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ماجد أحمد أبو مراد

الضفة بين وباءين
تمر الضفة الغربية المحتلة بأســوأ حاالتها منــذ عقود خلت فهي واقعة بين 
وباء االحتالل ووباء "كورونا" االحتالل بدوره يتغول على األرض الفلسطينية 
ويســرقها وفــق خطة ممنهجــة ومبرمجة ومُعد لها مســبقًا وبشــكٍل جيد، 
و"كورونــا" تفتك بالضعفاء والمرضى وكبار الســن من أهالــي الضفة الذي 

انتقل لها الوباء بحكم قربها الجغرافي من االحتالل. 
 "COVID-19" االحتالل ليس بريئًا من تفشي فيروس "كورونا" أو ما يعرف بـ
فــي الضفة الغربية المحتلــة وذلك لرغبة تاريخية كامنــة في نفوس قيادة 
المحتــل بإلحاق الضرر بالشــعب الفلســطيني، وقد اتخذت قــوات االحتالل 
العديد من الخطوات بهذا الصدد منها: غض الطرف عن تســرب العمال من 
أراضي ومدن الضفة إلى فلســطين المحتلة، والســماح لعشــرات اآلالف من 
المواطنين الفلسطينيين بالتوجه لشواطئ فلسطين المحتلة عام "1948م" 
أثنــاء إجازة العيد، وغير ذلك من اإلجراءات، هذا باإلضافة لضعف اإلمكانيات 

المتاحة والالزمة لمكافحة الوباء بالضفة الغربية.
ولتخليــص الضفــة الغربية المحتلــة من مشــكالتها ال بد لإلشــارة إلى أن 
الكارثة الكبــرى تكمن في االحتالل وعليه يجب مكافحة االحتالل ومقارعته 
واالستمرار في نضاله بكل الوسائل الممكنة والمتاحة بما في ذلك المواجهة 
العسكرية معه ومع جنوده وقواته وقطعان مستوطنيه حتى دحره عن أرضنا 
وإعادة القدســية لها وتحرير مقدساتنا، وهذا يتطلب الحد من نفوذ معاوني 
االحتالل ومنعهم من تقديم العون بكل أشكاله وألوانه لالحتالل بما في ذلك 

تقويض االتفاقيات األمنية واالقتصادية المبرمة معه. 
مقاتلة االحتالل تستلزم بال شك اضعاف حلفاءه سواء كانوا أشخاص أو مؤسسات 
رسمية أو غير رسمية وذلك تمهيدًا لهزيمة االحتالل ودحره، وعليه فإن شعبنا 
وكل أحرار العالم من خلفــه يأملون بلحظة تاريخية تلوح في األفق مفادها 
القضاء على "أزالم" االحتالل ومن ثبت أركانه ودعائمه عبر اتفاقيات وتفاهمات 
ممهورة بالختم الرســمي لمنظمــة التحرير ومضفى عليهــا الطابع الدولي. 

غول الفلتان األمني
إلى ذلك شــهدت مدن ومخيمات الضفــة الغربية المحتلة حالــة من الفلتان 
األمني وهو أمر في غاية الخطورة، هذه الحالة أدت مؤخرًا لمقتل العديد من 
األشخاص والمواطنين منهم أمين سر حركة فتح في مخيم بالطة بنابلس 
عمــاد الدين دويــكات وأخرين دفعــوا حياتهم ثمنًا للفلتــان األمني بالضفة 

الغربية المحتلة. 
فوضى الســالح والفلتان األمني وإشاعة حالة من عدم األمن في مدن وقرى 
ومخيمات الضفة له مدلوالت خطيرة لها عالقة مباشــرة ووثيقة بحالة النزاع 
القائم بين شخصيات وأجهزة ومؤسسات السلطة على خالفة رئيس السلطة 
الفلســطينية "أبو مازن" واالستئثار بموقعه القيادي المتقدم طمعًا بالمكانة 

وتنافسًا على أهداف تكاد تكون شخصية بحتة. 
غير أن االحتالل يغذي هذه الحرب الباردة -إذا صح التعبير- وهو المســتفيد 
منها ألنه يبقي الجانب الفلســطيني على أقــل تقدير في حالة من الفوضى 
والتشــتت والضيــاع والبحــث عن شــخصية مركزيــة ذات "كرزمــا" مقنعة 
للجماهير وعلى أمل أن تســتمر حالة الضعف هــذه إلى أمد بعيد ويبقى هو 

في حالة ارتياح يرغب بها بل ويخطط لها منذ سنوات. 
وأمام هذه الحالة من فوضى الســالح والفلتان بالضفة يجب على كل األطر 
والشخصيات والمؤسسات المجتمعية والقوى والفصائل الوطنية واإلسالمية 
األخذ بزمــام المبادرة والوقوف صفــًا واحدًا لمحاربة هــذه الظاهرة المقيتة 
والخطيــرة على مســتقبل بالدنــا وحياة أجيالنا وشــبابنا الذيــن هم ثروتنا 
الوطنية الحقيقية، والســعي نحو اجبار السلطة على احترام حياة المواطنين 
والمحافظــة على أمنهم بعيــدًا عن اعتبارات الوراثة السياســية واالمتيازات 

واألطماع الشخصية. 
نفوس شعبنا مسكونة باألمل أن يكون المستقبل أفضل وأن تعيش األجيال 
القادمة في ظل حكم رشــيد خالي من فساد السلطة وخيانة بعض قياداتها 
المتنفذة لألسف، كلنا أمل أن تفضي السنوات القادمة للتخلص من االحتالل 
وتقويض الفســاد بأشــكاله والســير نحو حكم مؤسســاتي ســديد ورشيد 

والتخلص من الدكتاتورية.
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مدير التحرير
ماجد أحمد أبو مراد

عقدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة بالمجلس 
التشــريعي اجتماعــًا دوريــًا لها بحثت خالله عــدة قضايا 
صحية وتعليمية باإلضافة لبعض الشــكاوى الواردة إليها 
من قبل جهات ومؤسســات ومواطنيــن، وترأس االجتماع 
رئــس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، وحضره ُكاًل من 
أعضاء اللجنة النواب: خميس النجار، يوســف الشــرافي، 

سالم سالمة، ومحمد شهاب. 
وناقشــت اللجنــة أوضــاع وزارة التربيــة والتعليم ومدى 
اســتعداداتها  للعام الدراســي الجديـــد واستقبال الطلبة 
وتوفير الكتب المدرســية لهم، باإلضافــة لطبيعة الدوام 
المدرسي وسبل حماية الطلبة وطواقم المدرسين والعاملين 
بالــوزارة مــن مخاطر انتقال أو انتشــار فيــروس كورونا.

أكد النائب في المجلس التشريعي 
عن مدينة طولكــرم عبد الرحمن 
زيــدان، أنه رغــم االجــراءات التي 
اهلل  رام  فــي  الســلطة  اتخذتهــا 
لمواجهة مخطط الضم االحتاللي 
إال أنهــا لــم تغادر مربع التنســيق 
األمنــي، الفتــًا إلــى أن االحتــالل 
مســتمر فــي تنفيذ خطــة الضم 
وســرقة األرض، من خــالل زيادة 
وتيرة االستيطان وتهويد األماكن 

المقدسة.
وأضاف النائب زيدان، في تصريح 
خــاص بصحيفــة "البرلمــان"، أن 
االجــراءات الفلســطينية لمواجهة 
عمليــة الضــم شــكلية وال تعالج 
المشكلة، وليست بمستوى أهمية 
وخطورة الحدث، مشــيراً إلى أن ما 
صدر من تصريحات حول اشتراط 
السلطة إلغاء الضم لعودة التنسيق 
األمني مع االحتالل، يعبر عن رغبة 

السلطة بالعودة للمفاوضات.
وأوضح أن االحتالل ال يحتاج إلغراء 
للعودة للمفاوضات التي يستعملها 
التوســعية  سياســاته  لتمريــر 
والتهويدية، مبينــًا أن المفاوضات 
العبثية هي رغبــة المهزوم وفاقد 

الخيارات.
وأكــد زيــدان أن المطلــوب قــرار 
سياســي حقيقي وواضح لمواجهة 
مخطــط الضــم، يتبعــه خطوات 
عمليــة لتوحيــد الصــف الداخلي 
السياســية،  الشــراكة  وتفعيــل 

لجنة التربية تعقد اجتماعًا دوريًا لمناقشة قضايا عديدة

نائبان: التنسيق األمني خيانة واجراءات السلطة لمواجهة الضم شكلية 

كمـــا درســت اللجنة المالحظـــات الــواردة في تقـــرير 
ديـــوان الرقابة اإلدارية والمالية للعام 2019م والخاصة 
بوزارة التربية والتعليم ووضعت السيناريوهات المناسبة 
وأصــدرت التوجيهــات الالزمــة لتجويــد العمــل واألخذ 

بمالحظات التقرير.
إلــى ذلــك اســتعرضت اللجنــة أوضــاع وزارة الصحــة 
والمستشفيـــــات الحكوميـــة، وما ترتــــب على تقريــر 
ديــــوان الرقابــة حــول المجلس الطبي التابــع للوزارة، 
ومخرجــــات ورشة العمــــل التي عقدتهــــا اللجنــة في 
وقـــت سابــق بحضــــور رئاســــة المجلس التشريعــي 
والنيابــــة العامــــة ونقابـــــة األطبــــاء ووزارة الصحــة 

وجهــات أخــرى.

النائب/ مروان أبو راسالنائب/ عبد الرحمن زيدان
وإعادة ترتيب مؤسســات منظمــة التحرير، 
ووضع برنامج نضالي متفق عليه للدفاع عن 

القضية الفلسطينية أما مخططات االحتالل.
وشدد أن أي مفاوضات مع االحتالل اآلن بمثابة 
نســف لجهود التوافق ومحاولة إعادة اللحمة 
الوطنيــة وإصــالح البيت الداخلــي، مبينًا أن 
بعض المواقف المعلنة على المستوى الدولي 
تتقدم على المواقف العربية والفلسطينية، 
وهناك تهديــدات من بعض الــدول رفضت 
خطة الضم بصيغة واضحة، وفي المقابل لم 
يكن هناك اجــراءات أو خطوات تماثلها على 
الصعيد الفلسطيني المعني أساسا بالقضية، 
مؤكداً على أهمية وضع المجتمع الدولي أمام 

مسؤولياته.
التنسيق األمني خيانة

من جانبــه، أكد النائــب د. مــروان أبو راس 
نائب رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية 
أن المجلــس التشــريعي الفلســطيني قرر 

أن التنســيق األمني خيانــة عظمى، وضرب 
لمصالح الشــعب الفلســطيني وهو بمثابة 

جريمة دينية ووطنية.
ودعا النائب أبو راس للتصدي لمخطط الضم 
الصهيوني من خالل الوحدة الوطنية والثورة 
الشعبية ومقاطعة االحتالل، وتكاثف الجهود 
الرســمية والفصائلية، قائاًل:" إن المقايضة 
مع االحتالل لعودة التنسيق األمني في حال 
إلغاء مخطط الضم فهو خيانة جديدة وامتهان 
لقضيتنــا الوطنيــة".، مشــدداً أن الشــعب 
الفلسطيني يقف صفًا واحداً رافضًا للتنسيق 

األمني مع االحتالل.
ووجه أبو راس، رسالة للشعب الفلسطيني أن 
ينتفض دفاعًا عن األرض التي وصفها بأنه ال 
تحرر بالمفاوضات العبثية، مؤكداً أن الحقوق 
ال تستجدى وإنما تنتزع انتزاع، وأن العدو كلما 
وجــد فينا خذالنًا وضعفًا يتمــادى في احراق 

األشجار وهدم البيوت واغتصاب األرض.

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  
المجلس التشريعي الفلسطيني

تحرير ومتابعة
الدائرة اإلعالمية

تصميم وإخراج
حسام أحمد أبو دقة
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د. بحر يجري سلسلة 
اتصاالت مع رؤساء 

برلمانات عربية

أطلع على اإلنجازات والمعوقات

"الزهار" يستقبل وفدًا من قيادة الشرطة الفلسطينية 

اســتقبل القائــم بأعمــال رئيــس المجلس 
التشــريعي محمود الزهار، يــوم أمس األول 
بمكتبه وفدًا من قيادة الشرطة الفلسطينية 
برئاســة مدير عام الشــرطة اللــواء محمود 
صــالح، لالطالع على خطط وانجازات الجهاز 

ومعوقات عمله. 
ورحب النائــب الزهار بالحضور، مســتعرضًا 
إنجازات المجلس التشــريعي محليــا ودوليًا، 
وأهميته التاريخية، ودوره الوطني في تمثيل 
الشــارع الفلسطيني والحفاظ على مصالحه، 

مؤكــدًا علــى ضــرورة الحفــاظ عليــه، وأنه ال 
تستطيع أي سلطة حله.

وأوضــح أن المجلــس التشــريعي يســعى في 
الفترة الحالية لترتيــب العالقات الداخلية بين 
الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية بالقانون، 
ويعمــل على انشــاء بروتوكــوالت تفاهم مع 

الجهات المختلفة لتنظيم العمل.
المجلــس  رئيــس  بأعمــال  القائــم  وأطلــع 
التشريعي، الوفد الزائر على أول كتاب للوقائع 
الفلســطينية ووثائــق المجلــس التشــريعي 

منــذ بدايــة عمله، مثمنــًا دور جهاز الشــرطة 
الفلســطينية الذي قدم أفراده شــهداء وتلقى 
ضربات عديدة من االحتالل وما زال صامدًا في 

حفظ الجبهة الداخلية وأمن المواطن.
من جانبه، شــدد اللواء محمود صالح، على أن 
المجلس التشريعي هو رأس الشرعية الوطنية، 
مشيرًا ألهمية تطوير وتنمية العنصر البشري 
ودوره فــي تفعيــل جهــاز الشــرطة وتطبيق 

القانون.
واســتعرض قلة الموازنات المالية واالمكانيات 

اللوجستيــــة الالزمــة إلنجاز المهــام اليومية 
لعمل الشرطـة الفلسطينية، مبينـًا أنه يسعى 
دائمــًا لتطوير وتنمية الكادر البشــري من كل 

الجوانب المهنيـة والتخصصية المختلفة.
الحضـــور،  ناقــش  اللقــاء  نهايــة  وفــي 
جهــاز  يواجههــا  التــي  والعقبــات  المشــاكل 
والبشــرية  الماديـــة  واالحتياجـــات  الشــرطة 
واللوجســتية، للقيـــام بــدوره علــى أكمـــل 
الحلــول  وضــع  وامكانيــات  وســبل  وجــه، 
والعقبـــــات. المشكـــــالت  لتلــك  المناســبة 

د. بحر يشيد بعزم البرلمان المغربي تشكيل جبهة دولية لتجريم االحتالل 
أشــاد رئيــس المجلس التشــريعي باإلنابــة د. أحمد بحر 
بتوجهات البرلمان المغربي لتشكيل جبهة برلمانية دولية 
لنصرة فلســطين وتجريم االحتالل اإلسرائيلي والتنديد 
بممارســاته بحق الشعب الفلســطيني وأرضه ومقدساته 
والتي تتعارض مع عن القانــون الدولي، والقانون الدولي 

اإلنساني.
وأكــد بحــر، فــي تصريحــات صحافيــة على ضــرورة أن 
والعالميــة  واإلســالمية  العربيــة  البرلمانــات  تتعــاون 
واتحــادات البرلمانــات المختلفــة مــع جهــود البرلمــان 
المغربي في فضــح وإدانة جرائم االحتــالل التي وصفها 
بأنهــا:" ال تمــس الشــعب الفلســطيني بمفــرده وإنمــا 
تمــس منظومــة القانــون والعدالة فــي العالم بأســره".

ورحــب بحر، بجهود البرلمان المغربــي التي انطلقت وفق 
تصريحات رئيس البرلمــان المغربي الحبيب المالكي، في 
التواصل مع برلمانات العالم لتشــكيل جبهة دولية للدفاع 
عــن الحقــوق الفلســطينية ومحاســبة االحتالل اســتنادًا 
للدبلوماسية البرلمانية، معبرًا عن اتفاقه التام مع رئيس 
البرلمان المغربي وتوجهاته القاضية بضرورة استثمار كل 
المحافل الدولية وخاصة مؤتمــر االتحاد البرلماني الدولي 

والذي سينطلق مطلع العام المقبل.
ورحب رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة بمواقف رئيس 
البرلمان المغربي الرافضــة لصفقة القرن وجريمة الضم، 
التي تقــوم على ســرقة األراضي والحقوق الفلســطينية 
الدوليــة. واالتفاقيــات  والمواثيــق  القوانيــن  ومخالفــة 

تطلع  القانونية  اللجنة 
انجــازات هيئــة  علــى 

الزكاة الفلسطينية

الدكتور/ محمود الزهار 
يهاتف رئيــس البرلمان 

اللبناني

نائبان ينددان بمحاوالت 
تاريخ  تزويــر  االحتــالل 

القدس

النائب أبــو حلبية يحذر 
من مخططــات االحتالل 

لتهويد المقدسات
04040506
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تقارير2

البرلمان التونسي
هذا وهاتف بحر، رئيس مجلس النواب التونســي 
راشد الغنوشي مهنئًا بالعيد، وبتجديد نواب تونس 
ثقتهم به رئيسًا للبرلمان، ومشيدًا بسالمة المسار 
الديمقراطي التونســي وإرادة الشــعب التونســي 

الحرة.
القضيــة  تطــورات  للغنوشــي،  بحــر،  وشــرح 
الفلســطينية، وتصميــم شــعبنا علــى مواجهــة 
كل  وإفشــال  الضــم،  وقــرار  القــرن  صفقــة 
مخططــات االحتالل الرامية إلــى تصفية القضية 
الفلســطينية، موجهــًا دعــوة لرئيــس البرلمــان 
التونســي لزيــارة غــزة فــي المســتقبل القريب. 

اعتبــر النائــب عــن محافظة نابلس ياســر 
منصور، تكرار الحوادث المرتبطة باستخدام 
الســالح خارج إطار القانون بالضفة الغربية 
المحتلــة ظاهــرة خطيــرة، ومؤشــر علــى 
إمكانية االنزالق في المجتمع الفلســطيني 
على منحدر خطير، وأن التخوف من ذلك بات 

مشروعًا.
تصريحــات  فــي  منصــور  النائــب  وقــال 
"للبرلمــان": إن المجتمــع الفلســطيني في 
الضفــة الغربيــة بات يخشــى من انتشــار 
الفوضى األمنية والتي بال شك خطيرة على 
المجتمع، لذا فإننا نشدد على ضرورة ضبط 
الســالح في الضفة ليكون في إطار القانون 

فقط مع ضرورة تحديد بوصلته".
وحمل منصور، الســلطة برام اهلل مسؤولية 
ضبط الســالح في الضفة سيما وأنها الجهة 
الرسمية التي تملك المقومات لحفظ األمن، 

أجرى رئيس المجلس التشــريعي 
أحمــد بحر، سلســلة  باإلنابــة د. 
رؤســاء  مــع  هاتفيــة  اتصــاالت 
واألردني  "التونســي  البرلمانــات 
والعُمانــي" مهنئــًا بحلــول عيــد 
األضحــي المبــارك وباحثًا ســبُل 
المشــترك،  البرلمانــي  التعــاون 
"البرلمان" تابعت اتصاالت رئيس 
المجلــس وأعــدت التقرير التالي: 

في ظــل ارتفــاع وتيرة اســتخدام 
الســالح في الضفــة الغربية خارج 
إطــار القانــون ُفتــح الباب واســعًا 
لطرح التســاؤالت عن الجهات التي 
تملك الســالح وتحركه في الضفة 
الغربيــة، والجهات المســتفيدة من 
إبقاء الضفة فــي حالة توتر وخوف 

مستمر.
"البرلمان" اســتطلعت أراء النائبان 
ياســر منصــور ود. عاطــف عدوان 
حــول خطــورة الظاهــرة وأعــدت 

التقرير التالي:

ُهاتف رئيسيّ برلمانيّ األردن وعمان.. د. بحر يهنئ الغنوشي بتجديد رئاسته للبرلمان التونسي

من جهته؛ شــكر الغنوشــي، د. بحر، على اتصاله، 
مؤكــدًا على اعتزازه بالشــعب الفلســطيني الذي 
وصفه بأنه يمثل ضمير األمة النابض وشامة عزها 
ورأس حربتهــا في مواجهة المشــروع الصهيوني، 
مؤكدًا دعم الشعب التونسي لفلسطين وقضيتها 
العادلــة، وأن تونس تعمل بشــتى الطرق لنصرة 

فلسطين ودعمها في المحافل الدولية.
البرلمان األردني

كما هاتــف بحر، رئيــس مجلس النــواب األردني 
م. عاطــف الطراونة، مهنئًا بالعيــد ومباركًا جهود 
المملكــة األردنيــة في خدمــة القضيــة الوطنية 
الفلسطينية والتصدي لصفقة القرن وخطة الضم 

وعنجهية وغطرسة االحتالل.
من ناحيته أشــار الطراونة، لدور البرلمان األردني 
ومواقفــه الواضحــة والثابتــة الداعمــة للقضيــة 
الفلســطينية، معربًا عن تمنيات الشــعب األردني 

الشقيق بتحرير فلسطين وزوال االحتالل.
البرلمان الُعماني

في ســياق متصــل، هاتــف بحر، رئيــس مجلس 
النواب العماني خالد بن هالل المعولي، مهنئًا إياه 
والشــعب العماني بحلول العيد، ومتمنيًا أن يعيده 
اهلل وقد تحققــت تطلعات العمانييــن في التطور 
والتقدم واالزدهار، في حيــن أعرب المعولي، عن 

شكره لرئيس التشريعي لمبادرته باالتصال.  

نائبان في المجلس التشريعي يؤكدان خطورة فوضى السالح في الضفة الغربية ويدعوان إلى ميثاق شرف لضبط األمن
حذرا من الفلتان األمني

إضافة إلى المسؤولية المترتبة على الفصائل 
والتنظيمات والعشائر وغيرها من الجهات.

وأكد النائــب منصور، أن الســلطة قادرة على 
ضبــط الحالة األمنية وضبط الســالح في حال 
توفرت اإلرادة لديها لذلك والجدية، موضحًا أن 
تأخر ذلك سيترتب عليه خسارة كبيرة للمجتمع 

الفلسطيني ككل.
وأوصى بإعداد ميثاق شرف تجمع عليه السلطة 
بــرام اهلل والفصائــل والعشــائر ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي لضبــط ومتابعــة ومراقبة 
السالح في الضفة، ووضع عقوبات رادعة لكل 
جهة أو أفراد يقومون باختراق ميثاق الشرف مع 

رفع أي غطاء عنهم.
سالح المقاومة

وفي موضوع ازدواجية تعامل الجهات الرسمية 
في الضفة مع الســالح الموجود في المجتمع، 
أكــد النائب منصــور، أن الســالح الموجود مع 

التنظيمــات والعشــائر المقربــة من الســلطة 
بات اليوم يشــكل عبئًا وإحراجًا لها بالتالي فإن 
السلطة تصبح معنية بضبطه، لوجود رأي عام 
رافض لوجود ســالح خارج إطــار القانون مهما 

كانت الجهة التي تستخدمه.
وحول ســالح المقاومة، قــال النائب منصور:" 
ال أحــد يتصــور أن ســالح المقاومــة ســيوجه 
لصدور أبناء شعبنا، فهو موجه لالحتالل فقط، 
وبوصلته محددة وهي الدفاع عن أبناء شــعبنا 
مــن جرائم االحتــالل، واألصــل أال يظهر هذا 
السالح داخل المجتمع ألي سبب كان"، مضيفًا 
أن ســالح المقاومة يجب الحفــاظ عليه وعلى 

قدسيته وعدم توجيه أصابع االتهام له.
واقع جديد

من جهته؛ أدان النائب عاطف عدوان، استمرار 
حالة الفلتان األمني وفوضى الســالح في مدن 
الضفــة الغربية مؤخرًا والتــي أدت لمقتل عدد 

من المواطنين، مشــيرًا لما يحدث بأنه جريمة 
يجب التصدي لها وإيقافها لما لها من انعكاسات 

على الوطن والمواطن.
وقال النائب عدوان في تصريح صحفي:" هناك 
حالــة من التجييــش لعدد مــن المتنفذين في 
السلطة من الطامحين في الحكم بعد محمود 
عباس، ولكل منهم قوتــه وأجهزته ويحاولون 
فرض أنفســهم من خــالل التقــرب لالحتالل 
وألمريكا وهم مســتمرون فــي إقامة تحالفات 

داخلية لصناعة القوة".
وأضــاف عدوان:" مــا يحدث يفســر الصدامات 
المتعــددة التــي تحــدث بين األجهــزة األمنية 
والتي أدت إلى مقتل مسؤولين في حركة فتح 
من المقربين من المسؤولين الذين يتنافسون، 
وبالتالــي فــإن هــذه األحــداث ســتتفاقم في 
المرحلــة المقبلــة ألن األمــور غيــر مســتقرة 
ومحمود عباس واضح أنه ال يستطيع أن يستمر 
في تحمل أعباء المســؤولية التي يتحملها في 
هــذه المرحلة ويبقى الصراع في هذه المرحلة 

على أشده".
وأوضح أن من يصنع الفلتان األمني في الضفة 
ال يهمهم الوطن وال القضية وال المواطن، ولكن 
مــا يهمهم في الدرجة األولى تحقيق أهدافهم 
الشخصية في الوصول لســدة الحكم والتأثير 
في المجريات السياسية لمصلحتهم ومصلحة 

عائالتهم.
وطالب عدوان، القوى الوطنية والفصائل بكل 
أطيافها وجماهير شعبنا في الضفة بالعمل من 
أجل إيقاف فوضى السالح والفلتان األمني في 
مــدن الضفة الغربية، مؤكدًا أن ما يحدث يضر 

بشعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية.

راشد الغنوشيالدكتور/ أحمد بحر

النائب/ عاطف عدوانالنائب/ ياسر منصور

خالد بن هالل المعوليالحبيب المالكي
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3 أخبار ومقاالت

انفجار بيروت.. الوحدة في مواجهة الفتنة
يحمل االنفجار الهائل والمروع الذي أصاب ميناء بيروت وآلم كل فلســطيني وعربي ومســلم وكل 
إنســان حر فــي العالم، معانٍ عميقــة ودالالت خطيرة تفضــي إلى حقيقة المخطــط الصهيوني – 
األميركي الذي يســتهدف إعادة تشكيل المشهد السياســي في المنطقة العربية، وتنذر بانعكاسات 

خطيرة على الدولة اللبنانية، سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا.
إن حجــم االنفجار الــذي هزّ بيــروت وتركت ارتداداتــه آثارا بالغة علــى الوضع اللبنانــي الداخلي 
والخارجي، ال يمكن وضعه إال في خانة التطورات العاصفة التي تســتهدف إعادة تشــكيل المشــهد 
السياســي في المنطقة، وإرساء وقائع جيوسياسية جديدة تغير وجه المنطقة برمتها وتلقي بها في 
الحضن الصهيوني – األميركي في إطار مخطط مرســوم تجلت خيوطه ومعالمه بشــكل سافر في 
الفترة األخيرة، وظهرت إرهاصاته بصفاقة غريبة حافظت على اســتتارها في الماضي لكنها اليوم 

تطل برأسها دون مواربة على رؤوس األشهاد.
وال ريــب أن اســتهداف قــوى المقاومة والدول المســاندة لها يقع في طليعة أولويــات هذا المخطط 
الغاشــم، إذ أن إعادة تفكيك وتركيب المشــهد السياســي في المنطقة ال تســتقيم إال مع إزالة كل 

العقبات المنتصبة في الطريق، التي تهدد مسار تطويع المنطقة لإلرادة الصهيونية واألميركية.
في أي حدث كان تلبّست حيثياته بمسحة من الغموض اسأل أوال عن المستفيد كي توجهك البوصلة 
إلى الفاعلين، وتريحك من عناء الجدل العقيم والتحليل العبثي الذي يمتشــقه البعض اســتنادا إلى 

رواسب نفسية وخلفيات عداء سياسية أو فكرية.
إن الكيان الصهيوني يقع في طليعة المستفيدين من انفجار بيروت، في إطار تحالف آثم مع اإلدارة 
األمريكية ودول أوروبية وعربية تجاهر بعدائها للمقاومة ومشروعها، ولن يطول الوقت حتى تنجلي 

سحب التآمر وتشرق شمس الحقيقة التي أريد طمس نورها وتغطيتها بغربال في رابعة النهار.
ال تتوقف االنعكاسات المحتملة لتفجير بيروت على الدولة اللبنانية في بعدها األمني والمادي المجرد، 
بل إن األمر يتعدى ذلك إلى أبعاد سياســية تطال النظام اللبناني الحاكم ككل والمكونات اللبنانية 
الداخلية التي تنخر فيها الطائفية وتكثر فيها أصبع العبث اإلقليمي والدولي والتدخالت االستخبارية 
الخارجيــة في محاولة إلعادة صياغة وتفصيل لبنان على المقاســات الصهيونية واألمريكية، وعزل 

ومحاصرة مقاومته عبر إحداث فتنة داخلية تخلط األوراق وتقلب الموازين.
إن مســار المخطط الذي يســتحّثه الكيان الصهيونــي واإلدارة األميركية ومن لــف لفهما من الدول 
العربية يستهدف تكريس بيئة عربية رسمية خانعة تنسجم تماما مع مخططاتهما، وتعينهما على 
إتمام تنفيذ رؤيتهما الخاصة بإعادة تشــكيل المشــهد العام في المنطقة، وها هو المخطط يسدل 
الســتار عن أحد فصوله الســوداء الدامية في منطقتنا العربية، ويحاول إخضاع لبنان وإلحاقه بقطار 

التبعية الخارجية.
ما ينتظر لبنان خالل المرحلة القادمة جدّ خطير، فالمخطط الصهيوني - األميركي الذي يســتعمل 
بعض األدوات األوروبية والعربية يبدو في أشد حاالته جموحا هذه األيام، ويتعامل مع الدولة اللبنانية 
من موقع الهيمنة والوصاية، ويستخدم كل أشكال التحريض وإثارة الفتنة بين الطوائف والمكونات 
اللبنانية الداخلية عبر توزيع التهم وتحميل المســؤوليات وتهييج الرأي العام اللبناني باتجاه العنف 

والفوضى.    
من هنا، فإن لبنان، الدولة والشــعب، الطوائف والمكونات المختلفة، أشــد ما يكون حاجة اليوم إلى 
تفويت الفرصة على أعدائه المتربصين به الدوائر، والثبات على مواقفه المنسجمة مع قيم ومصالح 
األمة، ورصّ بنيانه الداخلي، سياســيا واجتماعيا وأمنيا، وإخماد كل ناعقي التحريض ودعاة الفتنة، 
وتطويق كل مساحات الخالف في الساحة اللبنانية على قاعدة التصالح لمواجهة األخطار الخارجية، 
والعمل على تحشــيد الطاقات والجهود اللبنانية في مواجهة المخطط الصهيوني – األميركي وآثاره 

المدمرة على لبنان والمنطقة. 
إن على كل األحرار والشرفاء في األمة، حكومات وشعوبا وأحزابا سياسية وقوى اجتماعية ومنظمات 
جماهيرية وعلماء وشخصيات وقادة رأي، أن يعلنوا عن تضامنهم مع لبنان قوال وفعال، وينتفضوا في 
وجه هذا المخطط الغاشــم الذي يستهدف حاضرهم ومستقبلهم، وأن يعملوا على إحباطه وإفشاله 
بكل السبل والوسائل الممكنة، ألن أمتنا الحية وأبناءها البررة ال يمكن أن يرضوا بالدنية في دينهم 

وأوطانهم، أو يسمحوا بضرب المقاومة ومشروعها الحيّ واستباحة الشرف والكرامة العربية.
وختامــا.. لقد كتــب اهلل تعالى النصر لعبــاده المؤمنيــن المجاهدين الصادقين، ولــن يضيرنا تلك 
المخططــات والمؤامرات التي تحاول طمس قيم اإلرادة والمقاومة في األمة وضرب مقاومات عزتها 
وكرامتهــا، مــا دمنا على وعــي بمكر وخبث األعــداء، وعلى وحــدة وتكاتف في مواجهــة المعتدين 
المتآمرين، فهذه المخططات أوهن من بيت العنكبوت، وأضعف من أن تصمد أمام إرادة وعزم شعوب 

أمتنا العربية واإلسالمية.
"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

نواب الوسطى يشاركون بفكاك "180" غارمًا

شــارك النائبان ســالم ســالمة، وعبــد الرحمن 
الجمــل، في حفــل فكاك "180" غارمــًا من أبناء 
المحافظة الوســطى، وذلك خــالل حفل نظمته 
مديريــة شــرطة المحافظة الوســطى بالتعاون 
مع مؤسســة ســواعد الشــبابي ووزارة الشــباب 
والرياضــة، بحضــور مديــر شــرطة المحافظة 
العميــد إيــاد ســلمان، ومشــاركة العديــد مــن 
الشــخصيات والمؤسســات الحكوميــة واألهلية 

والوجهاء والمخاتير.
مشاريع مهمة

بدوره شدد النائب عبد الرحمن الجمل، في كلمة 
له أثنــاء االحتفال علــى أهمية المشــاريع التي 
تخفف من هموم وأآلم أبناء الشعب الفلسطيني 
فــي قطاع غــزة خاصة فــي ظل الحصــار وقلة 
المــوارد الماليــة التي تعاني منهــا معظم فئات 

المجتمع الفلسطيني.  
وأشــار النائــب الجمــل، إلــى أن مشــروع فكاك 
الغارمين من شأنه أن يجمع الغارمين بعائالتهم 
وأســرهم وأبنائهــم بعد طــول غيــاب وبالتالي 
إدخــال الفرحة والســعادة عليهــم خاصة ونحن 

نعيش في ظالل أجواء عيد األضحى المبارك.

شــارك النائــب يحيى العبادســة، فــي وقفة 
تضامنية مع لبنان عقب الحادث المؤسف الذي 
وقع مؤخــرًا بميناء بيــروت، ونظمت الوقفة 
بلدية خان يونس بالتعــاون مع مجمع ناصر 
الطبي وجمعية الهالل األحمر الفلســطيني، 

وتخللها حملة للتبرع بالدم.
وشــارك بالوقفة رئيس بلدية خــــان يونس 
م. عالء الدين البطة، ومحافظ خان يونس د. 
أحمد الشيبي، وأعضاء المجلس البلدي، ولجان 
األحيــاء والمخاتيــر والوجهاء وعائــالت خان 

يونس والشخصيات االعتبارية والرسمية.
وأكد النائــب العبادســة، على مكانــة لبنان 
في نفوس أبناء الشــعب الفلســطيني؛ الفتًا 
الحتضان لبنان رســميًا وشعبيًا لالجئين من 
أبناء شــعبنا في رحلة اللجوء التي بدأت منذ 
ســبعة عقــود وما زالــت مســتمرة، وتقديم 
الدعم المعنوي واللوجســتي الواســع للثورة 

ووجه الجمل، شكره العميق للمؤسسات الداعمة 
للمشــروع ســواء كانت حكومية أو أهلية وكذلك 
الشخصيات االعتبارية والمجتمعية التي حضرت 
الحفل، وأضاف قائاًل:" والشــكر موصول لشرطة 
الوســطى ومديرهــا العميــد إياد ســلمان، الذي 
ال يدخــرُ جهــدًا من أجــل التخفيف مــن معاناة 
المواطنين والسهر على راحتهم وحماية أمنهم". 

حماية املجتمع
بــدوره، لفت مدير شــرطة المحافظة الوســطى 
العميــد إياد ســلمان، فــي كلمته ألهميــة الدور 
الــذي تقوم به شــرطة المحافظــة بهدف حماية 
المجتمع والســهر على راحــة المواطنين، مؤكدًا 
أن المشاركة الفاعلة للشرطة في مشروع فكاك 
الغارمين تأتي في سياق التخفيف عن المواطنين 
وحمايتهم والمســاهمة في توفير الرعاية لهم، 
منوهًا للعمل الشــرطي الدائم مــن أجل حماية 
المواطنيــن وخدتهــم، مبرقــًا بالشــكر لجمعية 
سواعد الشبابي ولكل الجهات الداعمة للمشروع 
سواء من الداخل أو الخارج، الفتًا إلى أن الشرطة 
تقوم بدورها في خدمة المجتمع رغم قلة الموارد 

المالية واالمكانيات اللوجستية المتوفرة لديها.

النائب العبادسة يشارك بوقفة تضامنية مع لبنان

الفلســطينية، معربــًا عــن ألم شــعبنا جراء 
حادثة بيروت وتضامنه الشديد مع لبنان.

ونــوه العبادســة، علــى أن لبنان كمــا باقي 
الــدول العربية تعتبــر عمقنا العربــي، وأن 
لبنان كان وسيبقى قويا، مشددًا على أهمية 
وضرورة الموقف والدعم الفلسطيني بكافة 

مستوياته للتضامن مع لبنان الشقيق.
إلــى ذلك أعرب عدد من المتحدثين بالوقفة 
عن تضامنهم مع الشــعب اللبناني الشقيق 
في محنتــه الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، 
داعيــن بالرحمة للشــهداء والشــفاء العاجل 
للجرحى، موصين القيادة اللبنانية بالحرص 
على وحدة الموقف والمســارعة لمعالجة آثار 
االنفجار وما خلفه مــن دمار في الممتلكات، 
وداعين الدول العربيــة والمنظمات األممية 
لدعــم لبنــــان حتــى يتعافــى من محنتـــه 
ويتغلب على اآلثــار الناجمــة عن االنفجـــار.
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اللجنة القانونية تلتقي هيئة الزكاة الفلسطينية 
بالمجلــس  القانونيــة  اللجنــة  عقـــدت 
التشــريعي لقاًء مع رئيس وأعضاء مجلس 
أمناء هيئة الزكـــاة الفلســطينية، بحضور 
رئيــس وأعضــاء اللجنــة ُكاًل مــن النواب: 
محمد فرج الغول، مروان أبو راس، أحمـــد 
أبو حلبية، محمد شــهاب، يونس األسطل، 

ومشير المصري. 
بدوره استعرض رئيس مجلس أمناء هيئـة 
الزكــــاة ووزير االقتصاد سابقــــًا الدكتـور 
عـــالء الرفاتـــي، بعضــًا مــن إنجــــازات 
ومخرجــات الهيئة خـــالل الفترة السابقـة 
التــي تنــوي  المستقبليــــة  والمشاريــــع 
تنفيذها حتى نهاية العام الجاري، مشــيرًا 
للمعيقات والصعوبات اليومية التي تواجه 

عمل الهيئة.
من جانبهـم، أكــد النواب على استقالليــة 
هيئـــة الزكــــاة التي تم انشــاؤها بقانون 
من المجلس التشريعي، واعدين بمتابعــة 
المعيقــات التــي تواجههــم والعمــل على 

معالجتهـــا بهـــدف ضمـــان استمراريتهــا 
وفق القانــون واألصــول.

اجتماع دوري
إلى ذلك، عقـــدت اللجنة اجتماعًا دوريًا لها 

بحثت خالله عدة قضـايا، وناقشت عـدد من 
مشاريـــع القوانين المقترحـة على أجنــدة 
اللجنة ومنها: مشروع قانــون كاتب العدل، 
ومشـروع قانون أصول المحاكمات الشرعية، 

واســتعرضت اللجنــة عـــدد مــن الملفات 
الخاصــة بها وتقرير أدائها خــــالل شهـــر 
يوليو الماضي، والشكــــاوى الــواردة إليها 
وأصدرت التوجيهات الالزمـة لمعالجتهـــا.

د. الزهار يهاتف رئيس البرلمان اللبناني 
ويعبر عن تضامن فلسطين مع لبنان

هاتـــف القائـــم بأعمـــال رئيــس المجلــس 
التشــريعي د. محمود الزهار، رئيس البرلمان 
اللبناني نبيه بري، معزيًا إياه بضحايا االنفجار 
والحــادث المؤســف الــذي شــهدته العاصمــة 

اللبنانية بيروت مؤخرًا.
ودعــا د. الزهــار، خــالل االتصــال للمصابين 
والجرحى بالشــفاء العاجل، وأن يلهم اهلل ذوي 
الضحايا الصبر والسلوان، معتبرًا مصاب لبنان 
مصــاب لكل األمــــة العربيــــة واإلسالميــــة 

وأحرار العالم.
وأكد أن فلسطين كلهـــا تألمت لما جــرى في 
لبنــان، على اعتبـــار أن الشعبين الفلسطيني 
واللبناني تربطهــم عالقــات تاريخيــة، وأنهــم 

شركاء في الماضي والحاضر والمستقبل.
المجلــس  رئيــس  بأعمــال  القائــم  وقــال 
التشــريعي:" إن الشــعب الفلســطيني يقــف 
ويتضامن مع أشقائه في لبنان، شعبًا وحكومة 
وبرلمانًا"، داعيًا لوحدة الموقف اللبناني لتجاوز 

األزمة.
مــن جانبــــه؛ أشــــار رئيــس مجلــس النواب 
لبنــــان  أن  إلــى  بـــري،  نبيــــه  اللبنانــي 
يقــف اليـــوم أمـــام كارثـــة كبـــرى تــكاد ال 
تصــدق ويمكــن وصفها بحالــــة من الدمـــار 
الكبيــــر، شاكــــرًا فلســطين وكــــل أحــــرار 
مشاعــــرهم  عــن  عبــــروا  الذيــن  العالــم 
وشعبـــه. للبنــــان  والداعمــة  الصادقــــة 

النائب الرجوب: سلطة رام اهلل تحولت 
"لدكاكين" تتسابق على وراثة عباس

عــدّ النائــب فــي المجلــس التشــريعي عــن 
محافظــة الخليــل بالضفــة الغربيــة المحتلة 
بســبب  ضحايــا  ســقوط  الرجــوب،  نايــف 
اســتخدام الســالح خارج إطار القانون، نتيجة 
واســتعمال  التســلح  فــي  الفلتــان  لـ"حالــة 
الســالح وعدم ضبط امتالكه أو اســتخدامه".

واستشــهد النائــب الرجــوب فــي تصريحــات 
صحافيــة أدلــى بهــا مؤخــرًا بمقتــل شــقيق 
حســين الشــيخ عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتــح، ومقتــل أميــن ســر الحركــة بنابلس، 
قائــاًل:" حــوادث القتــل المتكــررة تأتــي في 
إطــار الفوضى والصــراع على التســلح داخل 
إطــار اللــون السياســي الواحــد والســلطة".

وأكــدّ الرجوب أن الســلطة "تحولت لدكاكين" 
وجماعات تتســابق بالســالح في إطار الصراع 
مــازن، مضيفــًا  أبــو  وراثــة  الداخلــي علــى 
الصراعــات علــى وراثــة عبــاس طفــت على 
الســطح وباتــت شــديدة الوضوح فــي أروقة 
ومؤسســات وأجهــزة الســلطة وحركــة فتح.

وأهــاب بالعقالء من حركة فتح لتــدارك األمر 

وعــدم جر الضفــة الغربيــة لفوضى الســالح 
لمــا لها مــن تأثيــرات بالغــة الصعوبــة على 
الحالــة الفلســطينية، داعيــًا لتوحيــد الجهود 
االحتــالل  لمواجهــة  والشــعبية  الرســمية 
وغــول االســتيطان الذي أوشــك علــى ابتالع 
معظــم أراضــي الضفــة الغربيــة المحتلــة. 

النائب الغول: تمديد حالة الطوارئ للمرة الخامسة 
انتهاك للقانون 

 أكــد رئيــس اللجنــة القانونيــة بالمجلــس 
التشــريعي النائــب محمــد فــرج الغــول، أن 
"عباس" يمعن في انتهاك القانون األساســي 
الفلســطيني والقوانيــن ذات الصلــة ويقوم 
بتمديد حالة الطوارئ بشــكل غير دســتوري 
للمرة الخامســة على التوالي في تحدٍ واضٍح 
ألبســط قواعد القانــون والعدالــة ويتصرف 
كأنه فــوق القانــون وفوق المحاســبة، داعيًا 
في تصريــح صحفــي إليقاف "عبــاس" عند 
حده ومحاســبته على هذا االنتهــاك المتكرر 
للقانون األساسي مع سبق اإلصرار والترصد. 
 وأوضح النائب الغول أن عباس فاقد الشرعية 
ومنتهي الوالية منذ 9/1/2009 وهو ال يملك 
هذه الصالحية، فأي رئيس حتى لو كان شرعيًا 

وغيــر منتهــي الواليــة ال يملك تمديــد حالة 
الطوارئ دون عرض على التشريعي وبشروط 
مشددة حسب القانون األساسي الفلسطيني 
الذي ينص في الباب السابع تحت عنوان أحكام 
حالة الطــوارئ والتي تؤكد علــى أنه ال يجوز 
تمديد حالــة الطوارئ إاّل من رئيس شــرعي 
ولمرة واحدة فقط لمدة ثالثين يومًا وبموافقة 
المجلس التشــريعي بأغلبيــة ثلثي أعضائه.

الشــرعيات  تجديــد  بضــرورة  وطالــب 
بانتخابــات جديــدة حرة ونزيهــــة وســريعة 
الفلســطيني  السياســي  النظــام  إلنقـــاذ 
والمجلــس  الوطنــي  للمجلــس  بالتزامـــن 
التشــريعي والرئاســة كاســتحقاق دستوري 
القاهــرة. التفاقيــات  وتنفيــذًا  وقانونــي  اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة والبروتوكول تهنئ الزميل عماد زقوت لتوليه منصب 

مدير عام إذاعة األقصى

أهم سبب لفلتان التسلحمؤكدا على وحدة الشعبين
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إجراءات غير مسبوقة
أكــد النائب عطون، أن االحتــالل قد أعلن 
مؤخرًا عن تشــييد آالف الوحدات السكنية 
االستيطانية مقابل هدم بيوت المقدسيين 
ومصــادرة أراضيهــم، الفتــًا إلــى أن تلك 
اإلجراءات غير مســبوقة في محاولة إلخالء 

القدس من سكانها.
وأضــاف أن االحتــالل فــي المقابــل يضخ 
قطعــان المســتوطنين للقدس مــن أجل 
تغير الخارطة الديموغرافية والسكانية في 
المدينة لتكون لصالح المســتوطنين، في 
ظل أن المقدســي الذي يهــدم بيته ال يجد 
له مســكنًا آمنًا وال من يدعمه للصمود في 
المدينة حتى يخرج منها ويبحث عن سكن 

خارج حدودها.
وأوضح عطون أن هذه االجراءات الشــاملة 

تقرير وأخبار

نائبان: االحتالل يحاول تزوير التاريخ وفرض وقائع تهويدية بالقدس 

االحتالل يمدد اعتقال النائب أبو طير 
أربعة أشهر للمرة الثانية

د. الزهار يستقبل وفدًا من وحدة األمن والحماية 
ويشيد بدورها في حفظ السلم المجتمعي

بأعمـــال رئيــس  القائـــم  استقبـــل 
المجلس التشريعي د. محمـود الزهار، 
وفـدًا من وحـدة األمن والحماية، حيث 
أطلعه الوفد على عملية دمـج الوحــدة 
بجهـــاز األمـــن الداخـــلي والمهــــام 

المنوطـة به.
وأشــاد الزهــار، بــدور وعمــل الوحدة 
سابقــــًا وحاليًا أي بعــد دمجها بجهاز 
األمن الداخلي، مؤكدًا استمرار العمل 
بأفضل ما يمكن بهدف المحافظة على 
حالة األمن والسلم األهلي والمجتمعي 

الذي ينعم به قطاع غزة.
وأكـد الزهار دعـم المجلس التشريعـي 

والمتكاملة تأتي في ســياق خطة ممنهجة 
يحاول االحتالل من خاللهــا فرض الرواية 
والمقدســات  األرض  علــى  التلموديــة 

اإلسالمية.
وبين أن األماكن المقدســة أصبحت اليوم 
تحت سيطرة االحتالل االسرائيلي وال يوجد 
هناك من ينازعه على هذه السيادة، ال على 
الصعيد السياسي وتحديدًا الفلسطينيين، 
وال على الصعيد الدينــي وتحديدًا األوقاف 
األردنيــة، فهــو يريــد أن ينــزع الوصايــة 

الدينية والسياسية عن مدينة القدس.

أكــد النائبــان أحمد عطون، وباســم 
الزعاريــر، أن االحتــالل يحاول فرض 
وقائع كبيرة علــى األرض في مدينة 
القــدس المحتلة من أجــل تهويدها 
ونشــر روايتــه التلموديــة من خالل 
فــرض تاريخ مــزور، ومحاولــة تغير 
الذهنية الدولية والعربية واإلسالمية 
تجــاه القــدس، "البرلمــان" حــاورت 

النائبين وأعدت التقرير التالي: 

وطالب عطــون، األمــة العربيــة وتحديدا 
المملكة األردنيــة والقيادة الفلســطينية، 
مالحقة االحتــالل على هــذه الجرائم من 
خــالل المجتمــع الدولــي الذي يجــرم هذا 
الســلوك المخالف لكل القوانين والمواثيق 

الدولية.
استكمااًل لسياسة التهجير

مــن جانبــه، حــذر النائــب عــن محافظة 
مـــن خطــورة  زعاريـــر،  باســم  الخليــل 
تصاعــــد هجمـــة االحتــالل علــى مدينة 
القدس وتكثيف عمليات الهدم والتهجيـــر 

واإلبعــاد، مؤكـــدًا أن ارتفـاع وتيرة هــدم 
منازل المقدسيين يأتي استكمااًل لسياسة 
تهجير أهالي القدس المحتلة وتفريغها من 
ســكانها األصليين، ضمن ما تسمى بخطة 
"القدس الكبرى"، وترســيخ يهودية الدولة 

التي ينادي بها االحتالل. 
وبيّــن أن االحتــالل يريــد فــرض وقائــع 
جديــدة تهويديه على القــدس، منها هدم 
المنــازل ومنــع تراخيــص البنــاء، وكذلك 
سياسة االبعــاد القسري خاصــة للنشطــاء 
والمدافعين عن القدس والمقدسات، وفي 
المقابل يمعن في إصدار قــرارات متتالية 
لبنــاء وحــدات استيطانيــــة، إلــى جانــب 
مصــادرة األراضي ووضع اليــــد على مـــا 

يسميه االحتــالل "أمالك غائبيــن". 
وأشــار زعاريـــر، إلى أن االحتــالل يمارس 
المواطــن  علــى  االقتصــادي  التضييــق 
المقدســي ويفــرض الضرائــب الباهظة، 
الفتًا إلى أن هذه الهجمة تتزامن مع تفكك 
الموقــــف العربــي واإلســالمي، وموجــة 

التطبيـع. 
يذكــر أن سلطــــات االحتــــالل صادقـــت 
مؤخــرًا على خطة لبنــاء "2000" وحــــدة 
األرض  فــي  جديــــدة  استيطانيــــة 
الفلسطينيـة في الضفـة الغربيــة وشـرق 

مدينـة القـدس.

لكافـة األجهزة األمنية التي تعمل على 
حفــظ الجبهة الداخلية في ظل تصاعد 
وتيرة االعتداءات الصهيونية، ومحاولة 
راجيــًا  الداخلــي،  االســتقرار  زعزعــة 
التوفيق والسداد لها في خطتها األمنية 
التــي وصفها بأنها قائمــة على عقيدة 

أمنية وطنية بامتياز.
وشــدد الزهار على أهمية الحفاظ على 
البوصلة الوطنيــة واألخالقية والدينية 
السليمة لألجهزة األمنية، داعيا المجتمع 
األجهــزة  مــع  للتعــاون  الفلســطيني 
األمنية من باب المسؤولية االجتماعية 

والمساهمة في حفظ أمن المجتمع.

مددت محكمة االحتالل االســرائيلي للمرة 
الثانية اعتقال النائب المقدســي محمد أبو 
طيــر، لمدة أربعة أشــهر، ونــددت الدائرة 
اإلعالميــة بالمجلــس التشــريعي بالحكم 
الصــادر بحــق النائــب "أبو طيــر" واصفة 
إيــاه بالجائر، وأشــارت الدائرة في تصريح 
صحفــي مقتضــب إلــى أن الحكــم يعتبر 
بمثابــة مخالفــة واضحة لقواعــد ومبادئ 
القانــون الدولي، وانتهــاكًا صارخًا لمفهوم 

الحصانة البرلمانية. 
وجاء فــي التصريح، أن االحتالل يهدف من 
خالل سياسة اختطاف النواب لتفريغ الضفة 
الغربيــة مــن قياداتها التاريخيــة الفاعلة، 
داعية المجتمع الدولي للتصدي لمخططات 
االحتالل وحمله الحترام الشــرعية الدولية 
واإلفراج عن النواب المختطفين واألســرى 

الفلسطينيين والعرب كافة. 
والجديــر ذكره أن النائب أبو طير، يبلغ من 
العمر "69" ســنة وكان أخر اختطاف له في 
شــهر ابريل من العام الجاري، وأمضى في 

شــارك النائب عبد الرحمن الجمل، بمراسم 
الصلح العشــائري الذي جــرى تنظيمه بين 
عائلتــي المقادمــة وفايــد بمخيــم البريــج 
بالمحافظة الوســطى، بحضــور العديد من 
الشــخصيات المجتمعية وممثلــي الفصائل 
الوطنية واإلســالمية والمؤسســات األهلية 
والحكومية ورجال االصالح ووجهاء ومخاتير 

وجمع غفير من أهالي وأعيان المحافظة. 
وأثنــى النائــب الجمــل، في كلمــة له على 

ســجون االحتــالل أكثر من 36 ســنة، وقد 
أبعـده االحتـالل مع النائبيـن أحمـد عطـون، 
ومحمد طوطـح، ووزير القدس السابق خالد 
أبــو عرفة، عن مدينة القــدس إلى الضفة 
الغربية منذ العام 2010م وحتى يومنا هذا. 

النائب عبد الرحمن الجمل يشارك بصلح عشائري 
جهود رجـــال االصــالح ودورهم فــي إتمام 
داعيــًا  المتخاصميــن،  بيــن  المصالحــات 
جماهير شعبنـــا للصبـــر وعــــدم التســرع 
وأخــذ القانــون باليد، مبرقًا بالشكر العميق 
لوجهــاء العائلتيــن الذين تمتعــوا بالحكمة 
حتى الوصول للحظة الصلح النهائي، وقال:" 
والشكر موصــــول لكــــل مـــن ساهـم في 
اصــالح ذات البين ولكـــل مـن ساهــم في 

إتمـام هذا الصلح المبارك". 

النائب/ باسم الزعاريرالنائب/ أحمد عطون
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تقرير وأخبار6

اللجنة االقتصادية تناقش السياسات 
االقتصادية للحكومة

سَــّلمت قــوات االحتــالل، النائب فــي المجلس 
والبيــرة  اهلل  رام  محافظــة  عــن  التشــريعي 
حســن يوســف، بالغًا لمراجعــة مخابراتها يوم 
الثالثــاء المقبــل فــي معســكر "عوفــر" وذلك 
بعــد اقتحام قــوة عســكرية اســرائيلية كبيرة 
لمنزله وســط انتشــار أمني مكثف في محيطه.

ويعانــي النائــب يوســف، مــن عــدة أمــراض 
مزمنــة منهــا ضغــط الــدم العالي والســكري، 
تدهــور  إلــى  المتكــرر  اعتقالــه  أدى  حيــث 
وضعــه الصحــي، خاصــة وأن مراكــز االعتقال 
ال تســتوفي أدنــي أساســيات المعاييــر الطبية 

 
مشاريع تهويدية

وبيّن أبــو حلبية، أن االحتــالل حوّل مؤخرًا أكثــر من "20" 
مسجدًا في فلســطين المحتلة إلى ُكنُس أو بارات أو مكبات 
للنفايــات، عــالوة عن هدم الكثيــر من المقابر اإلســالمية، 
منوهًا أن المســجد اإلبراهيمي منذ احتاللــه عام "1967م" 
يتعــرض للتهويــد، ويتم تقديم تســهيالت لليهــود تمهيدًا 
لتخصيص مكان دائم لهم في الجهة الغربية منه، ومشــيرًا 
لزرع االحتالل شــجر الغرقد في محيطه، باإلضافة لمنع رفع 
اآلذان عبــر مآذنه وكذلــك منع الصالة فيــه بحجة فايروس 
كورونا حيث أغلق المسجد في وجه المسلمين وبقي مفتوحًا 

لليهود.
نقل اإلشراف

وحــذر أبــو حلبية من ســعي االحتــالل لنقل اإلشــراف على 
المسجد اإلبراهيمي لمجلس التخطيط االستيطاني، موضحًا 
أن المســجد كان يتبــع إداريًا وإشــرافيًا لبلديــة الخليل من 
حيث التطوير وبناء وترميم األبنية، ولمديرية أوقاف الخليل 

كمتابعة وإشراف على تعيين األئمة والخطباء والحراس.

النائــب أبو حلبية: نحذر من تنفيذ االحتالل للتقســيم المكاني بالمســجد 
اإلبراهيمي ومصلى باب الرحمة 

باب الرحمة
وفي الســياق؛ قال النائــب أبو حلبيــة:" إن االحتالل يواصل 
العمل للســيطرة علــى األقصى كاماًل بزعــم أنه مقام على 
هيكلهــم المزعــوم"، موضحًا أن من أهــم مكونات األقصى 
المســاجد والمصليات مثــل:" القبلي والبــراق وقبة الصخرة 

والمرواني والنساء وباب الرحمة".
وأضاف:" مصلى باب الرحمة مرتبط بباب الرحمة الذي دخل 
منه صــالح الدين محرراً ، وهو مرتبــط بمقبرة باب الرحمة 
اإلسالمية والمدفون فيها العديد من الصحابة منهم:" عبادة 
من الصامت، وشــداد بن أوس التميمي"، وعدد من التابعين 

والعلماء وشهداء الفتح العمري والفتح الصالحي للقدس.

مــع تصاعد وتيرة االعتداءات الصهيونية على المقدســات 
اإلســالمية في فلســطين، بات من الضروري وقف جرائم 
االحتالل بحــق المقدســات والهوية اإلســالمية والعربية، 
انطالقــًا من قوانيــن ومواثيق األمم المتحــدة التي تمنع 
وتجــرم قيام االحتــالل بتغييــر الوضع الدينــي والثقافي 
والحضــاري للمناطق المحتلــة، "البرلمــان" التقت رئيس 
لجنة القدس واألقصى بالمجلس التشــريعي النائب أحمد 
أبــو حلبية، لمناقشــة طبيعــة الجرائــم الصهيونية بحق 

المقدسات اإلسالمية، وأعدت الحوار التالي:

التقسيم المكاني
وقال أبو حلبية:" إن المنطقة الشــرقية من األقصى مرشحة 
لفرض التقســيم المكاني لصالح اليهود، وإن قرار المحكمة 
الصهيونيــة األخيــر بإغالق مصلــى باب الرحمــة قد تكون 

مقدمة لالستيالء عليه".
وأوضــح أن هــذه الطريقة هي سياســة االحتــالل المعتادة 
لفرض أمر واقع ومن ثم البدء بتنفيذ السرقات أو السيطرة، 
مشــيرًا إلى أن المصلي أغلق "16" عامًا منذ العام "2003م" 
وحتــى شــباط "2019م" ثم أعيــد اغالقه مرة أخــرى بقرار 

المحكمة.
وحذرمــن خطــورة المشــاريع الصهيونية بحق المقدســات 
اإلسالمية والتي تطال المسجد اإلبراهيمي والمسجد األقصى 

والمقابر اإلسالمية كمقبرة مأمن اهلل الواقعة بالقدس.
ولفــت إلى أن المشــاريع التي يســميها االحتــالل تطويرية 
كتوسعة الشــوارع وإنشــاء متاحف وتطوير شبكات وغيرها 
هدفهــا الرئيســي ســرقة األرض وتغيير الطابع اإلســالمي 

والعربي في فلسطين، واستحداث تاريخ يهودي مزيف.
المطلوب والواجب

ودعا أهالــي القدس والخليل وكل مدن فلســطين للصمود 
واســتمرار الرباط في مساجدهم ومقدساتهم، مطالبًا أحرار 
العالــم بتقديــم كل أنواع الدعم الممكن ألهالي فلســطين 

لمواجهة العدو مخططاته.
وشــدد على ضرورة قيام المنظمات الدولية واألمم المتحدة 
بإنفــاذ قراراتهــا الخاصة بالمقدســات االســالمية والقدس 
باعتبارها مدينة إسالمية خالصة ال عالقة لليهود فيها، وضرورة 
الحفاظ على الطابع الديني والتاريخي والثقافي لفلســطين 
وفــق ما ينص القانــون الدولي والقانون الدولي اإلنســاني، 
مؤكدًا ضرورة محاســبة االحتالل لمخالفته القوانين الدولية. 

ناقشــت اللجنة االقتصادية بالمجلس التشريعي 
السياســات االقتصادية التي تتبعها المؤسســات 
الحكومية والوزارات المختلفة في قطاع غزة بهدف 
تحقيــق االكتفاء الذاتــي، جاء ذلك أثنــاء اجتماع 
دوري عقدتــه اللجنــة بحضــور ُكاًل مــن النواب: 
عاطف عدوان، ســالم ســالمة، ويوسف الشرافي.

وأكــدت اللجنة على أهمية توفيــر الدعم للمنتج 
المحلى من خالل اتباع سياسات اقتصادية تساهم 
في زيادة نسبة اإلنتاج الوطني من السلع المختلفة 

والتــي يتمكن قطاع غــزة من انتاجها، وأشــارت 
اللجنة لتواصلها بشكٍل دائم ومستمر مع الوزارات 
المختصة لتسهيل آليات استيراد البضائع التجارية 
غير المتوفرة والتي ال يتمكن القطاع اإلنتاجي في 
غزة من انتاجها وتوفيرهــا بين يدي المواطنين.

إلى ذلك ناقشــت اللجنة الشــكاوى الــواردة إليها 
وأصــدرت  والمواطنيــن،  الشــركات  قبــل  مــن 
مــع  ومعالجتهــا  لحلهــا  الالزمــة  التوجيهــات 
والقانــون.  وفقــًا لألصــول  المختصــة  الجهــات 

االحتالل يسلم النائب حسن يوسف بالغًا 
لمراجعة مخابراته

لألســرى الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنة.
الجدير ذكره أن االحتالل كان قد أفرج عن النائب 
يوسف قبل أســبوعين، بعد اعتقال استمر "15" 
شــهرا في الحبس اإلداري، علمًا أنه أمضى أكثر 
من "23" سنة في ســجون االحتالل على فترات 
متقطعــة، وهــو أحــد مبعــدي "مــرج الزهور".

وتواصل قوات االحتالل سياســة قمع واختطاف 
نــواب المجلــس التشــريعي بالضفــة الغربيــة 
المحتلة منذ انتخابهم عام "2006م" وتستمر في 
اعتقالهم تعسفيًا وعرضهم على محاكم عسكرية 
شكلية، وتمنع معظمهم من السفر خارج البالد. 

النائب أبو حلبية: ندعو المجتمع الدولي إلنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بالحفاظ على
الطابــع الدينـي والثقافـي في فلسطيــن المحتلة ومنـع االحتــالل من تزويــر التاريــخ
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7 تقارير وأخبار

النائبان العبادسة واألسطل يتفقدان الشريط الحدودي ومعبر كرم أبو سالم

 
الشريط الحدودي

 هــذا وزار النائبان قيــادة األمن الوطني 
"اللــواء الجنوبي" بمحافظــة رفح، وكان 
في اســتقبالهما قائد اللواء المقدم معتز 
عيد، وعدد من الضباط العاملين باللواء، 
بحضور وفد من هيئة التوجيه السياسي 
والمعنوي بالمحافظة على رأسهم مدير 

الهيئة المقدم أحمد رصرص. 
بــدوره اســتعرض قائد اللــواء دور جهاز 
األمــن الوطنــي فــي الحفاظ علــى أمن 
الحدود من الجانب الفلســطيني وكذلك 
لحمايــة  المتبعــة  اليوميــة  اإلجــراءات 
قطــاع غــزة مــن أي تهديــد خارجــي.

تفقد النائبان يحيى العبادســة، ويونس 
األســطل، الشــريط الحدودي بين قطاع 
غزة وجمهورية مصر العربية، ومعبر كرم 
أبو ســالم، وذلك بهــدف االطمئنان على 
سير اإلجراءات اليومية، "البرلمان" تابعت 
جولــة النائبين وأعــدت التقريــر التالي:

معبر كرم أبو سالم
وفــي ذات الســياق تم تنظيــم جولة 
ميدانيــة للمنطقــة الحدوديــة ومعبر 
كرم أبو ســالم لالطــالع ميدانيًا على 
اإلجراءات المتبعة والمعمول بها لضبط 
أمن الحدود واإلجراءات الوقائية المتبعة 
لعـدم تســــرب فيــرس كورونا لداخل 
قطاع غزة بما يضمن سالمة العامليـن 
في هذا المجـــال والحفاظ على سالمة 
وأمن مواطنينا وأهلنا في قطـــاع غزة 
مــن هذا الوبــاء. واطلــع النائبان على 
عمــل محطــة اســتقبال المحروقـــات 
وكيفيــــة توريـــد المحروقــات لقطاع 
واإلجــراءات  الضوابــط  وفـــق  غــــزة 
التي تمنـــع تسرب كورونــا، باإلضافة 
لالطــالع علــى اإلجــراءات المتبعــــة 
لتوريــد البضائـــع من معبـــر كرم أبو 
سالم وكيفيـــة التعامـل معها من قبل 
العامليـــن وفـــق قواعــــد السالمـــة 

العامــة.

محاضرة سياسية
والتقــى النائبــان األســطل والعبادســة، 
مــع ضباط وأفــراد األمن الوطنــي بقاعة 
المحاضرات بمقر الجهاز حيث ألقى النائب 
األســطل، كلمــة أوضح مــن خاللها خطر 
خطة الضم وســرقة األرض الفلسطينية 
للقضيــة  العقائــدي  الدينــي  والبعــد 
الفلســطينية والصراع القائم بيننا وبين 
اليهود على الهوية اإلسالمية، مشددًا على 
أهميــة الدور الملقى على كل مســلم في 
الــذود عن حياض اإلســالم ونصرة الدين 

وتحرير األرض.
كلمــة  العبادســة،  النائــب  ألقــى  كمــا 
أوضــح خاللها البعــد السياســي للقضية 
الفلسطينية ومخاطر الضم، مشددًا على 
أن الوحدة هي أول الخيارات لمواجهة الضم 
وســرقة األرض ومن ثم الجهد السياسي 
الفلســطيني  للــكل  المقــاوم  والعمــل 
وتجنيــد كل الوســائل إلفشــالها وإحباط 
هذه المؤامرة ضد القضية الفلســطينية.

النائب "العبادسة" يشيد برؤية "مشعل" 
إلعادة بناء المشروع الوطني 

اعتبــر النائــب يحيى العبادســة، رؤية 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
سابقًا خالد مشعل إلعادة بناء المشروع 
الوطنــي الفلســطيني، أنهــا وطنيــة 
بامتيــاز وليســت حزبية وتأخــذ بعين 
االعتبار االجماع الوطني الفلســطيني.

وقال النائب العبادســة، في تصريحات 
صحافية:" إن الرؤية تستند على تحديد 
وظيفــة الســلطة باعتبارهــا حاضنــة 
للمقاومــة وتعريف وظيفتهــا اإلدارية، 
وإعادة االعتبار للمرجعية الوطنية على 
أســاس مرجعية واحدة وهــي منظمة 
التحريــر الفلســطيني حاضنــة لــكل 
العمل الوطني الفلســطيني التحرري".

التــي  وأضــاف العبادســة، إن الرؤيــة 

يطرحها مشــعل تعالج الحاجة إلعادة 
كونهــا  الوطنيــة  الثوابــت  تعريــف 
تعرضــت للتــآكل، وال بــد مــن إعادة 
الممكنــة. بالســرعة  لهــا  االعتبــار 

وأشــاد بتأكيــد مشــعل، علــى إعادة 
بناء المشــروع الوطني الفلســطيني، 
الفلســطيني  الشــعب  حــق  وعلــى 
واالســتقالل  المصيــر  تقريــر  فــي 
والتخلــص مــن االحتالل، منوهــًا أن 
ذلــك هو لــب القضية الفلســطينية. 
وقال العبادســة:" إن رؤية مشعل هي 
رؤية وطنيــة جامعة يمكــن أن تمثل 
التقاء كل القوى والفصائل واستنهاض 
الحالة الوطنية وإعادة بناء المشــروع 
الوطني الفلسطيني باعتبار أن جوهره 

تحــرري بالمقــام األول وتحرير األرض 
الفلســطينية". داعيًا الكل الفلسطيني 
لنبذ الحزبية وااللتفاف حول هذه الرؤية 
الوطنيــة المتقدمة التي تراعي مصالح 
الشــعب الفلســطيني وأهدافه الكبرى.

النائب القرعاوي: استهداف االحتالل للعمل النقابي في الجامعات محاولة لكي الوعي

أكــد النائب في المجلس التشــريعي عن 
القرعــاوي،  فتحــي  محافظــة طولكــرم 
أن اســتهداف االحتــالل للعمــل النقابــي 
في الجامعــات الفلســطينية يأتي ضمن 

حــرب كــي الوعــي الطالبــي، وإرهاب 
الطلبة مــن ممارســة العمــل النقابي. 
وقــال القرعــاوي في تصريــح صحفي 
أصــدره مؤخرًا:" إن اســتمرار ســلطات 
االحتــالل باســتهداف العمــل النقابــي 
الطالبــي فــي الجامعات الفلســطينية 
يشــير  األخيــرة،  االعتقــاالت  خاصــة 
وبوضــوح إلــى حجــم الضغــط الــذي 
العمــل  علــى  االحتــالل  يمارســه 
النقابــي فــي الجامعات الفلســطينية".

ولفت القرعاوي إلى أن االحتالل يمارس 
إرهابــه علــى طلبــة الجامعــات بعيدًا 
عــن اإلعــالم أو التدخــل مــن الجهــات 
النقابيــة أو الحقوقيــة، مؤكــدًا على أن 

ممارســات االحتــالل مــن شــأنها تعطيل 
عمــل الجامعــات والرســالة التــي أوجدت 
لهــا، إلى جانب تأخير تخــرج هؤالء الطالب 
وتعطيــل حياتهــم األكاديميــة والمهنية. 
وشــدد علــى ضــرورة تدخــل كل الجهات 
النقابية ســواًء طالبيــة أو جامعية للوقوف 
التعديــات  هــذه  لوقــف  االحتــالل  أمــام 
وطالبنــا. ومؤسســاتنا  جامعاتنــا  علــى 

الجدير ذكره أن قوات االحتالل تشــن حملة 
اعتقاالت مكثفة منذ بداية الشهر ضد كوادر 
الكتلة اإلسالمية، في محاولة فاشلة لكسر 
شوكتهم ولثنيهم عن مواصلة الدرب، حيث 
جــرى اعتقال 4 طلبــة، اثنين مــن جامعة 
النجاح الوطنية، وآخرَين من جامعة القدس. 

مواقف برلمانية دولية
البرلمان المغربي: سنشكل جبهة دولية لمحاسبة االحتالل

البرلمان الماليزي يختتم حملة "متحدون من أجل فلسطين"

البرلمان العربي يدين سرقة االحتالل ألجزاء من المسجد اإلبراهيمي

فلسطين النيابية تدعو لطرد السفير اإلسرائيلي من األردن

مشروعون كنديون يدعمون حمالت تدين الضم

رئيسة البرلمان البولندي: نسعى لتطوير العالقات مع فلسطين

أكــد رئيس مجلس النــواب المغربي الحبيب المالكــي، أن برلمان بالده يعمل 
حاليا على وضع خطة لتشــكيل جبهة برلمانية دولية لوضع حد لها لممارســات 

االحتالل اإلسرائيلي التي وصفها بأنها خارجة عن القانون الدولي.
وأضــاف المالكي، أن أولى الخطوات لتحقيق هذه الغاية ســتتزامن مع انطالق 
أعمــال االتحــاد البرلماني الدولي بدايــة العام المقبل، الفتا إلــى أن اإلجراءات 
التحضيريــة بدأت بالفعل، حيث يعكف المجلس على مراســلة البرلمانات التي 
تجمعهــا اتفاقيات شــراكة وتعاون مــع البرلمان المغربي، من أجل التأســيس 
لتشــكيل هذه الجبهة الدولية، باالستناد إلى الدبلوماســية البرلمانية وقواعد 

العمل البرلماني والدبلوماسي المشترك.

اختتمت في العاصمة الماليزية، المرحلة األولى من حملة "ماليزيون متحدون 
من أجل فلســطين"، وذلك في مقر البرلمان الماليزي، بحضور كل من نائب 
وزير الخارجية الماليزي قمر الدين بن جعفر، وعدد من المسئولين في ماليزيا.

وجــاءت الحملة بمبــادرة من البرلمــان الماليــزي ووزارة الخارجيــة الماليزية 
وبمشــاركة ســفارة فلســطين، وتهدف لحشــد أكبر دعم ممكــن من أعضاء 
البرلمان من مختلف األطياف السياسية الماليزية، لدعم القضية الفلسطينية 

وللتعبير عن رفضهم لخطة الضم اإلسرائيلية ومشاريع التهويد.
وزار العديــد من القيادات والشــخصيات السياســية الجناح الفلســطيني في 
البرلمان الماليزي، ووقعوا على لوحة الشــرف تعبيرًا عن تضامنهم مع نضال 

شعبنا ومواجهة “صفقة القرن” وخطة الضم.

أدان رئيس االتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب األردني المهندس 
عاطف الطراونة، مصادرة ســلطات االحتالل ألجزاء من المســجد اإلبراهيمي 

الشريف في مدينة الخليل.
وقــال بيان صادر عن االتحاد، إنه مع مرور كل يوم تُمعن ســلطات االحتالل 
بممارساتها االستفزازية التي من شأنها الدفع بالمنطقة إلى مزيد من التوتر 

وعدم االستقرار.
وناشد الطراونة األمم المتحدة، واالتحادات البرلمانية الدولية واإلقليمية كافة، 
إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري من المس باألماكن المقدسة اإلسالمية 
والمسيحية، وما يشكله ذلك من تحدٍّ واضح لمشاعر المسلمين والمسيحيين، 
األمر الذي سينعكس بالتأكيد على ردود أفعالهم، وهذا يشكل تهديدًا صارخًا 

لألمن والسلم الدوليين.
ودعا االتحاد الدول العربية واإلسالمية إلى اتخاذ موقف حازم من أجل ممارسة 
الضغط على حكومة االحتالل اإلسرائيلي للتوقف الفوري عن هذه الممارسات 

التي تنتهك القانون الدولي.

جددت لجنة فلسطين النيابية مطالبتها بطرد السفير اإلسرائيلي من العاصمة 
األردنية عمان، وســحب الســفير األردني من تل أبيب احتجاجا على استمرار 
حكومــة االحتــالل باتخاذ قرارات أحادية على حســاب الشــعب الفلســطيني 

والقضية المركزية.
وقال رئيس اللجنة النائب يحيى السعود:" إن ما يقوم به االحتالل من خطوات 
استفزازية بغطاء ودعم أميركي مباشر سيؤدي إلى انفجار المنطقة"، مشيرًا 
إلــى أن توجهات االحتالل لضم غور األردن وأجزاء من الضفة الغربية، ما هي 

إال ترسيخ لالحتالل ومخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد وقوف لجنة فلســطين، ودعمها لمواقف الدولة األردنية المشرفة بقيادة 
جاللــة الملك عبداهلل الثانــي في رفض خطوات ضم غــور األردن وأجزاء من 

الضفة الغربية المحتلة.

أعلن "68" مُشرعًا بالبرلمان الفيدرالي الكندي، عن دعمهم لحملة التوقيعات 
التي تم تدشينها من قبل منظمة كنديون من أجل العدالة والسالم في الشرق 

األوسط، ضد الخطط التي يتبناها االحتالل لضم األراضي الفلسطينية.
ويشــارك في الحملة نقابات وكنائس، ومدافعون عن حقوق اإلنســان، وعدد 
من مؤسسات؛ لمطالبة الشعب ونواب البرلمان بمعارضة االحتالل اإلسرائيلي 

ومساعيه لضم األراضي الفلسطينية.
وطالبت المنظمة نواب البرلمان الكندي باتخاذ موقف واضح ضد المخططات 
اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية، ودعتهم لممارسة مزيد من الضغوط 

في هذا الشأن على رئيس الوزراء جاستن ترودو.

أكــدت رئيس مجلس النــواب البولندي "الجبيتا فيتيــك"، على موقف بالدها 
الثابت من الســـالم العادل الذي يحفظ حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني، 

مضيفة أنها تتابع مجريات الوضع في المنطقة بقلق شديد.
وأضافت أن بولندا تنظر بقلق إلى السـياسة الدولية في الوقت الراهن، حيث 
ال يكترث أحد لقضايا الشعوب المستضعفة وال يقيمون وزنًا لألمن والسـالم. 

وأكدت رئيســة مجلس النواب البولندي، أنها ســتعمل علــى تعزيز العالقات 
الفلســطينية البولنديــة، وأنها ســتدعم بشــكل عاجل تشــكيل المجموعة 

البرلمانية المشتركة الفلسـطينية- البولندية.


