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رئاسة ونواب التشريعي 
يواصلون مشاركاتهم 

بمسيرات العودة

اللجنة القانونية 
تستمع لوكيل وزارة النقل والمواصالت

بالمجلــس  القانونيــة  اللجنــة  عقــدت 
التشريعي جلسة اســتماع لوكيل وزارة 
النقــل والمواصــالت صــالح أبو شــرخ، 
وذلك لالطالع على سير العمل بالوزارة 
والوقوف على إنجازاتها ومستوى الخدمة 
المقدمــة للمواطــن، وحضــر الجلســة 
رئيس اللجنــة القانونيــة النائب محمد 
فرج الغول، ومقرر اللجنة النائب مروان 

أبو راس، والنائب محمد شهاب. 
 بدوره أوضح أبو شرخ، أن وزارته تعمل 
فــي مجموعــة مــن القطاعــات أهمها 
الترخيــص والنقــل، والمــرور والطــرق 
والسير، باإلضافة لقطاع الشئون المالية 
واإلداريــة، منوهــًا إلى قلة عــدد الكادر 

العامل بالــوزارة األمر الذي يصعب معه 
السيطرة على كل متطلبات العمل. 

وأشار إلى أن وزارته استطاعت أن تتابع 
الســيارات الخارجة عــن القانون وتضع 
الحلــول المناســبة لهــا وفقــا للقانون، 
باإلضافــة لتعزيــز ودعم عمل شــرطة 
المــرور، مشــيدًا بأداء الطواقــم الفنية 
العاملــة بدائرة الســالمة على الطرقات 
والتي تعنى بفحص ميكنــة المركبات، 
والفحــص الموســمي للمركبــات بداية 

فصل الشتاء. 
مــن ناحيتهــم لفت النــواب إلــى أنهم 
يتابعــون أدوارهــم ومهامهــم الرقابية 
الحكوميــة  المؤسســات  أعمــال  علــى 

والوزارات كافــة، منوهين ألهمية عمل 
وزارة النقــل والمواصــالت، وشــاكرين 
طواقم العاملين على جهودهم المبذولة 
رغم قلة اإلمكانيات اللوجستية والموارد 

المالية. 
ودعا النواب لمضاعفــة الجهود في كل 
المؤسســات الحكوميــة بهــدف تقديم 
الخدمــة األفضــل للمواطن فــي أماكن 
داعيــن  المختلفــة،  الحكومــي  العمــل 
المواطنيــن لعــدم التــردد فــي ابــالغ 
ممثليهــم في المجلس التشــريعي بأي 
قصور في أي وزارة أو مؤسسة حكومية 
ليتســنى لهم متابعة أعمالهم المنوطة 

بهم وفقًا للنظام والقانون. 

التشريعي: نطالب المجتمع الدولي 
وأحرار العالم بالدفاع عن القدس وحماية أهلها

في الذكرى الخمسين إلحراق األقصى

بحر: جهات معادية 
تقف خلف تفجيرات غزة اإلجرامية

ندد النائب األول لرئيس 
التشــريعي  المجلــس 
الدكتــور  الفلســطيني 
أحمد بحــر، بالتفجيرات 
التــي اســتهدفت نقاط 
للشــرطة  وحواجــز 
الليلــة  الفلســطينية 
الماضيــة وأســفرت عن 
مــن  ثالثــة  استشــهاد 
وإصابة  الشــرطة  رجال 

أخرين.
جــاءت ذلك فــي تصريح صحفــي أصدره 
التشــريعي  للمجلس  اإلعالمــي  المكتــب 
صبــاح أمس األربعاء، جاء فيــه:" إننا ندين 
هذه التصرفات االجرامية ونعتقد أن خلفها 
جهات معادية للشــعب الفلسطيني ترغب 
بزعزعة األمن في غزة، وهذا أمر لن يحدث 
بفضــل تيقظ األجهزة األمنية والشــرطية 

العاملة بقطاع غزة". 
ودعا بحر، الجهــات األمنية بوزارة الداخلية 
لمالحقــة المعتديــن وتقديمهــم للعدالة 
لينالوا عقابهم العادل وفقًا للقانون، محذرًا 
كل من تسول له نفسه بالعبث بأمن قطاع 
غزة وأمن مواطنيه ومؤسســاته الوطنية، 
ومؤكــدًا أن جهــات االختصاص قــد بدأت 

بوضع يدها علــى بدايات 
الخطوط التي من شــأنها 
أن تفضــي للوصــول إلى 

الجناة.
وزارة  بجهــود  وأشــاد 
الداخلية وأجهزتها األمنية 
والشــرطية التــي تحافظ 
على أمــن الوطن وتحمي 
إلــى  الفتــًا  المواطنيــن، 
أنهــا أجهزة وطنية بامتياز 
وتعمل وفق عقيدة أمنية سليمة تصب في 

مصلحة الوطن.  
وتوجــه بأحــر التعــازي لعائــالت ضحايــا 
االعتداءات األثمة، معتبرهم شهداء الواجب 
الوطني، وداعيــًا جهات االختصاص لإللقاء 

القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.  
وفــي نهاية تصريحه شــدد بحــر، على أن 
غزة قد استعصت على االنكسار وأن ما لم 
تحققــه الحروب اإلســرائيلية على غزة لن 
تحققه عناصر إجراميــة تقف خلفها جهات 
أمنية معادية لشعبنا وأمتنا، داعيا جماهير 
شعبنا ألوسع مشاركة في تشييع الشهداء 
المغدوريــن، كما دعــا المواطنيــن إلبالغ 
جهات االختصاص بأي معلومات من شأنها 

أن تساعد في الوصول للجناة.   
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تقارير وأخبار 2

رئاسة ونواب التشريعي: المسيرات سالح شعبي فاعل  لدى مشاركاتهم في 
مسيرات العودة

رئاسة ونواب التشريعي يستقبلون المهنئين بالعيد تفقدوا بيوت الشهداء

لجنة التربية تناقش استعدادات وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد

جمعة الشباب
زار الدكتــور أحمــد بحر، والنائب يحيى العبادســة، مخيم العودة شــرق 
مدينة رفح للمشاركة في جمعة الشباب وهي الجمعة قبل األخيرة والتي 

شهدت مشاركة واسعة من األوساط الشبابية.
بــدوره ألقى بحر، كلمة أمام المتظاهرين المحتشــدين بالمخيم شــدد 
فيها على ضرورة انجاز الوحدة الوطنية اســتعدادًا لمواجهة المخططات 

والمؤامرات التي تعصف بقضيتنا والمسجد األقصى المبارك. 
جمعة لبيك يا أقصى

إلى ذلك شارك بحر، رافقه النائب يونس األسطل، بالجمعة األخيرة التي 
حملت شــعار "لبيك يا أقصى" وشهدت نفيرًا عامًا أعلنته الهيئة الوطنية 

لمسيرات العودة وكســر الحصار وشارك فيها 
أعداد كبيرة مــن الجماهير والمواطنين، حيث 
زارا مخيــم العودة الواقع شــرق محافظة خان 

يونس.
ودعــا العديد من النواب فــي كلمات منفصلة 
قادة األمة اإلســالمية التخــاذ مواقف متقدمة 

لمجابهة جرائم االحتالل المستمرة في القدس 
ومحــاوالت تهويدها واالعتداء المســتمر على 

المصلين واقتحام المسجد القبلي. 

زار وفد من نواب المجلس التشريعي بيوت وعائالت 
الشــهداء القادة صبيحة يوم العيــد، مهنئين ذوي 
الشــهداء وعائالتهم بحلول عيد األضحى المبارك، 
هذا واستقبلت رئاســة المجلس جموع غفيرة من 
أبناء شــعبنا الــذي قدموا التهنئة بمناســبة حلول 
العيــد، "البرلمان" تابعــت فعاليات نواب ورئاســة 

المجلس خالل أيام العيد وأعدت التقرير التالي: 
خطبة وصالة العيد

هــذا وأدى النائب األول لرئيــس المجلس الدكتور 
أحمد بحر، صالة وخطبة العيد بمســجد فلسطين 
وســط مدينــة غزة، وأثنــاء خطبته أبــرق بالتحية 
ألهلنــا في القــدس المحتلــة ودعاهــم لمواصلة 
الرباط في المسجد األقصى المبارك بهدف إفشال 

مخططات االحتالل الرامية لتهويده. 
وهنأ بحر، األمة العربية واإلســالمية وكذلك أبناء 
شعبنا الفلســطيني والجرحى والمعتقلين وأهالي 

إلــى ذلــك اســتقبلت رئاســة المجلــس والنــواب 
وفود من قــادة الفصائل وممثلــي القوى الوطنية 
العمــل  وكــوادر  الــوزارات  ووكالء  واإلســالمية 
الحكومــي ومؤسســات المجتمع المدنــي، وجموع 

الشــهداء وكل فئــات وعائالت شــعبنا بحلول عيد 
األضحى المبارك.

