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د .بحر يجتمع برؤساء اللجان البرلمانية
ويطلع على خطط عملهم خالل فترة الطوارئ
آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

ام ٌن
في أحشا ِئ ِه ُّ
الدر َك ِ
التقــى رئيــس المجلس التشــريعي باإلنابــة الدكتور
أحمد بحر برؤســاء اللجان بالمجلس وبحث معهم خطة
العمل خالل فترة حالة الطوارئ التي يعيشها قطاع غزة
بسبب جائحة كورونا وخاصة بعد اكتشاف إصابات من
داخل المجتمع.
كما اطلع د .بحر؛ خالل اللقاء الذي جرى مطلع األسبوع
الجاري بمقر المجلس التشريعي في مدينة غزة بحضور
عــدد من النــواب ،على انجــازات اللجان خــال الفترة
الســابقة ،وخطط عملها المســتقبلية ،وســبل القيام
بمهامها في الرقابة والمســاءلة للمؤسسات الحكومية
والمســئولين واالطالع على أعمالهــم المختلفة خالل
فترة الطوارئ التي وصفها بالحساسة والدقيقة.
ووجــه رئيــس المجلــس التشــريعي باإلنابة رؤســاء
اللجــان بأهمية اســتمرار عمــل المجلس التشــريعي

دافــع الشــاعر العربي الكبير حافــظ إبراهيم؛ الذي توفي فــي فبراير من
العام 1932م عن اللغة العربية الجميلة عندما بدأت الدعوة للهجة العامية
بجمهورية مصر العربية ،حيث نظم قصيدة جميلة في مبناها عظيمة في
معناها ،جاء فيها:
الد ُّر كام ٌن َف َهل َسألوا َ
حر يف أحشا ِئ ِه ُ
الغ ّو َ
أنا ال َب ُ
اص َعن َص َدفاتي
ِ
َ
َ
َ
وبعيداً عن القصيدة الجميلة ومناســبتها العظيمة وناظمها الشاعر الموقر
والكبير؛ أنتقل ألحشاء بحر غزة الذي يجود علينا بخيراته؛ واليوم نتوقف في
هذه السطور عند خيرات من نوع آخر ،إنها ليست كائنات حية وال مأكوالت
بحرية لذيذة الطعم نســتخدمها كزاد للجسد؛ بل هي خيرات بمثابة الغذاء
كشعب فلسطيني هي المقاومة.
للروح؛ وال شك أن روحنا
ٍ
اليوم نحن أمام انجاز أشبه بالمعجزة؛ إذ يغوص رجال غزة في أعماق بحرها
باحثين عن كنوز البحر وخيراته ليستخرجوا من باطنه صيدهم الثمين وهو
عدد كبير من القنابل والقذائف التي انتشــلوها من بين حطام ســفينتين
حربيتين بريطانيتين كانتا قد غرقتا قبالة غزة أثناء الحرب العالمية األولى
وتحدياً في العام "1917م" ،وأمام هذا اإلنجاز نسجل المالحظات التالية:
أو ً
ال :الغواصــون األبطــال غيــر مزوديــن بمعــدات حديثة وليــس لديهم
إمكانيــات متطورة تأهلهم لمثــل هذا اإلنجاز ،ولم يكونــوا يعلموا بوجود
حطــام الســفينتين أصــ ً
ا أو على األقــل مكانهمــا واحداثيــات وجودهما
بالتحديد باإلضافة لطبيعة حمولتهما وهل ما زالت تلك المحتويات صالحة
لالستخدام أم ال؟.
ثانياً :االحتالل يالحق صيادي غزة عالوة على رجال مقاومتها وال يسمح ألي
ٍ
كان أن يبحر خارج المســافة البحرية المسموح بها وهي في أحسن حاالتها
ال تتجاوز الـ " "15مي ً
ال بحرياً ،وهي مســافة غير كافية الكتشــاف مثل هذا
الكنز الثمين.
ثالثــاً :معلوم أن االحتالل لديه اإلمكانيات واألجهزة والســفن الحربية التي
تمكنه من اســتخراج هذا الحطام ليس لجاجتهم إليه بل منعاً لوصوله ليد
المقاومة؛ فماذا منعهم من ذلك؟ وعلى مدار " "100سنة أو يزيد.
رابعاً :االحتالل يفرض حصاراً مشــدداً على غزة من كل الجوانب براً وبحراً
وجــواً؛ امعانــاً في الحصار والتنكيــل وبحجة منع وصول الســاح والذخائر
لمقاومتها البطلة وسعياً لتحجيم وتقزيم قدراتها المختلفة.
خامساً :االحتالل شن على غزة عدة حروب واستهدف خاللها المقاومة بشكل
عنيف ومســتمر وهــو يعتقد أنه أفقدها كثيــراً من ذخيرتهــا واحتياطاتها
االستراتيجية؛ وبالتالي أضعف قدراتها العسكرية.
سادســاً :جهود القوى اإلقليميــة واضحة في محاربة غــزة والتضييق على
مقاومتها وسعيهم نحو قطع خطوط امدادها وتجفيف منابعها بكل قوة وقد
سخروا لذلك األموال والرجال والعتاد واألجهزة المتطورة والمعدات الحديثة.
وفي النهاية :وبعد كل األســباب ســالفة الذكر تحقق المقاومة هذا اإلنجاز
باســتخراج القذائف وإعادة تدويرها واســتخدامها أيضاً فــي مجابهة العدو
وقصــف مواقعــه؛ فليس لهذا أي تفســير ســوى أن نقول ":إنهــا معية اهلل
وتوفيقــه الذي يحوط غــزة ورجالها الصادقين ومقاومتهــا البطلة من كل
جانب وعلى مدار الساعة".
وهــذا يؤكــد للجميع بأن المقاومــة البطلة إنما هي الفئــة المنصورة التي
يصنعها اهلل على عينه لتســوء وجوه االحتالل وأعوانه؛ وال عزاء لمن يلهث
خلف ســراب التطبيع مع االحتالل ظاناً فيه الفائدة وليس في طياته ســوى
تخريب عواصم المطبعين من قبل شــذاذ األفاق الذيــن ما دخلوا قرية إال
أفسدوها؛ وحينها ال ينفع الندم.

ونوابــه ولجانه المختلفــة خالل الفتــرة الحالية ،وذلك
أدا ًء للواجــب وقيامًا بالمســؤوليات الملقاة على عاتق
التشــريعي ونوابه ،وعمــ ً
ا باألمانة التــي منحها أبناء
الشعب الفلسطيني للنواب المنتخبين.
من ناحيتهم اســتعرض رؤساء اللجان إنجازات لجانهم
منذ أول األزمة الحالية وحتــى يوم االجتماع؛ منوهين
إلــى خطط عملهم التي أعدوها خصيصاً لفترة طوارئ
كورونا؛ مؤكدين اســتمرار عملهم نحــو مراقبة األداء
الحكومــي بهدف تجويــد الخدمة المُقدمــة للمواطن
الفلســطيني فــي قطــاع غــزة وحمايتــه من انتشــار
الفيــروس؛ وأيضــاً لالطمئنــان علــى االســتعدادات
الحكوميــة وخاصــة مــن الناحيتين الصحيــة واألمنية
والســيناريوهات المُعــدة ســلفاً للتعامــل مــع األزمة
المذكورة بما في ذلك الخطط األصيلة والبديلة.

اختطف "الطل" ومدد اعتقال "عطون"

االحتالل يداهم بيوت نواب ويحتجز أخرين لساعات
اختطفــت قــوات االحتــال النائب عــن محافظة
الخليــل محمد الطل؛ وزجت به في الســجن ،فيما
أصــدرت حكماً بالســجن لمــدة أربعة أشــهر بحق
النائــب أحمد عطون؛ في حين داهمت بيوت نواب
أخريــن واحتجزت بعضهــم لســاعات" ،البرلمان"
تابعــت تغول االحتالل على نــواب الضفة الغربية
خالل األسبوع المنصرم وأعدت التقرير التالي:

النائب /محمد الطل

انتهاك للحصانة البرلمانية
هذا واختطفت قوات االحتــال النائب محمد الطل؛
من محافظة الخليــل بعد مداهمة بيته لي ً
ال وترويع
أفــراد عائلته ومصادرة بعــض المقتنيات واألجهزة
االلكترونية؛ وزجت به في السجن في واحدة من أبرز
انتهاكاتللحصانةالبرلمانيةالمعتبرةعالمياً،وأمضى
النائــب الطل نحو " "11ســنة متفرقة في ســجون
االحتــال وكان أخر إفراج عنه مطلــع العام الجاري.
تمديد اعتقال
إلى ذلك أصدرت محكمة االحتالل ،حكمًا باالعتقال
اإلداري لمدة " "4بحق النائب المقدســي المبعد إلى
رام اهلل أحمــد عطــون؛ الذي تم اختطافــه يوم 26
أغســطس الماضي ،مــن منزله في مدينــة البيرة
واقتادتــه إلى معســكر عوفــر في حينــه ،يذكر أن
"عطون" مبعد عن مدينة القدس منذ عدة سنوات،
وسحبت قوات االحتالل بطاقته المقدسية ،وأمضى

