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"بحر" يشكر الكويت 
على مواقفها الداعمة 

للقضية

في جلسة موحدة وطارئة بمشاركة نواب "فتح" ..
التشريعي يعتبر إنتصار المرابطين باألقصى خطوة على طريق التحرير 

عقد المجلس التشــريعي بمقره مؤخرًا جلســة طارئة 
بحضــور نــواب كتلــة فتــح البرلمانيــة، ومســتقلين 
باإلضافــة لنــواب كتلة التغييــر واإلصــالح البرلمانية 
ومســتقلين، واســتمع النــواب لتقريــر لجنــة القدس 
واألقصى بالمجلس التشــريعي حول أوضاع المســجد 
األقصــى واإلجــراءات الصهيونية المتخــذة بحق أهل 
القــدس، وناقــش النوب التقريــر باســتفاضة داعين 
ألوســع حملة تضامــن دولية مــع القــدس واألقصى، 
ومحذرين من تمــادي االحتالل في اجراءاته التهويدية 
للمدينة وطمس معالمها اإلســالمية، وشهدت الجلسة 
مداخــالت عديدة للنــواب منها مداخلــة للنائب محمد 
دحــالن تم نقلهــا عبــر "الفيديــو كونفرانــس" ودعا 
خاللهــا لعقد االطار القيــادي المؤقت لمنظمة التحرير 
واإلســراع في معالجة أزمات غزة، باإلضافة لمداخالت 
لنواب من كتلتي فتح وحماس ركزوا فيها على ضرورة 
العمل من أجل تعزيز صمود أهل القدس أمام "تغول" 
االحتالل، بدوره أشاد النائب األول لرئيس المجلس في 
افتتاحيته للجلســة بدور وصمود أهل القدس، معتبرًا 
تراجع االحتالل وازالته للبوابات االلكترونية والكاميرات 
الذكية نصرًا للقدس ورضوخًا للمرابطين عند بوابات 
األقصى، وفي نهاية الجلسة أقر النواب باإلجماع تقرير 
اللجنة، داعين الشعوب والحكومات العربية واإلسالمية 
للقيــام بواجباتهم في حمايــة األقصى من مخططات 

االحتالل الرامية للسيطرة عليه. 

"التشريعي" يستقبل النائب العام ويدعو لتطوير منظومة 
القضاء وتعزيز العدالة وسيادة القانون 

استقبل الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي بمكتبه 
مؤخرًا النائب العام ضياء المدهون، بحضور رؤساء لجان القانونية، واألمن 
والداخلية، والتربية، وعدد من النواب، ودعا "بحر" النائب العام إلى ضرورة 
تطوير منظومة القضاء لتحســين الخدمة للمواطنين، واإلســراع في حل 
القضايا وخاصة المتعلقة بحقوق المواطنين، مشــددًا على ضرورة العمل 

لتعزيز العدالة وسيادة القانون.
وأكد أن التشــريعي يدعم التعاون المشــترك مع النيابــة العامة لتحقيق 
أفضل خدمة للمواطنين، والمساعدة في عالج أي قضايا عالقة، والتنسيق 

مع المنظومة القضائية، مؤكدًا اســتعداد المجلــس إلقرار القوانين التي 
تدعــم باتجاه العدالة، وتوفير بيئة قضائيــة آمنة تدعم حقوق المواطن، 
مثمنًــا جهود النيابة العامة في إقامة العدل وإعادة الحقوق ألصحابها من 

خالل نظام يضمن حق الجميع أمام القضاء.
مــن جهته اســتعرض النائب العام ضيــاء المدهون أبرز إنجــازات النيابة 
العامة خالل العام الماضي، ملفتًا إلى بعض العقبات التي تقف أمام عمل 
النيابة، مشددًا على أن النيابة فعلت نيابة جرائم األموال التي بدأ العمل 

بها مؤخرًا، وموضحًا أن أبواب مكتبه مفتوحة للمواطنين في أي وقت.

"النائبة الشنطي": حملة االعتقاالت بحق 
نواب الضفة ثمرة التنسيق األمني

فــي  النائبــة  أدانــت 
التشريعي جميلة الشنطي 
التــي  االعتقــاالت  حملــة 
قامت بها قــوات االحتالل 
الصهيونــي يوم أمس في 
أنحــاء متفرقــة مــن مدن 
والتــي  الغربيــة  الضفــة 
وقــادة من   نــواب  طالــت 
حركــة حماس مؤكــدًة أن 
حماس ستبقي قوية رغم 
والمؤامــرات  االعتقــاالت 
التــي تحــاك ضدهــا وأن 
هذه االعتقاالت هي ثمرة 

للتنسيق األمني مع االحتالل.
وأشادت "الشنطي" بصمود شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية 
مشــيرًة الي أن شــعبنا صاحب قرار يســتطيع أن يغيــر المعادلة 

الموجودة في الضفة وأن يقلب الطاولة على االحتالل وأعوانه.
وقالت في تصريح صحفي أصدرته أمس الدائرة االعالمية بكتلة 
التغيــر واإلصــالح:" حماس حركة مؤسســاتية أصيلــة ومتكاملة 
التنظيم مهما اعتقلوا من عناصرها وقادتها لن تضعف، وستبقي 
قويــة لن تهزها االعتقــاالت وال المؤامرات وال عباس وال االحتالل 

سيوقفوننا عن مشروعنا في المقاومة والتحرير".
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"بحر" يبرق لرئيس مجلس األمة الكويتي ويشيد 
بموقف بالده المناصرة للمسجد األقصى

الدكتور أحمد بحر  أشاد 
لرئيــس  األول  النائــب 
التشــريعي  المجلــس 
بمواقــف  الفلســطيني 
الشــقيقة  الكويت  دولة 
للقضيــة  المناصــرة 
الفلســطينية، جاء ذلك 
بها  أبــرق  فــي رســالة 
يوم أمس األول لرئيس 
الكويتي  األمــة  مجلس 
شــاكرًا  الغانم،  مرزوق 
مواقفــه األصيلــة تجاه 

المسجد األقصى.
البرقيــة  ووصفــت 
"الغانــم"  تصريحــات 
والمتقدمة،  بالشــجاعة 
مشددة على أنه كان من 

أوائل من أدان العدوان الصهيوني على المســجد 
األقصى فور وقوعه، وشــكرت البرقيــة "للغانم" 
دعوتــه لنصرة المســجد األقصى المبــارك بكل 
وســائل النصرة والمســاعدة، والعمل على تعزيز 
صمــود أهالي القــدس والمرابطيــن على بوابات 

المسجد األقصى المبارك.
واعتبر "بحر" أن هذا الموقف األخوي نََفسًا عروبيًا 
إســالميًا عزّ نظيره هذه األيام، وإســنادًا سياسيًا 

لشــعبنا  كبيرًا  ومعنويًا 
وقضيتــه  الفلســطيني 
الوطنية في ظل الهجمة 
الشرســة  الصهيونيــة 
التي تعرض لها المسجد 
المبــارك،  األقصــى 
الكويــت  دولــة  داعيًــا 
األمة  ومجلس  الشقيقة 
فيهــا لمزيد مــن الدعم 
واإلســناد  والنصــرة 
األقصــى  للمســجد 
القــدس  وألهالــي 
مــا  بــكل  المرابطيــن 
مــن وســائل  يملكــون 
والعمــل  وإمكانــات، 
أدواتهم  تفعيــل  علــى 
السياسية والدبلوماسية 
والبرلمانيــة، بهــدف تعزيــز صمود شــعبنا الذي 

يتعرض للحصار الظالم من االحتالل.
وتمنى "بحر" فــي برقيته للكويــت دوام الرعاية 
الربانية وسالمة األرض ووحدة الشعب في ظالل 
القيادة الكويتية الحكيمة، خاتمًا برقيته بالقول:" 
حفظ اهلل الكويت أميرًا وحكومًة وبرلمانًا وشــعبًا 
سندًا للدفاع عن القضايا العربية واإلسالمية وفي 

مقدمتها قضية فلسطين العادلة".

لجنة الرقابة تستمع ألمين عام مجلس الوزرا ء

عقــدت لجنــة الرقابــة والحريــات العامــة وحقوق 
االنســان في المجلس التشــريعي جلســة استماع 
ألمين عام مجلس الوزراء أســامة سعد، وذلك يوم 
أمس األول بمقر التشــريعي بغزة، وترأس الجلسة 
رئيس اللجنــة النائب يحيى العبادســة، وحضرها 
العديد من النواب الذين ناقشــوا مع "سعد" أوضاع 
مجلــس الــوزراء واألعمــال والمهــام المنوطة به 
وبطواقــم العاملين فيه، وذلك بهدف االطالع على 
صورة االســتعدادات واإلجــراءات المتخذة من قبل 
األمانــة العامة لمجلس الــوزراء فيما يخص العمل 
الحكومي العــام وجــودة األداء والخدمات المقدمة 

للمواطنين.
مــن جهته أكد "ســعد" أن األمانــة العامة لمجلس 

الــوزراء تقوم بمتابعــة أعمال الــوزارات والهيئات 
والمؤسســات الحكوميــة والعامة بهــدف مالحظة 
األعمــال والمراقبــة علــى تنفيذهــا، باإلضافــة 
للتنســيق بيــن تلك المؤسســات، منوهًــا إلى أن 
األمانة العامة تشــكل منظومة إدارية راقية قائمة 
على أســس علمية ومهنية حديثــة، وتعمل ضمن 
لجان تخصصية بغرض تجويــد الخدمات المقدمة 
للمواطن، مشــيرًا إلى متابعة الحالة التي يعيشها 
القطاع بشــكل دائم من قبــل طواقم األمانة التي 
تولي كل اهتمام للعمل الحكومي وجودته، مؤكدًا 
وجــود خطط وتصــورات ألي طارئ قــد يحدث في 
قطاع غزة، شاكرًا النوب على متابعتهم ومراقبتهم 

للشأن الحكومي العام.

