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لجنة الداخلية 
تلتقي رئيس 

بلدية بني سهيال

فلسطين وأحرار العالم يرفضون مؤتمر البحرين ومخرجاته

عبرت كوكبة من قيادات العمل الوطني عن رفضها 
لمؤتمــر البحريــن ومخرجاته، ونظمــت الفصائل 
الوطنية واإلســالمية، فعاليــات مناهضة لمؤتمر 
البحريــن ورافضــة لكل مــا يصدر عنــه، ومحذرة 
من تداعياته الخطيرة على القضية الفلســطينية 

والمجتمعات العربية واإلسالمية. 
مؤتمر وطني مناهض

هذا ونظمــت الفصائل والقــوى الوطنية في غزة 

التشــريعي الدكتــور أحمد بحــر، تصريح صحفي 
وصــف فيه مؤتمر البحرين االقتصادي بأنه مؤتمر 
الفتنــة والمؤامــرة وأنه يشــكل جريمة سياســية 
وقانونية وأخالقية وإنسانية مكتملة األركان، داعيًا 
الدول العربية لرفض مخرجاته احترامًا للمشــاعر 
الوطنيــة الفلســطينية وعــدم منــح إدارة ترمب 
العنصرية والكيان الصهيوني الشــرعية للمساس 

بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.

مؤتمــرًا تزامنًا مع مؤتمر البحريــن، بحضور قادة 
العمل الوطني ووجهاء وسياسيون، أكدوا جميعهم 
على رفــض صفقة القــرن األمريكيــة وكل آليات 
ومعانــي التطبيع مع االحتالل، معلنين تمســكهم 
بكل أشكال وأنواع وأصناف المقاومة الهادفة لطرد 

االحتالل من األرض الفلسطينية المقدسة. 
جريمة سياسية وقانونية

إلــى ذلك أصــدر النائــب األول لرئيــس المجلس 

واعتبر بحــر، في تصريحــه أن كل مليارات الكون 
ال تغني عن ذرة واحــدة من ذرات حقوقنا وثوابتنا 
الوطنية، مؤكدًا أن الدول التي شاركت في المؤتمر 
لن تجني ســوى الوبال والمذلة والخســران وسوف 
تدفع ثمــن تنكرها لحقوق وثوابت شــعبنا ولقيم 
وثوابــت األمــة ال محالــة وذلــك ألنهــا تعمل ضد 
رغبات شعوبها وتخالف قناعات المفكرين واألحرار 

من أبناء األمة.

التشريعي يشيد بمقاطعة 
الكويت لمؤتمر البحرين 
أشــاد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، 

بموقف دولة الكويت ومقاطعتها لمؤتمر البحرين.
وقال بحر، في تصريح صحفي مقتضب أدره أمس األول:" 
نثمن ونشــيد بالموقــف الكويتي حكومة وبرلمًانا وشــعبًا 
من مقاطعة مؤتمر البحرين، وندعــو كافة الدول العربية 
واالسالمية لتبني هذا الموقف العربي األصيل في مقاطعة 

المؤتمر".
وأكد بحر أن قــرار مجلس االمة الكويتي الداعي لمقاطعة 
مؤتمــر البحريــن يعبر عــن الموقف العربــي االصيل من 
القضية الفلســطينية، داعيًا برلمانات الدول العربية كافة 

التخاذ قرارات مشابهة إلسقاط صفقة ترامب.
 وأشار إلى المخاطر الكبيرة والخطيرة للصفقة على القضية 
الفلســطينية وكذلك على المجتمعات العربية واإلسالمية 
التي يُخطط لها أن تفتح أبوابها أمام التطبيع مع االحتالل 
واستقبال ممثليه، مناشدًا أحرار األمة العربية واإلسالمية 
للعمــل بكل قوة من أجل محاصــرة االحتالل ونبذه وطرد 

قادته من كل المحافل الدولية.

لجنة الرقابة تلتقي مدير مالية 
الشــرطة وتناقــش معه األزمة 

المالية
02

02

02

07 07

لجنــة الرقابــة تلتقــي وكيــل 
األوقاف وتبحــث معه إنجازات 

الوزارة ومعوقات عملها

الحتــال   52 الذكــرى  فــي 
يرفــض  التشــريعي  القــدس.. 
لمصادرة  االحتــال  مخططــات 

األرض وتزوير التاريخ

لجنــة الداخليــة تــزور بلديــة 
خانيونــس وتناقش العديد من 

القضايا

كتلــة التغيير واإلصــاح تعقد 
ندوة برلمانية مناهضة لورشة 

البحرين

لجنــة التربيــة تناقــش أوضاع 
والصحــة  التعليــم  وزارتــي 
قانــون  مشــروع  ومســودة 

التعليم العالي
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أخبار 2

لجنة الرقابة تلتقي وكيل األوقاف وتبحث معه إنجازات الوزارة ومعوقات عملها

لجنة الداخلية تزور بلدية خانيونس وتناقش العديد من القضايا

زارت لجنة الرقابة العامة بالمجلس التشريعي، وكيل 
وزارة األوقــاف، عبد الهادي األغــا، بمكتبه، وضم وفد 
اللجنة ُكاًل من النواب: يحيى العبادســة، عبد الرحمن 
الجمل، وهدى نعيم، وناقش الطرفان عدة موضوعات 

مهمة. 
بــدوره أوضح النائب العبادســة، أن األوقــاف من أهم 
الــوزارات وأكثرهــا فعالية لمــا يقع علــى عاتقها من 
مهام جسام، متســائاًل عن الرؤية المستقبلية للوزارة 
ووكيلهــا خاصة فيمــا يتعلق بتطوير األداء واســتثمار 
الموارد البشــرية والماليــة بالــوزارة، باإلضافة لملف 
الحــج والعمرة، مؤكــدًا أن الزيارة تأتــي ضمن تعزيز 
الدور الرقابي للتشــريعي على المؤسســات والهيئات 

الحكومية. 
مــن ناحيتــه شــدد وكيــل الــوزارة على أنــه وطاقم 

العاملين معه يســعون لتحسين مستوى الخدمة التي 
تقدمهــا الوزارة لجمهورها بما يحقق مبدأ العدالة بين 
المواطنين ال ســيما في ملف الحج، مؤكــدًا أن وزارته 
وضعت خطتها االســتراتيجية والتشغيلية وهي قائمة 
على عدة سياســات منهــا: اإلدارة الجماعية، وتضييق 
مساحات االجتهادات الشخصية، حماية األموال الوقفية 
واالهتمــام برعايــة دور العبادة، باإلضافة لسياســات 

الشفافية، العدالة، وتعزيز الرسالة الدعوية للوزارة. 
وفيما يتعلق بموســم الحج، أوضح مديــر دائرة الحج 
بالوزارة، عادل الصوالحــي، أنه تم االتفاق مع الوزارة 
بــرام اهلل، علــى تحييــد موســم الحج عــن الخالفات 
السياسية، واالبتعاد عن كل ما من شأنه تشنيج الحالة 
بيــن رام اهلل وغزة، مبينــًا أن المصلحة العامة وخدمة 

الحجيج مقدمة على كل شيء.

زارت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي في المجلس 
التشــريعي بلدية خانيونس، وضم وفد التشريعي كاًل 
مــن رئيــس اللجنة النائب إســماعيل األشــقر، ومقرر 
اللجنة النائب مروان أبو راس، والنائب ســالم ســالمة، 

والنائب يونس أبو دقة، والنائب جميلة الشنطي.
بدوره رحــب رئيس بلدية خانيونــس، المهندس عالء 
الديــن البطة، بوفد التشــريعي الزائر وأشــاد بمتابعة 
المجلس التشــريعي لعمل البلديات، وناقش الطرفان 
العديد من القضايا المهمة التي تخص المواطنين في 

محافظة خان يونس.
من جانبه أشــاد النائب إسماعيل األشــقر، بدور بلدية 
خــان يونــس الهــام والمميــز، وخاصة ســرعة وجودة 
الخدمــة المقدمــة للجمهــور، وشــكر رئيــس البلدية 

ومجلسها على اإلنجازات الملموسة.
وأكــد أن بلدية خان يونس نموذجية ومميزة بســهولة 
تواصلها وقربها من المواطن باإلضافة إلى سرعة إنجاز 

معامالت الجمهور بشكل يضمن عدم تعطيل مصلحة 
المواطن.

مــن جانبه عرض البطة، مجموعة من إنجازات البلدية 
التــي نفذتها خــالل الفتــرة الماضية والتي شــعر بها 
الجمهــور بشــكل واضــح، باإلضافة لحــل العديد من 

القضايا الخاصة بالمواطنيــن والتي كانت عالقة لمدة 
من بسيطة من الزمن بسبب نقص إمكانيات البلدية.

