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دعــا د. أحمــد بحــر النائــب األول 
التشــريعي  المجلــس  لرئيــس 
الفلسطيني، الســفارة الفلسطينية 
في القاهرة إلى تحمل مسؤولياتها 
دبلوماســي  بتحــرك  القيــام  عبــر 
عاجــل لحــل مشــكلة المختطفين 
الفلســطينيين األربعة في السجون 
المصريــة وخصوصــا بعــد ثبــوت 
اعتقالهــم ووجودهــم داخــل أحد 

المقرات األمنية المصرية.
وشــدد بحر علــى ضــرورة مغادرة 
السفارة الفلسطينية لمربع السلبية 
والصمــت فــي التعامــل مــع هذه 
علــى  الفــوري  والعمــل  القضيــة، 
إطالق سراحهم دون قيد أو شرط.

كما دعــا بحر فــي تصريح صحفي 
أصدره المكتب اإلعالمي للتشريعي 
والمنظمــات  المؤسســات  مؤخــرًا 

والعربيــة  الفلســطينية  الحقوقيــة 
المختطفيــن  قضيــة  لتفعيــل 
األربعــة وإثارتها على المســتويات 
الحقوقيــة بهدف ممارســة الضغط 
علــى الســلطات المصريــة إلطالق 

سراحهم.
وأكد على ضرورة التعامل مع قضية 
المختطفين على أســاس إنســاني 
بحــت وتجريدهــا مــن أيــة أبعــاد 

سياســية أو حزبيــة، مشــددًا على 
ضــرورة إدراك الســلطات المصرية 
للحقائق الجديدة ومــا تمليه عليها 
من ضرورات حل المشــكلة وإغالق 
هذا الملف في أســرع وقت، مطالبًا 
الســلطات المصريــة بالعمــل على 
إطالق ســراح المختطفيــن األربعة 
فورًا خاصة وأنهــم دخلوا األراضي 

المصرية بشكل رسمي وقانوني.

د. بحر يطالب السفارة الفلسطينية بالقاهرة بتحرك دبلوماسي 
عاجل لإلفراج عن المختطفين األربعة في السجون المصرية

تفقدت لجنة الرقابة العامة وحقوق 
االنســان بالمجلس التشريعي معبر 
كرم أبو ســالم واطلعت على ســير 
العمــل فيــه، وشــارك فــي الزيارة 
النواب: يحيى العبادسة، يونس أبو 
دقة، خميــس النجار، وهدى نعيم، 
وكان وكيــل مســاعد وزارة المالية 
عوني الباشــا وعدد من المسئولين 
بالوزارة في اســتقبال وفد النواب، 
الذيــن تجولوا فــي مرافــق المعبر 
ووقفوا على اإلنجــازات والمعيقات 

فيه. 
وشــملت جولــة الوفــد العديد من 
أهمهــا  مــن  كان  المعبــر  مرافــق 
نقطة تســجيل الســيارات الداخلة، 
المــواد والبضائــع  صالــة فحــص 
الواردة، مخــزن البضائع المحتجزة، 
مكاتب موظفي الجمــارك والقيمة 
المضافة، كافتيريا المعبر، باإلضافة 
للشــارع المؤدي من والــى المعبر، 
وبعد جولتهم عقــد النواب اجتماعًا 
مــع طاقم العامليــن بالمعبر وعلى 
رأســهم وكيل الــوزارة المســاعد، 
واســتمعوا منهم لمعيقــات العمل 

ومقترحاتهم للحلول. 
بدورهــم قــدم النــواب جملــة من 
االقتراحــات لتحســين العمــل فــي 
مرافــق المعبــر المذكــور كان مــن 
أهمها ضرورة تحديث آليات تسجيل 
واســتحداث  الداخلــة،  الســيارات 
آليات إلكترونية بــداًل من اليدوية، 
واســتحداث مبانــي إضافية بهدف 
تحســين جــودة الخدمــة المقدمة 
للتجــار وأصحاب البضائــع الواردة، 
باإلضافة لزيادة أعــداد الموظفين 

والعاملين بالمعبر. 
بدوره عبر الباشا عن اهتمام وزارته 
بالمعبــر منوهــًا العتــزام الــوزارة 
تزويد مرافق المعبر بأجهزة كمبيوتر 
حديثــة وبرامــج محوســبة للعمل، 
مشــيرًا لزيــادة أعــداد الموظفيــن 

بشــكل نســبي مما ينعكس ايجابًا 
المقدمــة  العمــل والخدمــة  علــى 

للمواطنين والمستوردين. 
من ناحيته وأكد النائب العبادســة 
متابعــة لجنته مع الجهــات المعنية 

لتطويــر العمــل بالمعبــر وتذليــل 
العقبات التي تعتــرض العمل فيه، 
ووضع الحلــول للمشــكالت الفنية 
التي الحظها النواب، ليستمر المعبر 

في العمل بكفاءة أعلى.

لجنة الرقابة تتفقد معبر كرم أبو سالم 
وتطلع على سير العمل

دعا السلطات المصرية إلطالق سراحهم فورًا

التقــى النــواب: عمر عبد الرازق، محمد طوطح، وأيمــن دراغمة يوم أمس األول 
فــي مكتــب النواب بمدينــة رام اهلل المحتلة وفد برلمانــي إيرلندي ضم كال من 
عضو الجمعية البرلمانية اإليرلندية "بات شيهان"، والنائب عن الحزب الديمقراطي 
الوحدوي في مجلس العموم البريطاني الســناتور "جفري رونالدســون"، رافقهم 

.)Forward thinking( السيد اوليفر، والسيد ادوارد من مؤسسة
 بدورهــم قدم النواب شــرحًا وافيًا حول صــورة األوضاع السياســية والميدانية 
في أراضي الضفة الغربية، مشــيرين النعدام األفق السياسي مع االحتالل نتيجة 
لسياساته المتبعة في الضفة الغربية المحتلة، منوهين ألن سياسة االحتالل قائمة 
االحالل والتهجير واالستيطان، منددين بموقف المجتمع الدولي الصامت والمساند 
لالحتــالل، ومؤكدين على عدم وجود إرادة لــدى المجتمع الدولي لفرض حلول 
سياسية على دولة االحتالل، مؤكدين على تمسك شعبنا بالحقوق الفلسطينية، 

وفي مقدمتها حق الحرية واالستقالل.
وقدم النواب شــرحًا لزمالئهم اإليرلنديين حول أوضاع القدس وسياسة االحتالل 
بتهويدها وطمس معالمها العربية وتزييف تاريخها اإلســالمي، منوهين ألوضاع 
األســرى فــي ســجون االحتالل، وخاصــة المضربين عــن الطعام، مشــددين أن 

االحتالل ال يحترم حقوق االنسان وال المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق األسرى.
من ناحيته ركز الوفد اإليرلندي على إمكانية وجود فرصة لكسر الجمود القائم مع 
دولــة االحتالل، ودار نقاش معمق حول امكانيــة وجود حل يقوم على االعتراف 
المتبــادل بالحقــوق في ظــل تنكر االحتالل للحــق الفلســطيني بالعيش بحرية 

وسالم. 
واســتعرض الوفد الزائر تجربة حزب "الشــين فين" اإليرلنــدي في مقاومة الظلم 
واالحتــالل بهدف الوصول للحقوق المشــروعة للشــعب اإليرلنــدي، معبرين عن 
رغبتهــم بقياس وتطبيق تجربة بالدهم في الحرية على الشــعب الفلســطيني، 
معتبريــن أن المقاومة الفلســطينية تهدف لنيل الحقوق السياســية والتحرر من 

االحتالل وتحقيق حلم الدولة واالستقالل.

