعى لهــا تحقــق خدمــة
القضية الفلســطينية ،مؤكدا
أنــه ال يجــوز رهــن الســلطة
بعالقات التنسيق األمني ومن
يريــد أن يتسلــــح علـــيه أن
يتســلح بالشــعب وينتمي له.
كمـاودعــاشعبنــاالفلسطيني
إلــى ضــرورة رص الصفــوف
والتعالــي علــى كل أســباب
الخالف الداخلـــي مهما كانت؛
الفتـــاً إلى أننـــا نعيش واحدة
من أدق المراحـل وأخطـرها في
تاريــــخ الشعب الفلسطينـي.

لم يكن مفاجئا أن ينتشر وباء كورونا في صفوف أبناء شعبنا داخل قطاع غزة ،فهذا الوباء
ســريع العدوى واالنتشــار ،وال يمكن محاربته عبر اســتمرار االغالق المحكم بل عبر وعي
المواطن وحسن اتباعه لإلرشادات الوقائية واإلجراءات الصحية التي تكفل محاصرة الوباء
والقضاء على بؤر انتشاره بأقل الخسائر الممكنة.
لقد عملت الحكومة الفلسطينية في غزة طوال األشهر الماضية وفق خطة حازمة وأصدرت
قــرارات حكيمة في إطــار مواجهة الوباء ،وبذلــت لجان الطوارئ وخاليــا األزمة والطواقم
الصحيــة واألمنية في وزارتي الصحة والداخلية جهودا جبــارة وصلت الليل بالنهار لحماية
أبناء شــعبنا وحفظ أرواحهم وتأمين حياتهم وتأخير وصول الوباء إليهم على مدار األشــهر
الماضية ،لكن قدر اهلل كان نافذا.
ومع دخول الوباء إلى أوساط الناس فإن ذلك ال يقدح مطلقا في أهلية وإبداع عمل الطواقم
الصحية واألمنية العاملة ولجان الطوارئ العليا في مواجهة الوباء التي اســتفرغت وســعها
وال زالت تفعل المســتحيل في مواجهة الوباء ،لكن المشكلة تكمن أساسا في ضعف التزام
أبناء شــعبنا باإلجراءات الصحية والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة ،ما أدى
إلى تزايد معدل اإلصابات وارتفاع منحنى تفشي الوباء يوما بعد يوم.
إن التهاون في األخذ باألسباب وعدم االلتزام التام باإلجراءات الوقائية واإلرشادات الصحية
التــي أعلنت عنها الجهــات الحكومية المختصــة ،يعبر عن خلل وطنــي ومجتمعي خطير،
ويقود إلى تعقيدات جمة وتبعات بالغة الســلبية على األوضاع الصحية ألهلنا في القطاع،
ما يستوجب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته الشرعية والوطنية في العمل من أجل حماية
النفوس واألرواح من الوباء ،وتكريس األمن الصحي واألمان االجتماعي.
إن طبيعــة المرحلة الراهنــة وارتفاع معدالت اإلصابــة داخل القطاع ،يقودنــا إلى توجيه
المناشــدة الخالصة ألبناء شــعبنا بضرورة األخذ بكل أســباب االحتيــاط والوقاية والتدابير
الصحيــة التي أعلنــت عنها وزارة الصحة ولجانهــا المختصة ،وعلى رأســها ارتداء الكمامة
والتباعد الشــخصي واالجتماعي والحرص على النظافة الشــخصية والعامة ،والتقيد التام
بكل األوامــر والتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية واألمــن الوطني ،وعدم التعاطي مع
الشــائعات المغرضــة التي تحــاول إثارة البلبلــة واالرتباك في صفــوف المواطنين ،وإبداء
كل أشــكال وصور ومظاهر التراحم والتكاتف والتعاضــد والتعاون ،والبعد عن كل مظاهر
االحتكار والتالعب باألســعار في ظل المرحلة الحساسة التي نعيشها ،كي نتمكن سويا من
االنتصار في هذه المعركة على هذه الجائحة واجتياز المحنة الراهنة ،وعبور هذا المنعطف
التاريخي بأمن وأمان وسالمة وسكينة واستقرار إن شاء اهلل.
إننا في المجلس التشــريعي الفلسطيني نؤكد ألبناء شــعبنا أننا ،وانطالقا من مسؤوليتنا
الوطنيــة والبرلمانية ،نتابع بشــكل حثيث مجريات وتطورات الحالــة الصحية في القطاع،
ونوفر للجهات الحكومية المختصة كل أشــكال الدعم واإلســناد والمؤازرة ،وأننا نبذل كل
مــا في وســعنا من أجل اســتجالب الدعم الخارجــي وتوفير اللوازم والمســتلزمات الطبية
واللوجســتية عبر إرسال رســائل عاجلة لرؤســاء البرلمانات العربية واإلســامية والدولية
والمنظمات األممية والمؤسســات الدولية ،وســنبقى على تواصل دائم وتماس مباشر مع
كافة المســؤولين والدوائر والجهــات المختصة من أجل حماية شــعبنا وتقليل خطر الوباء
إلى الحد األنى وصيانة األمن الصحي والمجتمعي ألبناء شــعبنا حتى يزول الخطر وينتهي
الوباء بإذن اهلل.
وختاما ..فإننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني إذ نشيد ونقدر عاليا الجهود المخلصة
والحثيثــة التــي تبذلها الطواقم الصحيــة واألمنية ولجــان الطوارئ وخاليــا األزمة وكافة
الدوائــر والمؤسســات ذات العالقــة ،لنؤكــد على مــدى خطــورة المرحلــة الراهنة ودقة
وحساسية األوضاع الصحية داخل القطاع ،وضرورة تكاتف الكل الوطني الفلسطيني ،قوى
وفصائل وشــخصيات ومنظمات مجتمعية وأهلية وشــرائح شــعبية ،من أجل دعم وتعزيز
الجهود الحكومية لمكافحة الجائحة ،وتكثيف الجهود من أجل ّ
حث وإلزام الناس باإلجراءات
الصحية والتقيد بالضوابط والتعليمات دون أي تهوين أو استهتار.
حفظ اهلل أبناء شعبنا وأدام عليهم نعمة الصحة والعافية ،وأكرمهم باالنتصار على الوباء،
وبكسر الحصار والنصر والتحرير والفرج القريب بإذن اهلل.
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المقاومة تردع االحتالل والمطبعين

