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العشر العجاف
عشــر ســنوات عجاف مضت على حصار غــزة وحرمان أهلها من أبســط الحقوق، 
ذاق الشــعب بمختلف فئاته فيهــا الويالت واآلهات وتجرعــوا كأس العلقم كما لم 
يتجرعوه من قبل، فال معابر وال حرية لمواطني القطاع بالسفر والتنقل، وال وظائف 
للخريجين، واألمل في الحياة واالستقرار بات منعدمًا وخصوصًا لدى فئة الشباب...، 
واألدهى واألمر من ذلك كله أن رئاســة الســلطة ومن يســمّون أنفسهم بالقيادة 

الفلسطينية كأنهم ال يعلمون شيئًا عن معاناتنا وموت غزة البطيء.
ال أدرى ما الذي يمنع رئاسة السلطة ورئاسة مجلس الوزراء من العمل على فكفكة 
أزمات القطاع الذي أرهقه الحصار وأثقلت كاهله الحروب العدوانية الغاشمة، ومّل 
أهله المؤامرات والمؤتمرات والتصريحات الجوفاء من المسؤولين الرسميين الذين 

ال يقدمون لنا سوى بيع الوهم وتسويق اليأس وقتل األمل في النفوس. 
قناعتي أن أزماتنا مفتعلة وهي سياســية بامتياز وبمقدور رئيس السلطة حلها إذا 
شاء عبر مؤسسات السلطة والحكومة، غير أن اإلرادة السياسية غير متوفرة لديهم، 
ليشابهوا أفعال نيرون حينما حرق روما وصعد ألحد قممها المرتفعة ليشتم رائحة 
الحريق ويراقب نتائجه المدمرة، غير أن نيرون مات ولم تمت روما، وبقيت بتاريخها 

وحضارتها، وكذلك ستبقى غزة تقهر العدو، تبقي أصلة أهلها حاضرة ال تغيب. 
رحــم اهلل محمود درويش حينما قال:" نيــرون مات ولم تمت روما بعينيها تقاتل". 
وهكــذا غزة لن تمــوت رغم األلم والمؤامرات، والحصار وقلة ما في اليد، ســتبقى 
بعينيهــا تقاتل، عشــر ســنوات عجاف حقًا رأت غــزة فيها تعاطف ســلطة رام اهلل 
الشــديد مع اإلســرائيليين في مناســبات مختلفة ولم ترى مثل هذا التعاطف مع 
الشــهداء وعائالتهم وذويهم، رأينا وفود المعزين من الشــخصيات الرسمية تزور 
بيوت عزاء إســرائيليين قتلوا لسبب أو ألخر غير أننا لم نرى ذلك التصرف مع غزة 

رغم كثرة الشهداء فيها.
األوضاع في غــزة تتطلب قيادة حكيمة وفاعلة وشــابة تتمتع بالديناميكية وخفة 
الحركة تســارع في نفض الغبار عن ملفات وطنيــة غاية في األهمية كالمصالحة 
والوحــدة والوطنيــة... والمضي قدمًا نحو توحيد الجهود السياســية خدمة للوطن 
والمواطن، وهنا من حقنا أن نتساءل عن دور قيادة المنظمة والسفارات والوزارات 
الســيادية والخدمية في تقديم الدعم اللوجســتي والملــي والمعنوي لغزة وأهلها 

المحاصرين والمنكوبين.
لمــاذا لــم نرى حمالت دبلوماســية كبرى فــي العواصم التي يتواجد لنا ســفارات 
فيها خدمة لغزة وللتعريف بمشــكالتها وأزماتها؟، أم أن السادة السفراء والقناصل 
منشــغلين بالتحريــض على غزة كأنها ليســت جزًء مــن الوطن العزيــز، لماذا لم 
تشعر غزة بحرص قيادة السلطة عليها في كل مرة كانت تتعرض فيها العتداءات 
صهيونية أو أزمات حياتية مختلفــة؟، الواجب الوطني يدعونا للوقوف مليًا والنظر 
المعمق في أوضاعنا وأحوالنا والعمل سريعًا نحو تفكيك وتخفيف األزمات وتخليص 

غزة من مأساتها بالسرعة الممكنة. 
أرى أن البكائيــات ال تفيــد، كما ال ينقذ البكاء على االطــالل الوطن وال يخفف عن 
المواطن، وعليه من الواجب تظافر الجهود الفصائلية والمجتمعية والمؤسســاتية 
وغير ذلك إلنقاذ الوطن وخدمة المواطن الذي هو أغلى ما يمكن لنا أن نملك، علينا 
اســتثمار العنصر البشــري بداًل من االستهتار به، على الســلطة أن تخرج ببرنامج 
إغاثي تنموي وتطويري عاجل يســتهدف محافظات غزة وأهلها ويتم تنفيذه على 
جناح السرعة ودون تسويف، آمل أن نرى اهتمام أكبر من السلطة والحكومة حتى 
يتمكن المواطن من اســتعادة الثقة بحكومة اعتقد طوياًل أنها لم تفعل له شــيء 
وبقيادة غلب على ظنه أنها غيبت نفســها عن الواقــع والحقيقة في غزة، نأمل أن 

نرى ذلك قريبًا.    

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

اللجنة االقتصادية لدى اجتماعها مع تجار االسمنت لمناقشة مشكالت ومستجدات االستيراد والتصدير

التشــريعي  المجلــس  مــن  وفــد  زار 
الفلســطيني يــوم أمــس وزارة الثقافــة 
بغــزة وكان علــى رأس الوفــد أمين عام 
المجلس د. نافذ المدهون، واجتمع الوفد 
مع وكيل الوزارة المســاعد ســمير مطير 
وناقشــوا معــه ســبل التعاون المشــترك 
والعالقات المتبادلة بين المؤسستين بما 
يخدم المواطن الفلســطيني ويعزز ثقافة 

المجتمع. 
بدوره أشاد المدهون بعمل وزارة الثقافة 
والمشــاريع الثقافيــة التــي تقــوم على 
تنفيذها، مشــيرًا لضرورة مبادرة الوزارة 
بوضع دراســة وافية حول قانون الملكية 
الفكرية بغرض حماية المؤلفات الفكرية 
الفلســطينيين،  والكتّــاب  للمفكريــن 

منوهــًا ألهمية وضع خطة لنشــر الثقافة 
البرلمانية في أوســاط النخب والمفكرين 
والباحثين وطالب الجامعات في فلسطين 
لتعريف المجتمع بمهام ومنجزات البرلمان 
الفلسطيني، معربًا عن أمله بالتعاون مع 
الوزارة لتنظيم معــرض برلماني يوضح 
ويوثق التجربة البرلمانية والعمل النيابي 
في فلســطيني ليكون مرجعــًا للباحثين 

والمهتمين. 
ونوه المدهون لفكرة إقامة مؤتمر مشترك 
بيــن التشــريعي ووزارة الثقافة للتعريف 
بالثقافة البرلمانيــة والجهود التي يبذلها 
التشــريعي فــي الرقابة والتشــريع وغير 
ذلك من المهــام البرلمانية، والعمل على 
تزويد مكتبة التشريعي بإصدارات الوزارة 

ومؤلفات الكتاب واالدباء والمفكرين.
بدوره قدم مطير شــرحًا وافيــًا عن مهام 
وزارتــه والبرامــج التي ينفذونهــا بهدف 
حماية وتعميم الثقافة الفلسطينية والقيم 
الوطنيــة، مشــيرًا ألن طواقــم العاملين 
بالــوزارة يقومون بدورهــم الرقابي على 
المراكــز الثقافيــة والمؤسســات الفكرية 
لالطالع على ســير العمل فيها وبشــكل 
دائــم، ملفتًا ألنهم يتعاونــون مع العديد 
من الجهات الرسمية والحكومية واألهلية 
بهدف حماية وتعميم الثقافة والمحافظة 
على اإلرث الثقافي لشــعبنا الفلسطيني، 
منوهًا لضرورة التعاون مع التشريعي فيما 
يتعلق ببرامــج مقاطعة االحتالل وغيرها 
من البرامج الثقافية التي تنفذها الوزارة. 

التشريعي يناقش سبل التعاون المشترك 
مع وزارة الثقافة
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النائب البرغوثي: كل 
االسرائيليين مجرمون 

ومشاركون بقتل 
الفلسطينيين 

بمشاركة برلمانيين من 12 دولة
الملتقى البرلماني الدولي يطالب بكسر الحصار وفضح انتهـاكات االحتالل 

التشريعي يعقد 
جلسة بمناسبة 

يوم األسير 
الفلسطيني

قــرر المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني عقــد جلســة 
خاصة بمناسبة يوم األسير 
الفلسطيني وذلك يوم األحد 
المقبل بمقر وزارة األســرى 

والمحررين.
وتهــدف الجلســة إلــى لفت 
إلــى معانــاة أالف  األنظــار 
األسرى في سجون االحتالل 

الصهيوني.

أكد برلمانيون فلسطينيون وعرب وأجانب 
على مركزية القضية الفلســطينية وحق 
الشــعب الفلســطيني في تقرير مصيره 
ومقاومة االحتالل، مشددين على ضرورة 
الضغط على االحتــالل لتأمين االفراج عن 
النــواب المختطفين وبقية األســرى في 
الســجون. جاء ذلك خــالل الملتقى الذي 
نظمته كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية 
مطلــع األســبوع بفنــدق الكومــودور 
فــي مدينة غزة وحضره قــادة الفصائل 
الشــخصيات  مــن  ولفيــف  الفلســطينية 
والبرلمانيــة،  والسياســية  االعتباريــة 
وأوصــى الملتقــى بضــرورة مواجهــة 
المخططات اإلسرائيلية الهادفة لتهويد 
الفلســطينية،  األرض  ونهــب  القــدس 
باإلضافــة لتنســيق الجهــود البرلمانية 
الدولية بما يخدم القضية الفلســطينية 
عبــر تفعيل وتشــكيل لجــان صداقة بين 
البرلمانات العالمية والمجلس التشريعي 

الفلسطيني. 
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بمناسبة يوم اليتيم العربي
بحر يطالب مصر بفتح معبر 

رفح بشكل دائم أمام 
مواطني القطاع

رئاسة التشريعي:
تشكيل المحكمة الدستورية 

يتنافى مع أبسط القواعد 
الدستورية

لجنة التربية تنظم زيارة تفقدية 
لمستشفى الرنتيسي

لالطالع على الخدمات المقدمة للمواطنين
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 استنكرت رئاسة المجلس التشريعي 
الفلســطيني قيــام الســيد محمــود 
عبــاس بإصــدار مرســوم بتشــكيل 
المحكمة الدســتورية، واعتبر النائب 
األول لرئيس المجلس التشريعي في 
مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا المرسوم 
كارثة وطنية يتحمل الســيد/ عباس 
المترتبة  القانونية  التبعات  شــخصيا 

عليه. 
وجاء في المؤتمر أن المرســوم صادر 
عن شــخص غير ذي صفة دستورية، 
حيث انقضت مدة واليته سنة 2009م. 
وعليه يكون هذا المرسوم منعدمًا وال 
يترتب عليــه أية آثــار قانونية وذلك 
لعدة أســباب منها أن قانون المحكمة 
الدســتورية وتعديالته باطل وملغى 
بموجب قرارات المجلس التشــريعي 
 )1018/1/1( رقــم  القــرار  وخاصــة 
الصادر فــي الدورة العادية األولى في 
الجلسة األولى المنعقدة في مدينتي 

طالــب د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي الســلطات المصريــة 
بفتح معبر رفح بشــكل دائــم أمام مواطني 
قطــاع غزة، مؤكدًا أن مصر كانت وســتبقى 
الدولة العربيــة الشــقيقة الحاضنة للقضية 
الفلســطينية، وهــي بمثابة العمــق العربي 
واإلســالمي لفلســطين وغــزة علــى وجــه 

الخصوص.
وقــال بحــر:" أطالب الشــقيقة مصــر بفتح 
المعابــر أمــام المرضــى والطــالب وأصحاب 
االقامات من أبناء شعبنا الذين هم في أمس 
الحاجة للسفر". مشددًا على أهمية ما يمثله 
فتح معبر رفح الحدودي من خطوة هامة على 
تخفيف المعاناة ورفع الحصار عن قطاع غزة.

كلمــة بحــر جاءت خــالل حفل نظمــه معهد 
األمــل لأليتام في مدينة غــزة مؤخرًا، وذلك 
إحيــاًء ليــوم اليتــم العربــي 2016، وســط 
مشــاركة الفتة من قبل مؤسســات رســمية 

وأهلية وتعليمية وذوي األطفال األيتام.
الشــعب  أن  أكــد بحــر  أخــر،  وفــي ســياق 
الفلسطيني شعب يعشــق الحرية والكرامة، 
واألمن والســالم، كباقي الشــعوب الحرة في 
العالم، وأن التآمر على هذا الشعب لم ينقطع 
لطلبه الحرية وعمله الدائم على طرد المحتل 

اإلسرائيلي.
وطنيــة  مصالحــة  بتحقيــق  بحــر  وطالــب 
"حقيقية"، قائمة على الثوابت الفلســطينية 

رام اهلل وغزة يومي االثنين والثالثاء 
7/3/2006-6م. والتعديالت التي قام 
بها السيد عباس في العام 2010 هي 
تعديالت غير دستورية وبمثابة سلب 

لصالحيات المجلس التشريعي.
وانتقــدت رئاســة المجلس تشــكيل 
المحكمة الدســتورية لكونه لم يأتي 
في إطار مصالحة وطنية تعيد الحياة 
الدستورية للمؤسســة الفلسطينية، 
معتبــرة المحكمة التي تم تشــكيلها 
غير دستورية وهي دليل واضح على 
نوايا الســيد عبــاس لتنفيذ برنامجه 
السياســي التنازلي الــذي ال يخدم اال 
االحتالل الصهيوني على حساب الكل 

الفلسطيني. 
وطالبت رئاســة المجلــس الفصائل 
الفلســطينية ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي وخاصة الحقوقية اســتنكار 
هذا المرسوم الكارثي والضغط على 

السيد عباس للتراجع عنه والغائه.

ووحــدة الشــعب الفلســطيني فــي الضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة وأراضي فلســطين 
المحتلة عــام )48(، وبما يصــل إلى الوقوف 
في وجــه التحديــات والمخاطر التــي تواجه 

قضيتنا وشعبنا.
ودعــا جامعــة الــدول العربيــة الســتغالل 
مناســبة يوم اليتيم العربــي، واالعالن عن 
إنشــاء صنــدوق أليتــام فلســطين، الذيــن 
تجرعــوا كأس اليُتم والحصــار، مؤكدًا على 
أهميــة هذه الخطــوة لكونها ســتعتبر دعم 

جيــد وفعلــي لهذه الشــريحة مــن األطفال 
التي فقــدت األبوين أو أحدهما جراء الحروب 

العدوانية على قطاع غزة.
وأشــار إلى أن األيتام هم رجال المســتقبل 
والذيــن البــد لهــم وأن يتلقوا كافــة الدعم 
واالســناد، وإن إسنادهم ودعمهم يصب في 
دعم قضية فلسطين، موجهة التحية لمعهد 
األمــل لأليتام في قطاع غــزة الذي يحتضن 

هذه الشريحة بالدعم والتعليم واالرشاد.
وعبر عن أمله بأن ال يبقى محتل إســرائيلي 

علــى أرض فلســطين، والــذي انتــزع أبــاء 
األيتام وأمهاتهم، في حروب متتابعة شــنها 
علــى قطاع غــزة، منبهًــا إلــى أن االحتالل 
يعتقل 400 طفل في ســجونه أعمارهم 14 
و15 عامًا وأقل. وطالب الفلســطينيون في 
خارج الوطن، والمؤسســات الخيرية العربية 
واإلسالمية، أن يقفوا مع أبناء شعبهم األيتام 
ألنهم "رجــال التحرير"، معربًــا عن تقديره 
وشكره للمؤسسات العربية واإلسالمية التي 

تعمل في هذا اإلطار.

بدوره قال رئيــس مجلس ادارة معهد األمل 
لأليتام، د. عبــد الماجد الخضري، إن احتفال 
المعهــد بيوم اليتــم العربي، يمثــل رمزية 
هامة على خطى دعم اليتم وتقديره وإدخال 
السعادة على نفسه وفي حياته ال سيما وأنه 

فقد أعز ما يملك وهم الوالدان.
وأضــاف الخضــري االحتفــال بيــوم اليتيم 
العربي يأتي في األســبوع األول من ابريل/ 
نيســان من كل عــام، وأن هــذا االحتفال له 
صبغة خاصة ســيما وأن هناك ما يميزه من 
خطــوات أنجزها المعهد علــى طريق تعليم 

األيتام وتربيتهم.
وأكد وجــود انجــازات كبيرة وملموســة في 
حيات األطفال األيتام في أثناء وجودهم في 
المعهد وحتى وبعد ذلك وأثناء خروجهم من 
المعهد، مؤكدًا أن األيتام أثبتوا أنهم ذو همة 
عالية وقدرة على تحدي الصعاب مهما كانت.
وأبدى الخضري شــكره لكل جهة ومؤسســة 
شــاركت في دعم المعهد مباشرة، أو بتنفيذ 
مشاريع اإليواء، مشــيرًا إلى أن معهد األمل 
لأليتــام يطمح فــي تقديم مســاعدة لذوي 

اليتيم حتى بعد مغادرته المعهد.
هذا وشــمل االحتفــال بيوم اليتيــم العربي 
فقــرات متعددة من إلقاء الشــعر، واألوبريت 
الفنــي، والدبكة الشــعبية، واالســتعراضات 
الخاصــة لأليتام فــي المعهــد، والتي القت 

استحسان الحضور من الضيوف.
 

اعتبرته كارثة وطنية 
رئاسة التشريعي: تشكيل المحكمة الدستورية يتنافى 

مع أبسط القواعد الدستورية

بمناسبة يوم اليتيم العربي
بحر يطالب مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم أمام مواطني القطاع
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كلمـة البرلمان
د. أحمد محمد بحر

في يوم األسير الفلسطيني..
األسرى على موعد مع الحرية

ال شــك أن قضية األسرى تشــكل إحدى أهم القضايا والملفات الوطنية األساسية 
التي تقض مضاجع أبناء شعبنا وتؤرق بال كل المخلصين والغيورين على مصالح 

شعبنا وقضيته الوطنية. 
وفي يوم األسير الفلسطيني ال يزال أسرانا األبطال يتجرعون مرارة القيد والحرمان 
على مرأى ومسمع من العالم المتحضر أجمع، لكنهم في الوقت ذاته يحملون روح 

التحدي والمواجهة والثورة دون أي كلل أو فتور.
فمع إشــراقة كل صباح تتصاعد اإلجراءات التعســفية والممارســات القمعية بحق 
إخواننــا وأبنائنــا األســرى في ســجون االحتالل الصهيونــي الذين يعانــون مرارة 
السالســل والقيود ويكابدون الوجع واأللم في الزنازين وأقبية التحقيق ويجابهون 
بطش الســجان بإرادة ال تقهر وإباء ال يعرف اللين أو االنكســار، ويواجهون كل يوم 
سياســات وقوانين صهيونيــة عنصرية تشــدد الخناق عليهم وتمتهــن كرامتهم 

اآلدمية وتحرمهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية.
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكد أن أول ما نحتــاج إليه في مواجهة 
الجرائم الصهيونية بحق األســرى يكمن في توحيد الموقف الفلسطيني الداخلي، 
وسد كل الثغرات الفلسطينية التي يستغلها االحتالل لإلثخان في األسرى ومواصلة 
إجرامه البشع بحقهم، والتصدي له برؤية فلسطينية واحدة وجبهة وطنية صلبة ال 

تعرف الخور أو االنكسار.
إن حاجتنــا إلى إعــادة صياغة الموقف الفلســطيني الداخلي على أســس وحدوية 
ســليمة تشكل مقدمة ضرورية لتحشيد الدعم العربي واإلسالمي والدولي لقضية 
األسرى، ومهما بُذل من جهد على المستوى العربي واإلسالمي والدولي للدفاع عن 
كرامة وحقوق األسرى الفلســطينيين فإنه يبقى ناقصا ومجروحا في ظل انقسام 
الموقف الفلســطيني الداخلي، وتعاون طرف فلســطيني مع االحتالل على حساب 

حقوق شعبه وكرامته الوطنية.
لذا، فإننا اليوم مدعوون، قوى وفصائل وشــخصيات وطنية ومؤسســات رســمية 
وأهلية ومنظمات مجتمع مدني وشــرائح مجتمعية، لوضع خطة شــاملة ومنظمة 
إلطالق أوســع حملة تضامن فعلي مع األســرى، داخليا وخارجيا، بحيث نتجاوز أسر 
مرحلــة الشــعارات والبرامج اللفظية أو المحدودة إلى تنفيذ برامج واســعة ودائمة 
ومتكاملة نحرص فيها على اســتنفار كل طاقات أبناء شــعبنا، واســتنهاض عمقنا 
العربي واإلسالمي، وتحشيد الجهود الدولية الممكنة، بما يعود بأفضل النتائج على 

أسرانا األبطال ويخفف من أثر ووقع المعاناة الرازحين فيها.
إن األمم المتحدة والمؤسسات الدولية يجب أن تفتح عينيها على انتهاكات وجرائم 
االحتالل بحق أســرانا األبطال، وأن تُفرد لها من األهمية ما تســتحق، ولن يتأتى 
ذلك إال عبر جهد برلماني عربي وإسالمي مؤثر يشكل قوة ضاغطة ودافعة باتجاه 
إرغام المجتمع الدولي على توازن الرؤية والمعالجة إزاء القضية الفلسطينية بكافة 

ملفاتها وقضاياها، ومن بينها قضية األسرى ومعاناتهم التي ال توصف.
وبكل ثقة يمكن القول أن التفاني في بلورة جهد حقيقي تشارك فيه الدول العربية 
واإلســالمية وكل أحرار العالم إلى جانب المؤسســات الحقوقية من شأنه أن يجعل 
محاكمــة قادة االحتالل كمجرمي حرب لممارســاتهم اإلجرامية ضد األســرى، أمرا 
واقعيا بكل معنى الكلمة، ونحن في رئاسة المجلس التشريعي نعلن عن استعدادنا 
التام وجهوزيتنا الكاملة للتعاون مع كل الجهات والمؤسسات للعمل على رفع ملف 
األســرى الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة قادة االحتالل على 

جرائمهم البشعة بحق أسرانا وأسيراتنا داخل السجون والمعتقالت الصهيونية.
 وفي كل األحوال فإن المجلس التشــريعي ســوف يبقى األكثر اهتماما وتفاعال مع 
قضية األســرى، واألشــد حرصا على رعاية كل الفعاليات الوطنيــة التضامنية مع 
األســرى، ولن يتوانى عن القيام بواجباته ومســئولياته في نصرة إخواننا األسرى 
ورفع الظلم والمعاناة التي يكابدونها حتى ينالوا الحرية ويظفروا بالفرج والخالص 

بإذن اهلل.
ومــع ذلــك، فإننا نؤكد أن كل الجهود المبذولة لنصرة األســرى ال تغني عن الجهد 
العسكري المقاوم القادر على إيالم االحتالل وإجباره على التنازل والرضوخ وتحرير 
األسرى، وكلنا ثقة أن المرحلة القادمة سوف تشهد صفقة تبادل مشرفة على غرار 
صفقة وفاء األحرار تشــرق فيها شــمس الحرية على أسرانا البواسل وينكسر فيها 

قيد السجن والسجان بإذن اهلل. 
وختامــا.. فإننا نؤكد أن أســرانا األبطال ســينتصرون في معركتهــم مع االحتالل 
الصهيوني وسيكتب لهم اهلل تعالى الفرج والخالص عما قريب.. "ويقولون متى هو 

قل عسى أن يكون قريبا".  

عقــدت لجنتــي التربيــة والقانونيــة فــي 
المجلس التشــريعي لقاًء موســعًا مع نقابة 
الصيادلة لمناقشة التسعيرة الدوائية حضره 
الدكتــور أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الفلســطيني، ورئيس 
اللجنــة القانونية النائب المستشــار محمد 
فرج الغول، ورئيس لجنة التربية النائب عبد 
الرحمن الجمل، وكان على رأس وفد النقابة 
نقيــب الصيادلــة د. خليــل أبو ليلــة رافقه 
العديد من الصيادلــة والمهتمين والمعنين 

وأصحاب الصيدليات ولفيف من الصيادلة.

