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أكــد النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي، 
أحمــد بحر، عدم شــرعية حكومة محمد اشــتية، 
المزمع تشــكيلها قريبًا، منوهًا إلى أنها حكومة 
غيــر دســتورية وأنهــا تأتــي مخالفــة للقانــون 

األساسي.
جاء ذلك خالل برقية عاجلة أرســلها بحر، مؤخرًا 
لرؤســاء البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية، 
وألميــن عام األمــم المتحدة، وأميــن عام جامعة 
الدول العربية، ولالتحادات والتجمعات والمنتديات 

برئاسة محمد اشتية، مؤكدا أن مالبسات تشكيلها 
خالفت ما أوجبه القانون األساســي مــن إجراءات 

بديهية واجبه االتباع في تشكيل أي حكومة.
وأضافت البرقية، أن تشــكيل الحكومة المذكورة 
يعد خروجًــا عن التوافق الوطني، وتالعب بإرادة 
اإلنســان الفلســطيني، وهي حكومــة انفصالية 
بامتياز تعمق االنقســام وتقضى علــى أي بارقة 
أمل في تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق الداخلي.

ولفت بحر، لعدم الجواز لرئيس الحكومة أو أيًا من 

البرلمانية. 
وجــاء في البرقية:" إن الحكومــة الجديدة المنوي 
تشــكيلها من قبل محمد اشتية، بعد تكليفه من 
محمود عبــاس، تفتقر للحد األدنــى الذي يوجبه 
القانون، وبالتالي فهي ال تمثل ســوى الجهة التي 
كلفتهــا وال تمثل بأي حال من األحــوال توجهات 

الشعب الفلسطيني". 
واستعرض بحر، المخالفات الدستورية والقانونية 
لمحمود عبــاس، فيما يتعلق بتشــكيل حكومته 

الوزراء بممارسة مهام مناصبهم إال بعد الحصول 
على الثقة من المجلس التشــريعي الفلسطيني، 
اإلجــراءات  التخــاذ  البرلمانــات  رؤســاء  داعيًــا 
المناسبة للحفاظ على الدستور والقانون والسعي 
نحو تعزيز وحدة الشــعب الفلســطيني وتحقيق 
آماله وتطلعاته في الحرية واالستقالل، وذلك من 
خالل دعوة حكومات بالدهم لممارســة الضغوط 
السياسية على سلطة رام اهلل إليقاف تغولها على 

القانون والدستور.

بحر: أكدنا لرؤساء البرلمانات العربية والدولية عدم 
دستورية حكومة "اشتية"

في برقية 
عاجلة

اللجنة اإلقتصادية تبحث مع وكيل وزارة 
الزراعة جودة المنتجات الزراعية وسياسة االستيراد

التشريعي يدين 
اختطاف االحتالل للنائب حسن يوسف

اســتنكر المجلس التشريعي الفلسطيني، 
اختطاف قوات االحتالل اإلسرائيلي للنائب 
حســن يوســف، بعد اقتحــام بيتــه الواقع 
ببلــدة بيتونيا قرب مدينة رام اهلل وســط 
الضفة الغربيــة المحتلة، وذلك فجر أمس 

األول الثالثاء الموافق 2 ابريل 2019م. 
جــاء ذلك فــي تصريــح صحفــي أصدره 
التشــريعي،  للمجلس  اإلعالمــي  المكتب 
وأدان فيه اختطاف النائب حســن يوســف، 
واعتبــر عمليــة اختطافه بمثابــة انتهاك 
جســيم ألبســط قواعــد القانــون الدولي 
اإلنســاني والحصانة البرلمانيــة التي من 
المفترض أن النواب يتمتعون بها، مناشدا 
األمم المتحــدة لحماية القوانين واألنظمة 

الدوليــة التــي وضعهــا المجتمــع الدولي 
وتعهد بحمايتها.

والعربيــة  األوربيــة  البرلمانــات  وطالــب 
البرلمانيــة  والمنتديــات  واالتحــادات 
ومنظمات حقوق اإلنسان بالتدخل العاجل 
والفوري إلطالق ســراح جميع أسرانا وفي 

مقدمتهم نواب الشعب الفلسطيني.
ومن الجدير ذكره أن النائب حســن يوسف 
البالــغ مــن العمــر "64" عامًا، قــد أمضى 
قرابــة "20" عامًــا في ســجون االحتالل، 
ويعانــي من عدة أمــراض مزمنة كارتفاع 
ضغط الدم، والسكري، وكان قد أفرج عنه 
في "21" من أكتوبر الماضي، بعد اعتقال 

استمر عشرة شهور.
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بحر يهاتف ذوي الشهيد نواب التشريعي يتفقدون نيابة محافظة شمال غزة
أبو ليلى ويشيد بتضحياته 

وصمود عائلته
هاتف النائب األول لرئيس المجلس 
التشريعي د. أحمد بحر، ذوي الشهيد 
عمــر أبــو ليلــى، عقب استشــهاده 
مشيدًا بتضحياته وجهاده، ومبارًكا 
لعائلته صبرها واحتســابها الشهيد 
عند اهلل، وأبو ليلى، هو بطل عملية 
سلفيت واغتالته قوات االحتالل في 

قرية عبوين قضاء رام اهلل.
ودعا بحــر، جماهير القدس والضفة 
الغربية المحتلتين إلشــعال األرض 
نــارًا تحت أقدام االحتــالل، منوهًا 
إلى أن انتفاضة شــعبنا لن تكل ولن 
تتراجع طالما هناك جندي صهيوني 
واحد علــى أرضنا المباركة، كما دعا 
ألوسع حملة تضامن والتفاف شعبي 

مع ذوي شهداء الضفة.
وأكــد رفض الشــعب الفلســطيني 
االحتــالل،  مــع  األمنــي  للتنســيق 
مؤكــدًا أن اللحظــة التي ســيعاقب 
فيها شــعبنا منفذي وممارسي هذا 

التنسيق الذميم باتت قريبة. 
مــن جانبــه أكد والــد الشــهيد بأن 
الشــعب الفلســطيني لن يســتكين 
أو يستســلم أمــام هــذه البلطجــة 
والعربــدة المرفوضة والمســتهجنة 
من قبــل قــوات االحتالل، شــاكرًا 
لغزة وأهلهــا تضامنهم الذي وصفه 
بالكبير ومنقطع النظير مع ابنه وكل 

مجاهد يسعى للنيل من االحتالل.
مــن الجدير بالذكر أن الشــهيد عمر 
أبو ليلى، قام بتنفيذ عملية مُركبة؛ 
بدأت بطعن مســتوطن واالســتيالء 
على ســيارته وســالحه ثم الهجوم 
بإطــالق النــار علــى مجموعــة من 
الجنود والمستوطنين، مما أدى إلى 
مقتــل اثنين منهــم وإصابــة ثالث 
بجروح خطيرة، قبل الفرار ليتحصن 
في المكان الذي استشــهد فيه بعد 
خوضــه اشــتباك مســلح مــع جنود 

االحتالل. 