رفضت لجنة التربية والقضايا االجتماعية بالمجلس 
التشــريعي التهديدات الصادرة عن حكومة رام اهلل، 
والتي توعدت فيها موظفي قطاعي الصحة والتعليم 
بإحالتهــم للتقاعد المبكر، وأضافــت اللجنة إن هذه 
التهديــدات مرفوضــة مــن الناحيــة الوطنية وهي 
ليســت أخالقية، معلنة رفضهــا لمحاربة المواطنين 
في أرزاقهم وقــوت أبنائهم، جاء ذلك أثناء االجتماع 
الــدوري للجنة الذي عُقد بمقر التشــريعي منتصف 

الطبية ونقص الكادر الطبي والوظيفي بالمستشفيات 
الحكوميــة، معتبــرة أن ذلك يأتي ضمــن اإلجراءات 
العقابية غير المسبوقة التي توعد بها "عباس" قطاع 
غزة، منوهة إلى أن تلك اإلجراءات ســتبوء بالفشــل 

وتتحطم على صخرة صمود أهل غزة األبطال. 
وحــذرت اللجنة من التداعيات الخطيرة المترتبة عن 
تنفيذ تهديدات "الحمد اهلل" وحكومته على المسيرة 
التعليميــة وحيــاة المرضى فــي قطاع غــزة، داعية 

األسبوع وترأســه رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن 
الجمــل، وبحضــور النــواب: خميــس النجار، ســالم 
ســالمة، يوســف الشــرافي، يحيى العبادسة، محمد 

شهاب، يونس أبو دقة، والنائبة هدى نعيم. 
وفــي ذات اإلطار نــددت اللجنة بإجــراءات "رام اهلل" 
الهادفة لتقاعد موظفي الخدمات الطبية العسكرية، 
ووقــف التحويالت الخارجية للمرضــى، وأزمة الوقود 
والكهربــاء والرواتــب ونقص األدوية والمســتلزمات 

الجهــاز الحكومي فــي غزة الى ضــرورة اعداد خطة 
شمولية لمواجهة هذه اإلجراءات وسد الفراغ في حال 
قامت الســلطة في رام اهلل بتنفيذ هــذه التهديدات 
بحق أهلنــا في القطــاع، مع ضــرورة العمل إليجاد 
البدائل لمواجهــة هذه الكارثة المنتظــرة، يذكر أن 
اللجنة قــد أصدرت توصياتها اإلداريــة والفنية بهذا 
الخصوص وأودعتها لدى الجهات الرســمية المعنية 

بذلك. 

لجنة التربيــة: تهديدات رام اهلل بإحالة موظفي قطاعي الصحة والتعليم 
للتقاعد المبكر مرفوضة وطنيًا

رئيس مجلس األمة الكويتي 
مرزوق الغانم
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3 أخبار ومقاالت

نحو صف وطني لمصالحة شاملة
ال ندري ســببا الستمرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة فتح في ولوج 
ذات النفــق المظلم الذي أدمن ولوجه طيلة الحقبة الماضية، واســتمرار التنكر لمســيرة 
المصالحة الداخلية والتوافق الوطني، وإدارة الظهر لكل الجهود المخلصة الرامية إلى إنهاء 
االنقســام البغيض، وإزالة المعاناة الكبرى عن كاهل شــعبنا والتفــرغ لمواجهة االحتالل 
الصهيونــي ومخططاتــه العنصرية ضد المســجد األقصى والمقدســات وعمــوم أرضنا 

المباركة.
ولعل أبرز ما ميّز عباس وحركة فتح يكمن في التراجع عما تم االتفاق عليه، ورفع سقوف 
المطالب، ووضع االشتراطات، وفرض العقوبات الجماعية على أهالي القطاع والتسبب في 
زيــادة معاناة أهله الصامدين من خالل افتعــال أزمة الكهرباء، ووفاة العديد من المرضى 
جراء وقف التحويالت الطبية، ووقف رواتب األسرى المحررين وتقليص رواتب الموظفين، 
فــكّل ذلك ال يصنع مصالحة وال ينهي انقســاما، ويســهم أكثر فأكثر فــي زيادة المعاناة 
واإلضرار بقضيتنا الوطنية إقليميا ودوليا، ويســيء إلى الســلطة وحركة فتح قبل أي أحد 

آخر.
وممــا يبدو فــإن التفاهمات األخيرة التي جرت في مصر، والبــدء في الخطوات واإلجراءات 
الفعليــة للتخفيــف من آثار الحصار والمعاناة، وجلســة المجلس التشــريعي األخيرة حول 
المســجد األقصى والقدس التي شــارك فيها عدد من نواب حركة فتح، قد أزعجت عباس 
وحركــة فتح كثيرا بعدما رأوا أن الســفن تبحر بعكس ما يشــتهون، فلجــؤوا إلى محاولة 

جديدة لتلميع صورتهم تحت زعم التقدم بمبادرة جديدة لتحقيق المصالحة. 
إن من ينشــد المصالحة ويتســلح بإرادة الوحــدة والوفاق فإنه يُســهّل –تلقائيا- أدوات 
إنجازها ويدفع باتجاه تذليل كل العوائق التي تواجهها، وبالتالي يمتنع عن وضع العراقيل 
في طريقها أو إتيان كل ما يشوش عليها أو يثير الغبار في وجه مسيرتها كما تفعل حركة 
فتح والسلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية في الضفة الغربية من خالل إجراءات العقاب 
الجماعي التي تمارسها ضد غزة، والتي ال يمكن تسويغها تحت أي مبرر وطني أو أخالقي 

أو إنساني بأي حال من األحوال.
ينبغــي أن يدرك عباس وحركة فتح أن المصالحة تعبــر في جوهرها عن منظومة عمل 
وطنــي متكاملة، سياســيا واجتماعيا وكفاحيــا، إلصالح الواقع الفلســطيني الداخلي عبر 
إرساء استراتيجية فلسطينية موحدة تضع القضية الفلسطينية على قاطرتها الصحيحة، 
وتهيئ لها موقعها الرائد إقليميا ودوليا، وترسم لشعبنا الفلسطيني خارطة طريق تحررية 
فــي مواجهة االحتالل ومخططات اســتهدافه الكبرى للمقدســات الفلســطينية ولألرض 

الفلسطينية واإلنسان الفلسطيني.
إن المهمة الوطنية األهم ينبغي أن تدفع باتجاه الســعى إلى حوار وطني شــامل وجامع 
يستهدف ترتيب البيت الفلسطيني على أسس راسخة ومتينة، ويعمد إلى معالجة األزمة 
الوطنية من جذورها، وردها إلى أصلها في إطار مشروع التحرر الوطني بعيدا عن السلطة 

وإفرازاتها.
فالحوار الوطني الشامل بين كافة قوى وفصائل وشرائح وشخصيات شعبنا هو األسلوب 
األمثــل لبلورة اآلليات الكفيلة بإنجاح المبادرة وتطبيقها علــى أرض الواقع، أما الحوارات 

الثنائية أو الجانبية المحضة فإنها ال تحقق الهدف المرجو وطنيا.
لكن صياغة المشــروع الوطني المطلوب ووضع االســتراتيجية الوطنية الموحدة تستلزم 
توفر إرادة صادقة ومخلصة لدى السلطة وفتح، ومن ثم االستعداد للدفاع عن كل ما يتم 
التوافــق عنه وطنيا مهما كلف ذلك من أثمــان وتداعيات، وبدون ذلك فإن الجهد الوطني 

سيذهب أدراج الرياح.
مــن هنــا فإننا نؤكد أننا مع أي مبــادرة حقيقية لترتيب البيت الفلســطيني الداخلي عبر 
تحقيق المصالحة وإنهاء االنقســام كمدخل لحل األزمة الوطنية وتحقيق الشراكة، لكننا 
في الوقت ذاته نؤكد أن مكمن الخلل يتمثل في السلطة وفتح، ما ينبغي توجيه الضغوط 
الوطنيــة عليهما للتســريع بتطبيق اتفاقــات المصالحة الوطنية كخطــوة أولى من أجل 

تفكيك عقد األزمة في الساحة الفلسطينية.
وكــي تكون أي مبادرة لتحقيــق المصالحة ناجعة ومثمرة فإن ذلك يجب أن يشــمل ملف 
منظمــة التحريــر، ألن إصالح منظمة التحرير الفلســطينية وتطويرها يشــكل أحد أهم 
األولويات الفلســطينية خالل المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تفعيل أدائها على المســتوى 
اإلقليمي والدولي لنصرة حقوق وثوابت شــعبنا والتصدي لالحتالل وسياساته العنصرية 
خارجيا، ومن أجل حماية شعبنا الفلسطيني في مواقع اللجوء والشتات، وخاصة في سوريا 

ولبنان.
وختاما.. فإننا نؤكد على اســتعداد المجلس التشــريعي الفلسطيني لإلسهام الفاعل في 
إطــالق الحــوار الوطني الشــامل، إذ أن أول مبادرة لتحقيق المصالحــة والتوافق الوطني 
انطلقت من تحت قبة البرلمان الفلســطيني عام 2006 حيث رعاها آنذاك د. عزيز دويك 
رئيس المجلس، فنحن في المجلس التشريعي الفلسطيني على أتم االستعداد والجاهزية 
لبــذل كل جهد ممكن من أجل الدفع باتجاه تحقيــق المصالحة الحقيقية وتعزيز التوافق 

والصمود الوطني على أسس سليمة وتدشين صف وطني موحد في وجه االحتالل.   

