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ــئ المشــهد الراهن عن محاوالت مســعورة إلدامة  ُينب
الحصار وتفريــغ كل الجهــود والمطالبات الخاصة 

برفع الحصار من مضامينها الحقيقية.
تــدور في األروقة الضيقة وما وراء الكواليس أحاديث 
عن صفقة أمريكية – صهيونية – فلسطينية وعربية 
رسمية يتم بلورتها حاليا لتخفيف الحصار في إطاره 
اإلنساني البحت، والســماح بإدخال مزيد من البضائع 
والمستلزمات، واإلبقاء على الحصار السياسي والمالي، 
بهدف االســتمرار في معاقبة حركة حماس وتضييق 

الخناق عليها كما يزعمون.
فــي إطار هــذه الصفقة المشــبوهة يجري ممارســة 
الخداع والتضليل في أقصى درجاته عبر حصر معاناة 
شــعبنا الفلســطيني في قطاع غزة في بعدها اإلنساني 
فحســب، وتجاهل البعد السياســي الذي يشكل جوهر 

القضية برمتها وقلبها النابض.
ما يجري حاليا يعبر أصدق تعبير عن حقيقة التواطؤ 
المحلي واإلقليمي والدولي ضد الشــعب الفلســطيني 
الصابر، وخاصة في قطاع غزة، ويرسم مؤشرات قاتمة 
ــة والعربية في  حــول غوص بعض األطــراف المحلي
مستنقع التآمر مع اإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني 

ضد غزة وإدامة حصارها وإطالة أمد معاناة أهلها.
ما الذي يدفع سلطة رام اهللا، وعلى رأسها السيد محمود 
عباس، إلى التساوق مع المخطط الصهيوني واألمريكي، 
ــا، وإحباط حركة الجهود  وإدارة الظهر لغزة وأهله
الدائرة فــي اتجاه رفع الحصــار، وربط األمر برمته 

بملف المصالحة الوطنية؟!
ما الذي يدفع دول عربية نافذة إلى رفض أي طرح أو 
اتجاه دولي نحو رفع الحصار عن غزة، وربط القضية 
برمتها بملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، وتجاهل 
ــة التي يئن تحت وطأتها  أشــكال األلم والمعاناة الهائل

أهالي القطاع؟!
من المؤسف أن تبلغ سلطة رام اهللا حد التآمر المكشوف 
ــاة أهلها  ــى غــزة، وأن تواصل مســيرة العبث بحي عل
ــن الصابرين، وأن ال يطرف لها جفن لمرأى  المرابطي
أبناء شــعبها في غزة الذين طحنهم الحصار وذبحتهم 
آلة الحرب والدمــار الصهيونية، وال زالت المحاوالت 
تترى لســحق إرادتهم ومقومات العزة واإلباء الكامن 

في نفوسهم!
من المؤسف أيضا أن تتبخر القيم العروبية والمبادئ 
القومية لحساب قيم دخيلة على عقيدة وتقاليد األمة 
العربية، وأن تمتد جســور الوداد والتواصل مع الكيان 
الصهيوني فيما ُتغّلق على الشعب الفلسطيني المصابر 
العربية، وأن تمتد جســور الوداد والتواصل مع الكيان 
الصهيوني فيما ُتغّلق على الشعب الفلسطيني المصابر 
العربية، وأن تمتد جســور الوداد والتواصل مع الكيان 

في غزة المعابر، وُيزّج به في سجن كبير بعيدا عن أي 
اعتبارات أخوية أو مشاعر إنسانية!

ال زال مشوارنا مع الحرية في بداياته، وال زالت معركة 
كسر الحصار على أشــدها، وال زال أمامنا الكثير من 
الجهد والعمل والتضحيات لمجابهة التحديات وأشكال 
ــو القربى قبل أن  ــي يدبرها أول التواطــؤ والتآمر الت
نتنسم عبق كسر الحصار وننعم بالحرية الخالصة من 

التبعية المقيتة واالرتهان المشين لألجندة الخارجية.
هي مسيرتنا الخالدة المعبدة بالدم واآلالم والتضحيات.. 
وهو قدرنا النافذ في هذه األرض الطيبة المباركة التي 
ال يدوم فيها الظلم وال تستقر فيها الخبائث مهما بلغت 
قوة المحتلين وشــوكة المحاِصرين وستشــرق فيها 
شمس الحريةوالخالص عن قريب بإذن اهللا بفعل ثبات 
قوة المحتلين وشــوكة المحاِصرين وستشــرق فيها 
شمس الحريةوالخالص عن قريب بإذن اهللا بفعل ثبات 
قوة المحتلين وشــوكة المحاِصرين وستشــرق فيها 

وصمود أهلها المرابطين.. وال نامت أعين الجبناء! 
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وفود كسر الحصار . . نحو تغيري معادلة الصراع

د. دويك : اســتمرار حركــة التضامن العربي 
والدولي سيســهم في تغيير معادلة الصراع 
فــي المنطقــة ومؤشــر واضح علــى فاعلية 

الجماهير العربية واإلسالمية وأحرار العالم 

ضرورة استمرار حركة التضامن العربي والدولي 
ــة الصراع في  مــع غزة ما سيســهم في تغيير معادل
المنطقة، وعدم فتور حركة الجماهير والعمل على 
تغذية وعي شــعوب العالم بجرائم االحتالل، مشيرا 
إلى أن االحتالل فقد توازنه وصوابه بشــكل خطير 
في األيام األخيرة، وأقدم على ارتكاب حماقات كبرى 
ســوف تؤثر على طبيعة وسيرورة الواقع واألحداث 
ــة بخصــوص وضــع القضية الفلســطينية  الجاري

والمنطقة بأسرها. 


وأوضــح دويك أن هناك محــاوالت من لدن بعض 
األطراف الدولية النافذة إلدامة الحصار وشــرعنته، 
مشــددا على ضرورة تواصل مسيرة كسر الحصار 
ــر اســتمرار وصول األســاطيل  ــة عب ــى النهاي حت
ــة والبرية لدعم أهلنا فــي قطاع غزة وعدم  البحري
إعفاء المجتمع الدولي من مســؤولياته تجاه شعبنا 

وقضيتنا.  


ورأى دويك أن النظام العربي الرسمي يعزل نفسه 
باســتمرار مــن خالل إســهامه في فــرض الحصار 
ودعمه والعمل على شــرعنته بشــتى الوسائل، داعيا 
النظام العربي لالنسجام والتوافق مع اإلرادة الشعبية 
العربية، والتأســي بالموقف التركــي الذي يعطي 
المثل والعبرة على االنســجام مــع رغبات ومواقف 
ــف الناتو وعالقتها  الشــعوب رغم عضويتها في حل

المعروفة مع الغرب واإلدارة األمريكية.
وأضــاف دويك أن تركيا دفعــت ثمنا غاليا مقابل 
ــد من األثمان،  ذلك، وما زالت مســتعدة لدفع مزي
مؤكدا أن على النظام الرســمي العربي أن يتحرك 
ويغادر دائرة الســلبية المفرطة ويبتعد عن التبعية 
ــدة والسياســات الخارجية كــي يفوز بحب  لألجن
ورضــى وتعاطف الشــعب الفلســطيني والشــعوب 

العربية واإلسالمية وكل أحرار العالم.


من جهته أكد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلــس أن الوفود التضامنية التي تحط رحالها 
على أرض قطاع غزة تشــكل حلقة متقدمة ضمن 
سلســلة كســر الحصار عن القطــاع، وتعبر عن 
مستوى وعي وإخالص وتعاطف الشعوب العربية 
واإلســالمية مــع الشــعب الفلســطيني وقضيته 

الوطنية.


وشــدد بحر في حوار خاص مــع "البرلمان" على 
ضــرورة تحميل الوفــود الزائرة رســائل نوعية 
ــي يفترض االضطــالع بها لعزل  ــام الت إزاء المه
ــا ودوليا،  ــي إقليمي ومحاصــرة الكيان الصهيون
مؤكدا أن الصورة الصهيونية باتت مشوهة لدى 
ــام العالمي أكثر  ــرأي الع المجتمــع الدولي وال
مــن أي وقت مضى، وأن الفرصــة بات مثالية من 
أجل تنفيذ حملة مبرمجة ومعد لها بعناية فائقة 
من أجل اإلمعان في تشــويه المواقف والسياسات 
الصهيونية، والعمل على عزل الصهاينة عبر موجة 
مفتوحة من العمل السياسي واإلعالمي والقانوني 

الذي ال يتوقف.


وأبدى بحر امتعاضه من موقف األنظمة العربية 
ــي تتســاوق بشــكل غريــب مــع األطروحات  الت
والسياسات األمريكية والصهيونية إزاء االستمرار 
في فرض الحصار، وتعمل على توفير مظلة الدعم 
للجهد الرامي إلى شــرعنة الحصار، مشــددا على 
ضرورة القيام بهبة شــعبية ومؤسســاتية، عربيا 
وإسالميا ودوليا، من أجل فضح المواقف المتآمرة 
ضــد الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة والمؤيدة 

الستمرار الحصار وإطالة أمد معاناتهم.    
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أكد النائب المقدســي أحمد عطون تمسكه هو وزمالءه بحقهم 
في المكوث على أرض فلسطين، رغم تسلمه قرار ابعاد السلطات 
ــة له مــن القدس، وإمهاله حتى نهاية الشــهر الجاري  الصهيوني
ــواب هما محمد طوطح  ــذ القرار مع اثنين من زمالئه الن لتنفي

ومحمد أبو طير إضافة للوزير السابق خالد أبو عرفة. 
وقــال النائب عطــون في تصريحــات صحفية: "ال نعــرف ماذا 
ــادر القدس... هذه  ســيحدث بعد تاريــخ (٢-٧) القادم، لكننا لن نغ
ــا وأرض أجدادانا ليــس لدينا مكان آخــر أو هوية أخرى  أرضن
نحملها".  وقال: "ســنكون "بدون" أو "بال" كما يســمونها، وهذا 
ــون الدولي وحتى مخالف للقانون "اإلســرائيلي"،  مخالف للقان
نحن ال نملك جنســية أخرى وال نملك وثائق أخرى في البلد".  
وقد سلمت السلطات الصهيونية مؤخرا كال من عطون ومحمد 
طوطح النائبين في المجلس التشــريعي الفلسطيني، وخالد ابو 
عرفة الوزير الســابق قرارا مماثال للذي اســتلمه النائب محمد 
أبو طير قبل ثالثة أسابيع، يقضي بإبعادهم عن مدينة القدس في 

غضون شــهر.  وأضاف: "عندما سلمونا القرار قالوا لنا: بعد هذا 
التاريخ ستصبحون مواطنين غير مسموح لكم بالتواجد في "دولة 
إسرائيل" وسيتم التعامل معكم كمتسللين إلى "دولة إسرائيل".  
وتعــود قصة نواب حركــة "حماس" عن مدينة القــدس إلى ما 
قبل أربع ســنوات عندما طلب منهم ما يسمى وزير الداخلية في 
الكيان الصهيوني في حينه بعد االنتخابات باالستقالة من المجلس 
التشريعي، وإال فسيتم سحب هوياتهم المقدسية التي تعطيهم حق 
اإلقامة الدائمة في القدس.  وقال عطون: "قبل أربع سنوات أعطانا 
ــر الداخلية اإلســرائيلي تحذيرا أنه يجب أن تســتقيلوا من  وزي
المجلس التشريعي، وإال سأقوم بسحب هوياتكم"، موضحا وجود 
"قضية في محكمة العدل العليا مازال طاقم من المحامين يتابع 
هذه القضية ومن المفترض أن هناك جلســة في شــهر سبتمبر 
القــادم". وأوضح عطون أنه لم يتم التعامل من قبل االحتالل مع 
النواب من الكتل األخرى نفــس المعاملة التي عاملت فيها نواب 
"حماس، قائال: "هناك زمالء لنا شاركوا معنا في االنتخابات ولم 

يحصل لهم ما حصل لنا، في المحصلة النهائية نحن نتمنى أن ال 
يحصل ألي إنســان ما حصل لنا، لكنه قرار سياسي بامتياز وهو 
عقاب سياسي فهم ال يعجبهم وجودنا ونهجنا السياسي".   وعبر عن 
خشيته من أن يكون هذا القرار مقدمة إلبعاد أي مواطن فلسطيني 
عن القدس، وقال: "بدأت القصة بإبعاد الناس عن المسجد األقصى 
ــارك وكان الموضوع مســتنكرا، اليوم العشــرات بل مئات  المب
أخذوا قرارا بالمنع، األخطر في الموضوع ســيتم التعامل مع أي 
إنسان يعمل في مؤسسات السلطة الفلسطينية".   وأضاف: "لدينا 
من مصادر مطلعة وكذلك أقــوال بعض المدعين العامين، أن 
ســلطات االحتالل لديها بنك أهداف لعدد ٣٥٠ شخصية مقدسية 
ســيتم طردها من القدس".  وقال عطون إنه يخضع هو وزمالؤه 
ــي، دون أن يصدر قرار بذلك  الثالثة إلقامة جبرية بشــكل فعل
ــي لديهم ال تمكنهم من الحركة، وليس فيها ما  ألن األوراق الت
يثبت شخصيتهم "كل ما هو مكتوب فيها سطر وال يوجد عليها 

صورة شخصية".  

د. بحر : حلقة متقدمة ضمن سلســلة كســر 
الحصــار وتعبر عن مســتوى وعــي وتعاطف 
الشــعوب العربية واإلســالمية مع الشــعب 

الفلسطيني وقضيته الوطنية 





.


فقد أكد د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي 
أن الوفــود الزائــرة لقطاع غزة ترســم مؤشــرات 
ــر العربية  واضحــة عن حركــة وفاعلية الجماهي
واإلســالمية وأحــرار العالم المندفعة نحو كســر 

الحصــار الظالم المفــروض على غــزة، مؤكدا 
على ضرورة استمرار استفزاز مشاعر الجماهير 
ــد من العمل الجاد  العربية واإلســالمية نحو مزي

لرفع الحصار.


