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الخميس
بمناسبة 

عيد الفطر السعيد

رئاسة ونواب التشريعي يهنئون عوائل القادة الشهداء بحلول عيد الفطر السعيد

بانوراما 
عيد الفطر السعيد

0405

قــام وفد برلمانــي تقدمه الدكتور أحمد بحــر النائب األول 
لرئيــس المجلــس التشــريعي، وإســماعيل هنيــة رئيس 
المكتب السياســي لحركة حماس، بمشــاركة النواب  خليل 
الحيــة ، محمــد فرج الغــول، وجمــال نصار، وقيــادات من 
حركة حماس بزيارة أسر الشهداء بمحافظة غزة لتهنئتهم 

اســتقبل د. أحمد بحــر، في منزله ومكتبــه عددًا من 
الوفود الرسمية والشعبية وقادة الفصائل الفلسطينية، 
وطواقم العاملين بالوزارات والمؤسســات الحكومية، 
ووفد المجلس األعلى للقضاء الشرعي،.. الذين قدموا 
التهنئة بمناســبة حلــول عيد الفطر الســعيد، وتمنى 
رؤساء الوفود لشعبنا عيدًا مبارًكا مكلاًل بنكهة النصر.

إلى ذلك اســتقبلت رئاسة التشــريعي بمكتب النائب 
األول، النواب وطواقم العاملين بالمجلس التشريعي، 
وتبادلوا التهاني بمناسبة العيد، في ظل أجواء مفعمة 

باألمل والتفاؤل.       

أســرة النائب جمال ســكيك، عائلة المرحوم محمد حســن 
شمعة، أسرة الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، وعائلة الشهيد 

إسماعيل أبو شنب.
وقــدم "بحر" خــالل تجواله على بيــوت الشــهداء التهاني 
لعائالتهم بمناســبة حلول عيــد الفطر، معربــا عن فخره 

بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك بعد صالة العيد مباشرة.
وشملت الجولة بيوت ُكاًل من الشهداء، الشيخ أحمد ياسين 
مؤســس حركــة حمــاس، عائلة مــازن فقهاء، أســرة وزير 
الداخلية الســابق الشــهيد ســعيد صيام، أســرة أم نضال 
فرحات الملقبة بخنســاء فلســطين، أســرة أحمد الجعبري، 

بدور الشهداء القادة في خدمة الوطن والقضية، ومستذكرًا 
بعض المواقف المشرقة في حياتهم، ومؤكدًا أن شعبنا لن 
ينسى القادة والمؤسسين والشــهداء الذين عملوا من أجل 
رفعة أمتهم وحرية شــعبهم الفلسطيني، مبينًا أن مسيرة 

الشهداء ماضية حتى النصر والتحرير.

د. "بحر" يستقبل وفود المهنئين بالعيد
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عدد خاص 
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تقرير مصور

بانوراما عيد الفطر السعيد

و يزور بيت الشهيد الشيخ القائد أحمد ياسين مهنئًا بالعيد زيارة الوفد البرلماني لبيت الشهيد القائد عبدالعزيز الرنتيسي

د. بحر والنائبان "الغول ونصار" لدى زيارتهم بيت الشهيد القائد سعيد صيام مهنئين

الوفد في رحاب بيت الشهيد القائد إسماعيل أبوشنب مهنئًاولدى زيارتهم  بيت المرحوم النائب جمال سكيك 
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تقرير مصور

بانوراما عيد الفطر السعيد

اللواء توفيق أبو نعيم يهنئ د.بحر بالعيد

د.بحر لدى استقباله النائب جمال الخضري وقيادة الشرطة

ويستقبل وفد من العشائر والمخاتير

ولدى استقباله قيادة األمن الوطني

وفد قيادة حركة األحرار في ضيافة رئاسة التشريعي

د.بحر والنواب وقيادات حركية لدى زيارتهم بيت المرحومة النائب مريم فرحات
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مدير التحرير
ماجد أحمد أبو مراد

تحرير ومتابعة
حسام علي أبو جحجوح 

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  

المجلس التشريعي الفلسطيني
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

اســتنكر  أحمد بحر اختطاف قوات االحتالل فجر 
أمس األربعــاء النائب في المجلس التشــريعي 
محمــد ماهر بــدر من بيتــه بمحافظــة الخليل 
بالضفة الغربيــة المحتلة، بعــد مداهمة البيت 
وترويع أهله والعبث بمحتوياته ومصادرة بعض 
المقتنيات واألجهزة االلكترونية الخاصة بالنائب 
واســرته، جاء ذلك في تصريــح صحفي أصدره 
المكتب اإلعالمي للتشريعي إثر اختطاف النائب 

"بدر".
ويأتــي اختطــاف النائــب "بــدر" ضمــن حملــة 
مداهمات واعتقاالت شــنتها قوات االحتالل في 
مناطــق متفرقة مــن الضفة الغربيــة المحتلة، 
منها محافظات الخليل وطولكرم وبيت لحم ورام 

اهلل، اعتقلــت خاللها "14" مواطنًا في مقدمتهم 
النائب "بدر" الذي يبلغ من العمر "61" عاما.

