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ماجد أحمد أبو مراد

تشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة وضع السلطة الفلسطينية في مأزق سياسي 
حــاد، على اعتبار أنهــا حكومة تعلن صراحــة نيتها ضم أجزاء مــن الضفة الغربية 
المحتلة واألغوار الفلسطينية، األمر الذي حمل السيد أبو مازن إلطالق التصريحات 
الناريــة ليلة أمــس األول والتي أعلن فيها أن القيادة الفلســطينية أصبحت في حل 
من جميع االتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين األمريكية واإلسرائيلية وذلك خالل 
اجتماع عقد برام اهلل، واعتبر في تصريحاته أن قيام "إسرائيل" بتنفيذ خطة الضم 

بمثابة إلغاء التفاقية أوسلو. 
والسؤال المطروح وبقوة هل يمكن تنفيذ تلك التصريحات بشكل عملي على أرض 
الواقع أم أنها ســتلحق بغيرهــا من التصريحات النارية الســابقة التي ذهبت أدراج 

الرياح ولم يعد لها أي أثر على الواقع السياسي. 
والحقيقــة إننــي أذهب العتبار تلــك التصريحات بمثابــة موجة عابرة مــن الثورة 
الكالمية التي ال يمكن لها أن ترى النور أو تشق طريقها للتنفيذ وذلك عماًل بمفهوم 
االســتقراء التاريخي لتصريحات قيادات الســلطة التي لطالما هددت بإلغاء اتفاقية 

أوسلو دون أن تفعل على أرض الواقع شيء. 
ومــن جانب أخر كيف للســلطة التي ترزح تحــت االحتالل أن تلغــي االتفاقية التي 
بموجبها تم انشــاءها أي الســلطة، وكيف لها أن تناكف "إســرائيل" ولــو اعالميًا أو 
كالميًا في حين أنهما أي الطرفان "الســلطة وإســرائيل" يعمالن ليل نهار من أجل 
إطالــة بقائهما ويســاعد ُكاًل منهما األخر، وليس أدل على ذلــك من القرض األخير 
الذي قدمته حكومة االحتالل للســلطة بقيمة قالوا أنها قاربت "800" مليون شيكل 
وذلك لمساعدة السلطة على البقاء واالستمرار بالعمل في إطار مفاهيم االتفاقيات 
األمنيــة المشــتركة وحمايــة االحتــالل ومصالحه وجنــوده ومســتوطنيه وخاصة 
المتواجدين منهم على أرض الضفة في سلســلة المستوطنات الصهيونية الممتدة 

على أرضنا المباركة. 
تحالف مقيت

وعلى صعيد المستجدات السياسية لدى االحتالل فإن الحكومة الصهيونية الجديدة 
التي تم تشــكيلها مؤخــرًا في تحالف مقيت بيــن "نتنياهو وغانتــس" هي بمثابة 
حكومة متطرفة تسعى لتقويض األحالم الفلسطينية عبر خطة الضم وافشال حل 

الدولتين تمامًا.
وفي هذا الوقت الحرج من الناحية السياســية ومع استطاعة العدو تشكيل حكومته 
المذكورة في حين أننا ما زلنا مشتتين ومتفرقين وغير قادرين على انهاء االنقسام 
ولو بشــكل جزئي، فإن االحتالل سيتغول علينا أكثر وسيستمر في مصادرة أرضنا 
وتهويدها وتزوير التاريخ وطمس الحقائق الدالة على حقنا المقدس في فلســطين 

التاريخية، غير أنه لن يفلح في ذلك ولن يستطيع كي وعي شعبنا وأحرار العالم. 
لهــذا كله مــن المفترض أن نضــع خالفاتنا السياســية والحزبية جابنــًا ونبدأ فورًا 
بالعمل نحو لمّ الشــمّل الفلســطيني وانهاء االنقســام لحماية مصالحنا الوطنية 

واالستراتيجية وفي مقدمتها القدس والالجئين وتحرير األسرى وتقرير المصير. 
ثقافة زائلة

ومــع اشــتداد أزمات االحتالل السياســية وخالفاتهم الداخلية تطل علينا -لألســف 
الشــديد- جوقة من المطبعين تدعو للتعايش مع االحتالل واعتباره مكون طبيعي 
من المكونات الدولية والسياســية والبشــرية فــي المنطقة عبر اســتخدام الدراما 
وتطويع الفن الهابط للتسويق للتطبيع مع االحتالل على كل األصعدة سواء الفنية 
أو الرياضيــة وغير ذلك من أوجــه التطبيع المختلفة والتي ترفضهــا األمة العربية 

واإلسالمية وأحرار العالم.
إن التطبيع مع االحتالل هو ليس أكثر من ثقافة زائفة وزائلة لن تطول ولن يكتب 
لها النجاح طالما أن قطاعات كبيرة من شعبنا وأمتنا العربية واإلسالمية يرفضونها 
ويتمســكون بحقنا األصيل في القدس واألقصى وفلسطين، متمسكون بحقنا في 

فلسطيني التاريخية والمطبعين وثقافة التطبيع إلى زوال.

نواب التشريعي يؤدون 
واجب العزاء لعائلة القيادي الكرد

أدى وفــد مــن نــواب المجلــس التشــريعي الفلســطيني 
تقدمــه النائب محمود الزهار، وضم ُكاًل من النواب: صالح 
البردويل، أحمد أبو حلبية، يوسف الشرافي، سالم سالمة، 
ومحمــد فرج الغــول، واجــب العــزاء لعائلة الكــرد بوفادة 
فقيدهــم عضو المكتــب السياســي في حركــة "حماس" 
أحمد الكرد الــذي وافته المنية مؤخرًا عن عمر يناهز "71" 
عامًا إثر إصابته بجلطة دماغية حادة وبعد مســيرة حافلة 
بالعطــاء واإلنجازات على صعيد العمل الخيري واإلنســاني 

والسياسي.
ونعى نواب المجلس التشــريعي القيادي الكرد، مشــيدين 
بــدوره في العمــل الخيري واإلنســاني وفــي خدمة وطنه 
وشــعبه على مدار أكثر من "40" عامًا، سائلين المولى عز 

وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وكان لفيف من عائلة الفقيد 
والعديد مــن وجهاء المحافظة الوســطى وأقطــاب العمل 
الخيري بقطاع غزة في استقبال وفد النواب في بيت العزاء.
وتوّلــى الكــرد رئاســة بلدية ديــر البلح عقب فــوز حركة 
"حماس" باالنتخابات المحلية عام 2006، ثم توّلى منصب 
وزير الشؤون االجتماعية في الحكومة الفلسطينية العاشرة 
التي ترأسها إســماعيل هنية، كما أنّه كان يشغل منصب 

رئيس اللجنة العليا لجرحى مسيرة العودة وكسر الحصار.
وولد الراحــل الكرد في مخيم دير البلح وســط قطاع غزة 
عــام 1949، أي بعــد عام مــن هجرة عائلته مــن قريتهم 
بالقرب من عســقالن بعد نكبة 1948، وهو متزوّج ولديه 

11 ابنًا وابنة. 

التقى نواب كتلة التغيير واإلصالح عن محافظة غزة مع رئيس 
بلديــة النصيــرات المكلف موســى جبــر، وذلك لالطــالع على 
مجريــات عمل البلدية ومناقشــة بعض القضايــا المهمة التي 
تســتحوذ على اهتمام المواطنين في نفــوذ بلدية النصيرات، 
وكان في استقباله النائب محمد فرج الغول والنائب جمال نصار.
بدوره أشار النائب الغول، إلى أن اللقاء ناقش بعض المشكالت 
والمعيقــات التــي تواجــه المواطنيــن، مؤكدًا وقــوف المجلس 
التشريعي ولجانه ونوابه بجانب البلديات وغيرها من المؤسسات 
المهمة التي تسعى من أجل تحقيق مصالح المواطنين وتقديم 

الخدمة لهم. 

من ناحيته أشــاد النائب نصار، بجهود بلدية النصيرات ودورها 
فــي خدمة المواطنيــن والتخفيف مــن معاناتهم بكل الســبل 
واإلمكانيــات المتاحة رغم الحصار الــذي يتعرض له قطاع غزة 

منذ سنوات طويلة.
أمــا رئيس البلدية فقد شــدد على أن بلديته تســعى بكل قوة 
مــن أجد تقديــم الخدمــة للمواطنين فــي النصيــرات وتذليل 
المعيقات التي تعترض مصالح المواطنين وحل المشكالت التي 
يعانــون منها، منوهًا إلى أن البلديــة تعاني من قلة اإلمكانيات 
المادية واالمدادات اللوجستية الالزمة لتجويد الخدمة المقدمة 

للمواطنين. 