واتفق الطرفان على اســتمرار التواصــل لوضع جميع 
القضايــا العالقــة علــى طاولــة جهــات االختصــاص 
المســؤولة، كما وعدت اللجنة بمواصلة العمل من أجل 

حل جميع القضايا والمشاكل التي ال زالت عالقة.
فــي ختام الزيارة قام وفد التشــريعي بزيــارة تفقدية 
لجناح خدمات الجمهور في البلدية وأطلع على الخدمات 
المقدمــة لتســهيل مراجعــة المواطنيــن مــن خاللها 

واالستجابة لكل ما يحتاجونه في انجاز طلباتهم.

لجنة الرقابة تلتقي مدير مالية 
الشرطة وتناقش معه األزمة المالية النائب الجمل يلتقي وكيل وزارة األشغال

ناقشــت لجنة الرقابة العامة وحقوق االنســان 
بالمجلــس التشــريعي األزمــة الماليــة داخــل 
جهــاز لشــرطة الفلســطينية، ومعوقــات عمل 
الجهــاز الناجمة عن قلــة الموازنــات، جاء ذلك 
خالل جلسة اســتماع عقدتها اللجنة لمدير عام 
المالية بجهاز الشــرطة الفلسطينية في قطاع 
غزة العميد جمال النخالة، بحضور رئيس لجنة 
الرقابــة النائب يحيى العبادســة، ومقرر اللجنة 

النائب هدى نعيم.
بدوره قــدم العميد النخالة، شــرحا مفصال عن 
العمل المالي داخل جهاز الشــرطة الفلسطينية 
موضحًا المعيقات التي تواجههم وفي مقدمتها 

األزمة المالية ونقص األوامر المالية المستلمة، 
تســاؤالت  حــول  كافيــة  إجابــات  قــدم  كمــا 
واستفسارات النواب، معربًا عن استعداد اإلدارة 
العامة للمالية بالشرطة لتعزيز التعاون مع لجنة 

الرقابة العامة بالمجلس التشريعي.
المنظمــات  العبادســة،  دعــا  ناحيتــه  مــن 
والمؤسســات الدولية لمد يد التعاون للشــرطة 
الفلسطينية ومدها باألدوات اللوجستية الالزمة 
إلتمام عملها كجهاز شــرطي يسهر على حماية 
المواطــن الفلســطيني ويوفر األمــن للمجتمع 
أشخاصًا ومؤسســات، مشــيدًا بإنجازات الجهاز 
التي تم تنفيذها على الرغم من قلة الموازنات.  

ناقــش النائب عبــد الرحمن الجمــل، ترميم بيوت 
وتوفير مساكن للمواطنين أصحاب الدخل المحدود 
بالمحافظة الوسطى، جاء ذلك أثناء لقاء جمع النائب 
الجمــل، يوم أمــس األول مع وكيل وزارة األشــغال 
العامة واإلسكان، المهندس ناجي سرحان، بمكتبه 
في مدينة غــزة.  بدوره أثنى النائــب الجمل، على 
جهود الوزارة الرامية لخدمة المواطن الفلسطيني، 
وخاصــة علــى صعيــد مشــاريع ترميــم البيــوت 
القديمة، وبناء أخرى، باإلضافة لمشــاريع اإلسكان 
الهادفــة لتوفير مســاكن للمواطنين مــن أصحاب 
الدخل المحدود، والذين يُثبــتّ البحث االجتماعي 
واالحصائيات الرسمية حاجتهم لذلك، داعيًا الوزارة 
للمســاهمة في تخفيف معاناة الفقراء الناجمة عن 

تهالك منازلهم، وكذلك من ال يملكون بيوت منهم 
ويقيمون في بيوت مستأجرة منذ سنوات طويلة. 

من ناحيته، شــرح المهندس سرحان، جهود وزارته 
الهادفة للتخفيف من معاناة الفقراء ممن ال يملكون 
بيوتًا، وال تســمح ظروفهم المالية باستئجار شقق 
ســكنية لعائالتهم، معربًا عن أملــه بتمكن الوزارة 
من مســاعدة أكبر قــدر ممكن من هــذه العائالت 
والتي تســتحق الوقــوف معها ومســاندتها، مؤكدًا 
أن طواقــم العاملين بالــوزارة تســعى جاهدة من 
أجــل التواصل مــع الجهات المعنية بهــدف تمويل 
مشــاريع وبرامج الــوزارة الخاصة بإســكان الفقراء 
والمحتاجين، شــاكرًا للنائب الجمــل، تبنّيه هموم 

المواطنين والسعي لوضع الحلول المناسبة لها. 

ناقشا ترميم بيوت الفقراء
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أخبار ومقاالت

مؤتمر البحرين.. صفعة مدوية لترمب ونتنياهو
لم يكن ما جرى في مؤتمر البحرين أمس وأمس األول مفاجئًا، فقد أعدت اإلدارة األمريكية عدتها 
في إطار مخططها األســود الرامي إلى إعادة صياغة المشهد السياسي والجغرافي في المنطقة 

العربية بشكل عام، وعلى صعيد الصراع الفلسطيني- الصهيوني بشكل خاص.
منــذ فتــرة بدأت معالم المخطط المشــؤوم الذي عُرف في اإلعالم باســم "صفقــة القرن" في 
االتضاح، وبدا أن اإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني وحلفاؤهما العرب قد اتخذوا قرارًا حاســمًا 
بتصفيــة القضية الفلســطينية وفتح بوابات التطبيع أمــام البلدوزر الصهيونــي وإنهاء الوجود 
الوطني الفلســطيني وتحويله إلى وجود هــش وضعيف يخضع لمفاعيــل الهيمنة االقتصادية 
ويتقوقع في اإلطار اإلنســاني واإلغاثي المجرد بعيدًا عن الحقوق السياســية والثوابت الوطنية 
التي جاهد وكافح وناضل الشــعب الفلســطيني من أجلها وقدم عشرات آالف الشهداء والجرحى 

واألسرى في سبيلها على مدار العقود الماضية.
لقد جســد مؤتمر البحرين معالم وتفاصيل الرؤية األمريكية والصهيونية للقضية الفلسطينية، 
فقــد التأم شــمل عدد من األنظمة العربية التي ارتضت لنفســها أن تكــون أداة رخيصة وحلقة 
بائسة في إطار هذا المخطط اآلثم تحت المظلة األمريكية والصهيونية، واستعد كل منها لنهش 
حصته من الرشوة الكبرى التي تم استقطاعها من موازنة دول النفط بما ال يقل عن مائة مليار 

دوالر.
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني، وفي إطــار متابعتنا الحثيثة لمجريــات وقائع مؤتمر 
البحريــن وصفقة القــرن، نؤكد أن مؤتمر البحرين االقتصادي ولد ميتًا وسيفشــل كما فشــلت 
المؤامرات والصفقات والمشــاريع الســابقة التي حاولت المســاس بالحقــوق والثوابت الوطنية 

الفلسطينية.
ولعل ما طرحه جيرالد كوشــنير مستشار الرئيس األمريكي في كلمته أمام مؤتمر البحرين من 
رؤية اقتصادية مغلفة بطابع سياسي تتجاوز حل الدولتين وتلغي الحقوق الوطنية الفلسطينية 
وعلى رأسها القدس وحق عودة الالجئين وتشرّع ضم الضفة الغربية والجوالن السوري المحتل 
وتكرس الهيمنة السياســية واالقتصادية األمريكية والصهيونية على شــعبنا وقضيتنا، يعطي 
صــورة واضحة عــن تفاصيل صفقة القــرن ومحتواها المشــؤوم وطبيعة المخطــط األمريكي 

والصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية خالل المرحلة المقبلة.
إن مؤتمر البحرين وما عُرض في أروقته ودهاليزه التآمرية من رشاوى مالية اقتصادية كبرى، لن 
يغير من حقائق السياسة والجغرافية شيئًا، ولن يتمكن من فرض مخرجاته على شعبنا وقضيتنا 
فــي ظل صالبة الموقف الوطني الفلســطيني الرافض بكافة فئاته وقواه وتالوينه السياســية 

والفكرية والحزبية واالجتماعية واالقتصادية لصفقة القرن ومشاريع التصفية األمريكية.
لقــد تلقــت اإلدارة األمريكية والكيان الصهيونــي صفعة مدوية حين رفضــت الكثير من الدول 
العربية المشــاركة في هذا المؤتمر، وأعلنت التزامهــا بالثوابت العربية في دعم حقوق وثوابت 
الشــعب الفلســطيني وقضيته الوطنية، وســوف يتلقى ترمب ونتنياهو الضربــة القاضية حين 

تسقط صفقة القرن وينهزم المشروع األمريكي والصهيوني في المنطقة بشكل كامل.
إننــا نعيش اليوم تجليات الفشــل األمريكي والصهيوني الرامي إلى إخضاع شــعبنا وتركيع أمتنا، 
ولن يطول ذلك اليوم الذي يتهاوى فيه الغرور والسطوة األمريكية على العالم ويندثر فيه الفجور 
والعربدة الصهيونية تجاه أرضنا وشــعبنا ومقدساتنا، لنؤسس النواة الحقيقية للدولة الفلسطينية 
العتيدة التي ستشرق منها شمس الحرية والكرامة على أمتنا العربية واإلسالمية وعلى العالم أجمع.

