
حماس وروسيا وآفاق المستقبل

في أكناف بيت المقدس

النائب أيمن دراغمة

في ظل انشــغال القيادة الروسية بإدارة ملفات الحرب مع أكرانيا، ومع موقف عدم 
التدخــل الذي أبدته حركة حماس في هذا الملف، قام وفد رفيع المســتوى بزيارة 
مفاجئة للعاصمة الروسية األسبوع المنصرم، والقت هذه الزيارة تركيزًا وتغطية 
إعالمية هامة ألهميتها من حيث التوقيت والســياقات المتوقعة، هذا وعلى الرغم 
مــن العالقات بين روســيا وحماس ليســت حديثة والزيــارات واللقاءات مســتمرة 
وبشــكل رســمي ومعلن إال أن هناك أهمية خاصة لهذا اللقاء ولهذه الزيارة، فمن 
طرف حركة حماس فهي تحرص على تطوير هذه العالقة وتطمح أن يكون هناك 
دورًا أكثــر فاعليــة وحيوية للدور الروســي في الملف الفلســطيني من أجل خلق 
توازن دولي لصالح القضية الفلســطينية على صعيد مجلس األمن والمؤسســات 
الدولية وعلى صعيد السياســة الدولية بشــكل عام، فروســيا ليست فقط عضوًا 
ثابتًــا في مجلس األمن، بل هنــاك تقديرات عالية لدور روســي وصيني وهندي 
على مســتقبل السياسة الدولية في ظل انحســار وتراجع الدور األمريكي، وبداية 
تشكل سياسة دولية قائمة على تعدد األقطاب والمحاور، كما أن االهتمام الروسي 
في الشــأن الفلسطيني لها بعد تاريخي فالعالقة مع الروس بدأت مع بداية الثورة 
الفلسطينية المعاصرة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت فصائل العمل 
الوطني الفلســطيني تعتمد على امدادات الســالح والتدريب من روسيا والمعسكر 
الشرقي، وبالنسبة لحماس فموسكو كانت من أوائل العواصم التي استقبلت وفدًا 
رســميًا من الحركة بعيد فوزها في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، كما 
أن العالقات مع الروس بقيت مستمرة وتواصلت الزيارات واللقاءات مع المسؤولين 
الروس، هذا على الرغم من العالقة الرســمية الجيدة بين روســيا ودولة االحتالل.

جــاءت هذه الزيارة فــي ظل التوتر الحاصل بين موســكو وتل أبيــب على خلفية 
الموقف اإلســرائيلي مــن الحرب الروســية االكرانيــة والمنحاز للجانــب األكراني 
بالرغــم مــن المصالح المشــتركة والهامة بيــن البلدين، وقــد زادت حدة الخالف 
والتوتــر علــى أثــر اتهــام روســيا إلســرائيل بتزويــد أكرانيــا بالعتاد والســالح 
والمقاتليــن، وقــد دخلــت العالقــة بيــن الطرفيــن مرحلــة التراشــق اإلعالمــي 
واالتهامــات المتبادلة والتي تطورت إلى اشــتباك دبلوماســي وأزمة دبلوماســية.

فــي هــذه الظــروف الملبــدة بالخــالف الروســي اإلســرائيلي وتقديــرًا لوجــود 
مصالــح مشــتركة ومتبادلــة التقى الوفد الضيف برئاســة د. موســى أبو مرزوق، 
الخارجيــة  الــروس والشيشــان، ومنهــم نائــب وزيــر  المســؤولين  بعــدد مــن 
الرئيــس بوتيــن للشــرق األوســط ميخائيــل يوغدانــوف. الروســي ومبعــوث 

حمــاس من طرفها ترى في هذه الزيــارة فرصة هامة للتأكيد علــى أهمية الدور 
الروســي فــي الشــرق األوســط ولشــرح الموقف مــن الوضــع العام في الســاحة 
الفلســطينية ولتوضيــح خلفيــة تصاعد أعمــال المقاومة في اآلونــة األخيرة في 
الضفــة الغربيــة والقــدس والداخل الفلســطيني، وهــي بذلك تريــد مزيدًا من 
الدعم السياســي الدولي لصالح حق الشــعب الفلســطيني فــي مقاومة االحتالل 
في ظــل اختالل توازن السياســة الدوليــة لصالح دولة االحتالل بســبب المواقف 
األمريكيــة والغربيــة المنحــازة، وبســبب المواقف العربيــة المطبعــة والداعمة. 
في ســياق آخر؛ فإن من مصلحة حماس وحركات المقاومة الفلســطينية أن يكون 
هنــاك دورًا لروســيا فاعاًل علــى قاعدة اعتراف موســكو بالحق الفلســطيني في 
حــده األدنى وهو دولة فلســطينية مســتقلة على حدود 1967 وضد االســتيطان 
وتهويد القدس وتشــريد الســكان وااللتزام بالقانون الدولي اإلنساني في مقابل 
صلــف وانحيــاز أمريكــي غربي لصالــح دولــة االحتــالل وممارســاتها العدوانية 
الظالمة، ولكن حتى يســتطيع الفلســطينيون اســتثمار هذه العالقة  واالســتفادة 
مــن التغيــرات الدولية اآلخذة في التشــكل، فــال بد من أن تتشــكل قيادة موحدة 
للشــعب الفلســطيني وأن يكون هناك برنامجًا وموقًفا موحــدًا يعبر عن النضال 
والجهــاد مــن أجــل الوصــول للحقــوق الفلســطينية فــي التحرير واالســتقالل.
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لؤي حجازي - إبراهيم العيسوي
تحريــــر ومتابعــة

محمد رضوان
تصدر عن المكتب اإلعالمي في  إشــراف عــام

المجلس التشريعي الفلسطيني

العــدد
)342(

تصميم وإخراج
حســـام أبو دقـة

خالل لقاء رئاسة التشريعي مع رئاسة الخارجية والصداقة الفلسطينية بمجلس الشورى اإليراني

قال رئيــس المجلس التشــريعي باإلنابة 
د. أحمــد بحر :”إن االحتــالل الصهيوني ال 
يــزال يراهن علــى حالة التواطــؤ الدولي 
وازدواجيــة المعاييــر الدولية في التعاطي 
ويســتخدم  الفلســطينية،  القضيــة  مــع 
التطبيع كخنجر مسموم في ظهر قضيتنا 

وثوابت أمتنا”.
العربيــة  األمــة  بحــر مواقــف  د.  وثمــن 
التــي  الدوليــة،  والمواقــف  واإلســالمية 
واألقصــى،  للقــدس  نصــرة  انتفضــت 
خصوصًــا البرلمانية، “والتــي أعلنت عن 
وقوفهــا وتضامنها مــع شــعبنا وقضيتنا 
اإليرانــي  الموقــف  العادلــة، وخصوصًــا 

المقدر”.
وأكد د. بحر خالل لقاء برلماني مع رئيس 
لجنــة الشــئون الخارجيــة ورئيــس لجنة 
الصداقة الفلســطينية بمجلس الشــورى 
اإليرانــي الســيد عبــاس كلرو بمناســبة 
يوم القــدس العالمي دعمــًا للقدس؛ أكد 
علــى ضــرورة اســتمرار حالــة التضامــن 
القــدس  قضيــة  مــع  الجــاد  والتفاعــل 
واألقصــى، والعمل على تحشــيد الجهود 
البرلمانيــة، إلدانــة االحتــالل الصهيوني 
ومالحقتــه في المحاكــم الدولية، وســن 
القوانين والتشريعات التي تجرّم التطبيع 
والتواصــل وإقامــة العالقــات السياســية 

