
زار وفــد برلمانــي يتقدمــه د. أحمــد 
عوائــل  المنصــرم،  األســبوع  بحــر 
األربعة  الفلســطينيين  الشبان  وذوي 
المختطفيــن مــن الجانــب المصــري 
في معبــر رفــح البري، وضــم الوفد 
البرلمانــي كل من النائب إســماعيل 
األشــقر، النائــب يوســف الشــرافي، 
النائب عبــد الرحمن الجمــل، النائب 

سالم سالمة، والنائب محمد شهاب.
وحمــل د. بحــر الســلطات المصرية 

هنــأ وفــد برلمانــي يتقدمــه الدكتــور 
أحمــد بحــر األســير المحرر راجــي عبد 
ربه من منطقــة جباليا بعــد تحرره من 
ســجون االحتالل بعد اعتقــال دام أثني 
عشــر عاما، مقدمين له ولذويه التهنئة 
بمناســبة االفراج عنه، وذلك في مطلع 
األســبوع الجــاري وبمشــاركة كل مــن 
النواب محمد شــهاب، يوســف الشرافي، 

إسماعيل األشقر، وأحمد أبو حلبية. 
بدوره ثمن بحر الدور البطولي لألســرى 
في سجون االحتالل مشــيدًا بما قدموه 
مــن تضحيات جســام من أجــل الوطن 
أســرانا  ألن  الفتًــا  المواطــن،  وحريــة 
ضحوا بزهــرات أعمارهم خلف القضبان 
وحتميــة  القضيــة،  بعدالــة  إليمانهــم 

التحرير بالمقاومة والبندقية. 
وأكــد علــى أن قضيــة األســرى تأتــي 
على ســلم أولويات المجلس التشريعي 

األربعة،  الشــبان  اختطاف  مســئولية 
شــأنه  مــن  مــا  كل  لعمــل  داعيــا 
تحريرهــم بأقصــى ســرعة ممكنة، 
كون جمهورية مصــر العربية تتحمل 
واالعتباريــة  األمنيــة  المســؤولية 
بحكــم وقوع الجريمة علــى أراضيها، 
بصفــة  األراضــي  لتلــك  ودخولهــم 
قانونيــة ورســمية، وذلــك وفقا لكل 
الدولية وبموجب  والقوانيــن  األعراف 
قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني، 

الفلســطيني، ملفتا ألن المجلس خاطب 
العديد مــن البرلمانــات الدولية بشــأن 
قضيتهــم، ودعا لضــرورة الضغط على 
االحتالل من أجل االفراج عنهم وتبييض 

السجون. 
مــن ناحيته شــكر المحرر عبــد ربه وفد 
التشريعي على زيارته ونقل لهم تحيات 

وبحكم عالقــات الجــوار واألخوة في 
العروبة واإلسالم.

وأكــد د. بحر على تضامــن المجلس 
قضيــة  مــع  الكامــل  التشــريعي 
المختطفيــن األربعــة، والتــي تحتل 
أعلــى ســلم أولويات عمــل المجلس 
التشــريعي، مطالبًا بضــرورة تفعيل 
قضيتهــم فــي المحافــل الحقوقيــة 
المحليــة والدوليــة لضمــان االفــراج 

عنهم وإعادتهم لعائالتهم سالمين.

أســرانا خلف القضبان وشرح لهم أوضاع 
الســجون وحالة الغليان التي تسود بين 
األسري بفعل إجراءات االحتالل ومصلحة 
السجون الرامية للتضييق على األسرى، 
مناشــدًا جميع الفصائل بالعمل السريع 
على تحرير األسرى من كافة التنظيمات 

وتبييض السجون. 

د. بحر يحمل مصر مسئولية اختطافهم ويطالب باإلفراج الفوري عنهم
وفد برلماني يزور أهالي المختطفين األربعة في مصر
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تسخين وابتزاز
عدونــا دموي من الطــراز األول، ال يروق له أن يحيــا أو يعيش إال على 
امتصاص دماء األخرين، وقد اختبرنا هذه الفرضية على مدار عشرات 
الســنوات السابقة، في اآلونة األخير بات العدو يلجأ لما يعرف بتسخين 
األجــواء أو تهيئة البيئة الداخليــة والخارجية لعدوان جديد وفق معادلة 
االبتــزاز القــذرة، فقد رأيناه وقــد تعمّد قتل بعــض المواطنين على 
مقربــة من الحدود مع قطاع غزة دون ســبب، أو ألتفه األســباب وذلك 
ألنه على ما يبدو يسعى الرتكاب حماقة ما بحق قطاع غزة، وما حوادث 
اســتهداف الشــهداء األبرار الذين تم اغتيالهم على الحدود الشــمالية 

والشرقية للقطاع مؤخرًا عنا ببعيد. 
العدو يرمي من خالل سياساته لمعرفة وقياس قدرات المقاومة وربما 
الستدراجها لمواجهة عسكرية في الميدان وخاصة بعد عدة تصريحات 
صدرت عن قيادات وازنة في قطاع غزة مفادها أن المقاومة طورت من 
أســاليب قتالها، وأضافت لقدراتها وســائل أخرى، وباتت أقوى من ذي 
قبل بأضعــاف مضاعفة، وهي قادرة على إلحاق األذى واأللم الشــديد 

بالعدو حال اندالع المواجهة العسكرية المحتملة.
نحــن نعلم جيــدًا أن االحتالل يتمتــع بعقيدة راســخة مفادها ارهاق 
الخصم حتى ال يقوى على المهاجمة وبالتالي يلجأ قادة االحتالل لتدمير 
قدرات الخصم العســكرية باإلضافة لتدمير أو إضعاف الروح المعنوية 
لمقاتلي الخصم، وذلك في إطار سعيهم لتحقيق نصر وهمي يتغنون 
به لدى شــعبهم، غير أن النصر الحقيقي بالمفهوم العســكري يتمثل 
بســحق العــدو أو نزع الرغبة بالقتــال من نفوس مقاتليــه األمر الذي 
لم يتمكن العدو من تحقيقه ســابًقا خــالل حروبه العدوانية علينا ولن 

يتمكن الحًقا بإذن اهلل. 
ال شك أن األجواء السائدة حاليًا فيها من الشبه ما فيها مقارنة باألجواء 
السياســية والميدانية التي كانت سائدة قبل العدوان األخير، غير أنني 
ال أفضل ســناريوهات التخويف، وفــي ذات الوقت ال يمكن لنا أن نأمن 
للعدو فهو يتربص بنا الدوائر، ويتحين اللحظة المناســبة لالنقضاض 
علينا، وغالبًا يبدأ بتضخيــم قدرات مقاومتنا والتحذير منها كأننا قوة 

نووية!! وذلك تمهيدًا لتوجيه الضربات لنا ولمقاومتنا الباسلة. 
األحداث الجارية على الحــدود واالعتداءات المتكررة وإطالق النار على 
الصيادين، ومهاجمة الفتية المحتجين على الحدود تضامنًا مع الضفة 
المحتلة كلها تأتي في طور االبتزاز وتسخين وتهيئة األجواء ألي اعتداء 
قــادم على غزة التي باتت ترعب العــدو أكثر من أي جبهة أخرى وأكثر 

من أي وقت مضى وذلك كله بفضل اهلل.
ومــن هنا ومن واقــع الحياة والظروف المعيشــية الصعبة التي يعانيها 
المواطن والمجتمع الغزي، فإنني أعتقد أنه ال بأس في تفويت الفرصة 
على العــدو اللعين، بل ومحاولــة تكبيل يديه عبر سياســات إعالمية 
وميدانيــة وسياســية ودبلوماســية إذا أمكــن، مع االســتمرار في بناء 
وتشــييد وتقوية بنية المقاومة التحتية بالســر والخفــاء لتكون رادعًا 