ما يزيد عن " "15عامًا داخل سجون االحتالل.
مداهمة بيوت النواب
وفــي ذات الســياق داهمت قــوات االحتــال منزل
النائــب عبــد الجابر فقهــاء؛ فــي مدينــة رام اهلل،
واحتجزته لبضعة ساعات تعرض خاللها لالستجواب
واالهانة قبل أن يتم إطالق سراحه؛ وفقهاء يبلغ من
العمر " "54سنة وقد تعرض العتقاالت متكررة منذ
انتخابه عضواً بالمجلس التشريعي عام "2006م".
كذلــك داهــم االحتــال بيــت النائــب نايــف
الرجــوب؛ بمحافظــة الخليــل واحتجــزه لســاعات
قبــل االفــراج عنــه؛ وأمضــى الرجــوب فــي
ســجون االحتــال نحــو " "14ســنة متفرقــة.
كما اســتدعت قوات االحتالل النائب حســن يوسف
" "64عامــاً ،لمقابلــة مخابــرات العدو في معســكر
"عوفــر" واســتمرت المقابلــة لمدة ثالث ســاعات؛
تخللها تهديدات ومضايقات.

مدير التحرير
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palplc

ماجد أحمد أبو مراد

plc.pal

النائب /أحمد عطون

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

06

د .بحر يحذر من خطورة
اإلهمال الطبي بحق
األسرى في ظل تفشي
كورونا

w w w . p l c . p s

في جلسة عقدها أمس

التشريعي :التطبيع مع الكيان خيانة لفلسطين وخدمة مجانية لإلحتالل

التفاصيل

د .بحر يشيد بالجهود الحكومية في مواجهة كورونا،
ويدعو للمزيد خدمة للمجتمع

5-4

النائــب الزهــار يدعو
لتشــكيل تكتــل
دولــي مضــاد للحلف
الصهيونياألمريكي
06

أشــاد رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة
د .أحمــد بحــر بجهود لجنــة متابعة العمل
الحكومي ،واللجان المنبثقة عنها لمواجهة
جائحــة كورونــا ،مؤكداً وقوف التشــريعي
ومســاندته لكل الجهود التــي تبذل ألجل
التغلب على الجائحة.
وقــدّر بحــر عمــل الــوزارات المختلفــة
مــن تجهيــز وإعــداد وتدريــب واســتقبال
وفحص وإيــــواء وحجـــر ومتابعـة وضبـط
واجتماعــات ومؤتمرات من أجــل التخفيف
عن معاناة شعبنا.
جاء ذلك خالل تــرأس د .بحر وفداً برلمانياً
ضم كل من النائب محمود الزهار ،والنائب
محمد فــرج الغــول ،والنائب هــدى نعيم،
التقى لجنة العمل الحكومي وخليـة األزمــة

الحكوميــة لالطــاع علــى جهودهــا فــي
مواجهــة كورونــا.
ولفــت بحر في كلمته؛ أنه ومنذ خروجه من
الحجر بعد عودته إلــى أرض الوطن ،اطلع
علــى كل محاضر خلية األزمــة ،قائ ً
ال ":لقد
وجدت جهــداً كبيراً وعم ً
ال جــاداً خاصة من
وزارتــي الداخليــة والصحــة" ،داعيــاً لجنة
متابعة العمل الحكومي بكل مكوناتها للجد
واالجتهاد أكثر واستقبال شكاوى المواطنين،
والنصائــح مــن الخبــراء والمختصيــن
ومــن عامــة الناس حتــى يتســنى تقديم
أفضــل خدمــة ممكنــة بالمــوارد المتاحة.
مــن جهتهــــم؛ تســــاءل النــواب عــن
اســتعدادات وســناريوهات لجنــة متابعــة
العمــل الحكومــي وخليــة األزمــة في حال

استمرار الجائحة ،وسبل التعامل مع الفئات
والشرائح المختلفة داخل المجتمع وتقديم
كل المســاعدات الطبيــة واالجتماعيــة
الممكنة خاصــــة لألســر التي تصنف بأنها
ذات الدخل اليومي.
هــذا واستمـــع الوفــد البرلمانــي لشــرح
مفصل من رئيس متابعة العمل الحكومي
الدكتــور محمــد عــوض ووكالء وزارات
الداخلية والصحة والحكم المحلي والتنمية
االجتماعيــة ،حــول مــا قدمتــه وزاراتهــم
والمؤسســات الشــريكة لهم خــال جائحة
كورونــــا ،وايضاحاتهــم على تســــاؤالت
النواب حول تعامــــل الجهــــات الرسميــة
مع جائحــة كورونــــا وتداعياتهـــا األمنية
والصحية واالقتصادية.

رئاســة التشــريعي
تدعو الدول الصديقة
لدعم القطاع الصحي
لمواجهة كورونا
06

لجنة القدس :األقصى
إرث خالص للمسلمين
ولــن يفلــح االحتالل
بتزوير التاريخ
07
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النائب الجمل يتفقد الحواجز الشرطية بالمحافظة الوسطى

تفقــد رئيــس لجنــة التربيــة
بالمجلــس التشــريعي النائــب
عبد الرحمــن الجمل ،رافقه مدير
شرطـــة المحافظــة الوســطى
العميـــد إياد ســلمان ،عــدد من
النقــاط والحواجــز الشــرطية
المنتشــرة بأماكــن مختلفــة من
المحافظــة وفق خطــة الطوارئ

التــي أقرتهــا وزارة الداخليــة
بهــدف منــع انتشــار فيــروس
كورونــا بيــن المواطنيــن.
وأشاد النائب الجمل؛ بالجهود التي
تبذلها عناصر الشرطة في تقديم
الخدمة للمواطنين والحفاظ على
أمنهم وسالمتهم ،مشيداً بالدور
المهم الــذي يقومون به من أجل

حمايــة المواطنيــن والمحافظــة
علــى ســامة المجتمــع مــن أي
أخطار ،ومنعــاً النتشــار كورونا،
الفتــاً إلــى أن عناصــر الشــرطة
يعرضــون أنفســهم للمخاطــر
دفعــاً للخطــر عــن مجتمعهــم.
بــدوره ،أكــد العميد إياد ســلمان
مديــر شــرطة المحافظــة ،أن

ندد بحمالت االعتقال اليومية

النائب القرعاوي :سياسة الردع التي ينتهجها االحتالل
بالضفة لن تجدي نفع ًا

نــدد النائــب فــي المجلــس
التشــريعي فتحــي القرعــاوي
بحمالت االعتقاالت اإلســرائيلية
اليوميــة؛ منوهــاً أنهــا تأتي في
سياق سياســة الردع التي تتبعها
سلطات االحتالل بالضفة الغربية
والقدس المحتلتين.
وعــدّ النائب القرعاوي أن اجتماع
األمناء العامين للفصائل وما سبقه
من خطــوات تقاربية داخلية ،وما
تاله من إعالن عن تجهيز برنامج
موحــد لمقاومة االحتالل شــعبياً
وإفشال مخططاته االستيطانية،
أزعج االحتالل كثيراً.
وأشــار القرعــاوي فــي تصريــح
"للبرلمــان" إلــى أن االحتالل في

ظــل هــذه األحداث المتســارعة
التــي تمــر علــى القضيــة
الفلســطينية ،يحــاول اســتباق
الواقــع بعــد التحذيــرات مــن
ردود الفعل فــي الضفة الغربية
المحتلة ،رداً علــى صفقة القرن
وخطة الضم ومشاريع االحتالل.
وأوضــح أن االحتــال بــدأ بــث
ســمومه فــي األيــام األخيــرة
الماضيــة فــي محاولــة إفشــال
التقــارب الداخلــي بيــن
الفصائــل الفلســطينية وفــي
مقدمتهــا التقارب بيــن حركتي
حمــاس وفتــح ،داعيــاً لمزيــد
مــن الوحــدة والتالحــم بيــن
مكونات الشــعب الفلســطيني.

الجدير ذكره أن انتهاكات االحتالل
في الضفــة قد تصاعــدت خالل
شــهر أغســطس الماضي ،حيث
وثقــت تقريــر حقوقيــة ارتكاب
قوات االحتــال " "1743انتهاكاً،
منها اعتقال " "380مواطناً.

