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ماجد أحمد أبو مراد

اليــوم يمضــي على ذكرى نكبة شــعبنا وتهجريه من أرضه ووطنه فلســطين 
التاريخية واحد وســبعون ســنة وما زال شعبنا متمســك أكثر بحقه في العودة 
والتحرير ونيل الحرية واالســتقالل واالنعتاق من المحتل، "71" سنة تكبد فيها 

شعبنا الخسائر العظيمة وتكفل فيها بدفع أثمان غالية وباهضه. 
كان الخامس عشر من مايو أيار من العام 1948م شاهدًا على أكبر عملية تهجير 
وطرد قســري مارسها االحتالل وعصاباته الهمجية بحق شعبنا، فدمروا البيوت 
وارتكبوا المذابح الفظيعة، وأجهزوا على "530" قرية ومدينة فلسطينية، وقتلوا 
أكثر من "15" ألف فلسطيني، وهجروا أكثر من "750" ألفًا من وطنهم ليصبحوا 

الجئين في شتى بقاع االرض.
الالجئــون اليوم بلغ تعدادهم ســتة مالييــن ونصف المليون نســمة من أبناء 
شعبنا الفلســطيني ما زالوا مشردين في المنافي والشتات منذ واحدا وسبعين 
عامــا، غير أنهم يُرضّعون أطفالهم حليب النخوة والعزة والكرامة وحب الوطن 

والعودة إليه. 
هذه الذكرى األليمة التي يحيها شعبنا في كل عام، تتزامن مع احياء عدونا لما 
يسميه ذكرى استقالل كيانهم المزعوم، هذا الكيان صاحب اإلنجازات الهمجية 
واالعتداءات غير اإلنسانية على شعبنا وأرضنا وأطفالنا، لألسف أنه يتمتع اليوم 
بدعم دولي على الرغم من كونه أقبح األنظمة على وجه البســيطة، والســبب 
فــي ذلك أن المجتمــع الدولي يعاني من عــور في الرؤية السياســة والتعاطي 
مع القضايا اإلنسانية والسياســية التي يكون االحتالل طرفًا فيها، ويميل تجاه 

مصالح االحتالل على حساب الضحية. 
المطلوب اليــوم من المجتمع الدولي هو صحوة ضمير إذا صح التعبير، يصحح 
من خاللها اعوجاجه وظلمه الذي مارســه على شعبنا منذ فجر التاريخ، أو على 
األقــل االحتكام للشــريعة الدوليــة والقوانين األممية التي نصــت على حماية 

شعبنا وحقه في أرضه وعودته لبالده. 
إن الخطيئــة التاريخيــة الكبرى للدول االســتعمارية التي دعمــت الكيان وفي 
مقدمتهــا بريطانيا، كانــت بمثابة فاجعــة للمعايير الدولية والقيم اإلنســانية 
التي طالمــا تغنت بها هذه الدول على مدار عقــود مضت من الناحية النظرية 
بينمــا كانت صفرًا من الناحيــة العملية وعلى األرض ألنــه يتعلق األمر بالحق 

الفلسطيني. 
المجتمــع الدولي اليوم مطالــب أكثر من أي وقت مضى بإنصاف شــعبنا ورفع 
الظلــم عنه وتحقيق عودته إلى أرضــه وتعويضه عما لحقه من أضرار ومعاناة 
خالل ســنوات اللجوء والشتات وااللتزام بتنفيذ القرارات األممية المتعلقة بحق 
العــودة وفي مقدمتها قــرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم "194" لســنة 

1948م.
وإذا لم يتم تصحيح المسار فإن المصداقية الدولية ليست على المحك فحسب 

بل هي في مهب الريح، وتتآكل يومًا بعد يوم. 
على العالم كله أن يعلم أن فلســطين هي للفلسطينيين وليست ألحد غيرهم 
وليس فيها شبر واحد يملكه اليهود وأنهم مجرد احتالل عابر باتت نهايته قريبة 
بإذن اهلل تعالى، وأن شعبنا لن يتنازل عن أرضه مهما طال الزمن، ولم يفوض 
أحد للتنازل عن أي جزء منها ولو كان بسيطًا وأن كل المفرطين مصيرهم إلى 

زوال وكل محاوالتهم لن تغيير من واقع الحقائق التاريخية شيء مهما فعلوا. 
فلســطيني لنا وهي أرضنا وشعبنا متمســك بها، ولن يستطيع االحتالل تزوير 
التاريخ مهما فعل، عائدون لنرفــع أعالمنا الوطنية على قباب القدس ومآذنها 
الشــامخة، وليختار االحتالل مصيره إما الرحيل أو مواجهة شــعب مقهور عانى 

ظلما لم يعرفه أحد في التاريخ المعاصر.

استقبلت رئاســة ونواب المجلس التشــريعي، بمقر المجلس 
في مدينة غزة نهاية األســبوع المنصرم، وفد قافلة أميال من 
االبتسامات "36"، وكان النائب األول لرئيس المجلس الدكتور 
أحمــد بحر، فــي مقدمة المســتقبلين رافقه ًكاًل مــن النواب: 
محمــد فرج الغول، يونس األســطل، يونس أبو دقة، يوســف 
الشرافي، ســالم سالمة، مشير المصري، عبد الرحمن الجمل، 
في حين ترأس وفد القافلة عصام يوســف، وضمت العشــرات 

من المتضامنين من مختلف دول العالم. 
رسالة أخوية وتضامنية

بــدوره رحب الدكتــور بحر، بأعضــاء القافلة، مشــيرًا إلى أن 
زيارتهم أبرقت برسالة االخوة والمحبة والتضامن مع غزة في 
ظل اســتمرار الحصــار المفروض على القطاع وتشــديده من 
قبــل االحتالل وأعوانه، منوهًا إلى أن القطاع يعاني مزيدا من 
البطالة باإلضافة لمشــكالت كبيرة أخرى ووضع صحي كارثي 
نتيجة الحصار والسياسة التي تتبعها السلطة في رام اهلل ضد 
غزة وأهلها، مشــددًا أن وصول القافلة لقطاع غزة يعتبر بارقة 
أمل لفك الحصار وتخفيف المعاناة، داعيًا مصر لتسهيل وصول 
الوفــود األخرى الراغبة بزيارة غزة للتضامن مع أهلها، ســواء 

كانت وفود اغاثية أو طبية أو غيرها من الوفود المتضامنة.  
وقــال بحــر، مخاطبًا أعضــاء القافلة:" لقد رأيتــم بأم أعينكم 
بطــش االحتالل أثنــاء جولــة التصعيد األخيــرة، ورأيتم كيف 
يســتهدف االحتــالل المباني المدنية والســكنية فــوق رؤوس 
العائــالت األمنة، وعاينتم آثار الحصــار والعقوبات المفروضة 

من رام اهلل على غزة، وإننا ندعوكم لنقل هذه الرسالة إلى كل 
أحرار العالم والمؤسسات الدولية". 

وأكد أن رســالة القافلة اإلنســانية والتضامنيــة قد وصلت لكل 
بيــت فلســطيني في قطــاع غــزة، معبرًا عــن فخــره بالزيارة 
وبأعضاء القافلة، شاكرا لهم جهودهم في تخفيف معاناة شعبنا 
الفلســطيني المحاصر، وداعيًا أحرار العالم للســير على خطى 
القافلــة وأعضائهــا في خدمــة القضية والتضامن مع الشــعب 

الفلسطيني. 
سفراء النوايا الحسنة

من جهته بيّن منســق القافلة الدكتور عصام يوسف، أن وزارة 
الخارجية الفلسطينية قد منحت أعضاء الوفد لقب سفراء النوايا 
الحســنة، معبرًا عن فخــره بذلك، ومؤكدًا على االســتمرار في 
خدمة المواطن الفلســطيني أينمــا وجد، الفتًا لمعاناة شــعبنا 
في دول الشــتات، داعيًا الدول المضيفة للتخفيف من معاناتهم 

والعمل على خدمتهم لحين عودتهم لفلسطين. 
وأشــار يوســف، إلى أن القافلة تضم "61" متضامن من مختلف 
دول العالم، شاكرًا جمهورية مصر العربية على تسهيل وصول 
القافلــة وأعضاءها، وداعيا كل األحــرار في العالم للتضامن مع 
غزة وعموم أبناء الشــعب الفلسطيني والعمل على تخفيف آثار 
االحتالل وتداعيات الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات 
طويلة، مهيبًا بالمنظمات األهلية للعمل على تسيير الوفود إلى 
غزة وإيصال المســاعدات العينية والمادية لمؤسساتها وخاص 

األدوية والمستلزمات الصحية والطبية.  