النائب حسن خريشة :التطبيع بدأ من فلسطين ويجب قبره فيها أو ًال
الخروج منها من خالل جهد فلســطيني موحد ،وإبقاء قضية
فلسطين حية في عقول وقلوب األمة العربية واإلسالمية.
وبين أن من بين أســباب تجرأ بعــض األنظمة العربية على
التطبيــع وخيانــة القضيــة الفلســطينية هي تــرك الجانب
الفلسطيني الرســمي للمقاومة إلقاء السالح ،وتراجع خشية
العرب من الفلسطينيين كقوة.

التنسيق والتطبيع

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.
حسن خريشة ":إن تطبيع بعض األنظمة العربية مع االحتالل
الصهيونــي لم يكن مفاجئاً ،ألن بعــض تلك األنظمة وجدت
لخدمة مشــاريع اســتعمارية في المنطقة ،ودوما كانت غير
داعمة للحقوق الفلسطينية وبل وتآمرت علينا".
وأضاف خريشــة؛ لدى مشــاركته بالبرنامــج اإلذاعي الخاص
بالمجلس التشــريعي "تحــت قبة البرلمــان" والذي يبث عبر
أثير إذاعة الرأي الفلســطينية ،لألســف نحن الفلســطينيين
بدأنا عملية التطبيع من خالل أوسلو وما بعدها ،وفتحنا الباب
لآلخرين تحت غطاء الحــوار ،ولكن هو تطبيع ممنهج ،وهذا
فتح الباب أمام العرب تحت شعار الفلسطينيون يفعلونها لماذا
ال نفعلها نحن؟".
وأشـــــار النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن األمـة
العربية كانت ســابقاً إذا طبع نظام ما تقوم بعزله ومعاقبته
كما جرى مــع مصر عقب توقيع اتفاقيــة كامب ديفيد حيث
عزلت مصــر ونقل مقر جامعــة الدول العربيــة إلى تونس،
لكــن اليوم يتم مكافئة اإلمارات والبحرين والمطبعين وعزل
فلسطين.
وأكد د .خريشة؛ أن األزمة الحقيقية التي نعيشها اليوم يمكن

وقــــال خريشة ":نحــــن نؤمن أن التطبيـع بـــدأ بفلسطين
وقبــره يجب أن يكــون في فلسطين أو ًال وقبل كل شيء ،وأن
مع عــــودة التنسيـــق مع االحتــالل كأننــا باركنــا التطبيع
بين دول عربيـــــة مــع االحتــــال وفتحنــــا الباب واسعـــاً
ألنظمــــة أخــــرى للتطبيع ،فعودة التنسيق طعنة في ظهر
القضيـــة الفلسطينية تماماً كما التطبيع".
وأضــافبقوله":فوجئنـــاأنالسلطةبراماهللأعــادتالتنسيق
األمني والعالقــــات مع االحتالل على ضــوء أوسلو وتبعاتها
تحت ذريعة وهــم رحيل دونالد ترامب ومجــيء "جو بايدن"
والذي يعتقدون أنه سيكون أفضل للقضية الفلسطينية".
وتابــع" بعدما استبشر الناس خيراً بقطــــع العالقات والمضي
بالمصالحـــة خاصة مــع اجتمــاع األمناء العامــون للفصائل
والتحلل من أوســلو وتبعاتها ،لنفاجئ بعـــــودة التنسيق مع
االحتـــــال من خــــال قــــرار ألشخاص ثانويين سواء من
جانبنا الفلسطيني أو االحتالل".
وأوضح د .خريشــة أنــه من الغريب أن تكون مراســات بين
حســين الشــيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،وضابط
ليس كبيــر لدى االحتالل وهــو كميل أبو ركن ســبباً لعودة
العالقات والتنســيق ،وكأنها رســالة من قبل الفلسطينيين
للعالم أننا مستعدون للعودة للمفاوضات.