تفقــد وفــد من نــواب كتلــة التغيير 
واإلصالح بمحافظة شمال غزة النيابة 
العامــة بالمحافظــة، وناقشــوا عــدة 
قضايا تهم المجتمــع، مؤكدين على 
ضــرورة التواصل الدائم مــع النيابة 
بهدف خدمة المواطنين، وضم الوفد 
ًكاًل مــن النــواب: يوســف الشــرافي، 
محمد شهاب، مشير المصري، وجميلة 
الشنطي، وكان في استقبالهم رئيس 
نيابة الشمال المستشار علي صرصور 

ووكالء النيابة بالمحافظة.
وأشــاد النواب بســرعة انجــاز النيابة 
للقضايــا المنظــورة وعــدم تأجيلها، 
داعيــن لتعزيــز التواصــل الدائم مع 

النيابة لحل قضايا المواطنين.
بدوره رحب رئيس نيابة الشمال، على 
صرصــور، بالنواب وأكــد على أهمية 
التواصل الدائم لالطالع على مجريات 
العمــل ومتابعــة قضايــا المواطنين 
مع الجهــات المختصة إلتمام القضايا 

وإنجازها.
وأكد صرصور، أن هناك رقيّ في أداء 
النيابة رغم كثرة القضايا والمشــاكل 
السيما القضايا المالية وأن هناك نقلة 
نوعية بعــد تعيين المستشــار ضياء 

المدهون نائبًا عامًا.
ودار الحديــث حول آليــة عمل النيابة 
إلنجاز القضايــا المتراكمة في النيابة 

المواطنين  والمحاكم والتخفيف على 
ما دام أطراف النــزاع تمت المصالحة 

بينهما وهناك سند تنازل.
وأشــاد النواب بتعامــل رئيس النيابة 
والــوكالء بإيجابيــة مــع المواطنيــن 
وحســن اســتقبالهم، والحــرص على 
التخفيــف عنهــم ومســاعدتهم قدر 
المســتطاع، داعيــن لتعزيــز الحالــة 
التكامليــة لجميع الجهــات بما يخدم 
المواطنيــن ويخفــف مــن معاناتهم 
المختلفــة، وشــكر النــواب لرئيــس 
ووكالء النيابــة ســرعة اســتجابتهم 
وعملهم الدؤوب في خدمة المواطنين 

وتحقيق العدالة وإحقاق الحقوق.

د. بحر: شعبنا سيحتضن المقاومة 
وسيدعم أسرانا في انتفاضتهم ضد 

السجان الصهيوني
ندد النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي، 
أحمــد بحر، بالعــدوان الصهيونــي على قطاع 
غزة واستهداف المواطنين العزل. وأكد بحر أن 
شعبنا سيحتضن المقاومة وسيكون بجانبها إذا 
ما صعد االحتالل هجماته ضد أهلنا في قطاع 
غزة، داعيًا المجتمع الدولي لوقف العدوان على 
المدنيين في غزة، جاءت تصريحات بحر، عشية 
العدوان والتصعيد الصهيوني األخير على غزة.

وناشــد األمتيــن العربية واالســالمية للوقوف 
بجانب شعبنا في مواجهة المحتل الغاصب.

وشــدد علــى أن مقاومتنــا لــن تقــف مكتوفة 
األيــدي أمام العــدوان الصهيونــي على قطاع 
غزة والمطلوب من أبناء شــعبنا الوحدة ودعم 

المقاومة لمواجهة التحديات القائمة.
أشــار بحر، إلى أن تهديد االحتالل ببدء عملية 
عســكرية ضــد قطاع غــزة هو بمثابــة إعالن 
حــرب محماًل االحتالل المســؤولية الكاملة عن 
نتائج هذه العملية التي تشكل مخالفة واضحة 

لقواعد القانون الدولي وتهدد حياة المدنيين.
من جهــة أخرى، قال بحر، إن إعالن واشــنطن 
بشــأن االعتراف بســيادة االحتالل االسرائيلي 
على الجوالن المحتل تدخل وقح في الشــؤون 
الداخليــة للدول وســابقة خطيرة فــي مخالفة 
قواعــد القانــون الدولــي، ومقدمــة لقــرارات 
أمريكيــة لتقســيم المنطقــة العربيــة ودعم 

االحتالل الصهيوني.

اعالن واشنطن بشأن الجوالن تدخل وقح

النائب أبو حلبية يشيد بإدانة مجلس حقوق االنسان لجرائم االحتالل بحق مسيرات العودة
التغييــر  كتلــة  عــن  النائــب  أشــاد 
واإلصــالح، أحمد أبــو حلبيــة، بقرار 
مجلس حقوق االنســان إدانة جرائم 
قــوات االحتــالل الصهيونــي بحــق 
المشاركين  الســلميين  المتظاهرين 
في مســيرات العــودة، داعيًا لضرورة 
ايقــاف جرائــم وانتهــاكات االحتالل 

المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني.
وقال النائب أبــو حلبية، في تصريح 
صحفــي أصــدره مؤخــرًا:" إن قــرار 

واســتنكر أبــو حلبيــة، ما يقــوم به 
العــدو الصهيونــي من حصــار ظالم 
على شعبنا وأهلنا، مؤكدًا أن العودة 
ألرض اآلبــاء واألجــداد التــي هجرنا 
االحتــالل منهــا عــام 1948م، باتت 

قريبة. 
وأكد على حق مجلس حقوق االنسان 
وإدانــة  اإلنســانية  القضايــا  تبنــي 
الجرائــم اإلنســانية والعمــل علــى 
وقفهــا، مطالبًــا ببــذل المزيــد من 

مجلس حقوق االنسان بجنيف بإدانة 
العدو الصهيوني القترافه جرائم ضد 
شــعبنا في مســيرات العودة وكســر 
الحصــار التــي يتــم تنظيمهــا على 
الحدود الشــرقية والشــمالية لقطاع 
غزة مع األراضي الفلسطينية المحتلة 
منذ عام 1948 خالل مسيرات العودة 
هو قرار في االتجــاه الصحيح ويؤكد 
أن العــدو الصهيونــي دائمــا يقترف 

جرائم حرب ضد اإلنسانية".

الجهــود الدولية لوقــف العدوان على 
قطاع غــزة، ولجم اعتداءات االحتالل 
علــى المتظاهرين المشــاركين في 

المسيرات.
ودعا األمم المتحــدة ومجلس حقوق 
االنســان، للتحــرك الفــوري من أجل 
وقف العدوان الصهيوني عن شــعبنا 
الشعبية، مطالبًا  السلمية  ومسيراته 
كل المؤسســات الدوليــة للوقوف مع 

شعبنا وقضيتنا العادلة.

دعا لمالحقة المجرمين الصهاينة 

النائب الغول: قتلة الحمالوي 
يجب أن يخضعوا للتحقيق والمحاكمة 

أكــد رئيس اللجنة القانونية في 
المجلس التشريعي النائب محمد 
فــرج الغــول، أن قتــل المواطن 
أيدي  الحمالوي، علــى  محمــود 
المنفلتة" جريمة  "أجهزة عباس 

تستوجب المحاسبة والمحاكمة.
وطالــب النائــب الغــول، النيابة 
العامــة بإجــراء تحقيــق عاجل 
حــول هــذه الجريمــة النكــراء، 
والكشــف عن القتلة الحقيقيين 
ومالحقتهــم  ومســؤوليهم 
ومحاســبتهم  وإيقافهــم 
المحاكــم  أمــام  ومحاكمتهــم 
المختصة في أسرع وقت ممكن.

ودعــا لوضع حد لهذا الفلتان األمني الذي تمارســه 
أجهــزة الســلطة األمنيــة فــي الضفة كجــزء من 
التنسيق األمني خدمة لالحتالل اإلسرائيلي، مبينًا 
أن هذه الجريمة المدانة ليست األولي التي ترتكبها 

أجهزة عباس.
وكشــف النقــاب عــن االنتهــاك 
الفظيــع للقوانين الفلســطينية 
والدوليــة لهــذه األجهــزة، وعن 
مدي اإلجرام الذي تمارسه خدمة 
لالحتــالل، وارتكابها جرائم ضد 
اإلنســانية وضد حقوق اإلنسان 

الفلسطيني.
وطالب النائب الغول بإعادة بناء 
األجهزة األمنية في الضفة لتبنى 
على عقيدة أمنية وطنية خالصة 

تخدم الشعب الفلسطيني.
وكانت مؤسسات حقوقية طالبت 
النائب العام في رام اهلل بفتح تحقيق جدي شــامل 
في ظروف ومالبســات وفاة المواطن محمود رشاد 
محمــود الحمالوي، مــن مواليد قطــاع غزة، خالل 
احتجــازه فــي معتقل بيتونيــا التابع لجهــاز األمن 

الوقائي في رام اهلل بالضفة المحتلة.
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أخبار ومقاالت

رسائل أربع في مليونيه األرض والعودة
يوما بعد يوم يشتد إيماننا بعدالة قضيتنا وقدرتنا على إنجاز أهدافنا وحقوقنا الوطنية.

