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"بحر": وزارة الداخلية مؤسسة مهنية راقية وكوادرها أصحاب عقيدة أمنية سليمة

لجنة الداخلية واألمن تتفقد الحدود الفلسطينية 
المصرية وتطالب مصر بتخفيف حصار غزة 

أشــاد أحمد بحــر النائب األول لرئيــس المجلس بــأداء وزارة 
الداخلية، مؤكدًا أنها تحولت الى مؤسسة أمنية مهنية راقية 
ورائدة، تزود ضباطها وكوادرها بعقيدة أمنية وطنية سليمة، 
معبرًا عن فخره بأبنائها ومنتســبيها، جاء ذلك لدى مشاركته 
في حفل تخريج دورة ضباط لقوات األمن الوطن، حضره قادة 
األجهزة األمنية والشرطية والضباط الخريجين، مشيدًا بدور 

الوزارة في حفظ أمن شعبنا وحماية حدوده وأرضه. 
وحــذر "بحــر" الســلطة مــن اســتقبال المبعوثيــن والوفود 
االمريكية التي تتبنــى مواقف متماهية مع االحتالل، معتبرًا 
ذلــك منحــة لالحتالل ليمــارس مزيدًا من االســتيطاني في 
الضفــة المحتلة، منددًا بســماح حكومة االحتــالل لعدد من 

الوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام األقصى المبارك. 
مــن جهته ثمن اللــواء محمود عزام ممثال عــن رئيس قطاع 
األمــن اللواء توفيق أبو نعيم جهود قــوات األمن الوطني في 
حماية الحدود وحفظ أمــن الوطن من كل عابث بأمن الوطن 

والمواطنين.
ودعا "عزام" وزارة الداخلية لمواصلة االعداد والتدريب، النهج 
الذي تبنته تجاه جميع كوادرها وأجهزتها األمنية بهدف تطوير 
المنظومة األمنية والعســكرية بما يخدم أمن ومصالح شعبنا 
ومؤسساته المختلفة، وكذلك المحافظة على السلم األهلي. 

تفقد أعضاء لجنــة الداخلية واألمن والحكم المحلي بالمجلس 
التشــريعي الحــدود الفلســطينية المصرية رافقهــم رئيس 
القطاع األمني باللجنة اإلدارية، وكبار الضباط بوزارة الداخلية، 
وتأكدوا من سالمة اإلجراءات األمنية المتخذة من قبل األجهزة 
األمنية الفلســطينية لحمايــة الحدود، مؤكديــن على صيانة 

األمن القومــي المصري، وعقدوا في نهايــة جولتهم مؤتمرًا 
صحفيًا طالبوا فيه مصر باتخاذ إجراءات ســريعة من شــأنها 
تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة، وأشاد النواب أثناء جولتهم 
بالجهود التــي تبذلهــا وزارة الداخلية للمحافظــة على األمن 

القومي الفلسطيني. 

خالل حفل تخريج دورة ضباط لألمن الوطني

تقرير

"تقرير"
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هاتف النائــب األول لرئيس المجلس عائلة النائبة في 
المجلس التشــريعي والمختطفة في ســجون االحتالل 
خالدة جرار، مقدمًا خالص التعازي بوفاة الفقيد كنعان 
الرطــروط "أبو خالــد" والد النائبة "جــرار"، الذي توفي 
مؤخرًا عن عمــر يناهز "80" عامًــا، متقدمًا بالتعزية 

الحارة ألرملة الفقيد وأنجاله وكريماته.
وأعرب "بحر" عن خالص حزنه ومواساته للعائلة برحيل 
الفقيــد وهو عميد عائلته التي وصفها بأنها حملت لواء 
المقاومــة كغيرهــا مــن عائــالت الوطن، وأشــار أثناء 
مكالمته لنضاالت عائلــة "الرطروط" وفقيدها، مضيًفا 
أن الفقيد ربى أبناؤه على حب الوطن والتمســك بترابه 

واالعتزاز بالمبادئ والثوابت الوطنية األصيلة.
وأضاف قائاًل:" يرحل المناضل أبو خالد وابنته المناضلة 
"خالدة" النائبة في المجلس التشريعي ما زالت مختطفة 
فــي ســجون االحتــالل الصهيونــي تعاني مــن مرارة 
االعتقال اإلداري، دون أن تتمكن من إلقاء نظرة الوداع 
علــى جثمانه الطاهر وهذا من شــديد ظلم المحتل لنا 

ولشعبنا البطل". 
نواب الضفة يعزون 

إلى ذلــك زار عدد من نــواب المجلس التشــريعي في 
الضفــة الغربية بيت العــزاء، مقدمين التعــازي الحارة 
للعائلــة بفقيدهــا، ومتمنيــن للنائبــة "جــرار" الفرج 
العاجل والقريب من ســجون الظلم الصهيونية، وعلى 
هامش تقديم واجب العزاء أشــاد أحد النواب بمواظبة 
الفقيــد ورفيقة دربــه زوجته "أم خالــد" على التضامن 
مع األســيرات واألسرى في ســجون االحتالل من خالل 
مشــاركتهما فــي الفعاليــات الوطنية المناصــرة لهم، 
معربًــا عن اعتقاده أنه رحل بعد أن أدى رســالته على 
أكمل وجه كأب ومناضل وإنســان حر ووطني وشريف. 
ومــن الجدير ذكره أن االحتــالل كان قد اختطف النائبة 
"جــرار" البالغة من العمــر "53" عامًا من منزلها الواقع 
بمدينــة رام اهلل، وذلك بعد مداهمــة بيت عائلتها لياًل 
قبل شهرين، ومن ثم أحالها لالعتقال اإلداري لمدة "6" 

شهور. 

التشريعي يعزي النائبة "جرار" 
بوفاة والدها 

لجنة التربية تبحث قضايا ذوي االحتياجات 
الخاصة مع رئيس قطاع التعليم 

اســتقبل النائبــان عــن محافظة الوســطى عبــد الرحمن 
الجمل، وســالم ســالمة، بمكتبهما يوم أمــس األول وفدا 
من لجنة الغارمين في المحافظــة تقدمهم رئيس اللجنة 
محمــود عيســى، وبحثــوا سُــبُل التخفيــف مــن معاناة 
الغرامين، ومساعدة أبنائهم وأسرهم، وأثنى النائبان على 
جهــود اللجنة التي تمخض عنها االفراج عن بعض األفراد 
الغارمين، واعادتهم ألحضان أسرهم وعائالتهم، معتبرين 
ذلك جهود مميزة تســاهم في خدمة أبناء شعبنا، معبرين 
عن اعتقادهم أن فئة الغارمين بحاجة لمزيد من االهتمام. 

بدوره طــرح رئيس لجنــة الغارمين محمود عيســى أهم 
معوقــات عمل لجنته، مشــيرًا لنقص االمكانــات المادية 
وضعف التنسيق بين المؤسســات ذات العالقة، داعيًا كل 
الجهــات المعنية بتقديم الدعم المــادي والمعنوي للجنته 
حتــى تتمكن من إتمــام عملها والقيــام بواجبها على أتم 
وجه، منوهًا على أن لجنته تمكنت من االفراج عن العديد 
مــن الغارميــن في اآلونــة األخيرة، ومشــددًا علــى أنهم 
مســتمرون في عملهم بهدف مساعدة هذه الفئة من أبناء 

شعبنا.

