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الخميس
07

االحتالل يجدد 
االعتقال اإلداري للنائب 

أبو جحيشة للمرة 
الثالثة على التوالي

لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي 
لدى استماعها لرئيس بلدية بني سهيال حماد الرقب

ضمن وفد رابطة برلمانيون ألجل القدس 
النائب أبو مسامح يزور البرلمان الباكستاني 

زارت الهيئة التنفيذية لرابطة برلمانيون ألجل القدس 
البرلمان الباكســتاني والتقى أعضــاء الوفد برئيس 
مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، 
وعقدوا لقاءات منفصلة مع نواب وبرلمانيون ولجنة 
العالقــات الخارجية بالبرلمان الباكســتاني، وقدموا 
تعريفــًا وافيًا عــن الرابطة وأهدافهــا وآليات عملها 

الرامية لنصرة الحق الفلسطيني. 
وضم وفد الرابطة ُكاًل من: رئيس الرابطة حميد بن 
عبد اهلل األحمــر، وهو برلماني يمني، والمدير العام 
للرابطة البشــير جار اهلل،" برلماني جزائري"، وأمين 

سر الرابطة عبد اهلل البلتاجي، والنائب في المجلس 
التشريعي سيد أبو مسامح، وهو ممثل المجلس لدى 

الرابطة، واستمرت الزيارة لمدة ثالثة أيام.
مــن ناحيته شــكر رئيــس الرابطــة حميــد األحمر، 
الباكســتان حكومة وبرلمانًا وشعبًا ومؤسسات على 
جهودهم في دعم القضية الفلســطينية ومواقفهم 
المناصرة للحق الفلســطيني فــي المحافل الدولية 

والمنتديات البرلمانية العالمية.
شاكرًا لرئيس مجلس الشيوخ الباكستاني استجابته 
لطلب الرابطة والمبادرة بتشــكيل لجنة فلســطين 

النائب فتحي القرعاوي: 
المصالحــة تحتــاج إلى 
قرارات شجاعة من كل 

األطراف المعنية
02

التشــريعي يــزور ابنــة 
يوســف  حســن  النائــب 

مؤازرًا
03

داخــل البرلمان الباكســتاني لتعمل جنبــًا إلى جنب 
مع نظيراتهــا في البرلمانــات العربية واإلســالمية 
بهدف التعريف بالحق الفلســطيني ونصرة القضية 

الفلسطينية.    
بــدوره أكــد النائب أبــو مســامح، أن الزيــارة كانت 
ناجحــة، منوهًا إلــى أن البرلمانيين في باكســتاني 
قد رحبوا بكل جهد برلماني من شــأنه أن يكون في 
مصلحة فلســطين، مشــيرًا إلى أن كل المســؤولين 
الباكســتانيين الذيــن التقاهــم الوفــد أكــدوا على 
وقوفهم مــع الحق الفلســطيني، رافضين محاوالت 

دمج االحتــالل وممثليه في البيئــة البرلمانية على 
مستوى العالم اإلسالمي. 

وأشــار أبو مســامح للقــاء الوفد مــع وزيــر التعليم 
الباكســتاني شــقفت محمود، الذي أكــد على جهود 
حكومــة بالده الرامية إلحباط صفقة القرن ومواجهة 
التحديات الراهنة التي تتربص بالقضية الفلسطينية.
وأضــاف أن الوفــد تباحــث مــع وزير التعليــم حول 
تضمين المناهج الباكستانية مواد إثرائية من شأنها 
تعميق أهمية القدس وفلسطين في نفوس الطلبة 

من أبناء باكستان.
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أخبار 2

بحر يهاتف والدة آالء بشير ويدين 
استمرار احتجازها في سجون السلطة 

وتعرضها لضغوط وابتزاز

مضربة عن الطعام احتجاجا على اعتقالها

هاتف النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
أحمد بحر، والدة آالء بشــير، المعتقلة في سجون 
السلطة بالضفة الغربية المحتلة، مدينًا استمرار 
احتجازها بشــكل غيــر قانوني، وداعيــًا إلطالق 
ســراحها فورًا، واصفًا إياها بأنهــا تعبر عن إرادة 

الشعب الفلسطيني الحر. 
وأشــار بحــر، إلــى أن قيــام الســلطة باعتقاالت 
السياســية فــي الضفــة الغربيــة يمثــل تجاوز 
للقوانين المحليــة والدولية، رافضــًا ما تتعرض 
له من ظلم وتهديد داخل ســجون سلطة الضفة 

الغربية، مهيبــًا بالمؤسســات الحقوقية المحلية 
والدولية لعمل ما يلــزم نحو ضمان االفراج عنها 

وعن المعتقلين السياسيين في الضفة كافة. 
مــن ناحيتها أكدت والــدة آالء، أن ابنتها تتعرض 
لضغوط نفســية هائلة داخل ســجون الســلطة، 
باإلضافة لتعرضها البتزاز من الشرطة والنيابة، 
منوهــة إلى أنهــا تخــوض اضرابًا عــن الطعام 
احتجاجًا على استمرار احتجازها ورفضا العتقالها، 
مطالبــة باإلفــراج عنها فــورًا، ومؤكــدة أنها لم 
ترتكب أي جرم أو مخالفة يحاسب عليها القانون.    

النائب سالمة يدعو الستمرار المقاومة بالضفة 
بارك عملية الدهس البطولية في حزما

بارك النائب سالم سالمة، عملية الدهس 
البطولية ضــد قوات االحتــالل في بلدة 
حزما شمالي شرق القدس المحتلة والتي 

أسفرت عن إصابة 5 جنود صهاينة.
وقال النائب ســالمة فــي تصريح صحفي 
أصدره عشــية وقوع العمليــة المذكورة:" 
إن هــذه العملية تدل داللــة قطعية على 
اســتمرار المقاومة في مواجهة االنتهاكات 
الصهيونية وتبعث برسالة مفادها الشعب 
الفلســطيني لن يقبل تهويد قدسه وعدم 
االعتراف بحقوقه وعلى رأسها حق العودة".

وأكد أن شعبنا سيبقى مدافعًا عن حقه ولو 
بالحجر والسكين والدهس وبكل الوسائل 
سيقف شــعبنا مدافعًا عن حقوقه، مشيرًا 
أن العملية جاءت ردًا على جرائم االحتالل 
بحق شــعبنا، وانتهاكاته المتواصلة بحق 

المسجد األقصى ومدينة القدس.
وأشــار سالمة أن هذه العمليات المقاومة 
هي رد عملي علــى ترمب وصفقته وردًا 

علــى المطبعيــن العــرب مــع االحتالل 
الصهيونــي، مؤكدًا أن شــعبنا مســتمر 

بمقاومته حتى استعادة حقوقه.
وشــدد أن المقاومة ستبقى شوكة بحلق 
االحتــالل الصهيوني، داعيــًا لتصعيدها 
فــي محافظات الضفــة الغربية والقدس 
وأراضي فلسطين المحتلة عام 1948م، 
مهيبًا بــكل أحــرار العالم لنصــرة الحق 

الفلسطيني.