باألمس احتشــد شــعبنا بكافة شــرائحه ومكوناته في تظاهرة مليونية كبرى على امتداد 
الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 1948 في ذكرى يوم األرض الخالد 
وبمناسبة مرور عام كامل على انطالق مسيرات العودة وفك الحصار، وأبرق برسائل بالغة 

القوة إلى مختلف األطراف ذات العالقة بشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.
الرسالة األولى التي أرسلتها مليونية يوم األرض والعودة هي رسالة سياسية وميدانية 
مزلزلــة بلغت االحتالل الصهيوني واقتحمت على قــادة االحتالل عقولهم وأفهامهم، 
إذ أشــعلت الحشود الكبرى المنادية بحق العودة بشكل خاص وكافة الحقوق الوطنية 
بشــكل عام األضواء الحمراء واإلنذارات الســاخنة في عقول الصهاينة، في وقت كانوا 
يمنّون أنفســهم حتى وقت قريب جدا بنجــاح مخطط الفوضى والفلتان األمني داخل 

القطاع عبر غطاء الحراكات الشعبية التي تتلّفع بالمطالب اإلنسانية.
ومن هنا فإن الحسابات الصهيونية، سياسيا وميدانيا، لن تبقى على حالها القديم، 
وستشــكل مليونية األرض والعودة نقطة فارقة وتحوال فاصال في مســار التعاطي 
الصهيوني مع قطاع غزة ومقاومته الباســلة وأهله الصامدين لجهة إبداء مزيد من 

التراجع على طريق تفكيك وحل األزمة وإزالة المعاناة.
أما الرسالة الثانية فكانت إلى المعسكر الداعم والمتحالف مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسه 
الواليات المتحدة األمريكية والدول الغربية وكل الدول الداعمة لالحتالل، ومن خالله أرادت 
مليونية األرض والعودة إرســال رسالة تحدٍّ متعاظمة لترمب وقراراته الهوجاء ومخططاته 
العنصرية بحــق حق العودة وقضية الالجئين وقضية القــدس وغيرها، ولكل من يصطف 
في خندقه المشؤوم، والتأكيد على أن صفقة القرن وسواها من الصفقات المشبوهة سوف 
تتحطــم على صخــرة الصمود والوعي الفلســطيني الكبير، وأن الغطاء السياســي والمدد 
العسكري والمادي الممنوح لالحتالل الذي يعتمد عليه في جرائم العدوان واستمرار الحصار 

لن يوهن عزائم الرجال األفذاذ والمجاهدين األطهار مهما كانت التضحيات.
فيما أطلقت مليونية األرض والعودة رســالتها الثالثة لسلطة رام اهلل وحركة فتح 
الذيــن يفرضون عقوبات جماعية عنصرية على أهالي القطاع، ويعملون بأقصى 
جهد مستطاع كي يزعزعوا حالة االستقرار الداخلي ويحملوا الناس على العصيان 

والثورة واالنقالب على المقاومة تحت حجج وذرائع مختلفة.
فأرادت المليونية أن تقول لحركة فتح والســلطة كفــى، فالمرحلة ال تحتمل اليوم 
مزيــدا من العبث والتالعب في الشــأن الفلســطيني الداخلــي، وال تحتمل –أيضا- 
مزيدا من التلكؤ في العمل لبناء اســتراتيجية فلســطينية موحــدة لمواجهة أخطار 
وتحديات المرحلة في ظل تمدد االســتيطان وتعاظم التهويد، فال ســبيل للتصدي 
لهجمة االســتيطان والتهويد وإحباط المخططات الصهيونية المســعورة ضد أرضنا 

ومقدساتنا إال بالوحدة وااللتقاء على برنامج المقاومة والصبر والرباط والصمود.
أما التحريض الخطير على غزة وبذل الجهود السرية والعلنية لكسرها وقهرها فهو 
من ضروب األوهام والخزعبالت التي أرادت الحشــود الثائــرة يوم األرض تعريتها 

وإماطة اللثام عنها وفضح أهلها.
أما الرسالة الرابعة واألخيرة التي أبرقت بها مليونية األرض والعودة فهي رسالة حب ووفاء وإخالص 

لشعبنا الفلسطيني العظيم وتضحياته الرائعة على امتداد محطات الكفاح الفلسطيني الطويل.
إنها فصول جليلة تروي حكاية وتاريخ شــعبنا الفلسطيني في دفاعه عن أرضه العزيزة التي 
تخضبت بدماء الشهداء، ومالحمه البطولية للذود عنها في وجه حمالت المصادرة واالستيطان 
واالســتباحة الصهيونية، وتحكي عن مقاومته الباسلة في طول وعرض الوطن وعن تصديه 

البطولي لكل المخططات والصفقات السوداء التي تستهدف تصفية قضيته الوطنية.
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني ال نملك في هذه الذكرى الخالدة، ذكرى يوم 
األرض ومسيرات العودة، إال أن نبرق بالتحية كل التحية إلى شعبنا الفلسطيني الصامد 
المتجّذر في أرضه، مستشــعرين قيم ومعاني التضحية والفداء واالنتماء التي تكرســها 
هذه الذكرى، لنؤكد أن شعبنا الفلسطيني لم تزده األيام الحالكات إال صبرا وصمودا، ولم 
تــزده المعاناة واآلالم إال جلدا وقوة وثباتــا، ولم تزده ألوان التآمر وااللتفاف على حقوقه 

وثوابته المشروعة إال تمسكا بها وإصرارا على بذل الروح والدم والمال في سبيلها.
وكلنــا ثقــة أن تجّذرنــا في أرض اآلبــاء واألجداد، واســتعدادنا للتضحيــة من أجلها، 
واستمرارنا في مسيرات العودة، كفيل بتقصير أمد استعادتنا لحقوقنا السليبة، وفك 

الحصار وإزالة المعاناة وتقريبنا من يوم النصر الموعود.. وما ذلك على اهلل بعزيز.
ْكَثَر النَّاِس َل َيْعَلُموَن "

َ
ِكنَّ أ ْمِرِه َوَلٰ

َ
"َواللَُّه َغاِلٌب َعَلٰى أ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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نبيه بري: أقول لعدونا
 لن تشربوا كوبًا واحدًا من مياهنا

المجلس التشريعي 
يستقبل وفود البرلمانات الطالبية

حــذر رئيــس مجلــس النــواب اللبنانــي، نبيــه بري، 
"إســرائيل"، من مواصلة اختراقها للســيادة اللبنانية، 
جاءت تصريحات بري بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي، 
عــادل عبد المهــدي، وقال بــري: "للعدو اإلســرائيلي 
أطماع بمياهنا، لكننا لن نتنازل عن كوب واحد منها"، 
الفتــًا إلــى أن "إســرائيل" ســتظل هي العــدو لبالده 

والمنطقة جمعاء.
إلى ذلك، أوضح أن "العراق يستطيع أن يلعب دورًا أكبر 
في المصالحة بين السعودية وإيران، مؤكدًا أنه بذلك 
يقوي جبهته الداخلية، ودوره الخارجي، ويصبح مرجعًا 
ال مراجعًا، وباستطاعته أيضًا أن يلعب دورًا أكبر وأفعل 

علــى الصعيد اإلقليمــي ويعزز سياســة االنفتاح التي 
ينتهجها، وفق تعبيره.