واالقتصادية والتجارية معه.
وأشــاد بقانون مواجهة اإلجراءات العدائية 
للكيــان الصهيونــي ضد الســالم واألمن 
الــذي أقــره مجلس الشــورى اإلســالمي 
اإليرانــي، والــذي يحظر اســتخدام العلم 
بالقــدس عاصمة  ويعتــرف  الصهيونــي، 
أبديــة لفلســطين، وأقــر إنشــاء ســفارة 
افتراضيــة إليــران فــي القــدس، ويحظر 
أي تعاون اســتخباري لمصلحــة االحتالل، 
ويمنع أي تعاون أو اتفاق مع األشــخاص أو 

المؤسسات المرتبطة باالحتالل”.
ودعــا د. بحــر كافــة البرلمانــات العربية 
واإلســالمية والدولية، للحذو حذو مجلس 
اإليرانــي، عبــر ســن قوانيــن  الشــورى 
وتشــريعات تســهم فــي إدانــة االحتالل 

الصهيوني وعزله ومالحقته دوليًا.
للجمهوريــة  والتقديــر  الشــكر  ووجــه 
اإلســالمية اإليرانيــة، رئاســًة وبرلمانًــا 
وحكومــًة وشــعبًا، على دعمها المشــرف 
الفلســطينية  ومؤازرتها األصيلة للقضية 
وللمقاومة الفلسطينية، حيث شكلت إيران 
قــوة اإلســناد الحقيقي لشــعبنا وقضيته، 
وفــي مقدمتهــا قضية القــدس، في ظل 

د. بحر يشيد بالدعم اإليراني للقدس واألقصى ويثمن قوانين البرلمان 
اإليراني التي تجرم االحتالل والتطبيع معه

مخططات التصفيــة والتهويد التي تهدف 
إلى تركيع شعبنا وطمس هويته وحقوقه 

وثوابته الوطنية.
وتطــرق د. بحــر لوقائع الهجمة الشرســة 
ومجريــات العدوان الصهيونــي الذي طال 
األقصى، واالعتداء الســافر على المصلين 
والمرابطين والمرابطات بباحاته، واعتقال 
المئــات منهــم، في ظــل مخطــط معلن 
لتقســيم األقصــى زمانيًــا ومكانيًا وذبح 
القرابين داخله، ضمن خطوة من سلســلة 
خطوات أمعن فيها االحتالل في محاوالته 
لتهجير أهالي القدس وتهويد مقدســاتها 
الحضــاري  وموروثهــا  تراثهــا  وطمــس 
الفلسطينية  معالمها  وتغيير  واإلنســاني، 
وطابعها العربي واإلسالمي، ومحاولة بناء 

هيكلهم المزعوم على أنقاضه.
بإرهابــه  أراد  الــذي  :”االحتــالل  وقــال 
وآلــة حربــه في هــذا الشــهر الفضيل أن 
يســتفرد باألقصى فوجئ بمالحم شــعبنا 
البطوليــة التــي ســطرها، فوجــد درعــًا 
حاميًا بأجســاد المرابطين والمرابطات في 
باحــات األقصى، وكانت العمليات الفدائية 
النوعية داخل فلســطين المحتلة عام 48 
والتي أربكت منظومته السياسية واألمنية 
واالســتخبارية، والهبــة الشــعبية العارمة 
التــي تصــدت للعــدوان الصهيونــي على 

األقصى”.
الحشــود  “لتتالقــى  بحــر  د.  وأضــاف 
الفلســطينية الهــادرة القادمة من القدس 
والضفــة الغربية وفلســطين المحتلة عام 
48 في مشهد مهيب داخل باحات األقصى، 
المخطــط  علــى  النصــر  رايــات  وترفــع 

قــال مدير عام الشــؤون القانونية والتشــريعية 
أمجــد  التشــريعي  المجلــس  فــي  والبحــوث 
أولوياتــه  ترتيــب  أعــاد  التشــريعي  إن  األغــا، 
التشــريعية خــالل المرحلــة المقبلــة، ويعكــف 
القوانيــن  علــى دراســة حزمــة مــن مشــاريع 
 التــي تالمــس احتياجــات المواطــن والمجتمع.
وبين أن مشــاريع القوانين تشمل مشروع قانون 
المخــدرات المعــدل، ومشــروع قانــون التقاعد 
المعــدل، ومشــروع قانــون تصفيــة التــركات، 
ومشــروع قانون تنمية أموال الوقف، ومشــروع 
قانون أصول المحاكمات الشرعية، ومشروع قانون 
األحوال الشــخصية، ومشــروع قانون المسؤولية 
الطبية، ومشروع قانون الصلح الجزائي المعدل، 
ومشروع قانون صندوق دعم الجرحى، ومشروع 
قانون معــدل لقانــون المرور، ومشــروع قانون 
الصناعــة، ومشــروع قانــون حماية المســنين، 
 ومشــروع قانــون معــدل لقانــون حــق العودة.
وأشــار إلى أن مشــروع قانون المخدرات المعدل 
الســتدراك  واســعة  تعديــالت  علــى  يشــمل 
قصــور وإشــكاليات عمليــة أفرزتها الممارســة 
العمليــة، حيــث تــم تغليــظ العقوبــات لبعض 
األفعــال وتجريم أفعــال جديــدة وإضافة أحكام 
اإلدارة  فــي تســهيل مهــام  إجرائيــة تســاهم 
 العامة لمكافحــة المخدرات في كشــف الجرائم.
ولفــت إلى أن مشــروع قانــون التقاعــد المعدل 
جــاء الســتدراك بعض أوجــه القصــور ومعالجة 
وانصــاف  الحديثــة  المســتجدات  مــن  العديــد 
وتقليــص  للتقاعــد  المحاليــن  الموظفيــن 

المســجد  إســالمية  معلنــة  الصهيونــي، 
األقصــى، وأنــه حــق خالص للمســلمين، 

وليس لليهود حق فيه بأي شكل كان”.
وتابــع “انتصــرت المقاومة الفلســطينية 
الباســلة للقــدس واألقصى مجــددًا، كما 
انتصرت في رمضان العام الماضي، حينما 
قطعــت بســيف القــدس رأس المخطــط 
واألقصــى،  القــدس  بحــق  الصهيونــي 
تكريسًــا لمعادلــة وحدة كافــة األراضي 
الفلســطينية، وليعلم الصهاينة أن ســيف 
القــدس ما زال مشــرعا أمــام أي محاولة 
غدر أو تجاوز للخطوط الحمراء في القدس 
واألقصى، فالقدس هي درة التاج، ورمزية 

الحق وعنوان الصراع”.
وأكد د. بحر أن الشعب الفلسطيني صامد 
على أرضه، متمسك بحقوقه وثوابته، وأن 
مقاومته الباسلة ســتظل حامية ومدافعة 
عــن القــدس واألقصــى، وحافظــة لعهد 
الشــهداء والمجاهديــن، ووفيّة لمســيرة 
العطــاء والتضحيات، وســوف تكــون عند 
حسن ظن أمتها اإٍلســالمية والعربية بها، 
ولــن يفلح أحــد فــي حرفها عــن بوصلة 
وحقهــا  والشــهادة،  والمقاومــة  الجهــاد 
المشروع في مقاومة االحتالل والدفاع عن 
أرضنا وشــعبنا ومقدســاتنا، حتى تحقيق 
النصــر والتحريــر وإنجاز مشــروع العودة 

واالستقالل.
وفي ختام كلمته هنأ د. بحر، رئيس لجنة 
العالقات الخارجية فــي البرلمان اإليراني 
عبــاس كلــرو، والشــعب اإليرانــي بقرب 
حلول عيد الفطر الســعيد، ودعــاه لزيارة 

فلسطين.

