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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

ًة َواِحَدًة ُأمَّ
امتدح القرآن الكريم األمة بســبب وحدتها في أكثر من موضع من كتاب اهلل 
تعالى، وحينما كانت أمتنا واحدة، ومتماسكة، كانت الغلبة والمنعة والقوة من 
نصيبنا، بل كانت تخشــانا األمم وتحسب لنا ألف حساب، حينما كنا موحدين 
كنا بالضرورة أقوياء، ونحن نتفيء ظالل شهر رمضان المبارك نستذكر وحدة 
أمتنا اإلسالمية، ونخط بأقالمنا بعضًا من النماذج المشرقة لعلنا نعيد أمجاد 

هذه األمة العظيمة.
فحينما كانت األمة تعتبر أن شــهر رمضان المبارك هو شهر للجهاد والقرآن، 
وليــس للنوم والكســل والبطالــة، كان لنا مع صفحات المجد الخالدة أوســع 
نصيب، ففــي رمضان كانت غزوة بــدر الكبرى، وفتح مكــة، ومعركة بالط 
الشهداء، وعين جالوت، وغيرها من المعارك التي غيرت وجه التاريخ وفرضت 

واقعًا سياسيًا وجغرافيًا جديدًا لصالح األمة اإلسالمية العظيمة. 
أمــا اليوم باتت األمــة غير موحدة، وأصبحت بالدنا يســودها الفقر والتخلف 
والبطالة، وعدد ما شئت من المشكالت العصرية التي أصابت امتنا اإلسالمية 
في مقتل، حيث أصبح بعضنا يقتل بعض، يوم أن تخلينا عن وحدتنا تلقائيًا 

أصبحنا متفرقين متشرذمين، ال تخشانا األمم بل وتستخف بنا. 
تفرقنــا وعــدم وحدتنا أغرى أعــداء أمتنا فينا، وجعلهم ينظــرون لمقدراتنا 
وخيراتنا وثروات بالدنا، بل أصبحوا يعتبرون أنفسهم شركاء لنا، وربما تسلل 
إلى نفوســهم قناعة مفادها أنهم أحق منا بتلك الثروات والخيرات، وما ذلك 
لشــيء إال ألننا أمة ضعيفة متفرقة ال تقوى على حماية نفســها وال بلدانها 
التــي تغزوها الخالفات والشــقاق ويســودها الضعف والخالفات السياســية 
واالجتماعيــة والثقافيــة على الرغم من كوننا أمة موحــدة في الدين واللغة 

والقومية وغير ذلك من أنواع وأشكال الوحدة.
ولــو أردنــا لألمة أن تعود لســابق عهدها من القوة والتالحــم فال بد لنا من 
وقفات مع أنفســنا، إن العودة لوحدة الصف وتماســك األمة اإلسالمية ليس 
باألمر المســتحيل بل هو ممكن، ولو تم هذا األمر لوجدنا األمم والشــعوب 

األخرى تضعنا في موضع أخر من الذي نحن عليه االن. 
علينا أن نفكر جديًا بالوحدة ولو على مراحل، ماذا لو توحدت منطقة الخليج 
العربي مثاًل كوحدة جغرافية وقوة اقتصادية ال يســتهان بها، وماذا لو فعلنا 
ذات الشيء في المغرب العربي، ثم دول ما يعرف بالهالل الخصيب، أو الشام 
الكبــرى، على اعتبار أن تلك المناطق تجمعهــا بيئة جغرافية واحدة، أو على 
األقل متشــابهة إلى حد بعيد، ومن ثم يمكن لتلــك التجمعات أن تفكر بعد 
ذلك بالوحدة العامة أو الشــمولية، حينها ســنكون قــوة ال يمكن ألي أحد أن 

يفكر في تجاوزها أو االعتداء عليها. 
إن األمــم اليوم تنهض بالوحــدة وبها تتقدم، لماذا نــرى أوروبا وغيرها من 
الدول تتظافر جهودها مع بعضها، وتسعى نحو التقارب والوحدة على الرغم 
مــن االختالفــات الكثيرة بينها، في حين نحن تســير نحو مزيــد من التفرق 

والتشتت، أليس نحن أولى بذلك من غيرنا. 
ماذا لو توحد العالم العربي لوحده فضال عن العالم اإلســالمي، باختصار لو 
توحد العرب فسيكون تحت أيديهم سنويًا قوة مالية تقدر قيمتها بما يقارب 
"ســتة ترليون دوالر" وهو اجمالي الناتج القومي المحلي، وبذلك نصبح في 
المرتبــة الرابعة بعد الواليات المتحدة األمريكية والصين واالتحاد االوروبي، 
وســتصبح مساحة العرب االجمالية "ثالثة عشــر مليون ونصف المليون كم 
مربع"، بمعنى سنكون بالمرتبة الثانية بعد روسيا االتحادية، وسنتحول إلى 
ثالث قوة بشــرية في العالم بعد الصين والهند، وســيكون لنا جيشًا قوامه " 

أربعة ماليين مقاتل" فهل نشهد تحقق هذا الحلم يومًا؟؟  
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

قدم وفــد برلماني واجب العــزاء لذوي 
شهداء الذكرى السبعين للنكبة، وتجول 
الوفد على مدار ثالثة أيام متتالية على 
بيوت عزاء الشهداء وكان في استقبالهم 

وجهاء العائالت وذوي الشهداء. 
وفي تصريحات صحفية أدلى بها النائب 
األول لرئيس التشريعي أحمد بحر، أثناء 
جولته على بيوت العــزاء، قال:" إن غزة 
من خالل مسيرات العودة ودماء الشهداء 
هي من وقفت وحدها ضد نقل السفارة 
األمريكية إلى مدينــة القدس المحتلة، 
وغــزة بفصائلهــا وقواهــا الوطنية لن 

تسمح بتمرير صفقة القرن".
واســتهجن بحر، اقدام قــوات االحتالل 
بإطالق النــار الحي علــى المتظاهرين 
األطفــال  مــن  ومعظمهــم  بســلمية 
المشــاركين في مســيرات الذكــرى الـ 
"70" للنكبــة، مؤكدا أن المســيرات لن 

تتوقف إال بعد تحقيق أهدافها.
واعتبر على أن مســيرات العودة شكلت 
أســلوبًا نضاليــًا إبداعيًا متميــزًا لفضح 
وإحراج االحتالل في الســاحة اإلقليمية 
والدوليــة، مضيفــًا أن االحتالل يعيش 
أمــام  واالرتبــاك  التخبــط  مــن  حالــة 

الجحافــل الهــادرة التي ترابط بشــكل 
يومي وســلمي وشــعبي أمام األسالك 

الزائلة. 
وأكــد أن صفقة القرن وكل المخططات 
والمؤامــرات التي تســتهدف النيل من 
حق العودة والقدس والمقدسات وتحاول 
ســلب ومصــادرة أرضنا الفلســطينية، 
ســوف تفشــل وتتحطــم علــى صخرة 
ثبات وصمود شعبنا ومقاومته الباسلة، 
مؤكــدًا علــى قدســية حــق العــودة، 
ومشــددًا علــى أنــه ال يخضــع مطلقًا 

للمساومة أو االبتزاز. 

بحر: غزة وحدها وقفت بدماء شهدائها ضد 
نقل السفارة األمريكية للقدس 

بحر يواسي نجل أحد شهداء مسيرة العودة في خان يونس

النواب لدى تعزيتهم عائلة أحد شهداء 14 مايو

لدى تعزيته ذوي الشهداء 
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نواب التشريعي 
يشاركون في جمعة 
الوفاء لدماء الشهداء

نواب القائمة العربية المشتركة يتضامنون مع نواب القدس المبعدين 

زار وفــد من نــواب القائمــة العربية المشــتركة بالداخل 
المحتــل، مكتب نواب رام اهلل والقدس، معلنين تضامنهم 
مع نواب المجلس التشريعي المبعدين عن مدينة القدس 
بموجــب قرار وزيــر داخلية االحتــالل، وضم وفــد النواب 
العــرب ُكاًل مــن: مســعود غنايــم، طلــب أبو عــرار، عبد 
الحكيم الحاج يحيى، وســعيد الخرومي، باإلضافة لقيادات 
مجتمعية وسياســية من الداخل المحتــل عام "48"، منهم 
رئيس الحركة اإلســالمية في جنوب فلســطين المحتلة، 

ورئيس المكتب السياســي للحركة وغيرهم من النشطاء 
والسياسيين العرب. 

