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ناقشوا شق طرق وتعويض المواطنين

لجنة الداخلية تستمع لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

بين التخريب والتطبيع
منذ ســنوات خلــت ودولة االمــارات العربيــة المتحدة تراوح فــي مواقفها
وسياساتها الخارجية وعالقاتها مع الدول العربية؛ بين التخريب والتهديد أو
المصاهرة المحرمة على وقع دماء األبرياء؛ فهي التي قرعت طبول الحرب
بحبل من مال ونفط ليسحقوا بعض
في اليمن ،وأمدت حكام بعض الدول
ٍ
أقوامهم بين عشية وضحاها.
بفعل مواقفها البغيضة وتطلعات حكامها المراهقين مات الناس أفواجاً في
عديد البلدان العربية؛ وما ليبيا وال اليمن عنا ببعيد ،حدث وال حرج عن فجور
يتلوه خمور في قصورها الفسيحة ،وأموال سياسية تضخ صباح مساء هنا
وهناك ال لشــيء إال لمحاربة الفضيلة ونشــر الرذيلة السياســية والسفور
المجتمعيبينالدولالمستهدفةوالتيتسعىاالماراتلرشوةحكامهاليسهل
عليهم السيطرة على القرار وتوجيه دفة البالد إلى حيث يرغب العم سام.
وأخيراً توجت االمارات العربية مسيرتها السياسية بخطيئة كبرى ودشنت
عالقاتها المشــبوهة مع االحتالل الصهيوني شــذاذ اآلفاق قاتلي األطفال
وسارقي األرض؛ وليس هناك عاقل يمكن له التنبؤ بدوافع االتفاق إذ ال حدود
والمصالحتجمعبيندولةغنيةبلثريةمثلاالماراتوبيندولةالكيانالمسخ.
ليس هنــاك أطماع ترجى بالنســبة لدولــة االمارات التي تحتــل المرتبة
الســابعة فــي العالم مــن حيــث احتياطاتهــا النفطيــة ،وتتمتــع بحركة
ســياحية هــي أقــرب للخيال من حيــث تعداد الســياح األجانــب الوافدين
إليهــا ،باإلضافــة لثــروة ونفــوذ مالي يصعــب تقديــره بســهولة؛ لذلك
ليــس هناك أي ســبب إلبرام اتفــاق مذل مــع دولة االحتالل ســوى ميل
حــكام االمارات لخدمــة االحتالل نــزو ً
ال عند رغبة كبير شــياطين األنس
"ترامــب" ،وهــو أمر بــا ريب يتنافــى مع رغبــات الغالبيــة العظمى من
أبناء ونخب الشــعب االماراتــي األصيل؛ عالوة على النكــوص واالرتكاس
والتراجــع عــن مواقف المؤســس الحكيم للدولة الشــيخ زايــد رحمه اهلل.
االتفاق المشــؤوم سيفتح شهية االحتالل أكثر على المال العربي والشارع
العربي ،والتطلعات ستكون أكثر طمعاً بالعواصم العربية القادمة لمحطة
التطبيــع االجباري أو الطوعي وفــي نهاية المطاف ينــام الصهيوني نوماً
مريحــاً طالما له ظهــر ونصير في شــبه الجزيرة العربيــة يجاهر ويفاخر
بتطبيع العالقات مع االحتالل رغم ولوغه بالدم الفلسطيني.
لقد ســبقت بعض الدول العربية االمــارات بالتطبيع مع االحتالل أو بإبرام
االتفاقيات معه فماذا جنت تلك الدول؟ وماذا حققت؟ طبعاً غير سخط شعوبها
ســبب وسبب ال بد من مراجعة المواقف العربية المذلة
عليها؛ لذلك وأللف
ٍ
للــدول التي تربطها عالقات أو صداقــات أو اتفاقيات مع المحتل الغاصب.
بل ال بد من تشكيل تجمع إقليمي ودولي تتقدمه الدول المُحبة لفلسطين
وأهلها للضغط علــى االمارات العربية ومصــر واألردن وغيرها من الدول
المرتبطة مع دولة الكيان بهدف محاصرة قيادات تلك الدول وحملهم على
مراجعة مواقفهم والتراجع عن توفير إكسير الحياة لالحتالل وهو التطبيع
وإقامة العالقات التجارية والسياسية والدبلوماسية معه.
أما على الصعيد الشعبي -أعان اهلل الشعوب على حماقة وسفاهة حكامهم-
فإنه مطلوب من الشــعوب الحرة تحشيد الرأي العام المحلي ضد االعتراف
باالحتالل وإقامــة العالقات معه؛ وتنظيم المظاهــرات الهادفة للتضييق
على ســفاراته إذا وجدت وممثليه في كل مكان يتواجدون فيه للتعبير عن
ســخط الشــعوب على ثقافة التطبيع المذمومة والتأكيد أنها ثقافة دخيلة
على قناعات شعوبنا الحرة.
آمل أن تمضي الشــعوب العربية واإلســامية نحو تغييــر حقيقي وفاعل
يمحو ثقافة التطبيع ويجبر الحكام المتآمرين على احترام إرادة الشــعوب
القاضية بلفظ االحتالل أو الرحيل عن كراسي الحكم بأي طريقة كانت.

عقدت لجنة الداخلية واألمــن والحكم المحلي بالمجلس المتضرريــن وآليات مقترحة لتعويضهــم ،على أن يعاود
التشــريعي جلســة اســتماع لرئيس لجنة متابعة العمل االجتماع مرة أخرى قبيــل التنفيذ لالطمئنان على حفظ
الحكومي بقطاع غزة الدكتور محمد عوض ،رافقه وكيل حقوق المواطنين.
وزارة الحكــم المحلــي إبراهيم رضوان ،ورئيس ســلطة
وتعقد اجتماعًا دوريًا
األراضــي ماهر أبــو صبحــة ،ورئيس بلدية غــزة يحيى إلى ذلك ناقشــت اللجنة العديد من القضايا والشــكاوى
السراج ،وذلك بحضور أعضاء اللجنة ك ً
ال من النواب :مروان المحالــة إليها أثناء اجتماعاً دورياً عقدته برئاســة النائب
الشنطي.
وجميلة
أبو راس ،سالم سالمة ،يونس أبو دقة،
إســماعيل األشــقر ،وبحضور ك ً
ال من النــواب :مروان أبو
المواطنين
تهم
التي
وناقش الطرفان عدد مــن القضايا
راس ،ســالم ســامة ،يونس أبو دقة ،وجميلة الشنطي،
في
أخرى
وتأهيل
جديــدة
وخاصة ما يتعلق بشــق طرق
وأصــدرت اللجنــة مجموعــة مــن التوصيــات لجهــات
حول
مفصل
لشرح
اللجنة
استمعت
نفوذ بلدية غزة ،كما
االختصاص بهدف وضع الحلول المناسبة لتلك الشكاوى
شــارع
فتح
بشــأن
المختصة
الحكومية
إجــراءات الجهات
وفق األصول.
أعداد
على
للوقــوف
باإلضافة
غــزة،
بمدينــة
اللبابيــدي
كمــا اســتعرضت اللجنــة تقرير ديــوان الرقابــة المالية
الضرر
ونســبة
تضررها
المتوقع
والعائــات
المواطنيــن
واإلداريــة والمالحظــات الــواردة فيه فيمــا يتعلق بعمل
الواقعة عليهم جراء فتح الشارع المذكور.
اإلدارة العامــة للماليــة العســكرية ،وقــررت اللجنة عقد
واتفق المجتمعون على تكليف بلدية غزة بإجراء دراســة جلســات اســتماع لوكيل وزارة الداخلية واألمن الوطني،
دقيقــة ومتكاملــة حول فتــح الشــارع ورفعهــا للجهات ووكيل وزارة المالية لمناقشــة التقرير ومالحظاته وذلك
المختصة ،وبذل كل الجهود الممكنة نحو إعداد كشوفات سعياً من اللجنة لتجويد العمل.

د .الزهار يلتقي وفدًا من نقابة التمريض

التقي القائم بأعمال رئيس المجلس التشــريعي النائب
محمــود الزهار ،بوفد من نقابــة التمريض تقدمه نقيب
الممرضين خليل الدقــران ،وبحثوا واقع مهنة التمريض
ودور النقابة في معالجة مشكالت الممرضين ،باإلضافة
لمناقشة معمقة حول موضوع اعتماد شهادة الممرضين
"المجســرين" أي الحاصليــن علــى درجــة الدبلــوم في
التمريــض ثم حصلوا على شــهادة بكالوريوس في ذات
التخصص وهم على رأس عملهم.
بــدوره تقــدم الزهــار؛ بالشــكر للنقابة علــى جهودها
المبذولــة فــي تنظيــم مزاولــة مهنــة التمريــض
والعمــل علــى تحســين ظــروف الممرضيــن الوظيفية
وفقــاً للقانــون واألصــول ،معربــاً عــن تقديــره لــدور
الممرضيــن في تخفيــف معانــاة المرضى بالمشــافي.
من ناحيته استعرض الدقران ،أبرز إنجازات النقابة خالل
الفترة الماضية ،والمشــاكل والصعوبــات التي تواجههم

خالل عملهــم داعياً لدعم الممرضين وتعزيز صمودهم
وتخصيص المزيد من فرص التوظيف لهم.