نواب الوسطى يستقبلون وفدا من 
لجنة الغارمين في المحافظة

تفقــدت لجنة التربيــة والقضايا االجتماعية مستشــفى 
شــهداء األقصى فــي المحافظة الوســطى التابع لوزارة 
الصحة، وتقدم الوفــد رئيس لجنة "التربية" النائب عبد 
الرحمــن الجمــل، رافقه ُكاًل من النــواب: خميس النجار، 
محمد شــهاب، يوســف الشــرافي، وهدى نعيــم، وكان 
في اســتقبالهم مدير المستشــفى كمال خطــاب وعدد 
من رؤســاء األقســام والكوادر الطبية العاملة بالمشفى، 
وتجوّل النواب في األقســام واطلعوا على الخدمات التي 
تقدمهــا إدارة المشــفى للمرضى، وبحثوا مــع الطواقم 
الطبيــة االحتياجــات والمعوقــات التــي تعتــرض عمل 

المشفى. 
بــدوره أوضح مســئول الملــف الصحي باللجنــة النائب 
خميس النجــار أن الزيــارة تهدف لالطــالع على أوضاع 
المستشــفى والمرضى واالســتماع للهموم والمشــاكل 
والتحديات التي تواجهها المستشــفى فــي ظل الحصار 
المفروض على قطاع غزة، ونقص األدوية والمستلزمات 
والمهمات الطبية، منددًا بإجراءات ســلطة رام اهلل بحق 
مرضى غزة ومستشــفياتها والعاملين بالقطاع الصحي 
عمومًا، مشــيرًا إلــى أن األوضاع الصحيــة تتردى يومًا 
بعد يوم بفعل التضييق الحاصل من قبل سلطة رام اهلل 

ورئيسها بحق وزارة الصحة في قطاع غزة.
الطاقة االستيعابية

بدوره قدم مدير المستشــفى نبذة تاريخية عن مشــفاه 
ومراحل تطورها منذ عــام 2001م والظروف التي مرت 
بهــا إلى وقتنــا الحالي، موضحًا أن الطاقة االســتيعابية 

للمستشــفى تبلغ "160" ســرير، يتم من خاللها تقديم 
الخدمــات الصحيــة والعالجية الســريرية للمرضى عبر 
األقســام واالختصاصــات المتوفرة فيه، مشــيرًا إلى أن 
المشــفى يضــم في جنباتــه عدة أقســام حيويــة جدًا 
ومهمة للغاية مثل: الجراحــة، الكلية الصناعية، حضانة 
األطفال الخدج، العناية المركزة، واالستقبال والطوارئ، 
وغيرهــا من األقســام األخرى، منوهًا إلــى أن كل هذه 
األقســام تقوم بدورها على الرغم من ضعف اإلمكانيات 

اللوجستية وقلة الطواقم الفنية والبشرية. 
وأشــار مدير المستشــفى إلى النقص الحاد في األجهزة 
والتجهيزات الطبية وفي مقدمتها أجهزة األشعة الحديثة 
وبعض المســتلزمات الطبية، يضاف إلى ذلك نقص في 
الكادر الطبي والطاقات البشرية، مؤكدًا أن إدارة المشفى 
تسعى جاهدة لتوفيرها بكل الطرق والوسائل الممكنة، 
مشــيرًا لطموحاته في التوســع من خالل ضم المنطقة 
الغربية للمستشــفى كي يصبح مستشفى مركزي وحل 

مشكلة العيادات الخارجية وزيادة عدد الغرف واألسرة. 
المواطن أواًل

مــن ناحيته أكد مقرر اللجنــة النائب خميس النجار على 
ضرورة إيالء المواطن أقصى األهمية عبر تقديم الخدمة 
الصحية المناســبة لــه، مضيًفــا بقوله:" المواطــن أواًل 
وقبل كل شــيء، يجب أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل 

مواطنينا الذين يستحقون منا كل احترام وتقدير". 
مطالبًا إدارة المستشفى بالتركيز على قسم االستقبال 
والطــوارئ وحــل مشــكلة العيــادات الخارجيــة كونهما 
يقدمان أكبر نســبة مــن الخدمــات للمواطنين وضرورة 
مركزيــة العمل فــي التخصصات النوعيــة، داعيًا وزارة 
الصحة فــي رام اهلل للتوقف الفوري عن سياســة الكيل 
بمكيالين وضرورة ارسال شحنات األدوية الالزمة للوزارة 

في غزة بالسرعة الممكنة. 
مــن جانبه بــارك رئيــس اللجنــة النائب عبــد الرحمن 
الجمــل الجهــود المبذولــة من قبــل إدارة المستشــفى 
والكــوادر الطبيــة للنهوض بواقع المستشــفى لتحويله 
الــى مستشــفى مركــزي يخــدم المواطنيــن فــي كل 

االختصاصات.    
وفــي نهاية الزيارة قــام النواب بجولــة تفقدية رافقهم 
فيها مدير المستشفى، وذلك بهدف االطالع على أحوال 
المرضى واالســتماع منهم عن أي مشكالت وسير العمل 
داخــل األقســام والغرف الطبية، شــملت الجولة قســم 
الكلية الصناعية، وأقسام األشعة، واالستقبال والطوارئ، 

باإلضافة لقسم العناية المركزة.

"لجنة التربية" تتفقد مستشفى شهداء األقصى

زارت لجنة التربية والقضايــا االجتماعية أول أمس 
رئيس قطــاع التعليم والثقافــة واألوقاف كمال أبو 
عــون بمكتبــه فــي وزارة التربية والتعليــم بغزة، 
وضــم وفــد اللجنــة النائب عبــد الرحمــن الجمل، 
والنائبــة هدى نعيــم، وبحث الوفد مــع "أبو عون" 
قضايــا تخــص ذوي االحتياجات الخاصــة وإمكانية 
استفادتهم من خدمات وزارة التعليم، ال سيما فيما 
يتعلــق بتخصيــص ما نســبته "%5" مــن الوظائف 
المعلــن عنها لذوي االحتياجــات الخاصة، باإلضافة 

لدمج طلبة هذه الفئة مع بقية الطلبة. 
ودعا النائبان "الجمل، ونعيــم" أثناء اللقاء لضرورة 
نشر ثقافة دمج ذوي االحتياجات الخاصة بالمجتمع 
المحلــي، وخاصة في ســلك التعليــم وفي صفوف 
المعلميــن والطلبة، باإلضافة لضــرورة وضع خطة 
الســتيعاب ذوي اإلعاقــة بدايــة من الصــف األول 

االبتدائــي كتمهيــد لدمجهــم بالمجتمــع والبيئــة 
التعليمية. 

وبحث الوفد إمكانية موائمة المناهج التعليمية مع 
ذوي االحتياجــات الخاصــة، مشــيدين بتوجه وزارة 
التعليــم القاضي بدعــم المــدارس الخاصة بذوي 
اإلعاقــة من الناحية المهنية والفنية واللوجســتية، 
مؤكدين على أن هذه الشــريحة من المجتمع تملك 
مــن المؤهــالت والقــدرات مــا يمكنها مــن خدمة 

المجتمع واالندماج فيه. 
يذكــر أن اللقاء حضره ممثلين عن مؤسســات ذوي 
اإلعاقــة، وخبراء مهتمين بهذا الجانب، وتم االتفاق 
على تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن 
وزارة التعليم، ومؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة، 
وخبــراء في ذات المجال بهدف التوصل لوضع آليات 

محددة تكفل خدمة هذه الشريحة. 



العــدد31 أغسطس/آب 2017 م
)222(A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

3 أخبار ومقاالت

عيد األضحى.. يوم الوحدة والرحمة 
نعيــش هذه األيام نفحات يوم عرفات التي تشــكل وقفته ركــن الحج األكبر، 
بما فيها من تعظيم لألجور ونشــر للرحمات، ليستقبل المسلمون في مشارق 
األرض ومغاربها من بعدها عيد األضحى المبارك الذي تراق فيه دماء األضاحي، 

داللة على عظم قيمة التضحية والفداء في اإلسالم.
في وقفة عرفة، الذي يشــكل مؤتمرا كونيا واســعا، يجتمع المسلمون من كل 
أصقــاع األرض علــى اختالف لغاتهــم وألوانهم على صعيد عرفــات في وقت 
واحــد ومكان واحد دون جــدال أو نزاع، فال فرق بين غني وفقير، ووزير وخفير، 
وعالــم وجاهل، وأبيض وأســود، وقوي وضعيف، ففي ذلــك أعظم داللة على 
قيم ومشــاعر األخوة والمحبة ووجوب ترك النعرات الجاهلية، وأشد داللة على 
مبــدأ الوحدة التي جمعت هذا العــدد الهائل بكل نظام وترتيب، ما يحدونا إلى 
استخالص العبر فلســطينيا وعربيا وإسالميا، كي نلم الشمل وننبذ الخالفات 
ونتوحد على طريق اإليمان وســبيل الجهاد والمقاومة وحماية األوطان ونحقق 

المصالحة والوئام االجتماعي.
فلسطينيا، ال شــك أننا نعيش اليوم واقعا مأساويا بكل معنى الكلمة في ظل 
الحصــار المطبق الذي يُجهز علــى كل مكونات الحياة في قطاع غزة، وتغمرنا 
مشــاعر األسى واألســف لما نراه من مشــاركة جزء من أبناء شعبنا في جريمة 
الحصار عبر سياســة العقاب الجماعي واإلجراءات الالإنســانية التي تمارســها 
ســلطة رام اهلل بحق قطاع غزة وأهله الصامدين في هذه األيام المباركة التي 
تتنزل فيهــا الرحمات والفيوضات والبركات اإللهيــة على المؤمنين الموحدين 
الذيــن وجهوا أرواحهــم وقلوبهم هلل تعالى، ومدوا أكــف الضراعة والتذلل إلى 
خالقهــم كي يُســبغ عليهم مــن جميل رحمته وواســع فضله ويمــنّ عليهم 

