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نواب ينددون 
بتصريحات السفير 

األمريكي حول ضم 
أراضي الضفة لالحتالل

التشريعي يتفقد لجان 
امتحانات الثانوية العامة ويشيد بجهود وزارة التعليم

تفقد النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
أحمــد بحــر، قاعات ولجــان امتحانــات الثانوية 
العامــة، فــي مدينة غــزة، رافقــه رئيس لجنة 
التربيــة النائــب عبد الرحمن الجمــل، وُكاًل من 
النواب: يوسف الشرافي، أحمد أبو حلبية، وهدى 
نعيم، باإلضافة لوفد من وزارة التربية والتعليم 
تقدمهــم وكيل الــوزارة زياد ثابــت، وعدد من 

المدراء العامون ومدراء المديريات بالوزارة.
بــدوره أشــاد بحــر، بالتوافــق الحاصــل داخل 

االمتحانــات، مشــيرًا إلى الجهــود الكبيرة التي 
تمت من قبــل طواقم الوزارتيــن ألجل تأمين 
االمتحانات واللجان، باإلضافة لدور مهم قامت 
به وزارة الصحة وطواقمها الصحية العاملة في 
الميدان من أجل توفيــر خدمات طبية وصحية 

للطلبة في جميع مراكز ولجان االمتحانات.
وعبر بحر، عن أمنياته لجميــع الطلبة بالنجاح 
والتوفيق، مشيرًا إلى أن التعليم في فلسطين 
أحــد أهم مــا يملكه شــعبنا الفلســطيني في 

أروقة وزارة التربيــة والتعليم في غزة والضفة 
الغربيــة والقــدس، مشــددًا علــى أن الــوزارة 
قدمت أداًء متميزًا وصفه بأنه أداء بروح الوحدة 
الوطنية والمســئولية العالية تجاه أبناء الشعب 
الفلســطيني، مبينــًا أن هــذه الوحدة تشــكل 
بشارة خير للتوافق على جميع المستويات على 

طريق الوحدة وانهاء االنقسام.
وأشار إلى أن وزارتي التربية والتعليم والداخلية 
قــد عملتا علــى مدار الســاعة من أجــل إنجاح 

مواجهة االحتالل.
من ناحيته أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم 
والخطــط  اإلجــراءات  ثابــت،  زيــاد  الدكتــور 
التنفيذية التــي اتخذتها وزارته من أجل خدمة 
الطلبــة وانجــاح االمتحانــات، منوهــًا إلــى أن 
الوزارة تقدم أقصى الجهود لضمان االمتحانات 
وســيرها بالشــكل الطبيعــي، متمنيــًا التفوق 
والنجاح للطلبــة على مســتوى كل محافظات 

الوطن.  

النائب "حويل" يندد بمن يشارك 
بالغرفة التجارية المشتركة بالضفة

النائــب في  وصــف 
التشريعي  المجلس 
جنين  مدينــة  عــن 
جمــال حويــل، من 
فــي  يشــاركون 
التجاريــة  الغرفــة 
المشــتركة بالضفة 
الغربية المحتلة بين 
المستوطنين ورجال 
فلسطينيين  أعمال 

بالجواسيس.
وقــال حويــل، وهو 
نائب عن كتلة فتح 

البرلمانية:" الغرفة التجارية المشــتركة 
المزمع تدشينها بين مستوطنين ورجال 
أعمال فلسطينيين، والتي تدعمها أمريكا 
بحجة دعم اقتصاد السالم بالحقيقة هي 
مقدمة لصفقــة القــرن وتصفية قضية 
فلســطين، وإن كل فلســطيني يشــارك 

بمثابــة  فيهــا هــو 
ومتعاون  جاســوس 

مع االحتالل". 
ودعــا رجال األعمال 
الذيــن  والتجــار 
للغــرف  انضمــوا 
بجهــل وبعدم علم، 
لالنسحاب منها فورًا 
تلبية لنــداء الواجب 
واصفــًا  الوطنــي، 
إياها بغرفة الخيانة 
وخاطب  المشتركة، 
األعمــال  رجــال 
بقوله:" من العيــب أن تتحولوا من رجال 
أعمال وتجار إلى رجال جواســيس وتجار 
دم ألن التاريخ لن يرحم وســيأتي اليوم 
الذي يدوس فيه شــعبنا على كل العمالء 
والخونــة والمرتزقة الذيــن خانوا الوطن 

والقضية".

أكد النائب في المجلس التشريعي 
عــن محافظــة بيت لحــم بالضغة 
الغربية المحتلة خالــد طافش، أنه 
في ظل اعتــداءات االحتــالل على 
المســجد األقصــى وما يحــاك من 
مؤامرات ضد القضية الفلسطينية، 
وكل مــا تتخــذه حكومــة االحتالل 
تجــاه القــدس والضفــة والمواطن 
الفلســطيني، فإنــه يتوجــب على 
الســلطة مواجهــة هــذه اإلجراءات 
والسياسات بكل الوسائل الممكنة. 
وأضاف:" إن أبسط أشكال المواجهة 
المعتقليــن  عــن  اإلفــراج  هــو 

السياســيين من ســجون األجهزة األمنية التابعة للسلطة 
بالضفة الغربية".

وقال:" فــي الوقت الــذي يعتدي فيه قادة المســتوطنين 
وجنود االحتالل على المصلين ويقتحمون باحات وساحات 
المســجد األقصى المبارك صباح مساء، فإنه يتوجب على 
الســلطة العمل من أجــل تخفيف معانــاة المواطنين، إنه 
لشــيء معيب أن يبقى المعتقلون والمعتقالت على خلفية 

فــي ســجون  السياســي  االنتمــاء 
الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا 

األمنية". 
وأكــد إن كان هنــاك فــي الحقيقة 
صدق فــي مواجهة هــذا االحتالل 
ومواجهة المؤامــرات التي يتعرض 
لهــا شــعبنا وقضيتنــا فيجــب أن 
يتم اإلفراج عن هــؤالء المعتقلين 
السياســيين حيث ال تهمة حقيقية 
ضدهم وأنهم لم يرتكبوا أي تهمة 
توجــب اعتقالهــم، ولــم يخالفــوا 

القانون والنظام العام.
وأهاب النائب طافش، بكل الجهات 
والمؤسسات اإلنســانية والحقوقية المحلية منها والدولية 
للضغط على الســلطة وقادة أجهزتها األمنية ألجل ضمان 
االفــراج عــن المعتقلين السياســيين في ســجون الضفة 
الغربيــة، داعيًا للعمل بكل الســبُل واآلليات الممكنة من 
أجل تدويل هذه القضية وبحث طرحها في األروقة الدولية 
من أجــل إيجاد ضغــط قانوني وسياســي على الســلطة 

للتخلي عن سياسة االعتقال السياسي.  
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أخبار 2

التشريعي: المقاومة درعنا الحامي وقمة مكة خالية من أي قرار يدعم قضية شعبنا 

أشــاد د. أحمــد بحــر النائــب األول 
التشــريعي  المجلــس  لرئيــس 
الفلسطيني بتصويت مجلس النواب 
التشــيكي ضــد قــرار نقل ســفارة 
جمهورية التشــيك مــن "تل الربيع" 

إلى مدينة القدس المحتلة.
واعتبــر بحــر، في تصريــح صحفي 
هذا القرار انتصارا للحق الفلسطيني 
الفلســطينية  وللقضيــة  الخالــد 
والشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ذلك 
يعدّ في الوقت ذاته انتصارًا للقانون 
الدولــي وقواعد العدالــة واإلنصاف 
التي أرســتها المواثيــق واالتفاقيات 

الدولية المختلفة.
وشــدد على أن هــذا القرار يشــكل 
صفعة مدوية وخســارة دبلوماســية 
جديــدة للكيــان الصهيونــي علــى 
الســاحة السياســية الخارجية، الفتًا 
إلــى أن تصويت البرلمان التشــيكي 
بأغلبيــة واضحــة ضــد قــرار نقــل 
السفارة التشيكية إلى القدس يشكل 
رمزيــة سياســية مهمــة فــي إطار 
المعركة السياســية والدبلوماســية 
مع االحتالل الصهيوني، ويدلل على 
حجم المأزق والتراجع الذي تشــهده 
السياسة الصهيونية على المستوى 

الخارجي.
ودعــا بحر، الســلطة الفلســطينية 
واإلســالمية  العربيــة  والحكومــات 
إلــى التقاط اللحظــة التاريخية التي 
تترنّــح وتتداعــى فيهــا المواقــف 
خارجيــًا  الصهيونيــة  والسياســات 
من أجــل عــزل الكيــان الصهيوني 

وتجريمــه فــي المحافــل اإلقليمية 
والدوليــة والعمــل علــى توفير كل 
الســبل والمقومات من أجل تقديم 
قادته السياســيين والعسكريين إلى 
المحاكم الدولية المختصة كمجرمي 
حرب بســبب ملفاتهم السوداء التي 
تنضح باإلجــرام واإلرهاب ضد أبناء 

شعبنا الفلسطيني صباح مساء.
السياســية  المعركــة  أن  وأكــد 
والدبلوماسية يجب أن تسير بشكل 
مواز للمعركة العسكرية والميدانية 
مع االحتالل، مشــيرًا إلــى أن الفعل 
والعربــي  الفلســطيني  والجهــد 
واإلسالمي قادر على عزل ومحاصرة 
االحتــالل خارجيا إذا مــا تبلور على 
أساس من اإلرادة الصادقة المتحللة 
من كل المصالح الصغيرة واألجندات 
الخاصــة المضــادة لمصالــح وقيم 
وحقوق وثوابت شــعبنا الفلسطيني 

وقضيته الوطنية العادلة.
وعــدّ بحر الجهد والعمل السياســي 
والدبلوماسي الذي يتصدى للسياسة 
ويدحــض  الخارجيــة  الصهيونيــة 
الروايــات الصهيونيــة المزيفة تجاه 
حقائق الصراع بين شعبنا واالحتالل، 
ويسلط الضوء على المؤامرة الكبرى 
التــي تســتهدف قضيتــي القــدس 
األولويــات  أهــم  أحــد  والالجئيــن، 
الوطنيــة الفلســطينية فــي هــذه 
المرحلــة في ظل الســعار األمريكي 
الحاد الذي يســابق الزمــن من أجل 
ومشــاريع  القــرن  صفقــة  فــرض 

تصفية القضية الفلسطينية.