 نواب غزة يلتقون رئيس بلدية النصيرات   
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التشريعي يعقد جلسة بالذكرى 72 للنكبة ويندد بتجاوز االحتالل للقوانين الدولية

د. بحر: يرحب بقرار البرلمان اإليراني إنشاء سفارة افتراضية بالقدس 
رحب د. أحمد بحر رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة 
بقرار مجلس الشــورى اإليراني بشأن المصادقة على 
قرار إنشاء ســفارة افتراضية للجمهورية اإليرانية في 

القدس عاصمة دولة فلسطين.
وشدد بحر في تصريح مقتضب صدر عنه مؤخرًا على 
أهميــة القرار الــذي يؤكد على أحقية الفلســطينيين 

بأرضهم، وأن القدس عاصمة أبدية لها.
ودعا برلمانــات الدول العربية واإلســالمية واألجنبية 
التخاذ قرارات مشابهة لقرار مجلس الشورى اإليراني، 
وذلك تطبيقا لقواعــد القانون الدولي وتحديًا لقرارات 

الرئيــس األمريكي ترامــب بضم المدينة المقدســة 
لكيان االحتالل.

يذكــر أن مجلس الشــورى اإليراني صــادق ومن دون 
معارضة علــى مشــروع "مواجهة اإلجــراءات العدائية 
للكيــان الصهيونــي ضــد الســالم واألمــن"، ليتحول 
إلــى قانون نافــذ في البالد. وتنص المــادة الثانية في 
المشــروع على تشكيل "ســفارة أو قنصلية افتراضية 
للجمهورية اإلســالمية اإليرانية" في فلسطين، ملزمًا 
وزارة الخارجية اإليرانيــة بالقيام بالتحضيرات الالزمة 

لذلك.

أشــادت رئاســة المجلــس التشــريعي بموقــف 
مجموعة األحزاب االشــتراكية الديمقراطية في 
البرلمان األوروبي، والتي أكدت رفضها لقرار ضم 
األراضي الفلسطينية من قبل الكيان اإلسرائيلي 

على اعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي.
وقالت رئاسة التشريعي في تصريح صحفي:" 
إن الموقــف البرلماني األوروبــي بعدم قانونية 
ضم االحتالل اإلســرائيلي ألراضي فلسطينية 

يأتي منسجمًا مع القانون الدولي".
وطالبــت كافــة البرلمانــات والبرلمانييــن في 

العالم للتوحد في وجه الغطرســة اإلسرائيلية 
بحــق القانــون والســلم الدولييــن والحقــوق 

الفلسطينية.
وأضافت رئاسة التشريعي إن تحذير المجموعة 
من الحكومة الصهيونية الجديدة التي تتخذ من 
جريمة ضم األراضي الفلسطينية هدفًا رئيسيا 
لها، تحذير في محله، داعية لمحاسبة االحتالل 

على جرائمه.
وكانــت رئيــس مجموعة األحزاب االشــتراكية 
الديمقراطية في البرلمــان األوروبي "إراتكس 

غارســيا بيريــه" عبرت عــن قلقهــا إزاء والدة 
الحكوميــة الصهيونيــة الجديــدة، معبــرة عن 
خشيتها من تحول تصريحات الحكومية الجديدة 
ألفعــال بخصــوص ضــم أراضي فلســطينية 

للكيان.
في حين قالت نائبة رئيســة المجموعة "كاتي 
بيري" :إن المجموعة تعارض بشكل تام منظور 
حكومة االحتالل لضم أراضي فلسطينية وإنها 
في حال حدوثها فإنها تشــكل مخالفة وانتهاكا 

صارخا للقانون الدولي".

التفاصيل <<   06-05-04

يتقدم د.أحمد بحر رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة والنواب كافة بأحر التهاني والتبريكات من 
األمة العربية واإلسالمية عامة وشعبنا الفلسطيني خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد

أعاده اهلل علينا وقد تحررت أرضنا ومقدساتنا

تهنئة بالعيد

التشريعي تشيد بموقف األحزاب االشتراكية بالبرلمان األوروبي بخصوص جريمة الضم
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تقرير وأخبار 2

النائب البرغوثي: 
االحتالل لن يرتدع إال بتصعيد المقاومة

النائب شهاب يستنكر إغالق البنوك لحسابات األسرى

النائب أبو شمالة يؤكد 
تمسك شعبنا بحق تقرير المصير

اللجنة االقتصادية تبحث مع المالية جهودها لمواجهة جائحة كورونا
عقدت اللجنة االقتصادية بالمجلس التشــريعي 
اجتماعــًا مــع وزارة الماليــة، لبحــث العديد من 
الملفات خاصة في ظل جائحــة كورونا، وجهود 

الوزارة في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.
وقــال رئيــس اللجنة االقتصاديــة في المجلس 
التشــريعي النائب عدوان فــي تصريح صحفي 
خــاص "للبرلمــان" إن اللجنة ناقشــت مع وزارة 
المالية ممثلة بوكيلها المســاعد عوني الباشــا، 
اإليــرادات  علــى  كورونــا  جائحــة  انعكاســات 
الحكومية، وعالقات الوزارة بغيرها من الوزارات 

والمؤسسات الرسمية واألهلية.
وأضاف عدوان أن اللجنة بحثت مع الوكيل جهود 
وزارته بالتعاون مع الــوزارات المختصة األخرى 
في توفير الســلع األساسية للمجتمع خاصة في 
ظل الحديث عن إمكانية تناقص عدد من السلع 
مستقباًل بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا، 

والحصار المفروض على قطاع غزة.
وأوضــح أنه جرى بحث جهــود الوزارة في توفير 
مقومات الدعم للموظفين رغم تراجع اإليرادات، 
الفتــًا إلــى أن المالية في إطــار جهودها الحالية 
أزالت الضرائب عن عدد من السلع، فيما خفضت 

في ظل المرحلة الحالية الحرجة.
يشــار إلى أنه حضر االجتمــاع إلى جانب رئيس 
اللجنــة االقتصاديــة فــي المجلس التشــريعي 

ضرائــب نحو "20" ســلعة أساســية، وتعمل مع 
وزارة االقتصاد الوطني والتجار وكل الجهات ذات 
العالقة على تقوية االقتصاد الفلسطيني خاصة 

النائب عاطف عدوان، وُكاًل من النواب: يوســف 
الشرافي، سالم سالمة، يونس األسطل، يحيى 

العبادسة، وجميلة الشنطي.

قال النائــب مصطفى البرغوثــي إن جيش 
االحتالل اإلســرائيلي يستبيح المدن والقرى 
والمخيمات الفلسطينية، ويصعد من جرائمه 
مســتغاًل انشــغال العالم بجائحة "كورونا"، 
والصمــت الدولــي المريــب علــى جرائمه، 
مضيفــًا أن االحتالل لن يرتــدع إاّل بتصعيد 

كل أشكال المقاومة.
ووصــف البرغوثــي فــي تصريــح صحفي، 
اقتحامــات جيــش االحتــالل لبلــدة يعبــد، 
ومخيم الفوار، وإطالقه الرصاص الحي على 
المواطنين واألطفال العزل في المخيم، مما 
أدى الستشهاد الطفل زيد قيسية، باإلضافة 
إلى القرار الجائر بمصــادرة أجزاء من الحرم 
اإلبراهيمــي، بالجرائــم الراميــة إلى تمهيد 
األجواء للبدء بتطبيــق "صفقة القرن" وضم 

معظم أراضي الضفة الغربية.
ودعا لإلســراع فــي إنهاء االنقســام وتوحد 
الجميع حول اســتراتيجية كفاحية لمواجهة 
العنصــري  التمييــز  ونظــام  االحتــالل 
اإلســرائيلي، داعيًا للتوجه لــكل دول العالم 
وبرلماناته وحركاته السياســية للبدء بحملة 
شــاملة لفرض العقوبــات على "إســرائيل" 
وعلى نظام األبرتهايد الذي تقوم بتكريسه.

استنكر النائب في المجلس التشريعي محمد 
شــهاب إغــالق البنوك لعــدد من حســابات 
األســرى، مؤكدًا على أن هذه الجريمة تأتي 
ضمن الحرب العنصرية التي يشنها االحتالل 
على األســرى الفلســطينيين الذين يعدون 

رموزًا للنضال الفلسطيني. 
وقــال شــهاب فــي تصريــح صحفــي:" إن 
إغــالق حســابات األســرى أمر غيــر قانوني 

التي تكشــف عن اإلرهاب وإجــرام االحتالل 
اإلسرائيلي بحق الحركة األسيرة. 

