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ال يختلــف عاقالن على مخاطــر التطبيع مع االحتالل، بعــد كل جرائمه بحق 
الشــعب الفلســطيني والتي امتدت لقرابة قرن من الزمــان، وبعد التضحيات 
الجســام التي ُقدمــت على مذبح الحرية، ومنها: قرابة "100" ألف شــهيد من 
العرب والفلسطينيين منذ النكبة عام "1948م"، ومليون حالــــة اعتقــال منذ 
العام "1967م"، ومئات المذابح التي ارتكبهــــا العــــدو وعصاباته المجرمــة، 
وبعد سرقة األرض وتهجير أصحابها، وسلسلة طويلـــة من المعاناة وتضحيات 
يكاد ال يحصيهــــا القلم، يأتيــــك صعلوك ال يقرأ التاريخ وال يعرف للجغرافيا 
أي قيمــــة ليقــــول: بضرورة التطبيع مع االحتــــالل وحيويتـــــه وليُنّظر له 

ويشجــع عليه!! حقًا ِإنَّ هَذا َلشَيٌْء عُجَابٌ.
ومــن  والسياســيين  اإلعالمييــن  لبعــض  منطقيــًا  ســببًا  أعلــم  ال 
يدافعــون  الذيــن  العربــي  الوطــن  فــي  بالمثقفيــن  أنفســهم  يصفــون 
عــن المحتــل ويدعمــون التطبيــع معــه، رغــم رفضــه شــعبيًا وقانونيــًا 
تقريبــًا. كلهــا  أو  واإلســالمية  العربيــة  الــدول  عديــد  فــي  وبرلمانيــًا 

ولــو ألقينــا نظرة ســريعة علــى دســاتير الــدول العربيــة؛ وميثــاق جامعة 
البرلمانــات  وتوجهــات  المتالحقــة  العربيــة  والقمــم  العربيــة،  الــدول 
العربيــة عبــر عشــرات الســنين؛ لوجدنا كمــًا كبيرًا مــن موادهــا وبنودها 
وقراراتهــا تديــن التعامــل مــع الكيــان الصهيونــي أو التطبيــع معــه، أو 
الفلســطينية. للقضيــة  والشــامل  الكلــي  الحــل  دون  اتفاقيــة  أي  عقــد 

الــدول العربية التــي تهافتت أنظمة الحكــم فيها نحو التطبيــع مع االحتالل 
كلها خالفت قوانينها ودساتيرها، باإلضافة لمخالفتها قــرارات جامعــة الدول 
العربيــة، والسيــــر باتجاه مخالف لرأي الشــعوب والبرلمانــات التي تعبر عن 

اإلرادة الشعبيـة الحرة الرافضة لالحتالل ولمجرد التقارب أو التطبيع معه.
وأمــام جائحــة التطبيــــع -إذا صح التعبيــــر- تلــك الجائحة التي اجتاحـــت 
عواصـــم عربية مؤخرًا يقف المــــرء في حيــرةٍ من أمــره، يتســـاءل ما الذي 
يجـــــري؟ هل تبدلت األفهــــام وتغيرت العقول وضاعت المبادئ؟ أم أن الذي 

يجري عبــارة عن سحابــة صيف سرعان مــا ستنقشـع؟.
والحقيقــة أن المعاهـــدات واالتفاقيــات التي تُبــرم مع االحتــالل ما هي إال 
توجهــات الحــكام المغلوبيـــن علــى أمرهــــم ليــس إاّل، والذين يســتلمون 
التعليمات من "العم ســام" كمــــا يتسلم الموظــــف راتبــــه نهايـــة الشهر، 
لكن لألسف يجدون من ينافقهــــم من مختلف فئات المجتمعــــات وعمــــوم 

الشعــوب سواء بالتسحيــج أو السكــوت والجبن عن قول الحق.
لألســف يــدور الحديــث عــن مشــاريع مجنونــة؛ كإنشــاء خط ســكة حديد 
ربــط  بهــدف  وذلــك  ظبــي،  ألبــو  وصــواًل  والســعودة  األردن  عبــر  يمــر 
مينــاء حيفــا مــع دولــة االمــارات ممــا ســيوفر الكثير مــن رحالت الشــحن 
البحريــة مــن االمــارات وإليهــا، وســبق أن جــرى تدشــين خط طيــران بين 
االحتــالل وحليفتــه الجديــدة، باإلضافــة لوفــود متبادلــة بيــن البلديــن. 
كل مــا تــراه عيناك من مؤامـــرات وخيانــــات تحــــاك خيوطهـــا بليل بهيم 
سيُكتبُ لها االندثـــار والزوال ببساطـــة ألنهــــا تأتي ضد القناعات وبعكس 
الثقافات المجتمعيــــة عالوة على كونها تعــــد مخالفــــة واضحــــة للدستور 

الربانــي واجتهــادات أهــل الرأي والمشــورة والحكمــاء. 
ولتغيير الواقع األليــم الذي تمر به األمة وال سيما االنفصال النكد بين توجهات 
الحكــام ورغبــات الشعوب، ال بد من وقفات متقدمة وجريئة نحو ردع من خان 
األمانــة من الحــكام وعزلهم عن مقاليد الحكــم أو إجبارهم على التخلي عن 
اتفاقياتهم لمخالفتهـــا قناعـات األمــة وتضادهــا مع المصالــح العليـا للشعـوب. 
نحــن بحاجــة لثــورة لتصحيح الثقافــة المعوجة التي باتت تتســلل ألفهـــام 
البعض الذي أقنعــــوا أنفسهــــم زورًا بـأن االحتــــالل بات صديقــًا وأعتقــد 
أنهــــم يوهمــون أنفسهــــم بذلك مقابــــل امتيـــازات معينــــة وقلوبهــم 

تعلــم زيــف هذه االدعـــاءات الباطــل. 

باإلنابــة  التشــريعي  المجلــس  رئيــس  اســتقبل 
األعلــى  المجلــس  مــن  وفــداً  بحــر؛  أحمــد 
راس. أبــو  مــروان  النائــب  بحضــور  للقضــاء، 

وضــم الوفــد رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء، 
المستشــار محمد عابــد، رافقه أمين عــام المجلس 
المستشار أشــرف فارس، وعضو المجلس المستشار 
أنــور أبو شــرخ، وقضــاة المحكمة العليا المستشــار 
زياد ثابت، والمستشــار أشــرف نصر اهلل، والمستشار 
إيهــاب عرفــات، ومدير عام المحاكم ماهــر الرفاتي. 
وأشاد بحر، بجهود المجلس والقضاة في احقاق الحقوق 
ورد المظالم وفق القوانين والتشــريعات، مؤكداً على 
اســتمرار تكامل العمل بين الســلطتين التشــريعية 
والقضائية في موضوع سن القوانين والتشريعات التي 
تخدم المجتمع الفلسطيني، داعيًا الستمرار التواصل 

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعًا 
دوريًا، بحضور رئيس اللجنة النائب محمد فرج الغول، 
وُكاًل من النواب: مروان أبو راس، محمد شهاب، يونس 

األسطل، وأحمد أبو حلبية.
كمــا حضر االجتمــاع مدير عام الشــؤون اإلدارية في 
المجلس التشريعي أمجد األغا، والمستشار القانوني 

للجنة مثقال عجور، والمقرر اإلداري أحمد سويدان.
وناقشــت اللجنة مجموعة من مشاريع القوانين على 
رأســها مشــروع قانون أصــول المحاكم الشــرعية، 

ومشروع قانون األحوال الشخصية.
كما بحثت اللجنة السبل القانونية لتنفيذ أحكام اإلعدام 
لتحقيق الردع، وحفظ ســالمة وأمن المجتمع، إضافة 

د. بحر يستقبل وفدًا من المجلس األعلى للقضاء

عقدت اجتماعًا دوريًا.. اللجنة القانونية تستمع 
لرئيس القضاء الشرعي

بين السلطتين لتطوير التشريعات والقوانين بما يخدم 
حالة األمن واالستقرار التي يحياها المجتمع الفلسطيني.

وقال:" إن حالة األمن واالستقرار والعمل الجاد من قبل 
المحاكم واألجهزة األمنية ساهمت في خفض معدالت 
الجريمة في قطاع غزة إلى أدنى مستوى ممكن، مؤكدًا 
على ضرورة استمرار التنسيق والعمل بين كل األطراف 
لبقاء حالــة األمن واالســتقرار قائمة فــي المجتمع".

مــن جانبه؛ شــكر رئيــس المجلس األعلــى للقضاء 
المستشــار محمد عابد د. بحر والمجلس التشــريعي 
على االهتمام والتعاون مع السلطة القضائية، وقيام 
التشريعي بمهامه الخاصة بسن التشريعات والقوانين 
واتخاذ القرارات المناســبة للحالة الفلسطينية، الفتًا 
لعــدم وجــود جريمــة منظمة فــي القطــاع وأن جل 
الجرائــم ال تعدُ عن كونهــا حاالت فردية ليــس إاّل.

لبحث عدد من الشكاوى التي وردت للجنة.
وتستمع لرئيس القضاء الشرعي

وفي إطار ليس بعيد؛ عقدت اللجنة جلســة اســتماع 
لرئيــس المجلس األعلى للقضاء الشــرعي الشــيخ 
الدكتور حسن الجوجو، وبحثت معه عدد من القوانين 
التي تمس عمل القضاء الشرعي خاصة مشروع قانون 
أصول المحاكمات الشــرعية، ومشروع قانون التنفيذ 

الشرعي، ومشروع قانون األحوال الشخصية.
كما ناقش الطرفان عدداً من الملفات والشكاوى التي 
وصلت للجنة وتمس عمل القضاء الشرعي والمحاكم 
الشــرعية، مؤكدين على ضرورة اســتمرار التواصل 

والتعاون من أجل خدمة أفضل للمجتمع الفلسطيني.
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النائب الغول: تنفيذ أحكام اإلعدام واجب شرعي ودستوري ومطلب شعبي ووطني
أكد رئيــس اللجنة القانونيــة النائب محمد 
فرج الغــول؛ أن تنفيذ أحــكام اإلعدام بحق 
المدانيــن بجرائــم بموجب أحــكام قضائية 
باتــة اســتنفدت كل طــرق الطعــن واجــب 
شــرعي ودســتوري، فضال عــن أنها مطلب 
وطني وشعبي، مســتنكرًا تصريحات بعض 
المؤسســات التــي ترفض عقوبــة اإلعدام 
بمزاعم غريبة تتناقض مع الشرع والقانون.