وافتتــح د. بحــر اللقــاء بتأكيــده علــى أن 
المجلس التشريعي يتبنى مصلحة المواطن 
بالدرجــة األولــى، وهو يعتبر ضبط أســعار 
األدوية من أهم أولوياته وذلك بهدف حماية 
المواطن من التالعب باألسعار، وشدد على 
ضــرورة أن تأخــذ نقابــة الصيادلــة الوضع 
االقتصــادي الصعب الذي يعيشــه المواطن 
في غــزة باالعتبار خالل تحديد التســعيرة 

الدوائية.
فيما قدمت لجنتي التربية والقانونية مذكرة 
قانونيــة حــول التســعيرة الدوائيــة وتمت 

مناقشتها على نطاق واسع، كما تم تسليم 
نســخة منها للنقيــب على أن تقــدم نقابة 
الصيادلــة مالحظاتهــا عليها خالل جلســة 
قادمة يتم تحديدها مع المجلس التشريعي.

المجلــس  لجــان  أن  الجديــر ذكــره  ومــن 
المختصــة ســتعقد لقــاًء مــع وزارة الصحة 
والجهــات المعنيــة باألمــر بهدف مناقشــة 
المذكرة القانونية بعد إبداء نقابة الصيادلة 
مالحظاتها عليها ومن ثم سيتم عقد جلسة 
بمشاركة األطراف المعنية العتمادها بشكل 

نهائي ثم العمل بها.

التشــريعي  المجلــس  فــي  النائــب  قــال 
الدكتــور مصطفى البرغوثــي أن كل الجنود 
والمســتوطنين االســرائيليين الذين تجمعوا 
حول الجريحين الشــريف والقصــراوي مؤخرًا 
ولــم يقدموا لهما اإلســعافات األولية الالزمة 
باإلضافــة الى الجندي القاتل الذي أجهز على 
الجريــح الشــريف جميعهــم مجرمــون قتلة 
ويجــب أن يحاكمــوا امــام المحاكــم الدولية 

كمجرمي حرب.
وأكــد البرغوثي في تصريــح صحفي أصدره 
مؤخرًا أن األطباء والمســعفين االسرائيليين 
الذيــن جــاءوا مع ســيارات االســعاف وتركوا 
الجرحــى ينزفــون حتــى المــوت هــم أيضا 
مشاركين في القتل وأنهم لوثوا مهنة الطب 
االنسانية وقيمها السامية بتصرفهم الهمجي 

وغير المعقول.
وأضاف البرغوثي أن المشهد الذي وثق عملية 
االعدام الميداني تقشــعر له األبدان، مشيرًا 
ألنــه ليس الوحيــد بل يمثــل نموذجا موثقا 
لإلعدامات الميدانيــة التي يتعرض لها مئات 
الفلسطينيين على يد الجنود والمستوطنين 
اإلســرائيليين بشــكل شــبه يومي في مدن 

وقرى وشوارع الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف البرغوثي بقوله:" إننا ســنعمل على 

مالحقة هــؤالء المجرمين فــي كل المحافل 
سعيًا لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية، ومن 
واجبنا السعي لطرد ما يسمى بمنظمة داوود 
الحمراء من منظمــة الصليب والهالل االحمر 

الدولية". 
مــع  العالقــات  كل  قطــع  لوجــوب  ولفــت 
المؤسســات الطبيــة الصهيونيــة لكونهــا ال 
تحترم أبسط قواعد القانون الدولي، والقانون 
اإلنســاني، مؤكــدًا علــى ضــرورة  الدولــي 
محاكمة رؤســاء تلك المؤسسات، على اعتبار 
أن طواقمهم لــم تراعي الســلوك الحضاري 

المطلوب من سيارات وطواقم وفرق االسعاف 
والعالجــات  اإلســعافات  بتقديــم  القاضيــة 
الالزمــة للمصابيــن أيــًا كانت جنســيتهم أو 

دينهم أو خلفيتهم.
البرغوثــي أن ســلوك االســرائيليين  وأكــد 
فــي الخليل أكد طبيعــة دولتهم وحكومتهم 
كنظام تمييز وفصل عنصري أسوا من نظام 
االبارتهايد الذي ساد في جنوب افريقيا سابقًا، 
وإن هذا النظام االســرائيلي يجــب أن يعزل 
ويقاطع ويحاصر كمــا جرى مع نظام الفصل 
العنصــري فــي جنــوب افريقيا، مشــيرًا ألن 
نتنياهو انبــرى ليدافع عن الجنود المجرمين 
مما يجعله مشــاركا مباشرا في هذه الجريمة 

ويجب أن يحاسب على ذلك أيضًا. 
يذكــر أن المنظمــات الحقوقية واإلنســانية 
الدوليــة منهــا والمحلية العاملــة في الضفة 
الغربيــة المحتلة كانت قــد وثقت العديد من 
المخالفــات التي يرتكبها جنود االحتالل بحق 
المواطنين الفلســطينيين في شوارع الضفة 
صباح مســاء، ولديها مواد مســجلة بالصوت 
والصــورة تثبت ارتــكاب االحتــالل جرائم ال 
إنســانية بحق األطفال والمســنين والنســاء 
وهي دائمة الســعي نحو تقديم تلك الوثائق 

للمحاكم والجهات الدولية. 

بحضور رئاسة التشريعي
لجنتــي التربية والقانونية تعقــدان لقاء مع نقابة 

الصيادلة لمناقشة تسعيرة األدوية 

النائب البرغوثي:
الجنود والمستوطنين واألطباء والمسعفون 

االسرائيليون مجرمون ومشاركون بقتل الفلسطينيين 
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أكد برلمانيون فلسطينيون وعرب وأجانب 
علــى مركزية القضية الفلســطينية وحق 
الشــعب الفلســطيني في تقريــر مصيره 
ومقاومة االحتالل، مشددين على ضرورة 
الضغط على االحتالل لتأمين االفراج عن 
النــواب المختطفيــن وبقية األســرى في 
الســجون. جاء ذلــك خالل الملتقــى الذي 
نظمته كتلة التغييــر واإلصالح البرلمانية 
مطلــع األســبوع بفنــدق الكومــودور في 
الفصائــل  قــادة  وحضــره  غــزة  مدينــة 
الشــخصيات  مــن  ولفيــف  الفلســطينية 
االعتبارية والسياسية والبرلمانية، وأوصى 
الملتقــى بضــرورة مواجهــة المخططات 
اإلسرائيلية الهادفة لتهويد القدس ونهب 
األرض الفلســطينية، باإلضافة لتنســيق 
الجهــود البرلمانيــة الدوليــة بمــا يخــدم 
القضية الفلسطينية عبر تفعيل وتشكيل 
لجــان صداقــة بيــن البرلمانــات العالمية 

والمجلس التشريعي الفلسطيني. 
بــدوره دعا أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي القمــة اإلســالمية 
المنعقــدة في إســطنبول للعمل بشــكل 
جدي لنصــرة القضية الفلســطينية ورفع 
الحصــار عن غــزة، مناشــدًا قــادة العالم 
اإلسالمي وخاصة الرئيس التركي أردوغان 
والملــك ســلمان ملــك المملكــة العربية 

السعودية باتخاذ قرارات ومبادرات عملية 
من شــأنها نصــرة الحقوق الفلســطينية 
على المســتويين الدولي واإلقليمي حتى 
يتمكن شــعبنا من إقامة دولته المستقلة 

وعاصمتها القدس ودحر االحتالل.
وأشــاد باإلبــداع البرلماني الفلســطيني 
الفذ الــذي أنتج الفقــه البرلماني المقاوم 
وكشــف عن إرادة برلمانيــة قوية تجاوزت 
كل العوائق والعراقيل، واستطاعت اإلبحار 
بالعمل البرلماني وفق اإلمكانيات المتاحة 

لما فيه خدمة لشعبنا وقضيتنا.
فــرض  فــي  والتآمــر  بالتواطــؤ  ونــدد 
الحصــار علــى شــعبنا فــي قطــاع غــزة 
والســعي إلجهاض التجربــة الديمقراطية 
جرائــم  علــى  والتغطيــة  الفلســطينية، 
وممارســات االحتالل التي فاقت كل حدود 
الوحشــية، مؤكدًا بأن المجلس التشريعي 
تحلــى بــروح العــزم والمثابــرة، وتخطى 
كل الصعــاب، ومــارس مهامــه وواجباته 
البرلمانيــة بكل جــدارة واقتــدار، وأصدر 
العشرات من القوانين والمئات من القرارات 
التــي صبّت فــي صالح شــعبنا وقضيتنا 

ودعمت حقوقنا وثوابتنا الوطنية. 
المجلــس  رئاســة  باســم  بحــر  وطالــب 
البرلمانات العربية واإلسالمية  التشريعي 
شــعبنا  جانــب  إلــى  بالوقــوف  كافــة 

بالضغط على سلطة عباس من أجل إلغاء 
قرار تشــكيل المحكمة نظــرًا لخطورتها 
الفلســطينية  البرلمانيــة  الحيــاة  علــى 
والقضية الفلســطينية والنظام السياسي 

الفلسطيني بشكل عام.
قضية محورية

بــدوره أعــرب إســماعيل هنيــة رئيــس 
الوزراء السابق خالل كلمة له في الملتقى 
عــن أملــه أن تجتمع كل الكتــل والقوائم 
البرلمانية تحت قبــة البرلمان كما تجتمع 
اليوم، مشددًا على أهمية استعادة الوحدة 
وتحقيق المصالحة الوطنية ليكون الشعب 
الفلســطيني كله في بوتقــة واحدة على 
قاعدة الشــراكة وإنهاء االنقسام وتسوية 

ملف الموظفين والتوافق عليه عاجاًل. 
داعيًا لسرعة التئام اإلطار القيادي المؤقت 
لمنظمــة التحرير والتحضيــر لالنتخابات، 
مشــيرًا ألن سياســة االنفتاح علــى الدول 
العربيــة والجــوار العربــي التــي تتبعهــا 
حركته تأتي انطالقًا من حاجة فلســطين 
االســتراتيجية لجميــع األطــراف والجهات 

الدولية واإلقليمية. 
وأشــار هنيــة ألن أفضــل رســالة يقدمها 
المتضامنون البرلمانيون هي أن فلسطين 
قضيــة محوريــة وأنــه ال يمكــن تمريــر 
المخططــات اإلســرائيلية الخبيثــة التــي 

الفلســطيني لنيل حقوقه وإقامــة دولته 
المســتقلة وعاصمتهــا القــدس وتوفيــر 
الحمايــة لألماكــن المقدســة اإلســالمية 
والمسيحية من انتهاكات االحتالل اليومية 
وخاصة مــا يتعرض له المســجد األقصى 

من اعتداءات من قبل المستوطنين.
كمــا طالب البرلمان األوروبــي واالتحادات 
علــى  بالضغــط  اإلقليميــة  البرلمانيــة 
حكومات دولها مــن أجل وضع حد لجرائم 
االحتــالل وخاصة االعتــداء علــى النواب 
فــي ســجون  بهــم  والــزج  واختطافهــم 

االحتالل.
باإلضافــة لمطالبتــه لالتحــاد البرلماني 
الدولــي واالتحــادات البرلمانيــة األخــرى 
بشطب عضوية الكنيست اإلسرائيلي منها 
نظرًا للتشــريعات العنصرية الصادرة عنه 
بحق األســرى والشــهداء والجرحــى خالفًا 
لقواعــد القانون الدولــي والقانون الدولي 

اإلنساني.
الفلســطينية  المصالحــة  أن  وأكــد 
اســتراتيجية وطنيــة ودينيــة وسياســية 
وأخالقية يســعى إليها أبناء شعبنا جميعًا 
مــن أجل تحقيــق الوحــدة ونيــل الحرية 
واالســتقالل، رافضــًا قرار الســيد محمود 
عبــاس بتشــكيل المحكمة الدســتورية، 
ومعتبرًا إياها تعطيل للمصالحة، ومطالبًا 

تســتهدف تهويد المقدسات وسرقة اآلثار 
وتزويــر التاريــخ العربي واإلســالمي في 

األرض الفلسطينية. 
انتخابات حرة

من ناحيته طالب النائب خليل الحية رئيس 
كتلة التغيير واإلصــالح بتفعيل المجلس 
التشــريعي عبــر عــودة الكتــل والقوائم 
البرلمانية لالجتماع فيه وممارسة أعمالها 
الرقابية والتشــريعية، وااللتئــام في غزة 
والضفــة على حدٍ ســواء ألن التشــريعي 
يمثل الكل الفلسطيني وال يجوز االستمرار 
في تعطيله. منوهًا لضرورة إجراء انتخابات 
حرة ونزيهة في أماكن التواجد الفلسطيني 
بالتوافق والتزامن بهدف تجديد الشرعيات 
الفلســطينية، مؤكدًا أن انتفاضة القدس 
هي البوابة الحقيقية للوحدة الفلسطينية 

التي طال انتظارها. 
 ومــن جانبــه رفــض النائــب عــن حركة 
فتح فيصــل أبو شــهال تصفيــة القضية 
الفلســطينية عبر اســتمرار الحصار على 
غــزة، وتوســيع االســتيطان فــي الضفة 
وتهويــد القدس وتغيير معالمهــا وآثارها 

التاريخية. 
مطالبًا بإنهاء االنقســام وانجاح مســاعي 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية بصالحيات 
كاملــة، مشــيدًا بــدور غــزة التــي كانت 

بمشاركة برلمانيين من 12 دولة
الملتقى البرلماني الدولي يطالب بكسر الحصار وفضح انتهـــــاكات االحتالل ويؤكد على مركزية القضية الفلسطينية

بحر: نناشد قادة العالم 
اإلسالمي التخاذ قرارات 
ومبادرات عملية لنصرة 
القضية ورفع حصار غزة

هنية: آمل أن تجتمع كل 
الكتل والقوائم البرلمانية 

تحت قبة البرلمان كما 
اجتمعت في الملتقى 
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الســباقة في مقاومــة االحتــالل، ومنددًا 
بحركة االســتيطان المتزايــدة في الضفة 
الغربية يومــًا بعد يوم، مطالبــًا المجتمع 
الدولــي بعــدم الكيل بمكياليــن والتوقف 
الفوري عــن مناصــرة االحتــالل وخذالن 

شعبنا وقضيتنا. 
تعزيز صمود المقدسيين

المجلــس  لرئيــس  الثانــي  النائــب  أمــا 
التشــريعي د.حســن خريشــة فقــد دعــا 
صمــود  لتعزيــز  كافــة  البرلمانييــن 
المقدسيين والدفاع عن المسجد األقصى 
وانهــاء الحصار على غــزة ووقف االعتقال 
اإلداري، منــددًا بنهــج المفاوضــات التي 
اســتمرت ألكثر من عشــرين عامًا دون أي 

جدوى. 
وطالــب النائــب المقدســي المبعــد عــن 
مدينــة القدس أحمد عطون بوضع قضية 
النــواب المختطفيــن على أولويــة العمل 
في البرلمانات العربية واإلســالمية، داعيا 
لتشكيل لجنة للقدس في كافة البرلمانات 

وتفعيلها في المحافل المختلفة. 
مؤامرة كبرى

من جانبه أوضح رئيس رابطة برلمانيون 
ألجــل القدس النائــب بالبرلمــان اليمني 
حميــد األحمــر أن رابطتــه تــدرك جحــم 
المؤامــرة الصهيونيــة وأبعادهــا، وقال:" 

إلنهاء نظام التفرقة العنصرية اإلسرائيلية 
وتطوير الحركة الدولية لمقاطعتها.