ودعا األمم المتحدة والمؤسســات الحقوقية 
والدوليــة واألمميــة التــي تعنــى بقضيــة 
األســرى، ببــذل كل الجهود مــن أجل دعم 
حقوق شــعبنا في مواجهة االحتالل، ورفض 
وإدانة كل اإلجراءات التعسفية بحق األسرى 

وحقوقهم.

قال النائب عن حركة فتح ماجد أبو شمالة:" 
إن الشعب الفلسطيني ما زال متمسك بحقه 
في تقرير مصيره علــى ترابه الوطني رغم 

أنف االحتالل".
وأضاف النائب أبو شمالة في تصريح صحفي 
صدره عنه مؤخرًا رغم اختالل موازين القوى 
في العالم وميل الكفة لصالح االحتالل وحالة 
التــردي التي تمر بها القضية الفلســطينية 
وانحســار الدعم العالمي بسبب إدارة سلطة 
الشــعب  أن  إال  للقضيــة  الســيئة  اهلل  رام 
الفلســطيني حي وسيبقى متمســكا بإقامة 

الدولة والقدس العاصمة وحق العودة.
وأكد علــى أن ما يمــر به شــعبنا هي كبوة 
سينهض منها بزوال مسبباتها، وعلى رأسها 
ايجــاد قيادة بديلــة لقيادة الســلطة الحالية 
تناسب طموحات شعبنا وآماله وقدرته على 

التضحية والعطاء.
وأكد أن الشــعب الفلســطيني يحيي ذكرى 
النكبة وهو يحمل في نفســه مــرارة العديد 
من النكبات والخيبات التي ال تقل إيالما عن 
نكبة التهجير واحتالل أرضه، وعلى رأس هذه 
النكبات هو اســتمرار االنقسام الفلسطيني 

والعجز أو عدم الرغبة في إنهائه.

وأشــار إلــى أنــه يجــري اتصــاالت واســعة 
واألحــزاب  التضامــن  وقــوى  حــركات  مــع 
والبرلمانييــن فــي العالــم للبــدء بإجراءات 
فورية لمواجهة التغول اإلسرائيلي ولفرض 

العقوبات عليه.
وشدد النائب البرغوثي على أن كل إجراءات 
االحتالل لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، 
بــل ســتؤدي إلــى تصعيــد مقاومتــه بكل 

األشكال، ولن يرتدع االحتالل إال بمواجهته.

وتعسفي واستجابة إلمالءات االحتالل ويعد 
جريمة ومخالفة صارخــة للقوانين الوطنية 

واالتفاقيات الدولية". 
اهلل  بــرام  الفلســطينية  الســلطة  وطالــب 
بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لنصرة قضية 
األســرى وإيقاف هذه الجريمة اإلســرائيلية، 
داعيا الشــعب الفلســطيني بكافــة فصائله 
بالتصــدي لمثل هــذه القــرارات العنصرية 

وشــدد أبو شــمالة على ضرورة االجتهاد في 
التفكير لماذا الشــعب الفلســطيني صاحب 
أطول احتــالل ما زال مســتمر، وأين ذهبت 
إنجازات الشعب التي دفع ثمنها بالدم والعرق 

ولماذا تراجعت القضية الفلسطينية؟!.
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أخبار ومقاالت

كورونا والعيد.. دعوة للوحدة والتكافل االجتماعي
ابتداء، نتقدم من شــعبنا الفلسطيني الصابر المرابط في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية 
وأراضي الـ 48 وفي المنافي وديار اللجوء والشتات، بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول 
عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على شعبنا وقضيتنا العام القادم بالخير 
واليمــن والبركات، وقد زال الحصار الغاشــم عن أهلنا الصامدين فــي القطاع، وتحررت أرضنا 

ومقدساتنا من نير االحتالل الغاشم.
نعيش هذه األيام أجواء عيد الفطر المبارك في ظالل شهر رمضان الكريم الذي غمرنا بنفحاته 
اإليمانية وفيوضاته الربانية، ومنحنا السمو اإليماني على كل مظاهر الدنيا الفانية واالنشغال 
بلهوها وزينتها، وشــحذ هممنا وذواتنا نحو التعلق باهلل وطلب العفو والمغفرة والعون والسداد 

منه سبحانه وتعالى.
لكــن هذا العيد المبــارك يأتي اليوم فــي ظل جائحة خطيــرة ضربت العالم قاطبــة، وزلزلت 
منظومــات صحية راســخة لدول كبــرى، ما اضطر الــدول والحكومات لفرض إجــراءات وقائية 
للتصدي للوباء، حيث تفاعل شعبنا الفلسطيني مع هذه اإلجراءات وصبر عليها، وهو ما أسهم 
في تطويق الخطر ومنعه في التفشي داخل القطاع بفضل اهلل، ومن هنا فإنني أشكر الجهات 
الحكوميــة فــي قطاع غزة لقيامهــا بواجبها خير قيام فــي ضبط األمور ومحاربة تفشــي هذا 
الوبــاء وأدعو المواطنين الكرام لإللتــزام بالضوابط والمحددات والتعليمات الصادرة عن جهات 

اإلختصاص وخاصة أثناء صالتي الجمعة والعيد. 
إن خصوصيــة المرحلــة الراهنة التي يمر بها شــعبنا الفلســطيني في ظل وبــاء كورونا، ومع 
حلــول عيد الفطر المبارك، تقتضي الوقوف مليا عند جملة المســؤوليات الوطنية التي تفرض 
استحقاقات هامة، وخصوصا على المستوى االجتماعي في ظل األحوال المعيشية القاسية التي 
يعيشها أبناء شعبنا، وخصوصا في قطاع غزة الذين هدّهم الحصار وأحال حياتهم إلى جحيم.  
إن أبنــاء شــعبنا أكثر ما يكونون حاجــة اليوم إلى تعزيز قيم ومعاني البر والتســامح والتكافل 
والوحــدة والتعاضد في المجتمع، فإذا كان البر والتكافل والوحدة والتســامح في األيام العادية 
ضــرورة الزمة، فإنه في أيام األعيــاد وأوقات األوبئة والنوازل يصبح أكثر إلزاما وإلحاحا وأشــد 

ضرورة واستحقاقا.
من هنا، فإن المســؤولية تطال الجميع دون اســتثناء على المســتويين الرسمي واألهلي، كي 
تتحقق فينا مقاصد الشرع ومراد الدين وننسجم مع ما تمليه واجباتنا الوطنية في هذه األوقات 
العصيبــة التي يحاول فيها أعداؤنا قهر إرادتنــا الوطنية وزرع بذور اليأس واإلحباط في نفوس 

أبناء شعبنا.
لــذا، فــإن يوم العيد في ظل كورونا ينبغي أن يكون يوما من أيام اهلل العظيمة، ويوما من أيام 
فلســطين المشهودة، بأن يكون يوم األطفال الذي يفيض عليهم بالفرح والمرح، ويوم الفقراء 
الذي يلقاهم باليسر والســعة، ويوم أهالي الشهداء والجرحى والمكلومين الذين يتم التواصل 
معهم والتخفيف من مصابهم، ويوم األرحام التي يجمعها على البر والتواصل، ويوم المسلمين 
الذين يجمعهم على التســامح واإلخاء والمحبة والوحدة، ويوم النفوس الكريمة التي تتناســى 
أضغانها وأحقادها، فتجتمع بعد افتراق، وتتصافى بعد كدر، وتتسامح بعد شحناء، ما يبعث على 

تجديد الروابط االجتماعية على أقوى ما تكون من الحب والوفاء واإلخاء.
إن من حق أبناء شــعبنا الفلسطيني أن يعيشوا أجواء الفرح والتهاني في العيد، وفي مقدمتهم 
إخواننــا الفقراء والضعفــاء والمحتاجين الذين يجــب أال يغيبوا عن أذهاننــا وكفالتنا في العيد 
وفــي مرحلة ما بعــد العيد، فالمجتمع الحقيقي هو الذي تســمو فيه مبــادئ التكافل والتعاون 
والتراحم، ويشــعر فيه المســلم بآالم ومعاناة أخيه المسلم، ويعمد إلى إزالتها أو التخفيف منها 
بكل ما يستطيع على أقل تقدير، بما يجعل أيامنا كلها أيام عيد مكللة باإليمان واليقين وأخالق 