المصالحة مطلب وطني

واعتبــر خريشــة ،أن األمناء العامون للفصائل الفلســطينية
تم خداعهم من خالل اجتماعهم مع رئيس الســلطة محمود
عباس ،حيث يقوم "عباس" دوما بتنفيذ أجندته وأفكاره بغض
النظر عن مواقف الفصائل واالتفاقات الفلسطينية ،رغم أن
هناك لقاءات مصالحة كانت مؤخراً في بيروت ثم إسطنبول
ثم توقفت في القاهرة.
وأكـــــد أن المطلوب اصطفـــــاف فلسطيني واضح وبصوت

عالي ضد عودة التنســيق والعالقات مــع االحتالل ،وأن على
فصائــل منظمـــــة التحرير وأعضــاء اللجنــة التنفيذية في
المنظمة أن يعلنـــــوا أنهم لم يكونوا شــركاء في قرار عودة
العالقات مع االحتالل ،وعليهـــــم االنحياز لقرارات المجلس
الوطني والمجلس المركـــــزي ومنظمة التحرير أو أن يرحلوا
عن المشهد السياسي بشكــل كامل ونهائي.
ودعــا األمنــاء العامون للفصائــل لرفض أي عملية حـــــوار
فلسطينــــي فلسطينــــــي في ظل وجــــــود تنســيق مع
االحتــــــال ،وال يمكن الوصول للمصالحة في ظــــل وجود
عقلية تحكم في الســاحة الفلسطينيـــــة على اعتبــــار أن
من ينسق مع االحتالل ويريـــــد محاربة المقاومـــة ويصفها
باإلرهاب ال يمكن الوثوق فيه.
وقــال ":المطلوب اصطفـــــاف فلسطينـــــــي واضـــــح من
فصائــل تؤمــن بالمقاومة علــى اعتبــار خيار واضــح يردع
االحتالل ويــــردع المطبعين ،كمــــا أن المطلـوب من النخب
الفلســطينية أن تقوم بعمل جماعي موحد قائم على موقف
وطني موحد مفـــــاده أن الشــعب الفلســطيني لم يعد يثق
بهذه القيادة التي تبيــــــع األوهام حيث تقوم أحيانـــاً بقطع
العالقات وأحيان أخرى تعيدها دون رؤية".
وأكــــــد خريشــة؛ ضــرورة أن يلجــأ الشــعب الفلســطيني
لالنتخابات إلفراز قيادة منتخبــــة ببرنامــج واضحة ،معتبراً
أن الشعب الفلسطيني سيختــــار برنامـــج المقاومـــــة ألنه
شعب حر يرفض اإلهانة والذل والخيانة.

النائب حسن خريشة :الكل
الوطني ضد قرار السلطة
بعودة التنســيق األمني
مع االحتالل

النائب الخضري :زيارة "بومبيو" للمستوطنات مرفوضة النائب مروان أبو راس:
عودة التنسيق ارتماء في
وهي جزء من صفقة القرن
أحضان العدو
اعتبر النائب المســتقل فــي المجلس
تتبناهــا إدارة ترامــب بــكل قــوة.
التشــريعي المهنــدس جمــال ناجــي
وأكد النائب الخضري على أن االستيطان

الخضــري؛ أن زيــارة وزيــر الخارجيــة
األمريكي "مايك بومبيو" للمستوطنات
الصهيونيــــة فــي الضفـــة الغربيــة
المحتلــة جــزءاً مــن "صفقــة القرن"،
مســتنكراً تلــك الزيــارات ومعبــراً
عن رفضهــا لكونهــا تمثل جــزءاً من
مخططـــات ترامب.
وقــال النائــب الخضري فــي تصريح
صحفــي ":إن زيارة المســتوطنات غير
الشــرعية جــاءت إلعطاء ضــوء أخضر
أمريكــي لتشــريع خطــوات االحتالل
المتالحقــة فــي القــدس والضفــة
الغربيــــة ،رغــــم عــــدم قانونيتهــــا ،ومخاطرهــا على
األرض واإلنســـان الفلسطينـــي".
وأشــــــار إلــى أن الزيــارة تهــــدف إلعطاء دفعة قويــــة
لتسريــــع البنــاء االســتيطاني ،وتشــريع المســتوطنات،
ومنــح غطـــاء للضــم ،وكلهــا مطالــب إســرائيلية

غير شــرعي ،واالحتالل يســابق الزمن
في فــرض وقائع علــى األرض تصبح
حقائق بفعــل األمر الواقع ،رغم إدراكه
أنهــا تخالف تمامــاً القوانيــن واألعراف
واالتفاقات الدولية.
وأوضــح أن المخططــات واالجــراءات
اإلســرائيلية تبتلــع مدينــة القــدس
المحتلة وتهودها وتعزلها عن محيطها
الفلســطيني ،كمــا تمــزق الضفــة
الغربيــة المحتلة وتجعلهــا "كانتونات"
معزولــة بفعل جــدار الفصل العنصري
واالستيطان غير الشرعي.
وشــدد النائب الخضري علــى ضرورة أن تكــون تصريحات
ومواقــف المجتمــع الدولــي اإلعالمية ،مشــمولة بخطوات
وسياســات ضاغطة على االحتالل ،وتُلزمها بوقف كل هذه
اإلجراءات التــي تناقض القانون الدولي ،وتُعد خرقاً فاضحاً
لكل مواثيق جنيف ،واإلعالن العالمي لحقوق االنسان.

