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النائب الجمل يزور بلديتي النصيرات والبريج
ويبحث قضايا المواطنين

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

سقوط

دولة االمارات العربية المتحدة تقدم لنا كل يوم دليل أوضح من سابقه على سقوط
حكامها في وحل العمالة مع االحتالل؛ فمن ابرام اتفاقية التطبيع معه مروراً بتسيير
الرحالت الجويــة وليس انتهاء بالتبادل التجاري واالســتثمار فــي األندية الرياضة
الصهيونيــة ...وما زال القوم ماضون في غيهم نحــو مهادنة المحتل الغاصب؛ وال
ندري إلى أي مدى سيصلون؟
وأمــام عنجهية حكامهم التي ال تمثل نبض شــعبهم الحــر ،يواصل نفر قليل من
االمارات ســيرهم في خطــوات تلميع االحتالل وتبيض وجهــه القبيح! في محاولة
منهم لنيل رضى ولي أمرهم وسيد امارتهم الصغيرة.
محــاوالت تغيير الواقع وتزوير التاريخ لن تفلح ولــن تجدي نفعاً ويبقى العدو عدو
مها فعــل الحكام المزيفون في االمــارات وغيرها من بلدان التطبيــع ،وغداً كاتب
التاريخ لن يرحم كل من هرول نحو الكيان الصهيوني الغاصب بهدف التطبيع معه؛
بل ســيكتب التاريخ أنهم كانوا مجرد ظاهرة طارئة في تاريخنا العربي واإلسالمي
األصيل سرعان ما يزولون أو تزيلهم الشعوب الحرة.
فلسطين ال تستجدي من هؤالء موقفاً لنصرتها في حين أنها في موطن أشد ما تكون
فيه حاجة للنصرة لكن من الرجال وليس من أشباههم؛ ولم يسجل التاريخ أن نذ ً
ال
مد يد العون لفلسطين بل كل من قام بذلك هم من الرجال وأنعم بهم من رجال.
حــكام االمارات يتنكرون لديــن وثقافة وتاريخ وحضارة األمة العربية واإلســامية
بأفعالهمالمشينة؛بلوينقلبونعلىإرثوالدهمالمؤسسرحمهاهللالذيشرعنعدم
مهادنة المحتل وحرم التطبيع معه وجعل ذلك قانوناً أقره البرلمان االماراتي؛ ويأتي
اليوم قزمهم ليعلن عن إلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل"" ،كرمال عيون العم سام".
لكن كل ما تراه عيناك من اصطناع المشاعر الدافئة مع االحتالل وممثليه ووفوده
سواء الدبلوماسية أو السياســية أو االقتصادية ليس سوى زبد كزبد البحر سرعان
ما يذهب هبا ًء منثوراً ولن ترى له أثراً والبقاء لمن يخدم األرض واألوطان ويتمسك
َّ
بالدين ويحافظ على اإلرث التاريخي لألمة ،قال اهلل تبارك تعالىَ ":ف َأ َّما الز َب ُد َف َي ْذ َه ُب
َ ُ
ُ َ
ْ
َ َ
ض" .صدق اهلل العظيم
ج َف ًاء و َأ َّما َما ي َنفع َّالناس َفي ْم ُك ُث ِفي ْ َالر ِ

ويلتقي رئيس بلدية البريج

بحـــــــث النائب في المجلس التشــريعي الدكتور
عبــد الرحمن الجمــل ،عدد مــن قضايا وشــكاوى
المواطنين مع رئيس بلدية النصيرات إياد المغاري؛
وسبــــل التيسير على المواطنين في ظل الظروف
الحالية التي يمر بها قطاع غزة.
وأشــــــاد النائــب الجمل؛ بالجهـــــــود المســتمرة
التــي تقــوم بهـــــــــا بلدية النصيــرات في خدمة
المواطنيــن مــن خــال تقديــــــــم المشــاريع
الخدماتيــة والتوعويــة في ظــــــل جائحة كورونا؛
ونــــــاقش الطرفـــــان الشكــــاوى الواردة لمكتب
نـــــواب المحافظة الوســطى بهــدف التخفيف من
معانـــــاة المواطـــن.
بـــــدوره وعــــــد المغــاري؛ بمتابعــة القضايــا
المطروحــــــة وصــو ًال إلــى حلهـــا ،شــاكراً النائب
الجمــل؛ علــى اهتمامـــــه ومتابعتــه لقضايــا
المواطنيــن وســعيه إليجــــــاد الحلول المناســبة
والسريعـــــة لها.

إلى ذلــك زار النائب الجمل؛ بلديــة البريج والتقى
رئيســها المهندس أيمن الدويك؛ واســتمع لشــرح
مفصل منه حول أهم البرامج والمشاريع الخدماتية
التي تقدمها البلدية للمواطنين.
وأشــاد النائــب الجمل؛ بجهــود بلديــة البريج في
تقديم الخدمــات للمواطنين؛ فيما أطلع المهندس
الدويــك النائب الجمل؛ على أهم الخطط والبرامج
التــي تنفذهــا البلديــة بهــدف مواجهــة كورونــا،
الفتاً لجهــود اللجان الطارئــة بالبلدية فيما يتعلق
باالســتعدادات لفصل الشــتاء ،موضحاً أن البلدية
تقدم خدمات متعددة لألســر والعائالت المحجورة
وتوفر لهم دعماً لوجستياً.
وفـــــي نهايــة اللقــــــاء دعــا النائــب الجمــل؛
المؤسســات الحكومية واألهليــة والدولية لتكثيف
جهودها ودعــم البلديات حتــى تتمكن من تقديم
أفضـل خدمة للمواطنين.

مخاطر

ونشــد هنا االنتباه لمخاطــر التطبيع مع االحتالل الصهيوني؛ إذ أن األخير يســعى
للتطبيــع مع الدول العربية عامــة ليبدو كأنه كيان سياســي طبيعي في المنطقة
يتقبله األخرون بســعة صدر ،وعلى اعتبار أن التطبيع يمنحه شــرعية زائفة يعلم
قادة االحتالل أنها لن تدوم طوي ً
ال.
أما عن تفضيل االحتالل للتطبيع مع الخليج العربي فإن ذلك يعود ألسباب عديدة
منها ما هو ذات بعد اقتصادي متمثل بطمع الصهاينة بثروات الخليج ونفطه وغازه
ومصادره الطبيعية؛ وال نقلل من قيمة التبادل التجاري االماراتي مع االحتالل الذي
سيسعى لتصدير وتسويق النفط االماراتي في دول االتحاد األوروبي مروراً بأراضي
الكيان لما لذلك من فوائد جما لالحتالل ومستوطنيه.
ال شك أن االحتالل سعيد باتفاقيات التطبيع مع الخليج ألن عيون قادته ترنو لفتح
آفاق جديدة في الوطن العربي والعالم اإلسالمي من بوابة الخليج العربي.
اتفاقيات التطبيع المشــؤمة مــع دولتي االمارات والبحريــن تمنح االحتالل موطئ
قــدم على مقربة من عدو لدود بالنســبة له وهو الجمهورية اإلســامية اإليرانية؛
وهذا قد يمكن االحتالل من اســتخدام القواعد العسكرية األمريكية أو إقامة مثلها
فوق أراضي البلدين األمر الذي يتيح له مزيداً من النفوذ والعبث بالساحات العربية
واإلسالمية وتهديد خصومه التقليديين.
اتفاقيات االحتالل أو معاهداته مع بعض أنظمة الحكم في الخليج العربي ستمكنه من
تحقيق سياسات طالما انتظرها القادة التاريخيين إلسرائيل منها رسم الشرق األوسط
الجديد وفق رؤية العدو الصهيوني وبما يخدم مصالحه السياســية االســتراتيجية.
حكام الضعف واالســتبداد الخليجي ســاهموا بتطبيعهم مع االحتــال بفك وإنهاء
عزلته الجغرافية من خالل تمكين الخطوط الجوية اإلســرائيلية من توفير رحالت
جوية أقصر زمناً وأرخص ثمناً من وإلى الكيان الصهيوني وخاصة لصالح المسافرين
الراغبين بالتوجه من الكيان إلى الهند ودول آسيوية أخرى.
غبــاء أنظمة الخليج وحكامها وتذاكــي قادة العدو الصهيوني لن يفيد "إســرائيل"
طوي ً
ال بدليل أن أعظم طموح لقادة دولة االحتالل هو تمديد عمر دولتهم اللقيطة
ليحتفلــوا بعيــد ميالدها الـ " "100كمــا صرحوا هم بذلك غير مــرة وفي أكثر من
مناسبة علنية ،فرحة االحتالل بوجود مناصريه الخونة لن تدوم طوي ً
ال.

لجنتا الرقابة واالقتصادية لدى لقائهما وكيل وزارة الزراعة
مدير التحرير
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palplc

ماجد أحمد أبو مراد

plc.pal

plc_pal

تحرير ومتابعة
الدائرة اإلعالمية

plc.gaza

تصميم وإخراج
حسام أحمد ابو دقة

+ 970 8 2827027

+ 970 8 2827037

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في
المجلس التشريعي الفلسطيني

info@plc.ps

plc.ps
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الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني
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خــال مؤتمــر برلمانــي
الكتروني دولي ..رئاســة
المجلس تدعو الستراتيجية
عالمية لمواجهة االحتالل

w w w . p l c . p s

د .بحر يهنئ أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي بمناسبة انتخابه
هنــأ د .أحمــد بحــر رئيــس المجلــس
التشــريعي باإلنابــة؛ الســيد حســين
إبراهيم طه؛ بمناســبة انتخابه أميناً عاماً
لمنظمــة التعــاون اإلســامي ،مُتمنياً له
النجــاح والتوفيق في منصبه الجديد.
وأكد بحــــر؛ فــي برقيــــة وجهها للســيد
طــه فــور انتخابـــه؛ علــى أهميــة دور
منظمــة التعــاون اإلســامي في دعــــم
قضايــا العالــم اإلســامي العادلــة وعلى
رأســها القضية الفلســطينية ،داعيـــاً إلى
تكثيف الجهــــود خصوصاً في هذا الوقت
لمواجهــة التحديـــات ُ
الكبــرى التي تهدف
إلى تصفية القضية الفلســطينية.