وقــال النائــب الغــول:" إن واليــة الرئيــس 
محمود عباس انتهت في 2009/1/9 حسب 
مادة 36 و37 من القانون األساســي"، مؤكدا 
أنه لــم يعد صالحــًا للتصديق علــى أحكام 
اإلعــدام منــذ ذلــك التاريــخ، وأن المجلس 
الصالحيــة  صاحــب  اآلن  هــو  التشــريعي 
حســب مادة 37 من مواد القانون األساســي 
الفلســطيني والمــواد األخــرى ذات الصلة.

وشــدد على أن األحكام في غزة اســتنفذت 

طرق الطعن، موضحًا 
تنفيذهــا  عــدم  أن 
تنفيذهــا  إعاقــة  أو 
جريمة يعاقــب عليها 
األساســي  القانــون 
وقانون  الفلســطيني 
اإلجــراءات الجزائيــة، 
كما نصت المادة 106 
األساسي  القانون  من 
والقوانين الفلسطينية 
األخــرى ذات الصلــة.

الوضــع  إن  وقــال:" 
الخاص الذي تعيشــه 
الفلســطينية  الحالــة 
الثــأر  وحــاالت 

والضغوطات الشعبية والفصائلية والحقوقية 
حتى مــن أهالــي المحكومين الــذي طالبوا 

بضــرورة  ويطالبــون 
اإلعدام  عقوبة  تنفيذ 
والثــأر  الثــأر  لمنــع 
وإعــادة  المضــاد 
األمني  الفلتــان  إنتاج 
المجرميــن  وتجــرؤ 
علــى ارتــكاب جرائم 
القتــل واالعتداء على 
واألرواح،  األمــوال 
وليعيشوا بأمن وأمان 
واطمئنــان". وســالم 

وأكد النائب الغول أن 
عقوبة اإلعــدام مقرة 
والقوانيــن  بالشــرع 
ولــم  الفلســطينية 
يطــرأ عليها أي تعديل، فهــي واجبة النفاذ، 
وأن هنــاك العديد من الــدول ومنها واليات 

فــي أمريــكا تقــر وتنفــذ عقوبــة اإلعدام.
وشدد على أن المتهمين يتمتعون بضمانات 
ومحاكمــاتٍ علنيــة قانونيــةٍ كاملــة وفقًا 
للمعاييــر الدولية فــي المحاكمــات العادلة، 
وتحــت رقابــة دســتورية وحقوقيــة دائمة، 
مشــيرًا إلــى أن من بيــن الذيــن يعارضون 
عقوبة اإلعدام ينطلقون من أهداف مصلحية 
إرضاء للجهات األجنبية الداعمة لهم، ومنهم 
من يهدف الى إشاعة الفوضى وشريعة الغاب 
والفلتان األمني وأخذ القانون باليد، متذرعين 
بضرورة تصديق الرئيس، وهم يعلمون جيدا 
أنه منتهــي الوالية منذ 9 كانون ثان 2009، 
ومنصبــه شــاغر شــغورًا دســتوريًا بانتهاء 
مــدة واليته، وال يحق له أن يتولى الرئاســة 
إال بانتخابــات جديدة، ويتجاهلــون مادة 37 
من القانون األساســي التي تؤكد أن رئيس 
المجلس التشريعي هو الرئيس حال الشغور.
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أخبار 2

استمعت لوكيل األوقاف.. لجنة التربية: نتابع استعدادات الوزارة لتوفير 
بيئة صحية آمنة في المساجد

عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية بالمجلس 
التشــريعي، جلســة اســتماع لوكيل وزارة األوقاف 
والشــؤون الدينية الدكتور عبد الهادي األغا؛ رافقه 
عدد من المدراء العاميــن بالوزارة، بحضور رئيس 
اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، وُكاًل من النواب: 
خميس النجار، يوســف الشــرافي، ســالم سالمة، 

محمد شهاب، يحيى موسى، وهدى نعيم. 
في إطار المتابعة

وأوضــــح رئيس اللجنة النائب الجمل، أن الجلسة 
تأتي في إطار متابعة خطط الوزارة لمواجهة جائحة 
كورونا، واالطالع على استعداداتها الستئناف صالة 
الجماعة في مســاجد القطاع، إضافــة إلى متابعة 
الجهود اإلغاثية التي تبذلهـا لجان الزكــاة العاملـة 
في محافظــات غـزة إلغاثـة أبنـاء شعبنـا فــي ظل 

تردي األوضــاع االقتصاديــة بسبب الجائحــة.
بــــدوره؛ أشــــار النائــب يوســـف الشرافــــي إلى 
أهميــة توجيــه المصلين إلى االلتــزام بإجــراءات 
الوقايــة الصحيـــة أثنـــاء تواجدهـــم بالمساجــد.

مـــن ناحيتــــه طالـــب النائب سالــــم سالمــــة، 
الــوزارة بإيجــاد حلـول لملـف المتطوعيــن والــذي 
جــــاوز تعدادهــــم اآلالف ومضــى على تطوعهم 

بالــوزارة سنــوات عديــدة.
وحــول الدور اإلغاثــي الذي تقوم به لجــان الزكاة 
العاملــة التابعة لوزارة األوقــاف، أكد النائب يحيى 
موسى؛ على أهمية تطوير عمل لجان الزكاة بهدف 
تحقيق استثمارات طويلة المدى تعود بالنفع على 
مختلف الفئــات الهشـة في المجتمـع الفلسطينـي.

واإلرشاد والتوعية الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى 
متابعتها الحثيثــة إلجراءات التباعد الجســدي في 
المساجد التي تم إعادة افتتاحها في اآلونة األخيرة، 
وذلك بالتنســيق مــع وزارة الصحــة، وبما يضمن 

الحفاظ على سالمة المصلين.
مساعدات إغاثية

كمــا أوضــح األغا أن لجــان الزكاة التابعــة للوزارة 
وزعت في اآلونة األخيرة مســاعدات إغاثية استفاد 
منها أكثر من ثالثين ألف أسرة فقيرة في محافظات 
غــزة، أما بخصوص ملف اإلرشــاد وتحفيظ القرآن 
الكريــم فأكد األغــا؛ أن الوزارة اعتمــدت التواصل 
االلكترونــي عــن بعد في ظــل إغالق المســاجد، 

وأشــار العبادســة إلــى ضــــرورة تعزيز التعـــاون 
بين لجـــان الزكــاة التابعـــة للوزارة والمؤسســات 

اإلغاثيـة األهليــة العاملــة فــي غــزة.
من جهتهــــا؛ دعت النائــب هدى نعيــــم، الوزارة 
إلى دراســــة إمكانيــة دمـج عدد من لجــان الزكاة 
العاملة بمــــا يعــود بالفائــــدة المجتمعيــة على 

مختلف مناطــق محافظــات غــزة.
متابعات حثيثة

من ناحيته، استعرض وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
الدينيــة الجهود التــي تبذلها الوزارة منذ تفشــي 
فايــروس كورونا في غــزة، مؤكدًا حــرص الوزارة 
على إحياء روح المسجد في المجتمع بهدف التوجيه 

ونجحــت في إنجــــاز مئــــات الــدورات لتعليــــم 
القــــرآن الكريم وعلومــه، كمــا التحــق أكثــر من 
%50 مــــن طلبــــة حلقـــات التحفيظ في برامـــج 
التعليم عــن بعد التي أعدتها الــوزارة، إضافة إلى 
تفعيل قناة "تبيان" اإللكترونية، وإطــالق تطبيــق 
"بيوت مطمئنة"، وبــــث آالف المقاطـــع المرئيــة 
والتصاميــم الدعوية واإلرشاديـــــة عبـــــر موقع 

الوزارة ومنصاتها اإلعالميــــة المختلفــة.
وفي ختام اللقاء ثمّــن النائب عبد الرحمن الجمل 
جهود الوزارة التوعويــــة واإلرشاديـــــة، مؤكــــدًا 
علــى ضــرورة توفيــر بيئـــــة صحيــــة آمنة في 

المساجــد منعــًا النتشــار فيروس كورونــا.

مع بدء العودة اآلمنة للمدارس.. نواب 
يتفقدون الثانوية العامة

ســالمة؛  ســالم  النائــب  تفقــد 
العامــة  الثانويــة  مــدارس 
بالمحافظــة الوســطى في اليوم 
األول لبــدء تطبيــق خطة العودة 
اآلمنة للمدارس، وأطلع على سير 
العمليــة التعليمية ومــدى التزام 
الطلبــة باإلجــراءات الوقائية من 
فيــروس كورونا، ورافــق النائب 
ســالمة، في جولته مدير مديرية 
التربيــة والتعليم هشــام الحاج؛ 
والنائبيــن اإلداري والفنــي فــي 
المديرية وبعض رؤساء البلديـات 
وعــــدد مــــن العاملين بلجـــان 
الطـوارئ بالمحافظــة الوسطـى.