ويشــار إلــى أن النائب "بدر" هو أســير ســابق، 
قضى ما يقارب "12" سنة في سجون االحتالل، 
منهــا "10" ســنوات في االعتقــال اإلداري، وهو 
أيضًا من مبعدي مرج الزهور، وباختطافه يرتفع 
عدد النواب المختطفين في سجون االحتالل إلى 
"12" نائبًا من نواب المجلس التشــريعي منهم 
مروان البرغوثــي النائب عن حركة فتح، وأحمد 
ســعدات النائب عــن قائمة أبــو علي مصطفى 
وأمين عام الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطيني، 
باإلضافــة إلــى "10" نــواب مــن كتلــة التغيير 

واإلصالح.

د.بحر يستنكر اختطاف النائب "بدر" من بيته بمحافظة الخليل

التشريعي يهنئ شعبنا واألمتين العربية واإلسالمية بالعيد

رئاسة التشريعي والنواب لدى زيارتهم بيت الشهيد القائد أحمد الجعبري مهنئًا بالعيد

أبــرق أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلــس بالتهنئــة لعموم أبناء شــعبنا 
الفلسطيني ولألمتين العربية واإلسالمية، 
بمناســبة حلول عيد الفطر الســعيد، جاء 
ذلك خالل خطبة العيد، التي ألقاها "بحر" 
بمســجد فلسطين في مدينة غزة، وأبرق 
خاللها برســالة خاصــة لألســرى قائاًل:" 
أســرانا هم رمز عزتنا، وتحريرهم أمانة 

في أعناقنا، ولن ننســاكم، وسيأتي العيد 
القادم وأنتم بين أبناء شعبكم تتنسمون 
عبــق الحرية إن شــاء اهلل، وإننــا نؤكد أن 
فصائل المقاومة لن تتواَن عن العمل من 
أجل تحرير األسرى، الذين تحتل قضيتهم 
أولوية لدى كل مكونات وفصائل شعبنا".

العربيــة  ألمتيــن  نــداء  "بحــر"  ووجــه 
واإلسالمية شعوبًا وحكومات، دعاهم فيه 

لتحمّل مســئولياتهم في حماية القدس 
والمســجد األقصى المبــارك، والعمل من 
أجل فك الحصــار الظالم المفروض على 
قطــاع غــزة منذ مــا يزيد عن 11 ســنة، 
مثمنًا جهود الشقيقة مصر في التخفيف 
عن أبناء شعبنا وإدخال السوالر الصناعي 
لمحطــة الكهربــاء، داعيًا إلــى مزيد من 

الجهود في هذا االتجاه.

في العيد.. 
دعوة للوحدة والترابط االجتماعي

نعيش هذه األيام أجواء عيد الفطر المبارك الذي أعقب أداء عبادة عظيمة وركن هام من أركان 
اإلســالم، وهو شــهر رمضان الذي غمرنا بنفحاته اإليمانية والروحية، ومنحنا السمو اإليماني 
على كل مظاهر الدنيا الفانية واالنشغال بلهوها وزينتها، والتعلق باهلل وطلب العفو والمغفرة 

والعون والسداد منه سبحانه وتعالى.
إن عيد الفطر المبارك مظهر من مظاهر الدين تنطوي مظاهره وشــعائره على حَِكم ومعان 
جليلة ال تعرفها األمم األخرى في شتى أعيادها، فقد شُرعت األعياد في اإلسالم لحكم سامية 
ومقاصــد عالية، تبدأ بالفرح وتقوية الوحدة والتســامح والروابــط االجتماعية، مرورا بتجديد 
قيمة التواصي بالحق والتواصي بالمرحمة، وال تنتهي بتطبيق السنن واآلداب التي أوصى بها 