وقــــال ":إن الشــعب الفلســطيني يتطلع
إلى دور فاعــل ومؤثر للمنظمـــة كصوت
جامــع للعالم االسالمي ،قــادر على حشد
المواقــف السياسيــــة الداعمــة للحقــوق
الفلسطينيـــــة المســلوبة والمُدافعــة
عــن المقدســات اإلســامية فــي مُختلف
المحافل األمميــة والدوليــة".
وختــم رســالته معربــاً عــن تمنياتــه
باســتطاعة األميــن العام الجديــد للعمل
الجــاد والســريع نحــو إيجاد آليــات ضغط
علــى المحافــل والمنتديــات البرلمانيــة
الدوليــة لطــرد ممثلــي االحتــال منهــا
واستبعادهم ودحض الرواية الصهيونية.

رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د.أحمد بحر

قوات االحتالل تختطف النائب طافش وتقتحم منزل النائب الزبون
اختطفت قوات االحتــال النائب في المجلس
التشــريعي عن كتلة التغييــر واإلصالح خالد
طافــش؛ بعــد مداهمـــة منزله الواقــع ببلدة
زعتــرة جنــوب بيــت لحــم بالضفــة الغربية
المحتلــة ،وأجرت قـــــوات االحتالل تفتيشًــا
دقيقًــا بمنزل النائب طافش قبــل أن تعتقله
وتقتاده إلى جهة غير معلومة.
وفــــي ذات الســياق اقتحمت قــوات االحتالل
منزل النائــب أنور الزبون وقامــت بالتفتيش
والعبــث بمحتويــات المنــزل وترويــع أهلــه
ومصـــادرة بعــض المقتنيــات االلكترونيــة
الخاصة بالنائب وعائلته.
جــاء ذلك خــال حملة اعتقاالت شــنتها قوات
االحتــال فــي مناطــق متفرقة مــن الضفة
الغربيــة المحتلــة اعتقلــت خاللها عــدد من
المواطنين واألسرى المحررين.
هــذا ونــددت الدائــرة اإلعالميــة بالمجلــس
التشــريعي فــي تصريــح صحفــي مقتضب
بتصرفــات االحتــال بحــق نــواب الشــعب

أمين عام التعاول اإلسالمي حسين طه

نــواب يلتقــون مديــر
الطليــب األحمــر بغزة
ويبحثــون دعم القطاع
الصحي
02

النائب /خالد طافش

النائب /أنور الزبون

الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة
واعتبرته مخالفة واضحة للقوانين واالتفاقيات
الدولية داعية المجتمــع الدولي للضغط على

االحتــال بهــدف إلزامــه باحتــرام القوانيــن
والحصانة البرلمانية التي من المفترض تمتع
النواب بها أسوة ببقية النواب في العالم.

لجنــة الرقابــة تبحث
واقــع هيئــة القضــاء
العسكري ومهامها
03

إســماعيل هنية يهنئ أمري
الكويــت بنجــاح انتخابات
مجلس االمة الكويتي
04

النائــب أنور الزبون يندد
بإختطــــاف االحتـــــال
للنواب واقتحام منازلهم
05

النائــب القرعــاوي ينــدد
بجريمــة قتــل االحتــال
للطفل أبو عليا
06
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سلموه رسالة باالحتياجات الصحية

نواب من كتلة التغيير واإلصالح يلتقون مدير اللجنة
الدولية للصليب األحمر بغزة

استقبلـــــــت اللجنة البرلمانيــــة المُشكلة
حديثاً بهدف دعم القطاع الصحي في مواجهة
جائحــة كورونا بغزة وفدًا من اللجنة الدولية
للصليب األحمر ضمت مديرها في قطاع غزة
"اجاثيوكارسايس"،وذلكلمناقشةواقعالحالة
الصحية في القطاع المحاصر وسبل دعمها.
وأكد رئيــس اللجنة النائب محمــود الزهار؛
على مواصلة الجهود واســتمرارها مع جهات
برلمانيــــة دوليــــة للعمل على مواجهة هذا
الوباء وتقليل أخطاره عن شعبنا المحاصر.
وســلم النائب الزهار" ،كارســايس" رســالة
موجهـــــــة لرئيــس الصليب األحمـــــر في
جنيف "بيتر مــــاوردير" مرفقــة بقائمة من
االحتياجات العاجلة لوزارة الصحــة بغزة من
أجل مواجهـــة كورونـــا.

وضع مقلق للغاية

من جهتــه أكد النائب محمد فــرج الغول؛ أن
اللجنة البرلمانية شكلت بهدف دعم القطاع
الصحي في غـــــزة بعـــــد تفشي جائحــــة
كورونـــــا ،وستعمـــــل علــى التواصـــــل
الخارجي مع جهات دوليــة للتخفيف من آالم

شعبنا في ظل الحصار الصهيوني الظالم.
وبيــن "كارســايس" أن الوضــع الصحي في
قطاع غزة مقلق للغايــة ،مؤكداً أن الصليب
األحمر يعمل بتعــاون وثيق مع وزارة الصحة
بغزة ،وأن هــذا اللقاء مع اللجنــة البرلمانية
يأتي لتعزيز دور الصليب في إنقـــــاذ الوضع
الصحي بقطاع غــزة ،مؤكداً علــى مواصلة

النائب الرجوب :استهداف الكتلة
اإلسالمية بالضفة لن يدفعها
لالستسالم أو رفع الراية البيضاء
أكــد النائــب فــي المجلــس التشــريعي
عــن محافظة الخليــل نايف الرجــوب؛ أن
االســتهداف المتجــدد للكتلــة اإلســامية
وطالبهــا فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة
مــن قبل أجهــزة أمن الســلطة واالحتالل
لــن يدفعها إلــى رفــع الراية البيضــاء أو
االستســام لكيان االحتالل وال لغيره من
الجهات الراغبة في ذلك.
وشــدد الرجــوب فــي تصريــح صحفــي؛
علــى أن الموقف ســيبقى واضحًا برفض
التنســيق األمنــي واالحتــال وجرائمــه،
موجهاً التحية للطلبــة الذين يقدمون ولو
القليــل فــي ظل األوضــاع الصعبــة التي
يعيشها الشعب الفلسطيني.
وقــال الرجــوب ":إنــه ال يوجــد أي مبــرر
يعطــي االحتــال ســبباً العتقــال طالب
الكتلة اإلســامية في هذه المرحلة ،ولكن
االحتــال معني بيــن الفينــة واألخرى أال
يعطي فرصة لطالب الجامعات أو غيرهم
ليلتقطوا أنفاسهم".
وأكد الرجوب أن تســاوق السلطة في رام
اهلل مــع االحتــال في هــذه المرحلة "أمر
مشــين" ،خاصة في الظرف العصيب التي
تمــر بها الحالة السياســية ،والتكالب على
الشعب الفلسطيني وقضيته ،مشدداً على
أن المطلوب من الســلطة الفلسطينية أن

تجمع الكل الفلســطيني فــي خندق واحد
لمواجهــة األخطار التي تهدد الجميع ال أن
تعتقل الطلبة والشرفاء.
ودعــا الســلطة فــي رام اهلل للعــودة إلى
حضن الشعب الفلسطيني ،وأن تجتمع مع
الكل الفلسطيني في مواجهة االحتالل.
الجديــر ذكره أن قوات االحتالل قد جددت
مالحقتهــا لطلبــة الجامعات فــي الضفة
الغربية على خلفية نشــاطاتهم النقابية،
حيــث اعتقلت مؤخراً العشــرات من طلبة
من جامعــة الخليل وغيرها مــن جامعات
الضفة الغربية المحتلة.

w w w . p l c . p s

جهــود الصليــب األحمر مع مختلــف الجهات
المعنيــــــة للقيـــــام بدورهــم اإلنســاني
لمواجهة جائحة كورونا.

البرلمانات الدولية

مــن جانب آخــر ،وجهت اللجنة عدة رســائل
إلى رؤســاء البرلمانات واالتحادات البرلمانية
العربية واإلســامية للتحــرك العاجل إلنقاذ

الوضع الصحي بقطاع غزة من خطر تفشــي
جائحة كورونا مما ينذر بخطر شديد بحق نحو
مليوني إنسان فلسطيني بغزة المحاصرة.
وأكدت الرســائل التي وجهها النائب محمود
الزهــار؛ أن الحصــار المفــروض على قطاع
غزة منذ " "14سنة ،بحق نحو مليوني إنسان
فلسطيني خلف آثار كارثية على شتى مناحي
الحياة وخصوصاً على القطاع الصحي ،مشيراً
أن قطــاع غــزة يعاني مــن تــردي األوضاع
الصحيــة في ظل أزمــة خانقة جــراء نقص
المقومــات الدوائيــة والتجهيــزات الطبيــة
ومســتلزمات الوقايــة والفحوصــات الالزمة
لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ودعــا البرلمانـــــات واالتحــادات البرلمانية
إلى تحمل مســؤولياتها اإلنســانية والتدخل
العاجــل إلنقــاذ الوضــع الصحي فــي قطاع
غــزة ،مطالبــَا بالعمــل الفوري علــى توفير
االحتياجــات الصحية األساســية لقطاع غزة
وضمان وصولها مباشــــرة إلى وزارة الصحة
فــي القطاع حتى تتمكن من االســتمرار في
تأدية واجباتها اإلنسانية الملحة.