النائب شهاب يحمل االحتالل مسؤولية حياة
األسرى جراء االهمال الطبي وتفشي كورونا

حمل النائب محمد شــهاب؛ االحتالل
المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى
فــي ظــل سياســة اإلهمــال الطبي
وتفشــي كورونــا داخــل الســجون،
حيــث وصــل عــدد المصابيــن
بالفايــروس إلــى " "29أســيراً.
دعا النائب شهاب في تصريح صحفي
خــص بــه "البرلمــان" المؤسســات
الدوليــة والهيئــات الحقوقيــة إلــى
تكثيف جهودها المناصرة لألســرى،
وقــال ":ننظــر بخطــورة بالغــة إلى
اســتمرار تدهــور أوضــاع األســرى

فــي ســجون االحتــال ،فــي ظــل
انتشــار فيروس كورونــا في صفوف
األســرى داخــل ســجون االحتــال".
وطالــب رئيــس لجنــة األســرى في
المجلــس التشــريعي ،منظمــة
الصحــة العالميــة بالتدخــل الفوري
وبشــكل عاجــل لحمايــة األســرى
فــي الســجون وإنقــاذ حياتهــم
مــن خطــر جائحــة كورونــا وجــراء
سياســة اإلهمال الطبــي المتعمدة.
ودعا النائب شــهاب اللجنــة الدولية
للصليــب األحمــر والمجتمــع الدولي

التخــاذ اإلجــراءات التــي من شــأنها
إلــزام االحتــال القيــام بواجباتــه،
واإلفــراج عــن المعتقليــن وخاصــة
المرضــى وكبــار الســن واألطفــال.
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الشــرطة الفلســطينية عمومــاً
وشــرطة المحافظــة الوســطى
علــى وجــه الخصوص ســتبقى
برغــم كل الظــروف والمعيقــات
العين الساهرة على الوطن واليد
الحانية على المواطنين وستبقى
حريصة على أمنهم وســامتهم؛
وســتبذل كل جهــد مســتطاع

رغم قلة اإلمكانيــات والموازنات
المالية بهــدف حماية المواطنين،
منوهــاً أن أفراد وضباط شــرطة
المحافظــة يعملــون بنظــام
الطــوارئ ويقضــون ســاعات
طويلــة فــي الــدوام بعيــداً عن
بيوتهم وأهلهم مــن أجل حماية
المواطنين والسهر على راحتهم.

شدد على أهمية استعادة ثقة الشعب الفلسطيني

النائب الزبون :بيان القيادة الموحدة
بداية لخطوة متقدمة يمكن البناء عليه
أكــد النائب أنــور الزبــون ،أن
بيان القيادة الموحدة للمقاومة
الشاملة بداية لخطوة متقدمة
يمكــن البنــاء عليــه ،مشــدداً
علــى أهميــة اســتعادة ثقــة
الشــعب الفلسطيني من خالل
اســتراتيجية حقيقية وواضحة
تحملها قيادة موحدة وأال تكون
هذه الخطــوات مجرد مناورات
لمكاسب سياسية فقط.
ورحــب النائــب الزبــون؛ بــأي
جهــد حقيقــي يــؤدي لوحــدة
الصــف الداخلي الفلســطيني
وإنهاء االنقسام ،مشيراً الى أن
الشعب مطبوع على االنتفاضة
ومقاومة االحتالل لكنــه يحتـاج
لمن يوجهــه ويحميه ويدعمه
من المالحقة والتنكيل.
وأوضــح الزبــون؛ أن العمــل
الجماهيــري فــي كل أماكــن
تواجــد الشــعب الفلســطيني
والذي تقــوده قيــادة موحدة،
سيكون أكثر جدوى واستمرارية
من الحراك العفوي الذي يخرج
نتيجة أحــداث متفرقة ،منوهاً

إلــى أن وجــود صــوت موحد
ســيكون له رد فعل قوى وأثر
كبيــر علــى المطبعيــن مــع
االحتالل.
ودعــا الســلطة فــي رام اهلل
التخاذ خطــوات إيجابية تجاه
قطاع غزة واألســرى والنواب
المقطوعة رواتبهم ،لمعالجة
أزمة الثقــة التــي عانى منها
المواطن الفلسطيني ،مطالباً
بكســر الحواجز التي وضعتها
ســنوات االنقســام ليشــعر
المواطــن بوجــود المصالحة
على أرض الواقع.
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النائــب أبو راس يتفقــد سيــر العمــل
بمجمــع الشفــاء الطبــي
كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

الوحدة الفلسطينية في مواجهة التطبيع مع االحتالل

تفقــد النائــب مروان أبــو راس؛
مجمــــع الشفــــاء الطبـــي في
مدينــة غــزة ،لالطمئنــان على
األوضــــاع الصحيــة ،واالطــاع
علــى سيــــر العمــل فــي ظل
مواجهة جائحــــة كورونا؛ وكان
فــي اســتقباله مديــر المجمــع
الدكتور محمد أبو سلمية.
وأشــاد النائب أبــو راس؛ بجهود
إدارة المجمع والطواقم الصحية
العاملــة فيــه والتــي ســاهمت
فــي التخفيف مــن معانــاة أبناء
شبعنــــا الفلسطينــــي رغــــم
شـــــــح األدوات واالمكانياــــت

والمســتلزمات الطبيــة ،الالزمة
للحفاظ على حياة المرضى.
وأكــد على دعم نــواب المجلس
التشريعي المستمر للمؤسسات
الصحيةوالخدماتية،ومساندتهم
لــكل الجهــــود التــي تبذلهــا
الحكومة ومؤسســاتها الصحية
من أجــل التغلــب علــى جائحة
كوروناوحمايـــةالمواطنيــن.
ومــن جانبــه ،اســتعرض مدير
المجمع الدكتور محمد أبو سلمية؛
أهــم االستعـــدادات التي قامت
بهــا إدارة المجمــع والخدمــات
الصحيــة والوقائيــة المقدمــة

للمواطنين في ظل جائحة
كورونا بهدف منع انتشار
الوبــاء ومعالجــة أثــاره
وتقديــم العــون الصحي
للمصابين بــه ،الفتاً إلى
أن المجمع يعانـي من قلـة
االمـدادات والمستلزمـات
والمستهلكــــات الطبيـة؛
داعيــــــاً كـــــــل جهــات
االختصــاص والمنظمـات
الصحيـةالعالميةلتقديــم
يـــد العـــون للمجمــع
وتوفيـراألدويـــةالالزمــة
لمواجهــةكورونــا.

خالل لقاء الكتروني

النائب المصري :مسيرة تحرير فلسطين مستمرة
رغم التطبيع مع االحتالل
أكــد النائــب مشــير المصــري،
أن مســيرة تحريــر فلســطين
مســتمرة حتى لو استمر التطبيع
مع كيــان االحتــال ،مشــدداً أن
العــدو المشــترك لألمــة العربية
واإلســامية هــو االحتــال
الغاصــب لفلســطين والقــدس.
وأوضــح النائــب المصــري خالل
مشــاركته في مهرجان الكتروني
عبر تطبيق " "Zoomتحت عنوان
"كارثة صفقــة القرن ومخططات
التطبيــع ،والــذي نظمتــه حركة
التوحيد واإلصالح في إقليم تمارة
بالمملكــة المغربيــة ،بمشــاركة
لفيــف مــن العلمــاء والمفكريــن
المغاربة ،أن هذه القلة من الدول
العربيــة التي انزلقــت في هاوية
التطبيــع وســارعت فــي خدمــة
العدو الصهيونــي وإقامة عالقات
معــه ،ال يمثلون إرادة شــعوبهم.
وثمن المصري تنظيم المهرجان
الذي يؤكد أن األمة العربية ما زالت

حية وتنبض بحب فلسطين رغم
كل محاوالت الهرولة للتطبيع مع
االحتالل ،مؤكدا أن فلسطين من
بحرها إلى نهرها هي إرث األمة.
وبيــن أن هذه اللقــاء اإللكتروني
يأتي في الذكرى الخامســة عشر
الندحــار االحتــال مــن قطــاع
غزة ،ومع اســتمرار وتراكم القوة
العسكرية للمقاومة الفلسطينية،

مشــيراً إلــى أن مــن حرر
جــز ًء من أرض فلســطين
ســيكمل مشــوار التحرير
لكامــل أرضنــا المحتلــة
مــن بحرهــا إلــى نهرها.
ولفــت المصــري ،إلــى
أن المقاومــة فــي غــزة
اســتطاعت أن تطــور من
ترســانتها العسكرية رغم
المعيقــات والصعوبــات
اإلمــدادات
وقطــع
االســتراتيجية الالزمــة،
إال أنهــا اســتطاعت أن
تجــد االمكانــات فــي
لجــج البحــار عبــر مــواد
خــام عســكرية ،داعيــاً
القــادة والعلمــاء واألحرار
لمواصلــة دعــم واســناد
القضيــة الفلســطينية،
وإبقــاء الــوالء لهــا حاضراً
فــي نفــوس الشــعوب
وفــي األروقــة الرســمية.