زيارة عائالت الشهداء
 وفــي ســياق متصــل زار النائــب األول لرئيــس 
المجلــس، رافقه النائــب محمد فرج الغول، أســر 

الشهداء القادة مقدمين التهنئة بحلول العيد.
وضمــت جولة الزيــارات بيــوت وعائــالت ُكاًل من 
الشهداء: الشــيخ الشهيد أحمد ياسين، عبد العزيز 
الرنتيسي، إسماعيل أبو شنب، مازن فقهاء، سعيد 
صيام وزير الداخلية األســبق، خنســاء فلســطين 
أم نضــال فرحات، أحمــد الجعبري، عائلــة النائب 
المرحــوم جمال ســكيك، أســرة المرحــوم محمد 
حســن شمعة، وكانت عائالت وأبناء وذوي الشهداء 
القادة في استقبال الوفد شاكرين لفتتهم الكريمة 

بزيارتهم وتهنئتهم بالعيد.
استقبال المهنئين بالعيد

غفيرة من أبناء شعبنا الذي قدموا التهنئة بمناسبة 
حلول العيد متمنين أن يعيده اهلل على شــعبنا وقد 
تحققت أمانيه بالحرية واالستقالل وتحرير المسجد 

األقصى المبارك.

  يواصل نواب المجلس التشــريعي مشــاركاتهم في مسيرات العودة 
عصــر كل يــوم جمعة عبــر تواجدهم بيــن جمــوع المتظاهرين في 
مخيمــات العــودة المنتشــرة على الحدود مــع أرضنا المحتلة شــرق 
القطــاع. وندد النواب فــي تصريحاتهم اإلعالميــة وكلماتهم أمام 
الجماهير بمحاوالت االحتالل الرامية لتهويد المسجد األقصى، واصفين 
اســتخدام االحتالل المفرط للقوة ضــد المتظاهرين بالهمجية، داعين 
المجتمع الدولي لتوفيــر الحماية للمتظاهرين من تغوالت ومغامرات 
جيــش االحتــالل، "البرلمــان" تابعت مشــاركات وفعاليــات النواب في 

مسيرات العودة وأعدت التقرير التالي: 

ناقشــت لجنة التربية والقضايــا االجتماعية 
وزارة  اســتعدادات  التشــريعي  بالمجلــس 
التعليم لبــدء العام الدراســي الجديد، وذلك 
أثنــاء اجتمــاع دوري عقدته اللجنــة بحضور 
النواب: خميس النجار، يوسف الشرافي، سالم 

سالمة، محمد شهاب، ويونس أبو دقة.
ونوه النواب أثناء مناقشــاتهم إلــى أن وزارة 
التعليم تعاني ظروف مالية غاية في الصعوبة 
والتعقيد، باإلضافــة لمعاناتها من محدودية 
والكــوادر  والماليــة  التعليميــة  اإلمكانيــات 

التعليمية وقلة المعلمين في المدارس.
وأشــار النــواب إلــى انعكاســات ذلــك علــى 
التشــكيالت المدرســية وأعــداد الطلبــة في 
للمدرســين،  الحصــص  ونصــاب  الفصــول 
باإلضافــة إلى نقــص المســتلزمات وصيانة 
األثــاث المدرســي وما يترتب علــى ذلك من 

وزارة التربيــة والتعليــم في تحقيــق أهدافها 
وبذل أقصى الجهود من أجل تعزيز المديريات 

مشكالت. 
وأكــد أعضاء اللجنة على ضرورة دعم واســناد 

بالمستلزمات المدرســية والكوادر التعليمية 
الالزمة واالستغالل األمثل للكادر التعليمي.
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أخبار ومقاالت

غزة.. واحة األمان وقاهر مخططات األعداء
ليســت هذه المرة األولى التي يحاول فيها بعض المجرمين الذيــن تخندقوا في خندق األعداء 
وارتضوا ألنفسهم الدنية والذلة والمهانة والعمل ضد مصلحة شعبهم، ضرب األمن واالستقرار 
الداخلي وزعزعة أجواء الســكينة والطمأنينة التي ينعم بها أهالي قطاع غزة منذ القضاء على 

دابر الفلتان األمني عام 2007 وحتى اليوم.
لقد حاول بعض الجبناء المأجورين المدفوعين بأوامر وتوجيهات االحتالل، والملوثين بأجندات 
فكرية عفنة، المســاس بالمنظومة األمنية الراســخة في القطاع وضرب ركيزة األمن واألمان، 
مــرات عديدة طيلة المرحلة الماضية، لكنهم كانوا يحصدون الفشــل والخســران في كل مرة 
بفعل وعي أبناء شعبنا وتماسكهم والتفافهم خلف مشروع المقاومة واستعدادهم للتضحية من 

أجل عزة وكرامة وطنهم وقضيتهم.
وهــا هي خفافيش الظالم واإلجرام تعود من جديد لتنشــر فجورها وإجرامها في شــوارع غزة 
الصامدة، وتســتهدف شــرطتها الباســلة ورجاالت أمنها المغاوير، ليُستشهد ثالثة من رجاالت 
الشرطة األبطال على اثنين من الحواجز الشرطية في مدينة غزة وهم يؤدون واجبهم المقدس 

في حماية أبناء شعبهم والسهر على أمنهم وراحتهم واستقراراهم.
إن التفجيرات اإلجرامية التي استهدفت رجال الشرطة األطهار تحاول اليوم استنساخ ذات التجارب 
القديمة التي شــبعت فشــاًل في إطار محاوالتها اإلجرامية لضرب غزة ومقاومتها وتركيع أهلها، 
وتحاول أن تمنح االحتالل بأدوات وأساليب جديدة ما عجز عن تحقيقه باإلرهاب والقوة الغاشمة.
إننا في المجلس التشريعي إذ نتقدم بأحر التعازي من أهالي الشهداء، شهداء الوطن والواجب، 
الذين يرابطون على ثغور حماية شعبنا، ومن أبناء شعبنا الفلسطيني بهذا المصاب الجلل، فإننا 
نؤكد أن غزة وأهلها ومقاومتها قد استعصوا على كل محاوالت العبث والفجور، وباتوا سدًا منيعًا 
في وجه محاوالت اســتجالب ونشــر الفتنة وإرباك الجبهة الداخلية وتفتيت النســيج المجتمعي 
القوي الذي يشــكل الحاضنة الشعبية الراســخة التي توفر عناصر ومقومات الدعم واالستقرار 

لمشروع المقاومة والتحرير الوطني.
إننا نُطمئن أبناء شعبنا الفلسطيني وأهلنا الصامدين في قطاعنا الحبيب أن األمن في القطاع 
فوق كل شيء، وأن التفجيرات اإلجرامية التي وقعت الليلة قبل الماضية لن تتمكن من خلخلة 
أو زعزعة أسس وركائز األمن واالستقرار في القطاع باي حال من األحوال، فقد تطورت األجهزة 
األمنية كثيرًا على مســتوى البنى والهياكل واألداء والقدرات والكفاءات والفكر األمني واإلداري، 
مــا يجعلها قــادرة على تجاوز وامتصاص واحتواء أي حدث أو مخطط إجرامي يســتهدف الجبهة 
الداخلية مهما كان، وردع أي جهة تفكر في المساس بالمنظومة األمنية والبيئة االجتماعية داخل 
القطاع وتعكير صفو الحياة األمنية التي يستشــعرها أهالي القطاع على حياتهم وممتلكاتهم 

ومقدراتهم الشخصية منذ ما يزيد عن اثني عشر عامًا.
إننــا نؤكد للجميع أن مــن يقف خلف التفجيرات اإلجرامية التي اســتهدفت الحواجز الشــرطية 
ورجاالتها البررة ســوف يلقون عقابهم الرادع الذي يقصم ظهورهــم عن قريب بإذن اهلل، وأن 
األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية تتابع الموقف عن كثب وســتضع أبناء شعبنا في صورة 
الحــدث اإلجرامــي وتفاصيله في أســرع وقت ممكن، وســتقدم المجرمين القتلــة تحت طائلة 
القصاص العادل أمام أبناء شــعبنا كي ينالوا جزاءهم المســتحق ويكونوا عبرة لكل من يفكر 

