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أوائل الطلبة في مهرجان 

مهيب 

أبرقوا برسالة شكر ألمير قطر.. رئاسة ونواب التشريعي يلتقون السفير "العمادي"

التشــريعي يؤبن النائب 
راويــة الشــوا ويشــيد 
ودورهــا  بمناقبهــا 

06الوطني والريادي

االحتالل يفرج عن النائبين 
من  وطافــش"  "الزبــون 

03بيت لحم  

تشارك  التشريعي  رئاسة 
بحفل االنطالقة العاشرة 

02لحركة االحرار 

التشــريعي: قطع رواتب 
النواب انتهــاك للحصانة 

02البرلمانية

أبــرق الدكتــور أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي برســالة إلى ســمو الشــيخ 
تميــم بن حمد بن خليفة آل ثانــي، أمير دولة قطر 
الشــقيقة، شــكره فيها على مواقف بالده الداعمة 
للقضية الفلســطينية، جاء ذلك لدى لقائه بالسفير 
القطري محمــد العمــادي رئيس اللجنــة القطرية 
إلعــادة االعمــار، يوم أمس األول بمقــر اقامته في 
مدينــة غزة بحضــور النــواب: محمد فــرج الغول، 

مروان أبو راس، وجمال نصار.
وشكر "بحر" في برقيته سمو األمير القطري ودولة 
قطــر علــى الجهود المســتمرة في خدمة الشــعب 
الفلسطيني والدعم الكبير الهادفة لنصرة فلسطين 
على المســتوى السياســي واالغاثي وفي المحافل 
اإلقليمية والدولية، معبرًا عن أمله في انتهاء األزمة 
الخليجيــة بأســرع وقــت، داعيًا أن تلتحم األســرة 
الخليجية الواحدة ويسودها الحب والعطاء المتبادل، 
شاكرًا دولة قطر على مواقفها القومية التي ينبغي 

أن تفاخر بها األمة العربية واإلسالمية. 

التشريعي: تفوق أبناءنا بالثانوية العامة انتصار لشعبنا وإنجاز رغم 
تشديد الحصار وانقطاع الكهرباء

التشريعي يعقد جلسة خاصة بعنوان:" االلتزامات السياسية والقانونية لالحتالل 

تجاه غزة" ويناقش تقرير اللجنتين السياسية والقانونية 

أكــد د. أحمد بحر أن تفــوق أبناء شــعبنا بالثانوية 
العامة هو بمثابة انتصار وإنجاز وطني رغم تشديد 
الحصار وانقطــاع الكهرباء واألزمــات التي تعانيها 
غزة، وأبرق "بحر" في تصريح صحفي أصدره أمس 
فــور اإلعالن عــن نتائــج الثانوية العامــة بالتحية 
لشعبنا وطالبه مهنًئا بتفوقهم الكبير، وأهدى هذا 

التفوق لشهداء الشــعب الفلسطيني الذين ارتفعوا 
من أجل الدفاع عن الوطن والشعب والقضية.

وأشــار البيان للجهــود التــي بذلتهــا وزارة التربية 
والتعليم من أجل ضمان نجاح موســم االمتحانات، 
مقدمًا الشــكر الجزيــل للطواقم العاملــة بالوزارة 
ومــدراء لجان االمتحانــات والمراقبين والمصححين 

وكل العاملين الذيــن واصلوا الليل بالنهار من أجل 
اخراج النتائج بهذا الشكل المشرف لشعبنا.

كما شــكر وزارتي الداخليــة، والصحة وكل الهيئات 
المعنية والمؤسســات والشــخصيات التي ساهمت 
في هذا العرس الوطني على جهودهم التي بذلوها 

قبل وأثناء وبعد االمتحانات.  

05 - 04 "تقرير" 
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أكــد د. أحمــد بحــر النائــب األول 
التشــريعي  المجلــس  لرئيــس 
أن شــعبنا لــن يقبــل بمحــاوالت 
"عبــاس" الهادفة لفصــل غزة عن 
الوطــن، الفتًــا خالل حفــل احياء 
الذكــرى العاشــرة لحركــة االحرار 
بمقــر الحركة بغــزة أن حركة فتح 
ورئيســها محمود عبــاس يقدمون 
أوراق اعتمادهم لدى "ترامب" على 
قاعدة التنازل عن الثوابت والتخلي 
عــن الحقــوق الفلســطينية، وبيع 

الوهم لشعبنا.
وأشار إلى أن السلطة في المقاطعة 
بــرام اهلل تجــاوزت كل الخطــوط 
الحمر وجميــع األعــراف األخالقية 
والقانونية بتشــديد حصارها على 
قطاع غــزة وقطع الكهرباء ورواتب 
األســرى ووقف التحويالت الطبية، 
الفتًا إلى أن قوى اقليمية وعالمية 
تحاول شطب القضية الفلسطينية 
والقضاء علــى المقاومة، من خالل 

التعاون مع الســلطة عبر اإلجــراءات المتخذة بحق 
غزة. 

وقــال إن حركة االحــرار تقف مع أبناء شــعبنا على 
المســتوى السياســي واالجتماعــي، وهــي حركــة 

مرحلة جديدة
من جهته قــال األمين العام لحركة األحرار خالد أبو 
هالل:" إن محمــود عباس يبدأ مرحلــة جديدة من 
التآمــر على شــعبنا ليزيــد بإجراءاتــه الجديدة من 

مقاومــة وطنيــة فلســطينية انطلقت قبل عشــر 
سنوات من المجلس التشريعي الفلسطيني لتدلل 
علــى صواب نهجهــا وأنها جزء من نســيج شــعبنا 

الفلسطيني وقواه المختلفة.

المعاناة واأللم لشعبنا والتي يهدف 
منهــا لعزل غــزة عن فلســطين، 
النتائــج  كافــة  "عبــاس"  محمــاًل 
المترتبــة على اجراءاتــه العقابية، 
ومعبرًا عن أمله أن تؤدي تفاهمات 
حركة حماس مع مصر إلى تفكيك 
الحصار داعيًا إلــى إعادة تصويب 

البوصلة نحو القدس واالقصى.
ودعــا "أبوهــالل" إلى البنــاء على 
رئيــس  أطلقهــا  التــي  المبــادرة 
المكتــب السياســي لحركة حماس 
إســماعيل هنيــة، الهادفــة لرصد 
الصفوف وانهــاء الخالفات وتجميع 
قدرات شــعبنا من أجــل أن نتجاوز 
أزماتنا ونخفف من معاناة شــعبنا، 
ونطــرد المحتــل، مشــددًا علــى 
ضــرورة تفعيــل كل أدوات العمل 
الوطني والجماهيري من أجل لجم 

االحتالل.
وقــال:" ال يعقــل أن بعــض الدول 
تطالــب  واالســالمية  العربيــة 
بالتطبيــع والتعايــش مــع العــدو 
المجرم وبالمقابل المطالبة بمقاطعة وحصار على 
غــزة"، داعيًا إلى احتضان الدول العربية الشــقيقة 

لغزة والعمل على تفكيك أزماتها.

اعتبرها انتهاكًا صارخًا للحصانة البرلمانية..