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

نواب الشمال يتفقدون مستشفى كمال عدوان 
واالندونيسي

 تفقد وفدًا من نواب محافظة شــمال غزة مؤخرًا مستشفى 
كمال عدوان، والمستشــفى االندونيسي، واطلعوا على سير 
األعمال فيهمــا والخدمات الطبية التي يقدمانها للمواطنين، 
واطمئن النواب على الوضع اإلداري بالمشفيين، كما ناقشوا 
معوقات العمل وســبل االرتقاء في تقديــم الخدمة الصحية 

للمواطن. 
كمال عدوان

وفــي ذات اإلطار اســتضاف مكتب نــواب الشــمال اجتماعًا 
مــع إدارة مجمع كمال عدوان الطبي بحضور النائب يوســف 
الشــرافي، والنائبة جميلة الشــنطي، ومدير عــام الخدمات 
الطبية العســكرية العميد سعيد الســعودي، والمدير اإلداري 
لمجمــع كمال عــدوان الطبــي العقيد أحمــد الكحلوت، حيث 
ناقش المجتمعون الوضع اإلداري بالمشــفى، مؤكدين على 
أهمية التواصل بينهما من أجل خدمة المواطن الفلسطيني.

وشــدد النواب على ضرورة متابعة إدارة المستشفى للحاالت 
المرضيــة التــي تتلقــى خدماتهــا الصحية داخل أقســامه، 
شــاكرين للطواقم الطبية العاملة فيــه جهودهم في خدمة 
المواطــن على الرغم من صعوبة األوضــاع وقلة اإلمكانيات 

المتوفرة لدى إدارة المشفى. 
بدوره أوضح "الســعودي" أن مستشــفى كمال عدوان التابع 
للخدمــات الطبية العســكرية يحمل همــوم المواطنين في 
محافظة الشــمال كافة ســواء مدنيين أو عســكريين ويقدم 
خدماته الطبية لهــم جميعًا دون اســتثناء أو تمييز، مؤكدًا 
على حســن اســتقبال المرضى والمراجعين والعمل الدؤوب 

لتحفيف معاناتهم. 
وشــكر "الســعودي" للنواب جهودهم المتواصلــة في تفقد 
المشــفى والوقوف على احتياجاته، منوهًا إلى النقص الحاد 
والشديد في األدوية والمستهلكات الطبية والكوادر البشرية، 

داعيًا لتضافر الجهود مــن أجل إيجاد حلول عملية للتخفيف 
من حدة األزمة التي تعانيها المستشفيات العامة. 

وفــي نهاية اللقــاء أكد المجتمعــون على ضرورة التنســيق 
التام بين مستشفيات شمال القطاع من أجل تكامل الخدمة 
وتوجيه المواطنين الراغبيــن بتلقي الخدمة الطبية للوجهة 
األمثل بما يضمــن راحة المريض وحصوله على الخدمة في 

المكان المناسب والمخصص لها.  
المستشفى االندونيسي

إلــى ذلك زار النائــب جمال نصار، والنائبة جميلة الشــنطي 
المستشفى االندونيســي الواقع بمحافظة شمال غزة، وكان 
في اســتقبالهما المدير الطبي للمستشــفى الدكتور شوقي 
ســالم الــذي رحب بهما وقدم لهما شــرحًا وافيًــا حول واقع 

المشفى والخدمات التي يقدمها للمواطنين.
وتجــول "نصــار والشــنطي" فــي األقســام التخصصية في 
المستشفى واطلعوا على التجهيزات داخلها والخدمات الطبية 
التي تقدمها تلك األقســام للمرضى، مناشــدين كل الجهات 
الطبيــة والدوليــة المعنيــة بالوضع الصحي بضــرورة دعم 
المستشــفى باإلمكانيــات الالزمة ســواء معــدات أو أدوية أو 
كوادر طبية متخصصة وذلك من أجل استمرار تقديم الخدمة 
الطبيــة للمواطنين، منددين بنية حكومــة "رام اهلل" التغول 
على موظفــي الصحة ومحــاوالت احالتهم للتقاعــد المبكر، 
معتبريــن ذلك خطوة متقدمــة في محاربة غــزة ومرضاها 

ومؤسساتها الطبية والصحية. 
 وفــي نهاية الزيــارة أثنى مدير المستشــفى علــى تواصل 
النواب واهتمامهم بقضايا المواطنين وتفقدهم للمؤسسات 
الحيوية بمحافظة الشــمال، داعيًا لتعزيز التواصل والتعاون 
بين مكونات المجتمع كافة من أجل خدمة المواطن وتكامل 

الخدمة الطبية المقدمة له وتجويدها.
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تقرير

عقد جلسة طارئة بحضور نواب "فتح".. التشريعي يتدارس أوضاع األقصى ويحذر من تهويد المدينة ويبارك جهود المرابطين  
النواب: انتصار القدس يمهد للمعركة الفاصلة 

عقــد المجلــس التشــريعي بمقره مؤخــرًا جلســة طارئة بحضــور نواب 
كتلة فتح البرلمانية، ومســتقلين باإلضافة لنواب كتلــة التغيير واإلصالح 
البرلمانية، وناقش النواب أوضاع المسجد األقصى واإلجراءات الصهيونية 
المتخذة بحق أهل القدس، داعين ألوسع حملة تضامن دولية معهم، وأقر 

النــواب باإلجماع تقرير لجنــة القدس واألقصى حول أوضــاع القدس بعد 
مناقشــات مطولة ومعمقة، دعوا خاللها الشــعوب والحكومات العربية 
واإلســالمية للقيام بواجباتهم في حماية األقصى من مخططات االحتالل 

الرامية لتهويده والسيطرة عليه. 

إرادة وصمود
أن  بحــر  أحمــد  د.  اعتبــر  بــدوره 
الجلســة تأتي في إطــار التطورات 

الخطيــرة التــي عصفت بالمســجد 
األقصــى المبارك، عازيًــا االنتصار 
وإجبار االحتــالل على إزالة البوابات 
الذكيــة  والكاميــرات  اإللكترونيــة 
المقدســيين، مبرًقا  إلرادة وصمود 

بالتحية لعلماء القدس، موضحًــا أن االحتالل هو ُأس 
البالء، ألنه هجر أكثر من ستة ماليين من شعبنا وأقام 
المســتوطنات في محيــط القدس وفي قلــب الضفة 

الغربية واعتقل أكثر من مليون فلسطيني.
حرمة التفريط بفلسطين

وأشــار "بحر" إلقرار التشريعي قانون تحريم وتجريم 
التنــازل عن القــدس رقــم )2( لســنة 2008م، الذي 
اعتبر أن القدس وقفًا على األجيال اإلســالمية وجرَّم 
أي تصــرف أو تفريــط أو تنــازل أو مقايضة لمصلحة 
االحتــالل على أي جــزء من القــدس واعتبــاره باطاًل 
بطالنــًا مطلقًا، معلنًــا أن المقاومة هي كلمة الســر 
في مواجهة االحتــالل الصهيوني وإحباط مخططاته، 
مشــددًا أن عمليــة آل جباريــن البطوليــة وعمليــة 
مســتوطنة "حلميش" قلبتا كل الموازين الصهيونية، 
وأعادتــا توجيه بوصلة الصــراع إلى وجهتها الحقيقية 

ومسارها الصحيح من جديد. 
ورحــب "بحر" بمشــاركة نــواب كتلة فتــح البرلمانية 
والنواب المســتقلين بالجلســة التي وصفها بالمهمة، 
معربًا عن أمله بأن تُشــكل هذه الجلســة فاتحة خير 
ومدخال أساســيًا إلعادة االعتبار للســلطة التشريعية 

والبرلمان الفلسطيني.
دعوة للوحدة والتوافق

وأطلق "بحــر" ما وصفــه بالدعوة الوطنيــة الصادقة 
والمخلصــة الســتعادة الوحــدة الوطنيــة والتوافــق 
الداخلــي، وفًقا لالتفاقــات والتفاهمــات الموقعة في 
القاهرة والدوحة وغزة، وعلى أرضية التكاتف الوطني 
المشــترك لمجابهة األخطار والتحديــات والمخططات 
الصهيونية بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، شاكرًا كل 