ودعا بري، الحكومات العربية واإلسالمية للتكاتف وبذل 
مزيــد من الجهود ألجــل التقارب العربي واإلســالمية 
والتوحــد في وجــه العدو وصــد وابطــال أطماعه في 
المنطقة العربية وخاصة تلك األطماع المتعلقة بالمياه 

العربية. 
وفي سياق آخر، اعتبر أن األزمة األكبر اليوم في لبنان، 
هــي الوضــع االقتصــادي الخطير، بغــض النظر عن 
ســالمة الوضع النقدي، وعلينا العمــل بجد لتخفيض 

العجز، وإال فإن لبنان معرض لنتائج سلبية.

اســتقبل المجلس التشريعي الفلســطيني عدد من 
الوفود الطالبيــة البرلمانية من مدراس مختلفة في 
قطــاع غــزة، يأتي ذلك فــي إطار تواصــل المجلس 
مع مؤسســات المجتمع الفلســطيني، ونشر الثقافة 

البرلمانية والديمقراطية في صفوف الطلبة.
 بــدوره قدم مقرر لجنة الرقابة فــي المجلس، زاهر 
عطا اهلل، محاضرة أمام الوفود الزائرة عن آلية عمل 
المجلــس التشــريعي ودوره المتمثل في التشــريع 
والرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة ومؤسســاتها 

المختلفة، ومراحل إعداد القوانين الفلسطينية.
وفي ســياق متصــل تحدث المستشــار فــي الدائرة 
القانونيــة عمــار نجــم، عــن طبيعــة عمــل اللجان 
البرلمانيــة فــي المجلس وتخصصاتهــا، إضافة إلى 

مهــام المجلــس التي تتمثــل بتوحيــد القوانين في 
فلســطين برؤيــة فلســطينية تنســجم مــع الواقع 
الفلسطيني، كما أشار إلى آلية االنتخابات التشريعية 

وفق قانون االنتخابات الفلسطينية.
وفي نهايــة كل زيارة يقوم الطلبة بممارســة الدور 
البرلمانــي من خالل عقد جلســة صورية يناقشــون 
فيها بعض الهموم المفترضة للمجتمع الفلسطيني، 
فيما يقدم بعض الموظفيــن بالمجلس إجابات على 
تســاؤالت الطلبة والتي غالبًا تتمحور حول تفاصيل 
إقــرار القوانين الفلســطينية والمراحل التي تمر بها 
عمليــة إعــداد القوانين، وعملية اإلعــداد والتحضير 
لالنتخابات التشريعية وآلية االنتخابات المعمول بها 

في فلسطين.
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تقرير

شــارك نواب المجلس التشــريعي بمســيرات ومظاهرات يوم األرض 
التي تم تنظيمها في مخيمات العودة على مقربة من حدود القطاع 
مع أرضنا المحتلة عام 1948م، وأكد النواب لدى مشــاركتهم على 
تمسك شعبنا بحقوقه وثوابته الوطنية الراسخة، مشددين أن لحظة 

زوال االحتالل، وتحقيق أهداف شــعبنا باتت قريبة، فيما شارك مئات 
اآلالف من المتظاهرين بتلك المســيرات في مشهد وطني رائع يدل 
على التفاف شــعبنا حول خيــار مقاومة االحتــالل، "البرلمان" تابعت 

مشاركات النواب بالمسيرات وأعدت التقرير التالي: 

المليونية رسالة لالحتالل
بدوره قــال الدكتــور أحمد بحــر، إن 
مليونيــة العــودة التي تــم تنظيمها 
في ذكــرى يوم األرض كانت رســالة 
لالحتالل بأن حقوق شعبنا لن تسقط 
بالتقادم وأننا ســنعيد حقوقنا ونحرر 
أرضنا المحتلة بكل الطرق والوسائل 

بما فيها المقاومة المسلحة.
ودعا بحر، خالل مشاركته في مليونية 
العودة فــي عدة محافظــات بحضور 
النائب فتحي حماد، القادة العرب إلى 
دعم حقوق شــعبنا، ومســاعدته في 
اســتعادة أرضه وصواًل إلقامة دولتنا 
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أكد أن شعبنا في يوم األرض متمسك 
بكامــل أرضــه المحتلة حتــى العودة 
والتحرير، ملفتا الى أن المقاومة هي 

أقصــر الطرق لذلك، وحيا جماهير شــعبنا التي 
زحفت في كافة مناطق التواجد الفلسطيني في 
الوطن والشــتات لتؤكد على حقوقنــا وثوابتنا، 

والعودة إلى أرضنا التي هجرنا منها.
وشــدد بحــر، أن حــق العــودة هو حــق مقدس 
تاريخي وديني وجغرافي وقانوني، مشددا على 
ضــرورة قيــام المجتمع الدولي بتنفيــذ قراراته 

المتعلقة بحق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم.
خيار المقاومة 

وأشــار إلــى أن المقاومــة هــي القــادرة علــى 
حماية شــعبنا وقضيتنا من المؤامرات وافشــال 
مخططات االحتالل وأعوانه، داعيا من هم خارج 
الصف الوطنــي لاللتفاف حول خيــار المقاومة، 

وهو خيار شعبنا في كافة أماكن تواجده.
لفــت إلــى أن مســيرات العــودة والمقاومة من 
خلفهــا هي التــي تعمل علــى حمايــة الثوابت 
الفلســطينية، وأفشــلت مخططــات أمريكا بما 
يســمى صفقة القرن، وشــدد على أن مسيرات 
العودة مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها بفك 

الحصار عن شعبنا، مثمنا الدور الكبير للمقاومة 
الفلسطينية التي حمت تلك المسيرات وشكلت 

درع واقي لها ورسمت استراتيجية الردع.
وأكــد بحــر، علــى أن شــعبنا ســيقاوم كافــة 
اإلجراءات، حتى النصر والتحرير، ولن يستســلم 
بصمود أبنائنا وعزيمتهم فــي اإلرادة والتحدي 
وصوال لحيــاة كريمة ودولة مســتقلة عاصمتها 

القدس الشريف.
ملحمة جديدة

وأبرق بحر، بالتحية إلى الشهداء والجرحى وكل 

من ضحى من أبناء شعبنا في سبيل 
تحرير فلســطين، مؤكــدا أن صمود 
شــعبنا هو الطريق الوحيد الســتردا 
حرمنــا  التــي  المســلوبة  الحقــوق 
منها بســبب الحصار، وشــعبنا اليوم 
يســطر ملحمــة جديدة فــي النضال 
الفلســطيني الســترداد حقوقه، كما 
حيا الهيئة العليا لمسيرات العودة لما 

تبذله من جهود كبيرة.
وتابع، "يظــن العدو، وهو على أبواب 
االنتخابــات أنه يســاوم علــى حقوق 
شــعبنا، مؤكدًا لنتنياهو أن الشــعب 
الفلســطيني يملــك األوراق الكثيرة 
لتلحــق الخــزي والعــار لهــذا العــدو 
المجــرم، وأن االنفجــار ســيكون في 

قلب الكيان لن يكون بعيدًا".
تطبيع مرفوض

إلى ذلك أكــد نواب المجلس لدى مشــاركاتهم 
وكلماتهــم التي ألقوها بهذه المناســبة على أن 
مزاج الشــعوب العربيــة ضد التطبيــع مع دولة 
الكيان، مهما فعل بعض الحكام والحكومات في 
المنطقة العربية، إال أن التطبيع يبقى مرفوض 
رســميًا وشــعبيًا، مؤكديــن أن طريــق التطبيع 
والســير فيه إنما يشــكل خيانة لدماء الشــهداء 
والتفاف على إرادة الشــعوب الحرة التي ترفض 

التطبيع بكل أشكاله وأنواعه.