قرعاوي: المصالحة تحتاج إلى قرارات شجاعة من كل األطراف
أكد النائب عن محافظة طولكرم فتحي 
قرعاوي، أن ملف المصالحة الفلسطينية 
مــن أصعــب الملفــات التــي تمــر على 
القضية الفلسطينية، معتبرًا أن المآسي 
التي ألمت بشعبنا كانت نتيجة االنقسام.
وقــال قرعــاوي فــي تريــح صحفــي: 
"ال يمكــن أن يكــون هنــاك أي قضيــة 
بالقضيــة  المتعلقــة  ســواء  إيجابيــة 
الفلســطينية، أو التحــرك فيها أو حماية 
حقوق الشعب الفلسطيني، أو أي قضية 
عربية وإقليميــة، دون إتمام المصالحة 

الوطنية". 
في الســياق، أوضح، أن هنــاك اتفاقات 
مصالحــة بين أطراف االنقســام، ســواء 
2011 أو 2017، ويمكــن أن يكون هناك 
حل وسط بينهما، منوهًا في الوقت ذاته 
إلى أن القضية الفلســطينية، دخلت في 
مرحلــة جديدة، وهي التصفية النهائية، 
معتبرًا أنه بدون وجود الطرفين بمحيط 

واحد ستزداد القضية ضياعًا.
وقال: "إن تنازل الفلسطينيين لبعضهم 

ال يعتبــر تنــازاًل إذا كان ذلك في صالح 
القضية الفلســطينية"، مضيفًا: "تنفيذ 
اتفاقــات المصالحة يحتاج إلــى قرارات 

شجاعة من كافة األطراف". 
وأكــد قرعــاوي، أنــه ال يريــد أي طرف 
أن يزيــح الطــرف اآلخــر، وأن القضيــة 
الفلسطينية ليســت ملك لشخص دون 
شــخص آخــر، وإنما هي ملــك للجميع، 

حيــث قال: "ال ينبغي ألي طرف أن يملي 
شــروطه على الطرف اآلخــر، وخصوصًا 
في هذا الوقت بالــذات، وقد وصلنا إلى 
منتصف الطريق، والشــعب الفلسطيني 

متلهف لتنفيذ جميع الخطوات".
طواقــم  تغييــر  ضــرورة  علــى  شــدد 
المفاوضــات، وأن يكون هنــاك طواقم 
صادقة جديدة، تسعى إلحالل االستقرار 
الداخلي، يهمها بالدرجة األولى مصلحة 

الشعب الفلسطيني.
البحريــن  بمؤتمــر  يتعلــق  وفيمــا 
االقتصادي، أشار قرعاوي، إلى أن النظام 
في دولة البحرين يصطف بجانب الدول 

المعادية للشعب الفلسطيني.
وقال: "الشعب الفلسطيني يتوحد اليوم 
في رفض مؤتمر البحرين، كما أنه موحد 
على رفض )صفقة القرن( التي تقودها 
اإلدارة األمريكيــة المدافــع األول عــن 
إســرائيلي، وتفرض الحلــول من طرف 
واحد، وخاصة فيما يتعلق بالقدس، هي 

باتت تدرك أنها معزولة ومرفوضة".

رئاسة التشريعي: انسحاب الوفد البرلماني األردني 
من مؤتمر منظمة األمن دليل فشل محاوالت التطبيع وصفقة القرن

أكــد النائــب األول لرئيــس المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني الدكتور أحمد بحر، أن انسحاب الوفد 
البرلمانــي األردنــي مــن مؤتمــر منظمــة األمــن 
والتعاون المنعقد في لكسمبورج، يأتي تأكيدًا على 

فشل صفقة القرن.
ونــوه إلــى أن محــاوالت التطبيــع التي يقــوم بها 

هــي بمثابــة تعبيــر عربي أصيــل ودعــم واضح 
للقضية الفلسطينية. 

 وثمــن المواقــف البرلمانية العربية مــن محاوالت 
التطبيع التي يسعى لها االحتالل، داعيًا البرلمانات 
العربية واالسالمية لعقد جلسة خاصة رفضا لصفقة 
ترامب ومســاعي التطبيع مع االحتالل االسرائيلي 

االحتالل كلها مصيرها الفشل الذريع أمام اإلصرار 
الشــعبي والمواقف البرلمانية الرافضة للتطبيع مع 

االحتالل وقادته وممثليه. 
وأشــار بحــر فــي تصريح صحفــي أصدره عشــية 
انســحاب الوفد األردني مــن المؤتمر المذكور، إلى 
أن المواقف البرلمانية والشعبية الرافضة لالحتالل 

بدعــم مــن اإلدارة االمريكيــة وبعــض األنظمــة 
العربية. وأثنى بحر في ختام تصريحه على مواقف 
المملكة األردنية التي وصفها بالمواقف األصيلة من 
القضية الفلسطينية والثوابت والحقوق، ملفتا إلى 
العالقات الوطيدة التاريخية واإلسالمية التي تربط 

البلدين الشقيقين وشعبيهما.

 لجنة القدس واألقصى 
تدعو أحرار العالم لتحريك الدعاوى 

القضائية ضد قادة االحتالل

نددت بافتتاح نفًق استيطانًي جديد

القــدس  لجنــة  نــددت 
بالمجلــس  واألقصــى 
بمشــاركة  التشــريعي 
األمريكــي  الســفير 
لــدى االحتــالل "ديفيــد 
ومبعــوث  فريدمــان" 
البيت األبيض "جيســون 
غرينبــالت" بافتتاح نفق 
بلــدة  فــي  اســتيطاني 
ســلوان جنوب المســجد 

األقصى. 
اللجنة في بيان  وأضافت 
صحفي أصدرتــه مؤخرًا، 
إن افتتــاح النفق جاء بعد 
متواصلة  حفريات  أعمال 

علــى مــدار ســنوات قامــت بهــا جمعيــة العاد 
االستيطانية أسفل منازل وشوارع ومنشآت حي 
وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى.

واعتبرت اللجنة أن االنحياز األمريكي لالحتالل 

قــد جــرأ قيــادة الكيــان 
على القــدس واألقصى، 
مؤكدة أن شعبنا يرفض 
التفريــط  أشــكال  كل 
أرضــه  عــن  التنــازل  أو 
ومقدســاته، وأن "صفقة 
القرن" لن تمــر، منوهة 
أن أي قرار تتخذه اإلدارة 
األمريكيــة فيمــا يخص 
حبرًا  ســيبقى  قضيتنــا 
على ورق ولــن يكون له 

أي وزن أو قيمة.
ودعت اللجنــة أهلنا في 
علــى  للعمــل  القــدس 
مخططــات  كل  إفشــال 
االحتــالل الرامية إلــى تهويد المدينــة، داعية 
أحرار العالــم أجمع لدعم صمود أهلي القدس، 
وتحريــك الدعاوى القضائية ضد قادة االحتالل 

الصهيوني في المحاكم الدولية والجنائية.
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أخبار ومقاالت

في ذكرى العصف المأكول..
"إرادة الصمود تقهر جبروت العدوان"

صادفــت هذه األيام الذكرى الســنوية الخامســة لمعركة  "العصــف المأكول" عام 
2014م التي واجه فيها شعبنا الفلسطيني المرابط في قطاع غزة عدوانًا صهيونيًا 
شرسًا عمل على استخدم سياسة "األرض المحروقة" ووظف آلته الحربية الضخمة 

إلزهاق األرواح وتدمير الممتلكات والمقدرات الفلسطينية.
ســنوات خمس مــرت على العدوان الصهيونــي الكبير الذي اســتباح فيه االحتالل 
دماء اآلالف من أبناء شــعبنا الفلســطيني وقصف ودمّر البيوت والمنازل والمقرات 
الحكومية، المدنية واألمنية، والمؤسسات الشعبية وهجّر عشرات اآلالف من أهلنا 

الصامدين من بيوتهم وتركهم دون مأوى على مدار 51 يومًا بالتمام والكمال.
لقد حاول االحتالل الصهيوني تركيع شــعبنا المرابط ومقاومته الباسلة عبر حربه 
الدموية وعدوانه الشرس إال أنه عاد يجرّ أذيال الخيبة والخسران على وقع الصمود 
األســطوري للمقاومة وحاضنتها الشــعبية وإبداعها المقاوم الــذي أثخن في كيان 
االحتالل وضرب منظومته األمنية والعسكرية وزلزل جبهته الداخلية وشّل مرافقه 

االقتصادية واالجتماعية والتجارية وحطم أوضاعه النفسية والمعنوية.
51 يومًا صالت وجالت فيها المقاومة وتشــكيالتها المسلحة، وفي مقدمتها كتائب 
الشــهيد عز الدين القسام، التي ضربت أروع األمثلة في التضحية والفداء وسطرت 
ملحمة تاريخية كبرى في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني والتصدي للعدوان الغاشم 
واســتهداف جيــش االحتالل وقطعانه الغازية ومســتوطناته وبلداتــه داخل حدود 
فلســطين المحتلة عام 1948، وهو ما عجزت عنــه جيوش إقليمية ودولية بكامل 