التشريعي يعقد مؤتمر صحفي ويندد بقطع السلطة لرواتب نواب الضفة 

أثناء حفل انطالقة حركة االحرار.. "بحر": لن نسمح لعباس بفصل غزة عن الوطن

أكــد الدكتــور أحمــد بحــر النائــب األول للرئيــس 
المجلــس أن قطع رواتــب نواب التشــريعي يعتبر 
انتهاكًا صارخًا للحصانة البرلمانية، ويشــكل إعالن 

حرب على شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.
ولفــت "بحــر" خــالل مؤتمــر صحفي عقــده بمقر 
المجلس بغــزة بحضور كوكبة من النــواب أن هذا 
القرار يؤكد مدى استهتار عباس وسطلته بالسطلة 
التشريعية واإلرادة الشعبية الفلسطينية، وتكريسه 
للنزعــة الدكتاتوريــة والتفرد األعمى الــذي يقود 

شعبنا وقضيتنا إلى الكارثة.
ودعا كافة الكتل والقوائم البرلمانية والمســتقلين 

باتجاه تدمير األسس الديمقراطية".
وأضــاف:" إن اإلجــراءات القمعيــة وأشــكال العقاب 
الجماعي التي تســتهدف غــزة وأهلها تقضي على 
آمال المصالحة والوحــدة والتوافق الوطني، وتعزز 
االنقســام وتقــود نحو االنفصــال، وتهتــك العرى 
والروابــط الوطنيــة، وتعمل على تفســيخ البنيان 
والبيئيــة  الصحيــة  البنيــة  االجتماعــي، وتدميــر 
واإلنســانية، ما يضعها في خانة واحدة وتقاطع تام 

مع أهداف ومصالح االحتالل".
ودعــا قوى وفصائل شــعبنا الوطنية واإلســالمية، 
وكل المنظمات المجتمعية والشــخصيات الوطنية 

فــي الضفــة وغــزة والقدس لقعــد جلســة طارئة 
للمجلس لمناقشــة إجــراءات عبــاس القمعية التي 
تجــاوزت كل الخطــوط الحمــراء والتــي تهدف الي 
تصفية القضية الفلسطينية وتقديمها لقمة سائغة 

بين يدي "ترامب ونتانياهو".
وقال:" إن الحرب التي يشــنها عباس وسلطته على 
قطاع غزة وأهله الصامدين تشــكل جريمة وطنية 
بامتيــاز، وتدخل في إطار جرائــم الحرب، والجرائم 
ضد اإلنســانية، وفقا لمنطوق المواثيق والقوانين 
الدولية واإلنسانية، عالوة على أنها تشكل تقويضا 
للقانون األساســي الفلســطيني، وخطــوة خطيرة 

للتداعي والتكاتف من أجل مواجهة الحرب الهمجية 
التي يشــنها عبــاس وأجهزتــه األمنيــة، والتوافق 
علــى اســتراتيجية وطنية موحــدة إلنقــاذ الوضع 

الفلسطيني الداخلي وإدارة الصراع مع االحتالل.
ولفت إلى أن السلطة برئاسة عباس اتخذت مؤخرًا 
إجــراًء قمعيًا جديدًا حيث أقدمــت على قطع رواتب 
ما "37" نائبًا من نواب الضفة على رأســهم رئيس 
المجلس التشــريعي د. عزيز دويك، ليصل مجموع 
النــواب المقطوعــة رواتبهم في الضفــة وغزة إلى 
"70" نائبًــا، منوهًا إلــى أن قطع رواتب نواب كتلة 
التغيير واإلصالح في غزة قد تم في عام 2007م.  
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3 أخبار ومقاالت

التفوق .. عرس وطني كبير
قليلة هي لحظات الفرح واالستبشــار التي ينعم بها أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل 
موجات العدوان والحصار التي تقاطرت عليه منذ النكبة األولى عام 1948 وحتى اليوم.

بيــن يــدي اللحظــة الراهنــة فرحــة غامــرة يستشــعرها شــعبنا بنجــاح أبنائــه 
وبناتــه فــي امتحانــات الثانويــة العامــة )التوجيهــي( التي تشــكل منعطفــا كبيرا 
فــي حياتهــم العلميــة ومســيرتهم الحياتيــة، كونهــا تضــع أقدامهــم علــى بداية 
الطريــق نحــو التماس العلــم النافــع في ظــل التحديــات العاصفة التــي يواجهون 
آثارهــا وتجلياتهــا وتعيشــها قضيتهم الوطنيــة، وتحــدد خريطة حياتهــم العلمية 
الوطنــي واالجتماعــي. ينبنــي عليهــا مســتقبلهم ودورهــم  التــي  واألكاديميــة 

التهانــي  بأحــر  نتقــدم  أن  إال  المباركــة  الطيبــة  اللحظــات  هــذه  فــي  نملــك  ال 
والتبريــكات مــن أبنائنــا وبناتنــا الطلبــة الناجحيــن والمتفوقيــن فــي امتحانــات 
الثانويــة العامــة وأهليهم الكــرام، وكلنا أمل وثقة في أنهم ســيكونون عند حســن 
ظــن شــعبهم بهــم، وأنهم سيشــكلون ذخــرا لوطنهم وقضية شــعبهم بــإذن اهلل.

إننا نعيش اليوم عرسا وطنيا كبيرا بكل معنى الكلمة، ونفتخر كل االفتخار بهذا اإلنجاز 
الوطني المتميز الذي تحقق رغم شدة األلم والمعاناة، ورغم فصول الحصار والعدوان، 
ورغم المؤامرات المتعاقبة التي تكالبت على شعبنا األبيّ في غزة لتركيعه وتوهين 
عرى صموده ودفعه نحو الخنوع واالستســالم لــإرادة واألجندات الخارجية البغيضة.

أيام وأســابيع وأشــهر عصيبة عاشــها أبناؤنا وبناتنا الطلبة، وهم يكــدّون ويجدّون 
ويجتهــدون لتحقيــق الفــوز والنجاح، في ظل انقطــاع الكهرباء ومــا ترتب على ذلك 
من آثار وتداعيات ســلبية، إال أنهم تعالوا على أســباب وآالم الحصار والمعاناة، وأبلوا 
بــالء حســنا اســتحقوا به التكريــم اليوم فــي ظالل هذا العــرس الوطنــي المهيب.

وفي غمرة الفرح والسرور بهذا اإلنجاز الوطني الكبير ينبغي أن ال ننسى الحقيقة األهم 
في حاضرنا ومستقبلنا، وهي أن العلم ال يمكن أن يحلق بعيدا عن الدين واإليمان واألخالق 
الفاضلة، وأن العلم ساقط ال محالة وال يُنتظر منه ثمرة أو خيرا أو بركة إذا لم يتحصن 
باإليمــان القويم واألخالق الحميــدة، فالعلم واإليمان صنــوان متالزمان ال ينفصالن 
لكسب الدنيا واآلخرة وضمان عدم انحراف العلم عن أهدافه السامية ومقاصده الرفيعة.

لقد رأينا كيف تقدمت كثير من األمم على المســتوى العلمي والتقني والتكنولوجي، 
إال أنها كانت فقيرة في دينها وإيمانها وأخالقها، فطغت واســتكبرت وغزتها األمراض 
وسادها التفسخ والصراعات، ولم ينفعها تقدمها العلمي في ميزان الحقيقة المجرد شيئا.

فاإليمان الذي تنبع منه األخالق والمكرمات يشــكل الضامــن األوحد إلبقاء العلم في 
دوائر النفع اإلنساني، وردع أي إمكانية لتجاوز مقاصده السامية أو االصطدام مع حقيقة 
الفطرة البشرية المتماهية تماما مع الحقائق العلمية وفق ما أراده اهلل سبحانه وتعالى.

وبهذه المناســبة العطرة فإننا نتقدم بكل الشــكر والتقدير لإخــوة في وزارة التربية 
والتعليــم ومســؤوليها وكوادرها وأطقمهــا ولجانها العاملة التي رعت وأشــرفت على 
مســيرة امتحانــات الثانويــة العامة من األلــف إلى اليــاء، وبذلت جهــودا مضنية في 
ســبيل إخــراج هذا العــرس الوطنــي الكبير فــي أبهى حلــة وأجمل صــورة ممكنة.

لقــد كان للبعــد الوحــدوي الذي زيــن اإلعالن عن نتائــج الثانوية العامة بين شــقي 
الوطــن أثــرا طيبا في نفــوس أبناء شــعبنا، ما يحملنــا على األمل بأن يشــكل ذلك 
حافزا أمام الســلطة الفلســطينية برام اهلل من أجل مراجعة حســاباتها ووقف الحرب 
الهمجيــة التي تشــنها على قطاع غــزة وأهله الصامديــن، واالســتجابة لمقتضيات 
الوحــدة والتوافــق الوطنــي، ونبذ محاوالت التشــويش علــى التفاهمــات التي جرت 
فــي مصــر من أجــل التخفيــف مــن معاناة شــعبنا التــي بلغت حــدا غير مســبوق.