وشــدد دويك في حوار خاص مع "البرلمان" على 



العدد الواحد األربعون
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د. بحر يحذر من الصيغ 
االلتفافية إلدامة الحصار 

ويدعو األنظمة للتحرر من 
التبعية للسياسات األمريكية

فقــد أكد د. بحر أن اإلدارة األمريكية 
ــا التفافية  وحلفاءهــا يطرحون صيغ
تحايلية بغية إدامة الحصار المفروض 
على قطاع غزة وإنقاذ الكيان الصهيوني 
من أزمته الراهنة التي غرق فيها بفعل 
ــه الالمتناهية وإرهابه البشــع  عربدت
ــن دوليين عزل  الذي طــال متضامني
من مختلف الجنســيات، مشــددا على 
أن هــذه المحاوالت لن تحصد ســوى 
الفشل التام، ولن تفلح في التغطية على 
ــم الصهاينة التي تصاعدت نوعيا  جرائ
ــرة، ولم تعد تقتصر  في اآلونة األخي
على الفلسطينيين وحدهم بل تعدتهم 
إلى من يجهر بتضامنه معهم ويحاول 
مســاندتهم في ظل آالمهم ومعاناتهم 

الحالية.
ــان صحفي  واســتغرب بحــر فــي بي
الثالثاء (٧-٦) استمرار تبعية الموقف 
العربي الرســمي للسياسة األمريكية، 
وعدم خــروج المواقــف العربية عن 
إسار الهيمنة األمريكية رغم االنعطافة 
النوعية فــي حجم وطبيعــة اإلرهاب 
ــى ضــرورة  ــي، مؤكــدا عل الصهيون
تحــرر الموقف العربي الرســمي من 
الضغط والتبعية وااللتحاق بالموقف 
ــة، وارتقائه إلى  والسياســة األمريكي
مســتوى المرحلة الحالية التي يواجه 
فيها العدو الصهيوني عاصفة انتقادات 
دولية منقطعة النظير، وانسجامه مع 
معاناة وحقوق الفلســطينيين في ظل 
الحصار الخانق الذي يســتهدف شطب 
مقومات ثباتهم ووجودهم على أرض 

وطنهم.
وأوضــح بحــر أن محــاوالت اإلدارة 
األمريكية وحلفاءها يجــب أن تواجه 
برفض عربي وإسالمي ودولي قاطع، 
مؤكــدا أن الحصــار يجــب أن ُيرفع 
بشــكل كامل ونهائــي، وأن ال يخضع 
ــزازات والصفقات  للمســاومات واالبت
المشــبوهة التي تعالج قشــور األزمة 
ــة عمرها،  ــى إدامتها وإطال وتعمل عل
وتجامل االحتالل على حســاب شعبنا 

ومصالحه وحقوقه الوطنية.
ــورة  ــى ضــرورة بل وشــدد بحــر عل
موقــف عربي وإســالمي قطعي تجاه 
رفع الحصار عن غــزة، وعدم التهرب 
من تحمل المسئولية التاريخية تجاه 
الشعب الفلســطيني وقضيته الوطنية 
ــكال األمر إلى مجلس األمن أو  عبر إي
المنظمــات الدولية، مؤكدا أن القرار 
العربي الخالص من تبعــات االلتحاق 
ــة  األمريكي والسياســات  بالمواقــف 
قادر على إنصاف شــعبنا وإغالق ملف 

الحصار إلى األبد.
... ويدين القرار الفرنسي 
بوقف بث فضائية األقصى 
... ويدين القرار الفرنسي 
بوقف بث فضائية األقصى 
... ويدين القرار الفرنسي 

ويدعو لرفع دعاوى قانونية 
أمام اِّـحاكم الفرنسية 

واألممية
كمــا دان بحــر قــرار مجلــس البث 
ــاة األقصى  الفرنســي بوقــف بــث قن
الفضائية تحت حجــج وذرائع واهية، 
مؤكدا أن هذا القرار سياســي بامتياز 
ــة على  ــة غير مقبول ويشــكل قرصن
حقوق اآلخريــن وانتهاكا فظا لكافة 
ــة، وخرقا  ــم والمواثيق اإلعالمي القي
ــة التي  ــادئ الديمقراطي ســافرا للمب
ترعى الحريات العامة، وتســاوقا بشعا 

مع السياســات والتوجهات الصهيونية 
ــة ضــد اإلعالم  ــة العدواني واألمريكي
الحر والمقاوم فــي المنطقة العربية 

واإلسالمية.
 وكان مجلس البث الفرنســي أصدر 
ــى إدارة القمــر الصناعي  تعليماته إل
"يوتلســات" بوقف إرســال وبــث قناة 
األقصــى الفضائية التي تبث من قطاع 
ــا بالتحريض على  غــزة بحجة قيامه
ــة  ــة ديني ــة والعنــف بخلفي الكراهي
ــا لقوانين البــث األوروبي  ومخالفته

حسب زعمه.
ــان صحفي الثالثاء  وأكد بحر في بي
(١٥-٦) أن الحجج والذرائع التي ساقها 
مجلس البث الفرنسي مرفوضة جملة 
ــة لمجاملة  وتفصيال، وتشــكل محاول
الكيان الصهيوني وخطب وده على حساب 
القوانين والمبادئ المهنية المعمول بها 
دوليا إثر خسارته للمعركة اإلعالمية 
ــا بحق  ــي اقترفه عقــب الجريمــة الت
أســطول الحرية مؤخرا، مشــددا على 
أن االدعاء بمخالفة قوانين البث يشكل 
ــا نوايا  ــارة فضفاضة تختبئ خلفه عب
ــي تعبر عن الهّم  ســلبية ضد القناة الت
الفلسطيني وتتفاعل مع قضايا وحقوق 
شــعبها وفق القيم المهنية والمعايير 

الوطنية واإلنسانية البحتة.
ودعــا بحــر مجلــس البث الفرنســي 
للتراجع عن قراره الجائر بحق فضائية 
األقصــى، واالنســجام مــع مقتضيات 
العمل المهني والرسالة األخالقية التي 
يحملها اإلعالم والمؤسســات الناظمة 
له، مشــيرا إلى أن اإلصرار على إنفاذ 
ــات  القــرار يخالــف منطــوق الحري
العامة التي تتشدق بها فرنسا، ويعطي 
صورة مقلوبة عن مبادئ الديمقراطية 
وحقوق اإلنســان التي تحاول فرنســا 

ترويجها على مستوى العالم، ما يقدح 
فــي دورهــا ومكانتها على المســتوى 
الخارجــي، وخاصــة إزاء التعاطي مع 

القضية الفلسطينية.
وأكد بحر أن اســتهداف قناة األقصى 
يشكل استهدافا لإلعالم الحر والمقاوم 
ــه، وأن رســالة اإلعالم  في العالم كل
المقاوم التي تحملها فضائية األقصى 
سوف تسير في طريقها المرسوم غير 
عابئة بأي إجــراءات أو عوائق من هذا 
الطرف أو ذاك، مشددا على أن االتهامات 
ــاة تناقــض الحقيقة  ــة للقن الجزافي
والواقــع الــذي يشــهد بمــدى مهنية 
ــة األقصى وطبيعة  ومصداقية فضائي
امتثالها للمواثيق المهنية واألخالقية 
ــي تحكم مهنة اإلعــالم، وانحيازها  الت

لقيم الخير والعدالة واإلنسانية.
وأعاد بحر إلى الذاكــرة قرار وزارة 
الخزانة األمريكية فرض عقوبات على 
فضائية األقصى قبل عدة أشهر، وقرار 
الكونغــرس األمريكــي الــذي وصف 
القناة بالمنظمة اإلرهابية، وقيام قوات 
االحتالل بقصــف وتدمير مقر القناة 
ــة على غزة  ــة الحــرب الصهيوني بداي
نهاية عام ٢٠٠٨، مؤكــدا أن "األقصى" 
ــؤرة اســتهداف العديد من  تقع فــي ب
القوى المعادية لحقوق وتطلعات شعبنا 
الفلســطيني التي تحاول إخراس كل 
األصوات الوطنية والحرة والشــريفة 
الصهيوني  التي تتصــدى للمشــروع 

واألمريكي والغربي في المنطقة.
ــة األقصــى إلى  وناشــد بحــر فضائي
االســتمرار في عملها وأداء رســالتها 
الوطنية والمهنية وعدم االلتفات إلى 
مثل هــذه العوائق المصطنعــة، داعيا 
ــة والمؤسســات  المنظمــات الحقوقي

ــة المختلفــة لرفــع دعاوى  اإلعالمي
ــة أمــام المحاكم الفرنســية  قانوني
ــة ضد القرار الفرنســي بغية  واألممي
إجبار مجلس البث الفرنسي على العودة 
عن قراره الجائــر، ووضع األمور في 

نصابها الصحيح.      
... ويتفقد سري امتحانات 

الثانوية العامة َّـ اِّـحافظة 
الوسطى

من جهته أشاد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الفلسطيني بجهود 
وزارة التربية والتعليم على جهودها في 
تسيير امتحانات الثانوية العامة في، مثمنا 
في الوقت ذاته جهود الشرطة الفلسطينية 
في توفير األمن والمناخ المناسب لطلبة 

الثانوية العامة في القطاع.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية لســير 
ــات الثانوية العامة واالطمئنان  امتحان
على الطلبة شــملت عــددا من مدارس 
القطاع، وضمــت إلى جانب بحر كال 
ــد الرحمــن الجمل،  مــن النائب د. عب
ــر التربية  والنائــب هدى نعيم، ووزي

والتعليم بغزة د. محمد عسقول.
وشملت الجولة مدرسة شهداء المغازي 
ومدرســة العكلوك ومدرســة عائشة 
ومدرسة شهداء دير البلح في المنطقة 

الوسطى.
والتقى بحر والوفد المرافق عددا من 
ــى مقاعد  الطلبة خالل جلوســهم عل
ــة  ــى الطلب ــان عل دراســتهم لالطمئن
والتأكد من ســير عملية االمتحانات 

بشكل سليم وميسر للطلبة.
وأشار بحر إلى أن هذه الزيارة التفقدية 
لقاعات لجان امتحانات الثانوية العامة 
تأتي فــي إطــار المتابعة المســتمرة 

التشــريعي  المجلــس  ــة مــن  والحي
لالطمئنان على سير امتحانات الثانوية 
العامة وخاصة إننا في مرحلة حرجة 
ــات الثانوية  تختــص بإنجــاز امتحان

العامة على مستوى الوطن.
ــم في ســلم  وأكــد د. بحــر أن التعلي
أولويات اهتمام التشريعي ألن التعليم 
يخدم جميع فئات المجتمع، داعيا إلى 
تحييد التعليم عن التجاذبات السياسية، 
ــى ضــرورة الحفاظ على  مؤكدا عل

مستقبل أبنائنا الطلبة.
وأعرب د. بحر عقب الزيارة التفقدية 
عن ارتياحه بانتظام ســير االمتحانات 

وتوفير األجواء المناسبة للطلبة.
... ويتفقد سري امتحانات 
الثانوية العامة َّـ منطقة 

غرب غزة 
في الســياق ذاته تفقد بحر على رأس 
وفد برلماني من نواب غرب غزة لجان 
االمتحانات الثانوية العامة في مدرية 
غرب غزة التعليمية، وشــملت الجولة 
مدرسة خليل الوزير الثانوية للبنين، 
ومدرســة كفر قاسم الثانوية للبنات 
ولجنة تصحيح االمتحانات بمدرســة 
بشــير الريس، وضم الوفــد إلى جوار 
بحــر كًال مــن وزير العــدل محمد 
فرج الغول والنائب د. أحمد أبو حلبية 
ومدير مديرية غرب غزة التعليمية د. 

عبد القادر أبو على.
وأشــاد بحــر بجهــود وزارة التربية 
ــى جهودها في تســيير  ــم عل والتعلي
امتحانات الثانوية العامــة، معبرا عن 
تقديره ألداء  الشرطة الفلسطينية في 
توفير األمن والمناخ المناســب لطلبة 

الثانوية العامة في القطاع.
د.أحمد بحر ووفد من التشريعي يتفقدون امتحانات الثانوية العامة في محافظة الوسطى



العدد الواحد األربعون
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قامت لجنة التربية بالمجلس التشريعي بزيارة تفقدية لمستشفى غزة األوربي بمحافظة خان 
يونس لالطالع على سير العمل في المستشفى ولمناقشة الخدمات التي تقدمها للمواطنين. وضم 
الوفد النواب د. عبد الرحمن الجمل ود.خميس النجار ود. ســالم ســالمة ود. يوسف الشرافي ود. 
يونس األسطل ويحيى موسى وجميلة الشنطي وهدى نعيم, وكان في استقبالهم د. عبد اللطيف 
الحاج "مدير عام المستشفى وعدد من المسؤولين. وأكد د. خميس النجار أن هدف الزيارة هو 
االطالع على سير العمل في المستشفى لما له من أهمية عالية واضحة في الخدمات الطبية التي 
تستهدف للموطنين, وكذلك الوقوف على آخر التطورات األخيرة في شتى المجاالت وخاصة 
قســطرة القلب والجراحــات النوعية.وأكد النجار أن الوضع القائم بالمستشــفى جيد, متمنيا 

التطوير لألفضل واالستمرار في التقدم. 
وفي ختام الزيارة قدم نواب المجلس التشــريعي مساعدة مالية رمزية للمستشفى لشراء أمور 

مستعجلة يحتاجها قسم القسطرة القلبية.