لدى مشاركتهم بمسيرات يوم األرض.. 
النواب: شعبنا متمسك بثوابته ولن يتنازل عنها

بحر: مليونية العودة رسالة لالحتالل بأن حقوق شعبنا لن تسقط
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تقرير وأخبار

أشادوا بجهاده ودوره في المحافظة على الثوابت الوطنية

وفد برلماني يزور عائلة الشهيد 
أحمد ياسين في الذكرى الخامسة عشر الستشهاده

زار وفــد برلماني تقدمه النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الدكتور أحمد بحر، عائلة 
الشيخ الشــهيد أحمد ياســين، مؤسس حركة 
المقاومــة اإلســالمية حمــاس، فــي الذكــرى 
الســنوية الخامسة عشــر الستشــهاده، وذلك 
بمشــاركة عدد كبير من النواب، الذين أشادوا 
بجهد الشــيخ وجهاده ودوره فــي رفعة الوطن 

والقضية والمحافظة على الثوابت الوطنية.
وكان فــي اســتقبال الوفــد البرلمانــي عائلة 

نحو مقاومة االحتــالل وأن هذا الطريق ما زال 
مستمرًا وســيبقى حتى النصر والتحرير ودحر 

االحتالل.
 ولفــت إلى أن المجلس التشــريعي جــاء اليوم 
فــي لمســة وفــاء حقيقية لقائــد األمــة وإمام 
المجاهدين وشــيخ االنتفاضتيــن الذي ضحى 
بدمه في ســبيل رفعة وطنه وقضيته، مشــيرا 
أن الزيارة "تشكل تأكيدًا لشعبنا وأمتنا والعالم 
أجمع أن الشــيخ ياسين الذي اختاره اهلل شهيدا 

الشهيد وفي مقدمتهم الدكتور نسيم ياسين، 
نجل شــقيق الشــيخ والقيادي بحركة حماس، 
باإلضافــة لقيــادة حركة حماس فــي المنطقة 

ولفيف من الوجهاء وأهالي الحيّ.
بدوره أكد بحر، أن دماء الشيخ أحمد ياسين قد 
أزهرت وأثمرت وأوجدت جياًل من الشباب يحمل 
فكر الشيخ ياسين، ويسير على أثره، ويمتشق 
البندقية ليدافع عن وطنه فلســطين، مشددًا 
على أن الشــيخ ياســين، كان قد شق الطريق 

باق في نفوســنا وفي قلــوب المؤمنين وأحرار 
العالم جميعًا.

بدوره رحب د. نسيم ياسين، بالوفد البرلماني 
الزائر والوجهاء والحضور، مســتحضرًا صفات 
الشيخ ياسين وشمائله، مؤكدًا أن الشيخ شكل 
مدرســة متكاملــة للجيل ونموذجــا فريدًا في 
الجهاد األصيل والثبات على الحق فكان المعّلم 
والموجّه والمجاهد والقائد واألب الحنون الذي 

يعطي لكل ذي حق حقه.

لجنة القدس: تصريحات ملك المغرب والبابا تشكل غطاء لالحتالل وتصريح لتقسيم األقصى
بالمجلــس  واألقصــى  القــدس  لجنــة  نــددت 
التشــريعي، بالنداء الذي صدر عن ملك المغرب 
محمد السادس والبابا فرنسيس، مؤخرًا واعتبرا 
فيه أن مدينة القدس ومسجدها األقصى المبارك 
أرضًا مشــتركة للديانات الثالث والطلب بضمان 

حق الجميع في أداء شعائرهم الخاصة فيها.
جــاء ذلك خالل تصريح مقتضب أصدرته اللجنة 
أمــس، مؤكدة علــى خطــورة النــداء المذكور، 
واعتبرتــه مخالفة صريحة للمواثيــق والقرارات 

والمكاني في المسجد األقصى المبارك.
ودعــت اللجنــة ملك المغــرب محمد الســادس، 
لتصحيح مســاره، والكف عن إطالق التصريحات 
التــي وصفتها بأنها ال تخــدم القدس، مؤكدة أن 
مدينة القدس ومســجدها األقصى المبارك بكل 
ما فيها هي أرض وقف إسالمي، وأنها للمسلمين 
كلهــا ال تتجزأ وال تتبعض، وأن اليهود ليس لهم 
أي حــق في دخــول المســجد األقصــى المبارك 

عالوة على السيطرة على أجزاء منه.

الدولية وخاصة قرار اليونســكو باعتبار األقصى 
وحائط البراق وتلة المغاربة مكانًا مقدسًا خاصًا 
بالمسلمين وال ارتباط لليهود وغير المسلمين به 
من قريــب وال من بعيد. وأشــارت اللجنة إلى أن 
نداء ملك المغــرب والبابا، يعتبر مخالف لإلجماع 
اإلســالمي والعربي الذي ينص علــى أن مدينة 
القــدس عاصمــة الثقافــة العربية واإلســالمية 
بشــكل دائم، كما أن هــذا النداء يشــكل غطاًء 
لالحتالل الصهيوني بفرضه التقســيم الزماني 
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تقارير 6

نواب: الصهاينة لصوص األرض 
وشعبنا لهم بالمرصاد وال مساومة على الحقوق والثوابت 

النائب األسطل يلتقي برئيس وأعضاء مجلس بلدية الشوكة برفح

أكــد بعض نــواب المجلــس التشــريعي في 
تصريحات متفرقة أدلوا بها بمناســبة ذكرى 
يــوم األرض، علــى أن الصهاينــة إنمــا هــم 
لصوص األرض وأنهم ســرقوا أرض شعبنا في 

أكبــر عملية ســطو عرفها التاريــخ الحديث، 
تمت فــي حالة غفلة من الشــعوب وتآمر من 
بعــض الحــكام والــدول، منوهين أن شــعبنا 
ومقاومته تقف لهم بالمرصاد، وأنه ال يوجد 

بيننا من يفرض بالحقوق وال الثوابت الوطنية، 
ومؤكدين أن االحتالل إلى زوال وأن المستقبل 
لشــعبنا، "البرلمــان" تابعت تصريحــات النواب 

وأعدت التقرير التالي: 

النائب حسن يوسف

بــدوره قــال النائب في المجلس التشــريعي عن 
محافظة رام اهلل، حســن يوســف، إن يوم األرض 
مناسبة وطنية شاملة نجدد فيها التأكيد على أن 
الثوابت الفلسطينية وأولها الحق في إقامة الدولة 
الفلســطينية فوق ترابنا الوطنــي، وحق العودة 
ألبناء فلســطين كافــة ألراضيهم التي شُــرِّدوا 

منها ال يمكن المساومة عليها أو التنازل عنها.
وأكد يوســف علــى الرســالة التي كتبها شــهداء 
يــوم األرض بدمائهــم فــي الدفاع عــن األرض 
الفلســطينية، وعدم الســماح لعمليــة القرصنة 
واللصوصيــة التي يقوم بها االحتالل في ســرقة 

األرض تحت مسميات واهية وزائفة.
ونــوه أن مشــروع التحرير والمقاومة ســيواصل 

طريقه لينعم كل شبر من أرضنا المحتلة بهويته 
الفلســطينية الخالصة، ولتنقشــع عن أرضنا كل 
االفتراءات التاريخية الباطلة التي رسخها االحتالل 
خــالل عشــرات الســنوات مــن احتاللــه ألرضنا 