نواب الضفة يلتقون وفد برلماني 
إيرلندي ويشرحون لهم أخر 

المستجدات السياسية والميدانية
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كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

لُيطلق سراح المختطفين األربعة فورا
ال زالت جريمة اختطاف الشــبان الفلسطينيين األربعة على مشارف معبر رفح 
من الطرف المصري شــهر أغســطس عام 2015 تلقي بظاللهــا البالغة على 

أهالي المختطفين وعلى أهالي قطاع غزة الصامدين بشكل عام.
منــذ وقوع جريمة االختطاف وأهالي المختطفين وأبناء شــعبنا ينتظرون أي 
شــاردة أو واردة حول المختطفين، إلى أن نشــرت قناة الجزيرة مباشر صورة 
الثنيــن من المختطفيــن داخل أحد المقرات األمنيــة المصرية، لتقطع جهيزة 
قول كل خطيــب، وينتهي قرابة عام كامل من الغموض المصري المصطنع 

حول مصير الشبان األربعة.
ما يبعث على األســف أن الموقف الرسمي المصري ما زال متسلحا بالغموض 
تجــاه مصير المختطفيــن األربعة رغم الثبوت القطعي الــذي أكد اختطافهم 
واعتقالهــم لدى األجهزة األمنيــة المصرية، ورغــم اآلالم العظيمة والمعاناة 

الكبرى التي تسببت بها جريمة االختطاف ألهالي المختطفين. 
أال تدرك الســلطات المصرية أن جريمة االختطاف قد تســببت في كســر كل 
األعراف الدبلوماسية واألمنية للدولة المصرية،  وأنها حاولت اإلضرار بعالقات 
األخوة والجوار والدين والمصير المشترك بين الشعبين المصري والفلسطيني، 
وهــدم كل الجهــود الطيبة التي اســتهدفت تذليــل اإلشــكاليات في مجرى 
العالقات بين حركة حماس قطاع غزة من جهة، والسلطات المصرية من جهة 

أخرى؟!
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نحمل السلطات المصرية المسؤولية 
كاملــة عن حياة المختطفيــن األربعة الذين يقبعون اآلن فــي حوزة األجهزة 
األمنيــة المصريــة، وندعــو إلــى إطالق ســراحهم فــورا دون قيد أو شــرط، 

وخصوصا أنهم دخلوا األراضي المصرية بشكل سليم وقانوني.
وهنا يحق لنا أن نتســاءل عن دور الســفارة المصرية في القاهرة إزاء قضية 
المختطفيــن األربعة إثر ثبوت اعتقالهم على يد الســلطات األمنية المصرية، 
وســر صمتهــا المطبــق وعدم تحركهــا لتأمين اإلفــراج عنهم والســعي لحل 

قضيتهم؟!
أال ينبغي للســفارة الفلســطينية بالقاهــرة أن تتحمل مســؤولياتها الوطنية 
واألخالقية واإلنسانية وتعمد إلى إطالق تحرك دبلوماسي عاجل لحل مشكلة 
المختطفين األربعة والعمل على إطالق ســراحهم، أم أن المختطفين األربعة 

ال يعنونها أو يمثلون لها شيئا بأي حال من األحوال؟!
على المســتوى الحقوقي نلمس تقصيرا واضحا، فحتى اللحظة لم يرتفع ألي 
منظمة حقوقية فلسطينية أو عربية صوت إزاء قضية المختطفين، ما يدفعنا 
للتأكيد على ضرورة قيام هذه المؤسســات والمنظمــات الحقوقية بواجباتها 
تجاه إثارة وتفعيل هذه القضية على في مختلف المحافل اإلقليمية والدولية 
بهدف ممارسة الضغط على السلطات المصرية والعمل على إطالق سراحهم 

من السجون المصرية في أسرع وقت ممكن.
على المستوى الفصائلي فاألمر ال يختلف كثيرا، فبالرغم من خطوط وجسور 
العالقات للعديد من القوى والفصائل الفلســطينية مع السلطات المصرية إال 
أن هذه القضية لم يتم إثارتها حتى اليوم، وهو ما يدفعنا لمطالبة كل القوى 
والفصائل الفلســطينية بتبني هذه القضية والتدخل العاجل لدى الســلطات 

المصرية لإلفراج عنهم.   
في كل األحوال، ال يجوز وال ينبغي أن يبقى التعامل المصري الرسمي باهتا 
مع ملف جريمة االختطاف، وأن يبقى عدم اإلفصاح عن أية تفاصيل متعلقة 
بالحادثة سيد الموقف، فالقضية هي قضية إنسانية أخالقية من الطراز األول 
وال ينبغــي إلباســها أي لبوس سياســي أو حزبي، وال ينبغــي أن يتم ربطها 

بقضايا سياسية أو اشتراطات غير موضوعية بأي حال من األحوال. 
وكلنــا أمل فــي أن يتدارك األشــقاء المصريون األمر بســرعة، ويعملوا على 
معالجــة قضية االختطــاف دون إبطاء، وُيعملوا الحكمــة والعقل التي تفرض 
على الســلطات المصرية إدراك الحقائق الجديدة وتملي عليها إطالق ســراح 
المختطفين األربعة دون تأخير، بما بما يعود بأفضل النفع  والمكاســب على 
الشعبين: المصري والفلســطيني، وبما يعيد لمصر دورها في خدمة القضية 

الفلسطينية والدفاع عنها في مختلف المحافل اإلقليمية والدولية.
وختامــا.. فإننا نؤكد ألهالي المختطفين ولكل أبناء شــعبنا أن هذه القضية 
تحتل ســلم أولوياتنا في المجلس التشريعي كما تشــكل صدارة اهتماماتنا 
الفلسطينية في المرحلة الراهنة، وأننا لن يغمض لنا جفن ولن تفتر لنا همة 
أو عزيمة حتى يعود المختطفون األربعة سالمين غانمين إلى أهلهم وذويهم 

وأبناء شعبهم في أقرب وقت بإذن اهلل. 

3 أخبار ومقاالت

أحمــد بديع من قرية قلنديــا والمعتقل 
حكمــًا  ويقضــي  2006م،  عــام  منــذ 
بالســجن لمدة 40 ســنة، وأشاد النواب 
بتضحياته الجســام من أجل فلسطين، 
معبريــن عن أملهــم بأن يبصر أســرانا 
النــور قريبًا بفضل صفقة تبادل تبرمها 

المقاومة مع االحتالل. 
من ناحيتهم شــكر ذوي األســير بديع 

خيمــة  اهلل  ورام  القــدس  نــواب  زار 
التضامن المقامة علــى أنقاض البيوت 
التــي هدمها االحتالل فــي قرية قلنديا 
للمــرة الثانية، بحضور جماهيري واســع 
ومشاركة لفيف نخبوي من أبناء الضفة 

المحتلة. 
بدوره أكد النائب ابراهيم أبو ســالم أن 
هــدم البيوت في القرية يشــكل جريمة 
تســتدعي التوقف عندهــا طوياًل، داعيًا 
الجميــع للتحــرك لنصــرة المتضرريــن 
وإعــادة المبانــي كمــا كانت مــن قبل، 
مشيرًا ألن الظلم الذي يمارسه االحتالل 
لن يصنع السالم، بل يزرع الحقد، منددًا 
بهــدم منــازل اآلمنين فوق رؤوســهم، 
معتبــرًا ذلــك طغيان يمارســه االحتالل 

بحق شعبنا في الضفة والقدس. 