بدوره؛ أكد رئيس لجنة العالقات الخارجية 
فــي البرلمــان اإليرانــي ورئيــس لجنــة 
الصداقــة الفلســطينية اإليرانيــة عباس 
كلــرو علــى أن إيــران تضع دعــم حقوق 
الشعب الفلســطيني والشعوب المظلومة 
نصــب أولوياتها، وهو ما ينصه الدســتور 

اإليراني.
للشــعب  ايــران  دعــم  أســباب  وحــول 
الفلســطيني قــال كلــرو :”ننطلــق مــن 
المســؤولية الدينيــة المتمثــل بقدســية 
فلسطين واألقصى، والمسؤولية اإلنسانية 
حيــث يرتكب بحق الشــعب الفلســطيني 
المجازر والجرائــم منذ أكثر من 70 عامًا، 
والمســؤولية الدوليــة حتــى تنتهي فكرة 

االستعمار، وإحياء الوحدة اإلسالمية”.
وأشــار إلى جملة القوانيــن التي أصدرها 
مجلس الشــورى اإلسالمي اإليراني لدعم 
الفلســطيني، وعــزل االحتــالل  الشــعب 
ومحاســبته، موضحًا ان المجلس يســعى 

إلصدار قانون شامل حول فلسطين.
وأكــد النائب كلــرو على أن إيــران تدعم 
عســكريًا  فلســطين  دعــم  وســتواصل 
واقتصاديــًا وسياســيًا وغيرهــا، مشــددً 
على ضــرورة التمســك بالمقاومة لتحرير 
فلســطين وكنس االحتالل، داعيًا الشعب 
الفلســطيني للتمســك بمقاومته والتوحد 

من أجل إنهاء االحتالل.
المجلــس  رئيــس  كلــرو،  النائــب  ودعــا 
التشــريعي د. أحمــد بحــر لزيــارة إيران، 
وتعزيــز التواصــل مــع لجنــة الصداقــة 
الفلســطينية اإليرانيــة لدعم فلســطين 

وقضيتها العادلة.

هنأ رئيس المجلس 
التشــريعي باإلنابة 
د. أحمد بحر، اليوم 
رئيــس  األربعــاء، 
برلمــان جمهوريــة 
أفريقيــا  جنــوب 
نوســيفي  الســيدة 
ناكاكــوال،  مابيســا 
بالذكرى الـ28 ليوم 

الحرية.
بحــر في  د.  وقــال 
التهنئــة  برقيــة 

:”ونحــن إذ نتقدم لكم بالتهنئة باســم شــعبنا 
الفلسطيني فإننا نعرب عن اعتزازنا بالعالقات 
التاريخية واألخوية التي تجمع شــعبينا وبلدينا 

د. بحر يهنئ جنوب أفريقيا بمناسبة يوم الحرية
الشقيقين”.

وثـــمن د. بحـــــــر 
الثابتــة  المواقــف 
والمشرفة لجنـــوب 
أفريقيــا فــي دعم 
حقــوق الشعـــــــب 
لفلـسطيـنـــــــــي  ا
أجل  مــن  ونضالــه 
إنهاء االحتالل ونيل 
المشــروعة  حقوقه 
الحريــــــــــة  فـــي 
وإقـامة  واالستقالل 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وتمنى لشــعب جنوب افريقيا الشــقيق المزيد 

من التقدم واالزدهار.

األغا: التشريعي يعكف على دراسة حزمة من مشاريع 
القوانين التي تالمس احتياجات المواطن والمجتمع

 الفجــوة التشــريعية مــع المحافظات الشــمالية.
وأوضــح أن مشــروع قانــون تصفيــة التــركات 
الحقــوق  إلــى تيســير الحصــول علــى  يرمــي 
دون  سلســة  إجــراءات  خــالل  مــن  اإلرثيــة 
 الحاجــة لرفــع قضايــا وإطالــة أمــد التقاضــي.
وبيــن أن مشــروع قانــون تنمية أمــوال الوقف 
الوقفيــة  األمــوال  إدارة  لتنظيــم  يهــدف 
واســتثمارها والحفــاظ عليها ال ســيما أن اإلطار 
القانونــي الناظــم لهــذه األمــوال قديــم ولــم 
يعد يتناســب مع التطــورات الحديثــة للعقارات 
واألمــالك الوقفية التي تكتســب أهميــة كبيرة 
جــدا. هامــة  ومصــارف  مصالــح  خدمــة   فــي 
وقــال إن مشــروع قانــون أصــول المحاكمــات 
الشــرعية جديد قيد الدراسة يســتهدف تحديث 
اإلجــراءات وأصــول المحاكمــات المعمــول بهــا 
لــدى المحاكــم الشــرعية للحــد من إطالــة أمد 
 التقاضــي وتيســير اإلجراءات علــى المتقاضين.
وأضــاف أن مشــروع قانــون األحوال الشــخصية 
قيد الدراســة من مجلس القضاء لمعالجة العديد 
من أوجه القصور الخاصة باألحوال الشــخصية ال 
ســيما أن المرجع القانوني الناظم لهذه المسائل 
قديم ومشتت بين قانون العائلة وقانون األحوال 
 الشخصية العثماني ويحتاج لمواكبة للمستجدات.
وأردف أن مشــروع قانــون المســؤولية الطبيــة 
هــو مقتــرح مقــدم مــن وزارة الصحــة ولجنــة 
حيــث  لدراســته،  الحكومــي  العمــل  متابعــة 
أنــه يكتســب أهميــة كبيــرة باعتبــاره مظلــة 
قانونيــة معياريــة لتنظيــم المســؤولية الطبية 

أشــاد النائــب فــي البرلمــان األردنــي خليــل 
عطية، بالبطــل الكويتي في لعبة الشــطرنج 
بــدر الهاجــري بعــد انســحابه من منافســات 
بطولــة “صنــواي” الدولية للشــطرنج المقامة 
 في إســبانيا رفضًا لمواجهة العب إســرائيلي.
وأكــد النائب عطية، أن الشــعب الكويتي يثبت 
مجــددًا تمســكه “بوصلــة األمة” ومشــاعرها 
ومواقفها وضميرها عندما يتعلق األمر بالقضية 
 الفلسطينية والعدو الواضح الواحد الصهيوني.
وقــال :”إن الشــعب الكويتي ينبــض بالعروبة 
والكرامــة ويلقن الجميع درسًــا فــي الوطنية 
والمواقف المسئولة حيث المؤسسات الكويتية 

 واإلجــراءات والمحــددات لجبــر الخطــأ الطبــي.
الجزائــي  الصلــح  قانــون  مشــروع  أن  وبيــن 
المعــدل يهــدف إلــى إجــراء تعديــالت واســعة 
علــى قانــون الصلــح الجزائــي لتصويب بعض 
المالحظات الشــكلية واإلشــكاليات العملية التي 
أفرزتهــا الممارســة العمليــة والراميــة لضبــط 
الجنائيــة. والعدالــة  الجنائــي  الــردع   سياســة 

دعــم  صنــدوق  قانــون  مشــروع  أن  وأوضــح 
الجرحــى  حقــوق  لتحصيــن  يهــدف  الجرحى 
واســنادهم مــن خــالل مظلــة قانونيــة عادلة 
تكفــل لهم حقوقــًا مادية ومعنويــة ضمن إطار 
قانونــي، الفتــًا إلــى أن مشــروع قانــون معدل 
لقانــون حــق العــودة جــاء لتنظيم عمــل لجان 
المخيمــات ضمن مرجعية قانونيــة دون اإلخالل 
 بمســؤولية وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن.