التسامح والصفاء والوحدة والتكافل االجتماعي والسعي على مصالح الفقراء والمحتاجين.
وختاما.. فإن شــعبنا الفلســطيني الذي هدّه الحصار وحاصرته المعانــاة واألزمات، ألجدر بأن 
يكون في مقدمة الشعوب التي تكرس المعاني الجليلة التي يشيعها العيد، وأن يجعل تحقيق 
وحدته الوطنية وتســامحه وتكافلــه االجتماعي على رأس أولوياتــه الوطنية في ظل جائحة 
كورونــا، فنحــن قادرون بإذن اهلل على قلــب األلم إلى أمل، وتغيير الحــزن إلى فرح، ومغادرة 
مشاعر العجز والسلبية إلى حيث المشاعر اإليجابية البناءة التي تسهم في تغيير الحال وإزالة 
المعانــاة وصالح الوطن والمجتمع، ولــن يطول ذلك الوقت الذي تطــوى فيه صفحة المعاناة 
واألحــزان إلى األبد عندما يزول الحصار، وينتصر الحق الفلســطيني على الباطل الصهيوني، 
وتتحرر األرض والمقدســات، وترتفع رايات الحق على مآذن وقباب القدس والمسجد األقصى 

بإذن اهلل.
"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"

وكل عام وشعبنا المرابط الصامد بألف خير وتقبل الله منا ومنكم صالح األعمال

كلمـة البرلمان
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نائبان يستقبالن وفدًا من جمعية الصالح  

اســتقبل النائبان محمــد فرج الغول، وجمــال نصار، 
بمكتب كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية في محافظة 
غزة وفدًا مــن مجلس إدارة جمعيــة الصالح الخيرية 
تقدمــه رئيس مجلــس اإلدارة جابر عيــاش، وناقش 
الطرفان دور الجمعيات الخيرية والمؤسسات األهلية 

في خدمة المواطنين واألسر المتعففة. 
بدورهمــا أشــاد النائبين بجهود جمعيــة الصالح وما 
تقدمه من خدمات إغاثية عاجلة لصالح األسر الفقيرة 
واأليتام وذوي الشهداء، مؤكدين ضرورة تظافر جهود 
المؤسســات األهليــة والجمعيــات الخيريــة من أجل 

تقديم أفضل الخدمات لألسر المتعففة.

مــن ناحيتــه قدم عيــاش، شــرحًا وافيًا عــن طبيعة 
المشــاريع والبرامــج التــي تنفذها جمعيــة الصالح 
الخيريــة عبــر فروعها في قطــاع غزة، الفتــًا إلى أن 
جمعيته تقوم حاليًا على تنفيذ مشــروع إغاثة عاجلة 

لعدد من األسر األشد فقرًا في قطاع غزة. 
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان العديد من المقترحات 
وأفكار المشاريع المهمة والتي يمكن تنفيذها بشكل 
عاجل من أجل خدمة الشرائح المهمشة في المجتمع 
الغزي، مؤكدين على بذل كل الجهود من أجل خدمة 
األســر الفقيرة، ومشــددين علــى ضرورة اســتمرار 

التواصل بينهما لخدمة العائالت المستورة.

نائب يحذر سلطة رام اهلل من 
استغالل الطوارئ لتهديد السلم األهلي

محافظــة  عــن  النائــب  حــذر 
طولكرم عبد الرحمن زيدان من 
استغالل ســلطة رام اهلل لحالة 
الطوارئ بسبب جائحة كورونا 
لتمرير ما يسمى بقانون حماية 
األســرة الذي وصفــه "بالمثير 
للجدل والمليء بنقاط التفجير 

االجتماعي".
ووصــف زيــدان، فــي تصريح 
بالخطيئــة  القانــون  صحفــي 
ومحاولة خسيســة تهدد السلم 
األهلي ألنه من إفرازات اتفاقية 
"سيداو"، داعيا حكومة رام اهلل 
للتوقف الفــوري عن مثل هذه 
المنظمات  مطالبًا  الممارسات، 
النســوية بمحاربــة محــاوالت 
فرض خيارات اجتماعية دخيلة 

على المجتمع الفلسطيني.
وشدد على ضرورة رفع الصوت 
عاليــا لمنــع تمريــر القانــون 
واجــراء حوار مجتمعــي عميق 
حــول هــذا الموضوع تشــارك 
فيــه كل مكونات المجتمع، بما 
يضمن حماية األســرة واحترام 
ثقافة المجتمع وتراثه ومحاربة 
كل العادات الخاطئة المتوارثة 

التي تنتهك حقوق أفرادها.
وكان رئيــس ســلطة رام اهلل 
محمــود عبــاس صــادق على 
اتفاقيــة ســيداو دون تحفــظ 
علــى أي مــن بنودهــا، األمــر 
الذي اعتبره مختصون مخالفة 
وأحــكام  األساســي  للقانــون 

الشريعة اإلسالمية.

لجنة التربية تبحث الواقع الصحي مع نقابة األطباء
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تقرير

خالل جلسة للتشريعي بالذكرى 72 للنكبة

الدكتور أحمد بحر
 هــذا وبــدأت الجلســة بكلمــة مصــورة لرئيس 
المجلس التشــريعي باإلنابة الدكتور أحمد بحر، 
أكد فيها أن شــعبنا الفلســطيني يعيــش اليوم 
واقــع النكبة، عبر الجرائــم الصهيونية المتكررة 
بحق أرضنا ومقدســاتنا، لتكتمــل فصول النكبة 
الداميــة بخطــة صفقــة القــرن التي تســتهدف 
تصفيــة القضيــة الفلســطينية واإلجهــاز علــى 
قضية الالجئين التي تشــكل قلب وروح القضية 

الفلسطينية.
وأضــاف بحــر، إن هذه الجلســة تأتي فــي إطار 
الواجــب الوطني ووفاًء لشــعبنا ودماء الشــهداء 
ومعاناة األســرى وذويهم الذين يشكلون طليعة 
شعبنا في مسيرته الكفاحية نحو تحقيق الحرية 

والنصر واالستقالل والعودة.
وأكــد أن حق العودة حق مقــدس فردي وجماعي 
وال يســقط أبــدا بالتقــادم، وأن مــن تســول له 
نفســه بالتنازل عنه يعد مرتكبا لجريمة الخيانة 
العظمى، مشددًا أن القدس ستظل عاصمة أبدية 

لدولة فلسطين.
ودعا بحر الســلطة الفلسطينية برام اهلل للتحلي 
بالمســؤولية الوطنية الكاملة والعمل على اتخاذ 
مواقــف وطنيــة حقيقية بــدءا بســحب االعتراف 

بكيان االحتالل ووقف التعاون األمني واالقتصادي 
معــه، مرورا بتحقيق المصالحة وانهاء االنقســام 
وصوال إلى إنهاء وشــطب أوســلو إلى األبد، ومن 
ثم بناء اســتراتيجية وطنية موحــدة قادرة على 
مواجهــة االحتالل وافشــال مخططاتــه ولن يتم 

ذلك إلى بالوحدة والمقاومة.
وأضــاف بقولــه:" إن حجــم المخاطــر والتحديات 
المحدقة بحق العــودة وقضية الالجئين في ظل 
تســارع خطى تطبيق قرار االحتالل ضم مناطق 
األغوار بهــدف تحقيق ما يســمى يهودية الدولة 
وإلغاء الوجود الفلســطيني يحتم على الســلطة 
في رام اهلل مغادرة مربع الشــعارات والوهم في 

رفضها لصفقة القرن".

النائب محمود الزهار
بدوره شــدد النائب محمود الزهار القائم بأعمال 
رئيــس المجلــس التشــريعي علــى أن االحتالل 
يرتكب الجرائم بحق شعبنا منذ سبعة عقود دون 
أن يحرك المجتمع الدولي أي ســاكن، منوهًا إلى 
أن شــعبنا ماٍض في مقاومة االحتالل حتى دحره 

عن أرضنا وتحرير مقدساتنا.
ودعــا الزهار كل مكونات الشــعب الفلســطيني 
للعمل الفوري والجاد إلفشال مخططات االحتالل 

التهويديــة الهادفــة لطمــس حضارتنــا وتزوير 
تاريخنا الناصع، منددًا بنيــة االحتالل ضم أجزاء 

من الضفة الغربية المحتلة. 

 تقرير لجنة شئون الالجئين
 حول الذكرى الثانية والسبعين للنكبة

مــن ناحيته تال النائب محمد فــرج الغول، تقرير 
لجنة شــؤون الالجئين بالمجلس التشريعي حول 
الذكرى "72" للنكبة الذي جاء على النحو التالي:  

جريمة حرب
 لقد تعرّض الشــعب الفلسطيني في "15" مايو 
أيــار 1948م ألكبر جريمة حرب ضد االنســانية، 
وإبادة جماعية بفِعل عشــرات المذابح الجماعية 
وجرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها العصابات 
الصهيونية ضد شــعبنا األعزل، وأدّت إلى تدمير 
أكثــر مــن "530" قريــة ومدينــة فلســطينية، 
واستشهاد أكثر من "15" ألف فلسطيني، وتهجير 
أكثر من "800" ألف فلســطيني، ليصير عددهم 
اليوم أكثر من "6" مليون نسمة الجئين في شتى 
بقاع األرض، ويســتولي على ممتلكاتهم اليهود 
الذين استجلبتهم الوكالة اليهودية من بقاع الدنيا 
حتى وصل عددهم في فلسطين اليوم قرابة "6" 
مليون، في جريمة تطهير عرقي وإحالل سكاني 

وسيطرة على األرض الفلسطينية بقوة السالح، 
ونكبة ال زال شعبنا يعاني من آثارها األليمة حتى 

يومنا هذا.