المباركة.
وأشار أن الشــعب الفلسطيني في أماكن تواجده 
كافة يُواِجه هجمة شرســة من حكومة االحتالل 
واإلدارة األمريكيــة الداعمة بشــكل مطلق لقادة 
االحتــالل، ونــرى عمليــة تمليك تقــوم بها تلك 
اإلدارة ألراٍض عربية وفلسطينية لدولة االحتالل 
في تحدٍ واضح لإلنسانية جمعاء بما فيها القانون 
الدولــي الذي يدعــو إلنهاء االحتــالل وجالءه عن 

األرض العربية المحتلة.
النائب خالد طافش

مــن جانبه أكد النائب خالد طافش، أن إحياء يوم 
األرض هــو تأكيــد وطني لمناهضــة مخططات 
االحتالل باالســتيالء على هــذه األرض، وكذلك 

للوقوف ضد اعتداءاته المستمرة بحق شعبنا.
وأوضح أن هذا الواجب الوطني هو تجديد البيعة 
من قبل الشــعب الفلســطيني لشــهدائه الذين 

يرتقون كل يوم دفاعا عن هذه األرض.
وأشــار إلــى أن االحتــالل وبالتحالف مــع أمريكا 
يحاولون تغيير معالم هذه األرض عبر اعترافات 
متعددة بخصوص القدس ثم الجوالن وقد يليها 
الضفــة، مشــددا في الوقــت ذاته علــى أن هذه 
االعترافات ســتبقى وهمية، ولن تستطيع تغيير 
شــيء من الواقع؛ حيث أن الشعب الفلسطيني ال 
يزال متمســكا بأرضه، ويدافع عنها بكل ما أوتي 

من قوة.
ودعــا طافش، المجتمع الدولــي للوفاء بتعهداته 
وااللتــزام بالقرارات المختلفة للشــرعية الدولية 
واألمــم المتحدة التي تنص على انصاف شــعبنا 
وعــودة المهجرين ألرضهم وصيانة المقدســات 

ورحيل االحتالل عنها. 
النائب محمود الزهار

من ناحيته أكد النائب محمود الزهار، أن المقاومة 
الفلســطينية باتــت خيار الشــعب الفلســطيني 
بأكمله وأن شعبنا يدعم المقاومة بكل الوسائل 

الممكنة.
وشــدد الزهار خالل مشــاركته بمليونية األرض 
والعــودة بمخيــم العــودة شــمال قطاع غــزة أن 
جماهير غزة تشارك بمليونية األرض حيث تؤكد 
على أن المقاومة خيار شعب ال يمكن التنازل عنه.
وقــال الزهار: "من يظن أن المقاومة خيار فصيل 
فهو واهم، بل هي شــعار الشــعب الفلسطيني، 
ومن راهن على أن الشــعب الفلســطيني سيبيع 

فلسطين فهو مخطئ".
وشــدد على أنه ال يوجــد بيننا من يســتطيع أن 
يتنازل عن القدس والجوالن وفلســطين، منوهًا 
أنه ال تنازل عن برنامج حمل الســالح، وال تنازل 
عن تحقيق أهداف مســيرات العودة وهي كســر 
الحصار على األقل ليعش شــعبنا كبقية شــعوب 

األرض في حرية واطمئنان.

زار النائــب يونــس األســطل، بلدية الشــوكة 
بمدينة رفح، وكان في استقباله رئيس البلدية 
منصور بريــك، وأعضاء المجلس البلدي ولجنة 
حي الشوكة الشمالية، وقد رحب رئيس البلدية 

بالنائب األسطل شاكرًا له زيارته. 
وشــرح رئيس البلديــة إنجــازات البلدية وأهم 
المشــاريع التــي تــم انجازهــا بهــدف خدمــة 
مواطني بلدة الشــوكة التي عانت من الحروب 

واالجتياحات المتكررة. 
من جانبــه ناقش النائب األســطل، مع رئيس 
البلديــة بعض القضايــا التي بحاجــة لمعالجة 
فورية نظرًا ألهميتها بالنســبة للمواطن وعلى 
رأســها ضم الشــوكة الشــمالية لنفــوذ بلدية 
الشــوكة لتسهيل تقديم المشــاريع والخدمات 
حيث بات يســكنها ما يزيد عن 2500 نســمة، 
كما نقل بريك مطالب المواطنين في تحسين 
مناطق تطويرية جديدة بما فيها خدمات جودة 
الميــاه والصرف الصحي ورصــف بعض الطرق 
لتسهيل حركة المواطنين في المناطق النائية 
والتــي تحتــاج إلى تدخــل من وزارتــي الحكم 
المحلي واألشغال العامة داعيًا لسرعة إنجازها 
ليشــعر المواطنيــن بالراحــة فــي تحركاتهم 
وتنقالتهم من منطقة ألخرى في بلدة الشوكة.
وختامــًا أثنــى النائب األســطل، علــى الجهود 
المبذولــة من قبــل البلديــة في توفيــر كافة 
الخدمــات التي تخــدم منطقة الشــوكة وحتى 

تبقــى هــذه القريــة الحدوديــة قلعــة صامدة 
وشــوكة في حلق االحتالل الصهيونــي، داعيًا 
لبــذل مزيد مــن الجهــود والتنســيق والتعاون 

المشــترك بين بلدية الشــوكة ومكتــب نواب 
المحافظــة لتذليــل العقبات وتحســين ظروف 
منطقة الشــوكة، واعدًا بحمــل ملفات وهموم 

المواطنين إلى الجهات المعنية ومناقشتها من 
خالل اللجان المختلفة في المجلس التشــريعي 

والسعي الحثيث لتحقيق مطالبهم.
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7تقرير

أكــد النائــب األول لرئيــس المجلس التشــريعي، أحمــد بحــر، أن األخطار 
والتحديات التي تواجه القضية الفلســطينية تفرض على الكل الفلسطيني 
وحدة الموقف ميدانيًا وعسكريًا، داعيًا للسعي نحو وحدة وطنية شاملة، 
ومــن ثم االنطالق لتوظيف طاقات األمة العربية واإلســالمية في معركتنا 
نمع االحتالل الصهيوني.  جاءت تصريحات بحر، في كلمة مصورة ومسجلة 
تم بثها بمهرجان جماهيري حاشد نظمته الجالية الفلسطينية في الساحة 

الخضراء بالخرطوم، بمناســبة يــوم األرض، وذكرى مرور عام على انطالق 
مســيرات العودة، وذلك برعاية كريمة من الرئاسة السودانية، وبمشاركة 
جمعية االخوة الســودانية الفلسطينية وشــبكة المنظمات العاملة ألجل 
فلســطين، وبحضــور لفيــف من الشــخصيات والمســئولين مــن الحكومة 
الســودانية وأبناء الجالية الفلســطينية فــي الســودان، "البرلمان" تابعت 

الكلمة وأعدت التقرير التالي:  

بحر: األخطار التي تواجهنا تفرض علينا 
وحدة الموقف وتوظيف طاقات األمة في معركتنا مع االحتالل

خالل مهرجان نظمته الجالية الفلسطينية برعاية الرئاسة السودانية

أرقى أشكال المقاومة ضد االحتالل
هذا وشــارك أحمد بحر، فــي المهرجان من خالل 
كلمــة مصــورة تم بثهــا أثنــاء المهرجــان، وأكد 
فيهــا أن مســيرات العــودة تهدف لكســر الحصار 
وإحيــاء وتثبيت حق العودة، كما أنها تشــكل أحد 
أرقى أشــكال المقاومة ضد االحتالل، وتمثل أحد 
أهم تجليات المشاركة الشــعبية الواسعة ووحدة 
الموقف السياسي والميداني على أرض قطاع غزة 