رسول اهلل في االحتفال باألعياد والمناسبات.
إن الحقيقة األهم أن األعياد في اإلسالم لم تُشرع من أجل مجرّد الفرح فحسب، وإنما شُرعت 
أيضا لكي تســتكمل حلقة البر والتسامح والتكافل والوحدة والتعاضد في المجتمع اإلسالمي، 
فــإذا كان البر والتكافل والوحدة والتســامح في األيام العادية عــادة فردية، ففي أيام األعياد 
يصبح ذلــك قضية اجتماعية بامتياز، فهو يوم األطفال الــذي يفيض عليهم بالفرح والمرح، 
ويوم الفقراء الذي يلقاهم باليســر والسعة، ويوم أهالي الشهداء والجرحى والمكلومين الذين 
يتــم التواصل معهم والتخفيف من مصابهم، ويوم األرحام التي يجمعها على البر والتواصل، 
ويوم المسلمين الذين يجمعهم على التسامح واإلخاء والمحبة والوحدة، ويوم النفوس الكريمة 
التي تتناســى أضغانهــا وأحقادها، فتجتمع بعــد افتراق، وتتصافى بعد كدر، وتتســامح بعد 
شحناء، ما يبعث على تجديد الروابط االجتماعية على أقوى ما تكون من الحب والوفاء واإلخاء.
ولئن كان من حق أبناء شــعبنا الفلســطيني أن يتبادلوا الفرح والتهاني في العيد، فإن حقوق 
إخواننا الفقراء والضعفاء والمحتاجين يجب أال تغيب عن أذهاننا في العيد وفي مرحلة ما بعد 
العيد، فالمجتمع الحقيقي هو الذي تسمو فيه مبادئ التكافل والتعاون والتراحم، ويشعر فيه 
المسلم بآالم ومعاناة أخيه المسلم، ويعمد إلى إزالتها أو التخفيف منها بكل ما يستطيع على 

أقل تقدير.
إن المســلم ال يمكــن أن يأنس باألجــواء اإليمانية للعيد وهو بيــن أوالده وعائلته وأحبابه، إال 
عندما يضع صورة الفقراء الذين ال يملكون شيئا نصب عينيه، ويتذكر اليتامى الذين ال يجدون 
حنــان األب، واألرامل اللواتي فقدن ابتســامة الزوج، واآلباء واألمهــات الذين حرموا أوالدهم، 
والعائــالت الكثيرة التي شــردتها يد الحــروب والعدوان، ومزقتها كل ممــزق، فإذا هم بالعيد 

غارقون في الدموع واألحزان، وفاقدون لطعم الراحة واالستقرار.
إن أوجب الواجبات الدينية أن ال تقتصر األجواء اإليمانية التي يشيعها العيد في النفوس على 
أيام معدودات ســرعان ما تنقضي ويذهب أثرها، بل إن المســلم مطالب بأن يستحضر دوما 
المعاني اإليمانية التي حثه عليها اهلل ورســوله، وأن تبقى أيامه كلها أيام عيد مكللة باإليمان 
واليقين وأخالق التســامح والصفاء والوحدة والتكافل االجتماعي والسعي على مصالح الفقراء 

والمحتاجين.
فالمسلم حين يضمد جراح المكلومين، ويسعى لسد حاجتهم، فهو إنما ينفذ أمر اهلل ورسوله 
فيهم، فالمســلمين كالجســد الواحد إذا اشــتكى منه عضو تداعى له ســائر الجســد بالسهر 
والحمــى، وهو عندما يرســخ عــرى وروابط الوحــدة الوطنية والتســامح االجتماعي، ويقطع 
الطريق أمام مخططات األعداء لتوهين عرى الروابط والعالقات بين أبناء الشعب الواحد، فهو 
ينفذ واجبا دينيا وطنيا ساميا، فما أروع أن يتجسد هذا المعنى في أيام ما بعد العيد وأن نعيشه 

واقعا حيا متجددا بكل معنى الكلمة.
وختاما.. فإن شعبنا الفلسطيني الذي احاطته المحن والخطوب من كل جانب، وأرهقته اآلالم 
واألزمــات، ألجدر بأن يكون في مقدمة الشــعوب التي تكرس المعاني الجليلة التي يشــيعها 
العيــد، وأن يجعل تحقيق وحدته الوطنية وتســامحه وتكافله االجتماعــي على رأس أولوياته 
الوطنيــة، فنحن قادرون بإذن اهلل على قلب األلم إلى أمــل، وتغيير الحزن إلى فرح، ومغادرة 
مشاعر العجز والسلبية إلى حيث المشاعر اإليجابية البناءة التي تسهم في تغيير الحال وإزالة 
المعانــاة وصالح الوطن والمجتمــع، ولن يطول ذلك الوقت الذي تطــوى فيه صفحة المعاناة 
واألحزان إلى األبد عندما ينتصر الحق الفلسطيني على الباطل الصهيوني، وترتفع رايات الحق 

على مآذن وقباب القدس والمسجد األقصى بإذن اهلل.
تقبل اهلل منا ومنكم صالح األعمال وكل عام وأنتم بخير

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر


