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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

انتــظار
منذ توقيــع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحمــاس في القاهرة بداية 
الشــهر الجــاري، واالنتظــار هو ســيد الموقف لــدى معظم أبناء الشــعب 
الفلسطيني إن لم يكن كلهم، بات المواطن ينتظر رؤية المصالحة حقيقة 
واقعة على األرض لعلها تزيل أو تخفف من همومه وأوجاعه التي كرّســها 

االنقسام والحصار والحروب المتكررة على مدار عقد من الزمان أو يزيد!!  
الموظــف بالوظيفــة العمومية أيضًا ينتظــر، فهو ينتظر وعــود حكومته 
التي يأمل اإليفاء بها بالســرعة الممكنة وصواًل إلى لحظة دمج الموظفين 
والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات ليتمكنوا من خدمة الوطن وحماية 
المواطن جنبًا إلى جنب مع زمالئهم وأبناء شعبهم موظفي السلطة ما قبل 
االنقســام، عملية دمج الموظفين ضرورية إلنهــاء الفوارق بينهم ولنثبت 

للعالم أننا موحدون وأن االنقسام بات خلف ظهورنا. 
االنتظار ســيد الموقف بالنســبة للتجار ورجال األعمــال وأصحاب المصانع 
والمحال التجارية والحرفية، الذين ينتظرون مبادرة حكومتهم لألخذ بزمام 
االقتصاد في البالد وترميمه وصيانته بالســرعة الممكنة، وتهيئة الظروف 
للتجارة بشكل أفضل مما كان عليه الحال في السابق، يأمل رجال األعمال 
بتحســن االقتصاد وتحريك عجلته نحو األمام، وإتاحة للفرصة لهم للتنقل 
بين جناحي الوطن الجريح ليقدموا خدماتهم وسلعهم للوطن والمواطنين 
كافة بغض النظر عن أماكن تواجدهم وســكناهم، ولعل انهاء االنقســام 
يســاهم فــي تدويل تجــارة شــعبنا وتصديــر بضائعنا للــدول الصديقة 

والشقيقة والمحيطة األمر الذي سيساهم في نهضة االقتصاد الوطني.
األطباء والمهندســون والمعلمــون وحملة الشــهادات الجامعية.. كلهم في 
حالة انتظار لعل المصالحة تســمح بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، 
ولعل رئيس الحكومة يطير إلى عواصم العالم العربي واإلسالمي والقارات 
األخرى ويبرم لنا عقود تتيح لكوادرنا المؤهلة بالشهادات والخبرات بالعمل 
في الخــارج األمر الذي من شــأنه تحســين االقتصاد الشــخصي والعائلي 
والوطنــي والتخفيف من حــدة االحتقان الداخلي ووضع حد لســقف اليأس 
والمعاناة لدى جيل الشباب والناجمة عن البطالة والفقر والشعور بالضياع. 
قطــاع غزة والحالــة التي خلفهــا االنقســام والحصار عليه أيضــا بانتظار 
الحكومة القادمة لتضع له الحلول المناســبة للمشكالت الكبيرة، الكهرباء، 
المياه، المعابر،.. وغيرها من المشــكالت التي بلغ فيها الســيل الزبى، ولم 
يعد بمقــدور المواطن الصبر عليها أكثر من ذلــك، المواطن الغزي ينتظر 
فتح المعابر ليتمكن من حرية السفر والتنقل والتعليم واإلقامة في الخارج 

إذا شاء أو دعته الظروف لذلك. 
باختصــار الجميع ينتظر الحكومة القادمة والــدور المطلوب منها أن تلعبه 
دون مماطلة وال تسويف أو تأجيل، فال بد للحكومة أن تكون عند حسن ظن 
شــعبها بها، وعليها أن تذيب الفوارق التي خّلفها االنقســام، فال فرق بين 
الضفة وغزة، فجنين القســام هي كرفح الصمــود ونابلس ورام اهلل كغزة 
وجباليــا، بالتالي ال قيمة للتفريق بين أبناء الشــعب الواحد وال داعي لذلك 

أصاًل. 
آمل أن تكون طموحات شعبنا وآماله ومعاناته محل تقدير الحكومة وتسعى 
نحو فكفكة األزمات بكل جد وإخالص وهمة ويقين بأن المستقبل يجب أن 
يكون أفضل مما هو عليه الواقع اليوم، وكلي أمل أن تتفرغ كبرى الحركات 
الفلســطينية بعــد تخففها مــن إرث الحكم لصياغة رؤيــة عملية وواقعية 

لتحرير األرض والوطن والمقدسات وطرد المحتل وبناء االنسان. 
ِ ِبعِزيٍز وَما َذلكَ عَلى اهللَّ
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

 هاتف د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني الطالبة 
مهنًئــا  الشــريف  عفــاف  الفلســطينية 
بفوزها بالمركز األول في مسابقة تحدي 
القــراءة المنعقدة فــي دبــي باإلمارات 

العربية المتحدة. 
وأشاد "بحر" أثناء مكالمته مع "الشريف" 
بجهودها ومثابرتها واســتعداداتها التي 
أهلتهــا للحصول علــى هــذه المرتبة، 
معتبرًا فوزها بمثابة اســتمرار لمسيرة 
اإلنجــازات الفلســطينية المتالحقة في 
مجال العلــم والمعرفة والثقافة، مؤكدًا 

أنه انتصار للحق الفلســطيني وللشعب 
والوطن والقضية. 

نموذج لسفيرة فلسطينية
إلى ذلك هنأت النائبة جميلة الشــنطي 
الطالبة "الشــريف" في اتصــال هاتفي 
للشــعب  مفخــرة  واعتبرتهــا  معهــا، 
الفلســطيني، موضحــة أن هــذا الفــوز 
يشــكل رافعــة للقــدرات الفلســطينية 
وانتصار للحق الفلسطيني، مضيفة أنها 
تعد نموذج لســفيرة فلسطينية ناجحة، 
وأنها قدمت وجه مشرق لنساء فلسطين.
وبدورهــا شــكرت الطالبــة "الشــريف" 

الدكتور "بحر" والنائبة "الشــنطي" على 
مبادرتهما باالتصال بها وتهنئتها معتبرة 
أن فوزهــا بمثابــة فوز لكل فلســطين 

مضيفة أنها بأن فلسطين كلها فازت.
يذكر أن مبادرة تحــدي القراءة العربي، 
هي مبــادرة أطلقها حاكم دبي الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف تعزيز 
القــراءة والمعرفــة في العالــم العربي، 
وكانت "الشريف" وهي من مدرسة بنات 
البيــرة الجديدة بالضفــة الغربية كانت 
من بين خمسة متسابقين من جنسيات 

عربية مختلفة تنافسوا على اللقب. 

"بحر" يهاتف الطالبة عفاف الشريف مهنًئا بحصولها 
على المركز األول بمسابقة تحدي القراءة

النائب األسطل يزور جهاز الدفاع المدني بمحافظة رفح
 زار النائب يونس األســطل جهاز الدفاع 
المدني بمحافظــة رفح بحضور عدد من 
ضباط من التوجيه السياســي والمعنوي 
بمحافظــة رفــح، والتقى بمديــر الجهاز 
العقيد عبد العزيز العطار، الذي استعرض 
أوضــاع جهــازه والمعوقات التــي يعاني 
منها، وشرح إنجازات الجهاز التي تحققت 

على الرغم من قله اإلمكانات المتاحة. 
وأشــار العقيــد "العطــار" إلــى أن آليــات  
وسيارات الدفاع المدني معظمها متهالكة 
وقديمة وأن الجهاز لم يقدم على تجديد 
هذه اآلليات منذ فترة طويلة بســبب قلة 
اإلمكانيــات وانعــدام الموازنــات، داعيــا 
الجهــات المعنيــة والمنظمــات الدوليــة 