من وقف مع القدس واألقصى مساندًا ومؤازرًا. 
تقرير لجنة القدس واألقصى

إلى ذلك تال مقرر لجنة القدس واألقصى بالتشــريعي 
النائــب أحمد أبو حلبية تقرير لجنته، موضحا أن العام 

2017م شــهد حراًكا 
وتصعيــدًا  كبيــرًا 
وتطــورًا  خطيــرًا 
لألحــداث  ملحوًظــا 
في المسجد األقصى 
خاصة وفــي القدس 
من  محــذرًا  عامــة؛ 
تقســيم  فــرض 
األقصــى،  المســجد 
رافضًــا إغالقه ألول 
مــرة منذ نحــو "50" 

سنة. 
وأشار "أبو حلبية" في تقريره إلى أن االحتالل مستمر 
بأعمــال الحفريــات أســفل األقصى وفــي محيطه، 
ويواصــل مصادرة األراضي والتوســع االســتيطاني، 
وهدم منازل المقدسيين وسحب هوياتهم، وتطويق 
المدينة بجدار التوسع والضم العنصري الصهيوني، 
مضيًفا بقولــه:" إال أن المقاومة مســتمرة وانتفاضة 
القــدس كذلك، وإجــراءات االحتــالل الصهيوني في 
القــدس واألقصى لــم ولن تتحول إلــى واقع مقبول 

لدينا، إنما ستكون عامل تفجير في وجه االحتالل".
التهويد الديني والثقافي

وأشــار التقرير للتهويد الديني والثقافي في القدس 
محــذرًا مــن اســتمرّار وازديــاد وتيرة االعتــداءات 
الصهيونية على المســجد األقصى، وتركيب بوابات 

إلكترونيــة على جميــع بواباتــه، وتثبيــت كاميرات 
ومجســات حراريــة داخله، وإمعــان العدو فــي إبعاد 
المرابطيــن بالتزامــن مــع التركيــز في اســتهدافه 
لموظفــي دائــرة األوقــاف وحــراس األقصــى الذين 
يواجهــون اقتحامات المغتصبيــن الصهاينة اليومية 

للمسجد.
ونــوه "أبــو حلبيــة" إلــى أن العــام الجــاري شــهد 
محاوالت الحكومــة الصهيونية تعطيــل عمل دائرة 
األوقاف وحراس المســجد إضافة الزدياد اســتفزازات 
المتطرفيــن المقتحمين العدوانية وأدائهم الطقوس 
الدينيــة اليهوديــة المزيفــة داخل المســجد، واصًفا 
الحفريات واألنفاق تحت المسجد األقصى بأنها باتت 
أشبه بمدن كاملة، منددًا بقرار الحكومة والكنيست 
الصهيونيتــان حظر رفــع األذان عبر مكبرات الصوت 
في المســجد األقصى ومســاجد القدس وفلســطين 
المحتلة منذ عــام 1948م في أوقات معينة ومعاقبة 

كل من يخالف ذلك. 
التهويد الجغرافي والسكاني

وســلط التقريــر الضــوء علــى التهويــد الجغرافــي 
والســكاني في القدس موضحًا أن العدو الصهيوني 
أقــام أكثر مــن )20( مغتصبة صهيونية في شــرقي 
القــدس المحتلة منذ احتاللها عــام 1967م، مؤكدًا 
هدم سلطات االحتالل لنحو )5000( من منازل أهلنا 
المقدســيين بادعاء البناء بــدون ترخيص ومصادرة 
منــازل كثيرة أخــرى لتحويلها لبؤر اســتيطانية في 
شــرقي القدس وحدها، مشــيرًا لنية االحتالل هدم 
أكثــر مــن )20000( منزل بحلول عــام 2020م، في 
محاوالت حثيثة تهدف لتغيير الواقع السكاني للمدينة 
لصالح اليهود، وسيرًا نحو مخطط االحتالل المسمّى 

مســاحة  علــى  الكبــرى  القــدس 
)600( كيلــو متــر مربــع إلســكان 
نحــو مليوني مغتصــب صهيوني، 
لــن  مؤكــدًا أن هــذه اإلجــراءات 
تؤثــر على حقنا الدينــي والثقافي 
والتاريخــي والحضاري فــي أرضنا 
بل يزيد شعبنا وأهلنا إصرارًا وثباتًا 
وصمودًا في مواجهــة المخططات 
الصهيونية الهادفة لتهويد المدينة 
وطمس معالمها وآثارها اإلسالمية 

والمسيحية وتغيير هويتها. 
وشــدد علــى أن حــق شــعبنا فــي 
عليــه  أكــدت  واألقصــى  القــدس 
القــرارات الدوليــة، مذكــرًا بالقرار 
األخيــر لمجلس األمــن الدولي رقم 
)2334( الذي أكــد أن القدس أرض 
فلســطينية محتلــة وطالــب بوقف 
جميــع اإلجــراءات الصهيونية فيها، 
مشــيرًا لقرارات منظمة اليونسكو 
األخيــرة التــي صــدرت فــي العام 
الماضــي 2016م وفــي هــذا العام 
2017م والتــي نصــت علــى عدم شــرعية التســمية 
الصهيونية للمســجد األقصى بجبل الهيكل وتسمية 
حائط البراق بحائط المبكى كما نصت على أن المسجد 
األقصى المبارك وتلة المغاربة وحائط البراق هو مكان 

مقدس خاص بالمسلمين وال ارتباط لليهود فيه.
التوصيات

•  وشــكر التقرير فــي توصياته المرجعيــات الدينية 
فــي القــدس علــى وقفتهــم البطوليــة وإصدارهم 
الفتاوى الالزمة لمواجهة االحتالل الصهيوني الجديد 

لألقصى.
•  دعــوة أهــل القــدس لالســتمرار فــي صمودهم 
البطولي في وجه العدوان الصهيوني المتواصل على 

األقصى ومدينة القدس. 
•  طالــب العرب والمســلمين باالســتمرار في النفير 
اليومي في المســيرات والتظاهرات الحاشــدة رفضًا 
للعدوان الصهيوني على األقصى ودفاعًا عنه ودعمًا 

ألهله المقدسيين الصامدين المرابطين حوله. 
•  طالب الفصائل الفلسطينية بوجوب إنهاء االنقسام 
فــورًا وتوجيــه الجهود للدفــاع عن األقصــى ودعم 
انتفاضــة القدس التــي ما زالت مســتمرة بالعمليات 

البطولية.
•  دعا الســلطة الفلسطينية لوقف التعاون والتنسيق 
األمني مع العدو الصهيونــي وأجهزته األمنية ووقف 
مالحقة المقاومين في الضفة الفلسطينية من جميع 

الفصائل.
•  دعــا المنظمات الدولية ومنظمات حقوق اإلنســان 
لحماية شــعبنا الفلســطيني ومقدســاته والمســجد 

األقصى المبارك من جرائم الحرب الصهيونية.

ب
ت النوا

مداخال
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عقد جلسة طارئة بحضور نواب "فتح".. التشريعي يتدارس أوضاع األقصى ويحذر من تهويد المدينة ويبارك جهود المرابطين  

المعركة الفاضحة
بدورها شــددت النائبة جميلة الشــنطي فــي مداخلتها 

على أن ما حصل في 
المرة  هــذه  األقصى 
يختلف عــن األحداث 
وقالــت:"  الســابقة، 
لقــد ظــن الصهاينة 
أن  يستطيعون  أنهم 
يســلبوا األقصى في 
العربي  الوضــع  ظل 
المتــردي، وانشــغال 
العربــي  الــكل 
الداخلية،  بأوضاعــه 
لكن رباط أهلنا على 

بوابات األقصى أفشل كل مخططاتهم، لقد فعلوا ما لم 
تفعله كل الجيوش العربية". 