وعبــر نــواب الداخــل، عــن تضامنهــم مع نــواب القدس 
المبعدين على إثر قرار وزير داخلية االحتالل بتجديد سحب 
إقامتهــم وإبعادهم عن مدينة القدس إلى الضفة الغربية 
المحتلة، معبرين عن رفضهم لهذا القرار العنصري الهادف 
إلــى تفريغ مدينــة القدس، ووعــد النــواب بمتابعة هذه 
القضية في المحافل المختلفة على كافة الصُعد السياسية 

والقانونيــة والحقوقيــة، مؤكديــن استشــعارهم بالخطر 
الحقيقي الذي ســيطال أهل القدس بكافة شرائحهم على 
إثر هذا القرار، باإلضافة إلى القرارات العنصرية في الفترة 
األخيرة بشــكل خاص التي يتم ســنّها من قبل كنيســت 

االحتالل اإلسرائيلي. 
وتناول اللقاء الشأن الفلسطيني الداخلي، حيث أكد الحضور 
على ضرورة الوحدة الوطنية واستشــراف خطورة المرحلة 
القادمة مما يســتدعي تضافر كافة الجهود للتصدي لهذه 

الهجمــة التي تهدد مشــروعنا الوطنــي وهويتنا الوطنية 
ومقدســاتنا اإلســالمية والمســيحية وعلى رأســها الخطر 

المحدق بالمسجد األقصى المبارك في المرحلة القادمة.
ومــن الجدير ذكــره أنه كان في اســتقبالهم نواب القدس 
المبعديــن وهم: محمد أبــو طير، محمد طوطــح، وأحمد 
عطون، ووزير القدس الســابق خالد أبــو عرفة، باإلضافة 
إلى العديد من نواب المجلس التشــريعي بالضفة الغربية 

المحتلة. 

التشريعي يعقد جلسة خاصة بمناسبة النكبة بمشاركة العشرات من البرلمانيين العرب والدوليين
07-04

تصريحات محرفة وغير دقيقة.. عدوان 
ينفي نية غزة السيطرة على المعابر

نفى رئيس اللجنة االقتصادية 
بالمجلــس التشــريعي النائب 
عاطــف عــدوان، مــا تداولتــه 
بعض وســائل االعالم مؤخرًا 
غــزة  لماليــة  دعوتــه  حــول 
للســيطرة على معابر القطاع 
العامليــن  طواقــم  وطــرد 
فــي  عــدوان  وأضــاف  فيهــا، 
تصريــح صحفــي خــص بــه 
الدائــرة اإلعالميــة بالمجلس 
التشــريعي يوم أمــس األول، 
المتداولــة  التصريحــات  أن 
عبــر بعــض وســائل االعالم 

والتواصــل االجتماعــي هي تصريحــات غير دقيقة 
ومحرفة ومنسوبة له زورًا. 

وأوضــح عــدوان، فــي تصريحــه أن األمــر ال يعدُ 
عــن كونــه "بوســت" قديــم دعا فيــه ماليــة غزة 
للتفكير في زيادة مدخــوالت القطاع المالية، بهدف 

تغطيــة النفقــات التشــغيلية 
وتمويــل الخدمــات الحكومية 
ألبنــاء  المقدمــة  األساســية 
الشعب الفلســطيني كالصحة 
والتعليــم وغير ذلــك، مؤكدًا 
التصريحــات  هــذه  إثــارة  أن 
المحرفــة فــي هــذه المرحلة 
السياســية الحرجــة، يأتي في 
إطار حــرف أنظــار العالم عن 
تضحيــات شــعبنا واعتــداءات 
المتظاهرين  علــى  االحتــالل 
العودة  المشاركين بمســيرات 
وكســر الحصار. ودعا وســائل 
االعالم لتحــري الدقة والموضوعية في نقل األخبار 
والتصريحــات وعــدم االنجــرار خلــف مــا وصفهــا 
باإلشاعات المغرضة الهادفة لنيل من صمود شعبنا 
وتضحياته، مشــددًا على ضرورة تأكيد المعلومات 
من مصادرها الصحيحة قبل المسارعة في نشرها. 

بحر: االحتالل يتحمل المسئولية الكاملة 
عن إستشهاد األسير عويسات 

هاتــف أحمد بحــر، يوم أمس 
األول، نجل الشهيد المقدسي 
عويســات،  عزيــز  األســير 
مترحمًا على روحه الطاهرة، 
ومنددًا بمــا وصفه بالجريمة 
التي يتحمل االحتالل  النكراء 
عنهــا،  الكاملــة  المســئولية 
وأضاف بحر، أثناء مكالمته مع 
مفيد عويســات نجل الشهيد 
أن االحتــالل يتعمــد انتهــاج 
سياســة اإلهمال الطبي بحق 
أســرانا األبطــال للنيــل من 

صمودهم وعزيمتهم. 
وشدد بحر، على أن االحتالل يرتكب الجرائم الفظيعة 
بحــق أســرانا في مخالفــة واضحة للقانــون الدولي 
والقانــون الدولــي اإلنســاني، وهو يضــرب بعرض 
الحائط بكل تلــك القوانين واالتفاقيات والتفاهمات 

التــي  واإلنســانية  الدوليــة 
تنص وتكفل حقوق األســرى 
وتمتعهــم بمتطلبــات الحياة 

اإلنسانية الكريمة. 
وناشد المنظمات والمؤسسات 
منهــا  المحليــة  الحقوقيــة 
جرائــم  لرصــد  والدوليــة 
االحتالل بحق شــعبنا عمومًا 
وأسرانا على وجه الخصوص، 
وذلــك تمهيــدًا للتوجــه بها 
للمحاكم والمنظمات والهيئات 
الدولية بهــدف محاكمة قادة 
االحتالل على ما يرتكبوه من 
جرائــم، داعيًا كل أحرار العالــم للعمل على حماية 
أســرانا من بطش االحتالل، والوقوف بجوار شــعبنا 
ومناصرتــه حتى يحقق أمانيه بالحرية واالســتقالل 

ودحر االحتالل. 
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بحر والسنوار يشاركان في جمعة الوفاء لدماء الشهداء
شارك نواب التشــريعي في جمعة الوفاء 
لدماء الشــهداء، وكانت وفــود النواب قد 
زارت مخيمــات العــودة المُقامــة شــرق 
القطــاع على طول الحــدود الفاصلة بين 
غزة وفلســطين المحتلة عام "48"، وذلك 
فــي الجمعة األخيرة، وقــد انخرط النواب 
مع الجماهير المشــاركة بالمسيرات جنبًا 

إلى جنب.
هــذا وزار كاًل مــن: أحمــد بحــر، يحيــى 
ويحيــى  األســطل،  يونــس  الســنوار، 
العبادســة مخيم العودة شــرق محافظة 

خان يونس.
من ناحيته وصف بحر، في كلمة له ألقاها 
أمام الجماهير المحتشــدة، خطوة اإلدارة 
األمريكيــة بنقل ســفارتها إلــى القدس 
المحتلــة بالتحــدي الخطير الــذي يواجه 
القضيــة الفلســطينية، واعــدًا بإفشــال 
كل المؤامرات التــي تحاك بهدف تصفية 
قضيتنــا، مضيًفا أن دماء الشــهداء وهمة 

شعبنا وصبره سيفشالن كل المؤامرات.
بدوره شدد النائب في المجلس التشريعي 
والقيــادي في حركة حمــاس خليل الحية، 

نقل الســفارة األمريكيــة لمدينة القدس 
المحتلة لن يغير من واقعها شيء، ومؤكدًا 
أنهــا خطــوة غيــر قانونيــة وال أخالقية، 

وتجاوزت كل األعراف والمواثيق الدولية.

أثنــاء كلمة لــه ألقاها في مخيــم العودة 
المقــام شــرق مدينة غزة على مســيرات 
العودة لــن تتراجع حتى تحقــق أهدافها، 
وينعم شعبنا بكســر الحصار، موضحًا أن 

مــن الجديــر ذكــره أن نــواب المجلــس 
يحافظون على المشــاركة في المسيرات 
الجمعــة،  أيــام  وخاصــة  دائــم  بشــكل 
ويلتحمــون مــع الجماهيــر المتظاهــرة، 

مجسدين بذلك معاني الوحدة واالنسجام 
الذيــن  والمتظاهريــن  الجماهيــر  مــع 
يتعرضــون لبطش االحتــالل على الرغم 

من سلمية المسيرات. 