للمســاهمة في تحديث آليات الجهاز 
ورفده بســيارات ومعــدات حديثة من 

شأنها تطوير عمل الجهاز.
مــن جانبه شــكر النائب "األســطل" 
جهــاز الدفــاع المدني قــادة وضباط 
وأفراد علــى جهدهم الحثيث للحفاظ 
علــى أمــن المواطــن وأمانــه معزيًا 
ذلك إلــى العقيدة الوطنيــة واألمنية 
والمرجعيــة اإلســالمية التي ينتمون 
لها، معبرًا في الوقــت ذاته عن أمله 
بإتمــام المصالحــة الوطنيــة وإعادة 
لتوحيــد  داعيًــا  الوطنيــة،  الوحــدة 
األجهزة األمنيــة وتقدمها نحو حماية 

الوطن والمواطن. 
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التشريعي يهنئ 
"اإلسالمية" بتفوقها على 
مستوى الجامعات العربية 

عقد جلسة خاصة وناقش واقع االستيطان وسبل مواجهته 

"التشريعي" االستيطان سرطان ال بد من اجتثاثه وعلى السلطة في 
رام اهلل رفع يدها الثقيلة عن المقاومة 

دويك: استمرار تعطيل البرلمان سيصيب المنظومة 
السياسية والقانونية بخلل واسع

عقــد المجلس التشــريعي بمقره في مدينــة غزة أمس 
األول جلسة خاصة ناقش خاللها تقرير اللجنة السياسية 
حول االســتيطان في األراضي الفلســطينية، وحذر نواب 
المجلس من تعاظم نسبة االستيطان في الضفة الغربية 

والقدس خالل الســنوات األخيرة بسبب محاربة السلطة 
في الضفة للمقاومة ومالحقة المقاومين واالكتفاء بشعار 
المقاومــة المســلحة فقط دون فعل شــيء حقيقي على 
أرض الواقع من شــأنه مكافحة "ســرطان" االســتيطان، 

التشــريعي  المجلــس  رئيــس  دعــا 
الفلســطيني، عزيز دويــك، إلى عقد 
وتفعيــل البرلمــان، لتجــاوز أي خلل 
في المنظومة السياســية والقانونية 
الفلســطينية، منوهًــا إلــى أن هــذا 

الخلل سيصعُب تداركه بعد ذلك.
وشــدد دويك فــي بيان صحفــي، أن 
المنظومة  "خلــاًل واســعًا ســيصيب 
لــم  إذا  والقانونيــة،  السياســية 
يجــر العمــل علــى تفعيــل المجلس 
التشريعي وقيامه بدوره المنوط به".

وأشــار إلــى أن كل دقيقــة تمر على 
غياب المجلس التشــريعي، سيصيب 
الحيــاة السياســية برمتهــا بأمراض 
وأعراض كثيرة وواسعة، مشددًا على 
وجود قضايــا محلية متعــددة تحتاج 

لرأي وموقف التشريعي منها.
المجلــس  تفعيــل  أن  إلــى  وأشــار 
التشــريعي متفقٌ عليه في اتفاقات 
المصالحــة؛ التــي جــرت ســابًقا بين 
حركتــي حمــاس وفتــح، وأن تفعيله 
أي )البرلمــان( أســاس قانونــي لنيل 
أي حكومــة قادمــة الثقــة والمتابعة 
من بوابته، وصمــام أمانٍ للمنظومة 

السياسية والقانونية.
ولفــت رئيس البرلمان الفلســطيني، 
إلــى أن المجلــس التشــريعي مغيب 
بشكل كامل منذ عدة سنوات"، داعيًا 
"الرئيــس محمود عبــاس لعقد دورة 
طارئــة للمجلس، تكــون بمثابة فتح 
بوابة التئام المجلس لــدورات الحقة 

في إطار عمله ومهامه.

وشــدد النواب أثناء مناقشــتهم للتقرير على أن مقاومة 
االســتيطان بمثابة واجــب ديني وأخالقــي ووطني على 
الفلســطينيين جميعا، ودعا النواب لضــرورة بذل أقصى 
الجهــود علــى الســاحة الدوليــة والسياســية ألجل منع 

االحتــالل من التغول على األرض الفلســطينية ومحاربة 
ظاهرة االســتيطان عبر المقاومة المســلحة وغيرها من 
الوســائل الفاعلــة ســيما المحاكــم الدولية، وفــي ختام 

الجلسة أقر النواب تقرير اللجنة السياسية باإلجماع.

النائب أبــو حلبية يشــارك في 
المقــدس  بيــت  رواد  ملتقــى 

التاسع في إسطنبول
03

اعالم التشريعي ينظم سلسلة 
وشخصيات  لمؤسســات  زيارات 

07إعالمية
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التشريعي: استمرار اإلجراءات االنتقامية تعرقل 
التشريعي: موقف "الغانم" يعبر عن جهود المصالحة

ضمير األمة وأحرار العالم 

دعا عباس لرفع الفيتو عن المجلس التشريعي وتفعيله بالضفة

النائب العبادسة: استمرار اإلجراءات العقابية 
على غزة وصمة عار على من يفرضها

دعا إلطالق سراح النواب المختطفين.. 
"بحر" يهاتف النائب محمد الطل مهنًئا باإلفراج عنه من سجون االحتالل

المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  أكــد 
التشــريعي الفلســطيني أحمــد بحر، أن 
اســتمرار اإلجراءات االنتقامية بحق أهلنا 
فــي قطاع غزة تعرقل جهــود المصالحة 

الفلسطينية.
وقــال "بحــر" في بيــان صحفــي أصدره 
المكتــب اإلعالمــي للتشــريعي أن عدم 
إقدام رئيس السلطة على رفع اإلجراءات 
االنتقاميــة التــي ســبق وفرضهــا على 
قطاع غزة وتلكــؤه في تطبيق تفاهمات 

أكــد النائب يحي العبادســة أن اســتمرار 
اإلجراءات العقابية على شعبنا الفلسطيني 
في غزة بعــد توقيع اتفاق المصالحة في 
القاهرة مؤخرًا تشكل وصمة عار على من 
يفرضها، موضحًا أن أعداء الشعب هم من 

يعاقبونه ويحاصرونه.
ونــدد النائب "العبادســة" في تصريحات 
إعالمية أدلى بها مؤخرًا بمحاصرة الشعب 
الفلسطيني وفرض العقوبات عليه، داعيًا 

الشعب لتصحيح هذه المعادلة.
وأشار إلى أن رفع المعاناة وحل المشكالت 
والتعامــل بمصداقيــة عاليــة وشــفافية 
وتوزيــع  الوطــن  أبنــاء  بيــن  ومســاواة 
عــادل للموازنــة بيــن الضفــة والقطاع 
تشــكل مصداقيــة لتطبيــق المصالحــة 
الفلســطينية، مطالبًا بعــدم التباطؤ في 

تطبيق المصالحة.
وطالــب رئيس الســلطة محمــود عباس 
برفع الفيتــو على المجلس التشــريعي، 
مشــيرًا الســتجابته لضغوطات االحتالل 
التشــريعي  عمــل  لتعطيــل  وأمريــكا 
الشــعب  إرادة  ومصــادرة  الضفــة  فــي 

هاتــف النائــب األول لرئيــس المجلــس التشــريعي 
أحمــد بحر، النائب عن محافظــة الخليل محمد الطل 
مهنًئا باإلفراج عنه من ســجون االحتالل، ودعا "بحر" 
المجتمع الدولي لتولي زمام المبادرة والقيام بواجباته 
اإلنسانية تجاه النواب المختطفين في سجون االحتالل 

والعمل الفوري من أجل ضمان االفراج عنهم. 
بدوره قــال النائــب الطل:" إن األســرى في ســجون 
االحتالل يستبشــرون خيرًا ممــا يتواردهم من أخبار 
عن انهاء االنقسام الفلســطيني، وتوقيع حركتا فتح 
وحماس على اتفاق مصالحة في القاهرة، حيث يأملون 
أن تنعكــس المصالحة عليهم بنيــل حريتهم، وهم 
يتأملون أن ينعكس اتفاق المصالحة على أوضاعهم، 

وأن تعمــل الحركات الوطنية علــى تحريرهم بكافة 
الوسائل ".