للعدو ومفاجأة له حال المواجهة.
ال بــأس في مراعاة ظروفنــا فالعدو ماكر ويتعطش لدماء شــعبنا وال 
يحتــاج منا لمبررات لمباغتتنا بالهجوم، حفظ اهلل مقاومتنا، وحمى اهلل 
شــعبنا وأيده بنصر قريب، ومعًا نحو تأجيل المواجهة ما استطعنا إلى 
ذلك سبيال، معًا نحو مقاومة قوية وفاعلة ومجتمع حاضن لها بكل ما 

تحمل الكلمة من معنى. 

plc .gaza info .p lc@gov.psplc .gov.ps+970 8 2829016 plcmedia+970 8 2827037

التشريعي يهنئ األسير المحرر عبد ربه

عائلة المختطف زنون

عائلة المختطف الزبدة

عائلة المختطف أبو لبدة

عائلة المختطف أبو الجبين
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بحر يشكر قطر على جهودها المساندة للشعب الفلسطيني
لدى استقباله السفير القطري

خالل تخريج دورة ضباط

النائب مبارك:
زنازين سجون مخابرات 

رام اهلل مليئة بالمعتقلين

التشريعي يقر تقرير لجنة القدس 
حول انتهاكات االحتالل وجرائم 

عصاباته الصهيونية
عقد المجلس التشــريعي بمقره في مدينة غزة جلسة خاصة لمناقشة تقرير 
لجنة القدس واألقصى حول االنتهاكات وجرائم الحرب الصهيونية في مدينة 

القدس وضواحيها خالل العام 2015م.
وافتتح الجلســة الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
الفلسطيني مشددا على ضرورة تعزيز الوجود الفلسطيني في مدينة القدس 

03

أبو راس: تصريحات ماجد فرج 
تؤكد أن قيادات السلطة انسلخت 

عن المشروع الوطني

عقــدت اللجنــة القانونيــة في 
ورشــة  التشــريعي  المجلــس 
عمل بعنوان:" األبعاد القانونية 
الفلســطينيين  قتــل  لجرائــم 
على أيدي األشقاء المصريين". 
بحضور رئيس اللجنة القانونية 
الغــول  فــرج  محمــد  النائــب 
ومجموعــة من نــواب المجلس 

األشقر: اعترافه دليل على خطورة دور السلطة
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استقبل د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي الفلسطيني في مكتبه سفير دولة قطر 
محمــد العمادي، بحضور كل من النواب إســماعيل 
األشــقر، يوســف الشــرافي، جمــال نصــار، محمد 
فــرج الغول، أحمد أبو حلبية، محمد شــهاب، مروان 
أبــو راس، جميلة الشــنطي، وأمين عــام المجلس 

التشريعي د. نافذ المدهون.
وأبرق بحر بالشكر والتحية لدولة قطر أميرًا وحكومة 
وبرلمانا ومؤسسات رسمية وأهلية على ما يقدمونه 
من مواقف سياســية وجهود إغاثية وتنموية بهدف 
دعم القضية والشعب الفلسطيني، مشيرًا لحيوية 
المشــاريع القطريــة في إعمار قطاع غــزة والبيوت 
المهدمة جراء العدوان األخير على القطاع، شــاكرًا 
للعمادي جهــوده المتواصلــة والراميــة لدعم غزة 

وإعمارها واستمرار مشاريع قطر على أكمل وجه.

أكــد النائب فــي المجلس التشــريعي 
أحمد مبارك أن الضفة الغربية تشــهد 
حملة اعتقــاالت مزدوجة ومتزامنة من 
طرفي السلطة الفلسطينية واالحتالل 
اإلســرائيلي، موضحًا فــي تصريحات 
صحفيــة أدلــى بها يــوم أمس لبعض 
وســائل االعالم، أن ســلطات االحتالل 
تعتقــل يوميــا عشــرات المواطنيــن 
الفلســطينيين فــي الضفــة المحتلة، 
بينمــا تقوم أجهــزة الســلطة األمنية 

بأعمال مماثلة بشكل يومي كذلك.
وأشــــار إلى أن االحتــالل اعتقل أكثر 
مــن )2000( مواطن منذ بدء انتفاضة 
القــدس وحتــى اللحظــة، أمــا أعــداد 
المعتقلين في ســجون الســلطة فهي 

تزيــد وتنقــص وال يعرف عــدد دقيق 
ومحــدد لهــم بفعــل اإلجــراءات التي 
تفرضها تلك األجهــزة على أعداد من 

تعتقلهم. 
وأكــــد مبــــارك أن زنازيــــن ســجون 
مخابــرات رام اهلل مليئــة بالمعتقلين، 
وفق ما أفاد به مواطنين أفرجت عنهم 
الســــلطة، مشــــددا علــى أن الضفة 
الغربية تشهد حملة نشطة من أجهزة 
الســلطة لمالحقة الشــباب وخصوصا 

طالب الجامعات واألسرى المحررين.
وقــال: "االعتقاالت تشــــمل راشــقي 
الحجــارة والشــــباب المحرضين على 
االحتالل، وطــالب الجامعات والمرحلة 
المحرريــن،  واألســــرى  الثانويــة، 

بشــــكل  تســــتهدفهم  الذيــن 
كبيــــر حمــالت االعتقــــال، وتعبــث 
بمنازلهــم وتفتشــــها"، مشــــيرا إلى 
أن االســتدعاءات توزع عليهم بشــكل 

يومي.
الهــدف مــن  أن  إلــى  ولفــت مبــارك 
حمالت االعتقــاالت وتفتيش المنازل، 
هــي  األهالــي،  علــــى  والتضييــق 
محاولة لترهيب الشــــباب وثنيهم عن 
المشــــاركة في فعاليــات االنتفاضة، 
من خــالل التحقيق معهم وإرهابهــم 
وتقديمهم للمحاكم وفــرض غرامات 
ماليــة عليهم، ســواء مــن االحتالل أو 
الســلطة، مؤكــدا أنهم يســعون بكل 

الطرق الجتثاث االنتفاضة وإخمادها.

االعتقــــاالت  سياســــة  أن  وأوضــــح 
لــــن تثني الشــــباب عــــن مواصلــة 
االنتفاضة والمشــــاركة في فعالياتها، 
قائال: "وقد ثبت ذلــك على مر العقود 
الماضية، ألن شــعبنا مصمم على نيل 

حقوقه وهو يعلم ثمن ذلك.".
وتابــــع مبارك: "على العكــس تماما، 
تزيــد  والمضايقــات  الحمــالت  هــذه 
الشــباب إصــــرارا والمضي قدما فــي 
طريق المقاومــــة"، مضيفا: "ويبقــى 
العار على من يمــارس هــذا الدور من 
أبناء جلدتنــا من األجهزة األمنية، في 
حين أن شــعبنا بأمس الحاجة في هذا 
الوقت لحماية السلطة له، وليس غدره 

واعتقال أبنائه.".