النائب أبو دقة يدين سياســة االهمال 
الطبي بحق األسرى في السجون 

دعا لمالحقة االحتالل في المحاكم الدولية

دان النائــب فــي المجلس التشــريعي عــن كتلة 
التغيير واإلصالح، يونس أبو دقة، سياسة اإلهمال 
الطبي التــي ينتهجها االحتــالل الصهيوني بحق 
أسرانا األبطال، والتي كان أخرها استشهاد األسير 
المقدســي عزيز عويســات، نتيجة تدهــور حالته 
الصحية بعــد تعرضه للتعذيــب واإلهمال الطبي 

في سجون االحتالل.
وقال النائب أبو دقة فــي تصريح صحفي أصدره 
مؤخرًا:" إن االحتالل ينتهج سياســة قتل األسرى 
في ســجونه من خالل ممارســاته غير االنسانية 
بحقهم، وتعمــده عدم توفير الحقوق األساســية 
لهم والمتمثلة بتقديم العالجات الالزمة للمرضى 
منهم، باإلضافة النتهاجه سياسة االهمال الطبي 
بحق األســرى، في مخالفة واضحة وانتهاك صارخ 
لــكل مواثيق حقوق اإلنســان واالتفاقيات الدولية 
التــي نصت علــى حماية األســرى وتقديم العالج 
لهــم". ودعا إلــى مالحقة االحتالل فــي المحاكم 
الدوليــة على جرائمه بحق أســرانا في الســجون، 
مهيبًا بالمؤسســات الحقوقيــة الدولية لرفع ملف 
استشــهاد األســير المقدســي عزيــز عويســات، 
للمحاكــم الدوليــة لمحاكمة قــادة االحتالل على 

جريمتهم التــي ارتكبوها بحقه مؤخــرًا، مطالبًا 
األسرى في السجون بتنفيذ خطوات تصعيدية ضد 
االحتالل لفضح جرائمه بحقهم.  وأشار النائب أبو 
دقة، في تصريحه إلى أن الشــهيد عويسات، كان 
قد تعرض لضرب مبرح ومميت أدى الستشــهاده، 
محمــاًل االحتالل المســؤولية الكاملــة عن جريمة 
قتله، ومعتبرًا تلك الجريمة بمثابة امتدادًا لجرائم 

االحتالل بحق الحركة الوطنية األسيرة. 

النائــب أبــو راس يدعــو الشــعوب العربية 
واالسالمية للتصدي لنقل السفارات للقدس

دان نقل سفارة باراغواي للقدس

دعا النائب مروان أبوراس، للتصدي لنقل السفارات لمدينة 
القــدس والتــي كان أخرها نقل ســفارة الواليــات المتحدة 
ودولــة الباراغواي، مؤكدًا أن ذلك يأتي في اطار الســير في 
فلك النظام الصهيوني واألمريكي، مشيرا أن هذه المرحلة 
خطيــرة وصعبة وخيــر رد على ذلك هو اســتمرار مســيرة 

العودة الكبرى.
وقال النائــب أبو راس في تصريح صحفــي أصدره أمس:" 
يبــدو أن الواليات المتحــدة األمريكية تريــد أن تبدأ مرحلة 
جديــدة من الصراع بيننا وبين العدو، وذلك باعتماد القدس 
عاصمة لدولة االحتالل والضغــط على الدول الضعيفة من 
أجل السير في ركبها وأن تفعل كما تفعل الواليات المتحدة 
باعتماد القدس عاصمة لدولة االحتالل ونقل سفاراتها إليها 

وهذا ما فعلته دولة الباراغواي".
وأضــاف:" يجب أن تســتيقظ الشــعوب العربيــة بداية قبل 
الحكام وقبل الملوك والرؤســاء من هذه الغفلة وتدرك بأن 
التاريخ اآلن أصبح يتغيــر وأن عجلة التاريخ يجب أن توضع 

في بوصلتها الصحيحة".
وأكــد أن الواليات المتحدة قادت هذه الوقاحة بهذا الشــكل 
السافر في تعاطيها مع دولة االحتالل ونقل سفارتها للقدس 
وســارت في ظاللهــا الباراغــواي، داعيًا لوقفــات قوية في 

مواجهة هذه السياسات.

أن  وأشــار 
العــرب  حــكام 
ن  لمســلمو ا و
المسؤولون  هم 
عمــا يجــرى في 
الدولية  المحافل 
الذيــن  وهــم 
ن  يســتطيعو
يقولــوا  أن 
شــعوبهم  كلمة 
المحافــل  فــي 
ويحددوا  الدولية 
قفهــم  ا مو
ا  و ر يقــر و

المقاطعــات االقتصادية وكذلك رفــع القضايا الدولية بحق 
قادة االحتالل.

ودان النائــب أبــوراس، نقل الباراغواي لســفارتها للقدس، 
مؤكــدًا أن هذه الدولة النكرة بين الــدول هي تعلم أنها لن 
تزيــد ولن تنقص في الحق الفلســطيني ولكــن ما هي إال 
الســير في ركاب الواليات المتحدة وكذلك العمل على إغراء 

دول أخرى من الدول الضعيفة والصغيرة.

االحتالل يقتحم منزل النائب خالد طافش
 اقتحمت قوات االحتالل مؤخرًا منزل 
النائب في المجلس التشــريعي خالد 
طافــش، والواقــع فــي محافظة بيت 
لحم بالضفة الغربية المحتلة، وعبث 
جنود االحتالل بمحتويات المنزل بعد 
تعريض أهلــه للترويع والتخويف في 
ســاعة متأخرة من الليل، كما صادرت 
قوات االحتالل بعض األجهزة الخلوية 
والوثائــق  الشــخصية  والحواســيب 

الصهيونــي يمــارس سياســة العربــدة 
السياســية والعنجهيــة االجراميــة ضد 
أبنــاء شــعبنا الفلســطيني، ويصر على 
سياســة إرهــاب الدولــة المنظــم فــي 
الضفة والقــدس، فبعد اجراءاته األخيرة 
بإنهــاء إقامة نواب القدس في مدينتهم 
اعتقــال  فــي  واســتمراره  المقدســة 
واختطــاف النواب تُقــدم اليــوم قواته 
المجرمة على اقتحام بيــت النائب خالد 

الثبوتية الخاصة بالعائلة.
التغييــر  ناحيتهــا رفضــت كتلــة  مــن 
واإلصــالح البرلمانية ما وصفته بإرهاب 
الدولــة المنظم الذي يمارســه االحتالل 
الصهيونــي ضــد نوابهــا فــي الضفة، 
واعتبــرت أن عملية اقتحام منزل النائب 
خالد طافش، هي محاولة يائســة لكسر 

إرادة رموز الشرعية.
وذكــرت الكتلــة في بيانهــا أن االحتالل 

طافش في مدينة بيت لحم.
وشــدد البيان على أن هذه اإلجراءات 
الصهيونيــة االجراميــة ال يمكــن لها 
أن تفــت مــن عضــد نــواب الشــعب 
الفلســطيني، وال تنــال مــن إرادتهم 
التحامهم  الشــامخة، وســيبقون في 
مع أبناء شــعبهم في تصدر رفضهم 
لالحتالل وارهابه ضد شــعبنا وأرضنا 

ومقدساتنا.