الوطنــي  واألمــن  الداخليــة  وزارة  فــي  لإخــوة  والتقديــر  بالشــكر  نتقــدم  كمــا 
الذيــن عملــوا علــى تحقيــق األمــن واألمــان داخــل وخــارج قاعــات االمتحانــات، 
ووفــروا مناخــات الراحــة واالســتقرار لطلبتنــا األعــزاء طيلــة أيــام االمتحانــات، 
وكرســوا معانــي وقيــم االنضبــاط وااللتــزام الالئقــة بتاريــخ وتضحيات شــعبنا.

الوطنيــة  وللشــخصيات  الصحــة  وزارة  فــي  لإخــوة  أيضــا  موصــول  والشــكر 
الكبيــر. الوطنــي  اإلنجــاز  هــذا  وإتمــام  إنجــاح  فــي  أســهم  مــن  وكل 

 إننــا فــي المجلس التشــريعي الفلســطيني نهــدي هذا العــرس واإلنجــاز الوطني 
الكبير لشــهداء شــعبنا الذيــن رووا بدمائهم الزكيــة تراب وطننا المقدس، ورســموا 
لنــا طريــق العــزة والكرامة واإلبــاء والصمــود، وإلى أســرانا البواســل في ســجون 
االحتــالل الذيــن ضحوا بزهــرة أعمارهم من أجــل أن نحيــا وأبناءنا وأهلينــا وأبناء 
شــعبنا بــكل عــزة وكرامة، وعبــدوا لنــا الطريق نحــو النصــر والتحرير بــإذن اهلل.

وكلنا أمل وثقة باهلل ووعده المبين بأن نحتفل جميعا في كافة أعراســنا ومناســباتنا 
الوطنيــة على أرضنا العزيزة وقد تحــررت من رجس االحتالل، وأن نرفع رايات النصر 
والتمكيــن على مآذن وقباب المســجد األقصى المبارك وكل مآذن وقباب فلســطين.

"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"

"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

"بحر" يشيد بقرار اليونسكو بإدراج الحرم 
االبراهيمي على الئحة التراث العالمي

"بحر" يهاتف النائبين "الزبون وطافش" مهنًئا 
باإلفراج عنهما من سجون االحتالل 

وأضــاف النائبان أن األســرى يتمتعون 
بمعنويــات عالية ويحذوهــم أمل كبير 

باإلفراج عنهم قريبًا بإذن اهلل.   
وشــدد "بحــر" أثنــاء المكالمــة على أن 
سياســة اختطاف النواب والزج بهم في 
ســجون االحتــالل لن تفلح ولــن تؤتي 
ثمارها، وسيستمر التشــريعي في أداء 
مهامــه على الرغم مــن كل المؤامرات 
التي تحاك ضد نوابــه وأعضاءه، داعيًا 
نواب الضفة لممارسة أعمالهم البرلمانية 
والنيابيــة واالجتماعيــة بالتواصــل مع 
الجماهير وبلسمة جراحهم الناجمة عن 
االحتالل وممارساته القمعية في الضفة 

الغربية المحتلة. 
وجــدد عزم التشــريعي علــى مواصلة 
العمل من أجل االفــراج عن بقية نواب 
ســجون  فــي  المختطفيــن  المجلــس 

هاتف د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي مؤخرًا النائبين في 
المجلس التشــريعي عن محافظة بيت 
لحم أنور الزبــون وخالد طافش، مهنًئا 
باإلفراج عنهما من سجون االحتالل بعد 
قضاء كل منهما مدة "6" شهور، وتمنى 
"بحــر" للنائبين حيــاة هادئــة وهانئة 

بعيدة عن منغصات االحتالل.
مكالمتيــن  أثنــاء  "بحــر"  واســتمع 
منفصلتين مــع النائبين المفرج عنهما 
لشــرح مفصل حول أوضاع أســرانا في 
سجون االحتالل، وما آلت إليه ظروفهم 
جراء تنكيل االحتالل ومصلحة السجون 
بهم، كما نقل النائبيــن "لبحر" تحيات 
أســرانا، وإصرارهم على المضي قدمًا 
في مقارعة االحتالل ومناهضة إجراءات 
مصلحة السجون حتى ينعموا بالحرية، 

االحتالل، وأســرى شــعبنا كافــة الذين 
يدفعون ثمن الحرية من سنين عمرهم 

التي يقضونها خلف قضبان العدو. 
مــن ناحيتهما قــدم النائبــان " الزبون 
وطافش" الشــكر "لبحر" على المبادرة 
بالتواصل معهما وتهنئتهما بمناســبة 
االفــراج عنهمــا من ســجون االحتالل، 
متمنين لبقيــة زمالئهم الفرج القريب، 
يشار إلى أنه باإلفراج عنهما يتبقى في 
الســجون "11" نائبًا من نواب المجلس 
التشــريعي منهــم مــروان البرغوثــي 
النائب عن حركة فتح، وأحمد ســعدات 
النائــب أميــن عــام الجبهــة الشــعبية 
لتحريــر فلســطيني، والنائــب خالــدة 
جرار عــن قائمــة أبو علــي مصطفى، 
باإلضافة إلى "8" نواب من كتلة التغيير 

واإلصالح.   

والحرم االبراهيمي وفقا للقانون الدولي.
ودعا المجتمع الدولي للقيام بمسئولياته 
اإلســالمية  المقدســات  حمايــة  تجــاه 
االحتــالل  جرائــم  مــن  والمســيحية 
المســتمرة خاصــة في مدينــة القدس، 
الفتًــا إلــى أن االحتــالل يحــاول طمس 
تاريــخ  وتزويــر  اإلســالمية،  المعالــم 

فلسطين وموروثها الحضاري.

 أشــاد الدكتــور أحمد بحــر النائب األول 
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
بقرار اليونســكو القاضــي بوضع مدينة 
الخليــل والحــرم االبراهيمي على الئحة 
التــراث العالمــي، معتبرًا فــي تصريح 
صحفــي، أن القــرار يؤكــد فلســطينية 
المدينــة ومقدســاتها، ويثبــت بطــالن 
اجــراءات االحتــالل ضد مدينــة الخليل 

كمــا دعــا مؤسســات المجتمــع الدولي 
ومجلــس األمــن للعمــل علــى تنفيــذ 
بإنهــاء  المتعلقــة  األمميــة  القــرارات 
االحتالل، وعودة الالجئين، والعمل على 
تقديم قادة االحتــالل لمحكمة الجنايات 
الدوليــة لمــا ارتبكــوا من جرائــم بحق 
االنسانية خالل السنوات الماضية والتي 

ما زالت مستمرة حتى هذا اليوم.

االحتالل يحول النائب خالدة جرار لالعتقال االداري
أصــدرت محكمــة االحتالل يــوم أمس 
قــرارًا بتحويــل النائــب فــي المجلس 
لالعتقــال  جــرار،  خالــدة  التشــريعي 
اإلداري، وذلــك بعدمــا كانت قد أمهلت 
النيابة العامة مــدة "48" لتقديم الئحة 

اتهام ضدها.   
وأوضحت الدائــرة اإلعالمية بالمجلس 
التشريعي في تصريح صحفي مقتضب 
أصدرتــه أمس أن هــذا القــرار بمثابة 
اعتداء على الحصانة البرلمانية للنواب 

المنتخبين بشــكل ديمقراطي، منوهة 
أن المحكمــة الصهيونيــة كانــت تنوي 
فعــاًل تحويــل "جــرار" إلــى االعتقــال 
اإلداري في ظل فشل النيابة في تقديم 

الئحة اتهام ضدها.
يذكــر أن قــوات االحتالل اإلســرائيلي 
كانت قــد اختطفت النائــب "جرار" من 
منزلها في مدينة رام اهلل وسط الضفة 
الغربية المحتلة أول الشهر الجاري، وهو 
االختطاف الثاني لها منذ العام 2015م. 
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تقرير

خالل جلسة عقدها التشريعي حول التزامات االحتالل تجاه غزة
د. بحر: إجراءات عباس العقابية تعزز االنقسام وتساهم في انفصال غزة