ومــع ذلــك، فإننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني، نؤكد أن تقريب الوصــول إلى أهدافنا 
الوطنية والقومية، يتطلب توحيد الجهد وتعزيز الصف الفلســطيني والعربي واإلســالمي، وهو 
ما يملي على السلطة الفلسطينية وحركة فتح العمل على إنهاء االنقسام الفلسطيني وتحقيق 
المصالحة الوطنية والنزول عند مقتضيات الشــراكة الوطنية ورفع العقوبات الجماعية عن غزة 
وأهلها الصامدين والتوافق على إرساء استراتيجية فلسطينية موحدة قادرة على مواجهة وإسقاط 
كل المخططات والمؤامرات األمريكية والصهيونيــة وإدارة الصراع ومعركة التحرر الوطني ضد 

االحتالل حتى النصر والتحرير الكامل بإذن اهلل.
لقد آن األوان لبدء مرحلة جديدة من الوحدة والتكاتف والنهوض الفلسطيني والعربي واإلسالمي 
في وجه أعداء األمة وناهبي خيراتها وســارقي حقوقها. مرحلة تســقط فيها كل الرموز العفنة 
والقيــادات البالية التي خانت شــعوبها وأمتها وتحالفــت مع أعداء أمتها، وترتفــع فيها القيادات 
المخلصة والرموز الصادقة التي آمنت بربها وبشــعبها وبقضيتها وضحت بكل ما تملك من غال 
ونفيس من أجل الدفاع عن حقوق شــعبنا الصامد ودماء شــهدائه األبرار ووصايا أسراه البواسل 

وأنات نسائه الثكلى وشيوخه المكلومين.
"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون" 

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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 لجنة الداخلية تلتقي رئيس بلدية بني سهيال 

نائبان يلتقيان رئيس بلدية غزة ويناقشان قضايا المواطنين

عقدت اجتماعا دوريا

عقدت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي، جلســة 
اســتماع لرئيــس بلديــة بني ســهيال، حمــاد الرقب، 
واستمعت منه لشــروحات مفصلة حول عمل البلدية 
وانجازاتهــا باإلضافــة للمعوقــات والتحديــات التــي 
تعترض أعمالها اليومية، وذلك بحضور رئيس اللجنة 
النائب إسماعيل األشــقر، وُكاًل من النواب: مروان أبو 
راس، سالم سالمة، يونس أبو دقة، وجميلة الشنطي.

وناقــش النواب مــع رئيــس البلدية قلــة اإلمكانيات 
المادية ونــدرة الموازنات المالية المخصصة للبلديات 
في قطاع غزة، منددين بقرارات وتوجهات حكومة رام 
اهلل، التــي مــا زالت تفرض حصارًا ماليــا على بلديات 
القطاع، وتمنع وصول المســتلزمات واآلليات الالزمة 
لعمــل البلديــات، كما تمتنــع عن تحويــل الموازنات 

واألموال المخصصة للبلديات. 
بــدوره أشــار الرقــب، إلــى أن البلديــة تعانــي قلــة 

اإلمكانيات، مشــيرًا إلى تهالك سيارات البلدية، داعيًا 
المؤسسات األهلية األوروبية واإلقليمية لمد يد العون 
لبلدية بني ســهيال وبقية بلديات القطاع التي وصفها 

بأنها تعاني أوضاعًا مالية بالغة السوء. 
من ناحيته نوه رئيس اللجنة إلى أن لجنته تسعى بكل 
قوة لمســاعدة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية 
واألهلية حتى تتجاوز العقبــات التي تعترض أعمالها 
وتحــوّل دون تنفيذ المهام الملقى على عاتقها، داعيًا 
لتظافــر الجهود من أجل تحســين الخدمــة المقدمة 

للمواطنين. 
إلــى ذلك عقــدت اللجنة اجتماعــًا دوريــًا لها بحضور 
رئيس وأعضاء اللجنة وناقشــوا سُــبل تطوير عملها 
خــالل المرحلــة المقبلة مــن خالل برنامــج متكامل 
وخطــة محكمــة ومنظمة تضــم نشــاطات وفعاليات 

اللجنة حتى نهاية العام الجاري. 

التقى النائبان في المجلس التشــريعي عن محافظة 
غزة، مــروان أبــو راس، ومحمد فرج الغــول، رئيس 
بلدية غزة، المهندس نزار حجازي، بحضور مدير عام 
ديوان رئاســة البلدية، المهندس حاتم الشيخ خليل، 
وعــدد من أعضاء المجلس البلــدي، وناقش الحضور 

عدة موضوعات تهم المواطنين بالمحافظة. 
هــذا وتناول اللقــاء العديد من الشــكاوى التي تقدم 
بهــا عدد من المواطنين لمكتــب نواب محافظة غزة 
ووضــع الطرفان آليــات لحلهــا، من ناحيتهما أشــاد 
النائبان بجهود ودور البلدية في التخفيف من معاناة 
المواطنين بكافة الســبل واإلمكانيــات المتاحة رغم 

الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات. 
وأكد النائبان على دعم المجلس التشريعي للبلدية وكل 
المؤسسات الرسمية واألهلية بهدف تذليل العقبات التي 

تعترض أعمالهــم، وبما يعود بالنفع علــى المواطنين 
ويحقق مصالحهم ويخفف من معاناتهم اليومية. 

بدوره أشاد رئيس البلدية، بالجهود التي يبذلها نواب 
المجلس التشــريعي والهادفة لخدمة شعبنا، شاكرًا 
لهم تواصلهم الدائم مع البلدية وتنســيقهم لتذليل 
العقبــات المختلفة وخدمة المواطنين، وقدم شــرحًا 
وافيًا عــن أهم إنجازات البلديــة، باإلضافة للتعريف 
بالمشاريع التطويرية التي ترعاها وتنفذها البلدية. 

هــذا وأوضح حجــازي، كيفية وآليــات تعامل طواقم 
البلدية مع شــكاوى المواطنين، منوهًا أنهم يبذلون 
أكبــر الجهود مــن أجــل وضــوع الحلول المناســبة 
لمشــكالت المواطنيــن فــي أقصى ســرعة ممكنة، 
منوهــًا أن البلديــة والعامليــن بها يســعون لتجويد 

الخدمات المقدمة للمواطنين.
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تقرير

في الذكرى التشريعي: القدس عربية وإسالمية ومخططات االحتالل لن تغير من الواقع شيء
 52 الحتالل القدس

بــدوره اســتهل النائب األول لرئيــس المجلس 
التشريعي الدكتور أحمد بحر، الجلسة بالتنديد 
بإجراءات االحتالل فــي مدينة القدس وعدوانه 
وإجرامــه بحق أهلها وفرض الضرائب المجحفة 
بحقهــم وإبعادهــم القســري عــن مدينتهــم 

ومسقط رأسهم. 
تزوير التاريخ

وأشــار بحر، إلــى أن االحتــالل يســعى لتزوير 
التاريــخ العربــي واإلســالمي في القــدس عبر 
طمس المعالم والوجود الفلســطيني والعربي 
واإلســالمي والمســيحي فيها، بهــدف تكريس 
وقائعــًا جديــدًا وخطيــرًا تمهيــدًا لتحويلها إلى 

مدينة يهودية األمر الذي ترفضه األمة كلها. 
لفــرض  األمريكيــة  اإلدارة  بمحــاوالت  ونــدد 
صفقة القرن، معربًا عن ثقته بفشــلها، ورافضًا 
تصريحات الســفير األمريكي لدى الكيان ديفيد 
فريدمــان حــول دعم أمريــكا لضم أجــزاء من 

