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ماجد أحمد أبو مراد

يفــرط بعضنا بالتفاؤل بقدوم "جو بايــدن" الرئيس الـ "46" المنتخب للواليات 
المتحدة األمريكية لســدة حكم الدولة األكبر على مســتوى العالم؛ ونطرح هنا 
نظــرة واقعيــة دون إفراط وال تفريط قائمة على االســتقراء التاريخي لســيرة 
وســلوك رؤســاء أمريكا الســابقين بما في ذلك السلوك السياســي والقرارات 

السيادية التي اتسمت تقريبًا بشيء من الثبات النسبي. 
ال يخفــى علــى أحــد أن األنظمة السياســية الحديثــة وفي مقدمتهــا اإلدارات 
األمريكيــة المتعاقبة ال يحكمها رأي الرئيس فحســب وإن كان له نصيب كبير 
ومساحة واسعة من ترجيح القرارات؛ ولكن تقوم على رسم سياساتها مؤسسات 
مهنية ومجموعات من الخبراء المتخصصين في عديد المجاالت وبالتالي تكون 

القرارات والسياسات العامة متقاربة إلى حدٍ ما. 
صحيح أننا سنشــهد قرارات وتوجهات وسياسات للرئيس المنتخب "جو بايدن" 
من شــأنها محاولة طمس ســيرة ومســيرة "ترامب" في محاولة منه لتحسين 
الصــورة النمطية ألمريكا التي علقت في األذهان خالل فترة الرئيس الســابق 

والتي أضرت بصورة ومكانة أمريكا في العالم.      
غير أننا ال نتوقع تغيير شــامل وتام وكامل في سياســة الواليات المتحدة رغم 
توقعنــا بعض التغييرات في السياســة الخارجية وانتهاج سياســة أكثر نعومة 
خاصة في الشــرق األوســط، من المســتبعد أن يحدث الرئيس المنتخب نقلة 
نوعية ومختلفة وملحوظة في السياسات األمريكية وذلك بالنظر إلى أن "بايدن" 
متواجد في المشهد السياسي األمريكي منذ قرابة نصف قرن من الزمان، قضى 
منهــا ثمانية أعوام نائبًا للرئيس الديمقراطي باراك أوباما وبالتالي ستتشــابه 

السياسات مع اقرارنا بتغييرات معينة.
لمــن يريد أن يتصــور مرحلة "بايدن" عليه أن يســتحضر فترة حكــم "أوباما" 
وسنواته الثمانية؛ حيث يعد األخير من أكثر رؤساء أمريكا الـ "43" الذين سبقوه 
بالمنصب خوضًا للحروب ضد دول عربية وإسالمية يبلغ تعدادها "7" دول منها: 
العراق وسوريا واليمن وباكستان وأفغانستان والصومال وليبيا؛ والهدف المعلن 

حاضرًا دومًا وهو محاربة ما يسمونه اإلرهاب.
شخصيًا ال أتوقع لـ "بايدن" حروبًا شرسة في الشرق الوسط لكني أيضًا ال أعتقد 
أن المنطقة ســتفرش بالورود األمريكية في عهده؛ ولو كنت آماًل بشيء لقلت 
إننــي آمل أن تحمله القيم اإلنســانية والمبادئ التي يتغنى بها الغرب للضغط 
على بعض األنظمة التي بطشت بشعوبها في المنطقة بحجة نصرة االنسانية.   

المفاوضات لن تموت
رحمــة اهلل تعالى علــى الدكتور صائب عريقــات صاحب التاريــخ الطويل في 
الدبلوماسية والعمل السياسي الفلسطيني الرسمي؛ عريقات وإن اختلفنا معه 
من الناحية السياسية والقناعات االستراتيجية غير أنه حفر لنفسه واسمه مكانًا 

في الذاكرة الفلسطينية وتاريخنا المعاصر. 
عريقات الذي ألف حوالي "8" كتب أشهرها على االطالق كتاب الحياة مفاوضات 
الذي صدر عام 2008م؛ ووضع فيه زبدة تجاربه وممارساته للمفاوضات كعلم 
وتجربة وممارســة؛ والذي يعنيني قوله:" إن عريقات قد انتقل لرحمة اهلل، وقد 
توقفت حياته كما بقية البشــر-إلى رحمة اهلل- غيــر أن نهج المفاوضات قطعًا 
لن يتوقف في العقيدة السياسية لدى السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية"، 

لسان حال السلطة يقول:" مات عريقات ولكن المفاوضات لن تموت". 
المطلــوب من السياســيين الرســميين االعتبار مــن موت األشــخاص والقادة 
والمفكريــن والتيقن أننا كلنا نســير نحو المــوت وبالتالي واجــب علينا تغيير 

األساليب المتبعة وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع االحتالل والنهج السياسي. 
ال أعتقد مطلقًا أن موت عريقات سيســدل الستار على نهج المفاوضات المتبع 
من قبل قيادة الســلطة مــع االحتالل؛ الرحمة للدكتور صائــب، والموت لفكرة 

التفاوض مع االحتالل ومهادنته والتطبيع والتنسيق معه.

وجــه د. أحمــد بحر رئيس المجلــس التشــريعي باإلنابة، 
رســائل عاجلة لعدة منظمات ومؤسسات وجهات حكومية 
وحقوقيــة دوليــة، لمطالبتهــم بالعمل من أجل الكشــف 
عــن مصيــر مفقــودي "ســفينة 6/9" فــي اإلســكندرية 
بمصــر، والذين خرجــوا نتيجة الحصار الظالــم المفروض 
على قطاع غزة للهجــرة إلى أوروبا، وجاءت هذه الرســائل 
استجابة لمناشــدة أهالي المفقودين الذين زاروا المجلس 
التشريعي مؤخرا وجمعهم لقاء مع رئاسة المجلس ونوابه.
وخاطب بحر؛ كاًل من رئيس المفوضية األوروبية "أورسوال 
فون دير الين"، ورئيس مجلس الشعب المصري د. علي عبد 
العال، والمفوضة السامية لحقوق اإلنسان "ميشيل باشيله"، 
وأمين عام جامعة الدول العربية د. أحمد أبو الغيط، وأمين 
عام منظمة التعاون اإلســالمي يوسف بن أحمد العثيمين، 
ورئيــس اللجنــة الدولية للصليــب األحمر "بيتــر ماورير".
وجــاء في الرســائل التــي تــم توجيهها لتلــك المنظمات 

د. بحر يطالب مؤسسات دولية وحقوقية بكشف مصير 
مفقودي "سفينة 6/9"

في رسالة عاجلة وجهها لهم استجابة لمناشدة األهالي

والمؤسســات:" إن أهالي المفقوديــن تعرفوا على أبنائهم 
فــي صــور نشــرت بتاريــخ 9/11/2014، لمــكان احتجاز 
الالجئيــن فــي مركــز يســمى "األنفوشــي" بمحافظــة 
والرياضــة  الشــباب  وزارة  تديــره  والــذي  اإلســكندرية، 
بالتحــرك  المختصــة  المؤسســات  مطالبــًا  المصريــة، 
العاجل للكشــف عن مصير المفقودين منذ "6" ســنوات". 
الجدير ذكره أنه تم ارفاق العديد من الوثائق مع المراسالت 
المذكــورة أعاله ومنها: مناشــدة أهالي مفقودي ســفينة 
اإلسكندرية بتاريخ 2014-9-6م- وعدد من شهادات أهالي 
المفقودين- صور لبعض المفقودين- تقرير تقصي حقائق 
للمفوضية المصرية لحقوق االنســان، وقد تلقت رئاســة 
المجلس التشــريعي العديد من الــردود من بعض الجهات 
الدولية التي تمت مراسالتها تفيد بأنهم استقبلوا المراسالت 
ويعملون الســتيضاح ومتابعة األمر مــع الجهات المصرية 
المعنية باإلضافة لبعض االتصاالت االستفسارية األخرى.

التشريعي ينعى النائب األردني يحيى السعود
عــن  التشــريعي  المجلــس  عبــر 
األردن  للمملكــة  الحــارة  تعازيــه 
الشــقيقة ملــًكا وحكومــًة وبرلمانــًا 
وشعباً بوفـــاة عضـو مجلس النـواب 
الســعود. يحيــى  النائــب  األردنــي 
وقــال المجلس على لســان رئيســه 
بحــر،  أحمــد  الدكتــور  باإلنابــــة 
فــي تصريــح صحفــي مقتضــب:" 
ببالغ الحــــزن وعميـــــق اإليمــــان 
بــاهلل تبــــارك وتعالــى والتسليــــم 
بقضائــه وقـدره ننعــــى إلى األمــة 

العربيــــة واإلسالميــــة وأحرار الدنيــا وبرلمانيي العالم 
عضــو مجلــس النــواب األردنــي يحيى الســعود رئيس 
لجنة فلســطين في البرلمان األردني سابقًا"، الذي وافته 

المنيــة جراء حادث ســير مــروع وقع 
مؤخــراً بالعاصمــة األردنيــة عمان.
ولفت إلى مواقف الراحل من القضية 
الفلســطينية التي وصفها بالجريئة 
والمتقدمة والوطنية والقومية؛ مقدرًا 
تلك المواقف تجاه قضيتنا على مدار 
ســنوات مــن حيــاة النائب الســعود.
واضــاف بحــر، إن النائــب الســعود؛ 
مــع  يشــارك  أن  المقــرر  مــن  كان 
كوكبة مــن البرلمانيين فــي العالم 
إلكترونيــة  برلمانيــة  بتظاهــرة 
عبــر تقنيــة Zoom، تــم تنظيمهــا بعــد وفاتــه بيوم 
واحــد فقط وحملت عنــوان:" برلمانيون ضــد التطبيع"؛ 
مضيفــًا:" ولكن عاجلته المنية وإنا هلل وإنــا إليه راجعون.
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الخميس
02

التشريعي يطلق حملة 
برلمانية دولية بعنوان 
"برلمانيون ضد التطبيع"