المجلس التشريعي يستقبل 
وفد قافلة أميال من االبتسامات 36

دعا مصر لتسهيل وصول الوفود

رئاسة ونواب التشريعي لدى مشاركتهم أمس بمسيرات العودة في ذكرى النكبة شرق المحافظة الوسطى
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في ذكرى النكبة "71".. التشريعي ال عودة عن حق العودة إال بالعودة 

شــارك نــواب المجلــس التشــريعي في المســيرات 
الجماهيريــة التــي نظمتها الهيئــة الوطنيــة العليا 
لمسيرات العودة وفك الحصار، وتقدم نواب المجلس 
المتظاهرين المشاركين بالمسيرات بمناسبة الذكرى 
"71" للنكبة، وذلك في مخيمات العودة المقامة شرق 
قطاع غزة، فيما زار النائب األول لرئيس التشــريعي 
الدكتــور أحمــد بحــر، رافقــه النــواب: عبدالرحمــن 

بالعمل على لجم االحتالل وإيقاف تغوالته ومغامراته 
غيــر المحســوبة، ومؤكدًا أن االحتالل لــم يعد له أي 

مستقبل على أرضنا المقدسة. 
ونوه بحر، إلى أن شــعبنا لن يتنازل عن حقه بالعودة 
قائــاًل:" ال عــودة عن حق العــودة إال بالعــودة"، هذا 
وتقدم نواب التشريعي المسيرات كاًل في محافظته، 
مشــددين في تصريحــات إعالمية لهــم على تقدم 

الجمل، ســالم ســالمه، وهدى نعيم، مخيــم العودة 
في المحافظة الوسطى،بمشــاركة شخصيات وطنية 

وممثلي قوى وفصائل العمل الوطني. 
هذا وأكد بحر، في كلمة له، على أن شــعبنا مصّمم 
على تحقيق تطلعاته وآمالــه بالعودة ألرضه ووطنه 
وكنــس االحتالل الــذي عاث في األرض فســادًا منذ 
ســبعة عقود، مناديًا المجتمع الدولــي وأحرار العالم 

شــعبنا نحو التحرير، ومنوهين إلى أن تحرير األرض 
بــات أقــرب مــن أي وقت مضــى، وداعيــن المجتمع 
الدولي لنصرة شعبنا واحقاق الحق والعودة والتكفير 
عــن الخطايا الكبــرى التي ارتكبت بحق شــعبنا من 
خــالل مناصرة االحتــالل وتوفيــر الحمايــة الدولية 
لقادته وعدم التباطؤ عن تقديمهم للمحاكم الدولية 

لما يرتكبوه من جرائم بحق اإلنسانية.  

نائبان يطالبان بإنهاء ظاهرة االعتقال السياسي بالضفة الغربية

اعتقال الفتيات

من ناحيته أكد النائب عــن محافظة طولكرم 
فتحي القرعاوي، أن االعتقاالت السياسية التي 
تمارســها الســلطة بحق األهالي فــي الضفة 
وصلت للفتيات ولم تعد تقتصر على الشباب، 
منددًا بإصرار الســلطة على عــدم إغالق هذا 
الملف حتى خالل شــهر رمضان المبارك.  ودعا 

القرعاوي، كل العقالء من حركة فتح والســلطة 
للعمل علــى وقف ما أســماه مهزلــة االعتقاالت 
السياسية بالضفة الغربية المحتلة، مشددًا على 
أن أهالي الضفة يعيشــون بين مطرقة االحتالل 
وسندان السلطة، مضيفًا بقوله:" لدينا عتب على 
الفصائــل ومؤسســات حقوق اإلنســان لتجاهل 
بعضها لقضية االعتقاالت السياســية، أو تناولها 
باســتحياء شــديد، داعيًا لكشــف كل المعلومات 
المتعلقــة بهــذا األمــر للجمهــور الفلســطيني 

والمجتمع الدولي. 
تساوق مع االحتالل

بدوره استغرب النائب عن محافظة الخليل نايف 
الرجوب، اشتداد وتيرة االعتقاالت السياسية التي 
تنفذها أجهزة السلطة مع بداية رمضان، واصفًا 
ذلك بالتساوق مع االحتالل، ومشددًا على ضرورة 

إطالق سراح المعتقلين لديها.
موضحًا أن مالحقة أجهزة أمن الســلطة لألسرى 
المحرريــن وطلبة الجامعات واقتحام المنازل في 
ســاعات الفجر وترويعهم لألطفال واآلمنين أمر 

غريــب على ثقافة شــعبنا، داعيًا الســلطة لكف 
يدهــا الثقيلة عــن مالحقة الشــرفاء والوطنيين 

مــن أبنــاء شــعبنا. وطالــب النائــب الرجــوب، 
المنظمات الحقوقية واألممية ومؤسسات حقوق 
اإلنسان المحلية منها والدولية بأن تقول كلمتها 
إزاء اســتمرار االعتقــاالت السياســية والتعذيب 
والتغييب الذي تمارسه السلطة بحق أبناء الضفة 

الغربية المحتلة.

طالب النائبان فتحي القرعاوي، ونايف الرجوب، 
بضــرورة اجبــار األجهــزة األمنية فــي الضفة 
الغربية على انهاء ظاهرة االعتقال السياسي، 
وأكــد النائبان في تصريحــات صحفية منفصلة 

بالضغــط على الســلطة فــي الضفة مــن أجل 
ضمان وقف االعتقاالت على الخلفية السياسية، 
"البرلمــان" تابعــت تصريحــات النائبــان وأعدت 

التقرير االتي: 

0406
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أخبار 2

التشريعي يعزي ذوي شهداء العدوان األخير على القطاع

أبو حلبية: اقتحام االحتالل لألقصى ومنع االعتكاف فيه جريمة عنصرية مرفوضة
طالب بتعزيز صمود المقدسيين

أدان رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي 
النائــب أحمد أبــو حلبية، اقتحام قــوات االحتالل 
للمسجد األقصى المبارك، ومنع تواجد المعتكفين 

داخله، معتبرًا ذلك جريمة عنصرية مرفوضة.
وقــال النائب أبــو حلبية، في تصريــح صحفي:" 
إن اقتحــام االحتالل ليال للمســجد األقصى ومنع 
المصليــن مــن االعتــكاف وإصــدار القــرار بمنع 
االعتكاف في داخل المســجد لمدة أسبوع جريمة 
صهيونية تضاف الي ســجل الجرائم واالنتهاكات 

الصهيونية بحق المسجد األقصى المبارك".
وأضــاف قائــاًل:" يريــد االحتــالل أن ينهــي هذا 
االرتبــاط القــوى والوثيــق بالمســجد األقصــى 

وأشار إلى أن الرباط واالعتكاف في المسجد األقصى 
المبارك ألداء العبادة والطاعة في شهر رمضان أغاظ 
العــدو الصهيوني، مضيفًا بــأن االعتداءات المتكررة 
على المسجد األقصى لن تزيد المقدسيين والشعب 
الفلســطيني إال إصــرارًا على التمســك بمقدســاته 

وحقوقه.
ودعا أبــو حلبية، العــرب والمســلمين لدعم صمود 
أهالــي القدس بكل الوســائل خاصــة في مثل هذه 
األيام المباركة وذلك من خالل تقديم الدعم المالي 
لتعزيــز صمود أهلنا واعتكافهم في داخل المســجد 
األقصى وتوفير المستلزمات المطلوبة والعمل على 

تعزيز تواجدهم داخل المسجد األقصى.

المبارك فيحــاول أن يمنعهم من االعتــكاف، مؤكدًا 
بأن أهالي القدس مســتمرون باالعتكاف بالمســجد 
األقصى رفضًا للقرارات الصهيونية الظالمة ونصرة 

لألقصى".
وأكــد النائــب أبــو حلبيــة، أن أهلنــا المرابطيــن 
والمرابطــات في القدس ومــن األراضي المحتلة لن 
يألوا جهدًا في تحدي هــذا القرار الصهيوني الظالم 
الغاشــم في العدوان الجديد على المســجد األقصى 
المبــارك، مطالبــًا بضــرورة شــد الرحــال والتواجد 
المكثف في المســجد االقصى المبارك، داعيًا سكان 
مدينة القــدس والضفة الغربيــة واألراضي المحتلة 

عام 1948 لنصرة المسجد األقصى.

لجنة الرقابة تلتقي ممثلي الجرحى المقطوعة رواتبهم 
التقت لجنة الرقابة العامة وحقوق االنسان بالمجلس 
التشــريعي مع ممثلي الجرحى الذين قطعت سلطة 
رام اهلل رواتبهم مؤخــرًا، وحضر اللقاء، رئيس لجنة 
الرقابــة النائب يحيــي العبادســة، باإلضافة لعضو 
اللجنــة النائب     عبــد الرحمن الجمل، ومقرر اللجنة 
النائب هدى نعيم، في حين مثل المقطوعة رواتبهم 
كوكبة من الجرحى المتضررين جراء سياســة قطع 

الراوتب. 
بدوره ندد النائب العبادســة، بسياســة ســلطة رام 
اهلل بقطع رواتب الجرحى، مؤكدًا أن هذه السياســة 
تمثل مخالفة وطنية كبرى، وضرب لإلجماع الوطني 
وجهود التقارب بين غزة والضفة، داعيًا عقالء حركة 
فتح لتــدارك األوضــاع وإنقاذ ما يمكــن إنقاذه قبل 

فوات األوان. 
سياسة خبيثة

بدوره أشــار ظريف الغرة، وهو أحد ممثلي الجرحى، 

عبء الجرحــى، وواعدين ببذل أقصــى الجهود لدى 
الجهات المعنيــة من أجل وضوع الحلول المناســبة 
لهذه اإلشــكالية وللتخفيف من معانــاة الجرحى من 

وجريح منذ العام 2000م، إلــى أن األزمة بدأت منذ 
"4" شــهور، حين أقدمت الســلطة فــي رام اهلل على 
قطع رواتب الجرحى واألســرى والشــهداء، الفتًا إلى 
أنه تم قطــع رواتب "1100" جريح، و"400" أســير، 
و"1568" مــن أســر الشــهداء، موضحًا أن مؤسســة 
رعاية األســرى والجرحى وأسر الشهداء، الواقعة في 
رام اهلل، لــم تفعل مــن أجلهم شــيء، رغم تقديم 
شــكوى لبعض المؤسســات الحقوقية فــي الضفة 
الغربية. ودعا الغرة، إلنشاء صندوق وطني للجرحى 
تدعمه الفصائل، مبينًا أن السلطة تهدف جراء قطع 
رواتب الجرحى واألســرى والشهداء إلى ضرب الحالة 
الوطنية المقاومة، واصفًا إجراءات الســلطة بحقهم 

بالسياسة الخبيثة. 
وفــي نهايــة اللقــاء ثمــن النــواب صمــود الجرحى 
وذويهم، داعين الســتمرار النضال من أجل تحصيل 
حقوقهم، ومحذرين من سعي السلطة للتخلص من 

خــالل تقديــم مســاعدات طارئــة لهذه الشــريحة، 
ناصحين ممثلي الجرحــى بالتحرك قضائيًا واعالميًا 

إلجبار سلطة رام اهلل للتراجع عن مواقفها بحقهم. 

قدم وفد من المجلس التشريعي تقدمه النائب 
األول لرئيــس المجلــس، د. أحمــد بحر، واجب 
العزاء لعائالت شهداء العدوان الصهيوني األخير 
على قطــاع غزة، وضم الوفــد كاًل من النواب: 
ســالم سالمة، يونس األســطل، وعبد الرحمن 

الجمل. 
وقــدم الوفــد البرلمانــي التعزيــة لعوائل كل 
من الشــهيدة فلســطين عبد الكريــم وابنتها، 
الشهيد بالل البنا، الشــهيد عبد اهلل أبو العطا، 
الشهيد حامد الخضري، وشهداء عائلة الغزالي، 
فــي محافظة غــزة، وعائلة الشــهيد علي عبد 
الجواد، وموســى معمر، وهاني أبو شــعر، في 
محافظــة رفــح، والشــهيد حامد أبــو عرمانة، 
والشــهيد محمود أبو عرمانة، والشــهيد محمد 

أشــرفت على المعركة بقــدرة عالية من الثقة 
والتحكــم في الميــدان، كما ثمن صمــود أبناء 

شعبنا والتفافه بجميع شرائحه خلف المقاومة.
ولفت إلى أن التصعيد اإلســرائيلي على قطاع 
غزة جاء بســبب الموقف الدولي المتخاذل تجاه 
القضية الفلســطينية، كما شدد على أن طريق 
الجهاد والمقاومة هي الطريق الوحيد الستعادة 
حقوقنــا المشــروعة، مطالبا المجتمــع الدولي 
بالعمــل الجاد من أجل إنهاء االحتالل عن أرض 

فلسطين.
التفاهمات مع االحتالل

ولفــت إلى أن االحتالل ملزم بتطبيق تفاهمات 
التهدئــة من خــالل الجــدول الزمنــي المحدد 

بوادي، والشهيد اياد الشوربجي في المحافظة 
الوسطى، والشهيد فادي بدران، وشهداء عائلة 

المدهون وشهداء عائلة أبو الجديان.
عدوان همجي

واســتنكر بحر، العدوان الصهيوني على قطاع 
غزة والذي طال النســاء واألطفــال والمدنيين، 
واســتهدف البيوت األمنة، واصفًا إياه بالعدوان 
الهمجــي، ومؤكــدًا أن االحتــالل ارتكــب خالل 
عدوانــه جرائم ترتقي لمســتوى جريمة حرب 
مخالفــة لــكل القوانيــن واألعراف اإلنســانية 

والقانونية.
كما ثمن الدور البطولي للمقاومة الفلسطينية 
مــن خــالل غرفــة عملياتهــا المشــتركة التي 

وصــوال الــى فك الحصار بشــكل نهائــي وإلى 
األبــد، وأن أي تهــرب أو تراجع عــن التنفيذ لن 

يكون في صالح االحتالل.
وأكــد أن ما قدمه الشــهداء مــن جميع فصائل 
النصــر  إلــى  الفلســطينية يقــرب  المقاومــة 
والتحريــر، ويفرض معادالت قوى جديدة خالل 
أي عدوان قادم قد يفرضه االحتالل على قطاع 

غزة، وسيشكل مفاجآت جديدة لالحتالل.
ولفت إلى أن الشــهداء هــم على طريق النصر 
والتحريــر ودماؤهــم وقود انتفاضــة األقصى، 
مبينًا أن الشعب الفلسطيني سيستمر على هذا 
الطريق، ولن يخذل الشهداء والجرحى وكل من 

ضحى من أجل تحرير فلسطين.
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أخبار ومقاالت

        ذكرى النكبة.. 
فصول المحنة وصفحات البطولة والخلود

مــا بين عــام وآخر تتجدد ذكــرى النكبة الكبــرى التي ألمت بشــعبنا عــام 1948، إذ تم اقتالع 
شــعبنا الفلســطيني من وطنه وتهجيره ظلما وعدوانا على مرأى ومسمع من العالم الذي يدعى 
الديمقراطية والحضارة واإلنســانية، تلك النكبة التي فرضت على شعبنا الفلسطيني أن يسكن 
المخيمــات ويعيش حياة اللجوء والهجرة القســرية، ويعاني البؤس والفقــر والحرمان والمرض، 

ويحرم من أبسط حقوقه اإلنسانية في داخل الوطن وفي الشتات.
وهــا نحن اليــوم نعيش الذكــرى الـ 71 للنكبــة، ونتجرع همومها ونكابــد مراراتها 
وأوجاعهــا ونواكــب فصولها وآثارهــا وتداعياتهــا لحظة بلحظة، ونســتحضر ألوان 
المعاناة المصاحبة لها التي تســتعصي على الوصــف، واآلالم التي ال تنتهي على يد 
الكيان الصهيوني المجرم الذي مارس كل صنوف القتل والبطش والتشريد واإلبادة 

بحق شعبنا الفلسطيني بدعم وتآمر إقليمي ودولي ال يخفى على أحد.
بيــد أن ذكــرى النكبة بقدر ما حملت من هموم وشــجون الماضــي الحيّ المتجدد في 
عقول وقلوب أبناء شعبنا، فإنها حفزت فينا بالقدر ذاته، وال زالت، معاني اإلرادة الصلبة 
والعــزم الفتيّ والروح الوطنية الوثابة التي قهرت االحتالل الصهيوني، وجســدت قيم 
الصبــر والصمود والثبات في وجه آلته القمعيــة ومخططاته العنصرية، وطوت صفحة 

استعالئه وعنجهيته التي ظن يوما أنها ال تقهر.
نعم.. واحد وســبعون عاما مرت ولم ولن ننســى خاللها حقوقنا السليبة يوما ما.. لم ولن ننسى 
بيوتنــا وأمالكنــا وديارنا في حيفا ويافا واللد والرملة وصفد.. لم ولن ننســى قرانا الحبيبة التي 

دمرها الصهاينة البغاة بعد تهجيرنا منها.. وشعارنا الدائم الذي ال يفارقنا: لن ننسى ولن نغفر.
لقــد حاول الكيان الصهيوني منذ النكبة وحتى اليــوم، ومن ورائه الواليات المتحدة 
والغــرب الصليبي وحلفائهم من العرب والمســلمين، مــرارا وتكرارا، طمس قضية 
شــعبنا وفي مقدمتها قضية الالجئين، ومســخها في قضيتي التوطين والتعويض، 
إال أن ذلك باء بالفشــل والخسران على صخرة صمود شعبنا وإصراره على حقه في 