بالتطاول أو المساس باإلنجاز األمني والمنظومة األمنية وأجواء األمن واألمان داخل القطاع.
إن تتبــع الوقائــع واألحداث والتطــورات األخيرة في المنطقــة واإلقليم، والعــدوان الصهيوني 
المتكرر على العراق وسوريا ولبنان، والتهديدات التي أطلقها نتنياهو وقادة المؤسسة السياسية 
واألمنية والعسكرية لدى االحتالل خالل األيام القليلة الماضية، يؤكد أن أصابع االحتالل تعبث 
في طول وعــرض المنطقة العربية في إطار مخطط صهيوني خطير الســتهداف ركائز األمن 
واالســتقرار في العديد من الدول العربية وإضعاف مقاومتها وعناصر قوتها وصمودها، توطئة 
لتنفيذ المشــروع الصهيونــي- األمريكي الكبير الذي يرمي إلى إخضــاع األمة للهيمنة والنفوذ 

الصهيوني الكامل.
مــن هنا فإن العين األمنية الفاحصة ينبغي أال يغيب عنها هذا المخطط الصهيوني القذر، وأن 
تبقــى يقظة على الدوام لتفويت الفرصة على الصهاينة وكل المتآمرين على وحدتنا الوطنية 

ونسيجنا االجتماعي وأمننا واستقرارانا الداخلي.
وأخيرًا.. ينبغي التذكرة واالســتحضار دومًا أن مشروعنا الوطني المقاوم قد تأسس على اآلالم 
والمعاناة واشــتد عوده على واقع البطوالت والتضحيات، وســيقوى كيانه ويرسخ بنيانه وتمتد 
أغصانه وتزهر ثماره خالل المرحلة القادمة، مرحلة النصر والتحرير، بإذن اهلل، وســتبقى غزة 

واحة األمن واألمان والنصل الذي يتكسّر عليه تآمر المتآمرين وكيد الكائدين.

ْكَثَر النَّاِس َل َيْعَلُموَن "
َ
ِكنَّ أ ْمِرِه َوَلٰ

َ
" َواللَُّه َغاِلٌب َعَلٰى أ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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اللجنة القانونية تستمع لوكيل وزارة العدل

عقدت اللجنة القانونية جلســة استماع لوكيل وزارة 
العدل د. محمد النحال، بحضور رئيس اللجنة النائب 
محمد فرج الغول، والنواب: مروان أبو راس، ومشــير 

المصري، وأحمد أبو حلبية، ومحمد شهاب.
بدوره أثنــى النائب الغول، على جهــود وزارة العدل 
كوزارة خدماتية ودورها كحلقة وصل بين الســلطة 
القضائية والســلطة التنفيذية، منوهًا لضرورة قيام 
الــوزارة بدورها فيما يتعلق بوضع اللوائح التنفيذية 
والتفســيرية للقوانين، مشــيدًا بالخطط التفصيلية 
واالســتراتيجية التي تضعها الوزارة بهــدف االرتقاء 

بالعمل وتطويره. 
مــن ناحيتــه قدم وكيــل الوزارة شــرحًا حــول مهام 
وزارته، منوهًا لطموح الوزارة بإنشــاء محكمة بداية 
فــي كل محافظة، ومؤكدًا أن الــوزارة قامت بتعميم 
األدلة اإلجرائية على موظفي المحاكم ورؤســاء قلم 

المحاكم. 
وأشــار إلــى أن الوزارة أعــدت اســتراتيجية التطوير 
اإلداري للمحاكم، وقدمت مقترحات مشاريع تطويرية 
وبرامج خاصة بالسلطة التنفيذية، باإلضافة إلطالق 
مشــروع تفعيــل التحكيــم المؤسســي مثــل نقابة 
المهندســين والمحامين، وتمّ إعداد النماذج الخاصة 
بذلــك وهــي بمثابــة نظــام ولوائــح خاصــة بعمل 

التحكيم.
وفي نهاية اللقاء أشاد النواب أعضاء اللجنة القانونية 
بجهــود ودور الــوزارة وخاصة فيما يتعلــق بتنظيم 
العالقــة بيــن العــدل والقضــاء والمرافــق العدلية 
والقضائيــة المختلفــة، ونســبة اإلنجــاز مــن خطة 
الــوزارة، داعين الوكيل لمزيــد من الجهود نحو تميز 
الوزارة والعمل اليومــي فيها والخدمات التي تقدمها 

للمؤسسات والمواطنين. 

تفقدت النائب في المجلس التشريعي عن المحافظة 
الوســطى هــدى نعيــم، مراكــز شــرطية وأمنيــة 
بالمحافظــة، وأثنت لدى جولتها التفقدية على جهود 
األجهــزة الشــرطية واألمنية في خدمــة المواطنين 
وحاجاتهــم  لمشــكالتهم  اســتجابتهم  وســرعة 
والمحافظــة علــى أمــن الوطــن وأرواح المواطنيــن 

وممتلكاتهم. 
وشــملت الجولة ُكاًل من: األمــن الداخلي بدير البلح، 
ومقــر مباحث مركــز المعســكرات، ومركز شــرطة 
المعســكرات الوسطى، وكان مدراء األجهزة والمراكز 
المذكــورة فــي اســتقبالها، وبحثــت معهــم العديد 
مــن القضايــا التــي تتعلــق باحتياجــات المواطنين 

ومشكالتهم وآليات وضع الحلول المناسبة لها. 
وأشارت نعيم، أثناء زيارتها إلى أن المراكز الشرطية 
واألجهــزة األمنيــة فــي قطــاع غزة تعمــل في ظل 
ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد وقلة إمكانيات مالية، 
منوهــة أنها وعلــى الرغم من ذلك حققــت إنجازات 
ملموسة فيما يتعلق بأمن المواطن وحماية المنشآت 

والمؤسسات واإلنجازات الوطنية. 
بدورهم أوضح مدراء المراكز إنجازاتهم خالل الفترة 
الماضية، مؤكديــن حاجتهم الملحة لمضاعفة أعداد 
طواقم العاملين من أجــل التمكن من تقديم خدمة 
أفضــل للمواطــن، شــاكرين للنائب نعيــم، زيارتها 

ومتابعتها واهتمامها بالقضايا ذات الشأن العام.

النائب نعيم تتفقد 
مراكز شرطية وأمنية بالمحافظة الوسطى
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تقرير

بحر: مخططات وجرائم االحتالل في 
القدس محاولة يائســة لتقسيمه 

من حيث الزمان والمكان

النواب: القدس جزء من عقيدتنا 
وال يمكن ألحد أن يتخلى عنها أو 

يفرط بذرة من ترابها

أكد نواب المجلس التشــريعي علــى وجوب نصرة 
المســجد األقصــى والتصــدي لمخططــات االحتالل 
الهادفــة لتهويده، داعين أحــرار األمة للدفاع عن 
مسرى نبيها ومجابهة تغول االحتالل على المدينة 
المقدســة، وإجراءاتــه الراميــة لتهويــد المدينة 

وطمس المعالم واألثار اإلسالمية العريقة فيها. 

ودعا النواب البرلمانــات التي تقيم دولها عالقات 
مــع االحتالل للضغــط على حكوماتهــم وحملها 
على قطــع كل العالقات مع االحتــالل، والتمهيد 
ألوسع حملة برلمانية وشعبية ورسمية بهدف طرد 
ممثلي االحتالل من المحافــل الدولية والمنتديات 
البرلمانية والمؤسســات األممية، وتجريم التطبيع 

مع االحتالل بكل أشكاله وأنواعه.
جاءت تصريحــات النواب أثناء جلســة خاصة عقدها 
التشــريعي بمقره فــي الذكرى الخمســين إلحراق 
المســجد األقصى المبارك، بحضــور نواب من كتلتي 
فتح وحماس البرلمانيتيــن، "البرلمان" تابعت وقائع 

الجلسة وأعدت التقرير التالي: 

مخططات وجرائم
بــدوره افتتح النائــب األول لرئيس التشــريعي، 
الدكتور أحمد بحر الجلســة، مؤكدًا أن مخططات 
االحتــالل وجرائمــه بحــق المســجد األقصى لم 
تتوقــف منــذ أكثــر مــن خمســين عامــًا، منددًا 
بمواصلة االحتالل لحفر األنفاق أســفل األقصى 
بهــدف هدمــه وبنــاء هيكلهــم المزعــوم على 

أنقاضه.
ولفت إلــى المخططــات الصهيونيــة العنصرية 
وإجراءات القمع والهدم والتهجير والقتل واالعتقال 
التي تتبعها ســلطات االحتالل تجــاه أهل مدينة 
القدس ومقدراتها وهويتها ومقدساتها اإلسالمية 
والمســيحية لن تفلح في تحقيــق أهدافها التي 

وصفها بالخبيثة.
وأشار بحر، إلى أنه وفي الذكرى الخمسين لحرق 
المســجد األقصى على يــد المجــرم الصهيوني 
)مايــكل دينــس روهــان(، فإن التشــريعي يدق 
ناقوس الخطر ويدعو العامل االســالمي لنصرة 

األقصى. 