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني مشروع 
قانــون تنظيم وتركيــب كاميــرات وأجهزة 
المراقبــة بالقــراءة األولــى خالل جلســة له 
عقدها أمس؛ وأوضح رئيس اللجنة القانونية 
النائب محمد فرج الغول؛ أن مشروع القانوني 
يرمي إلى وضع إطار قانوني لتنظيم تركيب 
كاميــرات وأجهــزة المراقبة وتشــغيلها بما 
يخدــــم المصلحـــة العامــــة دون اإلخــالل 

بالحقـــوق والحريــات الخاصــة.
وأكد أن مشروع القانون ينسجم مع القانون 
األساســي المعــدل، وأنــه جــرى استشــارة 
مختصين مــن ذوي الشــأن، مشــيراً إلى أن 
مشــروع القانــــون يضم "16" مادة، منوهًا 
إلــى أن مشــروع القانـــون يلــــزم مالكــي 
المنشآت والمسؤوليـن عنهـا تركيب كاميـرات 

وأجهــزة مراقبـــة وتحديثهــا دوريــًا.
 وأوضـــــح أن مالكي المنشـآت والمسؤولين 
عن إدارتهــا ملزمون بتوضيـح أن منشأتهــم 
مجهــزة بكاميــرات وأجهــزة مراقبـــة مــن 
خــالل لوحات واضحة، عالوة على االحتفاظ 
بتسجيــــالت الكاميرات وأجهــــزة المراقبة 

لمدة ال تقـــل عن 45 يومــًا.
وقــال:" إن التســجيالت التي تتم بواســطة 
كاميرات وأجهزة المراقبة بالمنشــآت تعتبر 
حجــة فــي اإلثبــات أمــام جهــات التحقيــق 

التشــريعي أن  المجلــس  اعتبــرت رئاســة 
استشــهاد األســير كمــال أبو وعــر؛ جريمة 
كبرى تســتوجب معاقبة االحتالل ومحاكمة 
قادته؛ جاء ذلك في تصريح صحفي مقتضب 
أصدرته فورا اإلعالن عن استشــهاد األســير 
في ســجون االحتالل، وعدته جريمة جديدة 

ضد االنسانية بحق أسرانا األبطال.
وطالبت رئاسة المجلس في تصريحها مجلس 
األمــن الدولي بالتحقيق الفوري في أســباب 
استشــهاد األســير أبو وعر، داعية منظمات 

لجنة الرتبية تلتقي املراكز 
واملؤسسات العاملة بقطاع 

الشباب
03

لجنــة القــدس واألقصــى 
االنتهــاكات  تســتعرض 
املدينة  بحــق  الصهيونية 

املقدسة
04

تبحث  القانونية  اللجنــة 
التشــريعية  األولويــات 

وتزور كلية الرباط
05

تطلق  اإلعالمية  الدائــرة 
الربنامــج اإلذاعي :"تحت 

قبة الربملان"
06

التشــريعي يشــكل لجنة 
لتوثيق التجربة الربملانية
05

المجلس التشريعي يقر مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة بالقراءة األولى

والمحاكمة ما لم يثبت عدم صحتها".
وقــال النائــب الغــول:" إن مشــروع القانون 
يحظر تركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة في 
األماكن المعدة للسكن أو النوم أو غرف العالج 

الطبيعي، أو غــرف تبديل المالبس أو دورات 
المياه والمعاهد الصحية والصالونات النسائية 
وصــاالت األفــراح، واألماكــن التــي تنتهك 
الخصوصية والتي تحددها الجهات المختصة.

التشريعي: استشهاد األسير "أبو وعر" جريمة كبرى 
تستوجب معاقبة االحتالل

حقوق االنسان المحلية والدولية للعمل على 
حماية أسرانا من بطش االحتالل.

ودعــا التصريح المقاومة الفلســطينية للرد 
علــى جرائم االحتالل بحق األســرى والعمل 
علــى تعجيل انجــاز صفقــة لتحريرهم من 
قبضة االحتالل؛ مؤكدة على ضرورة مالحقة 
قــادة االحتالل وتقديمهــم للمحاكم الدولية 
الرتكابهــم جرائــم بحــق أســرانا األبطــال 
ومخالفــة قواعــد ومبــادئ القانــون الدولي 

والقانون الدولي اإلنساني. 
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تقارير وأخبار 2

أعلــن رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة 
أحمــد بحــر؛ انطــالق الحملــة البرلمانيــة 
الدولية "برلمانيون ضــد التطبيع" كتعبير 
صــادق ومخلص إلرادة الشــعوب الرافضة 
الصهيونــي،  االحتــالل  مــع  للتطبيــع 
بمشاركة برلمانيين من أكثر من 30 دولة 

العالم. حول 
وأشــار بحر؛ خالل مؤتمــر إلكتروني دولي 
أن  الدوليــة  البرلمانيــة  الحملــة  إلطــالق 
حملــة "برلمانيــون ضد التطبيــع" تنطلق 
بالتعاون والتنســيق مع رابطة "برلمانيون 

القدس". ألجل 
البرلمانية الطاقات  تفعيل 

وقــال بحر:" ســنعمل ســويا علــى تفعيل 
العربيــة  البرلمانيــة  والطاقــات  الجهــود 
واإلســالمية والدوليــة مــن أجــل مواجهة 
الكيــان الصهيوني، والتصدي  التطبيع مع 
لــكل المتآمرين على قضيتنا ومقدســاتنا 

والمسيحية". اإلسالمية 
وشــدد على أن الحملة البرلمانية الواسعة 
تهدف إلى تحشــيد الجهود البرلمانية على 
مستوى العالم من أجل الوقوف صفًا واحدًا 
في وجه التطبيع، وصبغ الحراك البرلماني 
الراهن بصبغة قانونية وتشــريعية قادرة 

التطبيع. نهج  على محاصرة 
وتابــع:" الحملــة تهــدف أيضــًا لممارســة 
الضغــط على الحكومات والمحافل الدولية 
المختلفة للقيام بمســؤوليتهم السياســية 
والقانونيــة واألخالقيــة واإلنســانية فــي 
شــعبنا  يســلب  الــذي  التطبيــع  مواجهــة 
حقوقــه وحريتــه التــي كفلتهــا المواثيق 

واإلنسانية".   الدولية  والقوانين 
لديهــا خطــة واضحــة  الحملــة  أن  وبيــن 
وبرنامجًا شــاماًل لتفعيل البعــد البرلماني 

خالل مؤتمر إلكتروني دولي بمشاركة نواب من أكثر من 30 دولة

د.بحر: "برلمانيون ضد التطبيع" حملة برلمانية دولية تسعى الستراتيجية موحدة لتجريم التطبيع 

العربــي والدولــي فــي مواجهــة التطبيع، 
وستباشــر بتنفيــذ جملــة مــن الخطــوات 
الكبــرى  المخاطــر  موضحــًا  واإلجــراءات، 
التــي تصيــب أمتنــا العربية واإلســالمية 
فــي الصميــم جــراء مســيرة التطبيع مع 

االحتالل.
ولفت إلى أن اتفاقيات التطبيع من شــأنها 
فتــح العواصم العربيــة للهيمنــة الصهيو 
أمتنــا  ومــوارد  مقــدرات  علــى  أمريكيــة 
وضــرب مقومات القــوة واإلرادة والصمود 
فيهــا، وتســحق أســس ومفاهيــم أمنهــا 
القومــي، دون أن تحقق أي مصلحة عربية 

على اإلطالق.
برلمانية استراتيجية 

التشــريعي  المجلــس  رئيــس  وقــال 
باإلنابــة:" آن األوان كــي تتضافــر جهــود 
كل البرلمانييــن والبرلمانــات حول العالم 
مــن أجل مواجهــة ومناهضــة التطبيع مع 
االحتــالل، وإرســاء اســتراتيجية برلمانية 
مواقــف  تشــكيل  علــى  قــادرة  موحــدة 
ومؤثــرة  فاعلــة  برلمانيــة  وسياســات 
حــول العالــم وإصــدار قــرارات وقوانيــن 
وتشــريعات تجرم التطبيــع بهدف إنصاف 
الشــعب الفلســطيني واالنتصــار لقضيته 

العادلة". الوطنية 
وطالب علماء األمــة بإصدار فتاوى توضح 
الموقف الشــرعي من التطبيع والمطبعين 
مع الكيــان، داعيــًا جامعة الــدول العربية 
بإدانــة التطبيع وتعليــق عضوية أية دولة 
تقــوم بالتطبيــع مــع االحتــالل وتفعيــل 
لالحتــالل  العربيــة  المقاطعــة  قانــون 
الصهيوني الــذي أقره مجلس الجامعة في 

11/12/1954م". 22 بتاريخ  دورته 
كمــا تطــرق بحــر؛ لمعانــاة األســرى في 

ســجون االحتالل خاصة مع تفشي فيروس 
المتعمد  الطبــي  كورونــا نتيجة اإلهمــال 
الصهيونــي  االحتــالل  محمــاًل  بحقهــم، 
المســؤولية الكاملــة عــن حياة األســرى، 
وداعيًا الجهــات المختصة والمعنية بحقوق 

الفوري إلنقاذ األسرى. اإلنسان للتحرك 
وندد بانحياز اإلدارات األمريكية المتعاقبة 
لالحتــالل على حســاب شــعبنا، وقال:" إن 
اســتمرار أمريكيا بهذه السياســة الظالمة 
يجعلها شــريكة في العدوان على شــعبنا، 
فكلهــم  وبايــدن  ترامــب  بيــن  فــرق  وال 
ينفــذون السياســة األمريكيــة المُنحــازة 

للكيان".
التطبيع تجرم  قوانين 

مــن جهته قال رئيــس رابطــة برلمانيون 
ألجل القدس الشــيخ حميد األحمر:" حملة 

برلمانيون ضد التطبيــع تعبير صادق عن 
إرادة الشــعوب التي يمثلهــا النواب والتي 
تقف بقوة ضد ثقافة التطبيع، وتبحث عن 
مقاومة الظلم ونيل الشــعب الفلســطيني 