محافظة الشمال
وفي ذات الســياق تجــول النائب 
مشــير المصري؛ علــى عدد من 

مدارس الثانوية العامة بمحافظة 
شمال غزة؛ رافقـــه مدير التربية 
والتعليــم بالشــمال أشــرف حرز 
اهلل، ووفــد مــن القــوى الوطنية 
واإلسالميــــة ولفيــف مــن قادة 
المجتمــع المحلــى بالمحافظــة؛ 
المصــري،  النائــب  وحــث 
الطلبــة علــى ضــرورة االلتــزام 
المختصــة  الجهــات  بتعليمــات 
الالزمـــة  االحتياطـــات  وأخـــذ 
للحمايـة مـــن فيـروس كورونــا. 

غرب غزة
كمــا نظــم النائــب أحمــــد أبــو 
حلبيــة؛ جولــة مماثلــة شــملت 
بعــض مــدارس مديريــة تعليم 
غـرب غزة، رافقه مدير المديرية 
الدكتــور عبــد القــادر أبــو علي؛ 

ولفيــف من المـــدراء العامليـــن 
بهـــدف  وذلــك  بالمديريــــة، 
االطمئنـان على الطلبـة واالطالع 
على استعـــدادات الــوزارة لبــدء 
خطة تعليــم الثانويــة العامــة.  

المرافقة  النواب والوفــود  وأطلع 
لهم أثنــــاء جوالتهــم المختلفة 
علــى خطة العـــودة للمـــدارس 
وبــدء العــام الدراســي للثانوية 
العامـة وآليـات تطبيـق اإلجـراءات 
وفــــق  والوقائيـــة  الطبيـــة 
المعتمـد  الرسمــي  البروتوكـول 
من قبـل وزارة التربيـة والتعليـم 
بالتعـــاون مــع وزارتــي الصحــة 
والداخليــة بهدف حمايــة الطلبة 
والمحافظـــة على حياتهـم وفـي 
نفس الوقـت استئنـاف الدراسـة.

طالبت باإلفراج الفوري عنه.. كتلة التغيير 
واإلصالح البرلمانية تحمّل االحتالل 
المسؤولية عن حياة األسير األخرس

حمّلــت كتلة التغييــر واإلصالح 
الصهيوني  االحتــالل  البرلمانية 
عــن  الكاملــة  المســؤولية 
حيــاة األســير ماهــر األخــرس، 
وطالبــت فــي تصريــح صحفي 
باإلفــراج  مؤخــرًا؛  أصدرتــه 
الفــــوري عنــه في ظــل تدهور 
وخطـــــورة حالتــــه الصحيــــة.

الشــعب  أن  الكتلــة  وأكــدت 
الفلسطيني لن يقبل أن تتعرض 
ســجون  داخــل  األســرى  حيــاة 
االحتالل للخطر في ظل استمرار 
االحتــالل فــي تطبيق سياســة 
األســرى. اإلداري بحق  االعتقال 

المنظمــات  الكتلــة كل  ودعــت 
مســؤولياتها  بتحمــل  الدوليــة 
القانونيــة واألخالقيــة تجــاه ما 
يتعــرض لــه األســير األخــرس 
وكل أسرانا في سجون االحتالل 
من بطــش وإجراءات تعســفية، 
وضرورة تفعيل قضية األســرى 
علــى الصعيــد الدولــي كقضية 
إنسانية تكشف بشاعة االحتالل 
وعــدم احترامه لقواعــد القانون 

الدولي وقواعد العدالة الدولية.
تفعيل القيادة الموحدة 

للمقاومة الشعبية
كمـــا دعــت الكتلة فــي تصريح 
أخر لها لتفعيــل القيادة الموحدة 

دعمــــًا  الشعبيــــة  للمقاومــة 
واسنادًا لألسيـــر األخرس ومنــع 
االحتالل من التغـول على أسرانـا 
في سجونــــه، وأكدت الكتلة أن 
قضية األســير األخــرس تعكس 
عنجهية االحتــالل في التعامــل 
السجـــون  فــي  األســـرى  مــــع 
الصهيونيــــة ال سيمـــا انتهاجـه 
اإلداري  االعتقـــال  سياســــة 
السجـــون  إدارة  الــذي تتخــــذه 
رقـــاب  علــى  مســلط  كســيف 
األسرى في مخالفــــة صارخــــة 
لالتفاقيات الدوليــة التي حرمت 
وحــــذرت  اإلداري،  االعتقــــال 
الكتلة من تجاهــــل االحتــــالل 
واعتبــرت  األســرى،  لقضيـــة 
الفــوري  اإلفراج  االحتالل  رفض 
عــن األخــرس يـــدق ناقــــوس 
حياتــــه. ويهــــدد  الخطــــر 
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أخبار ومقاالت

األسير األخرس.. أيقونة اإلرادة والتضحية الفلسطينية
اثنــان وثمانون يوما بالتمام والكمال هي عمر اإلضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنه 
األســير البطل ماهر األخرس في ســجون االحتــالل احتجاجا علــى اعتقاله اإلداري، وال 
زال مصــرا على خــوض معركة األمعاء الخاوية حتى النهايــة رغم تردي وضعه الصحي 

ودخوله مرحلة الخطر الكبير الذي قارب به حد الشــهادة.
لقــد بالــغ االحتالل فــي إجرامه البشــع وسياســاته التعســفية ومخططاتــه العنصرية 
ضد األســير األخرس وأســرانا األبطال في ســجون االحتــالل، وباتت سياســة االعتقال 
اإلداري سيفا مسلطا بيــــد سلطــــات االحتالل تســتخدمها بحق أبناء شعبنا ومجاهديه 
ومقاوميه األبطال في انتهــــاك صــــارخ للكافــة المواثيق واألعــراف الدولية، ولمبادئ 

الدولي واإلنساني.   القانون  وأحكام وقواعد 
إن ما يتعرض لــــه األسيــــر األخرس وسائـــر إخواننــــا األســرى إنمـــا يهــــدف لكسر 
إرادة شعبنـــا ومقاومتنــــا وســط صمــــت وتواطــؤ المجتمــع الدولــــي الذي يتجاهــل 

الجرائم الصهيونيــــة المتواصلــة بحــق األســرى.
ولعل أكثر ما آلمنا أن تتخلى الســلطة الفلســطينية عن واجباتها تجاه إخواننا األســرى، 
ولــو فــي حدها األدنــى، وأن تعمل على إجهاض أشــكال الحراك والتضامن مع األســير 
األخــرس من خالل فــضّ االعتصامات الوطنيــة داخل مقرات الصليــب األحمر في رام 
اهلل وجنين واالعتداء على المعتصمين داخلها وســحل بعضهم إلى الشــارع، في مشــهد 
غريــب يتناقــض تماما مع روح وأهــداف الحــوار الوطني وجهــود المصالحــة الوطنية 
الجاريــة حاليا بهدف توحيد الصف الفلســطيني وتمتيــن الجبهة الفلســطينية الداخلية 

في وجه االحتالل وصفقة القــرن ومخططات تصفية القضية.
لقد آن لمعانــــاة األسيــــر األخرس وبقيــــة األسرى أن تتوقــــف، وآن للقمع الصهيوني 
داخل الســجون أن ينتهي، وآن للسلطة الفلسطينية أن تضطلــــع بدورها الوطني تجاه 
قضية األسرى، ولم يعد هنالك عذر ألحد، فقضية األسرى التي تشكل درة التاج الوطني 
وأيقونــــة الكفــاح والتحــــرر الوطنــي، تحتــــاج اليــوم إلى جهــــد عاجــل واستثنائي 
يمنع االحتالل مــــن االســتفراد باألســرى، ويضع قضيتهم على الطاولــة كأولوية غير 
قابلة للتأجيل، ما يقتضــــي من شعبنــــا الفلسطينــي بكافة قواه وفصائله وشخصياته 
ومنظماتــه وشــرائحه إلــى التوافق على برنامــج وطني موحد لنصرة األســير األخرس 
وإخوانــه األســرى بحيث يشــتمل علــى فعاليــات مركزة تجبــر االحتالل علــى التراجع 
عن سياسة االعتقــــال اإلداري وسياساتــــه القمعيــــة بحق األســــرى، وتضع المجتمع 
الدولي أمام مسؤولياتــــه القانونية واألخالقيــــة واإلنسانية للدفــاع عن هذه القضيــة 

العادلـــة التي تدمــي قلب كـل إنســان حــــر على امتــداد المعمــورة.  
إننا في المجلس التشــريعي الفلسطيني نناشد كل أحرار العالم وكل القوى والمنظمات 
الحقوقيــة والدولية الحريصة على إحقاق الحق وإنفاذ مبــادئ العدالة وتطبيق القوانين 
والمواثيق الدولية للعمل والتدخل العاجل بهدف إنقاذ األســير األخرس وإيقاف مسلسل 
االعتقال اإلداري، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لردع االحتالل الصهيوني والتصدي لجرائمه 
وممارســاته العدوانية بحق األســرى، كما ندعو كل الدول الحريصــة على الديمقراطية 
وحقوق اإلنســان إلى إصدار تشــريعات وطنيــة لمالحقة الجرائم التــي يرتكبها مجرمو 

الحرب الصهاينة بحق األســرى الفلســطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية.
وفي إطار واجباتنا الوطنية والبرلمانية فإننا ندعو كافة البرلمانات العربية واإلســالمية 
والدولية إلى التحرك العاجل لنصرة األســرى، وتحمل مســؤولياتهم القومية واألخالقية 
واإلنســانية والقانونية في مواجهة اإلجرام والصلف والعنجهية الصهيونية بحق أســرانا 

البواســل الذي يهدد حياتهم ويســلب حريتهم ويمتهن كرامتهم اإلنسانية. 
ونحن على ثقة تامة بأن المقاومة الفلســطينية ستســتفرغ وســعها وتعمل على تكثيف 
جهودها لنصرة األســرى والدفاع عنهم، وســيكون لها موقفها الحازم وكلمتها الصارمة 
فــي وجه اإلجــرام الصهيوني من جهة، في ذات الوقت الذي ستتمســك فيه بشــروطها 
ومطالبهــا على طريــق إنجاز صفقة تبادل مشــرفة على غرار صفقــة وفاء األحرار كي 

ينعم األســرى بالفرج والحرية بإذن اهلل من جهة أخرى.
وختــــاما.. فإننــا نطمئـن األسيــر األخرس وأسرانــا األبطــال أن الفــرج قريب، وأنهــم 
على موعــد مع الحريــة بـإذن اهلل، وأننــا لن يقر لنا قرار أو يهدأ لنا بال إال بعد تحطيم أغاللهم 
وتكسير قيودهم وعودتهم سالمين غانمين إلى أحضان أهلهم وأبناء شعبهم إن شاء اهلل.

"َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو ُقْل َعَس��ى َأن َيُكوَن َقِريًبا"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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د. بحر يستقبل وفدًا من نقابة العاملين 
بالجامعة اإلسالمية

لجنة الرقابة تلتقي مدير عام الشرطة

استقبل رئيس المجلس التشريعي 
باإلنابة أحمد بحر، وفــداً من نقابة 
اإلســالمية،  بالجامعــة  العامليــن 
التربيــة  لجنــة  رئيــس  بحضــور 
والقضايــا االجتماعيــة النائب عبد 

الرحمن الجمل.
ورحب بحر بالحضور، مستذكراً تاريخ 
النقابة ودورها في تلبية احتياجات 
ومطالب الموظفين بالجامعة، مؤكدًا 
على أهمية ودور الجامعة االسالمية 
للنهوض بالمستوى العلمي والثقافي 
والحضاري في المجتمع، وتخريجها 
ألجيال مثقفة وواعيــة من الطلبة، 
قــادرة علــى بنــاء الوطــن والدفاع 
عنــه، مــن خــالل مواكبــة التطور 
االتجاهات  واستخدام  التكنولوجي، 

الحديثة في التعليم العالي.
واستعرض الوفد مشاكل وصعوبات 

التقت لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان 
في المجلس التشريعي بمدير عام 
الشرطة الفلسطينية اللواء محمود 
صــالح، بحضــور ُكاًل مــن رئيس 
وأعضــاء اللجنــة النــواب: يحيــى 
العبادســة، عبــد الرحمــن الجمل، 
يونــس أبــو دقــة، وهــدى نعيم. 
وأشــار رئيس اللجنة إلى أن اللقاء 
يأتــي فــي إطــار العمــل الرقابي 
للجنة والمهــام المنوطة بها، الفتًا 
أن نــواب اللجنــة بحثوا مــع اللواء 
صــالح، العديد مــن القضايا التي 
تأتي في ســياق معالجة الشكاوى 
الــواردة للجنــة، باإلضافــة لبحث 

الجامعــة  فــي  العالــي  التعليــم 
اإلسالمية، في ظل الحصار وتدهور 
األوضــاع االقتصادية مع اســتمرار 
جائحــة كورونــا، داعيــن المجلس 
التشــريعي لحــث الحكومــة علــى 

تفعيل دعم ميزانيات الجامعات.
بدوره، شــدد النائــب الجمل، على 
أن الجامعة اإلســالمية تقــوم بدور 
فاعــل وحيــوي ومهــم للغاية في 
المجتمع الفلســطيني وتعمل على 
تزويــد خريجيها بالثقافــة الوطنية 
العلميــة  والمهــارات  واإلســالمية 
الالزمة للمنافسة في سوق العمل، 
داعمًا مطلب النقابة القاضي بدعم 
وتفعيل الموازنة الحكومية للجامعات 

العامة.
إلــى ذلك اســتقبل بحر، وفــداً من 
جمعية اإلعمــار لإلغاثــة والتنمية 

سبل وآليات تطوير العمل والرقي 
به في المؤسســة الشرطية سيما 

اإلدارة العامـة لألدلـة الجنائيـة.
الشــرطة  دور  اللجنــة  وثمنــت 
الفلســطينية وجهودها في إرساء 
قواعد األمن واالســتقرار والســلم 
األهلــي داخــل المجتمــع، مؤكدة 
علــى ضرورة االســتمرار في اتباع 
االجــراءات القانونية الســليمة في 
كافــة إجراءاتهـــــا حفاظـــًا علــى 

حقــوق وكرامــة المواطــن.
من جانبه شــدد اللواء صالح؛ على 
التزام جهازه بالقانــون؛ مؤكدًا أن 
المهــام اليومية المنفــذة من قبل 

شــرحوا  بدورهــم  الذيــن 
مســتجدات العمــل الخيري 
واإلنجــازات التــي أحرزتهــا 
العــام  خــالل  جمعيتهــم 
للمهام  منوهيــن  الجــاري، 
الملقى على عاتق الجمعيات 
والمؤسســات الخيريــة في 
ظل تفشــي البطالة والفقر 
فــي المجتمع الفلســطيني 
وسياســات  الحصــار  جــراء 
االحتــالل الظالمة لغزة، في 
حين شــكر بحــر، للجمعية 
وكل المؤسســات الخيريــة 
دورهــم في خدمة المجتمع 
الغــزي، معربًا عــن تقديره 
للعمل الخيري واإلغاثي الذي 
تقوم به الجمعيات الخيرية 

واألهلية. 

جهاز الشــرطة تتفق تمامًا 
مع نصوص القانون وتتسم 
اإلجــراءات، الفتًا  بســالمة 
إلــى أن الجهاز يبذل أقصى 
الجهــود ألجــل المحافظــة 
الجبهــة  ســالمة  علــى 
الداخلية وحماية المواطنين 
وتوفيــر األمــن والســالمة 
شــرحًا  ومقدمــًا  لهــم، 
وافيـــًا عــن مهــام الجهــاز 
والمســئولية الملقــاة على 
عاتق منتسبيـــه ال ســيما 
المهـام التي يقــوم بها في 

ظـل جائحة كورونــا.
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تقرير

التشــريعي: التطبيع مع االحتالل مخالف لثقافات الشعوب ودساتير جلِّ الدول العربية
بحـــر: التطبيع مــع االحتالل يهدف 
لتصفية القضية الفلسطينيـة وفتح 
الطريق أمام الكيان للســيطرة على 

مقدرات األمة العربية

النـــــــواب:
الشــعوب ترفــض التطبيع وتلفظ 
المطبعين؛ واالحتالل ومن سار في 

فلكه إلى زوال 

في جلسة عقدها أمس

أكد نواب المجلس التشريعي رفضهم 
لسياسة التطبيع مع االحتالل، منددين 
بتهافت بعض األنظمــة العربية تجاه 
االحتــالل للتطبيع معــه ضاربين رغبات 
وتوجهات شــعوبهم بعــرض الحائط، 
ومنوهيــن أن ذلك يتعــارض مع ميول 
وقناعات الشعوب العربية واإلسالمية 
الرافضــة لالحتــالل والتطبيــع معــه، 
العربية  الجامعــة  لقــرارات  والفتيــن 
للتطبيع  الرافضــة  العربيــة  والقمــم 
مع االحتــالل، "البرلمان" تابعت وقائع 
التالــي:     التقريــر  وأعــدت  الجلســة 

كلمة الرئيس باإلنابة
بــدوره اســتهل رئيــس المجلــس التشــريعي 
باإلنابــة الدكتــور أحمــد بحــر كلمتــه بتوجيه 
التحيــة لألســير ماهــر األخــرس فــي يومــه 
محمّــاًل  الطعــام،  عــن  لإلضــراب   "80" الـــ 
حياتــه.  عــن  الكاملــة  المســؤولية  االحتــالل 

السيطرة على مقدرات األمة
ووصف بحر اتفاقيات التطبيع مع االحتالل بأنها 
تكــرس تحالفــات اســتراتيجية بهــدف تصفية 
القضية الفلسطينية بشكل نهائي، وفتح الطريق 
أمام الكيــان الصهيوني الحتــالل األمة بكاملها 
والهيمنــة والســيطرة علــى قوتهــا ومقدراتها 
وتشــويه فكرهــا وطمــس هويتهــا العربيــة 

واإلسالمية وموروثها الحضاري واإلنساني.
وأشــار لســقوط التطبيع من الناحية السياسية 
واألخالقية واإلنسانية والقانونية، وتعارضه مع 
والكثير من تشــريعات الدول العربيــة وقرارات 
ومواثيق الجامعة العربية، ودعا بحر؛ إلى إطالق 
أوسع حراك فلسطيني وعربي وإسالمي، رسمي 
وشــعبي، لعزل حكام وتيار التطبيع، وتشــكيل 
جبهة موحدة بهدف إعادة إحياء التمسك بالحقوق 

والقيم وثوابت اإلجماع العربي واإلسالمي.
وعبر بحر؛ عن يقينه بفشل مرحلة التطبيع مع 
االحتالل والتســاوق مع المخططــات األمريكية، 
ومؤكداً أن الشــعب الفلســطيني ســيظل رأس 
الحربة في التصدي لوباء الخيانة والتطبيع حتى 

كنس االحتالل عن أرضنا.
تقرير اللجنة القانونية حول عدم 

المشروعية القانونية للتطبيع مع 
االحتالل 

بــدوره تال رئيس اللجنة القانونية بالتشــريعي 
النائــب محمد فرج الغــول، تقريــر لجنته حول 
مــع  للتطبيــع  القانونيــة  المشــروعية  عــدم 

االحتــالل؛ معتبــراً أن اتفاقــي التطبيــع بيــن 
االمارات والبحريــن مع االحتالل مخالفة واضحة 
للقوانين واألعــراف والمواثيق العربية والدولية، 
مندداً بإســقاط مشــروع قــرار بإدانــة التطبيع 
لــدى جامعة الــدول العربيــة، ومؤكــداً أن ذلك 
من شــأنه إضعــاف الموقف العربي واإلســالمي 
والفلســطيني والدولي الداعي إلنهــاء االحتالل 
الصهيوني، وتحقيق الشــعب الفلسطيني لحقه 
في تقريــر المصيــر واالســتقالل؛ وفيمــا يلي 
تفاصيــل التقرير التي جاءت علــى النحو اآلتي: 

المحور األول: عالقة فلسطين باالحتالل 
من منظور القانون الدولي

تنطبق أحكام القانون الدولي اإلنساني، وخاصة 
اتفاقية جنيف الرابعة بشــأن حمايــة المدنيين 
في زمــن الحــرب لعــام 1949، علــى األراضي 
الفلسطينية. والقانون الدولي اإلنساني بصورة 
عامــة، واتفاقية جنيف المذكورة بصورة خاصة، 
يهدفــان إلى توفيــر الحماية لضحايــا الحروب، 
وتحديداً للسكان المدنيين في األراضي المحتلة.