جماعات صهيونية متطرفة
وحــذر من هجمــات تعتــزم جماعــات صهيونية 
متطرفة شنها وتنظيمها بهدف تقسيم األقصى 
زمانيــًا ومكانيًا فــي محاوالت وصفها باليائســة 

لتنفيذ صفقة القرن المزعومة.
وطالــب قادة العــرب والمســلمين وخاصة الملك 
المغرب محمد السادس، وملك األردن عبد اهلل بن 
الحســين، ومنظمة التعاون اإلسالمي أن يتحملوا 
مســؤولياتهم الدينيــة والسياســية والتاريخيــة 

والقومية تجاه مدينة القدس والمسجد األقصى.
وثمن بحر، جهــود كلَّ المخلصين من أبناء أمتنا 
العربية واإلســالمية الذين وقفوا بجانب قضيتنا 
العادلــة، وخــص بالذكــر موقف مجلــس النواب 
األردني الذي وصفه بالشــجاع تجــاه االنتهاكات 
الصهيونيــة بحــق المســجد األقصــى المبــارك 
ومطالبتهم بطرد السفير اإلسرائيلي من العامة 

األردنيــة عمــان وســحب الســفير األردنــي من 
فلسطين المحتلة. 

خطر داهم
وقال:" إن الخطــر الداهم والتحــدي الكبير الذي 
يســتهدف المســجد األقصــى ومدينــة القــدس 
يســتدعي وجوب انتفاضة شــعبية عارمة تقلب 
موازين الصراع وتحبط مخططات االحتالل وتعيد 

توجيه البوصلة الوطنية إلى مسارها الصحيح.
وطالــب الفصائل الفلســطينية المســلحة كافة 
بحماية األقصى وأخذ دورهم الريادي في إشعال 
األرض نارًا تحت أقدام الصهاينة وتحويل حياتهم 

إلى جحيم ال يطاق.
تقرير لجنة القدس في الذكرى الخمسين إلحراق 

المسجد األقصى 
مــن ناحيته تال رئيــس لجنة القــدس واألقصى 
بالتشريعي النائب أحمد أبو حلبية تقرير لجنته، 

مذكرًا بأن جريمة إحراق المسجد األقصى المبارك 
التــي حدثت فــي 21 من شــهر أغســطس عام 
1969م، تمــت تحت ســمع وبصر قــوات الجيش 

وشرطة االحتالل الصهيونية وبحمايتها، وبدعم 
من المستوى السياسي والديني الصهيوني. 

ولفــت إلى أن الحريــق طال الجــزء الجنوبي من 
المسجد القبلي بالمسجد األقصى المبارك؛ وأتى 
الحريق المشــئوم على منبر القائد محمود زنكي 
الذي أحضره للمسجد األقصى القائد صالح الدين 

األيوبــي رحمه اهلل بعد تحريــره له وللقدس بعد 
معركة حطين المجيدة. 

جريمة شنيعة
ووصــف أبو حلبيــة، احــراق األقصــى بالجريمة 
الشــنيعة والبشــعة، مؤكدًا أنها شــكلت انتهاكًا 
صارخــًا لقدســية المســجد األقصــى وحرمتــه، 
وجريمــة حــرب صهيونيــة خطيرة بحــق أقدس 

مقدساتنا. 
ونوه إلــى أنها كانــت اســتفزازًا وتحدّيًا ســافرًا 
لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين وجسًّا 
لنبضهم؛ ممّا شــّكل خنجرًا مسمومًا في خاصرة 
األمــة العربية واإلســالمية، وصفعــة قوية لهم 
ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي 
اإلنســاني واتفاقيتــي الهــاي لعامــي واتفاقية 
جنيف الرابعة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان 
وميثــاق روما لمحكمة الجنايــات الدولية وغيرها 
من المواثيق واالتفاقيات الدولية التي نصت على 
حمايــة المقدســات ودور العبادة وعــدم االعتداء 
عليها والحفاظ على التاريخ والثقافة ألي شــعب 

يقع تحت االحتالل.

جريمة مبيَّته
ووصــف أبــو حلبية فــي تقريــره حادثــة إحراق 
األقصــى بالجريمــة النكــراء والمبيَّته، مشــددًا 
أنها جرّأت العــدو الصهيوني المجرم على تكرار 

محــاوالت االعتداء على المســجد المبارك فيما 
بعد.

وحــذر من مواصلــة االحتــالل العتداءاته على 
القــدس واأٌلقصــى ومحاوالته الخبيثــة للنيل 
منهما، مذكرًا بصور وأشــكال هذه االعتداءات 

التي ذكر منها ما يلي: 
1. إقدام العدو الصهيوني على إغالق المســجد 
األقصــى المبارك في وجــه المصلين، ومنعهم 
أداء الصــالة فيــه، ومطالبــة حاخامــات  مــن 
الصهاينة بإعادة تركيــب البوابات اإللكترونية 

على أبواب المسجد األقصى المبارك.
2. اســتمرار العدو الصهيونــي بالحفريات وإقامة 
شبكة األنفاق المتشعّبة أسفل المسجد األقصى 
المبارك وســاحاته وفــي محيطه؛ ممــا أدّى إلى 
وجود تشــققات وانهيــارات عديدة فــي أكثر من 

مكان في أسواره وساحاته وفي محيطه.
3. االقتحامــات المتواصلــة للمســجد األقصــى 
بصــورة يوميــة وخاصة فــي األعيــاد اليهودية 
وبطريقــة ممنهجة ومســتفزة مــن المغتصبين 
والمجندين والمجنــدات ورجال المخابرات وقوات 
األمــن والشــرطة الصهيونيــة لمحاولــة فــرض 
سياســة األمر الواقع في تقسيمه زمانيًا ومكانيًا 
تمهيــدًا لهدمــه وبنــاء الهيــكل المزعــوم على 
أنقاضــه، وقد ســمح العدو الصهيونــي لقطعان 
مغتصبيه باقتحام المســجد األقصــى في أواخر 
رمضــان الماضي وفي يوم عيد األضحى المبارك 

الماضي ألول مرة.
4. المحاوالت المســتمرة لجنود االحتالل بتفريغ 
مصلــى بــاب الرحمة مــن المصليــن، ومصادرة 
القواطــع الخشــبية وحامــالت األحذيــة بشــكل 
متواصل من المصلى، في خطوة لفرض التقسيم 
المكاني على المسجد األقصى المبارك أمرا واقعا.

5. االعتــداءات الصهيونيــة المتكــررة مــن قــوات 
األمــن والشــرطة الصهيونيــة على حراســه وعلى 
المصّليــن داخله، ومنع آالف المصلين المقدســيين 
والفلســطينيين من الدخول إليــه والصالة والرباط 
فيه، مستخدمين كافة الوسائل من إطالق الرصاص 

على وسائل اإلعالم المحلية والدولية 
فضح ممارسات االحتالل وانتهاكاته 

في المدينة المقدّسة ومسجدها األقصى

التشريعي: مقاومتنا لن تسمح باستمرار اعتداءات االحتالل على القدس واألقصى في الذكرى 
الخمسين إلحراق األقصى
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النواب: القدس جزء من عقيدتنا 
وال يمكن ألحد أن يتخلى عنها أو 

يفرط بذرة من ترابها

أبو حلبية: ندعو المجتمع الدولي 
لحمايــة المقدســات اإلســالمية 
والمسيحية في القدس

الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع والضرب 
بالهــراوات وغيرهــا مــن وســائل العنف ممــا أدّى 
العديــد مــن المصليــن والمرابطيــن  الستشــهاد 
في المســجد وإصابــة واعتقال المئــات منهم أثناء 

مواجهاتهم لقوات األمن والشرطة الصهيونية.
6. طمــس المعالم واآلثار اإلســالمية خاصة في 
منطقة قصور األمويين جنوب األقصى وســاحة 
البــراق غرب األقصى وبلدة ســلوان ومقبرة باب 
الرحمة اإلسالمية شرق األقصى من خالل إقامة 
العدو الصهيوني العديد من المشاريع الصهيونية 
فــي محيــط المســجد األقصــى مــن الجهتيــن 
الجنوبيــة والغربية كالحدائــق التلمودية ومبانٍ 

لمطاهر الهيكل المزعوم.