لقانــون  معــدل  قانــون  مشــروع  إلــى  وأشــار 
المــرور يهــدف إلضافــة مــادة جديــدة لتنظيم 
حــوادث  علــى  المفروضــة  الماليــة  الغرامــات 
المــرور بهــدف تحصينهــا من الطعــن ولتحقيق 
المخالفيــن  بحــق  والخــاص  العــام  الــردع 
 والمتهوريــن والحــد مــن الحــوادث المروريــة.

ولفت إلى أن مشروع قانون الصناعة جاء لتنظيم 
قطاع الصناعة والمشاريع الصغرى والكبرى ضمن 
إطار قانوني يوضح الحقوق واألعباء واالمتيازات، 
مبينًا أن مشــروع قانون حماية المســنين يهدف 
لتحصيــن كبار الســن قانونيــًا واســنادهم من 
خالل تكريــس الحقــوق الماليــة والمعنوية بما 
الصالحــة. والشــيخوخة  الكرامــة  لهــم  يكفــل 

الرسمية واألهلية في خندق موقف واحد ال يقبل 
 لهجتين في قضية الشعب الفلسطيني الصامد”.

شــعبنا  باســم  التحيــة  “نوجــه  وأضــاف 
الشــطرنج  لبطــل  واألردنــي  الفلســطيني 
الكويتــي بــدر الهاجــري الذي قرر االنســحاب 
مــن بطولــة صنــواي الدولية رفضًــا للتطبيع 
ضاربًــا مثــااًل حيًا لنــا جميعًا علــى المنطقة 
التــي تجتمــع فيهــا روح الرياضــة والتنافــس 
 مــع شــرعية اإلخــالق والمواقــف الوطنيــة”.

وحيا النائــب عطية “الــروح الكويتية الرافضة 
للتطبيع في مواجهة موجة المصالح واالنتهازية 

على حساب المواقف والمبادئ واألخالق”.

نائب أردني يشيد بانسحاب كويتي من مسابقة 
دولية رفضا للتطبيع
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اإلثنين
02

باغتيال  التهديد  د.بحر: 
العجــز  داللــة  القــادة 

واإلفالس الصهيوني

هنأ الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية

حذرت من تداعيات السماح للمستوطنين باقتحامه

تعقيًبا على عملية “إلعاد”

02

نائبان: االحتالل يحاول االستيالء 
على قلب مدينة الخليل واملقاومة 

والوحدة كفيلتان بكبحه
03

لقـــــاءات وزيـــــــارات املجلس 
أيــام عيــد  التشــريعي خــالل 

الفطر السعيد
04

رئاســة التشــريعي تعقد لقاًء 
مع رئاســة الخارجية والصداقة 
مع فلسطني بالشورى اإليراني

زار وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحر رئيس 
وبمشــاركة  باإلنابــة،  التشــريعي  المجلــس 
أبــور  ومــروان  الغــول،  فــرج  النائبيــن محمــد 
راس، واميــن عــام المجلــس التشــريعي ثروت 
البيــك، عددًا من أســر القادة والنواب الشــهداء، 
لتهنئتهم بمناســبة حلــول عيد الفطر الســعيد.
وشــملت الجولــة عائلــة الشــهيد الشــيخ أحمد 
ياســين، وعائلــة الشــهيد النائب ســعيد صيام، 
وعائلــة المرحومة النائب مريــم فرحات، وعائلة 
المرحــوم النائب جمال ســكيك، وعائلة المرحوم 
الشــيخ حسن شمعة، وعائلة الشــهيد القائد عبد 
العزيــز الرنتيســي، وعائلة الشــهيد القائد أحمد 
الجعبري، وعائلة الشــهيد القائد باســم عيسى، 
وعائلــة الشــهيد القائــد إســماعيل أبــو شــنب.
وهنــأ د. بحــر أهالــي الشــهداء بعيــد الفطــر، 
العيــد  فــي  الســائدة  الــروح  تكــون  أن  داعيــًا 
أن  وراجيًــا  وترابــط،  ووحــدة  وإخــاء  محبــة 
والبــركات. باليُمــن  عليهــم  اهلل  يعيــده 
القــادة  درب  علــى  المضــي  علــى  وأكــد 
حتــى  ونهجهــم  لدمائهــم  والوفــاء  الشــهداء 
الشــهداء  بمناقــب  مشــيدًا  فلســطين،  تحريــر 

د.  باإلنابــة  التشــريعي  المجلــس  رئيــس  أدان 
أحمــد بحــر منع االحتــالل اإلســرائيلي رفع أذان 
صــالة العشــاء فــي المســجد األقصــى الثالثاء 
يســمى  بمــا  االحتفــال  بحجــة   ،2022 أيــار   3
الذكــرى العبريــة لتأســيس كيانهــم المزعوم.

وقــال د. بحــر فــي بيان صحفــي :”إن منــع أذان 
صــالة العشــاء عــن المســجد األقصــى المبارك 
شــعبنا  لمشــاعر  مرفوضــًا  اســتفزازًا  يمثــل 
الفلســطيني وأبنــاء األمــة اإلســالمية كافــة”، 
لمســتوطنيه  الســماح  مــن  االحتــالل  محــذرًا 
باقتحــام المســجد األقصى ورفع علــم االحتالل 
فــي ظل الدعــوات لذلك الخميــس 5 أيار 2022.

وأكد أن أي تجاوز للخطوط الحمراء في المســجد 
األقصى سيكون له تداعيات خطيرة يتحمل االحتالل 

أكد رئيــس المجلس التشــريعي الفلســطيني 
باإلنابــة د. أحمد بحر أن العمليات البطولية في 
عمــق االحتالل تمثل انتصارًا لألقصى في ظل 
انتهــاكات االحتــالل وجرائمــه المتواصلة بحق 

أفرجــت ســلطات االحتــالل مســاء األحــد 1 آيار 
2022، عن النائب في المجلس التشريعي الشيخ 
خالد طافش من بيت لحم، من سجن عوفر، عقب 
أن أمضى عامًا ونصف العام في االعتقال اإلداري.
والنائب طافش )58 عاما(، من بلدة زعترة قضاء 
بيــت لحم، اعتقل لــدى ســلطات االحتالل مرات 
عديدة، وأمضى في ســجونها أكثر من 15 عامًا.