طالب المجتمع الدولي بتدخل عاجل

النائب الخضري :الحصار وكورونا يُهددان
األمن الغذائي لـ " "%80من األسر بغزة
أكد النائب المستقل في المجلس التشريعي جمال
الخضري؛ تدهــور الحالة اإلنســانية واالقتصادية
اإلســرائيلي
والصحية في قطاع غزة جراء الحصار ٍ
المتواصل للعام الرابع عشر على التوالي ،مشدداً
على أن جائحة كورونا زادت من حالة التدهور.
وذكر الخضري ،في تصريح صحفي أصدره مؤخراً،
أن الحصار وكورونا يُهددان األمن الغذائي لحوالي
" "80%من األسر في غزة ،مشيراً إلى ارتفاع معدالت
الفقر والبطالة إلى مستويات فوق الخطيرة ،الفتاً
إلى أن نسبة البطالة بين فئة الشباب ارتفعت إلى
" "70%وهي نسبة مرتفعة بالنظر إلى أن المجتمع
الفلسطينيمجتمعفتي.
وبين أن االنهيار االقتصادي يتمثل في تراجع معدل
اإلنتــاج في المصانع إلــى ""20%؛ الفتاً إلى تدهور
الوضع االقتصادي لعمال المياومة وأصحاب المحال
التجاريــة والورش الذي تضرروا بشــكل كبير من
جائحةكورونا.
واقع صحي كارثي
واســتعرض الخضري؛ الواقع الصحــي واصفاً إياه
بالصعب والكارثي جراء الحصار والذي يُخشى من
انهياره جراء الحالة الصحية مع تفشي وباء كورونا،
والحاجةللمزيدمنالمعداتواألجهزةوالمستلزمات
الطبيةلتقديمالرعايةالطبيةللمصابين.
وجدد التأكيد على أن ما يعيشــه أكثر من مليوني
مواطن في غزة عقوبة جماعية يفرضها االحتالل
ويمثل جريمة حرب.
وقــال" :إن المرحلــة الحالية ال تحتمــل مزيداً من
االنتظار؛ نظراً للواقع الكارثي الذي تعيشــه غزة،
ومطلوب خطــوات عملية تؤدي إلــى رفع الحصار
وإنقاذالحالةاالنسانية".

وأضاف أن دول كبرى كانت تعتبر من الدول المترفة
اقتصادياً وصحياً أصابها ما أصابها بســبب جائحة
كورونا ،فكيف بغزة المحاصرة التي تعاني أص ً
ال من
نقص كبير في األدوية والتجهيزات الطبية.
وطالب الخضــري؛ برفع الحصار اإلســرائيلي عن
غزة وإمدادها بكل احتياجاتها اإلنسانية والصحية
العاجلة لتتمكن مــن التعافي صحيــاً واقتصادياً،
ولضمان األمن الغذائي لألسر الفلسطينية المُهدد
أمنهاالغذائي.
وشدد على أن اجتماع الحصار وجائحة كورونا على
ال عاج ً
غــزة أمر خطير ،وهو ما يتطلــب تدخ ً
ال من
المجتمع الدولي إلنقاذ األوضاع اإلنسانية الخطيرة،
وعــدم االكتفاء برصــد الحالة ،ومتابعــة األوضاع
المتدهورة أو إصدار التقارير.
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أخبار ومقاالت

لجنة الرقابة تلتقي رئيس هيئة
القضاء العسكري

AL - P R L M A N

كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

هل سترفع زيارة السفراء األوروبيين الحصار عن غزة؟!

عقــدت لجنــة الرقابــة العامــة
والحريــات وحقــوق اإلنســان في
المجلــس التشــريعي لقــا ًء مــع
رئيــس هيئــة القضاء العســكري
العميــد أيمــن نوفــل؛ بحضــور
رئيــس وأعضــاء اللجنــة ُك ً
ال من
النــواب :يحيــى العبادســة ،عبــد
الرحمــن الجمــل ،هــدى نعيــم،
والمقــرر اإلداري للجنة زاهر عطا
اهلل ،وناقشوا معه قضايا عديدة.
وأكــد النائــب العبادســة؛ علــى
أهميــة هيئــة القضاء العســكري

ودورها في سيادة القانون وحقوق
اإلنســان ،مشــيداً بجهودهــا في
الميدان وحفظ حقوق المواطنين،
وترســيخ األمــن واالســتقرار
ومنظومــة العدالة فــي المجتمع
الفلسطيني ومؤسساته المختلفة.
مــن جانبــه لفــت نوفــل؛ إلى أن
هيئــة القضاء العســكري تواصل
جهودها الهادفــة لتحقيق العدالة
واألمــن االجتماعي فــي المجتمع
الفلسطيني والحفاظ على الضبط
العســكري في المؤسســة األمنية

والشــرطية الفلســطينية،
رغم الحصــار والصعوبات
وجائحــة كورونــا التي يمر
بها قطــاع غزة؛ منوهاً إلى
أن الهيئــة تنظــر قضايــا
معينة ذات بعد عسكري أو
أن المخالفين فيها ينتمون
للمؤسســات الشــرطية
واألجهزة األمنية وال تتأخر
عن اصدار األحكام الالزمة
والتي تقتنع هيئة المحكمة
بأهميتها وعدالتها.

النائبتان الشنطي ونعيم تستنكران التطبيع
النسوي الدبلوماسي مع كيان االحتالل

اســتنكرت النائبتــان فــي المجلــس
التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح
البرلمانيــة جميلــة الشــنطي وهدى
نعيم ،االجتماع االلكتروني التطبيعي
الــذي عقدتــه مؤخــراً مجموعــة من
الدبلوماســيات العربيــات من دولتي
االمــارات والبحرين مع دبلوماســيات
صهيونيات.
وذلك فــي تصريح صحفــي أصدرته
النائبتيــن جــاء فيــه أنهــن تابعــن
االجتمــاع المذكــور بأســف شــديد،
ووصفنه بالخطوة التطبيعية الجديدة
واالنحــدار األخالقــي الــذي يتجــاوز
الحقــوق العربية والفلســطينية التي

كفلتهــا القوانين والقــرارات الدولية
ومواثيق األمم المتحدة.
وقالــت النائبتــان ":إن عقــد هــذا
االجتمــاع النســوي التطبيعــي يوفر
غطــا ًء ال أخالقيــاً لجرائــم االحتــال
المتواصلة بحق األرض الفلســطينية
المحتلة وأبناء الشــعب الفلســطيني،
والتــي كان آخرهــا قتــل الطفــل
الفلســطيني علــي أبــو عليــا؛ الذي
لم يتجــاوز الثالثة عشــر ربيعــاً بدم
بــارد في الضفة المحتلــة ،وقرار بناء
" "3500وحــدة اســتيطانية شــرقي
مدينة القدس المحتلة".
وأضــاف التصريح ":إن هــذه الخطوة

التطبيعيــة التــي قامــت بها
مجموعــة نســوية تم ّثــل
نظامــي الحكم فــي االمارات
والبحريــن وال تم ّثــل المــرأة
الخليجية بحــال من األحوال،
فالــدور البطولــي للمــرأة
الخليجيــة فــي دعــم قضايا
األمــة ونصــرة شــعوبها
المُستضعفة لن تخدشه مثل
تلك االجتماعات الشاذة التي
تعقدها مطبعات تخ ّليْن عن
الدور الحقيقي للمرأة العربية
وكرامتهــا خدمــة للمشــروع
الصهيوني في المنطقة".
واســتنكرت النائبتــان بأشــد
العبــارات هــذه الخطــوة
التطبيعية المُشينة مؤكدتين
أن تعزيــز األمــن والســام
فــي المنطقة يكــون بإيقاف
العــدوان واســتعادة الحقوق
وتحرير األرض الفلسطينية،
وليس باجتماعــات تطبيعية
تُجمّــل الصــورة القبيحــة
لكيــان االحتــال الصهيوني
أمام دول العالم.

زار وفــد مــن ســفراء يمثلــون االتحــاد األوروبــي قطــاع غــزة يــوم أمــس األول بهــدف االطالع
عــن كثــب علــى واقــع الظــروف الصحيــة واإلنســانية والواقــع االقتصــادي والحياتــي الــذي
يعيشــه أهالــي القطــاع فــي ظــل األزمــات المتالحقــة التــي تعصــف بالقطــاع نتيجــة الحصار
الجائــر المفــروض منــذ أكثــر مــن أربعــة عشــر عامــا ،والتــي كان آخرها جائحــة كورونــا التي
تفشــت بشــكل واســع بيــن المواطنيــن وباتت تهــدد بانهيــار المنظومــة الصحية فــي القطاع.
ال تبــدو غــزة بحاجة إلى كثير زيــارات من هنا وهناك لالطــاع على أوضاعهــا الكارثية وظروفها
المأساوية ،إذ أن الواقع المتردي الذي تشهده القطاعات الحيوية المختلفة في القطاع ال يخفى على
أحد ،فضال عن االحصائيات الرسمية التي تعاين موثوقيتها الجهات والمؤسسات والمنظمات الدولية،
وتتحدث يوميا عن االنهيارات المطردة في الجوانب الصحية واالقتصادية واالجتماعية داخل القطاع.
علــى مدار ســنين طويلــة خلت ،ومنذ فــرض الحصــار الظالم ،تقاطر علــى زيارة القطــاع مئات
الوفــود التــي يمثــل أصحابهــا دوال وهيئات ومنظمــات إقليميــة ودوليــة ،وســجلوا انطباعاتهم
ومالحظاتهــم ورفعــوا توصياتهم حول طبيعــة المعاناة التي يعيشــها أبناء شــعبنا وانهيار البنى
االقتصاديــة والخدماتيــة داخل القطــاع ،إال أن المجتمــع الدولي والمنظمات األمميــة والدولية لم
يحركــوا ســاكنا ،ليبقى الحصار هــو الحصار ،والمعاناة هــي المعاناة ،ويظــل االحتالل الصهيوني
عبر إجراءاته العدوانية وممارســاته الفاشــية ســيد الموقف ،ضاربا بعرض الحائــط كل المواثيق
واالتفاقيات والقوانين الدولية واإلنســانية التي تتحدث عن حقوق الشعوب الواقعة تحت االحتالل.
ولــم َ
يحظ شــعبنا الصابــر الصامد في القطــاع طوال ســنوات الحصار العجاف ســوى الفتات الذي
يبقيه على قيد الحياة ،في إطار تطبيق سياســة صهيونيــة /أمريكية خبيثة تحظى بتوافق وقبول
دولــي ،وتهدف إلى اســتخدام سياســة الحصــار والعدوان من أجل ابتزاز شــعبنا األبــيّ ومقاومته
الباســلة إلجباره على التنازل عن حقوقه األساســية والقبول بشــروط الرباعية الدولية والتســاوق
مــع مخططــات تصفيــة القضيــة الفلســطينية ،وآخرها صفقــة القرن ،التــي تقايــض الموافقة
على تحســين الظروف اإلنســانية واالقتصادية لشــعبنا بالتنــازل عن الحقــوق والثوابت الوطنية.
ومع ذلك ،وبالرغم من ضراوة الهجمة السياســية والدبلوماســية ضد شعبنا ومقاومتنا ،فإن العمل
السياســي والدبلوماســي الفلســطيني ينبغــي أال ينكفئ مطلقــا تحت ثقل األحداث وشــدة وطأة
المتغيرات ،وأن يعمد إلى مواجهتها بكل قوة واستبسال ،وصوال إلى تفكيك المعادلة الدولية الراهنة
وإحــداث اختراقات تراكمية فــي جدار الموقف الدولي لصالح قضيتنا العادلة وحقوقنا المشــروعة.
إن صمودنا على األرض وتمســكنا بحقوقنــا وثوابتنا الوطنية ينبغي أن يقتــرن في هذه المرحلة
بجهــود سياســية ودبلوماســية على المســتوى الدولي ،والســعي إلى وضــع مختلف الــدول التي
ترفع شــعارات الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنســان وتتشــدق بالدفاع عــن المواثيق والقوانين
واالتفاقيــات الدوليــة ،أمــام مســؤولياتها السياســية والقانونيــة واألخالقيــة واإلنســانية تجــاه
شــعبنا وقضيتنــا ،والعمل على اســتقطاب دعم وتأييد الــرأي العام العالمي فــي مواجهة الحصار
الظالــم والسياســات الصهيونيــة االحتالليــة وآثارهــا الكارثيــة على حاضر ومســتقبل شــعبنا.
مــن هنا تكمن أهميــة التصريحات التي أدلى بها ســفين كــون فون بورغســدورف ممثل االتحاد
األوروبي في األراضي الفلسطينية في ختام الزيارة ،والتي أكد فيها على ضرورة تحقيق االستقرار
وحمايــة حقوق اإلنســان والحق في الصحة والتعليم وضمان الحياة لــكل أهالي القطاع ،فضال عن
ضرورة توفير لقاح كورونا ،وخصوصا للطواقم الطبية العاملة في الصفوف األولى لمكافحة الوباء.
إن هــذا التصريــح الهام الذي شــكل خالصــة زيارة وفد االتحــاد األوروبي ،وبالرغــم من اقتصاره
علــى الجانــب الصحــي واإلنســاني ،إال أنه ينبغــي البنــاء والمراكمة عليــه في إطــار جهد وطني
فلســطيني ،سياســي ودبلوماســي ،لجهــة تعزيز خطــوط وقنوات الدعم السياســي واإلنســاني
لشــعبنا وقضيتنــا في ظل الظــروف القاهــرة التي نحياها ،وممارســة كل أشــكال الضغط بهدف
إنقاذ شــعبنا من األزمــات المعقدة التــي يواجهها ،وخصوصا فــي قطاع غزة ،والعمــل الجاد على
رفــع الحصــار الظالم وتوفيــر الحيــاة الكريمة ألهالــي القطاع وتزويــد القطاع بكل مســتلزمات
مواجهــة الوباء ومدّه بكل أســباب الحياة ومقومات الصمود إلعانته علــى تجاوز المحن والعواصف
الصحيــة واالقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة التــي تضــرب بــه مــن مختلــف االتجاهــات.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني ندعو االتحاد األوروبي إلى ترجمة الزيارة التي قام بها سفراؤه
إلى قطاع غزة إلى واقع ملموس يتم تجســيده عمليا عبر الضغط لرفع الحصار الذي يشــكل سبب
اآلالم والمعاناة ،والعمل على توفير الدعم الفوري ألهالي القطاع في المجاالت الصحية واالقتصادية
واإلنســانية ،والمبادرة بتشــكيل لجان مختصة لفحص وتلبية احتياجاتهم العاجلة ومســتلزماتهم
الضروريــة في مختلف المجــاالت وفق ما تمليه وتقــرّه المواثيق واالتفاقيــات والقوانين الدولية.
لقــد آن األوان كــي يكفّر المجتمــع الدولي عن خطيئة دعمــه الحتالل وحصار شــعبنا ،وأن يتحلل
مــن الظلم التاريخي الــذي اكتوى به شــعبنا وال زال ،ألن التاريخ ال يرحم ،وألن الشــعوب ال تغفر
للمتآمريــن عليها والمتواطئين علــى حقوقها وعزتها وكرامتها ،فلينتبــه العالم قبل فوات األوان.
"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"
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هنية :نتطلع إلى مواصلة مجلس النائب مصطفى البرغوثي" :إسرائيل" تنفذ
األمة الكويتي دعم فلسطين صفقة القرن عبر االســتيطان الســرطاني
أعــرب رئيــس المكتــب
السياســي لحركة "حماس"
إســماعيل هنيــة ،عــن
تطلــع حركته إلــى مواصلة
مجلــس األمـــة الكويتــي
دوره المشــرّف ومواقفــه
المتقدّمة في دعم القضية
الفلسطينيــــــة ومناصــرة
الشعــــــــب الفلسطينــــي
والدفـاع عن حقوقه وثوابته
ومقدساته.
جــاء ذلك فــي برقية تهنئة
أرســلها هنيــة ،إلــى أميــر
الكويت الشــيخ نواف األحمد الجابر الصباح،
بمناسبة إنجاز ونجاح انتخابات مجلس األمة

"البرلمان" الكويتي؛ مشيداً
بالديمقراطيــة الكويتيــة
وسالسة إجـــراء االنتخابات
النيابيــــــة فــي موعدهــا
المحـــــدد.
وأعــــــرب هنيــــة؛ عــــن
شــكره وتقديــره لمواقــف
دولــة الكويــت التاريخيــة
والمشرّفــــة فـــي دعــم
نضال الشعب الفلسطيني
المشــروع فــي انتـــزاع
حقوقــه ،ونيـــــل حريّته،
وإقامــة دولتــه المســتقلة
وعاصمتهـــا القدس ،ورفضها التطبيـــع مع
العـــدوالصهيونــــي.

قــال النائــب فــي المجلــس
التشريعي مصطفى البرغوثي":
إن حــكام إســرائيل ينفــذون
على أرض الواقــع صفقة القرن
الخطيرة عبر التوسع االستيطاني
الســرطاني الذي اســتفحل في
مختلف مناطق الضفــة الغربية
المحتلة".
وأشــار البرغوثي؛ فــي تصريح
صحفــي مقتضب إلــى مخطط
إنشــاء " "9آالف وحدة استيطانية
جديدة على أراضي مطــار قلنديا وإلى إقرار أكثر
من " "7آالف وحدة استيطانية جديدة وإلى عمليات
الهــدم والتطهيــر العرقي فــي مناطــق األغوار
والقدس ومصادرة وتجريف آالف الدونمات لصالح

المســتوطنات فــي مناطق بيت
لحم وبيت جاال ونابلس وسلفيت.
وأضــاف بقوله ":واهم من يعتقد
أن مخطط صفقة القرن لتصفية
القضية الفلســطينية ســيذهب
بذهاب ترامب فهو أصال مخطط
نتنياهــو والحركــة الصهيونيــة
وهم ينفذونــه على أرض الواقع
باالستيطان والتطبيع المشين مع
أطراف عربية".
ودعا البرغوثي؛ السلطة للتحلل
مــن كل االتفاقــات التي تتســتر بها إســرائيل،
وخــوض كفــاح جدي موحــد وبناء قيــادة وطنية
موحــدة للنضــال الفلســطيني بهــدف التصدي
لالستيطان ومخططات التصفية.

النائب عبد الجواد :االنتفاضة األولى عالمة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية

نواب كتلة التغيير
واإلصالح يبحثون
االحتياجات الصحية مع
مدير مكتب األونسكو

قــال النائــب فــي المجلــس التشريعــــي
الفلسطيني عن محافظــــة سلفيت د .ناصر
عبد الجــواد ":إن الذكرى الـــ " "33النتفاضة
الحجارة تأتــــي في ظروف صعبـة وأحــــوال
بائسةتمربهاالقضيــــةالفلسطينية".
وأضــاف أنه في هذه الذكرى ينبغي أن نأخذ
منهــــا الدروس والعبــر وأن نستفيــــــد من
هـذه التجربة الغنية حتى ال تضيــع التضحيات
والدمـــاء واألرواح المبذولـة سدى.
وأشــار النائــب عبــد الجــواد؛ في حــوار مع
"البرلمان" أن الشعب الفلسطيني عاش هذه
االنتفاضـــة بكل مراحلها ،وكان لهــا الفضل
في تأجيــــج روح الجهــــاد والعمل المقــاوم

ضـــــد االحتــال ،للحفــاظ علــى الحقـــوق
والثوابــت الوطنيــة ،والدفــاع عــن األرض
والمقدســــات.
وبيـــــن أن اتفــاق أوســلو المشــــؤوم أنهى
عملياً على نتائج وبطوالت االنتفاضة األولى،
وانتقلــــــــت القضيــة الفلسطينيــــة إلــى
منعطف خطيــــر جداً ،بــدل أن نقطف ثماراً
طيبـــة بعـــــــد كل تلك التضحيــــات التي
بذلها شعبنا في االنتفاضة األولى.
وأوضــح أن الــدرس الهــام الــذي ينبغي أن
نســتفيده من تلك التجربة هو عدم السماح
ألي أحــد مهمــا كان أن يكرر تلــك الخطيئة
بإضاعـــة التضحيــــات والدماء التي يبذلهـا

شعبنا سدى ،الفتــــاً إلى وجــــوب مراكمـة
اإلنجازات لتحقيق الهــدف األعلى بالتحرير
وإنهـــاء االحتــال وعــودة الالجئيــن إلــى
بيوتهـــــم وإعــــادة القــــدس إلى أهلهــا
ورفـــع الظلم وعـودة كل الحقــوق.
وقــال ":ورغم األلم الــــذي يعتصــــرنا من
الظــــروف الحاليــة للقضيــة الفلسطينية،
بعــد مـــرور كل تلــك السنيـــن علــى
االنتفاضــة إال أننا على ثقـــة باهلل تعالـــى
أن الفجــر قـــــادم وأننــا سنــــرى الثمـــار
الطيبة للتضحيات في كل االنتفاضــــــات
واالعتـــداءات التي شنــــت على شعبنــــا،
وتحقيــقوعــداهللبالنصـــروالتحـــريـر".