أوصــى مشــاركون في ورشــة عمــل حول 
التعديات والتلوث في وادي غزة على ضرورة 
تحديد األراضــي الحكومية في حرم ومجرى 
الوادي ومعالجة التعديات وتفعيل دور سلطة 
جودة البيئة حســب القانون وضرورة توفير 

اإلمكانات المادية والبشرية لذلك.
جــاء ذلك خالل ورشــة عمــل عقدتها لجنة 
ــا االجتماعية فــي المجلس  ــة والقضاي التربي
التشــريعي الثالثاء (١٥-٦) حول مشكلة تلوث 
وادي غزة بحضور كال من رئيس اللجنة د. عبد 
الرحمــن الجمل والنائب هدى نعيم والنائب د. 
خميس النجار والنائب د. سالم سالمة والنائب 
مريم فرحــات، ووكيل وزارة الحكم المحلي 
م. ســفيان أبو سمرة، محمد صيام ومحمد أبو 
نادي عن وزارة األشغال العامة واإلسكان، حيد 
أحمــد عن ســطلة األراضي، زكــي زعرب و 

عوني نعيم عن سطلة جودة البيئة  .
وشدد المشاركون على ضرورة التواصل مع 
مصلحة مياه بلديات الســاحل إلنجاز مشروع 
ــاه العادمــة واتخاذ اإلجــراءات  مضخــة المي
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ــة والشــرطية ضــد المتجاوزين في  القانوني
إلقاء النفايات الصلبة في مجرى الوادي.

وشددت النائب هدى نعيم على ضرورة معالجة 
ملفي النفايات وما يترتــب عليها من أعراض 
ــة، وملكية األراضي الحكومية في منطقة  بيئي

حرم الوادي.
ــى عقد المزيد من  واختتم اللقاء باالتفاق عل

اللقاءات ومتابعــة التوصيات التي خرجت بها 
ورشــة العمل، والعمل على حث البلديات على 
ــار البيئية  إيجاد حلول ســريعة لمشــكلة اآلث
ــاه العادمــة،  ــة عــن المي والبعــوض المترتب
باإلضافة إلى تشــكيل لجنة لمعالجة التعديات 
على حرم الوادي ومجرى الوادي لمنع حصول 

كارثة بيئية.
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قدم ثالثة نواب مقدسيين من "كتلة التغيير واإلصالح" ووزير 
ــى المحكمة العليا  ســابق في الحكومة العاشــرة، طلًبا عاجًال إل
ــذ إبعادهم وإلغاء هوياتهم  الصهيونية إلصدار أمر بوقف تنفي

المقدسية. 
وأكــد النواب محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح، 
لون  والوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة؛ أنهم سُيفعِّ
قضيتهم بالتعاون مع مراكز حقوقية ومؤسسات محلية ودولية 
ــاء هذا القرار التعســفي.  وقدم الطلب بواســطة  ــى يتم إلغ حت
المحاميين أســامة ســعدي وفادي قواســمي بمســاندة مركز 

"عدالة" وجمعية حقوق المواطــن في الكيان الصهيوني اللذين 
قدما موقفهما القانوني الداعم لطلب وقف تنفيذ اإلبعاد. 

: "إنه في حال صادقت  ــة، في تصريٍح صحفيٍّ وقال مركز عدال
المحكمة العليا الصهيونية على قرار وزير الداخلية الصهيوني 
ل ذلك خطًرا على جميع الفلسطينيين في القدس؛ ألن  سُيشــكِّ
ل عملية سحب إقامتهم بناًء على مواقفهم السياسية  ذلك سُيسهِّ
الشــرعية أو نشــاطاتهم، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي 
م على المحتل طلب الوالء من أبناء الشــعب الرازح  الــذي يحرِّ

تحت االحتالل". 

@Üb»ig@fi˝ny¸a@äaã”ZÊÏÓfl˝é�a@laÏ‰€a
@Ú‡vËi@¯j‰ÌÎ@ã�©a@ëÏ”b„@÷áÌ@laÏ‰€a
@Ûó”˛aÎ@ëá‘€a@Û‹«@ÒáÌáu

دانت رئاســة المجلس التشريعي قيام حكومة رام اهللا غير الشرعية بالمصادقة على مشروع 
ــة محمود عباس  قانــون ضمان الحقــوق في المال المنقــول، ورفعه للرئيس منتهي الوالي
للمصادقة عليه تمهيدا إلصداره. وحذر د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
في بيان صحفي األربعاء (١٦-٦) من مغبة استمرار حكومة رام اهللا في انتهاك القانون األساسي 
الفلسطيني، مؤكدا أن ذلك يشكل تدميرا للنظام القانوني الفلسطيني، وإضرارا باالقتصاد 

الوطني الفلسطيني، فضال عن كونه يكرس االنقسام السياسي بين شقي الوطن.
وجدد بحر تأكيده على انتفاء شــرعية حكومة رام اهللا التي يترأســها النائب ســالم فياض 
كونها لم تحظ مطلقا بثقة ومصادقة المجلس التشــريعي، مشــيرا إلى أن حكومة فياض 
ــة فصائلية وال عالقة لها بالعمل الرســمي في إطار النظام السياســي  ال تعــدو كونها هيئ
الفلسطيني الذي تحكمه محددات وقواعد دستورية واضحة وغير قابلة للعبث أو االغتصاب 
تحت أي شــكل كان. وأكد بحر عدم جواز مصادقة حكومة فياض على أي مشــروع قانون 
كون ذلك يشــكل اغتصابا لصالحيات المجلس التشريعي وسلبا تاما لها دون أي مسوغات 
قانونية أو دســتورية، محذرا أبناء شــعبنا وكافة مؤسساته من مغبة التعاطي مع مثل هذه 

القوانين التي تنتهك بشكل صارخ األصول القانونية والدستورية الفلسطينية.
وأوضــح بحر أن تمادي النائــب فياض في خرق وتجاوز القانون األساســي، وانتهاك القيم 
ــة في مضمــار التعاون مع االحتــالل، من شــأنه أن يعرضه لمحاكمة  ــة واألخالقي الوطني
مستحقة خالل المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الجرائم السياسية والوطنية التي ترتكب بحق 

الشعب وقضيته ال تسقط بالتقادم بأي حال من األحوال. 

@!a@‚aä@ÚflÏÿy@Ú”Übófl@ÂÌám@Ô»Ìãìn€a@Úébˆä
fiÏ‘‰æa@fibæa@¿@÷Ï‘®a@Êb‡ö@ÊÏ„b”@ Îãìfl@Û‹«

أعرب النواب اإلســالميون في الضفة الغربية عن قلقهم الشديد إزاء قرار االحتالل 
إبعاد النواب اإلســالميين الثالثة ووزير شــؤون القدس خالد أبو عرفة عن مدينة 
القدس، واعتبروه مؤشــرا خطيرا يهدد مدينة القدس وما فيها خاصة وأن قرارات 

اإلبعاد تشمل الرموز الفاعلة التي تحاول كشف مخططات المحتل في المدينة.
وأكد النواب على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف تطبيق هذا القرار الذي 
سيســهم في تهويد القدس من خالل تغييب األصوات التي تفضح ممارسات المحتل 
وتتصدى لعدوانه، مؤكدين أن القرار ينبئ بهجمة جديدة ســتطال مدينة القدس 

والمسجد األقصى المبارك وينذر بضرورة التحرك الفوري والعاجل لحمايتهما.
وطالــب النواب المؤسســات الحقوقية بالتدخــل الفوري والعاجــل للجم المحتل 
وإيقاف مخططاته ومنع تنفيذ قراره الذي بات يشمل حتى اآلن ثالثة نواب ووزير 

من أبناء الحركة اإلسالمية.
من جهتهم رفض النواب المقدسيين قرار المحتل بإبعادهم مؤكدين أنهم أصحاب 
الحق في اإلقامة بالقدس وأن االحتالل هو الدخيل والذي حتما ســيغادرها في يوم 

من األيام.

نظمت اللجنة االقتصادية في المجلس التشــريعي 
جولة ميدانية على المحــررات جنوب قطاع غزة 
ــي تقوم بها  بهــدف تفقد المشــاريع الزراعية الت
وزارة الزراعة، وشارك في الجولة كًال من رئيس 
ــي تقوم بها  بهــدف تفقد المشــاريع الزراعية الت
وزارة الزراعة، وشارك في الجولة كًال من رئيس 
ــي تقوم بها  بهــدف تفقد المشــاريع الزراعية الت

اللجنة االقتصادية د.عاطف عدوان، والنائب د. سالم 
سالمة، والنائب د.يونس األسطل، والنائب د. يوسف 
الشرافي، والنائب جمال نصار، ورافق الوفد وزير 
الزراعــة د.محمد األغا وعدد من المســؤولين في 

الوزارة.
ــة محررة القســطل فــي مدينة   وشــملت الجول
ــى إنتاج الســماد العضوي  ــر البلح لإلطالع عل دي
ــة وكيفية تطوير  مــن مخلفات النباتات الزراعي
المنتوج الزراعي باســتخدام هذا السماد العضوي، 
وقد تم مشــاهدة بعض المنتجــات الزراعية التي 

استخدام في زراعتها السماد العضوي،.
وأوضح المهندس المشرف على المحررة خطوات 
استخراج السماد العضوي، ومدى استفادة المزارع 
الفلســطيني من اتباع أســاليب الزراعة باستخدام 
الســماد العضوي، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء دورات 
للمزارعين حول أهمية وكيفية استخدام السماد 

العضوي.

@ÚÌá‘–m@Ú€Ïu@·ƒ‰m@Ô»Ìãìn€bi@ÚÌÜbón”¸a@Ú‰v‹€a
bËÓœ@ÚÓ«aäç€a@…Ìäbìæa@á‘–nmÎ@paäãz‡‹€

كما زار الوفد محررة حطين التي تضم مشروع 
االستزراع الســمكي والتي يتم من خاللها تطوير 
وإنتاج وتفريغ أعداد وكميات جديدة من األسماك 
ــن والمربين، حيث بين  ــا على المزارعي وتوزيعه
المهندس المشــرف على هذا المشروع أن الوزارة 
استطاعت العام الماضي إنتاج ما يقارب ربع مليون 
بذرة ســمك، وأن الوزارة تطمح إلى إنتاج مليون 
بذرة خالل هذا العام، كما اطلع الوفد على خطوات 
مراحل إنتاج فطر العيش محليًا وتلقى تأكيدات 
ــاج من هذا  ــوزارة إلى مضاعفة اإلنت على ســعي ال

النوع للوصول إلى االكتفاء الذاتي.
كما شــملت الجولة محررة العاشــر من رمضان 
ــون التي  التي تضم مشــتال لزراعة أشــتال الزيت
بلغ عددها هذا العام مليون شــتلة زيتون، ومشتل 
اللوزيات الذي بلغ إنتاج األشــتال فيه ربع مليون 
شتلة هذا العام، حيث أوضح المهندس المشرف على 
الموقع خطوات ومراحل زراعة األشــتال واختيار 
ــدة وذات جودة عالية  ــات وإنتاج أصناف جدي العين
من الزيتون، وشــرح للوفد مراحل إنتاج وتطوير 

النباتات الطبية داخل المحررة.
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إبعاد النواب 
اِّـقدسيني.. خطوة اِّـقدسيني.. خطوة 

لها ما بعدها




ــة والمنظمة  إن سياســة االحتالل الهمجي
تبعا لمعتقداتهم الدينية وإســتراتيجيتهم 
في البقاء ولو على حساب اآلخرين وبكافة 
ــا أن الخطوة  األشــكال واألســاليب تعلمن
الخطيرة التي أقدمت عليها قوات االحتالل 
ــاد النواب اإلســالميين عن القدس  من إبع
وكذلك الوزير السابق، لها ما بعدها من 
خطوات قائمة على تفريغ القدس من أهلها 
ــن، وهذا يعتبر جــزءا من خطة  الحقيقيي

اإلبعاد المطروحة منذ أكثر من ٥٠ عاما.
فهــذا االحتالل البغيض والنكد هو احتالل 
ــي" يقوم على  ــي إحاللي "طفيل كولونول
امتصــاص واســتهالك مقــدرات شــعبنا 
الفلســطيني وهو احتالل شاذ في التاريخ 
ــات التي  اإلنســاني، فالمقاومــة والتضحي
قدمها شــعبنا كفيلة بإخراج أعتى الدول 
عن أرضنا ولكن التجميع لهذا الكيان النكد 
من مختلف أنحاء العالم يجعل وجوده هنا 
إما أن يكون أو ال يكون وبسبب تغلغله في 
الحكومات العالمية وبشكل واسع وكبير 
يتغطرس ويتبجح ويتجبر علينا دون رادع 

أو وازع ال ديني وال إنساني.
ومن هنا كانت الهجمة الشرسة على أبناء 
ــي أرى أنها جــزء من مخطط  شــعبنا الت
ــاد المواطنين عن  ــل وإبع ــر لترحي كبي
ــل حوالي  أرضهــم ، فبدأت بقــرار ترحي
٧٠ ألــف مواطــن إلى قطاع غــزة وخارج 
فلســطين بحجة اإلقامة ولّم الشمل واآلن 
ــداء من  ــل األخــوة من القــدس ابت ترحي
اإلســالميين، وأعتقد  ــوزراء  ــواب وال الن
أن ذلــك سيشــمل أيضــا كل مــن تثبت 
ــه إدانة أمنية بحــق كيانهم المزعوم  علي
وبحجــة تهديد أمن الدولة على اعتبار أن 
هناك سابقة قضائية أال وهي إبعاد النواب 
ــوزراء -إن نجحــوا في ذلــك!- وقد  وال
يطال القرار الجديد اآلالف من إخواننا في 
القــدس والخط األخضر ناهيكم عن خطة 
ــادل األراضي التي وافق عليها  "اتفاقية" تب
المفاوض الفلسطيني بشكل أو بآخر، وهي 
تقوم حقيقة على إبعاد أكثر من ١,٥ مليون 
مواطــن فلســطيني مما يســمى "دولتهم" 
ــة الديموغرافية التي  للتخلص من القنبل

تهدد وجودهم.
وبســبب الضغوط االقتصادية والسياسية 
فــي الضفة مــن أجهــزة دايتون ســيلجأ 
الكثير من أولئك المواطنين إلى الهجرة 
وترك األرض لالحتالل ومن يســير على 
نهجه ويتماشى مع سياسته، فالخطب جلل 
واألمور في الضفة ال تبشــر بالخير ومن 
هنا أدق ناقوس الخطر لهذه السياسة والتي 
ســتؤثر مباشرة على إخواننا وأخواتنا في 
القدس وضواحيها وداخل الخط األخضر، 
لذلك البد مــن هبة جماهيرية وإعالمية 
ودولية لفضح هذه المخططات والوقوف 
ــا وإظهار مخاطرها محليا وإقليميا  أمامه

ودوليا.