واســتذكر بحر المواقف السياســية للدولة القطرية 
الداعمة لشــعبنا وقضيتنا، وأطلع السفير على واقع 
تفاصيــل الحياة في غــزة والمعاناة التي تجشــمها 
أهالي القطاع جراء الحــروب العدوانية على القطاع 
ونتيجة الحصار المحكم منذ ســنوات، موضحًا بأن 
شعبنا وقطاع غزة تحديدًا يتقدمون لألمام بفضل 
الجهود المبذولة من قبل األصدقاء واألشقاء العرب 
وفي مقدمتهــم دولة قطر التــي ال تدخر جهدا في 

مساعدة غزة وأهلها.
بدوره نقل الســفير العمادي تحيات سمو أمير دولة 
قطــر ورئيــس وزرائــه ووزيــر الخارجيــة القطرية 
تحديــدًا،  غــزة  وألهالــي  الفلســطيني  للشــعب 
مؤكدًا على اســتمرار قطر بالوقوف بجوار الشــعب 
الفلســطيني ومضيها قدما في مشاريع إعمار غزة، 
مشددًا على أن لجنته تتواصل مع الجهات المعنية 

والدوليــة كافة لضمان ادخال المــواد الالزمة للبناء 
والتعمير وخاصة إعمار وتشييد البيوت المهدمة إثر 
العــدوان الصهيوني األخير على قطاع غزة، مجددًا 
إصرار بالده على مواصلة إعمار القطاع، واالستمرار 
بالمشــاريع القطرية حتــى نهايتها وفــي مقدمتها 

مشروع أعمار البيوت المهدمة.
وأشار العمادي ألن قطر تعمل كل ما بوسعها لضمان 
حيــاة كريمة للمواطنين في قطاع غزة، منوهًا ألن 
لجنته مســتمرة في بــذل الجهود المطلوبة ســواء 
على صعيد إتمام المصالحة الوطنية، أو إعمار غزة، 
أو وضــع وإيجــاد الحلول اإلبداعية المناســبة ألزمة 
الكهرباء وغيرها من األزمات وذلك بما يكفل ويؤمن 
حياة كريمة للمواطن الفلسطيني في غزة، موضحًا 
أن ما تقدمه قطر إنما هو أقل الواجب االخوي وعلى 
األشــقاء العــرب أن يحــذوا حذو قطر في مســاعدة 

الشعب الفلسطيني.
من ناحيتهم قدم النواب الذين حضروا اللقاء شرحًا 
عــن الوضع القائم فــي الضفة المحتلــة وتجاوزات 
االحتالل بحق شعبنا ومقدساتنا، األمر الذي يرافقه 
تجاوزات لألجهــزة األمنية بحــق المواطنين ونواب 
المجلس التشــريعي على حد سواء، مشددين على 
ضرورة الضغط على الســلطة في رام اهلل للســماح 
لرئيــس المجلــس التشــريعي ونوابــه بممارســة 
أعمالهم البرلمانية واستئناف العمل النيابي لخدمة 

المواطن الفلسطيني.
وفــي نهاية اجتماعهــم عقد بحر وضيفــه مؤتمرًا 
صحفيًا أطلعوا خالله ممثلي وسائل االعالم على ما 
دار في اللقاء مشيرين لتواصل الجهود بين البلدين 
بما يخدم حقوق الشــعب الفلسطيني ويحقق مبدأ 

االخوة بين الشعبين الشقيقين في غزة والدوحة.

لدى استقباله السفير القطري
بحر يشكر قطر على جهودها المساندة للشعب الفلسطيني

العمادي: مستمرون في دعم فلسطين واعمار غزة

النائب مبارك:
الضفة تشهد حملة اعتقاالت مزدوجة من السلطة واالحتالل 
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كلمـة البرلمان
د. أحمد محمد بحر

وزارة الداخلية .. شكر وامتنان
نرفع رؤوســنا عاليــا، تقديرا وإجالال، لــدور وزارة الداخلية وأجهزتها 
األمنيــة فــي محاربة ظاهــرة العمالــة والجريمة، وجهدهــا الدؤوب 
وســعيها الحثيث لتكريس األمن واألمان وإشاعة االستقرار في ربوع 

المجتمع في قطاع غزة.
ال نملــك إال توجيــه التحيــة لرجــال وزارة الداخلية، رجال الشــرطة 
الفلسطينية، ورجال األمن الوطني الذين يحمون الحدود ويرابطون 
على الثغور في وجه االحتالل الغاشم، ورجال األجهزة األمنية الذين 
يتولــون حماية الجبهة الداخلية من أصابع العبث الصهيوني وأدواته 

الخبيثة.
لقد شــاء اهلل لي أن أشارك في عدة احتفاالت نظمتها وزارة الداخلية 
مؤخــرا لتخريج عدد مــن الــدورات لضباطها ومنتســبيها، وعاينت 
بأم عيني شــدة الجلد وقوة الشــكيمة لهؤالء الرجال الذين انتسبوا 
للمؤسسة العسكرية واألمنية وفق عقيدة أمنية مستوحاة من ديننا 
وعقيدتنا ومصلحة شعبنا وقضيتنا وليس من وحي التنسيق األمني 

وحماية أمن االحتالل.
ومــن هنا يبدو الفــارق كبيرا بين هؤالء الرجــال الذين يعملون في 
إطار مصالح وحقوق شعبهم وثوابت قضيتهم، ويتفانون في خدمة 
المواطنين الفلسطينيين، وبين أولئك الذين ارتضوا العيش في كنف 
التنسيق األمني مع االحتالل وتنفيذ إرادته األمنية ضد أبناء شعبهم.

ولعل من أهم ما أنجزتــه وزارة الداخلية أن منهجها ومبادئها فضال 
عــن جهودهــا ومعالجاتها األمنية قــد اتخذت أشــكاال عميقة وأكثر 
اتساعا وشمولية عن ذي قبل، وأن جهدها يرتقي إلى مستوى إرساء 
خطة منظمة ذات أصول منهجية تطرق الملف األمني بكل تطبيقاته 

وتفصيالته على مختلف األصعدة والمجاالت.
وهكــذا فإن المعالجة الشــاملة والجهد الواســع الــذي اضطلعت به 
الوزارة طيلة األعوام الماضية كان كفيال بإحداث نقلة نوعية أشعرت 
المواطن الفلســطيني في قطاع غــزة بأن ملف األمن في أيد أمينة، 
وأن األداء المهني الرفيع، وعمق وسعة أفق الممارسات والمعالجات، 
تشــكل المعيار الوحيد دون أي تقصير أو نزوع نحو اعتبارات حزبية 

أو شخصية.
وهنا نتوجه بالتحية إلى روح األخ الشــهيد النائب سعيد صيام وزير 
الداخلية األســبق الذي عمل على تأســيس المؤسســة األمنية على 
العقيــدة األمنية الصحيحة، وتدشــينها وفق رؤية وطنية ســليمة ال 
زلنــا نجني ثمارها اليانعة حتى اليوم في عمل وأداء األجهزة األمنية 

المختلفة وخريجيها الجدد.
إن اســتمرار الرهان علــى اإلنجاز األمنــي المتحقق طيلــة األعوام 
الماضيــة، يقتضــي الحفاظ علــى نصاعة هــذا اإلنجــاز، وتجديده 
وصيانته ما بين فترة وأخرى، ولن يتحقق ذلك إال في ظل اســتمرار 
المعالجات األمنية الســديدة وتقديم رؤي أمنيــة رائدة تطال البنية 

األمنية االستراتيجية، فكرا وهياكل وممارسة. 
وانطالقا من حرصنا التام على استمرار الدور الريادي لوزارة الداخلية 
وأجهزتها األمنية الرائدة، فإننا نتوجه إليها بضرورة االســتمرار في 
نهجها الثابت فــي التعامل مع المواطنين، وذلــك عبر إعادة إطالق 
حمالت العالقات العامة من أجل تعزيز التواصل واالتصال مع الناس 

وحل مشكالتهم.
كما إن الــوزارة مدعوة أيضا إلى إخضاع المؤسســة األمنية للرقابة 
الكاملة والمحاســبة الصارمة التي تكرس النهج المؤسسي السليم، 
وتقضــي علــى كل األخطــاء والتجــاوزات، فضال عــن تطوير عمل 
المنظومة اإلعالمية بحيث تكون أكثر قدرة وكفاءة، وأكثر قدرة على 
مخاطبــة عموم الناس وشــرح الرؤى والسياســات األمنية لهم بكل 

وضوح ودون حساسيات.
لقد أبدعت وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية في عملها وأدائها األمني 
رغم كل التحديات الصعبة التي ألمت بها ورغم كل الظروف القاسية 
التــي واجهتها، وكلنا أمل في اســتمرارها علــى ذات النهج األصيل 
واســتمرارها في ترســيخ القواعد الوطنية في التعامل المهني مع 

جميع المواطنين دون استثناء.