عدتها وعتادها منذ نشأة الكيان الصهيوني.
لقد تجسدت البطولة الفلسطينية الفذة في مسار وتفاصيل ووقائع المعارك الدامية 
التي خاضها مقاتلو كتائب القسام وإخوانهم من رجال المقاومة في مواجهة جيش 
االحتــالل الذي تجــرأ على القطاع واجتاح أطرافه ومناطقــه الحدودية، فما وجد إال 
رجااًل أشداء وأبطااًل أباة أذاقوه طعم الهزيمة والعار ودمروا دباباته وأرتاله المدرعة 
وقتلوا وأسروا جنوده المدججين بأفتك أنواع السالح، فما كان منه إال أن جنّ جنونه 
واستبدت به نوازع العنصرية واالنتقام ليرتكب المجازر ويدمر البيوت واألبراج على 
رأس أهلها وساكنيها ويقصف ويدمر األحياء السكنية دون أن يفرق بين طفل وامرأة 
وشيخ وشاب في مجزرة كبرى سجلها التاريخ المعاصر في صحائفه السوداء كداللة 
قاطعة على مدى قذارة وحقد ونازية الكيان الصهيوني وقادته وجنوده المجرمين.

لكــن هول المجازر وبشــاعة القصف والتدمير التي هزت العالــم لم تنل من إرادة 
شــعبنا وعزيمة المقاومة وحاضنتها الشعبية ذرة واحدة، فقد التف أبناء شعبنا من 
خلف المقاومة وزادوا في دعمهم وإسنادهم لها، وهو ما أحبط المخطط الصهيوني 
بإحداث الوقيعة والشقاق بين المقاومة وأبناء شعبها، واضطر االحتالل الصهيوني 
للموافقة على وقف الحرب دون أن يحقق شيئًا من أهدافه، لتنكفئ آلته العسكرية 
المعتدية تاركة خلفها الكثير من الجنود والقتلى والجرحى وعدد من األسرى الذين 

ال زالوا في قبضة المقاومة حتى اليوم.
وتشــاء األقدار أن تتزامن الذكرى السنوية للحرب مع إعالن جيش االحتالل لنتائج 
التحقيــق الذي تم إجراؤه عقب العملية األمنية الفاشــلة التــي نفذتها أحد أفضل 
وحدات النخبة في جيش االحتالل وتم اكتشــاف أمرها على الحدود الشرقية لخان 
يونس أواخر العام الماضي، لتضيف مزيدًا من الدالالت على حجم الفشل واإلخفاق 
الذي مُنيت به المؤسسة العسكرية واألمنية واالستخبارية والسياسية الصهيونية 

ومدى التطور الالفت الذي طرأ على الفكر واألداء العسكري لكتائب القسام.
فــي ذكرى األلم الممتزج باألمــل، والبطولة المتولدة من رحم المعاناة، نســتذكر 
آالف الشــهداء والجرحــى الذيــن رووا بدمائهم الطاهرة أرض غــزة الحبيبة ونبرق 
لهــم بأعطر التحية، ونعاهد اهلل تعالى أن نبقى على ذات الدرب الذي ســاروا عليه 

واستشهدوا في سبيله، وأال نحيد عنه مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات.
وختامًا.. فإن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام تشكل اليوم الدرع 
الواقي والســياج المتين أمــام مؤامرات ومخططات الصهاينة، وســتبقى على أتم 
الجاهزية واالســتعداد لخوض المواجهة مع االحتالل ودفع استحقاقاتها دفاعًا عن 
شــعبنا وأرضنا ووطننا ومقدســاتنا حتى تحقيق النصر واالستقالل وإنجاز مشروع 

التحرر الوطني بإذن اهلل. 

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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النائب الجمل يتفقد 
سير العمل في مجمع الرازي الطبي

دعا لدعم المؤسسات الصحية

تفقد النائــب في المجلس التشــريعي، الدكتور عبد 
الرحمن الجمل، مجمع الرازي الطبي الواقع في مخيم 
النصيرات في المحافظة الوسطى، وكان في استقباله 

مدير المجمع األستاذ محمد الحاج.
وأثنى النائب الجمل، على جهود إدارة المجمع وطواقم 
العاملين فيه في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين 
والتخفيف مــن معاناتهم داعيــًا كل الجهات المعنية 
لتوفير الدعــم المعنوي والمادي واللوجســتي الالزم 
للمؤسســات الصحية والطبية حتى تســتطيع القيام 
بمهامها واألعباء الملقى على كاهلها تجاه المواطنين.

بدوره شرح مدير المجمع، للنائب الجمل آليات العمل 
موضحًا أهــم اإلنجازات التي حققهــا المجمع لخدمة 
المرضي الفتًا للمعيقات التي تعيق العمل في مرافقه 

وأقسامه المختلفة.
وفــي نهاية الزيارة تجول الجمل في أقســام المجمع 
مطلعًا على ســير العمل فيها وما يحتويه من معدات 
وما يحتاج إليه من دعم، شاكرًا إلدارة المجمع جهودها 
فــي خدمــة المرضــى والمواطنيــن وخاصــة جرحى 
مســيرات العودة الذين يقدم لهــم المجمع الخدمات 

الطبية المتوفرة في أقسامه المختلفة. 

التشريعي يزور ابنة حسن يوسف مؤازرًا
دعا إلى مواجهة االغتيال المعنوي لرموز شعبنا

زار وفد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني مطلع 
األســبوع الجاري كريمة النائب حســن يوســف، المقيمة 

بمدينة غزة.
وضــم الوفــد ُكاًل مــن: النائــب األول لرئيــس المجلس 
الدكتور أحمــد بحر، والنواب: محمد فرج الغول، يوســف 
الشرافي، مشير المصري، محمد شهاب، جميلة الشنطي، 

وهدى نعيم.
وجاءت الزيارة في إطار مؤازرة عائلة النائب يوسف، على 
إثر مــا روجه االعــالم الصهيوني من تشــويه وادعاءات 

مؤخرًا.  
وأوضح بحر، في تصريحات صحفية أدلى بها أثناء الزيارة، 
أن النائب حسن يوسف، يُشكل رمزًا وطنيًا كبيرًا قضى 
معظم ســني عمره داخل ســجون االحتالل وهو بمثابة 
صمام أمان لشعبنا الفلسطيني، مؤكدًا أن النائب يوسف 
يعتبر أحد ركائز الوحدة الوطنية واالستقرار الداخلي الذي 

حاز على ثقة واحترام وتقدير الجميع.
وعبــر بحــر، عــن تضامــن المجلــس التشــريعي التام 
مع النائب حســن يوســف وأســرته الكريمــة التي يفخر 
بتضحياتها وعطائها وصبرها وصمودها كل أبناء شعبنا، 
داعيًا وسائل االعالم وكل فئات وشرائح شعبنا إلى عدم 
التعاطي مــع الدعاية الصهيونيــة الرخيصة التي تحاول 

اغتيال الرموز والقيادات الفلسطينية سياسيًا ومعنويًا.
وأجرى النواب أثناء الزيارة اتصااًل هاتفيًا مع زوجة النائب 
يوســف، مؤكدين لها وقوف المجلس التشريعي وعموم 
شــعبنا مــع العائلة فــي مواجهــة الدعايــة الصهيونية، 
ومنوهيــن إلى أن االحتالل لن يفلح في اســتهداف رموز 

شعبنا وقياداته أو النيل منهم.   
الجدير ذكــره أن ابنة النائب يوســف، متزوجة من احدى 
أســرى الضفة الغربيــة المحررين بصفقة وفــاء األحرار، 

وتقيم في مدينة غزة مع زوجها.
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أخبار