رئاسة التشريعي والنواب يشددون على ضرورة عزل ومواجهة الكيان الصهيوني دوليا ويؤكدون على ضرورة فتح معبر رفح لألبد  
 b�‘‹€@Òã†b‘næa@ÚÓiã»€a@ÜÏœÏ€a@‚bflc@ÈÄÄÄmbybi@|n–Ì@Ô»Ìãìn€a@ê‹1a
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َّـ استقبال وفد الربِّـان العربي..
 فقد اســتقبل المجلس التشريعي األحد (٦-

٦) وفــدا من البرلمان العربي برئاســة هدى 
بن عامر رئيس البرلمان، وذلك تضامًنا مع 
أهالي قطاع غزة في ظل الحصار اإلسرائيلي 

المستمر منذ أربعة أعوام.
وكان فــي اســتقبال الوفــد د. أحمــد بحر 
النائــب األول لرئيــس المجلس التشــريعي 

وعدد كبير من نواب المجلس.
ــواب  ــي ن ــي العرب والتقــى الوفــد البرلمان
المجلس التشــريعي في مقــر المجلس فور 
ــه قطــاع غــزة، حيث ناقشــوا ســويا  وصول
ســبل فك الحصــار ودعــم قضية الشــعب 

الفلسطيني.
الوفــد  ــارة  ــه بزي د. بحــر ترحيب وأكــد 
ــي، مؤكدا أنها خطوة على  البرلماني العرب
طريق كســر الحصار السياســي عن قطاع 
ــى بذل كل الجهــود الممكنة  غــزة، داعيا إل
في ســبيل عزل ومواجهة الكيان الصهيوني 

دوليا.
من جهتها أشارت هدى بني عامر إلى قرارات 
البرلمــان العربي خــالل اجتماعــه األخير 
ــا ودوليا على اإلنهاء  ــة بالعمل عربي المتمثل
الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، 
وكذلك اتخاذ اإلجراءات الفورية والعاجلة 
لقطع كل أشــكال التطبيع السري والعلني 
ووقف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة 
وســحب مبادرة السالم العربية والعمل على 
ترســيخ ثقافة المقاومة بكافة أشــكالها ضد 

االحتالل الصهيوني.
ولفتت إلى أن البرلمــان العربي قرر العمل 
على اتخاذ اإلجــراءات العاجلة لرفع دعاوي 
قضائية أمام المحاكــم المختصة على قادة 

ــي لصالح نشــطاء الحرية  ــان الصهيون الكي
والسالم من مختلف أنحاء العالم.

 كمــا التقــى الوفد مــع رئيــس الحكومة 
الفلسطينية إسماعيل هنية، وممثلي الفصائل 
الفلسطينية، وأهالي األسرى والجرحى، كما 
ــل المنكوبة والمناطــق المدمرة  زار العوائ
شــمال القطاع، مختتما زيارته بوضع حجر 

األساس لمنارة الحرية في ميناء غزة.
َّـ استقبال الوفد الربِّـاني 

اِّـصري..
كما استقبل المجلس التشريعي الثالثاء (٨-

٦) وفــد البرلمانيين المصريين الذي يضم ٩ 
نواب جلهــم من جماعة اإلخوان المســلمين 
برائسة د.محمد البلتاجي وذلك تضامنًا مع 

أبناء القطاع المحاصرين في قطاع غزة. 
ــة إغاثة  وكان مــن المقــرر أن تدخل قافل
تحمل مواد بناء من الحديد واالسمنت ومواد 
ــة كمســاهمة في جهود إعــادة أعمار  غذائي
قطاع غزة، إال أن السلطات المصرية رفضت 
السماح للقافلة وقامت بمصادرتها وإيداعها 
فــي مبنى محافظة شــمال ســيناء، واكتف 

بالسماح للنواب فقط بالعبور إلى غزة. 
ودعــا بحــر خــالل مؤتمــر صحفــي عقب 
وصول الوفد المصري رئيس مجلس الشعب 
ــارة قطاع غزة،  المصري فتحي ســرور لزي
ــة باتخاذ قرارات  ــًا البرلمانات العربي مطالب
ــارة قطاع غزة،  المصري فتحي ســرور لزي
ــة باتخاذ قرارات  ــًا البرلمانات العربي مطالب
ــارة قطاع غزة،  المصري فتحي ســرور لزي

قوية تكســر حصار قطاع غــزة، ورحب في 
ــة المين عام  الســياق ذاته بالزيارة المرتقب
جامعــة الــدول العربية عمرو موســى إلى 

القطاع. 
وناشــد د. بحر القيادة المصرية بإبقاء معبر 
رفح مفتوحــًا إلى األبد لكي يتمكن الشــعب 
ــة  الفلســطيني مــن إدخــال المــواد اإلغاثي

وبمــا يكفل حــق التنقل والعــالج للمرضى 
الفلسطينيين، موضحًا أن فتح المعبر يشكل 
كسرًا فعليًا للحصار وهو ما ينتظره الشعب 
الفلســطيني مــن الرئيس المصــري محمد 

حسني مبارك. 
ودعا النواب المصريين إلى تبني قضية النواب 
الفلسطينيين المعتقلين في سجون االحتالل 
وتفعيلها على صعيد البرلمانات العربية، مع 
التشديد على ضرورة تجهيز دعاوى قضائية 
ضد قادة االحتالل لمحاسبتهم على جرائمهم 
بحق الشعب الفلســطيني والمتضامنين معه 
وآخرها قتل تســعة عشر متضامنًا على متن 
بحق الشعب الفلســطيني والمتضامنين معه 
وآخرها قتل تســعة عشر متضامنًا على متن 
بحق الشعب الفلســطيني والمتضامنين معه 

"أسطول الحرية". 
ــارة الوفد  وفي ذات الســياق وصف بحر زي
المصري إلى قطاع غزة بأنها تأتي في لحظة 
ــة، معبرا عن امتنانه باســم الشــعب  تاريخي
ــن وما القوه  ــواب المصريي الفلســطيني للن
من متاعب ومشــاق في ســبيل إيصال رسالة 

التضامن للشعب الفلسطيني. 
وتمنى بحر أن تكون زيارة الوفد البرلماني 
ــة لكســر الحصار  ــة حقيقي المصــري بداي
المفروض على غزة، مشــيرا إلى أن الشعب 
الفلسطيني يطالب القيادة المصرية باإلفراج 
عــن المســاعدات التي صودرت مــن القافلة 
المصرية وأن تسمح لها بالدخول إلى قطاع 

غزة. 
وجدد بحــر التذكير بممارســات االحتالل 
فــي مدينة القــدس وحمــالت التهويد التي 
تمارســها ســلطات االحتــالل بحــق مدينة 
القدس وســكانها، مشــيرا إلى أهمية "توفير 
تحــرك عربي عاجــل لوقــف االحتالل عند 

حده" وفق تأكيدات بحر. 
وبين بحر أن رســالة الشــعب الفلســطيني 
ألشقائه العرب هي رسالة الصمود والتحدي 

بوجــه االحتــالل وينبغــي أن تكون رســالة 
العرب والمســلمين للشــعب الفلسطيني هي 
رســالة التضامــن والدعم والمســاهمة بكل 
جهد مســتطاع إلنهاء معاناة الغزيين الذين 
ــم منذ ثالثة  يقبعــون في أتــون حصار ظال

أعوام. 
من ناحيته أعرب النائــب د. محمد البلتاجي 
رئيس الوفد البرلماني المصري عن سعادته 
الغامرة بدخول قطاع غزة بعد أن باءت كل 
محاوالته الســابقة بالفشل وآخرها محاولة 
الوصول عبر أسطول الحرية الذي اعترضته 

البحرية اإلسرائيلية. 
وأكــد البلتاجي أنه يحمل رســالة دعم من 
مختلف شرائح وأطياف الشعب المصري إلى 
إخوانه في قطاع غزة، مبديًا فخره واعتزازه 
بالوقوف بين نواب الشعب الفلسطيني الذين 

قدموا الدماء من اجل القضية الفلسطينية. 
وشــدد البلتاجي على أن الصمت على حصار 
ــع الفلســطينيين في قطــاع غزة لم  وتجوي
يعد ممكنا، مشــيرًا إلى أن الشــعوب العربية 
ــع الكثير وأن تجبر الحكام  بإمكانها أن تصن
والرؤســاء على تغيير مواقفهم فيما يتعلق 

بالقضية الفلسطينية. 
ــي المصري أن  وبين رئيــس الوفد البرلمان
الدعم المصري للشــعب الفلسطيني وخاصة 
لقطاع غزة ســوف يســتمر ويتواصل حتى 
ينتزع الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة من 
بين أنياب المحتل اإلســرائيلي، ناقال موقف 
الشعب المصري الرافض ألي تبرير مصري 
سواء أكان رسميا أو غير رسمي للمشاركة 
والمســاهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في 

حصار غزة. 
بــدوره أكــد النائــب فــي مجلس الشــعب 
المصــري عن حزب الكرامة حمدين صباحي 

التشريعي يستقبل الوفد البرلماني المصري..

د.بحر يقدم درعًا تكريميًا لرئيس الوفد البرلماني العربي هدى بن عامر



5 العدد الواحد األربعون

رئاسة التشريعي والنواب يشددون على ضرورة عزل ومواجهة الكيان الصهيوني دوليا ويؤكدون على ضرورة فتح معبر رفح لألبد  
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الوفود الزائرة تؤكد تضامنها التام مع غزة وضرورة رفع الحصار الكامل عنها

"التشريعي" يكرم الوفود الزائرة تقديرا لجهودها في نصرة غزة وكسر الحصار عنها

ســيواصلون  ــن  المصريي ــن  البرلمانيي أن 
تحركاتهم ونشــاطاتهم حتى يكسر حصار 
غزة، مشــيرا إلى أن النظام المصري يشارك 
في فرض الحصــار وواجب اللحظة يفرض 
ــى النظام المصــري أن يكون جــزءا من  عل
كسر الحصار عبر إبقاء معبر رفح مفتوحا 
بكل االتجاهات ودون شــروط وضمان تدفق 
الفلسطيني  المســاعدات واإلغاثات للشــعب 

عبره. 
ــر المتعمد الذي  واســتنكر صباحــي التأخي
ــى الجانب المصري  لقيه الوفد المصري عل
ــا اســتغرابه إلصرار  مــن معبر رفــح، مبدي
األجهــزة األمنية المصرية على إبقاء أعضاء 
الوفد لساعتين بحجة انتظار إتمام معامالت 

الدخول إلى قطاع غزة. 
وأكد أنه ســوف يتقدم بطلب في الجلســة 
البرلمانية القادمة لبحث أســباب تأخير فتح 
ــر فــح، ولمناقشــة ما وصفــه بأنه فتح  معب

شكلي لمعبر رفح. 
وحذر في الوقت ذاته من إغالق المعبر ألنه 
يشــكل بذلك مســاهمة مصرية مباشرة في 
خنق القطاع المحاصر الــذي عاني الويالت 
خالل الحرب األخيرة عليه نهاية عام ٢٠٠٨. 

ــم للوفد  وقــد أقام "التشــريعي" حفل تكري
ــدق الكومــودور، مقدما  المصــري فــي فن
ــرا لجهودهم  ــه دروع التكريم تقدي ألعضائ
في نصرة غزة وإسهامهم في كسر الحصار 

المفروض عليها.
َّـ استقبال الوفد الجزائري..

 وفي ســياق متصل اســتقبل المجلس السبت 
(١٢-٦) الوفــد الجزائــري المكــون مــن ١٦ 

ــواب وقــادة  شــخصية مــن بينهــم ثــالث ن
وشخصيات اعتبارية ورؤساء جمعيات.

واســتطاع الوفد الدخول إلــى غزة بصحبة 
مساعدات تضم كميات من األدوية وأجهزة 
ــب وأخرى لتصفية المســالك  خاصة بالقل
البولية وأجهزة كشــف عــن العظام، وهي 
أجهزة باهظة الثمن طلبتها مستشفيات غزة 

من الوفد الجزائري. 
وكان فــي اســتقبال الوفد عــدد من أعضاء 
المجلس التشــريعي الفلســطيني برئاسة د. 
بحر الذي وصــف زيارة الوفد بالمهمة على 
صعيد كســر الحصار السياسي واالقتصادي 
ــكل البرلمانين  المفروض، موجًها شــكره ل

ضمن الوفد. 
ــى أن هــذا الوفــد يعبر عن  وأشــار بحر إل
اإلرادة العربية الحقيقة للشــعب الجزائري 
برفــع الحصــار وللوقوف أمــام االعتداءات 

اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. 
ووجه بحر شــكره العميق للجزائر حكومة 
ــة  ــى مواقفهــم الداعمــة للقضي وشــعبا عل
ــا الــزوار بأنهــم رفاق  الفلســطينية، واصف
الدرب على طريــق مقاومة االحتالل حينما 
قدمت الجزائر أكثر من مليون شــهيد على 

مذبح الحرية. 
كما قدم بحر شــكره للحكومــة المصرية 
ــة بالدخــول، متمنيا عليها  لســماحها للقافل
إبقاء معبر رفح مفتوحا أمام الفلســطينيين 
وأن تسمح لجميع القوافل بالدخول للقطاع 
ــار الحصار التي  للمســاهمة فــي تخفيف آث

أرهقت الشعب الفلسطيني. 
وأكد رئيس الوفــد الجزائري نصر الدين 

شقالل أن هذه الزيارة ما هي إال خطوة نحو 
كسر الحصار اإلســرائيلي المفروض على 

قطاع غزة.
وأوضح في كلمة له -خالل مؤتمر صحفي 
المشــترك مع نواب "التشــريعي" الذي عقد 
ــارة تأتي  في مقــر المجلــس- أن هذه الزي
لدعــم روح الصمــود التي يمتلكها الشــعب 
الفلســطيني أمــام االعتداءات اإلســرائيلية، 
مؤكدًا أنها تعبر عن الوقفة العربية وخاصة 
من الجزائر إلى جانب القضية الفلسطينية. 