العودة إلى أرض اآلباء واألجداد مهما كانت التضحيات.
وها هي إدارة ترمب وحلفاؤها يتربصون اليوم بقضيتنا الشر والسوء عبر مخطط "صفقة القرن" 
التي تحاول طيّ صفحة قضيتنا وحقوقنا وإنهاء وجودنا الوطني على أرضنا الفلسطينية، لكننا 
ومعنا كل شــعبنا بقواه وفصائله وشــخصياته وشرائحه، سنقف ســدا منيعا بإذن اهلل أمام هذه 

الصفقة المشؤومة، وسنفشلها كما أفشلنا أخواتها على مدار العقود الماضية.
في ذكرى النكبة ينجلي المســار وتتضح آفاق وأبعاد الطريق الموصلة –بحق- إلى أهدافنا 
وحقوقنا الوطنية، فال طريق إال طريق الجهاد والمقاومة، وال ســبيل ســوى ســبيل الكفاح 
والتضحيــات المفضي إلى العــزة والنصر والتحرير، وها هي مســيرات العودة الكبرى التي 
انطلقــت نهاية مارس 2018 تعبّد لشــعبنا درب الحرية واألمل وتربك حســابات االحتالل 
االســتراتيجية والسياســية واألمنيــة والعســكرية، وتثبّــت بوصلة الصراع تجــاه القدس 
واألقصى وكل فلســطين، وترســخ أســس ومعاني االنتماء العقدي والوطنــي والتاريخي 

لفلسطين وحقوقنا المشروعة وعلى رأسها قضيتي القدس وحق عودة الالجئين.
إننا في المجلس التشــريعي الفلسطيني، وبعد 71 عاما من األلم والمعاناة، نؤكد للعالم 
أجمــع أن حقوقنا وثوابتنــا الوطنية ال يمكن أن تخضع للمســاومة واالبتزاز بأي حال من 
األحوال، وأن حقنا في القدس وحق عودة الالجئين وغيرها من حقوقنا المشروعة هو حق 
ثابت ومتجذر في أعماق األرواح وســويداء القلوب، ولن تتمكن ريح الصفقات السياســية 

السوداء من المساس به أو االلتفاف عليه مهما كانت الظروف والتضحيات. 
لقد سطرت مقاومتنا الباسلة في جولة التصعيد األخيرة بجهادها وعطائها وتضحياتها الكبرى 
مالحــم العزة والنصر والتحرير، وجســدت عبر أدائها البطولي الرائع قســم الوالء واالنتماء 
والوفاء لفلســطين وقضيتها الوطنية وهويتها الثقافية واإلنســانية والتاريخية والحضارية، 

وأثبتت أن كل المخططات والصفقات الرامية إلى وأد وتصفية القضية إلى زوال بإذن اهلل. 
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكد أن حق العودة سيبقى مشــرعا، حيّا، في أفئدة 
الماليين من أبناء شــعبنا حتى يعود شــعبنا الفلســطيني عزيزا كريما إلى أرضه السليبة، ولن 

يضيره في ذلك مساومة المساومين أو تفريط المفرطين مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.  
وختاما.. نؤكد أن آالم وذكريات النكبة قد ولت إلى غير رجعة، وأن الالجئين سيعودون إلى أرض 
البرتقال والزيتون رغما عن أنف االحتالل الغاشــم وحلفــاؤه المجرمين، فال بديل عن العودة إال 
بالعودة، وســندافع عن القــدس والالجئين وحق العودة، وسنتمســك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية 

ونعض عليها بالنواجذ حتى تكتحل عيوننا بمشهد العودة والتحرير المظفر بإذن اهلل.
ن َيُكوَن َقِريًبا "

َ
 " َوَيُقوُلوَن َمَتٰى ُهَو ُقْل َعَسٰى أ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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بحر يشيد بالمواقف الكويتية 
الداعمة للقضية والشعب الفلسطيني

النائب مشير المصري: 
المقاومة تكتب التاريخ وترفض التراجع

أشاد الدكتور أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس 
الكويــت  دولــة  بمواقــف  الفلســطيني،  التشــريعي 
الشــقيقة، تجاه الشعب والقضية الفلسطينية، واصفًا 
إياهًا بالمواقف العروبية والقومية األصيلة التي تعزز 

صمود شعبنا. 
جــاءت تصريحات بحر، لدى اســتقباله وفــدًا من دولة 
الكويت، برئاسة عبد الرحمن الفيلكاوي، كان قد حضر 
برفقة قافلة أميال من االبتسامات، شاكرًا خالل لقائه 
بالوفــد لدولة الكويت الشــقيقة مواقفهــا المتقدمة، 
ســواء كان ذلك على صعيد أميــر البالد أو الحكومة أو 

البرلمان والشعب الكويتي الشقيق. 
ولفت بحر، للمواقف الكويتية المشــرفة في المحافل 
الدولية والتي من شأنها نصرة قضية فلسطين وتعزيز 
صمود شعبنا البطل، معتبرًا أن تلك الموقف المشرفة 
وخاصة مجلس األمة تدعم القضية، وتأتي في سياق 
الرفــض للتطبيع مع االحتــالل، واصفًا ذلك بنََفســًا 
عروبيًا إسالميًا عزّ نظيره هذه األيام، وإسنادًا سياسيًا 
ومعنويًا كبيرًا لشــعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية 
في ظل الهجمة الصهيونيــة والمؤامرة العالمية التي 

يتعرض لها شعبنا وقضيته العادلة.

ودعــا دولــة الكويــت الشــقيقة ومجلس األمــة فيها 
لمزيد من الدعم والنصرة واإلســناد لقضايا وشــعبنا 
وثوابتــه الوطنية، وألهالي غــزة المحاصرين بكل ما 
يملكون من وســائل وإمكانات، والعمــل على تفعيل 
أدواتهم السياســية والدبلوماســية البرلمانية، بهدف 
تعزيز صمود شعبنا الذي يتعرض للحصار الظالم من 

االحتالل منذ أكثر من عشر سنوات.
وســلمّ بحر، للوفــد الكويتــي درعًا تكريمــًا لرئيس 
مجلــس األمــة الكويتي مــرزوق الغانم، شــكرًا على 
موافقــه الشــجاعة والنبيلــة واألصيلة تجــاه القضية 
الفلســطينية في جميــع المحافل المحليــة والدولية 

والدبلوماسية.
مــن جهته أكــد رئيس الوفــد الكويتي عبــد الرحمن 
الفيلــكاوي، أن الشــعب الكويتــي يدعم بشــدة كافة 
قضايا الشعب الفلسطيني ويعمل على تعزيز صموده 
في مواجهة االحتــالل الصهيوني، مشــددًا أن المزاج 
العام في الخليج العربــي وخاصة في الكويت يرفض 
التطبيــع مع االحتالل بكافة أشــكاله وأنواعه وألوانه، 
بل وتسعى الكويت رسميًا وشــعبيًا لمحاربة التطبيع 

في كل المواقع التي تستطيع الوصول إليها.

أكــد النائــب مشــير المصري، 
أن شــعبنا يلتف حول مقاومته 
الباســلة التي تقف موحدة في 
والعدوان،  االحتــالل  مواجهــة 
وتمثل درعًا حاميًا في مقارعة 
االحتــالل، وتخــوض معركــة 
الشــرف، وتكتب تاريخًا جديدًا 
أو االنهزام،  التراجــع  يرفــض 
وتفرض معادالت على المحتل 
وأن  بالقصــف  القصــف  بــأن 
الثأر لدماء شــعبنا خيار الرجال 

وواجب األحرار.  
جــاءت أقــول المصــري، فــي 
مقتضــب  صحفــي  تصريــح 
أصــدره مؤخــرًا، وأشــار فيــه 

إلــى أن تهديدات قادة االحتــالل للمقاومة لن تخيف 
األبطــال ولن تزيدهم إال شــموخا وتحديا، وأن زيادة 
كلفة العدوان بتدميــر البيوت اآلمنة وارتكاب جرائم 
حرب ضد شــعبنا ال يمكن أن تفرض على شــعبنا إال 

الصمود والثبات، واإليمان بأن 
المقاومــة هي الخيــار الكفيل 
بــردع االحتالل ولجــم عقليته 

اإلجرامية.  
الواجــب الوطنــي  وقــال:" إن 
يفرض على سلطة رام اهلل رفع 
عقوباتهــا اإلجرامية عن غزة، 
انحيازا لشــعبها وتأسيا بوحدة 
المقاومــة مــن خــالل غرفــة 
والهيئة  المشــتركة،  العمليات 
الوطنية العليا لمسيرات العودة 
وكسر الحصار، وهما نموذجين 
يمكن البناء عليهما فيما يتعلق 

بالوحدة الوطنية". 
االحتــالل  أن  إلــى  وأشــار 
الصهيوني لن يرى األمن في ظل الحصار والعقوبات 
والعــدوان، مجــددا ثقته بــأن المقاومة قــادرة على 
تلقيــن العدو الدروس القاســية والمؤلمة وأن ما في 

جعبتها هو أعظم.