w w w . p l c . p s

أكــد النائــب مــروان أبــو
راس؛ أن قــرار ســلطة
رام اهلل ومحمــود عبــاس
وزمرتــه بإعــادة العالقات
مع االحتالل يعتبــر ارتما ًء
في أحضــان العدو الذي لم
ال ،ويعــد خذالناً
يغادره أص ً
ً
لشــعبنا وتنكــرا لنضالــه
وتضحياته ونســفاً لجهود
التوافــق ومحاولــة إعــادة
اللحمةالوطنية،وهوبمثابة
جريمــة دينيــة ووطنيــة.
وقال النائب أبو راس؛ في تصريح صحفي ":لم نفاجأ كثيراً
بما فعله عباس وزمرته ،فهم سرعان ما يسيل لعابهم نحو
المال ،وهم لم يغادروا هذا المربع باألساس".
وأوضــح أن المصالحــة اآلن وبــإرادة "عباســية أمريكيــة
صهيونية تطبيعية" أصبحت في مهب الريح ،مشيراً إلى أن
ما حدث يجب أن يكون درســاً أخيراً للفصائل الفلســطينية
ليعرفوا كيف يتعاملون مع هؤالء الخونة.
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العبادسة :تحديد ميادين الصرف النائب عبد الجواد :ندعو المجتمع
للمسؤولية االجتماعية من صالحيات الدولي للضغط على االحتالل لعالج
الحكومة وليس الشركات
األسرى المصابين بـ "كورونا"

قـــــال رئيــس لجنـــــــة الرقابــــــة العامــة
وحقـــــوق االنســـــان والحريــات العامــة فــي
المجلس التشريعـــي النائب يحيى العبادســـة":
إن المجلــس التشــريعي يهتــــــم بالمواطــن
وحقوقهــم أو ًال إضافــة الهتمامــه باالقتصــاد
الفلسطينـــــي ورأس المــــــال؛ وإن شــركة
جـــــوال ال تدفـــــع لخزينــة الحكومة بغــــــزة
أي مبالـــــغ كضريبـــــــة ،بحجــة أنهـــــا تدفع
ضرائبها لسلطة رام اهلل".
جـــــاء ذلــك خـــــال لقـــــاء نظمتــه الهيئــة
الدوليــــــة لدعم حقوق الشــعب الفلســطيني
"حشــد" بعنــوان" :خدمــات االتصــاالت فــي
فلســطين بين االحتكار وارتفاع األسعار وغياب
ضمانات حماية حقوق المستهلكين".
وأوضح أن شركـــة جــــــوال كانت ال تتعامــــل
مــع الحكومـــة فــي غــزة حتــى فــي موضوع
تتبــع األرقــام والمكالمات والتــــي تأتي لحفظ
وحماية أمن المجتمع ،حيث تتحجج باالنقســام
واالحتــال ،ولكــن بعــــــد الضغــــــط باتــت
تتعامـل مع النائب العـــام.
وبيــــن أن ما تدفعه شركة جوال هو من خالل
المسؤولية االجتماعيـــــــة بعد أن مورس عليها
ضغط كبيـــر ،والتي تتـــم من خـــالل توفيــــر
احتياجــــات للصحــة أو التعليم مثــا من خالل
مشاريــــــع لمؤسسات دوليـــة أو أهليـــة ،وفق

ما تختـــاره الشركـــة.
وقــــــــال النائــب العبادســـــة ":إنـــــه جــرى
مؤخـــــراً التأكيــد لجــــــوال أنــه ال يجــوز أن
تحــدد هــي مواقـــــــع صــرف المسؤوليـــــة
االجتماعيــــة ،بل يجب أن يتــــم تحديدها من
قبــل الحكومة لضمان تلبيـــــة أهــم احتياجات
المواطنين ،وليس مشاريـــع ثانويـــة".
وأكد أن االتفاقــــــات التي تحكــــــم العالقــــة
بيــن شــركات االتصــاالت والحكومــة يجــب
مراجعتهــــــا حتى تتناســـــب مـــــع الوضــــع
الفلســطيني الراهــن والتطــــور التكنولوجي،
مشيـــــراً إلى أن الكــــــل يدـــــــرك أن جـــوال
وغيرهــــــــا مــن شــركات االتصــاالت تعانــي
بســبب االحتـــــال ولكن هــــذا ال يمنــــــع أن
يكون هنـــــاك رؤيـــــة جديــــدة للتعامل وفق
مصلحة المواطـــن والشركـــات.
واستعـــــرض جهـــــــود المجلس التشريعــــي
مــن خــال لجنــــــــة الرقابــــــة فــي وقــف
اعتقـــــال المواطنيــــن على خلفيــــة الحملــة
ضد جــــــوال ،حيـــث تــــــــم التأكيــــــد على
ضـــــرورة أن تنــــأى المؤسســــة الشرطيــــة
واألمنيـــــة بنفسهـــــــا عــن الحملة وتــــــرك
الموضـــــــوع للتدافـــع الســلمي بيـــــــن
المواطنيـــــن والشركــة ما لــــم يكن هنـــــاك
أي خــــرق للقانــــون.

