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الخعغعظغئ بالصثس 

المجلس التشريعي يعقد جلسة طارئة حول االقتحامات في المسجد األقصى

تهنئة بالسالمة
الدكتور/ عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والدكتور/ أحمد بحر النائب 

األول لرئيس المجلس وكافة األخوة النواب يتقدمون بأحر التهاني والتبريكان من

 األخت النائب/ هدى نعيم 
بسالمتها إثر تعرضها لحادث  سير مؤسف ، وندعوا اهللا تعالى ان يمن عليها بالشفاء في القريب العاجل .

فحمدا هللا على السالمه.

أكد النائب المبعد عن مدينة القدس 
أحمــد عطون أن القــرار الذي اتخذه 
بإخراج  والقاضــي  االحتالل مؤخــراً 
المرابطين والمرابطات في المسجد 
األقصى المبــارك عــن القانون من 
وجهة نظر االحتالل، والتعامل معهم 
على اعتبار أنهم مجموعات ارهابية 
إنما هو قــرار إجرامي وخطير يهدف 
االحتــالل من خاللــه لتثبيــت قرار 

تقسيم المسجد األقصى. 
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اعتبر الدكتور أحمد بحــر النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي أن المقاومة الفلسطينية 
هــي التــي ســتحقق الســيادة الفلســطينية 
الحقيقيــة برفــع علم فلســطين على أســوار 

القدس بعد تحريرها من دنس االحتالل.
وأكد بحــر في إطــار تعليقه على قــرار األمم 
المتحدة برفع العلم الفلســطيني أمام مقرها 
بنيويورك أن الشــعب الفلســطيني يقدر كافة 
األصوات التي تنادي بحرية واستقالل فلسطين 
وتحريرهــا مــن االحتــالل الصهيونــي، وقال: 
"نرحب بالخطوات التي من شأنها أن تدعم حق 
الشعب الفلسطيني في استعادة حقه المسلوب 

وتحقيق تطلعاته بالحرية واالستقالل".
ودعــا بحر المجتمع الدولي إلــى اتخاذ إجراءات 
حقيقية ملموسة تجاه وقف الجرائم الصهيونية 
بحق شعبنا، مطالبا األمم المتحدة والمنظمات 
تجــاه  مســئولياتها  بتحمــل  كافــة  الدوليــة 
القضية الفلســطينية، ودعــم حقوق الالجئين 
الفلسطينيين في اســتعادة أرضهم وعودتهم 
إلــى وطنهــم وديارهــم التي هجرهــم منها 

االحتالل.

  قال النائب في المجلس التشــريعي مشير 
المصري أن حكومة رامي الحمد اهللا تســعى 
لجعل من قضية الموظفين ورقة مســاومة 
وابتــزاز النتــزاع الحقــوق والثوابت وفرض 
معــادالت سياســية جديدة على غــزة التي 
وقفــت في وجه الجبــروت الصهيوني والتي 
عانــت الحصار ورفضــت كل االشــتراطات 

الدولية.
وأضــاف أن غزة وأهلهــا الصامدين ال يمكن 
ان تخضعوا للظلم تحت سيف االستحقاقات 
المالية والرواتب الشــهرية، أقوال المصري 
خالل كلمــة له ألقاها بالوقفــة االحتجاجية 
التي نظمتها نقابة المعلمين بمقر المجلس  
لمطالبة حكومة الوفاق بتحمل مسئولياتها 
تجــاه الموظفيــن وصرف حقوقهــم المالية 

بأسرع وقت ممكن.
 وأشــار المصــري ألن حكومــة الوفــاق من 
المفتــرض أن تكون وريثــة لكل الموظفين 
شأنها كشأن أي حكومة في الدنيا وال يمكن 
ان يســمح لها أي عــرف وال أي قانون وال أي 
قيم إنسانية ان تقفز عن حقوق الجيل الذي 
يتلقى التعليم وحقوق الشعب الذي توفر له 

األجهزة األمنية االمن واالستقرار.
وأضاف:" نحــن نقف امــام موظفين أبطال 

بعضهم قارعوا المحتل في لجج البحار وفي 
باطــن األرض وال يمكن ألحد أن يتخلى عن 
مسؤوليته اتجاه هذا الجيل الصامد، وإن كل 
"خزعبالت" عباس والحمد هللا التي يحاولون 

تســويقها على شعبنا الفلسطيني في ملف 
الموظفيــن ورفضها الســتحقاقات إدارية ال 
يمكــن ان "تنطلي" علــى أحد ألنهم قطعوا 
رواتب كل الموظفين في غزة الذين التزموا 

وظيفتهم ومسؤوليتهم". 
وشدد المصري على أن المجلس التشريعي 
وعلــى الرغم مــن كونه صاحب الشــرعية 
الباقيــة علــى ارض فلســطين،  الوحيــدة 

قطعوا رواتب نوابه فــي داللة على انهم ال 
يتعاملون مع شــرعية وال قانــون انما وفقاً 
لقرارات سياسية وأهواء شخصية واعتبارات 
نابعة من حقد حزبي من قبل عباس وزمرته 
الفاســدة على غــزة الصامــدة والثابتة، وما 
ذلك لشــيء إال ألنها قاومت وعاندت أسياده 

من الصهاينة وأحالفهم.
وأكد المصــري للموظفين قائال: "ســنبقى 
سيفكم بإذن اهللا عز وجل الذي تقاتلون به، 
ولــن نهنأ حتى يصــل الموظفين الى كامل 
اســتحقاقاتهم الماليــة التي يجــب ان توفر 
لكل الموظفين بشــتى الطــرق، ألنهم ربوا 
أبنائنا في المدارس وألنهم عالجوا مرضانا 
فــي المستشــفيات وألنهــم حفظــوا امننا، 
ويجــب ان توفــر الرواتب من قبل الســلطة 
وحكومــة الحمــد هللا واال ال شــرعية لها، وال 
يمكــن أن نهادن من تخلى عــن الموظفين 

وتنكر لمستحقاتهم المالية".
وفي نهاية حديثه شــكر نقابــة الموظفين 
ونقابــة المعلمين والمجلــس األعلى ألولياء 
األمــور واللجنة النقابية للدفــاع عن حقوق 
الموظفين، ووجه شكره ايضا الى المدرسين 
والمدرســات الملتزمين بعملهم رغم قطع 

رواتبهم.

د. بتر: طصاوطاظا الئاجطئ 
جاتصص السغادة التصغصغئ 

برشع السطط الفطسطغظغ 
سطى أجعار الصثس 

النائب المصري:
 تضعطئ التمث ا� تتاول شرض طسادقت جثغثة سئر اباجاز 

المعظفغظ والمساوطئ سطى تصعصعط

قالــت النائب في المجلس التشــريعي 
عــن محافظــة نابلس منــى منصور، 
إن الســلطة الفلســطينية غير معنية 
بمحاســبة االحتــالل علــى جرائمــه، 
مشــيرة إلى أن الســلطة قيدت نفسها 

باتفاقيات أمنية لصالح أمن االحتالل.
وأضافت منصــور في تصريح صحفي 
لهــا، بــأن الســلطة لــو كانــت معنية 
بمالحقة االحتالل لكان أبسط عقاب له 
هو وقف التنســيق األمني، الذي يقوم 

على ضرب السلطة لمقاومة شعبها.
وأكدت منصور على أن تقصير السلطة 
في حماية الشعب مرفوض، وال يصب 
في مصلحة القضية الفلســطينية، وال 
ينســجم مع حجم تضحيات الشــعب، 
كمــا أنــه ال يتالقى مع حجــم الهجمة 
المســعورة التي يقــوم بهــا االحتالل 

ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا.
أن  إلــى  منصــور  النائــب  وأشــارت 
التنســيق األمني جعل السلطة أجيرة 

عنــد االحتــالل، حيــث إنهــا تعمــل علــى 
تنفيــذ اتفاقيــات أمنية لم تجلب للشــعب 
الفلسطيني إال المصائب، بحسب تعبيرها.

الشــعب  أن  علــى  منصــور  وشــددت 
الفلســطيني شــعب المقاومــة، حتى وإن 
تلقى الضربات تباعاً، فهو قادر على العودة 
لمربع المقاومة، والدفاع عن أرضه، مضيفةً 

"وقد أثبتت سنوات جهاده ذلك".
ودعــت منصور الشــعب الفلســطيني إلى 
نبذ الفئة التي تعمل لمصلحة االحتالل وال 
تحمــي أمنه ووطنه، مطالبة إياه بأن يكون 
متكافالً ومتراحماً ورافضاً للفئوية والحزبية 
والعنصريــة، وأن يكــون يــداً واحــدة لصد 
هجمات االحتالل والوقوف في وجه جرائمه.
كما أكدت منصور أن الوحدة الوطنية على 
برنامج واحد يستطيع الحفاظ على الحقوق 
الفلســطينية كاملــةً خلف قيــادة ال تفرط 
بذرة تراب من فلسطين، إلى جانب حماية 
المقاومة ودعمها ال طعنها والعمل ضدها. 