لمســجد  خطيبًــا  طافــش  النائــب  وكان 
لحــم،  ببيــت  المهــد  لكنســية  المقابــل  عمــر 
الخطابــة. مــن  الســلطة  تمنعــه  أن  قبــل 
والــده  توفــي  األخيــر  اعتقالــه  وأثنــاء 

المجلس التشريعي يزور عائالت القادة والنواب الشهداء لتهنئتهم بعيد الفطر

رئاسة التشريعي تدين منع االحتالل آذان 
صالة العشاء بالمسجد األقصى

التشريعي: العمليات البطولية تمثل انتصارًا لألقصى في ظل انتهاكات االحتالل

النائب طافش حرًا بعد عام ونصف من االختطاف اإلداري

الوطنيــة. للقضيــة  دعمــًا  وانجازاتهــم 
البرلمانــي،  الوفــد  زار  الســياق؛  ذات  وفــي 
أكبــر  الشــوبكي  فــؤاد  األســير  عائلــة 

اإلســرائيلي. االحتــالل  ســجون  فــي  أســير 
الشــوبكي  األســير  عائلــة  بحــر  د.  وهنــأ 
اهلل  يعيــده  أن  ومتمنيــًا  الفطــر،  عيــد  بحلــول 

عليهــم وعلــى شــعبنا باليمــن والبــركات وقــد 
االحتــالل. قيــد  مــن  األســرى  جميــع  تحــرر 

وأشــاد رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، بثبات 

األسير الشوبكي وصموده األسطوري أمام ظلمة 
السجن وظلم السجان على طريق الحرية والكرامة.

مــن جهتها؛ شــكرت عائلــة الشــوبكي المجلس 
التشــريعي علــى هــذه الزيــارة التــي وصفتهــا 
نــواب  وفــاء  علــى  تؤكــد  التــي  بالطيبــة، 
وقضيتهــم. لألســرى  الفلســطيني  الشــعب 

تهنئة األمة اإلسالمية
وكان رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د. أحمد 
بحر هنأ الشــعب الفلســطيني واألمتين العربية 
واإلســالمية بمناســبة حلول عيد الفطر السعيد، 
راجيًا اهلل أن يعم األمن واالزدهار في كل ربوع األمة.

العربيــة  البرلمانــات  لرؤســاء  بحــر  د.  وأبــرق 
واإلســالمية مهنًئــا إياهم بعيــد الفطــر، داعيًا 
المباركــة  المناســبة  هــذه  يعيــد  أن  اهلل  أن 
عليهــم باليمــن والخيــر والبــركات، وأن يتحــرر 
االحتــالل. دنــس  مــن  والمســرى  األســرى 

ضــرورة  إلــى  برقياتــه  فــي  بحــر  د.  وشــدد 
ســيما  الفلســطيني  الشــعب  دعــم  اســتمرار 
المبــارك،  األقصــى  والمســجد  القــدس  فــي 
حيــث يتغــول االحتــالل عليــه بعدوانه الســافر 
وانتهاكاتــه المســتمرة ومخططاتــه التهويدية.

المســئولية عنها، وقد يهيء األوضــاع لالنفجار.
وأضــاف “أن شــعبنا الفلســطيني فــي كل مكان 
ســيواصل نضاله المشــروع دفاعًا عن المســجد 
األقصى، وســيبقى المرابطيــن والمرابطات في 
باحات المســجد األقصى يمثلون الســياج الحامي 
لمقدساتنا في وجه مخططات االحتالل التهويدية.”

إلــى  الفلســطيني  الشــعب  جماهيــر  ودعــا 
األقصــى  المســجد  فــي  والربــاط  النفيــر 
المبــارك، نصــرة للمســجد األقصــى، والتصدي 
المقدســات. بحــق  االحتــالل  النتهــاكات 

وطالب د. بحر المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل 
للجم االحتالل عن مواصلة عدوانه الســافر على 
المسجد األقصى وإجراءاته القمعية لحرية العبادة 
والتي تشكل تجاوزًا لكل القيم والقوانين الدولية.

شعبنا ومقدساته.
وقــال د. بحــر في بيــان صحفــي تعقيبًــا على 
عملية “إلعاد” شرق “تل أبيب” :”يتحمل االحتالل 
اإلســرائيلي وحده المسئولية عن نتائج استفزازه 

في اليوم العالمي لحرية الصحافة

اعتبرته تكريسا لعنصرية االحتالل

التشريعي يشيد بدور اإلعالم الفلسطيني في كشف إرهاب االحتالل

لجنة األراضي ومقاومة االستيطان البرلمانية تحذر من مشاريع االستيطان وهدم المنازل

أشــاد المجلس التشــريعي الفلســطيني بأداء 
االعالميين والمؤسسات اإلعالمية الفلسطينية 
فــي كشــف إرهــاب االحتــالل بحــق الشــعب 
الفلسطيني والمقدسات اإلسالمية والمسيحية.

وأكد المجلس التشــريعي في بيان له بمناسبة 
اليــوم العالمي لحريــة الصحافة أن اســتهداف 
االحتــالل للصحفييــن، واســتمرار مالحقتهم، 

حــذرت لجنة األراضــي ومقاومة االســتيطان في 
المجلــس التشــريعي من مغبــة إقدام ســلطات 
االحتــالل اإلســرائيلي على المصادقــة على بناء 
الوحــدات االســتيطانية االســتعمارية فــي  آالف 

األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكــدت اللجنة في بيان لها: ان سياســة توســيع 
المســتوطنات وهــدم المنــازل وتهجير الســكان 
تشكل عدوانا صارخا على شعبنا وأرضه وتكريسا 
لعنصريــة االحتــالل، محذرة من قرار ما تســمى 

واعتقالهــم وقصف مقار مؤسســاتهم وتضييق 
الخنــاق عليهــم، كلها محــاوالت يائســة لحجب 
صوتهم الحر، وقطع الطريق على نقلهم للجرائم 

اليومية بحق األرض واإلنسان والمقدسات.
وحيا التشريعي الصحفيين الفلسطينيين الذين 
منهم من قضى شهيدا ومنهم واالسير والجريح 
واصفــا إياهم بـ”حراس الحقيقة” وأصحاب الدور 

المحكمة العليا اإلسرائيلية، بإعطاء الضوء االخضر 
لهــدم أكثر من 12 قرية فلســطينية في مســافر 
يطا، وتهجير أكثر من 4000 مواطن فلســطيني، 
واالســتيالء علــى 22 الف دونم مــن أراضي بلدة 
الســواحرة الشرقية والنبي موســى جنوب مدينة 
أريحا الســتكمال مخطط )E1( االستيطاني لعزل 

مدينة القدس المحتلة.
وقالــت: إن االحتالل اإلســرائيلي يواصل ســرقة 
االراضي الفلســطينية عبر شــرعنة االســتيطان 

مــع  قاتــل  الــذي  طافــش،  إبراهيــم  الحــاج 
فلســطين. احتــالل  إبــان  األردنــي  الجيــش 

وباإلفراج عن النائب خالد طافش يتبقى في سجون 
االحتالل ســبعة من نــواب المجلس التشــريعي 
الفلسطيني هم النواب )أحمد عطون، ومحمد أبو 
طير، وحســن يوســف، وناصر عبد الجواد، وياسر 
منصــور، وأحمــد ســعدات، ومــروان البرغوثي(.

المختطفيـــن  النــواب  أعــداد  أن  إلــى  يشـــار 
لــدى االحتـــالل تراوحـــت ما بيـــــن االرتفــــاع 
واالنخفـــاض منــــذ عـــام 2006، حيــث وصــل 
عـــدد الذين مـــروا بتجربـة االختطـاف 70 نائبًا.

نعى رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة د. أحمد 
بحر، الحاجة صبحية يونس، والدة عميد األسرى 
الفلسطينيين في ســجون االحتالل اإلسرائيلي، 
كريــم يونس مــن قرية عــارة فــي أراضي 48، 
التــي توفيــت اليــوم عن عمــر ناهــز 90 عامًا.