التوصيات
وإزاء مــا يتعرض له المســجد األقصــى ومدينة 
القــدس مــن هجمــة صهيونيــة شرســة طالت 
البشــر والشــجر والحجــر، وأمــام األخطــار التي 
تتهدد المســجد األقصى المبارك والقدس وسائر 
المقدّســات والمعالم واآلثار، فــإن لجنة القدس 

واألقصى قد أوصت بما يلي: 
أواًل: دعوة البرلمانات العربية واإلسالمية وجامعة 
الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي للعمل 
الجــاد على دعــم المســجد األقصــى وحاضنته 
مدينة القــدس وتثبيــت صمود أهلهــا، والعمل 
على حمايتهم وممتلكاتهــم وأراضيهم، والعمل 

فورًا على سن القوانين الالزمة لتحريم وتجريم 
التطبيــع مــع االحتــالل الصهيونــي، وتفعيــل 
القــرارات التي اتخــذت لصالح القــدس من فتح 
صناديق لنصرة أهل بيت المقدس وتكوين لجان 

داعمة للقدس والمسجد األقصى المبارك.
ثانيــًا: مطالبــة الســلطة الفلســطينية بوقــف 
التنســيق والتعــاون األمنــي مع االحتــالل فورا، 
واعتباره جريمة يعاقــب عليها القانون، ودعوتها 
لرفع يدها عن المقاومة الفلسطينية الباسلة في 
الضفة المحتلة، لتقول كلمتها وتؤدي واجبها في 

مقاومة المحتل الغاصب بضرباتها النوعية وفي 
كل الميادين.

ثالًثــا: دعوة الفصائــل الفلســطينية بأخذ زمام 
المبادرة من جديد بتفعيل المقاومة بكل أشكالها 
وفي مقدمتها المقاومة المســلحة والحفاظ على 
جــذوة انتفاضة القدس مســتمرة ومشــتعلة في 

وجه العدو الصهيوني الغاشم حتى تحقق أهدافها 
فــي انتزاع حرية األقصى والقدس من هذا العدو 
الصهيونــي، باإلضافة لمطالبتهــا بالعمل الجاد 
والفاعل لــرأب الصدع وإنهاء االنقســام وتوحيد 

الجهود وتوجيهها لنصرة القدس واألقصى.
رابعًــا: مطالبــة وزارة العدل وكافــة الحقوقيين 
الفلســطينيين في الداخل والخارج بتفعيل البعد 
القانونــي ومقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة في 
المحاكم الدوليــة على جرائمهــم بحق األقصى 
والقدس، ومطالبة السلطة باعتماد موازنة خاصة 

لدعم مشاريع صمود أهلنا في المدينة المقدسة 
والمرابطيــن والمرابطات في المســجد األقصى 

المبارك.
خامسًــا: توجيه الدعوة للعلمــاء والدعاة والقادة 
المؤثريــن بالقيام بالواجــب المطلوب منهم في 
تحفيز الناس وحثهم على نصرة القدس واألقصى 

والمقدسات بكل ما أوتوا من جهد وعزم في ذلك.
سادسًا: دعوة األمتين العربية واإلسالمية وأحرار 
العالــم بحشــد الطاقات وتوحيــد الجهود لنصرة 
المسجد األقصى والمقدسات وفلسطين وتقديم 
العــون والدعــم بــكل أنواعه ألهلهــا وخصوصًا 
المرابطيــن والمرابطات وطــالب وطالبات العلم 

في األقصى وأهلنا المقدسيين.
ســابعًا: مطالبــة وســائل اإلعالم الفلســطينية 
والعربــي واإلســالمية بالقيــام بحملــة إعالمية 
مكّثفــة في وســائل اإلعــالم المرئــي والمقروء 
والمسموع ومواقع التواصل االجتماعي من خالل 
خطة ممنهجة لفضح االنتهاكات الصهيونية في 

المدينة المقدّسة ومسجدها األقصى المبارك.
ثامنًا: دعوة المجتمع الدولي ومؤسساته الرسمية 
والشــعبية ومنظمة األمم المتحدة ومؤسســاتها 
المختلفــة ومنظمــات حقــوق اإلنســان ومجلس 
حقــوق اإلنســان للقيام بالدور المنــوط بهم في 
حماية الشــعب الفلسطيني في القدس ومسجده 
والمســيحية  اإلســالمية  ومقدســاته  األقصــى 
وحقوقــه التراثيــة والتاريخيــة والثقافيــة التي 
نصــت عليهــا القوانيــن والمواثيــق واالتفاقات 
واإلعالنــات الدوليــة، ونطالب المحاكــم الدولية 
وذات االختصاص بالعمل على محاكمة ومقاضاة 
مجرمــي الحرب الصهاينة الذين يقترفون جرائم 
الحرب ضد اإلنســانية وجرائــم التطهير العرقي 
وضــد القانــون الدولــي فــي المســجد األقصى 

المبارك وفي القدس.

نواب: ندعو البرلمانات العربية واإلسالمية 
والدولية لسن قوانين تحرم وتجرم التطبيع 

مع االحتالل الصهيوني

التشريعي: مقاومتنا لن تسمح باستمرار اعتداءات االحتالل على القدس واألقصى
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مداخالت النواب في جلسة ذكرى إحراق األقصى
نواب: على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي 

العمل فورًا على تفعيل القرارات التي اتخذت لصالح القدس وإنشاء صناديق 
لنصرة أهل بيت المقدس وتكوين لجان داعمة لهم

النائب أشرف جمعة

من ناحيته نــوه النائب عن حركة فتح أشــرف 
جمعــة، أنــه وبعد مضي خمســون ســنة على 
احراق المسجد األقصى إلى أنه لم يتغير شيء 
مــن الواقع المؤلم الذي تعانيــه األمة العربية، 
ولم يتحرك أحد لنصرة المســجد األقصى، ولم 
تتوقف االنتهــاكات الصهيونية حتى يومنا هذا 
بحق المســجد األقصى، والعدو ما زال مستمرًا 

في محاوالت تهويده.
ومضى يقــول: "حاخامــات االحتــالل يؤكدون 
أنه ال مكان إلســرائيل بدون القدس، وال مكان 
للقدس بدون الهيكل، وهم مستمرون بالسعي 
لهدم المســجد األقصى وبنــاء الهيكل في ظل 

صمت إسالمي مطبق ومريب".
ودعا إلنهاء االنقســام والعودة للوحدة الوطنية 
لتقوية الصف الفلسطيني، ولمواجهة التحديات 

اإلقليمية والدولية موحدين.
لتبنــي  التشــريعي  المجلــس  جمعــة،  ودعــا 
ورعاية حوار اســتراتيجي بمشاركة كل الطيف 
الفلســطيني للخــروج برؤيــة وطنية شــاملة 
واستراتيجية على كافة األمور وآليات المواجهة 
مــع المحتــل والعالقــات اإلقليمية بنــاء على 
مرجعيات تمت كاتفاقيات القاهرة، داعيًا مجددًا 
إلنشــاء صندوق وطني لدعم أهل القدس يبدأ 

من غزة.
النائب محمود الزهار

أمــا النائب محمــود الزهار، فقــد دعا المجلس 
التشريعي إلرسال برقية عاجلة إلى كل الشعوب 
والقيادات العربية واإلسالمية للتأكيد أن ثوابت 
األمة ال تتغير ولم تتبدل، منوهًا لضرورة كشف 
وتوضيــح جرائم االحتــالل واالنتهــاكات التي 
مســت باإلنســان وحقه في العبــادة والعقيدة 

وحقوق المسلمين والمسيحيين في القدس. 
وطالب بعرض القضية على المؤتمرات العربية 

واإلســالمية والدوليــة التخــاذ قــرارات يتبعها 
تطبيــق عملــي لتثبيــت الشــعب علــى أرضه 

والحفاظ على مقدساته في فلسطين.
وحمــل المطبعين العــرب بعالقاتهم مع العدو 
المســئولية الكاملــة عمــا يجري فــي القدس 
بالثوابــت  والمســاس  األقصــى  والمســجد 

الفلسطينية.
ودعا لعقد مؤتمرات على مدار الســنة لتوضيح 
الحقائق ولتأكيد أن الذي يجري هو جرائم بحق 

االنسان واألرض والعقيدة.
وأكد علــى ضــرورة انشــاء وتفعيــل وتمويل 
صندوق القدس للحفاظ على االنسان وهويته 
العــدو  المقدســية حتــى يســتطيع مواجهــة 