كمــا طالــب جيم هيــوم عضــو البرلمان 
اإلسكتلندي المجتمع الدولي بوضع أولوية 
إلنهــاء الحصار المفروض علــى غزة، كما 
بيــن جيني تونــج عضو مجلــس العموم 
البريطانــي أنــه لديهم تقارير مســتمرة 
عــن حجــم المعانــاة والظروف فــي غزة، 
موضحــا أن حركــة المقاطعة إلســرائيل 
تزداد نجاحاتها يوميًا وتشــكل قلق شديد 

إلسرائيل. 
كما أوضــح هوجو جوتي عضــو البرلمان 
التشــيلي أن الشــعب التشــيلي يقف جنبا 
إلى جنب مع الشعب الفلسطيني من أجل 
تحقيق أهدافه وعلى رأسها كسر الحصار 
وتحرير األســرى والنــواب المعتقلين في 

سجون االحتالل.
البرلمان العربي

إلــى ذلــك أكــدت النائــب األول لرئيــس 
البرلمان العربي البرلمانية الســودانية د. 
سامية أحمد أن القضية الفلسطينية محل 
نقاش دائم في البرلمان العربي، مفصحة 
عــن وجود تحرك داعــم لتطبيق القرارات 
المناصــرة  األمميــة والدوليــة والعربيــة 
للقضية الفلسطينية، مطالبة بفتح معابر 
قطــاع غزة البريــة، وإقامــة معابر بحرية 

نعمل لتنســيق الجهود البرلمانية لتفعيل 
دورهــا فــي دعــم القضية الفلســطينية 
والقدس وتشكيل لجان صداقة فلسطينية 

في كل برلمان.
العالمــي  المنتــدى  رئيــس  بيــن  كمــا 
ناصــر  د.  اإلســالميين  للبرلمانييــن 
الصانــع أن عقد الملتقــى الدولي في غزة 
المحاصــرة يؤكد علــى التحــدي وصمود 
الشــعب الفلســطيني، وطالب برلمانيين 
العالم بنصرة القضية الفلسطينية وإعادة 

تفعيلها في المحافل الدولية.
برلمانيون أوروبيون

من ناحيته أشــار عضو البرلمــان األوربي 
بارت ستايرز في كلمته أن ضغوطا تمارس 
علــى الحكومــة اإلســرائيلية مــن خالل 
األحزاب السياسية ومجلس الوزراء األوربي 
نصرة للقضية الفلســطينية، مشددا على 
أن احتــالل األرض الفلســطينية يجب أن 
يتوقف، كما بين جل إفانس عضو البرلمان 
األوروبــي وعضو عن حــزب مقاطعة ويلز 
أنه زار غزة ورأي حجم الظلم الواقع عليها 
مؤكــدًا أن هنــاك حركة تضامــن أوروبية 
قوية مع الشــعب الفلســطيني، كما أعلن 
ريتشارد بوي عضو في البرلمان اإليرلندي 
دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني 
مــن أجل العدالــة وتقرير المصيــر، داعيا 

ومنافذ جوية تكفل حرية الحركة والســفر 
لمواطني غزة. 

وفي ذات السياق شدد نائب رئيس مجلس 
الشورى االندونيسي د. هداية نور وحيد أن 
الحصار على غزة واختطاف النواب مخالف 
الدوليــة  الدولــي والتشــريعات  للقانــون 
وحقوق االنســان، مطالبا المجتمع الدولي 
بتطبيــق قــرارات األمــم المتحــدة إلنهاء 

االحتالل الصهيوني وفك الحصار. 
فــي حين طالــب نائــب رئيــس البرلمان 
التونسي عبد الفتاح مورو بطرد إسرائيل 
من االتحــاد العالمي للبرلمانات لمخالفتها 
أبســط قواعد االنتســاب وهــي االنصاف 

والعدل.
التوصيات

إلــى ذلك أوصــى الملتقى بضرورة كســر 
الحصــار الظالــم المفــروض علــى قطاع 
غــزة منذ عشــر ســنوات، وفضــح جرائم 
وانتهاكات االحتالل بحق القدس والضفة، 
مطالبــًا الفصائل الفلســطينية بتنســيق 
الجهود البرلمانية مــن أجل دعم القضية 
الفلســطينية والعمــل علــى تفعيل لجان 
البرلمانــات  فــي  المشــكلة  فلســطين 
واتحادات البرلمانات العربية واإلســالمية 
والدوليــة، وضــرورة إنشــاء لجنــة تعنى 
بشــؤون فلســطين فــي كل برلمــان من 

البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية. 
كمــا طالب الملتقــى البرلمانــات العالمية 
بالضغط لصالح شطب عضوية الكنيست 
من االتحادات البرلمانيــة الدولية بصفته 

العنصرية واالجرامية. 
وجــدد الملتقــى تأكيده علــى أن القضية 
العربيــة  لألمــة  مركزيــة  الفلســطينية 
الفلســطيني  للشــعب  وأن  واإلســالمية 
الحق في مقاومة االحتــالل لتحرير أرضه 
ومقدســاته وتقريــر مصيــره، كمــا دعــا 
المشاركين بالملتقى لتبي قضية األسرى 

وعلى رأسهم النواب المختطفين.
باإلضافة لدعــوة األطــراف المعنية كافة 
لضرورة دعم انتفاضة القدس واســنادها 
والعمل بكل الوسائل الكفيلة نحو تفعيلها 
وتطويرهــا، وثمن المشــاركون بالملتقى 
المصالحــة  إلنجــاز  المبذولــة  الجهــود 
التئــام  لضــرورة  داعيــن  الفلســطينية، 
المجلس التشريعي بالشــكل الذي يكفل 
له القيام بدوره بالصورة األكمل واألفضل.
وشــدد الملتقــى علــى ضــرورة فضــح 
إجــراءات االحتــالل العنصريــة وتعزيــز 
جهود المقاطعة لالحتــالل دوليًا وبكافة 
أشــكال المقاطعــة ومنــع التطبيــع مع 
الجهــود  توحيــد  وضــرورة  االحتــالل، 

لمواجهة االحتالل. 

بمشاركة برلمانيين من 12 دولة
الملتقى البرلماني الدولي يطالب بكسر الحصار وفضح انتهـــــاكات االحتالل ويؤكد على مركزية القضية الفلسطينية

برلمانيون أجانب:
اختطاف النواب مخالف للقانون الدولي 

وانتهاك للحصانة البرلمانية، وعلينا 
تفعيل مقاطعة االحتالل 

الحية: التشريعي 
يمثل الكل الفلسطيني 
وال يجوز االستمرار في 

تعطيله 
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النائب باسم الزعارير
الزعارير  النائب باســم  استهجن 
اســتمرار وتيرة التنسيق األمني 
مع االحتالل الصهيوني والتي كان 
آخرها التنسيق المشترك العتقال 
الشبان األربعة في الخليل بتهمة 
التخطيط لعمليــة ضد االحتالل، 
عبــروا الزعاريــر عــن اســتيائه 
األجهــزة  ســلوك  مــن  الشــديد 
األمنيــة التــي يقودهــا عبــاس، 
مطالبــًا بضرورة وقف التنســيق 
األمني ومحاسبة الرئيس عباس 
على هــذه الخروقــات التي تضر 
بقضينــا الوطنية وســيرة نضال 

شعبنا.
خــاص  تصريــح  فــي  وقــال 
"للبرلمان": في الوقت الذي تتزايد 
النداءات للســلطة الفلســطينية 
لوقــف مهزلة التنســيق األمني، 
المركــزي  المجلــس  وادعــاءات 
في حركــة فتــح باتخاذهم قرار 
مــع  األمنيــة  العالقــة  مراجعــة 
االحتالل، غير أن العالقات األمنية 
مع االحتالل تتزايد وتيرتها يومًا 
بعد يــوم، ملفتــًا ألن التنســيق 
األمني يفضح ممارسات السلطة 
غيــر الوطنية ألنهــا تمارس هذا 

النهج على نطاق واسع". 
مؤامرة مشتركة

ولفت النائب الزعارير أن شــعبنا 
يواجه مؤامرة مشتركة تستهدف 
أمنه وسالمة أبنائه، وتابع قائال:" 
فيمــا كان يتوقــع هــذا الشــعب 

من ســلطته أن تكون صادقــة ومخلصة 
في الدفــاع عنه وعن أمنــه وعن حقوقه 
والوقــوف في وجه االســتهداف االحتاللي 
لــه، إال أن الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة 
تعمل لصالح االحتــالل وخدمته وتقديم 
خدمة مجانيــة له باختطاف أبناء شــعبنا 
وتســليمهم لــه، ومنــع أي نشــاط يدعم 