التقى النائبــان محمود الزهار ،ومحمد فرج
الغول مع مدير مكتب األونسكو بغزة السيد
"جيرنوت ساور" وذلك أمس بمقر التشريعي
وســلموه قائمة باالحتياجات العاجلة لوزارة
الصحــة بغــزة لمواجهــة جائحــة "كورونا"
وتقليل أخطارها على الشعب الفلسطيني؛
على أن يقــوم األخير بنقلهــا لألمين العام
لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــس.

بــدوره أكد النائــب محمود الزهــار؛ رئيس
كتلــة التغييــر واالصــاح علــى ضــرورة
تعزيز دور األمــم المتحدة في إنقاذ الوضع
الصحــي الصعب فــي قطاع غــزة ،موضحَا
واقــع الحالــة الصحيــة فــي غــزة في ظل
جائحة كورونا وسبل دعم القطاع الصحي.
وطالــب األمــم المتحــدة بتوفيــر األدوات
الالزمــة واالمكانيــات والعــاج خاصــة

ً
خاصــة
مصــل لقــاح كورونــا وتوصيلــه
لكبار الســن والمرضــى ،مؤكــداً أن العالم
يــدرك حجــم معانــاة ســكان قطــاع غــزة
والوضــع الصحــي الصعــب فيــه؛ موضحاً
اســتمرار جهود نواب المجلس التشــريعي
وتواصلهــم المســتمر مع جهــات برلمانية
دوليــة ،للعمــل علــى مواجهــة مخاطــر
جائحة كورونا على الشــعب الفلســطيني.

النائب أبو شمالة :شعبنا لن يتنازل عن
حقه في إقامة دولته على كامل ترابه

أكــد النائــب فــي المجلــس
التشــريعي عــن حركــة فتح
ماجد أبو شــمالة ،أن الشــعب
الفلســطيني لن يتنــازل عن
حقه وحلمــه بتحقيق مصيره
وإقامــــة دولتــــه على كامل
ترابــــه الوطني.
وقــال النائــب أبــو شــمالة،
في تدوينــة له عبــر صفحته
الرســمية على موقع التواصل
االجتماعــــي"فيسبــوك"":في
ذكرى انطالق انتفاضة الحجارة
الـــ ،33التــي أعــادت الهيبــة
والحياة للشــعب الفلســطيني ،وخطفت قلوب
الجماهيــــر العربيـــة واسماع وأبصار الجمهور
الدولي ،وأجبرت المستوى الرسمي العالمي على

االنصــات واالهتمــام واحتلت
صدارة األخبار ووسائل اإلعالم،
إن انتفاضة الحجر التي أوجعت
ضمير العالم النائم رغماً عنه".
وأضــاف بقولــه ":فــي هــذه
الذكــرى نســتذكر قصــص
البطولــة والتحــدي والصمود
والتضامن بين أفراد المجتمع
الفلسطيني".
وأوضح النائب أبو شــمالة ،أن
شعبنا البطل الذي انتصر على
كل محــاوالت تغيبــه وكســر
إرادتـــه وتزيف وعيه انتفض
من أجل كرامتــــه وأثبت للعالــم كلــه أنه حي
ولن يتنــازل عن حقه وحلمــه بتحقيق مصيره
وإقامـــةدولتــهعلىترابــهالوطــن".
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لجنة الداخلية تلتقي وكيل وزارة الحكم المحلي
لالطالع على أوضاع البلديات

عقــــدت لجنــة الداخليــــة واألمـــن والحكم
المحلــي فــي المجلس التشــريعي جلســــة
اســتماع لوكيــــل وزارة الحكـــــم المحلــي
المهندس أحمد أبو راس ،وبحضــور كـ ً
ال من
رئيس وأعضاء اللجنـة النــــواب :إسماعيــل
األشقــــر ،مروان أبو راس ،وهــــدى نعيــم،
والمقرر اإلداري للجنــة نبيل الخالدي.
واستمعـتاللجنــةالستعــداداتوزارةالحكـــم
المحلــي وبلديات قطاع غزة الستقبال موسم
الشتــــاء ،والخطط الموضوعة لمواجهة كل
الصعوباتوالتحديــاتالمتوقعـة،وذلكبهدف
االطمئنــــان على أن البلديــــات قــادرة على
تقديـم أفضــل خدمــــة للمواطنيــن رغــم
الظروف الصعبــــة التي تمر بهـا وخاصة مع
استمــرار جائحة كرورنا.

وناقشت اللجنة تطورات االتفاق بين الحكومة
والبلديــات لتغطيــة ومعالجة جــزء من عجز

النائب الغول :تمديد "عباس" لحالة الطوارئ
للمرة التاسعة انتهاك صارخ للقانون األساسي
أكد رئيس اللجنــة القانونية
في المجلس التشريعي النائب
المستشــار محمد فرج الغول؛
أن محمود عبــاس يمعن في
انتهــاك القانــون األساســي
الفلســطيني والقوانيــن ذات
الصلــة ويقوم بتمديــد حالة
الطوارئ بشكل غير دستوري
للمرة التاســعة علــى التوالي
في تحدٍ واضح ألبسط قواعد
القانون والعدالة.
وقــال النائــب الغــول فــي
تصريــح صحفي صــدر عنه
مؤخــراً ":إن عبــاس فــي كل
مرة وبصورة دورية شــهرياً تقريباً يقوم بانتهاك
القانون األساســي ،وإن تمديده لحالــة الطوارئ
للمرة التاســعة على التوالي رغــم كونه منتهي
الوالية منــذ  2009 /9/1غير دســتوري حتى لو
كان غير منتهــي الوالية فانــه ال يحق له فرض
حاله الطوارئ إ ّ
ال لمــرة واحدة وال يجوز تمديدها
إال بموافقــة المجلس التشــريعي الفلســطيني"
فكيف وهو منتهي الوالية؟!! فهو ينتهك القانون
األساسي مع سبق اإلصرار والترصد.
وأوضــح النائــب الغــول؛ أن هذه القــرارات التي
صدرت من محمود عباس هــي قرارات منعدمة

ومخالفــة ألبســط قواعــد
القانــون األساســي وانتهــاك
صــارخ للقانــون األساســي
والقوانين الفلســطينية ذات
الصلــة ،منــدداً باســتهتار
"عباس" بالقانون والدســتور
والشــعب وفصائلــه وقــواه
الحيــة والفاعلــة ومواصلتــه
لالنتهاكات القانونية بفرض
وتمديد حالــة الطوارئ؛ داعياً
المجتمع الفلسطيني للتصدي
لهذه الممارسات التي وصفها
بالمرفوضــة مــن الناحيــة
الوطنية والدستورية والسعي
نحو افشــالها ،منوهاً أن شــعبنا يســتحق قيادة
أفضل من "عباس" ورجاالته الغارقين بالفساد.
وأشــار إلى أن المجلس التشريعي حسب القانون
األساسي الفلســطيني هو المؤسســة الرسمية
المنتخبة الوحيدة الشرعية حتى اآلن ويبقى األمر
كذلك حتى يأتي مجلس تشريعي منتخب جديد
يؤدي القســم القانونية ،وأن أي قــرارات صادره
بحله من أي جهة كانــت يعد مخالفه للمادة رقم
" "47مكــرر والتي تنص على أنــه "تنتهي والية
المجلــس التشــريعي القائم عنــد أداء المجلس
الجديد المنتخب اليمين الدستوري".

البلديات ،خصوصاً في ظل االحتياج الشــديد
للبلديــات ونقــص المعــدات لديهــا وكذلك

الموازنات واألمور اللوجستية األخرى.
بــــدوره أكـــــد النائب األشــقر؛ على ضرورة
التــزام الحكومــة بتغطيــة جــزء مــن عجز
الموازنات المالية ودعم البلديات ومساندتها
في ظل الظروف الصعبـة التي تمر بها ،مشدداً
على الدور المركزي لوزارة الحكم المحلي في
إدارة شـــؤون البلديات بقطاع غزة.
ولفت إلى الضائقــــة الماليـــة التــي تعانيها
بلديات قطاع غزة بفعــل الحصار االسرائيلي
المستمرمنذقرابةأربعــةعشرعامــاً،مناشداً
المؤسسات الدولية بالمبادرة لمساعدة بلديات
القطاع على اعتبار أنها هيئات محلية خدماتية
وتقديم العــون المادي واللوجســتي وتوفير
األليات الالزمـــة لعمل البلديات حتى تتمكن
من مواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.