رئاسة ونواب التشريعي يهنئون النائب /فتحي حماد بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه
مدير التحرير
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الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني
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التشريعي يشكر برلمان
الكويت على مواقف
بالده الثابتة من القضية
الفلسطينية
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في الذكرى ال ـ " "51إلحراقه

التشريعي :األقصى إرث إسالمي خالص وشعبنا يدافع عنه نيابة عن األمة اإلسالمية

التفاصيل

ندد بزيارة وزيري خارجية أمريكيا وبريطانيا للسودان ورام الله

د .بحر :لهيب ودخان إحراق األقصى ما زال
يتصاعد ونيرانه ستحرق المطبعين مع االحتالل

وصف رئيــس المجلس التشــريعي باإلنابة د.
أحمد بحــر ،حادثة إحراق األقصــى في ذكراها
الحاديــة والخمســين بأنهــا جريمــة صهيونية
كبرى ،مشــدداً أن شــعبنا لن يغفــر لالحتالل
جرائمــه وســيبقى يقاتــل مــن أجــل تحريــر
المقدســات ومحاكمة قــادة االحتالل بوصفهم
مجرمي حرب.
جــاء ذلك فــي تصريح صحفي خــص به بحر؛
صحيفــة "البرلمــان" عبــر الهاتــف مــن داخل
الحجر الصحي ،وشدد فيه أن الدخان المتصاعد
مــن حريق األقصى ســيصل لهيبــه للعواصم
المتعاونة مع االحتالل وسيحرق المطبعين معه.
وعبــر بحر؛ عــن رفضه لــكل اإلجــراءات التي
ينفذهــا االحتــال والهادفــة لتهويــد القدس
األقصى وسرقة األرض وتزوير التاريخ العربي
األصيل والتراث اإلســامي الضارب في أعماق
التاريخ ،مندداً بسياســة تهجير الفلسطينيين
من القدس وابعاد المرابطين عن األقصى.
وأضــاف بقولــه ":حادثــة إحــراق المســجد
األقصــى لم تكــن وليــدة اللحظــة أو الصدفة
بــل تمــت بتخطيط مســبق من قبــل قيادات
نافــذة بالحركــة الصهيونيــة وحكومــة

عـــدد مــن نــواب غــزة
والضفــة يشــاركون
بفعاليات الكترونية دولية
رفضــ ًا للتطبيــع ونصــرة
لألقصى
03

االحتــال آنــذاك ،لذلــك شــعبنا ومعــه أحرار
العالــم لــن يغفــر هــذه الجريمــة الكبــرى".
وفي ســياق منفصــل ندد بحــر؛ بزيــارة وزير
خارجيــة أمريكيــا مايــك بومبيــو للســودان،
وزيارة وزيــر خارجية بريطانيا "دومينيك" لرام
اهلل ،وهما قادمين من الكيان مباشــرة ،واصفاً
الزيارتيــن بأنهمــا تصبان في مصلحــة العدو
الصهيوني وضد المصالح العربية واالسالمية.
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رئاسة التشريعي
تدعو الدول الصديقة لدعم القطاع
الصحي بغزة لمواجهة "كورونا"
دعت رئاسة المجلس التشريعي البرلمانات
العربية واإلسالمية والصديقة حول العالم
لحث حكومــات بالدهــا لتســخير أدواتها
وإمكاناتها لتوفير كل أشكال الدعم المالي
واللوجســتي إلنقاذ أهالي غزة من جائحة
كورونا.
وناشدت رئاسة المجلس في رسالة عاجلة
لعدد من البرلمانات ،باإلضافة ألمين عام
جامعة الــدول العربيــة ،ومنظمة التعاون
اإلســامي ،ورئيــس االتحــاد البرلمــان
العربي ،ورئيس رابطــة برلمانيون ألجل
القدس ،بالتواصل مــع الجهات المختصة
في بلدانهــم ودول العالــم لدعم القطاع
الصحــي بغــزة وإســناد جهــوده وخطته
الطارئة في مواجهة الجائحة.
وجاء في الرســالة؛ نأمل توفيــر المعدات
الطبية الالزمة لحماية شعبنا قبل أن تقع
الكارثــة -ال ســمح اهلل ،-ومــا تخ ّلفه من
تداعيات بالغة الخطورة على حياة شــعبنا

في الحاضر والمستقبل.
وأعربت رئاسة المجلس عن عميق شكرها
وتقديرها لكل الدول التي ستستجيب لنداء
توفير المســاعدات الطبيــــة واإلنســانية
ألبنــاء شــعبنا بما يســهم فــي حمايتهم
وســامة األمــن الصحــي والمجتمعـــي
وتعزيز صمود شعبنا على أرضه.
وشرحت الرسالـة ظـروف غــزة المحاصرة
منذ مــــا يزيـــد عن ثالثة عشـــر عامــاً،
والتــي تفاقمت مع وصــول جائحة كورونا
إلــى القطــاع مؤخــرًا رغــم االحتياطات
الوقائية واإلجراءات الصحية المتخذة.
وأكدت رئاســـــة المجلس على أن قطـاع
غـــزة يفتقــــر إلــى أبســط اإلمكانــات
والمستلزمــــات الصحيــة التــي تؤهلــه
لمواجهــة الجائحــة ،وال يملــك أدنــى
المقومــات الماديــة والطبيــة والصحيــة
لحمايــة المواطنين والمرضي المتوقــــع
اصابتهـــم.

التشــريعي ينظــم اللجنــــة القانونيــــة "الزهــار" يستقبــــل
وقفــة برلمانية رفض ًا بالتشريعــــي تـــــزور كوكبــــة مــــن
لالتفاق بيــن اإلمارات المجلـــــس األعلــــى المشاركــات بمخيـم
للقضاء العسكري
واالحتالل
سياسـي
06
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أخبار

دعت لتشكيل جبهة برلمانية ضد التطبيع

رئاسة التشريعي تشيد بموقف مجلس األمة
الكويتي المناهض للتطبيع مع االحتالل
أشــادت رئاســة المجلس التشريعي
بموقف مجلس األمة الكويتي الرافض
للتطبيــع مــع االحتــال الصهيوني،
والمتمســك بالتضامــن مع الشــعب
الفلســطيني وقضيتــه واعتبارهــا
قضيــة األمــة المركزيــة واألولــى.
وأثنت رئاسة المجلس التشريعي في
بيــان لها ،على تجديــد مجلس األمة
الكويتي دعوته للحكومــة الكويتية
التأكيــد على موقــف الكويــت أميراً
وشــعباً
ً
وحكومة وبرلماناً المناهض
للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
واعتبرت رئاســة المجلس أن موقف
مجلــس النواب الكويتــي دليل على
أن األمــة اإلســامية ال تــزال حيــة
وأن التطبيــع مــع االحتــال ال يزال
وصمــة عــار علــى مــن يتهافتــون
عليــه ،مطالبــة البرلمانــات العربية

واإلســامية والدوليــة كافــة أن
تحذو حــذو مجلس األمــة الكويتي.
وطالبت رئاســة المجلــس برلمانات
العالــم لتشــكيل جبهــة برلمانيــة
لنصــرة القضيــة الفلســطينية
والتأكيــد علــى أن التطبيــع خيانــة
وجريمــة لقضايــا األمــة وأحــرار

العالم ،مع ضــرورة عزل المطبعين.
الجديــر ذكــره أن نــواب مجلــس
األمــة الكويتــي قــد رفعــوا مذكرة
لحكومــة بالدهــم مؤكديــن فيهــا
الثبــات علــى موقفهــم الرافــض
للتطبيــع واســتمرار دعــم القضيــة
الفلســطينية بكل الســبُل المتاحة.

في رسالة عاجلة

التشريعي يدعو برلمانات العالم لتدشين خطة لتجريم التطبيع
ومواجهة االتفاق اإلماراتي الصهيوني
دعـــــا المجلــــس التشـــريعي
الفلســطيني البرلمانات العربية
والدولية للتداعي جميعاً لتدشين
خطــة موحــدة لالســتمرار فــي
الدفــــاع عــن حقــوق وثوابــت
الشــعب الفلســطيني ،وتجريــم
التطبيع مع االحتالل.
وقــال المجلــس التشــريعي في
رســالة بعثهــا لعــدد من رؤســاء
البرلمانات العربية والدولية تنديداً
باالتفــاق اإلماراتــي الصهيوني،
وتحشــيدًا لجهــود مواجهته ":إن
القضيــة الفلســطينية تتعــرض
اليــوم إلــى حمــات اســتهداف
محمومــة ومحــاوالت تصفيــة
شرسة غير مسبوقة".
وجــاء فــي الرســالة ":ال يخفــى

عليكــم أن االتفــاق اإلماراتــي
الصهيونــي المشــؤوم شــكل
اصطفافــاً تاماً لصالــح االحتالل
الصهيونــي ،ومشــاركة فعليــة
فــي جرائم االحتالل الــذي يهود
المقدســات ويســرق األرض
الفلسطينية ،وتنفيذاً للمخططات
الصهيوأمريكيــة بهــدف تصفية
القضية الفلسطينية".
واعتبــر المجلس في رســالته أن
حــكام اإلمــارات بهــذه "الجريمة
ً
طعنـــة
النكــراء" قــد وجهـــوا
غـــادرة إلى الشعـب الفلسطيني
وقضيتـــه العادلة ،وخروجاً سافراً
عــن إجمــاع وقيم وثوابــت األمة
تجاه فلسطين.
وشــددت الرســالة علــى ضرورة

إدانــــة وتجريـــــم وعـــزل
ومحاصــرة أطــــراف هذا االتفاق
على المستويـات كافة البرلمانية
والسياسيــــــة والدبلوماسيــــــة
والشــعبية ،وفضحهم وتعريتهم
إقليميــاً ودوليــاً.
وطالــب المجلــس التشــريعي
البرلمانات بعقد جلسات برلمانية
عاجلــة تنديداً وتجريمــاً لالتفاق
اإلماراتي الصهيوني ،واتخاذ آليات
فاعلة لمواجهة هذا االتفاق على
الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة،
وممارســة كل أشــكال الضغوط
الممكنة لعزل كل المُطبعين مع
االحتالل الصهيوني ومحاسبتهم
على هذه الجريمة النكراء ووضع
لكل المطبعين مع االحتالل.

التشريعي يندد بمداهمة االحتالل
لبيت النائب فقهاء واحتجازه لساعات
ندد المجلس التشريعي بمداهمة
قــوات االحتــال لمنــزل النائــب
عبــد الجابــر فقهــاء؛ ليلــة أمس
األول في مدينــة رام اهلل بالضفة
الغربيــة المحتلــة ،واحتجــازه
لبضعة ســاعات قبل االفراج عنه.
وأوضح مصــادر مقربة من النائب
فقهــاء ،أنــه تعرض لالســتجواب
واالهانة قبل أن يتم إطالق سراحه

صبــاح اليوم؛ هــذا ونــدد المكتب
اإلعالمي للتشــريعي في تصريح
مقتضب أصدره اليوم بممارســات
االحتالل بحق نواب المجلس؛ داعياً
المنظمات الدولية المهتمة بحقوق
االنســان لممارســة ضغــوط على
االحتــال وحمله علــى االفراج عن
النــواب المختطفين في ســجونه.
الجديــر ذكــره أن فقهــاء البالــغ

مــن العمــر " "54ســنة قــد
تعــرض العتقــاالت متكــررة
منــذ انتخابــه عضــواً بالمجلــس
التشــريعي عــام "2006م".
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د .بحر :الرافضون للتطبيع عبروا
عن ضمير األمة الحي
أبرق رئيس المجلس التشريعي
باإلنابــة أحمــد بحــر ،بالشــكر
لــك مــن عبر عــن نبــض األمة
وضميرها الحي برفض التطبيع
مع االحتالل بشــكل عام واتفاق
العــار الذي جــرى اإلعــان عنه
مؤخــراً بيــن االمــارات العربيــة
والكيان الصهيوني بشكل خاص.
وقال بحر ،في تصريح صحفي":
نخص بالذكــر المواقف األصيلة
الصــادرة عــن الــدول التاليــة:
تركيا -إيران -باكستان -ماليزيا-
الكويــت -األردن -تونــس-
العــراق -وغيرهــا مــن الــدول
الرافضــة للتطبيع مع االحتالل".
وأضاف بالقول ":إننا ننظر بعين
االرتياح لســعة رقعة الرافضين
للتواصــل والتطبيع مــع الكيان
ونتطلــع لمزيد من تلك المواقف
األصيلــة وندعو لتشــكيل لجنة
برلمانيــة عربيــة وإســامية
ودوليــة للفظ االحتــال وطرده
مــن االتحــادات والمنتديــات
البرلمانيــة العالميــة واإلقليمية
عقاباً له علــى جرائمه وتحجيماً
لمســاعيه الراميــة للتطبيــع مع

دول وحكومــات المنطقــة".
كما أبــرق بحر ،بالشــكر لعلماء
األمة الذين عبــروا عن رفضهم
لذلــك واعتبــروا التطبيــع مــع
االحتــال "ركــون للظالميــن"
مضيفــاً؛ والشــكر موصــول
للمفكرين وقادة الــرأي والنخب
مــن أبنــاء األمتيــن العربيــة
واإلســامية وأحــرار العالــم
لوقفتهــم ضد اتفــاق العار بين
دولةاالماراتوالكيانالصهيوني.

الكترونيا
لدى مشاركته بمؤتمر دولي
ً

الزهار يدعو لموقف موحد ضد
التطبيع و"اتفاق العار"
اعتبــر القائــم بأعمــال رئيــس
التشريعي النائب محمود الزهار،
"اتفاق حــكام اإلمــارات للتطبيع
الكامــل مــع االحتالل هــو طعنة
فــي الظهــر ليس فقط للشــعب
الفلسطيني بل للمسلمين وجميع
أحرار العالم" ،واصفاً إياه بـ"اتفاق
العار".
وقــال الزهــار خــال كلمــة لــه
فــي مؤتمــر برلمانــي دولي عبر
تطبيــق  ،" Zoomنظمــه منتدى
التضامن مع فلسطين في الهند،
بمشــاركة برلمانيين وسياسيين
مــن " "30دولة حــول العالم ":إن
التطبيع مع االحتالل يضر بنا وال
يخدم قضيتنا ،بــل يخدم ويروج
لالحتالل ومشاريعه في استهداف
فلسطين والمنطقة".
وأوضــح أن "اتفــاق العــار" بيــن
اإلمــارات واالحتالل ،هــو "هدية
مجانيــة" ،للرئيــس األمريكــي
ترامب ،ورئيس حكومة االحتالل
اإلسرائيلي نتنياهو ،لمساعدتهما
في االنتخابات المقبلة.
وأكــد أن االدعاء بأن هذا التطبيع
أوقــف الضــم هــو كذبــة كبيرة
لتبريــر هــذه الجريمــة ،مشــيراً
إلــى أن رئيس حكومــة االحتالل
رد مباشــرة على ذلــك وقال ":إن

الضم ما زال مطروحاً".
ودعــا الزهار؛ إلى دعــم النضال
المشــروع للشــعب الفلسطيني
ضــد االحتــال وليــس عقــد
اتفاقــات معه ،مؤكداً أن شــعبنا
موحد ضــد صفقة القرن والضم
والتطبيــع ،مطالبــاً البرلمانــات
والمســؤولين فــي جميــع أنحاء
العالــم للعمــل الجــاد مــن أجل
تشكيل موقف موحد ضد صفقة
العــار وتجريــم التطبيــع دوليًا،
مشــيراً إلى أن شــعبنا اســتلهم
النضــال مــن رمــوز الحرية في
العالــم مثــل مهاتمــا غانــدي
ونيلســون مانديال وصالح الدين
األيوبي ومحمد الفاتح وغيرهم.
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نواب يشاركون بفعاليات الكترونية دولية
رفض ًا للتطبيع
شــارك عدة نــواب مــن المجلس التشــريعي من الضفــة الغربيــة وقطاع غزة فــي فعاليــات وندوات
ولقــاءات حواريــة الكترونيــة عبــر تطبيقــات وتقنيــات مختلفــة ،مناهضــة ألشــكال التطبيــع كافة
وتنديــداً باتفــاق العــار بيــن اإلمــارات وكيــان االحتــال ،وبمناســبة الذكــرى الـــ " "51إلحــراق
المســجد األقصــى" ،البرلمــان" تابعــت مشــاركات النــواب المختلفــة وأعــدت التقريــر التالــي:

النائب حسن خريشة
الشــعوب العربية واإلســامية محاربة التطبيع مع
بــدوره أدان النائب الثاني لرئيس المجلس حســن االحتــال لكونه تغول على أقدس مقدســاتنا وهو
خريشــة ،كل أشــكال
األقصى المبارك.
التطبيع مع االحتالل من
وتســاءل النائب أبو راس،عن تبرير بعض العلماء
أي طــرف كان وتحت أي
لتطبيــع بعض الحكومــات مع االحتــال مما يضع
مسميات ومفاهيم كانت
عالمات اســتفهام على كل فتوى داعمة لالحتالل،
وفي كل زمــان ومكان،
مؤكــداً أن التطبيع يعنــي العداء الواضح للشــعب
مشدداً على أن التطبيع
الفلسطيني.
يعــد خيانــة للقضيــة
وبيــن أن ما قامت به اإلمــارات يلقي بظالل الكآبة
الفلســطينية ،وهــو
والخذالن على شعبنا وشــكل طعنة في قلب األمة
طعنة في ظهر الشــعب
العربية واإلســامية ،مشــيراً إلى احترام الشــعب
الفلسطيني ،وضربة مؤلمة في خاصرة العروبة.
االماراتي وأن االعتراض هو على ثقافة التطبيع مع
وطالــب النائب خريشــة خالل مشــاركته في ندوة االحتالل وخذالن الشعب الفلسطيني.
حواريــة عبــر الفيديوكنفرنــس بدعــوة من هيئة
النائب هدى نعيم
المؤسســات والجمعيــات الفلســطينية والعربيــة
بدورهــا ،شــاركت النائــب هــدي نعيم فــي اللقاء
فــي العاصمــة األلمانيــة برليــن ،حــول الخطوات
البرلمانــي الدولــي اإللكتروني حول إنشــاء حركة
التطبيعية التي أقدمت عليها اإلمارات مع االحتالل
مقاومــة عالميــة لفضح
"اإلســرائيلي ،الشــعوب العربيــة بــأن تحاصــر
الخطــط الصهيونيــة
المطبّعين مع االحتالل ،وتعمل على وضع حد لمثل
بمشــاركة برلمانييــن
هذه الخطوات المعادية لقضية فلسطين.
مــن باكســتان وروســيا
وأشار خريشــة إلى ان ما فعلته اإلمارات هو اتّفاق
واليمــن وماليزيا وجنوب
تطبيعــي غير مُفاجئ لنا ،مشــيراً إلــى أن ما جرى
أفريقيا ولبنــان والعراق
وســيجري ليس جديداً وال مفاجئــاً فإعالن الخيانة
والبحرين.
ضد شعبنا من حكام اإلمارات ،لم يزد شيئا عمّا هو
وشــددت النائــب نعيم،
قائم فع ً
ال بينهم وبين مكوّنات كيان االحتالل.
خالل مداخلتها في اللقاء
النائب مروان أبوراس
عبــر برنامــج ""Zoom
مــن جانبــه ،شــارك النائب مــروان أبــوراس؛في أن القضية الفلســطينية تعيش تصعيداً صهيونياً
المهرجــان الخطابــي
خطيراً لتفتيت ما تبقي من الشــعب الفلســطيني،
اإللكترونــي بمناســبة
موضحــة أن االحتالل يريد اســتكمال العدوان على
الذكرى الـــ " "51إلحراق
الشــعب الفلسطيني وطرد ســكان منطقة المثلث
المسجد األقصىورفضاً
إضافة إلضفاء طابع قانوني على ابتالعه ألكثر من
لــكل أشــكال التطبيــع
" %"60من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
والــذي نظمتــه حركــة
وعبرت نعيــم؛ عن رفضها لكل إجــراءات االحتالل
واإلصــاح
التوحيــد
الهادفة لتهويد المقدسات وتزوير التاريخ اإلسالمي
والمبــادرة المغربيــة
في مدينــة القــدس والتغول علــى أراضي الضفة
لدعم ونصرة فلسطين.
الغربية المحتلة وتوســيع االســتيطان وغيرها من
وأكــد أبــوراس ،أن
إجراءات التي تنفذها حكومات االحتالل منذ عشرات
المجتمع الصهيوني بكل فئاته شــريك في جريمة السنوات بهدف تسهيل ابتالع األرض الفلسطينية
إحراق المســجد األقصــى ولذلك مطلــوب من كل وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

التشريعي :اختطاف االحتالل للنائب عطون
مخالفة واضحة للقانون الدولي وانتهاك
للحصانة البرلمانية
ندد المجلس التشريعي باختطاف
االحتــال للنائــب المبعــد عــن
محافظــة القــدس أحمــد عطون،
ودعــا التشــريعي فــي تصريــح
صحفــي مقتضــب أصــدره
المكتــب اإلعالمي أمــس األربعاء
المنظمــات الدوليــة والحقوقيــة
لفضــح ممارســات االحتــال
وتحشــيد الــرأي العــام العالمــي
ضــده إلجباره على إطــاق صراح
النــواب المختطفين في ســجونه.
وجــاء في التصريــح ":إن االحتالل
ينتهــك الحصانــة البرلمانية التي

من المفتــرض أن النواب يتمتعون
بها أســوة بزمالئهم فــي كل دول
العالــم ،غيــر أن االحتــال يضرب
بعــرض الحائــط بــكل الشــرائع
والقوانيــن واالتفاقيــات الدوليــة
ويتصــرف كأنــه فــوق القانــون
الدولي والقانون الدولي اإلنساني".
وأوضح التشــريعي فــي تصريحه
أن االحتالل يتعمد اختطاف النواب
والــزج بهــم فــي الســجون بهدف
تغييب القيادات المؤثرة في الضفة
الغربية المحتلــة وإلحباط التجربة
البرلمانية ،الجدير ذكره أن عطون؛

البالــغ مــن العمــر ""52
عامــاً تعــرض العتقــاالت
متكررة منذ انتخابه عضواً
بالتشريعي عام "2006م"
وكان االحتــال قد ســحب
هويتــه المقدســية وأبعده
عن مسقط رأســه بمدينة
القــدس ســنة 2010م.
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كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

غزة اإلباء ستنتصر على الوباء بإذن اهلل

لــم يكن مفاجئا ســيناريو وصول وباء كورونا إلــى داخل قطاع غزة ،فقد كان معلومــا بالضرورة أن الوباء
ســيحط رحاله عاجــا أم آجال بين أهالــي القطاع في ضوء االنتشــار الرهيب للوباء في الــدول المجاورة،
وتفشــيه في صفوف المواطنين العائدين عبر المعابر الحدودية ،وســعي االحتالل الصهيوني لنشر الوباء
بين أبناء شعبنا لتشتيت قواه وخلط أوراقه وضرب أمنه الصحي والمجتمعي.
لكــن الوباء ،وهلل الحمد والمنة ،لم يقتحم على شــعبنا أمنهم وصحتهم إال بأعــداد قليلة ومحدودة للغاية
بفعــل الخطة الحازمة والقرارات الحكيمة التي اتخذتها الجهات الحكومية المختصة ،وفي مقدمتها وزارتي
الصحة والداخلية ،واعتمادها على جهود واســعة وصلت الليل بالنهار لحماية أبناء شــعبنا وحفظ أرواحهم
وتأمين حياتهم على مدار األشهر الماضية.
لقــد القت اإلجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها لجان الطوارئ المتخصصة في طول وعرض القطاع،
وحرصها على فرض الحجر الصحي اإللزامي على المواطنين العائدين ،ارتياح واستحسان كافة أبناء شعبنا
الذين شــعروا وأيقنوا ورأوا رأي العين أن نفوســهم ومصالحهم ومقدراتهم ومســتقبلهم بأيد أمينة ،بعد
حفظ ورعاية اهلل سبحانه وتعالى ،عملت بكل جد واجتهاد وتفان وتضحية وعطاء وإخالص ،وأثبتت جدارتها
التامة وأهليتها الكاملة في إدارة األزمة وحفظ ورعاية نفوس ومصالح ومقدرات شعبنا.
كما قامت حركة المقاومة اإلســامية "حماس" بدور إسنادي مهم وكبير عبر تدشين آالف الوحدات والغرف
المخصصة الستيعاب الوافدين إلى الحجر الصحي في رفح وبيت حانون ودير البلح ،وتوفير الرعاية الكاملة
والدعــم المادي والفني والمعنوي للمنظومة الحكومية كي تؤدي واجبها على خير وجه في حماية شــعبنا
ومستقبل أطفالنا.
ويوما بعد يوم ،كانت لجان الطوارئ المختصة وكافة الطواقم العاملة في مواجهة الوباء تكتســب خبرات
جديدة وتطور من عملها وأدائها في إدارة األزمة ،حتى بلغ إتقانها ورقيّ أدائها مستويات رفيعة لم تتوفر
مثلهــا في الكثير من الدول والبلدان ،بشــهادة منظمة الصحة العالمية والمنظمات األممية والمؤسســات
الدولية وقادة الفكر والرأي واألحزاب من أبناء شعبنا.
ومع دخول الوباء إلى أوساط الناس بشكل محدود للغاية ،وأيا كان السبب وراء ذلك ،فإن ذلك ال يقدح مطلقا
فــي أهلية وإبداع عمل الطواقم العاملة ولجان الطوارئ العليا في مواجهة الوباء ،فلوال اهلل تعالى بحفظه
ورعايته وتوفيقه ،ثم كفاءة وإبداع وإخالص الطواقم واللجان العاملة في وزارات الصحة والداخلية والتنمية
االجتماعية واالقتصاد والزراعة وغيرها ،لما تمكنا بفضل اهلل من عزل ومحاصرة الوباء إلى حدوده الدنيا.
ومن هنا ،فإننا ال نجد أي مســوّغ مشــروع ألي اتجاه يأخذ بالناس في طريق الخوف والمبالغة والتهويل،
واستسهال إطالق الشائعات والتحليالت المضللة ،فاهلل خير حافظا وهو أرحم الراحمين ،دون أن يعني ذلك
التهاون في األخذ باألسباب وااللتزام التام باإلجراءات الوقائية واإلرشادات الصحية التي أعلنت عنها الجهات
الحكوميــة المختصــة ،فال إفراط وال تفريــط ،وال تهوين وال تهويل ،وعلى الجميع أن يتحمل مســؤولياته
الشــرعية والوطنيــة في العمل مــن أجل حماية أبناء شــعبنا وتوعيتهم وتكريس األمــن الصحي واألمان
االجتماعي.
إن طبيعــة المرحلة الراهنة واكتشــاف بعــض الحاالت المصابة داخــل حدود القطاع ،يقودنــا إلى توجيه
المناشدة الخالصة ألبناء شعبنا بضرورة األخذ بكل أسباب االحتياط والوقاية والتدابير الصحية التي أعلنت
عنهــا وزارة الصحة ولجانهــا المختصة ،والتقيد التام بكل األوامر والتوجيهات الصــادرة عن وزارة الداخلية
واألمــن الوطنــي ،وعدم التعاطي مع الشــائعات المغرضة التي تحاول إثارة البلبلــة واالرتباك في صفوف
المواطنين ،وإبداء كل أشكال وصور ومظاهر التراحم والتكاتف والتعاضد والتعاون ،والبعد عن كل مظاهر
االحتكار والتالعب باألســعار في ظل المرحلة الحساســة التي نعيشــها ،كي نتمكن سويا من االنتصار في
هذه المعركة على هذه الجائحة واجتياز المحنة الراهنة ،وعبور هذا المنعطف التاريخي بأمن وأمان وسالمة
وسكينة واستقرار إن شاء اهلل.
وهنا نســجل بكل التقدير واالعتزاز االلتزام الرائع الذي أبداه أبناء شــعبنا الفلســطيني من خالل االمتثال
لقــرارات وإجــراءات وزارتــي الداخلية والصحة ،وهو ما يشــعرنا بكل الراحة والطمأنينة مــن أن غزة اإلباء
ستنتصر بإذن اهلل على الوباء بفضل وعي والتزام أبنائها الميامين.
إننــا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكــد ألبناء شــعبنا أننا ،وانطالقــا من مســؤوليتنا الوطنية
والبرلمانية ،نتابع بشــكل حثيث مجريات وتطورات الحالة الصحية فــي القطاع ،ونوفر للجهات الحكومية
المختصة كل أشــكال الدعم واإلســناد والمؤازرة ،وأننا نبذل كل ما في وســعنا من أجل اســتجالب الدعم
الدولي وتوفير اللوازم والمســتلزمات الطبية واللوجســتية عبر إرســال رســائل عاجلة لرؤساء البرلمانات
العربية واإلسالمية والدولية والمنظمات األممية والمؤسسات الدولية ،وسنبقى على تواصل دائم وتماس
مباشر مع كافة المسؤولين والدوائر والجهات المختصة من أجل حماية شعبنا وتجنيبه خطر الوباء وصيانة
أمنه الصحي والمجتمعي حتى يزول الخطر وينتهي الوباء بإذن اهلل.
حفظ اهلل ألبناء شــعبنا دينهم وعقيدتهم ووطنهم ،وأدام عليهم نعمة الصحة والعافية ،ويســر لهم سبل
الرزق والتوفيق والسداد ،وبارك لهم في شؤون معيشتهم ودنياهم ،وأكرمهم باالنتصار على وباء كورونا
وبكسر الحصار والنصر والتحرير والفرج القريب بإذن اهلل.
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التشريعي يعقد جلسة بمناسبة الذكر

الزهــار :االحتــال صاحب أقذر
ملــف جرائــم بحــق شــعبنا
وللصهاينــة دور افســادي
بالمنطقة والعالم

النـــــ

نطالــب الســلطة بوقــف
التنســيق األمني ورفع يدها
عن المقاومة بالضفة والعمل
لمقاضــاة مجرمــي الحرب
الصهاينة في المحاكم الدولية

النواب :نيران الحريق ستبقى مشتعلة في قلوب
نــدد نــواب المجلس التشــريعي
بتســارع الخطــى نحــو التطبيع
مــع االحتالل ،داعيــن البرلمانات
العربيــة التــي تقيــم بلدانهــا
عالقــات مــع االحتــال لحمــل
حكومــات بالدهــم علــى قطــع
تلك العالقات ،جــاءت تصريحات
النواب أثناء الجلســة التي عقدها
التشــريعي بحضــور نــواب مــن
كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين
بالتزامــن مــع الذكــرى الـــ""51
إلحــراق المســجد األقصــى
المبارك" ،البرلمان" تابعت وقائع
الجلســة وأعدت التقريــر التالي:

رئيس الجلسة
بدوره حمل القائم بأعمــال رئيس المجلس
التشــريعي النائــب محمــود الزهــار ،الــذي
ترأس الجلســة ،االحتالل المسئولية الناتجة
على غطرســته واستهدافه لألقصى المبارك
وحراسه والمرابطين والمرابطات فيه ،مندداً
بالمشــاريع التهويدية التي تستهدف القدس
والضفة الغربية المحتلة.
وقال الزهار؛ ليس مســتغرباً على اليهود أن
يحرقوا المســجد األقصى ،مســتذكراً تاريخ
اليهــود في ارتكاب جرائم بشــعة على مدار
التاريخ ،الفتاً إلــى أن العديد من دول العالم
قامت بطردهم من أراضيها لجرائمهم التي
يرتكبونها في كل بقــاع العالم ،الفتاً إلى أن
االحتالل صاحب أقذر ملف جرائم بحق شعبنا
مؤكداً أن للصهاينة دور افســادي بالمنطقة
والعالم.
تقرير لجنة القدس بالذكرى الـ ""51
إلحراق األقصى
بــدوره تــا رئيس لجنــة القــدس واألقصى
بالتشــريعي النائب أحمد أبــو حلبية ،تقرير
لجنته مشــيراً إلى أن الحريــق وقع في ""21
مــن شــهر أغســطس عــام 1969م وتحت
ســمع قوات االحتالل الصهيونــي وبصرها،
وتم ذلك على يــد المغتصب الصهيوني من
أصل أســترالي دينس مايــكل روهان ،الذي
أقدم على إحراق الجزء الجنوبي من المسجد
القِبْلِيِّ؛ وقد جــاء الحريق على منبر القائد
محمود زنكي والــذي أحضره لألقصى القائد
صــاح الدين األيوبي رحمــه اهلل بعد تحرير
القدس على إثر معركة حطين المجيدة.

جرائم مستمرة
وشدد أبو حلبية في تقريره على أن الجرائم
الصهيونية بحق المســجد األقصى ومدينة
القدس ما زالت مســتمرة حتــى يومنا هذا
وبوتيــرة أكثــر أشــد ،واصفاً تلــك الجرائم
بالمخالفة الصريحة للقانون الدولي والقانون
الدولي اإلنســاني ،واتفاقيتي الهاي لعامي
1907و ،1954واتفاقية جنيف الرابعة لسنة
 ،1949واإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان،
وميثــاق روما لمحكمــة الجنايــات الدولية،
وغيرها من المواثيق والقوانين واالتفاقيات
الدوليــة التــي نصــت على ضــرورة حماية
المقدسات ودور العبادة ،وعدم منع ممارسة
العبادة فيها ،والحفاظ على العقيدة الدينية
والموروث الحضــاري والتاريخــي والثقافي
شعب يقع تحت االحتالل.
أليِّ
ٍ
دعم أمريكي وتخاذل عربي
وأشار أبو حلبية ،أن محاوالت االحتالل للنيل
دعم
من القــدس واألقصى تأتي فــي ظل ٍ
أمريكيٍّ لالحتــال ،وهرولة عربية مخزية
للتطبيــع كان آخرهــا اتفــاق اإلمــارات مع
االحتــال ،وفي ظل تعاون وتنســيق أمنيٍّ
ٍّ
مُــذِل من ســلطة الضفــة الغربيــة والتي
ً
ً
حامية لالحتالل
شــرطة
جعلت من نفســها
الصهيوني ومغتصبيه ،ومالحِقة للمقاومة
الفلســطينية ورجاالتها األمــر الذي كان له
األثرُ السيِّ ُء في تســارع وتيرة االعتداءات
واالنتهاكات بحق المسجد األقصى ومدينة
القدس وأهلها ومقدساتها.
جرائم االحتالل بحق األقصى والقدس
.1إغالق المسجد األقصى في وجه المصلين
ُك ّل صباح ،وتفريغه من حراســه والســماح
للمغتصبيــن الصهاينة باقتحامــه ،تمهيداً
لفرض التقســيم الزمانــي والمكاني داخل
أسواره.
.2اختــراق االحتالل لســور األقصى الغربي
الموازي للمصلى المرواني والذي يتألف من
عدة حجرات مقنطرة لتخزين المياه.
.3اســتمرار العدو بالحفريات ،وإقامة شبكة
األنفاق المتشعِّبة أسفل المسجد األقصى؛
ممــا أدّى إلــى وجــود تشــققات وانهيارات
عديدة في أكثرَ من مكان.
.4اســتمرار االقتحامات العســكرية بصورة
يوميــة ،وخاصة في أيــام األعياد اليهودية،
والدعــوات المســتمرة مــن الجماعــات
الصهيونيــة المختلفــة بالتحشــيد القتحام
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األقصى بالجماعات.
.5إبعــاد االحتــال أكثــر مــن " "200مــن
المرابطيــن والمرابطــات باألقصــى منــذ
بــدء فتحه للمصليــن بعد جائحــة كورونا،
باإلضافــة لتكثيف االعتــداءات الصهيونية
المتكررة على حُرَّاسِــه ،وعلــى المص ّلين
داخ َلــه ،ومنــعُ آالف المصلين المقدســيين
والفلســطينيين مــن الدخــول إليــه ،ومن
الصالة والرباط فيه.
.6ســعي الصهاينة إلقامة الهيكل المزعوم
في المنطقة الشــرقية والشمالية بساحات
المسجد األقصى المبارك ،وفي هذا السياق
تأتي محــاوالت إغالق مصلى بــاب الرحمة
لتحويلــه إلــى كنيــس يهودي ضمــن هذا
المخطط.
.7محاوالت طمس المعالم واآلثار اإلسالمية
بالمســجد األقصى وبلدة ســلوان ،وســاحة
البراق ،ومقبرة باب الرحمة اإلسالمية شرق
األقصى.
.8اعتقــال االحتــال أكثــر مــن ""1500
فلســطيني من القــدس منذ بدايــة العام،
وفــرض الضرائــب الباهظــة علــى أهــل
القــدس ،وهــدم مئــات المنــازل ،وتغييــر
معالم الطرقات والشــوارع واألزقة الكبيرة
والصغيــرة ،وســحب هويات عشــرات آالف
المقدســيين فــي مخطط تهويــدي واضح
للمدينة المقدسة.
.9ســعي االحتالل للســيطرة علــى مدينة
القدس من خالل تنشــيط االســتيطان في
جميــع أحيائهــا وبلداتهــا ،وكان آخرهــا ما

يســمى بمخطــط "القــدس الكبــرى" التي
يســعى االحتالل الصهيونــي إلقامتها في
مساحة  600كيلو متر مربع.
التوصيات
.1دعــم صمود أهلنا بالقــدس وفي الضفة
واألراضــي المحتلــة عــام  ،1948حتــى
يتمكنوا من مواجهة المخططات التهويدية
واالستيالء على المســجد األقصى وافشال
نيــة االحتــال لفــرض التقســيم الزماني
والمكاني أمرًا واقعًا.
.2دعــوة البرلمانــات العربية واإلســامية
للقيــام بخطــوات عمليــة لدعم المســجد
األقصــى ومدينــة القــدس ،وتثبيــت
صمــود أهلها ،مثــل :ســن القوانين ،وعقد
المؤتمرات ،وتفعيل القــرارات التي اتخذت
لصالــح القــدس ،وتكويــن لجــان داعمــة
للقدس واألقصى.
.3تحميــل المطبعين مع العــدو الصهيوني
من العرب والمسلمين المســؤولية الكاملة
عن المساس باألقصى والمقدسات.
.4مطالبة الســلطة الفلســطينية بضرورة
وقف التنسيق والتعاون األمني مع االحتالل
عمليًا وفــورًا ،ورفــع يدها عــن المقاومة
الفلسطينية بالضفة الفلسطينية ،والسعي
نحــو تفعيــل البعــد القانونــي ،ومقاضــاة
مجرمــي الحــرب الصهاينــة فــي المحاكم
الدوليــة والوطنيــة علــى جرائمهــم بحق
األقصى والقدس.
.5مطالبة الســلطة والحكومة الفلسطينية
بضــرورة توفيــر موازنــة خاصــة لدعــم
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رى الحادية والخمسين إلحراق األقصى

ـواب:

أبــو حلبيــة :إحــراق األقصى
جريمة شــنيعة تمت بتحريض
ودعم أمريكي واسع

علىاألمتينالعربيةواإلسالمية
وأحرار العالم حشد الطاقات،
وتوحيد الجهود لنصرة األقصى
والقدسوفلسطين.

ب أحرار العالم طالما يرزح األقصى تحت االحتالل

مشاريع صمود أهلنا في المدينة المقدسة،
والمرابطيــن والمرابطــات فــي المســجد
األقصى المبارك.
.6دعــوة علمــاء األمــة اإلســامية والدعاة
والقــادة للقيــام بالواجب المطلــوب منهم
والمنوط بهم في تحفيز الشــعوب ،وحثهم
علــى نصرة القدس واألقصى والمقدســات
بكل ما أُوتُوا.
.7نحمّل األمتين العربية واإلسالمية وأحرار
العالم أمانة حشد الطاقات ،وتوحيد الجهود
لنصرة األقصى والقدس وفلسطين.
.8مطالبــة وســائل اإلعــام الفلســطينية
والعربيــة واإلســامية بنشــر الثقافــة
المقدســية لتكون هذه القضية على ســلم
أولويــات اإلعــام بجميــع أشــكاله بصورة
مســتمرة لفضح االنتهاكات الصهيونية في
المدينــة المقدّســة ،ومســجدها األقصى
المبــارك ،وتعريــة المتواطئين والمفرطين
بمقدساتنا والمطبعين مع العدو الصهيوني.
.9دعــوة المجتمع الدولــي ،ومنظمة األمم
المتحدة بمؤسســاتها المختلفة ،ومنظمات
حقوق اإلنســان للقيام بالدور المنوط بهم
في حماية الشعب الفلســطيني في مدينة
القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية،
وحقوقه التراثية والتاريخية والثقافية التي
نصت عليها القوانين والمواثيق واالتفاقات
واإلعالنات الدولية.
.10نحمِّل االحتالل المســؤولية عن جميع
النتائج المترتبة على غطرســته المستمرة
باســتهدافه للمســجد األقصــى المبــارك

وحراسه والمرابطين والمرابطات فيه.
مداخالت النواب
النائب إبراهيم المصدر
بــدوره؛ قــال النائب
عــن كتلــة فتــح
البرلمانيــة إبراهيــم
المصدر ":منذ احتالل
الضفــة الغربية وضع
االحتالل خطة لتهويد
القــدس وطمــس
هويتهــا العربيــة
واإلســامية وتهويد األقصى الذي هو جزء
من العقيدة اإلســامية" .مشيراً إلى أن كل
اجــراءات االحتالل مــن تعديــات وحفريات
وتنقيبــات والتضييــق علــى المصليــن
واالقتحامات واإلبعــاد عن األقصى وغيرها
مــن اإلجــراءات المتزايدة ،تهــدف للوصول
لتقســيم المســجد مكانياً وزمانيــاً توطئة
لهدمه.
ووصــف النائب المصدر جهود األمة العربية
واإلســامية في التعاطي مع االحتالل بأنها
ال ترتقــي للمطلــوب ،مؤكــداً أن األجــواء
الســائدة فــي العالــم تحتم علينــا صياغة
استراتيجية وطنية موحدة ترتقي لمستوى
تضحيات شعبنا ،مشدداً ضرورة العمل على
إفشــال المخططات الرامية لفصل القضية
عن بعدها العربي واالسالمي.
النائب يونس أبو دقة
مــن جهته؛ قال النائب يونس أبو دقة ":في
الذكــرى  51لحرق األقصــى نيرانه ما تزال

مشتعلة ،وفي اآلونة
األخيــرة تصاعــدت
االعتــداءات ضــد
األقصــى ،وتعالــت
نــداءات اليهــود لبناء
الهيــكل على أنقاض
األقصــى ،والبلطجة
مــن قبــل االحتــال
مســتمرة علــى ســكان القــدس والمحاكم
الصهيونيــة تتواطــأ بشــكل واضــح مــع
االحتالل ،وهناك سرقة للمقدسات والبيوت
المقدسية".
وأضاف نخشــى اليوم أن تقســيم األقصى
مكانياً وزمانياً بــات قريباً إن لم يكن هناك
وقفــة وطنيــة وعربية وإســامية واضحة،
مســتنكراً جرائــم اليهــود بحــق األقصى،
ومثمناً قرارات اليونسكو أن األقصى خاص
بالمسلمين فقط.
وشــدد أبو دقة على أن األقصى غير خاضع
للقــرارات والمحاكمــات والمحاكــم بل هو
للمســلمين فقــط ،وعلــى األمــة أن تأخذ
مسؤولياتها تجاه القدس واألقصى.
النائب يونس األسطل
مــن ناحيتــه؛ قــال
يونــس
النائــب
إن
األســطل":
مــع
االنســجام
المشاريع التي قزمت
القضية الفلسطينية
وحولتهــا مــن قضية
إســامية إلى قومية
ثم وطنية ،ساهمت في تشجيع اليهود على
التجرأ على األقصى والمقدسات اإلسالمية،
عــاوة عن االتفاقــات التــي أبرمتها بعض
الــدول العربيــة واإلســامية مــع االحتالل
وخاصة اتفاق أوسلو".
وأضــاف ":نثــق بوعــد اهلل أن المقاومــة
ســتتمكن مــن تحريــر األقصى وســندخل
المســجد كما دخلناه أول مرة ،والمخططات
التي ينفذها االحتالل هي تعجل في تحقيق
وعد اهلل في تحرير األقصى".
النائب إسماعيل األشقر
أمــا النائب إســماعيل األشــقر فقــد قال":
إن الحريق ما زال مشــتع ً
ال ألن المســلمين
غافلون عنه ،ومنهم من اعترف بـ"إسرائيل"
أو خطــب ودهــا ،وألن يــد المقاومة مكبلة،
وألن هناك تنســيق بين ســلطة المقاطعة
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وألن
واالحتــال،
البعــض يتهافــت
نحــو التطبيــع مــع
االحتالل".
ونوه النائب األشــقر؛
إلــى أن الظــروف
المحيطة بنــا بحاجة
لحريــق أكبــر يحرق
كل من يتآمــر مع االحتالل ،ويمهد الطريق
لتحرير األقصى وفلسطين.
النائب سالم سالمة
بــدروه؛ قــال النائب
ســالم ســامة ":إن
الذكــرى الحاديــة
والخمســين للحريــق
يجب أن تكون ذكرى
تحفيزيــة للعمــل
لتحريــر األقصــى"،
مشيراً إلى أن الحريق
كان مقدمة لهدم األقصى وتحويله لكنيس
يهــودي" ،فالحريــق كان بمباركة من قبل
حكومة االحتالل وتواطــؤ ،وإن طرد العالم
لليهود دليــل على أن اليهــود هذا ديدنهم
في تخريب العالم".
وتساءل النائب سالمة "هل منظمة التعاون
اإلســامي التي أسســت بعد الحريق قامت
بالمنوط بها ،وحققت األهداف التي أُسست
ألجلهــا؟!" ،مطالباً المنظمة اإلســامية أن
تعمل على حماية األقصــى وتعزيز صمود
المقدسيين وإفشال المخططات الصهيونية
بحق المقدسات اإلسالمية.
النائب محمد فرج الغول
مــن ناحيتــه طالــب
النائــب محمــد فرج
الغــول ،بتجاهــل
وإغفال السلطة برام
اهلل فــي الدعــوات
والمطالبــات كــون
مجــرد ذكرهــا فــي
التقرير يضفي عليها
شــرعية وهي صفة
تفتقــر إليها الســلطة برام اهلل ،مســتنكراً
اســتمرار التنســيق بيــن ســلطة رام اهلل
واالحتالل.
وأكد النائب الغول على ضرورة التركيز على
الجهــد القانوني في مواجهــة االحتالل إلى
جانب كل ميادين المقاومة األخرى.
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رفضا لالتفاق
أثناء وقفة برلمانية ً

المجلس التشريعي يعتبر االتفاق بين اإلمارات واالحتالل تآمرًا على فلسطين
وخروج ًا عن إجماع األمة

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي
حســن خريشــة
قال القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي
د .محمود الزهار إن "اتفاق العار" الذي أبرمه
حكام اإلمارات مع الكيان الصهيوني يشــكل
اصطفافــاً تاماً فــي خندق االحتــال ،وتآمراً
مباشــراً علــى تصفية القضية الفلســطينية
وخيارات شــعبنا ومقاومته في تحرير األرض
والمقدسات ،وخروجاً عن إجماع وثوابت األمة،
ً
ً
فعليــة في جرائــم االحتالل الذي
ومشــاركة
يقتل شعبنا ويسرق أرضنا.
جاءت تصريحات الزهار؛ أثناء وقفة برلمانية
نظمهــا المجلس التشــريعي رفضــاً لالتفاق
الذي أعلن عنــه بين دولة االمــارات العربية
واالحتالل" ،البرلمــان" تابعت الوقفة وأعدت
التقرير التالي:

اتفاق العار

ووصــف الزهــار؛ فــي كلمته ما تــم اإلعالن
عنه بيــن االمارات واالحتــال بـ"اتفاق العار"
واعتبــره بمثابة شــراكة تامة مــع االحتالل
وتســاوق ال متناهــي مــع توجهــات أمريــكا
وجرائم دونالد ترمب ،رافضاً "بالزج بشــعبنا
الفلسطيني وثوابته الخالدة وقضيته العادلة
في أتــون العبــث والنفاق السياســي وجعله
ورقة في ســياق السياســة االستسالمية بأي
حال من األحوال".
وتابع الزهــار ":إن توقيع اتفاق العار في هذا
التوقيت الحساس وفي هذه المرحلة الخطيرة
من تاريخ شــعبنا وأمتنــا ،يؤكد على طبيعة
المخطط األســود القذر الــذي تحاك فصوله
إلعــادة بنــاء وتشــكيل المشــهد الجغرافي
السياسي في المنطقة العربية ،والذي يعمل

بكل وضاعة على إضعــاف القوة والصمود في
األمــة ،لخلق مرحلــة جديدة لصالح المشــروع
الصهيوني األمريكي".
ودعــا الزهار؛ األمــة العربية واإلســامية على
المستويات الرســمية والشعبية لالنتفاض في
وجــه التطبيــع والمطبعيــن وعــزل ومحاصرة
حكام اإلمارات وكل المطبعين العرب ،وتجريم
صنيعهــم المشــين ،والعمــل على بنــاء خطة
عربية وإســامية مضــادة قادرة علــى إحباط
المؤامرة ومواجهة المتآمرين.

جريمة نكراء

وقال ":إن حكام اإلمارات بهذه الجريمة النكراء
شــكلوا الحاضنة األساســية والحليف اإلقليمي
والداعم األكبر للعدو الصهيوني طوال المراحل
الماضية ،ويدرك الجميع اليوم حقيقة شعاراتهم
الكاذبــة التي كانــوا يحاولون من خاللها ســتر
وجههم القبيح وخيانتهم اآلثمة".
وأضــاف أن حكام اإلمــارات ينقلبــون بمخالفة
واضحة للقانون االماراتــي االتحادي (رقم )15
لسنة  1972الذي يجرّم التطبيع مع االحتالل،
األمر الذي يستدعي من أهلنا وأشقائنا من أبناء
دولة اإلمارات موقفــا قومياً وعروبياً أصي ً
ال في
وجــه االنحطــاط الخطير الذي بلغــه حكامهم،
ووقفة حقيقية لردع خيانتهــم وغدرهم لدين
وقيم وتاريخ وثوابت األمة".
وطالب الزهار ،الســلطة الفلسطينية بالتحلل
التــام من اتفــاق أوســلو دون مواربــة ،وإعادة
االعتبــار للقضايــا الوطنية من خالل تدشــين
خطة وطنية موحدة تفضي إلى إرســاء برنامج
مقاوم لالحتالل لمواجهة هــذا الخطر المحدق
لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعــا البرلمانات العربية واالســامية والدولية
واالتحــادات البرلمانيــة والمنظمــات الدولية،
إلدانــة وتجريــم "اتفــاق العار والخيانــة" الذي
أبرمه حــكام اإلمــارات مع الكيــان ،وقطع كل
أشــكال العالقات معهم ،وســحب الســفراء مع
حكام أبــو ظبي ،والعمل علــى فرض عقوبات
اقتصاديــة مؤثــرة عليهم وممارســة الضغط
عليهم بكل األشكال والسبل المتاحة.
كما دعا أبناء األمة العربية واإلســامية ،قوىً
وأحزاباً سياســية وعلماء وقــادة رأي ومنظمات
اجتماعية وكل الشــرائح الشعبية ،إلى التعبير
الصادق عن موقفهم في مختلف أقطار الوطن
العربــي واإلســامي الكبيــر تنديــداً وتجريماً
التفاق العار والخيانة اإلماراتي – الصهيوني.
وقــال الزهــار ":نؤكد للعالــم أجمــع أن اتفاق
العــار والخيانــة لن يغير مــن حقائــق التاريخ
والجغرافيــا شــيئا ،وأننــا لــن نفرط بأي شــبر
مــن أرض فلســطين ،ونحــذر مــن المســاس
بحقوقنا الفلســطينية ،وســنبقى رافعين لواء
الحق والمقاومة ،متمســكين بحقوقنا وثوابتنا
المشــروعة ،متجذرين في أرضنا ومقدســاتنا،
حتى نسقط قرار الضم وصفقة القرن".

اتفاق غير مفاجئ

بدوره ،قــال النائــب الثاني لرئيــس المجلس
التشــريعي د .حسن خريشة في كلمة له خالل
الوقفــة ":إن ما جرى وســيجري ليس جديداً وال
مفاجأ ،فمنذ أربعين عامــاً وعالقة هذه اإلمارة
وغيرها من أنظمة االستقطاع تقوم مع الكيان
بالتجارة والســياحة والزيارات الســرية وغيرها
عدا الكويــت ،واالعالن عن االتفــاق هو خيانة
لشعبنا واألمة لم يزد شيئا عما هو قائم فع ً
ال".

النائب الخضري :استمرار الحصار مخالفة
واضحة للقانون الدولي
أكد النائب المســتقبل بالمجلس التشريعي
أن مــا يقوم بــه االحتالل
جمــال الخضــريّ ،
من إغالق متكرر لمعبر كرم أبو ســالم ومنع
دخول المواد األساسية من وقود ومواد بناء،
وتقليص مســاحة الصيد في بحر غزة ،هي
خطوات تضر بالنواحي اإلنســانية ،ومخالفة
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للقوانيــن الدوليــة التي تنص علــى حماية
المواطنين وتوفير احتياجاتهم األساسية.
وأشــار النائب الخضري في تصريح صحفي
أصدره مؤخراً إلى أن اإلجراءات التي يمارسها
االحتــال تمــس بالحالــة اإلنســانية لغزة،
منوهاً إلى أن المعابر التجارية إنسانية وكل

وأضــاف خريشــة؛ أن تصــل الوقاحــة لنظــام
صهيونــي الجوهــر وعربــي الشــكل واللغــة،
أن يعتبــر جريمتــه وخيانتــه خدمــة للشــعب
الفلسطيني ،مؤكداً أن هذا يعود لسببين األول:
أن كثيراً منا ترك الســاح ،والثاني :أن جز ًء من
شعبنا وقع اتفاقيات مع االحتالل األمر الذي جرأ
هؤالء على قضيتنا ومقدساتنا وحدود األمة.
وتابــع ":حقــق التطبيــع والخيانة نصــراً على
جبهتيــن األولى :الحــكام الفاشــيين ،والثانية:
جبهة أحزاب الطابور الخامس ،ولكنهم فشــلوا
بالنفاذ للشــارع العربي ،ولكن األمة لن تعترف
بالتطبيــع وال بهــؤالء الحــكام ،وأجــزم أن من
يؤمن بحقه وعروبته واسالمه لن يستلم لهؤالء
الحكام ولهذه المشاريع".
وطالــب خريشــة البرلمانيين فــي البرلمانات
المنتخبة المعبــرة عن إرادة شــعوبها للتحرك
والســتقطاب الشوارع العربية إلفشال الجريمة
الخيانية والمؤامرات القادمة.
ودعا الســلطة الفلســطينية إللغــاء وحل لجنة
التواصــل مــع العــدو الصهيونــي وتجريــم
المطبعيــن ،وتحقيــق وحــدة ميدانية تســتند
للمقاومــة الفاعلــة ،وتقوية الجبهــة الداخلية
الفلسطينية من خالل دعم صمود شعبنا وإنهاء
التفرد باتخاذ القرار.
وقال خريشة ":إن جزء من الشعب الفلسطيني
قد شجع ثقافة التطبيع ودعم المطبعين ،وإنني
أدعــو كل المطبعين لمراجعة مواقفهم وإعادة
النظر في سياساتهم ألن الشعوب لن تغفر ولن
تســامح ،وليعلم الجميع أن مقدساتنا وأقصانا
لــن يدخلها أحد إال من خالل شــعبنا واالعتراف
بحقوقنا ونبذ االحتالل ورفض التطبيع".

مــا يمر من خاللها إنســاني ويجــب إخراجها
من أي معادالت أمنية أو سياســية ،فالمعابر
موجــودة لتفتــح وإغالقهــا مُخالــف لــكل
القوانين الدولية.
وبين الخضري أن نسبة الفقر في غزة تصل
لنحو " ،%"80في حين تجاوزت نسبة البطالة
" ،%"60ومعــدل دخل الفرد اليومي ال يتجاوز
" "2دوالر ،فيمــا انخفضت نســبة اإلنتاج في
مصانع غزة لتصل لحوالي " %"30من الطاقة
اإلنتاجيــة بســبب قيــود التصديــر وتدهور
الوضع االقتصادي األمر الذي يشدد الحصار.

 27أغسطس/أب  2020م

العــدد
()299

7

تقارير وأخبار

اللجنة القانونية تزور المجلس األعلى للقضاء العسكري

AL - P R L M A N

مواقف برلمانية دولية
نواب كويتيون يرفضون التطبيع

وقّــع " "41نائبا في مجلس األمة الكويتي من أصل " "50على بيان أكدوا
فيه أن الكويتيين بجميع أطيافهم يدعمون التزام حكومة بالدهم بقضية
العرب والمسلمين األولى "فلسطين".
وأشــار النواب في بيانهم لموقف حكومة الكويت الثابت ضد التطبيع مع
االحتالل ،والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

باكستان :التطبيع سيسهم في تمادي االحتالل

أدان نواب باكستانيون اتفاق التطبيع الذي جرى بين االمارات واالحتالل
الصهيونــي ،مؤكدين أنــه اتفاق غير مقبول وسيســهم في المزيد من
تمادي االحتالل وتغوله على الفلسطينيين.
وخــرج الباكســتانيون في عدد من المدن الباكســتانية فــي مظاهرات
رافضة للتطبيع مع االحتالل شارك فيها نواب من مختلف األحزاب.

زار وفــد مــن اللجنــة القانونيــة؛ المجلــس األعلى
للقضــاء العســكري وذلك بهدف االطالع على ســير
العمــل اليومي ،وضم الوفد رئيــس وأعضاء اللجنة
النــواب :محمد فرج الغــول ،محمد شــهاب ،يونس
األســطل ،ومشــير المصري ،وكان في اســتقبالهم
رئيــس المجلس األعلــى للقضاء العســكري العميد
أمين نوفل وأعضاء وكوادر المجلس.
وأكــد النائــب الغول؛ اهتمــام المجلس التشــريعي
واللجنــة القانونيــة بالقضــاء وتطويــر مســيرة
ومنظومــة العدالــة واالرتقــاء بهما نحــو األفضل،
مشــيراً إلــى أن القضاء العســكري حظــي باهتمام
خــاص مــن المجلــس التشــريعي تمثــل بإصــدار
قانون القضاء العســكري مؤخراً ،منوهاً أن القانون
المذكــور يكتســب أهميــة خاصــة؛ الحتوائــه على
نصوص واضحــة ال تحتمل تفســيرات متعددة من
شــأنها أن تــؤدي إلى تداخل االختصــاص بين أكثر

مــن جهة الســيما بين القضــاء العســكري والنيابة
العامة النظامية.
بدوره ،أكد نوفل؛ على الترابط الوثيق بين المجلس
التشــريعي والمجلــس األعلــى للقضاء العســكري،
مستعرضاً تطور العمل سواء على المستوى اإلداري
والتقنــي ،أو فيمــا يتعلــق بالمحاكم ،مشــدداً على
اســتمرار العمل رغم المعيقــات التي تعترض عمل
القضاء العســكري .وفي نهاية اللقــاء تجول النواب
في مرافق المجلس األعلى للقضاء ،مشــيدين بأداء
الطواقم العاملة.
في ســياق آخــر ،عقدت اللجنــة القانونيــة اجتماعاً
دورياً لمناقشــة ودراســة المذكرة العامة لمشــروع
قانــون كاتــب العــدل ،ومشــروع قانــون تنظيــم
وتركيب كاميــرات المراقبة ،تمهيــداً لعرضها على
المجلــس التشــريعي ،فيمــا اســتكملت مناقشــتها
لمشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية.

لدى استقباله مشاركات بمخيم سياسي

"الزهار" التشريعي يمارس دوره البرلماني والرقابي على أكمل وجه

اســتقبل القائــم بأعمــال رئيس
المجلــس التشــريعي النائــب
محمود الزهار ،كوكبة من النســاء
المشــاركات فــي مخيم سياســي
تنظمه الدائـــرة النسائية لحركة
حمــاس في قطــاع غــزة بعنوان:
"سنحيـا كرامـاً".
واستعرض الزهـــار؛ تطور ونشأة
وتاريــخ التجربة البرلمانية فـــي
فلسطيـن ،منـذ العهـد العثماني،
مــروراً باالنتــداب البريطانــي،
والحكــم األردنــي والمصــري،
واالحتــال اإلسرائيلـــي ،وعهــد
الســلطة ،والتجربــة البرلمانيــة
الحاليــة "المجلــس التشــريعي
الثانــي" والواقــع السياســي فــي
فلسطين.

عبــر رئيس مجلس النــواب األردني ،رئيس االتحــاد البرلماني العربي
عاطــف الطراونة عن رفضه القاطع للتطبيع مع االحتالل ،مشــددا على
ضرورة إقامة دولة فلسطين.
وقال الطراونة في تصريحات صحافيــة ":موقفنا في االتحاد البرلماني
العربي كان واضحا ،بدعم صمود شــعب فلســطين حتــى نيل حقوقه
ورفض التطبيع".

البرلمان العراقي :التطبيع خيانة للعرب كافة

اعتبرت لجنة العالقــات الخارجية في مجلس النــواب العراقي ،اتفاقية
التطبيعاالماراتيمعاالحتاللخيانةللشعبالعربيوللقضيةالفلسطينية،
واصفــة موقف الحكومــة العراقية تجاه االتفاقية المذكــورة بـ "الفاتر".
هــذا وأطلقــت كتل برلمانيــة في العراق ،حــراكاً واســعاً للضغط على
رئيسي الحكومة والجمهورية إلصدار موقف يندد بإعالن إشهار التطبيع
بين أبو ظبي والكيان الصهيوني ،بوصفها خيانة وتآمرا.

تونس :التطبيع تعدي على الحقوق الفلسطينية

أدان البرلمــان التونســي إعالن اإلمارات تطبيــع العالقات مع االحتالل،
معتبــرا أن هــذه الخطوة تعد تعدياً على حقوق الشــعب الفلســطيني،
وتهديداً صارخاً لحالة اإلجماع العربي واإلسالمي.
ودعــت رئاســة المجلس البرلمــان العربــي واتحاد البرلمانــات العربية
والبرلمانــات اإلقليمية والدوليــة ،إلى إدانة الخطــوة اإلماراتية وإصدار
مواقف واضحة داعمة للحقوق الفلسطينية.

برلمانيون ألجل القدس تدعو اإلمارات إلعادة النظر في التطبيع

قال عضو الهيئة التنفيذية في رابطة "برلمانيون ألجل القدس" ،النائب
الماليزي سيد إبراهيم نوح ":إن ادعاء اإلمارات وقف االحتالل خطة ضم
أراض مــن الضفــة مقابل تطبيع العالقات عــذر كاذب وضعيف لتعتيم
ٍ
الدوافع الحقيقية الكامنة خلف االتفاق".
وطالب حكومة بالده بتقديم المشورة لحكومة اإلمارات لمراجعة قرارها
والعودة إلى إجماع الدول اإلسالمية التي تناضل لتحرير فلسطين.

تركيا :اتفاق االمارات مع االحتالل عمل مشين

وأكــد أن المجلــس التشــريعي
هــو الممثــل الشــرعي للشــعب
الفلسطينـــي ،وســيظل ممارســاً
لــدوره البرلمانــي والرقابــي
والتشــريعي فــي ســن القوانيــن
وإقرار الموازنـة العامـة وغيــر ذلك

النائب األسطل يكرم الملتحقين بمخيم للدعاة

شــارك النائــب يونــس األســطل؛
بمخيم دعوي أقامته وزارة األوقاف
بغزة تحــت عنون" :نحو الرســوخ"

اتحاد البرلمان العربي يدعو لدعم فلسطيناإلبراهيمي

يهدف لتثقيف مجموعة من الدعاة
والوعــاظ ضمــن عناويــن محددة
تالمــس الواقــع ،حيــث اســتمر

من مهام نــص عليها القانــــون،
لما في ذلك مــن مصلحة واضحة
للمواطنين ،من خــــال تنظيـــم
ومراقبة العمـــل الحكومــي وأداء
الــوزارات والهيئــــات الرســمية
بقطــاع غزة.
المخيم لثالثة أيام ،اختُتِم بحفل
تكريم حضـره عطوفة وكيل وزارة
األوقاف الدكتور عبد الهـادي األغا،
الــذي أكد ســعي وزارتــه لتكثيف
الجهــود العلميــة الراميــة لصقل
مهارات الدعاة والخطباء.
وأكد النائب األســطل؛ في كلمـــة
له على أهميـــة مثـل هذه البرامج
العلمية والتي تتميــز بخلق روح من
التنافس بين طلبة العلم الشرعي،
الفتـــاً إلى ضرورة تكثيف البرامج
التثقيفية وتركيزها على ما يعـــزز
الملكـة العلميـة والمهاريـة لطلبة
العلـم الشرعي والدعـاة والوعاظ.

أدان رئيــس البرلمــان التركــي مصطفى شــنطوب ،تطبيــع اإلمارات
عالقاتهــا مع االحتــال اإلســرائيلي ووصفه بـ "عمل مشــين" وانتهاك
للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة.
وعــدَّ تعــاون اإلمــارات مــع االحتــال اإلســرائيلي "خيانــة للقضيــة
الفلســطينية" ،مشدداً على أن القضية الفلسطينية هي القضية األولى
في العالم اإلسالمي ،واصفاً ما قامت به اإلمارات بـ"العمل المخزي".

برلمانية أوروبية تدعو لوقف جريمة الضم

أكدت عضوة بالبرلمان األوروبي ،النائبة في البرلمان الســويدي إيفين
إنجيــر ،على ضرورة إيقاف مخطط الضم ،وتغول االحتالل اليومي على
االنســان واألرض الفلسطينية ،محذرة من أن تنفيذه سيؤدي إلى زيادة
الصراعات والعنف في المنطقة.
وقالــت إنجيــر في تصريحــات صحافية ":علــى االتحــاد األوروبي عدم
االكتفاء بالتصريح بل القيام بأفعال تجاه مساعي االحتالل لضم أراض
فلســطينية ،وعليه إبداء االستعداد التخاذ إجراءات رادعة حال لم يلتزم
االحتالل بوقف مخططات الضم".

البرلمان الماليزي يؤكد على رفض الضم

سلم البرلمان الماليزي عريضة برلمانية ،للسفارة األمريكية وقعها أكثر
من " "130برلمانيًّا رفضًا لخطة الضم اإلسرائيلية.
وقــال عضو الهيئــة التنفيذية في رابطــة "برلمانيون ألجــل القدس"،
ســيد إبراهيم نوح ،إن البرلمان أرسل نسخة من العريضة إلى السفارة
الفلسطينية في كوااللمبور.
وأشــار إلى أنه سيتم تســليمها إلى االتحاد البرلماني الدولي ،والجمعية
البرلمانية الدولية وغيرها من المنتديات واالتحادات البرلمانية العالمية.
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