لــم تكن اتفاقيتــي التطبيع اإلماراتيــة والبحرينية مع الكيــان الصهيوني مفاجئة
للكثير من المطلعين على حقيقة األنظمة العربية وانحطاطها السياسي واألخالقي
واإلنســاني ،فما يجري اليوم يشــكل تجسيدا عمليا للتطبيع الخفيّ الذي استمـــر
منذ فتــرة طويلة من وراء الكواليس بين هذه األنظمة البالية وبين االحتالل.
إننــا نعيــش اليوم الثمار المرّة لمســيرة الخيانة والســقوط واالستســام العربي
الرسمي الذي عمل على التخذيل عن القضية الفلسطينية طوال العقود الماضية،
واجتــرح مــن السياســات والمواقف والســلوكيات ما عمل على محاصــرة وإضعاف
القضيــة الفلســطينية والحقــوق الوطنية الفلســطينية فــي المحافــل اإلقليمية
والدوليــة ،وإلحاق الضرر بشــعبنا الفلســطيني في داخل فلســطين وخارجها عبر
فصــول متالحقــة من التآمر الغاشــم والتواطؤ المشــين الذي منــح االحتالل قوة
دافعــة وضوءا أخضــر لتطوير منظومــة القتل واإلرهــاب والتهويد واالســتيطان
وسرقة األرض والمقدرات الوطنية الفلسطينية.
وهــا هم حــكام اإلمــارات والبحرين ،ومــن بعدهم آخــرون ،يســفرون اليوم عن
وجههم الذي سترته بعض شــعاراتهم الكاذبة وكلماتهم المضللة طوال المراحل
الماضيــة ،ويكشــفون النقــاب عــن باطنهــم الخبيــث المجلــل بالحقد والســواد
على شــعبنا وقضيتنــا ،والحب والرأفة والرحمــــة والتعــــاون واالندماج مع عدونا
ومغتصبي أرضنا وحقوقنا ومقدساتنا.
لقــد تجلى الفرز السياســي واألخالقــي اليوم بــكل الصراحة والوضــوح الممزوج
بالصفاقــة ،فلم يعــد هنالك من ألفــاظ ومفــردات تختبئ خلفها أنظمــة الخيانة
واالستســام ،وتكشّفت حقيقة المؤسســة العربية األولى (الجامعة العربية) التي
حاولوا بها إلهاء الشــعوب العربيــة وامتصاص موجات غضبهــا ونقمتها على مدار
العقود الماضية ،ولم يعد للفلســطينيين ظهر قويّ وســند راسخ أصيل يستندون
إليه بعد اهلل تعالى سوى وحدتهم الوطنية وقوة صفهم الداخلي وصالبة موقفهم
السياســي والميدانــي كوســيلة بالغــة الفاعلية لدحــر المؤامرة وإحباط مســيرة
التطبيع الخيانية وإٍســقاط صفقة القرن وبنودها المشؤومة.
ومــن خالل متابعتنــا الوثيقــة ومراقبتنا الدقيقة لســاحتنا الفلســطينية ومواقف
األطــراف الفلســطينية المختلفــة ،فإننا نلمس روحــا إيجابية عالية لــدى الجميع،
ونشــهد جديــة ّ
مطردة فــي معالجة الملفــات المطروحــة ،وكلنا أمل في ســرعة
العمل وبذل الجهــــود مــن أجــــل إعادة بناء وترتيب البيت الفلسطينــي الداخلي
وإنتــــاج حالــــة وواقــع فلسطينــي جديـــد يقلب الطاولــة في وجــــه الصهاينــة
واألمريكــان وكل الخونــة والمارقيــن.
وال يخفــى على أحد أن العــدو الصهيوني واإلدارة األمريكيــة وبعض حكام العرب
يراهنــون اليوم علــى دوام وتعميــق الفرقة والخــاف فيما بيننــا ،ويعتقدون أن
الفلســطينيين لــن يجتمعوا على كلمــة واحدة وموقف موحــد أو يكونوا يوما على
قلــب رجــــل واحــد ،ويُمنّون أنفسهــــم بخوض مســــار الخيانــة والتطبيع حتى
النهايــة دون عوائق ،والغوص مــــع االحتـــــال ،تماهيــا واندماجــــا وتآمرا ،بال
حــدود في مختلف المجـــاالت.
لكن هــؤالء المطبعيــن سيصعقــون قريبــا حين يفاجــؤون بالمــارد الفلسطيني
الهـــادر الــذي ســينطلق ،ويعيــــد خلــط كــــل األوراق والحسابـــــات ليفشــــل
المخططات الصهيونيــــة واألمريكيةـ ،ولن يتــــم ذلك إال بوحدتنــــا ومقاومتنــــا
الباسلــة بعد عون اهلل وتوفيقـــه.
وختاما ..فإننا ندعو أبناء شــعبنا الفلســطيني في كل مكان إلى تفجير كل مكامن
القوة والغضب في وجه االحتالل والمطبعين ،وتحويل األرض تحت أقدام االحتالل
إلــى جحيــم ،ولنعمل جميعا على تعزيــز المقاومة بكافة أشــكالها من أجل حماية
فلسطين وشعبها واألمة جمعاء وإنجاز مشروعنا التحرري الكبير الذي تتعدى آثاره
المباشــرة حدود الوطن الفلسطيني لتشمل الوطن العربي واإلسالمي الكبير.
"واهلل غالــب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"
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في جلسة

التشريعي :الشعوب ترفض التطبيع وتلفظ االحتالل وتطالب ب

د .أحمد بحــر :اتفاق اإلمارات
النــــــ
والبحرين مع االحتالل ال يساوي التطبيع خيانة وط
الحبر الذي كتب فيه ،وشــعبنا خاصرة فلسطين
قادر على قلب الموازين
احترام إراد
أكــد نــواب المجلــس التشــريعي
الفلســطيني علــى خطــورة ثقافــة
التطبيــع مــع االحتــال مندديــن
باالتفاقيــات التــي وقعتهــا االمارات
والبحريــن واصفينهــا بالجريمــة
والوقاحــة السياســية والطعنــة
الغادرة في خاصرة فلســطين وتنكر ًا
واضحــ ًا للمبــادئ والثقافــة العربيــة
واإلســامية؛ جاءت تصريحــات النواب
خــال جلســة عقدهــا التشــريعي
أمــس بمقــره" ،البرلمــان" ،تابــع
وقائع الجلســة وأعــد التقرير التالي:
جريمة عظمى
بــدوره اســتهل رئيس المجلس التشــريعي
باإلنابــة د .أحمد بحر الجلســة؛ بقوله ":نقف
اليــوم أمــام جريمــة عظمى اقترفهــا حكام
دولتــي اإلمــارات والبحريــن بحــق الشــعب
الفلسطيني وقضيته وبحق األمة جمعاء".
ونــدد بالتأييــد العلنــي الــذي أبــداه حــكام
اإلمــارات والبحريــن لمواقــف وسياســات
الكيــان الصهيوني ،وفتح خطــوط الرحالت
الجويــة مع الكيان ،وبســط جســور التعاون
واالنفتاح األمني واالســتخباري واالقتصادي
مع الصهاينة ،مستنكراً دور الجامعة العربية
األخير بإســقاط مشــروع القرار الفلسطيني
برفض التطبيع مع االحتالل.
تحالف آثم
وأضاف بأن التحالف اآلثم هدفه األساس هو
كســر شــوكة المقامة واجبارها على تسليم
سالحها والتخلي عن مشروع المقاومة وتحرير
فلســطين ،داعياً األمة العربية واإلســامية
لمواجهة هذا المخطط الصهيوني األمريكي
واســقاطه وعزله ومحاصرتــه إقليمياً ودولياً
من خالل تشــكيل جبهة فلســطينية عربية
وإسالمية على المســتوى الرسمي والشعبي
لحماية قضيتنــا وقضايا أمتنا من خطر هذه
االتفاقيات المشؤومة.
ولفت بحر؛ إلرســال رســائل عاجلة لرؤســاء
البرلمانــات العربيــة واإلســامية والدوليــة
واالتحادات البرلمانية والدولية بهدف تحشيد
الجهود وتكثيف الضغوط على حكام األمارات
والبحريــن ،مؤكــداً دعوته إلــى مقاطعتهم

