
الواعــد، مشــيدًا بتميزهــم وحصولهم 
على أعلى الدرجات برغم الحصار الجائر 
وانقطــاع التيار الكهربائي، مؤكدًا أنهم 
اثبتوا للعالم أن الفلســطينيين أصحاب 
عزيمــة وإصرار وتحــِد على تخطى كل 

العقبات والصعوبات.

التشريعي يطالب المقاومة بسرعة 
تنفيذ صفقة تبادل 

د. بحر: المقاومة تتعرض لمؤامرة 
عربية وإقليمية ودولية وسالحنا 

شرعي وموجه لالحتالل فقط
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التشريعي: األسير 
كايد يخوض معركة 

الكرامة نيابة عن 
األمة والشعب 

الفلسطيني
أجرى د. أحمــد بحر اتصااًل 
هاتفيــًا بــذوي األســير في 
بــالل  االحتــالل  ســجون 
كايد المضــرب عن الطعام 
والثالثــون  الواحــد  لليــوم 
واســتمع  التوالــي،  علــى 
منهم لشرح حول األوضاع 
الصحية لألســير واإلجراءات 
المتخــذة ضــده مــن قبــل 

إدارة السجون.
وأكد بحر أثناء المكالمة أن 
اإلســرائيلي  الكيان  قيــادة 
تســتخف بالمجتمع الدولي 
وتضــرب القوانيــن الدولية 
والمعاهدات العالمية بعرض 
الحائــط وتتصرف على أنها 
دوله فــوق القانون، منوهًا 
أن كل الشعب الفلسطيني 
وإســنادا  دعمــًا  يتضامــن 

لألسير بالل كايد .

03

5-4

7-6

النائب عبد الجواد 
يصل تونس ويزور 

البرلمان ويلتقي بأحزاب 
سياسية

التشريعي يكرم أوائل الطلبة في الثانوية العامة

زار وفــد برلماني يتقدمه د. أحمد بحر 
بيوت وعائالت أوائــل الثانوية العامة 
بمحافظــات قطــاع غــزة وقــدم لهم 
التهنئة بمناســبة تفوقهم وحصولهم 
على أعلــى الدرجــات، وكان الوفد قد 
تجول على عشرات الطلبة المتفوقين 

نتائج الثانوية العامة، مؤكدًا أن إعالن 
النتائــج بمثابــة يــوم عــرس وطنــي 

فلسطيني كبير. 
وهنــأ بحر الطلبــة المتفوقين ودعاهم 
لمواصلة مســيرتهم التعليميــة والبدء 
بالخطــوات العمليــة نحــو المســتقبل 

بمختلف مناطق القطاع والذين حققوا 
محافظــات  مســتوى  علــى  إنجــازات 

الوطن. 
بــدوره ثمــن د. أحمد بحــر دور وزارة 
التربيــة والتعليــم العالي فــي الضفة 
وغزة على جهودهم الجبارة في اعالن 

أشاد بتميزهم رغم الحصار وانقطاع الكهرباء

التشريعي يهنئ شعبنا واألمة العربية 
واالسالمية بعيد الفطر السعيد
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أكد الدكتــور أحمد بحر أن مقاومة شــعبنا بكافة 
فصائلــه قــادرة على تحرير األســرى من ســجون 
االحتــالل، مناشــًدا المقاومــة باإلســراع لتنفيــذ 
صفقة تبادل لتبيض سجون االحتالل من األسرى 
الفلســطينيين والعــرب، داعًيــا لضرورة وســرعة 
العمــل لضمــان االفــراج عن األســير اللــواء فؤاد 
الشوبكي نظرًا لشيخوخته وتدهور حالته الصحية. 
وأشاد بحر في كلمة له أثناء وقفة تضامنية مع 
أسرانا أمام مقر الصليب األحمر بغزة بمشاركة 
النائــب هــدى نعيــم، ومدير عام قــوى األمن 
اللواء توفيق أبو نعيــم، وقادة فصائل العمل 
الوطني واإلسالمي بصبر األسرى األبطال في 
ســجون االحتالل وعوائلهــم وذويهم، وقال:" 

إن الفرج قريب بإذن اهلل، ونحن على موعد مع 
قــدر اهلل، نقّدر صبركــم وألّمكم لفراق أحبتكم 
ولكن النصر مع الصبر واألمل في وجه اهلل، ثم 

المقاومة".
وأعــرب عــن أمله برؤية عرســًا فلســطينيًا وطنيًا 
بامتياز يقام قريبا في جميــع أرجاء الوطن احتفااًل 
بخروج أسرانا األبطال من سجون االحتالل، مشيرًا 
لممارســة االحتالل لجرائم إنســانية ضد األســرى 
وذلــك بمنعهــم من أبســط حقوقهم فــي العالج 
وزيارة األهل، باإلضافة لممارســة سياســة القمع 