عقد المجلس التشريعي األسبوع المنصرم بمقره في مدينة 
غزة جلسة لمناقشــة تقرير اللجنتين السياســية والقانونية 
حــول االلتزامات القانونية والسياســية لالحتــالل تجاه غزة، 
والذي تاله رئيس اللجنة السياســية النائب د. محمود الزهار، 
وأوضــح فيه أن القانــون واالتفاقيات الدوليــة تلزم االحتالل 
بضرورة توفير الحاجات اإلنســانية، وتأمين العناية الصحية، 
كما يحظــر القانون ارتــكاب عقوبات جماعية بحق الســكان 

المحميين وفقًا للمواد "47،50" من اتفاقية الهاي الدولية.
بــدوره أكد النائــب األول لرئيس التشــريعي د. أحمد بحر أن 
إجراءات "عباس" العقابية ضد غزة من شأنها تعزيز االنقسام، 
وهي تســاهم بشــكل واضــح في انفصــال غزة عــن بقية 
فلسطين التاريخية، مشددًا على أنها إجراءات عقابية وليست 

قانونية ومجحفة ومرفوضة من قبل الكل الفلسطيني.
وفــي مداخالتهم تعقيبًــا على التقرير شــدد نواب المجلس 
على أن االحتالل والســلطة شــريكان فــي المؤامرة ضد غزة 
وهما يتحمالن المســئولة عن تشــديد الحصار وازهاق أرواح 
المرضى مــن المواطنيــن، وفي نهاية الجلســة أقــر النواب 
التقريــر باإلجماع، "البرلمان" تابعت الجلســة وأعدت التقرير 

التالي:  
إجراءات غير مسبوقة

أكــد "بحر" خالل كلمته االفتتاحية في مســتهل الجلســة أن 
اجــراءات "عبــاس" العقابية تســاهم في انفصــال غزة عن 
فلســطين، وتعتبر غير شــرعية ومجحفة بحــق المواطنين، 

وتعزز الشعور بالتمييز بينهم على أساس جغرافي.
واســتنكر مشــاركة "عباس" وحكومة "الحمد اهلل"، لالحتالل 
بتشــديد حصار غزة من خالل اإلجراءات غير المسبوقة التي 
هــدد بها "عباس" وكان أخرها وقــف التحويالت الطبية ومنع 
المرضى من السفر والتسبب في أكثر من 14 حالة وفاة بينهم 
أطفال، وقطــع الكهرباء ورواتب الشــهداء واألســرى، منددًا 
باإلجراء األكثر خطورة وهو قرار حكومة "الحمد اهلل" والقاضي 

بإحالة أكثر من 6000 موظف للتقاعد المبكر. 
كما حمل "بحر" االحتالل الصهيوني المسؤولية القانونية عن 
الجرائم التي يرتكبها ضد شــعبنا في غزة والضفة والقدس، 
مطالبًــا "عبــاس، والحمــد اهلل" بالتوقف الفوري عــن اتخاذ 

اإلجراءات االجرامية والعدوانية والعقابية ضد القطاع. 
وأوضــح أن غزة والضفة الغربية بما فيها القدس تعتبر أرض 
محتلة منذ العام 1967، وذلك بموجب قرارات مجلس األمن، 
وتأكيــد محكمة العــدل الدولية وهذه الحقيقــة يترتب عليها 
التزامــات قانونية على دولة االحتالل بموجب القانون الدولي 

والقانون الدولي االنساني.
وتابع:" بموجب هذه الحقائق القانونية فإن سلطات االحتالل 
كدولة موقعة على اتفاقيــات جنيف الرابعة ملتزمة بتطبيق 
كافة االلتزامات الواردة في هذه االتفاقية في األرض المحتلة، 
ســيما االلتزامات المتعلقة بالحق في الحيــاة والعالج والغذاء 
وحرية التنقــل وغيره مــن الحقوق السياســية واالقتصادية 

واالجتماعية".
تقرير اللجنتين القانونية والسياسية

إلى ذلك تال رئيس اللجنة السياســية النائب الدكتور محمود 
الزهار تقرير اللجنتين مؤكدًا على أنه ال أحد يعفي االحتالل 
من مســئولياته القانونية عن غزة، ومشددًا على أن القانون 
واالتفاقيــات الدولية تلزم االحتالل بضــرورة توفير الحاجات 
اإلنســانية، وتأمين العناية الصحية، ويحظر ارتكاب عقوبات 

جماعيــة بحق الســكان المحميين وفقًا للمــواد "47،50" من 
اتفاقية الهاي الدولية. 

التزامات االحتالل تجاه قطاع غزة
وأكد "الزهار" أن اتفاقية جنيف الرابعة تلزم االحتالل بحماية 
المدنييــن الذين يعيشــون في األراضي المحتلــة، والحد من 
ســلطة المحتل، ومن معاناة الســكان إلى أقصى حد ممكن، 

وتتمثل هذه االلتزامات فيما يلي:
1.حظر المعامالت الالإنسانية والقتل السلبي.

2.االلتزام بتأمين العناية الصحية للخاضعين لالحتالل.
3.حظــر فــرض العقوبــات الجماعية علــى سُــكان اإلقليم 

المحتل.
4.حظر المســاس بالحق في وصول إمدادات اإلغاثة لســكان 

األراضي المحتلة.
التوصيات

أواًل: الوســائل غير القضائية لمحاسبة االحتالل عن اإلخالل 
بواجباته تجاه قطاع غزة:

1.التأكيد على جميع المحافل الدولية وال ســيما في الخطاب 
اإلعالمي على أن القطاع ال يزال تحت االحتالل، وأن إسرائيل 
ملزمــة بموجــب القانون الدولــي بالمســؤولية الكاملة تجاه 

السكان المتواجدين فيه. 
2.وطالــب األمــم المتحــدة بتحمــل مســئولياتها وااليفــاء 
بالتزاماتها تجاه سكان األراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير 
الحمايــة الدولية الالزمــة لهم، داعيًا لتفعيــل إجراءات رصد 
انتهــاكات االحتــالل وتوثيقها فــي ملفات رســمية تتضمن 
األدلة الماديــة التي تدين االحتالل، وذلــك تمهيدًا لتقديمها 
للمحاكم الدوليــة بهدف جلب قادة االحتالل للمحاكم الدولية 

ومحاكمتهم الرتكابهم جرائم حرب. 
3.مطالبــة المجتمع الدولي بالضغط على إســرائيل من أجل 

فك الحصار وايقاف العدوان.
4.دعوة نشــطاء حقوق اإلنسان لزيارة القطاع واالطالع على 

األوضاع المأساوية جراء تنصل االحتالل من مسؤولياته.
5.تفعيل إجراءات رصد انتهاكات المحتل وتوثيقها في ملفات 
رسمية، تمهيدا لتقديمها إلى المرجعيات القانونية والقضائية 

المتخصصة لمعاقبة المحتل على جرائمه ضد اإلنسانية.
ثانيًا: الوسائل القضائية المقترحة لمحاسبة االحتالل:

1.التوجــه إلــى محكمة العــدل الدولية في الهــاي للمطالبة 
بالتعويــض عن األضــرار التي ســببتها الممارســات األخيرة 

لالحتالل في القطاع.
2.التوجه إلى المحاكم الوطنية صاحبة االختصاص القضائي 
الدولي التي تســمح قوانينها بمحاكمة كل من ارتكب جريمة 
من الجرائم الدوليــة التي وقعت خارج أراضيها، وكان الفاعل 

والضحية من غير مواطنيها.
3.اللجوء إلى محاكــم الدول األجنبية التي تأخذ باالختصاص 
الشــخصي اإليجابي، أي الــدول التي يمكــن أن يكون بعض 
المتهمين اإلســرائيليين يحملون جنســياتها ورفــع الدعاوى 

أمامها.
4.اللجوء إلى محاكــم الدول األجنبية التي تأخذ باالختصاص 
الشخصي الســلبي حيث ينعقد االختصاص الجنائي لمحاكم 
هذه الدول، إذا كان أحد ضحايا هذه الجرائم يحمل جنسيتها. 
5.تحريــك دعــوى جنائيــة ضد قــادة االحتالل السياســيين 
والعســكريين وكل مــن ارتكــب جريمــة مــن الجرائــم ضد 

اإلنسانية أمام المحاكم األوروبية والدولية.