سياسياً ودبلوماسيا واقتصادياً.
وبــارك تشــكيل القيــادة الوطنيــة الموحدة
للمقاومــة الشــعبية والتــي جاءت مــن أجل
توحيــد صفنــا الوطنــي وترتيــب البيــت
الفلســطيني الداخلي ،ودعا الفصائل إلرساء
اســتراتيجية فلســطينية موحدة قادرة على
التصدي التفاقات الخيانة والعار وإحباط قرار
الضم وصفقة القرن.
تقرير اللجنة السياسية حول التطبيع
االماراتي البحريني مع االحتالل
بدره تال رئيس اللجنة السياســية بالمجلس
التشــريعي النائــب محمــود الزهــار؛ تقرير
لجنته مؤكداً تبعية النظام االماراتي لإلدارة
األمريكيــة وارتهانه لقــرار البيض األبيض،
مندداً بوقاحة أبو طبي التي أعلنت تطبيعها
االقتصادي مع االحتالل الصهيوني من خالل
استقبالها علناً طائرة صهيونية أقلعت بشكل
مباشــر من فلســطين المحتلة إلى أبو ظبي
مروراً باألجواء الســعودية ،وألحقتها بتطبيع
تفاهم
مصرفي مــن خــال توقيع مذكــرة
ٍ
بين البنك المركزي اإلماراتي ومكتب رئيس
حكومة االحتالل؛ وما تبعها من توقيع مذكرة
تفاهــم بين بنــك "اإلمارات دبــي الوطني"
وبنك "هبو عليم" الصهيوني.
كما ندد الزهار ،بالتطبيع األكاديمي من خالل
توقيــع اتفاقية تعاون مشــينة بيــن جامعة
محمد بن زايــد للــذكاء االصطناعي ومعهد
وايزمان االســرائيلي للعلوم ،رافضاً توجهات
الجامعة العربية التي أفشــلت التوصل لقرار
عربي يدين التطبيع مع االحتالل الصهيوني؛
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وفيما يلي أهم ما جاء في التقرير:
مخاطر على عقيدة المجتمعات الخليجية
ونبــه التقرير إلــى المخاطر التي تســتهدف
عقيــدة المجتمعــات الخليجية جــراء تطبيع
االمــارات والبحريــن ،منهــا :تشــكيله غطا ًء
لجرائم االحتالل المتواصلة ضد أبناء الشعب
الفلسطيني ،وتقديم هدية مجانية للمشروع
الصهيونــي لترويــج كيانه المُحتــل كحالة
طبيعية في المنطقة ،والمســاهمة في ضخ
مليــارات الشــعب العربــي الخليجــي لدعم
االقتصاد الصهيوني.
باإلضافة للخطر الواضح على خطوط التجارة
العالميــة مــن خــال وما أشــيع عــن تعاون
اماراتي صهيوني في جزيرة َ
سُقطرة اليمنية
والتي يســيطر عليها النظام االماراتي ،الفتاً
إلى أن التطبيع شــأنه أن يمنح شرعية زائفة
على مدينة القدس باعتبارها عاصمة أبدية
لكيــان االحتالل ،كمــا أنه يشــجع الصهاينة
على المضي ُقدُماً في خطواتهم المتسارعة
لفــرض التقســيم الزمانــي والمكاني على
المسجد األقصى المبارك ،وصو ً
ال إلى هدمه
وإقامة هيكلهم المزعوم مكانه.
خيانة لعهد المؤسس الراحل الشيخ زايد
ً
وأضاف الزهار ،أن إقدام ولي العهد االماراتي
محمد بن زايد على تطبيع العالقات مع كيان
ً
خيانة لعهد المؤسس الراحل
االحتالل يمثل
الشيخ زايد آل نهيان ،الذي كان حريصاً على
دعــم القضية الفلســطينية ،واصفــاً تطبيع
الدولتيــن بطعنة مســمومة لثوابت القضية
الفلســطينية ،ومنــدداً بموافقــة المملكــة

العربيــة الســعودية علــى تدشــين خطوط
طيــران صهيونيــة تمــر مــن فــوق األجواء
السعودية.
أهداف التطبيع
وشــدد علــى أن أحــد األهــداف الرئيســة
للتطبيــع االماراتــي البحريني مــع االحتالل
هو اســتهداف ُقــوى المقاومة الفلســطينية
والعربية واإلسالمية ،داعياً الشعوب العربية
واإلسالمية لمضاعفة الدعم ُ
لقوى المقاومة
بهــدف تقويتهــا وتطوير قدراتهــا وتعظيم
جهوزيتها في مواجهة المشــروع الصهيوني
األمريكي.
وأكد ارتهان الجامعة العربية للقرار األمريكي
رافضاً فشــلها فــي تبنّي المواقــف الداعمة
للحق الفلســطيني بإدانــة التطبيع مع كيان
االحتــال ،مشــدداً على أن أنظمــة التطبيع
مــع كيان االحتالل ال تمثل بحال من األحوال
موقف الشــعوب العربية التي لطالما ساندت
الحقوق الفلســطينية العادلــة ،وبذلت طيلة
العقــود الماضية مــن أموالها ودمــاء أبنائها
دفاعاً عن أرض فلســطين ،مســتذكراً أكثر
من مائة ألف شــهيد ارتقــوا دفاعاً عن أرض
فلســطين ،في مختلف الحــروب والمواجهات
العســكرية مع كيــان االحتالل منــذ احتالل
لفلسطين سنة "1948م".
التوصيــــــــــــات:
.1إدانة التطبيع االماراتي البحريني مع كيان
االحتــال ،واعتباره عدوانــاً فجّاً على عقيدة
األمة اإلســامية وشــعوبها فــي كل أماكن
تواجدهــم ،وعدواناً على الثوابــت والحقوق
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عقدها أمس

بإلغاء االتفاقيات معه وطرد ممثليه من كل المحافل الدولية

د .محمود الزهــار :اتفاقيتي
االمارات والبحرين تستهدفان
المقاومة وهما هدية مجانية
للمشروع الصهيوني

ــواب:
طعنة غادرة في
ن وعلى الحكام
دة الشعوب

الفلســطينية ،ومشــاركة في جريمة صفقة
ترامب لتصفية القضية الفلسطينية.
.2التحذيــر من مخاطــر الخطــوة اإلماراتية
البحرينية على المقدســات اإلسالمية ،التي
توفــر غطــا ًء لالحتالل الصهيونــي لتصعيد
عدوانــه علــى اإلنســان واألرض وعقيــدة
ومقدسات الشعب الفلسطيني.
.3التأكيــد على ضرورة توحيــد كل مكونات
األمة العربية واإلســامية للتصــدي التفاق
الخيانــة والعار ،والعمل على تشــكيل جبهة
عربية وإســامية ودوليــة قوية وصلبة على
المستويين الرســمي والشعبي بحيث تكون
قــادرة على عــزل ومحاصرة حــكام اإلمارات
والبحرين.
.4المطالبة بتوفير كل أشــكال الدعم لقوى
المقاومة الفلسطينية والعربية واإلسالمية،
ودعــوة الــدول العربيــة واإلســامية الحرة
لفــرض المقاطعــة السياســية واالقتصادية
على أنظمة اإلمارات والبحرين.
.5إرساء خطة عمل فلسطينية موحدة قادرة
علــى التصــدي التفــاق الخيانة والعــار وأي
اتفاقيــات أخــرى يمكن أن تحــدث قريباً ،مع
ضرورة التحلل التام من اتفاقية أوسلو وكافة
االتفاقيات السياســية واألمنية واالقتصادية
مع الكيان الصهيوني.
.6دعوة أحــرار األمتين العربية واإلســامية
والشعوب المُحبة للعدالة إلى تشكيل تكتل
دولي قوي مضاد للحلف الصهيوني األمريكي
وأدواتــه ،ومنحــه كل أســباب القــوة بهدف
مواجهة اتفاقات الخيانة.
.7دعوة علماء األمّة إلى إصدار فتاوَى توضح
َ
والمُطبِّعين
الموقف الشــرعي من التطبيع
مع الكيان الصهيوني.

.8تشــريع قانون فلســطيني يُجَــرّم كافة
أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتباره
خيانة عظمى.
.9مطالبــة برلمانات العالم اإلســامي ســن
القوانين والتشــريعات التي تُجرّم التطبيع
وتحاسب مرتكبيه.
.10مخاطبــة المؤسســات الحقوقية العربية
والدوليــة للقيام بدورهــا بتجريم ومحاكمة
قادة ومســئولي الكيان الصهيوني ،وتفعيل
القــرارات الدوليــة الســابقة وعرضهــا أمام
المحاكم الدولية.
.11إطــاق حملــة برلمانيــة ودبلوماســية
وسياسية محلية ودولية حول مخاطر التطبيع
مع الكيان.
.12دعــوة الــدول المتضــررة مــن الكيــان
الصهيونــي إلــى وحدة العمــل والموقف في
مواجهــة االحتــال الصهيونــي واعتداءاتــه
المتكــررة علــى ثوابــت وحقــوق األمــة
ومقدساتها.
مداخالت النواب
النائب إسماعيل األشقر
بــدوه؛ ثمــن النائــب
إسماعيل األشقر ما جاء
بالتقرير ،مؤكداً إدانته
للتطبيــع االماراتــي
والبحريني مع االحتالل
الصهيوني ،معتبراً إياه
عــار وخيانة ســتالحق
اإلمــارات
حــكام
والبحريــن ،معربــاً
عن تقديره للشــعبين اإلماراتــي والبحريني
الرافضين للتطبيع.
وبــارك األشــقر ،تشــكيل القيــادة الوطنية
الموحــدة للمقاومة الشــعبية ،مطالبــاً إياها