لرئيــس  األول  النائــب  الدكتــور  أكــد 
التشــريعي أن المقاومــة بغــزة ســتبق 
الدرع الحامي للقدس مــن أي اعتداءات 
المقدســة  المدينــة  بحــق  صهيونيــة 

وسكانها.
واســتغرب أحمــد بحر، خالل مشــاركته 
في مسيرات العودة شــرق مدينة رفح، 
من خلو مؤتمــر القمة العربــي الطارئ 
المنعقــد بمكــة مــن أي قــرارات تدعم 
صمود شعبنا وقضيته وثوابته والحفاظ 
على مقدساته بما فيها المسجد األقصى 

المبارك.
وشــدد مجددا على أن قرار ترامب بنقل 
الســفارة األمريكية إلــى مدينة القدس 
المحتلــة هو قــرار علــى ورق ولن يغير 
من حقائق التاريخ وقدسية المدينة في 
شيء، مثمنا الموقف الشجاع للدول التي 
قاطعت السفارة األمريكية في القدس، 
وعبــرت عــن رفضهــا لنقــل الســفارة 
الفلســطيني  شــعبنا  مــع  وتضامنهــا 

وقضيته العادلة.
اإلســالمي  العالــم  شــعوب  وطالــب 

المدينة المقدسة ولالقتحامات المتكررة 
للمسجد األقصى، مشيدا بصمود أهالي 

القدس في دفاعهم عن المدينة.
وطالب البرلمانات والمؤسسات الحقوقية 
واإلنســانية الدولية والعربيــة بالتحرك 
العاجل لوقف جرائم وانتهاكات االحتالل 
ضد المقدسات اإلســالمية والمسيحية، 
ومحاوالته تغيير معالم القدس الشريف.

باالنتفــاض والوقوف إلــى جانب مدينة 
القــدس المحتلــة ودعم صمــود أهلها، 
مؤكدًا على أن القدس هي مدينة لكافة 
المســلمين في جميع أنحاء العالم يجب 
الحفاظ عليها وحمايتها بالنفس والمال.

وطالــب بحر، أبناء شــعبنا فــي القدس 
الضفة الغربية واألراضــي المحتلة عام 
48 للتصــدي إلجــراءات االحتــالل بحق 

وحذر من أن شــعبنا وفصائل المقاومة 
لن يصمتوا على جرائــم االحتالل بحق 
المقدســات اإلســالمية، التــي هي خط 

أحمر لجميع المسلمين في العالم.
واســتهجن اســتمرار التطبيــع العربــي 
والهرولــة لزيارة االحتــالل، معتبرا ذلك 
خيانــة عظمــى للقضية الفلســطينية، 
مؤكــدا أن التنســيق األمنــي الخيانــي 

هو من أعطــى الضــوء األخضر لبعض 
المطبعين من القيادات العربية.

كما أكــد بحر، أن فصائــل المقاومة لن 
تســاوم االحتالل على كسر الحصار عن 
شعبنا في قطاع غزة، ملفتا إلى أن جميع 
الفصائــل اتخذت قــرارا باإلجماع إلنهاء 
الحصار بكافة الوسائل المتاحة لشعبنا، 

وال تراجع عنه أو مساومة عليه.
وأشار إلى أن مســيرات العودة مستمرة 
ولن تتوقف بدون تحقيق أهدافها كاملة 
بفك الحصار بشكل نهائي وتام، وشكر 
مصر على دورها وجهودها في التحفيف 
عن شــعبنا، والعمل على فــك الحصار، 
والعمل على تثبيت وقف إطالق النار مع 

االحتالل.
وأشار إلى أن المقاومة هي القادرة على 
حماية شــعبنا وقضيتنا مــن المؤامرات 
وافشــال مخططات االحتــالل وأعوانه، 
داعيًا كل مكونات الشــعب الفلسطيني 
من فصائل وقوى وطنية لاللتفاف حول 
خيار المقاومة، الذي وصفه بخيار شعبنا 

في كافة أماكن تواجده.

د. بحر: تصويت البرلمان التشيكي 
ضد نقل السفارة للقدس انتصار للحق 
الفلسطيني وصفعة مدوية لالحتالل

النائب األسطل يستقبل 
قيادة جهاز األمن والحماية بمحافظة خان يونس

خريشة يطالب السلطة 
بإعادة النظر في سياسة قطع رواتب الموظفين

والمؤسســات وممتلكات الشعب الفلسطيني، داعيًا إياهم لمزيد من 
العمل من أجل خدمة المواطن الفلسطيني الذي يستحق منا األفضل 

على حد تعبيره. 
وفي نهاية اللقاء شكر الشاعر، النائب األسطل، على جهده المتواصل 
في دعــم الجهاز والتواصــل مع قيادتــه وأفراده بصورة مســتمرة، 
وتدخالته التي وصفها بالحكيمة فيما يخص احتياجات العمل واألفراد 
والتواصل مــع جهات االختصــاص لوضع الحلول المناســبة وتوفير 

اإلمكانيات المطلوبة لعمل الجهاز.

اســتقبل النائــب يونس األســطل، فــي مكتبــه قيادة جهــاز األمن 
والحماية بمحافظة خان يونس، واستمع منهم إلنجازات الجهاز خالل 
األشهر األخيرة، بدوره أشار المقدم عبد الكريم الشاعر، إلى احتياجات 
جهــازه من األفراد والعنصر البشــري باإلضافــة لالحتياجات المادية 
واللوجســتية، مؤكدًا أن الجهاز يقوم بالمهــام واألعباء المُلقى على 

عاتقهم بالرغم من قلة اإلمكانيات وعدم توفر الموازنات المالية.   
من ناحيته شــكر النائب األســطل، لجهاز األمــن والحماية جهودهم 
المخلصــة والراميــة لتوفيــر األمــن والحمايــة الشــخصية لألفراد 

رواتــب موظفــي المجلس التشــريعي بوجــه الخصوص من 
منطلــق المســئولية التاريخية واألخالقية، مضيفــًا أن هؤالء 
الموظفين ما زالوا على رأس عملهم غير أن وزارة المالية برام 

اهلل تتنكر لهم ولحقولهم وقوت أبنائهم وعائالتهم.
وأكــد أن هــذه اإلجــراءات هــي اســتمرار لسياســة التفــرد 
واالســتفراد واإلســتئثار، التي تتبعها قيادة السلطة ومنظمة 
التحرير، في إدارة الشــأن العام الفلســطيني، منوهًا أن هذه 
السياســة تعتبر انتهاكًا لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني، 

فضاًل عن المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.

طالــب النائــب الثانــي لرئيس المجلس التشــريعي حســن 
خريشــة، السلطة الفلســطينية في رام اهلل بإعادة النظر في 
سياســة قطع رواتب الموظفين والتوقف عنها بشكل فوري، 
مضيفًا أن شعبنا تحمّل كل األعباء والمشقات من أجل الحرية 
واالســتقالل وليس من أجل أن تكافؤه السلطة بقطع رواتب 

الموظفين واألسرى وعائالت الشهداء.
ودعا خريشة، وزارة المالية في سلطة رام اهلل، للعمل الفوري 
من أجل بناء سياسة استراتيجية تمنع قطع رواتب الموظفين 
وتجرم كل من يســعى لذلك، داعيًا إياه للعمل الفوري إلعادة 
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أخبار ومقاالت

المقاومة تسقط صفقة القرن
في ذكرى النكسة

 52 عاما مرت على ضياع الشطر اآلخر من فلسطين عام 1967 بعد ضياع الجزء األكبر عام 1948.
فــي نكبــة عــام 1948 كما نكســة عــام 1967، الداء واحــد واألســباب تقريبا واحــدة، لكن 
الفتــرة الزمنيــة الفاصلــة بيــن عامــي 48 و67 كانــت كافيــة كــي تنتــج مــن بعــدْ جيال 
فلســطينيا جديــدا يحمــل روح الثــورة والجهــاد والمقاومــة ليفجــر االنتفاضــة الشــعبية 
العارمــة عــام 1987، ومــن بعدهــا انتفاضــة األقصــى عــام 2000، وانتفاضــة القــدس 
عــام 2016، وصــوال إلــى مســيرات العــودة الكبــرى عــام 2018، ومــا بينهم من مســيرة 
جهاديــة حافلة وتاريــخ مجيد من عمليــات البطولة والشــهادة في وجه االحتــالل الغاصب.

لقــد حــاول الكيان الصهيونــي ضرب انتمائنــا الوطني وإزهــاق الروح الوطنيــة في نفوس 
أبنــاء شــعبنا لكن صفحــات البطولة ومشــاهد الصــراع والمواجهة مع االحتــالل على أرض 
القــدس والضفــة الغربيــة وأراضي الـــ 48، على مــدار العقــود الماضية التــي أصابنا فيها 
الوجــع واألنيــن عقــب النكســة ومــن قبلها النكبــة، شــكلت ملحمة خالدة ســوف ســجلها 
التاريــخ الفلســطيني والتاريخ اإلنســاني المعاصر بأحــرف من نور في صحائفه المشــرقة.

وها هو شــعبنا الفلســطيني اليوم يســطر اليوم ملحمة تاريخية ومعركة عزّ وشموخ بدماء 
شبابه ونسائه وشيوخه وأطفاله في غزة والضفة والقدس، حيث أثبتت التجارب واألحداث أن 
كل وسائل القمع والقهر واإلرهاب الصهيوني وكل أساليب وأشكال الحصار والخنق والتضييق، 
وكل المؤامرات السياسية التي تقودها الواليات المتحدة وحلفاءها العرب، قد فشلت في تحقيق 
أهدافها وأن صفقة القرن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية إلى زوال وبوار بإذن اهلل.