بحر يهنئ رؤساء البرلمانات النيجيري والجنوب أفريقي بمناسبة انتخابهم 
هنأ النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور 
أحمــد بحر، رؤســاء البرلمانــات النيجيــري والجنوب 

أفريقي بمناسبة انتخابهم.
جاء ذلك خالل رســالة أرســلها بحر، يوم أمس األول، 
لرئيس مجلس الشيوخ النيجيري السيد/ أحمد لوان، 
ورئيس مجلس النواب النيجيري السيد/ قباجا بميله 
قيمــي، ورئيس البرلمــان الجنوب أفريقي الســيدة/ 
ثانــدي موديــس.  وتمنى بحر، في رســالته للبلدين 
جنوب أفريقيا، ونيجيريا، مزيدًا من التقدم واالزدهار، 
مؤكدًا أن فلســطين تجمعها عالقة صداقة تاريخية 

مع البلدين الصديقين. 
وأكد اعتزاز شــعبنا الفلســطيني بالعالقــات الطيبة 
والتاريخية مع الشــعبين النيجيري والجنوب أفريقي، 
مذكــرًا بالمواقــف التاريخيــة المتقدمــة للشــعبين 

البلديــن  برلمانــي  ودعــا  لفلســطين.  والمناصــرة 
لمزيد من الجهود الدبلوماســية بهــدف نصرة الحق 

وقياداتهما تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، 
مثمنــًا تلك المواقــف الداعمة للحقوق الفلســطينية 

الفلســطيني على الســاحة الدولية وفــي المنتديات 
والتجمعات البرلمانية العالمية والبرلمان الدولي. 

السيدة ثاندي موديسالسيد قباجا بميله قيميالسيد أحمد لوان

القانونية تناقش قانوني 
الصلح الجزائي والقضاء العسكري

ناقشــت اللجنــة القانونيــة بالمجلس التشــريعي 
مجريــات ســير تطبيــق قانــون الصلــح الجزائي، 

وقانون القضاء العســكري، وذلــك بحضور رئيس 
وأعضاء اللجنة. 

الصلح الجزائي
هذا وناقشــت اللجنة بعض المالحظــات التي من 
الممكن أن يثيرها تطبيق قانــون الصلح الجزائي 
على أرض الواقــع، منوهة إلى أن تلك المالحظات 
تــم تقديمهــا مــن جهــات رســمية وغير رســمية 

ومتخصصين وخبراء بهدف تجويد العمل. 
القضاء العسكري

إلــى ذلــك عقدت اللجنــة لقاء مشــترك جمعها مع 
رئيــس وأعضاء لجنــة الداخليــة واألمــن والحكم 
المحلــي، وناقــش الحضــور بعــض المقترحــات 

المتعلقــة بقانون القضاء العســكري، وذلك بهدف 
تجويد وتســهيل عمل المحاكم والنيابة العسكرية 

وتيســير أداء مهامهمــا باإلضافــة لضبــط بعض 
المسائل التي يثيرها التطبيق العملي للقانون. 

 قانون التقاعد للعسكريين
كمــا ناقشــت اللجنــة مشــروع قانــون التقاعــد 
للعسكريين والذي من شأنه االرتقاء بمستوى عمل 
األجهــزة األمنيــة العاملة بوزارة الداخليــة، وإتاحة 

الفرصة أمام تزويدها بكفاءات جديدة وشابة. 
ومن المتوقع أن يوفر تنفيذ هذا القانون حالة إقراره 
فرص جديدة للتوظيف في صفوف األجهزة األمنية، 
باإلضافة لتنظيم الشروط الموضوعية واإلجرائية 
لتقاعد العاملين بقوى األمن كما أنه يحدد النســب 
المالية والحقوق والمدد القانونية المشترطة لذلك. 

لجنة الداخلية تلتقي 
مدير عام المالية المركزية بوزارة الداخلية

ناقشت الحقوق المالية لألسرى والمتقاعدين

والحكــم  واألمــن  الداخليــة  لجنــة  ناقشــت 
المحلي بالمجلس التشريعي، الحقوق المالية 
للمتقاعدين العسكريين ولألسرى المحررين 

الملتحقين بوزارة الداخلية.
 وذلــك خــالل لقاء عقــده النواب: إســماعيل 
األشــقر، مــروان أبو راس، وســالم ســالمة، 
بحضور مدير عــام الماليــة المركزية بوزارة 
الداخلية العميد أبو الرائد شاهين، والمستشار 
القانوني للوزارة أحمــد عطا اهلل، والعميد أبو 
عادل عزام، وهو أسير محرر وضابط متقاعد. 
والجديــر ذكره أنه تــم مناقشــة العديد من 
القضايا المهمة المتعلقة باألسرى المحررين 
ممــن هم على قيــود وزارة الداخلية، وكذلك 

كوادر الــوزارة من العســكريين المتقاعدين 
بما فــي ذلك حقوقهم الماليــة وآليات اعتبار 

واحتساب سنوات الخدمة لهم. 
بدورهــم أكــد نــواب اللجنــة علــى اهتمام 
لجنتهم والمجلس التشريعي بضمان الحقوق 
الماليــة لألســرى والمتقاعديــن ممــن كانوا 
منتســبين لــوزارة الداخليــة بــكل أجهزتها 
وهيئاتها ومؤسســاتها، الفتيــن أن ذلك من 
ضمن الحقوق التي يرعاها ويحميها القانون، 
وأنهم يسعون دومًا من أجل حماية المواطنين 
كافة وضمان حقوقهم وخاصة األسرى الذين 
ضحوا بزهرة شــبابهم في ســجون االحتالل 

من أجل الوطن والمواطن.  

التقــى النائب مروان أبو راس، مع رئيــس المجلس األعلى للقضاء 
المستشار محمد عابد، في مكتب األخير بقصر العدل بمدينة غزة، 
بحضــور رئيــس محكمة صلح غــزة إيهاب عرفــات، ورئيس دائرة 
محكمــة بداية غزة محمد نوفــل، باإلضافة لقاضي المحكمة العليا 
أشرف نصر اهلل، وناقش الحضور عدة قضايا تهم المواطنين وآليات 

خدمتهم.   
بدوره أشاد النائب أبو راس، بجهود المجلس األعلى للقضاء وخاصة 
فيمــا يتعلق برفــع الظلم عــن المظلومين واحقــاق الحق، وفصل 
النزاع بين المتنازعين، منوهًا أن ذلك من شأنه ترسيخ مبدأ سيادة 

القانون ونشر العدل بين أبناء المجتمع الفلسطيني. 
وأكــد على أهميــة تطوير العمل فــي قصر العــدل وتجهيز األمور 
الخدماتيــة خدمــًة للمراجعين من أبناء شــعبنا الفلســطيني بكل 

اإلمكانيات المتاحة.
من جانبه رحب عابد، بالنائب أبو راس، شــاكرًا له زيارته واهتمامه 

بقضايــا المواطنين، مســتعرضًا أهــم اإلنجــازات التي حققها 
المجلــس األعلى للقضاء خالل الفترة الســابقة، موضحًا بعض 

التحديــات التــي تواجه عملهــم ومرحبــًا بالتواصــل والتعاون 
المشترك لما فيه من خدمة للمواطنين.