وجاء فــي التقريــر؛ أن القانون ال يعفــي الدولة 
المحتلة من التزاماتها الدولية، ومن مسؤولياتها 
القانونية في احترام حقوق اإلنسان في األراضي 
التــي تحتلها، خاصــًة إذا كانت الدولــة المحتلة 
طرفًا تعاقديًا في اتفاقات حقوق اإلنســان، وبما 
أّن الكيــان الصهيوني المحتل طرف تعاقدي في 
العهديــن، الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية، 
واالجتماعيــة، والثقافية لعــام 1966، والخاص 
المدنيــة والسياســية لعــام 1966،  بالحقــوق 
فهــو بالضرورة مُلــزَم باحترام مــا ورد فيهما.

ولفــت التقرير إلى قرار الجمعيــة العامة الصادر 
أدان االحتــالل  والــذي  بتاريــخ 20/12/2001، 
الصهيونــي، وأّكــد على وجــوب التــزام الكيان 

كقوة محتلة باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، 
والبرتوكول اإلضافي األول الملحق بها لعام 1977. 
ونــوه التقريــر لمطالبة الجمعيــة العامة لألمم 
المتحدة بتشــكيل قوّات حمايــة دولية لمراقبة 
تطبيــق اتفاقيــات جنيــف، ولحمايــة المدنيين 
الفلسطينيين من االحتالل العسكري الصهيوني، 
وتضمن قرار مجلس األمن رقــم 1544 الصادر 

بتاريخ 19/5/2004.
وأورد التقرير قرار محكمة العدل الدولية/ الهاي، 
الصادر فــي 9/7/2004 القاضي بانطباق أحكام 
اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية 
المحتلة، ولكن المشكلة كانت وما زالت في عدم 
تفعيل آليات األمم المتحدة األخرى، وفي مقدمتها 
إرغام االحتالل الصهيوني على الخضوع للقانون 

الدولي والشرعية الدولية لحقوق اإلنسان.

المحور الثاني: التطبيع مع االحتالل في 
ميثاق جامعة الدول العربية، والقمم 

العربية المتالحقة
وذكــــر التقرير بعضـــــًا من نصوص ميثـــاق 
جامعة الدول العربية، وقرارات القمم العربيـــة 
المتالحقــة التي تجــرم التطبيع مــع االحتالل، 

ومنها:
ـــع في  1.نص بروتوكـــول اإلسكندريـــة الموقَّ
العــام 1944 في أواًل: "... وال يجـــــوز في أيـــــة 
حــــال اتبـــاع سياســـة خارجية تضــر بسياســـة 

جامعـــة الدول العربيـــة، أو أيــة دولة منهــا". 
2.تنــص المــادة )2( مــن ميثاق جامعــة الدول 
العربية: "الغرض من الجامعة توثيـــق الصـــالت 
بين الـــــدول المشتركـــــة فيهـــــا، وتنســيق 
خططهـــا السياسية، تحقيًقـــا للتعـــاون بينها، 
وصيانـــًة الستقاللها وسيادتهــا، والنظر بصفة 

عامة في شـــؤون البالد العربيـــة ومصالحها".

3.نصت المـــــادة )3( من ذات الميثــــــاق على 
أنــه: "يكون للجامعة مجلــس يتألف من ممثلي 
الــدول المشــتركة فــي الجامعــة، .... وتكــون 
مهمته القيـــــام على تحقيق أغراض الجامعة، 
ومراعــاة تنفيــذ مــا تبرمه الــدول المشــتركة 
فيهـــــا مــن اتفاقــات فــي الشــؤون المشــار 
إليهــا في المــادة السابقـــــة، وفى غيرهــا...".  
4.قانــون مقاطعــة )إســرائيل( الصــادر عــن 
جامعـــة الدول العربية منتصف سنــة 1951م.

فــي  األول  العربــي  القمـــــة  5.مؤتمــر 
االحتــالل  فــي  ورأى  ينايــر1964،   - القاهــرة 
الصهيونــي "الخطــر األساســي" الــذي يتوجب 
دفعـــــه. بأســرها  العربيــة  األمــة  علــى 

الرابــع، المنعقــــد  6.مؤتمــر القمــة العربــي 
بالخرطــــوم عــــام 1967، وقــــد عرفــت تلك 
القمــة باســم "قمـــة الالءات الثالث"؛ إذ أكــــد 
المشاركــون فيهـــا أنه ال صلــح مـــــع االحتــالل 
الصهيونــــي، وال اعتـــــراف بــــــه، وال تفاوض 

معــه. 
7.مؤتمــر القمــــــة العربــي الســادس، 1973، 
فـــي الجزائـــر، حيث أعلن أّن الســــالم يتطلب 
انسحـــاب االحتــــالل الصهيونــي مــن جميــــع 
األراضـــــي المحتلـــــة، بمــا فيهــــــا القدس، 
واستعـــــــادة الحقــــــوق الوطنيّــة الثابتـــــة 

للشعـــب الفلسطينـــي.
8.مؤتمر القمة العربي العاشر في تونس عقب 
قيام الحكومة المصرية بتوقيع معاهدة الصلح 
المنفرد مع االحتالل الصهيوني في آذار/ مارس 
1979، فقرَّر عزل النظام المصري؛ ونقل جامعة 

الدول العربية إلى مقرها الجديد في تونس.
فــي  عُقــدت  التــي  القــدس  قمــة  9.قــرار 
الظهران بالمملكــة العربية الســعودية بتاريخ 
15/04/2018م، والــذي نــصَّ علــى: "التأكيد 
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تقرير

التشــريعي: التطبيع مع االحتالل مخالف لثقافات الشعوب ودساتير جلِّ الدول العربية
الدول  الغول: نطالــب جامعة 
العربية بإدانة التطبيع، وتعليق 
عضوية أية دولة عربية تطبع 

العالقات مع االحتالل

النـــــــواب:
الشــعوب ترفــض التطبيع وتلفظ 
المطبعين؛ واالحتالل ومن سار في 

فلكه إلى زوال 

في جلسة عقدها أمس

على أن مقاطعة االحتــالل الصهيوني، ونظامه 
االستعمـــاري، هــي أحــــد الوســائل الناجعــة 

والمشروعــة لمقاومتــه وإنهائــه ...".

المحور الثالث: مناهضة التطبيع مع 
االحتالل في تشريعات الدول العربية

1."قوانيـــن مناهضــة التطبيع" التي تبناهـــا 
البرلمــان اللبنانــــي عـــام1955م، والبرلمــان 

الســـوري عـــام 1963م.
2.ينص القانون الكويتــي على عقوبات تتراوح 
بيــن الســجن واإلعــدام فــي حــال "التطبيع"، 
باإلضافة إلقــرار مجلس النواب الكويتي قانونه 

الخاص بمناهضة التطبيع عام 1964. 
3."القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية 
المصريــة"؛ الــذي يعــرف مــن هــو المواطــن 
المصري، ثم يستبعد المصريين الذين يعتنقون 
"الصهيونية" من التعريف. وتنص المادة 16 من 
القانون على إســقاط الجنســية عن أي مواطن 
مصــري "إذا اتصــف فــي أي وقت مــن األوقات 
بالصهيونية"، واليزال قانون عام 1975 ســاريَ 
المفعــول، وصالحًــا بشــكل تــام، فالحكومــة 
المصرية تُســقِط بشكـــــل منهجي جنســية 
المصريين الذين يتزوجـــــون من مواطنيـــــن 

صهاينة.
4.أما اإلمــارات العربية المتحــدة فقد خالفت ما 
نصَّ عليه دســتورها الذي يؤكــد أنها "جزء من 
الوطــن العربي الكبير، وشــعبها جــزء من األمة 
العربية، تربطه بها روابط الدين واللغة، والتاريخ 
والمصير المشــترك". كما نصّ الدســتور على 
وجوب "اســتهداف سياســتها الخارجيــة لنصرة 
القضايــا والمصالح العربية واإلســالمية... على 
أســاس مبادئ ميثاق األمم المتحــدة، واألخالق 

المثلى الدولية".