منصور:
السططئ غغر طسظغئ بمتاجئئ اقتاقل سطى 

جرائمه و صغثت ظفسعا باتفاصغات أطظغئ
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لةظئ الاربغئ تسامع لعضغض وزارة 
الحؤعن اقجاماسغئ

أكــد النائــب المبعد عــن مدينة القــدس أحمد 
عطون أن القــرار الذي اتخــذه االحتالل مؤخراً 
والقاضــي بإخراج المرابطيــن والمرابطات في 
المسجد األقصى المبارك عن القانون من وجهة 
نظر االحتالل، والتعامل معهم على اعتبار أنهم 
مجموعات ارهابية إنما هو قرار إجرامي وخطير 
يهدف االحتالل من خالله لتثبيت قرار تقســيم 

المسجد األقصى. 
وشــدد عطون في تصريح صحفي على أن هذا 
القرار الخطير يهدف للتقسيم الزماني للمسجد 
المبارك تزامناً مع االقتحامات المتكررة لقطعان 
المســتوطنين، منوهــا لمــا ســرب مــن قبل 
صحيفــة هآرتس االســرائيلية عــن المخطط 
الذي جرى اإلفصاح عنه خــالل اجتماع حكومة 
االحتــالل التــي اعتبــرت أن ظــروف المنطقة 
مناسبة جداً لحسم التقسيم المكاني لألقصى 
وتنفيــذ مشــروع التقســيم الــذي شــرع فيه 
االحتالل فعلياً وصوالً إلى الهدف االســتراتيجي 
المتمثــل بالســيطرة علــى المســجد األقصى 

بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
وأشــار عطون ألن ما يجري هذه األيام تحديداً 
يعد تنفيذا حرفياً للمشروع حيث يتم االستيالء 
على الحصة الزمنية المخصصة للمسلمين في 
المســجد األقصى ألداء صلواتهــم وعباداتهم 
مقابــل توقيت محــدد للمســتوطنين اليهود، 
ممــا يعنــي أن يســهل ذلــك مخطــط الفصل 
المكاني بين المســلمين واليهود في المســجد 

عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
بالمجلس التشــريعي جلســة اســتماع 
لوكيــل وزارة الشــئون االجتماعيــة د. 
يوســف إبراهيم حــول أوضــاع الوزارة 
والبرامج االنســانية التي تشــرف على 
تنفيذها، وترأس الجلســة رئيس لجنة 
التربيــة النائــب عبــد الرحمــن الجمل 
بحضــور أعضــاء اللجنة النــواب محمد 
شــهاب، سالم سالمة، يوسف الشرافي، 
يونس أبو دقة، جميلة الشنطي، وهدى 

نعيم. 
ورحــب رئيس اللجنــة بوكيل الــوزارة 
طالبا منــه ايضاحات وشــروحات وافية 
حــول األنبــاء التــي تحدثت عــن حجب 
عشرة أالف أسرة من برنامج المساعدات 
النقديــة واإلجــراءات والمعايير المتبعة 
فــي عملية الحجب مــن البرنامج، وهل 
هذا األمر يعني إلغاء استفادة تلك األسر 

من البرنامج؟ 
من جانبه قدم وكيل الوزارة شــرحا عن 
طبيعة البرامج االنسانية واالغاثية التي 
تشــرف وزارته على تنفيذهــا، موضحاً 
برنامــج  مــن  المســتفيدين  عــدد  أن 

بعد االستيالء على المساحة األكبر منه لصالح 
المستوطنين على حساب تواجد المسلمين.

وشــدد على أن ما يحدث في المســجد األقصى 
عبارة عــن امتحان لألمة االســالمية بأســرها 
يتطلب وبشكل مســتعجل تحركاً مضاداً لهذه 
الجريمــة، ومواجهتهــا مطالبــا بوقفــة غضب 
حقيقيــة لالنتصار إلى مقدســاتنا االســالمية 
وعلــى رأســها المســجد األقصى المبــارك بما 
يمثلــه من عقيــدة األمــة، مما يســتدعي من 
الجميع حكاماً ومحكومين، رؤســاء ومرؤوسين، 
كلٌ فــي موقعه ومكانــه أن يبذل أقصى الجهد 

المساعدات النقدية في الوزارة قد بلغ ( 
78000 ) أسرة وقد كانت قيمة الصرفية 
األخيرة لهذا البرنامج (33) مليون دوالر. 
وفيما يتعلق ببرنامج المساعدات العينة 
أشار إبراهيم ألن عدد المستفيدين من 
البرنامج قد وصل إلى (40000) أســرة، 
مؤكدا أن هذا العدد يعتبر مؤشر خطير 
في السالمة المجتمعية نتيجة استمرار 

الحصار الظالم على قطاع غزة. 
وأوضــح أن اإلجراءات التــي يتم العمل 
بموجبهــا ســواء علــى صعيــد الفئــات 
والحجــب،  الصــرف  أو  المســتهدفة، 

للتصــدي لهــذه الهجمــة وفتــح كل الجبهــات 
المتاحة فــي كل وقت ومكان لالنتصار للقدس 
واألقصى ســواء كان في القدس أو في الداخل 
الفلسطيني المحتل، أو الضفة والقطاع، أم في 
عالمنا العربي واإلســالمي، والســاحات الدولية 

المختلفة.
ودعا عطون األمة بأسرها إلى التحرك الجماعي 
والمتواصــل باســتخدام كل بطاقــات الضغط 
إلجبار االحتالل على التراجع عن هذه الجريمة، 
وتأكيــداً على أن األقصى مســؤولية كل عربي 
ومســلم، وليبقى شــعارنا القدس أوالً، مشددا 
علــى أن المســجد األقصــى المبارك ســيبقى 

عقيدة أمة ال يقبل التقسيم. 
وأهــاب باإلعالم ليأخذ دوره الريــادي في إبراز 
هــذه القضيــة وجعلهــا علــى ســلم األولويات 
لكشــف وفضــح جرائم االحتالل بحــق القدس 
ومقدســاتها وأهلهــا، وخلــق روح التضامن مع 
هــذه القضية المقدســة، مضيفاً بالقــول:" إن 
القدس بحاجة لتظافر كل الجهود بغية إفشــال 
مخططــات االحتــالل فــي تقســيم المســجد 
األقصى المبارك، الذي هو عقيدة أمة، وبحاجة 
ماسة لخطة انقاذ طارئة إلنقاذ ما يمكن انقاذه 
مما تبقى من القــدس ألن الوضع الطبيعي أن 
تعود القدس ومســجدها األقصى المبارك إلى 
حاضنتها العربية واالسالمية وأن يتم تحريرها 
وإلى ذلك الوقت مطلوب من الجميع أن يستنفذ 

ويستنفر كافة الطاقات والجهود لالنتصار له".

واالســتئناف، وبقية إجراءات الوزارة في 
تامين هذه المســاعدات، تتم من خالل 
الدول المانحة، وهي إجــراءات ومعايير 

مهنية وفنية.   
من جانبهم شكر رئيس وأعضاء اللجنة 
الوكيل على الجهود التي تبذلها الوزارة 
في خدمــة أبناء الشــعب الفلســطيني 
ســيما الفقراء والمحتاجين وأكدوا على 
أن أي عملية حجب البد أن تكون حسب 
النظام والمعايير واآلليات المتبعة وعلى 
قاعدة االســتبدال باألشــد فقراً حســب 

األصول.   

كلمـة البرلمان
د. أحمد محمد بحر

العدوان على األقصى.. ودور األمة
ال جدال في أن المســجد األقصى يتعرض اليوم لهجمة صهيونية هي األشرس منذ عقدين 
من الزمن في ظل إقرار حكومة االحتالل تقسيم "األقصى" مكانيا بعد تقسيمه زمانيا، وها 
هو شــعبنا في القدس وما حولها مع نفر من أهلنا من فلسطيني الداخل المحتل، يتصدون 
لهــذه الهجمة في محاولة لرد العدوان عن القدس والمســجد األقصــى رغم كل االقتحامات 
وأشكال العدوان اليومية التي طالت –وال تزال- "األقصى" وباحاته المباركة، ورغم كل أنواع 

الظلم والتعذيب واالضطهاد الذي يتعرض له أهلها الصامدين.
 وها هم أهل القدس وفلســطين من المرابطين والمرابطات يسهرون على حماية األقصى 
بالرغم مما يعانونه من احتالل وقهر، ويهبون دوماً للدفاع عن حرمته بأجسادهم وحجارتهم 

بعد أن فقدوا النصير العربي واإلسالمي وواجهوا الصمت العربي والتواطؤ الدولي.
إن الحقيقــة التــي يجــب أن يدركها الجميع أن المشــروع الصهيوني لتهويــد القدس وهدم 
األقصى يســير بخطى حثيثة، وبعمل منهجي منظــم، يصنع الحقائق على األرض، ويحاول 

أن يصطنع صورة مزورة جديدة للقدس مغايرة لهويتها العربية واإلسالمية.
 في تشــخيص ما يحدث في القدس والمســجد األقصى اليوم معانــاة ال تكاد توصف، تحت 
احتالل يزداد قسوة وشراسة، ويعمل في إطار منهجي حثيث، إذ تنفق بلدية القدس ميزانية 
ســنوية تزيــد عن مليــار دوالر، هذا عدا عن الموازنــات التي يتم صرفها فــي المدينة عبر 
الوزارات المختصة، كوزارة اإلسكان والتطوير العمراني ووزارة األشغال والدوائر الحكومية 