خالل استقباله وفد كويتي
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تقرير

التشريعي يعقد جلسة بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين للنكبةبحضور نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين

71 عامــًا وشــعبنا يدفع ضريبــة االنتماء 
والهوية دمًا وأشالء وتشريدًا ومعاناة 

نحن منتصرون ال محالة ومقاومتنا فرضت معادلة 
جديدة في المواجهة األخيرة مع االحتالل

هنية:بحر:

النواب: المجتمع الدولي لم ينصف شعبنا على مدار سبعة عقود وحق العودة مقدس ولن يسقط بالتقادم 

عقــد المجلس التشــريعي، جلســة 
خاصة في الذكرى الحادية والسبعين 
للنكبــة، أكــد خاللها النــواب على 
أن قضيــة الالجئيــن من أبــرز الثوابت 
ألي  يمكــن  ال  التــي  الفلســطينية 
فلســطيني التخلي عنهــا، متهمين 
المجتمع الدولي بعدم إنصاف شعبنا 

على مدار ســبعين ســنة، ومؤكدين 
علــى أن حــق العــودة مقــدس وال 
يســقط بالتقادم، داعيــن كل أحرار 
العالم للعمل من أجل إعادة الالجئين 
ألرضهــم ومدنهــم التــي هجرهم 
االحتــالل منهــا، "البرلمــان" تابعــت 

الجلسة وأعدت التقرير االتي: 

حق مقدس
بدوره اســتهل النائب األول لرئيس التشريعي 
الدكتور أحمد بحر، الجلسة مؤكدًا أن العودة هي 
حق مقدس فردي وجماعي لكل الفلسطينيين 
ال يســقط بالتقادم، وأن من تســول له نفســه 
التنــازل عنــه يعــد مرتكبــًا لجريمــة الخيانة 
العظمى بحق شــعبه وقضيته وفقــًا لما أكدته 
المادتان "الثالثة والسادســة" من قانون حماية 
حق العودة الصادر عن المجلس التشريعي عام 

2008م.
سياسة اجرامية

وأضاف:" إن النكبة ليســت ذكرى مرَّت وانتهت 
ولم تكن جريمة اســتهداف لالجئين فحســب، 
فالنكبة سياسة إجرامية، وجريمة مستمرة منذ 
71 عامًا يدفع خاللها الشــعب الفلسطيني كلُّه 
ضريبة االنتماء والهوية دمًا وأشــالء وتشــريدًا 
ومعاناة، نكبة التشــريد والمجازر ال زالت ماثلة 
وقائمة في مسلســل االســتيطان فــي الضفة 
والتهويد والتهجير في القدس المحتلة ومشاهد 
القتل يوميًا بفعل االستباحة المستمرة لألرض 
واإلنســان، وهــي جريمة متواصلــة بحق آالف 
األسرى في سجون االحتالل وبحق المحاصرين 
في غزة والضفة وبحق الماليين المهجرين في 

دول الشتات ومخيمات اللجوء".

خطر كبير
وأكد بحر، أن شــعبنا وبعد واحد وسبعين عامًا 
مــن الجريمــة يستشــعر خطــرًا أكبــر يتمثل 
في تصفيــة القضيــة الفلســطينية من خالل 
تنفيــذ صفقة القــرن من قبل أمريــكا والكيان 
الصهيوني المجرم وبتأييد من بعض األنظمة 

العربية لألسف.
وشــدد أن حق العــودة وتحرير القدس ال يمكن 
أن يتحقــق إال بالوحدة الوطنية والمقاومة، وأن 

جولة التصعيد األخيرة شاهدٌ على ذلك.
وأشــار إلى أن اســتمرار مســيرات العودة التي 
أحيت الروح والقيم والمفاهيم الوطنية تشكل 
أحــد أهــم أدوات المقاومة، الفتًا أن شــعبنا لن 
يقبل إخضاعها للمســاومة واالبتزاز أو االلتفاف 

دفعت ما يربو عن )750( ألف الجئ فلسطيني 
للشــتات، وأصبحوا األن أكثر من ســتة ماليين 
ونصــف مليون الجــئ يكابــدون مصاعب حياة 
اللجــوء والقهر والحرمــان، بعد أن طــردوا من 
أرضهم قســرا، ومــا زال االحتــالل الصهيوني 

يتنكر لحقهم في العودة إلى ديارهم.
قطاع غزة

وأضــاف الغــول فــي تقريــره، أن قطــاع غزة 
تعرّض منــذ بدايــة العــام 2008، العتداءات 
صهيونية متكررة اســتخدام االحتــالل خاللها 
األســلحة المحرمة دوليا، واستشــهد جراء ذلك 
آالف المواطنيــن األبرياء، وتــمّ تدمير العديد 
من المنــازل والمنشــآت االقتصادية والزراعية 
وتدمير البنى التحتية لقطاع غزة المحاصر منذ 
أكثر من 12عامًا؛ األمــر الذي ضاعف من حجم 

الكارثة اإلنسانية لالجئين.

القدس المحتلة
أمّا فــي القــدس المحتلة فإن االحتــالل ينفذ 
جرائم وإجراءات كارثية وخطيرة لتهجير السكان 
الفلسطينيين قســرًا، منها: مصادرة األراضي، 
وهــدم المنــازل وفــرض الضرائــب الباهظة، 
والمواطنــة  اإلقامــة  حقــوق  مــن  والحرمــان 
واالســتيالء على أمــالك الغائبيــن، والتضييق 

على أهدافها ومنجزاتها بأي حال من األحوال.
ودعا أبنــاء األمة العربية واإلســالمية للوقوف 
علــى هيئة رجل واحد لنصرة القدس وإفشــال 
التــي  والصهيونيــة  األمريكيــة  المخططــات 
تســتهدف شــعبنا وقضيتنــا، مؤكــدًا أن غــزة 
ستبقى رأس الحربة لمواجهة هذه المخططات 

ومواصلة الطريق نحو النصر.

تقريــر لجنة شــئون الالجئيــن حول 
الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

بــدوره تــال النائب محمد فــرج الغــول، تقرير 
الذكــرى  بمناســبة  الالجئيــن  شــئون  لجنــة 
الواحدة والســبعين للنكبة، منددًا باالنتهاكات 
الصهيونيــة بحق مســيرات العودة الســلمية، 
ومؤكدًا أن أكثر من ســتة مالييــن ونصف من 
أبناء شعبنا الفلســطيني ما زالوا مشردين في 
المنافي والشــتات منــذ واحدا وســبعين عاما، 
وذلــك منذ تعرضهــم في الخامس عشــر من 
مايو أيار من العام 1948م ألكبر عملية تهجير 
وطرد قسري من بيوتهم ومدنهم بعد ارتكاب 
االحتالل بحقهم عشــرات المذابح وتدمير أكثر 
من 530 قرية ومدينة فلسطينية، قتل خاللها 
أكثــر من 15 ألف فلســطيني، وهجــر أكثر من 
750 ألفًا من وطنهم ليصبحوا الجئين في شتى 

بقاع االرض.
ووصــف أحداث النكبة بأنها أكبر جريمة تطهير 
عرقــي وطــرد للفلســطينيين مــن أرضهــم 
وممتلكاتهم بقوة السالح وبحماية واضحة من 

االحتالل البريطاني للعصابات الصهيونية.
وشــدد الغول على أن االحتالل يضرب بعرض 
الحائط كافة القوانين والقــرارات الدولية التي 
نصــت على حق عــودة الالجئيــن وتعويضهم 
وفي مقدمتهــا قرارات الجمعيــة العامة لألمم 
المتحدة وخاصة القرار رقــم )194( فقرة )11( 
لســنة 1948م، وقــرار مجلــس األمــن الدولي 
رقم )237( لعــام 1967م، ورصد التقرير اآلثار 

الكارثية للنكبة على النحو التالي: 
أواًل: البعد اإلنساني للنكبة

وأشــار التقرير إلى نكبة الشــعب الفلسطيني 

على المواطنين وتقييد حق اســتعمال األرض 
واالنتفاع بها، وبناء المســتعمرات وتوســيعها، 
وجرائم التهجير القسري على خلفية عنصرية.

فلسطين المحتلة عام 1948م 
أمــا أهلنا فــي الـــ )48( فإن االحتــالل يرتكب 
العنصــري  التمييــز  جرائــم  أبشــع  بحقهــم 
ويعتبرهم سكانا من الدرجة الثانية، ويستصدر 
قوانيــن عنصريــه تحرمهــم مــن حقوقهــم 
اإلنسانية والسياســية، يتزامن ذلك مع هجمة 
غير مســبوقة تهــدف لتزويــر التاريخ وطمس 
اآلثار العربية واســتبدالها بأخــرى عبرية ليس 

أخرها قانون القومية الصهيوني العنصري.
مخيمات الشتات

هــذا وتشــهد مخيمــات الشــتات وخاصــة في 
ســوريا والعراق ولبنان واألردن، مؤامرة خطير 
يتم تمريرها عبر تقليص المســاهمات المالية 
األمريكية لوكالــة األونروا، وتأثيرات ذلك على 
مستوي الخدمات التي تقدمها الوكالة لالجئين 

الفلسطينيين.