العــدد24 مايو / أيار 2018 م
)241(A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

3 أخبار ومقاالت

مواساة شعبنا .. أفضل القربات في رمضان
من جديد يهّل علينا شهر البشائر والخيرات، شهر رمضان المبارك، ليحيى فينا همة العباد 
وروح الزهــاد وعزم الصالحين، ويمدنا بما يلزمنا من طاقة روحية وإمداد إيماني ما يؤهلنا 

لمواجهة شوائب الدهر وعاديات ومشاق الحياة.
يتزامن قدوم هذا الشهر الفضيل -الذي يعتبر عروس الشهور عند اهلل- مع أحوال عسيرة 
وظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية يمر بها شعبنا الفلسطيني بفعل الحصار 
الظالم والمفروض منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، وشدة القمع اإلرهابي الصهيوني ضد 
مســيرات العــودة الكبرى التي خلفت أعداد كبيــرة من الشــهداء وآالف الجرحى؛ كي يمده 
بألوان الصبر والقوة وأســباب الجلد والصمود، ويعينه علــى تحمل العنت والألواء ومكابدة 

اآلالم والمعاناة.
إن شــعبنا الفلســطيني الذي يهــده األلم والمعانــاة أحوج ما يكون اليوم إلى تنســم عبق 
ومعاني شهر رمضان المبارك، واستالم القيم والفضائل الكبرى التي تتنزل نفحاتها مع كل 
لحظة من لحظات الشهر الكريم، فتفيض على النفوس المؤمنة مشاعر الرضاء والسكينة 
واالطمئنان إلى وعد اهلل والثقة بنصره، وتحث أبناء شــعبنا على احتواء التداعيات السلبية 

الناجمة عن قسوة الحصار واشتداد المعاناة.
ولعل قيم الرحمة والفضل والعطاء تشــكل أحد أهم لوازم ومفاعيل شهر رمضان الكريم، 
وينبغي أن تتصدر أوجه عمل ونشاط القوى والمؤسسات والجمعيات وأهل الخير واإلحسان 
في شــعبنا، وتقود إلى برامج عملية إلغاثة الفقراء والمحتاجين واألسر المعوزة والمكلومة 
وتخفيــف آالمهم ومعاناتهم ومحاولة رســم البســمة وإدخال الفرحة إلــى قلوب أطفالهم 

وذويهم.
تبدو حاجتنا اليوم أشــد ما تكون لتفقد أبناء شــعبنا أسرة أسرة، وعائلة عائلة، وفردًا فردًا، 
فهناك الكثير من الذين ذبحهم الفقر وشدة العوز وال يكادون يجدون ما يسد رمق أطفالهم 
إال أنهم يتعففون عن الســؤال وال يســألون الناس إلحافا، فهــؤالء بحاجة إلى جهود فردية 
وجماعي واسعة لمتابعتهم وفك ضيقهم وكربتهم وإغاثتهم في محنتهم، وليعلم األغنياء 
والموسرين من أبناء شعبنا أن أموالهم التي بين أيديهم هي أمانة أودعها اهلل بين أيديهم 
لينظر كيف يعملون بها ويتصرفون بشأنها، فليروا اهلل من أنفسهم خيرًا في هذا الموسم 
اإليماني العظيم، وليســتثمروا هــذه الفرصة الكبرى التي منحهــم اهلل إياها، فإن نفحات 

رمضان ال تتكرر، وإن عطايا رمضان إن ذهبت ال تعود.
في هذا الشهر العظيم تشتد الحاجة إلى نشر وإشاعة قيم ومعاني التسامح والتفاخر وطي 
صفحة الخالفات والمناكفات التي أســهمت في ضرب النسيج االجتماعي والبنيان المعنوي 
لشعبنا، فلم يعد هناك متسع لألحقاد ومشاعر البغض والكراهية التي يحاول البعض بثها 
في أوســاط أبناء شــعبنا لصالح أجندات عابثة وأهداف دنيئة ومصالح رخيصة ال تخدم إال 

االحتالل وتعينه على تحقيق أهدافه في تفتيت شعبنا وتخذيل قواه وروحه المعنوية.
بموازاة ذلك، يجب أن يقف شعبنا وقفة رجل واحد في وجه السياسات اإلجرامية والعقوبات 
الجماعيــة التي تفرضها ســلطة رام اهلل على قطــاع غزة وأهله الصامدين، فقد شــارفت 
األوضاع حد الكارثة االنهيار الكبير نتيجة وقف الرواتب والمساعدات واإلمدادات والعقوبات 
المختلفــة، وما لم نشــهد بلورة حراك فلســطيني داخلــي، فاعل وقوي، مــن قبل القوى 
والفصائل الشــخصيات والشــرائح المجتمعية، للتصدي لهذا النهج الخطيــر فإن األوضاع 

ستؤول إلى ما ال يحمد عقباه.
إننا في المجلس التشــريعي الفلسطيني ندعو السلطة الفلسطينية ورئيسها وحركة فتح 
لتــدارك الكارثة قبل وقوعها، وإعادة تقييم ومراجعة الســلوك العنصــري والنهج الخطير 
الــذي يمارس بحق أهالي غــزة، وإعادة إطالق قطار المصالحة والتوافق الوطني من جديد 
بما يقود إلى مواجهة وإفشــال صفقة القرن وإســقاط قرارات ترامب بحق القدس، وإرساء 
اســتراتيجية وطنيــة موحــدة إلدارة الصــراع مع االحتالل على أســس ســليمة، ومواجهة 

مخططاته العنصرية وإجراءاته القمعية التي تستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
وختامًا فإن قدوم رمضان، وما يحمله من خيرات وفتوحات، يفتح لنا الطريق أمام بشريات 
مســتقبلية قادمة بــإذن اهلل، فالحصار واالحتالل إلــى زوال بإذن اهلل، ولن تســقط الراية 
والقالع، وستســقط صفقة القرن وكل المشــاريع والحلول التصفويــة لقضيتنا الوطنية، 
وسيعود شعبنا الفلسطيني عزيزًا أبيًا إلى أرض وطنه، وحينها يفرح المؤمنون بنصر اهلل، 

فينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم.

"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

خالل ماراثون رياضي نظمته وزارة الداخلية.. 
بحر: التطبيع الرياضي مع االحتالل مرفوض 

بحر يبرق لرئيس البرلمان التونسي شاكرا 
مواقف بالده تجاه فلسطين

قــال النائــب األول لرئيــس المجلــس 
التشــريعي أحمــد بحــر، بــأن الشــعب 
الفلسطيني يرفض كل أشكال التطبيع 
مع االحتــالل، وفي مقدمة ذلك التطبيع 
الرياضــي الــذي اعتبــره ال يقــل جرمًا 
عــن التطبيع السياســي، جاءت تصريحا 
بحــر، لــدى مشــاركته بحفــل انطالق 
ماراثون رياضي نظمه االتحاد الرياضي 
العســكري مؤخــرًا انطالًقا من ســاحة 
المجلــس التشــريعي، بحضــور وكيــل 
وزارة الداخليــة اللواء توفيــق أبو نعيم، 
ورئيس االتحاد الرياضي العسكري اللواء 
جمال الجراح، وبمشــاركة العشرات من 

الرياضيين والمهتمين.   
وأضــاف بحــر فــي كلمتــه، أن "ترامب" 

مســتمر في عداءه للشعب الفلسطيني 
والشــعوب العربية واإلســالمية، مؤكدًا 
أن غــزة قررت الرد علــى هذه العنجهية 
األمريكية والبطش الصهيوني من خالل 
خــروج جماهير القطاع عــن بكرة أبيها، 
ومشاركتها بالمســيرات المليونية التي 
يتم تنظيمها بمناسبة الذكرى السبعين 
للنكبة، منوهًا إلى هذه المســيرات هي 
بداية طريق التحريــر وإخراج الصهاينة 

من أرضنا المحتلة. 
وطالــب بحــر، جامعــة الــدول العربية، 
بإصدار قرار ملزم لجميع الدول األعضاء 
بالجامعة، يقضــي بتجريم وتحريم كل 
أشــكال التطبيع مــع االحتــالل بما في 
ذلــك التطبيع الرياضــي، مؤكدًا رفضه 

لمشــاركة فــرق مــن دول عربيــة فــي 
ســباق الدراجات الهوائيــة الذي نظمته 
دولة االحتالل مؤخرًا في مدينة القدس 

المحتلة. 
كل  واعتمــاد  تبنــي  لضــرورة  وأشــار 
األســاليب المتاحــة لمقاومــة االحتالل 
وفــي مقدمتهــا المقاومــة العســكرية 
التي يجــب أن يتم مســاندتها بالجانب 
الثقافي والرياضي والشــعبي، موضحًا 
أن المجلــس التشــريعي، أصــدر عــددًا 
من القوانيــن لدعم الشــباب والرياضة 
الفلسطينية، مؤكدًا تجريم التطبيع مع 
االحتالل ســواء على مستوى األشخاص 

أو المؤسسات وفي كافة المجاالت.

المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  أبــرق 
التشــريعي، أحمــد بحر، مطلع األســبوع 
الجاري، برســالة عاجلــة لرئيس البرلمان 
التونسي، محمد الناصر، شكره فيها على 
مواقف بالده تجاه القضية الفلســطينية، 
وأشاد بحر، في برقيته، بالمواقف الشجاعة 
للجمهورية التونسية على مدار عقود من 
الزمن ساندت فيها تونس القضية والحق 

والشعب الفلسطيني.
وجاء في البرقية، أن المجلس التشــريعي 
الفلســطيني تابع باهتمــام بالغ المواقف 
المتقدمة لمجلس النواب التونسي وخاصة 
ما يتعلق بإحداث وتشكيل لجنة برلمانية 
تونسية، أطلق عليها تسمية لجنة القدس 
وفلســطين، معربًــا عــن شــكره العميق 
وتقديــره الكبيــر باســم نــواب المجلس 
التشــريعي وعموم الشــعب الفلسطيني 
لهــذه المواقــف الوطنية والقوميــة التي 

أكد أنها تعبر عن أصالة الشعب التونسي 
الشقيق، معربًا عن أمله بمزيد من الدعم 
لقضيتنــا الفلســطينية العادلــة في كل 

المحافل العربية والدولية والرسمية. 
وتمنــى بحــر، في نهايــة برقيتــه المزيد 
من التقدم واالزدهار للشــعب التونســي، 
والتوفيــق لرئاســة البرلمــان فــي خدمة 

وخاصــة  المشــتركة  العربيــة  القضايــا 
القضية الفلســطينية، داعيًــا البرلمانات 
العربية واإلســالمية والدولية للسير على 
خطى البرلمان التونســي وتشــكيل لجان 
الفلســطيني  الشــعب  متخصصة لخدمة 
وتعزيــز التعاون المشــترك بيــن مختلف 

البلدان العربية وفلسطين.   



24 مايو / أيار 2018 م4 العــدد
)241( A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

تقرير

بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة.. التشريعي: متمسكون بحقنا.. عائدون لوطننا واالحتالل إلى زوال
بحــر: نقل الســفارة األمريكية للقدس 
إرهــاب دولــة واســتخفاف بالقوانيــن 
محتلــة أنهــا  أقــرت  التــي  الدوليــة 

برلمانيون دوليون: نواصل الكفاح لدعم 
حق العودة وكسر الحصار وندين استخدام 

االحتالل للقوة المفرطة  

جلسة تاريخية
بدوره وصف رئيس المجلس التشــريعي 
باإلنابــة أحمــد بحر، الجلســة بالتاريخية 
ألنها تأتي في الذكرى الســبعين للنكبة، 
وعشــية مليونيه العــودة، منوهًا إلى أن 
شــعبنا سيتصدى بكل قوة لنقل السفارة 
األمريكية إلى القدس، مؤكدًا أنها خطوَة 
باطلــٌة ال قيمة لها ولــن تغير من حقائق 

الواقع شيئًا.
وحذر الــدول التــي تنوي نقل ســفارتها 
إلى القــدس، منوهًــا إلى أن هــذا األمر 
سيقضي على المصداقية السياسية لهذه 
الدول وسيشــكل تهديدًا لألمن والســلم 

الدوليين.
وحمــل بحــر، أمريكا مســؤولية تداعيات 
نقل ســفارتها إلى القــدس، واصًفا ذلك 
باالنتهــاك الخطيــر للقــرارات والمواثيق 
والقوانين الدولية واإلنســانية، كما حمّل 

الســلطة مســؤولية التخاذل والتباطؤ المتعمد في 
رفع ملف القدس إلى محكمة الجنايات الدولية.

أبعاد استراتيجية 
وشدد على أن مليونية العودة خيار شعبي ذو أبعاد 
اســتراتيجية بعيدة المدى ال تتعلق أهدافه القريبة 
بكســر الحصــار الجائر فحســب وإنما تتعــداه إلى 
التأســيس لتطبيق قرار العودة إلى ديارنا السليبة، 
مطالبًا الشعوب العربية واإلسالمية بنصرة القدس 

وفلسطين.
وشــكر بحــر، برلمانات ُكاًل مــن:" تركيــا، الجزائر، 
ســاحل العاج، مالــي، موريتانيا، اليمن، باكســتان، 
البرازيل، بريطانيا، البرلمان األوروبي، دولة جنوب 
أفريقيا، قبرص"، لمشاركة نوابها في هذه الجلسة 

عبر مداخالت مصورة. 
وأكد أن تهديدات العدو الصهيوني الرعناء لن تخيف 
أصغر طفٍل من أبناء شــعبنا المجاهد، منوهًا على 
أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق أهدافها في 
العودة وكسر الحصار، مبرقا بالتحية لشهداء مسيرة 

العودة، ومتمنيًا الشــفاء للجرحى، واإلفراج العاجل 
ألسرانا البواســل، ومباركا جهود الهيئة التنسيقية 

العليا للمسيرة.

 
بــدوره تال رئيس لجنة شــئون الالجئين في المجلس 
التشريعي النائب عبد الفتاح دخان، تقرير لجنته حول 
الذكرى السبعين للنكبة، مؤكدًا معاناة أكثر من ستة 
ماليين الجئ فلســطيني مــا زالت ماثلــة للعيان في 

شتى أماكن اللجوء والشتات.
وأشار دخان في تقريره، إلى أن االحتالل يضرب بعرض 
الحائــط كافة القوانين والقــرارات الدولية التي نصت 
على حق عودة الالجئيــن وفي مقدمتها قرار الجمعية 
العامة لألمم المتحدة رقم )194( لسنة 1948م، وقرار 

مجلس األمن الدولي رقم )237( لعام 1967م.
وشــدد على أن الخامس عشــر من مايو أيار من العام 
1948م مثــل ذروة اللجــوء الفلســطيني الــذي بدأت 

ارهاصاتــه قبيل ذلــك التاريخ بســنوات وذلك بفعل 
عشــرات المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية 
بحــق أبناء الشــعب الفلســطيني العزل مــن األطفال 

والنساء والشيوخ.
وأشــار إلى أن المعاناة اإلنســانية التي خلفتها النكبة 
تعتبر األشــد مأســاوية فــي التاريــخ الحديــث نظرا 
المتدادهــا علــى مدار ســبعة عقــود مضــت، ونظرا 

لتداعياتها الخطيرة والمستمرة، ومنها:
البعد اإلنساني للنكبة

ونوه التقرير إلــى أن قضية اللجوء هي جوهر الصراع 
مع االحتــالل، وهي بحاجة لتظافــر الجهود اإلقليمية 
والدوليــة للضغــط علــى االحتــالل وإلزامــه بتمكين 
الالجئين من العودة، مؤكدًا أن ما يربو عن "800" ألف 
الجئًا فلســطينيًا تم تشــريدهم جراء النكبة، مشيرًا 
إلى عــدد الالجئين اليــوم بلغ أكثر من ســتة ماليين 
الجئ فلســطيني يعيشون حياة الشــتات في مختلف 

أصقاع األرض.
وشــدد دخان، على أن ما يقرب من "15.000" شــهيد 

تقرير لجنة شئون الالجئين 

عقد المجلس التشــريعي األسبوع المنصرم جلسة 
خاصة بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة بحضور نواب 
من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين، وبمشــاركة 
العشــرات من البرلمانيين العــرب والدوليين، وذلك 
بمخيــم العودة المقام شــمال القطــاع "أرض أبو 
صفيــة" وقد اســتمع النــواب لتقرير لجنة شــئون 
الالجئين بالمجلس التشــريعي الذي تاله النائب عبد 
الفتاح دخان وأكد فيه على حق شعبنا في الحرية 
واالســتقالل والعودة ألرضنــا المحتلــة، بدورهم 
أكد النــواب الدوليين على دعمهم لحق الشــعب 
الفلسطيني بالعودة واالستقالل منوهين لدعمهم 
لشعبنا وقضيتنا في وجه السلف الصهيوني، وفي 
ختام الجلسة تم إقرار التقرير باإلجماع، "البرلمان" 

تابعت مجريات الجلسة وأعدت التقرير التالي: 
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تقرير

بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة.. التشريعي: متمسكون بحقنا.. عائدون لوطننا واالحتالل إلى زوال
دخــان: النكبة تســببت بتهجيــر "800" 
ألف الجئ فلســطيني في أكبر مأساة 
ســنة   "70" منــذ  مســتمرة  إنســانية 

برلمانيون دوليون: نواصل الكفاح لدعم 
حق العودة وكسر الحصار وندين استخدام 

االحتالل للقوة المفرطة  

6. مطالبة الفصائل والشعب الفلسطيني 
بتفعيل المقاومة ضد المحتّل الصهيوني 
بــكّل أشــكالها، وتقديــم كل دعم الزم 
الفصائــل بضرورة  للمقاومــة، ومطالبة 
العمــل الفــوري مــن أجــل إنهــاء حالــة 
االنقسام وإتمام المصالحة وإعادة الوفاق 
الوطني على أساس الحفاظ على الثوابت 
وفي مقدمتها حق العــودة لكل الالجئين 

إلى ديارهم التي هجروا منها. 
العربيــة  األجيــال  توعيــة  ضــرورة   .7
واإلســالمية بالقضيــة الفلســطينية من 
والنــدوات  التعليميــة  المناهــج  خــالل 
التثقيفيــة لتبقــى الذاكــرة مرتبطة في 
فلســطين ونكبتها التي ما زالت مستمرة 

منذ العام 1948م.

فلسطيني من المدنيين قضوا بفعل عشرات المجازر 
والمذابــح التي ارتكبتهــا العصابــات الصهيونية إبان 
النكبة، باإلضافة لتدمير أكثر من "530" قرية ومدينة 
فلســطينية، وتغيير معالمها وتحويلها الى مدن وقرى 

صهيونية.
البعد السياسي

وأشــار التقريــر لتعرض قضية الالجئيــن وحقهم في 
العــودة للكثيــر من المؤامــرات السياســية منها على 
ســبيل المثال ال الحصر:" مشــروع توطيــن الالجئين 
الفلسطينيين في سيناء مطلع الخمسينيات من القرن 
الماضي، وثيقة "بيلين" التي جاءت بعد توقيع أوســلو 
بأقل مــن عام، وثيقــة "آيالون" عــام 2002م، وثيقة 
جنيف "البحر الميت" في نهاية عام 2003م، وأخيرًا ما 

يسمى بصفقة القرن. 
البعد القانوني

وعلــى صعيــد العبــد القانوني فقــد أكــد التقرير أن 
العودة حق مقدس كفلته الشرائع السماوية واألعراف 

والقوانين والقرارات األممية، وفيما يلي بعضًا منها:

1. اإلعالن العالمي لحقوق االنسان سنة 1948م.
2. االتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية 

سنة 1966م.
3. المعاهــدة الدوليــة الســتئصال أشــكال التمييــز 

العنصري كافة.
4. البروتوكــول الرابع من االتفاقيــة االوربية لحماية 

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

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

7. قرار رقم )194( لسنة 1948م الصادر عن الجمعية 
العامة لألمم المتحدة.

8. قرار رقم )237( لســنة 1967م الصادر عن مجلس 
االمن الدولي.

التوصيات
إلى ذلك أوصى التقرير بما يلي:

1. توجيه التحية لالجئين الفلسطينيين في مخيمات 

اللجوء في الداخل والخارج والشتات.
2. مطالبة المجتمع الدولي بااللتزام بتنفيذ القرارات 
األمميــة المتعلقة بحق العودة وفــي مقدمتها قرار 
الجمعيــة العامة لألمم المتحدة رقم )194( لســنة 

1948م. 
3. التأكيــد على قدســية حق العــودة، وهو حق لن 
تســتطيع كل قوي العالم شــطبه من ذاكرة اآلباء 
وال األبنــاء، وبرغم كل الظروف القاهــرة والحصار 
والدمار وتآمر القريب والبعيد على القضية الوطنية 

الفلسطينية. 
4. مطالبة الفصائل والشعب الفلسطيني في الداخل 
المحتــل ودول الطوق والشــتات بتفعيل مســيرات 
العودة الســلمية على حدود فلســطين والمشاركة 

فيها ودعمها بشتى أنواع الدعم المطلوب.
5. مطالبة فلسطينيو الشتات وأحرار العالم بتسيير 
سفن العودة وكسر الحصار قبالة شواطئ وسواحل 
فلســطين التاريخيــة تضامنا مع مســيرات العودة 

الكبرى.
تعليقات النواب
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تقرير6

نائب رئيس البرلمان الموريتاني

بــدوره أكد نائــب رئيس البرلمــان الموريتاني محمد 
غــالم، أن الشــعب الفلســطيني ينــوب عــن األمــة 
اإلســالمية وكل أحــرار العالــم للدفــاع عــن أرض 
فلسطين المسلوبة، واصًفا مســيرات العودة بالثبات 
البطولي واألســطوري، مشــددًا على أنها قد أفشلت 
مخططات "ترامــب" وإدارته الهادفة لتصفية القضية 

الفلسطينية. 
وخاطب غالم، الشعب الفلســطيني بقوله:" إن األمة 
اإلســالمية والعربيــة تقــف جميعها معكم، شــعوبًا 
وحكومات وأحزاب سياسية ودبلوماسيين، األمة جمعاء 
تدير معركة عقول عظيمــة، وهي تقف من خلفكم، 

والنصر قادم، ولن تنجح مخططات أعدائنا". 
رئيس رابطة برلمانيون ألجل القدس

من ناحيته شدد رئيس رابطة برلمانيون ألجل القدس 
النائــب اليمني حميد األحمر، على أن حق شــعبنا في 
العودة تؤيده الوقائــع واألعراف الدولية التي أصبحت 
حقيقة ماثلة تكاد تنطق من شدة الظهور والوضوح، 
مؤكدًا أن العــدو الصهيوني عديم المبــادئ والقيم، 
وقاتل أطفــال، منــددًا بمحاوالت العــدو الصهيوني 
الرامية لتغيير الوقائع على األرض في القدس وبقية 

أراضي الضفة المحتلة. 
وعبر عن إدراك رابطة برلمانيون ألجل القدس، لحجم 
المؤامرة التي تســتهدف تصفية القضية من خالل ما 
يســمى بصفقة القرن، معبرًا عن اعتزازه بتضحيات 
شــعبنا الفلســطيني، منوهًا إلى أن مسيرات العودة 
ســتكون بمثابة نقطة تحــول كبير فــي صراعنا مع 

المحتل.  
عضو البرلمان األوروبي

أما عضو لجنــة العالقات مع فلســطين في البرلمان 
األوروبي النائب كيز تايلر، فقد تســاءل بقوله:" كيف 
لنا أن نحي الذكرى السبعيين للنكبة، في ظل استمرار 
االحتــالل باعتقال قرابة "7000" أســير فلســطيني 

بشكل غير قانوني، وفي ظروف ليست إنسانية".

ونــدد تايلــر، بالحصار اإلســرائيلي المفــروض على 
القطــاع لمــدة تزيــد عــن عقد مــن الزمــان، وبقتل 
المتظاهرين المشــاركين بالمســيرات الســلمية في 
قطــاع غــزة، داعيًــا العالــم كلــه إلنصاف الشــعب 
الفلسطيني الذي قال إنه عانى طوياًل على يد الدولة 
البريطانيــة، وجراء التحيــز والتنكــر الدولي لحقوقه 

المشروعة.  
رئيس حزب الشين فين اإليرلندي

مــن طرفه عبر رئيس حزب الشــين فيــن اإليرلندي 
النائب ديكالت كيرني، عن ســعادته بالمشــاركة في 
الجلسة نيابة عن قيادة حزبه، منددًا بالصمت الدولي 
الذي وصفه بالسبب الرئيسي لجرائم االحتالل، معلنًا 
مطالبة حزبه بطرد السفير اإلســرائيلي في ايرلندا، 
باإلضافــة لمطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرارات 
األمميــة المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، متفاخرًا 
بنجــاح حزبــه بالضغــط علــى الحكومــة اإليرلندية 