لعائلــة  الحــارة  تعازيــه  عــن  بحــر  د.  وأعــرب 

د. بحر ينعى والدة عميد االسرى كريم يونس

الفقيــدة ونجلها األســير كريم يونــس وللحركة 
األســيرة، ســائاًل المولى عز وجــل، أن يتغمدها 
جناتــه،  فســيح  ويســكنها  رحمتــه  بواســع 
ويلهــم أهلهــا وذويها جميــل الصبر والســلوان.

علــى  شــهور  ثمانيــة  تبقــى  أنــه  يذكــر 
اإلفــراج عــن عميــد األســرى كريــم يونــس.

ومستوطنيه لمشاعر أبناء شعبنا وأمتنا باالعتداء 
على حرمة المسجد األقصى”.

وأضـــاف د. بحــر “شــعبنا بــكل مكوناتــه يعتبر 
األقصى خـــــط أحمر، وال يمكــن أن يصمت على 

لتقســيمه  المسعــــورة  االحتــــالل  محـــــاوالت 
زمانيًــا ومكانيًــا”، مؤكــدًا بــأن المقاومة بكل 
أشــكالها مشــروعة ومكفــــولة وفــق القوانيــن 

والمواثيق الدولية.

ووجه د. بحر التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني 
في كل مكان وخصوصا المرابطين والمرابطات 
في المسجـد األقصى الذين يذودون بأجسـادهم 

عن كرامة األمة وقبلتهم األولى.

االستثنائي في ظل جرائم الحرب الصهيونية.
بيانــه  فــي  التشــريعي  المجلــس  وطالــب 
مســئولياتها  بتحمــل  الدوليــة  المؤسســات 
والعمل على مالحقــة االحتالل ومقاضاته على 
جرائـــــــمه الموثقة بحق الصحفييـن وتقييده 
حريتــــهم التي كفلتــــها كافــــة القوانيـــــن 

والمواثيق الدولية.

رغم مخالفته لالجماع الدولي والمطالبات الدولية 
بوقفه والتراجع عنه.

إلــى تحمــل  الدولــي  المجتمــع  اللجنــة  ودعــت 
مســئولياته والكف عن سياســة الكيــل بمكيالين 
لالحتــالل  رادعــة  عمليــة  بخطــوات  والقيــام 
اإلســرائيلي لوقف االســتيطان الذي يعــد انتهاكا 
خطيــرا للقرارات والقوانين الدولية من بينها قرار 
مجلس األمن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد عدم 

شرعية االستيطان في األراضي الفلسطينية.



التهديد باغتيال القادة.. داللة العجز واإلفالس الصهيوني
ليــس غريبًــا أن تصدر التهديدات الســافرة عن قادة االحتالل الذين أدمنوا القتل وســفك الدمــاء ضد األخ المجاهد 
يحيى الســنوار وقادة المقاومة في إثر العمليات البطولية التي أذلت ناصية الكيان وسط قالعه الحصينة، والتي كان 
آخرها عملية إلعاد التي نفذها مقاومان فلســطينيان، وهزت المنظومة السياسية واألمنية واالستخبارية الصهيونية 
فــي أعقاب اقتحام المســتوطنين للمســجد األقصى تحت حماية شــرطة االحتــالل المدججة بكافة أنواع األســلحة.
مــن جديــد خــرج علينــا قــادة االحتــالل الصهيونــي الغاشــم بتصريحاتهــم العدوانيــة التــي تحــاول النيــل من 
قــادة المقاومــة فــي محاولــة لخلــط األوراق وتصديــر أزمتهــم الداخليــة عقــب انهيــار أمنهــم الداخلــي علــى 
يــد عناصــر مجاهــدة مــن خيــرة أبنــاء شــعبنا الذيــن توالــت عملياتهــم البطوليــة فــي قلــب الكيــان الغاصب.
ال تحمــل هــذه التهديــدات الصهيونيــة العدوانيــة أي معطــى جديد، فالكيــان الصهيونــي لم يتوقف عــن اغتيال 
أبنــاء شــعبنا واســتهداف مقاومته الباســلة، قــادة وجندا، في مرحلــة من المراحــل، ناهيك عن أن وتيــرة التصعيد 
الصهيونــي ضــد غــزة وشــعبها المجاهــد وفصائلهــا المقاومــة لــم تنفــك شــدة وارتفاعــا في يــوم مــن األيام.
إن إطــالق التهديــدات الســافرة بحــق قــادة المقاومــة يشــكل العنــوان األبــرز لإلفــالس والعجــز الصهيونــي 
والمســجد  القــدس  حيــاض  عــن  تــذود  التــي  الشرســة  ومقاومتــه  الفلســطيني  الشــعب  إرادة  مواجهــة  فــي 
الصهيونيــة  للمخططــات  وتتصــدى  الفلســطينية،  الوطنيــة  والثوابــت  الحقــوق  وتحمــي  األقصــى، 
األقصــى. للمســجد  والمكانــي  الزمانــي  التقســيم  فــرض  جــدوى،  دون  تحــاول،  التــي  العنصريــة 
البائســة  وتهديداتهــم  العدائيــة  تصريحاتهــم  أن  جيــدا  يدركــوا  أن  االحتــالل  قــادة  علــى  إن 
لــن  الســنوار،  يحيــى  المجاهــد  األخ  رأســها  وعلــى  المقاومــة،  قيــادات  ضــد  الســافر  وتحريضهــم 
فلســطيني. طفــل  أصغــر  رأس  فــي  واحــدة  شــعرة  تهــز  أن  يمكــن  وال  أحــدا،  ترهــب  أو  تخيــف 
ألــم يتعظ قــادة االحتــالل من تجاربهــم الســابقة ويدركــوا أن محاوالتهم اســتهداف قــادة المقاومة، والمســاس 
بــاإلرادة الفلســطينية، وتوهيــن عــزم المقاومــة الباســلة، أشــبه مــا تكــون بمحــاوالت العاجزيــن الغرقــى فــي 
بحــار الفشــل والخيبــات المتواصلــة، وأن شــعبنا ومقاومتــه عصــيّ علــى كل أشــكال التركيــع واإلخضــاع أيــا 
كانــت الظــروف، وأن هــذه المحاوالت ســتجر عليهــم الوبــال والويالت، وتفتــح نيران الغضــب وبوابــات الجحيم؟!
ألــم يســتوعب قــادة االحتالل تجــارب الحــروب وعمليات االغتيــال التــي نفذها على مــدار المراحــل الماضية ضد 
شــعبنا ومقاومتنــا، ولــم يعد االحتالل منها، حكومة وجيشــا، إال بفشــل ذريــع وجعجعات إعالمية فارغــة خالية من 
أيــة مضامين اســتراتيجية، والتــي كان آخرها معركة ســيف القدس التــي ذاق فيها االحتالل بــأس المقاومة، ورأى 
منهــا مــا زلزل كيانــه الغاصب وجعله يدرك أن بقــاءه محرّم على أرضنــا، وأن وقت زواله ورحيله عنهــا بات قريبا؟!
يريــدون،  كمــا  االتهامــات  وليطلقــوا  يشــاءون،  كمــا  والتحريــض  التهديــد  لــواء  الصهاينــة  ليمتشــق 
تتقــن  باســلة  مقاومــة  إال  فينــا  يجــدوا  ولــن  وصمــود،  وربــاط  ثبــات  كل  إال  منــا  يجــدوا  لــن  فــواهلل 
الحيــاة. علــى  هــم  يحرصــون  كمــا  المــوت  علــى  وتحــرص  وقضيتهــا،  شــعبها  عــن  الدفــاع  فــن 
إن تهديدات قادة االحتالل لقادة المقاومة تشكل فاتحة لمرحلة جديدة من مراحل الصراع مع العدو الصهيوني، وكما فشل 
العدو الصهيوني في حروبه المختلفة التي كان آخرها معركة سيف القدس، فإن مصيره لن يكون إال الفشل في سياق أي 
معركة قادمة بإذن اهلل، وسيتجرع حين يفكر بأي حماقة جديدة ضد شعبنا ومقاومتنا مرارة الخسارة الكاملة والخذالن التام.
لقــد ولــى عهد العربــدة الصهيونيــة المفتوحــة، وانتهى زمن فــرض أجندة البطــش والعدوان وشــروط ومحددات 
وقواعــد ومعــادالت الصــراع مــن طــرف واحــد، فالمقاومــة التــي تطــوّر بنيتهــا العســكرية لحظــة بلحظــة، 
بجــدارة وحكمــة  التصعيــد  إدارة معركــة  اليــوم علــى  قــادرة  المختلفــة،  األحــداث  وتســتخلص عبــر ودروس 
واقتــدار، بمــا يربك ساســة العــدو، ويجهــض مخططاتــه، ويحقــق لشــعبنا ومقاومتنا النصــر والغلبة بــإذن اهلل.
إن العدو الصهيوني يدرك تماما أنه لم يعد مطلق اليدين أو صاحب تقرير المعادالت الميدانية وقواعد اللعبة، وأن أي 
عدوان أو استهداف للقادة سيكون له تداعيات وخيمة وثمن باهظ للغاية، وأن االنزالق إلى أي حماقة من شأنه أن يفجر 
صراعا ال متناهيا لن يكون فيه الصهاينة إال أصحاب الكلمة السفلى، وستبقى كلمة شعبنا ومقاومته هي العليا بإذن اهلل.
وعنوانــا  الوطنــي،  للكفــاح  ووقــودا  للثــورة  خزانــا  كانــت  كمــا  دومــا  ســتكون  غــزة  أن  نؤكــد  وهنــا 
الحاقديــن،  الغــزاة  لــكل  ومقبــرة  جانــب،  مــن  الفلســطينية  الوطنيــة  والكرامــة  والصمــود  للعــزة 
آخــر. جانــب  مــن  الصهيونيــة  والمخططــات  المؤامــرات  كل  ســتتحطم  صمودهــا  صخــرة  وعلــى 
شــعبنا  عــن  الدفــاع  وســتواصل  بهــا،  وأمتهــا  شــعبها  ظــن  حســن  عنــد  ســتبقى  المقاومــة  فــإن  وختامــا.. 
وأرضــه ومقدســاته والتمســك بحقوقــه وثوابتــه الوطنيــة حتــى إنجــاز النصــر والتحريــر والعــودة بــإذن اهلل.

“ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا”

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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اللجنة االقتصادية تعقد اجتماعًا دوريًا

لتهنأته بعيد الفطر

خالل استقبال وفد من قيادة الشرطة

محذران من إنفجار األوضاع

اســتقبل رئيــس المجلــس التشــريعي 
باإلنابــة د. أحمــد بحر، رئيــس وأعضاء 
لجنــة متابعة العمــل الحكومي مهنئين 

بعيد الفطر السعيد.

اســتقبل رئيــس المجلــس التشــريعي 
باإلنابــة د. أحمــد بحــر مجلــس قيــادة 
الشرطة بمكتبه، مهنئين إياه بعيد الفطر 
الســعيد، حيث كان في استقبالهم أيضًا 
األمين العام للمجلس التشــريعي ثروت 
البيك، ولفيف من اإلدارة العليا للمجلس.
وهنــأ د. بحــر الشــرطة قيــادة وضباًطا 
وأفرادًا بمناسبة عيد الفطر، مشيدًا بأداء 
الشرطة والنابع من عقيدة أمنية وطنية 
تقوم علــى حمايــة الوطــن والمواطن.

أكد النائبان في المجلس التشريعي عن 
محافظــة الخليل جنــوب الضفة الغربية 
المحتلة، حاتم قفيشــة وباسم الزعارير، 
االســتيطانية  االحتــالل  سياســات  أن 
المتســارعة فــي اآلونة األخيرة بشــكل 
كبيــر فــي الخليــل بحاجة إلــى مواجهة 
حقيقيــة قويــة، محذريــن مــن خطورة 

مشاريع االحتالل في الخليل.
واعتبر النائب قفيشــة مصادقة محكمة 
االحتالل “العليا” على بناء حي استيطاني 
جديد في قلب الخليل استمرارا لسياسة 
اســتيطانية ممتــدة منذ عقــود لتهويد 

المدينة.
وأشــار إلــى أن االحتــالل يتبع سياســة 
ممنهجة منذ احتالل الخليل عام 1967م، 
وعبر حكوماته المتعاقبة لالستيالء على 
قلب المدينة وأحيائهــا التاريخية ودرتها 

المسجد اإلبراهيمي الشريف.
وشــدد علــى ضــرورة التواجــد الدائــم 
قلــب  فــي  الفلســطينيين  للمواطنيــن 
المدينــة، من خالل إعــادة إحياء المحال 
المغلقة في البلــدة القديمة منذ مجزرة 
المســجد اإلبراهيمي عام 1994م، حيث 
أن أكثــر مــن 1500 محل تجــاري مغلق 

منذ ذلك الحين.
وقــال النائب قفيشــة :”إن ما نشــاهده 
يوميًا وخاصة في قلب الخليل هو تهجير 
ممنهج للســكان الفلســطينيين وإحالل 
المتطرفين  الغالة  مســتوطنين وخاصة 
منهم”، مطالبًا الفصائل وأحرار شــعبنا 
بأخذ دورهــم الحقيقي فــي الدفاع عن 

والقضايــا  التربيــة  لجنــة  عقــدت 
االجتماعية في المجلس التشــريعي 
برئاســة النائب عبد الرحمن الجمل، 
اجتماعً دوريًا بحضور أعضاء اللجنة 
النواب خميس النجار، ومحمد شهاب، 

ويوسف الشرافي، وسالم سالمة.
وناقشــت اللجنــة خــالل اجتماعهــا 
تقارير ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
حول أعمال وزارتي الصحة والتنمية 
االجتماعيــة، حيث تــم التوافق على 

د. بحر يستقبل رئاسة متابعة العمل الحكومي

نائبان: االحتالل يحاول االستيالء على قلب مدينة الخليل 
والمقاومة والوحدة كفيلتان بكبحه

لجنة التربية بالتشريعي تناقش 
تقارير ديوان الرقابة

التشريعي يشيد بأداء الشرطة في حفظ األمن والنظام

وكان فــي اســتقبال وفد لجنــة متابعة 
العمــل الحكومــي إلــى جانــب د. بحــر، 
أمين عــام المجلــس التشــريعي ثروت 
البيــك، وأعضــاء اإلدارة العليا للمجلس 

المؤشــرات  كل  أن  بحــر  د.  وأوضــح 
تشــير إلى رضــى المواطنيــن عن عمل 
وأداء الشــرطة، مشــددًا علــى أهميــة 
اســتمرار الشــرطة بذات األداء وتطويره 
ممكنــة  أفضــل خدمــة  إلــى  ليفضــي 
ألبنــاء شــعبنا المرابط والصامــد والذي 
يســتحق منــا كل الخيــر وكل الجهــد.
وأكــد على أن المجلس التشــريعي على 
اســتعداد تــام دومًــا لدعــم الشــرطة 
التشــريعات  خــالل  مــن  الفلســطينية 

التشريعي.
ورحــب د. بحــر برئيــس اللجنــة عصام 
الــوزارات  وكالء  وأعضائهــا  الدعليــس 
ورؤســاء الهيئــات، مهنًئــا إياهــم بعيد 

والقوانين التي تحسن من عملها وتجود 
أدائهــا، ومن خــالل التواصل مــع كافة 
الجهــات ذات العالقة لتوفيــر احتياجاتها 
لضمــان أفضل خدمة للوطن والمواطن.

