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"جلبــوع" -ســيئ  مــن ســجن  بالفــرار  الســتة  األســرى  نجــاح  شــكلت عمليــة 
الســمعة والصيــت- صدمــة لقيــادة دولــة الكيــان، باإلضافــة لكونهــا بمثابــة 
كانــت  التــي  الصهيونيــة  واالســتخبارية  األمنيــة  للمنظومــة  القــرن  صفعــة 
تتباهــى بعظمــة اإلجــراءات األمنيــة ومتانــة التحصيــن فــي الســجن المذكور. 
لقــد تمكــن األبطال الســتة مــن انتــزاع حريتهــم بــاإلرادة والعزيمــة واإلصرّار 
الفريــد مــن نوعــه؛ فكيــف ألســير محكــوم مــدى الحيــاة ومحاصر منذ ســنوات 
عديــدة بيــن أربعــة جــدران خرســانية صمــاء؛ كيــف لــه أن يتمكن مــن التغلب 
علــى كل اإلجــراءات األمنيــة وطبقــات الحمايــة البشــرية واإللكترونيــة الحديثة 
االحتــال.  أنــف  رغــم  طليقــًا  حــرًا  ويصبــح  التعقيــدات  هــذه  كل  ويتجــاوز 
فعــًا إنهــا حماية اهلل وعنايته التــي أحاطت بهم في كل جانــب ورعتهم وظللتهم 
فــي كل تفاصيل العمليــة البطولية وعلى مــدار فترة التخطيط لهــا والعمل على 
تنفيذهــا، ومنــذ اللحظــة األولى لإلعــان عن فرارهــم وتيقن مصلحة الســجون 
الصهيونيــة مــن ذلك وحتى كتابة هذه الســطور ودولة االحتال بكل مؤسســاتها 
وقياداتها األمنية والعســكرية.. تعيش حالة من الصدمة والذهوب غير المســبوق.
اإلنجــازات  ســجل  إلــى  تضــاف  األســطورية  البطوليــة  العمليــة  هــذا 
التفكيــر  وســيلة  تعــدم  لــن  التــي  األســيرة  الفلســطينية  للحركــة  العظيمــة 
فــي كيفيــة الخــاص مــن ظلمــة الســجن وعتمــة الزنزانــة وقهــر الســجان. 

واجب وطني
إنه من الوجب الوطني واألخاقي والديني والقومي.. توفير الحماية لهؤالء األبطال 
الستة والعمل الدائم على صيانة كرامتهم كأبطال ومناضلين قهروا االحتال قبل 
األسر وبعده؛ اآلن جاء وقت حمايتهم وليس التآمر عليهم والتلصص على أخبارهم. 
مــن الواجــب الوطنــي أن يعلــم أربــاب التنســيق األمنــي وكل القوى التــي ترتع 
فــي ملعــب االحتــال أن محاولــة المســاس بهــم أو مجــرد التفكيــر بذلــك هــو 
مــن كبــرى الخطايــا القوميــة والوطنيــة التي لن يســكت عليهــا شــعبنا مطلقًا. 

رسائل مهمة
إن هذه العملية تبرق برسائل مهمة لعدد من األطراف ومن أهم تلك الرسائل ما يلي: 
أواًل: لاحتال، عليه أن يفهم أن شعبنا لن ينسى أبطاله خلف القضبان، وأن األسرى 
أنفســهم لن يوفروا جهدًا ولن يتركوا وســيلة من شأنها ايصالهم للحرية والتخلص 
من قيد الســجن والســجان، على االحتال أن يفهم أن كل اإلجــراءات األمنية التي 
تحيط بالسجون لن تُبقيّ األسرى على حالهم طيلة العمر، كما أن كل الجدران التي 
يشيدها االحتال حول دولته اللقيطة لن توفر له الحماية ولن تكتب لهم االستمرار 
وال البقــاء علــى أرضنا المباركــة التي حدثنــا التاريخ أنهــا لفظت وتلفــظ الغزاة.     
ثانيــًا: إلــى ســلطة رام اهلل، شــعبنا يرقبكــم جيــدًا فــا تحاولــوا العبــث بأمــن 
األبطــال وال تقدمــوا لعدونــا المقهــور والمهــزوم والمصــدوم جــراء فرارهــم؛ 
ال تقدمــوا لــه أي معلومــة مــن شــأنها المســاعدة فــي الوصــول إليهــم؛ وإذا ال 
تريدون المســاعدة فــي حفظ أمنهــم -وهذا متوقع- فــا تكونوا عونــًا لاحتال 
عليهــم؛ وأعلمــوا أن مســاهمتكم أو مســاعدتكم لاحتــال فــي الوصــول إليهم 
ســتكون مســمار كبيــر فــي نعــش الســلطة وقياداتهــا ومشــروعها وســيعجل 
ذلــك بــزوال حكمكــم ووجودكم مــن جزء عزيــز مــن أرض فلســطين المباركة.
ثالثــًا: إلــى المقاومــة البطلــة، كمــا تخططــون ليــل نهــار مــن أجــل أن يظفــر 
أســرانا األبطــال بالحريــة فهــم أيضــًا عــون لكم فــي ذلك، وهــا هــم يفاجئون 
العالــم بصنيعهــم ويقهــرون االحتــال بفعلهــم البطولــي، كونــوا علــى يقيــن 
أن شــعبنا يثــق بكــم ويقــدر عملكــم ويدعــم ســعيكم المشــكور نحــو ابــرام 
صفقــة تبــادل تعيــد الحياة ألســرانا األبطــال، فســيروا علــى بركــة اهلل تعالى.   
رابعًا: شــعبنا العظيــم، أنت الحاضنة لــكل اإلنجازات البطولية؛ وكما وفر الشــعب 
الفلســطيني الحمايــة والمحضــن الدافــئ للمقاومين علــى مر األزمنة والســنين 
فإنه مســتعد لتوفيــر الحماية الشــعبية لهؤالء األبطــال؛ وال نامت أعيــن الجبناء.

لجنة الداخلية تستمع لمدير مكافحة المخدرات 
وتزور شرطة غزة وتلتقي الدفاع المدني

نظمــت لجنــة األمــن والداخليــة والحكم المحلــي عدة 
أنشــطة ولقاءات خــال األيــام الماضية بهــدف الوقوف 
على الجهود الشــرطية وأعمال وإجــراءات الدفاع المدني 
الراميــة لحمايــة المواطنيــن وحفظ أمنهــم؛ "البرلمان" 
تابعــت تلك األنشــطة واللقاءات وأعــدت التقرير التالي: 

االستماع لمدير مكافحة المخدات
هــذا وعقــدت اللجنــة جلســة اســتماع لمديــر اإلدارة 
علــى  لاطــاع  المخــدرات،  لمكافحــة  العامــة 
جهودهــا فــي حفــظ المجتمــع مــن آفــة المخــدرات.
وســالم  راس،  أبــو  مــروان  النائبيــن  اللقــاء  وحظــر 
العقيــد  المكافحــة  إدارة  والتقيــا مــع مديــر  ســامة، 
الســلطان. ســامح  العقيــد  ونائبــه  القــدرة،  أحمــد 
وأشــاد النائب أبــو راس؛ بعمــل اإلدارة العامة لمكافحة 
المخــدرات وجهودهــم لحمايــة المجتمــع الفلســطيني 
مــن آفــة المخــدرات، وانجازاتهــم رغم قلــة اإلمكانات.
بــدوره أكد العقيــد القــدرة؛ أن اإلدارة العامــة لمكافحة 
المخدرات تبذل أقصى جهد مستطاع من أجل منع تهريب 
المخدرات للقطاع، الفتًا إلى أن جهات عديدة تحاول إغراق 
القطاع بالمخدرات بهدف رفع نسب الجريمة في المجتمع.

وتزور شرطة محافظة غزة
إلى ذلك زارت اللجنة مدير شــرطة محافظة غزة العقيد 
هاشم الســرحي، بحضور مدراء مراكز شرطة المحافظة 
كافة، وذلك لاطاع على سير العمل في مراكز الشرطة 
ومديرية شــرطة المحافظة، وضم الوفد كًا من رئيس 
اللجنة النائب فتحي حماد، ومقررها النائب مروان أبو راس.
وهنــأ النائــب حمــاد، العقيد الســرحي بتوليــه منصب 
لمواصلــة  داعيــًا  غــزة،  محافظــة  شــرطة  مديــر 
تحمــي  التــي  والتشــريعات  القوانيــن  وفــق  العمــل 
الشــرطة وتحافــظ على حقــوق وكرامــة أبناء شــعبنا.

بدوره؛ أكد النائب أبو راس؛ على ضرورة االلتزام بسامة 
اإلجراءات في األعمال اليومية، مشيداً بحالة األمن واألمان 
واالستقرار التي يعيشــها المجتمع في غزة، والذي تلعب 
فيه الشــرطة الدور األساســي، داعيًا شــرطة المحافظة 
إلنجاز تقرير يثبت االحتياجــات والمعيقات ورفعه للجنة 
حتى يتســنى لها متابعــة األمر مع جهــات االختصاص.
من جهته؛ شــرح العقيد الســرحي؛ طبيعة عمل شــرطة 
المحافظة من خال المراكز الست التابعة لها، موضحًا أن 
التطور في شرطة غزة كبير جداً حيث يوجد قاعدة بيانات 
موحدة وربط بين المراكز إلكترونيًا، وهناك برامج تحقيق 
متطورة تعتمد على اإلفادة اإللكترونية، األمر الذي سهل 
العمل واختصر الوقت، ووفر الكثير من النفقات، مبينًا بعض 
العقبات واالشكاالت والمعيقات التي تواجه عمل الشرطة.

وتلتقي الدفاع المدني 
وفي ســياق منفصل عقدت اللجنة جلسة استماع لجهاز 
الدفاع المدني، وأصحاب محطة الخزندار للغاز والبترول، 
على ضوء حادث تسرب الغاز الذي جرى مؤخراً في المحطة؛ 
وذلك بحضور مقرر اللجنــة وأعضاءها النواب: مروان أبو 
راس، ومحمد فرج الغول، وسالم سامة، ويونس أبو دقة.