والتعذيب والعزل االنفرادي بحقهم.
وأكــد أن قضيــة األســرى تحتــل ســلم أولويــات 
المجلس التشريعي الفلســطيني، وقال:" سنستمر 

كمجلس تشــريعي بدعــم المقاومة الفلســطينية 
بــكل أشــكالها حتــى تحرير التــراب الفلســطيني 

واستعادة الحقوق المسلوبة".
وشــدد علــى أن االفراج عن األســرى واجب وطني 
يتحمل مسؤوليته كافة فصائل شعبنا الفلسطيني 
وأطيافه المختلفة، داعًيــا فصائل المقاومة للعمل 
بــكل الســبل والوســائل لتبييــض الســجون من 
األسرى الفلسطينيين والعرب، مشيرًا لوحدة الموقف 
الفلســطيني حيال قضية األسرى على اعتبار أنهم 

يدافعون عن فلسطين واألمة العربية واإلسالمية.
مــن جهة أخرى أجرى بحر اتصااًل هاتفيًا مع النائب 
المحرر حاتم قفيشة مهنئًا باإلفراج عنه من سجون 
االحتــالل، ونقل قفيشــة تحيات األســرى للقيادة 

الفلســطينية وللمجلس التشــريعي، وشــرح وضع 
األســرى مشــيرًا ألنهم يعانون أشد أصناف وألوان 
المعانــاة واأللــم جــراء سياســة االحتــالل، مطالًبا 
المؤسســات الحقوقيــة والدولية بالتحرك الســريع 

إلنقاذ األسرى المرضى. 
وناشد قفيشة أحرار العالم بضرورة العمل لضمان 
اإلفــراج الفوري عن األســير اللواء فؤاد الشــوبكي 
الــذي يعانــي من مــرض الســرطان، مشــيرًا ألنه 
يحمل رســالة مناشــدة من الشــوبكي لــكل أحرار 
الدنيا يدعوهم فيها للعمل بهدف اإلفراج عنه نظرًا 
إلصابته بمرض السرطان وتدهور حالته الصحية، 
ومعاناته من سياسة اإلهمال الطبي التي تتعمدها 

إدارة السجون بحق األسرى المرضى. 

بحر يطالب المقاومة بسرعة تنفيذ صفقة تبادل والعمل لتبييض السجون

أكد أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشريعي أن المقاومة الفلسطينية تتعرض 
لمؤامرة عربية وإقليمية ودولية بهدف النيل 
منهــا وإضعاف مقوماتها، منوهًا ألن ســالح 
المقاومة هو سالح شرعي وموجه لالحتالل 
فقــط، جاءت تصريحات بحــر خالل كلمة له 
ألقاها بالمهرجــان الذي أقامته حركة األحرار 
التاســعة  الذكــرى  بمناســبة  الفلســطينية 
لتأسيسها وذلك اليوم في مركز رشاد الشوا 
الثقافــي بمدينة غــزة وبحضــور جمع غفير 
مــن المســئولين وقيــادات العمــل الوطني 

واإلسالمي في قطاع غزة. 
وأشــار ألن شعبنا يســير نحو تحرير القدس 
وفلســطين بفضل مقاومة االحتالل، منوهًا 
ألن الحفــاظ على ســالح المقاومــة هو من 
أولــى األولويــات الوطنيــة التــي ال يمكــن 
التنازل عنهــا، مؤكدًا أن شــعبنا يلتف حول 
المقاومــة ويؤيد نهجها ويرفض المفاوضات 

والتنازل على األرض والمقدسات. 
وأكد أن االحتالل ينتهك المقدسات ويقتحم 
المســجد األقصــى صبــاح مســاء فــي ظل 
صمت عربي رســمي وتآمر دولــي وإقليمي 
مقيت، متســائاًل أيــن المنظمــات الحقوقية 
واإلنســانية الدوليــة مما يجــري في القدس 
وأراضي الضفة الغربية من اعدامات ميدانية 
واعتداء على حرية المواطنين الفلسطينيين 
المتمسكين بأرضهم ومقدساتهم رغم كل 

إجراءات االحتالل. 
وناشــد بحر جامعة الــدول العربية، ومنظمة 
المؤتمر اإلســالمي والمكونات السياسية في 
الوطــن العربي واإلســالمي كافــة لضرورة 
التدخــل والعمل ســريعًا لمســاعدة الشــعب 
الفلســطيني مــن االحتــالل، مشــيرًا لذكرى 
معركــة العصــف المأكــول التــي اعتبرهــا 
عالمة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني 

المعاصر. 