مــن جهتــه؛ بيــن مديــر عام الشــرطة 
اللــواء محمــود صــالح جهود الشــرطة 
الفلسطينية في خدمة المواطن والوطن، 
وبعمــل  منهجيــة  وفــق  تعمــل  وأنهــا 
مســتدام، وليس من خالل حمالت آنية.

ولفــت إلــى أن الشــرطة اليوم بــات لها 

الفطر السعيد، راجيًا اهلل تعالى أن يأتي 
العيد المقبل وقد تحرر المسجد األقصى 
مــن دنس االحتــالل وقد تحرر األســرى 

األبطال.

شــركاء كثــر يتــم التنســيق معهم من 
أجــل تقديم أفضــل خدمــة للمواطنين 
وحمايــة  القطاعــات،  مختلــف  فــي 
الجبهــة الداخلية التي يحــاول االحتالل 
منهــا. النيــل  وغيــره  الصهيونــي 

وأكد على أنه رغم المعيقات التي تواجه 
الشرطة خاصة في القطاعين اللوجستي 
والــكادر البشــري إال أنهــا حريصة على 
تقديــم كل الخدمــة الممكنــة والمميزة 
المجتمــع. وتحصيــن  شــعبنا  ألبنــاء 

حقوقنا ورد العدوان.
وأضاف “أن الفصائل تعرف واجبها وهي 
التي يعوّل عليهــا اليوم، بينما ال يعوّل 
على السلطة الفلسطينية في الدفاع عن 
حقوق شعبنا”، داعيًا العالم والمؤسسات 
الحقوقية واإلنســانية والدول الحرة إلى 
أن تتدخل بشــكل فعلي لحماية الخليل 

وردع االستيطان اإلسرائيلي فيها.
سبل المواجهة

المجلــس  فــي  النائــب  حــّذر  بــدوره؛ 
التشــريعي باســم زعارير، من ســيطرة 
علــى  الكاملــة  اإلســرائيلي  االحتــالل 
المســجد اإلبراهيمي الشريف والمنطقة 
الجنوبيــة مــن مدينــة الخليــل جنوبي 

الضفة الغربية. 
واعتبر زعارير نية االحتالل اإلســرائيلي 
إقامة حي ســكني اســتيطاني جديد في 
الخليــل يكرس نواياه إلحكام ســيطرته 

علــى البلدة القديمة مــن الخليل وزيادة 
يطالبون  الذين  المســتوطنين  امتيازات 
بمؤسســة بلديــة مســتقلة وبديلة عن 

بلدية الخليل. 
ونــوه إلى أن هنــاك مدينــة كاملة بكل 
المستوطنين وسيعلن  لصالح  مقوماتها 
بهــذه  خاصــًة  بلديــة  عــن  االحتــالل 
المنطقــة، وقال :”إن الكيــان الصهيوني 
كيــان اســتيطاني وعنصــري ومعظــم 
ممارساته على أرض فلسطين تلمودية 
األفــكار ومتطرفــة ويكــرس ذلــك كله 
للســيطرة على األرض وتهجير أصحابها 

كما يحاول إرضاء المستوطنين دائما”. 
وأضاف زعارير “أن سياســات الحكومات 
التوســع  علــى  تختلــف  ال  المتعاقبــة 
واالســتيطان فكلها سواء وهي حكومات 

استيطان وتوسع”.
وأشــار إلى أن هــذه المنطقة مغلقة في 

وجه الفلسطينيين وتجري فيها تطورات 
كبيرة وتغيير لمعالمها بإشــراف حكومة 
االحتــالل بحكــم اتفاقية الخليــل والتي 

ضيعت قلب المدينة ومنحته لالحتالل. 
الفلســطينية  الســلطة  :”إن  وقــال 
االتفاقيــات  هــذه  تجــاه  مستســلمة 
المشــؤومة وملتزمة بها بــكل حيثياتها،  
وال تتحرك لمنع التوســع االستيطاني ال 
على مســتوى الدبلوماسي وال السياسي 
وال تقــدم الحد األدنى مــن دعم صمود 
أهالــي الخليــل خاصة ســكان المنطقة 
المســتهدفة الذين نزحوا بشــكل شــبه 
كامل منهــا بســبب الضغــط والتنكيل 
والتضييــق الــذي يمــارس عليهــم من 
االحتالل ومستوطنيه فبيوتهم  سلطات 
استعملت من قبل المستوطنين وبعضها 

أصبح مكب نفايات”.
وطالب الســلطة بوقف التنسيق األمني 
واالتصاالت مــع كيان االحتــالل، ودعم 
صمــود أهالــي الخليــل فــي المنطقــة 
المستهدفة ماديًا ومعنويًا، وحث أهالي 

البيوت المهجورة للعودة واإلقامة فيها. 
وشــدد على وجوب اإلعــالن عن منطقة 
الخليل القديمة منطقة منكوبة وتفعيل 
قضيتهــا إعالميا ودبلوماســيًا، كما حث 
الســلطة علــى التوجه القــوي والصادق 
تجاه المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام 
وإنهاء االعتقاالت السياسية لتحقيق وحدة 
الشــعب الفلســطيني لمواجهة االحتالل 
والقمعية بحق  وسياساته االســتيطانية 

شعبنا وأراضيه ومقدساته. 

عقد جلســات اســتماع مــع عدد من 
المسؤولين الحكوميين لالطالع على 

جودة الخدمات الحكومية المقدمة.
وأقــرت اللجنــة تنظيــم عــدد مــن 
الزيــارات ذات العالقة بأعمال اللجنة 
ومتابعــة  المقبلــة،  الفتــرة  خــالل 
الصحيــة  المهــن  قانــون  مشــروع 
رعايــة  قانــون صنــدوق  ومشــروع 
الجرحــى مــع اللجنــة القانونية في 

المجلس التشريعي.
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رئاسة التشريعي تستقبل وفدًا من قيادة الشرطة برئاسة اللواء محمود صالحرئاسة التشريعي تستقبل وفدًا من لجنة متابعة العمل الحكومي برئاسة عصام الدعليس

التشريعي يزور عائلة الشهيد  الشيخ أحمد ياسيند. بحر يستقبل نواب المجلس التشريعي من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين

التشريعي يزور عائلة الشهيد النائب سعيد صيامالتشريعي يزور عائلة القائد محمد شمعةالتشريعي يزور عائلة األسير فؤاد الشوبكي

التشريعي يزور عائلة النائب مريم فرحات »خنساء فلسطين«التشريعي يزور عائلة الشهيد أحمد الجعبريالتشريعي يزور عائلة النائب جمال سكيك

التشريعي يزور عائلة الشهيد اسماعيل أبو شنبالتشريعي يزور عائلة الشهيد باسم عيسىالتشريعي يزور عائلة الشهيد عبد العزيز الرنتيسي

لقاءات وزيارات المجلس التشريعي خالل أيام عيد الفطر السعيد