ووصفت "الشنطي" ما حدث باألقصى ورباط المقدسيون 
بالمعركة الفاضحة التي كشــفت األقنعة عن المنافقين 
والخونــة الذيــن أصمّوا آذاننــا وهم يتغنــون بالقدس 
والدفــاع عنهــا زورًا، وخاطبــت المرابطيــن باألقصــى 
بقولها:" يأبى اهلل إال أن يكون الشــرف فقط لكم يا أهل 

القدس، فعاًل أنتم الطائفة المنصورة بإذن اهلل".
ونبهت لتســارع خطى العدو في اتخــاذ قرارات وإجراءات 
تنفيذية للضغط على أهل القــدس بهدف تغيير الواقع 
الجغرافــي والديمغرافي في المدينــة، مؤكدًة أن العدو 
يخشى انفجار ثورة عارمة ثأرًا للقدس واألقصى، معبرة 
عن أملها بأهل القدس باستمرار صمودهم ألبعد مدى، 

وعدم االستماع ألقوال المتخاذلين. 
المواجهة األشرس

من ناحيته أشــار النائب محمد دحالن في مداخلته التي 
نقلت من دولة االمارات العربية عبر "الفيديو كونفرانس" 
إلى أن مشــاركته ونواب كتلة فتح البرلمانية بالجلســة 
الطارئــة تأتي من أجــل القدس والمقدســات وللوقوف 
لجانــب جماهيرنــا المقدســية وهي تخــوض المواجهة 

األشرس رفضًا لإلجراءات االحتاللية، وحذر "دحالن" من 
العبث بمســتقبل القدس واصًفا إياها بالقنبلة الموقوتة 

التــي ســتنفجر فــي 
وجــه االحتــالل بكل 

قوة.
وشــدد "دحالن" على 
فــي  يجــري  مــا  أن 
األقصى يفرض على 
الفلســطيني  الــكل 
إعادة النظر باألوضاع 
مضيًفــا  الداخليــة، 
ال بــد لنــا أن نتجاوز 
ونتســامى  الجــراح 
الصغائــر  فــوق 

ونكــرس كل قدراتنــا لنصرة أهلنا في القــدس، وقال:" 
لقد بذلنا نحن واالخوة في قيادة حماس جهدًا مشــترًكا 
وخضنًا حوارًا مباشــرًا مستندًا لوثائق وقواسم وطنية 
مشــتركة ووصلنا لتفاهمات تمكننا من إعادة األمل الى 
أهلنــا االبطال في غــزة بهدف التخفيف مــن معاناتهم 
مــا أمكننا ذلك، ولقد وجدنا لديهم كمــا وجدو لدينا كل 
االســتعداد والتفهــم وااليجابية وبدأت تلــك التفاهمات 
تعطي ثمارها لكننا في بداية الطريق وسنعمل بال كّلل 

لتعميق هذه التفاهمات".
ودعا "دحالن" إلصالح منظمــة التحرير وإعادة هيكلتها 
من جديد لتصبح بيتًا فعليًا للكل الفلســطيني، مؤكدًا 
أن التحريــر لن يتم إال بحشــد كل الجهود الفلســطينية 
والعربية والدولية خلف شعبنا وقضيتنا العادلة، وتوحيد 
الموقف الفلســطيني شــعبيًا ودوليًا، داعيًا لتجاوز كل 
الخالفات واتخاذ ما يتوجب من إجراءات إلنهاء االنقسام، 
وعقــد اجتماع عاجل لإلطــار القيادي الموســع لمنظمة 
التحرير بحضور الفصائل كافــة من أجل حماية القدس 
ومعالجــة األزمــات الداخلية، داعيًا رئاســة التشــريعي 
للســعي لــدى كل الكتــل والقوائم البرلمانيــة من أجل 
عقد جلســة عادية والبقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة 

التطورات الميدانية في القدس واألقصى. 

طاقات كامنة
بدوره أكد النائب محمود الزهار أن الشــارع الفلسطيني 

لكل  اســتنفاره  أثبت 
الكامنــة  الطاقــات 
أكبــر  وتقديــم 
أجل  مــن  التضحيات 
معبــرًا  المقدســات، 
بشــعبنا  اعتزازه  عن 
في كل أماكن تواجده 
الذي وقف سدًا منيعًا 
فــي وجــه مخططات 
بالتحية  مبرًقا  العدو، 
ألهل القدس والضفة 
وفلسطين  والشــتات 

المحتلة عام "1948م"، منددًا بما أسماه باألصوات النشاز 
التي وصفها بأنها خانت الثوابت الفلسطينية.

وعبــر "الزهار" عــن موقف كتلته البرلمانيــة بقوله:" لن 
نتنازل عن شبٍر واحدٍ من فلسطين المحتلة، ولن نساعد 
على فصل غزة عن الضفة الغربية، ونتمسك بمقدساتنا 
اإلســالمية والمســيحية ألنها جزء من عقيدتنا وتاريخنا 

ومستقبلنا، ونحن بانتظار وعد األخرة". 
ونوه "الزهار" أن الشعب الفلسطيني هو صاحب فلسطين 
شــرعًا وتاريخًــا وحاضــرًا ومســتقباًل وال مــكان فيهــا 
للصهاينة، مشددًا أن عقيدة اإلسالم تدفعنا الى مقاومة 
االحتالل بكل الوسائل المشروعة، ووصف "الزهار" جلسة 
التشــريعي بأنهــا ذات دالالت سياســية مهمة، مشــيدًا 
بانتصــار أهل القدس، مقــدرًا موقف الشــعوب العربية 
واألحزاب والشــخصيات التي ســاندتنا بمواقفها المعلنة 
والمناصرة للمسجد األقصى، مطالبًا أن يتضمن التقرير 
إدانة أي مسوغات ومحاوالت إنزال القيادة الصهيونية عن 

شجرة الخزي والعار والهزيمة على حد قوله.
ودعا محمــود عباس وأجهزتــه للتوقف عــن التعاون مع 
االحتــالل، داعيًا لتطبيق اتفــاق القاهرة، تمهيدًا إلجراء 
انتخابــات حــرة ونزيهة ليختار الشــعب ممثليه في أجواء 

ديمقراطية، داعيًا الشــعوب والبرلمانــات وأحرار العالم 
إلعــالء أصواتهم في وجــه االحتالل والتصــدي للجرائم 

الصهيونية. 
نموذج يحتذى 

أمــا النائب المســتقل جمال الخضري فقــد أبدى اعجابه 
المقــاوم  بالنمــوذج 
القــدس،  ألهــل 
نموذج  أنــه  موضحًا 
مهــم ويحتــذى بــه، 
يُبنــى  أن  ويمكــن 
عليــه فــي مواجهــة 
مخططــات االحتالل، 
المجلس  أن  مؤكــدًا 
بمثابــة  التشــريعي 
للكل  الكبيــر  البيــت 
الفلســطيني، وعلينا 
أن  منتخبين  كنــواب 

نبدأ انطالقة واعدة نحو تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة 
من تحت قبة البرلمان.

ودعا "الخضري" الســتثمار النصر الكبير الذي حققه أهل 
القــدس، وجعله قوة دافعة للكل الفلســطيني، مشــددًا 
على ضرورة عقد اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير 
بأســرع وقت ممكــن من أجل اســتثمار انتصــار القدس 

ولدعم صمود شعبنا 
فــي أماكــن تواجده 

كافة. 
معركة االنتصار

مــن ناحيتــه وصف 
يونــس  النائــب 
االســطل أن انتصار 
القدس  أهلنــا فــي 
للمعركــة  يمهــد 
التــي  الكبــرى 
فيهــا  ســينتصر 

ب
ت النوا

مداخال
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العدل والحق الفلسطيني على الظلم والجور الصهيوني، 
مشــددًا أن تاريخ فلســطين يؤكد أنها أرض مباركة وال 

يمكن للظلم أن يعمّر فيها طوياًل. 
وأوضح "األســطل" أن شــعبنا بات يرى النصر أقرب من 
أي وقــت مضى، مشــيدًا برباط أهل القــدس الذي أدى 
لالنتصار الذي وصفه بالمجيد والتاريخي، واصًفا ما جرى 
بأنــه وحد األمة خلف خيار مجابهــة المحتل، مضيًفا:" إن 
هذه الجلسة الموحدة والمشتركة هي من دالالت وبركات 
انتصار األقصى، وهي جلسة يمكن لها أن تؤسس لوحدة 
فصائل المقاومة، عالوة على انها تُمثل خطوة جيدة نحو 

الوحدة".    
رسالة مهمة 

أما النائب عن كتلة فتح البرلمانية رجائي بركة فقد وصف 
التشــريعي  جلســة 
بأنهــا تمثــل رســالة 
ممكن  وطنيــة  وحدة 
وعلــى  تتحقــق،  أن 
الســلطة التقاط هذه 
والمسارعة  الرســالة 
نحو خدمــة أهلنا في 
القــدس والتخلي عن 
سياستها التي أهملت 
مــن  فتــرة  القــدس 
الزمن، مبرًقا بالتحية 
ألهل القــدس قائاًل:" 

إن غزة وعلى الرغم من جراحاتها وحصارها الظالم لكنها 
لن تنســى القدس والمســجد األقصى وستبقى مساندة 

لكل القضايا الوطنية".
مشــيدًا بالمراجع الدينية في القدس التي كانت موحدة 
على قلب رجل واحد ومثلــت قيادة حقيقية للرباط الذي 
أجبــر االحتــالل على التراجع عــن اجراءاتــه األخيرة في 

القدس واألقصى.    
دور بطولي

من طرفه وصف النائب مــروان أبو راس دور المرجعيات 
الدينيــة فــي القدس 
الذي  البطولي  بالدور 
حرّك األمة والشعوب 
القدس  قضية  وجعل 
حاضرة فــي األذهان، 
أن  علــى  مشــددًا 
العلماء أصحاب سلطة 
وقويــة،  حقيقيــة 
"أبــو راس"  وخاطــب 
األمنيــة  األجهــزة 
الغربيــة  بالضفــة 
تكونــوا  ال  بقولــه:" 

عونًا لالحتالل على شعبكم، وال تكونوا جزًء من المؤامرة 
علينا، كونوا منتمين للوطن حتى ال يلفظكم شعبكم".   