النائب الشرافي :التطبيع والتنسيق شجعا
االحتالل على المزيد من االعتداءات
أكد النائب يوســف الشرافي؛
أن تطبيــع بعــض األنظمــة
عالقاتها مع االحتالل وتنسيق
الســلطة معه أمنياً قد شجعا
االحتــال علــى المزيــد من
الجرائــم واالعتــداءات بحــق
شعبنا وأســرانا في السجون،
مشــيراً لسياســة االقتحامات
المتكــررة لغرف األســرى في
الســجون مــن قبــل القــوات
الخاصة لالحتــال والمدججة
باألســلحة الناريــة ومدافــع
الغاز الخانــق ،منوهاً أن ذلك
بعرض حياتهم للخطر خاصة
فــي ســجني النقب وعســقالن ،مؤكــداً أن هذه
االعتداءات تؤكد على طبيعة االحتالل االجرامية
التــي تتنكــر للقوانيــن الدولية واإلنســانية في
تعاملها مع أسرانا في السجون.
وقال النائب الشرافي في تصريح له ":إن جرائم
االحتالل ليســت قاصرة على اقتحامات السجون
بــل يتجــرؤون على أســرانا من خالل سياســية
اإلهمال الطبي والتي كان آخر ضحاياها استشهاد
األسير كمال أبو وعر؛ وقتلهم األطفال الذين هم
عنوان اإلنســانية والتــي كان آخرها جريمة قتل
االحتالل للطفل علي أبو عليا".

وأشــار إلــى أن االحتــال
مســتمر فــي جرائمــه علــى
كل مــا هــو فلســطيني من
خــال اقتحاماتــه للمســجد
األقصى وقطع وحرق األشجار
وانتهاكاتــه المســتمرة ضــد
شعبنا في كل أماكن تواجده،
مشيراً أن التطبيع العربي مع
االحتــال والتنســيق األمني
الذي تمارســه سلطة رام اهلل
شــجع االحتالل على المضي
في جرائمه.
وشــدد أن االحتــال ينتهــج
سياسة همجية وعدوانية ضد
أســرانا ،وما يحدث هو جرائم حرب بحق أســرانا
حسب القانون الدولي ،مشــيراً أن المقاومة التي
أرغمــت االحتالل على تحرير أســرانا في صفقة
وفاء األحرار قادرة على تحرير أســرانا من سجون
االحتالل مرة أخرى في صفقة مشرفة.
ودعــا النائــب الشــرافي؛ الصليــب األحمــر
والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى إدانة إجراءات
وانتهاكات االحتالل التي تمس بحقوق األســرى
التي كفلتها االتفاقيات والمواثيق الدولية ،مطالباً
القوى الوطنية والفصائل بالعمل من أجل تحقيق
الوحدة الوطنية.

النائب الزبون :اختطاف النواب مخالفة فاضحة لألعراف والمواثيق الدولية
أكد النائب في المجلس التشــريعي أنور الزبون؛
أن حمــات االعتقــال واالعتــداءات المســتمرة
والممنهجة مــن قبل كيان االحتــال ،ضد نواب
المجلــس التشــريعي المنتخبيــن ومالحقتهم،
مخالف لكل األعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
وقال النائب الزبون؛ في حوار لصحيفة "البرلمان":
إن نواب الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية
المحتلة منذ انتخابهم عــام "2006م" مالحقين
ويعانون من ظروف صعبة من سلطات االحتالل،
وســلطة رام اهلل التي حلت المجلس التشــريعي
عام "2018م" ،وقطعــت رواتب النواب وصادرت
مســتحقاتهم القانونيــة فــي خطــوة وصفهــا
باإلجرامية والمخالفة للدستور والقانون األساسي.
وأضــاف أن االحتــال يهــدد النواب بيــن الفترة

واألخــرى بعـــــدم التفاعــل مــع القضايــــــا
والتطــورات السياسية على الساحة الفلسطينية،
الفتــاً إلــى أن قــوات كبيرة من جيــش االحتالل
اقتحمــت منزله صباح يوم أمــس األول لتهديده
بعــدم التحــرك والتفاعل مــع السياســة العامة
والمشــاركة فــي أي فعاليات وطنيــــــة وخاصة
تلــك التي تدعم حراك المصالحة الوطنية أو من
شأنها أن تقـــرب وجهات النظـــر السياسية بين
الفصائل وتحديداً حركتي حماس وفتح.
وأوضح أن الســلطة في رام اهلل تواصل التضيق
على أعضاء المجلس التشريعي وخصوصاً نواب
كتلة التغير واإلصالح ،وتمنعهم من العمل سواء
الحكومــي أو الخــاص والعيش بحريــة وكرامة،
وترفض التعامل معهم كنواب منتخبين وممثلين
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عن الشعب الفلسطيني.
وبيــن الزبــون؛ أن االحتالل ال يعترف بشــرعية
النــواب في الضفة المحتلة ،وال يقيــم أي وزن أو
اعتبار لهم ،الفتاً إلى أن سياســة اختطاف النواب
تعتبــر جريمة سياســية وصفعــة للديمقراطية،
وعدوانــاً ســافراً علــى مؤسســات الشــرعية
الفلسطينية ورموزها.
ووجــــه النائــب الزبــون؛ رسالـــــة للشــعب
الفلســطيني الــذي يمـــــر فــي مراحــل صعبة
نتيجـــــة سياسات االحتـــــال واستمرار الحصار
ومواجهة جائحــة كورونا ،داعياً للوقوف بشــكل
فاعــل ضــد كل السياســات واالنتهــاكات بحق
القضية الفلسطينية ومجابهة مشاريع االحتالل
سواء التهويدية أو التصفوية.
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النائب العبادسة :االحتالل روَض السلطة
ويدفعها لمزيد من االنحدار والتنازل
أكــد النائب فــي المجلس
التشريعي يحيى العبادسة،
أن االحتــال دأب علــى
ترويــض الســلطة وهــو
يدفعهــم كل يــوم لمزيد
مــن االنهــزام والتراجــع
للخلف والتخلــي عن مزيد
من الثوابت الوطنية.
وفيمــا يتعلــق بحديــث
قيــادات الســلطة عــن
االنتصارات قال العبادسة":
هــم يعلمــون أن كل مــا
يحققونــه هو الخزي والعار
ً
ولــــــم يحـــــرزوا أي انتصـــــــار بتاتـــــــا".
وأضــــاف فــي تصريــح صحفــــي أصــدره
مؤخراً؛ أن سياســات االحتالل بخصم أموال
مــن المقاصـــــة ليســت جديدة ودفعــــت
الســلطة لمزيد مــن التنــازل ،وأن شــعبنا
الفلســطيني مــدرك لواقع الســلطة والتي
بعودتهــا للتنسيق مــع االحتالل تشجعـــه
على المزيـــد من االعتــداءات.
وقــــال العبادســة" :إن السلطـــــة ومنــذ
قيامهـــــا تتنــازل عن األرض وتســكت عن
السرقـــــات التــي يقــوم بهــا االحتـــــال،

وبعودتهــا للتنســيق مــع
االحتــال ال تفــرق بين ما
هــو مبعــث العــزة والذلة
وما يحدث اليوم سيشــجع
االحتالل على تهويد الضفة
ونهــب ثرواتهــا ومزيــــد
من االعتــداءات على أهلنا
بالضفة والقدس".
وأشــــــــار أن االحتـــــال
مطمئــن أن الســلطة لــن
يكــون لهــا رد فعــل على
جرائمه المستمرة بحــــق
الشعـــــب الفلسطينــــي،
مضيفــــاً أن السلطــة منــذ قيامهــا أصبـح
هدفهــــا األعلـــــى تحقيــــق مصالــــح
قياداتهــــا الشخصيـــة والعائليــــة بعيـــداً
عن مصلحــــة الشعب الفلسطيني وقضيته
الوطنيـــة العادلـــة.
وأشــــار إلــى أن االحتــــال ســــرق األرض
وقتــل وجــــرح اآلالف من أبناء شــعبنا ،في
وقــت يســتمر تعاون الســلطة معــه وتعده
أمر مقدســـاً مــن أجل منع الثــورة في وجه
االحتــال وهو ما عبر عنه رئيس الســلطة
محمود عباس في أكثر من مناسبة.

النائب أبو حلبية :التنسيق األمني شجع
االحتالل على المزيد من اال عتقاالت
أدان النائــب أحمــد أبــو
حلبيــة ،تصاعــد حمــات
االعتقــــــال المسعـــــورة
التــي شــنها االحتالل ضد
المواطنيــن فــي الضفــة
الغربيــة المحتلة والقدس
والتــي طالــت مؤخــراً
العشـــــرات ،مؤكـــــداً أن
عــودة التنســيق األمنــي
بيــن الســلطة واالحتالل
شــجع على زيــادة حمالت
االعتقــال التــي يشــنها
االحتـــــــالل.
وقــال أبو حلبية في تصريح لــه ":إن حملة
االعتقاالت المســعورة التي شنها االحتالل
فــي الضفة ومداهمة البيــوت أمرٌ ينم عن
فشل االحتالل وعنصريته" ،مؤكداً أن تلك
الحمالت تشكل اجـرا ًء تعسفيـاً ظالماً يأتي
ضمن سياســة االحتــال القمعيـــــة بحق
أبنــاء شعبنــــــا.
وأضــاف ليــس ببعيــد أن يكــون للســلطة
وأجهزتهــــــا األمنيــة دور فــي تبــادل
المعلومــات مــع االحتــال بهــدف مالحقة
المناضليــن واعتقالهــم وهذا ما يســمونه
بالتنسيـــق األمنـــي.
وأكــد أن اإلجــراءات واالنتهــاكات التــي
طالــت مواطنيــن فــي الضفــة والقــدس
جريمــة عنصرية ،مطالبــاً المجتمع الدولي
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والمؤسســات الحقوقيــة
المجتمــع
ومنظمــات
المدني بالتحــرك العاجل
مــن أجــل التصــدي لهذه
الممارســات التــي وصفها
بغيـــــــر القانونيــــــة وال
اإلنسانيـــــــة.
وشــدد أبــو حلبيــة ،أن
االحتــال وممارساتـــــــه
العنصــــــري المتطرفـــة
تشــكل الخطــر الحقيقي 
الـــــذي يهـــــــدد حيــــاة
الفلسطينيين في القدس ومحيطها ،مديناً
اإلرهاب اليومي الذي يتعرض له المواطنين
في مدينة القدس المحتلة وخارجها ،معتبراً
ذلك ترجمة حقيقية لسياسة دولة االحتالل
االجرامية بحق شعبنا الفلسطيني
وعبّر عن خشــيته مــن أن تشــكل العودة
للتنســيق األمنــي ضــوء أخضــر للســماح
بمزيد مــن التهويد واالعتــداءات والعربدة
الصهيونيــة ضــد الفلســطينيين في مدن
الضفة الغربية المحتلة.
وأشاد أبو حلبية بصمود شعبنا في مواجهة
جرائــم وعربــدة االحتــال االســرائيلي
إلفشال مخططاته ،مطالباً المجتمع الدولي
والمنظمات الحقوقية واإلنسانية إلى القيام
بدورهــا ومســؤوليتها فــي حفــظ حقــوق
الشعــــب الفلسطينــــــي.