واســتمعت اللجنة لشــرح مفصــل حول حادثة تســرب 
الغــاز مــن إحــدى الشــاحنات فــي المحطــة، وأســباب 
التســريب وكيفية ســيطرة جهاز الدفــاع المدني عليه.
من جانبه شدد الدفاع المدني من خال ممثله في الجلسة 
د. أحمــد المغير؛ على ضــرورة التــزام كل محطات الغاز 
والبترول بإجراءات األمن والســامة، في حين أكد ممثل 
أصحاب محطة الخزندار على التزام الشركة بكل القرارات 
الحكوميــة الصادرة بحقهــا، وأنها لطالمــا كانت ملتزمة 
وستظل بإجراءات السامة، وأنها ستعمل على االستجابة 
الشــتراطات الجهات الرســمية خاصــة الدفــاع المدني.

لجنة الداخلية أثناء اجتماعها مع مدير شرطة غزة

جانب من اجتماع لجنة الداخلية مع الدفاع المدني وأصحاب محطات الغاز والبترول
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د.بحــر يديــن اســتدعاء 
استخبارات الضفة للنائب 

ناصر عبد الجواد

التشريعي يوجه أسئلة برلمانية لرئيس متابعة العمل 
الحكومي وعدد من وكالء الوزارات

اللجنتان القانونية واإلقتصادية 
تناقشان املصادقة على مجلس 
أمناء هيئة الزكاة الفلســطينية
03

واملوازنــة  االقتصاديــة  لجنتــا 
تدرســان مشــروع قانون ملحق 
املوازنة للســنة املاليــة 2021م
04

النائــب حســن خريشــة: على 
السلطـــة إجــــــراء انتخابــات 

والخروج من مربع التسوية
06

مــن  تحــذر  القــدس  لجنـــة 
انتهــاكات االحتــال لألقصــى 

وتدعو  لحمايته
07

حول السالمة العامة وحماية المنتج الوطني وأزمة المياه

أســئلة  التشــريعي عــدة  المجلــس  وجــه 
برلمانية لرئيس متابعة العمل الحكومي أ. 
عصام الدعليس؛ وعدد من وكاء الوزارات 
ورؤســاء الهيئــات الرســمية، وذلــك خال 

جلسة عقدت منتصف األسبوع المنصرم.
وأكد رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د. 
أحمد بحر، في مســتهل الجلسة أن األسئلة 
البرلمانيــة هي من صميــم عمل المجلس 
التشــريعي وخاصة فيمــا يتعلــق بمتابعة 

ومراقبة العمل واألداء الحكومي.
فــي  االقتصاديــة  اللجنــة  رئيــس  ووجــه 

المجلس التشريعي النائب يحيى العبادسة؛ 
عدة أسئلة برلمانية 

لرئيــس لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي 
عصــام الدعليس، حول اعتمــاد الهيكليات 
التنظيمية في القطاع الحكومي، وتســكين 
الموظفين على الهيكليات؛ فيما وجه أسئلة 
أخــرى لــوكاء وزارات الماليــة واالقتصــاد 
ورئيــس ســلطة المياه حــول أزمــة المياه 

ووسائل حماية المنتج الوطني وغير ذلك.
متابعــة  جهــود  الدعليــس؛  بيــن  بــدوره 
العمل الحكومــي باعتمــاد الهيكلية، ورفد 

بالموظفين، ومنحهم  الرسمية  المؤسسات 
االستحقاقات الازمة رغم األزمات العديدة، 
مشــيرًا إلــى أن ذلــك يصطدم كثيــرًا في 
األزمــة الماليــة الراهنــة للحكومــة، فيما 
أوضــح وكاء الــوزارات المعنية آليات عمل 
وزرارتهم ومهامهم اليومية الهادفة لخدمة 

المواطنين. 
الرقابــة  لجنــة  رئيــس  وجهــت  بدورهــا 
بالمجلس التشــريعي النائب هــدى نعيم؛ 
ســؤااًل برلمانيًا لرئيس لجنة متابعة العمل 
الحكومــي، حــول محطــات الغــاز والوقود 

والتدابير الوقائية وشروط األمن والسامة.
وفي معرض رده على تلك األســئلة أوضح 
الدعليــس، آليات متابعة الجهات الرســمية 
لمحطات ونقــاط الغاز والوقــود، وجهودها 
الجهــات  وأن  المواطنيــن،  أرواح  للحفــظ 
الرسمية تتشدد في منح الرخص للمحطات 
ونقاط الغاز والوقود فــي حال كانت قريبة 
مــن مناطق ســكنية، مشــيرًا إلــى أنه في 
ذات الوقــت ال يمكن تجاهل أن هناك زحف 
ســكاني وعمرانــي بالقرب مــن المحطات 

المرخصة.

د. بحر يهاتف عائلة القيادي غوشة معزيًا بوفاته 
هاتف د. أحمد بحر، عائلة م. إبراهيم غوشة 
القيــادي في حركة حمــاس، معزيًا بوفاته 
بعد حياة حافلــة بالعطاء والعمــل والجهاد 
مــن أجــل فلســطين والقــدس واألقصى.
وقدم بحر؛ واجب العزاء لعائلة غوشــة الذي 
وافته المنية نهاية األســبوع المنصرم في 
المملكــة األردنيــة، وذلــك خــال اتصــال 
هاتفــي أجراه مع عمر نجل الفقيد غوشــة.
علــى  الفقيــد  محاســن  بجــر؛  واســتذكر 

وجهــاده  بجهــده  مشــيدًا  حياتــه  مــدار 
نصــرة  أجــل  مــن  لعقــود  اســتمر  الــذي 
يمثــل  رحيلــه  أن  إلــى  مشــيرًا  الوطــن، 
الفلســطينية. للقضيــة  كبيــرة  خســارة 
وشــيعت جماهيــر غفيــرة فــي العاصمــة 
األردنيــة المهندس إبراهيم غوشــة، الذي 
توفــي عن عمر يناهــز "85" عامًا، بحضور 
ومشاركة واســعة لقيادة حركة حماس في 
مقدمتهم إســماعيل هنية وخالد مشــعل.
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رئاسة التشريعي تستنكر ارسال 
البحرين سفيرا لها لدى االحتالل

د. بحر يهنئ ماليزيا بيوم االستقالل الـ "64"

لجنة الصياغة تبحث عدة مشاريع قوانين معدلة

بحثــت لجنة صياغة التشــريعات بالمجلس 
التشريعي عدد من مشاريع تعديل قوانين 
ومشــاريع قوانين جديدة، وناقشــت اللجنة 
فــي اجتمــاع لهــا برئاســة النائــب محمــد 
فرج الغول؛ مشــروع قانون معــدل لقانون 
المخــدرات رقــم 7 لســنة 2013، والمقدم 
من مجلس الوزراء، ويهدف مشروع القانون 
المعدل إلى تجاوز بعض اإلشكاالت العملية 
بتطبيق نصوص القانــون، ومواءمة أحكام 
القانــون مع التحــوالت االجتماعية والتقنية 

المستخدمة.
القانونيــة  الشــؤون  وأوضــح مديــر عــام 
بالتشــريعي أمجــد االغــا، أنه جــرى بحث 
إضافة نصوص جديدة واســتدراك القصور 
الذي يعتري بعض النصوص السارية، حيث 
تضمن المشــروع المعدل إعــادة تنظيم ما 
يسمى بتســليم المراقب لخارج الباد، وهو 
السماح لشحنات من المواد المخدرة بالمرور 
عبــر فلســطين لدولة أخرى بالتنســيق مع 
الجهات الرسمية من أجل القبض على تجار 

المخدرات الكبار.
وتضمــن مشــروع القانــون المعــدل وضع 
عقوبــات مشــددة بشــأن جريمــة غســيل 
األموال الناتج عن االتجار بالمواد المخدرة، 
والتي تهدف للحــد وتجريم تحويل األموال 

المتحصلة من جرائم المخدرات.
وقــال األغا:" ركز مشــروع تعديــل القانون 
على إضافة مــادة تتعلق بتجريــم الترويج 
االلكترونــي للمخــدرات من خال شــبكات 
االنترنــت، أو تشــفير المواقــع االلكترونية 
الســتخدامها فــي تبــادل المعلومــات عن 
المخدرات، تضمن مشــروع التعديل تجريم 
أفعال التلفيق وااليذاء للغير من خال وضع 

مواد مخدرة بشكل كيدي".
وشــدد المشــروع المعــدل مــن عقوبــات 
المقــررة على أفعال تهريــب المخدرات من 
وإلى فلســطين، وفرض المشــروع المعدل 
عقوبــات جديدة علــى أفعــال التصرف في 

المواد المخدرة دون إذن رسمي.