في الذكرى التاسعة لحركة األحرار
د. بحر: المقاومة تتعرض لمؤامرة عربية وإقليمية ودولية 

وسالحنا شرعي وموجه لالحتالل فقط

دعا لإلفراج الفوري عن األسير الشوبكي
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كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

ذكرى حرب العصف المأكول.. قوة 
المقاومة وروعة التضحية والصمود

في الذكرى الثانية لحرب العصف المأكول التي انتصر فيها شــعبنا المرابط على 
القوة الصهيونية الغاشمة بثباته الراسخ وصموده األسطوري ومقاومته الباسلة 
التي تصدت بكل قوة وإباء آللة البغي والعدوان، كلمة وفاء لهذا الشعب العظيم 
الذي واجه المحنة الكبرى زمن الحرب والعدوان دون أن تلين له قناة أو تفتر له 
عزيمة، وبرهن –بحق- عن مدى حبه واحتضانه للمقاومة، وسطر نموذجًا رائعًا 
فــي تكريس قيم الصبر والمصابرة والثبات والتضحية والفداء في ســبيل وطنه 
وقضيتــه، واســتطاع دحر وإحباط مخططــات االحتالل التي اســتهدفت تركيعه 

ودفعه لالستسالم الكامل ورفع الراية البيضاء وضرب مقاومته الباسلة.
في هذه الذكرى المفصلية في حياة شــعبنا وقضيتنا كلمة وفاء لشــهداء شعبنا 
األبطال الذين رفعوا ذكر شــعبنا وأعلوا شأن قضيتنا بين العالمين، وأبلوا البالء 
الحســن في خدمة دينهم وشعبهم وقضيتهم رغم شدة وعنف وهول العدوان، 
وكانوا –بحق- فرســان الميدان ورجال المرحلــة الذين قدموا قدوة عملية رائعة 
في القيادة الوطنية المجاهدة التي ترعى حقوق شــعبها وتبذل دماءها رخيصة 

للدفاع عن دينها ووطنها وقضيتها.
وبــال ريب فقد شــكلت حــرب العصف المأكــول ضربة قاصمــة للنظرية األمنية 
الصهيونية ولآلمال والمخططات العســكرية الصهيونية التي كانت تتربص شرا 
بغزة الباســلة ومقاومتها الصامدة وأهلها الميامين، كما شــكل انتصار المقاومة 
وصمودها األسطوري كابحا قويا للمشروع الصهيوني الذي رسم خططه للقضاء 
علــى المقاومة في غزة، ومن ثم القضاء على كل مقومات القوة والمقاومة في 

األمة العربية والسيطرة على مقدراتها.
في هذه الذكرى كلمة وفاء لكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، فقد برهنت 
الحرب على القدرات العســكرية العالية لمجاهدي القســام ورجال المقاومة، كما 
أثبتت مدى القدرات االســتخبارية الدقيقة التي تمتعت بها في مواجهة القدرات 

العسكرية واالستخبارية الرفيعة للعدو الصهيوني.
وقد شهد العالم أجمع كيف تميز مقاتلي القسام بالجسارة العالية وبجرأتهم الفذة 

ومهاراتهم الواسعة وإبداعاتهم الكبيرة في مواجهة جيش االحتالل.
وفي الحديث عن األنفاق كأسلوب إبداعي متميز وقت الحرب الكثير من الشهادات 
الصادرة عن قيادات االحتالل السياسية والعسكرية، فقد فاجأت منظومة األنفاق 
التي استخدمها المجاهدون القيادة العسكرية والسياسية الصهيونية حيث حققوا 
من خاللها إنجازات عســكرية نوعية أثخنت فــي العدو، وما عملية ناحل عوز إال 
مثــاال رائعا على ذلك، وهو ما دمر الروح المعنويــة لدى الصهاينة وزلزل أركان 

المجتمع اإلسرائيلي وكشفت هشاشة الجبهة اإلسرائيلية الداخلية. 
من هنا يمكن التأكيد أن العدو الصهيوني يخشى خوض حرب واسعة جديدة مع 
المقاومة في غزة نتيجة كلفتها الباهظة إسرائيليا وخشية الصهاينة من مفاجآت 

القسام، لكنه يتمادى في سياسة التهويل والحرب النفسية ألغراض مكشوفة.
إن الحقيقــة األهــم أن حرب العصــف المأكول نقلت المقاومــة نقلة هائلة على 
مختلف األصعدة والمستويات، وأن أي حرب قادمة مع االحتالل لو حدثت ال سمح 
اهلل، فإنهــا ستشــهد إنجازات عســكرية كبرى ونقالت نوعيــة إضافية لن تخطر 
للصهاينة على بال، فقد تضاعفت قوة كتائب القسام أضعافا مضاعفة عما كانت 

عليه زمن الحرب، وهو ما يعني الكثير في ظل الواقع والمعادالت الراهنة.
ولعل أســر بعض الجنود الصهاينة يعتبر أحد أهم وأخطر اإلنجازات التي حققها 
القســام زمن الحرب، وهو ما تجســد في ارتباك المســتوى السياسي والعسكري 
الصهيوني إزاء هذا الملف بما يشــكل شــهادة جدارة واقتدار لكتائب القسام في 
إدارة ملــف الجنــود الصهاينة المأســورين، وبما يؤكد أن قادة االحتالل ســوف 