w w w . p l c . p s
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جزءا من المسؤولية
محمال المجتمع الدولي ً
ً

النائب القرعاوي :جريمة قتل
الطفل أبو عليا تثبت أن االحتالل ال
يقيم وزنًا لإلنسانية
أكد النائب فــي المجلس
يحيــى
التشــريعي
العبادســة ،أن االحتــال
دأب على ترويض السلطة
وهــو يدفعهــم كل يــوم
لمزيــد مــن االنهــزام
والتراجع للخلــف والتخلي
عــن مزيــد مــن الثوابت
الوطنية.
وفيمــا يتعلــق بحديــث
قيــادات الســلطة عــن
قــال
االنتصــارات
العبادسة ":هم يعلمون أن
كل ما يحققونــه هو الخزي والعار ولــــــم
يحـــــرزوا أي انتصـــــــار بتاتـــــــاً".
وأضــــاف فــي تصريــح صحفــــي أصدره
مؤخراً؛ أن سياسات االحتالل بخصم أموال
مــن المقاصـــــة ليســت جديدة ودفعــــت
الســلطة لمزيــد مــن التنازل ،وأن شــعبنا
الفلســطيني مدرك لواقع الســلطة والتي
بعودتهــا للتنسيق مــع االحتالل تشجعـــه
على المزيـــد من االعتــداءات.
وقــــال العبادســة" :إن السلطـــــة ومنــذ
قيامهـــــا تتنازل عن األرض وتســكت عن
السرقـــــات التــي يقــوم بها االحتـــــال،

وبعودتهــا للتنســيق مع
االحتالل ال تفــرق بين ما
هو مبعــث العــزة والذلة
وما يحدث اليوم سيشــجع
االحتــال علــى تهويــد
الضفــة ونهــب ثرواتهــا
ومزيــــد من االعتــداءات
علــى أهلنــا بالضفــة
والقدس".
وأشــــــــار أن االحتـــالل
مطمئــن أن الســلطة
لــن يكــون لهــا رد فعــل
علــى جرائمه المســتمرة
بحــق الشعـــــب الفلسطينــــي ،مضيفــاً
أن السلطــة منــذ قيامهــا أصبـح هدفهــا
األعلـــــى تحقيــــق مصالــــح قياداتهــــا
الشخصيـــــة والعائليــــة بعيـــــداً عــن
مصلحــــة الشــعب الفلســطيني وقضيته
الوطنيـــة العادلـــة.
وأشــــار إلى أن االحتــــال ســــرق األرض
وقتل وجــــرح اآلالف من أبناء شــعبنا ،في
وقت يســتمر تعاون الســلطة معــه وتعده
أمر مقدســـاً من أجل منع الثــورة في وجه
االحتالل وهو ما عبر عنه رئيس الســلطة
محمود عباس في أكثر من مناسبة.

كتلة التغيير واإلصالح :جريمة قتل
الطفل "أبو عليا" إجرام صهيوني
وإعدام للطفولة الفلسطينية
استنكرت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية
بشــدة الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات
االحتالل الصهيوني بإعدام الطفل علي أبو
عليا في قرية المغير شــمال شــرق رام اهلل
بالضفة الغربية المحتلة بدم بارد.
وقالت الكتلة في تصريح لها ":العملية تدلل
بشــكل واضح علــى عقلية االحتــال التي
تتجاوز كل األعراف والقوانين الدولية والتي
تمارس أبشــع صنوف البطش والقتل بحق
األطفــال الفلســطينيين ،وتمــارس إرهاب
دولة منظم ضد الطفولة الفلســطينية في
ظــل غيــاب دور مؤسســات حقــوق الطفل
وحقوق اإلنسان والمؤسسات الدولية للدفاع
عن االطفال الفلســطينيين وإنقاذ حياتهم
جراء القتل المنظم واالعتقال الغير قانوني
في سجون االحتالل الصهيوني الغاشم".
وأضافــت الكتلــة فــي تصريحهــا ":وأمام
هــذه الجريمــة البشــعة فإننــا ندعــو كل
المنظمــات الحقوقيــة ومؤسســات حقوق
الطفــل للقيام بدورها فــي حماية األطفال
الفلســطينيين من القتــل واالعتقال ووقف

كل أشكال البطش والتنكيل بحق األطفال
الفلسطينيين".
كمــا دعــت الكتلــة المنظمــات الدوليــة
والبرلمانــات العربية واإلســامية لضرورة
تحمل مســئولياته لوقف مسلســل االجرام
واإلرهاب التي يمارســه العــدو الصهيوني
بحق األطفال الفلسطينيين.
وأهابت الكتلة بالمؤسسات الدولية المهتمه
بحقــوق األطفــال للضغط علــى االحتالل
وإجبــاره على احتــرام االتفاقيــات الدولية
التي كفلت حقوق األطفال.
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تقارير وأخبار

خالل مشاركته بمؤتمر برلماني دولي الكتروني

د .بحر يدعو لتوحيد الموقف الفلسطيني وبناء
استراتيجية عالمية موحدة لمواجهة االحتالل

AL - P R L M A N

مواقف برلمانية دولية
البرلمان البحريني :ندعم الحق الفلسطيني

جدد مجلس شــورى مملكــة البحريــن ،موقفه الثابــت بالتضامن مع الشــعب
الفلسطيني ،وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكــد المجلــس في بيــان له بمناســبة اليــوم العالمــي للتضامن مع الشــعب
الفلســطيني ،على الثوابت التي تبنتها المملكة بإدانة االعتداءات المتكررة التي
تقوم بها إسرائيل ،ومواصلة سياسة االستيطان ،داعياً إلى تنفيذ القرارات الدولية
المتعلقة بهذا الشأن ،والعمل على مواصلة دعم القضية الفلسطينية في المحافل
البرلمانيةالدولية.

نائب مصري :احراق كنيسة الجثمانية عم ًال اجراميًا

دعا د .أحمــــد بـحـــــر رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة،
لتوحيد الموقف الفلســطيني وبناء اســتراتيجية فلسطينية
موحدة في مواجهة االحتالل الصهيوني ،بما يشكل األساس
المتين واألرضية الصلبة لحماية شعبنا والقضية الفلسطينية
من المخاطر الجسيمة التي تهددها.
جــاء ذلك خالل مشــاركة الدكتور بحــر ،بالمؤتمر البرلماني
الدولي االلكتروني الذي نظمه البرلمان اإلندونيسي بالتعاون
مع رابطــة برلمانيون ألجــل القدس ،وبمشــاركة برلمانات
دول آســيا ،بمناســبة اليــوم العالمي للتضامن مع الشــعب
الفلسطيني ،بعنوان" :القضية الفلسطينية وسبل دعمها في
ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية".

مرحلة حرجة

وأوضح بحر؛ أن هــذا المؤتمر الدولي يأتي في مرحلة حرجة
تمر بها القضية الفلســطينية وتحديات كبرى أمام سياسات
االحتالل الصهيوني اإلجرامية بتهويد القدس وابتالع األرض
باالستيطان واستهداف الحق والوجود الفلسطيني على أرضه.
وبين أن مدينة القدس تتعرض اليوم ألبشــع مؤامرة عرفها
التاريــخ من قبــل االحتــال الصهيوني من حيــث تهويدها
وتغيير معالمها ،وهدم بيوتها ،وطرد ســكانها ،وجرف مقابر
الصحابة الكرام ،وحفر األنفاق أسفل المسجد األقصى بهدف
بناء الهيكل المزعوم ،واستباحة قطعان المستوطنين باحاته
وســاحاته يومياً ،فض ً
ال عن غول االســتيطان الذي يتفشــى
كالوباء في أرجاء المدينة المقدسة يوماً بعد يوم.
وأشار إلى أن االحتالل يهدف من خالل سن القوانين العنصرية،
إلنهاء الوجود الفلسطيني في القدس وطمس الهوية العربية
واالســامية والمســيحية ،فــي انتهاك خطير لــكل القرارات
والمواثيقالدولية،ممايجعلالمجتمعالدولييتحملمسئولية
الصمت على هذه االجراءات والجرائم الصهيونية المتواصلة.
ونوه إلى أنه نحو خمسة آالف أسير فلسطيني من بينهم نساء
وأطفــال ومرضى ،باإلضافة إلى " "8نواب مُنتخبين ،يعانون
الظلــم والقهــر والمعاناة في ســجون االحتــال الصهيوني،
ويتعرضون إلى أبشــع أنواع األذى واالعتداء البدني والنفسي
واإلهمال الطبي المتعمد الذي أدى إلى استشهاد الكثير منهم
داخل السجون وكان آخرهم األسير الشهيد كمال أبو وعر.
الفتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار تكريس االحتالل لسياســاته
القمعية وحرمان األسرى من الحد األدنى لحقوقهم اإلنسانية،
دون أي التــزام بالعهــود والمواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة
واإلنسانية وخرقا واضحاً التفاقية جنيف الرابعة.
وأكــد أن قضية الالجئيــن تتعرض إلى محاوالت مســتميتة
إلجهاضهــا وتفريغها مــن مضمونها عبر تكريس مشــاريع
خبيثة لتوطين الالجئين خارج فلسطين وحرمانهم من حقهم
المشــروع في العودة إلى أرضهم وديارهم التي شردوا منها
تحت نار القتل والتدمير وسفك الدماء عام  ،1948وتتبلور هذه
المشاريع في إطار صفقة القرن ،حيث يشارك بها قوى دولية
وإقليمية؛ الفتاً إلى أن أكثر من " "7مليون الجئ فلســطيني
مشرد يناضلون من عقود للعودة ألرضهم وبلدهم المحتلة.