تزوير التاريخ
 إن "النكبــة" التــي وصلت ذروتها فــي "15" من 
مايو/ أيــار 1948م جاءت نتيجة ســنوات طويلة 
من التخطيط "الصهيونــي" والبريطاني الخبيث 
لطرد الشــعب الفلســطيني من أرضــه، وتزييف 
الحقائــق التاريخيــة، واالدعاء بوجــود حق ديني 
وتاريخي لليهود في أرض فلسطين، وإقامة كيان 
احتالل صهيونــي ال زال يمارس إرهــاب الدولة، 
لتثبيت احتالله بالقوة، منتهكًا بذلك كل القوانين 
واألعراف والمواثيق واالتفاقيات والقرارات الدولية 
انتهــاكًا صارخــًا، متجاهــاًل حقيقــة أن أصحــاب 
األرض من الفلســطينيين كانوا يشــكلون 93% 
من الســكان قبيل االحتالل العسكري البريطاني 
ألرض فلســطين ســنة 1917م والذي سخّر كل 
أدواته االحتاللية إلحداث تغيير ديمغرافي لصالح 

اليهود.

احصائيات وأرقام
يبلغ تعداد الالجئين الفلسطينيين اليوم نحو "8" 

جــد  بــكل  نعمــل  الزهــار: 
إلفشــال مخططــات االحتالل 

التهويدية

النواب: النكبة خطيئة كبرى تتحمل بريطانيا مسئوليتها التاريخية   

بحر: العودة الفردية والجماعية حق 
مقدس ال يسقط بالتقادم والقدس 

عاصمة فلسطين األبدية 

أكــد نــواب المجلــس التشــريعي أن 
النكبة خطيئة كبــرى تتحمّل بريطانيا 
المســئولية التاريخية عنهــا، منددين 
بالجرائم التي ارتكبهــا االحتالل خالل 

العقود الســبعة الماضية بحق شعبنا 
فــي ظــل صمــت المجتمــع الدولــي 
والمؤسسات األممية، جاءت تصريحات 
النواب خالل جلســة عقدها التشريعي 

بمقره في مدينة غــزة يوم الخميس 
الماضي بمناســبة الذكرى 72 للنكبة، 
"البرلمان" تابعت وقائع الجلسة وأعدت 

التقرير التالي: 
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تقرير

خالل جلسة للتشريعي بالذكرى 72 للنكبة

مليون الجئ وتســعمائة وتسعين الفا، أي بنسبة 
%67.4 من مجموع الشــعب الفلســطيني، منهم 
"6" مليون ومائة واثنين وسبعين الجئا مسجلين 
لدى وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
"األونروا"، ويعيشون في "64" مخيمًا شاهدًا دوليًا 
على النكبة التي حّلت عليهم سنة 1948م، منها 
"58" مخيمًا رســميا تابعًــا لألونروا، موزعة على 

النحو التالي:
"10" مخيمات في األردن، "9" مخيمات في سوريا، 
"12" مخيمــا فــي لبنــان، "19" مخيمــا بالضفة 

الغربية، و "8" مخيمات في قطاع غزة.

حق ثابت
وجاء في التقرير أن عــودة الالجئين إلى ديارهم 
التــي هُجّــروا منهــا حق ثابــت بإجمــاع دولي، 
ومكفول بعدد كبير من القرارات الدولية، وخاصة 
قرار الجمعية العامة لألمــم المتحدة رقم "194" 
للعــام "1948م" الــذي دعا إلى عــودة الالجئين 
وتعويضهــم، وأعيد التأكيد عليه أكثر من "130" 
مرة، واعتبــرت تقارير "منظمة العفو الدولية" أن 
عدم احترام دولة االحتالل لحق العودة هو انتهاك 

صارخ للقانون الدولي. 

مؤامرات متتالية
واإلدارة  الصهيونــي  االحتــالل  محــاوالت  إن 
الفلســطينية،  القضيــة  تصفيــة  األمريكيــة 
وِبخاصّــة قضيــة الالجئين التي عانــت الكثير 
مــن المؤامرات السياســية، كان أولها مشــروع 
توطيــن الالجئيــن الفلســطينيين في ســيناء 
مطلع خمسينيات القرن الماضي، وليس آخرها 
ما يســمى بصفقة القرن، والمطالبة بإنهاء دور 
وكالة غوث وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين 
"األونروا"، والتحريض عليها، وتجفيف مواردها 
المالية، والتشكيك بأعداد الالجئين، ومحاوالت 
شــطب القــرار "194" والتنكــر لحــق العــودة، 
تأكيــد على ارتكاب هذه الجرائم بحق الشــعب 
الفلســطيني مع ســبق اإلصرار والترصّد، بما 
بة ومســتمرة تســتوجب  يُعتَبــر جريمــة مُركَّ
المالحقة والعقاب، وهي تجــاوٍُز صارٍخ لحقوق 
صريحــةٍ  ومخاَلفــةٍ  الفلســطيني،  الشــعب 
للقوانين والقرارات الدولية، ستبوء حتمًا بالفشل 
مع تَمَسُّــك الالجئين بحقهم فــي العودة إلى 
أرضهم ومقدســاتهم، وحفاظهــم على الهوية 
الفلسطينية،  المقاومة  الفلســطينية، وتََطوُّر 
وصالبتُهــا فــي الدفاع عن الحق الفلســطيني 

والمقدسات اإلسالمية والمسيحية.  

تضييق ُمتعّمد
 واســتعرض النائب الغــول في تقريــره جرائم 
الحــرب التــي ارتكبهــا االحتــالل ضــد الشــعب 
الفلسطيني، من تهويد لمدينة القدس، وانتهاك 
حُرمة المســجد األقصى بهدف فرض التقســيم 
الزماني والمكاني، وتهويد المقدسات اإلسالمية 
ســيما ما يحــدث فــي المســجد اإلبراهيمي في 
مدينــة الخليــل، والمــسّ بحُرّية المســلمين 
والمســيحيين الفلســطينيين على حد سواء في 
العبــادة، وحرمانهم مــن الوصول إلــى األماكن 
المقدســة، والتضييق المُتعمَّد على المســاجد 
والكنائس، وهدم المنــازل، ومصادرة األراضي، 
وتعزيــز االســتيطان الصهيونــي فــي الضفــة 
المحتلة، وممارســة التمييز العنصري ضد أهلنا 
في الداخل الفلســطيني المحتل، وســن قوانين 
وتشــريعات عنصريــة تحرمهــم مــن حقوقهم 
اإلنسانية والسياســية، ومحاصرة غزة ألكثر من 
ثالث عشــرة ســنة، وشــن ثالثة حــروب كبيرة 
متكــررة عليهــا، وقتــل اآلالف مــن المواطنيــن 
األبريــاء وإبــادة عائالت بأكملهــا، وتدمير البنى 
االقتصاديــة  والمنشــآت  والمنــازل  التحتيــة 
والزراعية بهدف مضاعفة المعاناة اإلنسانية التي 
يعيشــها الالجئ الفلسطيني، ودفعه إلى التنازل 
عــن حقوقــه التاريخيــة، في فــرض واقع جديد 

يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني.

معاناة متواصلة
وقــال الغــول في تقريــره:" إن اســتمرار النكبة، 
ومعاناة الشــعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء 
خــارج فلســطين لمــدة "72" ســنة متواصلــة، 
تمّثــل وصمة عار لألنظمة الدولية والمؤسســات 
اأُلمميّــة، ودلياًل على انتقــاص العدالة الدولية، 
وفشــل المجتمــع الدولي فــي إيجاد حــل عادل 
للقضية الفلســطينية يعيد الحق المغَتَصب إلى 
أصحابه األصليين، وأيضــا عجز األنظمة العربية 
وارتهانهــا لقــرارات خارجية يتعــارض مع موقف 
الشــعوب العربيــة األصيلة التي تعتبــر القضية 
الفلســطينية قضيتها األولى، وتتــوق إلى تحرير 
أرض فلسطين والمقدسات اإلسالمية من دنس 

الصهاينة المحتلين".

اتفاقيات جائرة
إن إصرار الســلطة الفلســطينية على التمسّــك 

باتفاقيــات جائــرة مــع االحتــالل رغــم تنصُّله 
منهــا، وعــدم التزامه بها، ســاعد في اســتمرار 
ل االحتالل على أبناء الشــعب  كارثة النكبة وتغوُّ
الفلسطيني، وشجّع بعض األنظمة العربية على 

التطبيع مع العدو الصهيوني. 