ــع البرلمانات  ــى أن جمي وشــدد شــقالل عل
العربية تقف إلى جانب الشــعب الفلسطيني 
ــة في وجه االحتــالل، داعيًا  ــه العادل وقضيت
العربية تقف إلى جانب الشــعب الفلسطيني 
ــة في وجه االحتــالل، داعيًا  ــه العادل وقضيت
العربية تقف إلى جانب الشــعب الفلسطيني 

جميع األطــراف الفلســطينية بالعمل الجاد 
ــى تحقيق الوحــدة الفلســطينية بأقرب  عل

وقت ممكن. 
ــوه إلى أن تلــك الزيارة تأتــي من أجل  ون
ــات العربية للوقوف إلى جانب  دفع البرلمان
ــم  ــة الفلســطينية مــن خــالل تنظي القضي
الزيارات إلى القطاع لالطالع على األوضاع 
اإلنســانية التي يخلفها الحصار اإلسرائيلي 

منذ سنوات. 
ــارة تحمل في  ــن شــقالل أن هــذه الزي وبيَّ
طياتها رســالة للعالم مفادهــا "أن ما يحدث 
فــي غزة تعدى كل حدود المعقول وتخطى 
ــق والقوانين الدولية"، مشــيًرا  كل المواثي
إلى أن "هــذه الزيارة تعبر عن معاني كانت 
موجودة ســابًقا وســتطبق على أرض الواقع 
وأكبر تلك المعاني أن قضية فلســطين لم 
تغيب عن عقل الشعب الجزائري في يوم من 

األيام. 
وزار الوفــد الجزائري أماكــن الدمار في 
شــمال قطاع غزة وجرحى االنتفاضة، كما 
اســتمع الوفد لمعاناة أهالي الشــهداء ممثلة 
بعائلة السموني، وقام بزيارة ألهالي األسرى 

في مقر وزارة األسرى.
وقــد تحول منزل د. بحــر إلى نادي رياضي 
لتشــجيع المنتخب الجزائــري حيث حضر 
ــاراة الوفد الجزائــري بصحبة عدد من  المب
ــواب المجلس التشــريعي يتقدمهم د. بحر  ن
الذي كان أثناء مشاهدته مباراة كرة القدم 
يلوح بالعلم الجزائــري، فيما رفرفت أعالم 
الجزائــر في ردهات منزل بحــر الذي بدت 
ــه أمارات الحماســة تضامنا مع الشــعب  علي

الجزائري.
فــي ذات الســياق تابعــت وســائل اإلعــالم 
ــة ذلك الحــدث باهتمــام كبير  الجزائري
ــزل د. بحــر بكل  ــت مــا جــرى في من ونقل
ــه، مؤكــدة على الــروح التضامنية  تفاصيل

ــة التي أبداها بحر ونواب التشــريعي  العالي
فــي اســتقبالهم وتفاعلهــم مــع إخوانهــم 

الجزائريين.
ــام المجلس التشــريعي حفل تكريم  وقد أق
للوفد الجزائري فــي فندق الكومودور قبل 
ــه دروع  ــه القطــاع، مقدما ألعضائ مغادرت
ــم تقديرا لجهودهم فــي نصرة غزة  التكري
وإســهامهم في كســر الحصــار المفروض 

عليها.
َّـ استقبال الوفد البحريني..

كمــا اســتقبل "التشــريعي" أمــس الوفــد 
البحريني الذي يزور قطاع غزة منذ يومين، 
وكان في اســتقباله عددا من نواب المجلس 

على رأسهم د. بحر.
ورحب بحر بالوفد الملكــي البحريني على 
أرض غزة وفــي مقر المجلس التشــريعي، 
مؤكــدا أن مملكــة البحرين الشــقيقة من 
أكثر الدول مناصرة لشــعبنا الفلســطيني، 
شاكرا ملك البحرين على مواقفه الشجاعة 

تجاه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.
ــى أن حصار شــعبنا ألكثر  وأشــار بحر إل
ــع أعوام وحرب الفرقان التي شــنها  من أرب
االحتالل على القطاع لم تكسر عزيمة شعبنا 
ــم تنل مــن القضية الفلســطينية وذلك  ول
ــاء شــعبنا، وقال:  بفضــل صمــود وثبات أبن
ــن نتغير  ــى الثوابت ول "ســنظل نحافظ عل
ــى أن قرصنة االحتالل  ولن نتبدل"، الفتا إل
على أسطول الحرية فضح إسرائيل وكشف 
ــاس حبا  الوجــه القبيح لالحتــالل وزاد الن

للقضية الفلسطينية.
وشدد على رفض المجلس التشريعي للحلول 
الدولية بتخفيف الحصــار عن غزة، مطالبا 
بفك الحصار بشكل تام وفتح المعابر وإعادة 

اإلعمار من خالل ماليين الدوالرات التي تم 
رصدها فــي البنوك العربية والدولية خالل 

مؤتمرات دولية تم عقدها لهذا الهدف.
وجــدد بحــر رفــض المجلــس التشــريعي 
ــي تدعــو لالعتراف  لشــروط الرباعية الت
بإســرائيل ونبذ المقاومة، مؤكدا على حق 
شــعبنا في المقاومة وتحرير األرض بكافة 
الســبل المناســبة، مشــيرا إلى أن المجلس 

التشريعي أقر قانون حماية المقاومة.
ــكا ومجلس نواب  وناشــد بحر البحرين مل
وشــعبا بضــرورة تشــكيل لجــان حقوقية 
ــة  ــن الصهاين لمتابعــة ومالحقــة المجرمي

قانونيا لتقديمهم للمحاكم الدولية.
من جهته شــدد مصطفى السيد رئيس الوفد 
البحريني على ضرورة وقوف جميع أحرار 
العالم حكومات وشــعوب إلى جانب الشــعب 
الفلسطيني الذي يعاني كثيرا جراء الحصار 
ــع أعوام،  ــر مــن أرب ــذ أكث المفــروض من
مؤكدا أن المواطن الفلسطيني خسر الكثير 
من حقوقه ومقومات الحياة األساسية نتيجة 

الحصار المفروض. 
ــى العالم أن يشــعر باأللم  وقــال: "يجب عل
ــه"، موضحــا أن البحرين  الذي تشــعرون ب
أرسلت أربع قوافل إغاثية لقطاع غزة أولها 
كانــت بتوجيه من ملك البحرين، مشــددا 
ــح معبر رفح لدخول جميع  على ضرورة فت

المساعدات لقطاع غزة. 
وكشف السيد عن أن البحرين بدأت بافتتاح 
عدد مــن المشــاريع التنموية أولها إنشــاء 
مدرسة وكذلك مستشفى، مؤكدا أن دعم 
الشــعب الفلســطيني يحتل أولوية أساســية 

لدى القيادة البحرينية.

التشريعي يستقبل الوفد البحريني..

د.أحمد بحر خالل استقباله الوفد الجزائري 
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نواب بيت لحم يزورون مديرية الرتبية 
والتعليم َّـ اِّـحافظة ويثمنون قرار 

توحيد موعد امتحان الثانوية العامة بني 
والتعليم َّـ اِّـحافظة ويثمنون قرار 

توحيد موعد امتحان الثانوية العامة بني 
والتعليم َّـ اِّـحافظة ويثمنون قرار 

الضفة والقطاع
زار النواب اإلسالميون في محافظة بيت لحم مديرية 
ــة منهــم لالطمئنان  ــم في محاول ــة والتعلي التربي
على سير المسيرة التعليمية واســتعدادات المديرية 
الستقبال امتحانات الثانوية العامة. وضم الوفد الزائر 
ــور زبون  كال مــن النائــب خالد طافــش والنائب أن
والنائب محمود الخطيب، وكان في استقبالهم مدير 

التربية والتعليم األستاذ عبد اهللا شكارنة.
ــارة وضع المــدارس في  ــواب خالل الزي وناقــش الن
المحافظة إلى جانب  مستوى التعليم ومسيرة تطوره، 
كما تطرقــوا لقضية التوظيف في التربية والتعليم 

وأسسها ومقوماتها.
وأكــد النواب خــالل الزيارة على ضــرورة تجنيب 
العملية التعليمية أي مشــاكل أو خالفات مؤكدين 
ــة الثانوية العامة  ــة األجواء لطلب على ضرورة تهيئ
ــة امتحاناتهم  في أجــواء مالئمة.وثمن النواب  لتأدي
ــة والتعليم في قطــاع غزة  ــة التربي موقــف مديري
ــة من خالل اتخاذهم قــرارا بتوحيد  والضفة الغربي
ــدا منهم على وحدة شــقي  موعــد االمتحانات تأكي
الوطن ما يستحق منا مزيدا من الخطوات على طريق 

الوحدة.
نواب نابلس يتقدمون بالتهنئة لألسرية 

اِّـحررة غفران زامل
زار وفــد من النواب اإلســالميين في محافظة نابلس 
الخميس (٦/١٠) األســيرة المحــررة غفران زامل من 
مدينة نابلس لتقديم التهنئة لها بمناسبة اإلفراج عنها 
قبل أيام من سجون االحتالل بعد اعتقال دام ١٠ أشهر.

وضم الوفــد الزائر كال من: النائب ياســر منصور, 
النائب حســني البوريني, النائب منى منصور, النائب 

داوود أبو سير.
واطلع النواب خالل زيارتهم على مستجدات وأوضاع 
األسيرات في سجون االحتالل, حيث نقلت زامل واقعا 
مؤلما تعيشــه األسيرات  ويزداد ســوءا يوما بعد يوم 
مع تطبيق االحتالل لقانون شاليط في التضييق على 

األسرى الفلسطينيين.
وكان عدد من النواب قد شاركوا ذوي األسيرة زامل 
في استقبالها على حاجز جبارة قرب مدينة طولكرم, 
معربيــن عن أملهم فــي اإلفراج القريــب عن كافة 

األسرى واألسيرات.
نواب القدس يزورون الجوالن العربي 

السوري اِّـحتل ومدينة أم الفحم 
نواب القدس يزورون الجوالن العربي 

السوري اِّـحتل ومدينة أم الفحم 
نواب القدس يزورون الجوالن العربي 

ويلتقون بالشيخ رائد صالح
السوري اِّـحتل ومدينة أم الفحم 

ويلتقون بالشيخ رائد صالح
السوري اِّـحتل ومدينة أم الفحم 

قام النواب اإلســالميون في محافظــة القدس بجولة 
تفقدية للجوالن العربي الســوري المحتل، وشــملت 
ــة أيضا زيارة الحدود الســورية الفلســطينية  الجول

ولمدينة أم الفحم.
وشــارك في الزيارة كال من النائب محمد أبو طير 
والنائب أحمد عطون ووزير شــؤون القدس الســابق 

خالد أبوعرفة.
ــة الجولة توجــه النواب إلــى عائلة عميد  وفــي نهاي
األســرى العرب األســير صدقي المقت الــذي الزال 
ــد عن ربع  معتقــال في ســجون االحتالل منذ ما يزي
قرن، وكان في اســتقبالهم شقيق االسير بشر المقت 
وهو أيضا أسير محرر بعد اعتقال دام ربع قرن. وفي 
ســياق متصل زار النواب الشيخ رائد صالح في مدينة 
أم الفحم  لتهنئته باإلفراج عنه من ســجون االحتالل 
ــان على صحته بعــد تعرضه لالعتقال على  واالطمئن
خلفية مشاركته في ســفينة الحرية لكسر الحصار 

عن قطاع غزة.    
نواب الخليل يزور الكاتبة ِّـى خاطر 

تضامنًا معها 
نواب الخليل يزور الكاتبة ِّـى خاطر 

تضامنًا معها 
نواب الخليل يزور الكاتبة ِّـى خاطر 

قام وفد من النواب اإلســالميين في محافظة الخليل 
األحد (١٣-٦) بزيارة تضامنية لعائلة الكاتبة والصحفية 
لمى خاطر في مدينة الخليل، وذلك في ظل استمرار 
الحملة الشرسة التي تقوم بها األجهزة األمنية لسلطة 
رام اهللا ضدهــا، والتي كان آخرهــا اختطاف زوجها 
األسير المحرر من سجون االحتالل حازم الفاخوري. 
وضم الوفد كال من النواب د. حاتم قفيشــة وسميرة 
الحاليقة وخليل الربعي ومحمــد الطل ومحمد أبو 
جحيشــة. وحمــل الوفد رســالة تضامن مــن النواب 
ــروا فيها عــن وقوفهــم الكامل إلى  اإلســالميين عب
جانب الكاتبة خاطر انتصارًا لحرية الكلمة والتعبير، 
كما أبدوا اســتنكارهم الكامل واستياءهم الشديد من 
المضايقات التي تتعرض لها من قبل أجهزة الســلطة 
في محاولتهــم لثنيها عن الكتابة والتعبير عن آرائها 

ومواقفها الجريئة. 
وحذر النواب من التعــدي على الحريات العامة، التي 
وصفوها أنها "تذبح اليوم على طاولة التنسيق األمني 
ــون األمنية، حيث  ــاع لتعليمــات طواقم دايت واالنصي

المضايقــات بحق الصحافة واإلعالم الحر، وسياســة 
ــع الناس من حقهــم التعبير عن  ــم األفواه ومن تكمي
آرائهم ومواقفهم التي كفلها لهم القانون األساســي 
ــون الدولي".  وشــددوا على أن اســتمرار هذه  والقان
السياسات سيدفع بالساحة الفلسطينية إلى المزيد من 
االحتقان والتوتر، ما سيعزز حالة االنقسام الحاصلة 
في الساحة الفلسطينية، والتي يستفيد منها ويوظفها 