لالعتراف بالدولة الفلسطينية. 
ودعا الشــعب الفلســطيني لتحقيق الوحدة الوطنية 
لمواجهة التحديات السياســية المفروضــة دوليًا على 
فلسطين والهادفة لتصفية القضية، الفتا لتأييد حزب 
الشــين فين للحق الفلسطيني باالســتقالل والحرية 

واالنعتاق من االحتالل. 
عضو البرلمان األوروبي

مــن طرفها أبرقت عضــو البرلمان األوروبــي النائبة 
مولــي ســكوت كاتــو، برســالة تضامن مع الشــعب 
الفلسطيني، معبرة عن شعورها بالفخر لكونها تربط 
مصيرهــا السياســي بالقضيــة الفلســطينية، الفتة 
إلى أنها دائمــة التصويت لصالح الفلســطينيين في 

البرلمان األوروبي. 
ولفتــت إلــى أنهــا كانــت احــدى النــواب األوروبيين 
الذيــن تبنوا قرارا حول القتل المروع للفلســطينيين 
المشــاركين بمســيرات العودة واســتخدام االحتالل 
القوة المفرطة بحقهم، مستنكرة ما وصفته باإلذالل 
والتمييــز الممنهــج ضــد الفلســطينيين مــن قبــل 
االحتالل، مشددة على أن الفشل في تطبيق القانون 
الدولــي يعني تواطــئ المجتمع الدولي في اســتمرار 

الوضع المأساوي للفلسطينيين.
عضو البرلمان التركي

بدوره شدد عضو لجنة الصداقة التركية الفلسطينية 
في البرلمان التركي النائب نور الدين نباتي، على أن 
غزة وفلسطين هي جزء ال يتجزأ من األمة اإلسالمية، 
منوهًــا أنهمــا بمثابة الخــط األحمر لــدى كل أحرار 

العالم، الفتًا على أن "ترامب" يريد قطع العالقة بين 
الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية، منددًا 

بنقل السفارة األمريكية للقدس. 
وأكد أن القدس ســتبقى عاصمة فلســطين رغم كل 
اإلجــراءات الظالمة بحقها، ومشــددًا علــى أن تركيا 
ســتبذل أقصى ما بوســعها مــن أجل حرية الشــعب 
الفلســطيني، ومنوهًا لجهود الدولة التركية الرامية 
للتخفيف من معاناة الشــعب الفلسطيني وقطاع غزة 

تحديدًا. 
رئيس لجنــة التعليم في برلمان ســاحل 

العاج

أمــا رئيس لجنــة التعليم فــي برلمان ســاحل العاج 
النائب عبد اهلل كاراموكا باندي، فقد أكد على مركزية 
القضيــة الفلســطينية، مهيبًا بكل ذي عقل رشــيد 
للعمل من أجل انصاف الشعب الفلسطيني، ومشددًا 
على أنها قضية عالمية وإنســانية ودولية، وأن أهلها 

تعرضوا لظلم تاريخي كبير.
وقال:" تأكدوا أن تحرير فلســطين لــن يتم إال بدعم 
جميــع أشــكال نضال الشــعب الفلســطيني ونحن ال 
نتسول حق العودة ألنه مكفول بقرار الجمعية العامة 
لألمم المتحدة، ونطالب المجتمع الدولية احترام هذا 

القرار وتنفيذه لتنعم فلسطيني بالحرية". 
رئيــس الكتلــة البرلمانية لحركــة مجتمع 

السلم الجزائرية

أما رئيــس الكتلــة البرلمانية لحركة مجتمع الســلم 
الجزائريــة النائب ناصــر حمدادوش، فقــد أكد على 
سلمية وعفوية مسيرات العودة الكبرى، منوهًا على 
أنها شكل من أشكال المقاومة العصرية والحضارية، 
منددًا باســتمرار حصار غــزة ألكثر من "11" ســنة، 
الفتًا لدعم حركته والبرلمان الجزائري لحق الشــعب 

الفلسطيني بالعودة والتحرر من االحتالل.

ودعــا جميع أحــرار العالــم لاللتفات لمعاناة الشــعب 
الفلســطيني، منوهًــا لخطــورة صفقة القــرن على 
القضيــة الفلســطينية وعلــى الخارطــة الجغرافيــة 
والسياســية للعالم العربي، ومشددًا على عدم تنازل 

الشعوب العربية عن مناصرة الشعب الفلسطيني. 
رئيــس كتلة حــزب العمال فــي البرلمان 

البرازيلي

بدوره أشــار رئيس كتلــة حزب العمال فــي البرلمان 
البرازيلــي النائــب باولــو بيمينتا، إلى أنــه يتابع منذ 
عقود كفاح الشعب الفلسطيني، ويدعم حقه بالعيش 
بحرية وكرامة واســتقالل، مضيًفــا بقوله:" إن الكثير 
مــن الظلم وفقــدان العدالة كان من نصيب الشــعب 
الفلسطيني خالل الســبعين عامًا الماضية، وإننا لن 
نتردد بالوقوف مع الشعب الفلسطيني للوصول لحياة 

عادلة كريمة وزوال االحتالل". 
عضو البرلمان القبرصي

مــن ناحيته أكد عضو البرلمــان القبرصي النائب نيو 
كليس ســيليكويتس، وقوفه مع النضال الفلسطيني 
من أجــل الحريــة والمســاواة، معلنًا دعمــه وتأييده 
لالحتجاجــات التي ينظمها الفلســطينيون في ذكرى 
النكبــة، داعمًا المطالبة بحق العودة بموجب القانون 
الدولــي، ومدينًــا الهجمــات االجراميــة التــي يجري 
شــنها من قبل االحتالل وانتهاكاته الصارخة لحقوق 

االنسان، وقرارات األمم المتحدة. 
وطالب دولة االحتالل بوقــف هجماتها ضد المدنيين 
واالســتماع لمطالبهــم، محمــاًل االتحــاد األوروبــي 
المســؤولية الكاملــة نتيجــة الجرائم التــي ترتكبها 
اسرائيل ضد الشعب الفلســطيني، داعيًا األوروبيين 
لممارســة الضغط على اســرائيل مــن أجل وضع حد 

لسياساتها االستيطانية.
رئيــس لجنــة الصداقة الفلســطينية في 

البرلمان المالي

مداخالت النواب
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7 تقرير وأخبار

بدوره شــدد رئيس لجنة الصداقة الفلســطينية في 
البرلمــان المالي النائب محمد تيكنيــه، على ضرورة 
دعم الشعب الفلسطيني سياســيًا للوصول إلى حقه 
في االســتقالل والتحرير، معبرًا عن نيته للعمل من 
أجــل تعزيز العالقــات الثنائية بين الشــعبين المالي 

والفلسطيني، وكذلك بين برلمانيي البلدين. 
وطالب األمم المتحدة ومجلــس األمن الدولي للعمل 
علــى تطبيــق القــرارات الدوليــة الخاصة بالشــعب 
والقضية الفلســطينية، وخاصة القرار "194" بشــأن 
حــق عــودة الالجئين الفلســطينيين لديارهــم التي 
هجروا منها في العــام "1948م"، داعيًا لرفع الحصار 

عن قطاع غزة. 
عضو مجلس اللوردات البريطاني

من ناحيتها أكدت عضــو مجلس اللوردات البريطاني 
النائبــة جيني تونج، أن إســرائيل تمثل قمة االجرام 
والظلم والعنجهية، موضحة أن للشــعب الفلسطيني 
فــي إنجلتــرا مئــات األالف مــن المؤيديــن، الذيــن 
يتظاهــرون دعما لفلســطين ولحق العــودة والحرية 

واالستقالل. 
وقالت تونج:" نحن نحــاول تثقيف المجتمع األوروبي 
بحق الشعب الفلسطيني ونســتخدم وسائل االعالم 
والتواصــل االجتماعي مــن أجل تحقيق هــذا الهدف 

النبيل". 
وأضافــت بأنها تواجــه اتهامات ضد الســامية يحاول 
الداعميــن إلســرائيل إلصاق هذه التهمــة بها، الفتة 
إلى أنها ال تنســى معاناة فلسطينيو الشتات، وتدعم 
حقهم بالعودة، معربة عن اعجابها بمســيرات العودة 

التي ينظمها العزل والمدنيين المحاصرين في غزة.
النائب إسماعيل األشقر

بــدوره أكد النائــب إســماعيل األشــقر، أن االحتالل 
هو اإلرهــاب الحقيقي، وهو خطــر عظيم على االمة 
العربية واإلســالمية، وعلى المجتمع والســلم الدولي 