وأضــح "الطل أثنــاء المكالمة الهاتفية مــع "بحر" أن 
االحتالل يواصل امعانه في التنكيل باألسرى، وانتهاج 
سياسات قمعية متعددة ضدهم، حيث يواصل اقتحام 
غرف األســرى والتفتيش الليلي المفاجئ، كما يتعمد 
االحتالل احداث تنقالت لألسرى في السجون بصورة 

مفاجأة.
من ناحيته أشــار "بحــر" لجهود المجلس التشــريعي 
في قضية األســرى وتبنيه للدفاع عنهــم والتواصل 
مــع الجهــات الرســمية والدوليــة والمحليــة من أجل 
حملهــا على العمل لالفراج عنهــم، موضحًا أن اتفاق 

المصالحــة يدعــم حقــوق األســرى، داعيًا الســلطة 
الفلســطينية وحركات المقاومة للعمل بشكل جذري 

لالفراج عنهم جميعًا.
يذكــر أن ســلطات االحتــالل كانــت قــد أفرجت يوم 
الجمعــة الماضي عن النائب "الطــل" البالغ من العمر 
"51" عامًا، علمًا بأنه أمضى من عمره أكثر من "11" 
عامًا في سجون االحتالل، وتعرض خالل فترة سجنه 
األخيرة لوعكة صحية نقل على أثرها الى مستشــفى 
"شــعاري تصيــدق" لتلقي العــالج، حيــث يعاني من 
تضخم في مجــرى المرارة وقرحة في االثني عشــر، 
إضافــة إلــى إصابتــه بمــرض الســكري والضغــط 

المزمنين، ومشاكل في القلب.

واتفاقيــات المصالحة التي جــرت مؤخرًا 
في القاهــرة وعدم مبادرة الســلطة في 
تفكيــك أزمات قطــاع غزة ينذر بنســف 

جهود المصالحة.
وأشــار إلى أن الســلطة مازالــت تمارس 
الجرائم اإلنسانية بحق القطاع ومواطنيه 

على الرغم من توقيع اتفاق المصالحة.
وأشــاد "بحر" بالدور المصــري في انجاز 
اتفــاق المصالحــة فــي القاهــرة وأضاف 
أنه لــوال تلــك الجهــود لمــا كان التفاق 

ثمــن د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني موقف 
رئيــس مجلس األمــة الكويتي مرزوق 
الغانــم، الــذي هاجم الوفــد البرلماني 
االتحــاد  مؤتمــر  فــي  اإلســرائيلي 
البرلمانــي الدولــي المنعقــدة بمدينة 
ســانت بطرســبورغ في روسيا ووصف 
"الغانم" دولــة الكيان باالحتالل القاتل 
لألطفــال، ونعــت ممثــل االحتالل في 
المؤتمر بممثل مرتكبي جرائم الغصب 
وإرهــاب الدولة المنظــم، وطرد ممثل 

االحتالل من قاعة االجتماعات.
وأشاد "بحر" في تصريح صحفي أصدره 
المكتب اإلعالمي للتشــريعي األسبوع 
"الغانــم" ووصفه  المنصــرم بموقــف 
بأنــه يعبــر عن ضميــر األمــة العربية 
واإلســالمية وكل أحــرار العالــم الذين 
يعتبرون إســرائيل كيان غاصب ودولة 
احتالل مصيرها إلى زوال، مشيرًا إلى 
أن "الغانــم" بات يحظــى بدعم وقبول 
شعبي في الشــارع العربي بعد تعبيره 
عن آمال ومعتقدات ماليين المواطنين 
واألحرار في العالم العربي واإلسالمي.

كما أشاد "بحر" بمداخلة الوفد التونسي 
في فــي ذات المؤتمر والتي اعتبر فيها 

أن كلمــة "الغانــم" غنيــة المضمــون 
تمــس  قضايــا  وعكســت  وواضحــة، 
مشــاعر المواطن العربي ومواقفه من 
القضية الفلســطينية وإدانة ممارسات 
الكيــان الصهيوني المحتــل والغاصب، 
مبرًقا بالتحية لــكل البرلمانيين العرب 
المشــاركين بالمؤتمــر الذيــن تحــدوا 
االحتــالل وممثليــه بالتصفيــق الحــار 
وســاهموا بطرد الوفــد الصهيوني من 

قاعة االجتماعات. 
وعبــر عــن ســعادته وتأييــده لجــرأة 
"الغانــم" والوفــود البرلمانيــة العربية 
فــي فضــح االحتــالل أمام مشــرعين 
مــن مختلف دول وأنحــاء العالم، داعيًا 
محاصــرة  سياســة  فــي  لالســتمرار 
برلمانييــن االحتــالل وطردهــم مــن 
المحافل الدولية والمنتديات البرلمانية 

العالمية. 
إلــى ذلــك قــدّر "بحــر" عاليًــا موقف 
االتحاد البرلماني الدولي الذي اســتنكر 
استمرار اختطاف النواب الفلسطينيين 
والزج بهم في سجون االحتالل، مثمنًا 
مطالبــة االتحاد بإطالق ســراح النواب 
التــي  البرلمانيــة  الحصانــة  وحمايــة 

يتمتعون بها.  

الفلسطيني.
وأوضــح أن المجلــس التشــريعي يمثل 
إرادة الجماهيــر التي انتخبته، مؤكدًا بأن 
االلتفاف على هذه اإلرادة جريمة أخالقية 

المصالحــة أن يتــم، متمنيــًا لجمهورية 
مصــر العربية أن تعود لممارســة دورها 
الســيادي والريــادي في الوطــن العربي 
واإلســالمي والســاحة الدولية، مؤكدًا أن 
مصر ســتراقب تنفيذ األطــراف المعنية 

لبنود اتفاق المصالحة.
وطالــب الســلطات المصرية بممارســة 
الضغط على عباس لإلســراع في تنفيذ 
بنود المصالحة الفلسطينية للتخفيف من 

معاناة المواطنين وحل األزمات.

ووطنيــة، داعيــًا الجميع لالنحيــاز إلرادة 
الشعب الضغط على أصحاب القرار لدعوة 
المجلس التشــريعي لالنعقاد في الضفة 

والقطاع.

لطرده وفد االحتالل من البرلمان الدولي
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3 أخبار ومقاالت

االستيطان سرطان ال بد من 
اجتثاثه

ما زال االحتالل مســتمرًا في ســرقة أرضنا المباركة عبر االســتيالء على 
األرض ومصادرتها وإقامة مســتوطناته عليها، وتستند فكرة االستيطان 
الصهيوني إلى بُعد توراتي ديني بهدف توظيفها سياســيًا في إقامة هذا 
المشــروع الصهيوني اللعين، كما تنظر الحركة الصهيونية لالســتيطان 
بوصفــه حقًا طبيعيــًا لليهود يجب العمــل على تعزيزه وإيجــاد الظروف 
المواتية الســتمراره فكانت الهجرة اليهودية واســتيطان فلسطين ضمن 

الرؤية االستراتيجية لمشروع الدولة الصهيونية في المنطقة.
وهنا يمكن اإلشارة إلى ما قاله أول رئيس وزراء لدولة الكيان )بن غوريون( 
فــي األمم المتحدة حينما أعلن أمام العالــم كله عقيدة اليهود في تملك 
فلســطين فقال:" قد ال يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي 
أو قانونــي ولكن فلســطين حق لنا من منظور دينــي فهي أرض الميعاد 
التي أعطانا اهلل إياها من النيل إلى الفرات يجب اآلن على كل يهودي في 
األرض أن يهاجــر إلى إســرائيل ومن لم يفعل فإنــه يكفر بتعاليم الدين 
اليهــودي" ثم قال، ال معني لفلســطين بدون القــدس وال معني للقدس 

بدون الهيكل وال معني لقيام إسرائيل على غير أرض الميعاد. 
لــذا فــإن الكيان الصهيوني المســخ ال يقيم وزنًا لعشــرات القرارات التي 
أدانت االســتيطان بوضوح قرارات األمــم المتحدة، مجلس األمن الدولي، 