النائب أبو راس يلتقي رئيس المجلس األعلى للقضاء 
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أخبار

البرلمان العربي: افتتاح نفق استيطاني 
بالقدس انتهاك للشرعية الدولية والقانون الدولي

"إيسيسكو" تدين افتتاح 
االحتالل نفًقا استيطانيا 

جنوب األقصى
دانــت المنظمــــة اإلســــالمية للتربيــة والعلــــوم والثقافة 
"إيسيســــكو"، إقدام سلطات االحتالل اإلسرائيلي على فتح 
نفق للربط بين أســفل بلدة "سلوان" جنوبي مدينة القدس 

المحتلة مع المسجد األقصى ومحيطه. 
وقالــت "اإليسيســــكو" فــــي بيان لهــا: إن هذا المشــــروع 
االســتيطاني الجديــد يعد "انتهــاكا صارخا للقانــون الدولي 
وقــــرارات األمــــم المتحدة واليونســــكو الداعيــة إلى عدم 
المســاس بالمقدســات اإلســالمية والمســيحية في القدس 

الشريف".
وطالبــت المجتمع الدولي بإدانة هــذا العمل اإلجرامي وكبــح 
جماح االحتــــالل اإلســــرائيلي من االســــتمرار فــي تغيير 

المعالم الحضارية واإلنسانية والدينية في مدينة القدس.
وأكــدت "اإليسيســــكو" مواصلة تقديــــم دعمهــا التربوي 
والثقافــــي والعلمي لفلســــطين بشــــكل عــــام وللقدس 

الشريف بشكل خاص.
وكانت ســلطات االحتالل دشنّت األســبوع الماضي، نفق ما 
يُسمى بـ )طريق الحجاج(، بمشاركة السفير األمريكي لــدى 
)تل أبيب(، ديفيد فريدمــان، والمبعوث األمريكي الخاص إلى 

الشرق األوسط، جيسون غرينبالت. 
وعلى مــــدى ســــنوات، حــــذرت مؤسســــات فلســطينية 
متخصصــة بشــــؤون القدس، مــن أن االحتالل يســعى إلى 
ربط هذه الحفريات بشــــبكة األنفاق الممتدة من وسط بلدة 
ســــلوان والواصلــة إلى أســــفل المســــجد األقصى، بحيث 
تشكل هذه الحفريات المركز التهويدي في حي وادي حلــــوة 
إحدى المداخل الرئيســــة إلى شــبكة أنفاق سلوان وشــبكة 

األنفاق أســفل الجدار الغربي للمسجد األقصى.
وأشــارت إلــى أن االحتالل يســعى من خالل تلــك الحفريات 
واألنفاق إلى تدمير وطمس المعالم اإلســــالمية العريقة في 
المحيط المالصق للمسجد األقصى والبلدة القديمة بالقدس، 

وتهويــد المدينة، وتحويلها إلى حيّز يهودي استيطاني.

النائب طافش: تصاعد جرائم االحتالل نتيجة 
للتردي العربي الرسمي

أدان االتحــاد البرلمانــي العربــيّ افتتاح نفق 
استيطاني أسفل حي سلوان في القدس، مؤكدًا 
أن هــذا "يُعدّ انتهــاكًا صارخًا لجميــع قرارات 

الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي".
جــاء ذلك فــي بيانٍ أصــدره عاطــف الطراونة 
رئيــس االتحاد البرلماني العربــي، لفت خالله 
إلــى أن الممارســات اإلســرائيلية "تهــدف إلى 
تغييــر البلدة القديمة للقدس وطمس معالمها 
التاريخية، ال ســيما الحرم القدســي الشــريف، 
والمقدسات اإلســالمية والمســيحية المجاورة 
لهــا"، وأكــد البيــان أن مــا تحــت األرض ومــا 
فوقها في القدس الشــريف، إسالمي مسيحي 

فلسطيني.
وَأضــاف الطراونــة، وهو أيضــًا رئيس مجلس 
النــواب األردنــي في البيــان أّن قــرار مجلس 

األمن الدولي المتواترة والمتعددة تقضي بعدم 
شرعية االســتيطان اإلســرائيلي في األراضي 
الفلســطينية المحتلة، ولــزوم اإليقاف الفوري 
والتام لكل األنشــطة االســتيطانية التي يقوم 
بها الكيان الصهيوني بما فيها القدس الشرقية.
وحذر من أنشــطة منظمة "العاد" االستيطانية 
غيــر الشــرعية، التــي أطلقت العنان لنفســها 
لقضم األراضي الفلســطينية، والسيطرة على 
األماكن العامة وشرعنة البؤر االستيطانية على 

امتداد األراضي الفلسطينية بغير وجه حق.
وطالــب الطراونــة باســم االتحــاد البرلمانــي 
بتحمــل  الدولــي  األمــن  مجلــس  العربــي، 
مســؤولياته، واتخــاذ إجراءات فوريــة وقرارات 
ملزمة لكبح جماح التعنت اإلســرائيلي، ووقف 
الحفريــات أســفل المســجد األقصــى المبارك 

والمنطقــة المحيطة به، ووضع نهاية النتهاكه 
الصــارخ للقانــون الدولــي والقانــون الدولــي 

اإلنساني.
كما طالــب منظمــة األمــم المتحــدة للتربية 
والعلــم والثقافــة "اليونســكو" واألميــن العام 
لألمم المتحدة بتحمل مسؤولية توفير الحماية 
الالزمة لمباني ومنشآت المسجد األقصى عبر 
المؤسســات الفلسطينية وانقاذها من هجمات 

المستوطنين اإلسرائيليين.
وداعــا أيضــا الحكومــات العربية واإلســالمية 
ومنظمة التعاون اإلسالمي والبرلمانات الوطنية 
إلى تحمل مسؤولياتها اإلنسانية والقومية تجاه 
هذه الممارســات العنصرية، معبرا عن رفضه 
لكل اإلجــراءات الصهيونية في القدس وعموم 

األراضي العربية الفلسطينية المحتلة.

أكد النائب في المجلس التشريعي 
خالــد طافــش، أن تصاعــد جرائم 
االحتــالل في القــدس وتغوله على 
أبناء الشعب الفلســطيني، يعكس 
التــردي العربي في أعقــاب مؤتمر 
البحرين، الذي أضفى شــرعية على 

االحتالل وجرائمه.
وشــدد علــى أن التطبيــع العربــي 
الرســمي مع االحتــالل، هو ما يغري 
االحتالل بالتغول على شعبنا، خاصة 
فــي القــدس ومحطيهــا، وذلك في 

أعقاب الحديث على أنها عاصمتهم.
وحــول تصاعد اعتــداءات االحتالل 
على أهالي العيساوية بالقدس، قال 
طافش في تصريح صحفي: "تضاف 
مسلســل  إلــى  االعتــداءات  هــذه 
جرائمهــم الذي لم ينقطــع منذ أن 

أقاموا كيانهم على جراحانا وأنقاض شعبنا ومن خالل القتل 
والتشريد والعربدة التي انتهجها االحتالل ضد أهلنا".

وأشار إلى أن االحتالل لن يستطيع 
أن يفــرض إرادتــه علــى الشــعب 
الفلســطيني، وخاصــة علــى أهل 
القدس بالذات، قائال "أهل القدس 
من أشــد النــاس شــكيمة وصالبة 
وثباتا، وأن االحتالل له تجاربه المرة 
مــع أهل القــدس، لذلك اســتحقوا 

بجدارة أن يكونوا أهلها وحماتها".
وأضاف "رســالتنا ألهل القدس أنهم 
هــم الصلبة الصخــرة كصخرة بيت 
المقدس، التي تتحطم عليها سياسة 
االحتــالل، وأن االحتالل لــن يضروا 

شعبنا وأهلنا في القدس إال أذى".
وحــول دور الســلطة فــي حمايــة 
القــدس، قــال طافــش: " اعتقلوا 
مؤخرًا وزير شــؤون القدس، فعلى 
الســلطة التحــرك للقيــام بواجبها 
للدفــاع عن شــعبها، وحمايتهم بكل الســبل مــن اعتداءات 

االحتالل".

اللجنة القانونية لدى اجتماعها مع مدير عام الرقابة المالية العسكرية بوزارة المالية رائد رجب
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أخبار 6

لجنة التربية تناقش مشروع معدل لقانون التعليم العالي

ناقشــت لجنة التربيــة والقضايــا االجتماعية، 
التعديالت التي اقترحتها جهات االختصاص على 
مشــروع قانون التعليم العالي لســنة 1998م، 
وذلك عبر عدة لقاءات عقدتها خالل شهر يونيو 
المنصرم في مقر المجلس التشــريعي بمدينة 
غزة بحضور ُكاًل من النواب: عبد الرحمن الجمل، 
خميس النجار، يوسف الشرافي، وسالم سالمة، 
ومشــاركة وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم 

العالي أيمن اليازوري، والمستشار أمجد األغا.
 وأكدت اللجنة في نهاية سلسلة االجتماعات أنه 
تم مناقشــة كل المالحظــات والمقترحات التي 
تم عرضهــا، منوهة إلى أنه تــم التوافق على 
كل البنود والمواد التي كانت محل نظر ونقاش، 
وفي مقدمتها:" المفاهيم والتعريفات واألهداف 

ويحيى العبادسة.
بــدوره حــذر مســئول الملــف الصحــي النائب 
خميس النجــار، من نقص الكــوادر الطبية من 
ذوي التخصصــات الدقيقــة في المستشــفيات 
وخاصة الحكومية منهــا، وكذلك نقص األدوية 

والمستلزمات الطبية.
 وأشار إلى أن العديد من أدوية األمراض المزمنة 
أصبح رصيدها صفر، منوهًا إلى أن نسبة العجز 
فــي أدوية الرعاية األولية بلغت %73، باإلضافة 
إلى نقــص المختبــرات واألجهــزة والتجهيزات 

والمستهلكات الطبية الضرورية.
وناشــد النجــار، مؤسســات ومنظمــات حقوق 
االنســان ومنظمــة الصحــة العالميــة للتدخل 

العاجل لوقف الكارثة الصحية في قطاع غزة.

واختصاصات الوزارة وتشــكيلة مجالس ومراكز 
والجــودة  االعتمــاد  وهيئــة  العالــي  التعليــم 

وصالحياتها".
والجدير ذكــره أن لجنة التربيــة أوصت بإخراج 
مشروع القانون بصورته النهائية بعد التعديالت 
المدخلة لعرضه على المجلس التشريعي خالل 
جلســته القادمة إلقراره بالمناقشة العامة وفقًا 

لألصول. 
أوضاع المستشفيات

إلــى ذلك ناقشــت اللجنة مــا آلت إليــه أوضاع 
المستشــفيات والمؤسســات الصحية الرسمية 
واألهليــة في قطاع غزة، وذلك بحضور ُكاًل من 
النــواب: عبد الرحمــن الجمل، خميــس النجار، 
ســالم سالمة، يوسف الشــرافي، محمد شهاب، 

جامعة االمة
هذا والتقــت اللجنة بعدد من كــوادر وموظفي 
جامعــة االمــة للتعليم المفتوح واســتمعت إلى 
همومهم ومشــاكلهم، وناقــش الطرفان عدة 
مشــكالت وعقبات تعترض عمــل الجامعة في 
ظــل الظروف االقتصادية الصعبــة التي يعاني 
منها قطــاع غزة بشــكل عام والطلبة بشــكل 

خاص وانعكاس ذلك على المسيرة التعليمية.
من جانبه حذر رئيس اللجنة من تداعيات تدهور 
األوضــاع الصحيــة والتعليميــة واالقتصاديــة 
واالجتماعية المتفاقمة فــي قطاع غزة محمّاًل 
القانونية  المســؤوليات  الصهيونــي  االحتــالل 
واالنسانية عن هذه الكوارث الناجمة عن حصار 

القطاع. 

نواب خان يونس 
يتفقدون الخدمات الطبية العسكرية

زار النائبان يحيى العبادسة، وخميس 
الطبيــة  الخدمــات  عيــادة  النجــار، 
العسكرية في محافظة خان يونس، 
واطلعا على سير العمل في األقسام 
اســتقبالهما  فــي  وكان  المختلفــة، 
المدير العام د. فــؤاد الفجم والمدير 

اإلداري محمد سالمة.
واســتمع النائبان لتقرير مفصل من 
مديــر العيادة حــول الخدمــات التي 
تقــدم للمجتمــع المحلــي فــي ظل 
األزمات المتالحقــة التي يعاني منها 

القطاع الصحي المدني والعسكري.
وأوضح النائب خميس النجار، صورة 
الوضــع الصحــي العــام الــذي تأثــر 
كثيرًا بســبب الحصار ونقص الكوادر 

الطبيــة فــي ظــل تزايــد مضطــرد 
فــي عدد ســكان القطــاع األمر الذي 
شــكل ضغطًا كبيرًا على المؤسسات 

الصحية المختلفة.
وأبدى النائب يحيى العبادسة، تقديره 
للطواقــم العاملة في العيادة في ظل 
الظروف الحالية ونقص الموارد، وشكر 
لهم جهدهم في التعاون للتغلب على 
بعــض معيقــات العمــل وخصوصــًا 
انقطاع التيــار الكهربائي وعدم توفر 

بعض احتياجات العمل األساسية.
ووعد النائبان بمناقشة عقبات العمل 
مع جهات االختصاص والســعي نحو 
ايجاد بيئة عمل أفضل للقيام بخدمة 

المجتمع المحلي على أكمل وجه.

د. بحر: المستقبل للمقاومة 
والرهان على الصهاينة واألمريكان خاسر

خالل حفل انطالقة حركة األحرار

قــال الدكتور أحمد بحــر النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الفلســطيني باإلنابة أن 
المســتقبل للمقاومة الفلسطينية التي تمثل 
خيــار الشــعوب، وأن الرهان علــى الصهاينة 

واألمريكان رهان خاسر وفاشل.
ودعا بحر، في كلمة له ألقاها في لقاء نظمته 
قيادة حركــة األحرار بمقرها بغزة بمناســبة 
الذكرى 12 النطالقتها القيادات العربية لوقف 
الهرولــة نحو التطبيع مــع االحتالل وااللتفاف 
حــول خيــار الشــعوب العربيــة المتمســكة 
بمقاومــة االحتــالل وحقوق وثوابت الشــعب 

الفلسطيني.
ولفــت إلى أن أمريكا صنعــت تحالفات عربية 
ضد تحالفــات عربية أخــرى لتمزيق الموقف 
الفلســطينية،  القضيــة  وتفتيــت  العربــي، 
والســتنزاف مقدرات األمة، وحماية لالحتالل 
من خالل االعتراف به والتطبيع معه واستقبال 

وزرائه في الدول العربية.
وأشار إلى أن وحدة موقفنا الفلسطيني أفشلت 
صفقة القــرن ومؤتمر البحريــن االقتصادي، 
مشــددا على ضــرورة أن تتمثــل الوحدة في 
شراكة حقيقية في كافة المؤسسات الرسمية 
الفلســطينية وتمثــل جميــع أطياف شــعبنا 

الفلسطيني وقواه المختلفة.

واســتعرض د. بحــر خــالل كلمتــه المخاطر 
التي تواجه القضية الفلســطينية واســتمرار 
االنتهــاكات مــن قبــل االحتــالل الصهيوني 
أعــداد  وتزايــد  األقصــى  المســجد  بحــق 
األقصــى  يقتحمــون  الذيــن  المســتوطنات 
ويعبثون بالمقدسات. كما أكد على قوة شعبنا 
ومقاومته وثباته في الميدان، ملفتا إلى تمكن 
المقاومة من تعزيز معادلة الردع مع االحتالل 
وتطويرهــا والقدرة علــى إدارة الصراع معه، 
ولفت إلى ضرورة اســتمرار مســيرات العودة 
وكسر الحصار التي أبدع فيها شعبنا بمختلف 

أدوات النضال والمقاومة الشعبية.
وفــي ملــف المصالحــة أكــد أن المصالحــة 

مــا زالــت متعثــرة بســب تعنت حركــة فتح 
ومحمود عباس، وتشــكيل حومة اشــتية غير 
الشــرعية، كما دان مواصلة التنسيق األمني 
الذي تمارســه السلطة في رام اهلل، واستمرار 
عقوباتهــا علــى قطــاع غــزة وقطــع رواتب 
الشــهداء واألســرى، وقال:" تزداد حركة فتح 
عزلة عن شعبنا وقواه الحية والفاعلة في ظل 
اجماع وطني فلســطيني علــى كافة القضايا 