األخرى.
وأمام هذه الواقع المتردي ليس أمامنا –كفلسطينيين- إال إبداء كافة صور وأشكال المقاومة 
الشــاملة وبــكل الطاقات والقــدرات واإلمكانيات، فضال عن جهد عربي وإســالمي شــامل، 

سياسيا وماليا، إلنقاذ القدس واألقصى من محنتها الراهنة. 
فــي مواجهة المخطــط الصهيوني تجاه القدس واألقصى ينبغي أن نســتثمر البعد العربي، 
والبعد اإلســالمي، والبعد اإلنساني، وال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل األخذ بمجموعة من 

المبادئ واألسباب ال يمر طريق تحرير القدس واألقصى إال من خاللها، وهي:
أوال: توحيد الشــعب الفلسطيني واألمة العربية واإلســالمية على الثوابت واالبتعاد عن كل 
مــا يفرقها من النعــرات الطائفية والحزبية الضيقة، وهذا ما ســلكه صــالح الدين األيوبي 
حين انطلق من التوحيد إلى التحرير، فقد بذل كل ما في وســعه خالل عشــرين ســنة من 
ل من مصر والشــام والعراق واليمن والحجاز وغيرها قوة ضاربة،  حكمه لتوحيد األمة، وشــكّ

وخصص بضع سنوات للجهاد والتحرير.
وهذا ما يقتضي مصالحة شــاملة بين الحكومات وشعوبها وبين الدول اإلسالمية بعضها مع 
بعــض وبخاصة بين الــدول العربية، بل يجب الوصول إلى وحدة فــي األهداف إن لم تصل 

إلى الوحدة الشاملة.
ثانيــا: تقوية األمة من خالل األخذ بزمام الحضارة والتقدم العلمي واإلبداع لتحقيق التنمية 

الشاملة، والتكافل والتعاون البناء بين جميع الدول.
ثالثا: تســخير جميــع إمكانيات األمــة لصالح القضية الفلســطينية، فلن يكــون هناك أمن 
حقيقي شــامل لهذه المنطقة وال اســتقرار وال ازدهار لها إال إذا حلت هذه المشــكلة، لذلك 
فالدفاع عن فلســطين ودرتها القدس والمسجد األقصى فريضة شرعية باألدلة من الكتاب 

والسنة واإلجماع، وضرورة قومية ووطنية وإنسانية.
رابعــا: يقع علــى العلماء دور عظيم جدا في إعداد األمة للوحدة والمقاومة وإزالة آثار الفرقة 
واالختالف من خالل برامج توعوية والتركيز على تزكية الداخل وإحياء علوم الدين، بموازاة 
العمل الجهادي، فقد أنشــأ صالح الدين جيشــا وحد األمة، وحررها مــن أعدائها في الداخل 

والخارج.
فما أحوجنا اليوم إلى تزكية الداخل بالتقوى وســالمة القلب من أمراضه، وسمو الروح، وإلى 
الفعل الكفاحي المبدع الذي يقود شعبنا وأمتنا نحو النصر والتحرير وقهر الصهاينة وتطهير 

األرض من احتاللهم الغاشم بإذن اهللا.
إن قضية القدس اليوم وما يتعرض له األقصى تتطلب منا جميعاً قبل كل شــيء الكف عن 
األوهام، وعن اجترار الكالم الذي ال يسمن وال يغني من جوع، بل إنها تحتاج معرفة وتحديد 
سبل نصرته والتصدي لتلك الهجمات الصهيونية المسعورة، والتي تحاول تكريس التقسيم 

الزماني كأمر واقع، تمهيداً للتقسيم المكاني وما يتلو ذلك من إجراءات ذات أبعاد خطيرة.
إن تقســيم األقصــى أو تهويده ليــس قدراً ينبغي التســليم به، أو توقعه، لكــن ما يحتاجه 
األقصــى هو الكثيــر من الفعل والقليل من الكالم، والتركيز علــى عوامل نصرته الحقيقية 

والمجدية بدل الغرق في األوهام، ولوك الشعارات والتهديدات الوهمية.
ومــع ذلك فال يأس وال قنوط.. فرغم ما عليه األمة من كرب وشــدة وفتن وصراعات، ورغم 
تســلط الفاســدين وتطاولهم على الصالحين والمخلصيــن وتحالفهم مع أعــداء الدين، إال 
أن فجرنا ســيبزغ قريبا بإذن اهللا وستشــرق شمســنا وتقوم دولتنا الفلســطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس بإذن اهللا، ومثلما رحل االحتالل الصليبي عنها، فســيرحل عنها االحتالل 

الصهيوني حتما ويقينا بإذن اهللا.
 "ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا".

النائب عطون: 
ظخرة المسةث افصخى طسآولغئ ضض 

سربغ وطسطط
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المجلس التشريعي يعقد جلسة طارئة حــــول االقتحامات في المسجد األقصى

عقد المجلس التشريعي بمقره جلسة طارئة حول االقتحامات 
الصهيونية للمسجد األقصى.

وافتتح الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
الجلسة محذرا حكومة االحتالل من تداعيات مخططاتها 

العدوانية وسياساتها اإلرهابية بحق المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية، وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك، وسعيها 

إلشعال فتيل الحرب وجر المنطقة برمتها نحو االنفجار. 
كما دعا شعبنا الفلسطيني بكافة قواه وشرائحه إلى النفير 

العام من أجل مواجهة وإحباط الهجمة الصهيونية وإنقاذ 
المسجد األقصى وسائر المقدسات من التغول والعدوان 

الصهيوني.
وجدد بحر دعوته لكافة الدول العربية واإلسالمية بضرورة اتخاذ 

مواقف شجاعة ومسؤولة قبل فوات األوان، إلنقاذ المسجد 
األقصى ومدينة القدس، وعلى رأسها سحب مبادرة السالم 
العربية، وطرد السفراء الصهاينة من العواصم العربية التي 
تقيم عالقات دبلوماسية مع دولة الكيان، وسحب السفراء 

العرب، وتبني برنامج عملي في وجه االستخفاف الصهيوني 
باألمة العربية واإلسالمية، ومواجهة الصلف والعربدة 

الصهيونية عبر آليات حقيقية ضاغطة تعيد لألمة عزتها 
وكرامتها وتحمي أرضها ومقدساتها التي تتعرض لالستباحة 

واالستهداف والتهويد الصهيوني بشكل غير مسبوق.
ودعا المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها 
مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة، لالنعقاد 

العاجل لبحث وإدانة االنتهاكات الصهيونية الخطيرة الراهنة 
بحق المسجد األقصى، وتشكيل لجان تحقيق فورية في الجرائم 

الصهيونية التي تتواصل بحق األرض والمقدسات الفلسطينية.
وقال:" يوما بعد يوم تثبت حكومة االحتالل مدى التصاقها 
بقيم وسياسات الظلم والبغي واإلرهاب، وتقدم الدليل تلو 

الدليل على طبيعة مخططاتها العدوانية الستباحة مقدساتنا 
اإلسالمية وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك، فها هي 

اليوم تقتحم المسجد األقصى المبارك وتعتدي على المصلين 
والمعتكفين، وتقوم بإشعال الحرائق في المصلى القبلي، مما 

أدى إلى إصابة العشرات". ومضى يقول:" إن استمرار اقتحام 
الصهاينة للمسجد األقصى المبارك وتدنيس باحاته تحت غطاء 

صهيوني رسمي، وإقرار حكومة االحتالل تقسيم "األقصى" 
مكانيا بعد تقسيمه زمانيا، في إطار الحرب الممنهجة ضد 

المسجد األقصى، واالقتحامات اليومية له، والتهويد المستمر 
والمبرمج، واالستيطان المسعور الذي يلتهم األرض المقدسية 

يوما بعد يوم، وينزعها عن طابعها العربي واإلسالمي، تشكل 
محاولة صهيونية لمسابقة الزمن وحسم المعركة ضد القدس 
وأهلها في أقرب وقت ممكن في ظل صمت عربي وإسالمي 

غريب وتواطؤ دولي مريب". وحذر من الخطر الكبير إزاء 
ضخامة الهجمة الصهيونية التي تستهدف مقدساتنا اإلسالمية 

والمسيحية، وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك. 