االنتفاضة الفلسطينية".
وأشــار إلــى أن التســبيق األمني ســلوك 
معيب ومســيء لتاريخ شعبنا وتضحياته، 
ومــا قدمــه الشــعب علــى مــدى تاريــخ 
الثورة الفلســطينية من شــهداء وجرحى 
ومناضليــن منهــم ما زالوا خلــف قضبان 

االحتالل الصهيوني.
وطالــب النائب الزعاريــر الرئيس عباس 
بضــرورة إجــراء تحقيق لكشــف ما جرى 
للشبان الثالثة كي ال تتكرر حالة اختطاف 
الشــرفاء، كمــا طالــب بإعــادة النظر في 
نهج الســلطة التفاوضي والتنســيقي مع 
االحتالل، والعودة إلى صفوف أبناء شعبنا 

ومقاومته التي تعيد الحقوق.
النائب مروان أبو راس

أمــا النائب مروان أبــو راس فقد قال في 
تعليقه على تسليم خلية مدينة الخليل": 
محمود عباس يتمادى في طعنه للشعب 

الفلسطيني في الصدر ألنه ما عاد يخجل 
وهو أصبــح يتباهــى وبتفاخــر بالخيانة 

والعمالة مع االحتالل".
ولفــت أبــو راس إلــى أن الخيانة أصبحت 
بالنســبة لعباس وجهة نظــر وليس ذلك 

اإلشكالية ال أن تكون طرفا فيها".
 وحــذرت النائــب الحاليقــة مــن تمريــر 
هــذه القضيــة بــدون وقفــة احتجاجيــة 
جــادة وكبيرة من أبناء شــعبنا ومكوناته 
وفصائله سينذر بتكرار عمليات االختطاف 
للمقاومين مــن قبل تلك األجهزة التابعة 
لعبــاس كما حدث مــع الكثيرين من أبناء 

الشعب الفلسطيني.
ومضــت تقــول:" الســلطة فــي رام اهلل 
إجهــاض  تحــاول  األمنيــة  وأجهزتهــا 
االنتفاضــة أو القــدح بصــورة أو بإخــرى 
بأهداف هــؤالء المقاومين لإلســاءة لهم 
ولجهادهم ومقاومتهم غير أنها لن تفلح 

في ذلك". 
النائب مشير المصري

من جانبه اعتبر النائب مشير المصري 
أن التنســيق األمني هــو األخطر على 

ومستقبل  الفلسطيني  شعبنا 
ويشــكل  ووحدتــه،  قضيتــه 
خدمــة مجانية لصالــح العدو 
الصهيوني، وذكــر أن القانون 
الفلســطيني واتفــاق القاهرة 
نص على أن التنسيق األمني 
جريمــة وطنية يعاقــب عليها 
قــرار  عــن  فضــاًل  القانــون 
التابــع  المركــزي  المجلــس 
القاضــي  التحريــر  لمنظمــة 
األمنــي  التنســيق  بوقــف 
العالقــة األمنية مع  ومراجعة 

االحتالل.
 وتابــع قائــال:" بالتالي يكون 
جريمــة  األمنــي  التنســيق 
مركبة بحق القانون والشــعب 
واالتفاقات الوطنية، وال يؤمن 
بــه أو يمارســه إال مــن يتخذه 
متكئــًا للحفــاظ علــى موقعه 
وكرســيه، منددًا بأداء قيادات 
إلى  الذين حولوهــا  الســلطة 
أداة وظيفيــة أمنيــة لخدمــة 

االحتالل.
 وأكــد أن تداعيــات التنســيق 
األمنــي خطيــرة وهو ســبب 
رئيس من حالة التشــرذم في 
الموقــف الفلســطيني وتناحر 
البرامج السياسية، كما أنه من 
أســباب حالة الضعف التي تمر 
بها الجبهة الداخلية في الضفة 
الغربية، ويشــكل عقبة كبيرة 
في طريق تفاعــل االنتفاضة 
وهو مــا دلــل عليــه تصريح 
رئيس جهــاز المخابرات ماجد 
فــرج بإحبــاط الســلطة 200 
عمليــة فــي غضون الشــهور 

األولى من انتفاضة القدس؟
اعتقــاد  إن  يقــول:"  ومضــى 
بقدســية  الســلطة  رئاســة 
التنســيق األمني، في حين أن 
المقاومــة ال قدســية لهــا في 
قاموسهم، فهذا يخرجهم عن 
المربع الوطني، ويفقدهم أي 
شرعية ألي موقع سياسي بما 
في ذلك رئيس الســلطة الذي 
سيضعه ســلوكه غير الوطني 
أمام محاكمة تاريخية لجرائمه 
التي ارتكبها من خالل اجهزته 

األمنية".

فحسب بل أنه لم يعد يستحي من نهجه 
الخيانــي، وأصبحــت الخيانة بالنســبة له 
وألجهزته األمنية عمال مشرفا يتفاخرون 
ويتباهون به أمام وســائل االعالم وأمام 

العالم أجمع. 
وقال:" من اللحظة األولى التي أعلن فيها 
عباس عن قدســية التنسيق األمني فقد 
ســقط في أذهان الشعب ولم يعد رئيسًا 
ألحــد من الفلســطينيين الشــرفاء، ومن 
لحظة افتخاره بالتنســيق األمني توقعنا 
حدثًا كبيــرًا فكانت الفاجعة في تســليم 
هذه الخلية لالحتــالل، والغرابة أن هؤالء 
المرتزقــة الذيــن ينفذون أوامــر الخيانة 
والعمالة واالرتماء في حضن االحتالل من 
األجهــزة االمنية وابنائهــا يتقدمون دومًا 
في المواقــع والرتب واألماكن الســيادية 

في األجهزة األمنية في سلطة عباس". 
ومضــى يقــول:" مــا يفاجئنــا أن شــباب 
فلسطين تربوا في أحضان شعب حر كيف 
تقبلون االســتجابة لهذه األوامر الخيانية 
المعروفة؟"، مناشدا شباب األجهزة األمنية 
بعدم تلبية نداء قادتهم بالتنسيق األمني 

ومالحقة المقاومين في الضفة الغربية.
واقترح النائــب أبو راس العمل من جهات 
االختصــاص على محاكمة محمود عباس 
فورا وبــدون تأجيل ألنــه يعلنها صراحة 
أنــه جزء مــن االحتــالل وليس جــزء من 
الشعب الفلسطيني الساعي للتخلص من 

االحتالل وتحرير األرض والمقدسات. 
النائب سميرة الحاليقة

بدورهــا أكــدت النائب ســميرة الحاليقة 
أن االعتقال السياســي يعتبر عقبة كبيرة 
ليس فقط في وجه المصالحة بل في وجه 

القضية الفلسطينية برمتها.
وحملت النائب الحاليقــة األجهزة األمنية 
المسؤولية التامة عن السلبيات المترتبة 
على اســتمرار التنســيق األمني وتقديم 
خدمات مجانية الحتالل على حساب أبناء 
شــعبنا ومقاومته ونضاله ضد االحتالل، 
حــوار  لــدى  الحاليقــة  النائــب  وقالــت 
"البرلمان" معها:" مشاركة األجهزة األمنية 
بهذا الــدور يضعها في دائرة الشــبهات، 
خاصة وأن االعتقال السياسي ترتب عليه 
سلبية كبيرة أسمها الباب الدوار،  والشبان 
الثالثة كانــوا بحوزة جهاز المخابرات ولم 
يعلــن الجهاز عن اعتقالهــم إال بعد مرور 
عشر أيام على اختطافهم علما أن ذويهم 
توجهــوا الى األجهــزة األمنيــة كي تحل 

باتــت عمليات التنســيق األمني بين أجهزة أمن الســلطة فــي رام اهلل واالحتالل 
الصهيونــي وصمة عار علــى جبين منفذيها ومنظريها، فعلــى الرغم من تنصل 
االحتــالل مــن التزاماته األمنيــة كافة مع الســلطة غير أن األخيــرة مازالت تعمل 
خادمًا أمنيًا له، فهي مســتمرة باعتقال ومطاردة المقاومين في الضفة الغربية 
المحتلة، لدرجة أن األجهزة األمنية أصبحت تتنافس فيما بينها لتقديم المعلومات 
األمنية واالســتخبارية لالحتالل عن المقاومة ونشطاءها، وما سياسة الباب الدوار 

إال نموذجًا لذلك التنســيق األمني المنبوذ جماهيرًا وفصائليًا ومن مكونات شعبنا 
الفلسطيني كافة.