والثوابت الفلسطينية".
وأكــد بحر في نهاية كلمتــه أن حركة األحرار 
جزء من النســيج الوطني الفلســطيني وجزء 
مــن الفصائل الفلســطينية المقاومة وغرفة 

العمليات المشتركة التي يفتخر بها شعبنا.
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االحتالل يجدد االعتقال 
اإلداري للنائب أبو جحيشة للمرة الثالثة

النائب المصري: االحتالل 
يمارس أساليب بشعة بحق أسرانا األبطال

أكــد النائــب فــي المجلــس التشــريعي مشــير 
المصــري، أن االحتالل يمارس أبشــع األســاليب 
ضد أسرانا األبطال في سجونه وينكل بهم صباح 
مساء، معتبرًا ذلك تجاوز خطير للقوانين الدولية 

والقانون الدولي اإلنساني.
جــاءت تصريحــات المصري، في كلمــة له ألقاها 
فــي الفعالية التــي نظمتها لجنة األســرى للقوى 
الوطنية واإلســالمية يوم أمــس األول عند بوابة 
معبر بيت حانون تضامنا مع األســرى في سجون 
االحتالل ورفضًا لالعتقال اإلداري، وذلك بحضور 
ممثليــن عــن القــوى والفصائل وذوي األســرى 

وأسرى محررين. 

وأشــار المصري، إلــى أن قضايا أســرانا األبطال 
القابعين خلف سجون االحتالل "اإلسرائيلي" هي 
من الثوابت الفلســطينية، وألجلها يغضب شعبنا 

ويثور لنصرتهم.
ووصــف ممارســات االحتــالل تجــاه ذوي وأهالي 
األســرى أثناء زيارة أبنائهم بالعنصرية البشعة، 
محــذرا مــن اســتمرار التنكيــل بــذوي األســرى 
وإذاللهــم أثنــاء رحلــة الزيــارات، داعيــًا البعثــة 
الدوليــة للصليب األحمر وهي الجهة الدولية التي 
تشــرف وتنظم رحالت زيارات األســرى للضغط 
على االحتالل وحمله على التخلي عن سياســاته 

العنصرية بحق ذوي األسرى أثناء زيارة أبنائهم.

 جددت محكمــة عوفر 
العســكرية الصهيونية 
اإلداري  االعتقــال  قرار 
بحق النائــب عن كتلة 
التغييــر واالصــالح في 
التشــريعي  المجلــس 
الفلســطيني محمد أبو 
مــن  البالــغ  جحيشــة، 
"63" عامــًا من  العمــر 
محافظــة الخليــل مدة 
للمــرة  شــهور  أربعــة 

الثالثة على التوالي.
يذكــر أن النائــب أبــو 
جحيشــة اعتقل بتاريخ 
أن  بعــد   7/11/2018

قامــت قوات االحتالل باقتحام منزله بشــكل 
همجــي واعتقلتــه ونقلته إلى ســجن عوفر، 
وبعد أسبوع من اختطافه أصدرت بحقه قرار 
اعتقال إداري لمدة 4 شــهور، وقبل أن تنتهي 
المدة بأيام جددت له اإلداري لمرة ثانية، فيما 
جرى قبل أسبوع من االن تجديد اعتقاله لمدة 
أربعة أشهر جديدة للمرة الثالثة على التوالي.

بــدوره نــدد المكتــب اإلعالمــي بالمجلــس 
التشريعي في تصريح صحفي أصدره مؤخرًا 

بهــذا االجــراء واعتبره 
غير مبرر ويأتي بهدف 
اإلســاءة لرموز الشعب 
ولتغيبهم  الفلسطيني 
محيطهــم  عــن 
االجتماعي واالنتخابي، 
وللحيلولة بينهم وبين 

خدمة شعبهم.
فــي  المكتــب  ودعــا 
المؤسســات  تصريحه 
والمنظمات  الحقوقيــة 
مــن  للعمــل  الدوليــة 
أجــل ضمــان االفــراج 
المجلــس  نــواب  عــن 
المختطفين في سجون 
االحتالل وتوفير الحماية لهم اسوة بزمالئهم 
البرلمانييــن فــي العالــم الذيــن يتمتعــون 

بالحصانة البرلمانية.  
هــذا وأمضى النائب أبو جحيشــة مــا يقارب 
10 سنوات في ســجون االحتالل، كان آخرها 
بعــد عملية الخليل منتصف عام 2014، حيث 
أمضى في ســجن النقــب الصحــراوي أربعة 
أشــهر في االعتقال اإلداري، وهو أحد مبعدي 

مرج الزهور في العام 1992.

التشريعي: مسيرات العودة نضال شعبي كشف زيف وعنصرية االحتالل 
وصف نــواب المجلــس التشــريعي الفلســطيني مســيرات العودة 
بأسلوب نضالي شعبي عرى وكشف زيف وعنصرية االحتالل وهمجية 
قواته العســكرية التي تفِرط في استخدام القوة ضد المتظاهرين 

السلميين، وتتعامل معهم بأشد وأقصى أنواع القوة.

جاءت تصريحات نواب المجلس لدى مشاركاتهم في مسيرات العودة 
التي يتم تنظيمها عصر كل يوم جمعة في مخيمات العودة شــرق 
قطاع غزة، "البرلمان" رافقت نواب ورئاســة المجلس في زياراتهم 

للمخيمات ومشاركاتهم في المسيرات وأعدت التقرير اآلتي:

جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين"
هــذا وشــارك النائــب األول لرئيــس المجلس 
التشــريعي أحمد بحر، والنائب يونس األسطل، 
فــي الجمعة قبــل الماضية والتــي ُأطلق عليها 
تسمية: "فليسقط مؤتمر البحرين"، ذلك خالل 
زيارتهــم لمخيم العودة الواقع شــرق محافظة 

خان يونس. 
وأكــد بحر، فــي كلمة لــه أن مؤتمــر البحرين 

االقتصادي فشــل وانتصرت إرادة شعبنا بوحدة 
موقفه الرافض للمؤتمر وصفقة القرن.

من ناحيته شدد النائب األسطل، في تصريحات 
أدلى بها أثناء الزيارة أن فلســطين لن تشــترى 
وتباع بالمال، بل تفتدى بالمال والنفس والدماء.
ونوه أن شــعبنا لن يُســاوم على حبة تراب من 
فلســطين التاريخية، ملفتا إلى أن شعبنا وقواه 
أوصلــوا رســالة للبحريــن والمؤتمريــن فيهــا 
وترامب واالحتالل، مفاد هذه الرسالة: "أن أرض 

فلسطين ليست للبيع وال للمساومة".
جمعة "وحدتنا تسقط المؤامرة"

إلى ذلك شــارك بحر، والنائبان ســالم ســالمة 
وعبــد الرحمــن الجمل، فــي مســيرات الجمعة 
الماضية والتي حملت عنوان: "وحدتنا تســقط 
المؤامــرة" وذلــك بزيارة لمخيم العــودة الواقع 

شرق المحافظة الوسطى. 
ودعــا النواب خالل مشــاركتهم حركة فتح إلى 

تعزيز الوحدة والشراكة مع كافة فصائل شعبنا 
الفلســطيني علــى قاعــدة الثوابــت والحقوق 

الفلسطينية.
مؤكدين أن شــعبنا بكافة فصائله ومؤسساته 
موحــد خلــف المقاومة حتى تحرير فلســطين، 
وخلف غرفة العمليات المشــتركة صاحبة القرار 
الموحد في التصدي للعدوان الصهيوني وإقرار 
وسائل وأساليب حماية أبناء شعبنا والمحافظة 

على الثوابت. 
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مدير التحرير
ماجد أحمد أبو مراد

تحرير ومتابعة
حسام علي جحجوح 

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  

المجلس التشريعي الفلسطيني

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

تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

كيان عنصري ودولة لقيطة

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

الدولة اللقيطة والكيان المسخ إنها "إسرائيل" المعروفة بعنصريتها وعنجهيتها 
المقيتة التي ال يحتملها أحد من األحرار أو الغيورين على مصلحة اإلنسانية. 