وأشــار إلى أن هذه الجلســة دليل قاطــع على أن الوحدة 
الفلســطينية بين مكونات الشــعب ممكنة، داعيًا الكل 
الفلســطيني لالقتداء بالمجلس التشريعي والسير نحو 
الوحــدة الحقيقية، داعيًــا حركة "فتــح" بجميع أطيافها 
والمســتقلين ونواب الكتــل والقوائم األخــرى لاللتحاق 
بركب الوحــدة العملي الــذي يقوده التشــريعي، مهيبًا 
بالمؤسســات العربية واإلسالمية بدعم صمود أهلنا في 

القدس.
األقصى يوحدنا

أمــا النائــب عن كتلة 
البرلمانيــة  فتــح 
أشرف جمعة قال في 
تعليقه على التقرير:" 
الذي  اليــوم  إن هــذا 
يعقد فيه التشــريعي 
بعد  موحــدة  جلســة 
فتــرة طويلــة بمثابة 
ولحظة  تاريخي،  يوم 

فارقة في حياتنا البرلمانية، وهذه اللحظة تدلل على أن 
القدس تجمعنا واألقصى يوحدنا".

ودعا رئاسة المجلس لتولي زمام المبادرة مرة أخرى على 
غرار ما سبق، ودعوة جميع الفرقاء للوحدة الوطنية على 
أســاس اتفاقية القاهرة للعام 2011م، والمسارعة لطي 
صفحة االنقسام، مطالبًا الســلطة الفلسطينية بتنفيذ 
قــرارات المجلــس المركزي حرفيًا وخاصــة فيما يتعلق 
بوقف االتصاالت مع العدو والتنسيق األمني الجاري بين 

أجهزة أمن الضفة ودولة الكيان. 
وأقتــرح "جمعة" علــى رئاســة المجلــس بالتواصل مع 
البرلمانات العربية والدولية والســعي نحــو عقد لقاءات 
برلمانيــة مشــتركة معهــم لتوضيــح همــوم القــدس 
ومخططات االحتالل الرامية لتهويدها، مطالبًا بســرعة 
عقــد اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لمناقشــة 
األمور المتعلقة بالشأن الفلسطيني كافة وإيجاد الحلول 

المناسبة لكل المعيقات.
جوهر الثوابت

مــن ناحيتــه اعتبر النائب مشــير المصــري أن األقصى 
هو القضيــة الوطنية 
وجوهــر  الجامعــة 
ومركــز  الثوابــت 
ثــورة  وأن  الصــراع، 
تأتــي  األقصــى 
لجــذوة  اســتمرار 
القــدس  انتفاضــة 
التــي يجــب أن تبقى 
مشتعلة في كل مكان 
لتواجه تهويد القدس 
واالستيطان والجرائم 
مشــيدًا  الصهيونية، 

بالــدور القيادي البــارز للمرجعيات الدينيــة في القدس 
التي واكبت المشــهد منذ بداياته األولى واســتطاعت أن 
تحقق شــحذ الهمم وصواًل للنصر بفعل شــموخ وإصرار 

المرابطين.
وأكــد أن معركة األقصى التي انتصر فيها الشــعب على 
المحتــل تؤكــد على صــواب مســار المقاومــة وضرورة 
محاربة التطبيع والتنســيق األمني، واالبتعاد عن منهج 
التســوية، منوهًا إلــى أن العدو قد رضخ إلرادة شــعبنا 
الثائر وعليه أن ينتظر تتبير علوه وإزاله كيانه من الوجود 

تحقيًقا لوعد اهلل تبارك وتعالى.
جرائم مستمرة 

بدوره أكد النائب محمد فرج الغول أن االحتالل الصهيوني 
جرائــم  يرتكــب 
ومكتملــة  مســتمرة 
األركان بحق شــعبنا، 
بإجــراءات  منــددًا 
العــدو األخيــرة فــي 
ومشــيدًا  القــدس، 
بانتصــار المرابطين، 
بإضافــة  ومطالبًــا 
توصيــات  فــي  بنــد 
التقريــر وهــو اعتبار 
الصهيونية  اإلجراءات 
القدس واألقصى  في 

بمثابــة انتهــاكات خطيــرة وصارخــة للقانــون الدولي، 
والقانون الدولي االنســاني، ولمبادئ وحقوق االنســان، 
بــل وجرائم حرب مثبتــة ترتكبها قــوات االحتالل بحق 
االنسان الفلســطيني والمقدسات اإلسالمية والمسيحية 

في القدس. 
مطالبًــا بترجمة التقرير لعدة لغات ونشــره على أوســع 
نطــاق ممكــن، والعمل علــى متابعة توصياتــه مع كل 

جهات االختصاص. 
إجراءات باطلة

من طرفه أشار النائب عن كتلة فتح البرلمانية إبراهيم 
المصــدر إلــى بطــالن إجــراءات االحتــالل فــي القدس 
واألقصــى، رافضًا كل تلك اإلجــراءات وما يترتب عليها 

ميدانيــًا أو سياســيًا، مؤكــدًا أن االحتــالل ظهر كأبشــع 
االســتعمار  أنــواع 
منــددًا  والعنصريــة، 
بخطط االحتالل التي 
بالممنهجــة  وصفهــا 
القــدس  لتهويــد 
الهوية  معالم  وتغيير 

اإلسالمية فيها. 
"المصــدر"  وهاجــم 
في  الكيــان  سياســة 
القــدس وأشــار إلــى 
علــى  تقــوم  أنهــا 
بيئــة  خلــق  ُأســاس 

طاردة للمقدســيين، وجاذبة للمستوطنين، بهدف تغيير 
المالمــح والهويــة اإلســالمية وتزوير التاريخ، مشــيرًا 
العتبــار القانــون الدولــي أن القدس الشــرقية جــزًءا ال 
يتجزأ مــن األراضي الفلســطيني المحتلة عــام 1967، 
مســتدرًكا بقولــه:" إن جميــع االجراءات التــي تقوم بها 
"إســرائيل" باطلة وتتعارض مع جميع قرارات الشرعية 
الدولية، وقرار اليونسكو األخير الذي اعتبر القدس مدينة 
محتلة والمســجد األقصى وحائط البراق من المقدسات 

اإلسالمية".
وأكــد أن ما يجــري في القدس يدلل على أن شــعبنا لن 
يقبــل بتهويدها مهما بلغت التضحيات، ولن يفلح العدو 

بسرقة مقدساتنا وتزوير تاريخنا. 
سياسة األمر الواقع 

أما النائب يونس أبو دقة أشــار في معرض تعليقه على 
االحتالل  أن  التقريــر 
يحاول فرض سياسة 
فــي  الواقــع  األمــر 
متوقعًــا  القــدس، 
فشــل كل سياســات 
الراميــة  االحتــالل 
المدينــة  لتهويــد 
تاريخهــا  وتزويــر 
أن  الناصــع، مؤكــدًا 
–ال  االحتــالل  نجــاح 
قدر اهلل- هــو بمثابة 
ســقوط مدوي للعرب 

والمسلمين.
وأشار "أبو دقة" إلى أن االحتالل يحاول استغالل انشغال 
األنظمة والحكام العرب بأوضاعهم الداخلية والسياسية 
لفرض وقائع على األرض يرفضها المجتمع الفلسطيني 
وكل أحرار العالم، رافضًا ما أســماه بسياســة االسترخاء 
واإلهمال التي يتعامل بها العالم العربي واإلســالمي مع 

األقصى والمقدسات. 
بوصلة نضالنا 

كتلــة  عــن  النائــب 
البرلمانيــة  فتــح 
شــمالة  أبــو  ماجــد 
القــدس  أن  أوضــح 
نضالنا  بوصلــة  هي 
الفلسطيني  وجهادنا 
وأي أذى يلحــق بهــا 
إنمــا يصيبنا جميعًا، 
مســتدرًكا بالقــول:" 
علينا أن نــدرك بأننا 

نتعــرض لبرامــج صهيونيــة واضحة ومحــددة هدفها 
تهويد المقدسات وسرقة التاريخ، مشددًا على ضرورة 
مواجهة ذلك بالوحدة الوطنية وانهاء االنقسام، من أجل 
مصلحة شــعبنا العليا وللمحافظة على مقدســاتنا من 

الضياع. 
واقترح "أبو شــمالة" ضرورة وضع برامج وطنية تجابه 
برامج االحتالل الصهيوني، ومن شأنها المحافظة على 
المســجد األقصــى المبارك والمقدســات كافــة، داعيًا 
لتفعيــل المجلس التشــريعي وإعــادة االعتبــار للحياة 

البرلمانيــة، منوهًا أنه لم يعد هنــاك من ال يريد انهاء 
االنقسام والمضي قدمًا نحو اجراء انتخابات شاملة. 

لحظة فارقة 
بدوره قال النائب يحيى العبادسة:" هذه الجلسة عبارة 

عــن لحظــة فارقــة 
فــي التاريخ الوطني 
وأن  الفلســطيني، 
الشــعب الفلسطيني 
هو نمــوذج للوطنية 
لفلســطينية  ا
الحقيقيــة، وعلينا أن 
نحترم هــذا النموذج 
والرغبــة  الوطنــي 
الجماهيرية الصادقة 
في حماية المقدسات 
والتضحية من أجلها". 