النائب شهاب :احتجاز االحتالل لجثمان
األسير أبو وعر جريمة وفاشية صهيونية
وصف مســؤول ملف األســرى
في المجلس التشريعي النائب
محمد شــهاب ،قيــام االحتالل
باحتجاز جثمان األسير الشهيد
كمال أبو وعر ،والذي استشهد
نتيجة لسياسة اإلهمال الطبي
المتعمــد ونقــل جثمانــه إلى
مقابــر األرقام المهينة لكرامة
اإلنســان بـ"الجريمة الفاشــية
الصهيونية".
وقــال النائــب شــهاب فــي
تصريح صحفي ":إن االحتالل
يرتكــب جريمــة حــرب ضــد
اإلنســانية فــــي احتجــاز جثمـــان الشــهيد
أبو وعــر وهو يعد ســقوط أخالقي وجريمة
جديدة ضد شعبنا".
وأوضــح أن االحتــال يحتجــز مــا يزيد عن
مائتــي جثمــان لشــهداء فلســطينيين منذ
عام  ،1967وآخرها جثمان الشــهيد األســير

كمــال أبو وعر ،مؤكداً أن ذلك
يعــد مخالفــة لــكل الشــرائع
السماوية واألعراف والمواثيق
واالتفاقات الدولية واإلنسانية.
وطالــب النائب شــهاب اللجنة
الدوليــة للصليــب األحمــر
الحقوقيــة
والمؤسســات
والدولية بالخروج عن الصمت
المريب تجاه هذه الجرائم التي
يمارســها االحتالل ،والســعي
فوراً إلــى فرض عقوبات على
االحتالل الرتكابه جرائم حرب
وجرائم ضد اإلنسانية.
يشــار إلــى أن األســير الشــهيد كمــال أبــو
وعر  46عاماً من جنيــــن ،استشــهد بسبب
اإلهمال الطبــــي حيـــــث كان يعانـــى من
عــدة أمــراض من بينهــا الســرطان ،وجرى
اعتقاله عام  ،2003وحكم عليـــــه بالسجن
المؤبد  6مرات إضافـة إلى خمسين عاماً.

قــال النائــب فــي المجلس
التشــريعي عــن محافظــة
ســلفيت بالضفــة الغربيــة
المحتلة ناصر عبــد الجواد":
إن األسرى الفلسطينيين في
ســجون االحتالل هم عنوان
الوطن ،وهم دعامــة النضال
ورافعــة رايتــه ،واالحتــال
يعرف هــذه الحقيقــة لذلك
صــب عليهــم جــام غضبه
وعمل على تشويه صورتهم
وضغــط علــى الســلطة
وقيادتهــا إللغــاء وزارة
األسرى ،وعمل على محاربتهم في رواتبهم
ومستحقاتهم المالية تضييقاً على ذويهم".
وأوضح النائــب عبد الجواد فــي حوار خاص
بصحيفة "البرلمان" أن االحتالل يحاول التفرد
باألســـــــرى ويســتغل انتشــار وباء كورونا
بينهم لمزيــد من الضغط عليهــم ومحاولة
تحطيــم معنوياتهــم والتأثير علــى أهلهم
وذويهــم ،الفتاً إلى أن االحتالل تعمّد نشــر
هذا الوبــاء بينهم تحقيقــاً ألهدافه الخبيثة
تجاههــم ،فــي محاولــة لــردع المقاوميــن
والمجاهدين ،وجعل األسرى عبرة لهم.
وأكد أن المطلــوب تجاه هذا الواقع هو إعادة
قضية األسرى إلى مكانها الصحيح وذلك من
خالل إعادة وزارة األســرى التــي تم الغاؤها

في رام اهلل واستبدالها بهيئة
هزيلــة ال ترقــى إلــى مكانة
وتضحيــات أســرانا األبطــال
ومواقعهم الوطنيــة ،مطالباً
بعــدم الســماح لالحتــال
بالتدخــل في شــؤون حقوق
األسرى ورواتبهم التي كفلها
القانون الفلسطيني ،واعتبار
حقوقهــم خطا أحمــر ال يجوز
تجاوزه بأي حال من األحوال.
ودعــا وســائل اإلعــام
والمؤسسات الحقوقية األممية
والمنظمات اإلنسانية الدولية
لتبنــي قضية األســرى خاصة في الســجون
التي انتشر فيها الوبـــــــاء ،وبذل الجهـــــــد
إلدخــــــال فرق طبية متخصصة لإلشــراف
على األســرى المصابين ومتابعة أوضاعهم
الصحية حتى الشــفاء التــام؛ أو الضغط على
االحتالل لضمان تقديمه للعالج الالزم لهم.
وطالــــــب النائــب عبد الجــواد؛ الجهـــــات
الرســمية والحقوقية والفصائلية والشــعبية
للوقــوف بــكل قــــــوة أمــــــام مخططــات
االحتــال الهادفــة النتشــار الوبـــــاء فــي
سجونه ،والعمـــــل على محاصرته وعــــدم
انتقاله ألقســـام أو سجون أخــــرى من خالل
المتابعـة الحثيثة واليوميــة ألحــــوال األسرى
خاصــــة األقسـام التي انتشر فيهـا الوبــاء.