األسير بديع
إلى ذلك قام النواب بزيارة ذوي األسير 

عقــدت اللجنة القانونيــة في المجلس 
التشــريعي لقاء خاص مع النائب العام 
المستشــار إســماعيل جبــر، بحضــور 
رئيس اللجنة النائب المستشــار محمد 
فرج الغول، وعــدد من نواب المجلس، 
وناقشــت معه قضايا عدة ذات اهتمام 

مشترك.
وعــرض النائب العام علــى اللجنة آلية 
عمــل النيابــة العامــة وأدائهــا وحجم 
القضايــا المعروضــة عليهــا والعقبــات 
التــي تعانــي منهــا، كمــا أبــدى عدد 
مــن المالحظات المهمة حول مشــروع 
قانون الصلح والتصالح المعروض أمام 

المجلس التشريعي.
كمــا طالــب بضــرورة مــلء الشــواغر 
واالحتياجات الملحة في النيابة، مشــيًرا 
للتطــور النوعي في عمل النيابة خالل 
الفترة السابقة على الرغم من الحصار، 
فيمــا قــدم تقريــرا شــمل اإلنجــازات 
والعقبــات التــي تواجه النيابة وســبل 

عالجها.
بدورها أبدت اللجنة القانونية تقديرها 
الكبيــرة  المســئولية واألعبــاء  لحجــم 
الملقاه على عاتق النيابة العامة، مبدية 
حرصهــا الشــديد علــى تطويــر عمــل 
النيابــة وتذليل العقبــات أمامها خدمة 

للمواطن الفلســطيني وتحقيق للعدالة 
والشــفافية والنزاهــة واالرتقاء بالعمل 
القضائــي والقانونــي وإقــرار القوانين 

الالزمة لذلك.
وشــكرت اللجنــة النيابــة علــى عملها 
وتطويــر أدائها، وطالبــت النائب العام 
بضــرورة االرتقــاء بعمل النيابــة، كما 
وعــدت اللجنــة ببــذل الجهــد لتذليــل 
وطالبــت  النيابــة،  أمــام  العقبــات 
الســلطة التنفيذية بتوفير اللوجستيات 
واالحتياجــات الضرورية لعمــل النيابة 
وملئ الشــواغر الوظيفية وفقا للقانون 

وحسب األصول. 

النــواب على اللفتــة الكريمة المتمثلة 
بزيــارة بيــت العائلــة معبريــن عــن 
اعتزازهم بنجلهم األسير ونضاله ضد 
االحتــالل، يذكر أن الوفد ضم النواب: 
إبراهيــم أبــو ســالم، أحمــد مبارك، 
وائل الحســيني، أحمد عطون، محمد 
طوطــح، ووزير القدس الســابق خالد 

أبو عرفه. 

نواب القدس ورام اهلل يزورون خيمة التضــامن مع قلنـديا

اللجنة القانونية تلتقي النائب العام 

زار وفــد من نواب المجلس التشــريعي 
عائلــة الشــهيد القائــد إســماعيل أبو 
شــنب بمناســبة الذكــرى الثالثة عشــر 
الستشهاده، وكان جمع من عائلة الفقيد 
أبو شــنب في اســتقبال وفد التشريعي 

الذي أشاد بالتضحيات الجسام للشهيد، 
مستذكرين مواقفه البطولية والوطنية 

في خدمة الوطن والقضية. 
بدورهــا رحبت عائلة أبو شــنب بالوفد 
شــاكرة لهم اللفتة الطيبة بزيارة منزل 

الفقيــد  أن عائلــة  العائلــة، موضحــة 
وأنجاله وأحفاده ما زالوا يفتقدونه في 
كل المناسبات واألوقات وهم يسيرون 
علــى أثره فــي خدمة الوطن والشــعب 

والقضية الفلسطينية. 

نواب التشريعي يزورون عائلة الشهيد 
أبو شنب ويشيدون بتضحياته الجسام

في الذكرى الثالثة عشر الستشهاده
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بدوره افتتح د. أحمد بحر الجلســة مؤكدًا 
أن الحركــة الصهيونيــة وضعــت القدس 
هدفًا اســتراتيجيًا لمخططاتهــا، وأحكمت 
ســيطرتها العســكرية الكاملــة عليها عام 
1967م، وســارت علــى خطى مؤسســها 
"هرتزل" الــذي قال:" إذا حصلنــا يومًا ما 
على القدس ســأزيل كل ما ليس مقدسًا 
لــدى اليهود وأحرق اآلثار التي مرت عليها 

عبر القرون".

الجريمة النكراء
واعتبر بحر أن حادثة إحراق األقصى وقعت 
على مــرأى ومســمع العرب والمســلمين 
والعالم بأسره، حيث خسر العالم اإلسالمي 
الرواق الشــرقي بأكمله ومعه منبر صالح 
الدين الــذي كان يعد أثرًا إســالميًا فريدًا 
من نوعه، مؤكدًا أن االحتالل الصهيوني 
شارك فعليًا بتلك الجريمة النكراء بتسهيل 
ارتكابها، بل وإعاقة عمليات اإلطفاء حتى 
أتى الحريق على المسجد األقصى بأكمله.
وأشــار لقرار البرلمــان الصهيوني الصادر 
في العام 1980م والذي يعتبر أن " القدس 

الكاملة والموحدة عاصمة إلسرائيل".
ودعــا قــادة األمــة والحكومــات العربيــة 
واإلسالمية لتحمل مســؤولياتهم الدينية 
علــى  للحفــاظ  واألخالقيــة  والتاريخيــة 
المسجد األقصى، والمسارعة لدعم مدينة 
القــدس سياســيًا وماديًا وتعزيــز صمود 

أهلها في وجه التهديدات الصهيونية.

التقرير
مــن ناحيتــه تــال رئيــس لجنــة القدس 
واألقصــى النائب أحمد أبــو حلبية تقرير 
لجنتــه الذي جاء بمناســبة الذكــرى )47( 
إلحراق المسجد األقصى، مؤكدًا أن إحراقه 
جريمة شــنيعة وانتهاكًا صارخًا لقدسيته 
وحرمته عــالوة على كونهــا جريمة حرب 
صهيونية خطيرة بحق أقدس مقدســاتنا 

في فلسطين وبالد الشام. 
وأشــار أبو حلبية في تقريره ألن الحادثة 
كانت عبارة عن اســتفزازًا وتحّديًا ســافرًا 

لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين 
وخنجــرًا مســمومًا فــي خاصــرة األمتين 
العربيــة واإلســالمية، ومخالفــة صريحة 
للقانون الدولــي واتفاقيتي الهاي لعامي 
1907م و1954م واتفاقيــة جنيف الرابعة 
المواثيــق  مــن  وغيرهــا  1949م  لعــام 
واالتفاقيــات الدوليــة التــي نصــت على 
حمايــة المقدســات ودور العبــادة وعدم 

االعتداء عليها. 
وحــذر أبــو حلبيــة مــن اســتمرار العــدو 
بالحفريــات وإقامــة شــبكة  الصهيونــي 
األنفاق المتشّعبة أسفل المسجد األقصى 
وســاحاته، مجددًا التحذير من االعتداءات 
الصهيونية المتكررة على المصّلين، ومنع 

آالف المسلمين من الوصول لألقصى. 
ورفــض اعتبار العدو الصهيوني ســاحات 
المســجد وحدائقه تابعة لبلدية االحتالل 
الصهيوني في القدس، وإحاطة المســجد 
بعشــرات البؤر االســتيطانية الصهيونية 
والكنــس اليهوديــة، وإقامــة العديد من 

ودعــا الجامعة العربية ومنظمــة التعاون 
اإلسالمي للقيام بالواجب المطلوب منهما 
نصــرة للقــدس واألقصى والمقدســات، 
مطالبًا القادة العرب والمســلمين بتفعيل 
البعــد القانوني لمالحقــة مجرمي الحرب 
الصهاينــة وقادتهــم ومقاضاتهــم فــي 

المحاكم الدولية والوطنية.
وفــي نهايــة تقريــره طالــب أبــو حلبية 
البرلمانات العربية واإلســالمية باالهتمام 
علــى  والضغــط  واالقصــى  بالقــدس 
الحكومات من أجل ســن القوانين الالزمة 
لدعم أهل القــدس وصمودهم في وجه 

المخططات الصهيونية. 

مداخالت النواب
وفــي تعليقــه علــى التقرير نــدد النائب 
يونــس األســطل بممارســات األنظمــة 
العربيــة التي تحــاول تخريــب المفاهيم 
الدينيــة في عقــول أبناء الجيــل الحالي، 
مشــيرًا لمحاوالت بعض الدول اإلسالمية 

المشــاريع الصهيونية في محيط المسجد 
من الجهتين الجنوبية والغربية. 