يرضخون لمطالب المقاومة إزاء صفقة تبادل مشرفة في نهاية المطاف.
إن العبــرة األهــم التي يمكن اســتخالصها من وراء حرب العصــف المأكول التي 
استخدم فيها االحتالل قوة عسكرية هائلة ضمن ترسانته الحربية الغاشمة تكمن 
في استحالة كسر إرادة شعبنا أو حمله على التنازل عن حقوقه وثوابته الوطنية 
أو دفعه للتنكب لمســار المقاومــة والتحرر الوطني مهما بلغــت اآلالم والمعاناة 

والتضحيات.
وسيســجل تاريخنا الوطني الفلســطيني في صحائفه الخالــدة أن حرب العصف 
المأكول شــكلت بداية النهاية لمشــروع االحتالل على أرضنــا المباركة، ونقطة 
االنطالقة الحقيقية لتحرير الوطن والمقدســات وإنجاز الحرية واالســتقالل على 

كامل ترابنا الوطني.

3 أخبار ومقاالت

وصل النائب ناصــر عبد الجواد األحد 
10/7 الجمهوريــة التونســية بدعــوة 
التونســي،  البرلمــان  مــن  رســمية 
للمشاركة في فعاليات الحملة الدولية 
للتضامــن مــع األســرى في ســجون 
االحتالل والتي ســتقام في العاصمة 

التونسية. 
ويلقــي عبــد الجــواد خــالل زيارتــه 

أجــرى د. أحمد بحــر اتصــااًل هاتفيًا 
بــذوي األســير في ســجون االحتالل 
بــالل كايــد المضــرب عــن الطعام 
لليوم الواحد والثالثون على التوالي، 
واستمع منهم لشــرح حول األوضاع 
الصحية لألســير واإلجراءات المتخذة 

ضده من قبل إدارة السجون.
وأكــد بحر أثنــاء المكالمــة أن قيادة 
الكيان اإلسرائيلي تستخف بالمجتمع 
الدولــي وتضــرب القوانيــن الدولية 
والمعاهدات العالمية بعرض الحائط 
وتتصــرف علــى أنهــا دولــه فــوق 
الشــعب  كل  أن  منوهــًا  القانــون، 
الفلســطيني يتضامن دعمًا وإسنادا 
لألسير بالل كايد ألنه يخوض معركة 
الكرامــة نيابــة عــن األمة والشــعب 

الفلسطيني. 
وطالب بضرورة فضح اسرائيل على 
ما ترتكبه يوميًا من جرائم بحق أبناء 
شعبنا وفي مقدمتهم األسرى، وشدد 
على أهمية الوقوف الى جانب األسرى 
والتضامــن معهم، داعيًا أحرار العالم 
الحقوقية واإلنســانية  والمؤسســات 
للتدخل الفوري والعاجل لوقف معاناة 

كلمة بمقــر البرلمان، ثم يلتقي بعدد 
مــن األحزاب التونســية وممثلين عن 
مؤسســات المجتمــع المدنــي، وعلى 
هامــش الزيارة ســيطلع عبــد الجواد 
المســئولين فــي تونــس علــى أخــر 
المســتجدات التــي تشــهدها القضية 
الفلســطينية واالنتهاكات الصهيونية 
المســتمرة بحــق المســجد األقصــى 

االسير كايد وبقية أسرانا في سجون 
االحتالل.

بدورها أعربت والدة األسير كايد عن 
واعتزازها باالتصال وشكرت كل من 
يتضامن مــع نجلها، معربة عن أملها 
برؤيتــه محــررًا طليقــًا بيــن أحضان 
عائلته وشعبه، مطالبة بتحرك دولي 
أكبر ومتابعة حقيقية لملفات األسرى 
من أجــل اإلفراج عنهم من ســجون 

االحتالل.  

المقدســة  الفلســطينية  واألراضــي 
وأراضــي الضفــة الغربيــة، والحصار 

المستمر والمفروض على قطاع غزة.
وكان النائب التونســي عماد الدائمي 
ورؤســاء جمعيات تونسية وناشطون 
متضامنون مع القضية الفلســطينية 
في اســتقبال النائب عبــد الجواد في 

مطار تونس فور وصوله. 

يذكر أن األســير كايد يبلغ من العمر 
)35 عامــا( وهــو مــن قريــة عصيرة 
نابلــس بالضفــة  الشــمالية قضــاء 
المحتلة، وكان قد اعُتقل عام 2001، 
الشــهيد  لكتائــب  االنتمــاء  بتهمــة 
أبــو علــي مصطفــى، ومــا أن أنهى 
محكوميته يوم االثنين )6-13( حتى 
حّول إلى االعتقال اإلداري، مدة ستة 
شهور، إال أن بالل قرر خوض معركة 

األمعاء الخاوية، حتى اإلفراج عنه.

النائب عبد الجواد يصل تونس ويزور 
البرلمان ويلتقي بأحزاب سياسية

دعا لإلفراج الفوري عنه
التشريعي: األسير كايد يخوض معركة 

الكرامة نيابة عن األمة والشعب الفلسطيني
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زار وفــد برلماني يتقدمه د. أحمد 
بحر بيوت وعائالت أوائل الثانوية 
العامة بمحافظات قطاع غزة وقدم 
لهــم التهنئــة بمناســبة تفوقهم 
وحصولهــم على أعلــى الدرجات، 
وكان الوفد قد تجول على عشرات 
الطلبة المتفوقين بمختلف مناطق 
القطــاع والذيــن حققــوا إنجازات 

على مستوى محافظات الوطن. 
بــدوره ثمــن د. أحمــد بحــر دور 
وزارة التربيــة والتعليم العالي في 

الضفة وغزة على جهودهم الجبارة في 
اعالن نتائج الثانوية العامة، مؤكدًا أن 
إعالن النتائج بمثابة يوم عرس وطني 

فلسطيني كبير. 
وهنأ بحر الطلبــة المتفوقين ودعاهم 
لمواصلة مســيرتهم التعليميــة والبدء 
بالخطــوات العمليــة نحــو المســتقبل 
الواعــد، مشــيدًا بتميزهــم وحصولهم 
على أعلى الدرجات برغم الحصار الجائر 
وانقطاع التيار الكهربائي، مؤكدًا أنهم 
اثبتوا للعالم أن الفلسطينيين أصحاب 

عزيمة وإصــرار وتحِد على تخطى كل 
العقبــات والصعوبــات التــي واجهتهم 
خالل فترة الدراسة، مضيفًا:" أن الطلبة 
أثبتوا للعالم بأنه ليس هناك مستحيل 

لديهم وأن شعبنا ال يعرف الهزيمة". 

محافظة غزة
وفــي ذات الســياق قام النــواب: أحمد 
بحر، عبد الرحمــن الجمل، هدى نعيم، 
محمد فــرج الغول، جمال نصار، بزيارة 
المتفوقين فــي محافظة غزة مقدمين 

لهــم ولذويهــم التهنئة، وشــكر الوفد 
أوليــاء أمــور الطلبــة المتفوقين على 
دعمهم ورعايتهم ألبنائهم حتى وصلوا 
إلــى ما وصلوا إليه مــن تفوق وإبداع، 
كما شكر وزارة التربية والتعليم العالي 
في غــزة والضفة علــى جهودهم في 
االرتقاء بالمسيرة التعليمية وتطويرها. 

محافظات الوسطى والجنوب
إلــى ذلك قــام د. بحر يرافقــه النواب: 
عبد الرحمن الجمل، هدى نعيم، سالم 

ســالمة، يونــس األســطل، بالتجــول 
علــى متفوقــي محافظــات الوســطى 
وخان يونس ورفــح مهنئين بالتفوق، 
ومشيدين بالجهود التي بذلها الطلبة، 
مقدرين صبرهم وجهدهم وجهادهم 
خالل فترة الدراســة، وأضاف الوفد أن 
طلبتنــا قد تركــوا أزمــة الكهرباء خلف 
ظهورهم ولم يستسلموا للواقع المرير 
الذي يعانيه قطاع غزة ووجدوا البدائل 
البدائيــة فــي اإلضاءة مــن أجل إتمام 

دراستهم وتحقيق التفوق. 

التشريعي يكرم أوائل الثانوية العامـــــة في محافظات غزة
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محافظة الشمال  
وكان نــواب محافظة شــمال قطاع 
غزة قد تجولوا على العشــرة األوائل 
وضــم  المحافظــة  مســتوى  علــى 
الوفد النــواب: فتحي حماد، يوســف 
مشــير  شــهاب،  محمــد  الشــرافي، 
المصــري، إســماعيل األشــقر، وأكد 
الوفد أن هذه الزيارات تأتي لتقديم 
التهاني والتبريكات للطالب الناجحين 
والمتفوقين وكذلك مشاركة ذويهم 
فرحتهم بنجاح أبنائهم، معتبرين أن 

إعالن النتائــج وتفوق أبناء شــعبنا 
في القطاع بمثابة يوم فرح لشــعبنا 
الفلســطيني رغم الظــروف المادية 
والمعيشــية الصعبــة التي يعيشــها 
شــعبنا نتيجة الحصــار الظالم، حيث 
يأبى طالبنا األعزاء إال التفوق والتميز 
في الثانوية العامــة وتحصيل أعلى 

الدرجات العلمية.
يذكر أن زيارات المجلس التشــريعي 
لبيــوت وعائالت الطلبــة المتفوقين 
القت ترحيبًا كبيرًا وواسعًا من الطالب 

وذويهــم الذين عبروًا عن شــكرهم 
للوفود الزائرة على مشاركتهم فرحة 
نجــاح أبنائهم فــي نتائــج الثانوية 
العامــة، وعلى تواصلهــم الدائم مع 

أبناء شعبنهم في كافة المناسبات. 

مفخرة لفلسطين
وفي ســياق متصل أجــرى د. أحمد 
بحــر اتصــااًل هاتفيــًا مــع الطالبــة 
فــي دولــة  المقيمــة  الفلســطينية 
قطر الشــقيقة لبيبة أبو غــزة مهنئًا 

بحصولها علــى المرتبة الرابعة على 
مســتوى دولــة قطر فــي امتحانات 
الثانوية العامة، معتبرًا تفوقها مفخرة 

للشعب الفلسطيني.
واعتبــر بحر لــدى حديثة مــع عائلة 
الطالبــة المقيمــة فــي دولــة قطــر 
الشــقيقة أن تفوقهــا بمثابــة فخــر 
للشعب الفلسطيني وهو أصدق دليل 
على حب االنسان الفلسطيني للعلم 
والتعلم، داعيًا الطالبة لالستمرار في 
تحصيلها العلمي لتنفع بعلمها شعبها 

والقضية الفلسطينية متمنيًا لها 
مزيــدًا من التفــوق والنجاح في 

مسيرتها العلمية القادمة.
بدورهــا رحبــت عائلــة الطالبة 
باالتصــال وعبــرت عــن فخرها 
باالنتماء للشــعب الفلســطيني، 
يذكر أن الطالبة أبو غزة حصلت 
على نســبة %99.3 وعبرت عن 
رغبتها بدراســة الطب والعودة 
لفلســطين بعد تخرجهــا لتخدم 

أبناء شعبها.

التشريعي يكرم أوائل الثانوية العامـــــة في محافظات غزة
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هنأ المجلس التشــريعي الفلســطيني األمتين العربية 
واإلســالمية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد وخص 
بالتهنئة أبناء شــعبنا الفلســطيني في أماكن تواجده 
كافــة، مبرقــًا بالتهنئة الحــارة ألســرانا األبطال خلف 
قضبــان ســجون العــدو، ولــذوي الشــهداء والجرحى، 
متمنيــًا أن يعــود العيــد القــادم وقد تحــررت بالدنا 
ومقدساتنا من رجس يهود ودنس االحتالل وتحققت 

أماني شعبنا بالتحرير والنصر والتمكين. 

صالة العيد
وأدى الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني صالة عيد الفطــر في ميدان 
عــام غرب مدينة غزة بحضور اآلالف من أبناء شــعبنا 
من الشخصيات الرســمية وقادة الفصائل والمنظمات 
باإلضافــة للرجــال والنســاء واألطفال الذيــن توافدوا 
لحضــور صــالة وخطبــة العيد بالعــراء عماًل بالســنة 

النبوية المطهرة.  
ووجه بحر رســالة خاصة لألســرى أثنــاء خطبة العيد 
قائاًل:" أســرانا أنتــم رمز عزتنــا، وتحريركم أمانة في 
أعناقنا، ولن ننساكم ما دمنا على قيد الحياة، وسيأتي 
العيد القادم وأنتم بين أبناء شــعبكم تتنسمون عبق 
الحرية بإذن اهلل، وإن شعبنا الفلسطيني وخاصة حركة 
حماس لــن يتوانيا في العمل مــن أجل تحريركم من 

األسر، وأن قضيتكم تحتل أهم األولويات الوطنية". 
كما وجــه نداًء إلى جامعة الــدول العربية والحكومات 
والشــعوب العربيــة واالســالمية دعاهم فيــه لتحّمل 
مســئولياتهم حيال قضية فلســطين ومدينة القدس 
المحتلــة التــي تتعــرض ألعمــال تهويــد محمومــة 
واســتيطانًا ال يتوقــف، مؤكــًدا أن القــدس أمانة في 

أعناق قادة األمة.
وأكد أن مقاومة شــعبنا مســتمرة حتــى تحرير أرض 
فلسطين وتحرير األسرى، مشــددًا أن سالح المقاومة 
سيبقى موجها نحو القدس يدافع عن شعبنا وقضيتنا، 
مشــيرًا الســتمرار دعم شــعبنا للمقاومــة حتى النصر 

والتحرير.

زيارة بيوت الشهداء واألسرى
وفي ســياق متصل قــام وفد برلمانــي بجولة زيارات 
شــملت عشــرات البيوت من أســر الشــهداء والجرحى 
واألســرى لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، ومن 
بينهم أسرة الشيخ الشهيد أحمد ياسين، الشهيد سعيد 
صيام، أم نضال فرحات، وعائلة المرحوم النائب جمال 
سكيك، ومنزل األسير اللواء فؤاد الشوبكي، باإلضافة 
لبيــوت وعائالت العديد من الشــهداء القادة والجرحى 

واألسرى في سجون االحتالل.

وفود رسمية وشعبية 
إلى ذلك اســتقبل النائــب األول لرئيس المجلس في 
منزلــه العديد من الوفود الرســمية والشــعبية وقادة 
الفصائــل والمنظمات الفلســطينية وممثلــي األحزاب 
الــوزارات  ووكالء  واإلســالمية،  الوطنيــة  والقــوى 
والهيئات الحكومية، ومسئولي المؤسسات الخيرية غير 
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع 

غزة الذين قدموا التهاني بحلول عيد الفطر السعيد. 

التشريعي يهنئ شعبنا واألمة العربيــــــة واالسالمية بعيد الفطر السعيد
زار أهالي الشهداء واألسرى واستقــــبل وفود رسمية وشعبية
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التشريعي يهنئ شعبنا واألمة العربيــــــة واالسالمية بعيد الفطر السعيد
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آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

َما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن 
ال أدري كيف يفكر المسئولون العرب، وكيف يحكمون، ومن أي قاعدة ينطلقون 
فــي حكمهم على حركات المقاومة والمكونات السياســية وخاصة الفلســطينية 
منها، لم يعد يخفى على أحد في كل الدنيا وفي أرجاء المعمورة كافة أن حركات 
المقاومة في فلســطين وجدت لمقاومة المحتل، وتسعى لتحرير أرضها وشعبها 

ومقدساتها من الطغيان واالحتالل. 
الســؤال الــذي يطرح نفســه بكل قــوة وإلحاح ماذا يســتفيد الحــكام أو األمراء 
والمسؤولين من االتهامات التي يلقونها جزافًا بحق حركات المقاومة الفلسطينية، 
في حين أن دولهم لم تحرص على تقديم أي شــيء ملموس وذي بال وقيمة 
لتلك الحركات، بينما تتسارع بعض الدول لتقديم العون والمساعدة لدول أوروبا 

وغيرها حال حدوث أي طارئ. 
إنهم باختصار ال يريدون لك أن تتقدم وال تتطور في عالقاتك مع غيرهم، كما 
ال يريدون أن يقدموا لك شيء من الدعم، ولمالمسة الواقع أكثر نقول لقد أخطأ 
رئيس االســتخبارات الســعودي الســابق، وهو أيضًا رئيس مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية األمير تركي الفيصل التقدير حينما أطلق تصريحه 
الشهير واتهم حركتي حماس والجهاد اإلسالمي بنشر الفوضى بدعم من ايران. 
الحقيقة أن الحركتان تسعيان لتطوير أدوات المقاومة ولم تجدا لهما نصيرًا في 
ذلك ســوى الجمهورية اإليرانية التي كان ردها على اســتضافت اسبانيا لمؤتمر 
مدريد في العام 1991م أن دعت قادة عرب وإسالميين إلى مؤتمر الوحدة في 
طهــران عــام 1992م، ومن هنــا تطورت عالقات حركة حمــاس مع الجمهورية 

اإليرانية غير أنها بقيت عالقات منخفضة حتى عام 2006م. 
ثــم تطورت العالقات وتحدثــت العديد من األطراف عن الدعــم اإليراني الكبير 
المالي والعســكري والسياســي واإلعالمي الذي تلقته حماس عقب 2006م، إال 
أنها بقيت متوازنة في عالقاتها مع حاضنتها العربية واإلســالمية )السنية(، ولم 

تخضع للشروط واإلمالءات الخارجية
وهذا ما أكدته عبر رفضها دعم نظام بشار األسد، وأكدته جولة مؤسس الحركة 
الشيخ الشهيد أحمد ياسين في عام 1998، عندما زار السعودية وقطر واإلمارات 

والكويت قبل أن يتوجه إلى طهران بدعوة رسمية منها.  
إن التاريخ والمواقف تشهدان أن أحدا لم يدعم المقاومة الفلسطينية كما فعلت 
إيــران، وإذا كانــت الســعودية بما تملكه من وعي وقدرة عســكرية وسياســية 
ومالية وإعالمية ومكانة فكرية وعقائدية في العالم اإلســالمي فمن المفترض 
أن تدعم هذه المقاومة وتحتضنها ال أن تقمعها وتحاربها، فقد زار خالد مشعل 
"رئيس حماس" السعودية مرات عدة وعاود زيارتها مؤخرًا وحاول نسج عالقات 
لكنه تلقى التجاهل والتهميش، ولم يلمس أي اهتمام بدعم المقاومة أو تطوير 