د. بحر: غثسع طةطج افطظ الثولغ لقظسصاد لئتث اقظاعاضات بتص المسةث افصخى 

مداخالت النواب
تحية ألهلنا بالقدس

مــن جهته قال رئيس لجنة القدس واألقصى 
فــي المجلــس التشــريعي النائــب أحمد أبو 
حلبيــة:" ما يــزال االحتالل يخالــف المواثيق 
واالعالنــات الدوليــة مســتنكر بشــدة هــذا 
االقتحــام والعــدوان الخطيــر على المســجد 
المبــارك وأهلــه المرابطيــن برئاســة وزير 
الزراعــة الصهيونــي ممــا يــدل علــى دعم 

المستوى السياسي لهذه االقتحامات ".
ووجــه أبو حلبيــة التحية ألهلنا فــي القدس 
العلــم  وطالبــات  وطــالب  والمرابطيــن 
لصمودهــم وتحديهم، داعيا لالســتمرار في 

هذا الصمود والتحدي ومواجهة االحتالل.
 كما طالب الفصائل الفلســطينية بالتصدي 
لالعتداءات على المســجد والقيام بالعمليات 
والحكومــة  الســلطة  مطالبــا  الجهاديــة، 
الفلســطينية بتحمــل مســئولياتها كاملــة 
إزاء االعتــداء علــى األقصى وتفعيــل البعد 

القانوني.
وقــال:" يجــب أن ترفــع الســلطة يدها عن 
المقاومــة الفلســطينية مــن كل الفصائــل 
والقــوى ووقــف التعــاون األمنــي مــع العدو 
والمســلمين  العــرب  وناشــد  الصهيونــي، 
باالنتصار للمســجد األقصــى وتقديم جميع 
أنواع الوفــاء بالتزاماتهم تجاه القدس ودعم 

أهله من المرابطين.
وطالب مؤسســات حقوق االنســان ومنظمة 
اليونسكو ومجلس األمن بالعمل على حماية 
شعبنا الفلسطيني ومقدساته، كما طالب أبو 
حلبية وســائل اإلعــالم العربية واإلســالمية 
بفضــح انتهــاكات وجرائــم االحتــالل بحق 

القدس.

آية في كتاب اهللا
بدوره قال النائب مروان أبو راس:" أن األقصى 
هو آية من كتــاب اهللا ومجموعة من أحاديث 
رســولنا صلى اهللا عليه وسلم, وهو جزء من 
ديننــا ونصرته نصرة للديــن والعقيدة, ومن 
واجب العلماء القيام بدور مهم في نصرته وال 
يجوز الصمت باي شــكل من األشكال تجاه ما 

يجري في األقصى".
وأضــاف أبــو راس علــى البرلمانــات العربية 
واإلسالمية وجامعة الدول العربية القيام بكل 
ما يستطيعون القيام به إليقاف ما يجري في 

األقصى.
وشــدد على ضرورة القيام بانتفاضة شعبية 
شــاملة في القدس والضفة الغربية المحتلة، 
مشــيراً ألن مــن يمنــع أو يحــاول أن هــذه 
االنتفاضة الشعبية إنما هو شريك لالحتالل، 
داعياً إلطالق يد المقاومة في الضفة، مضيفا 
بالقول:" البد من هبة علمائية شاملة لبيان 
مكانة المســجد األقصــى، وال بــد وأن تبقى 

الفعاليات مستمرة دون ملل". 
جريمة حقيقية

من ناحيتــه قال النائب يونس األســطل في 
كلمتــه:" ألن الجريمــة الحقيقيــة ليــس في 
عــدوان الصهاينــة علــى المســجد األقصى, 
فالشــيء مــن صاحبــه ال يســتغرب, ولكــن 
الجريمة هي في الحيلولة دون قيام المقاومة 
بواجبها في لجم االحتالل عن تهويد المسجد 

األقصى والقدس". 
وأكد أن الصهاينة هم شــر الــدواب عند اهللا, 
وأن اهللا عــز وجــل قــد هزمهــم أو توعد أن 
يهزمهــم بالرعب عندمــا أتاهم من حيث لم 
يحتسبوا، مشــيراً ألن عدوان الصهاينة اليوم 

على المســجد األقصى ومحاوالت اقتســامه 
سيصب الزيت على نار المقاومة. 

اليــوم أعجــزت  وأضــاف قائــالً:" مقاومتنــا 
االحتــالل في قطاع غزة 3 مرات في أكثر من 
6 سنين، ونحن األن يجب أن نتجه بعد التوكل 
علــى اهللا إلى تفعيــل المقاومة فــي الضفة 
الغربية، مع االستمرار بمناشدة شعوب أمتنا 
فالمقاومــة هــي الحل الوحيــد للخالص من 

اليهود وأذنابهم".
غطاء عربي

أمــا النائــب محمــد فــرج الغــول فقد أشــار 
بمداخلتــه ألن االحتالل يرتكب الجرائم بحق 
األقصى ويصر على تلك الجرائم ويمارســها 
يومية، منوهاً ألن التنسيق األمني والتنازالت 
المجانيــة لالحتــالل وتفرق األمة وتشــتتها 
وانحــراف البوصلــة لدى العديد مــن الجهات 
العربيــة واإلســالمية عن مواجهــة االحتالل 
الصهيوني، هو ما يغــري االحتالل لمواصلة 

تهويده لألقصى. 
 ودعــا الغــول إلى ضــرورة النفير العــام لما 
يجري فــي القدس واألقصــى ومواصلة هذا 
النفيــر حتى تحريك أهلنا في الضفة الغربية 
المحتلة وقيادتهم النتفاضة ثانية لمنع تمرير 
هــذه المؤامرة، وكشــف وفضــح العديد من 
المتآمريــن، مع ضرورة التحــرك لدى الجهات 

الدولية لمعاقبة االحتالل على جرائمه.  
وتساءل الغول بقوله:" إن لم تتوحد األمة على 
األقصى فمتى ســتتوحد؟ منبهاً األمة العربية 
واإلسالمية إلى أن األقصى في خطر شديد". 

مناهج علمية
النائب إسماعيل األشقر قال:" رداً على اليهود 
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المجلس التشريعي يعقد جلسة طارئة حــــول االقتحامات في المسجد األقصى

النواب: اظافاضئ حسئغئ حاططئ وتفسغض المصاوطئ جغةئر اقتاقل سطى الاراجع سظ طثططاتهد. بحر: غثسع طةطج افطظ الثولغ لقظسصاد لئتث اقظاعاضات بتص المسةث افصخى 

ونكاية في أعداء األمة خصوصاً "نتنياهو وياعلون" 
الذين يالحقون المرابطيــن والمرابطات، أقترح أن 
يقوم المجلس التشــريعي بدعوة األمم والشــعوب 
كافــة للنفيــر العام وخاصــة األمة اإلســالمية، مع 
ضرورة اســتهداف المصالحة الصهيونية في جميع 

أنحاء العالم.
طالبــاً مــن المقاومــة الفلســطينية التركيــز فــي 
ضرباتهــا على المحتليــن الغاصبين فــي القدس، 
والسعي مع الفصائل العتبار يوم الجمعة األول من 
كل شهر يوماً للمسيرات والمظاهرات الغاضبة في 
جميع انحاء فلســطين والضفة وغزة وعرب 48 في 

وقت واحد.
كما دعا لدعم أهلنا المرابطين في القدس إعالمياً 
ومادياً وسياســياً، مطالبا الجهــات المعنية بضرورة 
إضافة مــادة في جميع المناهــج التعليمية تتحدث 
عــن القدس ومكانتهــا الدينية في جميــع المراحل 

التعليمية.
تقسيم مرفوض

من ناحيته أشار النائب ســالم سالمة ألن االحتالل 
بدأ فعليا بالتقســيم الزماني للمسجد االقصى بعد 
تقســميه من الناحيــة المكانية، معربــاً عن رفضه 
ورفض األمة لهذا المخطط الخطير على مقدساتنا 

وقدسنا. 
مشدداً على أن االعتداء لم يعد مقتصرا على بعض 
المتطرفين كما يزعمــون ولكنه أصبح يأخذ طابعا 
حكوميا فالوزراء ونواب الكنيست هم من يقتحمون 
المســجد االقصى المبارك وهــذا يؤكد ان الحكومة 
الصهاينة هي التي تحمي المدنســين للمقدســات 
والحارقيــن للبيوتات كمــا افاد يعلــون المجرم انه 
يعلــم الذين حرقوا عائلة دوابشــة لكنه ال يريد ان 

يعتقلهم او يقدمهم للمحكمة. 
مطالب بإطالق يــد المقاومة فــي ضفتنا والقدس 

والمدافعين والمتضامنين مع قضيتنا الفلسطينية 
وكذلك ابناء شــعبنا في كل أماكــن تواجده خاصة 
في ســاحات اوروبا بالنفير العام في هذه الســاحات 
والقيام بالمسيرات والمؤتمرات والفعاليات التي من 
شأنها أن تنتصر للمســجد االقصى، منوهاً ألهمية 
تلك الساحات لكونها تستطيع الضغط على صانعي 

القرار في الكيان الصهيوني. 
كما طالــب زمالءه النواب في الضفة الفلســطينية 
بتنظيم وقفة تضامنية مع أنفســهم ومع قضيتهم 
ومــع المســجد األقصــى وان يفرضوا هــذه الوقفة 
داخل أروقة المســجد التشريعي أو أن يقوموا بعقد 
لقاء خاص بهم في أي مكان ليقولوا كلمتهم نصرة 