التوصيات
إلــى ذلك أوصــى التقريــر بتعزيز صمود 
أهلنا بالقدس، داعيًا الفصائل الفلسطينية 
اإلســالمية والوطنية بأخذ زمام المبادرة 
وتفعيــل المقاومــة بــكل أشــكالها وفي 
مقدمتها المقاومة المسلحة والحفاظ على 
جذوة انتفاضة القدس مستمرة ومشتعلة، 
مطالبًا بالعمل الجاد والفاعل للحفاظ على 
الوفاق الوطني وتوحيد الجهود وتوجيهها 

لنصرة القدس واألقصى.
وطالــب ســلطة رام اهلل بكــّف أجهزتهــا 
األمنية عــن المقاومين من كل الفصائل 
فــي الضفــة الفلســطينية، كمــا طالبهــا 
بتفعيل البعــد القانوني لمقاضاة مجرمي 
الحــرب الصهاينــة في المحاكــم الدولية، 
واعتمــاد موازنــة خاصة لدعم مشــاريع 

صمود أهلنا في المدينة المقدسة.

الراميــة لمنع أذان الفجــر، واحتكار خطب 
الجمعــة واالقتصــار على خطبــاء موالين 
لألنظمة، منوهــًا ألن ذلك كله يأتي في 
ســياق تخريب مســاجد اهلل وتعطيلها أن 

يذكر فيها اسمه.

وأشاد األســطل بانتفاضة القدس مؤكدًا 
أنها ســتفضي لتحرير الضفة والقدس من 
االحتالل، مشــيرًا ألن كل محاوالت اطفاء 

تقرير

في الذكرى السابعة واألربعين إلحــــراق األقصى 
التشريعي: يدعو األمة العربية واإلسالمية وأحرار العالم للدفاع عن المسجد األقصى المبارك

بحر: االحتالل سهل ارتكاب الجريمة وأعاق عمليات اإلطفاء ليأتي الحريق على المسجد بأكمله
أبو حلبية: الحادثة شكلت استفزازًا لمشاعر الفلسطينيين وخنجرًا مسمومًا في خاصرة األمة 

ندد نواب المجلس التشريعي باألعمال االجرامية واالرهابية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق المسجد األقصى المبارك وأهالي مدينة القدس وعموم 
شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، ودعا نواب المجلس أحرار العالم الستنكار أعمال الكيان اإلرهابية وممارساته الدموية، معتبرين حادثة احراق المسجد 
األقصى المبارك قبل ســبعة وأربعين عامًا بمثابة خســران كبير لألمة المسلمة في مشارق األرض ومغاربها، جاء ذلك خالل جلسة خاصة عقدها المجلس 

التشريعي بمقره منتصف األسبوع الجاري بمناسبة ذكرى إحراق المسجد األقصى المبارك.
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جذوتها بائت بالفشــل، مشددًا أن شعبنا 
ما زال يؤيد المقاومة ويتمسك بها كخيار 
اســتراتيجي لدحــر االحتالل، داعيــًا لعدم 
مناشدة المؤسسات الدولية ألنها ال تعود 
علينــا بأي نفع وينطبق عليها القول:" قد 
اســمعت لو ناديت حيًا ولكن ال حياة لمن 

تنادي". 

جزء من عقيدتنا 
مــن ناحيته اعتبــر النائب محمــود الزهار 
أن المســجد األقصــى جــزء مــن عقيــدة 
المسلمين وهو يتربع على عرش أولويات 
الشــعب الفلســطيني، مشــددًا علــى أن 
التواجد اليهودي فيها مؤقت وطارئ، وأن 
هزيمة عام "67" واحدة من أهم األحداث 
التي أدت لتكريس هــذا التواجد، وهاجم 
الزهــار اتفاقية كامب ديفيــد بين الكيان 

وجمهورية مصر العربية واعتبرها انحراًفا 
خطيًرا في تاريخ المنطقة وحالة شاذة في 
المواقف العربية من القضية الفلسطينية. 
وامتدح الزهار المقاومة الفلسطينية التي 
اســتطاعت ان تصمد في وجــه االحتالل 
ضاربة بذلك نظرية األمن الصهيوني في 
مقتــل، مقدرًا دور أهــل القدس والضفة 

في الدفاع عن األرض والقضية. 

علماء عاملون 
أمــا النائــب مروان أبــو راس فقــد قال:" 
نريــد لعلمــاء األمــة أن يتحركــوا لنصرة 
مســرى نبيهم، وســنبقى نطرق قلوبهم 
ألنهم يعلمون حقيقة األحكام والنصوص 

الشرعية المتعلقة بالقدس". 
منــددًا بالتطبيع مــع االحتــالل، ومطالبًا 
الدول العربية التي يهّرول بعض أعالمها 

كل طاقــات األمــة للدفــاع عــن األقصى 
والمســارعة إلنقاذه مــن براثن االحتالل، 
معتبرًا أن التفريــط بجزء من القدس إنما 
هو تفريــط بجزء من العقيدة واإلســالم، 
مجــددًا تأكيده أن المقاومة هي الســبيل 

الوحيد للتحرير.

إجراءات خطيرة
بدوره أشــار النائــب عاطف عــدوان ألن 
العــرب منشــغلون بأنفســهم وأزماتهــم 
الداخلية، األمر الذي يجرأ العدو الصهيوني 
علــى ما هو أخطر، مؤكدًا أن األقصى في 
خطــر حقيقي بفعــل اإلجــراءات الخطيرة 
التــي يتخذها االحتالل، منــددًا بالهجمات 
الصهيونيــة اليومية على األقصى، محذرًا 
مــن نية العدو هدم األقصى، مشــيرًا ألن 
األنفــاق التــي تحفــر من تحت أساســاته 

تثبت هذه النية الخبيثة. 

مشددًا أن هذه المرحلة من أخطر المراحل 
التــي تمر بهــا األمــة التي قــد تفاجأ في 
أي لحظــة بقيــام العدو بتفجير أساســات 
المســجد االقصى وتدميره كاماًل، مناشدًا 
الشــعوب العربية واإلســالمية للبقاء على 
أهبة االستعداد للدفاع عن األقصى، داعيًا 
لتحذير العدو من مغبــة حماقاته التي قد 

تفضي لهدم األقصى. 

اللعب بالنار 
من ناحيته حذر النائب سالم سالمة العدو 
الصهيوني من االقدام على أي حماقة من 
شأنها أن تفضي لهدم المسجد معتبرًا ذلك 
كاللعب بالنار التي ستحرق العدو وأعوانه 
معــًا، مشــيرًا ألن التخطيــط الصهيونــي 
الرهيب لالســتيالء على األقصى ومحاولة 

نحو التطبيــع مع العــدو بالتوقف الفوري 
عــن ذلــك، والوقــوف بجانــب المقاومــة 
الفلسطينية، مناشــدًا المؤسسات األهلية 
العربيــة للقيــام بدعم أهلنــا في القدس 

وتعزيز ثباتهم وصمودهم.

وأضاف قائاًل:" األمة اإلســالمية ســتتحرر 
يومــًا مــن الطغيــان والجبروت وســتحرر 
األقصــى وينتصــر الحــق علــى الباطــل 

وسندحر االحتالل".  

إرهاب منظم
من جانبه اعتبــر النائب محمد فرج الغول 
أن الوقائــع والدالئل والبينات تشــير ألن 

حادثة اإلحراق 
قامــت بهــا مجموعــة ارهابيــة منظمــة 
متكاملة تحت رعاية االحتالل الصهيوني 
مع سبق االصرار والترصد ولم تكن حادثة 
فريــدة أو عفوية، داعيــًا لفضح االحتالل 
فــي المحافــل الدوليــة ومحاكمــة قادته 
على جرائمهم، محماًل االحتالل المسؤولية 
الكاملة عــن هذه الجريمــة وكل الجرائم 

اليومية المتتالية التي تستهدف شعبنا. 
واســتّنهاض  الســتّنفار  الغــول  ودعــا 

هدمه تزداد وتيرتها يوًما بعد يوم.
وأكد ســالمة أن العدو لن يحلم بأمن وال 
أمــان ما دامت فلســطين محتلــة ويعيث 

بها اليهود خراًبا وفســاًدا وطمســًا لمعالم 
القدس وتزويرًا للتاريخ واألثار اإلسالمية، 
داعيًا لتكثيف الرباط في األقصى لحمايته 
والــذوّد عنــه، وأضاف:" ال بد من إســداء 
الشكر ألهلنا في فلسطين المحتلة الذين 
يســجن علماؤهم ويمنعون من الوصول 
لألقصــى غيــر أنهــم مــا زالــوا ماكثيــن 
يرابطون فيــه رغم كل إجراءات االحتالل 

بحقهم". 