وحــذر "العبادســة" من حالــة التفكيك لحركــة التحرر 
الوطني الفلســطيني، مضيًفا إن الذهاب الى انتخابات 
يجــب أن يســبقه عقد اجتمــاع وطني موســع لتحديد 
مالمح الميثاق الوطني الذي وصفه بأنه بات غير واضح. 
وأشــار إلــى أن هــذه الجلســة تمثل لحظــة وطنية 
صادقــة تجتمع فيها القيادات الفلســطينية والنواب 
من حركتي حماس وفتح والمســتقلين، ويجب علينا 
استثمار هذه الجلســة والبناء عليها، والعمل بشكل 
دؤوب نحو بناء استراتيجية واضحة تعيد بناء مشروع 
تحرير فلسطين ووضع الميثاق الوطني الفلسطيني 
ا بالعمل  الذي تم تجاوزه في مراحل تاريخية، مطالًب
من أجل التخلص من االحتالل، واإلســراع نحو وحدتنا 

الوطنية إلعادة االعتبار للوطن والقضية. 
تنسيق مجّرم 

بدورهــا نوهــت النائبة هــدى نعيم إلى أن التنســيق 
تمارسه  الذي  األمني 
الضفة  أمــن  أجهــزة 
مع االحتــالل هو أمر 
مقبول  وغير  مُجرّم 
من الناحية الوطنية، 
داعيــة إلنهــاء هــذه 
المهزلــة، معتبرة أن 
هي  الوطنية  الوحدة 
ألن  حاليًــا  األهــم 
لن  التحــرر  عناصــر 

تكتمل بدونها. 
أن  "نعيــم"  وأكــدت 

أي نوع من التشــارك مع االحتــالل يعتبر خيانة للوطن 
والشــعب والقضية الفلســطينية، داعية لدعم مشروع 

المقاومة بكل السبُل الممكنة وعلى كل األصعدة. 
قوتنا في وحدتنا 

من ناحيته نادى النائب ســالم سالمة بضرورة تحقيق 
الوطنيــة  الوحــدة 
معتبــرًا إياهــا ســر 
قوتنا، مخاطبًا نواب 
حركــة فتــح بقوله:" 
أيهــا االخوة  انظــروا 
كم هي سعادة شعبنا 
وهم يتابعوننا ونحن 
نجلس معًا تحت قبة 
أن  وعلينا  البرلمــان، 
نستمر بعقد جلساتنا 
الموحــدة علــى أمل 
أن يلتحــق بنــا بقية 

النواب". 
العربيــة واإلســالمية  والقيــادات  الحكومــات  وناشــد 
بضرورة السماح لشعوبهم ليقوموا بواجباتهم الدينية 
واألخالقية والقومية تجاه المسجد األقصى والمقدسات 
في األرض الباركة فلســطين، مطالبًا بترجمة التقرير 

لعدة لغات وتعميمه على أوسع نطاق. 

مداخالت النواب
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النائب المصري: نبذل أقصى الجهود لتخفيف أزمات غزة

أكد النائب مشير المصري أن التواصل الذي حدث 
مؤخــرًا مع كتلة فتح البرلمانيــة يأتي في إطار 
تعزير العالقــات الوطنية وبذل الجهود من أجل 
تخفيــف األزمات التي يمر به قطاع غزة، وبهدف 
إعادة تفعيل المجلس التشــريعي الفلسطيني، 
األمر الذي يضمن مناقشــة العالقــات الوطنية 

تحت قبة البرلمان.
جاءت تصريحات "المصري" لدى استقباله مخيم 
طالبات متفوقات من الجامعة اإلسالمية، وذلك 
أمس بمقر التشــريعي، موضحًا أن فوز حماس 

التحديــات التي واجهها خالل مســيرة علمه منذ 
االنتخابــات، موضحًــا أن اختطــاف النــواب في 
الضفــة الغربية من قبل االحتــالل واغالق مقر 
المجلس فــي رام اهلل من قبل الســلطة يأتيان 
فــي مقدمة تلك المعوقات التي تهدف إلفشــال 
التجربــة البرلمانيــة لحركة حمــاس، مؤكدًا أن 
التشريعي مستمر بعمله في الرقابة على األداء 
الحكومي والتشريعي وإقرار الموازنات السنوية 
إضافة الــى متابعة شــكاوى المواطنين ومحالة 

وضع الحلول المناسبة لها.

في التشــريعي شكل بوابة التحول في الخارطة 
السياسية الفلســطينية، مشــيرًا إلى أن حركة 
حماس تســعى إلجــراء انتخابــات نزيهة إلخراج 

الحالة الوطنية من الحالة السياسية الراهنة. 
وبين أن أعضاء المجلس التشــريعي هم أعضاء 
في المجلس الوطني الفلسطيني بنص القانون 
األساســي، في حين أن هيئة رئاســة التشريعي 
ورؤساء اللجان هم أعضاء في المجلس المركزي.

اســتعرض "المصــري" أهــم أعمــال المجلــس 
التشريعي وانجازاته خالل الفترة الماضية وأهم 

استقبلت النائبة هدى نعيم وفدًا من طالبات 
الكتلة االســالمية من محافظة غزة، وذلك 
يوم أمس األول بمقر المجلس التشــريعي 
فــي مدينة غــزة، وهدفت الزيــارة لتعريف 
الطالبــات على الــدور الذي يمارســه نواب 
وانجازاتهم واعمالهم  التشريعي،  المجلس 
البرلمانيــة، باإلضافــة ألخــر المســتجدات 

السياسية.
وأكدت النائبة "نعيم" أنها ستسعى جاهدًة 
من أجل دعم المســيرة التعليميــة، ولرفع 
التحصيل الدراسي للطالب وذلك في سبيل 
االرتقــاء بالمجتمــع الفلســطيني وتخريج 
كــوادر طالبية تســاهم في رفعــة الوطن 

وتقدمه، وتناولت األوضاع السياسية الحالية 
التي تمر بها القضية الفلسطينية، موضحة 
مــا يجــري بالقــدس والمســجد األقصــى 
والتفاعل الشــعبي والدولي مع األزمة التي 
انتهت بتراجع االحتالل وانتصار المرابطين 

في األقصى.
وأثنــت على جهــود الكتلة االســالمية في 
متابعتهــا للطالبــات مــن خــالل برامجهــا 
التربويــة متمنيــًة لهــم دوام التقــدم في 
كافة المجــاالت، معبرة عن رضاها عن دور 
المرأة الفلســطينية في العمــل البرلماني، 
ومســتعرضة مراحــل مهمة مــن تجربتها 

الشخصية.

االحتالل يختطف النائب "البوريني" ويحوّل عبد الرازق لالعتقال اإلداري 
اختطفت قوات االحتالل يــوم أمس النائب 
حســني البوريني بعد مداهمة بيته الواقع 
بقرية عصيرة الشمالية في نابلس بالضفة 
الغربية المحتلة واقتادته لجهة غير معلومة، 
إلى ذلك استنكرت رئاسة المجلس اختطاف 
الدوليــة  الجهــات  "البورينــي" داعيــة كل 
والمؤسســات الحقوقيــة للعمــل على لجم 
االحتالل واجبــاره على االفــراج عن النواب 

واحترام الحصانة البرلمانية.
وفي ذات الســياق أصــدرت محكمة "عوفر" 
قــرارًا  مؤخــرًا  الصهيونيــة  العســكرية 
باالعتقــال اإلداري لمــدة "4" أشــهر بحــق 
النائب في المجلس التشريعي عن محافظة 
سلفيت عمر محمود عبد الرازق، وذلك بعد 
مضــي أســبوعًا واحدًا علــى اختطافه من 

بيته.
بالمجلــس  اإلعالميــة  الدائــرة  ونــددت 

التشــريعي فــي تصريح صحفــي أصدرته 
بقرار المحكمة الصهيونية معتبرة بأن قرار 
فرض اإلداري على النواب هو قرار سياسي 
من حكومة االحتالل، وذلك لضمان تغييبهم 
لشهور وسنوات دون تهمه، أو ملفات إدانة، 
وذلك للتقليــل من تأثيرهم على الشــارع 
الفلسطيني، وممارسه الضغط عليهم للحد 
من دورهم الطليعي في مواجهة سياســات 

االحتالل.
يشــار إلى أن النائب "عبد الرازق" البالغ من 
العمر "53" عامًا كان قد شغل منصب وزير 
الماليــة في الحكومة العاشــرة، وقد اعتقل 
ســابقًا "6" مرات، وأمضى مــا يزيد عن "7" 
سنوات في ســجون االحتالل، الجدير ذكره 
أن قــوات االحتالل كانت قــد أعادت اعتقال 
النائــب "عبد الرازق" في الثالث والعشــرين 

من الشهر المنصرم. 