قدراتها ثم يلقون التهم دون حساب. 
إن اإلســاءة واالتهام لحركات المقاومة الفلســطينية واالفتراءات بحقها هي أمر 
مرفــوض من الناحيــة السياســية واألخالقية والقوميــة والدينيــة، إن القاصي 
والدانــي يعلم أن حــركات المقاومة هي ذات أجندة فلســطينية خالصة لصالح 
شــعبها وقضيتها وقدسها وأقصاها، وتتبنى الفكر اإلسالمي الوسطي، ومنفتحة 
على جميع مكونات شعبها وأمتها والعالم وال يجوز اتهامها بشكل من األشكال، 
ألن هذه االتهامات ال تخدم إال االحتالل الصهيوني، وتوفر له الذرائع لمزيد من 

عدوانه على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. 
آن األوان لــكل الــدول العربية واإلســالمية وفي مقدمتها الســعودية أن تتبنى 
المقاومة الفلســطينية وتدعم حركاتها فنحن جميعًا مســلمون وسنيون وعلينا 
أن نلتف حول بعضنا، وعلينا أن نؤكد أن االفتراءات على المقاومة ليس لها أي 

دليل يضدق صحتها. 
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majedplc@hotmail.com زار وفــد برلماني يتقدمــه د. أحمد بحر النائب 
األول لرئيس المجلس التشــريعي مستشــفى 
الرنتيسي في مدينة غزة مؤخرًا رافقه النواب: 
خميــس النجار، محمد شــهاب، وهــدى نعيم، 
وكان في اســتقبالهم مدير المستشفى ولفيف 
من المســئولين بــوزارة الصحــة وتفقد الوفد 
مرضى السرطان المتواجدين بالمشفى ووقفوا 
علــى احتياجاتهــم والخدمــات الصحيــة التي 
يتلقونها والخدمات التي تقدمها لهم الطواقم 

الطبية. 
بدوره أشــاد بحــر بالجهود التــي تبذلها وزارة 
الصحــة فــي خدمــة مرضانا وخاصــة أصحاب 
كالســرطان  والخطيــرة  المزمنــة  األمــراض 
واألورام والفشــل الكلــوي وغيــر ذلــك مــن 
األمراض، مشــيرًا ألن شــعبنا يستحق منا كل 
تقديــر واحتــرام وعلينــا خدمته بكل الســبل 
والوســائل، منــددًا بــكل الجهــات التــي تقف 
خلــف الحصار وتعمل على اســتمراره وتضيق 
الخناق على شــعبنا الفلســطيني وتحديدًا في 
قطاع غــزة. من ناحيته قدم مدير مستشــفى 
الرنتيسي شرًحا حول واقع المشفى والخدمات 
التــي يقدمهــا للمرضى، مشــيرًا للنقص الحاد 
لمرضــى  الالزمــة  واألدويــة  العالجــات  فــي 
السرطان واألورام الخبيثة، مناشدًا المؤسسات 
والمنظمات الصحية العالمية بالعمل الستنقاذ 
الواقع الطبي ومستشفيات القطاع ومساعدتها 
لالســتمرار في رســالتها الخدماتية واإلنسانية 
التــي تقدمهــا للســكان والمرضــى على وجه 

التحديد.
الصحــة  ملــف  مســئول  شــكر  جانبــه  مــن 
وزارة  النجــار  خميــس  النائــب  بالتشــريعي 
الصحة في قطــاع غزة وطواقم العاملين فيها 
علــى الجهود التي يبذلونها مــن أجل االرتقاء 
بالخدمــات الطبيــة، منوهًا ألن المستشــفيات 
والمراكــز الطبيــة فــي القطاع تشــهد نهضة 
حقيقية على صعيد الخدمات المقدمة وكذلك 
على صعيد االنشاءات وإضافة المباني وزيادة 
القدرة االستيعابية والسريرية في المستشفيات 
وذلــك في إطار الخطــة التطويرية التي تقوم 
وزارة الصحــة فــي القطــاع علــى تنفيذهــا، 
مشــيدًا بالنجاحــات الطبيــة والعلميــة التــي 
حققتهــا طواقــم األطبــاء بالــوزارة في عالج 
بعض الحاالت النادرة والمعقدة، منوهًا إلجراء 
عمليــات جراحية كبرى في اآلونة األخيرة رغم 
كل المعيقــات والتعقيدات وشــح اإلمكانيات، 
مبــاركًا الجهود المبذولة والتــي تكللت بنجاح 

تلك العمليات الجراحية المعقدة.
كمــا تجــول الوفــد علــى المرضــى األطفــال 
في قســم الكلــى الصناعية واســتمع لشــرح 
مــن األطبــاء المعالجيــن حــول واقع القســم 
واحتياجاته، مشيدين بالدور اإلنساني لألطباء 
والممرضيــن فــي عــالج األطفــال وتقديــم 

الخدمات الطبية الالزمة لهم.

التشريعي يزور مستشفى الرنتيسي 
ويتفقد مرضى السرطان