الضفة الغربية.  
وقال:" إن القدس أمانة كبرى في أعناقنا جميعًا، 
وعلينا أن نتكاتــف من أجل تعزيز صمود أهلها 
وإحباط المخططات العنصرية التي تســتهدفها 

ليل نهار".
وطالــب قادة األمة باالنســجام مع قيم وثوابت 
أمتهــم واتخــاذ مواقف قوية وجريئة ومشــرفة 
لنصــرة مدينة القدس وحماية أهلها من بطش 

االحتالل. 
ودعا الســلطة وحركة فتح للنزول عند موجبات 
المصالحة  السياســية واســتحقاقات  الشــراكة 
الوطنيــة ووقــف التعاون مــع االحتــالل وإلغاء 

االتفاقيات السياسية واالقتصادية معه.
تقرير لجنة القدس واألقصى 

في الذكرى "52" الحتالل شرقي القدس 
بدوره تال رئيس لجنة القدس واألقصى النائب 
أحمــد أبــو حلبية، تقريــر لجنته حــول الذكرى 
الثانية والخمسين لالحتالل الصهيوني لشرقي 
القدس والمسجد األقصى المبارك وجاء التقرير 

على النحو التالي:
االنتهاكات الصهيونية بحقّ المسجد األقصى

1. كثــف المغتصبيــن الصهاينــة اقتحاماتهــم 
وتدنيســهم لقدسية المسجد األقصى وحرمته، 

بالهدم واالستيالء والحرق والتجريف والتخريب.
هدم ومصادرة منازل ومنشآت

1. هدمت قوات االحتالل أكثر من "5000" منزل 
وعقار ومنشــأة منذ العــام 1967م، منها"111" 
منشــأة ســكنية وزراعية ومحــال تجارية خالل 

العام 2019م. 
2. رفض محكمة االحتالل في القدس منع هدم 

180 بيتًا مبنية على أرض غابة السالم.
3. طــرد عائلة المواطــن المقدســي حاتم أبو 
عصب، من منزلها الذي تملكــه منذ "65" عامًا 
وتحويلــه لصالــح المغتصبيــن الصهاينة رغم 

وجود قرار قضائي بوقف عملية اإلخالء.
4. قــرار االحتــالل هــدم تجمــع الخــان األحمر 
البدوي وترحيل ســكانه إلى منطقة أخرى قرب 

العيزرية وأبو ديس.
5. ســحب حق اإلقامة في القدس من )14600 

ألف( مقدسي منذ العام 1967م.
6. )120000( فلســطيني يعيشــون خلف جدار 
الفصــل والتوســع االســتيطاني الــذي أقامته 
ســلطات االحتالل في القدس مهددين بسحب 

حق اإلقامة منهم.
النشاط االستيطاني في القدس

1. تكثيــف النشــاط االســتيطاني فــي جميــع 
أحيــاء مدينة القدس وإقامة نحــو 20 مغتصبة 

صهيونية خالل هذا العام 2019م. 
2. اإلعــالن عــن خطــة لبنــاء 23 ألــف وحــدة 
اســتيطانية جديــدة خــالل الســنوات الخمس 
القادمة إضافة لبناء نحو 2600 وحدة استيطانية 

منها وحدات ضمن أبراج مكونة من 31 طابقًا. 
3. تنفيذ مشروع "بيت هاليباه" مكون من أربعة 
أدوار يعلوه قبة ذهبية كبيرة قرب ساحة البراق 

بحي المغاربة تبلغ مساحته )4500( متر مربع.
4. الكشف عن مخطط ما يسمّى الحي اليهودي 
المقــام على أراضــي أهلنا في حيــي المغاربة 
والشرف لتنفيذ مشاريع فيه تصل قيمتها أكثر 

من 50 مليون دوالر.
5. المصادقة على مشــروع إقامة قطار هوائي 
)تلفريــك( بطــول )1400م( وبكلفــة أكثر من 
)50( مليون دوالر لربط المغتصبات الصهيونية 
المقامــة في شــرقي القــدس مــع المقامة في 

غربي القدس. 
6. المصادقــة علــى إقامــة فنــدق ضخــم في 

حيث ُقدِّر عدد هؤالء المقتحمين الصهاينة منذ 
بداية هــذا العام 2019م بأكثــر من )15000(، 
مــن بينهــم أعضــاء كنيســت ووزراء صهاينة 

وحاخامون يهود. 
2. الدعــوة لهدم أجزاء من ســور مدينة القدس 
التاريخي الذي بناه الخليفة العثماني ســليمان 
القانونــي والــذي يعــدّ مــن أشــهر المعالــم 

اإلسالمية التاريخية في القدس. 
3. اســتفزاز مشــاعر المصليــن عبــر الســماح 
لطائــرات شــراعية بالتحليــق فــوق المســجد 

األقصى. 
4. إغــالق األقصى ومنع إقامــة اآلذان فيه أكثر 

من مرة.
5. محاولــة إعادة إغالق مصلى باب الرحمة مرة 
أخرى وفــرض الســيطرة الصهيونيــة الكاملة 

عليه.
6. وضــع العراقيــل أمــام دخــول المســلمين 
لألقصى باحتجــاز هوياتهم وتفتيشــهم على 

األبواب بطريقة مهينة. 
7. اســتمرار الحفريــات وإقامــة أنقــاق طويلة 

وعميقة أسفل المسجد األقصى وفي محيطه. 
8. احتفــاظ االحتــالل بمفاتيح بــاب المغاربة، 
وتخصيص هذا الباب القتحامات المستوطنون 
األمــن  وقــوى  والشــرطة  االحتــالل  وقــوات 

الصهاينة.
9. حظــر مصاطب العلم فــي األقصى والرباط 
في المســجد واعتبار ذلك أنشــطة غير شرعية 

يعاقب عليها القانون الصهيوني العنصري. 

االعتداءات الصهيونية على المعالم واآلثار
1. مواصلة تخريب مقبرة مأمن اهلل، عبر تجريف 
مئات القبــور وإقامــة طرق وشــوارع ومقاهي 

وحديقة تلمودية على أنقاض هذه القبور.
2. اســتمرار اعتداء الصهاينة علــى مقبرة باب 
الرحمــة والمقبرة اليوســفية باالســتيالء على 
أجــزاء منهما إلقامة حديقــة تلمودية ومحطات 

للقطار الهوائي.
3. بنــاء أكثــر مــن 120 كنيســًا يهوديــًا مكان 
منازل وعقارات أهلنا المقدسيين بعد االستيالء 

والسيطرة عليها.
المســاجد  علــى  دائــم  بشــكل  االعتــداء   .4
والكنائــس والمقابــر اإلســالمية والمســيحية 

منطقــة مــا يســمّى قصــر المندوب الســامي 
بتكلفــة 42 مليــون دوالر بتمويــل مــن رجــل 

األعمال الصهيوني رامي ليفي.
7. التخطــط إلقامــة متنــزه وادي زمــري على 
أراضــي بلدتــي شــعفاط وبيــت حنينا شــمال 
القــدس على مســاحة 700 دونم فــي منطقة 

غنية بالحيوانات البرية.
8. افتتاح شــارعًا شــمال شــرق مدينة القدس 
يفصل بجدار بطــول )8( أمتار بين الســائقين 

الفلسطينيين والمغتصبين الصهاينة.
اعتقاالت وابعادات

1. اعتقال أكثر من )630( مقدســيًا، منذ بداية 
هذا العام 2019م، وإبعاد أكثر من 245 مواطنا 
عــن مدينــة القدس والمســجد األقصــى لمدد 

مختلفة. 
التوصيات

1. على الســلطة الفلســطينية تقديــم الدعم 
الــالزم ألهلنــا فــي القــدس، ووقف التنســيق 
األمني مع الكيان الصهيوني، والتوقف مالحقة 

المقاومة والمقامين في الضفة.
2. دعوة فصائل المقاومة للجم االحتالل ومنعه 

من االستفراد بالمسجد األقصى. 
3. مطالــب البرلمانــات العربيــة واإلســالمية 
بمواجهة التطبيع مع االحتالل الصهيوني وسنّ 

القوانين الالزمة لذلك. 
4. دعــوة العلمــاء والدعاة للدفاع عن المســجد 
األقصى وتحشيد الجماهير والشعوب لنصرته. 