لحقوقــه المشــروعة كاملة والتــي كفلتها 
الدولية". والقوانين  األعراف 

موضحــًا جهود رابطــة برلمانيون من أجل 
القــدس في مناهضة التطبيع مع االحتالل 
ومضيفــًا:" نعمــل خــالل الفتــرة القادمة 
لعقــد نــدوات ولقــاءات وفعاليــات تخــدم 

التطبيع". ضد  برلمانيون  حملة 
وأكد الشــيخ األحمــر، على ضرورة حشــد 
الطاقــات البرلمانية من أجل انجاز قوانين 
أمــام  الطريــق  وتقطــع  التطبيــع  تجــرم 
الرواية الصهيونيــة الكاذبة، مثمنًا مواقف 
الحكومــات والبرلمانات الرافضــة للتطبيع 

ومشــاريع تصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح الشــيخ األحمــر؛ أن الحق ال يضيع 
البرلمانيــون األحــرار يجــب أن  أبــدًا وأن 
يكونوا علــى قدر المواجهة والمســؤولية، 
وأن الحقــوق لــن تســقط مهمــا تخــاذل 
المتخاذلون، داعيــًا كافة البرلمانيين حول 
العالــم لمســاندة حملــة برلمانيــون ضد 

التطبيع.
وفي ختــام المؤتمــر جرى توقيــع مذكرة 
البرلمانيــة  الدوليــة  الحملــة  إطــالق 
"برلمانيــون ضد التطبيع"، كما يشــار إلى 
أن المجلس التشــريعي نظــم حملة تغريد 
المؤتمــر رفضــا وتنديــدًا  بالتزامــن مــع 

. للتطبيع

رئيس رابطـة برملانيـــون ألجـل القدس 
الشــيخ محيــد األمحــر: لــــن جيــي 
املطبعني سـوى نقمـــة شعوبهم ولعنات 
املخططـات  مـــــع  والتســـاوق  التاريخ؛ 
األمريكيــــة والصهيونيــة سيفشــل 

جبهــــود الربملانييــن

النائب يونس األسطل يتفقد شرطة حفظ 
النظام بمحافظة رفح

تفقـــد النائــب يونــس األســطل عــدد من 
المقـار األمنية في محافظــة رفـح؛ منها مقر 
الشرطة العسكرية، ومعبـــر رفـــح، وجهـاز 
الشــرطة الخاصــــة، وشرطـــة المحافظــة 

والقــوة الشرطيــة المسانــدة.
وكـــان فــي اســتقباله فــي الجـــولة مديــر 
الشــرطة العســكرية المقــدم عــالء حمدان 
ولفيــف مــن الضباط بحضــور نائــب مدير 
شرطة المحافظة العقيد خالد الشاعر ومدير 

عــام الشرطـة العسكريـة.
الجهـــود  علــى  األســطل  النائــب  وأطلـــع 
الشــرطية المبذولة بهدف حماية المواطنين 
وتحقيــق الســلم المجتمعــي، مشــيدًا بأداء 

األجهــزة االمنيـة في قطـاع غـزة.
وعقــد لقــاًء مع عدد مــن الضبــاط واألفراد 
تهــم  قضايــا  معهــم  وناقــش  العامليــن 
المواطنين بالمحافظة وآليات استتباب األمن 

واألمان وحماية الجبهة الداخلية. 
محاضرة بعنوان:" الضوابط 

الشرعية لرجل األمن"
 إلــى ذلك ألقــى النائب األســطل محاضرة 
بعنــوان:" الضوابط الشــرعية لرجل األمن 
الفلســطيني"، عرج خاللها على شــخصية 
رجــل األمــــن في قطــاع غــــزة، داعيــــًا 
األجهزة األمنية لتحقيق الهيبة لألعداء واليد 
الرحيمة ألبناء شعبنا، كما زار أفراد القــــوة 
الشــرطية التــي تقــــوم بحفظ النظــــام 
واألمن واالنتشار في أماكن الحجر الصحي 
والنقاط األمنية الميدانية بالمحافظة بهدف 

حماية المواطنين والسهر على راحتهم.
 وتفقـــــد األسطل خــــالل جولتـــه معبـر 
رفــح البـري، وكــــان في استقبالــه الرائد 
هيثـــم موسى مديــــر شرطــــة المعبـــر 

وعــدد مـن الضبـــاط العامليـــن.

الدكتور أحمد بحر وبرلمانين دوليين لدى توقيعهم مذكرة الحملة الدولية
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أخبار ومقاالت

لماذا هربت "فتح" من المصالحة؟؟!!
ال شــك أن تفاؤل شــعبنا الفلســطيني وقواه الوطنية واإلســالمية بإنجاز المصالحة وإنهاء 
االنقســام أصبــح مهددا اليــوم في ظل نتائــج االنتخابات األمريكية التي أدت إلى ســقوط 
ترامــب وفوز بادين، وأن اآلمــال المعلقة على ترتيــب البيت الفلســطيني الداخلي وتوحيد 
الصــف الوطنــي لمواجهــة صفقة القــرن وقرار الضــم والتطبيــع أضحــت كأوراق الخريف 

المتســاقطة التي تذروها الرياح.
منــذ مطلــع شــهر أكتوبر الماضــي انتظر شــعبنا الفلســطيني وقواه الوطنية واإلســالمية 
خطــوة جدية مــن حركة فتــح باتجــاه تنفيذ مخرجــات حوار إســطنبول بيــن حركتي فتح 
وحمــاس الــذي أثمر عــن تفاهمــات وتوافقات مهمــة إلنهاء االنقســام وتوحيد مؤسســات 
النظــام السياســي الفلســطيني وتفعيــل المقاومــة الشــعبية وإجــراء االنتخابــات العامــة 
وتكريس أســس وأصول الشــراكة الوطنية في إطار ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، إال 
أن حركــة فتــح أبدت تلكؤا واضحا وتباطــؤا مقصودا، وعملت على تعطيــل تنفيذ مخرجات 
الحــوار، ولم تُعــطِ األمر لتنفيــذ التفاهمات، ليدخل حراك المصالحة طــور الجمود الكامل 
مــا يزيد عن شــهر إلى أن تمخضت نتائج االنتخابــات األمريكية عن فوز بايدن الذي تعوّل 
عليه الســلطة الفلســطينية وحركة فتح في تجميد أو تأجيل قرار الضم وإعادة فتح مكتب 

منظمة التحرير في واشــنطن وإعادة إحياء مســيرة مفاوضات التســوية مع االحتالل.
ولعــل تصريحات بعض قــادة حركة فتح عقب فــوز بايدن، والتي أكدت أن الســيد محمود 
عبــاس أعطــى أوامره لجبريل الرجوب مســؤول ملــف المصالحة مع حركة حمــاس بتجميد 
كافــة االتصــاالت والتفاهمات معها، ومنــح األولوية إلعادة بناء جســور العالقة مع اإلدارة 
األمريكيــة، وبالتالــي إعادة ترميم العالقة مع االحتالل وعودة التنســيق األمني من جديد، 
شــكلت صدمــة مدوية في نفوس جميــع الفلســطينيين، وأماطت اللثام عــن حقيقة موقف 
حركة فتــــح التي تعاطـــت مــع قضيــة المصالحــة كأداة تكتيكية ومنــاورة ظرفية مؤقتة 
دون أي إيمــان حقيقــي بمبــدأ المصالحــة وضــرورة تطبيقهــا لحــل األزمــة الفلســطينية 
الداخلية، والسعــــي إلرســــاء اســتراتيجية فلسطينيــــة موحــدة لمواجهــة التحديات التي 

وقضيتنــا. بشعبنـــــا  تعصف 
إننــا فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني نــرى فــي تراجــع حركة فتــح عــن تفاهمات 
إســطنبول وتنكرهــا الســتحقاقات المصالحــة الوطنيــة خطوة خطيــرة من شــأنها تعميق 
االنفصال واالنقســام السياســي والجغرافي بين الضفة والقطاع، وزيادة رقعة الشــروخات 
واألزمات في حياة شــعبنا، وإلحاق أشــد الضــرر بقضيتنا الوطنية، ومنح االحتالل شــرعية 
إضافيــة وغطاء جديدا من أجــل تنفيذ مخططاتــه العنصرية وإجراءاتــه القمعية وخطواته 

التوســعية، وعلى رأســها قرار الضم وصفقة القرن.
متى تســتيقظ حركــة فتح وتصحو من غفلتهــا لتبادر إلى تصحيح مســارها العابث بحاضر 
ومســتقبل شــعبنا وقضيتنــا؟! ومتــى تتوقــف عن تكــرار خطايــا المراهنة علــى اإلدارات 
األمريكيــة التــي تعلــن عن دعمهــا الكامــل للكيــان الصهيونــي، وتحمل أجندة سياســية 
واحدة ال تؤمن بحقوق شــعبنا وترى في مقاومته عنفا وإرهابا بشــكل يخالف كل الشــرائع 

الســماوية وكل المواثيق والقوانين الدوليــــة؟!
إننــا في المجلس التشــريعي الفلســطيني ندعو الكل الوطني الفلســطيني إلى وقفة جادة 
للتصــدي لحالــة االســتهتار واالســتخفاف التــي تبديها حركــة فتـــح القضية الفلســطينية 
واألزمــة الفلســطينية الداخليــة، وبلــورة مواقــف عمليــة ضاغطــة إلجبارها علــى احترام 
كافــة التفاهمــات التي تــم التوافق عليهــا، والعمل علــى تنفيذهــا بالسرعـــة المطلوبة، 
وعدم الســماح لهــا بتضييع الفرصة الراهنــة إلنجاز التوافق الوطني والمصالحـــة الداخلية 
لصالـــح رهانــات عبثيـــة وأوهـــام حالمـــة وأجنــــدة خاصــة لن تســهم إال فــي مزيد من 

الوطني. والتدهـــور  التراجــــع 
ومهما يكن من أمر، ســتبقى المصالحة الوطنية قرارنا االســتراتيجي الذي لن نكل أو نمل 
في ســبيل إنجاحــه وإتمامه مهما كانت الظــروف والتحديات، وســنبقى على عهدنا مع اهلل 
تعالــى ومع أبناء شــعبنا على التمســك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية والدفاع عنها حتى كســر 
الحصــار الظالم عن غزة وإنجاز مشــروع التحرر الوطني ورفع رايات الحــق الخالدة وألوية 

النصــر المجيد في كافة ربوع فلســطين بإذن اهلل.

اِس َل َيْعَلُموَن" ُ َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكــنَّ َأْكَثَر النَّ "َوللاَّ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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لجنة التربية: نتابع هموم الشباب ومعيقات 
عمل المراكز الشبابية

النائب منصور يدعو للحفاظ على السلم األهلي في نابلس

داعا للسماح لمنظمات طبية دولية بزيارتهم.. "بحر" 
يهاتف زوجة األسير "السيد"

استقبلت لجنـــة التربيـة والقضايا 
االجتماعيـة في المجلس التشريعي 
وفدًا من المراكــز الشبابيـة العاملة 
فــي قطــاع غــزة، وبحثــت معهم 
قضايــا وهموم الشــباب ومعيقات 
عمــل المراكــز الشــبابية؛ وذلــك 
بحضور رئيس وأعضاء اللجنة كاًل 
من النــواب: عبد الرحمــن الجمل، 

يحيى العبادسة، وهدى نعيم.
وضــم الوفد كاًل مــن رئيس مركز 
شــباب األمة في خانيونس وجدي 
عــزام، رئيــس مركز ســواعد في 
المحافظــة الوســطى محمــود أبو 
صالح، رئيس مركز ســما الشبابي 
فــي شــمال غــزة أحمد الشــيش، 
ورئيس مركـــز المشــروع الخيري 

دعــا النائب عن محافظــة نابلس 
ياســر منصور، إلــى الحفاظ على 
والمجتمعـــي  األهلـــي  السلــــم 
وحقـن الدمــاء في مخيــم بالطة 
بمحافظــة نابلــس فــي الضفــة 
الغربيــة المحتلــة؛ مشــددًا على 
أن الــدم الفلســطيني خــط أحمر 
ال يمكــن تجــــاوزه مهمــا بلغــت 
داعيًا ألن  والخالفــات،  التباينــات 
يكون ذلك فــي اعتبار الجميع من 

عائالت وفصائل وأجهزة أمنية. 
وأشــار إلــى أن الوضــع في مخيم 

في محافظة غزة زكي مدوخ.
حــرص  الجمــل،  النائــب  وأكـــد 
التشــريعي على معالجة  المجلس 
األزمــات التــي تواجــــه الشــباب، 
واعــدًا بدعم قطــاع الشــباب في 
إطــار تحقيــق مســتقبل أفضــل 
لهم في قطاع غـــزة، مشــيرًا إلى 
الشباب  التشريعي لقانـون  إقـــرار 
الفلســطيني رقم 2 لســنة 2011 

ولوائحــه التنفيذيــة المعتمــدة. 
بدورهـــا أشــارت النائــب نعيــم؛ 
إلى أن الســبب الرئيس لمشاكـــل 
المفروض  الحصــار  الشــباب هــو 
على قطاع غزة من قبل االحتالل، 
مؤكدة أن معالجــــة تلك المشاكل 
هي مسؤولية حكوميـة ومجتمعية، 

ومشيــرة إلى دعـم المجلس 
التشريعـــــي للمبـــــادرات 
علــى  وحرصــه  الشــبابية 
التركيــز بشــكل أكبر على 
الشــبابية. األزمات  معالجة 
من ناحيته استعرض وجدي 
عــزام ممثــاًل عــن المراكز 
الشــبابية، هموم الشــباب 
والمشــكالت التــي تواجــه 
الفتــًا  الشــبابية،  المراكــز 
لبعض الحقوق المشــروعة 
الشــباب  قانــون  وفــق 
بإقرار  مطالبًا  الفلسطيني، 
موازنــات داعمــة للمراكــز 
في  الشــبابية  والمبــادرات 

محافظات قطاع غزة.

بالطــة متوتــر جــدًا على 
خلفيــة االشــتباكات بيــن 
كتائــب شــهداء األقصــى 
فــي  األمنيــة،  واألجهــزة 
القضيــة  تتعــرض  حيــن 
الفلسطينية لمنعطف خطر 
جدًا، محــــذرًا من محاوالت 
والفوضــى  الفتنــــة  زرع 
داخل المجتمع الفلسطيني 
األمــر الــذي ال يــدع مجاال 
مســتقبل  فــي  للتفكيــر 

القضية واألجيال القادمة. 

هاتــف د. أحمد بحر رئيــس المجلس 
التشــريعي باإلنابة، زوجة األسير في 
سجون االحتالل عباس السيد، القيادي 
في حركة "حمــاس"، لالطمئنان على 
صحته بعــد تأكــد اصابتــه بفيروس 
كورونا، مؤكدًا أن معاناة األســرى هي 

مؤامــرة صهيونيــة واضحــة إلغــراق 
الشــعب الفلسطيني بمشــاكل أخرى، 
وحرف البوصلة عــن القضية والثوابت 

الوطنية.
ونوه بحر؛ أثناء المكالمة لثقة الشــعب 
الفلســطيني فــي األســرى وتقديــره 
متمنيــًا  ومعاناتهــم،  لنضاالتهــم 
الشفاء لألسير "الســيد" ولكل األسرى 
المصابيــن بكورونــا وكذلــك أصحاب 
األمــراض منهــم؛ داعيــًا المنظمــات 
الدوليــة واألمميــة لمتابعة  الصحيــة 
أوضاع األســرى وإجبــار االحتالل على 
تقديم العالج المناسب لهم؛ وتشكيل 
فــرق طبية دوليــة لزيارتهم واالطالع 

على أوضاعهم الصحية عن كثب.  
بدورها قالت زوجة األســير السيد:" إن 

األســرى المصابيــن بفيروس 
كورونــا بمــا في ذلــك زوجها 
يعانــون من أعــراض المرض 
وارهــاق عــام فــي الجســم، 
متهمة إدارة ســجون االحتالل 
بتعمدهــا انتشــار الفيــروس 

داخل بعض السجون".
عـــــدد  أن  ذكــره  الجديـــر 
بفيروس  المصابيــن  األسـرى 
كورونا في سجــــون االحتالل 
قـــد ارتفــــع مؤخــرًا بشــكل 
ملحوظ فـــي ظـــل ظــــروف 
اعتقــــال صعبــــة ومترديـــة 
للغايــــة، وانعــــدام البيئــــة 
الغــرف  داخــــــل  الصحيـــــة 

واكتظاظهــا بالمعتقليــن.



12 نوفمبر /تشرين الثاني 2020 م4 العــدد
)304( A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

تقرير وأخبار

عام 2020 األكثر هدمًا لبيوت المقدسيين

أبرق بتعازيه لتركيا ولذوي الضحايااعتمدت أولويات عملها للمرحلة القادمة

لجنة القدس واألقصى تدعو اإلدارة األمريكية الجديدة للتراجع عن إجراءات 
سابقتها التي تنتهك الحقوق الفلسطينية 

لجنة الصياغة تبحث مشروعي قانوني 
الكاميرات والمحاكمات الشرعية

التشريعي يعرب عن أسفه لوقوع 
ضحايا في زلزال إزمير التركية

الدكتور "بحر" يخاطب االتحادات البرلمانية العربية 
واإلسالمية والدولية بشأن استشهاد األسير "أبو وعر" 

قــال رئيــس لجنــة القــدس واألقصى في 
المجلس التشريعي الفلســطيني النائب د. 
أحمــد أبو حلبيــة:" إن االحتــالل الصهيوني 
يســارع في تدنيس قدســية مدينة القدس 
والمسجد األقصى من خالل عدة إجراءات من 

بينها اقتحامات المستوطنين والمطبعين".
وأوضــح النائب د. أبــو حلبية أثنــاء مؤتمر 
صحفي عقده منتصف األســبوع الجاري، أن 
االحتالل الصهيوني رفــع وتيرة االعتداءات 
علــى حــراس األقصــى والمرابطيــن فيه، 
ومنــع الكثيــر منهــم مــن دخــول األقصى 
لفترات متفاوتة، مشــيرًا إلى أن التطبيع مع 
االحتالل الصهيوني شجعه للمضي في هذه 

الممارسات.
وبيــن أبو حلبيــة؛ أن االحتالل مســتمر في 
حفرياته تحت األقصى المبارك مما تســبب 
بانهيارات أرضية عديدة، مؤكدًا أن االحتالل 
يســعى من خالل ممارســاته إلى إلغاء دور 
األوقــاف اإلســالمية في القــدس والوصاية 

األردنية.
توسع استيطاني مرفوض

وأشــار رئيــس لجنة القــدس واألقصى في 
المجلس التشــريعي إلى أن االحتالل ماضي 

اعتمــدت لجنة صياغة التشــريعات في المجلس 
التشريعي خطة أولويات عملها للمرحلة القادمة؛ 
وذلك خــالل اجتماعهــا مؤخرًا بحضور رئيســها 
النائــب محمــد فــرج الغــول؛ وأعضاءهــا كافة. 
وأكد الغــول؛ أن اللجنة تبنت منهجية جديدة في 
العمل تعتمــد على إحالة المشــاريع للجان فنية 
متخصصة تقوم بدراسة المشاريع وتحليل البيئة 
التشــريعية المحلية، واجراء الدراســات المقارنة 
ورفع تقريرهــا إلى لجنة الصياغة إلبــداء الرأي.

وتبحث مشروع قانون الكاميرات 
إلــى ذلك انتهـــت اللجنة من مناقشــة مشــروع 
قانــــون تنظيـــم وتركيب كاميــــرات المراقبة 
لسنة 2020، بعد إجـــراء الدراســات الالزمة من 
قبــل اللجان الفنيــــة المختصة، وأحالتـــه للجنة 
القانونيــة لعرضــه على المجلس للقــراءة األولى 

في جلســة يــوم أمس األربعـــاء.
مشروع قانون المحاكمات الشرعية

في ســياق منفصل؛ ناقشــت اللجنــة المحددات 
العامة لمشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية 
لسنة 2020م، واستعرضت اللجنة الفنية المكلفة 

في سياسة مصادرة األراضي خاصة القريبة 
من األقصى المبارك، إلقامة مشاريع مختلفة 
منهــا حدائــق تلموديــة وبؤر اســتيطانية، 
لمحاصــرة األقصــى، واصفًا ذلك بالتوســع 
االستيطاني المرفوض شعبيًا على مستوى 
فلســطيني والوطــن العربــي واالســالمي.
وعبــر عــن أســفه دعــم دولــة اإلمــارات 
لالستيطان من خالل االستثمار في مشاريع 
االســتيطان بالقــدس المحتلــة، األمر الذي 

يــؤدي لتغيــر الواقــع اإلســالمي للقــدس 
وطمس الحضارة اإلسالمية العربية األصيلة 
وتزوير التاريخ، إلحكام السيطرة على أهم 

المناطق االستراتيجية بالقدس.
وأوضــح أبو حلبيــة؛ أن مقبرتــي مأمن اهلل 
وباب الرحمة من أبــرز المناطق التي يعمل 
االحتــالل علــى ســرقة أراضيهمــا كونهما 
تحيطــان باألقصــى مــن الناحيــة الغربية 
والشــرقية حيث أقام حدائــق على األراضي 

التي ســرقها مــن المقبرتين االســالميتين 
ومتحف وشــق طرق متعددة وغير ذلك من 

المشاريع االستيطانية.
العام الحالي األكثر هدمًا لبيوت 

المقدسيين
وأشــار إلــى أن االحتالل ماض في سياســة 
هــدم أالف المنــازل من بيوت المقدســيين 
حيــث يعد العــام الجاري األعلى نســبة منذ 
احتالل القــدس عامــي 1948 و1967، في 
اســتفزاز واضح للمسلمين، وخدمة ألهداف 

جماعات الهيكل المزعوم.
ودعــا النائــب د. أبــو حلبيــة المقدســيين 
لالســتمرار فــي صمودهــم ورابطهــم في 
مخططــات  وافشــال  واألقصــى،  القــدس 
االحتــالل، مطالبًا القيــادة األردنية بتفعيل 
دورها أكثر في الدفاع عن القدس والمقدسات.
العــرب  يقــدم  أن  ضــرورة  علــى  وشــدد 
والمســلمين كل الدعم والعمل على تعزيز 
صمود المقدســيين في مواجهة مخططات 
االحتــالل، مطالبًا اإلدارة األمريكية الجديدة 
بإنهاء كافة اإلجراءات الخطيرة التي اتخذها 
الرئيس الســابق دونالد ترامب بحق مدينة 

القدس واألقصى والحقوق الفلسطينية.

بدراسة المشروع أبرز اإلشكاليات في إطار الشكلية 
والموضوعيــة التــي تعتــري مشــروع القانــون.
الغــول؛  النائــب  اللجنــة  بــدوره أوعــز رئيــس 
بعقــد لقاء مع ممثلــي القضاء الشــرعي لتذليل 
اإلشــكاليات والعقبات القانونية، وإنضاج مشروع 
القانــون وعرضــه فــي الجلســة القادمــة للجنة 
الصياغة لمناقشته بشكــــل تفصيلـي، الفتًا إلى 
أنه يكتســب أهمية كبيــرة في تيســير إجراءات 

التقاضي أمــام المحاكــم الشرعيــة.
مشروع قانون الكاتب بالعدل

وعلى صعيـــد أخـــر أشــار الغول؛ إلــى أن لجنته 
ستعالــــج تشرذم النصوص القانونيــة لمشروع 
قانــون الكاتــب بالعــدل، الفتــًا إلى أن اإلطـــار 
القانوني الناظم لعمل كتاب العدل في قطاع غزة 
يتمثل في قانــون كاتب العدل المؤقت العثماني 
الصادر في 27 ذي القعدة لسنة 1331هـ، وقانون 
كتبــة العــدل الوثائــق األجنبية رقم 31 لســنة 
1921، وأصــــول كتبــة العــدل الصــادر بتاريخ 
4/7/1918م والمعدلــة باألصــول المؤرخــة في 

1/1/1947 وجميعهــا قوانيــن قديمــة.

أســفه  عــن  التشــريعي  المجلــس  أعـــرب 
زلــزال  فــي  ضحـايـــا  لوقـــوع  الشــديد 
عــن  الناجـــم  التركيــــة  إزميــــر  واليــــة 
الزلـــزال الــذي وقــــع فــي بحــر إيجــة مؤخرًا.

وعبر المجلس على لسان رئيسه باإلنابة الدكتور 
أحمد بحــر؛ في تصريح صحفي مقتضب أصدره 
فور وقـــوع الزلـــزال؛ عن بالغ ألمــــه وأسفــــه 
لوقـــوع العشرات من الضحايـــا واإلصابات جراء 
الزلــزال؛ داعيــًا اهلل تبــارك وتعالى بــأن يرحم 
الشهداء ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأبــرق بحــر؛ بأحــر التعــازي وأصــدق مشــاعر 
المواســاة لتركيــا الشــقيقة رئاســة وحكومــة 
وبرلمانــًا   وشــعبًا؛ وألهالــي الضحايــا؛ مفصحًا 
عــن أمنياتــه بــأن يحفــظ اهلل الشــعب التركي 
ويجنبــه الكــوارث والمحــن، معربًا عــن أمانيه 

دعا رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة د. أحمد 
بحــر االتحــاد البرلمانيــــة الدوليــة والعربيــــة 
واإلسالمية إلى تحمَل مسئولياتهــــم القانونية 
والسياسيـة واإلنسانية والعمل الجاد إلنقاذ حيــاة 
األســرى، وتجريــــم االحتـــالل علــى انتهاكاته 

الجسيمــة بحقهــم.
جــاء ذلك في مخاطبات رســمية وجههــا د. بحر، 
لُكـــاًل من: االتحــاد البرلماني العربــي؛ واالتحاد 
الــدول  عــن  "المنبثــق  اإلســالمي  البرلمانـــي 
االعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"؛ واالتحاد 
البرلماني األفريقي؛ واالتحاد البرلماني األوروبي، 
في رسائــل ومخاطبــات منفصلــة وجههــا يــوم 
أمس األربعــاء بشــأن استشهــاد األسيــر كمـال 

أبو وعــر في سجــون االحتــالل. 
وحمل بحــر؛ ســلطات االحتالل المســئولية عن 

الزلــزال.  بتعافــي تركيــا ممــا أصابهــا جــراء 
مقيــاس  علــى   6.6 بقــوة  زلــزال  وكان 
الماضيــة،  الجمعــة  يــوم  ضــرب  ريختــر، 
بيــن  العشــرات  لوقــوع  وأدى  إيجــة  بحــر 
قتلــى وجرحــى، فــي واليــة إزميــر التركيــة.

استشهاد األســير المريض بالســرطان أبو وعر، 
رغم المطالبات بإنقاذ حياته من سياسة اإلهمال 

الطبي التي ينتهجها االحتالل بحق األسرى.
وأكــد فــي رســالته أن السياســة القمعيــة بحق 
األســرى هــي بمثابة جريمــة منظمــة وانتهاك 
صــارخ التفاقية جنيف الرابعــة، حيث ارتفع عدد 
الشــهداء األسرى إلى 226 أسيرًا منذ عام 1967، 
محذرًا من أن اســتمرار الصمت الدولي على هذه 

الممارسات سيشجع على مواصلتها. 
وأشــار بحر إلى معاناة نحو 5000 آالف أســير في 
سجون االحتالل، وحرمانهم من أبسط حقوقهم 
االنســانية والصحية والعالجيــة، من بينهم 700 
مريــض منهــم 300 أصحــاب أمــراض مزمنــة 
يواجهون المــوت البطيء، وأكثر من 100 أســير 

أصيبوا بفايروس كورونا نتيجة اإلهمال الطبي.
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تقارير وأخبار

بحثت األولويات التشريعية.. اللجنة القانونية تستمع للشرطة 
القضائية وتلتقي القضاء العسكري

لجنة الداخلية والحكم المحلي تستمع
لرئيس بلدية غزة

المجلس التشريعي يشكل لجنة لتوثيق التجربة 
البرلمانية الفلسطينية

عقدت لجنــة الداخليــة واألمن والحكــم المحلي 
بالمجلس التشــريعي، جلســة اســتماع لرئيس 
بلدية غزة الدكتور يحيى السراج، بحضور ُكاًل من 
رئيس وأعضاء اللجنة النواب: إســماعيل األشقر، 
مروان أبو راس، ســالم ســالمة، يونس أبو دقة، 

محمد فرج الغول، وجميلة الشنطي.
وتســاءل النواب عن مشــاريع بلدية غزة األخيرة 
والخدمــات التــي تقدمهــا للمواطنيــن وخطتها 
لفصل الشتاء القادم، بدوره استعرض د. السراج، 
وضع البلديــة واألزمة الماليــة الخانقة التي تمر 
بها؛ خاصة فــي ظل جائحة كورونــا وعدم قدرة 
المواطنين على ســداد فواتير البلديــة وبالتالي 
عجــز البلديــة عن تنفيــذ العديد من المشــاريع 
الخدماتية التي كانت تنوي تقديمها للمواطنين؛ 

شــكل المجلس التشــريعي لجنة برئاســة مدير 
عـام الشـؤون القانونيـة والتشريعات أمجد األغا؛ 

تختص بتوثيق التجربة البرلمانية.
وأوضـح األغا، أن اللجنة ستعمل على جمع كل ما 
يتعلق بالمــــوروث التاريخي للمسيرة البرلمانية 
في فلسطين منذ بداية الحقبــة العثمانية مرورًا 
بفتــرة االنتــداب البريطانــي واإلدارة المصريــة 
لقطاع غــزة، والمجلــس التشــريعي األول الذي 
جــرت انتخاباتــه عــام 1996، وصــواًل للمجلس 
التشــريعي الثانــي المنتخب عــام 2006 وحتى 