دعم أمريكي
إن عــدم إخضــاع االحتالل للمســاءلة والمالحقة 
الجنائيــة الدوليــة، والدعــم المتواصــل الــذي 
يتلّقاه مــن اإلدارة األمريكية، من خالل تعطيلها 
المتكرر لتنفيذ القرارات األممية الداعمة للقضية 
الفلســطينية باســتخدام حق النقــض "الفيتو"، 
واعترافهــا بالقــدس عاصمــة للكيــان، وإعــالن 
موافقتها على فرض سيادته على منطقة األغوار 
ومناطق "ج" في الضفة المحتلة، أدّى الى تماديه 
وتَجَرُّئه علــى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب 
واالنتهاكات ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه 
ومقدساته بما يخالف المواثيق والقرارات الدولية. 

تضحيات مستمرة
وأبرق الغول بالتحية ألبناء الشــعب الفلسطيني 
في مخيمات اللجوء، وثمّن تضحياتهم المستمرة 
منــذ "72" ســنة، وأكــد أن ثباتهم علــى الحق، 
ووحدة صّفهم، وتمســكهم بحقوقهم التاريخية 
والقانونيــة وفــي مقدمتها "حق العــودة" كفيل 
بانتزاعها من العدو الصهيوني مهما طال الزمن.

التوصيات
1. التأكيــد أن فلســطين من بحرهــا إلى نهرها 
هي أرض عربية إسالمية، وأن تحريرها وتطهير 

مقدساتها واجب على األمة اإلسالمية مجتمعة.
2. التأكيد أن حق العودة هو حق أصيل ثابت، غير 
قابل للتصرّف أو التنازل أو التفريط أو المساومة، 
وال يسقط بالتقادم، وهو مكفول بقرارات دولية، 
وال بديل عنه وعن تعويض الالجئين عمّا لحقهم 

من أضرار جرّاء اللجوء والشتات.
3. تحميل االحتالل البريطاني المسئولية الكاملة 
عن النكبة، ومعاناة شعبنا المستمرة منذ اثنتين 

وسبعين سنة.
4. تحميل الواليات المتحدة األمريكية المسئولية 
عــن معانــاة مــا يقــرب مــن "9" مليــون الجئ 

فلسطيني. 
5. مطالبــة األمــم المتحــدة والمجتمــع الدولي 
برفــع الظلــم الواقع على شــعبنا الفلســطيني، 
وتحقيق عودته إلى أرضه التي هُجِّر منها قسرًا، 
وتعويضــه عما لحقــه من أضــرار ومعاناة خالل 

سنوات اللجوء والشتات، وتنفيذ القرارات األممية 
المتعلقة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية 
العامة لألمم المتحدة رقم "194" لسنة 1948م.

6. التأكيد أن الشعب الفلسطيني لم يفوض أحدًا 
بالتنــازل عن حقه في العودة، أو التفريط فيه، أو 

التفاوض عنه.
7. رفض مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، 
وفــي مقدمتهــا "صفقــة القرن" التي تســتهدف 
الحقــوق والثوابت، واســتنكار االنحياز األمريكي 
للكيان الصهيوني، واعتبار ذلك مشــاركة فعلية 
فــي جرائم الحــرب الصهيونية ضد أبناء شــعبنا 

األعزل. 
8. ادانــة الخطــوات "التطبيعية" التــي تقوم بها 
بعض األنظمــة العربية مع الكيــان الصهيوني، 
ومطالبة الــدول العربية واإلســالمية، والجامعة 
العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي اتخاذ إجراءات 

رادعة ضد المطبعين مع العدو الصهيوني.
9. مطالبة اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير، 
مــن  بالتحّلــل  الفلســطينية  الســلطة  وقيــادة 
ووقــف  االحتــالل،  مــع  المُوّقعــة  االتفاقيــات 
التنســيق األمني، والمسارعة إلى إصالح منظمة 
التحرير الفلســطينية، وإعادة تشكيلها، وتفعيل 
مؤسســاتها، بما يضمن وحدة الصف الوطني في 

مواجهة مخططات االحتالل. 
10. مطالبــة الفصائــل الفلســطينية والشــعب 
الفلســطيني بتفعيل المقاومة ضد المحتّل بكّل 
أشــكالها، وضــرورة المســارعة إلــى إنهــاء حالة 
االنقسام وإتمام المصالحة وإعادة الوفاق الوطني 

على أساس الثوابت الفلسطينية.
11. دعــوة الــدول العربيــة إلــى إحســان وفادة 
الالجئين الفلسطينيين لديها، ورفع الجَور عنهم، 
وتخفيــف معاناتهم، وااللتــزام باتفاقيــات الدار 
البيضاء لســنة "1965م" حــول معاملة الالجئين 
الفلســطينيين، بما يؤكد التمسّــك الفلسطيني 
بحق العودة إلى أرض فلســطين، ويحقق حقوق 
اإلنسان وكرامته، والحقوق المدنية واالجتماعية.

12. مطالبــة المؤسســات الدوليــة والبرلمانــات 
واالتحــادات  والدوليــة،  واإلســالمية  العربيــة 
البرلمانيــة، بالقيام بدورها في إســناد الشــعب 

الفلسطيني ودعم حّقه في العودة والتعويض.
13. مطالبة المؤسسات اإلغاثية الدولية، وخاصة 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" بضرورة 
المسارعة إلى توفير المساعدات اإلغاثية والطبية 
لمخيمات الالجئين الفلســطينيين في الشــتات، 
بمــا يعينهم على مواجهة جائحــة "كورونا" التي 

انتشرت في معظم الدول والمجتمعات.

جــد  بــكل  نعمــل  الزهــار: 
إلفشــال مخططــات االحتالل 

التهويدية

النواب: النكبة خطيئة كبرى تتحمل بريطانيا مسئوليتها التاريخية   

المجتمــع  نطالــب  الغــول: 
الدولي برفع الظلم عن شعبنا 

وتحقيق العدالة 
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تقرير  6

مداخالت النواب

 النواب: اتفاقية أوسلو أساس كل مصيبة وهي التي أغرت 
اآلخرين لالنجراف إلى هاوية التطبيع وبالتالي يجب إلغاؤها وإيجاد 

استراتيجية وطنية مغايرة يجمع عليها الشعب الفلسطيني 

>>
النائب/ إبراهيم المصدر

بدروه؛ أكد النائب عــن حركة فتح إبراهيم المصدر 
على أن إيجاد الكيان الصهيوني على أرض فلسطين 
ليس صدفــة، بل هو مخطط إليجــاد كيان وظيفي 
بالمنطقــة لتمرير مخططــات الدول االســتعمارية 

وأعداء األمة بالمنطقة، ومنع قيام وحدة عربية.
واضاف إن شــعبنا متمســك بالمقاومة ومستمر بها، 
خاصة مع الوضع اإلنســاني والسياسي الخطير الذي 
وجــد بســبب النكبة، مشــددا على ضــرورة تطوير 
قدراته الشــعب الفلســطيني على الصمــود حتى ال 

تفت األزمات من عزيمته وصموده.
ولفت النائب المصدر، لضرورة التنبه لمحاوالت زرع 
الفتنة بين الفلســطينيين واألمــة العربية حتى يتم 
سلخ فلســطين وقضيتها عن األمة، مشــيرا إلى أن 
النضال الســلمي أو المســلح إن لم يحقــق األهداف 
الوطنيــة، فإنــه على األقل ســيبقى جــذوة الصراع 
مستمرة ويذكر العالم بعدالة القضية الفلسطينية، 
داعيًا الستعادة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن شعبنا لن 

يقبل بشبه دولة تحت رحمة المحتل.

النائب/ عاطف عدوان

مــن جهتــه، أكــد النائــب عاطــف عــدوان، على أن 
دولة االحتالل زائلة ال شــك، إذ أنها تمر بتفســخات 
وتصدعات مجتمعية كبرى، وهي لم تحقق أي نصر 
عســكري فــي الربع األخيــر من عمرها، بل تشــهد 
هزائــم متتابعة على كل الجبهات، ولم تحقق نصرا 
سياسيا دوليا إال بمساندة حلفائها األقوياء في العالم.

وأدان دعم الواليــات المتحدة منقطع النظير خاصة 
فــي ظــل إدارة الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامب 
للكيان الصهيوني، وأيضا روســيا، والكثير من الدول 
األوروبيــة، منتقــدا ازدواجيــة التعامــل مــع حقوق 

االنسان والعدالة.
وأوضــح النائــب عــدوان أن كثيــرا مــن دول العالم 
التي كانــت يوما مــا حليفة لالحتــالل باتت تتخلى 
عنه وتنتقد جرائمــه، مؤكدا ضرورة العمل من أجل 

استثمار الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية.