ومــع ذلــك، فــإن اإلدارة األمريكية لم تيأس بعــد، وال زالت تواصــل مؤامراتها ومخططاتها 
الدنيئة ضد شــعبنا وقضيتنــا، فالتآمر على القــدس وقضية الالجئين وحــق العودة وتعزيز 
غول االســتيطان ال زال يشــكل رأس األهداف التي ترمي السياســة األمريكية إلى تحقيقها 
خالل المرحلة الراهنة، وما الســعي الحثيث لتنفيذ الشــق االقتصــادي من صفقة القرن عبر 
مؤتمــر البحرين، وتصريحات الســفير األمريكــي ديفيد فريدمان حول تشــريع ضم الضفة 
الغربية، إال أحد تجليات المؤامرة المســتمرة ومحاوالت االســتهداف الدائمة لشعبنا وقضيتنا.  
مــن هنا فــإن الواجب الوطنــي يقتضي منا فــي هذه المرحلــة بالغة األهمية والحساســية 
فــي تاريــخ شــعبنا وقضيتنــا، أن نتصــدى جميعــا ألشــكال التآمــر واالســتهداف علــى 
قضيتنــا الوطنيــة، وفــي مقدمتهــا قضيتــي القــدس والالجئيــن، ولــن يتأتــى ذلــك إال 
بالتوحــد علــى برنامــج المقاومــة وإعــالء مصلحــة الوطــن والقضيــة فــوق كل المصالح 
واالعتبــارات، فالوحــدة الحقيقيــة بــال ريب هــي وحــدة المقاومة فــي الخنــدق والميدان.

وكي نواجه المؤامرة موحدين ينبغي على السلطة الفلسطينية تنفيذ ما جاء من قرارات المجلس 
المركزي بوقف التنسيق األمني وإعادة النظر في االتفاقيات السياسية واألمنية واالقتصادية 
مع االحتالل، ووقف عقوباتها الجماعية على غزة وأهلها الصامدين، وإرساء استراتيجية موحدة 
إلدارة الصــراع مع االحتالل وحل األزمة الفلســطينية الداخلية على أســس وطنية ســليمة.

إننــا فــي المجلس التشــريعي الفلســطيني ندعو القــادة العــرب إلى تحمل مســئولياتهم 
الدينيــة والتاريخيــة والقوميــة واألخالقيــة واإلنســانية إزاء نصــرة شــعبنا وقضيتنــا فــي 
هــذه المرحلــة التاريخية الكبــرى، والتوقف عن دعــم مخططــات اإلدارة األمريكية والكيان 
الصهيونــي فــي إطــار صفقــة القــرن، ومقاطعــة مؤتمــر البحريــن االقتصــادي، والعمل 
علــى تعرية وعــزل وتجريــم الكيــان الصهيوني في كافــة المحافــل اإلقليميــة والدولية.

كمــا ندعــو الشــعوب العربيــة واإلســالمية وكل أحــرار العالم إلــى التعبير عــن تضامنهم 
ودعمهــم وغضبتهــم العارمــة فــي وجــه اإلدارة األمريكيــة العنصرية وفي وجــه االحتالل 
الصهيوني وإرهابه البشــع ومخططاته العنصرية التي تســتهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وختاما.. فإننا نتنسم اليوم عبير الحرية ورياحين المجد وشذى البطولة التي كرستها مسيرة 
الجهــاد والمقاومة، ونســير شــامخين باطراد، وبكل ثقــة وعزم ومضاء، نحــو تحقيق آمالنا 
وطموحاتنــا الوطنية الكبرى في كنس االحتالل وتحرير أرضنا ومقدســاتنا وتحرير أســرانا 
البواسل من سجون االحتالل الغاشم، ولن يستمر ليل الظالمين، وسينبلج الفجر عن خيوطه 
المشرقة لتعانق مآذن وقباب المسجد األقصى وكل مساجد وبيوت فلسطين عن قريب بإذن اهلل.

التحيــة كل التحية ألبناء شــعبنا المرابطيــن الصامدين في القدس وغــزة والضفة وأراضي 
الـــ 48 وديــار اللجــوء والشــتات، الذين يــذودون عــن حياض القــدس والمســجد األقصى، 
ويدافعــون عــن أرضهم وشــعبهم وقضيتهــم بأرواحهــم ودمائهــم وأموالهــم، وال يبالون 
بحجــم اآلالم والمعانــاة والتضحيات في ســبيل تحقيــق الغايات الكبرى واألهــداف العظام.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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نواب الوسطى يتفقدون لجان الثانوية العامة 

النائب الشرافي يندد باقتحام 
المستوطنين للمسجد األقصى ويدعو أحرار 

العالم لنصرته

تفقد النائبان ســالم ســالمة، وعبد الرحمن الجمل، 
بالمحافظــة  العامــة  الثانويــة  امتحانــات  قاعــات 
الريــاض،  مدرســتي  الجولــة  وشــملت  الوســطى، 
ومســقط، الواقعتيــن بمخيم النصيــرات، ورافقهما 
بالجولــة مدير مديرية التربيــة والتعليم بالمحافظة 
الوسطى، هشام الحاج، ومدير مراكز الرعاية األولية 
بالمحافظة الدكتور ناهض جودة، وعدد من الطاقم 

اإلداري للمديرية ومدراء مدارس المحافظة.
هــذا وأثنى النائبان: ســالمة والجمــل، على الجهود 
التي بذلتها مديرة التعليم بالوسطى، من أجل ترتيب 
لجان وقاعات االمتحانات، مشيدين بالمحافظة على 
الهــدوء والنظام واألمــن داخل المــدارس والقاعات، 
مثمنين تضافر جهود الوزارات والمؤسسات الحكومية 

المعنية بذلك.
وحث النائبان، الطلبة بضرورة مواصلة الجد واالجتهاد 
من أجل الوصــول ألعلى المراتب والدرجات وتحقيق 

التميز، موضحين أن مديرية تعليم الوسطى تحصل 
دائمــا على مراكز متقدمة ومميــزة بين المحافظات 

من خالل تفوق أبنائها الطلبة  .
وفــي نهايــة الجولة عبــر النائبان عن أملهمــا بالتفوق 
والنجاح لكل الطبة مــن أبناء المحافظة وعموم الطلبة 
في فلســطين، مبدين إعجابهما بحالــة األمن والنظام 
والهــدوء المتوفرة فــي المدارس والقاعات، وشــاكرين 
طواقم المدرسين والمالحظين والعاملين من أجل انجاز 

هذه المهمة التي وصفوها بالمهمة الوطنية بامتياز. 
بــدوره رحب مدير مديرية التعليم األســتاذ هشــام 
الحاج، بالنائبين وشــكر لهما زيارتهمــا واهتمامهما 
بالعملية التعليميــة بالمحافظة الوســطى، موضحًا 

أهم اإلجراءات والترتيبات التي اتخذته المديرية 
مــن أجل توفيــر بيئة ســليمة لتقديــم االمتحانات، 
ولضمان الهــدوء والنظام داخل اللجان الموزعة على 

مدارس المحافظة.

كتلــة  عــن  النائــب  نــدد 
التغييــر واالصالح يوســف 
الذي  باالقتحام  الشــرافي، 
قامــت بــه قــوات االحتالل 
للمســجد  والمســتوطنين 
األقصــى المبــارك، معتبرًا 
ذلك جريمــة همجية تدلل 
االحتــالل  طبيعــة  علــى 

الصهيوني الخبيث.
الشــرافي،  النائــب  وقــال 
في تصريــح صحفي صدر 
عنه مؤخــرًا، إن االقتحامات 
للمســجد  الصهيونيــة 
األقصى تعد انتهاًكا صارخًا 
لحرمة األماكن االســالمية 
واســتمرارًا  المقدســة 
بحق  الصهيونية  للجرائــم 

المسجد األقصى مما يستفز مشاعر المسلمين حول 
العالم.

وأضاف النائب الشــرافي: "إن هذه االقتحامات تحدث 
على مرأي ومســمع من العالم أجمــع لتؤكد االنحياز 
الواضــح لالحتــالل الصهيونــي على حســاب الحق 
الفلســطيني"، مشددًا على االحتالل ينتهك المعايير 
والمواثيق واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق األديان 
وحريــة العبادة، داعيًا أحــرار العالم للوقوف في وجه 

االحتالل ومنعه من التغول 
على مقدســاتنا اإلسالمية 
والمســيحية فــي القــدس 
وعموم األرض الفلسطينية 

التي وصفها بالمباركة. 
العربيــة  األمــة  ودعــا 
واالسالمية للتحرك لحماية 
مــن  األقصــى  المســجد 
جرائــم االحتــالل، مطالبــًا 
بحمايــة  العالــم  أحــرار 
المسجد األقصى من تغول 
ومســتوطنيه،  االحتــالل 
العربية  الشــعوب  مطالبــًا 
يبدعــوا  أن  واالســالمية 
وسائل جديدة لدعم أهالي 
صمودهم،  وتعزيز  القدس 
المســجد  نصــرة  معتبــرًا 

األقصى واجب ديني على كل مسلم. 
وناشد الشــرافي، الدول االسالمية بضرورة الضغط 
على الكيان الصهيوني الحتــرام القرارات والمواثيق 
الدولية، مستنكرًا المؤتمرات التي تحاك ضد القضية 
الفلســطينية، ومنددًا بكل الجهــات التي تتعاون مع 
االحتــالل الصهيوني وتطبع عالقاته معه في الوقت 
الذي يدنس االحتالل ومستوطنيه المسجد األقصى 

المبارك.
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نواب: تصريحات "فريدمان" مخالفة 
للقانون الدولي واعتداء صارخ على الحقوق الفلسطينية

التشــريعي  المجلــس  فــي  نــواب  اعتبــر 
الفلســطيني، أن تصريحات السفير األمريكي 
لــدى الكيــان، "ديفيــد فريدمــان" بمثابــة 
مخالفــات واضحــة للقانــون الدولــي الذي 
أقــر بوقوع الضفــة الغربية تحــت االحتالل، 
باإلضافة لكونها اعتداء صارخ على الحقوق 

الفلسطينية، وشدد النواب على أن "فريدمان" 
يمثل اإلدارة األكثر دموية وتشددًا في تاريخ 
الواليات المتحدة األمريكية، "البرلمان" رصدت 
أراء النواب حول تصريحات "فريدمان" األخيرة 
الداعية لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية 

للكيان الصهيوني وأعدت التقرير التالي: 

تصريحات غير مفاجئة

بدوره أكد النائب عن محافظة طولكرم، فتحي 
قرعــاوي، أن تصريحــات الســفير األمريكــي 
فريدمان، غير مفاجئة ومتوقعة في ظل اعالن 
ترامــب أن القــدس المحتلة عاصمة إســرائيل 
ونقل الســفارة األمريكية إلــى المدينة، محذرًا 
من خطوات أمريكية غير مسبوقة لضم العديد 
من أجزاء الضفة إلســرائيل من خالل مشاريع 

استيطانية جديدة.
جــاءت  فريدمــان  تصريحــات  إن  وقــال:" 
لتقويض أي حل للقضية الفلســطينية لصالح 
الفلسطينيين وجعلها معلقة دون حلول كاملة 
تؤمن للشعب الفلســطيني االستقرار والعيش 

بكرامة".
بالخطــة  القــرن  صفقــة  قرعــاوي  ووصــف 
بتســارع  بــدأت  التــي  "الصهيوأمريكيــة"، 
االســتيطان اإلســرائيلي في الضفــة المحتلة 
وتشديد الحصار على قطاع غزة، دعيًا السلطة 
الفلســطينية إلــى عدم التســاوق مــع الحلول 
الجزئيــة للقضية الفلســطينية التــي تعرض 
عليها بين الفترة واألخرى، وضرورة العودة إلى 
الحاضنة الشعبية مما يشكل مانع قوي لمواجهة 
المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني، والعمل 
علــى رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة 

بشكل فوري.
ونوه إلى ضرورة تحشــيد الــرأي العام العالمي 
العربي واإلســالمي والدولــي لمواجهة صفقة 

القرن بكافة تفاصيلها.
مواقف عنصرية

من جانبه قال النائــب الثاني لرئيس المجلس 
التشريعي حسن خريشــة، إن موقف فريدمان 
عنصــري وفاقد ألي مقوم قانوني أو سياســي 
يمكنه من منح األرض الفلســطينية لالحتالل 
اإلســرائيلي ويعبر عن الدور الحقيقي ألمريكا 
لمساندة إســرائيل في إقامة دولتها المزعومة 
علــى حســاب الشــعب الفلســطيني وأراضيه 

اإلجــراءات تهــدف بشــكل أساســي لتصفيــة 
القضيــة الفلســطينية بشــكل نهائــي وعدم 

عودتها للواجهة العربية والدولية.
وأوضح أن صفقة القرن قد بدأت منذ عشــرات 
الســنين وكان مــن معالمها القديمــة اتفاقية 
أوسلو، التي وصفها بأنها أصل الخطيئة وبداية 
انحراف البوصلة الوطنية الفلســطينية، محذرًا 
من أننــا اليوم قد وصلنا إلــى الفصل الختامي 
مــن هذه الصفقة في الوقــت الحالي من خالل 
ضم العديد من األجزاء الفلسطينية في الضفة 

المحتلة إلسرائيل.
ورفــض الرجــوب، أي عمليــة ضم إســرائيلية 
لألراضي الفلســطينية ودعا إلى وقف اغتصاب 
األرض المقدسة بالمقاومة بشكل فوري وفعال 
بمــا يضمــن حقوق الشــعب الفلســطيني في 
الضفة المحتلة والقدس، واألراضي الفلسطيني 

كافة. 
وطالب الرجوب، السلطة الفلسطينية بضرورة 
وقف التنســيق األمني وتحقيق مصالح الشعب 

الفلسطيني بعيدًا عن معاونة االحتالل.
انحياز أعمى لالحتالل

بدوره قال النائب ســالم ســالمة، إن فريدمان 
بتصريحاته األخيرة أصبح ناطق رســمي باسم 
الفلســطينية  إســرائيل الغتصــاب األراضــي 
وتحويلها لصالح دولة االحتالل، وأن ذلك يدلل 
على االنحيــاز الكامــل واألعمى مــن الواليات 
المتحــدة لصالح إســرائيل ودورها في تصفية 

القضية الفلسطينية.
وتســاءل ســالمة، عن مُــراد "فريدمــان" من 
ضم أراضــي الضفة المحتلة إلســرائيل، وقال 
األولى أن يطلب ضم إســرائيل إلحدى الواليات 
األمريكية أفضل من تصريحاته السخيفة وغير 

العقالنية.
وطالب بضرورة تحرك الســلطة الفلســطينية 
بشكل جدي لصالح الشعب الفلسطيني وإطالق 
يــد المقاومــة في الضفــة الســتعادة األراضي 

وحقوقه.
وأوضــح إلــى ضــرورة التنبه أن صفقــة القرن 
قــد بدأت فصولهــا بالظهور من خــالل الحرب 
النفسية واالقتصادية على الشعب الفلسطيني 
في الضفة المحتلة وقطاع غزة، من خالل اتخاذ 
االحتــالل العديــد من اإلجــراءات التي تســلب 
حقــوق الشــعب الفلســطيني وتنقصــه كافة 

مقومات الحياة.
وأكــد أن التســوية مــع االحتالل فاشــلة وغير 
قادرة علــى التقدم في هذه األثناء بأي شــكل 
من األشــكال، لذا ال بد من العمل على تحقيق 
الوحــدة الداخليــة والتخلــي عن أوســلو ووقف 
التنسيق األمني بكافة أشكاله وسحب االعتراف 
بإسرائيل والتوحد نحو المقاومة لتحقيق مُراد 
الشــعب الفلســطيني واالســتقرار السياســي 

واالقتصادي.
ونــوه إلى ضــرورة التحام الســلطة في الضفة 
المحتلة مع الشــعب وإلغاء الفوارق فيما بينهم 
وااللتفاف حول برنامج واضح لمقاومة االحتالل 

ومحاربة الفساد وإيجاد قضاء عادل.
أوسلو أصل الخطيئة

وقــال النائــب في المجلــس التشــريعي نايف 
الرجوب أن تصريحات فريدمان غير جديدة في 
ظل التطبيع اإلســرائيلي األمريكي المتواصل 
منذ احتالل إســرائيل لفلســطين، وجميع هذه 

المحتلة وعدم التفريط بأرض الوقف اإلسالمي 
فلسطين وأي شبر منها.

ودعا الدول العربية التخاذ موقف حازم وشديد 
تجاه إجراءات االحتالل االستيطانية في األراضي 

الفلسطينية المحتلة ومقاطعة االحتالل.
بلطجة أمريكية

من ناحيته وصف النائب العبادســة، تصريحات 
تنكــر  وهــي  بالخطيــرة  األمريكــي  الســفير 
للتاريــخ والقانــون الدولي، وعدهــا تعبير عن 
حالة البلطجة التي تمارســها الواليات المتحدة 
األمريكيــة دون االعتبار ال لحقائــق التاريخ وال 

للقانون الدولي.
وقال العبادســة:" تحاول الواليــات المتحدة أن 
تبيــع نتنياهــو مواقــف جديدة لصالــح حملته 
االنتخابية وهناك خطــورة كبيرة جدًا في هذه 

التصريحات".  
ودعــا لموقــف فلســطيني موحد يســتنهض 
المنطقة العربية والعالم اإلســالمي ، لمواجهة 
القضيــة  لتصفيــة  الراميــة  المخططــات  كل 

الفلسطينية.
وأشــار أن الشــعب الفلســطيني أمــام عملية 
تصفية ممنهجة ومنظمة للقضية الفلسطينية 
تحتاج لوقفة حقيقيــة، داعيًا الصطفاف وطني 
واســتراتيجية وطنية متينة فــي اتجاه محاربة 
هــذا النهــج األمريكي الــذي بدأ فــي موضوع 
الالجئيــن ونقــل الســفارة األمريكيــة لمدينة 
القــدس المحتلــة وتســليم مزيد مــن األرض 
الفلســطينية دون وجــه حــق لصالــح الكيــان 

الصهيوني.
وبين أن حالة االنهيار في النظام العربي وتفكك 
هذا النظام والذي جرى بفعل مخطط الواليات 
المتحــدة األمريكية يســهل تنفيذ المخططات 
الصهيونيــة وأن ما يجري في المنطقة العربية 
أمر يندى له الجبيــن ويمثل عار على كل هذه 
األنظمــة وحالة ردة في المنطقة العربية لذلك 

يبقى األمل معقود بالشعوب العربية.

النائب 
فتحــي 
قرعاوي

النائب 
حســن 
خريشة

النائب 
نايف    
الرجوب

النائب 
سالم 
سالمة

النائب 
يحيــى 
العبادسة
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نواب يطالبون سلطة رام اهلل بوقف جريمة االعتقال السياسي

برلماني بحريني سابق: شعب البحرين يقف ضد صفقة القرن

تواصل األجهزة األمنية التابعة للســلطة 
فــي الضفــة الغربيــة، سياســة اعتقــال 
الشبان والشابات الفلسطينيين على خلفية 
انتماءاتهــم السياســية، بعــض هــؤالء 
المعتقليــن السياســيين يتعــرض لتعذيب 
وحشــي، وآخــرون مضربون عــن الطعام، 
احتجاجًا علــى اعتقالهــم دون وجه حق 
ودون أي مســوغات قانونيــة، "البرلمان" 
اســتطلعت أراء نواب المجلس التشريعي 
فيمــا يتعلق بجريمة االعتقال السياســي 
النائب/ مريم صالحالنائب/ باسم الزعاريرالنائب/ هدى نعيم في الضفة الغربية وأعدت التقرير التالي: 

سياسة مرفوضة وطنيًا
بدورهــا نــددت النائب هــدى نعيــم، باعتقال 
المواطنة آالء بشير، لمدة "34" يومًا في سجون 
األمــن الوقائــي التابــع لســلطة رام اهلل ظلمًا 
وتعســفًا، مســتنكرة هذا التغول الذي تمارسه 
أجهزة أمن الســلطة بحق المواطنين بعيدًا عن 

سيادة القانون.
وقالت النائب نعيــم:" األجهزة األمنية بالضفة 
أصبحت عصابــات ال تحتكم لقانــون وال لقيم 
وال ألعراف وأصبحــت أجندتها وأجندة االحتالل 
متســاوقة تمامــًا إلى أبعــد الحــدود وما يعجز 
االحتــالل عن القيام به كاقتحام مســجد تقوم 
به األجهــزة األمنية لمالحقة األخيــار من أبناء 

شعبنا"
وأضافــت النائب نعيم: " محمود عباس وأجهزة 
الســلطة يعملون بعيدًا عن القانون، والمجلس 
التشــريعي ســيبقي المظلــة التــي تدافع عن 

حقوق شعبنا"

وأكد الزعارير، أنه على مدار السنوات الماضية 
شُكلت العديد من المبادرات لوقف هذه القضية 
ولكن دون جدوى، بل عملت السلطة على زيادة 
هذه الممارسات بحق أبناء الشعب الفلسطيني 
في الضفة المحتلة بشكل متزايد خالل الفترة 

الماضية.
وطالب برفع يد األجهزة األمنية عن أبناء وبنات 
الضفة بشكل عام وضمان حرية الرأي والتعبير 
لهم بمــا يضمن حيــاة كريمة وعادلــة لجميع 
أبناء المجتمع الفلســطيني في الضفة الغربية 
المحتلة، داعيًا المتضررين من سياسة االعتقال 
السياســي وذويهم للجوء للقضاء ورفع دعاوى 

ضد األجهزة األمنية.
خروجًا عن العادات والتقاليد الوطنية 

من ناحيتها دعت النائب مريم صالح، إلى وقف 
قمــع الحريــات واالعتقال السياســي الممارس 
مــن قبــل ســلطة رام اهلل بحق أبناء الشــعب 
الفلسطيني والتي كان آخرها قضية الفتاة آالء 

وأشــارت أن مــا تقوم بــه أجهزة أمن الســلطة 
بحق آالء بشــير، مــدان ومرفوض تمامــًا، وأن 
هذا االجراء والسلوك االجرامي بحق المواطنين 

يجب أن يوضع له حد إليقافه.
وطالبت النائب نعيم، مؤسسات حقوق االنسان 
والمؤسسات القانونية والدولية بالتدخل الفوري 
والخــروج لوضــع حــد لما حــدث مــا للمواطنة 
آالء بشــير، معتبرة أن ما تقوم بــه أجهزة أمن 
الســلطة ينبــأ بشــيء خطيــر وقد يتكــرر مع 
كثير مع الفتيات والذين يختلفون مع الســلطة 

سياسيًا أو فكريًا.
مخالفة قانونية وخطيئة سياسية 

من جانبه قال النائب في المجلس التشــريعي 
باســم الزعارير، أن قضية االعتقال السياســي 
منذ بدايتها هي جرمة بحق أبناء وبنات الشعب 
الفلســطيني على حد سواء وال يمكن ألي جهاز 
أمنــي أن يعتقل أبناء شــعبه على خلفية الرأي 

السياسي.

بشير.
وقالت إن اعتقال أي امرأة فلسطينية دون تهمة 
يعد خروجًا عن الدين وعادات شــعبنا وأعرافه، 

وانتهاك خطير لحريات الرأي والتعبير.
وناشــدت صالح، المؤسسات الحقوقية بالضفة 
للضغــط على الســلطة من أجل وقف أشــكال 
االعتقال السياسي كافة، ورفع يد أجهزة األمن 
عن المواطنين األبرياء، ووقف التدخالت األمنية 

في حياة المجتمع الفلسطيني.
ومــن الجديــر ذكــره أن جهــاز األمــن الوقائي 
بالضفة الغربية المحتلة يواصل اعتقال الشابة 
آالء فهمي بشــير )23 عامًا( منذ شهر تقريبًا، 
بعــد أن اعتقلتها قوة أمنيــة تضم أكثر من 25 
عنصرًا في الجهاز من مســجد في قرية قضاء 
قلقيليــة، دون عرضهــا على النيابــة العامة أو 
محكمة الصلح في قلقيلية حتى اللحظة، وفق 
ما أفاد به فريق الدفاع عن الفتاة المعتقلة دون 

وجه حق.

أكــــد عضو مجلس النــواب البحريني 
الســــابق، ناصــر الفضالــــة، أن وعي 
الشــعب البحريني والشــعوب العربية 
قــادر علــى إســــقاط صفقــة القرن، 
وإفشــال حمالت التطبيع اإلســرائيلية 
مــــع الشــــعوب العربيــــة، مشــــيرًا 
إلــــى وجــود حــراك شــــعبي عربــي 
موحد لمناهضــة ومقاومة التطبيع مع 

االحتالل اإلسرائيلي.
وقــــال الفضالــــة: "إن موقف شــعب 
البحرين ضــد صفقة القــرن والتطبيع، 
وضد أي تنازل، وضد أن يدنــس اليهود 
الصهاينة أيًــا كانت أســماؤهم أرض 

البحرين الطاهرة النظيفة". 
تســعى  األمريكيــة  "اإلدارة  أن  ورأى 
والمتضاعفــــة  الوقحــــة  بضغوطهــا 
علــــى الــــدول العربيــة، لممارســــة 
التطبيــع مع االحتــالل اإلســــرائيلي، 
وابتزازها للتعاون معها تحت شــعارات 

واهية كالسالم والرخاء االقتصادي".
 وشــــدد رئيــــس جمعيــــة مناصــرة 
أن  علــــى  البحرينيــــة،  فلســــطين 
اإلســرائيليين فشــــلوا فــي إخضــاع 
مــع  للتطبيــع  العربيــــة  الشــــعوب 

اإللكترونــي أو اإلعــالم المتصهيــن أو 
المطبعون من أقالم الســوء أن يمرروا 
صفقة القرن أو حملنا على التنازل عن 

األرض والمقدسات". 
وبيــن الفضالــة أن الحراك الشــــعبي 
قائم على روابــــط تجمــع العديد من 
الهيئات والمبــادرات الشــــعبية، على 
المســتوى المحلي البحريني، والعربي 
والدولــــي، مؤكــدا أن هــذه الهيئــات 
تقود حراًكا شعبيًا لمناهضة ومقاومة 

التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي.
حراك شعبي فاعل

 وشــدد على أن الحــراك "يراهن على 
بــث الوعــي فــي الشــعوب العربيــة 
الحيــة، والتوعيــة بخطــورة الخطوات 
والمشــــاريع التي تحمل اســمًا مزورا 
وهو اســــم الســالم، الهــادف لتمرير 
التنــازل عــن المقدســات اإلســالمية 
الشــــعب  وحقــوق  فلســطين،  فــي 
الفلســــطيني"، مشــــددا علــى عدم 

التنازل عنها. 
وقــال: "ال تنــازل عن مقدســــاتنا في 
فلسطين، وال تنــازل عن حق الشــعب 
الفلســطيني في العيــش فــي وطنــه 

شــخصيات إســرائيلية، قائال "شــعروا 
أنهم لن يســــتطيعوا أبدًا التطبيع مع 
الشعوب، فلجأوا إلــى الجهات الرســمية 
التي لن تســتطيع أن تفرض التطبيع".

شعوب واعية
"الشــــعوب بوعيهــا وثقافتها  وقــال: 
ومبادرتها تســتبق الحــدث وتســتطيع 
إفشــــال هــذه المحــــاوالت اليائســة 
ونتنياهــو  ترمــب  يفرضهــــا  التــــي 
ويســتجيب لهــا مع األســف الكثير من 

الحكام العرب. 
وأضاف: "قضيــــة فلســــطين قضيــة 
جوفــاء  شــعارات  وليســــت  عقيــدة، 
يرددها البعض، حتى يستطيع الذبــاب 

دون أن يمــــارس عليــــه االضطهــاد 
والقتــــل واالحتــالل الــــذي ال يوجــد 

مثلــه على وجــه األرض".
وأكــد الفضالــة أن الشــعوب العربــي 
الحرة ستفشــل كل هذه المحــــاوالت 
األمريكية الرامية لدعم االحتالل على 
حساب القضية الفلسطينية، منوهًا أن 
القضية الفلسطينية لن يتم تصفيتها 

ألنها باقية في وعي الجمهور العربي. 
ورشة فاشلة

وحــول الحــراك القائم في البحريــن، 
وانعقــاد الورشــة االقتصاديــة خــالل 
الشــهر الجــاري، وصفهــا الفضالــــة، 

لوجــود  منوهــا  الفاشــلة،  بالورشــة 
الرســــمي  المســــتوى  محاوالت على 
هنــــاك لتمريــــر صفقة القــرن تحت 
عنوان مناصرة الشــعب الفلســطيني 
والرخاء االقتصــــادي، مشــددًا علــى 
أن مثــــل هــــذه الشــعارات ال تقنــع 

الشعوب.
 وأشــــار إلى أن "دولة البحريــــن دولة 
صغيرة، وعلينا الحديــــث عن منطقة 
الخليج بأســــرها، وشــــعوبها العربية 
ودولهــا التــي لهــا تاريــخ فــي نصرة 
القضية الفلســطينية ويجب أال تتنازل 

عن هذه المواقف المشرفة.

البحرين  ورشــة  الفضالــة: 
فاشــلة ومخططــات تصفيــة 

القضية الفلسطينية إلى زوال 
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دعت للعمل التنموي 
لجنة الرقابة تلتقي وكيل وزارة التنمية االجتماعية  بدال من اإلغاثي

زارت لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق االنســان 
بالمجلس التشــريعي الفلســطيني، وكيل وزارة 
التنمية االجتماعيــة، الدكتور غازي حمد، بمكتبه 
صباح أمس واســتمعت منه لشــرح مفصل حول 
عمل وزارته وخطته المستقبلية، وضم وفد لجنة 
الرقابة رئيــس اللجنة: النائب يحيى العبادســة، 
والنائب عبد الرحمن الجمل، والنائب هدى نعيم، 
رافقهم المقرر اإلداري للجنة: زاهر عطا اهلل، وكان 

في استقبالهم وكيل الوزارة وأركان العمل فيها. 
عمل تنموي 

بدوره أشار رئيس لجنة الرقابة النائب العبادسة، 
إلى أن زيارته تأتي في إطار تفعيل المهام الرقابية 
للجنــة علــى الــوزارات والمؤسســات الحكومية، 
باإلضافة للتعرف على الخطط المستقبلية لعمل 
الوزارة وخاصة فيما يتعلق بتخفيف حالة الفقر في 
المجتمــع، والوقوف على رؤية وكيــل الوزارة في 
العمل التنموية واالجتماعي في قطاع غزة، وبحث 
الجانبان سبُل التعاون بين لجنة الرقابة والوزارة 
بمــا يخــدم مصالــح المواطنين وخاصــة الفقراء 
منهم، داعيًا لتطوير العمل بالوزارة نحو األعمال 

التنموية بداًل من اإلغاثية. 
وأضاف العبادســة، أن وزارة التنميــة االجتماعية 
تعد من الوزارات المهمة التي تالمس في برامجها 
وأعمالها شــريحة واســعة ومهمة من المواطنين 
الفقراء والعائالت المستورة، داعيًا لتكثيف الجهود 
وتضافرهــا من أجــل تجويد الخدمــة الحكومية 

خدمات وبرامج وزارة التنمية االجتماعية، وكذلك 
تحديث قوائم وقواعد البيانات بشــكل نموذجي 
وحديث.  ولفت حمد، إلى أنه في طور العمل على 
إعادة صقل مهارات ورفع قدرات الطواقم اإلدارية 
العاملــة بالــوزارة وفــق خطة متكاملــة ومعتبرة 
انتهت الــوزارة من اعدادها مؤخرًا، مشــددًا على 
أهميــة عمــل الباحثيــن االجتماعيين بالــوزارة، 
ومؤكدًا أنهم ســيخضعون لبرامج تدريب متميزة 

وحديثة لتطوير العمل ومراكمة اإلنجازات. 
آفاق عمل دولي

هذا وشــدد حمد، أن وزارتــه عمدت لفتح خطوط 

المقدمة للمواطن. 
تطوير وتحديث

من ناحيتــه قدم وكيل الــوزارة شــرحًا وافيًا عن 
طبيعة األعمــال والمهام التي تقــوم بها وزارته، 
منوهًا أنه ومنذ اســتالمه مهام منصبه قبل نحو 
شــهر ونصف الشــهر وهــو يبذل أقصــى الجهود 
من أجل التعرف على القــدرات والطاقات العاملة 
بالــوزارة، مشــيرًا إلــى أنــه اآلن في طــور إعادة 
توظيــف وترتيب وتطوير وتوجيــه هذه الطاقات 
واالمكانيــات البشــرية والمادي بما يعــود بالنفع 
على المواطنين وفي مقدمتهم المستفيدين من 

تمويــل جديــدة مــع مؤسســات رســمية وشــبه 
رســمية وأخرى أهلية باإلضافة لمنظمات إغاثية 
عالميــة ودولية بهدف إيجاد دعم مادي لمشــاريع 
وبرامــج الــوزارة، موضحــًا أن الدوائــر المختصة 
بالوزارة قد أعدت عشــرات المشــاريع اإلنســانية 
تمهيدًا لتقديمها لتلك المؤسســات بغية تمويلها 
والبدء الفــوري بتنفيذها، مشــيرًا على أن بعض 
هذه المشــاريع ســتخدم فئة المعاقين، والفقراء 
والمتعطليــن عن العمل واألســر معدومة الدخل، 
باإلضافة لتأهيل النزالء وتشغيل خريجي المراكز 

المهنية. 

النائب نعيم: يجب مواجهة التطبيع بتقوية المناعة الشعبية الرافضة له
النائب أبوراس يدين استضافة 

البحرين للقمة االقتصادية 
ويعتبرها خطوة خطيرة 

ومرفوضة
 أدان نائب رئيس كتلة التغيير 
واالصــالح البرلمانيــة مروان 
أبــو راس، اســتضافة مملكة 
البحريــن للقمــة االقتصادية 
والتــي هي جزء من مشــروع 
الهادفــة  القــرن"  "صفقــة 
لتصفية القضية الفلسطينية 
وإنهاء حق العــودة معتبرًا أن 
إظهــار قضيتنا الفلســطينية 
على أنهــا مســألة اقتصادية 
والمال مقابل الحقوق مسألة 
خطيرة. وقال النائب أبوراس، 
صحفــي:"  تصريــح  فــي 

المطلوب اآلن هو الوحدة الحقيقية وليست الوحدة الكالمية الزائفة، 
اآلن مطلوب من الجميع أن يأتي للصف الفلسطيني وعليه أن يدرك 
خطــورة المرحلة التي نعيــش فيها والتي هي أخطــر مرحلة على 

االطالق تمر على الشعب الفلسطيني".
وأضــاف إن كل خطوة تحــدث لتصفية القضية الفلســطينية هي 
خطوة خطيرة مرفوضة، وإظهار قضيتنا أنها هي مسألة اقتصادية 
والمال مقابل الحقوق هذه المســألة أخطر من أي أمر وعلى العرب 
أن ينحــازوا لمصلحــة الشــعب الفلســطيني وليس إلــى مصلحة 
االحتالل ألن كل ما يجري سواء في البحرين أو غيرها هو من أجل 
تثبيت وجود المحتــل وادخاله في المنطقة.  ودعا النائب أبو راس، 
األمة العربية أن تنتبه لخطر التطبيع، مشــددًا على ضرورة رفض 

كل المخططات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

خالل مؤتمر مناهضة التطبيع مع االحتالل

قالت النائب في المجلس التشريعي هدى 
نعيم، إنه من واجب األمة اليوم أن تعمل 
على مواجهة التطبيــع مع االحتالل على 
كل األصعدة، ناصحة بالعمل على تقوية 
المناعة الشــعبية الرافضــة للتطبيع مع 
االحتالل، جــاءت أقوال نعيم، خالل ورقة 
بحثية قدمتها لمؤتمر مناهضة التطبيع 
مع االحتالل الذي نظمته رابطة المثقفين 
العــرب في لنــدن، بالتعــاون مــع وزارة 
الثقافة بغــزة، وكلية العــودة الجامعية، 
وحضــره لفيف من الخبراء والشــخصيات 
الوطنيــة وجمــع غفيــر مــن المواطنين 
الفلسطينيين الرافضين لثقافة التطبيع 

مع االحتالل. 
هــذا وقدمــت النائب هدى نعيــم، ورقة 
بحثيــة بعنوان: واقــع التطبيــع الثقافي 
وســبل مواجهته"، وأكدت فيهــا أن األمة 
العربيــة واإلســالمية تملــك نقــاط قوة 
كبيرة من شأنها إفشال سياسة التطبيع، 
وأول نقــاط القوة هذه هــي مظلوميتنا 
وحقنا فــي أرضنا ووطننــا، وحق العيش 
فيه بحريــة وكرامــة وفقًا لــكل قوانين 
األرض التــي أقــرت حــق الشــعوب في 
تقرير مصيرها ونيل الحرية واالستقالل 

واالنعتاق من االحتالل. 
منابر إعالمية مناهضة للتطبيع

وأضافت نعيم، أن كل شــخص من أبناء 
األمــة العربية واإلســالمية بمقــدوره أن 
يكون منبــرًا إعالميًا للتأكيــد على الحق 
الفلســطيني، منوهــة في الوقــت ذاته 

إلــى ضرورة التشــبيك مع كل الوســائل 
اإلعالميــة لتبنــي الرواية الفلســطينية 
اإلســرائيلية  الروايــات  ومناهضــة 
والصهيونية وكشف زيفها في كل مكان. 
ودعت كل المثقفيــن واألحرار في العالم 
الرافضيــن للتطبيع للعمل  والوطنييــن 
بكل جد وقوة من أجل إفشــال مســاعي 
العدو الصهيوني بالوصــول للمجتمعات 
العربيــة والعواصم اإلســالمية والتطبيع 

معها. 
أدوار مشبوهة

وزارة  لممارســة  أســفها  عــن  وأعربــت 
التابعة للســلطة  الخارجيــة والمغتربين 
الفلســطينية  الفلســطينية والســفارات 
بالخارج، لسياسات أقل ما يقال فيها أنها 
أدوارًا عرابــة لمواقــف االحتــالل، منددة 
بقيام تلك الســفارات بالتنسيق للقاءات 

إسرائيلية مع شخصيات عربية. 
وحــذرت نعيــم، مــن مخاطــر التطبيــع 

اإلعالمي ومهاجمة الرواية الفلســطينية 
ومحاولــة تغييرهــا في وســائل االعالم 
الروايــة  لدعــم  باإلضافــة  العالميــة، 
صــورة  تحســين  بهــدف  الصهيونيــة، 
االحتالل في األذهان العربية واإلسالمية، 
منــددة بسياســة الســلطة فــي رام اهلل 
وخاصــة ممارســة التنســيق األمني مع 

االحتالل ومنظومته األمنية. 
ودعــت الشــعوب العربيــة واإلســالمية 
للضغــط علــى الحكومات التــي تمارس 
التطبيع مــع االحتالل لإلقــالع عن هذه 
السياسة ورفضها، داعية في الوقت ذاته 
البرلمانــات العربية لممارســة أدوار أكثر 
فعالية إلجبار الحكومات على التخلي عن 
سياســة التطبيع وعدم دعمها، وأضافت 
قائلــة:" يجــب علــى برلمانــات العالــم 
العربي واإلسالمي والبرلمان العربي سن 
القوانيــن المناهضــة للتطبيــع وتجريم 

المطبعين". 
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7أخبار وحوارات

المجلس التشريعي المظلة اآلمنة للحقوق الوطنية وصفقة القرن 
ستفشل أمام وحدة الموقف الفلسطيني

التشريعي: جريمة استهداف المسعف
 الجديلي تستوجب محاكمة االحتالل دوليًا

أكــد النائــب األول لرئيس التشــريعي، 
أحمــد بحــر، أن الجريمــة التــي ارتكبها 
االحتــالل باســتهداف ضابط اإلســعاف 
محمــد صبحي الجديلي، تعد من أبشــع 
الجرائــم اإلنســانية، مشــددًا أن هــذه 
الجريمة تســتوجب جلب قــادة االحتالل 
للمحاكــم الدوليــة ومحاكمتهــم علــى 
جرائمهم اإلنسانية التي يرتكبونها بحق 

شعبنا. 
جــاءت أقوال بحــر، لدى تقديمــه واجب 

العزاء لعائلة الجديلي، باستشهاد ابنهم 
البالغ من العمر "36" عاما أثناء ممارسته 
لعمله اإلنســاني في اســعاف المصابين 
المشــاركين بمســيرات العــودة، وكانت 
حادثــة استشــهاد الجديلي، قــد هزلت 
أوساط المجتمع الغزي الذي أبدى تعاطفًا 
كبيرًا مع أطفاله الذي شــاركوا الجماهير 
في تشــييع والدهم وســط أجــواء حزن 

بالغة. 
ومــن الجديــر ذكــره أن قــوات االحتالل 

الطبيــة  الطواقــم  اســتهداف  تتعمــد 
والمسعفين، وعرقلة عملهم في تقديم 
الواجب اإلنســاني للمُصابين، هذا وبلغ 
عدد شهداء الطواقم الطبية في مسيرات 
العودة "4" من المســعفين والممرضين، 
باإلضافــة إلصابــة "685" منهم بجروح 
مختلفــة، أثنــاء عملهــم علــى تقديــم 
خدمــات اإلســعاف لمصابيــن مســيرات 
"العودة وكســر الحصــار"، التي انطلقت 

أواخر آذار/ مارس من العام المنصرم. 

النائب مشير المصري في حوار خاص "للبرلمان": 

أكد النائب مشير المصري، أن الموقف الوطني 
هــو رفض صفقة القرن، مشــددًا على ضرورة 
وحــدة الموقف الفلســطيني فــي مواجهة كل 
محاوالت تصفية القضية الفلســطينية والتآمر 

عليها وعلى ثوابتنا الوطنية.
المصــري فــي حــوار خــاص  النائــب  وأشــار 
بـ"البرلمان" إلى أن كافة محاوالت االحتالل بكي 
الوعي ستفشل أمام إرادة شعبنا الصلبة، مشيرًا 
إلى أن المجلس التشريعي، حذر دوما من الدور 
األمريكي الخبيث الذي يرمي لتكريس االحتالل 
ككيان جاثم فوق أرضنا الفلسطينية، ومحاولة 
إدخاله على المنطقة العربية من خالل تدجين 
العقليــة العربية وتمييع هــذا الجيل والتطبيع 
ضمــن سياســة صياغــة منظومــة األصدقــاء 
واألعداء في المنطقة واعتبار الكيان الصهيوني 

جزء من مكونات المنطقة العربية.
وشــدد على أن المجلس التشريعي كان ومازال 
وســيبق المظلــة اآلمنــة للحقــوق التاريخيــة 
والثوابت الوطنية وحصنًا منعيًا لصيانة القضية 

من أي تغول يمس عدالتها وحقوق شعبنا.
موقف وطني ثابت

وطالــب النائــب المصــري، الســلطة فــي رام 
اهلل أن تثبــت علــى الموقف الوطنــي الرافض 
لصفقة القرن ألنه بات موقفا للكل الفلسطيني 

على األرض هو حصانة 
الموقــف الفلســطيني 
الن العدو وكل األطراف 
الداعمــة له فــي هذه 
الصفقة سيفشلون في 
ترجمتها طالما فشــلوا 
فــي اختــراق الموقــف 
هو  وهذا  الفلسطيني، 
الحصانة اآلمينة لعدالة 
قضيتنا وصون حقوقنا 

وثوابتنا.
ولفت إلــى أن المواقف 
واإلســالمية  العربيــة 
مختلفــة إزاء التعامــل 
مــع الصف، وإنــه لمن 
تتســاوق  أن  العــار 
بعض األطراف العربية 
واإلســالمية مع الصفقة الواضحــة في محاولة 
تصفية القضية الفلسطينية وتكريس االحتالل 

على أرضنا العربية.
ورشة البحرين مرفوضة

وأضاف "هذه الدول ســواء المستضيفة لورشة 
البحريــن االقتصادية أو المشــاركة فيها تعتبر 
مواقفهــا عار لن تغفره الشــعوب ولن يرحمهم 

ألي  الخضــوع  وعــدم 
أو  إســرائيلي  ابتــزاز 
أو رضوخ ألي  أمريكــي 
ضغــوط تمــارس فــي 
هذا االتجــاه، ألننا على 
ثقــة بأنــه طالمــا لــم 
يخترق الموقف الوطني 
فــان كل  الفلســطيني 
تصفيــة  محــاوالت 
القضية ستتكســر على 
صخــرة صمود شــعبنا 

ووحدة موقفه الوطني.
أوســلو الخطيئــة 

الكبرى
الســلطة  طالــب  كمــا 

بمــوازاة هــذا الرفــض أن تنحاز إلــى الموقف 
الشــعبي باتخــاذ خطــوات عمليــة للتحلل من 
اتفاقات أوسلو ووقف التنسيق األمني وااللتزام 
بمخرجــات المؤتمــرات الوطنية الفلســطينية 
التي دعت السلطة التخاذ هذه الخطوات وهذه 
ترجمــة فعليــة لتســجل موقفا وطنيا يشــكل 
ترجمــة فعليــة لحالــة الغضب من السياســات 

األمريكية المنحازة للكيان الصهيوني.
ولفت إلى أن صمام األمان لفشل تنفيذ الصفقة 

التاريــخ وعليهــم أن يدركــوا بــأن تمرير هذه 
الصفقــة والمشــاركة في تســويقها ومقايضة 
الحق الفلسطيني بالمال هو خنجر في خاصرة 
القضيــة الفلســطينية وعدالتهــا، وإن محاولة 
التطبيع مع االحتــالل وجلبه كجزء من منظمة 
األصدقاء في المنطقــة العربية بموازاة معاداة 
المقاومة هو اصطفــاف واضح بجانب االحتالل 
ضد حقوقنــا وثوابتنا الراســخة وهم مدعوون 

للتراجع عن هذه الخطايا التاريخية".
وثمــن النائــب المصــري، المواقــف الشــعبية 
للــدول العربية واإلســالمية والتي تعبر حقيقة 
عــن نبض االمــة وهــي تتناقض مــع مواقف 
الــدول الداعمة لهذه الصفقة والمتســاوقة مع 
السياسات األمريكية لتطبيقها والخاضعة إلرادة 
االحتالل، ومضى يقول: "ال شــك أن البرلمانات 
العربية واإلسالمية تشكل نبض هذه الشعوب 
وتعبــر عــن اإلرادة الحرة المتنا ومــن هنا فإن 
البرلمانات العربية واإلســالمية مدعوة للتعبير 
عــن الموقف الحقيقــي لشــعبوها واالنحياز له 
من خالل تســجيل مواقفهــا القومية والوطنية 
الداعمة للحق الفلسطيني والرافضة لمحاوالت 
تقويضــه والنيل مــن ارثنا الدينــي والتاريخي 
والحضــاري والقومــي في فلســطين وضرورة 
االنحياز إلى هذه المواقف الشــعبية باعتبارها 

تشكل نبض الشعوب العربية كافة".

النائب شهاب: نقل سفارة 
"مولدوفا" للقدس المحتلة تعدٍ 
صارخ لن يغير الحق الفلسطيني

التغييــر  كتلــة  عــن  النائــب  دان 
واإلصالح، محمد شهاب، نقل سفارة 
دولــة مولدوفــا إلى مدينــة القدس 
المحتلــة، معتبرًا ذلــك تعديا صارخا 
علــى الحقوق المشــروعة للشــعب 
للقوانيــن  وتجــاوز  الفلســطيني 
الدوليــة، ومؤكــدًا أن ذلــك لن يغير 

الحق الفلسطيني.
وقــال النائب شــهاب، فــي تصريح 
صحفــي أدلــى بــه أمــس لوســائل 
االعالم:" إن مدينة القدس ســتبقي 
عاصمة الشعب الفلسطيني وتحمل 
رمزيــة دينية لــكل المســلمين في 
أرجــاء العالــم وكل مــا يحــدث من 
تســاوق مع االحتالل لن يغير شــيء 
من الحق األصيل والثابت لشعبنا في 

أرضه".
وأشــار أن اإلقدام على هذه الخطوة 
يعد تســاوق مع االحتالل الصهيوني 
على حساب الحق الفلسطيني وانحياز 

لجانب اإلجــرام الذي تمارســه دولة 
االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.

وشــدد على ضــرورة العمــل عربيًا 
وإســالميًا إليقــاف هــذه االجــراءات 
التي تستهدف مدينة القدس والحق 
العربية  الــدول  الفلســطيني، داعيًا 
واإلســالمية للتصــدي لخطــوة نقل 
دولــة مولدوفــا ســفارتها للقــدس، 
والعمل على فضح االحتالل وتغوله 

على األراضي الفلسطينية.
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مدير التحرير
ماجد أحمد أبو مراد

تحرير ومتابعة
حسام علي جحجوح 

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  

المجلس التشريعي الفلسطيني

plc.ps info@plc.ps + 970 8 2827037 + 970 8 2827027 plc.pal plc_pal plc.pal palplc

تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

صورتان متناقضتان

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

طفت على الســطح في اآلونة األخيرة عدة صور متناقضة في سياسات عمل 
وتعامل حكومة حركة فتح، في الضفة الغربية مع قطاع غزة، فمن جانب طالعتنا 
وســائل االعالم بأخبــار ومعلومات حول قرار للحكومة يقضــي بزيادة رواتب 
رئيسها وأعضاء مجلس الوزراء، ومن جهة أخرى استمرار عقوبات الحكومة على 
قطاع غزة، بمعنى أخر امتيازات للحكومة وأعضاءها وعقوبات على غزة وأهلها. 
مبــرر  عــن  يتســاءل  أن  هنــا  حقــه  مــن  الفلســطيني  المواطــن  إن 
تقــول:  الســلطة  أن  حيــن  فــي  الــوزراء  رواتــب  فــي  الزيــادات  تلــك 
األمــر؟؟  هــذا  يســتقيم  فكيــف  خانقــة!!  ماليــة  أزمــة  تعانــي  إنهــا 
بل كيف لنا أن نفهم سياســة التفريق بين أنباء الشعب الواحد من الموظفين 
العموميين وصرف نســب مختلفة لهم من رواتبهم التي هي بمثابة حقوقهم 
التي كفلها النظام والقانون وليســت منّة من أحد! إذا غابت الشفافية وقواعد 
المساواة عن عمل الحكومة، وبالتالي أصبحت حكومة تمييز بين أبناء الشعب 
الواحد وهو ســبب كفيل بإســقاطها ورحيلها طبعا لو كان رئيسها وأعضاءها 
يملكــون نزاهة وجرئــه ويتمتعون بقيم االنتمــاء للوطن وخدمــة المواطن. 
خاطئــة،  بطريقــة  واســتأنفت عملهــا  بــدأت طريقهــا  "اشــتية"  حكومــة 
فمــن جانــب شــددت القبضــة األمنية علــى أبنــاء الضفــة وأحرار الشــعب 
الفلســطيني فيهــا، ومــن جهــة أخرى أخــذت بالتضييــق على غــزة وأهلها، 
أهــداف سياســية وأطمــاع  لتحقيــق  تبنيهــا  يتــم  قــذرة  وهــذه وســائل 
الوطنيــة.  الناحيــة  مــن  مرفــوض  أمــر  وهــو  ومقيتــة،  ضيقــة  حزبيــة 
بل فعّلت حكومة فتح بالضفة الغربية إجراءاتها ضد أحرار الضفة بزيادة وتيرة 
االعتقال السياســي التي طالت الفتيات في الضفة فهذه الفتاة آالء بشير، يتم 
اعتقالها من أحد مساجد الضفة الغربية والزج بها في متاهات سجون األمن الوقائي 
بالضفة دون أي سبب ودون أي مبرر قانوني أو مسوغ يمكن لحر أن يقبله، وبقيت 
رهــن االعتقال غير المبرر مدة "34" يومًا قبل أن يفرج عنها يوم أمس األول. 
رئيس الحكومة الذي يحاول يائســًا اســتعطاف المجتمــع الدولي لينال بذلك 
حفنة من االمتيازات المادية والمعنوية واللوجســتية، هــو ذاته الذي يمارس 
علــى نصف الشــعب الفلســطيني الحصــار والتضييــق وتشــديد اإلجراءات 
والتمييــز بيــن الموظفيــن بالوظيفة العامــة، وهو ذاتــه المتنعــم بخيرات 
البــالد مــع طغمة قليلــة من المؤيديــن والمنتفعيــن من بقاءه فــي الحكم. 
الحلــول لكل هذا األزمات تتمثــل برحيل كل الذين مارســوا العنصرية على 
شــعبنا، وتحديدًا مؤسســتي الرئاســة والحكومة القابعتــان بالضفة الغربية 
المحتلة، إنه من الواجب الوطني العمل ســريعًا على التخلص منهم والســير 
باتجاه توحيد مؤسســات الشعب الفلســطيني، وإيجاد حكومة واعية ووطنية 
تعمــل ألجل مصلحة المواطن دون النظر لالعتبارات الشــخصية وال الحزبية. 
المجتمع الدولي والمؤسسات األممية وحكومات العالم ودوله المركزية الكبرى 
لن تحترم حكومة هزيلة ال تمثل شعبنا بكليته كحكومة السيد أشتية، المتهمة 
الفساد قبل تشكيلها، عبر تورط بعض وزرائها بملفات تهم وفساد باتت معروفة 
لدى أوســاط كثيرة من أبناء شــعبنا وكذلك في األوســاط اإلقليمية والدولية. 
ال نلقي التهم جزافًا، ولكن شــعبنا واعي ويتذكر جيدًا المغامرات االقتصادية 
المتهورة التي قادتها شخصيات معروفة كملف "بكدار" وغيره من القضايا والملفات. 
الصــور المتناقضــة فــي وطننــا ال تنتهــي عنــد تجــاوزات الحكومــة، بــل 
هنــاك أيضًا ملفــات غير مشــرقة لعمــل الســفارات الفلســطينية بالخارج، 
باإلضافة لقضايا مخزية وأعمال مشــينة تمارســها األجهــزة األمنية بالضفة 
الغربيــة المحتلــة، شــعبنا لــم يعد يحتمــل كل هــذا وعلى العقــالء تدارك 
الموقــف والعمــل نحو انقــاذ المواطن من بطــش حاكــم رام اهلل ومعاونيه.  

خطبة العيد
هذا وأبرق النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي، الدكتور 
أحمــد بحــر، بالتهنئــة لألمتين العربيــة واالســالمية وألبناء 
الشعب الفلسطيني، وأسرانا األبطال وذوي الشهداء والمقاومة 

الفلسطينية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
جاء ذلك خــالل خطبة عيد الفطر التي ألقاها بحر، في ميدان 
عام غرب مدينة غزة، بحضور رئيس حركة حماس، إسماعيل 
هنية، وقادة فصائــل وقوى العمل الوطني، باإلضافة لجموع 

غفيرة من المصلين والمواطنين. 
أسرانا رمز عزتنا

ووصــف بحــر، األســرى بقولــه:" أســرانا هــم رمــز عزتنا"، 
وتحريرهــم أمانة فــي أعناقنا، معبرًا عن أمله بأن يتنســموا 
عبيــر الحريــة قريبًا، مؤكــدًا أن االفراج عنهم إنمــا هو حُلم 
وطني يراود الكل الفلســطيني، بل يمثل أولوية من أولويات 

العمل الوطني. 
ودعــا الحكومــات والشــعوب العربيــة واإلســالمية لتحمــل 
مسئولياتهم والعمل على فك الحصار الظالم على قطاع غزة، 
مثمنــا جهود جمهورية مصر العربية، فــي التخفيف عن أبناء 
شــعبنا، داعيا إلى مزيد من الجهود في هذا االتجاه، كما ثمن 

الدور القطري الداعم لشعبنا وللقضية الفلسطينية.
التطبيع جريمة

إلى ذلك ندد بحر، بهرولة بعض األنظمة الرسمية في العالم 
العربي واإلســالمي للتطبيع مع االحتالل واســتضافة ممثليه 
فــي العواصم العربية، واصفــًا ذلك بالعار الــذي ال يمحى إال 

بالتراجع عنه ونبذه ورفضه. 

وأدان تســاوق البعــض مــع السياســة األمريكية فيمــا يتعلق 
بصفقــة القــرن، داعيــًا مملكة البحريــن للتراجع عــن قرارها 
القاضي باســتضافة مؤتمر المنامة المدعوم والمخطط له من 

قبل اإلدارة األمريكية وبعض حلفاءها في المنطقة. 
وأكد أن شعبنا موحد في قراره ضد صفقة القرن ومتمسك في 
الحفاظ والتأكيد على ثوابتــه وأهمها عودة الالجئين، والحرية 
واالســتقالل وإقامــة الدولــة الفلســطينية على ربــوع أرضنا 

المباركة، مع التشديد على رفض فكرة الوطن البديل.
زيارات عائالت الشهداء

وعلــى صعيد أخر زار الدكتور أحمد بحــر، رافقه رئيس اللجنة 
القانونيــة بالتشــريعي النائــب محمد فرج الغــول، بعد صالة 
العيد مباشرة، عائالت الشهداء القادة، واشتملت جولة الزيارات 
على بيوت الشهداء: الشيخ الشهيد أحمد ياسين، الشهيد مازن 
فقهاء، أم نضال فرحات، وهي نائب بالتشريعي وملقبة بخنساء 
فلسطين، الشهيد أحمد الجعبري، عائلة النائب المرحوم جمال 
ســكيك، أســرة المرحوم محمد حســن شمعة، أســرة الشهيد 
الدكتور عبد العزيز الرنتيســي، وعائلة الشــهيد إسماعيل أبو 

شنب، وقدموا لهم التهنئة بالعيد.
ويستقبل المهنئين

وفي ســياق منفصل، استقبل النائب األول لرئيس التشريعي، 
بمنزلــه ومكتبه العديد من الوفود الرســمية والشــعبية وقادة 
الفصائل واألحزاب وممثلين عن قوى العمل الوطني واالسالمي، 
ووفود من الوزارات والمؤسســات والهيئــات الحكومية، ووجهاء 
ومخاتير ورجال إصالح، جاءوا مهنئين بالعيد، ومتمنين لشعبنا 

والحرية واالستقالل وألمتنا الخير والرخاء واالستقرار. 

مهنئًا بعيد الفطر.. 
وفد برلماني يزور أسر الشهداء القادة

زار وفــد برلمانــي بيوت بعض الشــهداء القادة مهنئًا 
ذويهــم بمناســبة حلــول عيد الفطــر الســعيد، كما 
استقبلت رئاسة المجلس التشريعي العديد من الوفود 

الرسمية والشعبية التي قدمت التهاني بذات المناسبة، 
"البرلمــان" تابعــت أنشــطة وفعاليات رئاســة المجلس 

والنواب في أيام عيد الفطر وأعدت التقرير اآلتي: 