النائب منى منصور" :سيداو" ال
تقل خطر ًا عن "أوسلو"

قالــت عضــو المجلــس
التشــريعي عــن محافظــة
نابلــس منى منصــور ":إن
اتفاقيــة "ســيداو" خطيــرة
جداً على المجتمع وسالمته
وال تقــل خطــورة عــن
اتفاقيــة اوســلو ،فأوســلو
ضيعت األرض ،و"سيـــداو"
ستضيع اإلنســـان واألسـرة
التــي
الفلسطينـــية،
كانــت ومازالــت حاضنــة
للمقاومــــــة والمجاهـدين
وحافظـــــة للقضيـة".
وحذرت في تصريح صحفي
خاص بصحيفة "البرلمــان" من خطورة اتفاقية
"ســيداو" وتعديــل قانــون االحوال الشــخصية
علــى ضوئها مــن نيلها لألســرة الفلســطينية
عامة واألم خاصــة التي تربي وتدعم وتحتضن
وتشــكل الوعي" ،مشيرة إلى أنه في حـــال تم
تعديـــل وتطبيـق قانـون األحـــوال الشخصيـة
على ضوء "سيداو" فإن األسرة الفلسطينيـة لن
تكـن كما عهـدناها.
واوضحت أن اتفاقية "سيداو" قديمة وخطط لها
من قبل نســاء ومؤسسات في مجتمعات ليست
كمجتمع فلسطين وبعيدات كل البعد عن القيم
واألخالق التي يعيشــها الشعب الفلسطيني ،لذا
هي ال تتناسب معنا ،ويرفضها الكل الفلسطيني
بمختلف أفكاره ومعتقداته وتوجهاته.
وقالــت منصــور  ":قبــل االنقســام كان هناك
مناهضــة لالتفاقية ورفض قاطــع من الجميع،
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ولكن اليوم المشكلة تكمن
فــي تغييــب المنظومــة
التشــريعية ،حيــث جمــدت
المؤسســات الفلســطينية
خاصــة التشــريعية ،وبــات
محمود عباس ومن يعينهم
هــم المتفردين بالســلطة
والتشريع والقرار".
وأضافــت "المجلــــــس
التشريـعـــي هــو صاحــب
الكلمة فــي ســن القوانين
ومراقبــة أداء الســلطة
التنفيذيــة ،لكــن اليــوم
معكوســة،
المنظومــة
فرئيــس الســلطة يصــدر القوانيــن وحكومته
تســنها وتقرهــــــا ،وتــم تقييــد التشــريعي
وحرمانــه مــن صالحيته فــي مخالفــة للقانون
الفلسطيني وكل األعراف والمواثيق".
وتابعــت منصور " القوانيـــن ال تســـن بهـــذه
الطريقــــة بـل يجـب استشـارة متخصصيـــن،
والجهـــات المختلفـــة مــن قضـــــاة ومأذونين
ومجتمــع مدنــي ووجهـــــاء وعشائــــر ،حتــى
يكون قانـــون يتنـــاسب مع المجتمــــــع ،لـــذا
نحـــن بحاجـــة إلعـــــادة االعتبـــار للمنظومـة
التشريعيـــة ،وال يمكــن حــل المشاكـــل إال
بالتوافق واالجــماع الفلسطيني".
ودعــت منصــــور إلــى رفـــــع الصــــوت عالياً
رفضــــــاً التفاقية سيــــــــــداو ،والحفاظ على
القيــم الدينيـــــة واألخالقيــة واالجتماعيــة
والوطنية التي تميز الشعب الفلسطيني.
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تقارير وأخبار

زارت هيئة القضاء العسكري ..لجنة الرقابة
تلتقي رئيس ديوان المظالم ووكيل وزارة الزراعة

AL - P R L M A N

مواقف برلمانية دولية
األمم المتحدة :يجب وضع حد إلفالت االحتالل من العقاب

المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية
المحتلة منذ عام " 1967مايكل لينك" ،يحذر من أن االحتالل الصهيوني يتمادى
في جرائمه بحق فلسطين والفلسطينيين.
وحث "لينك" خالل فعاليات مؤتمر تبادل اآلراء حول التطورات الحقوقية األخيرة
في فلسطين على الضغط والعمل الدولي ،وخاصة من أوروبا ،من أجل وضع حد
لدائرة اإلفالت من العقاب التي يتمتع بها االحتالل.
وشــدد على ضرورة مساءلة االحتالل ومنع بضائع المستوطنات الصهيونية من
دخول الســوق األوروبية ،وفرض حظر ســفر على قادة المستوطنات ،ومراجعة
وتحجيــم العالقــات التعاهدية بين أوروبــا واالحتالل ،ودعم إجــراءات المحكمة
الجنائيةالدولية.