5. دعــوة الشــعوب العربية واإلســالمية لدعم 
صمــود شــعبنا فــي القــدس بجميــع وســائل 

بحر : وحدة شــعبنا وصموده ستفشالن 
صفقة القرن، وعلى السلطة النزول عند 

موجبات الشراكة السياسية

النواب القدس خط أحمر وتسريب عقاراتها 
لالحتالل وأعوانه خيانة عظمة وشعوب األمة 

ترفض صفقة القرن 

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة 
خاصة بمقره بحضور نواب من كتلتي فتح 
وحماس البرلمانيتين، وذلك في الذكرى 52 
الحتالل القــدس، وأكد النــواب أن القدس 

خــط أحمــر وأن كل المؤامرات ومخططات 
االحتــالل لــن تغييــر مــن واقعها شــيء، 
مؤكدين أن محــاوالت االحتالل الصهيوني 
الهادفة إلى تزوير التاريخ ســتنتهي إلى 

زوال، وقــد اســتمع النــواب لتقريــر لجنة 
القــدس واألقصى بالتشــريعي الذي وثق 
مخططــات االحتــالل بالقــدس، "البرلمان" 

تابعت الجلسة وأعدت التقرير اآلتي:
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تقرير

 التشريعي: القدس عربية وإسالمية ومخططات االحتالل لن تغير من الواقع شيء

الدعم المــادي واإلعالمي والقانوني والتعليمي 
والثقافي.

6. مطالب الكل الفلسطيني والعربي واإلسالمي 
واألممي بدعم التعليم والمشافي في القدس. 

 مداخالت النواب 
النائب أشرف جمعة

بــدوره طالــب النائب 
أشرف جمعة، بتكريم 
الشــهداء  عائــالت 
الذيــن ارتقــوا دفاعًا 
عن القدس في ذكرى 
كلفتة  وذلك  احتاللها 
تقديــر مــن المجلس 

التشريعي لعائالت الشهداء.
ونــدد باإلجــراءات األمريكيــة بحــق القضيــة 
الفلســطينية، ســواء نقــل الســفارة للقــدس، 
وصفقة القرن، وورشــة المنامــة، داعيًا لليقظة 
ومطالبًا بإقرار قانون للمسائلة الوطنية لكل من 
يحاول أن يعيق الوحدة ويكون ســببا لالنقسام، 

لمحاســبة  باإلضافــة 
كل مــن يشــارك في 
ورشــة المنامــة وكل 
من يقــوم بإجــراءات 
ضد المصلحة الوطنية 

العليا. 
النائب إبراهيم المصدر

إبراهيم  النائــب  أمــا 

النائب يونس االسطل
النائب  من طرفه نوه 
األســطل،  يونــس 
النكســة  أن  إلــى 
إال  خطورتهــا  رغــم 
أنهــا أتاحــت الفرصة 
المباشــر  لالحتــكاك 
مع العــدو في الضفة 

الغربية وقطاع غزة والقدس، وقد نجم عن ذلك 
انتشــار الوعي الديني والسياســي، األمر الذي 
اعتبــره تمهيــدًا لتحرير أرضنا ومقدســاتنا من 

دنس يهود. 
ودعا الباحثين والخبراء لبحث أســباب النكســة 
وفي مقدمتهــا اإلخفاقات الذاتية وعدم اهتمام 
الشــعوب بالثقافــة الدينيــة آنذاك، مؤكــدًا أن 
المقاومة هي الوســيلة األنجــع واألنجح لتحرير 

فلسطين. 
النائب محمد فرج الغول

محمــد  النائــب  أمــا 
فقــد  الغــول،  فــرج 
ناشــد جميع مسلمي 
الدعم  بتقديم  العالم 
بــكل أشــكاله لتعزيز 
فــي  أهلنــا  صــود 

القدس، مســتنكرًا تطبيع بعض الدول العربية 
واالســالمية مع االحتــالل، معتبــرًا ذلك يؤدي 

إلطالة أمد وعمر االحتالل. 
وطالب بتشــكيل لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ 
التوصيــات ورصد جرائــم االحتــالل وتوثيقها 

المصــدر، فقد قــال:" إن القدس ليســت مدينة 
عاديــة بل هــي تاريــخ الرســاالت الســماوية 
أمــة  حاضــر  وهــي  اإلنســانية،  والحضــارات 

ومستقبل شعب". 
وأشــار إلى أن األمة العربيــة وقفت وقفة واحدة 
في معركة 73 واستخدمت سالح النفط، وانتصر 
العرب عندمــا قــررت اإلرادة العربية االنتصار، 
ولوال وقــوف أمريكا مــع إســرائيل النتهت من 

الوجود من ذلك الوقت.
وأكد أن المصالــح األمريكية الصهيونية تجعل 
أزماتنا في المنطقة أمرًا متوقعًا بصيغ مختلفة 
مــن وقــت آلخــر لحــرف البوصلة عــن وجهتها 
الحقيقية، داعيًا إلنهاء االنقســام لتعزيز صمود 

شعبنا الفلسطيني. 
النائب عاطف عدوان

شــدد  ناحيتــه  مــن 
النائب عاطف عدوان، 
مواجهة  ضرورة  على 
االحتالل  مخططــات 
وحــدة  خــالل  مــن 
وطنية يقرها شــعبنا 
ووضع  الفلســطيني، 
رأســها  علــى  آليــات 

المقاومــة وإقامة وقفيات خيريــة لدعم مدينة 
القدس.

وأدان الســلوك األمريكــي باالعتــراف بالقدس 
عاصمــة لالحتــالل في مخالفة ألبســط مبادئ 
القانون الدولي، كما دان ســلوك الدول العربية 
المطبعــة مــع االحتــالل والحاضــرة لمؤتمــر 

البحرين.

وفقا للمعايير الدوليــة، وفضح جرائم االحتالل 
وانتهاكاته للقرارات الدولية بكل السبل المتاحة 
واتخــاذ الخطــوات العملية لمالحقــة االحتالل 
ومحاكمته أمــام المحاكــم الدوليــة، ومالحقة 
القــدس  فــي  العقــارات  مســربي  ومحاكمــة 

لالحتــالل وتقديمهم 
بتهمــة  للمحاكمــة 

الخيانة العظمى.
النائب سالم سالمة

من طرفــه ّذكــر النائب 
األمــة  ســالمة،  ســالم 
القــدس  بــأن  العربيــة 
مــن  وضاعــت  احتلــت 
وحكمهم  أيديهــم  تحت 

وعليهم العمل لتحريرها، وعدم االعتقاد بأن فلسطين 
هي قضية فلســطينية بحتة دون أن تكــون لها أبعاد 

وامتدادات عربية وإسالمية. 
ودعا الستحضار القدس في كل المحافل واالجتماعات 
والمؤتمــرات، مناشــدًا امتنــا العربيــة مقاطعــة كل 
محاوالت انسالخها عن القضية ورفض صفقة القرن. 

يوســف  النائــب 
الشرافي

يوســف  النائــب  قــال 
الشــرافي:" إن الحديــث 
حديــث  القــدس  عــن 
عن عقيــدة وديــن، وأن 
الجنة لتحن شــوقا لبيت 
المقدس وما من موطئ 

قدم في األقصى إال صلى فيه نبي أو قام عليه ملك".
ودان الهرولة نحو المطبعين والمنفذين لصفقة القرن، 
مذكرًا أن فلســطين والقدس هي أم القضايا، مطالبا 
الشعوب العربية واإلسالمية بالضغط على حكوماتهم 

المهرولة نحو التطبيع إلجبارهم للعودة إلى رشدهم.
النائب يحيى العبادسة

بدوره شدد النائب يحيى 
ضرورة  على  العبادســة، 
الصف  بوحــدة  االهتمام 
واإلســالمي  العربــي 
وتمتيــن جبهــة مناصرة 
فلســطين فــي نفــوس 
أبناء األمة حتى نستطيع 

أن نتقدم نحو التحرير.
وقال:" يجب أن نهتم في كيفية اســتنهاض األمة نحو 
العمل من أجل تحرير فلســطين، وإننا نعتذر للقدس 

التي لن نستطيع اآلن أن نقدم لها شيئًا مجديًا". 
ودعا لضرورة تقديم خطاب سياســي يلبي احتياجاتنا 
في هذه المرحلة الخطيرة وإيجاد حلول للواقع الصعب 
الذي تعيشه مدينة القدس وفلسطين المحتلة بشكل 

عام في ظل الواقع العربي المنقسم والمشرذم.