معركة مقدسة
مــن جانبــه دعــا النائب يونــس أبو دقة 
كل أبنــاء األمــة وعلماءهــا لشــد الرحال 
للمســجد األقصــى والرباط فيــه والدفاع 

عنــه حتى تحريــره من االحتــالل، واصفًا 
مواجهــة االحتالل وإجراءاتــه في القدس 
بالمعركــة المقدســة، معبــرًا عــن أملــه 
بقرب يوم الخــالص من االحتالل وتحرير 
القدس، مطالبًا الشــعوب العربية بتنظيم 

الفعاليــات المناصــرة للقدس والمســجد 
األقصى ومحاصرة الســفارات الصهيونية 
االحتجاجــات  وتفعيــل  مــكان  كل  فــي 
الشعبية والرسمية دعمًا للقدس والشعب 

الفلسطيني. 
مجددًا العهد بوفاء شــعبنا ألرضه ووطنه 
وقدســه ودمــاء الشــهداء األبــرار الذيــن 
مضوا على طريق الحرية والكرامة وتحرير 
ســيضحي  شــعبنا  أن  مؤكــدًا  القــدس، 
بــاألرواح والدمــاء والممتلــكات واألموال 
حتى يعيــد القدس عزيــزة كريمة محررة 

من دنس يهود. 

النصر حليفنا
بدورهــا أبرقــت النائب جميلة الشــنطي 
معتبــرة  القــدس  فــي  ألهلنــا  بالتحيــة 
الربــاط فيه من أوجب الواجبات في وقتنا 
الحاضــر، مشــددة أن انتفاضــة القــدس 

رفعت رؤوس الشــعب الفلسطيني عاليًا، 
معبرة عن فخرها الشديد بالمرابطات في 
المسجد األقصى المبارك، مشيرة ألن غزة 
وجميع من فيها يقفوا بقلوبهم وعقولهم 
وجوارحهــم مــع القدس وأهلهــا، مؤكدة 
أن غــزة لن تنســى واجباتها تجاه القدس 
وســتمضي قدمــًا حتــى تحرير المســجد 

األقصى المبارك. 
وأشــارت الشــنطي ألن التغييــر والنصــر 
ســيصنعه الشــعب الفلســطيني بأيــدي 
مجاهــدي  مخاطبــة  ورجالــه،  أبنــاءه 
فلســطين وعمــوم الشــعب بقولهــا:" ال 
تنتظروا أحد ال الجامعة العربية وال مجلس 
األمن وال غير ذلك من المؤسسات الدولية 
فهــي ال تجــدي نفعًا ولم تقــف من الحق 

الفلسطيني يومًا". 
 

تقرير

في الذكرى السابعة واألربعين إلحــــراق األقصى 
التشريعي: يدعو األمة العربية واإلسالمية وأحرار العالم للدفاع عن المسجد األقصى المبارك

بحر: االحتالل سهل ارتكاب الجريمة وأعاق عمليات اإلطفاء ليأتي الحريق على المسجد بأكمله
أبو حلبية: الحادثة شكلت استفزازًا لمشاعر الفلسطينيين وخنجرًا مسمومًا في خاصرة األمة 
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رئاسة التشريعي
وذكر التقرير أن رئاســة التشــريعي 
عقدت جلسة برلمانية إلقرار مشروع 
بالقــراءة  الجزائــي  الصلــح  قانــون 
 ، 2016-7-27م  بتاريــخ  األولــى 
ونظمــت وقفــة تضامنيــة لرئاســة 
ونــواب المجلس أمــام مقر الصليب 
األحمر بغزة تضامنًا مع األســرى في 
ســجون االحتالل تــم خاللها تقديم 
التهاني والتبريكات ألهالي األســري 
بحلول عيد الفطر السعيد، واستقبلت 
رئاسة المجلس المهنئين بعيد الفطر 
الســعيد في مقر المجلس رابع أيام 
العيد، وقامت بجولة لتهنئة الطالب 
األوائــل المتفوقيــن فــي الثانويــة 
العامــة فــي محافظات قطــاع غزة، 
كما وشاركت رئاسة المجلس ونوابه 
بحفل وزارة التربية والتعليم لتكريم 
األوائــل المتفوقيــن فــي الثانويــة 
العامة على مستوي الوطن والقطاع.

األمانة العامة
وأوضــح المكتــب، أن األمانة العامة 
عقــدت اجتماعيــن للجنــة اإلداريــة 
العليــا، وشــارك األميــن العــام في 
برنامج تبادل خبرات العاملين بدوائر 
الرقابــة والتفتيــش )تطويــر عمــل 
دوائــر الرقابة والتفتيــش في أجهزة 
العدالة في قطــاع غزة(. وفي ورش 
عمل بعنــوان "تركيا بعــد االنقالب 
وأثره على القضية الفلسطينية، كما 
وشارك بعدد من اللقاءات اإلعالمية 
مــع بعــض الفضائيــات والوســائل 

اإلعالمية المختلفة.

األمانة العامة المساعدة
األمانــة  أن  الــى  البيــان،  وأشــار 
العامة المســاعدة بالتشريعي أعدت 
التقرير نصف الســنوي لعمل إدارات 
وتابعــت  2016م،  لعــام  المجلــس 
شــكاوى المواطنيــن الــواردة على 
الموقع االلكتروني ومواقع التواصل 

االجتماعي. 

اجتماعات اللجان
عــقدت لجان المــــجلس التشريعي 
)9( تســعة اجتماعــات خالل شــهر 
يوليو، أبرزها قيــام لجنة الموازنة 

العامــة باالشــتراك مع لجنــة الرقابة 
واللجنــة القانونية ورئاســة المجلس 
بعقد اجتماعًا لمناقشة شكوى شركة 
تســوية  بخصــوص  الحصيــن  أبــو 
القانونيــة  اللجنــة  األرض، وعقــدت 
الصلــح  قانــون  لمناقشــة  اجتماعــًا 
الجزائي، وعقــدت اللجنة االقتصادية 
اجتماعــًا مــع رئيــس ديــوان الرقابة 
لجنــة  وعقــدت  واإلداريــة،  الماليــة 
الداخليــة واالمــن والحكــم والمحلي 
اجتماعًا للجنة لمناقشة تقرير مكافحة 
المخــدرات الى جانب بعض شــكاوى 
الموطنيــن. وشــاركت لجنــة القدس 
واالقصى في اجتمــاع لجنة العاملين 
لبيــت المقــدس للباحث حول ســبل 
دعم صمود اهل القدس والمشاركة 
في الفعاليات التابعــة لجنة العاملين 

لبيت المقدس.

من المواضيع أبرزها االحتجاز على ذمة 
الشرطة العسكرية بخصوص الموطنين 
المدنيين، وجلســة استماع لوكيل وزارة 
الحكم المحلي حول موضوع االنتخابات 
شــكاوى  بعــض  جانــب  الــى  البلديــة 
الموطنين على بعض البلديات، وعقدت 
اللجنة االقتصادية جلسة استماع لنائب 

رئيس سلطة الطاقة في غزة.

اإلدارة العامة لإلعالم 
والعالقات العامة

وأفاد المكتب أن اإلدارة العامة لإلعالم 
والعالقات نفذت سلســلة من األنشطة 
اإلعالمية والعالقات العامة خالل الشهر 
الماضي تضمنت قيام الدائرة اإلعالمية 
بإصدار األعداد 193-192 من صحيفة 
البرلمــان، وإصــدار 38 خبــر صحفــي، 
وإصــدار 11 بيــان وتصريــح صحفي، 

والتنســيق والترتيب إلجــراء العديد 
من المقابالت والحــوارات واللقاءات 
الصحفية والتلفزيونية واإلذاعية مع 
رئاســة المجلس والنواب، باإلضافة 
لجلســات  اإلعالميــة  للتغطيــة 
واجتماعات لجان المجلس المختلفة.