وحقوق اإلنسان وغير ذلك.
كما أن اتفاقية أوسلوا زادت الطين بلة فزاد االستيطان سبع مرات بعدها 
أما موقف الســلطة في إصرارها على التنسيق األمني ومالحقة المقاومة 
فقد أعطى الضوء األخضر للكيان بمواصلة االســتيطان بشراهة وارتياح، 
وهــذا األمر بدا واضحًــا ال لبس فيه وال غموض، وليس هناك من أحد لم 
يعد يعتقد بأن أوسلوا كبلت شعبنا وقيدت حريته وأعطت االحتالل مزيدًا 

من الحرية وأطلقت يده نحو التغول على األرض وتدنيس المقدسات.
إنني من موقع المســئولية أدعو لمعالجة أزمة االستيطان واألزمات التي 
تسبب بها االحتالل من خالل المقاومة بكل السبل والوسائل واالمكانيات 
المتاحة لدى شعبنا وأصدقائنا في العالم العربي واإلسالمي وأحرار العالم 

كله.
ال بد لنا جميعًا أن نعلم بأن المقاومة قد كفلها القانون الدولي ونص على 
حرية الشــعوب المحتلة في مقاومة االحتالل والســعي نحو التخلص منه 
ونيل الحرية واالســتقالل، من حقنا أن نمارس أشكال المقاومة كافة ضد 
المحتل الغاشــم وليس من حق أحد كائــن من كان أن يمنع المقاومة من 

تنفيذ أعمالها طالما أن هناك أرض محتلة.   
وهنا فإنني ُأذكر شعبنا في كل مكان وأمتنا العربية واإلسالمية أن شارون 
انسحب من قطاع غزة عام 2005م وهو الذي كان يقول نتساريم مثل تل 
أبيب، لماذا انســحب؟ هل انسحب بقرارات األمم المتحدة أم بالمفاوضات 
العبثية.... انسحب مرغمًا بسبب ضربات المقاومة من فوق األرض وتحت 
األرض فخرجوا أذلًة صاغرين مصداقًا لقوله تعالى "وََقَذفَ فِي ُقُلوِبِهمُ 
الرُّعْبَۚ  يُخِْربُوَن بُيُوتَهُم ِبَأيْدِيِهمْ وََأيْدِي اْلمُؤْمِِنينَ َفاعْتَِبرُوا 

يَا ُأولِي اأْلَبْصَاِر" الحشر 2.
فال ســبيل إلنهاء االســتيطان إال بالمقاومة وخاصة المسلحة ألن مقاومة 
االستيطان ضرورة وحق وواجب وطني وديني وأخالقي على الفلسطينيين 
جميعًا أن يعملوا صفًا واحدًا إلزالة هذا السرطان االستيطاني وتطبيق حق 

عودة الالجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم.
وختامًا فإنني أطالب المجتمع الدولــي والمنظمات العالمية وأحرار العالم 
كافة بالعمل من أجل مســاعدة شعبنا البطل لبسط سيطرته على أرضه 
التاريخيــة وإجبــار االحتالل على الرحيــل عنها، إنني علــى ثقة بأن يوم 
النصر بات قريبًا ال محالة، وأن عودتنا ألرضنا المقدسة هي حقيقة قرآنية 

وحتمية دينية وما ذلك على اهلل بعزيز

ْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم ". " َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهم مِّ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

زار وفــد برلماني برئاســة د. أحمد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الفلســطيني الجامعة اإلســالمية مهنئا 
بتفوقها على مستوى جامعات الوطن العربي، وشارك بالزيارة 
رئيس وأعضاء لجنة التربية "بالتشريعي" النواب: عبد الرحمن 
الجمل، ســالم سالمة، ويوسف الشرافي، وكان في استقبالهم 
رئيس مجلس أمناء الجامعة اإلســالمية نصر الدين المزيني، 

ورئيس الجامعة ناصر فرحات.
بــدوره عبر "بحر" عن فخره بحصول الجامعة اإلســالمية على 
المرتبــة "55" من بيــن الجامعات التي تــم تصنيفها من بين 
ما يقــارب "1000" جامعة ومؤسســة تعليم عالــي في العالم 
العربي، معربًا عن ســعادته بهذا التقدم واالنجاز، ومؤكدًا أن 
الجامعة اإلسالمية بات منارة حضارية ومفخرة وطنية بامتياز.

وأكد استعداد المجلس التشريعي للتعاون المشترك مع الجامعة 

اإلســالمية على األصعدة كافة سواء العلمية أو البحثية أو غير 
ذلك من مجاالت العمل المشترك، مشددًا على ضرورة التعاون 
بين المؤسستين فيما يتعلق بدراسة مسودات القوانين، وعقد 
ورش العمل المتخصصة لبحــث المواد القانونية قبل عرضها 

على النواب لقراءتها وإقرارها وفًقا لألصول والقانون. 
من جهته عبر "المزيني" عن ســعادته بزيارة رئاسة المجلس 
التشــريعي للجامعــة وتهنئتها بتفوقها على مســتوى الوطن 
العربي، ملفتا إلى أن الجامعة اإلسالمية هي الجامعة الوحيدة 
فــي قطاع غــزة التي جاءت ضمــن أفضــل "100" جامعة في 
الوطــن العربــي، إضافــة إلــى )3( جامعات أخرى فــي الضفة 
الغربيــة، مؤكــدًا أن هذا اإلنجــاز تم بفضل الجهــود العلمية 
واإلدارية التي بذلتها الجامعة وادارتها على مدار سنوات عديدة 

ليتسنى لها الوصول لذلك.

شارك النائب أحمد أبو حلبية في 
الملتقى التاسع للرّواد العاملين 
للقدس وفلســطين فــي العالم 
والــذي نظمه االئتــالف العالمي 
لنصــرة القدس وفلســطين في 
مدينــة إســطنبول بتركيــا في 
الفتــرة مــن 20-19 مــن شــهر 
أكتوبــر الجــاري وحمــل شــعار 
"شــعب صامــد وأمة معطــاءة" 
وكلمــات  مشــاركات  وتخللــه 
ومداخالت للعديد من المسؤولين 
والمفكريــن والسياســيين مــن 
مختلــف أنحــاء العالــم، وحضــر 
الملتقــى قرابة "500" مشــارك 
قدِمــوا من نحــو "35" دولة من 

العالم العربي واالسالمي.
بدوره عرض النائب "أبو حلبية" 
الفلســطيني  الشــعب  معانــاة 
الناجمة عن االحتالل واالستيطان 
والمشاريع التهويدية في القدس 

المبــارك،  األقصــى  والمســجد 
محــذرًا من نجــاح االحتالل في 
فرض التقسيم الزماني المكاني 
في المسجد، وفرض واقع جديد 
من خالل االقتحامات الصهيونية 
اليوميــة، داعيًــا كل أحرار األمة 
للدفــاع  واإلســالمية  العربيــة 
عن مســرى نبيها الذي يدنســه 

االحتالل صباح مساء.
الملتقى بضــرورة دعم  وأوصى 
الفلسطيني وخاصة في  الشعب 
مدينــة القــدس المحتلــة حتى 
يتمكنوا مــن مقارعــة االحتالل 
والصمــود في وجــه مخططاته 
لتهويــد  الهادفــة  العنصريــة 
أهلها  المقدسة وتهجير  المدينة 
منها، كما بحث الملتقى عدد من 
المشــاريع التي من شــأنها دعم 
القــدس وتعزيــز صمود  مدينة 

شعبنا الفلسطيني.