بفيوض التوبة والغفران.
في هذه األيام المباركة التي اختصها اهلل من بين أيام العام نتطلع إلى أن تفتح 
الســلطة الفلسطينية صفحة جديدة مع شعبنا في قطاع غزة، وأن تتراجع عن 
إجراءاتها الجائرة التي أحالت حياة الناس إلى جحيم، وأن تكرس القيم الوطنية 
ومبادئ التعامل األخالقي والسلوك اإلنساني تجاه الشرائح المعذبة والمقهورة 
في قطاع غزة التي هدّها الفقر والعوز، ونهشت فيها األوبئة واألمراض، وغاب 

عنها أدنى مقومات الحياة اإلنسانية.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن واقع مسؤوليتنا الدينية والوطنية 
واألخالقية واإلنســانية تجاه شــعبنا في ظل هذه الظــروف الصعبة، ندعو كل 
الموســرين والمقتدرين من أبناء شــعبنا إلى مد يد العون والمساعدة إلى أبناء 
شــعبهم من الطبقات الفقيرة والشرائح المحتاجة التي أثقلتها سنوات الحصار 
والمعاناة، والمبادرة إلى أوسع حملة وطنية لتقديم الدعم المادي والمساعدات 
العينية لكل المعوزين والمكروبين، بهدف التخفيف من حجم آالمهم ومعاناتهم، 
وإعانتهم على إعالة أســرهم وقضاء حوائجهم، وتعزيز صمودهم وتماسكهم 
الوطني فــي وجه االحتالل الصهيونــي ومخططاته العنصريــة التي تتربص 

بقضيتنا وأرضنا ومقدساتنا.
إن يوم العيد يشكل فرصة مثالية إلعادة تنزيل قيم ومبادئ الرحمة والتكافل 
بين كافة أبناء شــعبنا، فالتواصل والتزاور االجتماعي المبني على الحب والود 
والصفــاء، ينبغي أن يهيمن على تفاصيل أنشــطتنا وفعالياتنا وكافة تفاصيل 
حياتنا طيلة أيام العيد، وأن تتعاضد كل الجهود في سبيل تقليص دوائر األلم 
والمعاناة، وبث روح األمل واالستبشار في نفوس الناس، وتقوية عزائمهم في 

مواجهة الظروف القاسية التي نواجهها حاليا.
فلنتذكر ولنَصِل في أيــام العيد اليتامى الذين ال يجدون حنان األب، واألرامل 
اللواتي فقدن ابتســامة الزوج، واآلباء واألمهات الذين حرموا أوالدهم، والفقراء 
والمحتاجيــن الذين ال يجدون لقمة العيش وكســوة العيال، فضال عن العائالت 
الكثيرة التي شردتها يد الحروب والعدوان، ومزقتها كل ممزق، فإذا هم بالعيد 

غارقون في الدموع واألحزان، وفاقدون لطعم الراحة واالستقرار.
وفــي الختام فإننا قادرون بإذن اهلل على قلب األلم إلى أمل، وتغيير الحزن إلى 
فــرح، التخفيف من معاناة المكروبين من أبناء شــعبنا، ولن يطول ذلك الوقت 
الــذي تطوى فيه صفحــة المعاناة واألحــزان إلى األبد عندما ينكســر الحصار 
الظالم، وينتصر الحق الفلسطيني على الباطل الصهيوني، وترتفع رايات الحق 

على مآذن وقباب القدس والمسجد األقصى بإذن اهلل.

"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"
وكل عام وأنتم بخير وتقبل اهلل منا ومنكم صالح األعمال

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

نظــم مركز التأريــخ والتوثيق حفــل إلصدار كتاب يوثق ســيرة الشــهيد 
مازن فقهــاء، بحضور رئيس المركز د. خالد الخالــدي، ونواب من المجلس 
التشــريعي ولفيــف من الكتّــاب واألدباء والشــعراء ورجــال الثقافة والفكر 

واألكاديميون.  
وأكد الدكتور أحمد بحر في كلمة له أثناء الحفل أن المقاومة اليوم أصبحت 
أكثر قوة وجهوزية للدفاع عن شــعبنا، الفتًا إلى أن المقاومة استطاعت أن 
تربك المؤسســة األمنية والعسكرية لالحتالل اإلسرائيلي، في تعاملها مع 

قضية اغتيال الشهيد فقها.
وأشاد بتخطيط الشهيد "فقها" لتنفيذ عملية صفد االستشهادية التي جاءت 
انتقاما الغتيال الشهيد القائد صالح شحادة، والتي خلفت "9" قتلى صهاينة 
وعشــرات اإلصابات، الفتًا إلى أن عالقة الشهيد "فقها" بالجهاد والمقاومة 
عالقة روح امتزجت بتــراب الوطن وعبقه المقدس، ففي كل موقع كان له 
ســهم ونصيب، مضيًفــا أنه اتخذ من غزة منطلقا لتفعيــل العمل الجهادي 

المقاوم في الضفة الغربية.
وقال:" لم يعترف الشــهيد "فقها" بانفصال الجغرافيا وتعقيدات السياســة 
ومشكالتها، فقد كانت فلســطين والجهاد في سبيل اهلل كل همّه، وهكذا 
هــم المجاهدون العظمــاء الذين صدقوا اهلل فصدقهــم، وعملوا لرفع راية 

الحق، فنصرهم اهلل تعالى ويسّــر أمورهــم ومنحهم القبول والمحبة بين 
الناس جميعا".

 وتابع "بحر" يســرد مناقب الشــهيد لقد أحيا الشــهيد وإخوانــه من القادة 
الشهداء شــعبا وأمة ببطوالتهم الرائعة وهمتهم العالية وعزمهم المتوقد 
وتضحياتهــم الفياضــة الذي لم تعــرف يوما الخور أو التكاســل والتقصير، 
وشــكلوا نموذجا رائدا في فضاء فلسطين واألمة وجسدوا بدمائهم الزكية 
مدرسًة متكاملة الصفات واألبعاد أسهمت في بناء جيل رباني قرآني كيف ال 

ومازن فقها حافظ لكتاب اهلل ومعه سند متصل عن رسول اهلل.
وأشــار إلى أن اعتقاد الصهاينة أن تغييب الشــهيد مــازن فقها وإخوانه من 
الشــهداء عن مسرح الحياة كفيل بشــّل قدرة ونشــاط المقاومة، وإدخالها 
مرحلــة اإلضعــاف واإلنهاك التــام الكفيــل بتدجينهــا ومحاصرتهــا، لكن 
استشــهادهم ورحيلهم أثبت للصهاينة وحلفائهم خطأ حســاباتهم وعقم 

مراهناتهم.
وفي نهاية كلمته تقدم "بحر" بالشكر لمركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني 
برئاسة الدكتور خالد الخالدي على هذا الجهد الطيب واإلصدار األصيل الذي 
يعرض لســيرة الشهيد القائد مازن فقها، مشيدًا بجهود المركز في توثيق 

سير الشهداء وكتابة وتوثيق التاريخ الفلسطيني.

اســتقبل الدكتور أحمد بحر النائب والنائبان إســماعيل األشــقر، ومرون أبو 
راس، ممثلين عن أهالي شارع تونس بحي الزيتون، وتقدم األهالي بشكوى 
طالبوا فيها باإلســراع بفتح شــارع تونس، حســب ما كان مقرر له من قبل 
بلدية غــزة، منوهين أنه يخدم عدد كبير مــن األهالي والمدارس، معبرين 

عن تضررهم من عدم فتحه.

واستنكر األهالي استجابة بلدية غزة لبعض المواطنين الذين اعترضوا على 
فتح الشــارع باالحتجاجــات، مؤكدين وجود قرار قضائي بفتح الشــارع، وال 

يوجد أي عقبة قانونية تحول دون ذلك.
بــدوره وعد النائــب األول لرئيس المجلــس األهالي بدراســة الموضوع مع 
الشرطة والبلدية وجهات االختصاص، والعمل على إيجاد حل عادل للمشكلة.