اســتنكرت رئاسة المجلس التشريعي على 
لسان د. أحمد بحر، تعيين مملكة البحرين، 
سفيرًا لها لدى االحتال الصهيوني، معتبرة 
ذلك تمادي جديد فــي خطيئة التطبيع مع 

االحتال.
وقــال بحــر؛ في تصريــح صحفــي تعليقًا 
على وصــول الســفير البحرينــي للكيان:" 
إن مملكــة البحريــن مُصــرّة مــن خــال 
إرســال ســفير لها لاحتال علــى الخوض 
في مســتنقع التطبيع، المرفوض إساميًا 
وعربيًا، والمخالف لــكل القرارات والمواقف 

هنــأ د. أحمد بحر رئيس المجلس باإلنابة، 
رئيــس البرلمــان الماليزي أزهــر عزيزان 
الشــقيق  الماليــزي  والشــعب  هــارون، 
بمناســبة يوم االستقال الماليزي الـ "64" 
والــذي يوافــق 31 أغســطس/ آب من كل 

عام.
وأشاد بحر؛ في رسالة وجهها األربعاء األول 
من ســبتمبر 2021م بما تبذله ماليزيا من 

ومــن أبــرز اإلضافات على مشــروع تعديل 
بحمايــة  تتعلــق  مــادة  إقــرار  القانــون 
الشــهود والمبلغين، وضمــان الحماية لهم 
وتعويضهم، األمر الذي سيسهم في كشف 
المزيد من القضايا، كما يضيف مادة تتعلق 
بإيداع شــرائح محددة فــي مصحات للعاج 
من اإلدمــان فــي تدابير عاجية بــداًل من 

فرض العقوبات.
المــواد  التعديــل مبتلــع  ويلــزم مشــروع 
المخدرة بالخضوع للفحــص الطبي إلثبات 

طبيعة المادة المبتلعة، 
ويعيد مشــروع قانــون النظر فــي خضوع 
جنايــات قضايا المخــدرات للتقــادم، حيث 
يقــرر إلغــاء النــص المتعلــق بعــدم إلغاء 
جنايات المخــدرات للتقادم، لتصبح جنايات 

المخدرات تخضع ألنظمة التقادم العامة.
تسويات بعض األراضي

وفــي موضوع آخر، ناقشــت لجنــة صياغة 
التشــريعات التعميمات الصادرة عن رئيس 
سلطة األراضي لفتح باب التسويات لبعض 
األراضــي خاصــة فــي منطقــة المصــدر، 
وتوقفت اللجنة أمام اإلطار القانوني الناظم 
لعمليــات التســوية، وناقشــت الضمانــات 
المشترطة بموجب القانون إلجراءات تسوية 
األراضــي غير المســجلة.، وتم تكليف لجنة 
فنية إلعداد مذكرة قانونية لدراســة اإلطار 

قانوني لتسوية األراضي.
مشروع قانون معدل لقانون التقاعد

وفي سياق آخر؛ اســتعرضت اللجنة مسودة 
النسخة النهائية المقدمة من اللجنة الفنية 
المكلفــة بإعــداد مشــروع قانــون معــدل 
لقانــون التقاعد رقم 7 لســنة 2005، حيث 
قررت اللجنة ترتيب ورشة عمل تضم ذوي 
العاقة لمناقشة السياسات العامة للتقاعد 

ومشروع القانون المعدل.
وأكــدت اللجنة على ضرورة إجراء دراســات 
إكتوارية وهــي المتعلقة باألثر المالي على 
مشــروع القانــون والتكلفــة االجمالية على 

الموازنة العامة.

العربية واإلسامية".
وأضــاف إن اجــراء البحريــن األخيــر يمثل 
دعمــًا وشــراكة مــع االحتال فــي عدوانه 
ضد شــعبنا الفلســطيني، وخدمة مجانية 
جديدة لاحتال، داعيًا مملكة البحرين إلى 
االرتقاء لموقف شــعبها الرافض للتطبيع، 
الشــقيق  البحرينــي  بالشــعب  ومهيبــًا 
والبرلمــان البحريني للعمــل من أجل وقف 
مسلســل التطبيع، والعودة لجادة الصواب 
في عزل االحتال وحصــاره وطرد ممثليه 

من االتحادات البرلمانية العالمية. 

دعم وإسناد للقضية الفلسطينية العادلة، 
يــزال  ال  الفلســطيني  شــعبنا  أن  مبينــًا 
يقاوم االحتال كما فعل الشــعب الماليزي 
وكل شــعوب العالــم الحــرة لنيــل الحرية 

واالستقال.
وشدد في رسالته على متانة واستراتيجية 
العاقات التاريخية واألخوية بين شــعبينا 

الشقيقين الفلسطيني والماليزي.

النائب عطون يحذر من تصاعد 
المواجهة بين األسرى واالحتالل

كشــف النائب المقدسي أحمد 
عطون؛ أن األســرى اإلداريين 
في سجون االحتال يستعدون 
إلطاق فعاليات ضد االعتقال 
اإلداري، موضحــًا أن مــن بين 
أبــرز فعالياتهــم هــو إضراب 

عام عن الطعام، 
وأوضــح النائــب عطــون؛ في 

حــوار مــع "البرلمــان" أن قــادة األســرى 
اإلدارييــن فــي حالــة نقاش لوضــع خطة 
للتصعيد رفضًا لجرائــم االحتال بحقهم، 
وأنهــم بانتظــار إقــرار هــذه الخطــة من 

المستويات العليا لتنفيذها.
وأشــار إلــى أن هنــاك حالة غليــان داخل 
ســجون االحتال خاصــة بيــن المعتقلين 
والمختطفين إداريًا بذريعة الملف الســري، 
مبينــًا أنه فــي االختطاف األخيــر له، جرى 
الحكــم عليــة إداريــا لمــدة ســتة أشــهر، 
وفي يــوم اإلفــراج عنه تفاجــئ بالتمديد 

دون  إضافيــة،  أشــهر  لســتة 
أي محاكمــة، وذلك حــال نحو 
فــي  إداري  مختطــف   "500"

سجون االحتال.
المقدســي  النائــب  وطالــب 
المبعد الســلطة الفلســطينية 
الجــاد  التحــرك  والفصائــل 
األسرى  والفعلي إلنهاء معاناة 
في ســجون االحتــال، خاصــة المعتقلين 
بالمســيرات  االكتفــاء  وعــدم  إداريــًا، 
والبيانات، مؤكــدًا أن الســلطة والفصائل 
تملــك مــن األدوات والعاقات مــا يمكنها 

تجريم االحتال.
وحمل االحتال والجهــات الدولية المهتمة 
بحقوق االنســان المســؤولية الكاملة عن 
حيــاة األســرى وأي تصعيد قــد يجري في 
سجون االحتال، بســبب مخالفة االحتال 
لكافــة القوانيــن والمواثيــق والمعاهدات 

الدولية.

أشــاد د. أحمــد بحــر بفرار ســتة أســرى 
"جلبــوع  ســجن  مــن  فلســطينيين 
الصهيونــي"، مؤكــدًا علــى أن ذلك دليل 
علــى أن شــعبنا تــواق للحريــة، وأن كل 
إجراءات االحتال لن تثنيه عن نيل مراده 
بالحريــة؛ باإلضافــة لكونهــا ضربة قوية 

الصهيوني. األمن  لمنظومة 
جــاءت بحر؛ فــي تصريح صحفــي أصدره 
صبيحــة يوم أمــس األول "بعيــد اإلعان 

د. بحر: فرار األسرى الستة نصر جديد وعمل اسطوري وضربة قوية لألمن الصهيوني
عن فرارهــم"، ووصف فيه فرار األســرى 
الســتة بالعمــل البطولــي ونصــر جديــد 
لشــعبنا والحركــة األســيرة، خاصة وأنهم 
تجــاوزا كل إجــراءات االحتال في ســجن 
جلبوع الذي يعد من أكثر سجون االحتال 
كل  أن  إلــى  الفتــًا  وتأمينــًا،  تحصينــًا 
تشديدات االحتال قد انهارت أمام إصرار 

أســرانا على الحرية والعيش بكرامة.
مــن  بالفــرار  أســرانا  انتصــار  أن  وأكــد 

ســجنهم وكســر قيدهم، يثبت أن عزيمة 
األســرى قوية ال تلين وأن سنوات السجن 
لم ولــن تقهرهم ولن تفت في عضدهم.

وشــدد رئيس المجلس التشريعي باإلنابة 
الحمايــة  كامــل  توفيــر  ضــرورة  علــى 
الممكنة لألســرى الســتة، وعــدم تركهم 
وحدهــم في معركتهم مــع االحتال التي 
بــدأت مــن لحظــة تمكنهــم مــن الفرار، 
مطالبًا السلطة برام اهلل والفصائل وأبناء 

شــعبنا لتشــكيل غطاء رســمي وشــعبي 
لهــم والعمــل على حمايتهم مــن ماحقة 

االحتال.  وبطش 
وأضــاف بحــر:" إن حادثــة فــرار األبطال 
الســته قد أذهلت العالم وشــكلت صفعة 
تاريخيــة للمنظومــة األمنيــة الصهيونية 
وأربكــت حســابات العدو ووضعــت قادته 
فــي مــأزق أمني وسياســي وعلينــا البناء 

الكبير". فوق هذا االنجاز 



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

العــدد
)235(A L  -  P  R  L  M  A  N

أخبار ومقاالت09 سبتمبر / أيلول 2021 م

 يوم انكسار الكيان
نفق طويل من ظلمة الزنزانة إلى شمس الحرية

 تلك هي حكاية فلســطين كما لخصهــا فجر يوم االثنين الماضي الموافق 2021-7-6  ســتة 
 أسرى فلسطينيين، حفرًا بأظافرهم التي أنشبوها في الصخر ليعانقوا فجر الحرية والخاص.

مــن فتحة صغيرة في الجــدار األمني المحيط بغــزة جاء الموت الزؤام لقنــاص صهيوني خرّ 
صريعا برصاص شــاب مجاهد ثأر ألبناء شــعبه.. ومن نقب صغير في جدار ســجن جلبوع كان 
الخزي للمنظومة األمنية الصهيونية.. ويوما ما، ومن ثغرة صغيرة في منظومة الكيان الغاصب 
 ســينفرط العقد ويزول الكيان بإذن اهلل، وعســى ذلك أن يكون قريبا ومن قبل سيف القدس.

فــكل التحيــة لألســرى األبطــال الذيــن قهــروا الســجان وكســروا قيــد الظلــم وساســل 
الظالميــن.. وكل التحيــة للمقاومــة الفلســطينية التــي أنجبــت مثل هــؤالء الرجــال األفذاذ 
الذيــن أذلــوا ناصيــة الكيــان الصهيونــي ومرغــوا كرامته فــي الوحــل والعــار، وكل التحية 
 لشــعبنا الفلســطيني الذي يحتضن المقاومة ويدافع عنها مهما كانــت التحديات والتضحيات.