التشريعي يهنئ "اإلسالمية" بتفوقها على 
مستوى الجامعات العربية

النائب أبو حلبية يشارك في ملتقى رواد بيت 
المقدس التاسع في اسطنبول
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تقرير

المجلس التشريعي يعقد جلسة خاصة لمناقشة االستيطان

د. بحــر: ال ســبيل إلنهاء 
بالمقاومة  إال  االستيطان 
وفي مقدمتها المسلحة

النائــب البردويــل: عــدد 
المستوطنين تضاعف في 
المحتلة  الغربيــة  الضفة 
ســبع مرات منــذ توقيع 

اتفاقية أوسلو

النواب: االستيطان يقضم األرض ويصادر المقدرات ويقوض الحلم السياسي، وعلى السلطة اللجوء للقضاء الدولي
واجب ديني

بــدوره أكد الدكتور أحمــد بحر النائب األول لرئيســي 
المجلس التشريعي الفلسطيني خالل كلمته االفتتاحية 
للجلســة أنه ال سبيل إلنهاء االســتيطان إال بالمقاومة 
وخاصة المســلحة ألن مقاومة االستيطان ضرورة وحق 
وواجب وطنــي ودينــي وأخالقي على الفلســطينيين 
جميعــًا أن يعملــوا صفــًا واحــدًا إلزالة هذا الســرطان 
االستيطاني وتطبيق حق عودة الالجئين الفلسطينيين 

إلى مدنهم وقراهم.
 وقال:" إن االســتيطان قد تعاظم منذ اتفاقية أوسلوا، 
وذلك جراء مواقف السلطة السياسية وخاصة إصرارها 
على التنســيق األمني ومالحقة المقاومة حيث شكلت 
هــذه المواقف ضوء أخضر للكيــان مكنته من مواصلة 

االستيطان بشراهة وارتياح. 
وثمــن "بحــر" موقــف رئيس مجلــس األمــة الكويتي 
مــرزوق الغانم والذي عبر فيه عن ضمير األمة العربية 
واإلسالمية وكل أحرار العالم تجاه الشعب الفلسطيني 
وذلك بطرده رئيس الكنيست الصهيوني من المؤتمر 
البرلمانــي الدولــي، المنعقــد فــي روســيا األســبوع 
المنصرم، كما أشــاد بموقف كل مــن النائبة األردنية 
وفاء بني مصطفى والنائبة التونسية سالف قسنطيني 
على مواقفهما الداعم لشــعبنا وقضيتنا الفلســطينية 

العادلة.
وقال:" تســتند فكرة االســتيطان الصهيوني إلى بُعد 
توراتــي دينــي بهــدف توظيفها سياســيًا فــي إقامة 
هذا المشــروع الصهيوني اللعين، كمــا تنظر الحركة 
الصهيونيــة لالســتيطان بوصفه حقًا طبيعيــًا لليهود 
يجــب العمل علــى تعزيزه وإيجــاد الظــروف المواتية 
الستمراره فكانت الهجرة اليهودية واستيطان فلسطين 
ضمن الرؤية االستراتيجية لمشروع الدولة الصهيونية 

في المنطقة".
تقرير اللجنة السياسية 

مــن ناحيته تال مقــرر اللجنة السياســية في المجلس 
التشــريعي النائــب صــالح البردويــل تقريــر لجنتــه 
مســتعرضًا مراحــل العمليــة االســتيطانية وخطورة 
االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة سواًء في 
القدس أو الضفة الغربية، داعيًا لمحاصرة المستوطنين 
وافشال مخططاتهم االســتيطانية البغيضة، ومنوهًا 
إلى أن عدد المستوطنين يتضاعف في الضفة الغربية 
المحتلة يومًا بعد يوم وبوتيرة عالية ومتسارعة للغاية 

منذ توقيع اتفاقية أوسلو المشئوم. 

ثالثة أجزاء.
االستيطان في المواثيق الدولية

وأشار "البردويل" في تقريره إلى أن إقامة المستوطنات 
وتســخيرها إلقامة المستوطنين ونقل ســكان الدولة 
المحتلــة إلى أقاليم أخرى كلهــا إجراءات تعتبر مخالفة 
لبنــود القانون الدولــي والقانــون الدولي االنســاني، 
مشددًا على أنها مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق 
األمــم المتحــدة واتفاقية جنيف الرابعة حــول قوانين 
الحــرب عــام 1949م، حيــث أن الميثــاق يحظــر على 
المحتل توطين ســكانه في األراضي المحتلة، وهو ما 
أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية 
ســواء قرارات مجلس األمن الدولي أو قرارات الجمعية 
العمومية، وبالتالي فإن خلق األمر الواقع بالقوة ال يمكن 
أن يُكســب حقًا، وقد صــدرت مجموعة مــن القرارات 

إحصائيات وأرقام
وبيّن التقرير أن عدد المستوطنين تضاعف في الضفة 
الغربية المحتلة ســبع مرات منذ توقيع اتفاقية أوسلو، 
موضحًا أن وتيرة االســتيطان تســارعت في األراضي 
الفلســطينية المحتلــة ضمــن اتفاقيات الســالم أكثر 
منها خالل الحروب وفترات االحتالل، مستشــهدًا بآخر 
اإلحصائيــات التي بينّت أن عدد المســتوطنين ارتفع 
من )111( ألف مســتوطن عام 1967م إلى )750( ألف 

مستوطن حتى اآلن.
وأوضــح التقريــر أن االحتــالل اإلســرائيلي يخصص 
ما يعــادل %42 مــن أراضــي الضفة الغربية للتوســع 
االستيطاني، من ضمنها %62 من األراضي الفلسطينية 
المصنفة )C(، وهذا ترجمة عملية لخطة )يوغئال الون( 
التي اعتمدتها الحكومة اإلسرائيلية بعد العام 1967م 
كوســيلة للتعامل مع الوجود الديمغرافي الفلسطيني 
الناجــم عن صمود المواطنين الفلســطينيين، وتنص 
الخطــة على خلق كــم اســتيطاني كبير فــي األغوار 

ومحيط مدينة القدس وتجمعات اســتيطانية كبير في 
مناطق نابلس وبيت لحم والخليل، وتجزئة الضفة إلى 

الدولية بتأكيد ذلك وإنكار أي صفة قانونية لالستيطان 
أو الضم، وطالبت بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في 

ذلك االستيطان في مدينة القدس.
مراحل العملية االستيطانية

وعلى صعيد التطور التاريخي لالســتيطان فقد أوضح 
التقرير أن عملية االســتيطان الصهيوني قد بدأت منذ 
أواخر القرن التاســع عشــر للميالد مــن خالل خطوات 
مدروسة ومبنية على عقيدة تلمودية يهودية، منوهًا 
أن اليهود قد اســتوطنوا في بعض المدن الفلسطينية 
القديمــة مثل:" صفد، طبريا، الخليل، القدس"، وخالل 
هذه الفترة نشــأت العديد من المستوطنات في القرى 
الزراعيــة المحاذية للقــرى الفلســطينية، وإثر وضوح 
النوايا في العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي 
بظهور دعــم االنتــداب البريطانــي والــدول األوربية 

ندعو الــدول والحكومات 
وأحــرار  والمنظمــات 
العالــم لوقــف الهرولة 
العدو  مــع  التطبيع  نحو 

ومؤسساته المختلفة
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تقرير

المجلس التشريعي يعقد جلسة خاصة لمناقشة االستيطان

عقــد المجلــس التشــريعي بمقــره في 
مدينــة غــزة أمــس األول جلســة خاصة 
ناقش خاللها تقرير اللجنة السياسية حول 
االستيطان في األراضي الفلسطينية، وحذر 
نواب المجلس من تعاظم نسبة االستيطان 

في الضفة الغربية والقدس خالل السنوات 
األخيرة بسبب محاربة السلطة في الضفة 
للمقاومة ومالحقة المقاومين واالكتفاء 
بشــعار المقاومــة المســلحة فقط دون 
فعل شــيء حقيقي علــى أرض الواقع من شــأنه 

مكافحة "سرطان" االســتيطان، وشدد النواب أثناء 
مناقشــتهم للتقرير على أن مقاومة االســتيطان 
بمثابــة واجــب دينــي وأخالقــي ووطنــي علــى 
الفلسطينيين جميعًا، وفي ختام الجلسة أقر النواب 
تقرير اللجنة السياسية باإلجماع، "البرلمان" تابعت 

الجلسة وأعدت التقرير التالي: 

النائــب البردويــل: عــدد 
المستوطنين تضاعف في 
المحتلة  الغربيــة  الضفة 
ســبع مرات منــذ توقيع 