االحتالل لتنفيذ جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. 
النواب اإلسالميون يستنكرون اعتقال 
األجهزة األمنية ِّـراسل ومصور قناة 
القدس بعد إجرائه مقابلة مع النواب 

اســتنكر النواب اإلســالميون اعتقال األجهزة األمنية 
لمراسل فضائية القدس ومصورها بعد خروجهم من 
ــواب في طولكرم حيث قاموا بإجراء مقابلة  مكتب الن

معهم .
وأعرب النواب عن استيائهم تجاه سياسة تكميم األفواه 
المتبعــة في الضفة الغربية والتي تهدف إلى إســكات 
كل األصوات الحرة الشــريفة التي تعمل لصالح هذا 
الوطــن.  وطالب النواب باإلفــراج الفوري عن كافة 
اإلعالميين وموادهم المحتجزة ووقف كافة أشكال 

قمع الحريات الممارسة في الضفة الغربية.
وأكدوا أن التضييقات الممارســة بحقهم وحق كل 
من يزور مكاتبهم لن تثنيهم عن تقديم ما لديهم من 

خير ألبناء شعبهم وأمتهم.
 ... ويستنكرون استمرار احتجاز األجهزة 

األمنية ِّـوظفي مكاتبهم 
كما اســتنكر النواب اإلسالميون اســتمرار احتجاز 
واســتدعاء موظفي مكاتبهم لدى أجهزة أمن السلطة 
في الضفة الغربية منذ ما يزيد عن شهر على التوالي. 
وأعرب النواب عن استيائهم تجاه هذه السياسة العقيمة 
التي تنتهجها األجهزة األمنية في الضفة والتي باتت ال 
تســمن وال تغني من جوع. وطالب النواب بوقف هذه 
المهزلة واإلفراج الفوري عن موظفي مكاتبهم وعن 
كافة المعتقلين السياســيين الذيــن غيبتهم زنازين 

الظالم في الضفة الغربية.
النائب عطون يشارك َّـ حفل تخريج 
"فوج الحرية" ِّـدرسة وروضة رياض 

الصالحني َّـ القدس
شارك النائب المقدسي أحمد عطون في حفل تخريج 
"فوج الحرية" الفوج األول لطالب المراحل األساسية 
ــع لرياض األطفال فــي جمعية رياض  والفــوج الراب
الصالحين  في القدس، والذي أقيم في مسرح الحكواتي 

في مدينة القدس.
وألقى النائب عطون كلمة شكر فيها إدارة المدرسة 
ــى جهودهم المباركة فــي دعم التعليم في مدينة  عل
القدس، مؤكدا على دعم التعليم في المدينة المقدسة 
ــد، مضيفا  التي تمــارس ضدها كل أســاليب التهوي
ــة االحتالل تريد أن تــزرع جيال متخلفا غير  أن دول
متعلم، ما يستوجب مواجهتهم بسالح العلم والمعرفة، 
فالمتعلمون هم من ســيتحملون العــبء األكبر في 
الفترة القادمة. وطالب عطون في ختام كلمته بتحمل 
المسؤولية الكاملة والوقوف إلى جانب مدينة القدس 

وسكانها لما يمارس ضدهم من انتهاكات. 
وفي الختام قدم مدير المدرســة وائل عطون ونائب 
ــة يحيى عميرة درعــًا تكريمًا للنائب  رئيس الجمعي
وفي الختام قدم مدير المدرســة وائل عطون ونائب 
ــة يحيى عميرة درعــًا تكريمًا للنائب  رئيس الجمعي
وفي الختام قدم مدير المدرســة وائل عطون ونائب 

ــم الهيئة  ــام النائب عطــون بتكري عطــون، كمــا ق

التدريســية واإلدارية والطلبة في مدرســة وروضة 
رياض الصالحين في القدس.  

 النائب د. أبو سالم يقدم واجب العزاء 
بالشهيد محمد عابدين

 قام النائب المقدسي د. إبراهيم أبو سالم بزيارة لمنزل 
الشــهيد محمد عابدين لمواســاة أهله وتقديم واجب 
العزاء. وألقى أبو ســالم كلمة نيابة عن نواب مدينة 
القدس لعدم تمكنهم من الوصول لبيت العزاء بســب 

اإلجراءات التعسفية من قبل قوات االحتالل بحقهم.
وأكــد أبو ســالم خالل كلمته على أن الشــهادة هي 
الطريق الوحيد لعزة الشعب الفلسطيني، وأن استشهاد 
أبناء الحركة األسيرة إن دل على شيء فإنما يدل على 

جرائم االحتالل المتكررة التي ال تجد رادعا.
النائب منصور تهاتف النائب الزعبي 

وتتضامن معها َّـ وجه اإلجراءات 
الصهيونية التي تستهدفها

ــاء (٦/٩) النائب  هاتفــت النائــب منى منصــور األربع
العربي في الكنيست حنين زعبي, معربة عن تضامنها 
الكامل معها بعد توصية لجنة الكنيست بسحب حقوقها 
البرلمانية بعد مشاركتها في أسطول الحرية لكسر 

الحصار عن قطاع غزة.
ووصفت منصــور قرارات االحتالل ضد النائب زعبي 
ــة والجائرة و محاولة فاشــلة منه لكســر  بالعنصري
إرادة الفلســطيني. وأبدت منصــور تقديرها لموقف 
النائب زعبي المتضامن مع قطاع غزة وقضايا الشعب 
الفلســطيني ضد إجرام المحتل الصهيوني. وأكدت 
ــة تواصل الجهود لكســر  النائــب منصور على أهمي
الحصــار الخانق على قطاع غزة، مشــددة على الدور 

الكبير للبرلمانيين في ذلك.
نواب شمال غزة يتفقدون سري امتحانات 

الثانوية العامة
 تفقد وفد من نواب محافظة شمال قطاع غزة صباح 
ــة العامة في  ــن (٦/١٤) ســير امتحانات الثانوي االثني
مــدارس المحافظة. وضــم الوفد كال مــن النائب د. 
يوســف الشــرافي ود. عاطف عدوان ومديرة التربية 
والتعليم في شــمال غزة د. نهى شــتات ورئيس بلدية 

بيت حانون د. محمد نازك الكفارنة. 
من جهته أكد النائب الشرافي أن طالب الثانوية العامة 
يقدمون امتحاناتهم في ظل أجواء آمنة وهادئة، مشيدًا 

بانتظام سير االمتحانات وتهيئة الشرطة الفلسطينية 
األجواء المالئمة للطلبة.

نواب الوسطى يهنئون األسري اِّـحرر أبو 
نار ويقدمون العزاء لعائالت 

ــواب كتلة التغيير واإلصــالح البرلمانية في  نظم ن
المحافظة الوســطى بمشــاركة د.أحمد بحر النائب 
األول لرئيس المجلس التشريعي وبعض قادة حركة 
ــة  ــارة لعائل ــاء (٦/٨)، زي حمــاس بالمحافظــة الثالث
األســير المحرر فؤاد أبو نار قدمــوا خاللها التهنئة 
لهم باإلفراج بعد اعتقال دام عشــر سنوات في سجون 
االحتالل الصهيوني، كما زاروا عائلة  الشــهيد حامد 
ثابت في مخيم النصيرات وعائلة المرحوم أبو مصلح 

درويش في بلدة الزوايدة.
وضم الوفد إلى جانب د. بحر كال من النائب د. ســالم 
سالمة والنائب د. عبد الرحمن الجمل والنائب مشير 
ــن المحليين نجيــب  الدعليس  المصــري  والقياديي
وأبو باســل الجديلي من حركة حماس والعديد من 
الشــخصيات الشــرطية. وقدم األســير أبو نار للوفد 
الزائر صورة حقيقية لألوضاع التي يعيشها األسرى 
داخل الســجون واإلجراءات التعســفية التي ينتهجها 

االحتالل ضد السجون الصهيونية.
وواصل الوفد جولته حيث تقدم بواجب العزاء لعائلة 
الشــهيد حامد ثابت الذي استشهد قبل أيام في البحر 
برصاص االحتالل الصهيوني، كما قدم واجب العزاء 

لعائلة درويش بفقدانهم الحاج أبو مصلح درويش.
النائب أبو مسامح يتفقد سري امتحانات 

الثانوية العامة برفح 
قام النائب سيد أبو مســامح صباح األحد (٦/٣) بتفقد 
ســير امتحانات الثانوية العامة برفح يرافقه ســعيد 
ــادات من  ــم برفح وقي ــر التربية والتعلي حــرب مدي

حركة حماس ووفد من الكتلة اإلسالمية.
وشملت الجولة زيارة لجان امتحانات الثانوية العامة 
ــن نافع  بمدرســة كمال عــدوان و مدرســة عقبة ب
ومدرســة القادسية للبنات ومدرســة رابعة العدوية 
حيث كان في استقبالهم اللجان الميدانية لالمتحانات 
التي أطلعتهم خاللها على ســير االمتحانات واآلليات 

المتبعة لنجاح العملية في كافة لجان المحافظة.
ــدور التي تقوم به  ــي النائب أبو مســامح على ال وأثن
مديرية التربية والتعليم والجهود التي تبذلها لتيسير 

عملية االمتحانات في كافة لجان المحافظة.
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نواب التغيير واإلصالح يهنئون عائلة األسير المحرر فؤاد أبو نار بمناسبة اإلفراج عنه

النائب أبو مسامح أثناء تفقده سير امتحانات الثانوية العامة في رفح



7 العدد الواحد األربعون

ْت بقطاع غزة وفلســطين َدَواٍه عظيمــٌة، ولم يفكر أيُّ زعيم عربي أن يزور األرض  َمرَّ
ــم بتلك الخطوة، وبقدرة  ــًا، أو تحرجًا من قيام بعض زعماء العال ــة، ولو نفاق المحتل
ْت بقطاع غزة وفلســطين َدَواٍه عظيمــٌة، ولم يفكر أيُّ زعيم عربي أن يزور األرض  َمرَّ
ــم بتلك الخطوة، وبقدرة  ــًا، أو تحرجًا من قيام بعض زعماء العال ــة، ولو نفاق المحتل
ْت بقطاع غزة وفلســطين َدَواٍه عظيمــٌة، ولم يفكر أيُّ زعيم عربي أن يزور األرض  َمرَّ

قادٍر فوجئنا برغبة األمين العام في المجيء إلى القطاع على أثر الغدر اليهودي بقافلة 
الحرية، وقتل المتضامنين على متنها.

ــدون الدخول في تفاصيل الزيارة، والتعديل الجذري على برنامجها األول بحســب  وب
تصور األمين العام، غير أن ذلك لم يشفع بزيارة َعَتٍب للمجلس التشريعي، وهو الذي 
َه الدعوة ابتداء لألمين العام؛ ليطلع بنفســه على حجم الكارثة التي َخلَّفتها الحرب  َوجَّ
تصور األمين العام، غير أن ذلك لم يشفع بزيارة َعَتٍب للمجلس التشريعي، وهو الذي 
َه الدعوة ابتداء لألمين العام؛ ليطلع بنفســه على حجم الكارثة التي َخلَّفتها الحرب  َوجَّ
تصور األمين العام، غير أن ذلك لم يشفع بزيارة َعَتٍب للمجلس التشريعي، وهو الذي 

األخيرة، أو تركها الحصار الصهيوني الصليبي العربي على المرابطين الصامدين في 
القطاع.

إن أهداف هذه الزيارة ال تختلف كثيرًا عن زيارة أبي سفيان رضي اهللا عنه قبل أن ُيْسِلَم 
للمدينة المنورة في العام الثامن للهجرة، ذلك أن صلح الحديبية الذي ُأبرم قبل عامين 
إن أهداف هذه الزيارة ال تختلف كثيرًا عن زيارة أبي سفيان رضي اهللا عنه قبل أن ُيْسِلَم 
للمدينة المنورة في العام الثامن للهجرة، ذلك أن صلح الحديبية الذي ُأبرم قبل عامين 
إن أهداف هذه الزيارة ال تختلف كثيرًا عن زيارة أبي سفيان رضي اهللا عنه قبل أن ُيْسِلَم 

مــن ذلك التاريخ قد ضمن األمان لجميع أهل الجزيــرة؛ فقد نصَّ على أن من أراد أن 
يدخل في ِحْلِف محمد صلى اهللا عليه وسلم فله ذلك، ومن رغب في االلتصاق بقريش 
والًء ونصــرة فال تثريب عليه، فتواثب بنو خزاعة، فدخلوا في ِحْلفنا، بينما ســارع بنو 
يدخل في ِحْلِف محمد صلى اهللا عليه وسلم فله ذلك، ومن رغب في االلتصاق بقريش 
والًء ونصــرة فال تثريب عليه، فتواثب بنو خزاعة، فدخلوا في ِحْلفنا، بينما ســارع بنو 
يدخل في ِحْلِف محمد صلى اهللا عليه وسلم فله ذلك، ومن رغب في االلتصاق بقريش 

بكر إلى االنضواء تحت لواء قريش.
ْدنا بهــم َمْن خلفهم، ولكْن  ــرَّ وقد صمد االتفاق عامين بســبب انتصارنا على خيبر، َفَش
حين تراجع جيش مؤتة أمام الروم وعمالئهم من العرب؛ تشــجعت بنو بكر للنيل من 
خزاعــة ثاراٍت قديمة، وكانت قريش قد أعانتهم على ذلك بالســالح، وببعض الرجال 
المســتخفين تحــت ُجْنِح الليل، وقــد ترامت األنباء إلى النبي صلى اهللا عليه وســلم أن 
خزاعــة ثاراٍت قديمة، وكانت قريش قد أعانتهم على ذلك بالســالح، وببعض الرجال 
المســتخفين تحــت ُجْنِح الليل، وقــد ترامت األنباء إلى النبي صلى اهللا عليه وســلم أن 
خزاعــة ثاراٍت قديمة، وكانت قريش قد أعانتهم على ذلك بالســالح، وببعض الرجال 

خزاعــة قد اضطرت إلى اللجوء إلى الحرم، عند بديل بن ورقاء الخزاعي، ولم يشــفع 
ذلك أن ُتراَق بعض دمائهم في الحرم.