البروتوكــول  دائــرة  أن  وذكــر 
والعالقــات العامــة نســقت لتنظيم 
سلســلة مــن الفعاليات واألنشــطة 
الخاصــة بالرئاســة علــى مســتوى 

محافظات قطاع غزة.

اإلدارة العامة للشؤون 
القانونية والبحوث

اصدرت اإلدارة 11 دراســة قانونية 
وأعــدت  عمــل،  وأوراق  وتقاريــر 
 3 وعقــدت  قانونيــة،  مذكــرات   4

اجتماعات وورش عمل

جلسات االستماع
وعقدت لجان المجلس )6( ست جلسات 
استماع خالل الشــهر المنصرم، أبرزها 
عقــد لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
ثالث جلســات اســتماع لكل من وكيل 
وزارة التربية والتعليم والوكيل المساعد 
للتعليم العالي ورئيس جامعة األقصى 
باإلنابــة لالطالع على أخر مســتجدات 
التعليم وجامعة األقصى. ولمدير دائرة 
المعاقين في وزارة الشؤون االجتماعية 
لمناقشة المقترحات التي سيتم إدخالها 
على قانــون المعاقيــن. ولوكيل وزارة 
الصحــة لالطــالع على اخر مســتجدات 
وزارة الصحــة ومناقشــة العديــد مــن 

القضايا العالقة.
وعقــدت لجنة الداخليــة واالمن والحكم 
المحلي جلســة استماع للهيئة المستقلة 
لحقوق المواطن تناولت االستماع للعديد 

التشريعي عقد جلسة واحدة و"6" جلسات استماع لمسؤولين 
حكوميين و"9" اجتماعات للجان واستقبل"19" شكوى 

خالل الشهر الماضي

أصدر المجلس التشريعي تقريره اإلداري لشهر يوليو المنصرم، وتضمن التقرير 
أبرز أنشطة رئاسة المجلس واللجان والدوائر المختلفة. 

وقال المكتب اإلعالمي للتشريعي، إن المجلس عقد خالل شهر يوليو 2016م 
والذي اســتمرت فيــه الدورة غير العادية الرابعة، اجتماعــًا واحدًا بواقع يوم 

عمل واحد، وتم خالله اقرار مشروع قانون الصلح الجزائي بالقراءة األولى.
وأشار التقرير ألن لجان المجلس عقدت 9 اجتماعًا و6 جلسة استماع لمسؤولين 
حكومييــن واســتقبلت 19 شــكوى ووجهت 40 مراســلة لجهــات حكومية 

لمتابعة قضايا ومشاكل المواطنين.
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7 أخبار ومقاالت

ومثقفيــن يدركون األبعاد السياســية في 
معركتنــا مع االحتــالل، ويعملــون إلبقاء 
جذوة المقاومة مشــتعلة في نفوسهم، ال 
يفرطون وال يطبعون بل يقاومون المحتل 

بكل السبل والوسائل". 
ونصح الشــباب بالتمسك بدينهم ليكونوا 
لبنــات صالحة ومعاول بنــاء في المجتمع 
اإلســالمي، وعلى قدر التحدي، مؤكدًا أننا 
نعيش في ظالل جيل التحرير القادم الذي 
يجســد معنى التضحيــة والقــوة والفداء، 
ويقوي أواصــر األمة العربية واالســالمية 

بمسيرته العلمية والعملية والدينية.
وأشــار ألن هذه المخيمــات وجدت لتربي 
الرجــال علــى مقاومة المحتــل وقهره في 
كل الميادين والســاحات، وذلك من خالل 
اعدادنا وتجهيزنــا لجيل يحمل هم وطنه 
والقضية، معربًا عــن أمله بتحقيق النصر 
ودحــر االحتــالل الصهيونــي علــى أيدي 
هؤالء الشــباب المتميــز، مضيًفا أن هؤالء 
الشــباب هــم األمــل المســتقبلي للعالم 
العربي واالسالمي واألمل المرتقب لتحرير 

فلسطين والمسجد األقصى. 
وركز على أهميــة العلم والتعلم والتفوق 
واالبداع للشــعب الفلســطيني، مؤكدًا أن 

التي يمارسها االحتالل بحق أهلنا في 
الضفة الغربية. 

وأكــد بحــر فــي مكالمتــه أن شــعبنا 
فــي الضفة متمســك بأرضه وحقوقه 
ومقدســاته ولــن يتنــازل عنهــا رغم 
محــاوالت االحتــالل الراميــة إلضعاف 
مقاومتنــا بالضفــة، منوهًا الســتمرار 
انتفاضــة القــدس حتــى االنعتاق من 
االحتالل وتحرير األرض والمقدســات، 
داعيــًا المؤسســات الدوليــة واألمــم 

أشــاد النائب يوســف الشــرافي بمخيمات 
القدس التي ترعاها الكتلة االســالمية في 
مناطق قطاع غزة كافة، مشيرًا ألنها تتمتع 
ببرامج حيوية تخلق روح التنافس الشريف 
بين المشــاركين فيها، وتنمي فيهم روح 
االبــداع والمثابــرة علــى العمــل والتعلم 
وتحصيــل الخبــرات والمهــارات النافعــة، 
جاءت أقوال الشرافي لدى استضافته يوم 
أمــس األول بمقر التشــريعي لكوكبة من 

الطلبة المشاركين بمخيمات القدس.
وأكد أن الشــعب الفلسطيني يسعى بكل 
جــد إلعــداد جيــل شــاب مقــاوم يناضل 
لنصرة القضية الفلسطينية، ويبذل قصار 
جهده لطرد االحتالل الصهيوني من أرضنا 
المحتلة، منوهًا ألن مهمة إيجاد هذا الجيل 
الــذي يؤمن بهويته ويعتز بوطنه ليســت 
بالمهمة العسيرة، مشددًا أننا نلمس اليوم 
جياًل واعيًا ومبدعًا يهتم بالقرآن ويتســلح 

باألخالق الحميدة وثقافة المقاومة. 
 وشــدد الشــرافي أن الشــباب هــم عماد 
األمــة ورجالهــا وقــادة المســتقبل الذين 
يعملون لنصرة الوطــن والقضية، مضيفًا 
بالقــول:" علينــا أن نركــز االهتمــام بهذا 
الجيل وبالشباب الصاعد ليكونوا مبدعين، 

هاتــف د. أحمــد بحــر النائــب األول 
التشــريعي  المجلــس  لرئيــس 
الفلســطيني ذوي الشــهيدين األسير 
المحــرر نعيــم الشــوامرة، ومحمد أبو 
هشهش وكالهما من محافظة الخليل 
بالضفــة الغربية المحتلة، وأشــاد بحر 
خــالل مكالمته مــع ذوي الشــهيدين 
والصمــود  المقاومــة  بمنظومتــي 
األســطوري ألهلنا في الضفة الغربية 
بوجه االحتالل رغم كل إجراءات القمع 

نصــرة األمم ال تأتــي إال بالعلم واألخالق 
معــًا، وحث الشــباب على خدمــة وطنهم 
اختيــار  خــالل  مــن  وأمتهــم  ودينهــم 
تخصصات علمية مميزة تعود بالنفع على 
المجتمع، مستدركًا بالقول:" وال شك بأنها 

تنفع صاحبها وذويه".
وبيــن الشــرافي دور المجلس التشــريعي 
في تفعيل الشــباب وإبراز دورهم الفّعال 
في شتى المجاالت منوهًا لقانون الشباب 
أخــرى صــادرة عــن  وقوانيــن وتقاريــر 
المجلــس التشــريعي كان لهــا أبــرز األثر 
على مسيرة الشــباب الفلسطيني، مشددًا 
أن التشــريعي عمل طيلة الفترة الماضية 
لخدمــة فئــة الشــباب وتفعيــل دورهــم 
على الصعيد السياســي ومختلف األصعدة 

األخرى بما يخدم مصلحتنا الوطنية. 
وفــي نهايــة اللقاء أجاب النائب الشــرافي 
على تســاؤالت طالب المخيم ومشرفيهم 
التــي تنوعت بيــن سياســية واقتصادية، 
واألزمات التي يعيشها المواطن في قطاع 
غزة، مشــددًا على أن شــعبنا قــادر على 
تجــاوز المحنة والتغلــب عليها بفضل اهلل 

ثم الشباب المتميزين والمبدعين.  