للمسجد االقصى. 
حالة غير مسبوقة

 بدوره شــدد النائب يحي العبادســة على أن الحالة 
التــي يمر بهــا األقصى هي حالة غير مســبوقة من 
حيث الخطورة، وهي حالة عجز العرب والمســلمين، 
داعيا للســعي ســريعا نحو إزالة ما أســماه بـ "عفن 
الســلطة" بغية اســتنهاض األمة للعمــل لألقصى 

والقدس. 
منوهاً ألن ســلطة رام اهللا هي التي تمنع الشــعب 
من التقــدم وتمنعه مــن أن يتوحــد ويمضي تجاه 
بنــاء اســتراتيجية نضاليــة مشــتركة، مســتدركا 
بالقــول:" ال يعني ذلك ان نستســلم لهــذه الحالة، 
بل علينــا أن نبحث في اجــراءات عملية ماذا يمكن 
ان نفعل؟، وأقول لكم بشــكل واضح علينا أن نقود 
جماهير شــعبنا في قطاع غزة نحن لحالة اشــتباك 
مــع االحتالل على حدود هــذا القطاع ألن هذا األمر 

سيخفف عن القدس واألقصى". 
اعتداء صاخب 

 أما النائب يونس أبو دقة فقد قال لدى مداخلته أن 

بوجه خاص، ووقف التنســيق االمنــي الذي وصفه 
بأنه خيانــة عظمى، ومنــدداً بإعادة فتح الســفارة 

الصهيونية في القاهرة. 
 وقال سالمة:" أفعال االحتالل تستفز مليار ونصف 
مليار مســلم في العالم ولذا ادعو لخروج الشــعوب 
بمظاهرات ومســيرات للضغط على الحكومات كي 
تؤدي ما عليها من واجب تجاه عقيدتنا ومقدساتنا".

استغالل لحالة الضعف العربي
 من جهته أشــار النائب عاطف عدوان ألن االحتالل 
يحــاول اســتغالل حالــة الضعــف العربــي لتنفيذ 
مخططاتــه الراميــة لتهويــد المســجد، أو إحراقه، 
منوهاً ألن الوضع العربي السيء على حد وصفه هو 
ما يغري العدو باالستمرار بمخططاته بحق المسجد 

األقصى المبارك. 
واســتدرك بالقول:" نحن وكشعب فلسطيني وان كنا 
ضعفاء ومقســمين وتحت الحصــار اال اننا لن نعطي 
الدنية في ديننا ومقدســاتنا وان خطط العدو لن تمر 
مهما كانت الظروف ومهما كلفنا ذلك من ثمن, ونقول 

للصهاينة لن تحققوا ما تصبون اليه بإذن اهللا". 
مشيراً ألننا كشعب فلسطيني يجب ان نواجه العدو 
صغيــرا وكبيــرا وبــكل االدوات المتاحــة والممكنة 
للحيلولــة دون تنفيــذ االحتــالل لمخططاتــه فــي 
القدس واألقصى، مضيفاً:" أن هذه الدولة اللقيطة 
انما تضع بهذه السياسات نهاية لوجودها وإننا بإذن 
اهللا تعالى سنحرز النصر ان شاء اهللا فاهللا غالب على 

امره لكن أكثر الناس ال يعلمون". 
حراك غائب

 أما النائب خليل الحية فقد دعا لجنة القدس المنبثقة 
عــن جامعــة الــدول العربيــة للقيام بمســؤوليتها 
وبالدور المنــاط بها خاصة في هــذه المرحلة، كما 
طالــب الجاليات العربيــة واالســالمية وكل االحرار 

ما يجري في القــدس يمثل صورة صاخبة لالعتداء 
على حقوق الشــعوب ومقدســاته، كما يعد انتهاكا 
واضحا لحق االنســان فــي العيش في وطــن أبائه 

وأجداده. 
ونوه ألن شــعبنا يشــهد صحوة الوعي الفلسطيني 
حقهــم  الســتعادة  الفلســطينيين  إرادة  وزيــادة 
وللعودة الى ديارهم وقدســهم وقد مثلت المقاومة 

الفلسطينية الرافعة الرئيسة لهذه الوعي والنمو. 
 وأكد على ضرورة توحيد الفلسطينيين واجتماعهم 
علــى كلمــة واحدة هي كلمــة الخالص مــن العدو 

ومقاومته جهاديا حتى تحرير األرض والديار. 
العربيــة واالســالمية  الجيــوش  مضيفــا نطالــب 
بتزويدنا بالســالح والمال وتســخير مقــدرات األمة 
من أجل دعم المقاومة وحماية فســطين واالقصى 

وحماية األمن العربي القومي. 
التوصيات

وأوصــى المجلــس التشــريعي في نهاية جلســته 
الشــعب الفلســطيني بالرباط في الضفة، مشــددا 
على ضرورة أن يدفع العدو ثمنا باهظا لهذا االعتداء 

على المقدسات.
وقال د. بحر خالل تالوة التوصيات "غزة بمقاومتها 
جاهزة في كل حين لنصرة األقصى، وندعو القيادة 
العربية واإلسالمية إلى التحرك ألخذ دورهم لنصرة 
األقصــى، ونطالب ملــك المغرب بإقامــة الدعاوى 

القضائية الدولية لمعاقبة االحتالل".
وطالب مصــر واالردن ألخذ الــدور المطلوب منهم 
لوقــف إجــراءات العــدو الصهيونــي الســيما أنهما 
يقيمان عالقات مع العدو، وطالب البرلمانات العربية 
واإلســالمية وعلماء األمة اإلســالمية بأخذ دورهم 

لنصرة األقصى.
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نواب التشريعي يواصلون أعمالهم النيابية والسياسية واالجتماعية 

ظعاب العجطى غساصئطعن طثغر 
سام المسابر الةثغث 

إلى ذلك وفي إطار تواصل النواب مع المجتمع المحلي فقد استقبل 
نــواب محافظــة الوســطى العميد محمــد زايد مدير عــام المعابر 
والحــدود الجديد في مكتب نــواب المحافظة، حيث أطلعهم األخير 
علــى ســير العمل في هيئة المعابر، شــارحا أهــم المعوقات التي 

تعترض عمل هيئته.
وكان في اســتقبال العميد زايد كال من النواب ســالم سالمة، عبد 
الرحمــن الجمل، وهــدى نعيم، حيــث ناقش النواب آليــات العمل 
بالمعابر وخاصة تســجيل المواطنين الراغبين بالســفر عبر معبر 

رفح. 
وأكــد النواب خالل اللقاء على أهميــة العمل من أجل التخفيف من 
معانــاة المواطنين في ظل اإلغالق المســتمر لمعبر رفح وتكدس 
آالف المســافرين، مــع ضرورة العمل من أجل تســهيل مصالحهم 

وسفرهم خالل أيام فتح المعبر.

وغجورون طتاشر حرذئ العجطى
كما زار نواب محافظة الوسطى العقيد اسماعيل ابو راشد محافظ 
شــرطة الوسطى الجديد لتهنئته باســتالم عمله الجديد في ادارة 

شرطة الوسطى بمدينة دير البلح.
وضم وفد النواب كلً من سالم سالمة، عبد الرحمن الجمل، وهدى 
نعيم وكان في اســتقبالهم العقيد اســماعيل ابو راشــد والطاقم 

االداري للمحافظة.
وهنأ النواب المقدم ابو راشــد بمناسبة اســتالم عمله الجديد في 
ادارة شــرطة المحافظة الوسطى، مشــيدين بالجهود التي تبذلها 

الشرطة في خدمة ابناء المحافظة والحفاظ على امنهم

تفصثوا بطثغئ بغئ تاظعن
كما تفقد نواب الشــمال بلدية بيت حانون لالطالع على ســير 
العمل والتعرف على المعوقات والمشــاكل التي تواجه المجلس 

البلــدي، وضم وفد النــواب كلً من النواب إســماعيل األشــقر، محمد 
شهاب، وعاطف عدوان، وكان في استقبالهم رئيس البلدية محمد نازك 
الكفارنــة وعدد من أعضاء المجلس البلدي حيث دار اللقاء حول العديد 
من القضايا أهمهــا مرجعية البلدية من الناحية الحكومية، ومناقشــة 
موضوع مستشــفى الشوا ومستشــفى بيت حانون، ومشكلة المنطقة 
الصناعية، واثار وتداعيات مشــكلة بلدية غــزة األخيرة واالعتداء على 

موظف البلدية.
بدوره أكد النائب إسماعيل األشقر على دور لجنة الداخلية واألمن والحكم 
المحلــي في المجلس التشــريعي وأنها على اســتعداد كامل للوقوف على 
المشــاكل التي تواجــه البلديات في القطــاع والعمل على إيجــاد الحلول 

المناسبة لها في ظل غياب حكومة التوافق.
وناقش النواب مع رئيس البلدية العديد من القضايا الخاصة بالمواطنين، 
واإلجــراءات التــي اتبعتها البلديــة في تذليــل العقبات أمــام المواطنين 
المتضرريــن جراء الحرب األخيرة والعمل على اإلســراع فــي عملية إعادة 

اإلعمار.
من جانبه شــكر رئيس البلدية النواب علــى القيام بدورهم والتواصل مع 

المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها البلديات. 