نهايـــة هـذا العـام.
وقــال األغــا:" إن القــرار يتضمــن إنشــاء متحف 
برلماني ومعرض للصور وجمع لمقتنيات خاصة 
بالمجلــس التشــريعي الفلســطيني وأعضائــه، 

عقــدت اللجنــة القانونيــة فــي المجلس 
التشــريعي جلســة اســتماع لمدير دائرة 
الشــرطة القضائية د. وئام مطر؛ والتقت 
وفدًا من المجلس األعلى للقضاء العسكري 
لالطــالع على أعمالهــم وجهودهم خالل 
الفتــرة الســابقة؛ كمــا بحثــت األولويات 
التشــريعية للمرحلة القادمة، وزارت كلية 
الربــاط الجامعية بمحافظــة خان يونس؛ 
"البرلمان" تابعت أنشطة وفعاليات اللجنة 

وأعدت التقرير التالي:

االستماع لمدير الشرطة القضائية
عقدت اللجنة جلســة اســتماع لمدير دائرة 
الشــرطة القضائية د. وئام مطــر؛ بحضور 
رئيس وأعضــاء اللجنة النــواب: محمد فرج 
الغــول؛ أحمــد أبو حلبيــة، ومحمد شــهاب، 
باإلضافة للمستشار القانوني مثقال عجور، 

والمقرر اإلداري للجنة أحمد سويدان.
واســتمعت اللجنــة آلراء ومقترحــات حــول 
مشــروع قانــون هيئة الشــرطة، وموضوع 

باإلضافــة لعــدم مقدرتهــا علــى توفيــر رواتب 
شهرية لموظفيها.

من ناحيته وعد النائب إسماعيل األشقر، بمتابعة 
العقبــات والصعوبات التي تواجــه عمل البلدية، 
مع الجهات الحكومية المختصة، بهدف مساندتها 
ودعمهــا في ظل األزمــات المتتالية التي تعانيها 
البلديــة وحتــى تتمكــن مــن تقديــم الخدمات 

لمواطني المدينة األكبر على مستوى القطاع.
في ســياق منفصل، عقدت اللجنة اجتماعًا دوريًا 
ناقشــت خاللــه العديــد مــن القضايــا المتعلقة 
بالمواطنيــن؛ كما تابعت الشــكاوى التي المحالة 
إليها؛ وأوعــزت للجهات االختصاص بمتابعة تلك 
الشــكاوى والعمل علــى ايجاد الحلول المناســبة 

والسريعة لها والتخفيف من معاناة المواطنين.

وجمــع كل الوثائق والمســتندات والصــور التي 
تناولت المحطـــات البرلمانية المختلفة بما فيها 
نسخ جريدة الوقائــع الرسمية ومحاضـر الجلسات 

والمراسالت وأي مستنــدات ذات عالقـة".
وأوضــــح أنــه ســيتم التواصـــل مــع النــــواب 
الســابقين أو ذويهــم، علمــا بــأن اللجنــة أعدت 
كشفًا بأسمــــاء نواب المجلس كافة منذ الحقبة 

المصرية وحتى يومنا هذا.
وبيــن رئيــس اللجنــة أن لجنته ســتحرص على 
البرلمانيــة  المراحــل  علــى  الضــوء  تســليط 
المفصليــة، كما ســيتم إعداد أرشــيف إلكتروني 
شامل للمراحل كافة، ويشمل كل الوسائط التي 
يمكن اســتخدامها بغــرض التوثيق ســواء صور 

فوتوغرافية أو مقاطع فيديو وغير ذلك.

ومــدى  القضائيــة  التبليغــات  خصخصــة 
مالءمتهــا قانونيًا؛ في حيـــن أشــاد النائب 
الغول؛ بعمـــل وجهـــود الشرطة القضائية 
الفلســطيني،  المجتمــــع  خدمــــة  فــي 
داعيــًا لالستمــــرار في التزام باإلجــراءات 

القانونيــة السليمـــة.
وتستقبل وفدًا من المجلس األعلى 

للقضاء العسكري 
إلــى ذلك اســتقبل رئيــس اللجنــة النائب 
محمد فرج الغول، وفدًا من المجلس األعلى 
للقضاء العســكري تقدمــه رئيس المجلس 
الدكتــور أميــن نوفــل، وقــال الغــول:" إن 
اللقاء يأتي بهــــدف متابعـــة جهود القضاء 

العسكــري خالل الفتــرة السابقــة".
وثمــن الغــول؛ دور القضــاء العســكري في 
متابعــة القضـــايا المختلفــة والبــت فيها، 
شاكرًا جهودهـــم في الحفـــاظ على السلم 

واألمـــن المجتمعـــي.
بدوره اســتعرض رئيس القضاء العســكري 
سير إجراءات المحاكم العسكرية خالل شهر 

أكتوبــر، وانجازاتها المختلفــة خالل جائحة 
كورونــا رغــــم كل المعيقــات والصعوبات 
التــي واجهوهــا، مؤكديــن أن العمل مازال 

مستمـــرًا رغــم كل الظــروف.
وتبحث األولويات التشريعية المتعلقة 

بسن القوانين
كمــا بحثــت اللجنــة األولويات التشــريعية 
المتعلقة بســن القوانين؛ وناقشت عدد من 
مشــاريع القوانيــن المنوي عرضهــا للبحث 
والصياغة ومنهــــا: مشــروع قانــون هيئة 
الشرطة، ومشــروع قانون تنظيم وتركيب 
كاميرات المراقبة، ومشروع قانــون الكاتب 
الخطــة  اللجنــة  بالعــــدل؛ كمــــا درســت 
التشغيليــــة للعــــام 2021م وأخضعتهـــــا 

للمناقشـــة المعمقــة. 
وتزور كلية الرباط 

كمــا زار ُكاًل من النــواب: محمد فرج الغول، 
ومروان أبــو راس، ومحمد شــهاب، رافقهم 
أحمــد  القانونيــة  للجنــة  اإلداري  المُقــرر 
سويدان، مقر كلية الرباط الجامعية التابعة 

لــوزارة الداخليــة بمحافظــة خــان يونــس 
وتفقــدوا المعسكر المغلق للطــالب الجدد؛ 
وكـــان فـــي استقبالهــــم عميـــد الكليــة 
د. ناصــر ســليمان؛ ومجلــس إدارة الكليــة 

وعـــدد من كبــار الضبــاط فيهــا.
بالكليــــة  العمــل  ســير  النــواب  وتفقــــد 
واســتمعوا لشــرح مفصــل حــول الجوانب 
األكاديميــة والعمليــة التــي يتم تدريســها 
بالكليــة، واســتعرض الطالب أمــام النواب 
والعــروض  التدريبيــة  المهــارات  بعــض 
العســكرية المتنوعــة من وحــي التدريبات 
مكوثهــم  فتــرة  خــالل  خاضوهــا  التــي 

بالمعسكــر التدريبــي المغلـق. 
فيمــا أشــاد النــواب بــدور الكلية فــي رفد 
األجهــزة األمنيــة بالعناصــر ذات الكفــاءة 
والتخصصية األمر الذي ينعكس ايجابًا على 
أداء األجهــــزة األمنيــة والشــرطية؛ وختــم 
النــواب زيارتهــــم بجولــــة على مرافـــق 
الكليــــة وأقسامهــــا ومبانيهــا التــي تــم 

إنشاؤها حديثًا في موقع الكليــة.    

رئيس وأعضاء اللجنة القانونية أثناء زيارتهم لكلية الرباطرئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول لدى استقباله المجلس االعلى للقضاء العسكري
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أخبار 6

النائب الخضري: نرحب بالتصويت األممي 
على "6" قرارات لصالح شعبنا

اعالم التشريعي يطلق برنامجًا إذاعيًا بعنوان 
"تحت قبة البرلمان"

نائبان: سياسة اإلهمال الطبي جريمة بحق 
األسرى في سجون االحتالل

مــن  كوكبــة  التشــريعي  المجلــس  كــرم 
المتقاعديــن مؤخــرًا تقديــرًا  الموظفيــن 
لجهودهــم خــالل ســنوات عملهــم، وذلك 
بحضــور رئيس المجلــس باإلنابة، والنائب 
محمــد فــرج الغــول، والنائب هــدي نعيم، 

وبمشاركة موظفي المجلس كافة.
وأشــاد الدكتور أحمد بحر؛ في كلمة ألقاها 
خالل الحفل بجهود الموظفين المتقاعدين 
وانتمائهــم وعطائهــم ودورهــم المتميــز 
طيلة ســنوات عملهم التي اســتمرت ألكثر 
من عشرين عامًا، مثمنًا جهود كل العاملين 
ومــا  للمجلــس  المختلفــة  اإلدارات  فــي 
قدموه الرتقاء وتطويــر العمل خدمة لهذه 

المؤسسة العتيدة. 
وأعــرب الموظفــون المتقاعــدون المحتفى 
بهم عــن ســعادتهم خــالل فتــرة عملهم 
وفخرهــم بانتمائهم للمجلس التشــريعي، 

رحــب النائب المســتقل جمــال الخضري، 
بتصويــت الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
القضيــة  لصالــح  قــرارات   "6" علــى 
الفلسطينية، بما فيها دعم وكالة “أونروا” 
إلغاثــة الالجئيــن، مطالبــًا بوضــع آليات 
لمتابعة تنفيذ هــذه القرارات، لما لها من 
أهميــة بالغــة على حيــاة الفلســطينيين.
وقــال النائب الخضــري:" إن حصول هذه 
القــرارات علــى أغلبيــة كبيــرة، يجب أن 
يتبعــه تغييــر حقيقي حتــى ال تبقى هذه 
كســابقاتها". األدراج  حبيســة  القــرارات 
المُتعلــق  القــرار  أهميــة  علــى  وشــدد 

أطلقــت الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي، 
برنامجــاً إذاعيــاً بعنــوان "تحت قبـــة البرلمان"، 
والذي من المقـــرر أن يســلط فيـــه الضوء على 
ولجانــه  المجلــس  ونشــاطات  فعاليــات  أهــم 
المختلفـة التي تأتـي في إطــار خدمـة المجتمــع 
الفلسطينــي ومراقبـة أداء السلطــة التنفيذيــة.