وقد حرص أبو ســفيان أن يزور المدينة على عجــٍل؛ ليجدد االتفاق على الهدنة، وَيُمدَّ 
فــي األجل، فدخل أوًال على أم المؤمنين أم حبيبة، وهــي ابنته ِلُصْلِبِه، فلما دخل عليها 
وقد حرص أبو ســفيان أن يزور المدينة على عجــٍل؛ ليجدد االتفاق على الهدنة، وَيُمدَّ 
فــي األجل، فدخل أوًال على أم المؤمنين أم حبيبة، وهــي ابنته ِلُصْلِبِه، فلما دخل عليها 
وقد حرص أبو ســفيان أن يزور المدينة على عجــٍل؛ ليجدد االتفاق على الهدنة، وَيُمدَّ 

طوْت فراشــًا متواضعًا كان في بيتها، واضطرته للجلوس على األرض، ولم تتحرج أن 
فــي األجل، فدخل أوًال على أم المؤمنين أم حبيبة، وهــي ابنته ِلُصْلِبِه، فلما دخل عليها 
طوْت فراشــًا متواضعًا كان في بيتها، واضطرته للجلوس على األرض، ولم تتحرج أن 
فــي األجل، فدخل أوًال على أم المؤمنين أم حبيبة، وهــي ابنته ِلُصْلِبِه، فلما دخل عليها 

تخبره أنه رجل مشــرك نجس، وما كان لمثله أن يجلس على فراش رســول اهللا صلى 
اهللا عليه وســلم، كما أنها لم تســتجب لرغبته في تكليم الرسول عليه الصالة والسالم 

في تجديد المعاهدة.
وقد اضطر أن يكلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم بنفسه، فلم َيْحَظ منه بجواب، غير أنه 
ألمح إلى معرفته ِبِسرِّ قدومه حين سأله:" هل كان من ِقَبِلكم ِمْن َحَدٍث؟ " فكذب وقال: 
معاذ اهللا، نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية، ال ُنَغيُِّر وال نبدل، فأجابه عليه الصالة 
ألمح إلى معرفته ِبِسرِّ قدومه حين سأله:" هل كان من ِقَبِلكم ِمْن َحَدٍث؟ " فكذب وقال: 
معاذ اهللا، نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية، ال ُنَغيُِّر وال نبدل، فأجابه عليه الصالة 
ألمح إلى معرفته ِبِسرِّ قدومه حين سأله:" هل كان من ِقَبِلكم ِمْن َحَدٍث؟ " فكذب وقال: 

والسالم:" فنحن على مدتنا وصلحنا يوم الحديبية ال نغير وال نبدل ".
ــادة، وغيرهم، فلم  وقــد اتصل بكل مــن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وســعد بن عب
يختلف جوابهم أن أحدًا ال يجير ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َثاٍو فيهم، وقد اضطر 
أن يلتمس ذلك عند فاطمة رضي اهللا عنها وعنهم أجمعين، فلم يختلف جوابها، وكان 
يختلف جوابهم أن أحدًا ال يجير ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َثاٍو فيهم، وقد اضطر 
أن يلتمس ذلك عند فاطمة رضي اهللا عنها وعنهم أجمعين، فلم يختلف جوابها، وكان 
يختلف جوابهم أن أحدًا ال يجير ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َثاٍو فيهم، وقد اضطر 

أشــدَّ الناس عليه في ذلك عمر الفاروق حين أجابه: أنا أشفع لكم عند رسول اهللا صلى 
ْي  رَّ لجاهدتكــم به، وقد رجع من المدينة ِبُخفَّ اهللا عليه وســلم، فواهللا لو لم َأِجْد إال الذَّ
ــة المقال من الوعيد لمن ينقضــون عهد اهللا من بعد  ــن، وصــدق فيه ما جاء في آي ُحني
ْي  رَّ لجاهدتكــم به، وقد رجع من المدينة ِبُخفَّ اهللا عليه وســلم، فواهللا لو لم َأِجْد إال الذَّ
ــة المقال من الوعيد لمن ينقضــون عهد اهللا من بعد  ــن، وصــدق فيه ما جاء في آي ُحني
ْي  رَّ لجاهدتكــم به، وقد رجع من المدينة ِبُخفَّ اهللا عليه وســلم، فواهللا لو لم َأِجْد إال الذَّ

ميثاقــه، ويقطعون ما أمر اهللا به أن ُيوصَل، ويفســدون في األرض؛ فإن لهم اللعنة في 
الدنيا، وقد تجسدت في فتح مكة ُعنوًة، وزوال كيان قريش، ولهم سوء الدار في اآلخرة 
ــم، ويذرهم ربهم مع الظالمين فيها  ــن َتِزلَّ أقدامهم عن الصراط، فيقعون في جهن حي

جثياً.
ــم، ويذرهم ربهم مع الظالمين فيها  ــن َتِزلَّ أقدامهم عن الصراط، فيقعون في جهن حي

جثياً.
ــم، ويذرهم ربهم مع الظالمين فيها  ــن َتِزلَّ أقدامهم عن الصراط، فيقعون في جهن حي

ــكاد يختلف عاقالن في أن الَهمَّ األول لكل أطراف الحصار كيف ينقذون الصهاينة  ال ي
ــدوا ببني بكر، فأراقوا دماء المتضامنين على متن األســطول،  مــن ورطتهم بعد أن اقت
َض مزيدًا من الشعوب على التحضير لقوافَل تترى؛ حتى يكسر الحصار  األمر الذي َحرَّ
بالكلية، ويزداد الصهاينة حشرًا في الزاوية؛ حتى يرفعوا الحصار عن غزة، كما خرجوا 

منها أول مرة أذلًة وهم صاغرون عام ٢٠٠٥م.
وإننا َجدُّ متفائلين أن يكون ذلك الغدر قد َدقَّ مسمارًا بليغًا في نعش االحتالل؛ ليزول 
عــن أرضنا، وتزول معه كلُّ الكيانات الكرتونية التي تســارع في والئه ونصرته، وفي 
وإننا َجدُّ متفائلين أن يكون ذلك الغدر قد َدقَّ مسمارًا بليغًا في نعش االحتالل؛ ليزول 
عــن أرضنا، وتزول معه كلُّ الكيانات الكرتونية التي تســارع في والئه ونصرته، وفي 
وإننا َجدُّ متفائلين أن يكون ذلك الغدر قد َدقَّ مسمارًا بليغًا في نعش االحتالل؛ ليزول 

مقدمتهم سلطة المقاوالت األمنية والرواتب التي تناشد األمريكان أن َيُحوُلوا دون رفع 
َل ذلك بنهايتهم الحتمية. الحصار عن غزة، حتى ال ُيَعجِّ

وإن غدًا ِلناِظِرِه قريب



 .

سيد بني كنانة أبوسفيان  سيد بني كنانة أبوسفيان  سيد بني كنانة أبوسفيان  سيد بني كنانة أبوسفيان  
وعمرو موسى من أرض 

الكنانة توأمان

من وحي آية 

ُ ِبِه  ِ ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللاَّ "  َوالَِّذيَن َيْنُقُضوَن َعْهَد اهللاَّ
اِر " َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِفي اْألَْرِض ُأوَلِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّ

ُ ِبِه  ِ ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللاَّ "  َوالَِّذيَن َيْنُقُضوَن َعْهَد اهللاَّ
اِر " َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِفي اْألَْرِض ُأوَلِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّ

ُ ِبِه  ِ ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللاَّ "  َوالَِّذيَن َيْنُقُضوَن َعْهَد اهللاَّ

(الرعد: ٢٥)
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ــام لالتحاد  أكد أندرســن جونســون األمين الع
ــي الدولي خــالل اتصال هاتفــي أجراه  البرلمان
معه رئيــس الحملة الدولية لإلفــراج عن النواب 
المختطفين النائب مشير المصري أنه سيعمل من 
خــالل االتحاد على مخاطبة الحكومة الصهيونية 
لوقف قرارها بإبعاد النواب المقدســيين، متعهدًا 
ــواب  ــة الن ــة جهــود االتحــاد فــي قضي بمواصل
ــم السياســة  ــى تجري ــن والعمــل عل المختطفي

الصهيونية المتعسفة بحق النواب. 
ــة لإلفراج عــن النواب  وذكــرت الحملة الدولي
الفلسطينيين أن المصري طالب االتحاد البرلماني 
الدولي من خالل أمينه العام بأن يتحمل مسؤولياته 
ــا البرلمانيين، والعمــل الجاد لوقف  تجــاه قضاي
االنتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل االحتالل 

الصهيوني رغــم امتالكهم للحصانة البرلمانية، 
والتي كان آخرها إبعاد النواب المقدسيين الثالثة 
وهم محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون 
ــد أبو عرفة،  ووزير شــؤون القدس الســابق خال

وذلك بعد اإلفراج عنهم من سجون االحتالل. 
مــن جهته ثمن المصري القــرارات التي أصدرها 
االتحــاد البرلماني الدولي في وقت ســابق والتي 
أدان فيها اختطاف النواب، داعيا االتحاد البرلماني 
ــي إلى االســتمرار في هــذه الجهود لوقف  الدول
االنتهاك األخطر من االختطاف، حيث أن االختطاف 
كان لما يقارب األربع سنوات أما اإلبعاد فسيكون 

إلى األبد. 
ــن العام لالتحــاد للتواصل  ودعــا المصري األمي
مع المؤسســات البرلمانية من أجل تشــكيل رأي 

برلماني دولي يقف في وجه االعتداءات المستمرة 
التي يمارســها االحتالل اإلســرائيلي ضد النواب 
ــار الديمقراطي  الشــرعيين الذيــن يمثلون الخي
للشــعب الفلسطيني.  في ســياق متصل استنكرت 
ــة لإلفراج عــن النواب  ــة األوروبي رئيس الحمل
ــن والنائب فــي البرلمــان البريطاني  المختطفي
"جيني تونج" قرار اإلبعاد الذي صدر بحق النواب 
المقدسيين الثالثة والوزير السابق. وعبرت النائب 
تونج عن صدمتها الشــديدة عند ســماعها القرار 
التعسفي ضد النواب المقدسيين، مؤكدة "إن هذا 

القرار مناف لكل أسس الديمقراطية".
وتعهدت النائب تونج خالل اتصال هاتفي مع النائب 
المصــري بالعمل مع البرلمان األوروبي وتكثيف 
جهودها من أجل وقف قرار اإلبعاد التعسفي فورا.
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اســتنكر النواب اإلســالميون ما وصفوه باألعمال المشينة ألجهزة أمن 
الســلطة في الضفة الغربية والتي تالحــق النواب يوميا وتعطل عملهم 

علنا ودون أدنى خجل.
ومن ضمن ما قامت به هذه األجهزة وتحديدا جهاز األمن الوقائي االثنين 
(٣١-٥) اعتراض أفرادها طريق النائب عن محافظة سلفيت د. ناصر عبد 
ــوا منه إبراز بطاقة  الجــواد أثناء زيارته لمكتب نواب نابلس حيث طلب
الهوية للتأكد من شخصيته فيما قام عدد من أفراد األجهزة بتصويره 
بهواتفهم النقالة، وقد دخل النائب عبد الجواد المكتب بعد مشادة كالمية 
رفض خاللها السماح لهم بفحص هويته كونه نائب له حصانته, وفي ذات 
اليوم تعرضت النائب منى منصور للتصوير من قبل أفراد األجهزة الذين 
يتمركــزون يوميا على مدخل المكتب. وكانت هــذه األجهزة أوقفت 
أيضا النائب حســني البوريني على مدخل مكتبه للتحقق من شخصيته 

قبل السماح له بالدخول.
ــد للقانون أوقف أفراد األجهــزة األحد (٥/٣٠) ممثلي  وفي تجاوز جدي
الهيئة المســتقلة لحقوق اإلنســان الذين قدموا في زيارة لمكتب نواب 

نابلس وقاموا بفحص هوياتهم, حتى بعد علمهم بأنهم محامين من هيئة 
مستقلة, معللين تصرفهم بأنهم ينفذون أوامر عليا من مسؤوليهم. وسبق 
ــوم (٥/٢٤) اعتراض أفراد األجهزة  طريق النائب  ذلك بأيام وتحديدا ي

رياض عملة والتحقق من كونه نائبا حتى يسمح له بدخول للمكتب.
ــة يجب وقفها وتحديدا في  ــواب في هذه األعمال عارا ومهزل ورأى الن
ــم أجمع ضد المحتل بعد جريمته األخيرة  الوقت الذي توحد فيه العال
بمهاجمــة أســطول الحرية لفك الحصار عن غزة, فــال تزال األجهزة 
فــي الضفة تتعرض للنواب وتعطل عملهــم دون اكتراث منها للمحتل 

وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني .
وطالب النواب الســلطة أن توجه أجهزتها األمنية في وجه المحتل, وأن 
تكف عن مالحقة أبناء شعبها وممثليه الشرعيين, فهذه األعمال لن نحصد 

منها إال مزيدا من الغطرسة الصهيونية على أرضنا.
وأضاف النواب أن هذه المرحلة هي الفرصة لرص الصفوف ووأد الفرقة 
والتكاتف في وجه العدو اإلســرائيلي وهذا لن يكون إال بوقف اعتداءات 

األجهزة في الضفة حتى تتهيأ األجواء المناسبة لنجاح المصالحة.
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ناشد النائب المقدســي محمد أبو طير أصحاب 
ــي تمتلك الصــوت الحر  ــة الت الضمائــر الحي
والهمة العالية؛ أن تعمل على اســتنهاض كافة 
قواها، وأن تكثف من اتصاالتها بجمعيات حقوق 
اإلنســان المحلية والدولية والمحاكم الدولية 
والمؤسســات الحقوقية من أجل وقف العربدة 
الصهيونية عند حدها، مشيًرا إلى أن االنتهاكات 
الصهيونية فاقت مستوى االحتمال، وذلك عقب 
ــة الصهيوني  ــر الداخلي صــدور قــرار من وزي
بإبعاد النواب المقدسيين الثالثة محمد أبو طير 
ومحمد طوطح وأحمد عطون، والوزير السابق 

خالد أبو عرفة. 
ــه الصلبة وقفت حائًال  وأكــد أبو طير أن إرادت
ــأس إزاء العربدة الصهيونية  مــن أن يعتريه الي
التي لم يشــهد لها مثيًال، والتي طالته على مدار 
سنوات طويلة من السجن خلف قضبان االحتالل 
قاربت ٣٠ عاًما، إضافــة إلى صدور قرار بإبعاده 
ــه من ذويه وأهله،  عن مدينته األصلية وحرمان
ومن قبله صدور قرار بهــدم منزله، إلى جانب 
الضرائــب الباهظة التي بلغت ما يقارب ٣٥٠ ألف 
شــيقل؛ ما يضيق من حلقة اإلحكام حول سكان 
المدينة األصليين ويســرع عجلة التهجير التي 

يدوسون بها السكان. 