التقــت اللجنــة االقتصاديــة بالمجلــس 
الجــاري  األســبوع  مطلــع  التشــريعي 
بمقــر المجلس بغزة ممثليــن عن مربي 
الدواجــن في قطــاع غزة، كمــا اجتمعت 
في لقاء منفصل مع أصحاب الفقاســات، 
واستمعت في لقاء ثالث لشكاوى مزارعي 
الحمضيــات، وذلك بحضور رئيس اللجنة 
النائــب عاطف عــدوان، وأعضــاء اللجنة 
النواب، ســالم ســالمة، يوسف الشرافي، 

وجمال نصار.
وناقشت اللجنة مع مربي الدواجن أسعار 

البيــع والتكلفة علــى المربــي، في ظل 
العــرض والطلب، واســتعرض  سياســة 
مربي الدواجن أمام أعضاء اللجنة الوضع 
العــام لتربيــة الدواجــن وآليــة انخفاض 
وارتفاع األســعار في ظل الظــروف التي 

يعيشها القطاع.
كما ناقشــت اللجنة في لقاء منفصل آلية 
عمل الفقاســات وسياســة االستيراد في 
ظل الظــروف االقتصاديــة الصعبة التي 
يعيشها قطاع غزة، فيما استمعت اللجنة 
فــي لقاء أخــر لشــكوى قدمهــا مزارعي 

الحمضيات بعد قرار وزارة الزراعة بإدخال 
الحمضيات المستوردة إلى أسواق غزة.

بدوره أكــد النائب عدوان أن لجنته دائمة 
المتابعة والمراقبة للوضع االقتصادي في 
القطاع وخاصة مراقبة أســعار المنتجات، 
وكذلك سياســية وزارة الزراعة في حجم 
وكميات الســلع المســموح باستيرادها أو 
تصديرها، مع تأكيده على سياسة اللجنة 
القاضية بدعــم المنتج المحلي والوطني 
األمر الذي تعتبره اللجنة دعما لالقتصاد 

الوطني الفلسطيني.

 اســتقبل المجلس التشريعي الفلسطيني 
اليــوم بمقــره في مدينــة غزة وفــدا من 
الشــبان اإلعالمييــن التابعين لمؤسســة 
منظومــة شــبابي اإلعالميــة، وكان فــي 
استقبالهم النائب محمد شهاب، الذي قدم 
لهم شــرحًا حول دور المجلس التشــريعي 

ومهامه. 
وأكد شــهاب أن المجلس التشريعي يعمل 
منــذ انتخابه على نصــرة الوطن والقضية 
عبر سن القوانين ومراقبة األداء الحكومي 
بهدف تجويده وتحســين الخدمة المقدمة 

للجمهــور، منوهًــا للجهود الدبلوماســية 
والدوليــة التي تبذلها رئاســة المجلس في 
إطار رفع الظلم والحصار عن أبناء الشــعب 
الفلسطيني، المتســلح بالعزيمة واإلصرار 
حتــى انهــاء االحتــالل وتحقيــق الحريــة 

واالستقالل. 
وأشار لضرورة التمسك بالعقيدة اإلسالمية 
مهما ضاقت سبل الحياة، وعدم االستسالم 
المجلــس  ألي واقــع مريــر، موضحًــا أن 
التشــريعي دائــم التواصل مــع الجماهير 
بهدف االطالع على آرائهم ووجهات نظرهم 

فيما يتعلق بالقوانين التي يتم إقرارها من 
قبل المجلس، منوهًا الستقبال التشريعي 
ألي مداخــالت أو أفــكار مــن أبناء الشــعب 
أو المؤسســات أو طلبــة الجامعــات، ويتم 
دراســتها والتعديــل عليها، واألخــذ بها ان 

كانت مناسبة ومتوافقة مع الواقع. 
وفــي نهاية اللقاء أجاب شــهاب عن العديد 
مــن األســئلة التي طرحهــا أعضــاء الوفد 
الشــبابي والمتعلقة بأعمال المجلس ودور 
النــواب وكيفيــة ومراحل اصــدار القوانين 

واألنظمة والتشريعات. 

التشريعي يستقبل وفد شبابي اعالمي

أكد النائب في المجلس التشــريعي د. مروان 
أبــوراس بــأن تصريحــات ماجد فرج كشــف 
ســوأة هذه القيادات، موضحا بأنهم جزء من 
المشــروع الصهيوني وأنهم يخفون سوأتهم 
تحت عباءة الوطنية والعمل لصالح الشــعب 

الفلسطيني .
وشدد النائب أبو راس في تصريحات صحيفة 
أمس، بأن هذه القيادات والســلطة لم تقدم 
شــيء حقيقــي للشــعب الفلســطيني الذي 
يضحي بنفســه وماله وبيتــه من أجل تحرير 
الوطن، مبينا بأن الســلطة لم تعوض أهالي 
الشهداء ولم ترمم منازلهم ولم يعترفوا حتى 

اللحظة بانتفاضة القدس. 
واســتنكر النائب أبو راس افتخــار ماجد فرج 

وقبله رئيســه عبــاس بأنهم يقــوم بحماية 
جيــش االحتــالل ومســتوطنيه مــن خــالل 
اعترافــه بإحبــاط 200 عملية ضــد االحتالل 

خالل انتفاضة القدس. 
أضــاف النائــب أبــو راس :"كان األولــى لهذه 
القيــادات والســلطة بــأن تفتخــر بالشــعب 
الفلســطيني وتضحياته وشــهدائه وصموده 
أمــام عنجهية االحتالل وأن تفعيل الســلطة 

هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية".  
في السياق ذاته قال النائب إسماعيل األشقر 
، إن أجهزة أمن الســلطة غرقت في التنسيق 
األمني، إلى درجة انه لم يعد هناك فرق بينها 
وبين أمن االحتالل في الضفة المحتلة، خاصة 
بعد اعترافــات ماجد فرج مســؤول مخابرات 

السلطة بإحباط عمليات المقاومة. 
وأقر فرج في مقابلة لمجلة "ديفنسيس نيوز" 
األمريكيــة، إن أجهزته األمنيــة أحبطت أكثر 
من 200 عملية كانت ســتنفذ ضد االحتالل، 
واعتقال حوالي مائة فلسطيني كانوا يرغبون 

القيام بهذه العمليات
. وأكــدّ األشــقر في تصريــح صحفي أمس، 
أن اعترافــات فــرج دليل على الــدور الخطير 
الــذي تلعبــه الســلطة فــي الضفــة، والذي 
أصبح يشكل خطرًا استراتيجيًا على الوجود 

الفلسطيني بالضفة.
وأكدّ أن أمن الســلطة يشكل خطرًا على أمن 
واســتقرار الفلســطينيين، خاصة وأن التنسيق 
األمني يتم في هذه المرحلة على مدار الساعة.

أبــو راس: تصريحــات ماجــد فرج تؤكــد أن قيادات 
السلطة انسلخت عن المشروع الوطني

اللجنة االقتصادية تلتقي بمربي الدواجن وأصحاب الفقاسات
استمعت لشكوى مزارعي الحمضيات

األشقر: اعترافه دليل على خطورة دور السلطة
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جبهة دولية حقوقية
ودعا إلى تكوين جبهة دولية من مؤسسات حقوقية 
ومنظمات دولية للدفاع عن القدس ومقدســاتها، 
والتصــدي للهجمة والمخططــات الصهيونية ضد 
القــدس، مثمنًا مؤتمــر القانونييــن والحقوقيين 
العرب الذي كلف األردن بتشكيل اللجنة القانونية 
الدولية لمتابعة االنتهاكات الصهيونية في القدس 

الشريف.
 كمــا توجه بالتحية إلــى البرلمــان العربي ممثاًل 
برئيســه أحمد بــن محمد الجروان بشــكل خاص 
الذي دعا كافــة البرلمانات العربية لوضع القضية 
الفلسطينية وقضية القدس خاصة ضمن أولويات 