النائب/ صالح البردويل

مــن ناحيتــه؛ انتقد النائــب صالح البردويل بشــدة 
اســتمرار الســلطة برام اهلل في سياســة التنســيق 
األمني، واصفا ممارستها بأكبر دعم لالحتالل خاصة 
اســتمرار التنســيق األمني وخنق المقاومة بالضفة 
وحصــار قطاع غــزة، األمــر الــذي اعتبره مشــجعا 

الستمرار التنسيق والتطبيع مع االحتالل.
وقــال البردويل يجب أن نعرف تماما أن االحتالل هو 
عــدو وأن التطبيع جرثومة دخلــت األمة العربية من 
خالل قلة يريدون تزوير التاريخ، وأن عالج ذلك يبدأ 
من الداخل الفلسطيني يترك التنسيق األمني ووقف 
التطبيع وإيجاد قيادة على مســتوى تطلعات شعبنا 

وحقوقه.
ورفض البردويل المشــاركة في أي نشاط أو اجتماع 
للســلطة برام اهلل حتى تعلن صراحة وقف التنسيق 
األمنــي، داعيــا إلــى الثورة فــي وجه مــن يختطف 
التمثيــل الفلســطيني في حال اســتمر بالتنســيق 

األمني والتعاون مع االحتالل.

النائب/ يونس األسطل

أما النائب يونس األســطل فقد اعتبر جريمة اخراج 

الشــعب الفلســطيني من دياره يســاوي القتل، وأن 
نكبة فلسطين تجسدت بسبب ما مرت به األمة قبل 
احتالل فلسطين، خاصة بعد األمة عن دينها، وتراجع 
األخــالق، وإصابة األمة بالوهــن والضعف لدرجة أن 
تواطئ بعض العرب مع المحتل البريطاني ضد دولة 

الخالفة.
وانتقد النائب األســطل تقزيم القضية الفلسطينية 
من إسالمية إلى قومية وثم إلى سلطة والسلطة لم 
تكن تمثل حقيقة الشــعب الفلســطيني وتطلعاته، 
مطالبا األمة والشــعب الفلســطيني للعودة إلى اهلل 
واإللمام بسنن التغير حتى يغير اهلل حال األمة، وأخذ 

العبر من التاريخ.

النائب/ مروان أبو راس

أما النائب مروان أبو راس، فقد أشار إلى أن عمر دولة 
االحتالل شــارف علــى النهاية، لذا يســارع حلفاؤها 
والمطبعين لتمديد عمرها، حيــث تصاغ المؤامرات 
كصفقــة القرن أو ترفــع وتيرة التطبيع والتنســيق 

األمني.
وطالــب النائب أبــو راس الدول العربية أن تســكت 

األصوات التي وصفها بالنشــاز، التي تدعو للتطبيع 
وتدافع عن الكيان وتهاجم الشعب الفلسطيني، كون 
هــذه األصوات تضــر بدولها قبل أن تضر بالشــعب 
الفلسطيني، وأن محاوالت التطبيع تسيء ألصحابها 

فالشعوب تعرف الحقيقة.
واعتبر أبو راس أن اتفاقية أوسلو أساس كل مصيبة، 
وهــي التــي أغــرت االخرين لالنجــراف إلــى هاوية 
التطبيع، األمر الذي يحتم إلغاؤها وإيجاد استراتيجية 

وطنية جديدة.

النائب/ سالم سالمة
بــدوره؛ أشــار النائب ســالم ســالمة إلــى أن ذكرى 

النكبة تدلل أن الصهيونية لم تكن تســتطيع تنفيذ 

مخططاتهــا إلى بعد القضــاء على الخالفــة، منددًا 
بجهــود كثير من الــدول والحكومات التي عملت من 

أجل تفتيت األمة.
وشــدد علــى أن األحــرار مــن أبنــاء األمــة العربية 
واإلسالمية قد ثاروا على العديد من تلك الحكومات 
التــي ســعت إلضعــاف قــدرات األمة، مشــددا على 

ضرورة العمل على توحيد األمة وتجريم التطبيع.
وقال النائب سالمة: "من المعيب أن يستمر التنسيق 
األمني والتطبيع مع االحتالل مع مرور 72 عاما على 
احتالل فلسطين"، مطالبا األمة تعزيز صمود الشعب 
الفلسطيني داخل أرضه وخارجها، وتقديم كل العون 

ليبقى رأس حربة الدفاع عن األمة.

 كلمة الالجئين
 الشيخ عبد الرحمن تمراز

وفي كلمة الالجئين، قال الالجئ الفلسطيني الشيخ 
عبد الرحمن عبد الرحيم تمراز:" إننا نجتمع اليوم في 
ذكرى أليمة حيث نعيش اليوم الذكرى "72" الحتالل 
أرضنا المقدســة وفي هذه الذكرى نســتحضر حجم 
المؤامرات الكبرى والمتتالية التي حاكتها دول الظلم 
واالســتعمار لتنفيذ تصريح بلفور المشــؤوم، حيث 
تتابعت المؤامــرة من عــام 1948 باحتالل جزء من 
أرضنــا حتى عام 1967 حيث تــم احتالل كل أرضنا 

الفلسطينية".
وأكد تمراز أن المقاومة بشــتى أشــكالها مشــروعة 
لشعبنا وعلى رأســها المقاومة المسلحة التي أثبتت 
نجاعتها ودليل ذلك قطاع غزة، موضحا أن المحتل ال 

يؤمن بالمفاوضات أو التسوية.
كل  سيســقط  الفلســطيني  الشــعب  أن  وأوضــح 
المؤامــرات التــي تحــاك عليــه وعلى قضيتــه وأنه 
متمســك بحــق العــودة، وبوحدة الشــعب واألرض، 
مطالبــا األمــة العربيــة واإلســالمية بتعزيز صمود 

الفلسطينيين وتجريم التطبيع.

النواب: نطالب أحرار األمة العربية واإلسالمية 
بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني داخل أرضه 
وخارجهــا، وتقديم كل العون ليبقى رأس حربة 

في مواجهة المشاريع الصهيونية واالحتاللية 
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7تقرير وأخبار

النائب "أبو دقة" يدين مخطط االحتالل ضم 
الضفة واألغوار ويدعو إلفشاله

النائب "منصور" يدعو لوقف التنسيق األمني 
لمواجهة مشروع الضم

النائب "الخضري" يشير لتفاقم األوضاع 
االقتصادية عشية عيد الفطر

ن موقف األردن الرافض ثمَّ
مواقف برلمانية دولية

ندد رئيس البرلمان التونســي راشد الغنوشــي، بانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في 
القدس واألقصى،  جاء ذلك أثناء مكالمة هاتفية أجراها الغنوشي مع خطيب المسجد 
األقصى الشــيخ عكرمة صبري، أكد فيها موقف كل مكونات الدولة تونس، الرافض 
لسياســات التهويد واالستيالء على األراضي الفلســطينية، مشددًا على دعم تونس 
للحق الفلســطيني في اســتعادة أراضيه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف، داعيا للمزيد من التضامن واالسناد وااللتفاف حول األقصى والقدس. 

اعتبــر النائــب فــي البرلمــان األردني، خليــل عطية، أن التطبيــع مــع االحتــالل بــكل 
أشــــكاله خيانة وتزوير إلرادة الشــــعوب ومواقــــف األمة العربية واإلســالمية، مستنكرًا 
تسارع وتيرة التطبيع في ظل قيام االحتالل بأبشع وأقذر الممارسات الهادفة لضم مدينة 

القدس والضفة الغربية، ومستغربا التجاهل الرسمي لجرائم االحتالل.
وأكد أن المســتقبل للمقاومة التي اســتطاعت إفشــال مخططات االحتالل، وشــــدد على 
ضرورة العمــــل من أجل نبــــذ المطبعين شــــعبيًا وإعالميًا، معتبرًا أن توظيــف الدراما 
العربية ألهداف سياســــية وخدمــة االحتالل للقبول به، خيانــة لدماء وتضحيات الشــعب 

الفلســطيني، مؤكــدًا أن الشــعوب العربية واإلسالمية توحدت رفضًا للمطبعين. 

كشــف عضو مجلس األمة الكويتي النائب أسامة الشاهين، عن البدء باتخاذ إجراءات 
قانونية القتراح مشروع قانون يغلظ عقوبات المطبعين مع االحتالل، تأكيدًا للقانون 
الكويتــي رقم "21" لســنة "1964م" الذي ينص على "مقاطعة الكيان اإلســرائيل"، 
مؤكــدًا رفض بالده قيادًة وبرلمانًا وحكومًة وشــعبًا التطبيع مــع االحتالل بأنواعه 

كافة. 