الصامد.
ووصــف بحر، مســيرات العودة الكبــرى، باإلبداع 
الفلسطيني الرائع الذي تفتّق عن مقاومة شعبية 
عارمــة بأدوات جديدة حاصــرت وفضحت وعزلت 
االحتالل وأربكت حســاباته تحت مطارق الضغط 

الشعبي واإلرادة الفلسطينية الوثابة.
وأشــار إلــى أن المســيرات أعــادت إحيــاء الــروح 
الكفاحية في نفوس أبناء شــعبنا، ووجهت صفعة 
مدويــة لقــرارات ترمــب ونتنياهــو العنصريــة 
ومخططاتهمــا اإلجراميــة تجاه قضيتــي القدس 
والالجئين، وأكدت المســيرات للجميع أن حقوقنا 
وثوابتنا الوطنية ليســت موضع تراجع أو انكسار 
بفعل المؤامرات، وليست موضع مساومة أو ابتزاز 

بأي حال من األحوال.
أخطار وتحديات

وشــدد بحر، على أن إن حجم األخطار والتحديات 
التي تواجهنــا حاليا تفرض علينــا وحدة الموقف 
السياســي والميداني وتوظيف طاقــات األمة في 
معركــة الوجود والمصير التي تســتهدف شــطب 
حاضرنا ومســتقبلنا، وخصوصا بعــد قرار ترامب 

وأكد أن القدس وفلسطين يجب أن تبقى القضية 
المركزيــة لألمــة وأن يتطــور ويــزداد مســتوى 
الدعم العربي واإلســالمي لشــعبنا الفلســطيني 
على األصعدة السياســية والماليــة واالقتصادية 
والمعنوية بهدف تعزيز صموده في وجه االحتالل 
السياســية  والصفقــات  المخططــات  وإحبــاط 
المشبوهة التي تستهدف تصفية قضيته الوطنية.

العمق العربي
وتوجــه بحــر، بالشــكر لألشــقاء العــرب الذيــن 
دعمــوا قضيتنــا وســاندوا شــعبنا فــي مواجهة 
االحتالل، وخاصة األخوة في الســودان الشــقيق، 
شــاكرًا الجالية الفلســطينية في الســودان التي 
تفاعلت دومــا مع آالم ومعاناة أبناء شــعبهم في 
فلســطين طيلة المراحل الماضية، مبرًقا بالتحية 
للمنتفضيــن فــي وجه االحتــالل عبر مســيرات 
العودة وكســر الحصار ولكل أبناء شعبنا الثائرين 

المنتفضين في وجه االحتالل في كل مكان.
مساعد رئيس الجمهورية السودانية 

مــن ناحيتــه أكــد مســاعد رئيــس الجمهوريــة 
الســودانية االســتاذ الشــيخ إبراهيم السنوسي، 
رفض الســودان للتطبيع مــع العدو الصهيوني أو 
االستسالم أو التنازل عن شبر واحد من فلسطين 
وحيــا صمود أهــل فلســطين وغــزة، منوهًا أن 
الســودان صاحبــة مواقــف متقدمــة فــي خدمة 
القضيــة الفلســطينية، داعيــًا المجتمــع الدولي 
للعمل من أجل انصاف الشعب الفلسطيني وإيقاف 
هجمات المحتل واجرامه بحق القدس والمقدسات 

اإلسالمية والمسيحية في فلسطين. 

االعتــراف بالســيادة الصهيونيــة علــى الجوالن 
الســوري المحتــل، مضيًفــا:" إننــا فــي المجلس 
التشــريعي ومعنا كل أبناء شــعبنا وأمتنا نرفض 
وندين هذا القرار األمريكي العنصري الذي يشكل 
اعتداء خطيرا على حقوق الشعب السوري وانتهاكا 
ســافرا للحقوق العربية التي يتغول عليها ترامب 

بكل صلف وصفاقة وفجور".
معاناة األسرى في سجون االحتالل

ولفت بحر، في كلمته إلى معاناة أسرانا في سجون 
االحتــالل، قائاًل:" يتعــرض أســرانا األبطال في 
سجون االحتالل في هذه األيام إلى هجمة شرسة 
من القمع واالعتداءات المتواصلة التي تســتهدف 
تركيعهــم وكســر إرادتهم وعزيمتهــم وطمس 
روحهم الوطنية وإجبارهم على الخنوع إلجراءات 
وإمــالءات االحتالل في مخالفــة صريحة وانتهاك 
خطيــر لــكل القــرارات والمواثيــق واالتفاقيــات 

الدولية الخاصة باألسرى".
مسيرات مليونية

وقال:" في يوم المليونية الكبرى لمسيرات العودة 
هــذا اليوم، وبعــد مرور عام كامــل على انطالق 
مســيرات العــودة المباركــة، نؤكد ألبناء شــعبنا 
الفلســطيني وأمتنا العربية واإلســالمية وللعالم 
أجمــع أننا ســنظل أمناء علــى حقوقنــا وثوابتنا 
الوطنية وعلى مصالح شعبنا الفلسطيني في كل 
مكان، وسنبذل قصارى جهدنا في سبيل تحشيد 
المواقف العربية واإلسالمية والدولية ضد العدوان 
الصهيونــي والمخططــات الصهيونيــة فــي غزة 

والضفة والقدس وأراضي الـ48".

جمعية االخوة الفلسطينية السودانية
من ناحيته أكد أمين عام جمعية االخوة السودانية 
الفلســطينية الدكتــور عثمــان الكباشــي، على 
التمسك بالثوابت في الصراع مع العدو الصهيوني، 
منوهًا أن ما نراه االن هو من آيات اهلل في الجهاد 
مــع الصهاينة، مؤكدًا على رابــط االخوة العميق 
بين الشعبين الشقيقين في السودان وفلسطين، 
داعيًا كل الشعوب العربية واإلسالمية للعمل من 

أجل فلسطين والقدس.
رئيس الجالية الفلسطينية

بــدوره أبــرق رئيــس الجاليــة الفلســطينية في 
السودان، الدكتور أيمن عبد اهلل، بالتحية لشهداء 
فلسطيني وذويهم، مؤكدًا رفض االمة االسالمية 
لكل قرارات ترامب التي تهدف إلى تصفية القضية 
الفلســطينية، الفتًا إلى أن الشعوب ما تزال حية 
وهي التي تحمل رايــة التحرير وفي ختام كلمته 
وجه شــكره الكبير للســودان حكومة وشعبا على 
وقوفــه مع القضية الفلســطينية وضيافته ألبناء 

فلسطين.
ومــن الجدير ذكــره أن نخبة من اتحــاد الفنانين 
الســودانيين قد شــاركوا بمجموعة مــن األغاني 
التراثيــة الســودانية المهــداة لفلســطين، كمــا 
وقدمــت زهراوات فلســطين فقرة فنيــة تفاعل 
معها الحاضرون وقد عبرت عن التراث الفلسطيني 
األصيل، كما تم افتتاح معرض كبير ضم مجموعة 
من الصور والمجســمات ومعروضــات تراثية عن 
فلســطين عكســت صمود الشــعب الفلسطيني 

ومعاناته من االحتالل الصهيوني.
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ماجد أحمد أبو مراد

منــذ عقود ونحن نتابع مؤتمرات القمة العربية المتكــررة دون أن نلمس أي 
جــدوى لها، قمــة يتلوها قمة وال جديد يمكن للمواطــن العربي أن يراه أمام 
عيناه أو يلمســه علــى أرض الواقــع، ال على صعيد العمــل العربي الجمعي 

المشترك، وال االقتصادي وال حتى التنسيق الجيد للمواقف السياسية. 
وكذلــك كانت القمة العربيــة األخيرة التي عقدت في تونــس، ال جديد فيها 
ولم يتمخض عنها أي شيء ذي بال، جاءها الزعماء والرؤساء واألمراء بخطى 

متثاقلة، وهمة فاترة، وقوى خائرة، فكيف لها أن تنجز أو تنتج شيء؟  
لقد فقد المواطن العربي الثقة بمؤتمرات القمة مبكرًا وذلك منذ القمة العربية 
الشــهيرة التي عقدت بالخرطوم في أغســطس من العام 1967م أي بعيدة 
النكســة مباشــرة، وهي القمة العربية الرابعة، والتي سميت بقمة الخرطوم 
واشــتهرت بقمة الــالءات الثالثة، وهي: ال صلح، ال اعتــراف، وال تفاوض، مع 
العــدو الصهيوني قبل أن عودة الحــق ألصحابه، إننا اليوم نعتذر لهذه القمة 
والءاتها الثالثة، فلم يعد اليوم بيننا من يحترم هذه الالءات إال من رحم ربي.

المواطن العربي يســأل الملوك والرؤساء بقوله: كيف لنا أن نثق بكم ولم نر 
منكم –في معظم األحيان- سوى الظلم والقهر ومصادرة الحريات... إلى غير 

ذلك من صنوف االمتهان وإفقار الشعوب واضعاف قوتها وهدر هيبتها!!. 
بل كيف لنا أن نثق بزعماء يســعون ســرًا في كثير من األحيان، وجهرًا أحيانًا 
للتطبيع مع المحتل الصهيوني، الذي سرق فلسطين ودنس مقدسات أمتننا 
وفــرق جمعنا!! بل ويتباهى بعضهم بإقامة العالقات مع الكيان واســتضافة 

قادته وممثليه في عواصمنا العربية.
وحتــى ال تكــون مؤتمــرات القمــة العربيــة ناجحة وليســت فقــط تظاهرة 
دبلوماســية أو بروتوكولية، مطلوب منها اظهار التعاضد، والتكامل، والتآلف 
ونبذ االختــالف واالنطــالق نحو روح العمل المشــترك، وتقليص مســاحات 

االختالف والتضاد، والعمل بصفتنا أمة واحدة ذات أهداف واعدة.
متــى نــرى أمتنا العربيــة وقد تحررت مــن القيود السياســية ونفضت عنها 
هيمنة المحتل وإمالءات العم سام، الذي ال يرغب لنا بالسيادة وال الحرية وال 
االستقالل، بل ويغيظه استقرار بلداننا وقوة اقتصادنا وحتى مستوى معيشة 

األفراد والمجتمعات. 
متــى نشــاهد ونتابــع قمــة عربيــة ال تشــوبها االعتراضــات واالختالفــات 
واالنســحابات ومغادرة قاعة المؤتمر لســبب أو ألخــر؟ بل متى نلمس صدى 
إيجابي لتلك المؤتمرات؟ كلها تســاؤالت مشروعة يطرحها المواطن العربي 

على المسؤولين والزعماء والرؤساء.
الوطــن العربي بحاجة لقيادة أكثر تحررًا من القيود األجنبية، وعقدة التبعية 
للغرب، علينا أن ندرك أننا أمة عظيمة لدينا من المقومات ما ال تمتلكه أي أمة 
غيرنا، ولدينا من المميزات ما يفتقده غيرنا من األمم والشعوب، فمن الموقع 
الجغرافي، إلى القوى البشــرية، والتماسك االجتماعي، ووحدة الديانة واللغة 

والقومية، وكلها عناصر قوة. 
األمم اليوم تســير نحو التحالفات والتجمعات والتقارب وال تسير نحو التفرق 
والتشرذم والتناحر مثل وطننا العربي المذبوح بأيدي أبناءه، من المؤكد أن ما 
يجمع االتحاد األوروبي مثاًل هو أقل بكثير مما يجمعنا نحن العرب عالوة على 

المسلمين، فلماذا هم في وحدة وألفة بينما نحن في فرقة وتشتت؟ 
أتمنى أن يستيقظ الحكام ويتنبه الزعماء لذلك ويسارعوا لتجميع شتات األمة 
قبل فوات األوان، واســتثمار طاقات الشــعوب والتوقف عن المقامرة بخيرات 
وثــروات أمتنا، ولنعلم أنه ما زال فينــا بقية كبيرة من خير ومقومات تؤهلنا 

للسيادة والقيادة، وتجبر الدنيا على احترامنا.

قدم النائب األول لرئيس التشــريعي، الدكتور أحمد بحر، 
والنائــب الدكتور صــالح البردويــل، واجب العــزاء لذوي 
شــهداء يــوم األرض، الذيــن استشــهدوا أثنــاء فعاليات 
"مليونيــة األرض والعودة" التــي نظمتها الهيئة الوطنية 
العليا لمســيرات العودة وكســر الحصار، بمناسبة ذكرى 

يوم األرض. 
وتجول وفد التشــريعي على ذوي الشهداء وهم: تامر أبو 
الخير، من مخيم الشاطئ، وبالل النجار، من خان يونس، 
وأدهم عمارة، من الشجاعية، وجميعهم يبلغون من العمر 

"17" عام. 
وكان في اســتقبال نواب التشــريعي كوكبة من عائالت 
الشهداء ولفيف من الوجهاء في المناطق الثالثة، بدورهم 
أكــد النواب أثناء الزيارة علــى أن االحتالل يرتكب مزيدًا 

من الجرائم بحق شعبنا، وأن هذه الجرائم ترقى لمستوى 
جرائم حــرب، داعين المجتمع الدولــي لمعاقبة قادة دولة 
الكيــان الرتكابهم تلــك الجرائم، معتبريــن أن جلب قادة 
االحتــالل للمحاكــم الدولية هــو بمثابة تحــدي للمجتمع 
الدولــي، ومحــل اختبــار لكل األطــراف المعنيــة من دول 

ومؤسسات ومنظمات حقوقية وغير ذلك. 
 من ناحيتهم شدد ذوي الشهداء على أن دماء أبنائهم إنما 
هي ضريبة للعزة والكرامة التي تحياها غزة، مؤكدين على 
أن عائالت شعبنا ما زالت على العهد وستبقى كذلك حتى 
تحرير أرضنا ومقدساتنا وأسرانا كافة من سجون االحتالل. 
ومن الجدير ذكره أن أربعة مواطنين كانوا قد استشــهدوا 
في يــوم األرض، باإلضافة إلصابة أكثــر من "300" خالل 

المسيرات التي تم تنظيمها بهذه المناسبة. 

التشريعي يعزي ذوي شهداء يوم األرض

د. بحر يبرق لرئيس البرلمان العراقي 
معزياًُ بضحايا حادثة العبارة

أبــرق النائــب األول لرئيــس المجلس التشــريعي 
الفلســطيني، الدكتور أحمد بحــر، لرئيس البرلمان 
العراقي محمد الحلبوســي، برسالة تعزية ومواساة 
بضحايــا حادثة العبارة التي غرقــت مؤخرًا في نهر 

دجلة وأودت بحياة العشرات من العراقيين.
وجاء في الرســالة:" لقد تلقينا ببالغ الحزن واألســف 
نبأ حادثة العبارة في نهر دجلة، وإننا باســم رئاسة 

المجلس التشــريعي وعموم أبناء الشعب الفلسطيني 
نبعث لمعاليكم وألســر الضحايا بأحرّ التعازي وأصدق 
مشــاعر المواســاة بهذا الحدث المؤلم، ونسأل اهلل أن 
يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يُلهم ذويهم الصبر 
والســلوان، وأن يمنّ بالشــفاء العاجل علــى الجرحى 
والمصابين، وأن يحفظ العراق الشــقيق وشــعبها من 

كل مكروه وسوء".