العمل البرلماني العربي.
تقرير لجنة القدس واألقصى

من جهتــه تال رئيس لجنة القــدس واألقصى في 

المجلس التشــريعي النائب أحمد أبو حلبية تقرير لجنته 
مبينــا أن العــدو الصهيوني مــا زال يصعّد مــن إجراءاته 
التعســفية وعدوانه الظالــم على كل نواحــي الحياة في 
القدس، ويعمل بكل الوسائل من أجل تهويدها وتفريغها 
مــن ســكانها المقدســيين األصلييــن من خالل ســحب 

هوياتهم المقدسية وهدم بيوتهم وطردهم منها.
وأشــاد بالدور البارز لالنتفاضة التي أدت إلى خفض عدد 
االقتحامــات الصهيونيــة لألقصى، وغيّــر معادلة الرعب 
لصالح شــعبنا الفلســطيني الصابر المرابــط ومقاومته 
وانتفاضتــه الباســلة، ووجّه صفعــة ورســالة قوية لهذا 
العدو الصهيوني الغاشــم مفادها أن المسجد األقصى لن 
يقسّم وأنه مســجدنا وال هيكل لليهود فيه وفي القدس 

وفلسطين.
 واســتعرض النائب أبو حلبية أبرز االنتهاكات الصهيونية 
بحقّ المســجد األقصــى المبارك، ملفتا إلــى أن االحتالل 

الصهيونــي صعّــد خــالل العــام المنصــرم 2015م من 
عدوانه الغاشــم على مســجدنا األقصــى المبارك لفرض 
سياسة األمر الواقع لتقســيمه زمانًا ومكانًا، والعمل على 

تسريع إقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.
ومضى يقــول:" إننا ندين إقرار االحتالل لمشــروع جديد 
في ســاحة البراق لبناء مبنى ضخم مقابــل حائط البراق 
بمساحة 1500متر مربع، تنفذه "مؤسسة صندوق ميراث 
حائط المبكى"، ويتألف من طابقين يصل ارتفاعه إلى نحو 
)10( أمتار، ليشــمل غرف تدريس وغــرف خاصة لعرض 

تاريخ مزوّر لحائط البراق أمام الزوار اليهود واألجانب".
اآلثار االسالمية والمسيحية

ونوه أبو حلبية الســتمرار االحتالل في تجريف القبور في 
مقبرة مأمن اهلل التي تقع غرب األقصى بنحو 2 كيلو متر 
والتي تضم آالف القبور للصحابة والسلف الصالح والشهداء 
والعلمــاء، منددًا باســتيالء االحتالل على مســجدين في 

قلعة النبــي داوود بالقدس وتحويــل أحدهما إلى كنيس 
يهودي للصالة، وتحويل المسجد اآلخر إلى مزار سياحي، 

وهدم مسجد "القعقاع" في حي عين اللوزة بسلوان.
وقــال النائب أبــو حلبية:" لقــد قام مغتصبــون صهاينة 
ينتمون الى عصابة ' تدفيع الثمن ' بإحراق كنيســة 'جبل 
صهيــون' في القــدس ممــا أدى إلى وقوع أضــرار بأجزاء 
من الكنيسة، وخطوا شــعارات معادية للمسيحية وللنبي 

عيسى عليه الصالة والسالم على جدرانها".
انتهاكات بحق القدس

وأكد أبو حلبية أن االحتالل هدم )48( منزاًل، و)18( معرشًا 
ســكنيًا و)31( محاًل تجاريًا، و)9( إسطبالت مواشي ألهلنا 
المقدسيين، كما أصدرت الســلطات الصهيونية أكثر من 
)70( إخطارًا بالهدم لمبانٍ ســكنية ومنشئات تجارية في 

أحياء عديدة.  
وقام االحتالل بعملية تهجير قصري لعدد )20( عائلة من 

خــالل جلســة خاصــة
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د. بحر:
يجب تفعيل صندوق 
دعم القدس لتعزيز 

صمود أهلها

النائب أبو حلبية:
لنعمل على توفير الحماية 
القانونية والعملية لمدينة 

القدس
عقد المجلس التشريعي بمقره في مدينة غزة جلسة خاصة لمناقشة تقرير لجنة القدس 
واألقصى حول االنتهاكات وجرائم الحرب الصهيونية في مدينة القدس وضواحيها خالل 

العام 2015م.
وافتتح الجلســة الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي الفلسطيني 
مشددا على ضرورة تعزيز الوجود الفلسطيني في مدينة القدس من خالل وضع استراتيجية 
فلســطينية في مواجهة اســتراتيجية التهويــد والتذويب واالســتئصال الصهيونية عبر 
تعزيز صمود المقدســيين، ودعم المرابطين في األقصى، ودعم المؤسسات االجتماعية 

والنقابية والثقافية والشبابية في المدينة المقدسة.

 وطالــب بالعمــل على إعــادة دور لجنة القــدس والصندوق الخاص بدعــم القدس، كما 
طالب العاهل المغربي محمد السادس رئيس لجنة القدس إلى تحمل مسؤولياته الدينية 
والقوميــة والتاريخية تجــاه القدس ومقدســاتها، والتصــدي للمخططــات واإلجراءات 

الصهيونية التي تواجهها.
ودعــا بحر الســلطة الفلســطينية ورئيســها إلى موقــف وطني حقيقي فــي مواجهة 
المخططات واإلجراءات الصهيونية عبر وقف التنســيق األمني، ورفع قضية القدس وكل 
جرائم االحتالل أمام محكمــة الجنايات الدولية بهدف محاكمة قادة االحتالل كمجرمي 

حرب.

أعظم إرهاب في الوجود 

بدوره قال النائب إســماعيل األشــقر:" إن أعظم 
إرهاب فــي الوجود هو االحتالل الصهيوني الذي 
يحاول جاهدا تغير المعالم االنسانية والحضارية 
والدينية لمدينه القدس ومسح المعالم االسالمية 
والمسيحية واستبدالها بمعالم يهودية كذبا وزورا 

وأصــرّ علــى أنهــا هبــة، موضحًــا أن أوســاط 
صهيونية متعددة تعتبر األحداث الجارية بمثابة 
انتفاضــة ثالثــة وليس موجــة إرهــاب على حد 

زعمهم. 
وطالب المؤسســات اإلعالمية بزيــادة االهتمام 
اإلعالمــي باالنتفاضــة المباركة، داعيًــا أغنياء 
العــرب والمســلمين الى دعم أهلنــا في القدس 

مناشدًا التحالف االســالمي الذي تقوده المملكة 
العربية الســعودية العتبــار االحتالل الصهيوني 
لفلسطين والقدس إرهابا دوليا يشكل خطر على 

السلم اإلنساني. 
 وأكــد علــى ضــرورة االهتمام بقضيــة القدس 
قائــال:" آن األوان أن يتحمل العربي واإلســالمي 
مســؤوليته التاريخية والدينية عــن القدس، ألن 
القدس هو شرف لنا جميعا وإن انتهك هذا الشرف 

فسوف ننتهك جميعًا.
اهتمام إعالمي

من ناحيته أوصى النائب يوسف الشرافي بترجمة 
التقرير ألكثر من لغة ونشره في كل دول العالم 
حتى نضع الجميع أمام مســؤولياته، مشيرًا ألن 
العمالة األمنية التي قامت بها األجهزة األمنية في 
الضفة من مالحقة للمقاومة هي السبب الرئيسي 

لتشجيع العدو على اقتراف هذه الجرائم.
واعتبر أن ما يجــري حاليًا إنما هو انتفاضة بكل 
معاني الكلمة وإن رفض البعض هذه التســمية، 

دعما ماديا ومعنويا، وإعادة إعمار بيوت الشهداء 
التي هدمها االحتالل. 