كارثة إنسانية

وحــذر من كارثة إنســانية كبــرى تهدد حياة ســكان القطاع
المحاصر منذ أكثر من أربعة عشــر عامًا ،جــراء تزايد أعداد
المصابين بفيروس كورونا واستمرار الوضع الصحي االنساني

المتدهور في القطاع ،داعياً أحرار العالم إلى التحرك العاجل
مــع كافة الجهات الدوليــة المختصة للتدخل مــن أجل إنقاذ
الوضع الصحي في قطاع غزة والضغط على االحتالل إلدخال
االحتياجات الصحية للقطاع لمواجهة جائحة كورونا.
وأوضــح أن قطاع غزة يعانــي في الوقت الراهــن من تردي
األوضاع الصحية فــي ظل أزمة خانقة جراء نقص المقومات
الدوائية والتجهيزات الطبية ومستلزمات الوقاية والفحوصات
المخبرية وأجهزة التنفس الصناعي ،الالزمة لمكافحة فيروس
كورونا ،مما ينذر بخطر شديد جراء تفشي هذه الجائحة.
وشــدد على أن العــودة للتنســيق األمني مــع االحتالل من
قبل الســلطة في رام اهلل يشــكل ضرراً كبيراً على القضية
الفلســطينية وعقبــة كبيرة أمـــام وحــدة الموقــف ،مطالباً
بضــرورة بنــاء جبهــة عربيــة إســامية موحــدة ،للتصدي
لمخططات تصفيـــة القضية الفلسطينية وخصوصاً صفقة
القرن والتطبيع مع االحتـــال ،وتقديم كـــل أشــكال الدعم
لشعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده.

تشكيل رأي عالمي

ودعا كافــة المنظمات الحقوقية والدولية وأحــرار العالم إلى
تشكيل رأي عالمي ضاغط إلنصاف الشعب الفلسطيني ورفع
الظلم عنه ،وتجريم االحتالل على انتهاكاته الصارخة للقانون
االنساني والدولي في مختلف المحافل الدولية.
وقــــــال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابـــة:
"إن المهــــام والمسؤوليـات الملقـاة على البرلمانيين كبيرة،
فالكل يتطلع إلى دور برلماني دولي أكثر قوة وقدرة وفعالية
فــي مواجهــة األخطــــار والتحديــــات التي تواجه الشــعب
الفلسطينيوقضيتهالوطنية".
وطاــــلب بحــر؛ البرلمانيون للعمــل من خــال برلماناتهم
الموقــرة بالضغط على حكوماتهم من أجل تحشــيد الدعم
المطلوب للقضية الفلسطينية ،واتخاذ مواقف قوية وشجاعة
للتصــدي لصفقة القرن وجريمة التطبيــع ومواجهة إجراءات
ومخططات االحتالل الصهيوني وتعزيــز مقاطعته ،والعمل
بكل الوســائل واألســاليب على عزل ومحاصرة االحتالل في
كل المحافل الدولية.
وفي ختـــــام كلمته أكد بحــر أن المجلس التشــريعي على
ثقــة بأن مثل هــذه الجهود البرلمانيــة المبذولة ،ومن بينها
هذا المؤتمر وما ســينتج عنه من مخرجات ،سيكون له األثر
االيجابــي فــي الدفاع عــن الشــعب الفلســطيني وإجهاض
مخططــات تصفية الفلســطينية ،وتكريس حقــوق وثوابت
الشعبالفلسطيني،وإعادةتفعيلمكانةالقضيةالفلسطينية
علــى مســتوى العالمي ،وصوال إلــى يوم التحرير المنشــود
لألرض والمقدسات.

مطالبات عادلة

بدورهــم طالــب البرلمانيون المشــاركون بالمؤتمر بالعمل
الجاد من أجـــــل طرد ممثلي االحتــال وأعضاء برلمانه من
المنتديات والتجمعات البرلمانيـــــة العالمية واضعاف موقف
االحتالل ودحض روايته في كل المحافل الدولية ونصرة الحق
الفلسطيني وتوفير الدعـــــم السياسيـــــة والمادي للشعب
الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين؛
مؤكديــــن العمل لــدى حكومات بالدهم لتكريس سياســة
رفض التطبيع مع االحتالل ونبذ المطبعين.

وصف عضو مجلس النواب المصري مصطفى البكري؛ محاولة مستوطن احراق
كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة بـ "عم ً
ال اجرامياً ال يجب أن يمر مرور الكرام".
وشــدد البكري ،على ضــرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مســؤولياته أمام هذه
االعتــداءات المتواصلة ،وأن يتخذ قرارات واجراءات ضد مرتكبيه ،خاصة أن هذه
الجرائم ضد المقدسات االسالمية والمسيحية وقعت على مرأى ومسمع العالم.
كما شــدد على الحاجة إلى موقف عربي موحد تجاه هذه الجرائم ،داعيا الجامعة
العربية للتحرك نحو المجتمع الدولي ،ومطالبته بتنفيــذ القرارات الدولية ،وفي
مقدمتها قرارا " "242و" ،"338ووضع حد لعدوان إسرائيل واجراءاتها التي تقابل
بانحياز ودعم أميركي.

برلمانيون يطالبون بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه

دعــا برلمانيــون في بولنــدا ،إلى تحويــل يوم التضامــن العالمي مع الشــعب
الفلســطيني ،إلى مناســبة للضغط من أجــل تنفيذ قرارات الشــرعية الدولية،
وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه.
وعبــر رئيــس اللجنــة البرلمانية للصداقة مع الشــعب الفلســطيني "ماتشــي
كونيشــني" ،عن دعم وتضامن بولندا مع الشعب الفلسطيني الذي يناضل من
أجل حق تقرير المصير.
وأشــار إلى أنه ال يحق ألي دولة أن تكون فوق القانون مهما كان حلفاؤها أقوياء،
وأن احترام المواثيق والقانون الدولي أمر ملزم للجميع.

البرلمان اإليرلندي يعيد تشكيل مجموعة أصدقاء فلسطين

كشــفت النائب في البرلمــان اإليرلندي "فرانســيس بالك" عن إعادة تشــكيل
مجموعة أصدقاء فلســطين في البرلمان اإليرلندي ،وذلك خالل جلسة حضرها
أعضاء مجلس الشيوخ من جميع األحزاب.
وبينت أن اللجنة ســتعمل بجد للتأكد من أن أيرلندا تتخذ موقفا قويا في الدفاع
عن الحقوق الفلسطينية ،ونشر الوعي في كافة أرجاء ايرلندا بشأن ما يحدث في
فلسطين.
وأكدت أن المجتمع الفلســطيني في الضفة الغربيــة وقطاع غزة هو بحاجة إلى
دعم المجتمع الدولي ،ال سيما الدول األوروبية ،وأن اللجنة ملتزمة بذلك.

رئيس البرلمان التركي :القدس أهم قضايا القرن العشرين

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب ،في كلمة له خالل مشاركته في
افتتــاح المبنى الجديد لرابطة "برلمانيون ألجل القدس" ،إن قضية القدس أهم
قضايا القرن العشرين.
وأوضح شنطوب؛ أن تبنّي القضية الفلسطينية يعني في الواقع مناقشة النظام
العالمي الذي نشأ بعد الحربين العالميتين في القرن العشرين.
وقال ":إننا نعيش حقبة يتعزز فيها كفاح الشعوب المضطهدة خاصة المسلمين
لنيل حقوقهم المشروعة وتركيا بال شك تدعم هذا الحراك".

برلمانيون إندونيسيون :نسعى إللغاء قرار دخول اإلسرائيليين للبالد

طالب برلمانيون إندونيســيون حكومة الرئيس "جوكو ويدودو" بإلغاء قرار صدر
مؤخراً عن دائرة الهجرة يســمح لحاملي الجوازات اإلسرائيلية بالتقدم للحصول
على تأشيرات دخول إلى إندونيسيا.
وتساءل رئيس مجلس الشعب االستشاري "هدايت نور وحيد" عن موقف رئيس
البالد ،وعما إذا كانت هذه الخطوة جزءا من السياسة الناعمة التي تتجه لتطبيع
العالقات مع "إسرائيل" ،مســتذكراً مواقف بالده من مقاطعة "إسرائيل" ،ودعم
الشعب الفلسطيني ونضاله.
مــن جانبه ،قال النائب فضلــي زون ،من حزب "حركة إندونيســيا العظمى"؛ إن
السماح بمنح تأشــيرات لإلسرائيليين قرار "يجرح مشــاعر األمة اإلسالمية في
إندونيســيا" ،معبراً ذلك خيانة بحق الكفاح السياسي للدبلوماسية اإلندونيسية
طوال السنوات الماضية ،داعياً للتراجع عن القرار فوراً لمخالفته الدستور.

نائب لبناني :االحتالل يسعى إلنهاء الوجود المسيحي في فلسطين

أعتبــر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي ،أن محاولة مســتوطن
إسرائيلي إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة ،يأتي في سياق المحاوالت
االسرائيلية المستمرة إلنهاء الوجود المسيحي في الشرق األوسط وفي فلسطين،
مؤكداً أن هناك نوايا مبيتة لدى االحتالل االســرائيلي بإنهاء الدور المسيحي في
فلسطين وفي المنطقة العربية؛ داعياً مسيحيي العالم للتحرك نصرة للمقدسات
المسيحيةفيفلسطينالتييسعىاالحتالللتدنيسهاوطمسمعالمهاالتاريخية.
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