أبــو حلبية : نطالــب البرلمانــات العربية 
واإلسالمية والعلماء بموقف جاد ضد التطبيع 

مع االحتالل وحماية األقصى 

النواب القدس خط أحمر وتسريب عقاراتها 
لالحتالل وأعوانه خيانة عظمة وشعوب األمة 

ترفض صفقة القرن 
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أخبار 6

يواصل نواب المجلس التشريعي مشاركتهم في مسيرات العودة 
اســبوعيًا، حيث يتفقــدون المتظاهرين ويشــاركون بالفعاليات 
المختلفــة في كل يــوم جمعة، ويلقــون كلمات حماســية أمام 

الجماهير المحتشــدة في مخيمات العودة المنتشرة على الحدود 
الشــرقية للقطــاع، "البرلمــان" رافقــت النواب فــي الجمعتين 

الماضيتين وأعدت التقرير التالي: 

رئاسة ونواب التشريعي مستمرون في مشاركاتهم بمسيرات العودة

زيدان: الدعم األمريكي لالحتالل والصمت العربي سارعت وتيرة االستيطان

جمعة ال لضم الضفة
هذا وشارك النواب في الجمعة قبل الماضية 
والتــي حملت عنــوان:" ال لضــم الضفة"، 
حيث نــدد النواب فــي كلماتهــم بالتغول 
الصهيونــي على أرضنا في الضفة الغربية 
المحتلــة، داعيــن أهلنا بالضفــة لمراكمة 
قوتهم ومجابهة االحتالل واالســتمرار في 
أعمال المقاومة بكل أشكالها وأنواعها حتى 
كنــس االحتالل من الضفــة كما حدث في 

عنــوان:" األرض مــش للبيــع:" وذلك من 
خــالل زيارته لمخيم العودة شــرق جباليا، 
حيث صــرح هناك بأن االحتــالل إلى زوال 
وإن دعمتــه كل الدنيا، وأن شــعبنا يســير 
ويحــث الخطى نحــو التحرير واالســتقالل 
رغــم كل إجــراءات االحتــالل والخطــوات 

األمريكية الداعمة له. 
أدلــى  فقــد  الحيــة،  خليــل  النائــب  أمــا 
بتصريحــات لدى مشــاركته في مســيرات 

غزة في العام 2005م.
بــدوره أكــد أحمــد بحر، فــي كلمــة له أن 
فلسطين ليست قضية أموال واستثمارات 
اقتصادية وإنما قضية شــعب وبالد واقعة 
تحت االحتــالل ونحن نعمل على تحريرها 

من دنس المحتلين.
جمعة األرض مش للبيع

 هذا وشــارك النائب يونس األســطل، في 
مســيرات الجمعــة الماضيــة والتي حملت 

الجمعة الماضية أكد فيها أن شعبنا يراقب 
مــدى التــزام االحتــالل بالتفاهمــات، وأن 
المقاومــة لــن تقبل التلكــؤ بتنفيذها مها 

كلف األمر من ثمن. 
وأشار إلى أن تلكؤ االحتالل الصهيوني في 
تنفيذ تلك التفاهمات سيكلفه ثمن باهض 
ولــن ينعــم بالهــدوء، فــي ظل اســتمرار 
حصار شعبنا في قطاع غزة واعتدائه على 

المقدسات في القدس الشريف.

النائب الرجوب: ما تمارسه السلطة من اعتقال سياسي مهزلة 
يجب وقفها

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني 
عن محافظة الخليل نايــف الرجوب، أن مواصلة 
فــي  السياســي  االعتقــال  لسياســة  الســلطة 
الضفــة الغربيــة وتكثيفهــا في اآلونــة األخيرة 
أمر مرفوض، يســتدعي موقفا موحدًا من كافة 

الفصائل واألحرار لوقف ما أسماه بالمهزلة.

وشدد الرجوب في تصريح له أن االعتقاالت التي 
تطال أبناء شعبنا في الضفة، سواء من المحررين 
أو الطلبة من كافة الفصائل واألحزاب، مستنكرة 

ومدانة، وال تخدم قضية شعبنا الوطنية.
وأردف: "من يدعي الوقوف في وجه صفقة القرن 
عليه أن يبدأ بلم الشــمل الداخلي الفلسطيني، 
ال أن يمــارس االعتقــاالت السياســية بحق أبناء 

شعبه". 
وحــول منــع إقامة بيــوت العــزاء فــي الرئيس 
المصري الســابق محمد مرســي قــال الرجوب: 
"هــل العزاء في رجل وقف مع قضية فلســطين 
ودعمها ال يخدم القضايا الوطنية، بينما التعزية 
في قــادة الصهاينة الذين قتلوا شــعبنا واحتلوا 

أرضه يخدم القضية؟".

أكد النائب في المجلس التشــريعي عن مدينة 
طولكــرم عبــد الرحمــن زيــدان، أن النشــاط 
االســتيطاني لم يتوقف أبدا بل تضاعف خالل 
العقدين األخيرين ولكن مع وجود إدارة أمريكية 
صهيونية بشكل غير مسبوق، مضيفا أنه وفي 
ظــل الصمــت والتواطؤ الدولي تشــهد الضفة 
سعارًا في أنشطة توسيع المستوطنات وإنشاء 
بــؤر جديدة بغطــاء قانوني، إضافــة إلى تزايد 
اعتــداءات المســتوطنين على منــازل وحقول 
المواطنيــن في القــرى الفلســطينية، وكذلك 
ازدياد وتيرة هدم البيوت بحجة عدم الترخيص.
ولفــت زيــدان أن هنــاك تصاعد فــي الهجمة 
التهويدية للقدس والمقدســات من خالل هدم 
البيــوت فــي ســلوان وصــور باهــر واالنتهاك 

مــؤازرة أمريكيــة للموقف االحتاللــي وصمت 
دولــي وتصريحــات صهيونية واضحــة وجهود 

الممنهــج للمســجد األقصــى زمانيــا ومكانيا، 
موضحــا أن تلــك االنتهــاكات تتزايــد في ظل 

عمليــة على األرض لضــم مناطــق ج، يقابله 
عجــز قاتل وصمــت مريب من جانب الســلطة 
التي رفضت مــرارا وتكرارا الدعــوات الوطنية 
للتوجــه إلى المحكمة الدولية. كما اعتبر زيدان 
أن جهــود الســلطة الدؤوبة في القيــام بمهام 
التنسيق األمني لمنع أي نشاط مقاوم للتصدي 
لتغول االحتالل ومستوطنيه أو بأضعف اإليمان 
حماية المواطنين لممتلكاتهم وأراضيهم؛ يأتي 
فــي ظل تواطــؤ عربــي وحصار محكــم لدفع 
الفلســطينيين للتفاعل مــع مخططات ترامب 
لتصفيــة القضية الفلســطينية، وشــطب حق 
العــودة وتهويــد القدس والقبــول بحكم ذاتي 
دون ســيادة والخضوع لإلمــالءات الصهيونية 

مقابل وعود بازدهار اقتصادي وهمي.
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أخبار

أكد نواب وخبراء وسياســيون وأكاديميون من دول عربية وإســالمية 
أن مؤتمر البحرين حلقة مــن حلقات صفقة القرن، مؤكدين رفضهم 
لكل المؤامــرات الهادفة لتصفيــة الحقوق الفلســطينية، ومطالبين 
البرلمانات العربية بمواقف داعمة لفلسطين ورافضة لورشة البحرين 

التي اعتبروها رشوة مالية. 
جــاءت تلــك التصريحات خالل نــدوة برلمانية نظمتهــا كتلة التغيير 
واإلصالح، مطلع األسبوع الجاري، بعنوان: "مخاطر ورشة البحرين على 
القضية الفلسطينية"، "البرلمان" تابعت الندوة وأعدت التقرير التالي: 

7

نواب يرفضون ورشة البحرين ويعتبرونها خطر على القضية وتصفية للحقوق الفلسطينية
دعوات للتحرك سياسيا وقانونيا لمجابهة آثارها 

رشوة اقتصادية
بدوره اعتبــر رئيس كتلــة التغيير واالصــالح البرلمانية، 
النائب محمود الزهار، أن ورشة البحرين تآمر على القضية 
ورشــوة اقتصاديــة وصناعة أمريكيــة صهيونية لتطبيق 
صفقــة ترمب، مشــيرًا أنها جوهر صفقــة ترمب وهدفها 
الســيطرة على األراضي الفلسطينية باالحتالل أو بالضم 

واالستيطان. 
وبينّ الزهار، أن صفقة القرن هي محاولة عملية لتطبيق 
وعد بلفور المشــؤوم، موضحًا أن الصفقة تهدف إلضعاف 
دور الســلطة في الضفة الغربيــة واختزالها بالدور األمني 
ضد المقاومة، منوهًا أن فلســطين ال يمكــن أن تباع بأي 