الصهيوني.
النائب إبراهيم المصدر

من طرفه قــال النائب عن حركة فتح إبراهيم 
المصــدر:" إن األفــكار والعقيــدة التــي انطلق 
منها اإلرهابي الصهيوني الذي أحرق المســجد 
األقصــى قبــل 50 ســنة هــي نفــس األفكار 
والعقيــدة التــي يحملها اليهــود اليــوم الذين 
باقتحاماتــه  األقصــى  المســجد  يســتهدفون 
اليوميــة ومحــاوالت تغييــر معالمــه وطمــس 

تاريخه االسالمي.
وأكــد أن األقصــى جــزء أســاس مــن عقيــدة 
المســلمين، وبالتالي قضية القدس مســؤولية 
التعــاون  منظمــة  داعيــا  المســلمين،  كافــة 

اإلسالمي لتحمل مسؤولياتها تجاه القدس.
ولفت إلى أن الحالة الفلسطينية ضعيفة بسبب 
االنقسام وافرازاته، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة 
من الفلسطينيين أصبحت عاجزة عن متطلبات 
الحيــاة اليومية، وقال" يجــب أن نصنع مواطن 
قــادر على الصمود حتى ال نبــق رهن األحداث 

اإلقليمية والدولية".
وأشــار إلى ضرورة وضع حلول لألفق السياسي 
الفلســطيني، وبذل كل ما يمكــن للخروج من 
المجهــول وأن التنــازل مــن أجــل الوطــن أمر 
مطلوب من الكل الوطنــي، داعيًا جميع القوى 

والفصائل للمشاركة بحمل المسؤولية. 
النائب يونس األسطل

بــدوره أشــار النائــب يونس األســطل، إلى أن 
مشــكلة شعبنا كانت في قيادة متفردة في كل 
الفترة التي تعرض فيها الشــعب الفلســطيني 

للمذابح المتفرقة واالبتالءات الجسام.
ولفــت أن التوصيــات مجترحــة مــن توصيات 

سابقة كثيرة بمناشدة السلطة برفع يدها عن 
المقاومــة ومناشــدة األمم المتحــدة وهذا غير 

مجدي.
وشــدد علــى ضــرورة اســتحضار تجربــة غزة 
والمقاومة في اخراج االحتالل واستنســاخ ذلك 

في الضفة الغربية.
واعتبــر األســطل أن العقبة الكبــرى والمعيق 
الرئيــس لتفعيــل المقاومة مــع االحتالل في 
الضفة الغربية هو التنسيق األمني، داعيًا أحرار 
شــعبنا في الضفة الغربية المحتلة للتحرر من 
قبضة األجهزة األمنية ولفظهــا نظرًا لخيانتها 
لشــعبنا وقضيتنــا وتآمرهــا مــع المحتل ضد 

مصالحنا الوطنية العليا. 
النائب مشير المصري

أكد النائب مشــير المصــري، أن جريمة احراق 
المســجد األقصــى مازالت مســتمرة من خالل 
الحفريــات واالقتحامــات والتهويــد الممنهــج 
وتفريــغ القدس وضواحيها من ســكانها وهدم 
بيوتهــا، وكل ذلــك يدلــل أن الحريــق ما زال 

مشتعال حتى يومنا هذا.
الفتــًا لضــرورة توحيــد الموقف الفلســطيني 
ليتمكن شعبنا من مواجهة المؤامرات اإلقليمية 
والدولية والصمود في وجه مخططات الرئيس 
األمريكي الســاعي لتصفيــة القضية وتوطين 

الالجئين في أماكن تواجدهم. 
وشــدد على ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني 
تجاه القدس، مؤكدًا أن هذا من شأنه المحافظة 
على إسالمية المسجد األقصى وعروبة القدس، 
داعيــًا كل األطراف لترجمة األقــوال إلى أفعال 
واالستناد للقرارات الوطنية بالتحلل من اتفاق 

أوسلو ووقف التنسيق األمني.
النائب يوسف الشرافي

من طرفــه قال النائب يوســف الشــرافي:" إن 
ما حــدث وما زال يحــدث يؤكد علــى الطبيعة 
االجرامية للعدو المجرم ومازال الحريق مستمرا 

بالحفريات والتهويــد واالقتحامات وتدمير أكثر 
مــن 130 منزل فــي القدس منذ بدايــة العام 
2019 ومــن خالل اجرام اإلدارة األمريكية التي 
تشارك في حريق جديد من خالل نقل سفارتها 
للقدس ومشــاركة سفيرها بافتتاح نفق أسفل 
المســجد األقصى، الفتًا أن ذلك كله يحدث في 
ظل تطبيع عربي خبيث وصمت إسالمي مريب.
وطالب النائب الشرافي، المسؤولين في وزارات 
التعليم والثقافة وكل الجهات المختصة للوقوف 
عند مســؤولياتهم تجاه قضية القدس، واصفا 

التطبيع العربي مع المحتل بالخياني.
النائب سالم سالمة

أكــد النائب ســالم ســالمة، أن حــرق األقصى 
كان مخطط له من المســتوى الرسمي، وادعاء 
االحتــالل أن من حــرق األقصى مختــل عقليا 
هو تماهــي من القضاء الصهيونــي مع فعلته 
القبيحة، مشــددًا على أن عــدم وجود ردة فعل 
عربية وإســالمية زاد من اعتداءات الغرب على 

المسلمين في كل مكان في العالم.
وقــال: "عــدم ردة الفعــل علــى الجريمــة جرأ 
األقصــى  المســجد  تهويــد  علــى  االحتــالل 
ومحــاوالت تقســميه زمانيــًا ومكانيًا، وشــجع 
المطبعين للتمادي في غيهم المرفوض وطنيًا 

وقوميًا وشعبيًا". 
وندد بمســارعة الخطــى نحو التطبيــع وزيارة 
شــخصيات عربيــة لدولة الكيــان، معتبــرًا أن 
استقبال الشخصيات الصهيونية في العواصم 
العربيــة بمثابــة العــار علــى األمــة العربية، 
منوهًا أن ذلك شــجع العدو لإلسراع في وتيرة 

االنتهاكات والتهويد لألرض الفلسطينية. 
وناشــد العالــم العربــي واإلســالمي إلى وقف 
الهرولة والتطبيع مع االحتالل، داعيا الســلطة 
لوقف التنســيق األمني الذي أعاق المجاهدين 
عن الدفــاع عن القــدس، وضــرورة إطالق يد 
المقاومة المسلحة في كل األرض الفلسطينية.
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النائب األسطل المقاومة المسلحة 
ضد االحتالل هي الطريق لتحرير المسجد األقصى

النائب أبو حلبية يفتتح جدارية "لبيك يا أقصى"
افتتــح النائــب عــن كتلــة التغيير واإلصــالح في 
محافظــة غزة ومقــرر لجنة القدس فــي المجلس 
التشريعي األستاذ الدكتور أحمد أبو حلبية، جدارية 
"لبيك يا أقصى" في ذكرى احراق المسجد اأٌلقصى 

بميدان الجندي المجهول وسط مدينة غزة.
وحضــر حفل افتتاح الجداريــة نائب رئيس مجلس 
ادارة رابطة الفنانين الفلسطينيين األستاذ سعدي 
العطــار، وكــوادر مــن هيئــة التوجيــه السياســي 
والمعنــوي، وعــدد من قيــادات الفصائــل والقوى 

اإلسالمية والوطنية. 
بدوره أكد النائب أبو حلبية، خالل كلمته على مكانة 
المســجد األقصى وقداســة أرضها وضرورة الدفاع 
عنها بكل قــوة ممكنة، مشــيرًا أن جريمــة احراق 
المســجد األقصى علــى يد المتصهين األســترالي 
"مايــكل روهان" ما زالت مســتمرة بأبعادها ومنها 
حفر األنفاق أسفل األقصى وسحب الهويات من أهل 
المدينة وابعادهم عن مسقط رؤوسهم، باإلضافة 
لالقتحامات اليومية لألقصى التي تمارسها جماعات 
صهيونيــة متطرفــة، وهــدم منازل المقدســيين 
ومحاوالت طمس المعالم التاريخية الشــاهدة على 
عروبة المدينة واستبدالها بمعالم صهيونية مزورة.