المتحدة للعمــل الجاد والفوري لتوفير 
الحمايــة الدوليــة لشــعبنا من بطش 

االحتالل.
يذكــر أن الشــهيد الشــوامرة كان قد 
استشهد متأثرًا بإصابته بمرض ضمور 
العضالت الذي أصيب به داخل سجون 
االحتالل، فيما استشــهد أبو هشهش 
جــّراء اصابتــه بالصدر فــي مواجهات 
اندلعــت مــع االحتــالل داخــل مخيم 

الفوار بمحافظة الخليل.

استضاف طالب مخيمات القدس 
النائب الشرافي: نهضة األمة ستتحقق 

على يد الشباب المتميز
النائب المقدسي المبعد 

عن القدس/ أ.أحمد عطون

في الذكرى 47.... كانت النيران وما زالت 
تحرق جنبات المسجد األقصى المبارك

في ذكرى احراق المسجد األقصى المبارك السابع واألربعين وفي هذا اليوم األليم، حيث 
اشتعلت نيران الحقد في جنبات المسجد األقصى المبارك مسرى رسول اهلل –صلى اهلل 
عليه وســلم- وقبلة المســلمين األولى، منذ أن احتلت القدس حتى يومنا هذا ما زالت 
النيران مشتعلة في جنبات المسجد األقصى المبارك وفي أزقة وحواري وبلدات القدس، 
وما زالت نيران الحقد تصب جام غضبها على القدس وأهلها ومسجدها األقصى المبارك.

فالمســجد األقصى ومدينة القدس تعيش اليوم في أخطــر مراحل حياتها ومنذ بنائها، 
فالعقليــة الصهيونيــة تعمل جاهدةً  إللغــاء طابع هذه المدينة وجعلهــا مدينًة يهودية 
الوجه والقلب واللســان، متجاوزة قدسيتها لدى المســلمين والمسيحيين على حٍد سواء 

وطمس معالمها العربية واإلسالمية.
فالقدس واألقصى في خطر، األرض والســكان، الحاضر والمســتقبل، واالحتالل يسعى 
لتهويدهــا حجرًا حجرًا، ولتهجير ســكانها وحصارها اقتصاديًا واجتماعيًا وممارســة كافة 
أشــكال اإلذالل والتضييق واالســتفزاز مــن هدم البيوت ومصادرة للممتلكات وســحب 
للهويــات وإبعــاد عن القــدس لقيادات ونخب وإغالق المؤسســات وشــق الطرق وبناء 
المســتوطنات وجــدار الفصــل العنصري والتضييق علــى عبادة النــاس واالعتداء على 

المقدسات..... الخ
حتــى أنه لم َيســلم من هذه الحملة المســعورة ال األحياء وال األمــوات في قبورهم وال 

الشجر وال الحجر من القمع والتنكيل والتنكيد اليومي الذي يعيشه المواطن المقدسي.
نستذكر في هذه الذكرى وهذه القضية التي ما زلنا نعيش فصولها رغم المرارة واأللم، 
فقد كان لهذا العمل اإلجرامي ردود فعل عديدة على الصعيد العربي واإلسالمي والدولي 

في حينها، ومن أبرزها:-
1. إنشاء منظمة المؤتمر اإلسالمي "منظمة التعاون اإلسالمي حاليًا".

2. أصدر مجلس األمن الدولي قراره رقم "271" والذي أدان االحتالل بتدنيسه المسجد 
األقصى ودعا اسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير التي من شأنها المساس بوضعية المدينة 
المقدسة ودعا إلى التقيد بنصوص اتفاقيات جنيف والقانون الدولي واالمتناع عن إعاقة 
عمل المجلس اإلسالمي في المدينة، المعني بصيانة وإصالح وترميم األماكن المقدسة 

اإلسالمية.
كما أن محاوالت ســلطات االحتالل بشتى الوســائل والطرق ما زالت مستمرة للمساس 
بالمســجد األقصــى المبارك من خالل أعمال الحفر واألنفــاق التي  تعمل على تقويض 
أساســات المســجد األقصــى المبــارك باإلضافــة إلــى االقتحامــات اليوميــة لقطعــان 
المســتوطنين ومحاولة فرض التقسيم الزماني وتشــريع العديد من القوانين والقرارات 
من قبل االحتالل للمس بالمسجد األقصى المبارك وقدسيته ومحاولة إلحاقه بما تسمى 
"وزراة األديــان" لــدى االحتالل االســرائيلي باإلضافة إلى العمل الــدؤوب والمخططات 
الحاقــدة لجمعيــات الهيكل المزعوم التــي تعمل ليل نهار على هدم المســجد األقصى 
المبارك وبناء هيكلهم المزعوم، حيث نشــرت الصحف العبرية قبل أيام وتقارير متلفزة 
بثت ذلك لتصريحات لهم تقول: "أن العمل جاٍر لهدم المسجد األقصى في فترة تتراوح 

ما بين 5-3 سنوات لغرض إقامة الهيكل مكانه".
وأمام هذه الهجمة المســعورة وفي ذكرى إحراق المســجد األقصى، نتســاءل بما يمثله 

المسجد األقصى المبارك من عقيدة أمة وآية في كتاب اهلل تبارك وتعالى:
أحقًا هناك عرب ومســلمون؟ وهل يعلمون يقينا ويرون بأم أعينهم ســاحات المســجد 
األقصــى وهــي ُتدنس؟ هل نام العرب والمســلمين ليلتهم والحرائــر في بيت المقدس 
يضربن بباســطير الجنــود وينزع حجابُهن؟ وهــل علم قادة األمة أن ســجون االحتالل 
تمتلــئ باألطفال المقدســيين والفتيات المقدســيات؟ وهل منظمة المؤتمر اإلســالمي 
اســتطاعت إيقاف أعمال التخريب وتدنيس المســجد األقصى حتى هذا اليوم بعد مرور 

47 عام على انشائها؟
وهل هناك خطط واســتراتيجيات عربية واســالمية وفلســطينية لإلنتصار إلى القدس 

والمسجد األقصى المبارك؟
يطول الحال في وصف ما آلت إليه القدس ومقدســاتها اإلســالمية والمســيحية وعلى 
رأسها المسجد األقصى المبارك فالوضع الطبيعي أن يتم تحرير مدينة القدس والمسجد 
األقصى المبارك، وأن يعود إلى حاضنته العربية واإلسالمية وإلى ذلك الوقت المطلوب 
مــن الجميع في الحد األدنى حكامًا ومحكومين كل في موقعه وضمن إمكانياته العمل 
علــى نصرة القدس واألقصى وتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس، فالقدس ليســت 
مدينة كالمدن واألقصى ليس كأي مسجد أنه مركز اإلشعاع الذي ال يذوي وال ينطفيء، 
يتفجــر بمعاٍن تاريخيٍة ودينيٍة وحضاريــة، وأن التفريط فيه يعني تفريطنا في جزٍء من 
تاريخنــا وجزٍء من ديننا وجزٍء من حضارتنا… كمــا أن التفريط فيه جريمة الجرائم في 

حق الماضي والحاضر والمستقبل.