العمــل علــى ســحب االعتــراف باالحتــال
الصهيوني ،وتفعيل المقاومة وقف التنسيق
األمني وســحب االعتراف بالمبــادرة العربية
ودراسة االنسحاب من الجامعة العربية.
النائب يونس األسطل
مــن ناحيتــه؛ عبــر
النائب يونس األسطل
عــن عــدم اســتغرابه
مــن تطبيع اإلمــارات
والبحرين مع االحتالل
الصهيوني ،معتبراً هذا
التطبيــع خيانــة ومن
الكبائــر والموبقــات،
قائــ ً
ا ":أرضنــا أرض
وقف إسالمي ومباركة للعالمين وال يجوز ألحد
أن يقدمها لليهود ،وأيضــا المطبعين العرب
يريــدون التخلص من القضية الفلســطينية
بشتى الطرق".
وأوضح األسطل أن التطبيع شامل ،فالتطبيع
يعمــل علــى دمــج االحتــال فــي شــعوب
المنطقــة ،وبالتالي قد يتحكــم في اقتصاد
وثقافــة وتوجهــات الــدول المطبعــة معــه،
متســائ ً
ال ماذا حقق المطبعين قديما كمصر
واألردن وحتى السلطة الفلسطينية.
النائب يونس أبو دقة
أما النائــب يونس أبو
دقــة ،أكد على ضرورة
استمرار صمود شعبنا
حتــى انتهــاء االحتالل
وعودة الالجئين ورغم
التطبيع مــع االحتالل،
معتبراً التطبيع خيانة،
وأن يوم توقيع اتفاقات
التطبيع مــع االحتالل
يوم أســود في تاريخ الــدول المطبعة حيث
وضعت يدها بيد احتالل قتل اآلالف واعتدى
على المقدسات والحرمات.
وقــال النائب أبو دقــة ":هــذه االتفاقات لن
توقف جرائم االحتالل بل ستشجعه ،وستمنح
االحتالل حرية أكبر للعمل في المنطقة ،لذا
علينا مواصلة المقاومة حتى التحرير والعودة،
وشعبنا دوماً يمر في ظروف صعبة لكنه دائما
يمضي في التحرير والعودة ،وقوته يستمدها
من وحدته".
النائب محمد فرج الغول
من جهتــه أكد النائب
محمــد فــرج الغــول؛
علــى أن قضيــة
فلســطين قضيــة
الشــرفاء مــن األمة،
مشدداً على أن مكان
االحتــال الطبيعــي
قفــص االتهــام فــي
المحاكــم الدوليــة
وليــس التطبيع معه وتكريمــه ،داعياً العالم
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الحر إلى عزل حكومتــي اإلمارات والبحرين،
خاصــة وأن التطبيــع مخالــف للقوانيــن في
دولتــي اإلمــارات والبحريــن ،مطالبــاً أحرار
العالــم للتوقيع على ميثاق فلســطين الذي
يؤكد أن كل فلسطين للفلسطينيين وحدهم
وعاصمتها القدس ويجب تحريرها.
النائب سالم سالمة

أما النائب سالم سالمة
قــال فــي مداخلته":
المطبعــون يطبعون
بأســمائهم وليــس
بأســماء شــعوبهم،
فهــم يخافــون علــى
كراســيهم ،ونحــن
على يقيــن أن النصر
حليفنــا ،وننعى اليوم الجامعــة العربية التي
لــم تقم بما حملت من أمانة وهو الدفاع عن
حقوق األمة العربية".
ووصــف مــا قامــت بــه االمــارات والبحرين
بالخيانــة لحــدود اهلل والمقدســات وللعــرب
والمســلمين ،وأن المســتفيد الوحيــد مــن
التطبيــع هو االحتــال أما العــرب فالتجربة
أثبتــت أن الــدول العربيــة التــي تطبــع مع
االحتالل تخسر قوتها واقتصادها.
النائب خميس النجار
بــدوه؛ اقتــرح النائب
خميــس النجــار أن
يكــون هنــاك يــوم
غضــب فلســطيني
العالــم
وألحــرار
إلســقاط اتفاق أوسلو
أو ً
ال ألنه بداية التطبيع
ومــن ثــم ننتقــل
للمطالبــة بإســقاط اتفاقــات التطبيــع بين
العرب واالحتالل" ،ألن اوسلو هي التي جاءت
بالتنسيق األمني وهو أسوء من التطبيع".
النائب يحيى العبادسة
من ناحيته؛ دعا النائب
يحيــى العبادســة
لتمكين الفلسطينيين
مــن كل مقاومــات
للدفــاع عن نفســهم
وأرضهــم ،واســقاط
قدرتهــم
ســلب
وقرارهــم ،والقــرار
األول الــذي يجــب
اتخــاذه الغاء أوســلو
وسحب االعتراف باالحتالل الصهيوني ووقف
التنسيق األمني.
وقال النائب العبادسة ":يجب أال نتباكى على
الجامعــة العربية فهــي لم تقدم شــيئاً ألي
دولة عربية ،هنــاك دوما من يطعن القضية
الفلســطينية ،واليوم الذي اختلــف أن التآمر
على القضية الفلسطينية أصبح علناً وليس
بالخفاء".
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لدى مشاركته بحملة أغالل وإهمال
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لدى مشاركته عبر تطبيق ""Zoom

د .بحر يحذر من خطورة اإلهمال الطبي بحق النائب الزهار يدعو لتشكيل تكتل دولي مضاد
للحلف الصهيوني األمريكي في المنطقة
األسرى في ظل تفشي كورونا
وجه رئيــس المجلس التشــريعي باإلنابة
أحمــد بحــر؛ كلمة مصــورة لألســرى في
ســجون االحتــال وذلك ضمن مشــاركته
بحملة أغالل وإهمال التي نظمتها جمعية
واعد لألســرى والمحررين لتسليط الضوء
على معاناة األســرى المرضى في ســجون
االحتالل مع تفشي فايروس كورونا.
قال فيها ":إن ســتة آالف أســير فلسطيني
وعربي في ســجون االحتالل ،منهم ""700
أســير مرضى بأمــراض مختلفــة ،ومنهم
أيضاً " "29مصابًا بفيروس كورونا والعدد
معرض للزيــادة في كل لحظة ،وجميعهم
يمارس االحتالل ضدهم سياســة اإلهمال
الطبي المتعمد".
وطالــب المؤسســات والمنظمــات الدولية
والمجتمــع الدولــي القيــام بواجباتهــا
اإلنســانية ،والعمل إلرســال لجنــة طبية
دولية لالطالع على الواقع الصحي لألسرى
األبطال ،مشيراً إلى وجود ثمانية من نواب

المجلس التشــريعي في سجون االحتالل؛
واصفــاً ذلك بأخطر انتهــاك عرفه التاريخ
للحصانة البرلمانية المعتبرة عالمياً.
وختم بحر؛ رســالته بدعوة األسرى للصبر
قائــ ً
ا ":إن يــوم حريتكــم آتٍ ال محالــة
وشــمس اإلفــراج عنكــم ستشــرق قريباً
وستتنسمون عبير الحرية عما قريب رغم
كيد السجان".

دعا رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية
النائب محمود الزهار؛ لتشكيل تكتل دولي
مضاد للحلف الصهيوني األمريكي وأدواته
الرخيصة في المنطقة ،ومنحه كل أسباب
القوة بهدف مواجهــة اتفاقات التطبيع مع
االحتــال والتصــدي للهيمنــة األمريكية
والصهيونية على المنطقة والعالم.
وأكــد الزهار ،خــال كلمة له فــي مؤتمر
بعنــوان" :إيران ضد التطبيــع" عبر تقنية
برنامج زووم ،أن االتفاق الذي أبرمه حكام
اإلمارات مع الكيان يشــكل طعنة في ظهر
شــعبنا ،واصطفافــاً في خنــدق االحتالل،
وتآمراً مباشراً على القضية الفلسطينية.
وطالب بتوحيــد كل مكونات األمة العربية
واإلســامية للتصدي لثقافــة التطبيع مع
االحتالل ،والعمل على تشكيل جبهة عربية
وإســامية ودولية قوية على المســتويين
الرســمي والشــعبي لعزل ومحاصرة حكام
اإلمارات ،وتجريم صنيعهم المشين.

وأوضــح أن أهم أهداف االتفــاق اإلماراتي
الصهيونــي هــو ضــرب واســتهداف قوى
المقاومة الفلسطينية والعربية واإلسالمية،
مطالبــاً بفــرض المقاطعــة السياســية
واالقتصاديــة وقطع كل أشــكال االتصال
مــع حكام اإلمارات ،مشــدداً علــى ضرورة
تدشــين خطة عمــل فلســطينية موحدة
للتصدي التفاقات التطبيع.