النائبة هدى نعيم تستقبل وفدًا من طالبات الكتلة االسالمية بغزة

تهنئة من األعماق

يتقدم د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشريعي واإلخوة النواب والموظفين كافة 

بالتهنئة القلبية الحارة من أمين عام المجلس                  
د. نافذ المدهون

بمناسبة تماثله للشفاء بعد إجرائه عملية قلب 
مفتوح تكللت بفضل اهلل بالنجاح، كما ويتقدمون 
بعظيم الشكر واالمتنان للطاقم الطبي البارع الذي 

أجرى العملية.
حمدا هلل على السالمة
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ماجد أحمد أبو مراد

الوحدة والتشرذم
حًقا إنهما مصطلحان مختلفان تمامًا، الوحدة والتشرذم بينهما فرق كبير، هذا ما يجده 
المراقبون لدى اطالعهم على حقيقة األوضاع اإلدارية والسياسية والتنظيمية... في 
ُكاًل من غزة الشــريط الســاحلي الضيق المحاصر، والضفــة مقطعة األوصال بفعل 

االحتالل ومغتصباته وسوء إدارة سلطتها الجاثمة على صدور المواطنين عنوة.
فبينما تســعى غزة بكل قوتها نحو تجميع نقاط القــوة والتغلب على ضعفها وآثار 
حصارهــا الذي تجــاوز العقد مــن الزمن، وهذا الســلوك يتعزز يومًــا بعد يوم في 
تصرفــات وقــرارات قيادة غزة أو حكامها إذا صح التعبير، ســلوك بــدى واضحًا في 
الجلســة الطارئة األخيرة التي عقدها المجلس التشــريعي يــوم الخميس الماضي 
بمقره في مدينة غزة لمناقشــة أوضاع المســجد األقصى المبــارك ومدينة القدس 

المحتلة. 
الجلســة المذكورة حضرها نواب عن كتلة فتح البرلمانية وأخرين مستقلين، وذلك 
بدعوة وإصرار من رئاسة المجلس التي أصرت على اظهار مالمح الوحدة في مقاومة 
ومجابهة مخططات االحتالل "التهويدية" في القدس، كانت جلســة تستطيع القول 
إنهــا غير عادية من حيث الحضور والتغطية اإلعالمية واالهتمام المجتمعي بها، إن 
فرحة شــعبنا في غزة والضفة والشــتات كانت ملحوظة لدى متابعتهم عبر الفضاء 
اإلعالمــي وقائع تلك الجلســة التي جمعت أطياف اللون السياســي على الرغم من 
االختالف الواقع بينهم في وجهات النظر، غير أن لسان الحال يقول:" القدس أكبر من 
الخالفات، واألقصى يجمع الكل الفلسطيني، والهجمة الصهيونية ينبغي أن تحارب 

ويقف الجميع في وجهها صًفا واحدًا".
فــي هــذه األثناء التي تســعى غزة فيها للتجميــع وتقريب وجهــات النظر من أجل 
مصلحة المواطن والمصلحة الوطنية العليا تجد الضفة وســلطتها وحكومتها تسير 
نحو الفرقة والتشــرذم والتفرق على كل األصعــدة، فالحكومة فيها تعمل بكل جد 
لمحاربة المواطن في رزقه وقوت أطفاله، فهي ماضية في إحالة الموظفين للتقاعد 
االجباري المضرّ بمســتقبل الموظف وأســرته، ماضية في التضييق على مواطنيها 
دون النظر لمستقبل األطفال واألجيال القادمة، وكل هذا بتوجيهات من عجوز عاجز 
مــا زال يتشــبث بأطراف رداء الدنيا بكل قوة وعلى حســاب األخريــن، ألنه ال يؤمن 
بنظريــة تدافع األجيال وال القيادات الشــابة، وال يرغب برؤية مــن يخالفه الرأي وال 

يضيق ذلك. 
النظريــة العالمية الحديثــة في إدارة الدول بات واضحة فــي توجهاتها نحو صناعة 
األحالف والتجمعات السياسية االستراتيجية منها والتكتيكية، واالنضمام في تكتالت 
بشــرية وصناعية وتكنولوجية من شــأنها أن تشــد أزر أصحابهــا وتقويتهم، بينما 
"رئيســنا المفدى" يحارب األقوياء من أبناء شعبه، ويضيق على الضعفاء، فال يخرج 
بفعل سياساته المقيتة الضعيف من مربع ضعفه، وال يسمح للقوى بممارسة أعماله 

ومهامه وتطويع قدراته وتحالفاته لخدمة الوطن ومصلحة المواطن.
والســؤال المطروح لمتى ســيبقى الحــال على ما هو عليه، الحل مــن وجهة نظرنا 
المتواضعــة هو أن يلتف أهل غزة وأحبابها ومناصريها حول بعضهم البعض بغض 
النظــر عن مواقعهــم أو األماكن التي يتواجدون فيها، وذلــك من أجل صياغة رؤية 
وطنية حرة إلخراج غزة من أزماتها والتخفيف من معاناة أهلها الذين مســهم الضرّ 
وقتــل أطفالهــم الحصار، وأجهز على مرضاهم سياســة منع التحويــالت الطبية... 
فعــاًل آن لغزة أن تجتمع وتُجمّع القدرات والكفاءات وأن تتحلل من خالفات الماضي 
المقيتــة وتمضى نحو الخــروج من عنق الزجاجــة والحزبية إلى فســحة المفاهيم 

الوطنية والقواسم المشتركة بين األطياف كلها. 
المواطن الغزي أرهقه الوضع القائم منذ ســنين وهو ينتظر قيادة وحدوية حكيمة 
وجريئــة تتخذ إجراءات وقرارات غير تقليدية لكســر روتين الحيــاة وتغيير معالمها 
الصعبة، وهذا كله ال يتأتى إال بتجمع قيادي يؤمن بالوطن أكثر من إيمانه بالحزبية، 

آمل أن نكون على موعد قريب لتفريج الكربات وتنفيس األزمات.   
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

األول  النائــب  بحــر  أحمــد  د.  زار 
لرئيس المجلس التشــريعي الطالبة 
الكفيفة أســماء خضر أبــو هالل من 
محافظــة رفــح، وقــدم لهــا التهنئة 
بمناســبة تفوقهــا بالثانويــة العامة 
علــى  وحصولهــا  األدبــي"  "الفــرع 
معــدل "95.5"%، ورافــق "بحــر" في 
زيارتــه النائبة هدى نعيــم، واألمين 
العام لحركة األحــرار خالد أبو هالل، 
باإلضافــة لوفــد رفيــع مــن مديرية 

التعليم بمحافظة رفح. 

وأشاد "بحر" بالطالبة التي حققت هذا 
التفوق على الرغم من كونها كفيفة، 
منوهًــا علــى أنهــا نمــوذج يحتذى 
به، مشــددًا على أنها تتمتــع بإدارة 
ال تقهــر، وأضــاف:" هــي مــن قهرت 
الظروف المحيطــة بها، وتغلبت على 
اعاقتها ونافســت على أعلى المراتب 
وحصلت على أفضل الدرجات، بفضل 
اهلل ثم صبرها وإرادتها القوية التي ال 

تلين". 

بدوره رحب والد الطالبة بالوفد الزائر 
وشكر لهم زيارتهم وشدد على اعتزاز 
عائلته بالزيــارة التي اعتبرها بمثابة 
محفز كبيــر لكريمته وعموم العائلة، 
من ناحيتها أشارت الطالبة "أبو هالل" 
إلى أنها تســلحت أثناء فترة الدراسة 
بالصبــر  لالمتحانــات  واالســتعداد 
والمثابرة رغم قسوة الظروف، منوهة 
إلى أنها ستواصل مسيرتها التعليمية 

وتلتحق بكلية الشريعة.  

ثمــن د. أحمد بحــر الموقــف العظيم 
مشــروع  بدعــم  المتمثــل  لشــعبنا 
المقاومة من خالل صبره على الحصار 
أثنــاء كل عــدوان  المقاومــة  ودعــم 
يشــنه االحتالل على القطاع، جاء ذلك 
لدى اســتقباله رئيس لجنــة الحاضنة 
الشــعبية في حركة حماس المهندس 
محمــد الفــرا، وعــدد مــن أعضائهــا، 
بحضــور كوكبة مــن نــواب المجلس 
التشــريعي، يــوم أمــس بمكتبه في 

مدينة غزة. 

وأكــد "بحــر" علــى ضــرورة أن تقــف 
الحكومة وحركة حماس الى جانب أبناء 
شعبنا ودعمه، وإقامة مشاريع صغيرة 
للخريجيــن، ودعــم العمــال، خاصــة 
في ظل إجــراءات عباس ضــد العمال 
والموظفين وقطــع الرواتب والكهرباء 
ووقف التحويــالت الطبيــة التي ننتج 

عنها عدد من حاالت الوفاة.
مــن جهتــه قــال "الفــرا" إن الحاضنة 
الشــعبية تمثل رقابة المجتمع المدني 
علــى الحكومــة بهدف تعزيز سياســة 

الرقابــة علــى األداء بما يعــزز مفهوم 
الحكــم الرشــيد، وعــدم التمييز بين 
المواطنيــن فــي أي خدمــة تقدمهــا 
الحكومة والمســاواة بيــن الجميع في 

الحقوق والواجبات.
ولفت إلى أن لجنته تهدف أيضا لتوسيع 
الشراكة واالنفتاح على مكونات العمل 
الوطني والمجتمعي، وتعزيز التنسيق 
المؤسسات  والتشــبيك بين  والتكامل 
الحكوميــة وغيرهــا من المؤسســات 

القائمة.

"التشريعي" يكرّم طالبة كفيفة متفوقة بالثانوية العامة

د. "بحر" يستقبل لجنة الحاضنة الشعبية