ثانيًا: البعد السياسي للنكبة
إلــى ذلك نبه التقرير أن العالم كله يقف عاجزا 
عن انصاف شعبنا وتنفيذ القرارات الدولية التي 
تؤكد علــى حقه في العــودة والتعويض وذلك 
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تقرير

التشريعي يعقد جلسة بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

نحن منتصرون ال محالة ومقاومتنا فرضت معادلة 
جديدة في المواجهة األخيرة مع االحتالل

ندعو المؤسســات الدولية لرفع دعاوى أمام المحاكم 
الدولية للمطالبة بإدانة االحتالل ومحاسبته على جرائمه 

المجتمع الدولي لم ينصف شعبنا على مدار سبعة عقود وحق العودة مقدس ولن يسقط بالتقادم 

الغول:

بفعــل التواطــؤ الدولي مع االحتــالل والضعف 
العربــي وعجــز الســلطة والتعنــت والصلــف 
الصهيونــي الــذي يتحــدى القانــون الدولــي 
ويتصــرف وكأنه فــوق القانــون الدولي وفوق 

المحاسبة.
ولفت التقريــر لمؤامرات سياســية كان الهدف 
منهــا تصفية قضيــة الالجئين منها: مشــروع 
توطين الالجئين الفلسطينيين في سيناء مطلع 
الخمسينيات من القرن الماضي، ووثيقة بيلين، 
التي وقعت بعد أوســلو بأقــل من عام، ووثيقة 
آيالــون عام 2002م، ووثيقــة جنيف في نهاية 

عام 2003م، وأخيرًا ما يسمى بصفقة القرن.

ثالثًا: البعد القانوني للنكبة
وعــدد التقريــر القوانيــن والقــرارات الدوليــة 
واألممية التي نصت على حــق عودة الالجئين 

وتعويضهم ومن أهمها: 
1.اإلعــالن العالمــي لحقــوق االنســان ســنة 

1948م.
2.االتفاقيــة الدوليــة بشــأن الحقــوق المدنية 

والسياسية سنة 1966م.
3.المعاهدة الستئصال أشكال التمييز العنصري 

كافة.
4.البروتوكــول الرابــع من االتفاقيــة األوربية 

الســلميين العزل بينهم عدد كبير من األطفال 
دون سن الـ 18 سنة.

2.إصابــة أكثر من 16500 شــخص من بينهم 
عــدد كبير مــن األطفــال والنســاء والشــيوخ 
والمئــات من اإلصابــات الخطرة فــي المناطق 

العلوية وعشرات حاالت البتر في األطراف.
3.اســتخدام قنابل غاز معدنية ومدببة الرأس 
كأداة للقتل والتشــويه تســببت باستشــهاد 6 
مواطنيــن منهم 4 أطفــال وإصابة العشــرات 

بتشوهات مختلفة.
4.اســتهداف الطواقم الطبيــة وطواقم الدفاع 
المدنــي واإلعالميين والصحفيين واستشــهاد 

العديد منهم.

التوصيات
هذا وأوصى التقرير بما يلي:

1.التأكيد على أن حق العودة حق أصيل ثابت ال 
يسقط بالتقادم وغير قابل للتنازل أو التفريط 
وال بديــل عن عــودة الجئينــا الفلســطينيين 

ألرضهم وتعويضهم.
2.مطالبة فلســطينيي الشــتات وأحرار العالم 
بتســيير ســفن العودة وكســر الحصــار قبالة 

شواطئ وسواحل فلسطين التاريخية.
3.مطالبة المجتمع الدولي بإنصاف شعبنا ورفع 

لحماية حقوق االنسان والحريات األساسية.
5.المعاهدة األمريكية لحقوق االنسان.

6.المادة )43( من مواثيق الهاي بشــأن قانون 
الحرب ومعاهدة جنيف للعام 1949م.

7.قــرار رقم )194( لســنة 1948م الصادر عن 
الجمعية العامة لألمم المتحدة.

8.قــرار رقم )237( لســنة 1967م الصادر عن 
مجلس األمن الدولي.

لالجئيــن  العــودة  حــق  لقانــون  باإلضافــة 
الفلسطينيين سنة2009م الصادر عن المجلس 

التشريعي الفلسطيني،
ونص علــى أن العودة والتعويض لالجئين حق 
مقدس ال مســاومة عليه، مــع تجريم التفريط 

بهذا الحق وتحريم التنازل عنه.

رابعــًا: االنتهــاكات الصهيونية بحق 
مسيرات العودة السلمية

وأشــار النائب الغول، لتقارير صادرة عن لجنة 
حقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة، وتقارير 
حقوقيــة وقانونية دولية أخــرى، أكدت ارتكاب 
االحتــالل جرائم حــرب بحق مســيرات العودة 

السلمية ومن أهم هذه الجرائم ما يلي:
1.ارتقــاء أكثر 275 شــهيدا مــن المتظاهرين 

الظلم عنه وتحقيق عودته إلى أرضه وتعويضه 
عمــا لحقه مــن أضــرار ومعاناة خالل ســنوات 
اللجــوء والشــتات وااللتــزام بتنفيــذ القرارات 
األمميــة المتعلقة بحق العــودة وفي مقدمتها 
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )194( 

لسنة 1948م.
4.التأكيد على قدسية حق العودة بشكل فردي 
وجماعــي ومــن الناحيــة الشــرعية والقانونية 

والسياسية واالجتماعية والوطنية واإلنسانية. 
5.التأكيد على أن الشــعب الفلسطيني لم ولن 
يفوض أحدا للتنازل عن أي شبر من فلسطين، 
وانعــدام أي محاولة للتنازل صادرة عن أي جهة 
أو ســلطة أو منظمــة أو فرد مهمــا كان موقعه 
واعتبار ذلك خيانة عظمى تســتوجب المسائلة 

والمالحقة والمحاكمة.
والكيــان،  وأمريكيــا  بريطانيــا  6.تحميــل 
والمتواطئيــن معهم، المســئولية الكاملة عن 

معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني.
7.التأكيد على أن حق شعبنا بالعودة والتعويض 
معا دون التفريط بأي شبر من أرضنا التاريخية 

من البحر إلى النهر.  
8.رفــض مشــاريع الوطــن البديــل، وتوطين 
الالجئين الفلسطينيين في أي بقعة من العالم 
وعلى رأسها ما يســمى بصفقة القرن، ورفض 
أي مشــروع ينتقص من حق شــعبنا في أرضه 

ومقدساته وحقوقه كاملة.
الفلســطيني  الفصائــل والشــعب  9.مطالــب 
بتفعيل المقاومة ضد المحتّل بكّل أشكالها، مع 
ضرورة العمل الفوري من أجل إنهاء االنقســام 

وإتمام المصالحة.
10.مطالبة المؤسسات الدولية بتوفير الحماية 

الدولية المخصصة لالجئين.
11.مطالبــة البرلمانــات الدوليــة واإلســالمية 
والعربية للوقوف بجانب الشــعب الفلســطيني 

في حقه في العودة والتعويض.
12.مطالبة المؤسســات الحقوقيــة والقانونية 
برفــع  االختصــاص  ذات  والوطنيــة  الدوليــة 
دعاوى أمام المحاكــم الدولية للمطالبة بإدانة 
االحتالل ومحاســبته على جرائمه بحق الشعب 

الفلسطيني.
13.رفــض المخططــات الراميــة إلــى تصفية 
دور األونــروا عبر التقليص التدريجي لخدماتها 
أو محــاوالت نقــل تلــك الخدمــات إلــى الدول 

المضيفة.
14.مطالبــة الــدول المضيفة بتوفيــر الحقوق 
المدنيــة واالقتصادية واالجتماعيــة لالجئين، 

والقضاء على التمييز الذي يتعرضون له.

مداخالت النواب 
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مداخالت النواب في جلسة النكبة

النائب إسماعيل هنية
رفــض  بــدوره 
حركــة  رئيــس 
 ، س حمــا
إسماعيل هنية، 
مــا أطلــق عليه 
 " مصطلــح 
تعويــم الكيــان 
الصهيونــي في 
داعيًا  المنطقة" 
كل أحــرار األمة 
تهــا  ما حكو و
فكرة  لمقاومــة 

التطبيع مع الكيان بكل أشكاله. 
ولفت إلى أن عــدوان االحتالل األخير على غزة 
رسم معادالت مهمة تدلل على قدرة المقاومة 
في ضــرب العدو فــي أكثر من موقع، مشــددًا 
على حاجة شعبنا لرسم استراتيجية تقوم على 
ثالثيــة ذهبية، ضلعها األول التمســك الثوابت 
الوطنيــة وعلى رأســها حق العــودة، في حين 
يكون الضلع الثاني هو المقاومة بكل أشــكالها 
وأنواعهــا وألوانهــا، والضلــع الثالــث الوحــدة 
الوطنية القائمة على مبدأ الشراكة السياسية. 