وبينــــت الدائرة اإلعالميــــة أن البرنامـــج الذي 
يبث عبـــر إذاعة الــرأي الفلســطينية على تردد 
"FM 98" يوضــح الجهود الرقابيــة والتشريعيــة 
للمجلــس التشريعــــي، وأعمالـــــه الهادفــــــة 
وإرســاء  الفلســطيني،  بالمجتمــــع  لالرتقــــاء 
قواعــد الديمقراطيــة والنزاهــة والشــفافية في 
المجتمع وســن القوانين التي من شــأنها تنظيم 
حمايــة المجتمــع وحفــظ حقــوق المواطنيــن.

وأوضحــت الدائرة أن البرنامج يبث مباشــرة يوم 

أكد النائب عبد الرحمن زيدان، أن إهمال 
الطبيــة  الرعايــة  توفيــر  فــي  االحتــالل 
والفحوصات ومــواد التعقيم، هو جزء من 
العقوبــات اإلجراميــة التي يمارســها ضد 
األسرى، الفتًا الكتشاف عشرات اإلصابات 

األسرى.  بين  كورونا  بفيروس 
وأشــار زيـــدان فــي تصريــح "للبرلمان"؛ 
إلــى أن اإلهمــال الطبــي المتعمــد بحق 
الدوليــة،  للقوانيــن  مخالــــف  األســرى 
محــذرًا مــن عــزل المصابين فــي ظروف 

والتعقيــم.  للنظافــة  تفتقـــر 
تعنــى  التــي  الجهــات  زيــدان؛  وطالــب 
بشــؤون األســرى محليًا ودوليــًا بالضغط 
المصابين  مــع  للتعامــل  االحتــالل  علــى 
بكورونــا بعنايــة ورعاية كافية والســماح 
والعــالج،  التعقيــم  مســتلزمات  بإدخــال 
برفـــع دعـــاوى  رام اهلل  داعيــًا سلطــــة 
لتجريم ممارسات  الدوليــــة  المحاكم  في 

األســرى. ضــد  االحتالل 

المجلس التشريعي يكرم كوكبة من موظفيه المتقاعدين

شــاكرين رئاســة المجلس علــى االهتمام 
حفــل  وتنظيــم  المتواصــل  والتقديــر 

التكريــم لهــم؛ في حين عبــر األمين العام 
الســابق للتشــريعي فــي كلمــة لــه نيابة 

عــن المتقاعدين عــن فخره للعمــل طيلة 
الســنوات الماضية بالمؤسســة التشريعية 
خدمة لفلسطين ولشعبنا الذي يستحق كل 
االحتــرام والتقدير؛ منوهــًا ألهمية العمل 
البرلماني في تنظيم حياة الشــعوب وســن 
القوانين التي من شــأنها حماية المواطنين 

وخدمتهم.    
وفــي نهايــة اللقاء تــم تكريــم الموظفين 
المتقاعديــن وهــم األميــن العام الســابق 
للتشــريعي د. نافذ المدهــون الذي أمضى 
التربيــة  24 عامــًا، وكذلــك مقــرر لجنــة 
الســابقة تحريــر الخالــدي؛ التــي أمضــت 
أيضــًا نفــس المــدة فــي خدمــة المجلس 
التشــريعي، ومدير دائرة األرشيف نصر اهلل 
نصــر، والباحثــة القانونية رجــاء أبو مزيد؛ 
اللذيــن أمضيا 20 عامًا مــن العمل والعطاء 

بالمؤسسة التشريعية.

الالجئين  بدعــم وكالــة غــوث وتشــغيل 
الفلســطينيين “أونــروا”، مثمنــًا مــا جــاء 
فــي القــرار مــن دعــوة واضحــة لجميــع 
جهودهــم  تعزيــز  لمواصلــة  المانحيــن 
للوكالــة. المتوقعــة  االحتياجــات  لتلبيــة 
ضغــط  وجــود  ضــرورة  علــى  وشــدد 
فعلــي إللــزام االحتــالل على مــا جاء في 
القــرار الجديــد بإدانــة جميــع األنشــطة 
انتهــاكات  واعتبارهــا  االســتيطانية 
ال  حتــى  الدولــي،  اإلنســاني  للقانــون 
يكــون كما القرارات الســابقة دون تنفيذ.
وأشار إلى أهمية القرارات األخرى المتعلقة 
الفلســطينيين،  الالجئيــن  بممتلــكات 
اللجنــة الخاصــة بالتحقيــق فــي  وعمــل 
الممارســات اإلســرائيلية، وإدانــة هــدم 
المباني الفلســطينية في القدس المحتلة.
لصالــح  التصويــت  أن  الخضــري  وأكــد 
هــذه القــرارات التــي تؤكــد علــى الحق 
كل  وترفــض  والعربــي  الفلســطيني 
التغول االحتاللي، يجــب أن يعيد االعتبار 
الحقــوق  الفلســطينية وإحقــاق  للقضيــة 
المشــروعة لشــعبنا الفلســطيني بإقامــة 
دولتنا الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها 
القدس، دون اســتيطان وجدار في الضفة 
الغربية والقدس وحصــار في قطاع غزة.

مقلقة أوضاع 
من جانبــه أكــد النائب أحمــد مبارك؛ أن 
األوضــاع الســجون مقلقــة جــدًا، وخاصة 

لألســــرى المرضى وكبار السن. 
تصريــح  فــي  مبــارك  النائــب  وشــدد 
فــي  يجــــري  مــا  أن  علــى  "للبرلمــان" 
ســجون االحتــالل يــدق ناقــوس الخطــر 
نظرًا لتصاعـــد أعــــداد المصابين األمـــر 
الذي لــن تحمــــد عواقبــــه، محــذرًا من 
خطورة حالة االكتظــــاظ واالزدحــام في 

السجـــــون وضيــق الغــرف. 
ونبــه إلى أن االحتالل يحرم األســرى من 
المعقمــات والمنظفات المناســبة للوقاية 
من فيــروس كرونا، مشــيرًا الى أن إدارة 
الســجون تمــارس ضغطــــًا نفســيًا على 
اإلهمــال  سياســة  خـــالل  مــن  األســرى 
السجـــون  فــي  األوضــــاع  وأن  الطبــي، 
عادت عشــرات الســنوات إلى الــوراء من 

حيث ظروف االعتقـــــال السيئــة. 
األحــد الســاعة الواحــدة ظهــراً من كل أســبوع، 
ويســتضيف نائبــًا في المجلــس التشــريعي أو 
أكثر وفــق الملفات التي يتم طرحهــا بالبرنامج.
يشــار إلــى أن البرنامــج كان يــذاع فــي خطــط 
برامجية سابقة عبر إذاعة الرأي وتم تجديده من 
أجل استمرار ربط المجتمع بالمجلس التشريعي.
الجدير ذكره أن ضيف الحلقة األولى من البرنامج 
كان النائب مشــير المصري؛ الــذي تناول مخاطر 
التطبيع مع االحتالل؛ فيما افتتحت الحلقة بمداخلة 
هاتفيــة لرئيس المجلس باإلنابــة الدكتور أحمد 
بحــر؛ الذي تحــدث عن حملــة "برلمانيــون ضد 
التطبيع" وأوضح خاللها الجهود الدولية التي يبذلها 
التشريعي بهدف تحشيد برلمانيي العالم في صفٍ 
واحــد ضد االحتــالل والمطبعين معــه باإلضافة 
لجنة التربية والقضايا اإلجتماعية لدى بحثها يوم أمس قضايا تخص المواطنينللســعي لتهيئة البيئة القانونية لرفض التطبيع.

النائب/ أحمد مباركالنائب/ عبد الرحمن زيدان



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

العــدد12 نوفمبر /تشرين الثاني 2020 م
)304(A L  -  P  R  L  M  A  N

7تقارير وأخبار

لجنة الرقابة تتابع حالة الحريات العامة 
وتبحث هموم المواطنين

العامـــة  الرقابــــة  لجنـــة  ناقشــــت 
وحقـوق اإلنسان حالـــة الحريات العامة 
بالمجتمع الفلســطيني، وذلك خـــالل 
اجتمــاع عقدتــــه مؤخــــراً بحضــــور 
رئيس وأعضــــاء اللجنة النواب: يحيى 
العبادسة، عبد الرحمن الجمل، يونس 
أبو دقـــة، وهـــدى نعيـــم، بمشاركة 
مديــــر عـام الشئــــون القانونيــة في 
المجلس أمجــد األغــا، والمقــرر اإلداري 

للجنـــة زاهــر عطـــا اهلل.
وتابعـــت اللجنة مستجــــدات حملــــة 
مقاطعــة شركة جوال واستدعاء األجهزة 
األمنية لبعض النشطاء، واستعـــرض 
النواب دور اللجنــــة في اإلفــــراج عن 
مديـــر الحملة صبَّاح قريبــة، ووقــف 
االســتدعاءات علــى نفس الخليفـــة، 
مشددة على ضرورة استمــرار االلتــزام 
بسالمـة اإلجراءات القانونية قبل وأثناء 

عملية االستدعاء واالحتجاز.