وهو يخالف أيضًا المرسومَ الرئاسيَّ الصادر عن 
الشيخ/ زايد آل نهيان عام 1972م والذي يقضي 

بمقاطعة االحتالل الصهيوني.
5.قانــون مقاطعــة إســرائيل الــذي أصدرتــه 

الجمهورية السودانية بتاريخ 15/07/1958م.
6.بتاريــخ 20/05/1959م، أعلنــت قطــر حظر 
التعامــــل مع ما يُسَمّى )إسرائيل( اقتصاديًّا، 
وقانـــون رقــــم )13( لسنـــة 1963م بتنظيـم 

مكتــب مقاطعـــة إسرائيـــل.
7.قانــون العقوبــات العراقــي الصــادر في عام 
1969؛ حيــُث تنــص المادة 201 منــه على: أنه 
"يعاَقــب باإلعدام كل مــن حبّــذ أو روج مبادئ 
صهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى 
أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديًا، أو أدبيًا، أو 

عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
8.قانــون مقاطعــة )إســرائيل( رقم )9( لســنة 

1972م والذي أصدرته سلطنة عُمان.
الخاتمة

يُمّثل التطبيع مع االحتالل خيانة لدماء شــهداء 
العرب والفلســطينيين الذين ارتقــوا دفاعًا عن 
أرض فلســطين التاريخية، خالل حروب 1948م 

و1956م و1967م في مواجهة االحتالل.
ومن الناحية القانونية يشــكل التطبيع مخالفة 
لقرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر 
اإلســالمي، واالتحاد البرلماني العربي، وقرارات 
القمم العربية المتعاقبة ضد التطبيع ومبادئها، 
كما يعتبر مخالفًا مخالفًة صريحة لدساتير جُلِّ 
الــدول العربية وتشــريعاتها والتــي ثبتت على 
مواقفها، وأصدرت القوانين التي التزال ســارية 
حتــى اللحظة فــي مواجهة التطبيع مــع الكيان 

الصهيوني المحتل.
التوصيات

1.مطالبة جامعة الدول العربية بإدانة التطبيع، 

وتعليق عضوية أيــة دولة عربية تقوم بتطبيع 
العالقات مع االحتالل.

العربيــة بتفعيــل  الــدول  2.مطالبــة جامعــة 
القانــون الموحــد للمقاطعة العربية إلســرائيل 
الــذي أقــره مجلــس الجامعــة فــي دورتــه 22 
االتحــاد  ودعــوة  11/12/1954م،  بتاريــخ 
البرلمانــي العربــي للعمــل علــى اعتمــاد هذا 
القانــون في برلمانــات الدول العربيــة، وإكمال 
جوانــب النقص فيــه في ظل المســتجدات في 
العالقــة العربيــة مــع االحتــالل الصهيونــي.

3.دعــوة برلمانــات الدول العربية واإلســالمية، 
والتطبيــع  الســالم  اتفاقيــات  إقــرار  لرفــض 
الموقعــة بيــن حكومــات األنظمــة التابعة لها 
والكيــان الصهيوني؛ وعــدم المصادقــة عليها 
كون ذلك يمثــل اإلرادة الشــعبية في بلدانهم.

4.ســن قانون فلســطيني يجرِّم جميع أشكال 
التنســيق األمني مع الكيان الصهيوني، تنفيذًا 
للقــرارات المتعــددة الصــادرة عــن المجلــس 
المركزي الفلسطيني بوقف كل أشكال التنسيق 
األمني مــع الكيان، وتضميــن القانون عقوباتٍ 
رادعــًة تصل لعقوبة جريمــة الخيانة العظمى.

5.مطالبة الدول العربيــة بإصدار قوانين تجرم 
التطبيــع، وتحاســب المطبعيــن مــع االحتالل.

العربيــة  الحقوقيــة  المؤسســات  6.دعــوة 
االحتــالل  قــادة  لتجريــم  والدوليــة 
ومحاكمتهــم. الدوليــة  المحاكــم  أمــام 

7.تشكيـل قــوة ضغط على األنظمـة المَُطبِّعة 
لعرقلــة مســاعي التطبيــع؛ بــل والتراجع عنه.

8.اســتثمار وســائل اإلعالم المختلفــة، ومواقع 
الوعــي  تعزيــز  فــي  االجتماعــي  التواصــل 
واإلســالمية  العربيــة  للشــعوب  الجمعــي 
بأضــرار التطبيــع مــع االحتــالل، وحثهــا على 
المبــادرة التخــاذ خطــوات مناهضــة للتطبيع.

9.إنشـــــاء فــــــرق إلكترونيـــــة عربية داعمة 
للقضية الفلسطينية، تعمل على فضح حقيقة 

الكيان الصهيوني ومناهضة التطبيع معه.
10.اعتمــــاد هـــــذا التقريـــــر كوثيقــة مــن 
وثائـــــق المجلــس التشريعـــــــي، والقيـــــام 
بترجمتــــه وتوزيعــه على برلمانـــات العالــــم، 
والجهـــات ذات العالقـــــة؛ لفضـــح االحتـــالل 
وتقديــــم قادتــــــــه إلى محكمـــة الجنايـــات 

الدوليــة  كمجرمـــي  حـــرب.
مداخالت النواب

النائب صالح 
البردويل

صالح  النائــب  اعتبــر 
التقرير  أن  البردويــل؛ 
يرصد حالــة التناقض 
التــي تعيشــها بعض 
األنظمــة العربية التي 
التطبيع  أدانت تاريخياً 
وها هي اليوم سقطت 

في مستنقعه.
ودعـــــا البردويـــل؛ المجلس التشريعـــي إلصدار 
قانون يحرم التطبيــــــع ويصفـــــه بالخيانــة، 
معتبــراً التطبيــع غــدر للشــعب الفلســطيني 
وللشهداء، رافضـاً التطبيـــع مع االحتــالل جملـــة 
وتفصيــاًل، مؤكــداً أن وجــــود االحتــــالل على 

أرض فلسطيـــــن   باطــل.
النائب مشير 

المصري
من جهته؛ أشار النائب 
أن  المصــري؛  مشــير 
االحتالل  مــع  التطبيع 
يشكل انقالب قانوني 
ودســتوري إلــى جانب 
أنــه انقــالب أخالقــي 
أن  معتبــراً  ووطنــي، 

التطبيع يهدف إلخراج أمة عن دينها وثقافتها كما 
أنه يمثل تمييع للثوابت وترهيب للمقاومة.

وقال المصري:" على قادة الدول التي طبعت مع 
االحتــالل أن يعلموا أن التطبيع لــن يزيدهم إال 
خســارة وتراجعًا"، مطالباً الدول العربية بتجريم 
التطبيع كمــا طالب بضرورة أن يتــم إلغاء لجنة 
التواصل الفلسطينية مع االحتالل، داعياً المجلس 
التشريعي اتخاذ قرار بوجوب إلغائها ألن ذلك يعد 

من مداخل استعادة الوحدة الفلسطينية.
النائب سالم 

سالمة
النائــب  قــال  بــدروه؛ 
إن  ســالمة:"  ســالم 
االحتالل  مــع  التطبيع 
ليست طعنة في ظهر 
الفلســطينية  القضية 
بــل هــي محاولة قتل 
جادة للقضية"، معتبرًا 
االحتالل  مــع  التطبيع 

تنصل على ما اتفق عليه العــرب رغم أن ما تم 
االتفــاق عليه دنيء حيث اتفق العرب على إقامة 
دولــة فلســطينية مختصرة على حــدود 1967، 
ورغم ذلك إال أن بعضهم قبلوا بالتطبيع حتى مع 

عدم تحقق ما اتفقوا عليه.
النائب محمود الزهار

دعــــــا  ناحيتـــه؛  من 
محمــود  د.  النائــب 
إضافــة  إلــى  الزهــار 
الموقف الشرعــي مــن 
التطبيــع مع االحتالل، 
حتى يكـــون التقــريــر 
مكتمـــــاًل شرعيـــــــًا 
وحتـــى  وقانونيـــــــًا، 
يتبيـــــن للجميـــع أن 
المطبعيـن خرجــوا عن 

دينهـــــم   ومجرميــــن  وفــــــــق   القانـــــــون.

ُ
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أخبار 6

رئاسة التشريعي تستقبل وفدًا من اتحاد 
النقابات الصحية

لجنة الداخلية تبحث عددًا من القضايا من 
بينها إجراءات الحد من انتشار كورونا

أكد رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد 
بحــر؛ أن قضية األســرى علــى رأس أولويات 
التشــريعي، مســتنكراً تمــادي االحتالل في 
جرائمــه بحق األســرى والصمت الدولــي إزاء 
تلــك الجرائم، الفتًا لوقوف كل فئات شــعبنا 
خلــف األســير األخــرس كونــه يشــكل حالة 
بطوليــة ويمثل إرادة الشــعب الفلســطيني.

جاءت تصريحات بحر، خــالل وقفة تضامنية 
نظمتها وزارة شــؤون األســرى بالتعــاون مع 
ومؤسســة مهجــة القــدس وجمعيــة واعــد 
تضامنًا مع األســير المضــرب ماهر األخرس، 
بحضور فصائلي ومشاركة جماهيرية واسعة.

وأضــاف:" إن األســير األخرس يمثل الشــعب 
الفلســطيني بصمــوده وإرادتــه، وأن حكــم 
االحتالل ضــده إداريًا باطل قانونيــًا ودوليًا"، 
مشيداً بصمود كل األسرى في سجون االحتالل".

وأكــد رئيــس المجلــس التشــريعي باإلنابة 
االحتــالل  ســجون  فــي  األســرى  أن  علــى 
الشــعب  عــن  ليــس  األول  الدفــاع  خــط 

اســتقبل رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة 
النقابــات  اتحــاد  مــن  وفــدًا  بحــر  أحمــد  د. 
الصحيــة، بحضــور مســؤول الملــف الصحي 
فــي المجلــس التشــريعي النائــب خميــس 
النجــار، وُكاًل مــن النــواب: مروان أبــو راس، 
محمــد فــرج الغــول، وهــدى نعيــم، وبحثوا 
معهــم عدة ملفــات ومطالب اتحــاد النقابات.

بينما ضم وفد اتحــاد النقابات الصحية نقيب 
المهن الطبية عماد العلول، ونقيب الممرضين 
خليل الدقران، والدكتور أيمن السحباني ممثاًل 
عــن نقابة األطبــاء، ونقيب التحاليــل الطبية 
محمــد داود، نقيــب العــالج الطبيعــي أحمــد 
النجار، ود. سميح أبو حبل عن نقابة الصيادلة.

واســتمع بحــر؛ لشــرح مفصــل عــن طبيعة 
القطــاع  فــي  والعامليــن  النقابــات  عمــل 
الصحــي خاصــة فــي ظــل جائحــة كورونــا، 
وأهــم المطالــب واالحتياجــات لضمان ســير 
العمــل فــي القطــاع الصحــي بشــكل جيد.