ثورة حق في وجه الباطل 
مــن جهته قال النائب يونس أبــو دقة:" إن جهاد 
شــعبنا اليوم يمثل ثورة الحق فــي وجه الباطل 
وهي ثورة ستؤدي بكل تأكيد النتصار المظلوم 
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بــدو الجهالين، في )4( تجمعات في منطقة الخان األحمر، 
وقامــت الجرافات الصهيونية بتجريف عشــرات الدونمات 

الزراعية في هذه المناطق.
تكثيف النشاط االستيطاني 

أوضــح أبو حلبية في تقريره أن االحتالل قام ببناء )370( 
وحدة اســتيطانية جديــدة في مغتصبة "جبعــات زئيف"، 
و)462( وحــدة ســكنية أخرى علــى جبل أبــو غنيم )في 

المجمع االستيطاني "موديعين"(.
وصــادق على بنــاء )4476( وحدة اســتيطانية جديدة في 
مغتصبــات القــدس ونشــر مناقصــة لبنــاء )657( وحدة 

سكنية في المغتصبات الكبيرة شرقي القدس.
 وتابع " تــم إقرار إقامة "حديقة مؤقتــة" لمدة )5( أعوام 
علــى مســاحة )1300( دونم على ســفح جبل المشــارف 
في شــرقي القدس، وصادق االحتالل على إقامة مشروع 
تهويــدي جديد علــى ارض مقبرة مأمــن اهلل في القدس 

الغربية ويشمل المخطط بناء )192( وحدة سكنية وفندقًا 
يحتوي على )480( غرفة ومركزًا تجاريًا، كما طرح مخطط 
لبناء )142( وحدة استيطانية وعطاءات لبناء )1500( غرفة 

فندقية على قطعة أرض في جبل المكبر.
 اعتداءات بالقتل والضرب

وبحســب تقرير اللجنة فإن المقدسيون يتعرضون يوميًا 
لمزيد مــن المضايقــات واالعتداءات المتكــررة من قبل 
قوات االحتالل الصهيونية وقطعان مستوطنيه؛ وأسفرت 
هــذه المضايقات عن أكثــر من )450( اعتــداء، وقد كان 
من نتائج هذه االعتداءات )28( شــهيدًا في بلدات مدينة 
القــدس، وبلغ عدد اإلصابــات أكثر مــن )2500( مواطنًا 

مقدسيُا.
التوصيات

ودعــا أبــو حلبية شــباب وشــابات انتفاضة القــدس إلى 
االستمرار في هذه االنتفاضة المباركة، مطالبًا الفصائل 

الفلســطينية بتفعيل المقاومة ضد المحتــّل الصهيوني 
بكّل أشــكالها، مع ضــرورة العمل الفوري مــن أجل إنهاء 
حالة االنقســام وإتمام المصالحة وإعــادة الوفاق الوطني 
على أســاس الحفاظ على الثوابــت وفي مقدمتها القدس 

واألقصى والمقدسات.
وطالــب العــرب والمســلمين بنصــرة القدس والمســجد 
األقصــى المبــارك وتقديــم الدعــم المــادي واإلعالمي 
والمعنوي والقانوني لمشــاريع صمــود أهلنا في القدس 

ومقاومتهم الباسلة.
وأوصى التقريــر جامعة الدول العربيــة ومنظمة التعاون 
اإلسالمي بالقيام بالواجب المطلوب منهما نصرة للقدس 
واألقصى، كما طالــب القادة العرب والمســلمين بتقديم 
الدعم المالي المطلوب لمشاريع صمود أهلنا في القدس 
والمسجد األقصى المبارك وتنفيذ قرارات مؤتمراتهم في 
ســرت بليبيا والدوحــة في قطر القاضيــة بتقديم الدعم 

المالي للقدس. 
وطالــب وزراء الخارجية العرب بتفعيل قرارهم 
القاضــي بإحالة ملــف االنتهــاكات الصهيونية 
في القــدس إلى مجلس األمن الدولي ومحكمة 
العدل الدولية وغيرها من المنظمات والمحاكم 

الدولية.
وناشــد األمين العــام لألمم المتحدة ومؤسســات 
مجلــس األمــن الدولي بضــرورة توفيــر الحماية 
القانونيــة والعمليــة لمدينة القدس ومقدســاتها 
اإلسالمية والمســيحية فيها، داعيًا مجلس حقوق 
اإلنســان والــدول الموقعة علــى اتفاقيــة جنيف 
الرابعــة لعــام 1949م بعقد االجتماعــات الالزمة 
لبحث االنتهــاكات وجرائم الحرب الجســيمة التي 
يقترفهــا االحتــالل الصهيوني وقادتــه بحقّ كل 

شيء في القدس.

خــالل جلســة خاصــة
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النواب:االحتالل أعظم إرهاب والقدس قضية العرب والمسلمين األولى

على الطغيان وتفوق الضحية على الجالد الظالم". 
ودعا جميع قوى الشــعب الفلســطيني للتوحد خلف 
انتفاضــة القــدس حتى نصل ألهدافنا المشــروعة 
النصــر  وتحقيــق  االحتــالل  بدحــر  والمتمثلــة 
واالستقالل، مهيبًا بكل مســلمي األرض لمساندة 
أهلنــا وشــعبنا وقضيتنــا العادلة من أجــل تحرير 
مســرى نبي األمة محمد صلى اهلل عليه وســلم من 

دنس يهود. 
تزوير التاريخ

 أما النائب سالم سالمة فقد أشار الى الخطر الكبير 
الــذي يتهــدد القــدس الشــريف والمتمثــل بتزوير 
التاريــخ عبر تحويل المســاجد الى كنــس يهودية 
وأماكــن للخمور ومــزارات ســياحية، ومؤكدًا على 
ضــرورة ترجمــه التقريــر والتقارير الســابقة حول 
القدس للغتيــن اإلنجليزية والفرنســية على األقل 
وتوزيعه على أحرار العالم، وكل البرلمانات العربية 
والدولية واإلســالمية حتى يعلمــوا الخطر المحدق 

بالمسجد األقصى.

عن أي مفاوضــات او أوراق ومؤامرات تهدف لتأجيل 
القضية الفلسطينية أو موتها.

القدس توحدنا 
أمــا النائب محمد فرج الغول فقــد دعا في مداخلته 
علماء األمة لبذل أقصى جهد مستطاع إلظهار قضية 
القدس والتركيــز عليها كعامل أســاس في توحيد 

 عاطف عدوان
 بــدوره أوضح النائب عاطف عــدوان أن االنتهاكات 
التي يتعرض لها شــباب فلســطين ونسائها وهدم 
البيــوت واضطهاد األطفال يجعل األصم يتكلم من 
شدة قهره على بالده، مطالبًا بضرورة اعتبار قضية 
القدس األولوية واألســاس لدى العرب والمسلمين، 
مضيًفا أن شعبنا ال ينتصر إال بسالح المقاومة بعيدا 

األمة العربية واإلسالمية، مطالبًا الجهات المسؤولة 
بالســلطة بالتحرك العاجل والقيام بخطوات عملية 
تنفيــذا للتوصيات الواردة فــي التقرير، وتحميلهم 
المســؤولية الناجمة عن أي تقصير في هذا المقام، 
مشــيرًا لضــرورة ترجمة هــذه التقريــر واعتماده 
كوثيقــة من وثائــق المجلــس واضافتــه للتقارير 

السابقة ونشره على أوسع قدر ممكن. 
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فلســطيني، مبينًــا بــأن الجريمة قتل 
عمد وفق مجموعة من القوانين والمواد 
التــي تنــص عليهــا منظمــات حقوق 
االنســان الدولية والمتعــارف عليها من 

جميع بلدان العالم.
حق التنقل

مــن جهتــه أشــار نائــب المديــر العام 
االنســان  لحقــوق  المســتقلة  للهيئــة 
المحامي جميل سرحان، أن لكل مواطن 
فلســطيني الحــق فــي حريــة التنقل 
فــي بلده وخارجها، وعلــى كل األوضاع 