 وصفت مجموعة األحزاب االشتراكية الديمقراطية في البرلمان األوروبي، نية حكومة 
االحتالل اإلســرائيلي الجديدة ضم أراضي فلسطينية إلى الكيان بالجريمة ومخالفة 

للقانون الدولي.
وقالت رئيسة مجموعة األحزاب المذكورة "ارتكس غارسيا بيريه"، نحن قلقون للغاية 
بشأن والدة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة والتي تتخذ من ضم األراضي الفلسطينية 
هدفًا لها، معبرة عن خشــيها أن تتحول تهديدات "نتنياهــو" إلى أفعال في موضوع 

ضم األراضي الفلسطينية.
بدورهــا، أكدت نائبة رئيســة مجموعــة األحزاب للشــؤون الخارجيــة، "كاتي بيري" 
معارضة المجموعة للتحالف اإلســرائيلي القائم على ســرقة األرض الفلســطينية، 
منوهًة أن الضم سيشكل انتهاًكا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى 

استخدام كل نفوذه على الحكومة اإلسرائيلية لمنع أي قرار أحادي من هذا القبيل.

طالــب رئيس البرلمان العربي مشــعل الســلمي، المجتمع الدولــي واألمم المتحدة 
بتحمل المســؤولية واتخــاذ موقف دولي حــازم إلنهاء احتالل فلســطين ووقف ضم 

األراضي الفلسطينية ومخطط ضم األغوار إلى السيادة اإلسرائيلية.
ودعا الســلمي في تصريح صحفي بمناسبة ذكرى النكبة المجتمع الدولي إلى توفير 
الحماية الدولية للشــعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها 
حق العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد رئيس البرلمان العربي في ظل جائحة كورونا على ضرورة تقديم كافة أشكال 
الدعم اإلنساني والمستلزمات الطبية للفلسطينيين لمواجهة هذه الجائحة، وتوفير 
الحماية لألســرى الفلســطينيين في الســجون اإلســرائيلية بعد إصابــة عدد منهم 
بفيروس كورونا، واالستجابة لمطالبهم المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون 
اإلنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق األسرى في زمن انتشار 

األوبئة وإطالق سراحهم.

قال رئيس لجنة فلســطين في مجلس النواب األردني يحيى الســعود إن الخيار العسكري 
مطروح لدى األردن؛ لمواجهة قرارات الكيان اإلســرائيلي بضم أراضي من الضفة الغربية 

وغور األردن لسيادتها.
وأكد السعود في تصريحات صحافية أن قيام سلطات االحتالل ببدء عملية الضم، يعرض 
الســيادة األردنيــة للخطر، لذلك فإن الملك عبــد اهلل الثاني، أكد أن الخطوة اإلســرائيلية 
ســتقود إلى الصدام. وذكــر الســعود أن األردن يمتلك عدة أوراق للضغط على ســلطات 
االحتــالل سيســتخدمها في حالة قامت بتنفيذ قــرارات الضم، أولها إلغــاء معاهدة "وادي 

عربة"، وسحب السفير األردني لدى الكيان، وكذلك طرد السفير اإلسرائيلي في عمان.
ودعا السعود الشعب الفلسطيني إلى اعتماد المقاومة كخيار استراتيجي، وتحقيق الوحدة 

الوطنية، لمواجهة االحتالل ومخططاته.

رئيس البرلمان التونسي يرفض اإلجراءات اإلسرائيلية 

نائب أردني: التطبيع خيانة 

نائب كويتي: حراك قانوني لتغليظ عقوبة المطبعين

األحزاب االشتراكية بالبرلمان األوروبي ترفض خطة الضم

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بإنهاء االحتالل 

نائب أردني يلوح بإمكانية استخدام القوة ضد االحتالل

دقــة،  أبــو  يونــس  النائــب    أدان 
مخطــط االحتالل لضــم أراضي من 
الضفــة الغربية واألغــوار،  وقال في 
تصريح لــه:"  إن مــا تقوم بــه دولة  
االحتالل يؤكد عنصريتها  وأنها عدوة 
لإلنســانية تنتهك الحقوق من خالل 
ممارستها لجرائم ومخططات لبسط 
ســيادتها على األراضي الفلسطينية 

باألغوار والضفة". 
 وثمــن  الموقــف األردنــي الرافــض 
الضفــة  ضــم  االحتــالل   لسياســة 
العربيــة  الــدول  داعيــًا  واألغــوار، 
لغطرســة  للتصــدي  واالســالمية 
االجرامية بحق  االحتــالل وقراراتــه 

قال النائب ياسر منصور:" إن مشروع 
الضم الذي يستعد االحتالل لتنفيذه 
في الضفة الغربية يســتدعي القيام 
بإجراءات غير مسبوقة ووقف السلطة 

للتنسيق األمني". 
وأكــد النائب منصور، في تصريح له 
أن تطبيق مشــروع الضم ســيحوّل 
السلطة بدون أي سلطة على األرض 

ألن الضفة ستصبح "كانتونات".
وأشار إلى أن الضفة تعيش حالة قمع 
وكبت للحريات وموقف السلطة غير 
مشجع وغير مستعد لمواجهة إجراءات 
االحتالل بشــكل عملي، مشددًا على 
ضرورة وضوح الرؤية للقوى والشعب 

أكــد النائــب المســتقل بالمجلــس 
التشريعي جمال الخضري، أن معاناة 
الشعب الفلســطيني في قطاع غزة 
وفــي  والقــدس  الغربيــة  والضفــة 
مخيمات الشــتات تتفاقم عشية عيد 
الفطر الســعيد، مع استمرار الحصار 

واإلغالق واالستهداف اإلسرائيلي.
وأشــار الخضري في تصريح صحفي 
صــدر عنــه مؤخــرًا إلى أن الشــعب 
الحيــاة  علــى  يصــر  الفلســطيني 
ومواجهة الصعاب، لكن طالما استمر 
الحصار واإلغالق اإلسرائيلي سيبقى 
الحال علــى ما هو عليه مــن ارتفاع 

نسب الفقر والبطالة.

شعبنا.  
ودعا لضرورة العمل ســريعًا لتحقيق 

الفلسطيني بأننا نتعامل مع احتالل 
غاشــم يمارس إجــراءات قمعية ولن 

ولفت إلى أن الواقع في غزة مأساوي، 
مع اســتمرار الحصار وآثاره الخطيرة 

الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوحد 
جميعًا لمواجهة مخططات ومشــاريع 
االحتالل التي تستهدف وجودنا فوق 
أرض اآلباء واألجــداد، مؤكدًا أن هذا 
هو الــرد العملي لمواجهة مخططات 

االحتالل وصفقة ترامب.
  وتســاءل "أبو دقة"  عن دور السلطة 
التــي دعــت الجتمــاع لمواجهة هذه 
المخاطــر ثــم ألغتــه بــدون ســبب، 
وقال:" فهل هنالك وعود أم ضغوط 
أدت لعدم حصول االجتماع لمواجهة 
مخطط االحتالل ووضــع حد لمعاناة 
شــعبنا جــراء االحتــالل وسياســاته 

االجرامية التوسعية".

يكون هنا أي تعايش أو ســالم معه، 
وســلخ هــذه الفكرة مــن عقول من 
يتبناها والمضــي بمقاومة االحتالل 

واالستيطان.
وحــذر "منصــور" مــن أن مشــاريع 
االحتــالل التهويدية تمضي بشــكل 
منظم في ظل السياسيات الحالية وما 
ســبقها من إجــراءات بإعالن القدس 
عاصمــة لالحتــالل وضــم الجــوالن 
واتســاع رقعة االســتيطان وتحديدا 
في مناطق قريبة من القدس، رافضًا 
سياسة التطبيع التي بدأت باالنتشار 

في بعض الدول العربية. 

على غزة، مؤكدًا على ضرورة كســر 
الحصــار وانهــاءه بالكليــة، وزيــادة 
الترابط والتالحم بين فئات الشــعب 

الفلسطيني.
هذا ورحب الخضري، في تصريح أخر 
له، بتوجيه "58" مؤسســة نرويجية 
رســالة إلــى وزيرة خارجيــة بالدهم 
للمطالبــة بإنهاء الحصــار على غزة 
واعتباره عقوبة جماعية وجريمة ضد 
اإلنسانية، معتبرًا هذا األمر أن خطوة 
مهمة جاءت في وقت حساس وصعب 
زادت فيــه معانــاة غزة التــي تعاني 
أصاًل من الحصار اإلسرائيلي منذ 14 

عامًا.