برلمانيتان أوروبيتان تدينان جرائم االحتالل

التقـــت لجنــة الرقابـــة العامــــة وحقــوق اإلنســان
والحريــات العامــة فــي المجلــس التشــريعي رئيس
ديوان المظالم والوزير الســابق محمد هاشــم الفرا،
رافقه مدير عام الديوان رامز تمراز.
وحضــر اللقــاء رئيس لجنــة الرقابــة النائــب يحيى
العبادسة ،ومقـرر اللجنة النائب هـدى نعيم ،وعضـو
اللجنة النائب عبـــد الرحمن الجمــل ،والمقرر االداري
للجنـة زاهـر عطـااهلل.
وناقــش المجتمعون ســبل تعزيز التعاون المشــترك
بين اللجنــة وديــوان المظالم وذلك فــي العديد من
القضايا ذات االهتمام المشترك ،في حين أكد النائب
العبادســة؛ استعداد لجنته التام والكامل لتعزيز سبل
التعاون وفتح قناة مســتمرة للتواصــل بهدف تظافر
جهود الجميع بغية انصاف المظلومين واحقاق الحق.

وتزور القضاء العسكري

وفــي ســياق منفصــل زار وفــد مــن اللجنــة هيئــة
القضــاء العســكري وناقــش بعــض القضايــا التــي
تمــس عمــل القضــاء العســكري ،وضــم الوفــد ُك ً
ال
مــن :رئيس لجنــة الرقابــة النائب يحيى العبادســة،
ومقــرر اللجنة النائب هدى نعيــم ،ومدير عام مكتب
رئيــس المجلــس التشــريعي باإلنابــة عبــد القــادر
أبــو النــور ،والمقــرر االداري للجنــة زاهــر عطااهلل.
بــدوره رحب رئيس هيئــة القضاء العســكري العميد
أمين نوفل؛ بلجنة الرقابة ،مبدياً اســتعداده لدراســة

أي شكاوى ترد للجنة والوقوف على حقيقتها.
وتســاءل النواب حول الســيارات المتحفظ عليها لدى
الهيئــة باعتبارهــا أداة مــن أدوات الجريمة؛ في حين
أوضح رئيــس الهيئة ،أنه يمكــن ألي مواطن اإلفراج
عن ســيارته مقابل إيداع مبلغ مالي كأمانة لحين أن
تبت المحكمة المختصة في القضية.

وتلتقي وكيل وزارة الزراعة

وعلــى صعيد أخر؛ زارت اللجنة وكيل وزارة الزراعة د.
إبراهيم القدرة ،وبحثت معه عدة ملفات وقضايا تهم
المواطنين وشكاوى وصلت اللجنة.
وأوضحت اللجنة أنها ناقشــت مع وكيل وزارة الزراعة
قرار استيراد "البطاطس"؛ حيث وصل اللجنة احتجاج
من بعــض المزارعين بهــذا الخصوص ،بــدوره بين
وكيل الوزارة أن ارتفاع درجة الحرارة الصيف الماضي
أدى لتأخــر زراعــة "البطاطس" وزيادة الســحب على
الكميات المخزنة منها.
وأوضـــح وكيــل وزارة الزراعــة أن ذلك دفــع الوزارة
التخــاذ قـــرار باســتيرادها منعــاً الرتفــاع ســعرها،
مؤكــداً أن القرار ســيلغى فــور بدء الموســم الجديد
"للبطاطس" المحليـــة ،وأن سياسة الوزارة ثابتة في
دعم المنتـــج المحلي لطالما بقيت أســعاره؛ معقولة
في حين تلجـــأ الوزارة الســتيراد بعض السلع بهدف
التخفيف عن المواطنين وجعـــل األســعار في متناول
يد جميـع فئات المجتمـع.

النائبان الشرافي والمصري يتفقدان سير العمل
في بلدية بيت الهيا

التقــى النائبــان يوســف الشــرافي؛
ومشــير المصــري ،برئيــس بلدية
بيت الهيــا المهندس عــاء العطار؛
خالل زيــارة رســمية للبلدية لتفقد
سير العمل واالطالع على إنجـــازات
البلديـــة ورؤيتها التطويرية لمدينة
بيت الهيــا وتفقــد الوضــع اإلداري
في البلدية ،والمشاريع التي قدمتها
للمواطنيــن مؤخــراً.
وثمن النائــب الشــرافي؛ دور بلدية
بيــت الهيــا فــي تقديــم الخدمات
للمواطنيــن رغم الظــروف الصعبة
التــي تمــر بهــا البلدية وقطاع غـــزة بســبب الحصار
الظالــم وجائحــة كورونــــا ،داعياً المؤسسات الدولية
والدول الصديقة لدعم قطاع البلديات والحكم المحلي
في غزة حتى تتمكن بلديات القطاع من تقديم الخدمة
المطلوبة للمواطنين.
واســتعرض رئيــس البلديــة خــال اللقــاء عــدد من

أكدت عضوتا البرلمــان األوروبي "ماريا أرينا؛ ومانو بينيــدا" ،على ضرورة دعم
صمود الفلسطينيين في وجه ممارسات االحتالل التي تخالف القوانين واألعراف
واالتفاقيات الدولية.
وأشــارت النائبتان خالل مؤتمر تبــادل اآلراء حول التطــورات الحقوقية األخيرة
في فلســطين لجرائم االحتالل بحق الفلسطينيين ،واستغالل االحتالل لجائحة
"كوفيد  "19يللتمادي في االنتهاكات بحق الفلسطينيين.