ونوه إلى أن هذه االســتراتيجية الذهبية تقوم 
على ثالثة مســتويات وهي: االنتخابات العامة 
التشــريعية والرئاســية، والمجلــس الوطنــي، 
وإعادة بنــاء منظمة التحرير الفلســطينية بما 
يضمن دخول القوى الكبرى، والمستوى الثالث 
االتفاق على برنامج وطني مشترك، انطالقًا من 
االتفاقيات الموقعة سابقًا بين القوى والفصائل 
الوطنية.وقال:" إن العدو الصهيوني كان يماطل 
في التعاطي مع الوســاطات التي كانت تسعى 
إلى اســتعادة الهــدوء في بداية العــدوان وكان 
يعتقد أنه سيسدد ضربة للمقاومة دون رد فعل 
موازي ولكن عندما ضربته المقاومة بقوة سارع 

في التعاطي بشكل سريع مع الوساطات".
وأشار إلى أن كل المخططات الصهيونية الرامية 
لتغيير هوية القدس ستفشــل بامتياز، مشيدًا 
بصمــود أهالي القدس والمرابطين بالمســجد 

األقصى المبارك. 
النائب إبراهيم المصدر

نــوه  بــدوره 
ئــب  لنا ا
هيــم  ا بر إ
 ، ر لمصــد ا
دولــة  أن 
االحتــالل لم 
منذ  تتوقــف 
النكبــة عــن 
شــن الحروب 
شــعبنا  على 
وقتــل أبناءنا 
واجهــاض أي 

محاولة نحو التحرر، مؤكدًا أننا مســتمرون في 
نضالنا حتى تحرير أرضنا.

وندد المصدر، بغياب الرؤيا السياسية للسلطة 
في رام اهلل، وتغني قياداتها بشــعارات غامضة 
وجوفــاء ال قيمــة لها ولــن تجدي نفعــا، داعيًا 
لمواجهة المؤامــرات التي تهدف إلنهاء قضيتنا 

وتصفيتها.
وأكــد على ضــرورة الوحدة الوطنيــة التي من 

المجاهديــن 
فــي الضفــة 
بيــة  لغر ا

المحتلة. 
فــة  ضا إل با
ســة  لسيا
ز  ا بتــز ا
لســلطة  ا
اهلل  رام  فــي 
ظفيــن  للمو
لتضييــق  ا و
عليهــم فــي 

لقمة عيشــهم، واســتبدال العقيدة االسالمية 
بالقومية، أو العلمانية، أو االشــتراكية، وغيرها 

من األفكار الملحدة. 
ونــدد األســطل، بمحــاوالت تجهيــل الجيــل 
وتسطيح ثقافته اإلســالمية وانتماءه الوطني، 
داعيــًا لبنــاء جيــل التحريــر ومغالبــة المحتل 
كخطوة نحو التحرير، ومحاربة ظواهر الفسوق 

والعصيان في المجتمع الفلسطيني. 
النائب سالم سالمة

وشــدد  هــذا 
ئــب  لنا ا
على  سالمة، 
أن حق العودة 
لــب  هــو 
وأن  الصراع، 
قضيــة إعادة 
جئيــن  لال ا

لفلســطين 
لمحتلــة  ا
حــق  تمثــل 
مقــدس لــن 

يتنازل عنه شعبنا، الفتًا لما أسماه تآمر صليبي 
وتظافر جهــود دولية ودول اســتعمارية كبرى 
ألجل شــطب حق العودة وتوطين الالجئين في 
الدول التي يقيمون فيها حاليًا. وشــدد على أن 
شعبنا مازال يقاتل بكل األساليب بما في ذلك 
الكفاح المســلح حتى العــودة والتحرير، منوهًا 
إلــى أن صفقات أمريكيا لن يكتــب لها النجاح، 
وأن الجــدران التي يبنيهــا االحتالل حول كيانه 

لن تفلح في توفير الحماية لمستوطنيه. 
النائب أحمد أبو حلبية

النائــب  أمــا 
أبــو  أحمــد 
فقد  حلبيــة، 
بعض  ناقش 
ت  ا فقــر
يــر  لتقر ا

مضيفــًا 
ت  حظــا مال
يــة  هر جو
عليه، موصيًا 
ســلة  ا بمر
ت  نــا لما بر

االنتهــاكات  صــورة  فــي  ووضعهــا  العالــم 
الصهيونيــة بحــق شــعبنا وخاصــة تجــاوزات 
االحتالل في القدس والمسجد األقصى المبارك، 
مهيبًا بأحرار العالم لدعم صمود شعبنا وتعزيز 

قدراته على البقاء ومغالبة المحتل. 

شــأنها دعم صمود شعبنا وجلب احترام العالم 
لنا، مخاطب الشــعوب العربيــة قائال:" مخطئ 
من يظــن أن المشــروع الصهيوني ســيتوقف 
عند فلسطين بل سيمتد ليصل إلى العديد من 

الدول العربية فارضا أجنداته في المنطقة".
النائب يوسف الشرافي

مــن ناحيتــه 
أبــرق النائب 
 ، في ا لشــر ا
لشــكر  با
ت  ا د تحــا لال
بيــة  لنقا ا
ت  لجمعيــا ا و
في  األهليــة 
نيــا  يطا بر
يــن  لذ ا
ن  و هــر يتظا

لتصحيــح 
الخطــأ التاريخي الذي ارتكبتــه حكومتهم ضد 
شــعبنا، منوهًا أنهم يمارســون ضغوط كبيرة 
من أجل وقف التواطــؤ البريطاني مع االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأكد أن شــعبنا قدم مئات الشــهداء منذ اعالن 
"ترامــب" القدس عاصمة لالحتــالل، منوهًا أن 
ذلك شــكل إرباكًا وتشويشًا على صفقة القرن 
ورفضــًا عمليًا لها ولكل المؤامــرات التي تحاك 

ضد شعبنا وقضينا.
وأشار أن فلسطين أرض وقف إسالمي ال يجوز 
أن يتخلــى فرد أو جماعة عن شــبر من أرضها، 
الفتــًا أن قوة الحق الفلســطيني هي أقوى من 

االحتالل وأعوانه.
النائب يونس أبو دقة

طرفــه  مــن 
النائب  اعتبر 
أبــو  يونــس 
أن  دقــة، 
الـــ  الذكــرى 
للنكبــة،   71
والتي تتزامن 
احتفاالت  مع 
بما  االحتالل 
يوم  يسمونه 
اســتقاللهم، 
هــي  إنمــا 

ذكرى تأســيس احتالل متوحش وهمجي سلب 
أرضنا وهجر شعبنا. 

وقــال:" إن خيام الهجرة نفضت غبــار الهزيمة 
وحافظت على شعلة التحرير متماسكة تتحدث 
بلغة واحدة، ولكن المســتعربين من الســلطة 
قطفوا بعض الثمار وأقاموا ســلطة كانتونات، 
ولكــن الضفة لن تستســلم للتنســيق األمني 
وانتفض شــبانها في عمليات بطولة، تزامنت 
مع فرض غزة لمعادلة القصف بالقصف، ووضع 

عمق االحتالل تحت مرمى نيران المقاومة".
النائب يونس األسطل

أما النائب األســطل، فقد أشــار إلى ما أســماه 
طائفة من النكبات التي كرست النكبة الكبرى، 
ومن أهمها: إيجاد االحتالل والقوى االستعمارية 
الكبــرى لشــرذمة قليلــة مــن نبــي جلدتنــا 
ليعملوا لصالــح االحتالل ويحمونه من ضربات 

النائب عاطف عدوان
وصف  بدوره 
النائب عاطف 
نقل  عدوان، 
سفارة أمريكا 
س  للقــد
ف  ا عتــر ال ا و
علــى  بهــا 
أنهــا عاصمة 
ل  حتــال لال
مــة  لطا با
 ، ى لكبــر ا
لفــة  مخا و

واضحة ألبســط مبــادئ القانــون الدولي التي 
نصــت علــى أن القــدس مدينــة واقعــة تحت 
االحتالل.  وأكد على ضرورة اســتمرار مسيرات 
العــودة، واصفــًا إياهــا بأنهــا واحدة مــن أبرز 
ابداعات شــعبنا في الســنوات األخيــرة، داعيًا 
لفتح مزيد من العالقات الدبلوماســية مع دول 
العالم للســعي نحــو محاصرة االحتــالل ونبذه 

سياسيًا ودبلوماسيًا. 
النائب محمود الزهار

حيــن  فــي 
رئيس  طالب 
التغيير  كتلة 
ح  صــال إل ا و
نيــة  لما لبر ا
ئــب  لنا ا
د  محمــو
 ، ر هــا لز ا
جمــة  بتر
لعدة  التقرير 
عالمية  لغات 
له  ســا ر ا و

للبرلمانــات الدوليــة واالتحــادات والمنتديــات 
البرلمانيــة العالميــة، قائاًل:" ينبغــي أن يعلم 
العالــم بأســره بتجــاوزات االحتــالل واجرامه، 
والتوصيــات  التعقيبــات  بعــض  مضيفــًا 

والمالحظات على التقرير. 
النائب صالح البردويل

ناحيته حذر  من 
صــالح  النائــب 
من  البردويــل، 
لتهجير  مخطط 
لبنــان،  الجئــي 
هجــرة  مؤكــدًا 
منهــم،  اآلالف 
مبينــًا أن واقــع 
فــي  الالجئيــن 
مأساوي،  سوريا 
الفتــًا لمحاوالت 
أمميــة لتوطين 

الالجئيــن فــي المملكــة األردنية األمــر الذي 
يرفضه شعبنا والقيادة األردنية كذلك. 