النائب هدى نعيم :المرأة الفلسطينية شاركت رئاسة التشريعي تدعو الدول الصديقة لدعم
في الحياة السياسية ومقاومة االحتالل
القطاع الصحي بغزة لمواجهة "كورونا"
أكــدت النائــب هــدى نعيــم؛ أن المــرأة
الفلسطينية شــاركت في الحياة السياسية
ومقاومــة االحتالل منــذ البدايــة النضال
الفلســطيني ،مشــيرة إلى أن المشــاركة
السياســية للمرأة في ازديــاد وذلك لوعي
المجتمعبدورها؛ووعيهابحقوقهاوواجباتها.
جــاءت تصريحات نعيم ،خالل مشــاركتها
الكترونيــاً بنــدوة نظمها معهــد "البرازيل
فلســطين" للدراســات حــول دور المــرأة،
وتابعت ":مع احتالل فلسطين عام ،1948
وتدمير  531قرية وبلدة فلسطينية ،وجدت
المرأة الفلســطينية نفســها أمام تحديات
جعلتهــا تنخــرط بالمقاومــة المباشــرة
لالحتالل".
وبينت أن الفترة الواقعة بين عامي "1967
حتــى  "1987شــهدت تراجعاً لــدور المرأة
الفلســطينية بعفــل سياســات االحتالل،
الفتة لتصاعد دور المرأة بعد ذلك ،منوهة
أن خمس سيدات كن متواجدات بالمجلس
التشريعي األول الذي انتخب عام "1996م"

ليرتفع عددهن إلى " "17ســيدة بالمجلس
الحالي المنتخب عام "2006م".
وفــي ختــام اللقــاء؛ تســاءلت عــن دور
المؤسســات الدوليــة التي تنــادي بحقوق
المــرأة في ظل اســتهداف االحتالل للمرأة
الفلســطينية؛ داعيــة لمحاســبة االحتالل
علــى جرائمــه والعمــل على دعــم المرأة
الفلســطينية وتعزيــز صمودهــا في وجه
االحتالل ومخططاته.

نائبان :بيان القيادة الموحدة خطوة إيجابية

النائب /حسن يوسف

النائب /حسني البوريني
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دعـت رئاسة المجلس
التشريعي البرلمانات
العربيـــة واإلسالمية
والصديقـــة حـــــول
العالــم لحث حكومات
بالدهــا لتوفيــر كل
أشكـال الدعم المالي
واللوجســتي إلنقــاذ
أهالـــي غـــــزة مــن
جائحــة كورونــا.
وناشــــدت رئاســــة
المجلــس فــي رســالة عاجلــة لعــدد من
البرلمانــات ،باإلضافة ألمين عــام جامعة
الدول العربية ،ومنظمة التعاون اإلسالمي،
ورئيس االتحاد البرلمــان العربي ،ورئيس
رابطة برلمانيون ألجل القدس ،بالتواصل
مع الجهــات المختصة فــي بلدانهم ودول
العالم لدعم القطاع الصحي بغزة وإســناد
خطته الطارئة في مواجهة الجائحة.
وجــاء في الرســالة؛ نأمل توفيــر المعدات

الطبيـــــة الالزمــــة
لحمايــة شــعبنا قبل
أن تقـــع الكارثـة -ال
سمــــــح اهلل ،-ومـــا
تخ ّلفه من تداعيـــات
بالغــــــة الخطــــورة
على حيــــاة شعبنـــا
حاضــرًا ومستقبـ ً
ال.
وشــــرحت الرسالـــة
ظـــــــــروف غــــــزة
المحاصــرة منــذ مــا
يزيـــد عن ثالثــة عشر عاماً ،والتي تفاقمت
مع وصــول جائحة كورونـا للقطــاع مؤخرًا
رغــــم االحتياطــات الوقائيــة واإلجراءات
الصحيـــــة المتخذة؛ مؤكدة أن غزة تفتقـر
إلــى أبســط اإلمكـــانات والمســتلزمات
الصحية التي تؤهلها لمواجهة الجائحــــة،
وال تملــك أدنــى المقومــــات الماديــــة
والطبيــــة والصحيــة لحمايــة المواطنين
والمرضي المتوقع اصابتهم.

أكـــد النائــب الشــيخ حســن يوســف؛
أن البيــان األول للقيــــادة الموحــدة
للمقاومــة الشــعبية يحمل فــي طياته
رســالة إلــى شــعبنا وجماهيــر أمتنــا
العربية واإلسالمية.
وشــدد النائــب يوســف ،فــي تصريــح
"للبرلمــان" علــى أن شــعبنا متوحــد
بخطواتــه وأهدافــــه الوطنيــة ،وقــد
تم ّثل ذلك بتشــكيل القيــادة الموحدة
بنــاء علــى توصيــات اجتمــاع األمنــاء
العامين للفصائل ،الفتاً إلى أنه ال خيار
أمامنا سوى ضرب كــــل من تســول له
نفســه تجـاوز الثوابت الوطنية؛ مشيراً
إلى أن اللجان األخرى ســيتم تشــكيلها
قريبــاً وســتعمل على إنهاء االنقســام،
وترتيب البيــت الفلســطيني الداخلي،

واعادة تفعيل منظمة التحرير.
تعزيز للوحدة الوطنية
من جانبــه ،أكــد النائب فــي المجلس
التشــريعي حســني البوريني أن صدور
بيــان القيــادة الموحــدة للمقاومــة
الشــعبية فــي هــذه الظــروف الصعبة
خطــوة إيجابيــة تبعــث األمــل بتعزيز
وحدة الشعب الفلسطيني ألنها صدرت
بشــكل موحــد وجــاءت نتيجــة اجتماع
األمناء العامين.
وأوضــح البورينــي؛ فــي تصريــح
"للبرلمــان" أن نجــاح القيــادة الموحدة
علــى األرض ســيتبعه خطــوات أخرى
أكثر تأثيراً في االحتالل ،مبيناً أنه يجب
أن يقتنع شعبنا بأنه قادر على مواجهة
االحتالل واالستمرار بمقاومته.
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تقارير وأخبار

النائب المصري يثمن جهود لجنة الطوارئ في بيت الهيا

AL - P R L M A N

مواقف برلمانية دولية
اتحاد البرلمانيين العراقيين يدعو لمساواة الفلسطيني بالعراقي

جدد اتحاد البرلمانيين العراقيين دعمه لفلسطين وقضيته العادلة والعمل على
نصرة فلســطين بشــتى الســبل الممكنة؛ جاء ذلك خالل زيارة وفد من رئاسة
اتحــاد البرلمانيين العراقيين الذي يضم بصفوفه " "700عضو برلمان ســابق
وحالي ،لسفارة فلسطين في العراق.
وأكــد رئيس االتحاد منتصر اإلمارة ،أن أعضاء االتحاد يضعون أنفســهم تحت
تصرف فلســطين ،موضحاً أن االتحاد سيشكل خالل األيام القادمة لجنة دائمة
لفلســطين؛ وقال ":إن االتحاد ســيقوم أيضا بالتحرك الفــوري إلقرار التعديل
القانوني المطلوب في البرلمان الحالي ليتم مســاواة الفلسطيني المقيم دائما
بالعراق ،بشقيقه العراقي بالحقوق والواجبات".

ثمن النائب مشــير المصري ،جهــود لجنة الطوارئ
في بيــت الهيا والهادفــة لتقديم أفضــل الخدمات
للمواطنين أثناء فترة الطوارئ الناجمة عن تفشــي
فيروس كورونا بمحافظات قطاع غزة.
جــــاءت تصريحــات المصــري ،لدى مشــاركته في
اجتمــاع لجنــة الطــوارئ فــي مدينــة بيــت الهيا،
بحضــور رئيــس البلديــة المهندس عــاء العطار،
ومديــر مركــز شــرطة بيت الهيــا المقــدم فراس
عليــان ،وممثلــي عن القــوى الوطنية واإلســامية
وأعضاء لجنة الطوارئ ومدراء المؤسســات األهلية
والجمعيات الخيرية بالمدينة.
واطلــع النائــب المصــري؛ علــى خطة عمــل لجنة

الطوارئ والمشــاريع التي قدمتها اللجنة واألنشطة
التــي نفذتهــا من أجل منع تفشــي الفيــروس بين
المواطنين على الرغم من قلة اإلمكانيات واألوضاع
الصعبــة التــي يمــر بها قطــاع غزة والتــي تتطلب
تقديم المســاعدات العاجلة ألهالي المنطقة تعزيزاً
لصمودهم في مواجهة الفيروس.
مــن ناحيته أشــار رئيــس البلديــة للخدمــات التي
تقدمهــا طواقــم البلدية منذ بــدء األزمة ،شــاكراً
أعضــاء اللجنة وشــرطة المدينة ومؤسســاتها على
جهودهــم الطيبة والمباركة فــي خدمة المواطنين
ومؤكــداً على اســتمرار الجهود حتــى انتهاء األزمة
واالطمئنان على سالمة المواطنين كافة.