البرلمان العربي يدعو النتخابات فلسطينية

دعا البرلمان العربي إلى إجراء االنتخابات في فلسطين في أقرب وقت وفي ظل
ظروف تضمن انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب األولى وإلى أن
تتحقق أمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته ،في إقامة دولته وعاصمتها القدس.
فيمــا أدان البرلمــان العربي في ختام أعمال جلســته األولى مــن دورة االنعقاد
األول للفصل التشريعي الثالث التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة،
أدان سياســة االستيطان اإلسرائيلي التي ال تزال مستمرة ،مؤكداً دعمه للجهود
المبذولة لتوحيد كلمة الفصائل الفلسطينية والسعي لموقف فلسطيني موحد.

رئيس البرلمان العربي يدين االستيطان

أدان رئيــس البرلمــان العربي عادل بن عبدالرحمن العســومي ،قــرار االحتالل
اإلسرائيلي ،طرح عطاءات لبناء " "1257وحدات استيطانية جنوب القدس.
وأكــد العســومي؛ أن هذا القــرار المُــدان والخطير يأتي في ســياق السياســة
االستيطانية المرفوضة في األراضي الفلسطينية المحتلة ،بما فيها مدينة القدس
المحتلة ،ويشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي ،وقرارات الشرعية الدولية.
وطالب المجتمع الدولي واألمم المتحدة بإعالن رفضهم وإدانتهم لهذا المشروع،
والقيام بدورهم لوقف الجرائم اإلسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني
وأرضه المحتلة ،وممارسة الضغط على االحتالل لوقف هذه المشاريع التي تتحدى
إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشــدد العســومي؛ على مواصلــة البرلمان العربــي لجهوده في نصرة شــعبنا
الفلسطيني ،ومســاندته في كل المحافل اإلقليمية والدولية ،حتى ينال حقوقه
المشروعة في قيام دولته المستقلة ،وعاصمتها مدينة القدس.

الكتل البرلمانية التركية تؤكد دعمها لفلسطين

أكد رؤســاء الكتل النيابية واألحزاب التركية الخمســة" : ،حزب العدالة والتنمية،
وحزب الشــعب الجمهوري ،وحزب الحركة القومية ،وحزب الشعوب الديمقراطي،
والحزب الجيد" ،ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ،وأنهم كبرلمانيين
يعتبرون القضية الفلســطينية قضية ذات أولوية ،وهي حاضرة دائما ســواء في
اجتماعات البرلمان التركي الداخلية أو اجتماعاته مع برلمانات الدول األخرى.
وشدد رؤساء الكتل خالل اجتماعهم بالسفير الفلسطيني بأنقرة ،على أن تركيا
ستستمر بمواقفها الداعمة لنصرة الشعب الفلسطيني وأنها لن تتخلى عن قضيته
العادلة ،ولن تقبل بأي مشروع حل ال يقبل به الشعب الفلسطيني أو ينتقص من
حقه في الحرية واالستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

برلماني إيراني ينتقد زيارة وفد بحريني لالحتالل

قال مساعد رئيس البرلمان االيراني ،حسين أمير عبد اللهيان ":إنه ال شك في أن
خونة القدس الشريف وفلسطين األبية ال مستقبل لهم".
وانتقــد عبد اللهيان؛ زيــارة وفد بحريني إلى فلســطين المحتلة ضمن فعاليات
التطبيع مع االحتالل الصهيوني معتبراً التطبيع مسيرة خاطئة ،مؤكداً استمرار
عمل إيران لدعم القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية حتى زوال االحتالل
الصهيوني.

اإلنجازات التي حققتهـا البلدية ،والمشاريع المهمة التي
نفذتها مؤخراً ،وخطة البلدية لمواجهة جائحة كورونا.
وفــي نهايــة الزيــارة شــكر النائبين المهنــدس عالء
العطــــار على جهــــوده الطيبـــة والمباركة في إدارة
بلديـــة بيـــت الهيـــــا مثمنيـــن الدور المهمــة الذي
تقــوم به البلدية خدمــة للمواطنيـن.

البرلمان التركي يدين زيارة "بومبيو" لمستوطنة

أدان رئيس البرلمان التركي ،مصطفى شنطوب ،زيارة وزير الخارجية األمريكي
مايك بومبيو ،إلى مستوطنة صهيونية بالضفة الغربية المحتلة.
وقال شنطوب؛ في تغريد له عبر موقع تويتر ":البطة العرجاء تترك أثرًا خاط ًئا،
وحدهم سياســي البطة العرجاء هم من يزورون مستوطنة غير قانونية بحسب
القانون الدولي ،إنها زيارة استفزاز وليست من أجل السالم".
ويطلــق وصف "البطة العرجاء" في الواليات المتحدة على السياســيين المنتهية
واليتهم أثناء انتظارهم انتهاء فترة حكمهم.
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