لقد كانت عملية اختطاف جهاز مخابرات السلطة للشبان الثالثة من مدينة الخليل 
ومــن ثم تســليمهم لالحتــالل األخيرة في هذا الملف ســيء الســمعة والصيت، 
"البرلمــان" حاورت عدد مــن نواب المجلس التشــريعي الفلســطيني حول الملف 

المذكور وأعدت التقرير التالي: 

طالبوا بمحاسبة مرتكبيه وقادة األجهزة األمنية
نواب: التنسيق األمني طعنة في صدر شعبنا واستمراره يعطل المصالحة
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زار وفــد مــن لجنــة التربيــة والقضايــا 
االجتماعيــة فــي المجلــس التشــريعي 
مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة، وكان 
علــى رأس الوفد رئيس اللجنــة النائب 
عبــد الرحمــن الجمــل، رافقــه أعضــاء 
اللجنــة النواب، خميــس النجار، ســالم 
سالمة، يوسف الشرافي، ومحمد شهاب 
وذلــك بهــدف الوقوف على ســير العمل 
بالمستشــفى واالطــالع علــى الخدمات 
المقدمة للمواطنين والمساهمة في حل 
اإلشــكاليات التي تواجه قسم أورام الدم 
والــذي تم نقله مســبقا من مستشــفى 

الشفاء إلى مستشفى الرنتيسي.
وكان فــي اســتقبال أعضــاء اللجنة كل 
مدير عام المستشــفيات د. عبد اللطيف 

الحاج، والقائم بأعمال مدير مستشــفى 
الرنتيســي د. محمد أبو سلمية، ورئيس 
قسم أورام الدم د. خالد ثابت، وعدد من 
طواقم العاملين بالمستشفى من األطباء 

واإلداريين.
واستمع وفد النواب لشرح حول المشاكل 
التي تواجه مستشــفى الرنتيسي، حيث 
أوضح القائمين على المستشــفى أنهم 
يعانــون مــن ضيــق المــكان وتكــدس 
المرضى فــي العيادة الخارجيــة، وعدم 
توفر الغــرف المالئمة لفحص المرضى، 
كمــا اشــتكوا مــن عــدم وجــود أجهزة 
حاسوب وطابعات وما يخص حفظ ملفات 

المرضى. 
وناشد مدير المستشفى الجهات المعنية 

وخاصة وزارة الصحــة برام اهلل بضرورة 
توفيــر األدوية الالزمة لعــالج المرضى، 
وخاصة مرضــى الســرطان، منوهًا ألن 
نســبة النقص فــي عالجات الســرطان 
قــدرة  لعــدم  ملفتــًا  بلغــت 30%،  قــد 
المستشــفى على توفير الخدمة الالزمة 
للمرضى نتيجة نقص األدوية باإلضافة 

للمشكالت األخرى.
وفــي نهاية اللقاء قدمــت اللجنة جهازي 
حاســوب وطابعة للمستشــفى، ووعدت 
بالعمــل مــع الجهــات ذات االختصــاص 
من أجل تذليل العقبات والتســهيل على 
المرضى وخاصة مرضى السرطان حتى 
يتمكن المستشــفى من االســتمرار في 

تقديم الخدمات لهم. 

خالل مهرجان نسوي في رفح
التشريعي: ال مستقبل ألصحاب 
التنسيق األمني والمفاوضات 

أكد د. أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي، أنه ال يمكن 
ألحــــد تغيير قرار الشــعب الفلســطيني باتباع نهج مقاومــة االحتالل 
اإلســرائيلي أو التأثير على هذا القرار حتى تحرير فلســطين من دنس 

المحتل الغاصب.
جــاء ذلك خالل مهرجان "أبشــري يــا قدس إنا قادمــون"، الذي نظمته 
الحركة النســائية اإلســالمية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، دعما 
النتفاضة القدس وإحياء لذكرى الشهداء القادة أحمد ياسين وعبد العزيز 

الرنتيسي والراحلة مريم فرحات "أم نضال".
وقــال بحر: "إننــا منتصرون بإذن اهلل رغــم الجراحات والمؤامرة ورغــم 
الكيد، النصر لقضيتنا وشــعبنا واعلمــوا أننا ماضون في حماية شــعبنا 
وحدودنا وإننا لم ولن نتدخل في أي شــــأن عربي مهمــا كانت الظروف 

واألحوال، وال يمكن ألحــد أن يملي علينا، ونحن نملي وال يملى علينا".
وطالــب الشــــعوب العربيــة وخاصــة مصر بــأن تكون على مســــتوى 
المســئولية في حمل أمانة القدس، مضيفا: "نحن ماضون على طريــق 
واحد ال اعوجاج فيه وال يســــتطيع أحد أن يؤثــر على قرارنا ألننا قدمنا 

الشهداء واألسرى والجرحى". 
وأكد أن المقاومة ســتحرر األســرى من ســجون االحتــالل كما فعل في 
صفقة "وفــاء األحرار"، مبينا أن االحتالل يشــعر بالخــوف ويعيش حالة 
تخبط جراء انتفاضة القدس التي أربكت موازينه. ووجه بحر رســالة لكل 
المتآمرين على القضية الفلسطينية على المســــتوى اإلقليمي والدولي 
إلجهــاض انتفاضــة القدس، شــــدد فيها على اســــتمرار االنتفاضــــة 
والمقاومة، قائــــال: "دماء فتياتنا هديل وإســراء وبيان وغيرها ال يمكن 

إال أن ننتصر بها".
وتابــــع: "قــــرار االنتفاضــــة بأيدي الشــــهداء والجرحى واألســرى وال 
يمكــن ألحــد أن يوقفها"، مضيفا: "هــؤالء الواهمون الذين يســتمرون 
فــي التنســــيق األمنــي والمفاوضات ويفتشــــون عن الســكاكين في 
حقائب الطلبة، ال مستقبل لهم، ال مستقبل لمن يحاصر شعبنا ويالحق 

المقاومة، فشعبنا سيلفظهم".

لجنة التربية في المجلس التشريعي تنظم 
زيارة تفقدية لمستشفى الرنتيسي

اســتقبل د. أحمــد بحــر النائب األول 
لرئيــس المجلس التشــريعي مؤخرًا 
بمكتبــه في مدينــة غزة وفــدًا من 
وزارة األســرى والمحرريــن يتقدمــه 
وكيل الــوزارة بهاء الديــن المدهون 
بحضــور النــواب محمد فــرج الغول، 
جميلة الشنطي، وأمين عام المجلس 

التشريعي د. نافذ المدهون.
وبحــث وفــد الــوزارة مع التشــريعي 
قائمة الفعاليات المنوي تنفيذها إحياًء 
ليوم األسير الفلســطيني، باإلضافة 
لتوضيح أهم المشكالت التي يعاني 
منها أســرانا داخل ســجون االحتالل، 
وقــدم الوفــد شــرحًا حــول أوضــاع 
األسرى في الســجون وجهود الوزارة 
الرامية لخدمتهــم وتفعيل قضيتهم 

فــي المحافل الوطنية والمؤسســات 
الدولية المختلفة. 

بدوره أعرب بحر عن تقديره للجهود 
التــي تبذلهــا وزارة األســرى وخاصة 
فيما يتعلق بتعريف الجماهير بمعاناة 
القضبــان، وتنســيق  أســرانا خلــف 
الفعاليات الجماهيرية التي من شأنها 
أن تبقي قضية األســرى حاضرة في 
األذهــان، معلنــًا عــن نيــة المجلس 
التشريعي عقد جلسة خاصة بمناسبة 
يوم األسير الفلسطيني والذي يوافق 
السابع عشــر من الشهر الجاري على 
أن تُعقد الجلسة بمقر وزارة األسرى 
والمحرريــن فــي مدينة غــزة بهدف 
لفت أنظار العالم لمعاناة أســرانا في 

سجون االحتالل. 

أقر جلسة خاصة بمناسبة يوم األسير
التشريعي يستقبل وفدًا من وزارة األسرى ويقر جلسة 

بمناسبة يوم األسير الفلسطيني