إن تمكــن األســرى الفلســطينيين فــي التحــرر مــن قيود ســجن جلبــوع الصهيوني شــديد 
وعزيمــة  إرادة  أن  يُثبــت  الفلســطينية  للمقاومــة  كبيــرا  انتصــارا  يشــكل  التحصيــن 
األحــوال. مــن  حــال  بــأي  تهــزم  أو  تقهــر  أن  يمكــن  ال  والمجاهــد  والمقــاوم   الفدائــي 

الفلســطينية  للمقاومــة  مهمــة  رافعــة  تشــكل  األســطورية  العمليــة  هــذه  أن  شــك  وال 
وضربــة مدويــة لاحتــال الصهيونــي مــن شــأنها أن تضعــف مــن معنويــات المفاوضين 
الصهاينــة، وتعيــد التأكيــد علــى أن تحرير األســرى خيار ممكــن وواقعي للغاية، وأن كســر 
 قيــود وجــدران الســجون لم يعد شــيئا مســتحيا في عــرف وفهــم المقاومة الفلســطينية.

لقــد بــذل األســرى األبطــال جهدا خرافيــا فوق العــادة فــي التحضيــر والتخطيــط والتنفيذ 
لهــذه العمليــة النوعيــة التي يقــدّر الخبــراء الصهاينــة أنها اســتغرقت وقتا طويــا للغاية، 
بالرغــم مــن كل االحتياطات واإلجراءات األمنية المشــددة على مدار الســاعة داخل الســجن 
الــذي أعــدّ خصيصــا كقلعــة حصينــة لمنــع عمليــات التحــرر واالنعتــاق، فكانــت الضربة 
القاصمــة لألمــن الصهيونــي من حيث ال يحتســبون، وفــي ذلك أبلــغ داللة علــى أن اإلرادة 
 الصلبــة والعــزم الفتــيّ قــادر علــى مواجهة وقهــر ما يــراه الكثيرون مســتحيا بــإذن اهلل.

لن يســتيقظ الصهاينة من هــول الصدمة والذهــول الذي هيمن عليهم عقــب هذه العملية 
الرائعــة، ولن تفلح لجــان التحقيق التي يشــكلونها، واإلجراءات والتوصيات التي ســيخلصون 
إليهــا الســتخاص العبر مــن هذه العمليــة، والعقوبــات القاســية التي ســيوقعونها بحق ما 
يرونهــم مقصريــن أو متهاونيــن في تنفيــذ اإلجــراءات األمنية، فــي تغيير الحقيقة شــيئا، 
 ومهمــا عملــوا فلن يصمد مكرهــم أمام مكر اهلل، ويمكــرون ويمكر اهلل واهلل خيــر الماكرين.

إن يوم تحرر األســرى الستة هو يوم عيد وطني فلســطيني بامتياز، ويوم ذل وانكسار لدولة 
الكيان الصهيوني، وحقّ لشــعبنا الفلســطيني بكافة فئاته وشــرائحه أن يفرح ويســعد بهذا 
اإلنجاز العظيم، وأن يوقن بأن دولة الكيان الصهيوني هي دولة هشة بكل معنى الكلمة، وأنها 
 أوهــن مــن بيت العنكبوت، وأن يوم الغلبة وتحقيق االنتصــار والعودة لم يعد بعيدا بإذن اهلل.

لقــد آن األوان كــي تعيــش الســلطة الفلســطينية معانــي التاحــم مــع شــعبها ومقاومته 
الخطيئــة  إلــى  انجــرار  أي  شــعبنا  لهــا  يغفــر  ولــن  التاريخيــة،  اللحظــات  هــذه  فــي 
بتقديــم أي معلومــات إلــى الصهاينــة حــول أي مــن األســرى األبطــال، فــأي طعــن مــن 
 الخلــف لهــؤالء األبطــال هــو خيانــة عظمــى، وشــعبنا لــن ينســى، والتاريــخ لــن يرحــم. 
وختامــا.. فــإن عمليــة هــروب األســرى الســتة مــن ســجن جلبــوع بقدر مــا تشــكل تطورا 
نوعيــا للغايــة زلزل المنظومــة الصهيونية السياســية والعســكرية واألمنية واالســتخبارية، 
وحدثــا تاريخيــا فــي إطــار الصراع مــع االحتــال، فإنه يشــكل بالقــدر ذاته دفعــة معنوية 
هائلــة من شــأنها أن تلقــي بظالهــا اإليجابية على جهــود المقاومــة الفلســطينية لتحرير 
األســرى وإنجــاز صفقــة تبــادل مشــرفة فــي المســتقبل القريــب إن شــاء اهلل، وفــي ذلك 
بشــارة عظيمــة قادمــة ألســرانا األبطــال فــي ســجون االحتــال وأهلهــم الكــرام الذيــن 
اهلل.  بنصــر  واليقيــن  الثقــة  وكامــل  الصبــر  بفــارغ  والخــاص  الفــرج  ســاعة   يترقبــون 

        "ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر هللا، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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لجنتا القانونية واالقتصادية تناقشان 
المصادقة على مجلس أمناء هيئة الزكاة

النائب نعيم: نظام تشغيل ذوي اإلعاقة يكفل 
حقهم في التوظيف قانونيًا

ناقشــت لجنتي القانونية واالقتصادية المصادقة 
على رئيــس وأعضاء مجلــس أمناء هيئــة الزكاة 
الفلســطينية؛ جــاء ذلــك أثنــاء اجتماع مشــترك 
مؤخــرًا  التشــريعي  بمقــر  اللجنتيــن  عقدتــه 
بحضــور ومشــاركة النــواب: محمد فــرج الغول، 
ويحيــى العبادســة، وأحمــد أبــو حلبيــة، ومروان 
أبــو راس، ومحمــد شــهاب، ومشــير المصــري، 
ويوسف الشــرافي، وسالم ســامة، وهدى نعيم.

وبحــث االجتمــاع األســماء المرســلة مــن جهات 
للمصادقــة  التشــريعي  للمجلــس  االختصــاص 

أكــدت مســؤولة ملــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
فــي لجنة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة، النائب 
هــدى نعيــم، علــى أهميــة نظــام تشــغيل ذوي 
اإلعاقة فــي الوظائف الحكومية وغيــر الحكومية، 
والذي يتضمــن أحكامــًا إلزامية لتنظيــم إجراءات 
توظيــف ذوي اإلعاقــة وفــق ضوابــط معياريــة.

نظمتــه  اجتمــاع  خــال  نعيــم  النائــب  وقالــت 
المســتقلة لحقــوق اإلنســان، لمناقشــة  الهيئــة 
الائحــة التفســيرية بشــأن توظيــف األشــخاص 
إن  الرســمية:"  المؤسســات  فــي  اإلعاقــة  ذوي 
يكفــل  إلزاميــًا  قانونيــًا  إطــارًا  يُوجــد  النظــام 
اســتيعابهم ضمــن الوظائــف العامــة والخاصــة 
وســيمنحهم نقاط تفضيلية ألغــراض التنافس".

وأوضحت أن النظام الجديد الذي تم إقراره يلزم وزارة 
العمل ووزارة التنمية االجتماعية وديوان الموظفين؛ 
بإطاِق مشــاريع تشــغيل مؤقت لألشخاص ذوي 
اإلعاقة ممن لم يحالفهم الحظ في االستيعاب ضمن 
النســبة المخصصة لهــم وهي %5 مــن الوظائف.

طيلــة  التشــريعي  المجلــس  حــرص  وقالــت:" 
الســنتين الماضيتين على المشــاركة مــع اللجان 

عليهــا، ووجــوب مطابقتهــا للمعاير الــواردة في 
 2008 الــزكاة رقــم )9( لســنة  قانــون تنظيــم 
الســيما المــادة )29( منــه والتــي تتحــدث عــن 
تشــكيل مجلــس أمنــاء الهيئــة رئيســًا وأعضاء.

وشــدد النواب على ضــرورة األخذ بعيــن االعتبار 
لكافة المعايير الواجب توافرها في أعضاء مجلس 
أمنــاء هيئة الــزكاة والتي نــص عليهــا القانون، 
ثــم مصادقــة المجلــس التشــريعي عليهــا وفقًا 
لألصــول، كما تــم االتفاق علــى متابعــة اللجنة 
االقتصاديــة بالتشــريعي ألعمال ومهــام الهيئة.

المختصــة بمســتوى عــاِل مــن الجديــة؛ وســعى 
جاهــدًا فــي بلــورة إطــار قانوني مرجعي شــامل 
لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الوظائف 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة يبتعد عــن التنظير 
واإللزاميــة". بالواقعيــة  ويتســم  والشــعارات؛ 

مــن جهتــه قــال مديــر عــام الشــؤون القانونية 
والتشريعات في المجلس التشريعي أمجد األغا، في 
مداخلة له إنه مضى على إقرار قانون رقم )4( لسنة 
1999م، بشــأن حقوق ذوي اإلعاقة 22 سنة، إال أن 
األثر الملموس دون المأمول، وظلت نصوص القانون 
البالــغ عددها عشــرين مادة أغلبهــا دون تطبيق.

وأوصــى المجتمعون بضــرورة العمل علــى زيادة 
مستوى التنسيق والتشبيك على المستوى الحكومي، 
وجعل قضايا ذوي اإلعاقة أولوية لدى صناع القرار 
بمــا يضمن تحقيــق العدالــة والمســاواة، وتذليل 
العقبات أمام نظام تشــغيل وتوظيف األشــخاص 
ذوي اإلعاقة، مؤكدين ضرورة مواءمة القوانين مع 
االتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين خاصة 
بشــأن اتفاقية األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والعمل 
بشكل جدي على تشكيل المجلس األعلى لإلعاقة.
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لجنتا التربية والقانونية تدرسان التعديالت على مواد مشروع قانون التنفيذ الشرعي
عقدت لجنتي التربية والقضايا االجتماعية، 
والقانونية ورشة عمل لمراجعة التعديات 
الواجــب األخــذ بهــا علــى مــواد مشــروع 
قانون التنفيذ الشــرعي، واالســتماع لذوي 
االختصــاص قبــل طرح القانــون العتماده 

في المجلس التشريعي بالقراءة الثانية.
وشارك في الورشــة رؤساء وأعضاء لجنتي 
التربيــة والقانونيــة، وعــدد مــن رؤســاء 
المحكمــة  وقضــاة  الشــرعية،  المحاكــم 
العليا الشــرعية، ومجموعة مــن المحامين 
الشــرعيين من أصحاب الخبــرة، وعدد من 
مأمــوري التنفيذ فــي المحاكم الشــرعية، 
ورئيــس وأعضــاء مــن نقابــة المحاميــن 
المهتميــن  مــن  ولفيــف  الشــرعيين، 

والحقوقيين والشرعيين.