والطرق وفًقا للقانون.
وقال ســرحان أن ما تشير له الحادثة أن 
الشــاب اســحق الذي توجه الى الحدود 
عاريا أعزال وفي وســط الظهيرة واجتاز 
الحدود في تظاهرة شخصية احتجاجية 
ســلمية، وتــم إطــالق النــار عليه من 
قبل الجنــود المصريين بهدف قتله في 
مخالفة واضحة لمعايير القانون الدولي، 
مطالبًا بمحاســبة منفذي جريمة قتل 
الشــهيد حســان، باإلضافــة لمالحقــة 

فــي  القانونيــة  اللجنــة  عقــدت 
التشــريعي ورشة عمل  المجلس 
بعنوان:" األبعاد القانونية لجرائم 
قتــل الفلســطينيين علــى أيدي 
بحضــور  المصرييــن".  األشــقاء 
رئيس اللجنــة القانونيــة النائب 
محمد فرج الغــول ومجموعة من 
نــواب المجلس التشــريعي وعدد 
والشــخصيات  المؤسســات  مــن 
الحقوقيــة، وذوي الضحايــا الذين 
قضوا على يــد الجنود المصريين 
عند الحــدود مــع جمهورية مصر 

العربية.
القانونية  اللجنــة  وقــال رئيــس 
مــن  نــوع  الورشــة  هــذه  أن 
أنــواع االحتجــاج الرســمي ورفع 
الصــوت عاليــا لــكل ذي ضميــر 
حــي إليقاف النزيف الفلســطيني 
المتمثل بالقتــل المتكرر لضحايا 
فلســطينيين على أيدي اشــقائنا 

المصريين.
قتل خارج نطاق القانون

جريمــة  بــأن  الغــول  وأوضــح 
الفلســطينيين  المواطنين  قتــل 
اســحاق  الشــهيد  وخصــوص 
حســان والقضايــا المشــابهة لها 
مــن قبل قــوات األمــن المصرية 
بإطــالق النــار المباشــر صوبــه 
وقتلــه يعــد جريمــة قتــل خارج 
نطــاق القانون، وتتنافى مع كافة 
والمواثيق  واالتفاقيــات  القوانين 
الدوليــة،  واألعــراف  واإلعالنــات 
وتابع "تعد الجرائم المرتكبة من 
قبل الجيش المصــري بحق ابناء 
شعبنا الفلسطيني انتهاكا لصريح 
نــص القانون الدولي االنســاني، 
وخصوصــًا المــادة رقــم )3( من 
اإلنسان،  العالمي لحقوق  اإلعالن 
والتي تنــص على أن "لــكل فرد 
الحق في الحياة والحرية وســالمة 

شخصه".
وبيــن الغــول بــأن األمــر الــذي 
زاد القضيــة توتــرا وتعقيــدا ان 
المجرميــن ال يلقــون المحاســبة 
القانونيــة المناســبة ولــم يتــم 
معهــم،  التحقيــق  وال  ايقافهــم 
وتابع:" وحــاول المصريين تبرير 
القتل عن طريق االعالم الخاطئ 
وزرع الفتنة، والقتل بدم بارد دون 

أي عقاب أو محاسبة".
تبرير غير أخالقي

وقال الغــول بأن األدهى في هذه 
القضيــة موقف عباس المســاند 
والمشــارك فــي عمليــات القتــل 
من خالل التبريــرات الخارجة عن 
المســؤولية واألخــالق وكأنه غير 

مروان أبــو راس التوصيات مدينًا 
ممارسات االشقاء المصريين بحق 
أبناء الشعب الفلسطيني والتي لم 
تتوقــف على حد الحصــار واغالق 
المعبــر, واغــراق الحــدود بميــاه 
البحــر، بــل زادت ليمتــد رصاص 
االخوة الى األشــقاء بالقتل العمد 

مع سبق االصرار.
ودعا السلطات المصرية لالعتذار 
للشــعب الفلســطيني عن الحدث 
الخطيــر والتعهد بعدم تكراره لما 
لــه من انعكاســات خطيــرة على 

العالقة بين الشعبين الشقيقين.
وطالب الجهــات الرســمية بدولة 
مصــر الشــقيقة احالــة مطلقــي 
النــار للمحاكمــة العادلــة واجراء 
التحقيقــات الالزمة والوقوف على 
ابعــاد القتــل، داعيــا المســتوى 
الرسمي والمؤسســات الحقوقية، 
وأهالي الضحايا بســلوك الطريق 
القانونــي أمــام القضــاء المحلي 
واالقليمــي والدولــي لبيــان هذه 
الجريمة وخطورتها وانعكاســاتها 

على المجتمع الفلسطيني.
كمــا أوصــت "الورشــة" مطالبــة 
البرلمانــات العربيــة بــأن تقــف 
بجانب شعبنا في مواجهة عمليات 
القتــل بالنــار والقتــل بالحصــار 
الممنهج الذي يمارس من الشقيق 
على شقيقه في هذه المرحلة من 

الزمن.
وناشــد النائــب أبــو راس خالل 
تالوتــه التوصيات علمــاء االمة 
بأن يقوموا بدورهم الريادي في 
بيان حق الشــعب الفلســطيني 
الحيــاة  فــي  العربــي  المســلم 
الكريمــة وحقه عنــد اخوانه في 
الدعم واالسناد وحسن الجوار ال 

القتل والحصار.

معطي التعليمات لهم.
معبر رفح مفتاح الحل

وبين ســرحان بأن الجانب المصري لم 
يعمل أي أهمية لهــذا الجريمة الكبيرة 
ولــم يتخــذ أي إجــراءات قانونية حول 
هــذه القضيــة، موضحا بأن المشــكلة 
الحقيقــة وراء مــا يحــدث مــن كوراث 
للشعب الفلسطيني هي مشكلة حصار 
غــزة واغالق المعبــر، مضيًفا بأن الحل 
الوحيــد هو إعادة فتــح معبر رفح أمام 

المسافرين والمواطنين كافة. 
جريمة حرب

من جهته قال رئيس المنظمة العربية 
لحقوق االنســان محمــد جميل أن هذه 
الجريمــة تعتبــر جريمــة حرب حســب 
القانون الدولي، مؤكدا أن هذا النوع من 
الجرائم بمثابة خدمة مجانية لالحتالل 
اإلسرائيلي، وهي تأتي كنتيجة للحصار 
المفــروض علــى قطاع غــزة من قبل 
االحتالل بمساعدة السلطات المصرية 

وأطراف أخرى.

األمل في العالج
أما والد الشــهيد حســان قال:" أن ابننا 
لم يتجــاوز الحدود المصريــة إال ألمله 
الكبير بأشقائه المصريين أن يساعدوه 
ويقدموا له العالج الــالزم، موضحًا أن 
رسالة أبنه لألشقاء المصريين أنه ليس 
إرهابيــًا وال مجرمًا ولم يقدم على هذه 
الخطوة طمعًا في شيء سوى ان يعالج 
في األراضي المصريــة حيث أنه حاول 
الســفر عدة مرات ولكــن إغالق المعبر 

حال بينه وبين سفره لتلقي العالج.
ودعا حسان جميع المؤسسات الرسمية 
وغير الرسمية لمساعدته في الحصول 
علــى حقه من الجناة الذيــن قتلوا ابنه 
بدم بارد، مطالبًا بالتعويض النفســي 
والمــادي عمــا لحــق عائلتــه مــن أذى 
جراء االعتداء الســافر علــى أبنه خالًفا 

للمواثيق الدولية.
التوصيات

وفــي نهايــة الورشــة تال مقــرر لجنة 
الداخلية واألمن والحكم المحلي النائب 

اعتبرتها جرائم قتل متعمد 
اللجنــة القانونيــة تنظــم ورشــة عمــل حــول جرائــم قتل 

الفلسطينيين على أيدي األشقاء المصريين
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طالــب الدكتــور أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الفلســطيني الــدول العربية 
واالســالمية لدعم أنبل قضية عرفها التاريخ وهي 
القضية الفلســطينية، داعيًا لفتــح معبر رفح أمام 
الطلبة والمــرض والحاالت االنســانية، مؤكدا على 
حاجة شــعب فلســطين لمصر ودعمها ومساندتها 