السلطة واالحتالل شريكان 
النائــب  أكــد  بــدوره 
أن  األشــقر  إســماعيل 
االحتــالل ارتكب المئات 
من جرائــم الحرب وهو 
المسؤول عن قتل وجرح 
وتدميــر  األالف،  مئــات 
والمــدن  القــرى  مئــات 
وتشريد مئات األالف من 
أبناء الشــعب، مشــددًا 
علــى أن كل مــا عانــاه 

شــعبنا عبر التاريخ هــو جراء االحتــالل الصهيوني 
وبسببه.

واعتبر "األشــقر" أن كل من يتعامــل مع االحتالل أو 
االرهــاب الصهيوني ســواء بدعمه ماليًــا أو بتوفير 
الدعم العســكري واللوجستي له، اعتبره مشارًكا مع 
االحتالل في جرائمه ضد أبناء شــعبنا، مستدرًكا أن 
كل مناصري الكيان يقعون تحت طائلة المســؤولية 

التاريخية.
وندد بمشاركة ســلطة رام اهلل الفعلية مع االحتالل 
بالحصــار من خالل تنفيذ سياســاته وأوامره وبذلك 

تتحمل سلطه رام اهلل ما يتحمله االحتالل.

الزهار:" القانون الدولي يلزم االحتالل بتوفير الحاجات اإلنسانية للسكان المحميين وفقًا ل التفاقيات الدولية"
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تقارير

خالل جلسة عقدها التشريعي حول التزامات االحتالل تجاه غزة
النواب: االحتالل والسلطة شريكان في المؤامرة ضد غزة د. بحر: إجراءات عباس العقابية تعزز االنقسام وتساهم في انفصال غزة

جمهورية مصر العربية. 
حتمية زوال الفراعنة 

يونــس  النائــب  أمــا 
األسطل فقد جزم بأن 
الســنة التــي أخــد اهلل 
بهــا الفراعنــة األولين 
الفراعنة  ســيأخذ بهــا 
اســرائيل،  بنــي  مــن 
إن  بقولــه:"  مؤكــدًا 
األرض هلل يورثهــا من 
يشاء من عباده"، داعيًا 
للعمل من أجل اجتثاث 

االحتالل لتستريح األمة من كل افرازاته وشروره.
وأشــار إلى أن توصيات القرير هــي بمثابة محاوالت 
سياســية وقانونية قد تفيد، أو ال تفيد ألن االحتالل 
متمرد على كل القوانين واالتفاقيات الدولية، داعيًا 
شعبنا ومقاومته للتحلي بصفتين وهما العبودية هلل، 
والبأس الشــديد، األمر الذي يبشرنا بدخول المسجد 

األقصى بعد أن أسأنا وجوههم.
وأكد على تطوير وســائل المقاومة المســلحة حتى 
نســتطيع أن ننتزع حقنا من االحتــالل، منوهًا إلى 
أن االحتالل يتخوف من اندالع معركة جديدة خشــية 

تبادل األدوار
من ناحيته أشــار النائب 
إلــى  راس  أبــو  مــروان 
أن الســلطة واالحتــالل 
فيمــا  األدوار  يتبــادالن 
تشــديد  بهدف  بينهمــا 
الحصار وارهاق المواطن 
منــددًا  غــزة،  فــي 
بالتنســيق المباشر بين 
وقادة  وزبانيته  "عباس" 

االحتالل، قائاُل:" إننا نرى ثمار هذا التنسيق واضحة، 
ومــا تمزيق الضفة وتهويد القــدس ومحاوالت اذابة 
المواطنين في الداخل وانهاء وجودهم، عنا ببعيد". 

وأشــار "أبــو راس" إلــى أن كل مــا هــو مطلوب من 
المؤسسات الدولية رفع قضايا أمام المحاكم الدولية 
أو العربيــة أو اإلقليميــة، ضــد االحتــالل وقادتــه، 
مشددًا على ضرورة أن تتضمن هذه القضايا أعوان 
االحتالل، مســتدرًكا بالقول:" ال يوجــد أي فرق بين 
نتنياهو وعباس وال بين بما يفعله عباس واالحتالل".
وأكد رفضه لمحاوالت "عباس" الرامية لفصل القطاع 
عن بقية فلسطين المحتلة، مشجعًا في الوقت ذاته 
حصول قطــاع غزة علــى احتياجاته األساســية من 

عدم مقدرته على تحقيق أهدافه فيها. 
حقائق تدين االحتالل
من جانبــه اقترح النائب 
سالم ســالمة أن يضاف 
إلــى التقريــر جملة من 
الحقائق واألدلة الدامغة 
االحتــالل  التــي تديــن 
فــي  تورطــه  وتثبــت 
جرائــم ضد اإلنســانية، 
قتــل  جرائــم  ومنهــا 
المدنييــن تحــت ذريعة 
محاربة المقاومة، داعيًا 

لترجمة التقرير بكل اللغات وتوزيعه على السفارات 
والقنصليــات العربيــة واألجنبية، وحكومــات الدول 
اإلســالمية، وايصالــه الــى الجهــات المختصة لرفع 
القضايا على كل من شارك في ظلم شعبنا ماديًا أو 

معنويًا، وفي مقدمة ذلك من يحاصر غزة. 
مطالب باطلة

من طرفه دعا النائب خليــل الحية لتضمين التقرير 
األثار الســلبية المترتبــة على الجرائــم الصهيونية 
التي يعاني منها المواطن الفلســطيني، منوهًا إلى 
أنها تأتي في إطار التنسيق بين االحتالل والسلطة، 

مضيًفا أن االحتالل يزعم أنه يشدد 
الحصار ويقلــص الكهرباء بناًء على 
طلب الســلطة، مؤكــدًا أنها طلبات 

باطلة ومرفوضة. 

محذرًا من أننا سنصطدم يومًا من 
األيــام بعد الحــراك القانوني بزعم 
االحتــالل أنه يتحرك بناء على طلب 
من الســلطة التــي طلبــت بالفعل 
منه تقليص الكهرباء والدواء وإلغاء 
التحويالت الطبية، منددًا بالشراكة 
القائمة بين االحتالل والســلطة في 

تشديد حصار غزة.  

الزهار:" القانون الدولي يلزم االحتالل بتوفير الحاجات اإلنسانية للسكان المحميين وفقًا ل التفاقيات الدولية"
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التشريعي ينظم حفل تأبين للنائب "الشوا" ويشيد بمناقبها 
ودورها الوطني والريادي

نظم المجلس التشــريعي الفلســطيني حفل تأبين للنائب الراحلة راوية الشــوا 
بحضور ممثلين عن القوى والفصائل والكتل البرلمانية، ومشاركة رئيس المكتب 

السياســي لحركة حماس إســماعيل هنية، وممثلين عن عائلة الشــوا يتقدمهم 
أشقاء الفقيدة وكريمتها ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا.

قيادية وشجاعة
بــدوره لفــت د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 

أن  إلــى  التشــريعي 
يأتي  التأبيــن  حفــل 
الشوا  للنائب  تقديرًا 
البرلمانــي  لدورهــا 
الرائــد  والوطنــي 
فــي خدمــة الشــعب 
متقدمًــا  والقضيــة، 
لشــعبنا وآلل الشــوا 
والســرة  الكــرام 
بخالــص  الفقيــدة 

العزاء.
 وأشاد "بحر" خالل كلمته بالفقيدة مفندًا مناقبها، 
ومشــيرًا إلى أنها شــكلت عنوانًــا للعمل الوطني، 
واإلخالص والتفاني في خدمة شــعبها، وكانت من 
النساء التي ساهمت في خدمة شعبنا في المجاالت 
السياســية والثقافية واالجتماعية، منوهًا إلى أنها 

تمتعت بالسمات القيادية والشجاعة.
وســجل تقديره للدور المميز الذي مارسته الفقيدة 
فــي مضمار العمــل البرلماني والوطنــي والثقافي 
واالجتماعي، الفتًا إلى أنها مارست دورها البرلماني 
من خالل عضويتها في المجلس التشــريعي األول 
والثانــي واتســمت عالقاتهــا مــع اخوانهــا النواب 
بالود واالخوة والتعاون المشــترك، ومارست دورها 
االجتماعــي من خالل تقديم يد العون والمســاعدة 
لجيل الشباب والفقراء والمحتاجين، مشيدًا بدورها 
الفكري كونها مارســت الكتابة الصحفية لعقود من 

الزمن. 
ومضى يقول:" إن البيئة االسرية والخلفية العائلية 
التي نشأت فيها الفقيدة الراحلة تفسر طبيعة حبها 
لشــعبها وانتمائهــا لوطنها وقضيتها، فــإن والدها 
المرحوم الحاج رشاد الشوا شخصية وطنية معروفة 
وصاحــب قضية وطنيــة وادوار مشــهودة، وزوجها 
المرحوم عون الشوا شخصية وطنية معطاءة عملت 

لخدمة شعبنا وقضيته".
واستذكر "بحر" النائب مريم فرحات "أم نضال" التي 
قدمت فلذات أكبادها في ســبيل وطنها وقضيتها، 
والنائــب خالــدة الجــرارة التي غيبهــا االحتالل في 

السجون مؤخرًا ألنها تدافع عن وطنها.
كلمة العائلة 

وفــي كلمــة لعائلــة الشــوا ألقاها محافظ ســلطة 
الشــوا  النقــد عــزام 
شكر خاللها المجلس 
علــى  التشــريعي 
بإقامــة  مبادرتــه 
حفل تأبيــن للراحلة، 
فقدنــا  إننــا  قائــاًل:" 
علمًــا وطنيًا بــارزًا، 
ونموذجًــا يحتذى به 
الفلسطيني  لإنسان 
الذي عاش ومات من 

أجل وطنه وشعبه".
وقال:" بعد قيام الســلطة الوطنية 1994 استمرت 

راوية فــي الكتابــة الصحفية واإلنتــاج الفكري بما 
يناســب المرحلــة الجديــدة وركزت علــى القضايا 
الداخلية والحوار الوطني، واهتمت بقضايا االسرى 
في سجون االحتالل وتم تجميع مقاالتها في كتاب 

قد يكون مرجعًا للمهتمين".
ولفت إلى أن الكلمة والكتابة كانت وســيلتها للتغير 
والتعبير والتثقيــف والتوعية، منوهًــا إلى أن أبناء 
غزة وجدوا فيها صوتًا صادًقا يمثلهم ويعبر عنهم 
وانتخبوهــا عضوًا في المجلس التشــريعي األول، 
وبقيت طيلة ســنوات عمل المجلس ملتزمة بنهج 
الدفــاع عن المواطن وســجلت مواقف جريئة داخل 

البرلمان.
وأضــاف:" واصلــت مســيرتها الوطنيــة مــن خالل 
موقعها كنائب مستقل وعالقاتها الدولية والمحلية 
وكانت ترى أن عودة اللحمة والصف الوطني أولوية 
مهمة لشــعبنا، حتى نتمكن من مواجهة التحديثات 
وممارســاته  االحتــالل  اســتمرار  يشــكلها  التــي 
العدوانيــة، ويحذونا أمل كبير أن نرى عودة اللحمة 
بين شقي الوطن على طريق تحقيق حلمنا بالحرية 

واالستقالل".
كلمة نواب الضفة 

من ناحيته اســتذكر حســن خريشــة النائب الثاني 
التشــريعي  لرئيــس 
وخصالهــا  مواقفهــا 
خالل مســيرة عملها 
الوطنــي والبرلماني، 
وقــال:" التقيتها قبل 
ســنوات وعملنا معها 
الرقابــة  لجنــة  فــي 
وشكلنا كتلة برلمانية 
التحالف  تحت مسمى 
وكانت  الديمقراطي، 

رئيســة الكتلــة تكريمًا لهــا وللمرأة الفلســطينية 
وتقديرًا لجهودها في خدمة قضيتنا الفلسطينية".

وتابــع:" كان لهــا مواقف وطنية فــي مراحل عملها 
البرلمانــي، ولم تتردد في مالحقة ملفات الفســاد 
واالعتقال السياســي، وكانت جريئة شــجاعة قادرة 
على المواجهة، وعُرض عليها وزارات في حكومات 
متعددة، وكانت ترفض لقناعتها أن ساحة المجلس 

التشــريعي أوسع وأرحب وأقرب للناس في استرداد 
الحقوق".

كلمة كتلة فتح 
أما النائب إبراهيم المصدر فقد أكد في كلمته التي 

ألقاها نيابة عن كتلة 
أن  البرلمانيــة  فتــح 
شــعبنا فقــد برحيل 
"الشــوا" رمزًا وطنيًا 
مــن  عاليــة  وقامــة 
قامات الوطن يصعب 
مشــددًا  تعويضهــا، 
أنها كانــت راقية في 
وهي  فلســطينيتها، 
لمــوروث  تســتند 
عائلي محترم، واكبت 

القضيــة بجميع مراحلهــا، وتركت بصمــة واضحة 
المعالم في التاريخ الفلسطيني.

وتابع يقول:" يكفيها فخرًا أنها ابنة رشــاد الشــوا، 
وزوجــة المهنــدس عون الشــوا، وكانــت راقية في 
خالفهــا مع االخر خاصة في الهــم الوطني، وكانت 
صاحبــة مصداقيــة عاليــة، ولم تترك قطــاع غزة 
وبقيت تعيش معاناة أبناء شــعبنا بكافة أشــكالها 

وصورها التي ال تخفى على أحد".
قائمة أبو علي مصطفى 

بدوره أشار النائب جميل المجدالوي في كلمته التي 
ألقاها نيابة عن قائمة 
أبــو علــي مصطفى، 
مــن  إلــى مجموعــة 
والقيــم  الصفــات 
والمبــادئ التي تحلت 
الراحلة  بهــا  وآمنــت 
منوهًــا  "الشــوا"، 
لوطنيتهــا وأخالقهــا 
وأضــاف  الســامية، 
عليها  تعرفت  قائاًل:" 
فــي أيار مايــو 1996 

عنــد انعقاد المجلــس الوطني الفلســطيني خارج 
فلســطين في الغربة التي عشتها خارج قطاع غزة 
الذي غيبت عنه مجبــرًا، ومنذ ذاك الحين تواصلت 

الحوارات بيننــا وكانت تتعزز عنــدي قناعة بأن أم 
السعدي مخلصة لقناعاتها ومخلصة لمجموعة من 
المواقف التي تتعزز يوما بعد يوم، وإنني أجزم بأنها 
كانت مخلصــة لمنظومة من القيــم الوطنية التي 

تحملها بأمانة".
وأشــار "المجدالوي" إلى تمســك الفقيــدة بالوحدة 
الوطنية، مشددًا أنها عملت طيلة مسيرتها من أجل 
الوحدة حتى قبل االنقسام، مشددًا على أنها عملت 
لتفعيــل الديمقراطيــة الحقيقيــة كعنصــر رئيس 
ينبغي التمسك به كطريق لحشد قوى شعبنا على 
اختــالف أطيافهم الفكريــة والسياســية وهي أحد 

أسلحة شعبنا لالنتصار على االحتالل.
ونــوه "المجــدالوي" إلــى أن الراحلة "الشــوا" كانت 
حريصــة على تعزيــز الطاقات والثقافــة الوطنية، 
ومشــددًا علــى حق شــعبنا فــي التحريــض على 
االحتــالل حتــى نيــل الحريــة واالســتقالل، داعيًا 
لتركيز الخطاب الفلسطيني على عدالة قضيتنا من 

جهة وعنصرية االحتالل من جهة أخرى. 
كتلة التغيير واإلصالح 

أما رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية النائب 
محمــود  الدكتــور 
أشــار  فقــد  الزهــار 
فــي مســتهل كلمته 
إلــى أن الحديــث عن 
الراحلة "الشوا" يحتاج 
طويلــة،  لســاعات 
مؤكدًا أن من يلتقيها 
كان يشــعر أنــه أمام 
قامــة وطنيــة وقيمة 
كبيــرة،  اعتباريــة 
أنهــا  مشــددًا علــى 

كانت عبارة عن نبتة صالحة من عائلة أصلها طيب، 
وأسرة محترمة.

واســتذكر "الزهــار" المواقــف الوطنيــة لوالدهــا 
المرحوم الحاج رشاد الشــوا، منوهًا لدوره الريادي 
في خدمة الوطن والشــعب والقضية، وقال:" عندما 
انتفض األطباء في وجه االحتالل عام "1981" وأراد 
االحتــالل أن يهجرهــم قصــرا ليحافــظ على حالة 
متدنية من المســتوى الصحي في قطاع غزة، كان 
ال بــد لألطباء من اللجوء إلى ركن وطني بارز فكان 
اللقــاء الذي جمع كل النســيج الوطنــي آن ذاك في 
بيت الحاج رشــاد الشــوا، وفي هذا اللقــاء تم اتخاذ 

قرارات وطنية ذات عالقة بإضراب األطباء".
وأكد "الزهار" إلى أن الراحلة كانت بمثابة شخصية 
كريمة عظيمة تســتطيع أن تفرض احترامها على 
الجميع حتــى وإن اختلفت معها في بعض القضايا، 
مشــيرًا إلــى أنهــا كانت شــمعة تضــيء مجتمعنا 
الفلســطيني، وتســتحوذ على احترام وثقة الفقراء 

واألغنياء في آن واحد.
وأشــار "الزهار" إلى دالالت رمزيــة وعالمات فارقة 
في حياة الراحلة "الشوا"، ال سيما حياتها البرلمانية، 
وجهودهــا الثقافيــة والسياســية الراميــة لخدمــة 
شــعبنها، مترحمًا عليهــا، وآماًل مــن اهلل أن يجعل 

مثواها الجنة.
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7 أخبار

خالل حفل لتكريم المتفوقين بالوسطى.. 

"بحر": غزة عصية عن االنكسار وال يمكن اخضاعها

نواب "الشمال" يكرمون أوائل الطلبة في مهرجان مهيب 

األمانة العامة المساعدة تجري تقييمًا لبرنامج اللجان االلكتروني

قــال النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي د. 
أحمــد بحر أن غزة غيــر قابلة لإخضاع مهما كثرت 
المؤامــرات الدوليــة والمحليــة عليهــا، وأن اللذين 
يخططون للقضاء عليها وتدميرها سيفشلون على 

صخرة صمودنا.
جاء ذلك خالل كلمة له في حفل تكريم المتفوقين 
الذي نظمته الكتلة االسالمية في منطقة الوسطى 

بحضور العديد من الشخصيات.
وأكــد "بحر" أن العلم هو طريــق الحضارة، وطريق 
الحرية وطريــق النصر، وخاصة أن هــذا الفوج هو 
فــوج الكرامة والنصــر لتحرير فلســطين، وهؤالء 
الطلبة هم رجــال األمة وفلــذات أكبادها وطريقنا 
لبنــاء الدولة وتشــييدها مــن أجل نصــرة القضية 
الفلسطينية، مشددًا على أن غزة لن تنكسر ارادتها 
وعزيمتهــا ونقول لألمــة إن غزة صابــرة وصامدة 

بالعلم والقرآن والمقاومة واألمن.
وأضاف أن التحريض دليل على أن شــعب غزة قوي 

كرّم نواب محافظة شــمال 
غزة "570" طالبًا من أوائل 
الطلبــة بالمحافظة، وحضر 
مهرجان التفوق الذي نظمه 
الكتلة  بالتعــاون مع  النواب 
اإلســالمية بالمحافظــة في 
منتجع بيسان مؤخرًا ُكاًل من 
النــواب: فتحي حماد، محمد 
الشــرافي،  يوسف  شــهاب، 
وقيــادة  المصــري  مشــير 
االســالمية  المقاومة  حركة 
المحافظــة،  فــي  حمــاس 
وأكــد النواب علــى تفاؤلهم 
الناشئ ومدى وعيه  بالجيل 
في مقاومة االحتــالل وبناء 
المراحل  وقيــادة  المجتمــع 
المقبلة على طريق التحرير.

يحمل الحق والثوابت الفلســطينية، واســتنكر كل 
هــذه المخططات من مكر بالليــل والنهار من أبناء 
جلدتنــا فــي المقاطعة بــرام اهلل من أجــل ارضاء 
أمريكيــا، مبرًقا للطلبة المتفوقين بالتهنئة القلبية 
الحارة لتفوقهــم ونجاحهم رغم الظــروف الصعبة 

التي يعانيها أهل قطاع غزة.
وبيــن "بحر" بأن طلبة العلم هم منــارة هذه األمة 
وهذا الشــعب فبهــم تتزين األوطــان، وأثنى على 
الجهود الكبيرة التــي بذلتها وزارة التربية والتعليم 
العالي ومديرية التربية والتعليم بالوســطى وكافة 
طواقمهــا في الميــدان من أجل االرتقاء بمســتوى 

طالبنا ووصولهم لهذه المكانة الرفيعة.
 وأوضــح أن هــذا النجاح والتفوق هــو انتصار على 
العدو وضربة في خاصرته ورسالة للعالم كله بأننا 
شعب حي ومبدع ومتفوق في كافة المجاالت، وبأننا 
مصرون وعازمون على تحقيق أهدافنا ونيل حريتنا 

وتحرير مقدساتنا بإذن اهلل.

النائــب  أشــاد  بــدوره 
"الشرافي" بالجهد الذي بذله 
أوائــل الطلبــة المتفوقيــن 
الدرجة  حتى وصلــوا لهــذه 
من التفوق والنجاح، مشددًا 
دور  لهــم  ســيكون  أنهــم 
فــي نمو ونهضــة المجتمع، 
مؤكــدًا أنهــم جيــل النصر 

والتحرير.
من جانبه أكد النائب "حماد" 
فــي كلمة لــه علــى أهمية 
تنشــئة هذا الجيــل بتربية 
وطنــي،  ووعــي  إســالمية 
مشيرًا ألهمية مشاركة أبناء 
الوطنية  بالفعاليــات  الجيل 
والهموم المجتمعية ليكونوا 

أدوات بناء في مجتمعهم. 

عقدت األمانة العامة المساعدة في 
المجلس التشــريعي ورشــة عمل 
لتقييم النظام االلكتروني الخاص 
بعمل لجان المجلــس، وذلك يوم 
التشــريعي  بمقــر  األول  أمــس 
بحضــور األميــن العام المســاعد 
ثروت البيــك، وكوكبة من المدراء 

العامين ومدراء الدوائر المعنية.
بالورشة  المشــاركون  واستعرض 
اإلشــكاليات الفنيــة واللوجســتية 
التي تعيق عمــل منظومة اللجان 
االلكترونيــة، مؤكديــن اســتمرار 
تلــك  تجــاوز  أجــل  مــن  العمــل 

المعيقات.
بــدوره أكــد "البيــك" أن البرنامج 
االلكتروني للجان يُشــكل إضافة 
نوعية من شأنها تجويد عمل لجان 

المجلس التشريعي في إطار خطة 
التكنولوجــي واالنتقــال  التحــول 
مــن األوعية الورقية إلــى األوعية 
إجــراءات  لتســريع  التكنولوجيــة 
العمل واالرتقاء بكفاءة األداء وفقًا 
للخطــة االســتراتيجية للمجلس، 
مهيبًا بدائرة تكنولوجيا المعلومات 
للبرنامــج  دوري  تقييــم  إلجــراء 
واســتطالع آراء مســتخدميه حول 
اإلشــكاليات العملية والتعاون في 

استدراكها.
وأوصــى الحضور بضــرورة العمل 
على تذليــل اإلشــكاليات التقنية 
التي تعيق عمــل منظومة اللجان 
ال ســيما ضعف الشــبكة وإشكالية 
االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي 

وتراجع كفاءة األجهزة. 
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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

من وسط العتمة
يغــط قطاع غزة في عتمة ال يبدو لها حلول حتــى اللحظة، جراء انقطاع 
التيــار الكهربائــي، أزمــة الكهرباء في غــزة ضربت كل مناحــي الحياة، 
الصحية، والخدمات البلدية وغيرها من القطاعات الحيوية، حتى أصبحنا 
على أعتــاب كارثة حقيقيــة نتيجة لغيــاب الكهرباء عن بيــوت الغزيين 

لساعات طوال. 
إن انقطاع التيار الكهربائي له آثار ســلبية وســيئة على الصعيد الصحي 
واالجتماعي واالقتصادي..، وعلى الرغم من ذلك ومن وســط العتمة في 
قطــاع غزة خرجــت نتائج الثانوية العامة صباح أمــس لتعلن للعالم كله 
أن تشــديد الحصار على غزة لــن يفقدها بريق الحيــاة، وغزة لن تموت 
جراء الحصار وانقطاع الكهرباء، بل هي تقاوم بشراسة كل ما يحاصرها 

ويعتدي على حقها في الحياة.
غزة التي يســعى البعض لخرابهــا وإخراجها خارج المعــادالت الطبيعية 
للحيــاة تقــول اليوم للعامل كلــه:" إنها لــن تموت بصمــت"، وإن الذين 
يراهنون على ذلك فاشــلون، خيارتهم فاشلة وحساباتهم طائشة، ليس 
لهم سوى العودة إلى رشدهم ألن غزة لن تنكسر وال تتراجع، هي تمضي 
نحــو المعالي رغم العتمة، فهل يفقه ذلــك المتاجرون باألوطان ومعاناة 

الشعوب؟؟ 
أهــل غزة وقادتها من حقهم اللجوء إلى أي خيار من شــأنه التخفيف من 
معاناتهــم المتفاقمة يومًا بعد يوم، ليس عيبًــا أن نذهب إلى أي مكان 
في العالم من أجل تخفيف االحتقان ومحاصرة األزمات التي تحيط بنا هنا 
فــي قطاع غزة، واألمة عمومًا والقــادة خصوصًا الذين يعملون لتخفيف 
المعاناة هم يقومون بواجباتهم الوطنية والقومية واإلنســانية بال شك، 
وسيذكرهم التاريخ كما سيذكر من فرّط وتآمر وحاصر غزة، وشتان بين 

ذكر هذا وذاك!!
من وســط العتمة يخــرج االبداع، ويتألــق المثقفون والشــعراء، ليتغنوا 
بصمودكِ يا غزة األبطال، يا غزة لن يضروكِ إال أذى، أنتِ صامدة صابرة 
ومحتسبة، قد تتالقى المصالح وتتقاطع السياسات لكن الثابت أنكِ باقية 
شــامخة كالطود في وجه الرياح العاتية، لن تســقط لكِ راية، ولن تلين 
لكِ عزيمة، ولن تنكسر لكِ إرادة، مهما فعل الفاعلون وتآمر المتآمرون. 
من وســط العتمة يخرج طفــل ببراءة األطفال ينادي قــادة األمة ليمدّوا 
له العــون ليحصل على حقه في العالج، ومن وســط العتمة أيضا ينادي 
الطالب لتســهيل ســفرهم للبلــدان التي يدرســوا فيها، حتــى يلتحقوا 
بجامعاتهم ويستكملوا دراســاتهم العليا، هذه األصوات ال بد لها أن تجد 
من يلبيها على جناح الســرعة، حتى نشــعر أننا أمة واحدة ولســنا شيعًا 

وفرق متفرقة ومتناحرة. 
متى يســمع العرب صوت معاناة غزة ويلبوا طلبها ويبدّدوا العتمة فيها، 
وينيروا ظالمهــا ويزيلوا عنها الظلم والجور، وطننا العربي واإلســالمية 
الممتد من المحيط إلى الخليج، ومن طنجة إلى جاكارتا، والعامر بالخيرات 
والمقدرات والنفــط والغاز الطبيعي...، هل يعجز عن امداد بقعة صغرى 
ال تتجاوز مســاحتها "365" كيلو متر مربع بأسباب الحياة، جيراننا وأهلنا 
العرب والمسلمين أهل الغاز والنفط واألموال... أتعجزون عن إغاثة غزة؟ 

َذا لََشْىٌء ُعَجاٌب".!!! وانتم تمدون العالم كله بأسباب الحياة، فعاًل:"إِنَّ َهٰ
أفيقي يا أمتي واستيقظي فإن جزًءا عزيزًا من فلسطين اسمه قطاع غزة 
يُــراد له أن يموت، فــإذا كان ذلك –ال قدر اهلل- فســتموت النخوة والعزة 
والشــجاعة العربية واإلســالمية، فال تدعونا بال نخوة وال روح فإنما نحن 

منكم وأنتم منا.  
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

والقضايــا  التربيــة  لجنــة  عقــدت 
لهــا  خاصــًا  اجتماعــًا  االجتماعيــة 
الصحــي  الوضــع  خاللــه  ناقشــت 
وواقــع المستشــفيات، داعية الجميع 
لتحييدهــا عــن الخــالف السياســي، 
والعمــل من أجل تقليل األزمات التي 
تواجــه القطــاع الصحــي فــي غزة، 
وتــرأس االجتماع الذي عقــد مؤخرًا 
بمقر التشــريعي النائب عبد الرحمن 
الجمــل رئيس اللجنــة، وبحضور ُكاًل 

مــن النواب: ســالم ســالمة، خميس 
يحيــى  الشــرافي،  يوســف  النجــار، 
العبادسة، محمد شهاب، وهدى نعيم. 
وشــدد النواب أثناء االجتماع على أن 
سلطة رام اهلل تتعمد تصدير األزمات 
لغــزة ومستشــفياتها، محذريــن من 
تكرار أزمة وقف التحويالت الخارجية 
للمرضى، وداعين إلنهاء أزمة الوقود 
والكهربــاء والرواتب ونقــص األدوية 
والمســتلزمات الطبية ونقص الكادر 

الطبي لمــا لتلك المشــكالت من أثر 
على حياة المرضى في المستشفيات.

وأكد النواب أنهم على تواصل مستمر 
مــع الجهــاز الحكومــي لمتابعة هذه 
األزمات واآلثار السلبية المترتبة على 
الحصــار في ظل عدم قيــام حكومة 
رام اهلل بمســئولياتها تجــاه قطــاع 
غزة، وحملت اللجنة االحتالل وسلطة 
رام اهلل المسئولية عن سوء األوضاع 

المعيشية والصحية في القطاع.

زار وفد برلماني تقدمه الدكتور أحمد 
بحــر خيمــة االعتصام التــي تقيمها 
مؤسسات وفعاليات في غزة احتجاجًا 
علــى تشــديد الحصار، وضــم الوفد 
ُكاًل مــن النواب: إســماعيل األشــقر، 
محمــد فرج الغول، مــروان أبو راس، 
وهدى نعيم، وأكدوا لدى زيارتهم أن 

ما يقوم به رئيس ســلطة المقاطعة 
محمود عباس بحــق مرضى غزة هو 

بمثابة جريمة العصر ضد اإلنسانية.
بدوره أوضح "بحر" في كلمة له أن منع 
تحويالت المرضى من قبل سلطة رام 
اهلل نتــج عنه استشــهاد 14 مريضا، 
وحمــل االحتــالل وعباس مســئولية 

استمرار الحصار ومنع التحويالت وما 
ينتج عنها تداعيات، مســتنكرًا قطع 
رواتــب األســرى، والموظفين، وقطع 
الكهربــاء، داعيًا إلــى رحيل "عباس" 
مؤكــدًا  السياســي،  المشــهد  عــن 
وقوف المجلس التشريعي مع شعبنا 

الفلسطيني ومرضانا وأسرانا.

ناشدت الجميع لتحييد المستشفيات وتقليل أزماتها.. 
"لجنة التربية" تناقش الوضع الصحي بالقطاع 

التشريعي يزور خيمة االعتصام على الحصار ويندد 
بإجراءات "عباس" بحق المرضى