والموازنــة  االقتصاديــة  لجنتــي  عقــدت 
العامــة في المجلس التشــريعي برئاســة 
النائب يحيى العبادســة، جلســة اســتماع 
لوكيل وزارة المالية عوني الباشــا، رافقه 
مدير عام الموازنة العامة بالوزارة عزمي 
عايش، لمناقشــة مشــروع قانــون ملحق 
الموازنــة للســنة الماليــة 2021، المقدم 
ســابقًا من لجنة متابعــة العمل الحكومي 
بحضــور  وذلــك  التشــريعي،  للمجلــس 
كًا مــن النواب: يونس أبو دقة، وســالم 
ســامة، ويوسف الشرافي، وهدى نعيم. 

بــدوره طــرح النائــب العبادســة، بعــض 
التعديــل على ملحــق الموازنة وفقًا لقرار 
ســابق مــن المجلــس التشــريعي بشــأن 
إقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2021، 

عــن  التشــريعي  المجلــس  فــي  النائــب  أكــد 
زيــدان؛  الرحمــن  عبــد  طولكــرم  محافظــة 
أن انتــزاع ســتة أســرى حريتهــم مــن ســجن 
جلبــوع انتصــار لعقليــة وإرادة المقــاوم صاحب 
القضيــة علــى عقليــة اللصــوص مهمــا بلغت 
متانــة إجراءاتهــم، مشــددًا علــى أنهــا عمليــة 
ناجحــة بكل المقاييــس وتحمــل دالالت كبيرة.
ولفــت النائــب زيــدان؛ فــي تصريــح لــه إلــى 
إمكانيــة أن يكــون لتحررهــم أثر كبيــر ودفعة 

بدوره أكد رئيس اللجنــة القانونية النائب 
محمــد فرج الغول، علــى أهمية التعديات 
المقترحــة علــى مــواد مشــروع القانون، 

المبــررات  إدراج  ضــرورة  علــى  مؤكــدًا 
المقدم وذلك  الموازنة  المنطقية لملحــق 
تمهيــدًا لعرضه على المجلس التشــريعي 

منوهًا أنها من شأنها تيسر عمل وإجراءات 
تنفيــذ القانون بعد طرحه للقــراءة الثانية 
في المجلــس التشــريعي، مشــيرًا إلى أن 

في جلســته القادمة واقراه وفقًا لألصول.
من ناحيته بيّن الباشــا؛ أن وزارته أخذت 
بــكل التعديــات المقدمــة مــن المجلس 

مشــروع القانون يســعى إلى إرســاء إطار 
قانوني يكفل لألحكام النهائية التي تصدر 
عــن المحاكــم الشــرعية سُــرعة التنفيذ؛ 
وبالتالي ضمان نيل المحكوم لهم حقوقهم 

ضمن إجراءات يسيرة وسلسة وسريعة.
مــن جانبــه، شــدد رئيــس لجنــة التربية 
والقضايــا االجتماعية النائــب عبد الرحمن 
الجمل، على حرص لجنته على المســاهمة 
في إقرار القوانين التي تســاعد في خدمة 
المجتمع الفلســطيني والحفاظ على حقوق 
القانــون  أن مشــروع  المواطنيــن، مبينــًا 
المطــروح لــه أهمية كبيــرة فيمــا يتعلق 
بعمل القضــاء الشــرعي وســرعة التنفيذ 
وضمان الحقوق المختلفة للمتقاضين أمام 

المحاكم الشرعية.

التشــريعي علــى مشــروع قانــون ملحق 
 ،2021 المالية  للســنة  العامــة  الموازنــة 
منوهــًا إلى أنه تم تســليم لجنة الموازنة 
ملحــق  قانــون  مشــروع  بالتشــريعي 

التعديل. بعد  الموازنة 
هــذا وناقــش المجتمعــون قضايــا أخرى 
علــى هامــش االجتمــاع تتعلــق بآليــات 
وســبل تشــجيع المنتج الوطني، ومشكلة 
البطالة في المجتمــع وخاصة في صفوف 
وحملــة  الجامعــات  خريجــي  الشــباب 
الشــهادات العليا، حيث اســتعرض الباشا 
اتخذتهــا  التــي  والخطــوات  اإلجــراءات 
الــوزارات األخرى  وزارتــه بالتنســيق مع 
لوضــع حلــول لهــذه القضايــا ولــو كانت 

عاجلة. لكنها  نسبية 

بحضور وكيل وزارة المالية

لجنتا االقتصادية والموازنة تناقشان مشروع قانون ملحق الموازنة للسنة المالية 2021

لجنة التربية تلتقي وكيل وزارة التنمية االجتماعية وتشيد بخدمة الفقراء وذوي االحتياجات الخاصة

النائب زيدان: عملية "جلبوع" انتصار لعقلية المقاوم

عقــدت لجنة التربية والقضايــا االجتماعية 
فــي المجلس التشــريعي جلســة اســتماع 
لوكيــل وزارة التنميــة االجتماعية د. غازي 
حمد، لاطاع على جهود الوزارة في خدمة 
بعض الفئات المجتمعية ومحدودي الدخل.
وحضر اللقاء رئيس وأعضاء اللجنة النواب: 
عبــد الرحمــن الجمــل، ويحيى العبادســة، 
وســالم ســامة، ومحمد شــهاب، ويوسف 
الشــرافي، وخميــس النجار، وهــدى نعيم.
بدوره شــكر النائب الجمــل؛ وزارة التنمية 
االجتماعيــة على جهودها فــي خدمة أبناء 
شــعبنا ســيما الشــرائح الهشــة من األسر 
الفقيرة، وذوي االجتياحات الخاصة وغيرها.

مــن جانبه، اســتعرض حمد؛ جهــود وزارة 
التنميــة االجتماعيــة فــي المشــاريع التي 
نفذتهــا خــال الفتــرة الماضيــة، مؤكــدًا 
علــى حــرص الــوزارة على الشــفافية في 
اختيار أســماء المســتفيدين مــن الخدمات 
ولمســاعدات التي تقدمها الــوزارة، مؤكدًا 
حرص وزارته على تعزيز العاقة مع الضفة 
المحتلة بما يســاهم في خدمة المواطنين 
الضعيفــة. الشــرائح  صمــود  وتعزيــز 
كما استمع النواب لردود وكيل الوزارة على 
الماحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية عن أعمال وأنشطة اإلدارة 
العامة للشؤون المالية واإلدارية في الوزارة. 

قويــة للعمل المقاوم في شــمال الضفــة، مؤكدًا 
أنهــم يدركــون خياراتهــم ومــا يواجهونــه مــن 
تحديــات تتعلق بالعيــون الراصــدة لتحركاتهم.

إلــى أن أي محاولــة تحــرر ناجحــة مــن  ونــوّه 
شــأنها أن ترفــع معنويــات األســرى ألنهــا تؤكد 
انتصار إرادة األســير وهزيمة وانكســار السجان، 
مضيفــًا أن نجــاح األســرى فــي انتــزاع حريتهم 
تعكــس هشاشــة المنظومة األمنيــة التي تمثل 
شــاهد على هشاشــة الوضع السياســي للكيان.

وأثنى النائــب زيدان، على شــجاعة من وصفهم 
باألبطــال الســتة رغم شــدة اإلجــراءات إال أنهم 
نجحوا في التغلب عليها والفرار من السجن، وأردف 
قائًا:" على الرغم من أن األسرى يتعرضون عادة 
لتضييقــات ومضايقات وعقوبات وانتقام من قبل 
إدارة السجون إال أنها ال تعادل فرحتهم بالنجاح، بل 
ستشكل حادثة فرارهم من السجن األكثر تعقيدًا 
وتشــديدًا في اإلجــراءات مثاال يحتــذى لمحاوالت 
الحقــة قــد يقــوم بعــض األســرى بتنفيذهــا".
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فــي  الاجئيــن  شــؤن  لجنــة  نظمــت 
المجلــس التشــريعي سلســلة لقــاءات 
واجتماعات بحثت خالهــا آليات تفعيل 
قضية الاجئين وســبل تقديم الخدمة 
لهــم وإبقــاء قضيتهم حيــة في نفوس 
أبناء الشــعب الفلسطيني وأحرار العالم 
الفعاليــات  تلــك  تابعــت  "البرلمــان" 
واالجتماعــات وأعــدت التقريــر التالي: 
هــذا واســتقبلت اللجنــة مديــر دائــرة 
الاجئيــن فــي حركــة حمــاس الوزيــر 
الســابق د. محمــد المدهــون، رافقــه 
مسؤول اللجان الشــعبية في المخيمات 
مــازن الشــيخ، وذلــك بحضــور رئيس 
وأعضاء اللجنة النــواب: عاطف عدوان، 
وســالم ســامة، وأحمــد أبــو حلبيــة.
مخيمــات  أحــوال  اللقــاء  واســتعرض 
والشــتات  الوطــن  فــي  الاجئيــن 

والمشــاكل والصعوبات التي يوجهونها 
ودور اللجان الشــعبية داخل المخيمات، 
وندد المجتمعــون بتقليصات "األونروا" 
وقراراتهــا التعســفية ضــد الموظفين، 
رافضيــن اقتحامــات االحتــال اليومية 
الضفــة  فــي  الاجئيــن  لمخيمــات 
المحتلــة، داعين إليجاد حلول ســريعة 
لمعانــاة مخيــم نهــر البارد فــي لبنان.

زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم
إلى ذلك زارت اللجنة وكيل وزارة التربية 
والتعليــم د. زياد ثابت، وناقشــت معه 
التركيز على القضايا والثوابت الوطنية 
والفلســطينية في المنهاج الفلسطيني 
وفــي كل األنشــطة الامنهجيــة فــي 
بتاريخهم  الطــاب  وربــط  المــدارس، 
وموروثهم الفكري والثقافي والتاريخي.
بدوره أقترح رئيس اللجنة النائب عاطف 
عدوان تفعيل قضية الاجئين من خال 
إضافة بعض الماحق الدراسية للمنهاج 
ثوابــت  علــى  والتركــز  الفلســطيني 
القضيــة الوطنيــة، والعمل على نشــر 
الرواية الفلسطينية لألحداث التاريخية، 
وتفعيل بعض األنشطة الامنهجية في 

ُعبر سلسلة لقاءات.. لجنة الالجئين تبحث آليات تفعيل قضية الالجئين وسبل خدمتهم

المــدارس من خــال اســتضافة بعض 
الفلســطينيين،  والمثقفين  المؤرخيــن 
وانتــاج مــواد إعاميــة توثــق معانــاة 

الطــاب. علــى  وعرضهــا  الاجئيــن 
بدوره، أشار ثابت؛ إلى أن إعداد المناهج 
الفلســطينية يتم بشــكل مشترك بين 
قطاع غــزة والضفــة المحتلة، مشــيرًا 
إلــى ســعى الــوزارة المســتمر لتطوير 
يخــدم  بمــا  األفضــل  نحــو  المنهــاج 
مســتعرضًا  الفلســطينية،  القضيــة 
المكملة  المدرســية  األنشــطة  أهميــة 
للمنهــاج التعليمي، ودورهــا في تثبيت 
وتدعيــم الحقــوق الفلســطينية، مبينًا 
أن دائرة األنشــطة في الوزارة تســعى 
دائمــًا إلحيــاء المناســبات والفعاليــات 
الوطنيــة وتعمل وفــق أجنــدة محددة 
لتعزيز الجانــب الوطني عنــد الطاب.

وأشــار إلــى أن الــوزارة عملــت علــى 
انتــاج مــادة تعليميــة يتــم تدريســها 
بجانــب المنهــاج الفلســطيني وتركــز 
علــى المهارات األساســية للطاب، إلى 
جانب تعزيــز القيم الدينيــة والوطنية 
واالجتماعيــة وغيرها، الفتــًا إلى بعض 
البرامج والمســابقات السنوية التي يتم 
تطبيقها فــي المــدارس وتدعم تعزيز 
القيــم اإلســامية والثوابــت الوطنية.

وتستقبل التوجيه السياسي والمعنوي
واســتقبلت اللجنة رئيس هيئة التوجيه 
السياســي والمعنوي محمد الجريســي، 
وبحثــت معه مركزية قضيــة الاجئين، 
في حين استعرض األخير خطط الهيئة 
مع الجهات المختلفة ومنها وزارة التربية 
والتعليم لنشر التوعية بقضية الاجئين 
لطــاب المــدارس، ولعناصــر األجهزة 
األمنية والنزالء في السجون، الفتة إلى 
أن الهيئة تعمل على إعداد ورقة توعية 
حول قضية الاجئين والثوابت الوطنية.

لقاء مسؤولي دوائر الالجئين في 
الفصائل 

وفي ذات السياق عقدت اللجنة اجتماعًا 
مع مســؤولي دوائر شؤون الاجئين في 
القوى والفصائل الفلســطينية، ورؤساء 
اللجان الشــعبية في المخيمات، وبحثوا 
حــق العــودة والقــرارات األمميــة التي 
تناولته، بدورهم استعرض مدراء دوائر 
شــؤون الاجئين في القــوى والفصائل 

الفلســطينية أحــوال الاجئيــن داخــل 
المخيمــات ومعاناتهم في ظل تقليص 
وكالة غوث وتشغيل الاجئين لخدماتها 
المســاعدات،  وقلــة  لهــم،  المقدمــة 
وارتفاع نســب البطالة فــي صفوفهم.

وأشــار الحضــور النحــراف دور وكالــة 

غــوث وتشــغيل الاجئيــن عــن دورها 
مســاعدة  فــي  األساســي  وهدفهــا 
وتنصلهــا  الفلســطينيين  الاجئيــن 
تدريجيــًا مــن تقديــم الخدمــات لهم، 
صيوأمريكيــة. أجنــدة  وفــق  وعملهــا 

ودعــا االجتمــاع إليجاد جســم قانوني 
فــي  الشــعبية  اللجــان  عمــل  ينظــم 
المخيمــات وتنســيق تقديــم الخدمات 
يعفــي  ال  بمــا  المخيمــات  داخــل 
األونــروا مــن واجباتهــا ومســؤولياتها.
وتبحث خطة عملها للربع األخير من 

العام 2021م
اجتمــاع  اللجنــة خــال  هــذا وبحثــت 
دوري عقدته مؤخــرًا خطة عملها للربع 
األخير من العام الجــاري 2021، وأقرت 
جملــة من األنشــطة والفعاليــات، التي 
وملفاتهــم. الاجئيــن  قضيــة  تخــدم 

اتفــاق  االجتمــاع  ذات  فــي  وناقشــت 
اإلطار المبرم بين وكالة غوث وتشغيل 
"األونــروا"،  الفلســطينيين  الاجئيــن 

والواليــات المتحــدة األمريكيــة، والتي 
تحــدد طبيعة مهــام وأعمــال موظفي 
"األونــروا"، ومراقبة المبالغ المالية التي 
تصرف لهــم وكيفيــة وآليــات صرفها، 
وآراء موظفيهــا،  ومتابعــة تصريحــات 
معبرة عن قلقها مــن االتفاق المذكور.

لجنة الالجئين لدى زيارتها لوكيل وزارة التربية والتعليم د.زياد ثابت

النائبان عاطف عدوان وسالم سالمة لدى استقبالهما هيئة التوجيه السياسي والمعنوي

جانب من االجتماع الذي عقدته اللجنة مع مسئولي دوائر الالجئين في الفصائل الفلسطينية

النائب القرعاوي يدعو لتحرك عاجل نصرة لألسرى
التشــريعي  المجلــس  فــي  النائــب  دعــا 
الفلســطيني عــن محافظة طولكــرم فتحي 
القرعــاوي، إلى ضرورة التحــرك العاجل في 
الشارع الفلسطيني لنصرة األسرى في سجون 
االحتال، وتسليط الضوء على قضيتهم من 
خال مســيرات وفعاليات تضامنية مستمرة.

وأكــد النائب القرعاوي فــي تصريح صحفي 
لــه، علــى أهميــة نصرة األســرى فــي هذا 

إلجــراءات  فيــه  يتعرضــون  الــذي  الوقــت 
عقابيــة داخــل ســجون االحتــال، محــذرًا 
الســجون  فــي  الداخلــي  الوضــع  أن  مــن 
أي لحظــة. فــي  لانفجــار  قابــًا  ســيكون 

واعتبر النائب القرعاوي أن إجراءات االحتال 
العقابية بحق األسرى متوقعة من قبل إدارة 
ســجون االحتال، بعد النصر المؤزر ألسرانا 
وشعبنا الذي حققه األسرى األبطال في سجن 

جلبوع، والذين تمكنوا من كسر القيد والفرار.
واســتنكر القرعاوي ضعف اهتمــام الجهات 
الرســمية المعنية بقضية األســرى، مطالبًا 
تقــوم  أن  بضــرورة  اهلل  بــرام  الســلطة 
بدورهــا لتــدارك الوضــع، وتتواصــل مــع 
الجهــات الدوليــة والحقوقية لمنــع تدهور 
األوضــاع فــي الســجون، والوقــوف بوجــه 
اإلجــراءات العقابية الظالمة بحق األســرى.
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النائب الشرافي يتفقد عددًا من مدارس شمال غزةنواب الوسطى يلتقون مدير تعليم المحافظة

ناقــش نواب التشــريعي فــي المحافظة 
مديــر  مــع  تعليميــة  الوســطى قضايــا 
مديريــة التربية والتعليــم في المحافظة 
هشــام الحــاج، وأشــاد النــواب بالجهود 
الكريمة التــي تبذلها مديرية التعليم من 
أجل الرقي بالمسيرة التعليمية من خال 
التعليميــة وتدريــب  االرتقــاء بالبرامــج 
الكادر التعليمي والمحافظة على استمرار 
االنجاز الذي تحققه المديرية على صعيد 
نتائــج الثانوية العامة، وضم وفد النواب: 
عبد الرحمن الجمل وسالم سامة، وهدى 

نعيم. 
وطرح وفــد النــواب العديد مــن القضايا 
التعليمية التي تخص المســيرة التعليمية 

تفقد النائب يوســف الشــرافي؛ عــددًا من 
المداس الحكومية في محافظة شمال غزة، 
وذلك بمشاركة وفد من قيادة حركة حماس 
في المحافظة، وكان في اســتقبالهم مدراء 
المدارس والهيئة التدريســية وممثلين عن 

الطلبة. 
وتوجه النائب الشــرافي لجميع المدرســين 
ومــدراء المــدارس بالشــكر والتقدير على 

في المحافظــة منها نقص عدد المدارس 
وازدياد أعداد الطاب في الغرفة الصفية 
تنقــات  لقضايــا  باإلضافــة  الواحــدة، 

المدرسين الداخلية وبين المحافظات.
واقترح النواب أن تتكاثف الجهات المعنية 
جديــدة  مــدارس  لبنــاء  أراض  لتوفيــر 
الســتيعاب األعــداد الكبيرة مــن الطاب 

والطالبات المتزايدة باستمرار. 
مــن جانبه، رحــب مدير مديريــة التربية 
والتعليــم هشــام الحاج بالنــواب، مؤكدًا 
علــى متابعتــه للقضايــا المطروحــة مع 
الجهــات المعنيــة، وشــاكرًا النــواب على 
العمليــة  اهتمامهــم ومتابعتهــم لســير 

التعليمية في المحافظة الوسطى.