ثمن.  
ضرب لخيار المقاومة

مــن جانبه أكــد األميــن العام لرابطــة برلمانيــون ألجل 
القدس، البشــير جار اهلل، وهو برلماني جزائري، أن ورشة 
البحرين تستهدف ضرب خيار المقاومة الفلسطينية، داعيًا 
للتصدي لهذه الورشــة والتحرك قانونيًا وسياسيًا لمجابهة 

أثارها وقراراتها التي وصفها ببالغة السوء.
أمــا النائــب الثانــي لرئيس المجلس التشــريعي، حســن 
خريشــة، فقــد أكــد أن تجمــع المنامة يمثــل محطة من 
محطات صفقة القرن التي تتعامل مع القضية الفلسطينية 
كمشــكلة اقتصادية، معتبرًا كل المشــاركين فيها بمثابة 

شركاء في صفقة القرن المقيتة.
صك غفران

من جانبه شــدد رئيــس اللجنــة القانونية فــي المجلس 
التشــريعي النائب محمــد فرج الغول، أن ورشــة البحرين 
لها أبعــاد خطيرة علــى القضية الفلســطينية وحلقة من 

بحر: طالبنا رؤساء البرلمانات 
والمنظمات العربية واإلسالمية بتوحيد 
الجهود من أجل مواجهة صفقة القرن

طالــب النائــب األول لرئيــس المجلس 
التشــريعي الدكتــور أحمد بحر، رؤســاء 
العربية واإلسالمية ومنظمة  البرلمانات 
الــدول  وجامعــة  اإلســالمي  التعــاون 
لمواجهة  بتوحيــد جهودهــم  العربيــة، 
صفقــة القــرن، جــاء ذلك خــالل برقية 
وجهها بحر، لبرلمانات ومنظمات عربية 

وإسالمية، جاء فيها:
مخاطر جمة وتحديات بالغة

وأطلــق بحــر، فــي برقيتــه تحذيــرات 
المجلس التشــريعي الكبرى من صفقة 
القــرن ومــا تحملــه مــن مخاطــر جمة 
وتحديات خطيرة وتداعيات بالغه السوء 
وقضيتــه  الفلســطيني  الشــعب  علــى 
الوطنية بشــكل خاص وعلى الشــعوب 

العربية واإلسالمية بشكل عام.
وأضــاف:" بات واضحًا للجميــع أن اإلدارة 
وبعــض  االحتــالل  ودولــة  األمريكيــة 
األنظمــة العربيــة المتحالفــة معهمــا، 
يعملــون بــكل جهد مــن أجــل تصفية 

القضية الفلسطينية وطيّ ملف الصراع 
واالحتــالل  الفلســطيني  شــعبنا  بيــن 
اإلســرائيلي وفتح بوابــات التطبيع أمام 
الكيان اإلسرائيلي لغزو أمتنا وتدمير روح 
الكرامــة ومقومات النهضة فيها، وهو ما 
يســتدعي من كل شــرفاء األمــة العمل 
على توحيــد جهودهم من أجل التصدي 

لهذا الخطر الداهم".
انتهاك لمبــادئ األمم المتحدة 

والقانون الدولي
وأشــارت البرقية إلى أن الصفقة تشكل 
جريمــة قانونيــة دوليــة تهــدد األمــن 
والسالم الدوليين وتنتهك مبادئ ميثاق 

األمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
وطالــب بإطالق أوســع حملــة برلمانية 
بهدف مواجهــة صفقة القــرن والتحذير 
مــن تداعياتها، داعيــًا للعمل على قطع 
الطريــق أمــام المخططــات األمريكيــة 

واإلسرائيلية الهادفة لتصفية القضية. 

المسلسل اإلجرامي على القضية ومحاولة شطبها والغاءها 
في أروقة المجتمع الدولي. 

وأوضح أن الورشــة تهدف إلضفاء شرعية زائفة لالحتالل 
مــن خالل رشــوة اقتصاديــة للمطبعيين معــه، مبينًا أن 
صفقة القــرن لها آثار كارثية وتعد انقالبــًا على القوانين 

والحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة.
وأضاف النائب الغــول، أن صفقة القرن تمثل صك غفران 
لجرائــم االحتــالل وهي خيانــة لدماء الشــهداء والجرحى 

وانتهاك للقوانين الدولية.
مــن جانبــه أوضح رئيــس االتحــاد العالمــي للبرلمانيين 
اإلســالميين عبد المجيد مناصرة، وهو برلماني جزائري، 
أن ورشة البحرين تخدم األهداف الصهيونية، مؤكدًا على 

دعم االتحاد للقضية الفلســطينية في مواجهة المشاريع 
الهادفة لتصفيتها.

صفقة مرفوضة
من جهته أكد النائب عن كتلة حركة فتح إبراهيم المصدر، 
أن الشعب الفلسطيني موحد بكل أطيافه في رفض صفقة 
القرن، موضحًا أنه ال يوجد وطني حر يقبل بالمشاركة في 

هذه الورشة التي اعتبرها مرتكزًا سياسيًا لصفقة القرن.
ودعــا النائــب المصــدر، لمواجهة مؤتمــر البحريــن بإنهاء 
االنقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة على أساس الشراكة 
وتطبيق مخرجات بيروت وتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف 
التنســيق األمني ومقاطعة المنتجات الصهيونية والمشاركة 

في كافة الفعاليات الرافضة للتآمر على فلسطين. 

التوصيات
وفــي نهاية الندوة تــال النائب مــروان أبــو راس، التوصيات 
والتــي أكدت علــى رفض ورشــة البحرين واعتبارها رشــوة 
ماليــة مرفوضة باإلجماع عربيــًا وفلســطينيًا، والعمل على 
وقف التطبيع مــع دولة االحتالل الصهيونــي، ودعوة االتحاد 
البرلماني العربي والبرلمانات االسالمية لرفض هذه الورشة، 
ومطالبــة المقاومــة بتعزيز قوتهــا وافشــال كل المؤامرات، 
وضــرورة التحرك سياســيًا وقانونيًا لمجابهــة كل المؤامرات 
الخطيرة وكل المشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، 
باإلضافة لمطالبة الســلطة الفلسطينية بإلغاء قراراتها التي 

تفصل غزة عن الضفة والعمل لتعزيز الوحدة الوطنية.

ناقشــت لجنة التربيــة والقضايــا االجتماعية 
وســير  والتعليــم،  الصحــة  وزارتــي  أوضــاع 
امتحانــات الثانوية العامة، ومســودة مشــروع 
قانــون التعليم العالي، جاء ذلــك أثناء اجتماع 
عقــده رئيــس اللجنــة النائــب عبــد الرحمن 
الجمل، بحضور النواب: خميس النجار، يوسف 
الشــرافي، ســالم ســالمة، يحيى العبادســة، 

وهدى نعيم.
الثانوية العامة

 وناقش النواب ســير امتحانات الثانوية العامة 
وعمليــة التصحيح، مؤكدين أن األمور تســير 
حســب األصــول مثمنيــن دور وزارة التعليــم 

والوزارات األخرى في توفير كل وسائل الدعم 
اللوجستية من أجل انجاح هذه العملية. 

مشروع قانون التعليم العالي
كمــا ناقشــت اللجنة مســودة مشــروع قانون 
بعــض  النــواب  وأبــدى  العالــي،  التعليــم 
المالحظــات علــى المســودة، وخاصــة فيمــا 
يتعلق بقضايا التجســير والترخيص واالعتماد 
واالعتــراف والبحــث العلمي، وهيئــة االعتماد 
والجــودة ومهامهــا وصالحياتهــا، مؤكدين أن 
اللجنة ماضية في دراسة المقترحات المقدمة 
حسب االصول التشريعية وفقًا ألحكام النظام 

الداخلي للمجلس التشريعي.

المستشفيات الحكومية
بدوره شرح مسؤول ملف الصحة باللجنة النائب 
خميس النجار، أوضاع المستشــفيات الحكومية 
مؤكدًا أنها تمر بظروف كارثية بسبب عدم توفر 
األدوية والمســتلزمات الطبية خاصة لألمراض 
المزمنة مثل السرطان، باإلضافة لنقص الكوادر 
الطبيــة وهجــرة الكفــاءات ذات االختصاصــات 
الهامة فــي ظل محدودية االعتمــادات المالية، 
محمّاًل االحتالل ومحاصري الشعب الفلسطيني 
المســئولية القانونيــة واإلنســانية عــن حيــاة 
المواطنين، ومناشــدًا الجهــات المعنية للتحرك 

العاجل إلنقاذ حياة المرضى واألطفال.