وأضــاف أن كل فئــات شــعبنا ترفــض صفقة 
القرن وكل المؤامــرات األمريكية والصهيونية 
على شعبنا، مهاجمًا أـمريكيا بقوله:" الالجئون 
تجــاوزوا 6 مليــون وليــس 40 ألفــًا كما تدعي 
إدارة ترامب التي تحاول تزوير التاريخ وتناصر 

االحتالل". 
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بحر يستقبل وفدا من جمعية االعمار لإلغاثة ويشيد بدورها في خدمة المجتمع

النائب طافش: 
غزة تمثل رأس حربة األمة 

والمستهدف هو المقاومة 
لتمرير صفقة القرن

أشاد بدورها المتميز.. 
اعالم التشريعي يزور صحيفة فلسطين 

بمناسبة ذكرى تأسيسها

استقبل النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
الفلسطيني يوم أمس األول بمكتبه في مدينة 
غزة وفدًا من مجلس إدارة جمعية االعمار لإلغاثة 
والتنميــة، وأشــاد بدورهــا في خدمــة المجتمع 
الفلســطيني والتخفيف مــن معاناته المتفاقمة 
يومــًا بعــد يــوم بفعــل الحصــار واالعتــداءات 

الصهيونية المتكررة على قطاع غزة. 
ودعا بحر، أثناء اللقاء المؤسســات الداعمة خارج 
فلســطين لمضاعفة جهودها الخيرية والوقوف 
مع شــعبنا وخاصــة في قطــاع غزة الــذي يمر 
فــي أصعب أوقاته منذ ســنوات، منوهــًا إلى أن 
المؤسسات الخيرية في الداخل والخارج مطلوب 
منها أن تشــكل درعًا حاميًا للشعب الفلسطيني 

لتعزيز صموده في أرضه ووطنه. 
بــدوره أوضح رئيــس جمعيــة االعمــار، جهود 
جمعيتــه ومشــاريعها التــي نفذتها في الســنة 
األخيــرة بهــدف خدمــة المجتمع الفلســطيني 

وتخفيــف معاناته، مؤكدًا أن الجمعية مســتمرة 
في رسالتها اإلنسانية وتقديم خدماتها الخيرية 

للمحتاجيــن والفقــراء، داعيــًا لتضافــر جهــود 
المؤسســات والمنظمات الخيريــة واألهلية من 

أجــل توفير حياة كريمة للفئات األكثر حاجة في 
فلسطين وخاصة في قطاع غزة. 

زار وفــد مــن اإلدارة العامة لإلعــالم والعالقات العامة 
بالمجلس التشريعي صحيفة فلسطين، وذلك بمناسبة 
الذكرى الثانية عشر لتأسيس الصحيفة والتي تتزامن 
مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وضم الوفد ُكاًل من: 
األمين العام المســاعد للشؤون المالية واإلدارية ثروت 
البيــك، ومدير عــام اإلدارة العامة لإلعــالم والعالقات 
العامــة أيمن أبو ليلــة، ومدير الدائرة ماجــد أبو مراد، 
ومدير العالقات العامة حســام أبو جحجوح، واإلعالمي 
حســام أبو دقــة، وكان فــي اســتقبالهم، مدير تحرير 
الصحيفة، مفيد أبو شــمالة، وكوكبــة من اإلعالميين 

العاملين فيها. 
هذا وبحــث الطرفان ســبل التعاون وتوطيــد العالقة 
المشــتركة بيــن المؤسســتين، وخاصة فيمــا يتعلق 
بالجوانب اإلعالمية، فيما قدم وفد التشــريعي التهنئة 

للصحيفة بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ12.
بــدوره أشــاد "البيــك" بصحيفــة فلســطين، ودورها 
وتاريخهــا الحافــل مــن العطــاء فــي خدمــة القضية 
الفلســطينية، وتغطية أخبار "التشريعي"، مشيرًا إلى 
أن التشــريعي مستمر في خدمة المجتمع الفلسطيني 

والمؤسســات الوطنية من خالل التشــريعات الوطنية 
التــي يســنها والقوانين التــي تصدر عنــه، منوهًا أّن 
"فلســطين" تميزت بمساندتها للمؤسســات الوطنية 
والقضايا الجوهرية، مشــيدًا بتغطياتها الصحفية التي 

وصفها بالمهنية. 
وأثنــى أبو ليلــة، على الجهــود الصحفيــة واالعالمية 
التي تقدمها صحيفة "فلســطين"، واهتمامها الواســع 
لألخبــار  ومتابعتهــا  ونشــرها  الوطنيــة،  بالقضايــا 
والفعاليات واألنشطة الصادرة عن "التشريعي"، معربا 

عن أمله في تطوير العالقة المشتركة.
من ناحيته رحب مدير تحرير صحيفة فلسطين، مفيد 
أبــو شــمالة، بالوفد الزائــر، وأثنى علــى الجهود التي 
يبذلها "التشريعي" في خدمة الوطن والمواطن، مؤكدًا 
أّن الصحيفة باقية على عهدها واهتمامها في القضايا 
والمؤسســات الوطنية، وأنها ال تدخر جهدًا في ســبيل 
متابعة القضايا واألحداث على الساحة الفلسطينية بما 
يخدم شــعبنا وقضيتنا العادلة، منوهــًا إلى أن الرواية 
اإلعالميــة الفلســطينية أصبحــت تتمتــع بمصداقية 

ومهنية أكثر بفضل المؤسسات اإلعالمية الوطنية.

فــي  النائــب  قــال 
التشــريعي  المجلــس 
بيــت  محافظــة  عــن 
لحــم خالــد طافــش، 
إن العــدوان الممنهــج 
االحتالل  شــنه  الــذي 
مؤخــرًا  غــزة  علــى 
رأس  يســتهدف  كان 
ومشــروعها  المقاومة 
لتمرير صفقــة القرن، 
االحتــالل  أن  مؤكــدًا 
ومــن خلفــه أمريكيــا 
لن ينجحــوا في تمرير 
التصفوية  مشاريعهم 
علــى حســاب شــعبنا 

المقاوم.
وأوضــح طافش، في تصريح له أن غزة وأهلها اليــوم يقفون رأس الحربة 
في وجه االحتالل، مشيرا أن شعب غزة الصامد رغم األثمان التي قدمها إال 
أنه يواصل احتضانه للمقاومة بل ويحميها، ولديه االستعداد لمواصلة ذلك.
وأشــار إلى أن غزة ال تحتاج لمن يلقي عليها دروســا في الصبر والتضحية، 
فهي نموذج فريد قل أن تجد مثله في العالم أجمع، واألمة اليوم تقدر صبر 
وصمود غزة، وترجو أن يتوج ذلك بتحرير باقي أراضي فلســطين المحتلة، 

غير أننا نطالب األمة بمزيد من االلتفاف حول غزة وفلسطين. 
 وندد النائب طافش، باعتداءات االحتالل المتكررة على قطاع غزة ووصفها 
أنهــا تجري فــي ظل صمت عالمــي مدان، مهاجمــًا الحكومــة الصهيونية 
وواصفــا إياها بالمتطرفة واالجرامية، ومطالبًا المجتمع الدولي بلجم العدو 

الصهيوني وإيقاف تغوالته المجنونة على قطاع غزة. 
ودعا العالم العربي واإلســالمي شعوبا وحكومات، للوقوف إلى جانب الحق 
الفلسطيني في دفاعه عن قضيته العادلة، وأال يقف متفرجا على دماء أهل 

غزة وعذاباتهم.
وحيّــا طافــش، صمود أهالي غــزة ووحدتهم في وجه العــدوان، مؤكدًا أن 
نماذج الصبر والوحدة في الميدان التي تمثلها غزة اليوم ستقودنا حتما إلى 

النصر القريب بإذن اهلل.