النائب ناصر عبد الجواد: رفضت استدعاء استخبارات 
السلطة ولن نقبل باستمرار التغول على المواطنين  

النائب خريشة: على السلطة إجراء االنتخابات 
ومغادرة مربع التسوية

أكــد النائــب فــي المجلــس 
محافظــة  عــن  التشــريعي 
ســلفيت ناصر عبــد الجواد، 
على أن كل إجراءات األجهزة 
األمنيــة في الضفــة الغربية 
ضد نواب الشعب الفلسطيني 
لــن تثنيهم عــن الدفاع عن 
حقــوق ومصالــح شــعبهم.

وقال عبــد الجواد فــي حوار 
مــع "البرلمان" حول اســتدعائه من جهاز 
االستخبارات العسكرية:" تفاجأت باتصال 
شــخص عرف نفســه أنــه مســؤول جهاز 
االســتخبارات العســكرية فــي محافظــة 
سلفيت يطلب مني الحضور لمقر الجهاز، 
تمامــًا ألن جهــاز  الــذي رفضتــه  األمــر 
بأفراد  العســكرية مختص  االســتخبارات 
األمــن وليــس المدنييــن، وايضــًا ألنه ال 
يوجــد أي مســوغ قانوني الســتدعائي".

وأضــاف النائــب عبــد الجــواد:" أوضحت 
للمتصــل أني متفاجئ من هــذا االتصال 
وال يوجد شــيء يســمى زيــارة مقر أمني 
التعــارف  أراد  فــإن  التعــارف،  بغــرض 
يتفضــل بزيــارة بيتي، أو فــي حال وجود 
جريمــة متهم بهــا يمكنــه اعتقالي وفق 
القانــون بأمر رســمي من النائــب العام".

وبيــن أنــه أوضــح للمتصل أن مــا يجري 
مخالف للقانــون وأنه غير مقبول التعامل 
مع أي نائــب أو أي مواطن بهذه الطريقة، 

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس حســن 
خريشــة، أنه بــات مــن الضــروري إجراء 
انتخابات فلسطينية تشــريعية ورئاسية، 
وترتيــب البيــت الفلســطيني فــي ظــل 

المخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية.
وقال خريشة:" إن قيادة السلطة ورئيسها 
ومفاوضيهــا يصــرون على عــدم مغادرة 
مربع المفاوضات والركض خلف التسوية، 
رغــم أنهــم يدركــون أن رئيــس حكومة 

االحتال يرفض ذلك جملة وتفصيا".

موضحــًا أنه فــي وقت الحق 
اتصل وســيط يقترح جلسة 
األمــر  محايــد،  مــكان  فــي 
أيضــًا،  رفضــه  تــم  الــذي 
أن  الوســيط  أوضــح  حيــث 
االســتدعاء جاء علــى خلفية 
عبــد  للنائــب  منشــورات 
الجواد علــى مواقع التواصل 
فيهــا  ينتقــد  االجتماعــي 
تعامــل األجهزة األمنية في عــدة ملفات.

واعتبــر أن مــا جــرى معه هو عبــارة عن 
اختبــار لرصــد ردود الفعــل، مؤكــدًا أن 
قــرار حــل التشــريعي مــن قبــل رئيس 
السلطة كان غير قانوني وأدى إلى الكثير 
القانونيــة. والتجــاوزات  المخلفــات  مــن 

وقال النائــب عبد الجواد:" إن ممارســات 
األجهــزة األمنيــة لــن تســتطيع إخراس 
أصواتنــا في الدفــاع عن حقوق شــعبنا، 
ولن نقبــل بالظلــم وال باســتمرار تغول 
الســلطة التنفيذيــة علــى المواطنيــن".

اعتــداءات  الحــوار  أثنــاء  واســتعرض 
وانتهاكات سلطة رام اهلل وأجهزتها األمنية 
بحــق المواطنين وتغولهــا على حقوقهم 
المدنيــة، خاصة ملف االعتقال السياســي 
وماحقة الشباب الثائر ومصادرة الحريات، 
داعيــًا الــكل الفلســطيني للوقــوف صفًا 
واحدًا في وجه هذه التصرفات المرفوضة 

وطنيًا واخاقيًا . 

وأضــاف أن البقاء في هذا المســار ال يعدو 
كونه قفزات في الهواء لن تجلب أي شيء 
وســتضر في الهوية الفلسطينية واألجيال 

القادمة.
وشدد على ضرورة البدء بإجراءات انتخاب 
المجلس الوطني الفلســطيني واستكمال 
مســار تجديد الشــرعيات بشــكل كامل، 
لتقويــة القضيــة الفلســطينية وتحقيــق 
الوحــدة لمواجهة مشــاريع التصفية التي 

تستهدفها.

الجهود الجبارة التي تبذل في خدمة طابنا 
ومن أجل إنجاح المسيرة التعليمية في ظل 
الظروف االستثنائية وخاصة جائحة كورونا.
الزيــارة جــاءت بهــدف  الجديــر ذكــره أن 
االطمئنان على ســير العملية التعليمية في 
محافظة شمال غزة ســيما أن التدريس قد 
انتظم هــذا العام وجاهيًا بعد انقطاع لمدة 

عامين متتاليين بسبب جائحة كورونا.  

النائب الجمل يستقبل رئيس بلدية وادي غزة

اســتقبل النائب عبد الرحمن الجمل، وفدًا 
من ســكان منطقة وادي غزة برئاسة جبر 
أبــو حجير رئيس بلدية وادي غزة، وناقش 
الطرفــان مشــكلة عــدم توفــر مدرســة 
إعداديــة فــي منطقة وادي غــزة، ورفض 
مدارس الوكالة في البريج استقبال طاب 
المرحلة اإلعدادية من أبناء المنطقة، ووعد 
النائــب الجمــل بمتابعــة األمر مــع جهات 

االختصاص. 
فــي ســياق منفصل شــارك الجمــل؛ في 
حفل تســليم مقر نــادي اتحاد ديــر البلح 
لوزارة األوقاف والشــئون الدينية لتوسعة 
مستشــفى شــهداء األقصى، بحضور عبد 

السام هنية مساعد األمين العام للمجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة، ود. مدحــت 
محيســن مســاعد وكيــل وزارة الصحــة، 
وذيــاب الجرو رئيس بلديــة دير البلح، ود. 
إيــاد الجبري نائــب مدير عام مستشــفى 

شهداء األقصى.
وشــكر النائــب الجمــل المجلــس األعلى 
للشــباب والرياضة على منحــه مقر نادي 
اتحاد دير البلح إلى وزارة األوقاف والشئون 
الدينيــة والتــي بدورها منحته إلــى وزارة 
الصحة لتوسعة مستشفى شهداء األقصى، 
مؤكدًا أن هذا األمر من شــأنه المســاهمة 

في رفع القدرات الخدماتية للمستشفى.
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مواقف برلمانية دولية
نائب أردني: الشعب األردني يقف صفًا واحدًا في الدفاع عن القدس

أكد رئيس لجنة فلســطين النيابية في البرلمان األردني النائب محمد الظهراوي، على 
أن كل األردنيين "مسلمين ومسيحيين" شاركوا في الدفاع عن عروبة القدس، ووقفوا 
صفًا واحدًا أمام العدو اإلســرائيلي المتغطرس الذي حاول وما يزال يعمل على تفتيت 

األراضي الفلسطينية والشعب العربي الفلسطيني.
وأشــار الظهراوي، خال زيارة الجمعية األرثوذكســية باألردن إلى أن المملكة األردنية 
تســير بــكل مكوناتهــا دعما لفلســطين، وأن المقدســات المســيحية في فلســطين 
ككنيســتي القيامة والمهد جزء من القدس وفلسطين وأن موقف األردن تجاه القضية 

والمقدسات الفلسطينية وشعبها ثابت وراسخ.
وأكــد على الوصاية الهاشــمية على المقدســات اإلســامية والمســيحية في القدس 
المحتلة وضرورة الحفاظ على عاقات االخوة اإلســامية والمســيحية، مشيرًا الى دور 

المسيحيين وما قدموه من الشهداء دفاعا عن المقدسات في فلسطين.

نائب كويتي: سنواصل دعم فلسطين
أكــد النائب الكويتي أســامة الشــاهين، أن برلمان باده ســيواصل دعم فلســطين، 
وأضاف في تصريح صحافي إن جهود ومساهمات مجلس األمة الكويتي كممثل لشعب 
الكويت تجاه مدينة القدس الشــريف وفلسطين مســتمرة، خاصة وأن جهود المجلس 

تحظى بالتقدير والشكر. 
جــاء ذلك خال اجتماع للهيئــة التنفيذية لرابطة برلمانيون ألجــل القدس في مدينة 
إسطنبول التركية، وذلك للوقوف على أداء اللجان اإلدارية والروابط اإلقليمية للرابطة 

ومتابعة تحضيرات انعقاد المؤتمر العام السنوي للرابطة.
 يذكر أن االجتماع ترأســه رئيس الرابطة حميد األحمر عضو البرلمان اليمني بحضور 

أعضاء الهيئة التنفيذية من برلمانات عربية وإسامية.

فلسطين النيابية باألردن تدعو لتظافر الجهود لدعم القضية الفلسطينية
عقدت لجنة فلســطين النيابية والمؤتمر الشعبي لفلســطيني الخارج، في إسطنبول، 
مؤتمرًا صحفيًا حول ســبل دعم مدينة القدس المحتلة، والتصدي لسياســة التهويد 
اإلســرائيلية ضد المقدسات اإلســامية والمســيحية، أكدا خاله على أهمية الوصاية 

الهاشمية على المقدسات في القدس.
وأكــدت اللجنة علــى أن القضية الفلســطينية تمر بمنعطف خطير بســبب المؤامرات 
التي تحاك ضد الشــعب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية حشد الدعم الدولي والعربي تجاه 

القضية الفلسطينية.
وشــددت اللجنة على أن قضية فلسطين ستبقى على سلم أولويات الشعب والحكومة 
األردنية، وســتتصدى لاحتال ومخططاته، مؤكدًا رفض البرلمان األردني بكل نوابه 

للتطبيع، منوهًا إلى أن النواب قد طالبوا مؤخرًا بطرد سفير االحتال في المملكة.