لجنة التربية تناقش أوضاع وزارتي التعليم 
والصحة ومسودة مشروع قانون التعليم العالي
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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

طعنة غادرة

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

السواد األعظم من أبناء األمتين العربية واإلسالمية يرفضون مؤتمر البحرين، 
ويعلنون تبرأهم من مخرجاته، ويعتبرونه بمثابة طعنة غادرة جاءت من طرف 
األصل فيه أنه صديق وشــقيق، إن العتب ليس على "كوشــنير" وال قادة بالده 
ألنهــم أعداء معرفيــن، لكن العتب علــى من ناصرهم ومكنهــم من تدنيس 
األراضــي العربية ومهد لهم موطئ قدم في عاصمة عربية عزيزة األصل أنها 

مناهضة لمخططات تصفية القضية. 
الرد الشــعبي والفصائلي على المؤتمر المذكور -سيئة السمعة والصيت- هو 
أنه خطوة من سلســلة خطوات ترمي وتهدف فيما تهدف إليه لتصفية القضية 
الفلسطينية، وايهام الشعوب بأنه قد تم إيجاد حل للصراع العربي اإلسرائيلي 
وهذا أمر يعود بالنفع على العدو الصهيوني وليس لنا كعرب فيه ناقة وال جمل. 
إن تصوير قضيتنا على أنها مأســاة اقتصادية، أو أزمة مالية، أو حتى مشــكلة 
إنســانية، كلها تصورات بائت وســتبوء بالفشل، كما فشــلت مثيالتها سابقًا، 
وتبقــى الحقيقــة األبدية أن فلســطين أرض عربيــة وإســالمية احتلها العدو 

الصهيوني وكل األمة العربية راغبة في تحريرها عاجاًل أم آجاًل. 
ولعل من أخطر المخاطر والتحديات التي تفرضها ورشة البحرين بشكل خاص 
وما بات يعرف بصفقة القرن بشــكل عام، هو فتح المجتمعات والدول العربية 
أمام االحتالل وممثليه وقادتــه ورجاالته للتجول والتوغل في مجتمعاتنا على 

أنهم أصدقاء مفترضين وليسوا أعداء محتلين. 
لقد سيق جمع غفير من العرب والمسؤولين لمؤتمر البحرين، غير أن مشاركتهم 
هذه لن تغيير من قناعات األمة شيء، ولن تبدل الواقع وهي بالتأكيد لن تزور 
التاريخ، ففلســطين لنا وهي ليســت معروضة للبيع بكل مقدرات أمريكي وال 

غيرها من الدول المتآمرة. 
سقطت سابقًا مؤامرات عديدة منها: توطين الالجئين في الدول التي يقيمون 
فيها، وفكرة الوطن البديل، وترحيل أهل غزة لســيناء، وأهل الضفة للمملكة 
األردنيــة، وغير ذلك من أفكار ومؤامرات ومقترحات، وهكذا ستســقط ورشــة 

البحرين التي ولدت ميتة. 
وتبقي العقول العربية واإلســالمية ال يمكن لها أن تتأثر بوســائل كي الوعي، 
أو نــزع المبادئ وتبديل اآلراء والقناعــات، مهما بلغت محاوالت تدجين العقول 
وتهويل األفكار الهادفة لنزع الحقوق وااللتفاف عليها، ولو تأثر بعض أبناء هذا 
الجيل أمام المغريات المادية واالمتيازات السياسية التي تقدمها "األم أمريكيا" 
فإنهم إلى زوال واألجيال القادمة لن تؤمن إال بإسالمية وعروبة أرض فلسطين 

ألن العربدة األمريكية ليست دائمة بينما حقنا هو األصل وهو الباقي. 
لقــد أعلن رموز وقادة ومفكرون وسياســيون كثر عــن رفضهم لكل محاوالت 
تصفية القضية وصفقة القرن وورشــة البحرين، وكل ما من شــأنه االنتقاص 
من حقوقنا الثابتة واألصيلة، وقالت الشعوب كلمتها برفض المؤتمر ومخرجاته 

بالكلية. 
ويبقى العار والشــنار والويل لمن سارع الســتقبال العدو وفتح ذراعيه وأرضه 
وعاصمتــه أمام األعداء وســهل لهم طريق الوصــول لمجتمعاتنا التي ترفض 
التطبيع، أعلموا أيها السادة أن فكرة اندماج المجتمع الصهيوني مع المجتمعات 
العربية مرفوضة بل مستحيلة ألنهم جسم غريب عن ثقافتنا وعاداتنا وديننا 

وعالوة على ذلك هم أغراب محتلين ألرضنا. 
طــال الزمــن أم قصُر الكيــان إلى زوال، ونحــن المنتصرون بــإذن اهلل، وقادة 
ومنظــري التطبيــع ســترفضهم وتلفظهــم بيوتهــم وبلدانهــم وعواصمهم 

وستقتلهم شعوبهم التي ال تؤمن بالتطبيع وال قبول المحتل.

هذه هي الحقيقة وما سواها سراب.

رفح وخان يونس 
وبــدأت سلســلة الزيارات بجرحــى محافظتي رفح وخــان يونس، 
حيــث زار الدكتور أحمــد بحر، رافقــه النائبان: يونس األســطل، 
وخميس النجار، منازل وعائالت "14" جريح، مشيدين بتضحياتهم 
وتحملهــم اآلالم مــن أجل قضيتهــم ونصرة شــعبهم، ومنددين 
بممارســات جيش االحتالل مع المتظاهرين السلميين، وواصفين 
تلــك الممارســات باالســتخدام المفرط للقــوة الغاشــمة، داعين 
المؤسســات األمميــة والمجتمع الدولــي لمعاقبــة االحتالل على 

جرائمه بحق المسيرات والمشاركين بها.   
المحافظة الوسطى

هذا وزار الدكتور أحمد بحر، والنائب ســالم ســالمة، والنائب عبد 
الرحمن الجمل، منازل وعائالت "8" من جرحى المسيرات بمحافظة 
الوســطى، واطلعــوا على أوضاعهــم الصحية، مؤكديــن ضرورة 
العمل مع كل جهات االختصاص لتسهيل سفر الحاالت الحرجة من 

الجرحى لتلقي العالجات الالزمة في مستشفيات الخارج. 
جنوب وشرق مدينة غزة 

إلــى ذلك زار أحمــد بحر، رافقــه النائب مــروان أبــو راس، جرحى 
مســيرات العــودة القاطنين بجنوب وشــرق مدينة غزة، وشــملت 
الزيارات منازل وعائالت "13" منهم، مؤكدين أنهم يبذلون الجهود 
الالزمــة مع جهــات االختصاص من أجــل تقديم أفضــل الخدمات 

الصحية والتمريضية للجرحى.  
من ناحيته أشــار النائب مروان أبو راس، إلى أن االحتالل يســتخدم 
أسلحة وذخائر محرمة دوليًا، مناديًا المجتمع الدولي بضرورة التدخل 

العاجل من أجل توفير الحماية للمشاركين بالمسيرات السلمية. 
محافظة الشمال

هذا وقــام بحر، رافقه النواب: يوســف الشــرافي، عاطــف عدوان، 
ومحمد شــهاب، بزيــارة بيوت وعائالت ســبعة جرحى من محافظة 
شمال غزة، واطلعوا على أوضاعهم الصحية ومتابعاتهم العالجية.  

غرب غزة
إلــى ذلك زار بحــر، رافقه النائبــان: أحمد أبو حلبيــة، ومحمد فرج 
الغــول، بيوت "6" جرحــى أخرين ممن يقطنون فــي منطقة غرب 

مدينة غزة، مؤكدين أنهم تعرضوا لبطش وجبروت االحتالل. 

التشريعي يتفقد جرحى مسيرات
العودة بمحافظات القطاع ويشيد بتضحياتهم

شملت "50" جريحا

نظمت رئاســة ونواب المجلس التشــريعي سلسلة 
زيــارات لجرحى مســيرات العودة بــكل محافظات 
القطــاع، مشــيدين بتضحياتهم وصبــر عائالتهم، 
العــالج  لتلقــي  ســفرهم  بتســهيل  ومطالبيــن 
بمستشــفيات الخــارج، وشــملت سلســلة الزيارات 

منازل وعائالت "50" جريحًا ممن أصيبوا بجراح بالغة 
وخطيــرة، وكان الجرحــى وذويهم في اســتقبال 
وفد التشــريعي مرحبين بالزيارة وشاكرين اللفتة 
الكريمــة، "البرلمــان" واكبت هذه الزيــارات التي 

استمرت لعدة أيام وأعدت التقرير اآلتي: 