اتفاقية أوسلو

النواب: االستيطان يقضم األرض ويصادر المقدرات ويقوض الحلم السياسي، وعلى السلطة اللجوء للقضاء الدولي

لمشروع االستيطان، ومع ذلك لم تتجاوز النسبة 6.5% 
من مجموع مساحة فلسطين، مما جعل الفلسطينيين 
يأخذون حذرهم من الخطر الصهيوني القادم، وأشــار 
التقريــر إلــى أن االســتيطان مــرّ على مــدار التاريخ 

الفلسطيني بعدة مراحل رئيسية ذكر منها ما يلي: 
المرحلة األولــى: كانت في العهد العثماني حيث قامت 
الحركة الصهيونية بزرع عدد من المستوطنات، فكانت 
كالجــزر المعزولة وســط المناطق العربيــة، وأصبحت 
فيمــا بعد نقاط ارتكاز، فبعــد أن كان عدد اليهود عام 
1882م )24( ألــف يهــودي، قفز في عــام 1917م إلى 

أكثر من )85( ألف يهودي.
المرحلــة الثانية: ترافقــت هذه المرحلة مــع االنتداب 
البريطاني على فلسطين، حيث اقتطع االنتداب أخصب 
األراضــي في مرج بن عامــر ووادي الحــوارث وغيرها 

التلمودية، ووضعت سلطات االحتالل الصهيونية العديد 
مــن القوانين التي تمنع عودة أصحــاب األراضي إليها، 
ويعرف عن هذه القوانين أنها تشــكل إحدى الدعامات 

التي مهدت لالستيالء على األراضي الفلسطينية.
وشــدد "البردويــل" فــي تقريــره علــى أن الحركــة 
االســتيطانية ازدادت بشــكل كبيــر ومضاعــف عقب 
توقيع اتفاق أوســلوا، فقد توسع المســتوطنون عددًا 
ومســاحًة في األراضي الفلســطينية المحتلة، ال سيما 
فــي مدينة القدس على اعتبار أنهم يدعون أنها تمثل 
عاصمة كيانهــم المزعوم، منوهًا إلى أن المقدســين 
كانــوا يملكــون غالبيــة األراضــي فــي المدينــة عام 
1967م، فــي حين أنهم اآلن وبعــد عمليات المصادرة 
الكبيرة التــي أقدم عليها المحتل أصبحــوا ال يملكون 
إال %14 مــن أراضــي مدينة القدس الشــرقية، حيث ال 
يُخفــي الصهاينة أهدافهم من توســيع حــدود بلدية 
القــدس وخططهــم السياســية التي تســعى لتحقيق 
جملة مــن األهداف االســتراتيجية أهمها تعزيز مكانة 
القــدس )كعاصمــة لدولة إســرائيل( وكمدينة عالمية 
ألســباب سياســية ودينية وقومية وثقافيــة، وصبغها 
بالطابع اليهودي عبر تعزيز الوجود البشــري اليهودي 
وخلق تواصل مريح للسكان اليهود ومنع تكون جيوب 
ســكانية متداخلة، وتقليــص التقــارب واالحتكاك مع 

السكان العرب.
التوصيات

إلى ذلك أوصت اللجنة السياســية فــي تقريرها بعدة 
توصيات كان من أبرزها ما يلي: 

•ضــرورة إبقــاء فعاليات رفــض االســتيطان حية في 
الوعي الفلســطيني واإلســالمي والعربي، واســتمرار 
تحريك الشارع الفلسطيني ومقاومة االستيطان بكافة 

أشكال المقاومة.
•مطالبة الســلطة الفلســطينية بتوفير كافة أشــكال 
للفعاليــات  والمــادي  والمعنــوي  السياســي  الدعــم 
المناهضة لالستيطان وتفعيل موضوع االستيطان في 
المحافل الدولية، والطلب من مجلس األمن ومؤسسات 
األمم المتحدة إلزام االحتالل باحترام قرارات الشرعية 

الدولية وتطبيقها في األراضي الفلسطينية.
•مطالبة الســلطة برفع دعــاوى قضائية ضد االحتالل 
الصهيونــي فــي موضوع االســتيطان لــدى المحاكم 
الدوليــة، خاصــة المحكمــة الجنائية الدوليــة باعتبار 

االستيطان جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية.
•دعوت العرب والمســلمين شــعوبًا وقــادًة وحكوماتٍ 

مــن المناطق، ووصل عــدد اليهود في تلــك المرحلة 
إلى )469( ألــف يهودي في أواخر فتــرة االنتداب، وقد 
عملت ســلطات االنتداب على تكثيف الهجرة اليهودية 
لتحقيــق التوازن العددي بين الســكان األصليين وبين 

المستوطنين.
المرحلــة الثالثة: مع قيام الدولة اليهودية بدأت مرحلة 
أخرى من االســتيطان مــن الجليل شــمااًل حتى النقب 
جنوبــًا، وجرت خــالل هــذه المرحلة عمليــات ترحيل 
)ترانســفير(، وجرى طــرد منظم للســكان العرب من 

فلسطين.
المرحلــة الرابعة: جاءت هذه المرحلــة على إثر عدوان 
ســنة 1967م واحتــالل الضفــة الغربية وقطــاع غزة 
وسيناء والجوالن، وهنا اختلف االستيطان عن ذي قبل، 
وأخــذ طابعًا جيوسياســيًا مبنيًا على العقيــدة الدينية 

بتقديم كل أنواع الدعم المادي والسياسي واإلعالمي 
والقانونــي لصمــود الشــعب الفلســطيني وإفشــال 
المشــروع الصهيونــي في االســتيالء علــى مزيد من 

األراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها.
•دعوت البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية واتحاد 
البرلمان الدولي بالقيام بما هو مطلوب منهم لمواجهة 

ســلطات االحتــالل الصهيوني في مصــادرة األراضي 
وإقامة المستوطنات عليها وتهجير السكان األصليين.

•دعــوت دول العالــم لمقاطعة منتجات المســتوطنات 
الصهيونيــة وإقامــة حظر علــى أي تعامل مــع كل ما 
يخص تلك المســتوطنات، وتوجيه الشكر لكافة الدول 

التي التزمت بهذه المقاطعة.
•مطالبــة الــدول العربية واالســالمية بضــرورة وقف 
الهرولــة نحو التطبيع مــع العدو واعتبــار ذلك جريمة 
في حق الشــعب الفلســطيني والمقدســات اإلسالمية 
والمســيحية كونها تعطي الحق للعدو في هذه األرض 
على حســاب ســكانها األصليين، وإطالق يد المقاومة 

ضد المستوطنين وعدم مالحقتهم.

تطلق  أن  الســلطة  على 
يــد المقاومة لتعمل ضد 
المستوطنين بكل السًبل 

واالمكانيات المتاحة

مداخالت النواب 
ص6
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مداخالت النواب
نفسية شريرة

بــدوره أكد النائب يحيى العبادســة أن االســتيطان 
أكبــر جريمة  يُعــد 
قائمــة  تاريخيــة 
سرقة  سياسة  على 
وتشــريد  األرض 
أصحابها الحقيقيين، 
مشــددًا أن العقلية 
ترتكز  الصهيونيــة 
على نفسية شريرة 
العنصريــة  وعلــى 
وتعتمد  والكراهية، 
والتهجيــر  القتــل 

وتدمير المــدن والقرى كوســائل لتحقيق األهداف 
الصهيونية الخبيثة، مستدرًكا بالقول:" االستيطان 
عملية قتل ممنهجة من شــأنها القضــاء على آمال 

شعبنا المستقبلية".
وأشــاد بتركيز التقرير على جريمة اتفاقية أوســلو 
التي شــرعت لالحتالل باالســتيالء على ما نسبته 
"%78 مــن أرض فلســطين، مؤكــدًا أن االتفاقيات 
الموقعة بين الســلطة واالحتالل وفرت بيئة مثالية 
لالســتيالء علــى األرض الفلســطينية المباركــة، 
مطالبًــا بتقديــم شــكوى حــول االســتيطان لدى 
محكمــة الجنايات الدولية بعيدًا عن الســلطة التي 
ال تريــد أن تغضب االحتالل وأمريكا، وتفعيل الرأي 
االستشــاري في محكمة العدل الدولية واالستفادة 