زغارة حرذئ الجغاعن
إلى ذلك زار وفد من نواب محافظة غزة مركز شرطة الزيتون في المدينة، 
وكان في استقبالهم مدير المركز الرائد/ هشام السرحي ونائبه وعدد من 

الضباط العاملين في المركز.
وضــم وفد النواب مروان أبــو راس، محمد فرج الغــول، وجمال نصار، 
بــدوره رحب مدير المركــز بالوفد الزائــر مثمناً جهودهــم وعطائهم 
ووقوفهم بجانب أبنائهم في الشــرطة الفلسطينية وفي خدمة الوطن 

والمواطن.
واســتعرض الســرحي أهم إنجازات المركز خالل شــهر أغســطس 
فــي حل الكثيــر من اإلشــكاليات مضيفــاً أن المركز بحاجة ماســة 
للحصول على الميزانيات التشغيلية التي تنكرت لها حكومة الوفاق 

الفلسطينية. 
من جانبهم أكد النواب على وقوفهم بجوار أبنائهم في الشرطة، منوهين 
الستعدادهم لتقديم المســاعدات المادية والمعنوية بهدف استمرار عمل 
الشــرطة. وفي نهاية الزيارة تفقد الوفــد مرافق المركز ونظارته واطلعوا 

على أوضاع النزالء والموقوفين.

وغحارضعن بتفض تثرغب المثرجئ الصرآظغئ 
وفي ذات الســياق شارك وفد من نواب محافظة غزة في حفل تخريج 
الفوج األول للمدرسة القرآنية بعنوان " طالئع القرآن لألقصى عنوان" 

في مسجد بالل بن رباح في حي الزيتون. 
وحضر الحفل النواب أحمد أبو حلبية، محمد فرج الغول، جمال نصار، 

وعبد الرحمن الجمل، وعدد من وجهاء الحي وأهالي المحتفى بهم.
بــدوره ثمن النائب الغــول خالل كلمتــه بالجهود التــي تبذلها إدارة 
المدرســة القرآنية في تحفيظ وتدريس أبنائنا وتعليمهم أساســيات 
النطق بالحرف إبتداًء من القاعدة النوارنية حتى حفظهم للقرآن كامالً.

وأكد الغــول أن نخبة القرآن هم نخبة المجاهدين الذين ســيحرروا 
بالدنا ومقدســاتنا من دنــس اإلحتالل الصهيونــي، موضحاً أن من 
يحمل القــرآن في قلبه ال يهزم أبداً في ظــل المؤامرات التي تحاك 

ضد قطاع غزة.
وفي نهاية كلمته وجه التحية لطواقم العاملة في المدرســة القرآنية 
من محفظين وإداريين على جهودهم في إنجاح مشروع تعليم أبنائنا 

القرآن الكريم تالوة وأحكاماً.
وســاهم وفد النواب بمبلغ نقدي كهدية للمدرســة القرآنية تشجيعاً 
لهم علــى إبداعاتهم متمنياً لهــم دوام التقدم واإلبــداع في تخريج 

أجيال من حفظة كتاب اهللا. 

وغساصئطعن طتاشر حرذئ 
الحمال 

كما اســتقبل النائب يوسف الشــرافي بمكتب نواب الشمال قيادة شرطة 
المحافظة ممثلة بالمحافظ العقيد عالء الهندي، مشيداً بدور الشرطة في 
حفظ األمن والنظام وإعادة الحقوق ألصحابها، ومثمناً جهود أفراد وضباط 
الشرطة في القيام بدورهم الديني والوطني رغم تجاهل حكومة الوفاق 

لقطاع غزة وعدم صرف رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية.
وناقــش المحافظ مع النائب الشــرافي العديد مــن القضايا الخاصة 
بالمحافظــة، واإلجــراءات التــي تم اتباعهــا للعمل بأســرع وقت في 
اســتقبال كافة المواطنين وحل قضاياهــم، والتعرف على المعوقات 
والعمل على تذليلها، من جانبه شــكر محافظ الشرطة نواب الشمال 

على دورهم في خدمة المواطنين.

ظثدوا بإدراج صغادات تماس سطى صائمئ اقرعاب

أكد المجلس التشريعي أن إعالن الواليات المتحدة عن إدراج عدد من قيادات حركة حماس على قائمة االرهاب األمريكية هو انحياز سافر لالحتالل الصهيوني 
ودليل على تمثيل الوجه اآلخر للكيان، وأمام هذا االعالن شدد النواب في تصريح صحفي لهم على مشروعية مقاومة شعبنا حتى زوال االحتالل. 

وأضاف التصريح إن "أمريكا تكيل بمكيالين وتمارس سياسة عرجاء في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني من خالل الوقوف بجانب الجالد اإلسرائيلي ضد الضحية 
الفلسطيني". وأشار النواب إلى أن القادة المدرجة أسماؤهم على قائمة االرهاب الدولية يقودون مقاومة كفلتها القوانين والشرائع الدولية ومارستها الشعوب 

التي تعرضت لالحتالل بما في ذلك الشعوب الغربية، وال يجوز ألمريكا أن تخالف هذه اإلرادة العالمية والقانون الدولي والعرف اإلنساني.

زيارة بلدية بيت حانوناستقبال مدير عام المعابر العميد محمد زايد
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نواب التشريعي يواصلون أعمالهم النيابية والسياسية واالجتماعية 

تفقدت لجنــة التربية والقضايــا االجتماعية 
التربيــة  مديريتــي  التشــريعي  بالمجلــس 
والتعليم في شــرق وغرب غــزة في زيارتين 
منفصلتيــن، وقد ضم الوفــد اللجنة كل من 
رئيســها النائب عبد الرحمن الجمل وأعضاء 
اللجنة النائب يوسف الشرافي، النائب سالم 
ســالمة، والنائب جميلة الشنطي، وكان في 
اســتقبال الوفد في مديرية شرق غزة مدير 
المديرية أشــرف حــرز اهللا والطاقــم اإلداري 

للمديرية.
وأوضح د. الجمل أن الهدف من الزيارتين الوقوف 
على واقع المديريــات في ظل الظروف الصعبة 
التي يمر بها قطاع غزة بشــكل عــام والوزارات 
بشــكل خــاص, واالطمئنان على ســير العملية 
التعليمية وبحث القضايا والمشكالت التي تقف 
عائقــاً أمام  هــذه المســيرة ومن أجــل تذليل 
العقبات أمامها وإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك 

فــي  القــدس واألقصــى  لجنــة  عقــدت 
المجلس التشريعي جلسة طارئة لها بمقر 
المجلس بحضور النائــب أحمد أبو حلبية 
رئيس لجنة القدس، ومقرر اللجنة النائب 
خميــس النجــار، ولفيــف مــن المهتمين 
والخبراء بشأن القدس وتاريخ االعتداءات 

الصهيونية على األقصى.
واســتعرض النائب أبو حلبية االنتهاكات 
الصهيونية الخطيرة في المسجد األقصى 
علــى  الســيطرة  االحتــالل  ومحــاوالت 
المسجد األقصى، ملفتا أن ما يحدث تطور 
خطير في طبيعة االنتهاكات بحق المسجد 
األقصــى، محذرا مــن تداعيات اســتمرار 
االقتحامات للمسجد األقصى على الساحة 

العربية واالسالمية.
وأكــد أبــو حلبيــة أن المســجد األقصــى 
المبارك يتعــرض اليوم لعدوان صهيوني 
متواصل وكبيــر وخطير يهــدف لتحقيق 

هدفين األول هو فرض التقسيم الزماني 
والمكانــي في المســجد األقصى المبارك 
ليســمح لليهود دخوله فــي أي وقت وفي 
كل مكان إلقامة صلواتهم المزعومة فيه.
الثانــي  "والهــدف  حلبيــة:  أبــو  وأضــاف 
الســيطرة والهيمنة الكاملة على المسجد 
األقصــى المبارك كمــا فعــل اليهود في 
المســجد االبراهيمي في خليــل الرحمن 
بمنــع  الصهيونــي  العــدو  يقــوم  حتــى 
المصليــن والمرابطيــن والمعتكفين من 
الرجال والنساء وطالب وطالبات مصاطب 
العلم الذين يقفون سداً منيعاً أمام تحقيق 
العــدو الصهيونــي اهدافه في المســجد 

األقصى".
وأشــار إلــى أن االحتالل أقــدم منذ أربعة 
أيــام وعلى التوالي على انتهاك المســجد 
المبــارك باقتحامــه والســماح  األقصــى 
الصهاينــة  المغتصبيــن  مــن  للمئــات 

المسجد األقصى المبارك كما منع حراس 
المسجد األقصى من االقتراب من بوابات 

األقصى من الداخل.
وحمل أبو حلبية االحتالل الصهيوني كامل 
المســئولية على الجرائم التــي يرتكبها، 
مشــدداً أن صبر الشعب الفلسطيني نفذ 
ولن يسمح بأي حال من األحوال لالحتالل 
ان يحقــق اهدافــه في تقســيم األقصى 