للقضية الفلسطينية.
جاءت تصريحات بحر أثناء كلمة له ألقاها خالل حفل 
تخريج دورة ضباط نظمته مديرية التدريب بوزارة 
الداخلية، وأكد فيها على أن األمن القومي المصري 

هو أمــن قومــي فلســطيني، ملفتا إلــى أن األمن 
الوطنــي الفلســطيني يحمي الحدود مــن أي عبث 
ويعمل وفق العقيدة األمنية السليمة في الدفاع عن 

الوطن، مشيدًا برجال األمن في قطاع غزة.
ودعــا الســلطة فــي رام اهلل إلــى وقــف التنســيق 
األمنــي واالصطفاف الــى جانب شــعبنا ومقاومته 
الفلســطينية، مســتنكرا اســتمرار األجهزة األمنية 
فــي رام اهلل بمالحقة المقاومين من كافة الفصائل 
الفلسطينية، ومؤكدًا أن الحصار الدولي المفروض 
على القطاع لن يفلح في هزيمة شــعبنا ومقاومته 

التي تتمتع باإلصرار على نيل الحرية واالستقالل.
نصب تذكاري للشهداء 

إلى ذلــك دعا بحر قــوى وفصائل العمــل الوطني 
واالســالمي إلقامة نصب تذكاري لشهداء انتفاضة 
القدس وفي مقدمتهم الشــهيد نشــأت ملحم الذي 
رفضــت وزارة الصحــة في رام اهلل تســجيله ضمن 

قوائم شهداء انتفاضة القدس.
ودعا فــي كلمة أخرى له خــالل حفل تخريج نظمه 
جهــاز األمن الوطني لضباطه وزراء الخارجية العرب 
المجتمعين في القاهرة للعمل الجاد والســريع لفك 

الحصــار عــن قطاع غزة، مســتنكرًا صمــت األمم 
المتحدة وجميع مؤسســاتها تجــاه جرائم االحتالل 
المســتمرة ضد أبناء شــعبنا الفلسطيني والمتمثلة 
فــي االعدامات الميدانيــة المســتمرة وهدم بيوت 
األهالــي وتهويد القدس والضفة الغربية وتوســعة 

المستوطنات.
وأدان بحر محاوالت الســلطة وبدعم أمريكي إيجاد 
جيل فلسطيني جديد يتنكر لحقوقه وثوابت شعبه، 
مؤكــدا أن جهودهم لــن تفلح أمام جيــل انتفاضة 

القدس الذي يمثل نواة جيل التحرير.

خالل تخريج دورة ضباط 
التشريعي يدعو مصر لفتح معبر رفح لتخفيف معاناة أبناء شعبنا

نظمت دائرة الموارد البشرية في المجلس التشريعي دورة خاصة باإلسعافات األولية لعدد 
من موظفي المجلس التشــريعي بهدف تأهيل المشــاركين بالدورة للتعامل مع اإلصابات 

في حاالت الطوارئ.
وأوضح مســئول ملف التدريب في المجلس التشريعي يوسف القبطي أن دورة اإلسعافات 
األولية تســهم في إنقاذ حياة اإلنسان المصاب أو على األقل التخفيف من تداعيات إصابته 

نتيجة أي حادث غير متوقع أو طارئ صحي ألمّ به.
ولفت إلى أن الدورة عبارة عن أربعة لقاءات بواقع )8( ســاعات تدريبية ويشــارك فيها عدد 
من الموظفين والموظفات بالمجلس، إلى ذلك قال القبطي إن لدي دائرة الموارد البشرية 
توجــه إداري يهدف إلكســاب الموظفين مهــارات حياتيه أخري في مجــاالت متنوعة منها 

التثقيف الصحي، الذي ال غني ألي إنسان عنه.
 وأشــار إلــى أن عملية التدريب على اإلســعافات األولية تأتي في إطــار تدريب الموظفين 
بما يفيد المؤسســة في الحاالت الطارئة، وينتقل هذا الوعي إلى األسرة والمجتمع مشيدا 

بالمبارد الطيبة من وزارة الصحة في هذا المجال.
بدوره أوضح مدرب الدورة رئيس قسم المسعفين بوحدة التدريب والطوارئ بوزارة الصحة 
محمد المغاري أن الدورة تشــمل التدريب على اإلنعاش القلبي لإلنسان وباألخص األطفال 
والشيوخ كونهم يحتاجون الي معاملة خاصة، وألنهم عرضة لحوادث السقوط واالختناق، الي 

جانب ذلك سيكون هناك تمرين عملي يوضح كيفية إنقاذ المريض والتعامل مع الكسور. 
اللغة االنجليزية

إلى ذلك وفي ســياق متصل أشــار مســئول ملف التدريب الســتمرار الدورة التي تعقدها 
دائرة الموارد البشرية للموظفين من مختلف الفئات الوظيفية واالشرافية والخاصة باللغة 
اإلنجليزيــة، منوهًــا ألنها تأتي في إطار التعاون المشــترك مــع وزارة التربية والتعليم 

العالي وتهدف إلكساب الموظفين المتدربين القدرة على التحدث باإلنجليزية بطالقة. 
بدوره أوضح مدرب الدورة والمختص باللغة اإلنجليزية عيسى األزبط أن برنامج الدورة 
سيســتمر لمدة تقارب العام وبشكل منتظم ويستخدم فيها أرقى المناهج الحديثة في 
تعلم اللغة، داعيًا المتدربين للتسلح بالصبر والعزيمة حتى يحققوا أكبر قدر من اإلفادة 

العلمية والحصيلة اللغوية.

قــدم وفــد برلماني على رأســه الدكتــور أحمد بحــر النائب األول 
لرئيــس المجلس التشــريعي واجب العــزاء لذوي الشــهداء مازن 
بــدوي من حي الزيتون، محمد أبو زايد من مخيم البريج، وباســم 
األخرس من رفح، وموسى أبو زعيتر من شمال قطاع غزة، والذين 
ارتقوا خــالل المواجهات مع جنود االحتالل في المناطق الحدودية 

وبعضهم في االعداد والتدريب.
كما قدم الوفد واجب العزاء لذوي الزميل الصحفي شــادي مشعل 
مــن محافظة رفح ويعمــل مصور صحفــي لصالح قنــاة القدس 
الفضائية والذي توفي فجأة نتيجة أزمة قلبية أصابته، وأشــاد وفد 
النواب بدور الفقيد اإلعالمي والصحفي في خدمة الوطن والقضية.

ولفــت بحر إلى أن الشــهداء مضــوا على طريق النصــر والتحرير 

ودمائهم وقود انتفاضة األقصى وأن المقاومة هي الطريق الوحيد 
لتحرير فلسطين، مبينا أن شعبنا سيستمر على هذا الطريق ولن 
يخذل الشهداء والجرحى وكل من ضحى من أجل تحرير فلسطين، 
مؤكدا أن انتفاضة القدس مستمرة بإيمان وعطاء شباب أهلنا في 
القدس والضفة الغربية والمناطق المحتلة عام 1948، ودعا أهلنا 

في القدس والضفة إلى الصمود والثبات حتى التحرير.
وأكــد أن االحتالل ارتكب ومــازال يرتكب جرائم بحق االنســانية 
ومخالفة للقانون الدولي االنســاني، مجددا مطالبته بالعمل على 
جميــع المســتويات المحليــة والعربيــة والدولية مع أحــرار العالم 
لتقديــم قادة االحتــالل للمحاكم الدولية الرتكابهــم جرائم حرب 

بحق االنسانية في غزة خالل الحروب على قطاع غزة.

التشــريعي يؤدي واجب العزاء لذوي الشهداء بدوي 
وأبو زايد واالخرس وأبو زعيتر

التشريعي يعقد دورة إسعافات 
أولية لموظفيه

عزى عائلة الصحفي شادي مشعل

بيت عزاء الشهيد زعيتر بيت عزاء الشهيد أبو زايد