الشركات الكبرى
إلــى ذلك اســتضافت اللجنة المختص 
االقتصادي محمد أبو جياب، وبحثت معه 
بالبيئة االستثمارية المحيطة بالشركات 
الكبــرى وأسعـــار شــركات االتصاالت 
فــي قطاع غزة، باإلضافـــة لمناقشــة 
بعض المواضيـــع االقتصادية الهامــة 

والمتعلقــة بالقطــاع الخاص. 
بـدوره، أوضــح المختص االقتصادي أن 
البيئة االستثمـــارية لقطاع االتصاالت 
في فلسطين مكلف أكثـــر من البيئـة 
االســتثمارية للــدول المجــاورة، وهذا 
يعــــود للعقبـــــات التــــي يضعهــــا 
االحتالل اإلسرائيلي لتطويـــر قطــاع 

االتصــاالت في فلسطيــن.
الكهرباء البديلة

كمــا بحثت اللجنــة أزمــة الكهرباء في 
قطاع غزة ومستجدات مشكلة المولدات 
الكهربائيــة البديلــة، ووقفت على كل 

د. بحر يستقبل وفدًا من عائلة الصعيدي

اســتقبل د. أحمد بحر رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة، 
وفدًا من عائلة الصعيدي للمطالبة بتسريع إجراءات محاكمة 

قاتل ابنهم وتنفيذ القصاص بحقه.
وشــرح أفراد عائلة الصعيــدي ظروف ومالبســات الجريمة 
الواقعة في شــهر أغســطس الماضي، والتي أدت إلى مقتل 
مواطــن ووقوع عدد من اإلصابــات، بعد إطالق الجاني النار 

عليهم خالل شجار عائلي.
مؤكدين على أهمية تنفيذ القانون وتطبيق حكم القصاص 
بحق الجاني، للحفاظ علــى حقوق المواطنين، معربين عن 
أملهــم بمحاكمة القاتــل وتنفيذ الحكم الذي ســيصدر عن 

الجهات القضائية بحقه.

بدوره وعد بحــر؛ بمتابعة عمل الجهات الحكومية المختصة 
حول القضية، وسير اإلجراءات القانونية للوصول إلى العدالة 
وحفظ األمــن والمحافظة على الســلم المجتمعــي واألمن 

الشخصي للمواطنين.
وأضاف أن التشريعي يعمل بشكل متواصل من أجل احقاق 
الحقوق وانصاف المظلوميــن، وأن المنظومة العدلية تبدل 
أقصى جهدٍ مستطاع من أجل تسريع إجراءات التقاضي بين 
المتخاصمين وخاصًة فيما يتعلق بالقضايا الكبرى والجنايات 

وجرائم القتل المتعمد.
الفتًا للجهود التي تبدل من أجل تنفيذ األحكام الصادرة عن 

القضاء وخاصة الباته وواجبة النفاذ.

مواقف برلمانية دولية
برلماني تركي يدعو إلعادة النظر بجرائم "ترامب" بحق القدس

دعــا النائــب عــن حــزب "العدالــة والتنميــة"، رئيس لجنــة الصداقــة التركية 
- الفلســطينية حســن تــوران، إلعــادة النظــر في جرائــم الرئيــس األمريكي 
الســابق دونالــد ترامــب بحق مدينــة القدس والقضيــة الفلســطينية برمتها.

وحــث تــوران؛ خــالل مؤتمــر رواد بيــت المقــدس اإللكترونــي الــذي حمــل 
عنــوان "القــدس أمانــة.. التطبيــع خيانــة"، اإلدارة األمريكيــة الجديــدة إلــى 
إعــادة النظر فــي جرائم ترامــب بحق مدينــة القدس والقضية الفلســطينية.

مانديال: نقف مع الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه
أكــد النائب في برلمان جنوب أفريقيا "زويليفيل مانديال"، على وقوف بالده إلى 
جانب فلسطين؛ قائاًل خالل مؤتمر رواد بيت المقدس اإللكتروني:" إننا نقف اليوم 
مع الشعب الفلسطيني، وسنكون صوت الذين ال صوت لهم حتى يرحل االحتالل 

ويحقق الفلسطينيون الحرية".
وأضاف مانديال وهو حفيد الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديال "إننا عانينا من 
األبرتهايد طوال سنوات، وواجب علينا التضامن مع الشعب الفلسطيني للتخلص 

من االحتالل.
ممثل االتحاد األوروبي: ندين االستيطان ونطالب بوقفه

أعرب ممثل االتحاد األوروبي "ســفين كون فون بورغســدورف"، عن قلق الدول 
األعضاء في االتحاد، والدول الشريكة إزاء استمرار التوسع االستيطاني، والتهديد 
المستمر بهدم الممتلكات، واإلخالء الذي تواجهه التجمعات المحلية الفلسطينية.

جاءت تلك التصريحات أثناء زيارة قام بها رؤساء بعثات وممثلو االتحاد األوروبي، 
لبعض مناطق الضفة المحاذية للتجمعات االستيطانية الكبرى في الضفة والقدس. 
الزيــارة عــن معارضتهــا لسياســة  الــدول المشــاركة فــي  وأعــرب ممثلــو 
الدولــي،  القانــون  فــي  االســتيطان  عــدم شــرعية  مؤكديــن  االســتيطان، 
األطــراف. بيــن  الثقــة  بنــاء  إلعــادة  القائمــة  للجهــود  المباشــر  وتهديــده 

نواب باكستانيون يرفضون التطبيع
استنكر األمين العام لحزب الرابطة اإلسالمية الباكستانية، عضو المجلس الوطني 
الباكستاني إحسان إقبال؛ هرولت البعض للتطبيع مع االحتالل، قائاًل:" ال ينبغي 
المساومة على حقوق الفلسطينيين حتى يتم االعتراف بها وتحقيق االستقالل"، 

رافضًا أن يتم التطبيع مع االحتالل في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال عضو مجلس الشــيوخ الباكستاني عن حزب الجماعة اإلسالمية 
مشــتاق أحمد خان:" إن االتفاقات التي توصلت إليهــا كل من اإلمارات والبحرين 

والسودان مع االحتالل ليست تطبيعا، ولكنها احتالل جديد".
ووصف خان دولة االحتالل بالدولة غير المشــروعة، وأنها تمثل تهديداً للســالم 

ولمستقبل شعوب المنطقة.

نائب نمساوي يعبر عن رفضه لالستيطان
أوضح النائب النمســاوي "هيلموت براندســتاتر"، أن أوروبا بحاجة إلى سياســة 
خارجيــة أقــوى وموحدة بشــأن سياســتها تجاه الشــرق األوســط؛ معبــراً عن 
رفضــه لسياســات االحتالل خاصــة في موضوع االســتيطان وســرقة األراضي 
الفلســطينية، منتقــداً موقــف بــالده مــن الضــم والتطبيــع، مؤكــداً على أن 
الحقــوق الفلســطينية يجب أن تســترد كاملة وفق مــا كفله القانــون الدولي.

برلمانية دنماركية تدعو لتحويل ادانة االتحاد األوروبي بحق االحتالل ألفعال 
قالــت البرلمانية الدنماركيــة "مارغريت أوكين" عضو البرلمــان األوروبي:" إنّه 
ينبغي على االتحاد األوروبي، أن يلعب دورًا أكثر فعالية مما كان عليه الحال في 
السابق في القضية الفلسطينية، ويجب أن ينتقل من سياسة اإلدانة إلى الفعل".

كما لفتت إلى أن االنتهاك اإلســرائيلي لحقوق اإلنسان في فلسطين، يستوجب 
رداً مــن قبل االتحــاد األوروبي وداخل الدول األعضاء ويتطلب مســاءلة حقيقية 
عــن انتهــاكات القانــون الدولــي؛ مطالبــة باقتران ذلــك بمضاعفــة المواقف 
األوروبيــة الحاليــة، خاصة الرافضة للمســتوطنات ونشــاطات المســتوطنين.

برلمانيون أوروبيون: التطبيع مع االحتالل ليس له عالقة بالسالم
طالب برلمانيــون أوروبيون االتحــاد األوروبي، بدعم وتطبيــق القانون الدولي 
حول القضية الفلسطينية، وباســتخدام اآلليات المتاحة لمحاسبة إسرائيل على 

انتهاكاتها للقانون الدولي. 
جاء ذلك خالل الندوة السياسية التي نّظمها منتدى التواصل األوروبي الفلسطيني 
في لندن وأجمع المشاركون فيه على أن اتفاقيات التطبيع األخيرة، ال عالقة لها 

بالسالم أو بحل منصف للقضية.
وبحثــت الندوة موضــوع اتفاقيات التطبيع األخيرة بين االحتــالل وبعض الدول 
العربيــة، مؤكدين أن هذا التطبيع ال يمكن أن يســاعد في تعزيز الســالم بين 

االحتالل والفلسطينيين.
سيناتور ايرلندية: اتفاقيات التطبيع مع االحتالل جزء من خطة الضم

أكدت السيناتور األيرلندية "إيفانا باسيك" أن التطبيع بين االحتالل واإلمارات مع 
غياب الدور الفلسطيني، يعتبر جزء من خطة الضم التي أعلنها الرئيس السابق 

للواليات المتحدة دونالد ترمب.
واعتبرت أن اتفاقيات التطبيع تعمل فقط على تأجيل الضم، بداًل من إزالته من 
األجندة السياســية الصهيونية، وأن وجود وتوسيع المستوطنات يشكل في حد 

ذاته، ضمًا فعليًا لألراضي الفلسطينية.

خالل اجتماعين منفصلين

طالبوا بالقصاص وتطبيق القانون

البدائل المتاحة لحل أزمــة الكهرباء أو 
التخفيف من حدتهــا والمعيقــات التي 
تحــول دون تنفيذ ذلك؛ ودعــت اللجنـة 
لسرعة ايجــــاد الحلــــول المناسبــــة 

تخفيفـــاً عن المواطنيـــن.
وتناقش أولويات عملها للعام 

القادم 
هــذا وبحثــت اللجنة بعض الشــكاوى 
المقدمــة إليها مــن قبــل المواطنين، 
ذات  الجهــات  بمخاطبــة  وأوعــزت 
االختصاص وفق كل شكوى على حدة 
مع توجيــه تلك الجهــات بإيجاد حلول 

سريعة وقانونية لكل شكوى.
وفــي إطار منفصــل، ناقشــت اللجنة 
األولويــات الرقابيــة لديــوان الرقابــة 
تضمنتهــا  التــي  واإلداريـــة  الماليــة 
الخطة التشغيلية للعام 2021، منوهة 
أنــه ســيتم رفعهــا للديــوان ولجهات 

االختصاص للعمل بموجبها.