"بحر": إصدار كتاب يوثق سيرة الشهيد "فقها" 
عمل وطني يدعم المقاومة 

"التشريعي" يستمع لشكوى أهالي شارع تونس 
ويعدهم بإيجاد حل عادل

خالل حفل نظمه مركز التأريخ والتوثيق
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أخبار

ناقشت قضايا ذوي االحتياجات الخاصة.. 
النائبة هدى نعيم تزور وزارتي الصحة والحكم المحلي

أشاد بدورهم المجتمعي.. التشريعي يستقبل وجهاء وأعيان قبيلة الترابين

نظمت النائبة هدى نعيــم زيارتين منفصلتين 
لقطاعــي الصحــة والحكم المحلي ناقشــت 
االحتياجــات  ذوي  تخــص  قضايــا  خاللهمــا 

الخاصة، وبحثت من المســئولين سبُل تقديم 
لهــذه  الخدمــة  الحكوميــة  المؤسســات 
الشــريحة مــن أبناء شــعبنا، وشــددت على 

ضرورة أن تتلقى الشريحة المذكورة الخدمات 
الحكومية بســهولة، البرلمان رافقت النائبة 

"نعيم" في زيارتيها وأعدت التقرير التالي: 

قطاع الصحة
وفي الســياق نظمــت النائبة "نعيم" زيــارة لرئيس القطاع 
الصحي والشــؤون االجتماعية باســم نعيــم، وعقدت معه 
اجتماعًا بحضور ممثلي عــدد من الجمعيات المهتمة بذوي 
االحتياجــات الخاصة، وناقش الحضور تنفيذ وزارتي الصحة 
والشــؤون االجتماعية البنود القانونيــة الخاصة بالمعاقين، 
ومن أبرزها بطاقة ذوي اإلعاقة، باإلضافة لتشــكيل جسم 

اســتقبل د. أحمــد بحــر النائــب 
األول لرئيس المجلس التشريعي 
بمكتبــه فــي مدينــة غــزة يــوم 
األربعاء المنصرم وفدًا من قبيلة 
الترابين في قطاع غزة، ضم الوفد 
كوكبة من وجهــاء وأعيان القبيلة 
في القطاع، وبحث معهم األوضاع 
السياســية واالجتماعية في قطاع 
غزة، ودور العشــائر والوجهاء في 
اصــالح المجتمــع، وحضــر اللقاء 
التشــريعي  المجلس  النائبان في 

محمد فرج الغول، وجمال نصار.
بدوره أشــاد "بحر" بجهود الوجهاء 
والمخاتير فــي اإلصالح ذات البين 
واألهلــي،  المجتمعــي  والســلم 
داعيًــا لدور أكبر لرجــال اإلصالح 
والوجهــاء فــي خدمــة المجتمــع 
وتحقيــق المصالحــة المجتمعية، 
مضيًفا بقوله:" الوجهاء والمخاتير 
المجتمــع  خيــرة  هــم  واألعيــان 
ويعملون ليل نهــار من أجل حقن 
المشــكالت  ومحاصــرة  الدمــاء 

والمشاجرات التي تحدث بين العائالت من حين إلى 
أخر في قطاع غزة".

بمقتضاها.
الحكم المحلي

إلى ذلك التقــت النائبة "نعيم" رئيس قطاع الحكم المحلي 
والبلديات رفيق مكي وناقشت معه إمكانية تفعيل مشروع 
قانون األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، بحضور عدد من 
الممثلين عن المؤسسات الخاصة بذوي اإلعاقة، حيث طالب 
الحضور بمؤامة مداخل المراكز والمقرات الحكومية والمباني 

معكم وسند لكم بإذن اهلل، امضوا قدمًا في سبيل 
اصالح ذات البين، ولما فيه الخير والرشــاد لشــعبنا 

رسمي أو نقابة تمثل هذه الشريحة المهمة. 
واتفق الحضــور على تصنيف أصحــاب االحتياجات الخاصة 
من حيث أوضاعهم الصحية واالقتصادية وإمكانية اشغالهم 
لوظائف معينة في المؤسسات الحكومية، وفي نهاية اللقاء 
تم االتفاق على تنظيم يوم دراســي، أو عدة ورشــات عمل 
لتحديد رؤية شاملة للتعامل مع هذه الفئة، وكيفية خدمتها، 
علــى أن يتم رفع توصيــات اليوم الدراســي للجنة اإلدارية 
الحكوميــة والمجلس التشــريعي والجهــات المعنية للعمل 

وخاطــب "بحر" الوجهاء بقولــه:" أنتم صمام األمان 
لشــعبنا وعائالتنا اســتمروا على بركــة اهلل ونحن 

واألماكن العامة بما يتناســب مع اســتخدامها من قبل ذوي 
االحتياجــات الخاصة، مؤكدين على ضرورة المســاعدة في 
إيجــاد الحلول المناســبة وتذليل العقبــات وااللتزام بتنفيذ 

البنود القانونية الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة.
من ناحيته عرب "ميك" عن اهتاممه بذوي االحتياجات 

الخاصة، معلناً اســتعداده لتذليل كل العقبات التي تعرتضهم 

وتقديم الخدمة لهم حســب األصــول ووفًقا إلمكانيات قطاع 

الحكم املحيل والبلديات.

والمجتمع الفلسطيني، وتأكدوا أن 
اهلل تبــارك وتعالى لن يضيع عمل 

المحسنين".  
مــن ناحيتهــم أفاد أعضــاء الوفد 
أن زيارتهــم هذه تأتــي في اطار 
ينــوون  الزيــارات  مــن  سلســلة 
تنفيذها لقادة الشعب الفلسطيني 
ورموز العمل الوطني واإلسالمي، 
معبريــن عــن ثقتهــم بالمجلس 
كممثليــن  ونوابــه  التشــريعي 
للشعب الفلسطيني، ونقلوا رسالة 
من عمــوم أبناء شــعبنا لرئاســة 
"التشريعي" مفادها ضرورة السير 
وبســرعة نحــو انجــاز المصالحة 
المجتمعيــة، ومــن ثــم المضــي 
قدمًا نحو انهاء االنقسام وتحقيق 
الوطنيــة، معبريــن عن  الوحــدة 
استعدادهم لعمل كل ما يلزم من 
جهود عشــائرية من أجل تحقيق 
المصالحة المجتمعية بين عائالت 
شــعبنا، منوهين إلى أن الشــعب 
الفلســطيني بــات يتنظــر بفارغ 

الصبر رؤية الوطن موحدًا.   
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تفقــد أعضاء لجنــة الداخليــة واألمن 
والحكم المحلي بالمجلس التشريعي 
المصريــة  الفلســطينية  الحــدود 
األمنــي  القطــاع  رئيــس  رافقهــم 
الضبــاط  وكبــار  اإلداريــة،  باللجنــة 

بوزارة الداخلية، وتأكدوا من ســامة 
اإلجــراءات األمنيــة المتخــذة من قبل 
األجهزة األمنية الفلسطينية لحماية 
الحــدود، مؤكدين علــى صيانة األمن 
القومي المصري، وعقدوا في نهاية 

جولتهــم مؤتمًرا صحفًيــا طالبوا فيه 
مصر باتخاذ إجراءات سريعة من شأنها 
تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة، 
البرلمــان رافقت اللجنــة أثناء جولتها 

وأعدت التقرير االتي

لجنة الداخلية واألمن تتفقد الحدود الفلسطينية المصرية وتطالب 
مصر بتخفيف حصار غزة 

تخفيف الحصار
مــن ناحيته ناشــد رئيس لجنة 
األمن والداخلية والحكم المحلي 
النائب إســماعيل األشقر مصر 
الشــقيقة لإلسراع في التحفيف 
عــن أهلنــا فــي غــزة، واتخاذ 
إجــراءات مــن شــأنها محاصرة 
ظواهر االنحــراف الفكرية التي 
يغذيها الحصار والفقر والبطالة. 
وأكــد النائــب "األشــقر" خالل 
مؤتمــر صحفي عقدتــه لجنته 
علــى الشــريط الحــدودي مــع 
مصــر اســتمرار قــوات األمــن 
الفلســطيني في حفظ الحدود 
بين غــزة ومصر مــن أي عابث 
أو عميــل أو منحــرف، مشــددًا 
أن الجانب الفلســطيني مستمر 
فــي الحفاظ على أمــن جيراننا 
وإخواننــا المصرييــن، معبــرًا 
عــن اعتــزاز شــعبنا بجيرانــه 
المصريين، ومعتبرًا أمنهم من 

أمنننا ودمهم دمنا.
وقــال مخاطبا أمــن الحــدود:" إن مــا تقومون به 
اليوم مــن جهود مباركــة رغم الظــروف الصعبة 
واالمكانيــات الضعيفــة إنما يعكس حجــم اإلرادة 
تقدســونه،  الــذي  بالواجــب  والقيــام  واإلصــرار 
واجــب تحقيق األمن لشــعبكم ولجيرانكم العرب، 
هــذا الجهد يســتحق من كل األطراف المســاهمة 
فــي دعمــه، ســواء كانت تلــك األطــراف حكومة 
ومؤسســات أهلية، وجميع الفصائل وكل شــرائح 

شعبنا الفلسطيني".
كما طالب المسؤولين في جمهورية مصر العربية 
لتعزيــز هذه الجهود لتســهيل توفيــر اإلمكانيات 
اللوجستية األمنية وكذلك بالمساهمة في تجفيف 
أســباب التطرف واالنحراف من خالل التخفيف عن 

ســكان قطاع غزة الذين يعانون ظروفًا مأســاوية 
غاية في الصعوبة، نتيجة الحصار وإغالق المعابر.