ــو طير كافة المؤسســات الحقوقية  وطالب أب
والدولية ووســائل اإلعالم بأن تتصدى لسياسة 
التهجير والتفريغ التي يتعرض لها المقدسيون، 
مؤكًدا ضرورة أن تعطى قضية اإلبعاد حجمها 
ــم التعاطي معها بمــا يوازي  الحقيقــي وأن يت
خطورتها، مضيًفا أن "التحرك الحالي ال يكفي، 
وليس بالحجم المطلوب، خاصة أن المهلة التي 
سمح له فيها في البقاء شارفت على االنتهاء ولم 
يتبق منها سوى تسعة أيام، وال يوجد جهود ترقى 

إلى الحجم المطلوب. 
ــة التي  وحــول الهدف مــن الخطــة الصهيوني
تســتهدف النواب المقدســيين، أرجــع أبو طير 
األمر إلى أن االحتالل لم يتوقع فوز نواب النواب 
اإلسالميين في محافظة القدس، والذي يعتبر له 
داللة واضحة على هوية القدس، وحضور العمل 

اإلسالمي فيها. 
وتابع: "أســقط في يدي االحتالل عندما نجحنا، 
وتســاءل وقتها: كيف خرج هــؤالء -أي النواب 
اإلسالميون- من بين الركام؟!"، مؤكًدا بقوله: 
"ال حصانة لنا؛ فهم يريدون منا أن نكون شهداء 
زور على مرحلة من مراحل القضية الفلسطينية، 
ل هــذا النجــاح ضيًقا عند  وحيــن نجحنا شــكَّ
االحتالل؛ ما دفعــه إلى وضع معايير ظالمة في 

تغييبنا قسًرا بداية بالزج في السجون ثم اإلبعاد"، 
مشــيًرا إلى أن قــرار اإلبعاد الذي طــال النواب 
اإلســالميين فقط دون غيرهم، إنما يدل على أن 
االحتالل يريد إسكات أي صوت قوي ونبض حي 

يريد مصلحة القضية الفلسطينية. 
واســتطرد أبو طير متذكًرا لحظــات اإلفراج 
عنه حين منعوه من أخذ هويته، وحرموه وأهله 
من فرحة اللقاء ،واســتقباله بعــد فراق طويل، 
الفًتا إلى االستدعاء المتكرر له منذ اإلفراج عنه 
وحجــزه فترات طويلة، فضــًال عن تعرضه ذات 
مرة لمحاوالت ضربه مــن قبل المغتصبين، إال 
أن الشــرطة تدخلت، ومنعتهم مــن االقتراب أو 
التعرض له.  وقــال: "لم أندم ولو لحظة واحدة 
على حياتي التي أمضيتها خلف سجون االحتالل، 
ــم أيــأس قط مــن رحمــة اهللا رغــم اإلبعاد؛  ول

فتجارتي مع اهللا، وهذا أكبر مكسب لإلنسان".
واختتم أبو طير حديثه موجًها رسالة إلى العالم 
العربي واإلســالمي وأصحــاب الضمائر الحرة 
الذين أتوا لكســر الحصار عن غزة؛ دعاهم فيها 
إلى نصــرة القضية الفلســطينية، ورفع الظلم 
عن أهل القــدس الذين يشــعرون بأنهم أغراب 
في مدينتهم من جراء الممارســات المســتمرة 

التعسفية من قبل قوات االحتالل. 
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كــم من الوقت تحتاج األنظمة العربية للتحرر من ربقة التبعية للسياســات 
األمريكية، والدوران في فلك قضايا شــعوبها وأمتها، وبلوغ الحد األدنى من 
الشعور القومي واإلنساني الذي يفتح أعينها على حقائق العصر ويضعها أمام 

واجباتها البدهية ومسؤولياتها الطبيعية التي أهملتها دهرا من الزمن؟!
ال تبدو األمور مبشرة على هذا الصعيد، إذ أن حربا ضروس أتت على األخضر 
واليابس في غزة، وحصارا بشعا ذو تداعيات ضخمة لم يسبق له مثيل في تاريخ 
اإلنسانية المعاصرة، لم يكن كافيا إليقاظ األنظمة العربية من سباتها المشين 
وارتمائها في حضن القرار واألجندات الخارجية، ولم يكن كافيا إلنماء روح 
التضامن والنصرة مع أهل غزة الصامدين في وجه رياح الموت التي تهّب عليهم 

صباح مساء!
ــى غزة عقب أعوام عجاف من  لم يجد النظام العربي الرســمي ما يجود به عل
الحصار منقطع النظير ســوى عمرو موسى الذي امتشق كبرياءه المصطنع 
على أهالي غزة البسطاء الطيبين، وامتثل ألجندة خاصة خالل الزيارة في ظل 

حركات استعراضية أفرغت زيارته من أي مضمون إيجابي، ولو كان شكليا!
ــم نتصور يومــا أن ُيضفي موســى -الذي يقف على رأس مؤسســة الجامعة  ل
العربية التي أصدرت قرارات ســابقة برفع الحصار- على زيارته طابعا سلبيا، 
وأن يجاهر بمواقف تمس مشاعر أهالي القطاع الذي انتظروا من زيارته شيئا 

من الفرج والخالص!
ال يعتــرض أحد على زيارة عمرو موســى، لكن زيارته التي يفترض أن تكون 
ــة بامتياز فــي ظل مخاض عســير وتحوالت دقيقة يشــهدها الوضع  تاريخي
الفلســطيني، تحولت إلى زيارة شــكلية فاقدة القيمة والمحتوى اللهم إال من 
رسائل القهر والمعاناة التي حملها من األهالي المكلومين، ولم ُتحدث أي أثر أو 

صدى إيجابي يمكن البناء والتعويل عليه فلسطينيا.
من الصعب تجّرع بعض المضامين التي حملتها زيارة الرجل، فقد حّط متأخرا 
كثيرا على أرضنا، ولم يكلف نفسه سابقا عناء زيارتنا واالطالع على معاناتنا 
–رغم أرتال الدعوات والمناشدات التي ُوّجهت إليه مدرارا، وها هو ُيجسد –رغم أرتال الدعوات والمناشدات التي ُوّجهت إليه مدرارا، وها هو ُيجسد –بحق- 
مالمح الرؤى والسياسات العربية الرسمية تجاه غزة، وينفخ فينا روح الخور 

واالرتكاس العربي الرسمي دون استحياء.
ــه الكبرى وتجاربه  ــي لم ولن يتعلم من أخطائ وممــا يبدو فإن النظام العرب
الفاشــلة، ولن يكون ســوى تشديد الضغط عليه بكل الوســائل سبيال إلجباره 
على االنحياز لمقتضيات الحق والعدالة واالصطفاف إلى جانب الفلسطينيين 
وقضيتهم وإجباره على إعادة حســاباته في كيفية نســج عالقاته وتحالفاته 

إقليميا ودوليا. 
أمام الشــعوب العربية واإلسالمية والقوى الحية فيها تحديات بالغة لتنظيف 
ــة واالرتهان للخارج، وتهيئة الظــروف نحو جوالت  بالدها مــن أدران التبعي

جديدة من الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب وحلفائه الحاقدين.
ال مكان تحت الشمس ألنظمة بالية تعادي طموحات وقضايا أمتها.. والمستقبل 
للشــعوب الحرة التي تنحت في صخر الصبر والصمود، وتصنع األمل من بين 

أنياب المستحيل. 

أنظمة بالية.. وشعوب حرة



د. أحمد بحر يقدم درعًا تكريميًا للوفد البحريني نواب الحركة االسالمية في القدس يزورون الجوالن 
العربي السوري المحتل

الوفد الجزائري في ضيافة د.بحر.. ومتابعة حماسية 
لمباراة المنتخب الجزائري في المونديال

د.أ؛مد بحر يقدم درعًا تكريميًا لرئيس الوفد الجزائري
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د.البردويل: سلطة رام اهللا تناور وتفتقد إرادة المصالحة وتحاول 
هزيمة حماس وإخضاع غزة بالحرب والحصار وكافة الوسائل

النائب/  م.إسماعيل األشقر


فقد أكد النائــب د. صالح البردويل 
أن قضية المصالحة مرتبطة أساســا 
السياســية  بالشــراكة  باإليمــان 
والثوابت الوطنية، موضحا أن الكالم 
مع موسى كان حول ضمانات واتفاق 
ــي بين فتح وحماس لوضع آلية  داخل
المختلفة  اللجــان  ــذ تشــكيل  لتنفي
بالتوافق ليصار بعــد ذلك للتوقيع 
على الورقة المصرية على أساس أن 
كل ما هو غامض في الورقة وعليه 

مالحظات تم التوافق عليه داخليا.
ملفــان  واإلعمــار..  المصالحــة 

منفصالن
واســتغرب البردويــل ربــط ملفــي 
اإلعمار والمصالحة ببعضهما البعض، 
موضــوع  المصالحــة  أن  مؤكــدا 
واإلعمار شــيء آخر، وأن هذا الكالم 
نقله رئيــس الوزراء للســيد عمرو 
موســى األمين العام الذي وافق على 
هذه الفكــرة وأكد أنه ال يربط بين 

ــن االعمار وأن  فــك الحصار وما بي
قرار جامعة الدول العربية هو فك 
الحصار بدون شروط وأن المطلوب 

هو التطبيق. 


وأكــد البردويل أن ســلطة رام اهللا 
ــة ومحكومة بالفيتو  تناور من ناحي
ناحية  مــن  واإلســرائيلي  األمريكي 
أخــرى، موضحــا أنهــم ال يوجد في 
هــم  ــل  ب المصالحــة  إرادة  لغتهــم 
يحتمون باإلســرائيليين واألمريكان 
مــن أجل هزيمــة حمــاس وإخضاع 
ــكل  ــه ب قطــاع غــزة والضغــط علي
ــر ممارســة الحصــار  الوســائل عب

والحرب وغيرها.


م.  النائــب  الســياق أكــد  ذات  فــي 
ــارة عمرو  إســماعيل األشــقر أن زي
موســى كانت زيارة جيدة ومقبولة 
وإن كانت متأخرة، فقد شاهد الدمار 
ــاس وشــاهد معاناة  وســمع آالم الن

شعبنا ورأى آثار الحصار على شعبنا، 
موضحــا أنه عندمــا اجتمــع بهنية 
ــكل الفلســطيني  والفصائــل كان ال
على قلب رجل واحد يقولون لعمرو 
موســى كفى لهذا الحصار وأنه آن 

األوان كي يرفع دون تأخير.
وشــدد األشــقر على ضرورة وجود 
دعم عربي لقضية المصالحة، مؤكدا 
أن موسى لم يحمل بين طيات زيارته 
ــادرات عربية وإنما كانت زيارته  مب

تفقدية لغزة.


وأضاف األشــقر أن حمــاس أكدت 
لموسى أنها جاهزة للمصالحة وأنها 
مرنة إلى أبعد الحــدود، مؤكدا أنه 
تم تقديم العديد مــن األفكار بهدف 
تليين مواقف اآلخرين ورفع العقبات 

التي توضع أمام المصالحة.
وأبدى األشقر رفضه القاطع للربط بين 
ملفي المصالحة وإعادة اإلعمار، مؤكدا 
أن الحصار ظالم وال أخالقي وال إنساني 
ــن الحصار  ــل الربــط بي ونحــن ال نقب

والمصالحة مما يستوجب رفع الحصار.



وأوضــح األشــقر أنهــم قدموا كل 
ما من شــأنه تســهيل الوصــول إلى 
ــون أن تثمر  المصالحــة، وأنهم يأمل
األفكار التي حملها عمرو موسى عن 
نتائج إيجابية في القريب، معربا عن 
ــه في تحلي حركة فتح بالجدية  أمل
المطلوبة لتحقيق المصالحة وإنهاء 

االنقسام.
واختتم األشقر حديثه بالتأكيد على 
وجوب أن االتفاق فلسطينيا فلسطينيا 
وضــرورة تحلل فتح مــن الضغوط 
التي تحول دون المصالحة وخصوصا 
واألمريكية،  ــة  الصهيوني الضغــوط 
مشــددا على أننا في النهاية معنيون 
بالوصول إلــى مصالحة كاملة على 
أساس الشراكة الوطنية الفلسطينية 
والمحافظة على الثوابت الفلسطينية 
وحقوق شعبنا الفلســطيني دون أي 

انتقاص.

النائب/د.صالح البردويل

م.األشقر: مرنون إلى أبعد الحدود والبد من دعم عربي للمصالحة 
ومن تحلل فتحاوي من الضغوط األمريكية والصهيونية
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