لجنة القدس :األقصى إرث خالص للمسلمين ولن
يفلح االحتالل بتزوير التاريخ
أكــدت لجنــة القــدس واألقصــى بالمجلــس
التشــريعي؛ أن المســجد األقصى وهو حق خالص
للمســلمين وليس لليهــود أي حق فيه ،وســيبقى
قبلة األحرار المســلمين في العالم ليســرجوا إليه
ً
داعية أهلنا في
من أموالهم وأنفســهم ودمائهم؛
القدس واألراضي المحتلــــة عام 1948م لعمارته
والربــــاط فيــه ومواجهــة مخططــات االحتــال
الهادفــة للسيطــــرة عليــــه وفــرض التقســيم
الزماني والمكاني فيــه.
جــاءت هــذه التصريحــات فــي تصريــح صحفــي
أصدرتــه اللجنــة مؤخــراً؛ في ضــوء الممارســات
الصهيونية المســتمرة والمتصاعدة بحق المســجد
األقصى؛ من فرض التقســيم الزماني والمحاوالت
الحثيثــة لفــرض التقســيم المكانــي واقتحامــات

المســتوطنين وأداء طقــوس تلموديــة وصلــوات
يهودية في ساحاته.
ونــددت اللجنة فــي تصريحها؛ بتركيــب االحتالل
مجســات على ســطح باب األســباط والســعي إلى
تركيــب مكبّــرات صـــوت إضافيّــة علــى مــآذن
المســجد األقصــى في خطــوة تصعيديــة خطيرة
للتحكــم فــي شــئون المســجد وتغييــــر الوضــع
التاريخي واألثري القائم فيه.
ً
ملــكا وبرلمانًا
ودعــت اللجنــة المملكة األردنيــة
وحكومــة وشــعبًا إلى التدخّــل العاجــل وتحمّل
مسؤوليّاتهم وأداء أمانتهم تجاه المسجد األقصى؛
والتصــدي لخطوات االحتــال التي تُم ّثــل تعديًا
ســافرًا على اختصاص وزارة األوقاف األردنية في
رعايتها للمسجد وصالحياتها في إدارته الوقفيّة.

النائب الغول يزور مركز شرطة الشاطئ

تفقــد رئيــس اللجنة القانونيــة النائــب محمد فرج
الغول ،مركز شرطة مخيم الشاطئ الواقع غرب مدينة
غــزة ،واطلع على ســير العمــل اليومــي والصعوبات
والتحديات التي تواجهه طواقــم العاملين فيه؛ وكان
في اســتقباله مدير المركز وعدد من الضباط ورؤساء
األقسام الرئيسية.
وشــكر النائب الغــول؛ جهاز الشــرطة الفلســطينية
والعاملين فيه وخاصة جهودهم الرامية لمنع تفشــي
فيــروس كورونا بين صفــوف المواطنين والمحافظة
على أمن وســامة الوطن والمواطــن؛ داعياً جماهير
وأبنــاء مخيم الشــاطئ للتعاون مع الشــرطة وتغليب
المصلحــة العامــة متمنيــاً الســامة لــكل مكونــات
المجتمع الفلسطيني.
بــدوره ،قال نائــب مدير المركز الرائــد رائد صيام":
إن طواقم وأفراد مركز شــرطة الشاطئ يعملون بكل
طاقاتهم وعلى مدار الساعة بهدف حماية المواطنين
وذلك وفقاً للخطة الطارئة التي أعدتها وزارة الداخلية
لمنع تفشي الوباء".
وشــدد علــى ضــرورة التــزام المواطنيــن بتعليمات

نائب أردني :االحتالل ال يفهم سوى لغة القوة

أكــد عضو البرلمــان األردني خليل عطية؛ أن الجميــع يدعم كل توجه وتحرك
صادق من أجل وحدة الشــعب الفلســطيني ،لمقاومة االحتالل اإلسرائيلي ،وما
يتبعه من التطبيع ،الذي ينخر في وحدة األمة العربية واإلسالمية.
وقــال ":يجب على كل مخلــص ،أن يدعم هذا التوجه ،ويبــذل خطوات حثيثة
وصادقة إلتمام المصالحة الفلسطينية".
وحــول تلكــؤ االحتالل بتنفيــذ تفاهمات التهدئــة ،أكد عطيــة ،أن االحتالل ال
يعرف غير لغة القوة ،معرباً عن دعمه لكل الفصائل الفلســطينية ،التي تقاوم
االحتالل ،حتى يرجع لصوابه ،ويلتزم بما قدمه من تعهدات.

نائب تونسي :التطبيع بين البحرين واالحتالل خطوة في االتجاه الخاطئ
قال النائب عن حركة الشعب في البرلمان التونسي خالد الكريشي ":إن االتفاق
بين البحرين واالحتالل الصهيوني خطوة في االتجاه الخاطئ ،ولألسف سيكون
لها خطوات أخرى في نفس االتجاه مثلما سبقتها خطوات تطبيعية سابقة".
مــن جهته ،أكد الناطق باســم حزب قلب تونس والذي يضــم " "26مقعدًا في
البرلمان التونسي الصادق جبنون ،أن حزبه يعتبر أن حقوق الشعب الفلسطيني
ليست موضوع مساومة وال تسقط بمرور الزمن".
وبيّن أن اتفاقات التطبيع ال تلغي حق الشــعب الفلسطيني في تقرير مصيره
وبناء دولته بمرور الزمن ،أو مهما كانت تطورات السياسة العربية.
من جهتها ،قالت النائب عن التيّار الديمقراطي في البرلمان التونســي ،منيرة
العيّاري ":نحن ندعم القضية الفلسطينية بصفة مطلقة ومن دون شروط ،وال
نساند التطبيع".

نائب ماليزي يؤكد رفض التطبيع ويحذر من خطورته على فلسطين
أكد ســيد إبراهيم سيد نوح -عضو البرلمان الماليزي عن حزب عدالة الشعب-
وجود إجماع شعبي ورسمي ماليزي على رفض التطبيع مع االحتالل الصهيوني.
وقال ســيد نوح وهو المنســق اإلقليمي لرابطة برلمانيون من أجل القدس؛ إن
الشــعب الماليزي يرفض التطبيع مــع االحتالل باعتباره دعــوة للفتنة وضربا
لإلجماع الوطني ،وتقســيماً للشــعب الذي اعتاد أن يكون موحــدا تجاه قضية
فلسطين.
وأضاف سيد إبراهيم أن الماليزيين يستشعرون وجود تهديدات جديدة للشعب
الفلســطيني على أرضه وفي مخيمات الشتات ،تتمثل بتحول دول عربية علنا
من دعم القضية الفلسطينية إلى التواطؤ مع االحتالل والتحالف معه.

نواب باكستانيون يؤكدون دعم الحقوق الفلسطينية
أعــرب نواب باكســتانيون تضامنهــم الكامل مع فلســطين ،مؤكدين الموقف
التاريخــي لحكومات باكســتان المتعاقبة الداعم لفلســطين علــى الصعيدين
اإلقليمي والدولي ،ودعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته
المستقلة وعاصمتها القدس.
وعبــر عضــو مجلــس الشــيوخ فــي البرلمــان الباكســتاني ســراج
الحــق ،وأميــر الجماعــة اإلســامية فــي باكســتان أميــن محمــد
إســام ونائبــه خــال زيارتهــم للســفارة الفلســطينية فــي اســام
أبــاد ،اســتغرابهم مــن تهافــت بعــض الــدول للتطبيــع مــع االحتــال.
وفي ســياق منفصل؛ دعا أعضاء البرلمان الباكستاني عن حزب الشعب شرين
رحماني ،ورئيس مجلس الشيوخ السابق رضا رباني ،وفيصل كريم كندي إلى
استمرار نصرة فلسطين ومقاطعة المطبعين.

رئيس البرلمان اإليراني :التطبيع سيقود لزعزعة المنطقة
الســامة والوقاية والتعاون مع أفراد الشرطة؛ منوهاً
إلــى المهمــات والجهــود اليوميــة التي تبــذل بهدف
تطويــق الخارطــة الوبائية ومنع تمددها وتوســعها،
مضيفــاً بالقول ":نحــن نعمل بأقــل اإلمكانيات وفي
ظــل انعــدام الموازنات وقلــة أعداد القوى البشــرية
ونأمل من المواطنين مراعــاة هذه الظروف والتعاون
معنا من أجل سالمة المجتمع".

أكــد رئيس البرلمان اإليراني محمد باقر قاليبــاف؛ أن محاوالت فرض التطبيع
بين االحتالل ودول الخليج ستقود حتما إلى زعزعة أمن المنطقة.
وصرح قاليباف عقب اجتماع رؤساء السلطات الثالث في إيران بقوله ":الحقيقة
القائمــة اليوم هي أن الواليات المتحدة واالحتــال يعمالن على فرض تطبيع
العالقات بين الكيان الصهيوني ودول منطقة الخليج".
واعتبــر أن اتفاقــات التطبيــع مــع االحتالل خيانة لفلســطين واألمــة العربية
واإلســامية ،داعيــا للتراجــع عــن التطبيع مع االحتــال والعمل علــى تحرير
فلسطين.
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