مشيدًا بصمود أهالي القدس في الدفاع عن المسجد 
األقصى والمرابطة في ساحاته، مطالبًا جميع الدول 
العربية واإلســالمية للتحرك لوقف جرائم االحتالل 

ضــد القــدس وأهلها ووقــف مخططــات االحتالل 
التهويدية. وفي نهاية كلمته أثنى النائب أبو حلبية 
علــى فعاليــات الفنانين برســم الجداريــة، مثمنًا 

تعاهدهــم على نصرة القدس والمســجد اأٌلقصى 
من خالل رسوماتهم ومجســماتهم التي ينجزونها 

بهدف دعم أهل القدس وتعزيز صمودهم. 

 أكد النائب يونس األســطل، أن المقاومة 
الصهيونــي  االحتــالل  ضــد  المســلحة 
هي الطريــق لتحريــر المســجد األقصى 
التــي  الجرائــم  أن  مشــيرًا  وفلســطين، 
يمارســها االحتالل بحق المسجد األقصى 

ستعجل في نهايته وزواله.
وقــال األســطل فــي تصريــح صحفــي:" 
بعد نصــف قرن مــن الزمان علــى احراق 
االحتــالل للمســجد األقصــى لــم تتوقف 
جرائــم االحتــالل ضد المســجد األقصى، 
ولكنهم في الســنوات األخيرة يســابقون 
الزمن في الوصول لألســطورة التي تقول 
إن المسيح المخلص للصهاينة لم يظهر إال 
إذا أقامــوا الهيكل مقام األقصى، ومن هنا 

فإن اقتحام باحاته ومحاولة اقتسامه زمانيًا 
ومكانيًا عــن طريق الهيمنة عليه كل هذا 
لهــدف الوصول لتحقيق تلك الخرافة التي 
ال أســاس لها من الصحة". وأضاف:" بدون 
المقاومة المســلحة سيظل اليهود ماضين 
فــي هذا اإلجــرام إلى نهاياتــه ولكني جد 
متفائــل أن هذا االجرام في حق المســجد 
األقصى ســيعجل فــي نهايــة االحتالل". 
وأوضح النائب األســطل، أن الجرائم التي 
يمارســها االحتالل في المســجد األقصى 
تســتفز كل مــن كان فــي نفســه آدميــة 
فكيف بشباب اإلسالم الذين وصفوا بأنهم 
الطائفــة المنصــورة فــي بيــت المقدس 
وأكناف بيت المقدس، مبيننًا أن من دالئل 

بــأن  ذلــك 
ل  طفــا أل ا
لــم  الذيــن 
يناهزوا الحلم 
يملكون  باتوا 
الجــرأة  مــن 
يهجموا  بــأن 
كين  لســكا با
جنــود  علــى 
ل  حتــال ال ا

ولــو أدى ذلك الستشــهادهم. ودعا النائب 
األســطل الشــعوب العربيــة واإلســالمية 
لدعم صمود أهالي القــدس أمام العدوان 
الصهيوني المستمر بحق القدس واألقصى.

النائب شهاب يدعو للتدخل العاجل
 لإلفراج عن األسير المريض أبو معيلق

حمل االحتالل المسؤولية عن حياته

دعــا النائب عن كتلــة التغييــر واالصالح 
البرلمانية محمد شــهاب، منظمات حقوق 
اإلنســان والمؤسســات المعنيــة بحقــوق 
األسرى للتدخل العاجل لإلفراج عن األسير 
في سجون االحتالل مراد أبو معيلق، الذي 
يخــوض إضرابًا مفتوحًــا عن الطعام في 
ســجون االحتالل، وتم نقله للمستشــفى 

بعد تردي حالته الصحية.
المؤسســات  شــهاب،  النائــب  وطالــب 
اإلنســان  حقــوق  ومنظمــات  الحقوقيــة 
والمؤسسات الدولية وأحرار العالم للتحرك 
العاجــل إلنقــاذ حياة األســير المريض أبو 

معيلق واإلفراج عنه من سجون االحتالل.
وأشــار في تصريح صحفي إلى أن األسير 
أبــو معيلق يعانــي أوضاعًا صحيــة بالغة 

الصعوبــة ومــن الواجب بــذل كل الجهود 
لضمــان االفراج عنه من ســجون االحتالل 

بأسرع وقت ممكن. 
ونوه النائب شــهاب لضــرورة االصطفاف 
الشــعبي والرسمي مع قضية األسرى أمام 

الهجمــة التــي تشــنها ســلطات االحتالل 
عليهــم وتحديــدا المرضى منهــم، داعيًا 
لضرورة مســاندة األســرى المضربين عن 
الطعــام فــي ســجون االحتــالل وتفعيل 
األنشــطة المســاندة لهــم فــي الشــارع 
الفلســطيني لتبقــى قضيتهــم حيــة في 

النفوس.
والجديــر ذكــره أن العديــد مــن األســرى 
يعانــون حاالت صحيــة خطيرة جــدًا جراء 
معاناتهــم مــع المــرض وبفعل سياســة 
اإلهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجون 
معهم، وكان أخر هؤالء األســرى المرضى 
هو األسير مراد أبو معيلق، الذي تدهورت 
حالته الصحية وتم نقله إلى المشفى وهو 

في حالة خطيرة. 

نواب التغيير واالصالح 
يلتقون رئيس 

وأعضاء بلدية غزة
التقــى وفد من نــواب كتلة التغييــر واإلصــالح البرلمانية مع 
رئيــس وأعضــاء المجلس البلــدي الجديد لبلديــة غزة، وضم 
الوفد ُكاًل مــن النواب: محمود الزهار، مــروان أبو راس، أحمد 
أبــو حلبية، محمد فــرج الغول، ومشــير المصــري، وكان في 
اســتقبالهم رئيــس البلدية الدكتــور يحيى الســراج وأعضاء 

المجلس البلدي الجدد.
وهنأ النواب رئيس وأعضاء المجلس البلدي الجديد بمناســبة 
اســتالمهم مهام مناصبهم، متمنين لهم التوفيق والســداد، 
ومؤكديــن أن غــزة تمر بظــروف بالغــة الصعوبــة والتعقيد 
األمــر الذي يفرض على المجلس البلــدي العمل بأقصى جهد 

مستطاع من أجل تقديم الخدمة األفضل للمواطنين.
بــدوره طالــب رئيس كتلة التغييــر واإلصــالح النائب محمود 
الزهــار، رئيس البلديــة والمجلس البلدي بضــرورة االهتمام 
بالمخيمات وتقديم الخدمات األفضل لها، خاصة في الخدمات 
األساسية وذلك نظرًا لتراجع عمل األونروا في المخيمات خالل 

الفترة األخيرة. 
وأكــد النواب أن التشــريعي يضــع على ســلم أولوياته قانون 
البلديــات بهدف تطويره وتعديله، داعين البلدية للمســاهمة 
فــي انجاز هــذا القانون لما له من أهمية وانعكاســات إيجابية 

على عمل البلديات. 
من جانبه عبر رئيس البلدية يحيى السراج، عن شكره وتقديره 
للمجلس التشــريعي ونواب كتلــة التغيير واالصــالح على ما 
يقدموه من خدمات للمجتمع الفلسطيني عبر أعمالهم الرقابية 

والتشريعية والنيابية. 
وأكــد أن المجلس البلدي يمثل أبنــاء محافظة غزة بأكملهم، 
منوهًا إلى أنهم سيبذلون كل ما يستطيعون من جهد من أجل 
تقديم أفضــل الخدمات للمواطنيــن دون التمييز بين األحياء 

الواقعة داخل نفوذ البلدية. 
وأوضح السراج، أن خطة البلدية في الفترة القادمة تركز على 
عــدة محاور ذكر منها: ترتيب البيــت الداخلي للبلدية وتفعيل 
العمــل فيهــا، وتطوير المراكــز الثقافية للبلدية واســتغاللها 
لألفضــل، باإلضافة لتطويــر الخدمات المقدمــة للمواطنين، 

واستثمار التمويل الخارجي للبلدية وتوجيهه بالشكل األمثل.
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مدير التحرير
ماجد أحمد أبو مراد

تحرير ومتابعة
حسام علي جحجوح 

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  

المجلس التشريعي الفلسطيني

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

تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

محاوالت فاشلة

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

منذ سنوات طوال وغزة تواجه المؤامرات الداخلية والخارجية والتي يتم تغليفها أحيانًا 
بمسميات مختلفة منها ما هو ذات طابع اجتماعي وأخرى ذات بعد سياسي، وغير ذلك 
من مســميات وأشكال وألوان متعددة غير أن الهدف واحد وهو إشاعة الفوضى األمنية 

في البالد وافشال القائمين على حكمها وإداراتها. 
لقــد جابهت غزة الهجمات الصهيونية عليها بــكل رباطة جأش وصبر منقطع النظير، 
فكان العدوان تلو العدوان الذي تشــنه "إسرائيل" على قطاع غزة ومقاومته وقاطنيه 
المدنيين الذين يفترض أنهم محميون بقوة القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني 

واالتفاقيات الدولية واألممية.
ثم جاءت المحاوالت اليائســة من قبل الســلطة فــي رام اهلل للتضييق على المواطن 
الغزي من سياســة قطــع الرواتب، ومنع ادخــال األدوية وإيقاف أوامــر الصرف المالي 
للــوزارات والمؤسســات الحكوميــة، وليــس انتهــاًء بمنــع التحويالت الطبيــة وعالج 

المواطنين بالخارج. 
أضــف إلى ذلك كله المحاوالت اإلقليمية التي يتم تصديرها للقطاع ســواء كانت ذات 
طابع سياســي أو غير ذلــك، غير أن كل تلــك المحاوالت بائت بالفشــل بفضل صبر 
المواطن الغزي وثباته وتمســكه بحقوقه وممثليه الشــرعيين والمنتخبين، باإلضافة 
لفضــل تيقظ األجهــزة األمنيــة والشــرطية العاملة في قطــاع غزة وحكمــة رجالها 

ومسئوليها وعزم منتسبيها والعاملين فيها. 
مؤخرًا كانت االنفجارات التي وقعت ليلة أمس األول واستهدفت نقاط وحواجز للشرطة 
الفلســطينية في مدينة غزة وأسفر عنها استشــهاد ثالثة من رجال الشرطة واصابة 
أخرين وهو حادث بال شك مرفوضة من الناحية الوطنية والقومية واألخالقية كما هي 

كذلك وقبل كل شيء من الناحية الشرعية. 
هذه المحاوالت كلها مصيرها الفشل وذلك ألن غزة استعصت على العدوان والمؤامرات 
ومحاوالت الفلتان األمني المختلفة، غزة وباختصار لن تعود لسابق عهدها مع الفوضى 
والفلتان األمني الذي كانت ترعاه مؤسســات وأجهزة أمنية كبيرة وبشكل منظم، كل 
المؤشــرات والتقديرات األمنية والسياســية والفكرية تقول إن هذه الفترة ذهبت إلى 

غير رجعة.
تهديدات االحتالل

وكمــا هو معلوم ومعرف تقفز كل فترة إلى الســطح تهديــدات االحتالل وقادته لغزة 
وأهلهــا ومقاومتهــا األبية، وهــذه المرة تأتــي تلك التهديــدات في إطــار المزايدات 
االنتخابية بين األحزاب الصهيونية على اعتبار أن المجتمع الصهيوني ينتظر استحقاق 

انتخابي منتصف سبتمبر القادم. 
حمى االنتخابات الصهيونية عودتنا على المزايدات بين األحزاب وذلك على حساب الدم 
الفلسطيني، غير أن الثابت هذه المرة أن قادة العدو من عسكريين وأمنيين وسياسيين 
جلهم يعلمون أن غزة باتت تمتلك قوة معينة وأن مقاومتها ال تعرف التراجع وال ترغب 

باالنحناء أو االنثناء أو االنكسار عالوة على رغبتها باالنتصار ورفض الهزيمة. 
لذلــك يعرف قــادة العــدو أن تهديداتهم ال تعدو عــن كونها صراعــات انتخابية بين 
أحزابهــم، لقد تبخــر حُلم الصهاينــة بإغراق غزة وســط ظلمات البحــر غير أنهم ال 
يستطيعوا أن يصرحوا بذلك، ويبقى األمل في نفوسهم بإيجاد حلول أمنية وعسكرية 

لمشكلة غزة قائمًا إلى حدٍ ما، غير أن تحقيقه من الصعوبة بمكان. 
قد تلجــأ الحكومة القادمة في دولة االحتالل لحلول جريئــة مثل ضم الضفة الغربية 
المحتلــة، أو على األقل ضم التجمعات االســتيطانية الكبرى لتكــون جزء من دولتهم 
المزعومة وكيانهم المغتصب وهذا من شــأنه أن يزيد السلطة في الضفة ضعفًا فوق 

ضعف.
أمــا غزة فقــد أصبحت األصــوات الصهيونية تتعالى بشــأنها وتنادي بإيجــاد الحلول 
المناسبة لها كي تعيش بنوع من السالمة االجتماعية ليس حبًا في غزة بل طمعا في 

اتقاء قوتها أو شرها وفق رؤية وحسابات وفهم عدونا.

رئاسة ونواب التشريعي يزورون عائلة الشهيد 
إسماعيل أبو شنب ويشيدون بروحه الوحدوية 

في الذكرى الـ "16" الستشهاده

النائب المصري يلتقي 
مدير عام اإلسكان التعاوني بوزارة األشغال

ناقشا مشروع إسكان الفقراء

زار وفــد من نــواب المجلــس التشــريعي عائلة الشــهيد القائد 
إسماعيل أبو شنب، بمناسبة الذكرى السادسة عشر الستشهاده، 
وكان جمع من عائلة الشهيد أبو شنب في استقبال وفد التشريعي.

وكان أحمد بحر النائب األول لرئيس التشريعي على رأس الوفد 
الــذي ضم كاًل مــن النواب: محمد فرج الغول، يونس األســطل، 

يوسف الشرافي، مشير المصري، محمد شهاب، وهدى نعيم.
مــن ناحيتهم أشــاد النواب بالتضحيات الجســام للشــهيد، 
مســتذكرين مواقفه البطولية والوطنيــة في خدمة الوطن 
والقضية، مشيرين إلى أنه كان يتمتع بروح وطنية ووحدوية 

فــي العمــل الوطني، وكان يفضل التنســيق مــع الفصائل 
والقــوى الوطنية فيما يخص الشــأن الفلســطيني الداخلي 
والسياســي، مشــددين على أنه استشــهد وهو يرفع شعار 

الوحدة الوطنية وكان يبذل جهود كبيرة من أجل ذلك.
بدورها رحبت عائلة أبو شنب بالوفد شاكرة لهم اللفتة الطيبة 
بزيارة عائلة الشهيد وبيته في ذكرى استشهاده، وموضحة أن 
عائلة الفقيد وأعداد غفيرة من محبيه الذي تتلمذوا على يديه 
ما زالوا يفتقدونه في كل المناســبات واألوقات وهم يسيرون 

على أثره في خدمة الوطن والشعب والقضية الفلسطينية.

التقى النائب في المجلس التشــريعي مشير المصري، مع مدير 
عام اإلسكان التعاوني بوزارة األشغال العامة واإلسكان، المهندس 
حاتم النبريص، بحضور عدد من اإلداريين والمهندسين، وناقش 
معهم عــدد من القضايــا المهمة والخاصة بمشــروع اإلســكان 

التعاوني لألسر الفقيرة والمحتاجة لإليواء وترميم بيوتها.
هذا وتضمن اللقاء حديثًا موســعًا حول ملفات رئيسية تهم عمل 
الوزارة، باإلضافة لمناقشــة ســبُل تعزيز التواصــل الدائم بين 
وزارة األشــغال العامة واإلسكان وممثلي الشعب الفلسطيني بما 
يعود بالنفع على أبناء شعبنا وخاصة الشرائح الفقيرة والمهمشة. 
بــدوره أوضح النائب المصــري، أن اللقاء يهدف إلى حل 
القضايــا العالقــة للمواطنيــن من أصحــاب االحتياجات 
الملحة والخاصة بتوفير ســكن مناســب لهــم، وكذلك 

األسر المستورة والفئات المهمشة ومحدودي الدخل. 
وأشاد بالدور الكبير للوزارة في التخفيف من معاناة المواطنين خاصة 
المتضررين والفقراء من خالل تنفيذ المشــاريع اإلسكانية التي من 

شأنها خلق فرص عمل وتوفير مساكن جيدة لألسر المحتاجة.
من ناحيته تحدث النبريص، عن انجازات الوزارة الخاص 
بتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار ومشاريع اإلسكان التعاوني 

بدعم كريم من الدول الصديقة للشعب الفلسطيني. 
ونوه أن اإلدارة العامة لإلسكان التعاوني تبذل أقصى ما تستطيع 
من جهــود من أجل توفير تمويل للمشــاريع الخاصة بمســاكن 
الفقراء ســواء على صعيد الترميم أو إنشــاء بيــوت جديدة، الفتًا 
إلى أن إدارته قد أعدت المخططات الهندســية الالزمة لمشاريع 

اسكانية متوقعة وتسعى إليجاد التمويل المناسب لها.