منه في موضوع االستيطان.
وأكد على حق الشــعب الفلســطيني باالســتهداف 
الشــامل للمســتوطنين وطردهم باستخدام جميع 
وســائل القــوة ودعــم االنتفاضــة كســبيل وحيد 
للتخلص مــن االحتــالل باعتبار ذلــك نهج محمي 

بالشرائع الدولية.
كيان ارهابي

من ناحيته شددّ النائب إسماعيل األشقر على وصف 
باإلرهابي،  الكيــان 
أنه نشأ  إلى  منوهًا 
تفتيت  نظرية  على 
وتفريغها  فلسطين 
السكان، وقال:"  من 
االحتــالل  ارتكــب 
قتــل  جرائــم 
لمالييــن  وتشــريد 
مــن شــعبنا وهدم 
واســتخدام  القــرى 
اليهود  اإلرهابييــن 

ليحلو محل شــعبنا، وهــي بمثابة جرائــم إرهابية 
مســتمرة ومتواصلــة حتــى االن ومــازال يمــارس 

االحتالل أبشع جرائمه".
وتابع:" رغم كل جرائم اإلرهاب إال أنه ما زال يخشى 
زوال إســرائيل مــن خــالل القنبلــة الديموغرافية 
الفلسطينية من خالل تفوقنا السكاني في أراضينا 

المحتلة".
النائــب "األشــقر" علــى ضــرورة اعتبــار  وشــدد 
االســتيطان خطــر وجــودي على شــعبنا، والصراع 
هــو صــراع وجود وليــس حــدود، داعيًــا لمواجهة 
االستيطان والمســتوطنين بكل الســبل، ومؤكدًا 
على أن التنسيق األمني ضد شعبنا ومقاومته خيانة 
وطنية، حيث تم التوقيع عليها عام 2001 في وثيقة 

القاهرة للمصالحة بين حركتي حماس وفتح.
دعم أمريكي وصمت دولي

أمــا النائــب يوســف الشــرافي فقــد لفت إلــى أن 
االستيطان هو استمرار للعدوان على شعبنا بدعم 
أمريكي وصمــت دولي، وتابع:" سياســات ســلطة 

وجه المقاومة، بتهمة الخيانة العظمى أمام المحاكم 
الفلسطينية.

وأضاف أن االســتيطان مصنف فــي القانون الدولي 
جريمة حــرب باعتباره انتهاك صارخ لقانون الدولي 
اإلنســاني، واتفاقيــات جنيف، والمواثيــق الدولية، 
وصدر مــن الجمعية العامة عشــرات القرارات التي 
تديــن االحتالل بهذه الجريمة وتطالب بوقفها فورا 
وكان أخــر قرار عام 2016 والذي طالب فيه مجلس 
األمــن بالوقف الفوري بشــكل كامل لالســتيطان، 
وأكد عدم شــرعية كل المســتوطنات في األراضي 

الفلسطينية. 
ولفت الى صدور العديد التوصيات ســواء كانت من 
لجنة حقوق االنســان التابعة لألمــم المتحدة ومن 
مؤسسات حقوقية دولية، تؤكد تجريم االستيطان، 
وأقترح "الغــول" إضافة عدد من التوصيات للتقرير 
تتمثل في ســحب االعتراف باالحتــالل الصهيوني 
كدولــة ومحاكمــة قادتــه أمــام محكمــة الجنايات 
الدوليــة، وتكليــف الســلطة بتشــكيل فريق عمل 
لحصر الجرائــم ورفعها للمحاكم الدوليــة، مطالبًا 
المجتمــع الدولــي بإجبــار االحتــالل علــى تفكيك 

مستوطناته بكل السبُل القانونية المتاحة. 
إلغاء فكرة الدولة

بــدوره شــدد النائــب مــروان أبــو راس علــى أن 
وتمدده  االستيطان 
فكرة  علــى  يقضي 
الدولــة  إقامــة 
 ، لفلســطينية ا
أن  إلــى  منوهًــا 
والضفــة  القــدس 
الغربية التي ينشط 
فيهمــا االســتيطان 
أراضــي  هــي 
فلســطينية خالصة 
وليــس لليهود فيها 

أي حــق يذكر، وأن أخطــر ما في االحتــالل هو أنه 
احاللي يقوم على طرد الســكان األصليين واالقامة 

مكانهم. 
ولفــت إلى أن التقرير أعطى فكرة عن االســتيطان 
والتوســع وأهدافه، وهو للمــرة األولى يعرض فيها 
تقرير عن االستيطان في فلسطين المحتلة، مؤكدًا 
وجــوب أن يبنى على هــذا التقرير وترجمته ورفعه 
لكل المؤسسات الحقوقية والدبلوماسية في اإلقليم 

والعالم.
ومضى يقول:" إن ممارســات الســلطة في مالحقة 
المقاومة مرفوضة شعبيًا وقانونيًا وانسانيًا، ومن 
حقنا الدفاع عن أنفسنا، مجرمًا وعد بلفور المشئوم 
الذي عده بمثابة بداية الجرائم اإلنسانية والتاريخية 

بحق شعبنا". 
أرض وقف إسالمي

مــن ناحيته أكــد النائب عبد الفتــاح دخان أن أرض 
هــي  فلســطين 
أرض وقف إســالمي 
القيامة،  يــوم  إلــى 
وهنــاك الكثيــر من 
طمســها  الحقائــق 
الغزو الفكــري الذي 
فــرض علــى أجيال 
المسلمين، وأصبحت 
الحقائــق من  تلــك 
لــدى  المغالطــات 

الجيل الذي أصابته اللوثة الفكرية.
وقال:" ال يجوز لرئيس أو جيل أن يتنازل عن شــبر 
واحد من أرض فلســطين، ألنهم ال يملكون النيابة 

رام اهلل، وعــدم اتخــاذ أي إجــراءات ضد ممارســات 
القمعيــة  االحتــالل 
شــجع العــدو علــى 
جرائمــه وانتهاكاته 
بما فيها االســتمرار 
وتوســيع  بنــاء  في 

المستوطنات".
أحــرار  ودعــا 
العالــم مــن النواب 
والمتضامنيــن مــع 
ممارسة  الى  شعبنا 
علــى  الضغــط 

االحتــالل ومالحقته في جميع المحافل السياســية 
والبرلمانية، وذلك بهدف دعم القضية الفلسطينية، 
ووقــف االســتيطان، مشــددًا أن االحتــالل يضرب 
بعرض الحائط جميع المواثيق الدولية التي جرمت 

االستيطان. 
وطالــب "الشــرافي" المنظمــات الدوليــة بضرورة 
اإلســراع باتخــاذ خطــوات عملية عاجلــة لمواجهة 
التغول االســتيطاني بشــتى الطرق، وكذلك طالب 
أبناء شــعبنا وفصائلــه وقياداته الوطنيــة بالعمل 
على خلق حالة وطنية شعبية موحدة ضد سياسات 
المحتل وعدم السماح له بتمرير أي من مخططاته. 
ودعا سلطة رام اهلل باالنحياز الكامل لحقوق شعبنا 
ورفع قضايا في المحاكم الدولية ضد قادة االحتالل، 
وختم قائــال:" يجب خلق حالة اســناد دولية لعدالة 
قضية شعبنا وتعزيز صموده على أرضه حتى انهاء 

االحتالل".
وعد األخرة

من طرفه شــدد النائب محمود الزهار على أن وعد 
األخــرة هــو حقيقة 
حتميــة  قرآنيــة 
الوقــوع، مؤكدًا أن 
آبائنا وأجدادنا ضحوا 
لتبــق  بأرواحهــم 
عروبــة فلســطين، 
وتابــع:" ولوال خيانة 
الســلطة التي خانوا 
مبادئ منظمة  فيها 
ولــوال  التحريــر، 
األمنــي  تعاونهــم 

المدنس لما تمدد االســتيطان بهذه المساحة التي 
وردت في التقرير".