زمانياً ومكانياً ويهيمن على األقصى.
وطالب أبو حلبية كل من يستطيع مقاومة 
العدوان الصهيوني على األقصى من أبناء 
شعبنا في فلســطين أن يهبوا وينتفضوا 
ويدعمــوا أهلنــا فــي القــدس الذين هم 
في خــط الدفــاع األول عن كرامــة األمة 

ومقدساتها والمسجد األقصى.
بــدوره وجه النائب خميس النجار رســالة 
إلى منظمات حقوق االنســان والمنظمات 
الدولية مفادها ان شعبنا الفلسطيني هو 

وعلــى رأســهم وزير الزراعــة الصهيوني 
باقتحامــه وتدنيــس قدســية األقصــى 
المبــارك وحرمته وإغالق جميــع بواباته، 
وطــرد جميــع المرابطيــن والمرابطــات 
والطالب والطالبات من ساحاته من خالل 
إطالق الرصــاص الحي والقنابل بأنواعها 

المختلفة مما أدى إلصابة العشرات.
ونــوه أبــو حلبية إلــى أن االحتــالل أغلق 
باألمــس وحاصر المســجد القبلــي الذي 
كان يعتكــف ويرابط فيه الكثير من أهلنا 
مــن الرجــال والنســاء ثم كســر البوابات 
مصلــي القبلي واعتدى علــى المعتكفين 
فيه باألســلحة المختلفة مما أدى لنشوب 
حريــق بداخل هــذا المصلــي القبلي مما 
أدي إلصابة العشــرات من أهلنا المصلين 
والمعتكفيــن، إضافــة إلــى منــع العــدو 
الصهيونــي المئــات مــن أهــل القــدس 
وأراضي المحتلة عــام 1948م من دخول 

شــعب له حق بل حقوق في أرضه ودياره 
ومقدساته ألنه شعب تم احتالله من قبل 
العــدو الصهيوني، ومن حق هذا الشــعب 
أن يقاوم االحتالل بكل وســائل المقاومة 
المســلحة ثم المقاومة الشــعبية وغيرها 
مــن انــواع المقاومــة للدفاع عن نفســه 

ومقدساته.
وحمل النجار األمتين العربية واالسالمية 
مسئولياتهما المباشرة تجاه ما يحدث في 
المســجد األقصى وخاصة ملــك المغرب 
والملك األردني، وشدد على أن االعتداءات 
الصهيونيــة المســتمرة بحــق المســجد 
األقصــى تحتاج لتحرك فــوري وقوي من 
األمتيــن العربيــة واالســالمية وفعاليات 
كبيــرة وحاشــدة مــن الشــعوب العربية 
واالســالمية، مؤكــدا علــى أن غــزة على 
جهوزيــة تامــة لنصرة المســجد األقصى 

المبارك.

بعد االســتماع لواقع المديرية والصعوبات التي 
تواجهها. 

 بدوره شــكر حــرز اهللا الوفد الزائــر, وذكر بان 
مديرية شــرق غزة تضم 89 مدرســة،  وقال:" 
لدينا العديد من المدارس المهدمة جزئيا وكليا 
جــراء الحرب األخيرة على قطــاع غزة  ولم يتم 
إعادة بناءها أو ترميمها, علماً بان هناك أراضي 
مفــروزة لبنــاء مــدارس عليها, لكنهــا لم تنفذ 
حتى اآلن رغم وعود من وزارة التربية والتعليم 

بالبناء".
وأوضــح بــان هناك عــدد كبير من المدرســين 
من مختلف مناطق القطاع يعانون من مشــاكل 
الوصول إلى مدارسهم، وأشار إلى قضية منهج 
اللغة االنجليزية لطــالب الثانوية العامة والذي 
يشتمل على قصص مسيئة وغير أخالقية ودعا 
لطرحها ونقاشــها عبر وزارة التربيــة والتعليم 

إليجاد آلية لتجاوزها والقفز عنها.

اللوائــي في بعض األحيان ومنها العجز النوعي 
في المدرســين خاصــة في المرحلة األساســية 
وقلة التعيينــات والتي أجبرت الوزارة والمديرية 
على اتخاذ قــرارات صعبــة إلدارة األزمة ومنها 
عملية تدوير ونقل داخلي ولوائي ألكثر من 80 
معلم مما انعكس على قضية بعد الســكن عند 

بعض المدرسين.
كما واستمعت اللجنة من مطر لشروحات مفصلة 
حول عدة قضايا منها المنهاج المدرسي، وقضية 
العجــز في األثاث المدرســي، مشــراً لمشــكلة 
ارتفاع عدد الطلبة في الفصول الدراسية، والتي 
تصل فــي بعض المــدارس الــى60 طالب في 
الفصل نتيجة االكتظاظ السكاني في المنطقة. 
وأكد مطر على ضرورة التنسيق بين المديريات 
فيما يتعلق بالتشكيالت المدرسية مقدما أفكارا 
ورؤى حول المقاصف والصحة المدرسية، والبيئة 

الصفية المناسبة والنموذجية.

مديرية غرب غزة
كما تفقد الوفــد مديرية التربية والتعليم غرب 
غزة وكان مدير المديرية محمود مطر والطاقم 
اإلداري للمديرية في استقبال الوفد، الذي رحب 
مطر بــه معتبرا الزيــارة بمثابة فرصة لشــرح 
الهمــوم التــي تعاني منهــا المديريــة في ظل 
هذه الظــروف الصعبة مؤكــداً ترحيبه بزيارات 
اللجنة للمدارس بمديريتــه، مؤكداً على اعتبار 
لجنة التربية في المجلس التشــريعي من أهم 
اللجان مثمناً دورها في نجاح العملية التعليمية 
والتربوية فــي القطاع ومــدارس وزارة التعليم 

بشكل عام. 
بدوره تساءل د. الجمل عن المعايير والصالحيات 
المعمــول بها في الــوزارة فيما يتعلــق بالنقل 

اللوائي والتدوير داخل المديرية.
من جانبه أوضح مطر األسباب التي دعت الوزارة 
والمديريــة لعمليــات التدوير الداخلــي والنقل 

مــن جانبهم دعــا رئيس وأعضــاء اللجنة إلى 
ضرورة األخذ بعين االعتبار مكان السكن فيما 
يتعلق بتعين المدرسين الجدد بنظام العقود 
حتى ال تكون قضية المواصالت سيف مسلط 
على رقاب المدرســين وضرورة وضع المعلم 
في صورة القرارات المتعلقة بالنقل وإشــعاره 
أنهــا لم تكن نتيجــة تقصيــر أو انتقاص من 
حقوقــه واحترامه، بقدر ما هي حاجة ماســة 
لــدى المديريــة ومــن أجــل مصلحــة طالبنا 

وأبناءنا.
وأكد رئيــس وأعضاء اللجنة حرصهم الشــديد 
على اســتمرار وإنجاح المســيرة التعليمية على 
الرغــم مــن قلــة المــوارد الماديــة والمعنوية 
وصعوبة األوضــاع االقتصاديــة للمعلم نتيجة 
الحصــار الظالــم وتخلــي حكومة الوفــاق عن 
مهامها , وضرورة العمل على تعزيز دور المعلم 

والحفاظ على هيبته واحترامه. 

لةظئ الاربغئ شغ الاحرغسغ تظاصح سثد طظ الصداغا 
الاسطغمغئ طع طثغرغاغ الاربغئ والاسطغط بحرق وغرب غجة 

لةظئ الصثس تسصث اجاماع ذارئ لعا لمظاصحئ اقظاعاضات الخعغعظغئ شغ المثغظئ
أبو حلبية يطالب المقاومة بالرد على جرائم االحتالل باألقصى

زيارة مديرية شرق غزةزيارة مديرية غرب غزة
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آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

هبوا لنصرة المسرى
لم يعد هناك أي فرصة للمقامرة بالوقت أو االنتظار، االحتالل ماضي في تقســيم المســجد 
األقصى المبارك من الناحية المكانية والزمانية، وهو يســتهزئ بمشــاعر أمة المليار ونصف 

المليار باالعتداء على مسرى نبيهم ومحاولة تهويده. 
بات العالم العربي واإلســالمي وكأنه قد أصابه التخدير أو الشــلل أو حتى الموت الســريري، 
لــم يعد يأبه بتهديــدات االحتالل وال مخططاته الخطيرة الرامية لالســتيالء على المســجد 

األقصى، وربما هدمه وإقامة ما يسمونه بهيكل سليمان على أنقاضه. 
وهنا نذكر بالحقائق التالية: 

العدو يسعى لالستيالء على المسجد وهدمه، وتهويد المدينة بأسرها وإلغاء كل ما من شأنه 
الداللة على التاريخ اإلسالمي العريق. 

لقــد أغرى العدو حالة التشــرذم العربي وانشــغال العديد مــن البلدان اإلســالمية بأحوالها 
المأساوية فشرع على الفور بتنفيذ مخططاته التلمودية الصهيونية العنصرية. 