نائب رئيس البرلمان العربي: مصر ملتزمة بدعم فلسطين
أكــد النائب المصري عــاء عابد، وهو النائب األول لرئيــس البرلمان العربي، على أن 
مصر مســتمرة في جهودها الدؤوبة فــي كل ما يتعلق بالقضية الفلســطينية، وذلك 
بالتنســيق الوثيق مع األشقاء الفلسطينيين، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على 

استعادة حقوقه المشروعة. 
وشــدد عابد، فــي تصريحات صحفية صــدرت عنه مؤخــرًا على أهميــة تكاتف كافة 
الجهــود خال المرحلة المقبلــة من أجل دعم الموقف الفلســطيني، خاصة مع العمل 
على تحقيق وحدة الصف الفلســطيني من خال إتمام عملية المصالحة والتوافق بين 
جميع القوى والفصائل الفلســطينية، وكذا تحســين األوضاع اإلنســانية والمعيشــية 

واالقتصادية بقطاع غزة.

نائب أردني: لم شمل العائالت الفلسطينية يجب أن يشمل الالجئين
رحــب رئيــس لجنة فلســطين في البرلمــان األردني النائــب محمد الظهــراوي، "بلم 
شــمل أي عائلة فلسطينية"، لكنه في الوقت ذاته، شــدد على ضرورة التزام السلطة 
الفلســطينية بلم شمل مئات آالف الفلســطينيين الموجودين في الخارج، من الذين ال 

يحملون الوثائق، ومن الذين تقطعت بهم السبل في مصر ولبنان والعراق.
وأوضح الظهراوي فــي تصريح صحفي، أن أي اتفاق مع حكومة االحتال، يكون وراءه 
تنازالت كثيرة وكبيرة، وأنه ال يوجد أمان مع االحتال، مبينًا أن االحتال ينفذ من خال 

أي اتفاق يبرمه أجندات كبيرة، مؤكدًا على أنه ال يحترم المعاهدات وال المواثيق.

برلماني مصري يدعو لتنسيق الجهود لخدمة فلسطين
قــال النائــب المصري وعضــو البرلمان العربي طــارق نصير:" إن مصــر داعمة دائما 
لفلسطين وشــعبها الشقيق الســتعادة حقوقه المشــروعة في إقامة دولته المستقلة 
وعاصمتهــا القدس"، مؤكــدًا أهمية تنســيق المواقف والــرؤى العربيــة إزاء القضية 

الفلسطينية والتي تمثل األساس الحقيقي الستقرار المنطقة.
وأشــار نصير، إلــى الجهود المبذولة حول تثبيت التهدئة عقــب التصعيد األخير، الفتًا 
إلــى رؤية مصر الهادفة لتثبيت التهدئة فــي قطاع غزة وإعادة إعماره مع تكاتف كافة 

الجهود خال المرحلة المقبلة لدعم الموقف الفلسطيني.
وبين ضرورة العمل إلتمام عملية المصالحة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، 
والتأكيد على أن تحقيق آمال الفلسطينيين لن يتأتى إال من خال توحيد الصف وإنهاء 

االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

النائب أبو حلبية: موسم األعياد العبرية هو 
األخطر على األقصى وندعو للنفير العام لحمايته

خالل مؤتمر صحفي للجنة القدس

أكد رئيس لجنة القدس واألقصى 
بالمجلس التشريعي النائب أحمد 
أبــو حلبيــة؛ أن لجنتــه تتابع عن 
كَثــب مواســم األعيــاد اليهودية 
)أيلــول(  ســبتمبر  شــهر  خــال 
اجتماعهــا  يُعــد  حيــث  الحالــي، 
في شــهر واحد هــو األخطر على 

األقصى المبارك.
جاءت تصريحــات أبو حلبية خال 
مؤتمــر صحفي عقــده يوم أمس 
األول بمقر التشريعي، وجاء فيه:" 
فــي مثــل موســم هــذه األعياد 
كانــت مجــزرة األقصى فــي عام 
1990م، وهبــة النفــق فــي عام 
األقصى في  وانتفاضــة  1996م، 

عام 2000م".
وأضــاف أن مــا يســمى بجماعات 
المعبــد تخطــط الســتثمار هذه 
األعيــاد ضمــن أجندة التأســيس 
للمعبد )الهيكل المزعوم( لفرض 
الطقــوس التوراتية في المســجد 
األقصى المبــارك، وهو ما جعلته 
هــذه الجماعــات اليهودية هدفها 
المركزي منذ عام 2019م بحماية 
ودعم من المســتويات السياسية 
والدينية وقوات األمن والشــرطة 

الصهيونية.
أهداف خطيرة

وندد أبــو حلبية، باألهــداف التي 
وضعتهــا الجماعــات الصهيونيــة 
لمواسم األعياد ومنها: محاوالتهم 

التشــريعي  المجلس  أدان رئيس 
باإلنابــة د. أحمــد بحر اســتدعاء 
العســكرية  االســتخبارات  جهــاز 
الضفــة  فــي  اهلل  رام  بســلطة 
الغربيــة للنائــب فــي المجلــس 
التشــريعي عن محافظة سلفيت 

د. ناصر عبد الجواد.
وعبــر د. بحر في تصريح صحفي 
أصدره أمس األول عن استهجانه 
الشــديد لماحقة أجهزة السلطة 

النفــخ فــي البــوق مــن ســاحات 
المســجد األقصــى إلعــان بــدء 
السنة العبرية في ما يسمى بعيد 
رأس السنة العبرية يومي 7،8 من 
شهر ســبتمبر، مرورا بمحاوالتهم 
األقصــى  واقتحــام  التحشــيد 
بيضاء خاصة  بمابس كهنوتيــة 
وتاوة الصلوات العلنية الجماعية 
من داخل المســجد األقصى وهو 
مــا يســمى بعيــد الغفــران يوم 
16 مــن شــهر ســبتمبر، وانتهاء 
القرابيــن  إدخــال  بمحاوالتهــم 
المســجد األقصى  إلــى  النباتيــة 
مــن ســعف النخيل وثمــار األترج 
والبلح، وتجميــع أكبر عدد ممكن 
من المقتحميــن القتحام األقصى 
وهو ما يســمونه بعيــد العُرُش 
باعتباره موســم " الحج اليهودي" 
إلى األقصى، وذلك في األيام من 
21 إلــى 26/9 وعيد بهجة التوراة 
من 27 إلى 28 من الشهر الجاري.

المطلوب على المستوى 
المحلي والدولي

أواًل: ندعو أبناء شــعبنا وفصائله 
المقاِومــة إلعــان النفيــر العام؛ 
نصرة للقــدس واألقصى وحماية 

له من التدنيس واالقتحام.
المسؤولية  ثانيًا: نحمل االحتال 
الكاملة عــن تبعات هذا التدنيس 
األقصــى  المســجد  لقدســية 

وحرمته.

ثالًثــا: ندعــو أهلنا فــي القدس، 
وفــي الداخــل والضفــة الغربيــة 
إلى شــد الرحــال لبيــت المقدس 
والربــاط فيــه، من صبــاح اليوم 
الســابع مــن هــذا الشــهر وحتى 

التاسع والعشرين منه. 
رابعًــا: ندعــو برلمانــات العالــم 
بــكل  القــدس  قضيــة  إلســناد 
الوســائل، وإزالــة الظلــم الواقع 

على أهلها وأقصاها ومقدساتها.
خامسًــا: ندعــو شــعبنا والعــرب 
بمســيرات  للقيــام  والمســلمين 
حاشــدة ضــد هــذه المخططــات 
أثنــاء  الصهيونيــة  واالنتهــاكات 

فترة األعياد.
سادسًــا: ندعــو ســائل اإلعــام 
واإلســامية  والعربيــة  المحليــة 
هــذه  فضــح  إلــى  والدوليــة 
حتــى  للمقدســات،  االنتهــاكات 
تصل حقيقة هذه االنتهاكات إلى 

العالم أجمع.
ســابعًا: ندعــو المجتمــع الدولي 
بمؤسســاته المختلفة ومؤسسات 
حقوق اإلنســان الدولية إلى إجبار 
االحتــال الصهيونــي علــى وقف 
هــذه الجرائــم الصهيونيــة بحق 
المســجد األقصى المبارك، وعدم 
عــن  المؤسســات  هــذه  تخلــي 
واألخاقية  القانونية  مسؤولياتها 
الفلســطيني  شــعبنا  لحمايــة 

ومقدساته.

د. بحر يدين استدعاء االستخبارات العسكرية بالضفة للنائب عبد الجواد
األمنية لنواب الشعب الفلسطيني، 
معتبرًا ما يتعــرض له النائب عبد 
الجــواد وزمــاؤه النــواب جريمــة 
وطنية وأخاقية ال يمكن السكوت 

عنها.
وحذر من استمرار سياسة تعطيل 
بالضفــة  التشــريعي  المجلــس 
الغربية وماحقــة النواب ومنعهم 
مــن التواصــل بشــعبهم والقيام 
بواجبهــم الوطني واألخاقي، الن 

ذلك ســيزيد من حالة االنقســام 
والتفسخ في الساحة الفلسطينية.

وطالب المؤسسات الوطنية عامة 
والحقوقيــة خاصــة للوقــوف إلى 
الفلسطيني  الشــعب  نواب  جانب 
والعمــل مــن أجل كف يــد أجهزة 
األمن بالضفة عنهم، متسائًا أال 
يكفي النــواب في الضفة ماحقة 
االحتال لهــم واختطافهم والزج 

بهم في السجون؟!.