وثمــن بحر؛ دور العاملين في القطاع الصحي، 
وقــال:" إنهم صمــام األمان للمجتمــع، ورأس 
الحربة في حماية المجتمع من األمراض واألوبئة 
التي قد تصيب المجتمع". مستذكرًا جهودهم 
خــالل اعتــداءات االحتــالل على المشــاركين 
بمســيرات العــودة أو فــي مواجهــة جائحــة 
كورونا وغيرها رغــم الحصار وقلة اإلمكانات.

وأكد رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة على 
أن المجلــس لــن يتوانى في العمــل من أجل 
تحقيــق مطالب العاملين في القطاع الصحي، 
وأنه ســيجري لقاءات مــع وزارة الصحة ولجنة 

عقدت لجنــة الداخلية واألمــن في المجلس 
التشــريعي اجتماعــًا دوريًا، لبحــث عدد من 
الملفات والقضايا والشــكاوى الــواردة إليها؛ 
وحضــر االجتمــاع رئيــس وأعضــاء اللجنــة 
أبــو  مــروان  األشــقر،  إســماعيل  النــواب: 
راس، ســالم ســالمة، وجميلــة الشــنطي.

وبحثــت اللجنــة عــددًا مــن الملفــات ذات 
الصلــة بالعمــل الحكومــي، كمــا تواصلت 
لالســتماع  االختصــاص  ذات  الجهــات  مــع 
إلجابــات حــول المواضيع المختلفــة خاصة 
المتعلقــة بعمــل وزارة الداخليــة واألجهــزة 
األمنيــة، كمــا أطلع النــواب أعضــاء اللجنة 

خالل وقفة تضامنية مع األسير المضرب ماهر األخرس

بحر: قضية األسرى على سلم أولوياتنا وندعو األمم المتحدة لمحاسبة االحتالل على جرائمه

الفلســطيني وقضيتــه فحســب إنمــا عــن 
األمــة العربيــة واإلســالمية، وأن صمودهم 
ســيقود لتحريرهم مــن قيد الســجان قريبًا.

وطالــب بحــر؛ األمــم المتحــدة ومؤسســات 
األســير  مــع  تقــف  أن  اإلنســان  حقــوق 
ســجون  فــي  األســرى  وكل  األخــرس 

االحتــالل ومحاســبة االحتالل علــى جرائمه 
بحقهــم، مطالبًا األمــة العربية واإلســالمية 
وحقوقهــم. الفلســطينيين  مــع  الوقــوف 

وأكد على أن الشــعب الفلســطيني وفصائله 
أجــل  مــن  بواجبهــا  ســتقوم  المســلحة 
تحريــر األســرى والمســرى، رغم غطرســة 

الفلســطينية  للوحــدة  داعيــًا  االحتــالل، 
الفلســطيني  الشــعب  قضايــا  أجــل  مــن 
واألســرى. األرض  تحريــر  رأســها  وعلــى 

من جهتــه؛ قال القيــادي في حركة الجهـــاد 
اإلســالمي د. نافـــذ عــزام:" إنــه مــن حــق 
الشعب الفلسطينــــي مقاومــــة االحتـــالل 
يعتــدى  شعبنــــا  ألن  األشــكال،  بشــتى 
عليــه من قبــل االحتالل، مؤكـــدة ضـــرورة 
استمـــرار العمــل مــن أجل فضــح االحتالل 
وتحريــر األســرى بــكل الســبل المتاحــة".

وأكــد عزام؛ أن حرية األســير األخرس قريبة، 
وأنــه رغــم التجاهل الدولــي والتخــاذل من 
قبل بعــض أبنــاء أمتنا العربية واإلســالمية 
االحتــالل. علــى  ســيتنصر  شــعبنا  أن  إال 

من ناحيتــه؛ حذر وكيــل وزارة األســرى بهاء 
الصحــي  الوضــع  خطــورة  مــن  المدهــون 
عــن  المضــرب  األخــرس  ماهــر  لألســير 
الطعــام، محمــاًل االحتــالل المســؤولية عن 
حياته وكل األســرى المرضى في الســجون.

متابعــة العمل الحكومــي وكل الجهــات ذات 
العالقــة لضمــان توفيــر كل مــا يمكــن لم.

بــدوره؛ أكــد النائب خميــس النجار مســؤول 
وقــوف  علــى  بالمجلــس  الصحــي  الملــف 
المجلــس التشــريعي مــع مطالــب وحقــوق 
وأنــه  الصحــي،  القطــاع  فــي  العامليــن 
ســيتم مناقشــة كل المطالــب واالحتياجــات 
متابعــة  ولجنــة  الصحــة  وزارة  وكيــل  مــع 
العمــل الحكومــي وباقــي الجهــات المعنية.

من جانبــه، أكد اتحاد النقابــات الصحية على 
لسان نقيب الممرضين خليل الدقران على أن 
النقابات تقدر الموقف الحالي للحكومة، ولكنها 
بحاجة ماســة لتلبيــة العديد مــن االحتياجات 
لضمان خدمــة أفضل للمواطنين، ومن أهمها 
رفــد القطــاع الصحــي بموظفين جــدد حيث 
يعاني القطاع شــحًا حــادًا بالكــوادر الصحية.

وشــدد على ضــرورة أن يتم توظيــف الكوادر 
بشكل رســمي وليس التعاقد معهم على بند 
البطالة أو التشــغيل المؤقت، مطالبًا بتكريم 
العامليــن فــي القطــاع الصحي ســيما وأنهم 
يعملــون فــي ظــل جائحــة كورونا، مشــيرًا 
إلــى أن المكافــأة التــي وُعِــد بهــا العاملون 
مــن قبــل الحكومــة لــم تصــرف لهــم بعد.

وأشــار الدقران؛ إلى ضرورة أن تقبل الحكومة 
تعديل المســمى الوظيفــي للموظفين الذين 
قامــوا بتجســير شــهاداتهم مــن دبلــوم إلى 
بكالوريــوس، حيــث أن عددهــم ليــس كبير 
وأنــه من غيــر المنصف أن يخــوض الموظف 
مسابقة خارجية ليتم تعديل مسمها الوظيفي.

علــى عد مــن الملفــات والتقاريــر المتعلقة 
بعمل وزارة الحكم المحلي وبلديات القطاع.

هذا وتواصلــت اللجنة مع عــدد من الجهات 
المواطنيــن  مشــكالت  لبحــث  والــوزارات 
والوصــول لحلــول عاجلة لتلك المشــكالت 
بهــدف التخفيــف مــن معانــاة المواطنيــن. 
وأوضحــت اللجنــة أنها تتابــع لحظة بلحظة 
تطــورات جائحــة كورونــا وجهــود وزارتــي 
الداخليــة والصحة والجهــات المختلفة للحد 
مــن انتشــار الفيــروس، داعيــة المواطنين 
لاللتــزام بإجراءات الســالمة للحفــاظ على 
ســالمتهم وعائالتهــم واســتقرار المجتمع.

لجنة التربية لدى إستماعها لوكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش
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مواقف برلمانية دولية
نائب رئيس البرلمان البلغاري: حق الفلسطينيين االنعتاق من االحتالل

رئيس البرلمان العربي: تقرير سنوي يوثق انتهاكات االحتالل

نائب أردني: أبناء غزة علموا األمة معنى الكرامة

النائب الحريري: بين لبنان وفلسطين عالقات أخوية رائعة

برلماني لبنان: آسف على تهاوي بعض األنظمة باتجاه التطبيع

برلمانيون ألجل القدس تستنكر جريمة االستيطان

أكــد نائب رئيــس البرلمان البلغــاري، ووزير خارجية جمهورية بلغاريا األســبق 
"كريستيان فغينين"، حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وإنهاء 

االحتالل اإلسرائيلي.
وعبــر "فغينين" عن إدانته الكاملة لجرائم االحتالل بحق الشــعب الفلســطيني 
خاصة االستيطان وسرقة األراضي الفلسطينية التي ينفذها االحتالل صباح مساء 
فــي الضفة الغربية المحتلة، داعيًا األمم المتحــدة وكل األطراف الدولية التخاذ 
موقف رافض وواضح من ممارســات االحتالل بحق الفلسطينيين، وعمل ما من 

شأنه تحقيق آمال الفلسطينيين ونيل حقوقهم.

قال رئيس البرلمان العربي مشــعل بن فهم السُّــلمي:" إن مــن أبزر المنجزات 
للبرلمان العربي هو قرار إنشاء لجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي، التي 
تولت إصدار تقرير سنوي يوثق االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني 
فــي األراضي الفلســطينية المحتلة باللغــات العربية واإلنجليزية والفرنســية، 
وإرســاله إلــى البرلمانات الوطنيــة واإلقليميــة والمنظمات والهيئــات الدولية".

وأكد السُــلمي، أن البرلمان العربي ومنذ تأسيســه يعتبر القضية الفلسطينية 
مركزيــة ومحوريــة؛ وأن المنطقة لن تنعم باألمن واالســتقرار إال بحل القضية 

الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الفلسطيني.
وأشــار الســلمي؛ إلــى أن البرلمــان عمل أيضــا على نصــرة قضايــا الالجئين 
الفلســطينيين، كمــا أصــدر قــرارات حــول تجريم االســتيطان فــي األراضي 
الفلســطينية المحتلة، والتصدي للوضع الالإنســاني والقوانين التعســفية ضد 

األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية.