األمة العربية واإلســالمية في غفلة عظيمة وحالة من الضعف غير المسبوق فوجد االحتالل 
بهذه الحالة المتردية فرصة جوهرية لالنقضاض على المسجد المبارك لتحقيق أحالمه التي 

لطالما داعبت مخيلة وتفكير قادته. 
وإزاء ذلك وكل ما يجري في مدينة القدس والمســجد األقصى وعموم فلســطين وبعيدا عن 
توصيف الحالة التي لم يعد يجهلها أحد من الناس فإننا نقترح على الجهات المعنية ما يلي: 

أوالً: على الصعيد الدولي
بمقدور الدول العربية واإلســالمية التي تقيم عالقات مع دولة الكيان توجيه تحذير شــديد 
اللهجة لها عبر القنوات الدبلوماسية ومن ثم تطوير األمر نحو إجراءات أكثر شدة، ال يستثنى 
منها طرد الســفراء وإغالق القنصليات والســفارات وقطع العالقات، وإلغــاء جميع االتفاقات 

السياسية والدبلوماسية واالقتصادية، واتفاقيات التبادل الثقافي مع االحتالل. 
علينا إشــعال غضب الســاحات األوروبيــة والمواطنين األحرار في العالم كله ضد سياســات 
االحتــالل العنصرية والمنافية لإلنســانية، والرامية لطمس معالم الحضارة اإلســالمية في 

القدس وفلسطين. 
توجيــه الجماهير الحرة نحــو محاصرة الســفارات والقنصليات الصهيونية في شــتى بلدان 

المعمورة، مع وصمها بكونها معادية لإلنسانية والحضارة والتاريخ اإلنساني. 
ثانياً: الصعيد اإلعالمي

ال بــد للخبراء من أبناء األمة العربية واإلســالمية أن يوحدوا الجهود نحو انجاز وإنضاج خطة 
إعالمية كاملة ومتكاملة لفضح ممارســات االحتالل، تقوم كل الوسائل اإلعالمية المناصرة 
للحــق الفلســطيني بتناولهــا، باإلضافة لإلعالم االجتماعــي الذي ال يســتهان بقدرته على 

التغيير وتجلية الحقائق.
ثالثاً: شعبياً واقتصادياً

لماذا ال يتم مقاطعة الشــركات الصهيونيــة كافة وإيقاف جميع المعامالت التجارية مع العدو 
وشركاته ومنتجاته، ولماذا لم تقر منظمة المؤتمر اإلسالمي أو أي اتحاد يعمل على مستوى 
العالــم اإلســالمي تنظيم مســيرات مليونية للضغط علــى الحكومات لوقــف تعامالتها مع 

الكيان، وإلجبار دولة الكيان وقادته على التخلي عن أحالمهم القذرة.
من الواجب على المســلمين أو إن شــئت فقل أقل الواجب أن يتم إنشاء صندوق مالي لدعم 
القدس وأهلها المرابطين فيها، وبالتالي تسخير المال العربي لتنمية القدس وإحداث نهضة 

فيها بهدف مساعدة أبنائها على البقاء والصمود.   
رابعاً: على الصعيد الفلسطيني 

على الســلطة التوقف الفوري عن اإلســاءة للشــعب الفلســطيني وتاريخــه ونضاله وإيقاف 
التنسيق األمني، وإطالق يد المقاومة البطلة للدفاع عن القدس وأهلها ومقدساتها.

يبقــى أن نقــول ما زال يحدونــا األمل أن تفجر المقاومة الفلســطينية ثــورة غضب وموجة 
جديدة من المقاومة عنوانها األقصى لن يقسم ولن يهدم بإذن اهللا. 
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انتخبت كتلة التغييــر واإلصالح البرلمانية مؤخراً هيئة 
جديدة لقيادتهــا في المرحلة المقبلــة، بحضور نوابها 
كافة حيث أفرزت نتائج االنتخابات هيئة قيادية جديدة.
وفــاز باالنتخابات التي جرت بمقر المجلس التشــريعي 
بغزة كال من النائب خليل الحية رئيساً للكتلة، والنائب 
مروان أبو راس نائباً للرئيس، والنائب محمد فرج الغول 
أميناً للسر، والنائب جمال نصار أميناً للصندوق والنائب 

مشير المصري متحدثاً باسمها.
يذكــر أن هــذه االنتخابــات تأتي فــي ســياق العملية 

الديمقراطية التي اعتمدتها كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية 
منذ دخولها االنتخابات التشــريعية عام 2006م، وأكد النائب 
مشير المصري أن هذه االنتخابات تجريها الكتلة للمرة الثامنة 
على التوالي وتأتى تكريســا للعمــل الديمقراطي وإيمانا من 

الكتلة بالتداول القيادي بين نوابها.
وثمــن النائب المصري عمل هيئة الكتلة الســابقة في خدمة 
أهدافهــا مشــيراً الجتهادهــا الكبيــر فــي تطبيــق برنامجها 
االنتخابي في شــتى المجاالت ال ســيما البرلمانية والقانونية، 

وخدمة المجتمع والمواطن الفلسطيني.

النائب خليل الحية رئيسا 
ضاطئ الاشغغر وا�خقح تظاثإ صغادتعا الةثغثة لطمرة الباطظئ

النائب خليل الحية 
رئيس الكتلة

النائب مروان ابو راس 
نائب الرئيس

النائب محمد فرج الغول 
أمين السر

النائب جمال نصار      
أمين الصندوق

النائب مشير المصري      
ناطق رسمي

عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعية 
بالمجلس التشــريعي جلسة اســتماع لوكيل 
وزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة د. حســن 
الصيفــي بهــدف الوقــوف عــن كثــب علــى 
المشــكالت األخيــرة المتعلقــة بســفر بعض 
الحجاج إلى الديار الحجازية، وحول استعدادات 
الوزارة إلنجاح موسم الحج، وقد ترأس الجلسة 
رئيس لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل 
وحضرها أعضاء اللجنة النواب خميس النجار، 
محمد شهاب، سالم ســالمة، يونس أبو دقة، 

جميلة الشنطي، وهدى نعيم. 
وافتتح رئيس اللجنة جلســة االستماع مطالبا 
وكيل الــوزارة بوضــع اللجنة في صــورة أخر 
أخبــار حجاج فلســطين في الديــار الحجازية، 
ومــا يتعلق بقضية تأشــيرات بعــض الحجاج 
واالشكاليات المرافقة لذلك، واالطمئنان على 
أحــوال حجاجنــا وخاصــة بعد حادثة ســقوط 

الرافعة في الحرم. 
من جانبــه أوضــح وكيل الــوزارة اإلجــراءات 
والترتيبــات التــي اتخذتها وزارتــه بالتفصيل 
بغية إنجاح عملية حصــول الحجاج كافة على 
التأشيرات، واآلليات والجهود المبذولة للتغلب 
على بعض االشكاليات، منوهاً ألن جميع حجاج 
فلسطين هم بخير بعد حادثة سقوط الرافعة 

في الحرم. 
وأكد على شفافية اإلجراءات المتخذة من قبل 
لجنة الحج المكلفة بتحديد أصحاب الحق ألداء 
فريضة الحج لهذا العام حسب الرقم التسلسلي 

والمعايير التي وضعتها الوزارة، مشــدداً على 
حرص وزارته على التخفيف عن كاهل الحجاج 
وتوفير اإلقامة والسكن المناسب بأقل تكلفة 
ممكنــة وبذل أقصــى الجهود مــن أجل إنجاح 

موسم الحج والسهر على راحة الحجيج. 
وأشــار الصيفي ألن قضية عدم حصول بعض 
الحجــاج على التأشــيرات الالزمــة هي قضية 
فنيــة عامة وقــد واجهت الحجــاج من معظم 
الدول االســالمية ولم تواجه حجاج فلســطين 
فقط، بســبب حداثــة االجراءات التــي أقرتها 
المملكــة العربيــة الســعودية ومــا رافق تلك 

اإلجراءات من مشكالت فنية وبرمجية. 
من جانبهم شكر رئيس وأعضاء اللجنة الجهود 
المبذولــة من قبــل الــوزارة ممثلــة بالوكيل 
وطواقــم العامليــن التي مــن شــأنها تذليل 
العقبات أمام الحجــاج مؤكدين على حرصهم 

الشــديد للتخفيف عن كاهل الحجاج وضرورة 
إنجــاح موســم الحــج ومعالجة أي مشــكالت 

مترتبة عن ذلك حسب األصول.   
يذكــر أن العديد من المصــادر كانت قد تحدثت 
عن رفض المملكة العربية السعودية منح بعض 
المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة "تأشيرة 
حج"، لدخــول األراضي الحجازيــة ألداء فريضة 

الحج لهذا العام، وذلك ألول مرة في تاريخها.
وقالت المصــادر ذاتها إن الرياض اســتحدثت 
هذا العام ألول مرة جهاز ماسح ضوئي لفحص 
جوازات ســفر الحجــاج وقامــت بتجريبه على 
حجــاج ليبيا والعراق وقطاع غزة، مشــيرة إلى 
أن هذه التقنية التي بدأت الســعودية بالعمل 
بها والتي يتم من خاللها منح تأشــيرات الحج 
رفضــت خطــأ مئــات الجــوازات مــن البلدان 

المذكورة. 

لةظئ الاربغئ تسامع لعضغض وزارة افوصاف تعل 
أوضاع تةاج شطسطغظ