بث األمل
وناشــد "األشقر" مصر العزيزة قيادة وشعبا، بفتح 
دائم لمعبــر رفح البري، وتســهيل مــرور األفراد 
والبضائــع وتوفير الكهربــاء الالزمة للتخفيف عن 
المرضى، وبث األمل في نفوس أبناء شــعبنا حتى 
نحاصر ظواهــر االنحراف التي تقــود الى االجرام 
الــذي نعاني منه جميعــًا والــذي كان أخر ضحاياه 
الشهيد البطل نضال الجعفري، الذي استشهد إثر 

تفجير أحد المتطرفين نفسه في ثكنته.
وعبــر عن شــكره لجميــع الوحــدات العاملة على 
الحدود بكافة تشكيالتها األمنية، مطالبًا بالمزيد 
من اليقظة وإجراءات الحيطة والحذر لقطع الطريق 

علــى كل من تســول له نفســه االضــرار باألمن 
وبالمواطنيــن ومحاولــة االختراق للحــدود للعبث 
بأمن مصر الشقيقة، مؤكدًا أن أمن مصر بالنسبة 
لنا هو جزء من أمننا القومي، ولن نسمح ألي عابث 
أو منحرف أن تســول له نفسه االضرار بأمن مصر 

الشقيقة.
حرمة الدم الفلسطيني

من جهته شدد رئيس رابطة علماء فلسطين النائب 
مروان أبو راس على حرمة الدم الفلسطيني، داعيا 
أصحــاب الفكر المنحــرف إلى العودة الى المســار 
السليم، والعقيدة السليمة، التي تحرم دم المسلم 

على المسلم.
وأكــد النائب "أبــو راس" خــالل المؤتمر الصحفي 
الــذي عقــد مــكان عمليــة التفجير علــى الحدود 

الجنوبيــة للقطاع، على ضرورة 
حماية الشــباب فــي قطاع غزة 
مــن فكــر القتل، وجرأة ســفك 
وقــال:"  واســتحاللها،  الدمــاء 
إننــا مــع حفــظ الحــدود ونحن 
دماؤنــا واحــدة وال فــرق بيــن 
دم فلســطيني ودم مصــري"، 
وتابع:" رحم اهلل شهيدنا، وهدى 
شبابنا على الحق ويسر أمورهم 

نحو الوعي".
وشــد على أيــادي أفــراد وزارة 
أبطاال  أنهــم  الداخليــة، مؤكدًا 
الوطن  ألنهــم يدافعــون عــن 
علــى  ويحرصــون  والديــن 
إخوانهم المصريين، ودعا مصر 
للنظــر بعيــن أخرى إلــى غزة، 
ألن" الشعب يحبهم ويحب لهم 
الخيــر ويعتمد عليهم ألن مصر 

المتنفس الوحيد لنا ولشعبنا".
إجراءات مشددة

مــن جهته أكــد رئيــس قطاع 
األمــن اللواء توفيق أبــو نعيــم أن وزارة الداخلية 
شــددت من إجراءاتها على الحدود المصرية، لمنع 
أي عابث أو متســول مــن العبث بأمــن جمهورية 
مصــر العربية التي نعتبــر أن أمنها هــو جزء من 
األمن القومي الفلســطيني، مؤكدًا أن وزارته قد 
اتخــذت كل اإلجــراءات المطلوبة مــن أجل حماية 

شعبنا وشعب مصر من أي عمل إرهابي.
وأكد "أبو نعيم" أن األمن القومي المصري هو جزء 
من أمــن قطاع غزة، وأن وزارة الداخلية مســتمرة 
في حفــظ األمن على الحدود رغم صعوبة وشــح 
اإلمكانيــات، مضيًفا أن قوات األمن الفلســطينية 
لن تدخر جهدًا في سبيل حماية مصر والمحافظة 
على األمن الفلسطيني المصري، معتبرًا أنه أمن 

مشترك.
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لجنة القدس تطالب بتفعيل القرارات الدولية بحق المدينة المقدسة 

تفعيل القرارات الدولية
وشــدد النائب "النجــار" في مؤتمره الــذي عقده بمقر 
المجلــس التشــريعي علــى ضــرورة تنفيــذ وتفعيل 
القــرارات الدوليــة التي اتخذت لصالح القــدس، داعيًا 
لفتح صناديق لنصرة أهل بيت المقدس، وتكوين لجان 
داعمــة للقدس واألقصى، مطالبًــا جميع القادة العرب 
والمســلمين لتقديم الدعم المالي المطلوب لمشاريع 

صمود أهلنا في القدس والمسجد األقصى المبارك.
ودعا الفصائل الفلسطينية مجتمعة بأخذ زمام المبادرة 
من جديد بتفعيل المقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها 
المقاومة المسلحة والحفاظ على جذوة انتفاضة القدس 
مستمرة ومشــتعلة في وجه العدو الغاشم حتى تحقق 
أهدافها فــي انتزاع حرية األقصى والقدس، مناشــدًا 
قوى شــعبنا بالعمل الجاد والفاعل لرأب الصدع وإنهاء 
االنقســام وتوحيد الجهــود وتوجيهها لنصــرة القدس 

واألقصى.
وطالب الســلطة فــي رام اهلل بوقف أجهزتهــا األمنية 
عن مالحقــة المقاومين مــن كل الفصائل في الضفة 
الفلســطينية حتى يقــوم هؤالء المقاومــون بمجابهة 
بضــرورة  مطالبًــا  الغاشــم،  الصهيونــي  االحتــالل 
وقف التعــاون والتنســيق األمني مع األجهــزة األمنية 

الصهيونية.
والحقوقييــن  الفلســطينية  الســلطة  دعــا  كمــا 
الفلسطينيين بتفعيل البعد القانوني لمقاضاة مجرمي 
الحرب الصهاينة في المحاكــم الدولية على جرائمهم 
بحق األقصى والقدس، مطالبًا السلطة باعتماد موازنة 
خاصة لدعم مشاريع صمود أهلنا في المدينة المقدسة 
والمرابطين والمرابطات في المسجد األقصى المبارك.

اعالم فاعل

ودعــا النائــب "النجــار" األمتيــن العربية واإلســالمية 
وأحــرار العالــم للقيام بحمــالت إعالميــة مكّثفة على 
مســتوى اإلعــالم المرئــي والمقــروء والمســموع من 
خالل خطــة ممنهجة لفضــح االنتهــاكات الصهيونية 
في المدينة المقدّســة ومســجدها األقصــى المبارك، 
ودعم الشعب الفلســطيني في تفعيل البعد القانوني 
لمالحقة مجرمي الحرب الصهاينة وقادتهم وفضحهم 
في المحافل الدولية ومقاضاتهم في المحاكم الدولية 
والوطنية في العالم القترافهم جرائم التطهير العرقي 

والجرائم ضد اإلنسانية بحق كّل شيء في القدس.
وناشــد البرلمانــات العربيــة واإلســالمية باالهتمــام 
بالقــدس واألقصى والضغط علــى حكوماتها من أجل 
ســن القوانين الالزمة لدعم أهــل القدس وصمودهم 
لمواجهــة مخططات العدو الصهيونــي الرامية لتهويد 

مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسســاته الرسمية والشعبية 
ومنظمــات حقــوق اإلنســان ومجلس حقوق اإلنســان 
للقيــام بدورهــا في حماية الشــعب الفلســطيني في 
القــدس ومســجده األقصــى ومقدســاته اإلســالمية 
والمسيحية وحقوقه التراثية والثقافية التي نصت عليها 
القوانيــن والمواثيــق واالتفاقات واإلعالنــات الدولية، 
مطالبــا المحاكــم الدوليــة وذات االختصــاص بالعمل 
على محاكمة ومقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة الذين 
يقترفون جرائم الحرب ضد اإلنسانية وجرائم التطهير 
العرقــي وضد القانــون الدولي في المســجد األقصى 

المبارك وفي القدس.
جرائم وانتهاكات

كما استعرض مقرر اللجنة أبرز االنتهاكات التي ارتكبها 
االحتالل بحق القــدس والتي تمثلت فــي إقدام العدو 

الصهيونــي على إغالق المســجد األقصى المبارك في 
وجه المصلين ألســبوعين متتالييــن، وتركيب بوابات 
إلكترونيــة وكاميرات مراقبة داخل ســاحات المســجد 
األقصــى المبارك، فــي أعقاب عمليــة بطولية نفذها 
المحمديــون الثالثــة من عائلة جبارين مــن مدينة أم 

الفحم.
ولفت "النجار" إلى استمرار العدو الصهيوني بالحفريات 
وإقامة شبكة األنفاق المتشعّبة أسفل المسجد األقصى 
المبــارك وســاحاته وفي محيطــه، مســتخدمًا المواد 
الكيماوية لتفتيت الصخور في أساســات هذا المســجد 
المبارك؛ مما أدّى إلى وجود تشققات وانهيارات عديدة 

في أكثر من مكان في أسواره وساحاته وفي محيطه.
وأشــار إلى االقتحامــات المتواصلة للمســجد األقصى 
بصورة يومية وخاصة فــي األعياد اليهودية وبطريقة 
ممنهجة من المغتصبين والمجندين والمجندات ورجال 
المخابرات وقوات األمن والشرطة الصهيونية لمحاولة 
فرض سياسة األمر الواقع في تقسيمه زمانيًا ومكانيًا 
تمهيــدًا للهيمنة عليه، وكذلك تكــرار دعوات القيادات 
الصهيونية السياسية والدينية بهدم المسجد األقصى 

وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.
االعتــداءات  إن  قائــاًل:"  "النجــار"  النائــب  واســتطرد 
المتكــررة من قوات األمن والشــرطة الصهيونية على 
المصّليــن داخل المســجد األقصــى وســاحاته، ومنع 
آالف المصليــن المســلمين من الدخول إليــه والصالة 
والربــاط فيه، واســتخدامهم كل الوســائل من إطالق 
الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المســيلة للدموع 
والضــرب بالهــراوات وغيرها من وســائل العنف، كلها 
أدت الستشــهاد العديد من المصليــن والمرابطين في 
المسجد وإصابة واعتقال المئات منهم أثناء مواجهاتهم 

لقوات األمن والشرطة الصهيونية".

 ونــدد بإحاطــة المســجد األقصــى بعشــرات البــؤر 
االستيطانية الصهيونية والكنس اليهودية مثل كنيس 
الخراب وكنيس الهيكل وكنيس فخر إســرائيل وإقامة 

مالهي ليلية بجواره.
طمس المعالم االسالمية

وكشــف عــن اســتمرار الحفريــات فــي تلــة المغاربة 
المؤدية للمســجد األقصى إلقامة جســر ضخم مكانها 
من أجل تســهيل اقتحام المســجد األقصى بالدبابات 
والعربات المدرعة الصهيونية متــى لزم ذلك، منوهًا 
أن الحفريات ســمحت بافتتاح نفــق يصل طوله )140( 
متر يربط بين وادي حلوة بســلوان وبين ساحة البراق، 
منــددًا بالمخطط الصهيوني الهادف لتوســيع ســاحة 
حائط البراق أضعاف مساحتها جنوبًا الستيعاب أضعاف 

أعداد اليهود إلقامة صلواتهم وطقوسهم المزعومة.
وحذر من طمس المعالم واآلثار اإلسالمية والمسيحية، 
خاصة فــي منطقة قصــور األمويين جنــوب األقصى 
وغرب ساحة البراق غرب األقصى وبلدة سلوان ومقبرة 
باب الرحمة اإلسالمية شــرق األقصى من خالل إقامة 
العدو الصهيوني العديد من المشــاريع الصهيونية في 
محيط المسجد األقصى من الجهتين الجنوبية والغربية 

كالحدائق التلمودية ومبانٍ لمطاهر الهيكل المزعوم.
وختــم قائــال:" إّن هــذه األخطار التي تتهدد المســجد 
األقصى المبارك ومدينة القدس وســائر المقدّســات 
والمعالم واآلثار فيها تفرض علينا نحن الفلسطينيين 
والعــرب والمســلمين على كل المســتويات الرســمية 
والسياســية والبرلمانيــة والفصائليــة والمؤسســاتية 
والجماهيريــة العمَل الجــاد والفاعل والســريع إلنقاذ 
هذا المســجد األقصى وحاضنته مدينة القدس وأهلها 

ومقدساتها من العدو الصهيوني".

في ذكرى إحراق األقصى..

عقدت لجنة القدس واألقصى مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة الذكرى 
الثامنة واألربعين إلحراق المســجد األقصى المبارك، دعا خالله 
مقــرر لجنة القدس فــي المجلــس التشــريعي النائب خميس 

النجار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي للقيام 
بالواجب المطلوب منهما نصرة للقدس واألقصى والمقدسات، 

"البرلمان" تابعت المؤتمر وأعدت التقرير التالي:
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7 أخبار وتقارير

التشريعي يكرّم الفائزات ببطولة كرة السلة للكراسي المتحركة

النائب الجمل: اقتحام "غليك" للمسجد األقصى استفزاز 
مرفوض لمشاعر المسلمين

النائب "الخضري" يخاطب أمين عام 
األمم المتحدة بشأن حصار غزة

نظمت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعية حفاًل 
لتكريم المتســابقات الفائزات ببطولة كرة السلة 
المجلــس  بمقــر  المتحركــة، وذلــك  للكراســي 
التشــريعي أمــس، بحضــور النائــب األول لرئيــس 
المجلس أحمــد بحر، والنواب: عبد الرحمن الجمل، 

محمد شــهاب، ســالم سالمة، يوســف الشرافي، 
هدى نعيم، باإلضافة لوكيل وزارة الشباب والرياضة 
أحمد محيســن، ورئيس مؤسســة أمواج الرياضية 
عبد الســالم هنية، ورئيس نادي الســالم الرياضي 
محمد العربي، ولفيف من ذوي االحتياجات الخاصة، 

وبعض الرياضيين والمهتمين، وأشــاد المتحدثون 
بهمة وعطاء ذوي االحتياجات الخاصة، والفائزات 
ببطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، مؤكدين 
علــى اهتمــام المجتمــع بفئــة ذوي االحتياجات 

الخاصة والعمل من أجل خدمتهم.    

زيارة غير مرحب بها
بــدوره أشــار "بحر" في كلمــة له أن األميــن العام 
لألمم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي يزور البالد 
حاليًا غير مرحب به في غزة، ألنه يكيل بمكيالين، 
ويقف مع الجاني ضد الضحية، وألنه لم يضع على 
جدول أعماله اللقاء بذوي األسرى الفلسطينيين في 

سجون االحتالل. 
وأكد "بحر" أن المجلس التشريعي كان والزال داعما 
لحقوق شــريحة ذوي االحتياجــات الخاصة ونصيرًا 
لهم كي يعيشــوا حياة حرة كريمة أســوة بغيرهم 
من شــرائح المجتمع، وشدد على فخر "التشريعي" 
بتكريــم الفتيــات الفائزات فــي هذه المســابقة، 

المجلس لهذه الشــريحة يعبر عن تقديره لها وهي 
جزء مهم وحيوي من أهلنا وشعبنا.

وبين أن شريحة ذوي االحتياجات الخاصة في ازدياد 
كبير بسبب استمرار جرائم االحتالل ضد أهلنا في 
قطاع غزة، مؤكدًا على حقهم في ممارســة جميع 
األنشطة الرياضية، ومنهم من مثل فلسطين في 

محافل دولية وحصد الجوائز على مستوى العالم.
ولفــت إلى أن وزارته نظمــت العديد من البطوالت 
على مســتوى الوطن لــذوي االحتياجــات الخاصة، 
مؤكــدًا العمل على تذليــل أي عقبات قد تعترض 
حــق هــذه الشــريحة فــي ممارســة جميــع أنواع 

الرياضة.

مؤكدًا حــرص المجلــس على التواصــل مع هذه 
الفئرة، وتلبية احتياجاتها وتوفير سبل الراحة لها.

وذكــر أن المجلــس التشــريعي أقر قانــون رعاية 
حقوق ذوي االحتياجات الخاصة الذي يشــتمل على 
تخصيــص "%5" من الوظائف لهــم، وتابع:" ونحن 
نتابع األمر ونراقب مدى التزام الســلطة التنفيذية 

بذلك".
من جهته أشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد 
محيسن باللفتة العالية والكريمة من قبل المجلس 
التشريعي الذي اعتاد على االهتمام بكافة شرائح 
المتجمــع الفلســطيني، فهو البيت الكبير لشــعبنا 
والمســاند لقضايــاه ومشــاكله، مبينــا أن تكريم 

بدوره شــكر رئيس نادي الســالم الرياضي محمد 
العربي المجلس التشريعي على اهتمامه بشريحة 
ذوي االحتياجات، ومساندته لجميع قضاياهم، ملفا 
أن عددهم وصل إلى "44" ألف شــخص، مشــددًا 
على أن النادي يســتخدم الرياضة كوســيلة لدمج 
هذه الشريحة في المجتمع، وممارسة أحد حقوقها 
كباقــي فئــات مجتمعنــا، مناشــدًا "التشــريعي" 
بضــرورة متابعــة موائمــة األماكن العامــة لذوي 
االحتياجات الخاصة مع البلديات والجهات المعنية، 
مؤكدًا على ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بهذه 
الشريحة والتي أقرها الرئيس الراحل ياسر عرفات 

ولم تطبق حتى االن.

أكــد النائــب عبــد الرحمــن الجمل أن 
اقتحام المســتوطنين وعضو الكنيست 
لباحــات  غليــك"  "يهــودا  المتطــرف 
المســجد األقصى يعد استفزاز لمشاعر 
المسلمين، مشــددًا أن شعبنا سيواجه 
اقتحامات األقصــى مهما كلف ذلك من 
ثمن، مشــيرًا الي أن ذلــك يأتي بضوء 
أخضر من الجيش الصهيوني والكنيست 
بعــد قــرار االحتــالل الســماح ألعضاء 
الكنيســت باقتحــام األقصــى وتأمينه 

الحماية الكاملة لهؤالء المستوطنين.
وقــال "الجمــل" فــي تصريــح صحفي 
خص به الدائرة االعالمية لكتلة التغيير 
واإلصالح:" كشــعب فلسطيني سنقف 
فــي وجــه هــذه االعتــداءات فدمائنــا 
وأرواحنــا فــداء لألقصــى ولــن يتمكن 
االحتــالل من فرض وقائــع جديدة في 

المسجد األقصى".

المجلــس  فــي  المســتقل  النائــب  وجــه 
التشريعي جمال الخضري رسالة إلى األمين 
العام لألمم المتحــدة أنطونيو غوتيريس 
بشــأن الحصار اإلسرائيلي المفروض على 
قطاع غزة واألزمات االنســانية المتفاقمة، 
مؤكدًا في رســالته أن الحصــار يتناقض 
مع كل مبادئ القانون الدولي، داعيًا لدور 

أممي رئيس في رفع الحصار عن غزة.
وجــدد "الخضــري" دعــوة األمــم المتحدة 
لتأســيس "صنــدوق طوارئ غــزة" لتجاوز 
انهيار الخدمات اإلنســانية بسبب الحصار 
واألزمات المتفاقمة بعيدًا عن أي مناكفات 
سياســية أو إجــراءات احتالليــة، معتبــرًا 
أن ذلــك جزء مــن دور األمــم المتحدة بما 
ينســجم مــع مبادئهــا واتفاقيــات جنيف 
والعهــد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية 

والسياسية.
وشــرح واقــع الحصــار المتواصل لعشــر 

سنوات وتأخر اإلعمار وزيادة تأثير تقليص 
كميــة الكهرباء الــواردة من "إســرائيل"، 
وتأثير ذلك على كل مناحي الحياة، خاصة 
المستشفيات والمراكز الصحية، وتقليص 
ســاعات وصول المياه للمواطنين والتلوث 

البيئي الخطير للبحر.
وأشــار "الخضري" إلى أن ٨٠٪  من ســكان 
القطــاع يعيشــون تحت خط الفقــر، فيما 
ارتفعت معدالت البطالــة ألكثر من ٥٠٪ ، 
وكذلــك بين الشــباب تجــاوزت الـــ ٦٠٪ ، 
إضافــة إلى أن أكثر من ربــع مليون عامل 
مُعطل عن العمل، مبينًا أن هذه األوضاع 
التي وصلت إليها غزة هي نتيجة االحتالل 
االســرائيلي الممتــد منــذ العــام ١٩٦٧ 

والحصار الخانق الممتد منذ العام ٢٠٠٦.
وقــال:" كلنا أمل في مناصرة حق شــعبنا 
فــي الحرية وتقرير المصيــر وإقامة دولته 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

أدان اجــراءات االحتــالل فــي المســجد 
األقصى واقتحام عــدد من المتطرفين 
لباحاتــه برفقــة حراســات من شــرطة 
االحتــالل  أن  الــي  الفتــًا  االحتــالل، 
يتحمــل نتائــج قرارته بحق المســجد 
األقصى التي من شــأنها تفجير غضب 
الفلســطينيين والمســلمين تجاه هذه 

الممارسات االستفزازية بحق األقصى.
وأوضــح أن اقتحامــات االحتــالل تأتي 
لتدنيــس  ضمــن مخطــط صهيونــي 
المســجد األقصــى وتقســيمه زمانيــًا 
ومكانيــًا لالســتيالء عليــه فيمــا بعد، 
معتبرًا هذه االعتــداءات التي تقوم بها 
دولة االحتالل ستبوء بالفشل كما سبق 
وفشلت قضية تركيب بوابات الكترونية 

وكاميرات.
ودعا "الجمل" األمة االسالمية والعلماء 
للوقــوف فــي مواجهــة هــذا التغــول 

الصهيونــي واالقتحامات االســتفزازية 
لمشــاعر المســلمين، مؤكــدًا أن الحق 

لليهود في المسجد األقصى المبارك. 
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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

التطرف الصهيوني
تمضي العقلية الصهيونية وبســرعة فائقة نحو التطرف والراديكالية والتشدد منقطع النظير، 
فهم ال يرون غير جنسهم جدير بالحياة والحرية والكرامة والعيش الرغيد، فيما يرون في بقية 
البشــر خدامًا لهم ويســمونهم األغيار، هذا ما يقرره "تلمودهم"، ومن هنا تســتطيع تفســير 
تصرفاتهم وأفعالهم القذرة في فلســطين وبيت المقدس، بــل وعالقاتهم الدولية، ولعلنا في 

هذا المقال نلقي نظرة على واقع العقلية الصهيونية المتطرفة عبر المحطات التالية: 
القدس

ليــس خافيًا وال يخفى على أحد ما يمارســه االحتالل في القدس والمســجد األقصى المبارك، 
فهم يرون بعقليتهم المتطرفة أنهم أصحاب حق فيه، لذا تجدهم يشــرعون وينظمون حمالت 
االقتحام الدورية لباحاته وســاحاته بشكل شبه يومي، ولو كانوا يستشعرون غضب المسلمين 
الذين تجاوز تعدادهم المليار نســمة لما فعلوا من ذلك شيء، غير أنهم يستعذبون اذاللنا عبر 
اقتحام مســرى نبينا ونحن في الملذات غارقون، تطرفهم القبيح بات يؤذينا حتى في عقيدتنا 
وديننا وأغلى مقدساتنا، وهكذا سيبقون حتى يهيئ اهلل تبارك وتعالى لهم عِبَادًا ُأولِي بَْأٍس 

شَدِيدٍ، وإلى ذلك الحين سنبقى نعاني من راديكاليتهم المتطرفة. 
شيخ األقصى

الشــيخ رائد صالح الشــخص الزاهد العابد والعالم العامل الذي بات يعرف بشــيخ األقصى من 
شدة تعلقه بمسرى النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم، عقليتهم المتطرفة تدعوهم لمالحقته 
والتضييق عليه، كيف ال وهم قد حاولوا قتله واغتياله غير مرة، لكن اهلل سلم، واليوم يزجون به 
في ســجونهم غير اإلنسانية ليعيش فيها ليالي وأيامًا غير آمن، وهو من ظلمة وغيابة محبسه 
ينــادي أمتــه التي يعلوها الغبــار ليقول:" إن ظروف اعتقاله ســيئة للغاية، وإنــه معتقل داخل 

مرحاض، وينام ويصلي داخله، وهم يراقبونه عبر الكاميرات على مدار الساعة".
إنها عقلية التطرف والتشــدد التي ال ترى في غير الجنس اليهودي أي إنســانية وال أي حق في 
الحيــاة، وبالتالي تفرض على المعتقلين ظروف غير إنســانية وليســت أدميــة!! أليس هذا من 

التطرف والراديكالية القبيحة؟؟ 
المجتمع الصهيوني

كمــا إن المتتبع لما يجري داخل المجتمع الصهيوني وبيــن فئاته المختلفة يجد دون عناء أنهم 
يســيرون نحــو التطرف والعنصرية الحــادة فيما بينهــم، حتى إن بعض المفكريــن العالميين 
وصفوا مجتمعهم بأنه األشــد واألكثر عنصرية في العالم بأســره، ونستطيع القول بأن التمييز 
العنصري في "إسرائيل" هو أيديولوجية ثابتة في الفكر الصهيوني، وإن المجتمع الصهيوني هو 
مجتمع عنصري بامتياز، كيف ال وهم يفرقون في تعامالتهم بين اليهود الشرقيين والغربيين، 
وعنصريتهــم ضد يهود الفالشــا ال تخفى على أحد، ويهود الفالشــا لمــن ال يعرفهم هم يهود 
أثيوبيــا الذين اتخذت "إســرائيل" تدابير عنصرية بحقهم، فقامــت بعزلهم عن بقية المجتمع 
بحجة األمن، باإلضافة إلى العنصرية في التعامل والتوظيف الحكومي والخدمات المقدمة لهم. 
بل إن العنصرية لديهم ليســت نابعة من أفكارهم فحســب، بل هي ثابتة في البيئة القانونية 
والتشــريعية لديهم، إذ يفرق القانون بين فئة وأخرى فاليهود ليســوا سواء أمام القانون، ولكم 
أن تتحققوا من هذا إذا علمتم أن "إســرائيل" اتخذت بحق اليهود الســوفييت تدابير استيعابية 
وعمدت لدمجهم في المجتمع بشــكل أســرع مــن غيرهم، وهم يبررون ذلك باالســتفادة من 

قدراتهم العليمة أو امكانياتهم المالية، أليس هذا من التمييز العنصري؟. 
وختاًما

وبعد كل هذه العنصرية المتفشية في المجتمع الصهيوني فمن عجب العجاب أن تجد من بيننا 
نحن أمة العرب والمســلمين من يلهث خلفهم ويجري نحو التطبيع معهم، بل وأعجب من ذلك 
أن تجد قادتهم يرموننا وينعتوننا بالعنصرية والتطرف واإلرهاب، وبعضنا يتساوق معهم، علينا 
فعاًل أن نتغلب على حالة االنخداع باألخر، ونســارع لطرح أنفســنا نحن المسلمين كبديل لكل 
األمــم التي تتغنى بالديمقراطية وهم منها براء، علينا أن نقنع أجيالنا القادمة أننا نحن األجدر 
لخالفة اهلل في األرض وليس غيرنا، ونســير نحو اســتاذية العالم فغيرنا لديهم من العنصرية 
والتطرف ما يكفل لهم التراجع إلى حيث ذيل قافلة األمم، بينما سنكون في مقدمتها إذا أصلحنا 

من فساد قلوبنا. 
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

قــدم د. أحمد بحر النائــب األول لرئيس 
النائــب  رافقــه  التشــريعي  المجلــس 
يونس األسطل العزاء لعائلة "الجعفري" 
باستشــهاد ابنهم "نضــال" الضابط في 
جهــاز الضبــط الميداني والــذي ارتقى 
إلى العُال شــهيدًا إثر حادثة تفجير أحد 
االنتحاريين المتطرفين نفسه بقوة تابعة 
لألمن على الحدود الفلسطينية المصرية 
جنوب قطاع غزة، وندد وفد التشــريعي 
لــدى تقديمهم واجــب العــزاء بأصحاب 
الفكــر المنحــرف، معتبريــن أن اللوثــة 
الفكرية هي من أشد األخطار التي تحدق 
بالشــعب وتهــدد القضية الفلســطينية 

وسالمة المجتمع الفلسطيني. 

 وقال "بحــر" على هامش تقديمه واجب 
العــزاء:" يجــب الضــرب بيد مــن حديد 
لــكل من تســول لــه نفســه زرع الفتنة 
بين صفوف شــعبنا الفلسطيني، وعلينا 
أن نحتــرس جيــدا حتى ال يتفشــى هذا 
الفكــر التخريبــي المتطرف في أوســاط 
مجتمعنا الفلســطيني، ألنــه فكر غريب 
عن ثقافتنا وتقاليد شــعبنا، ومصيره بال 
شك إلى زوال ألنه ال ينسجم مع الفطرة 

االنسانية". 
من ناحيته أشار النائب "األسطل" إلى أن 
الفكر المتطرف لن يكتــب له الدوام ألن 
الغلو والتطرف والتشدد ليس من الدين، 
مؤكدًا أن المجتمع الفلســطيني وسطي 

الفكر، ويتسلح بالعلم والمعرفة وسيلفظ 
األفكار المتشدد والمتطرفين، مشددًا أن 
التطرف ليس ظاهــرة وهو محصور في 
أشــخاص بعينهم وليس فكرًا منتشرًا 
في أوســاط المجتمع، مؤكدًا أن العلماء 
والمنطــق  بالحجــة  أصحابــه  يقابلــون 
والدليل غير أن بعضهم ال يريد أن يفهم 
وســطية اإلســالم ورحمتــه وشــموليته 

الرائعة. 
وكانــت جماهير غفيرة من أبناء شــعبنا 
الفلســطيني قد شــيعت جثمان الشهيد 
"الجعفري" وسط هتافات تطالب بالقضاء 
على التطرف ومالحقــة المتطرفين في 

القطاع.

قــدّم النائب األول لرئيــس المجلس أحمد 
بحــر، رافقــه النائب خليــل الحيــة التهنئة 
لعائلة "ســبع العيــش" فــي محافظة رفح 
جنــوب قطاع غــزة بمناســبة االفــراج عن 
نجلهم األســير المحرر "محمود" الذي أفرج 
عنه االحتالل مؤخرًا بعد "15" سنة قضاها 
متنقاًل بين سجون االحتالل، وكان وعدد من 
وجهــاء العائلة في اســتقبال "بحر، والحية" 
مرحبين بهما وشاكرين لهما زيارتهما لبيت 

العائلة.
بــدوره نقــل المحرر "ســبع العيــش" البالغ 
من العمر )42عامًا( تحيات األســرى، شارحًا 
واقعهــم ومعاناتهــم إثر إجــراءات مصلحة 
الســجون التعســفية بحقهــم، معبــرًا عن 
تمنيات األســرى بتحقيق الوحــدة الوطنية 
وانهاء االنقســام وإعادة اللحمة بين جناحي 
الوطن، وأشار المحرر "سبع العيش" لتشوق 
األســرى إلنجاز صفقة تبادل مــع االحتالل 
تضمــن االفراج عــن أكبر عــدد ممكن من 

أسرانا األبطال. 
من ناحيته أكد "بحر" أن المجلس التشريعي 
يضــع قضية األســرى على ســلم أولوياته، 
ولن يدخرًا جهدًا في ســبيل االفراج عنهم، 
معبرًا عن تقديره لتضحياتهم الجسام من 

أجل الوطن والشعب والقضية.

من طرفه أشــار "الحيــة" إلى جهود فصائل 
المقاومة الفلسطينية الرامية إلنجاز صفقة 
تبــادل مــع االحتــالل علــى غرار مــا حدث 
بصفقة وفاء األحرار، مؤكدًا ســعي حركته 
لضمــان االفــراج عنهم وتبيض الســجون، 

منوهًا إلى أن تلك اللحظة باتت قريبة.   

ندد بأصحاب األفكار المنحرفة.. التشريعي يعزي 
ذوي الشهيد "الجعفري"

التشريعي يهنئ المحرر "سبع العيش"باإلفراج عنه 
من سجون االحتالل