تتجلــى في هــذه األيام عنصرية الكيــان الصهيوني في أوضــح صورها، ربما 
كان أخر أشــكال هذه العنصرية ما صدر عــن كبيرهم من تصريحات إعالمية 
شكك فيها بنيامين نتنياهو باألصول الراسخة للشعب الفلسطيني، إذا قال في 

تصريحه الشهير:" إن الفلسطينيين أصولهم تعود إلى جنوب أوروبا".
إنهــا محاول بائســة ويائســة وفاشــلة لتضليــل العالــم واقناعه بأن الشــعب 
الفلســطيني ال يملــك األرض الفلســطينية، وهذا يأتي في ســياق العنصرية 
الصهيونية، ويؤكد يومًا بعد يوم أن النظام السياســي في إسرائيل، واالئتالف 

اليميني، يمثل ذروة التطرف والعنصرية.
ما علم هذا األحمق المسمى "بنيامين نتنياهو" أن هذه األرض مخضب ترابها 
بدماء شهدائنا األبرار، وبدماء زكية نزفتها أجساد آبائنا األطهار، بل وأجدادنا من 
الشــهداء والصالحين والمقاتلين الذين قاتلوا أعداء األمة دفاعًا عن فلسطين، 
تمتد سلســلة الشهداء هذه لتصل للتابعين وصحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم، وجموع األفواج المقاتلة التي جاءت من بعدهم حتى يومنا هذا. 
وهذا اثبات تاريخي وانساني عميق بأن فلسطين أرض إسالمية وعربية وال حق 
لغيرنا فيها، غير أن محرفي التاريخ ومزوريه ال يمّلون من بث أراجيفهم الباطلة.  

يهود الفالشا
ولعلنــا طالعنا مؤخــرًا األزمة الطاحنة في أوســاط الكيان والتي تنذر بفاشــية 
جديدة تتشــكل في المجتمع اإلسرائيلي واألوساط الصهيونية وهي أزمة يهود 
الفالشا وهم من أصول أثيوبية وما تعرضوا له من عنصرية وفاشية وعنجهية 

صهيونية قاسية أسفرت عن وقوع جرحى وقتلى في صفوفهم.
إنهــا أزمة تــكاد تُطيح باالســتقرار الهش في المجتمع الصهيوني، إن الشــدة 
واالفراط في اســتخدام القوة التــي تعاملت به قيادة الكيان مع يهود الفالشــا 

واألثيوبيين يضع العالم كله أمام تساءل مهم وهو:  
هــو إذا كانــوا لديهم هذا الموقف العنصري مع اليهــود، فكيف يمكن أن يكون 
موقفهــم مــع غير اليهــود عمومًا ومــع العرب خصوصــًا، ومع الفلســطينيين 
تحديدًا؟؟. سواء العرب الفلسطينيين داخل حدود فلسطين المحتلة عام 1948م 

وهم أصحاب األرض الحقيقيين أو غيرهم من العرب. 
لقد بلغت عنصريــة الكيان ذروتها وخاصة بعد األزمــة المذكورة "أزمة اليهود 
الفالشا"، وهي تنذر بعنصرية أشد وتوجهات أشد فتكًا واتجاهات باتت تتشكل 
في األحزاب السياســية اإلسرائيلية قائمة على اعتبارات عنصرية بحتة تقدس 
الجنس األبيض ذات األصول األوروبية وتحط من قدر اليهود الشرقيين أو ذات 

األصول العربية والشرقية وغير األوروبية بشكل عام. 
وهكــذا تســير دولة االحتالل نحو حتفها ال محالة وذلــك نظرًا ألن معاناتها من 
المحيــط الرافــض لها تزداد يومــًا بعد يوم وخاصة من قبل الشــعوب العربية 
واإلســالمية الحرة الرافضة للكيان والتطبيع معه، أو من خالل التهديد القومي 
الداخلــي اآلخذ بالتوتــر ممثاًل بالعرق األثيوبــي أو غير ذات األصــول األوربية 

عمومًا.
الحقيقة المرّة التي يجب أن يعلمها قادة الكيان أن يهود الفالشــا ربما بعضهم 
ليسوا يهودًا أصاًل، غير أنهم جاءوا بدوافع مختلفة كالفقر أو الجوع أو قلة الحيلة 
لــدى بعضهم فلجــأوا للكيان زاعمين أنهم يهود وراغبيــن بالعيش الرغيد في 
هذه الدولة التي لديها القبول باســتقطاب كل يهود العالم أو من يدعون أنهم 
يهود وذلك بغية العيش وتقوية أركان دولتهم وهو أمر سينعكس عليهم وبااًل 

بإذن اهلل. 

د. بحر: قضية الجرحى 
على سلم أولويات المجلس التشريعي

خالل استقبال اللجنة العليا لجرحى مسيرات العودة

اســتقبل الدكتــور أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلســطيني اللجنة العليا لجرحى 
مســيرات العودة وكســر الحصار وذلك يــوم أمس في 

مكتبة بمدينة غزة.
وقــال بحــر، خالل اســتقبال اللجنــة أن قضيــة جرحى 
مسيرات العودة على سلم أولويات المجلس التشريعي، 
ملفتــا أن المجلــس ناقــش جميع القضايــا التي تخص 
الجرحــى بعد اســتعراض مشــكالتهم ويســعى لســن 

قوانين تضع الحلول المناسبة لمشكالتهم المختلفة. 
ولفــت إلــى أن الجرحى من المشــاركين في مســيرات 
العودة وكســر الحصار يحظون باهتمام وأولوية قصوى 
من قبل فصائل العمل الوطني واإلسالمي وكل مكونات 

الشعب الفلسطيني. 
وأكد أن الفصائل تســعى للحفاظ على مسيرات العودة 
كأســلوب نضالي يؤرق االحتالل، باإلضافة للسعي نحو 

تطوير أساليبها وأدواتها، واالهتمام. 
وأكــد أن الجرحــى يتقدمون مســيرات العــودة في كل 
يــوم جمعة رغم آالمهم واصاباتهــم، معتبرا ذلك دليل 
على إرادة شــعبنا في التحرر من االحتالل والحفاظ على 
الثوابت والحقوق الفلسطينية رغم المؤامرات والمغريات 

المادية التي تحاول اإلدارة األمريكية تقديمها بهدف بيع 
القضية والتنازل عن فلسطين.

وأبــرق بحر، بالتحية للشــهداء والجرحى وكل من ضحى 
من أبناء شــعبنا في ســبيل تحرير فلســطين، مؤكدا أن 
صمود شــعبنا هو طريق اســتردادنا للحقوق التي حرمنا 
منها بسبب الحصار، وشعبنا اليوم يسطر ملحمة جديدة 
في النضال الفلسطيني السترداد حقوقه، كما حيا الهيئة 

العليا لمسيرات العودة لما تبذله من جهود كبيرة.
من جانبه استعرض مدير مكتب جرحى وشهداء مسيرات 
العودة محمد أبو الكاس، وضع الجرحى وأعدادهم وحاالت 
إصاباتهم، وأهم المشكالت التي يواجهها الجرحى خالل 
رحلــة العالج خاصة في أثناء ســفرهم للخارج، كما أطلع 
رئاسة المجلس على طبيعة عمل اللجنة وأهم اإلنجازات 
التي قدمتها في ملف الجرحى والشهداء، منوهًا أن اللجنة 
تبــذل كل جهودها من أجــل خدمة الجرحــى والتخفيف 

عنهم وعن ذويهم.
وطالــب أبــو الــكاس المجلــس التشــريعي بســن قوانين 
وتشريعات تخدم قضية الجرحى خاصة أصحاب البتر والحاالت 
الخطيرة، كما طالب بتفعيل يوم الجريح الفلسطيني والذي 

يصادف الثالث عشر من مارس من كل عام.

لجنة الداخلية تلتقي قيادة جهاز الدفاع المدني