قال النائب األردني محمد الظهراوي:" إن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 
علموا األمة معنى العزة والكرامة، وأنه يجب احترامهم وتقديرهم ألنه يدافعون 

عن شرف األمة العربية واإلسالمية".
وأضاف النائب الظهراوي؛ خالل جلسة للبرلمان األردني:" إن أبناء قطاع غزة في 
األردن ال يبحثون عن التوطين فهم متمسكون بأرضهم ووطنهم"، معترضًا على 
بعض القرارات الســارية في األردن كمنع أبناء غــزة من التبرع بالدم، مؤكداً أن 

دماء أبناء غزة فيها العزة والكرامة.
وبخصوص اتفاقية الغاز بين األردن واالحتالل، عبر النائب الظهراوي عن رفضه 
التام الســتمرار العمل ببنود هــذه االتفاقية، مطالبًا رئيــس الحكومة األردنية 

الجديد بعدم تمريرها ورفض الموافقة عليها.

أكدت النائب في البرلمان اللبناني بهية الحريري رئيس كتلة المستقبل البرلمانية، 
على ضرورة العمل من أجل تحسين الواقع االقتصادي للفلسطينيين المقيمين 

في لبنان، مشددة على ضرورة العمل إليجاد أفكار لتحسين جودة الحياة.
ودعت النائب الحريري خالل اســتقبالها وفداً من االئتالف اللبناني الفلســطيني 
لحق العمل، إلى اعتماد الورقة الفلســطينية اللبنانية التــي أقرتها لجنة الحوار 
اللبناني الفلســطيني، للنهوض بالواقع في لبنان بصفة عامة واستقرار الوضع 

االقتصادي وتجويد واقع الفلسطينيين في لبنان.
وأكدت الحريري، على العالقة األخوة الرائعة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، 
وأن الالجئين الفلسطينيين مرحب بهم في لبنان؛ الذي سيبقى ملتزمة بالقضية 

الفلسطينية والحقوق الفلسطينية حتى دحر االحتالل.

حذر عضو اللقاء الديمقراطي اللبناني النائب بالل عبد اهلل، من تالعب االحتالل 
اإلسرائيلي بثروات لبنان خاصة فيما يتعلق بحقول الغاز والنفط البحرية، مؤكدًا 
أن اتفاق ترســيم الحدود بين لبنان واالحتالل يجب أاّل يكون على حســاب وقوف 

لبنان مع فلسطين وقضيتها.
وقــال النائب بالل عبد اهلل:" مواجهتنا مع االحتالل مســتمرة فهو عدو مغتصب 
وطالمــا هنــاك أراٍض عالقة مع هذه الدولة جزء منها لبناني واآلخر فلســطيني 

سنبقى في حالة مواجهة معه".
وعبر النائب اللبناني عن أسفه لتهاوي بعض األنظمة العربية باتجاه التطبيع مع 
االحتالل، مؤكداً ان األولوية في لبنان تتمثل بحل القضية الفلســطينية وانشاء 
الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين، وعودة فلسطيني الشتات إلى أرضهم 

وحصولهم على حقوقهم الطبيعية والسيادة على أرضهم بعد تحريرها. 

اســتنكرت رابطة برلمانيون ألجل القــدس، مصادقة حكومة االحتالل على بناء 
مئات الوحدات االســتيطانية في مستوطنة "تسور هداسا" المقامة على أراضي 

المواطنين في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.
وأكــدت الرابطة أن مثل هذه الخطوات لدليل على تجاهل واســتخفاف االحتالل 
بالمجتمــع الدولــي، وحقوق الشــعب الفلســطيني وإصرارها علــى المضي في 

سياساتها الممنهجة في الفصل العنصري والتطهير العرقي.
وطالبت الرابطة، األمم المتحدة واألسرة الدولية، وبرلمانات العالم، بالتحرك من 
أجل الضغط على االحتالل لوقف مشــاريعه االســتيطانية ولجم اعتداءاته على 

األراضي الفلسطينية، وإلزامه بقرارات المجتمع الدولي التي تناصر فلسطين.

سلمته كتابا خطيا للتعجيل بالقصاص من الجاني

التشريعي يستقبل وفدًا من عائلة أبو عودة 

استقبــــل رئـــيس المجلس التشريعـــــي باإلنابــــة 
د. أحمــد بحـــر وفـــدًا مــن عائلــة أبـــو عـــودة، التي 
طالبت بتعجيــــل إجــــراءات القصــــاص من معيــن 
أبو عودة، الذي أقـــــدم على قتـــل الصــــراف أحمـــد 
زكـــي البشيتي، بتــــاريخ 24 أيلول/سبتمبر الماضي 

بمحافظـة خــان يونس.
وكــان في استقبالهم إلى جانب د. بحر، رئيس اللجنة 
القانونيــة النائب محمـــد فــرج الغــول، ورئيس لجنة 
الداخليـــة واألمن النائب إسماعيل األشقر، وُكـــاًل من 
النواب: مروان أبو راس، يونس أبو دقة، وجميلة الشنطي.

جريمة بشعة
وأكــد د. بحر؛ على بشاعــة الجريمــة التي استنكرهـا 
الكل الفلسطينــي، وأن الجميــع بـــال استثنــاء متفـق 
على ضــرورة إيقــاع أقصى العقوبــة بحــق المجــرم، 
مشيــدًا بموقف عائلـة أبو عودة التي تبرأت فور وقوع 
الجريمــــة عــــــن 
الجانـــي وطالبــت 
بالقصـــاص منـه.

وقـال بحر:" نجـدد 
شكرنــــا لعائلــــة 
البشيتـي- الشاعر 
علـــى موقفهــــــا 
والتزامها بالقانون 
وتغليبهـا منطقــة 
الحكمــــة وأمــــن 
الوطـــن والسلـــم 
األهلــي، كمــا نشكــر عائلـة أبو عودة التي استنكرت 
الجريمــــة فــــور وقوعهـــــا وطالبــت مرارًا وتكـــرارًا 
بتســريع عملية محاكمــــة الجاني والقصاص منــــه 

وفــق اإلجـــراءات القانونيــة السليمــة".
وأوضـــح د. بحـر أنــــه تواصــل مع كافة الجهات ذات 

أقــر المجلس التشريعي بجلسته المنعقــدة أمس، ملحق 
الخطــــة الماليةــ للعام 2020م والمقدمـــة مــن األمانة 
العامــة لمجلس الوزراء للمصادقة عليهــــا وفقًا للقانون. 
بدوره عرض مقرر لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية 
بالمجلــس التشــريعي؛ النائــب عاطــف عـــدوان، تقرير 
لجنتــــه حول الخطــــة الماليــة الملحقــة للعام 2020م، 
مــن ناحيتهم ناقــش النــواب التقرير ووقفـــوا على كل 
المالحظــات التي دونتها اللجنة بشــأنه وبعد مناقشــات 

العالقة فور وقوع الجريمة، مؤكدًا أن التشريعي عمل 
من أجل تسريع إجراءات المحكمة ليأخذ القانون مجراه.

القصاص حماية للمجتمع
من جهتــــه، شكــــر مختـــار العائلة علي أحمـــد أبو 
عودة د. بحر ونـواب المجلس التشريعـي الذين منــذ 
اللحظــــة األولــى لوقوع الجريمة عملــوا على تهدئة 
األوضــــاع ولملمة الجــراح، مؤكــــدًا تمسك عائلتــه 
بموقفهـــا من استنكــار الجريمــة البشعة والمطالبـة 
بتعجيــل إجراءات محاكمــة القاتــل؛ باإلضافة النفاذ 
الحكــم بحقــــه لينال عقابــــه، مؤكــدًا أن القصاص 

يحمل في طياته حياة وحماية للمجتمع.
وأضاف مختار عائلــــة أبو عودة:" إن جريمــــة قتــل 
الصـــراف البشــيتي ألمتنــــا كثيــــرا كونــه معروف 
بأخالقــه وكرمــه وصدقه في كل قطــــاع غــزة، لذا 
فنحــن نلــح عليكــم بالدفع من جهتكــــم لتســريع 
محاكمة الجاني والقصاص منه، ألنه بتنفيذ الحكــــم 
عليــه فإن صـــدور الناس ستشفى وسيعــم األمـــن 

والسلم مرة أخــرى قطـــاع غـــزة".
وأشــار المختــار أبــو عــودة إلــى أن العالقــات بيــن 
عائلتي البشــيتي وأبو عودة عالقات تاريخية، مشيرًا 
لعالقــات الجيرة والنســب والصداقة، مؤكــدًا أن تلك 
العالقــات ال يمكن لهــا أن تتبــدل وال يمكن للجريمة 
تغييرها، منوهًا إلى وقـــوف عائلــــة أبو عــــودة مع 
عائلــــة المجني عليــــه واصفًا إياه بالشهيد المغدور 
والمظلوم، ومؤكدًا على موقف العائلة القاضي بالتبرأ 

من القاتل، مبرقًا بالتعزية لعائلة البشيتي.
وفي ختـــام اللقــــاء سلمت عائلــة أبو عــودة كتابــًا 
خطيــًا لرئيس المجلــس التشــريعي باإلنابة د. أحمد 
بحــر، طالبت فيه التشــريعي كونــــه ممثاًل للشــعب 
الفلسطيني؛ للعمل لتعجيــــل إجـــــراءات التقاضــي 

ثم تنفيـــذ القصــاص فــي مرتكــب الجريمــة.

علنيـــة مطولـــة أقـــر النواب الخطة باألغلبية. 
الجديــر ذكــره أن الخطــــة الملحقــة خصص معظمهـــا 
الهادفــــة  الماليــة  االحتياطــــات  مسئوليــــة  لمركــز 
لمواجهــــة جائحــة كورونــا فــي قطاع غـــزة وتغطيـــة 
اإلحداثيــات  سيمـــــا  وال  بهـــــا،  المتعلقــة  المصاريــف 
منهــــا  األمنيــــة  والمهمــــات  الجديــــدة  الوظيفيــة 
الجائحـــــة  لمواجهـــــة  يلـــــزم  مــا  وكــــل  والطبيـــــة 

بهــدف حمايـــة شعبنـــــا من تفشـــي الوبـــاء.  

التشريعي يقر ملحق الخطة المالية للعام 
2020م باألغلبية
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