د. بحر يهاتف ذوي شهيدي الخليل ويشيد 
بمنظومتي الصمود والمقاومة
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منــذ اليــوم األول بــل اللحظة األولــى الختفــاء المواطنين األربعــة من أبناء 
قطــاع غزة داخل األراضي المصرية لم يشــك أحد في الشــارع الفلســطيني 
بأنهم مختطفين ولدى الســلطات المصرية وجهاتهــا األمنية المختلفة، ومنذ 
اليوم األول الختطافهم وحتى يومنا هذا لم تتوقف المطالبات باإلفراج عنهم 
وإعادتهم ألهلهم ألنهم ليسوا أصحاب ذنب يذّكر، ولم يؤذوا مصر وال أهلها 

بل لجأوا إليها مرورًا طلبًا للسفر بهدف العالج أو الدراسة.
مصــر صاحبة حضــارة وتملك تاريخًا عريقًا، وشــعبًا قارب علــى المئة مليون 
نســمة، غير أنني ال أدري لماذا تغامر بصورتها ومكانتها بين األمة بإصرارها 
علــى االحتفــاظ بهــؤالء الرجال األربعــة، بل وعــدم االعتراف علنــًا وصراحة 
بوجودهم لديها وفي أقبية تحقيق ســجونها، عالوة على أسباب اقدامها على 
اختطافهــم، تلكم األســباب التي ال تقوى العقول على فهمهــا!! وخاصة وأننا 
نتحدث عن أكبر دولة عربية يفترض أنها تتبوأ موقعًا مرموقًا في قيادة األمة. 
الصورة المســربة ألثنين منهم والتي تداولتها وســائل االعــالم مؤخرًا تثبت 
وجودهم في بيئة غير إنســانية، كما تثبت وحشــية جهات االختطاف وبعدها 
التــام عن القانون، واإلنســانية، والقيم ومنظومة األخــالق، وظروف االحتجاز 
تبــرق لنا برســالة واضحة مفادهــا انحطاط القيــم وتعّمد الوضــع من قيمة 
اإلنســان واهدار كرامته، وال أعرف ســببًا التباع مثل تلك الوسائل غير التعبير 
عن انحطاط أصحابها، حقًا إنها وســائل وممارسات ترفضها الفطرية السليمة 

والعقول الرزينة. 
بات من الواجب على الجهات األمنية المصرية أن تخجل من ممارسات زعرانها 
غير القانونية، بل أضحى من المســلمات أن يصدر قرارًا ســياديًا يقر ويعترف 
بخطــأ الحادثــة وقرار االختطاف، والمســارعة فــورًا لإلفراج عــن المختطفين 
وإعادتهــم ألهلهــم ووطنهم ســالمين، على أصحــاب القرار فــي مصر أن ال 
يغامروا بســمعة ومكانة بلدهم أكثر من ذلك، فقد أرهق هذه السمعة وحط 
من هذه المكانة ممارسات غير إنسانية كثيرة تعجز عن حملها الجبال الرواسي، 
وما تحفظات المؤسسات الدولية الحقوقية على حالة حقوق االنسان في مصر 

منا ببعيد. 
فــي كل الدنيــا هناك اتفاقيــات وتفاهمــات وقوانين دوليــة تضمن وتكفل 
للمواطنين المســافرين حق المرور اآلمن، غير أننا ال نعرف هذا بحق االنســان 
الفلســطيني المطارد أينما حل أو ارتحل، منطق األمن القومي الســليم يجبر 
مصر عن المحافظة على سالمة المسافرين عبر أراضيها وليس العكس، وعلينا 
أن ندرك ذلك بكل ما تعني الكلمة من معاني دقيقة دون تفصيل وال تأويل، 

فغزة ليس لها منفذًا سواك يا مصر!!. 
ال أدري هل وصلت الصورة المســربة والتي تّقشــعر لهــا األبّدان لقيادة مصر 
األمنية؟ وبالتالي هي تعكف اآلن على بلورة موقف منها، أو تعد العدة لصياغة 
خطــة تصلــح من خاللها خطأها الســابق وقرار االختطاف اآلثــم، كما أنني ال 
أعرف هل وصلت تلكم الصورة المقززة لصاحب الســعادة سفير بالدنا الموقر 
القابع في العاصمة المصرية؟ وماذا عساه أن يفعل حيال تلك الحالة المأساوية 
والواقع المرير ألربعة من أبناء شــعبه يعانون منذ أكثر من ســنة في السجون 

دون وجه حق. 
لســان حال شــعبنا ينادي مصر وأهلها بأن أعيدوا المختطفيــن ألهلهم فورًا 
فليــس هكــذا تورد األبــل، وليس من الحكمــة وال نظريات األمــن الصحيحة 
أن تحولــوا المرور من األراضــي المصرية لهاجس يتهدد المســافرين، عودوا 

لرشدكم وأفرجوا عن المختطفين. 

زار نواب المجلس التشريعي بالضفة 
المحتلــة خيمــة االعتصــام المقامــة 
وســط مدينــة رام اهلل تضامًنــا مــع 
الطعــام  عــن  المضربيــن  األســرى 
وعلــى رأســهم األســير بــالل كايــد 
المضــرب منذ ســبعون يومــًا، وكان 
النواب محمــد طوطح، أحمد عطون، 
وأيمن دراغمة، في مقدمة الجماهير 

المتضامنة الزائرة لخيمة التضامن. 
بدوره أدلى النائب عطون بتصريحات 
لوسائل االعالم لدى وصوله للخيمة 
مؤكــدًا على ضرورة اســناد األســرى 
المضربين عن الطعام بقرار سياســي 
بهدف تسريع إطالق سراحهم واالفراج 
عنهــم، منوهــًا ألنهم ليســوا بحاجة 
لوقفات تضامنية فقط على أهميتها 
وإنمــا هم بحاجة لقرار سياســي من 

السلطة يدعم صمودهم.  
وأشار ألن أسرانا في سجون االحتالل 
يعيشون في صراع مع الموت والواجب 
على الجميع ســواء كانوا مســؤولين 
أم مؤسســات أم أفــراد مناصرتهــم 
ومؤازرتهم في هذه المعركة "معركة 
الكرامــة" التي يخوضونها أمام صلف 

وعنجهية االحتالل اإلسرائيلي.
وأكــد عطــون أن سياســية االعتقال 
اإلداري فــي تزايد كبير وأن االحتالل 
يضرب بعــرض الحائط كل المواثيق 
واالتفاقيــات الدوليــة التي تجرم هذا 
االعتقــال وهــذه المســلكيات بحــق 
أســرانا البواســل في ســجونه، داعيًا 
المؤسســات الدولية والحقوقية لرفع 
دعــاوى في المحاكــم الدولية إلجبار 

االحتالل على اإلفراج عنهم.
ومــن الجدير ذكره أن خيمة التضامن 
مــع األســرى المضربين عــن الطعام 
باتــت قبلــة للــزوار وممثلــي القوى 
والوجهــاء،  واإلســالمية،  الوطنيــة 
المؤسســات  ومســئولي  ومــدراء 
المجتمــع  ومؤسســات  الحقوقيــة، 
للمتضامنيــن  باإلضافــة  المدنــي، 

األجانب. 

نواب الضفة يتضامنون مع األسير كايد

هنأ وفد برلماني األسيرة المحررة سناء 
الحافــي من مخيــم النصيــرات وذويها 
بمناســبة تحررها من سجون االحتالل، 
وتقدم د. أحمد بحر الوفد الذي شــارك 
فيه النــواب: عبد الرحمــن الجمل، عبد 

الفتاح دخان، وهدى نعيم.
ونقلــت الحافــي للوفــد الزائــر تحيــات 

األســيرات في سجون االحتالل، منوهة 
ألنهن يعانين أوضاعــًا بالغة الصعوبة 
جراء تعســف إدارة السجون، واإلجراءات 
المتخذة بحقهن من قمع وعزل وتفتيش 
ونقل بين األقســام، باإلضافة لمنعهن 
من زيارة األهل لمدة طويلة، مناشــدة 
المؤسسات الحقوقية للعمل المتواصل 

من أجــل ضمان االفراج عنهن بأســرع 
وقت ممكن. 

وكانت الحافي قد أمضت ســنة ونصف 
الســنة داخل الســجون؛ حيــث اعتقلها 
االحتــالل في أيار )مايو( 2015م، وهي 
في طريــق عودتها من زيارة أهلها في 

رام اهلل.

التشريعي يهنئ األسيرة المحررة سناء الحافي