واإلنساني.
وشــدد على أن ما يرتكبــه االحتالل منذ "70" ســنة 
يرتقي لجرائم ضد اإلنســانية، معزيًا اســتمرار هذا 

النهج للدعــم األمريكي واألوروبــي للكيان الغاصب، 
وبســبب عالقــات األنظمــة العربيــة واإلقليميــة مع 
االحتــالل المجــرم، وختم قائال:" نحــن أصحاب الحق 
ومتمســكون بحقنا، حق عودتنا ثابت وهو كالشمس 

وسنعود الى قرانا ومدننا التي هجرنا منها".  
النائب محمود الزهار

أما النائب محمود الزهار فقد شــدد على حق شــبعنا 
في ممارســة كل أشكال المقاومة بما فيها المسلحة، 
واســتهجن صمت الــدول العربية، والمجتمــع الدولي 
تجــاه جرائم االحتــالل بحق اإلنســانية، ملفتا إلى أن 
هذا الصمت والتهاون شــجع االحتالل على االستمرار 

في جرائمه.
وأكــد على أن زوال الكيان حقيقــة قرآنية في معركة 
وعد االخــرة بــدوام المقاومة الشــعبية والمســلحة، 
مدينًا بعض الدول العربية واإلسالمية التي تطبع مع 
االحتالل، معتبرا ذلك مشاركة في االحتالل والعدوان.

النائب أشرف جمعة

من ناحيته شــدد النائب أشــرف جمعــة، على ضرورة 
تســليط الضــوء علــى االنتهــاكات الصهيونية بحق 
مسيرات العودة السلمية، داعيا للتنويه في التقرير إلى 
استخدام االحتالل أسلحة محرمة دولية وغازات سامة، 
مطالبًا بتشــكيل لجنــة تحقيق دولية في اســتخدام 
االحتالل لهذه األسلحة المحرم ضد متظاهرين عزل.

وطالب الســلطة باعتماد شــهداء وجرحى العودة في 
مؤسســة الشــهداء والجرحــى، مؤكدا علــى ضرورة 
اســتمرار المسيرات في سلميتها وشــعبيتها للحفاظ 
على دماء أبناء شــعبنا، الفتا إلى أن المسيرات عالمة 

فارقة في تاريخ شعبنا.
النائب يونس االسطل

بدوره ندد النائب يونس األسطل، بالمواقف السياسية 
لبعض زعماء العالم اإلســالمي الذيــن يلهثون خلف 
التطبيع مع دولــة االحتالل، داعيًا المنظمات العربية 
واإلســالمية الرســمية لمحاربــة التطبيــع وتجريمه 

بشكل رسمي.
وأعتبــر األســطل، أن ســيطرة فصيــل بعينــه على 

منظمة التحرير منــذ نصف قرن والعبث بـ "10" مواد 
من بنود الميثاق الوطنــي وتحريفها أو إلغاء بعضها، 
وتوقيع اتفاق أوســلو، أعتبرهــا بمثابة نكبات جديدة 
أضافتهــا منظمة التحريــر للقامــوس الوطني، فوق 

النكبة الكبرى التي حدثت عام "1948م". 
النائب جميلة الشنطي

من ناحيتها أشــارت النائب جميلة الشنطي، إلى أن ما 
زاد مــن نكبتنا، وضاعف من أالم شــعبنا عبر الـ "70" 
ســنة الماضية أننــا أصبحنا نرى ســعي بعض الدول 
والحكومــات العربيــة واإلســالمية نحــو التطبيع مع 
االحتالل، األمر الذي اعتبرته نكبة كبرى لم نعايشها 

قبل ذلك. 
ونددت الشنطي، بمشاركة بعض النخب العربية في 
االحتفــاالت التي تقيمهــا الســفارات الصهيونية في 
البلدان العربية بمناسبة ذكرى قيام الكيان الصهيوني 
أو مــا يســمونه ذكرى االســتقالل وهو فــي الحقيقة 
ذكرى نكبة شــعبنا، منددة بنقل الســفارة األمريكية 

للقدس، ومجرمة كل من شارك في افتتاحها. 
النائب سالم سالمة

من طرفه تســاءل النائب سالم سالمة بقوله:" هل 
ستبق الدول العربية واإلسالمية والجيوش الرسمية 
تنظــر لقمع االحتالل ألبناء شــعبنا واعتداءاته على 
المســيرات الســلمية باألســلحة والذخائر المحرمة 
دوليا، دون أن يفعلوا شــيء؟ إلى متى سيستمر هذا 

التخاذل الرسمي لفلسطين وشعبها؟".

وشــدد على أن صفقة القرن لن تمر وستفشــل كما 
فشــلت مؤامــرات توطيــن الالجئين في الســابق، 
مطالبــا جميع األحرار في العالم بالعمل على كســر 
حصار غزة، مؤكدًا أنه من حق شعبنا أن تهب األمة 
لنجدتــه والدفاع عن مقدســاته وتحريــر أرضه من 

براثن االحتالل.  
النائب هدى نعيم

أمــا النائب هــدى نعيم فقــد قالت:" يقف الشــعب 
الفلسطيني في هذه الحظة التاريخية الخطرة، في 
ظل حصــار غزة، وتهويد القــدس، وتمييز عنصري 
يعانيه أبناء شعبنا في أراضي "48" ومساعي لشطب 
حق العودة برعاية واسناد من اإلدارة األمريكية، في 
ظــل نفاق وتواطــؤ دولي ال يقل اجرام عن ســلوك 

الصهاينة".
ولفتت إلى أن شعبنا يواجه القبة الحديدة الصهيونية 
وآلــة القتل بشــكل يومــي، ولكننا نريد مــن امتنا 
العربية واإلسالمية مســاعدتنا بإيجاد قبة سياسية 
من شأنها أن تتصدى لسياســات االحتالل وأعوانه، 
مناشــدة العرب والمســلمين خاصة البرلمانيين أن 
يكــون لهم دور مؤثر وملزم في محاربة التطبيع مع 

االحتالل.
النائب يحيى العبادسة

بدوره أبــرق النائب يحيى العبادســة، بالتحية لكل 
أبناء شــعبنا المنتفضين على الحدود، مؤكدًا على 
الوحــدة الوطنيــة، وقال:" يجــب أن نضــع البرامج 
للحفــاظ علــى الوحدة فــي الميدان التي تجســدت 
كأفضل صورة تمثل شعبنا، وديمومة الوحدة تؤدي 

لديمومة العمل الكفاحي المتواصل". 
وشــدد على ضرورة استمرار مســيرات العودة كحق 
لشــعبنا في مقاومــة المحتل، مؤكــدًا أن انخفاض 
تكلفــة االحتــالل جــرأ العدو علــى الجرائــم، وجرأ 
الواليات المتحدة على نقل سفاراتها للقدس، داعيًا 
لتدفيع االحتالل أثمان سياســاته الخرقاء، ومشددًا 

على ضرورة االستمرار في سلمية مسيرات العودة.

وفد برلماني يتفقد نقاط المرابطين على الثغور 

ويستنكر التصعيد اإلسرائيلي واستهداف سفن كسر الحصار
تفقــد وفــد برلمانــي ليلــة أمــس نقــاط 
المرابطيــن المنتشــرة على ثغــور محافظة 
شمال غزة، وضم الوفد النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي أحمــد بحــر، وُكاًل من 

النواب: يوســف الشــرافي، محمد شــهاب، مشير 
المصري، إســماعيل األشــقر، جميلة الشــنطي، 
عاطف عدوان، بمشاركة قيادة حركة حماس في 

محافظة شمال غزة. 

بدوره استنكر د. بحر، في تصريح له أثناء تجواله 
على المرابطين التصعيد اإلسرائيلي األخير ضد 
قطاع غزة واســتهداف ســفن كســر الحصار في 
مينــاء غزة، مؤكدا أن المقاومة الفلســطينية لن 

تمرر أي اســتهداف إســرائيلي على شــعبنا، 
محــذرا االحتالل مــن التمادي فــي جرائمه 
وحصــاره لقطاع غــزة، ملفتا إلــى أن انفجار 

شعبنا سيكون في وجه االحتالل.