وأكد أن الثوابت المتمثلة باألرض واالنسان والعقيدة 
والمقدسات ال يزيلها االحتالل مها طال، وأن الحقوق 
ال تســقط بالتقادم، وقال:" إن التاريخ الفلسطيني 
وتضحياته شــاهدة علــى ملكيتنا لفلســطين في 
مواجهــة كل أشــكال االحتــالل ســواء الصليبي أو 
البريطاني والصهيوني وتضحيات شعبنا خير دليل 

على ذلك".
واعتبــر النائب الزهار أن منــع المقاومة في الضفة 
هو شريك في تمدد االستيطان، مؤكدًا أن التعاون 

األمني جريمة يجب وقفها فورا.
خيانة عظمى

أمــا النائــب محمــد 
فقــد  الغــول  فــرج 
أشــار إلى أن قانون 
المقاومــة  حمايــة 
عــن  صــدر  الــذي 
التشريعي  المجلس 
ينص على محاكمة 
كل مــن يتعاون مع 
االحتــالل ويقف في 

عن أجيال المســلمين الى يوم القيامة، وكل شــبر 
تنازلت عنه أي جهة فهو تنازل باطل ال يمكن ألحد 
أن يلزم به الشعب الفلســطيني في أي مرحلة من 

المراحل أو األزمان".
المقاومة هي الحل

أما النائب ســالم ســالمة فقــد أكد علــى أن الحل 
لمشكلة االستيطان 
هو مقاومة االحتالل 
الوســائل،  بــكل 
أن  علــى  مشــددًا 
الفكــرة الصهيونية 
ترتكــز علــى رؤية 
باطلــة فحواهــا أن 
فلسطين هي منحة 
اهلل لليهود، وهذا ما 

نرفضه وبقوة.
واعتبــر "ســالمة" أن منــح المســتوطنين بالخليل 
سلطة محلية يعتبر شــرعنة للمستوطنات، وضوء 
أخطــر للمســتوطنين بانتهاك المزيــد من األرض 
والعقــارات في الخليل، مؤكــدا أن االحتالل يضرب 
بعرض الحائط كل قرارات األمم المتحدة، مشــددًا 
علــى أن المقاومــة هــي الســبيل الوحيــد لرحيل 

االحتالل. 
ودعا لضرورة التواصل مع العالم الخارجي لتحريك 
المقاطعــة وتفعيلها، والتأكيد علــى نجاح مقاطعة 
المغتصبــات فــي الضفــة الغربيــة، محيــي حركة 
المقاطعــة فــي أوروبــا، وداعيًا الــى مقاطعة كل 

منتجات االحتالل في جميع أماكن تواجده.
وختــم مداخلته قائــال:" دولة االحتــالل قامت على 
مبدأ االغتصاب واالســتيطان، ولن تتخل عن أصلها 
اال إذا أيقنت انها ســتدفع ثمن ال تســتطيع تحمله، 
وهذا ال يكــون اال بالمقاومة بكافة اشــكالها وعلى 

رأسها المقاومة العسكرية".
َوِلُيَتبُِّروا َما َعَلْوا َتْتِبيًرا

وكعادتــه استشــهد النائب يونس األســطل بآيات 
القــرآن  مــن 
لتوصيــف  الكريــم 
مؤكــدًا  الحالــة، 
االســتيطان  أن 
وتعمير  علو  بمثابة 
غير  فــي  صهيوني 
محلــه وعلــى أرض 
ليست لهم، وبالتالي 
فإن شعبنا سيحطم 
هــذا العلــو أو يرثه 

كما هو وهذا حقيقية قرآنية. 
ونــدد "األســطل" بما أســماه تغــول االحتالل على 
شــعبنا ســواء باالســتيطان أو العــدوان أو مصادرة 
األرض والحريات، مشيرًا لتصريحات نتنياهو التي 
عبر فيها عن قلقه على مســتقبل االحتالل، معقبًا 
عليها بقولــه:" هم يعلمون أنهم يقيمون على غير 
أرضهــم لذا أعلنــوا وأظهــروا هذا القلــق وهو أمر 

مخيف بالنسبة لهم". 
وأشــار إلى أن فلسطين مباركة للعالمين وعليه فال 
بد أن يكون لها دور في القضاء على فساد االحتالل 
الــذي يهدد أمن اإلنســان أينما كان، ونــوه إلى أننا 
اليوم بصدد ووعد االخرة الذي ســيقضى فيه على 
العلــو الكبير في ثــالث مراحل وهي: إســاءة وجوه 
الصهاينة، ودخول المســجد األقصى، وتتبير بنيان 

بني إسرائيل تتبيرا. 
ودعــا "األســطل" إلنجــاح المصالحة الفلســطينية 
القائمــة اليــوم لتكون ممهدة للقضــاء على الكيان 

الصهيوني. 
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لتعزيز التواصل وبحث سبل التعاون.. 
اعالم التشريعي يزور مؤسسات وشخصيات إعالمية 

نظم وفد اعالمي من المجلس التشريعي الفلسطيني 
المؤسســات  مــن  لعــدد  منفصلــة  زيــارات  عــدة 
والشــخصيات اإلعالمية في قطاع غزة وذلك لتعزيز 
التواصل وبحث ســبُل التعاون المشترك من ناحية، 
ولتهنئة بعض الزمالء اإلعالميين بمناسبات مختلفة 
من ناحية أخرى، وتقدم الوفد مدير عام االدارة العامة 
لإلعالم والعالقات العامة بالمجلس التشريعي أيمن 
أبــو ليلة، رافقه مدير االعالم ماجد أبو مراد، ورئيس 
قســم األعمال الصحفية حســام جحجوح، وشــملت 
سلســلة الزيارات ُكاًل من: شبكة األقصى اإلعالمية، 
مؤسسة الرســالة لإلعالم، صحيفة فلسطين، وكالة 

الرأي الفلسطينية، وكتلة الصحفي الفلسطيني.
مؤسسة الرسالة

إلــى ذلك زار الوفد مؤسســة الرســالة لإلعالم وكان 
في اســتقبالهم مدير عام المؤسسة اإلعالمي رامي 
خريس، حيث قدم الوفد التهاني له بمناسبة تعيينه 
مديــرًا عامًا للمؤسســة، مباركين له هــذا التعيين 
ومتمنيــن لــه دوام التقدم واالزدهــار، ومعبرين عن 
ثقتهــم العاليــة به ليســير بالمؤسســة نحــو الرقي 
والتقدم ومزيدًا مــن النجاحات واإلنجــازات المهنية 

والصحفية.
بدوره شكر "خريس" اعالميي التشريعي على الزيارة 
معربًــا عن أملــه بتطوير العالقة بين المؤسســتين 
وتعزيز ســبُل التعاون المشترك بينهما، موضحًا أن 
السلطة التشــريعية في فلســطين تحظى باهتمام 
مؤسسته التي تتابع وتغطي أخبار التشريعي بشكل 

دائم ومتميز.
شبكة األقصى اإلعالمية

  وفي ذات السياق زار الوفد شبكة األقصى اإلعالمية 
والتقــى مديــر المجلــس التنفيــذي فيهــا اإلعالمي 
الفلسطيني الشهير وسام عفيفة، وقدموا له التهنئة 
بمناسبة تعيينه، مؤكدين أنه إضافة نوعية للشبكة 
التي شــهدت نجاحات إعالمية ملحوظة خالل الفترة 
الماضية، منوهين إلــى أن وجود "عفيفة" على رأس 
هــذا المؤسســة العريقــة سيســاهم فــي تعزيزها 

وتطويرها ونقلها نقالت وقفزات نوعية نحو األمام.
مــن ناحيته أشــاد "عفيفــة" بالزيارة مرحبًــا بالوفد 
وموضحًــا أن شــبكة األقصــى اإلعالميــة تكــرس 
كل طاقاتهــا وكفاءاتهــا اإلعالميــة والمهنية لخدمة 
المشروع الوطني الفلســطيني، ومشيرًا إلى أهمية 
الجهــود اإلعالميــة فــي تغطيــة األحــداث ومواكبة 
تطوراتهــا المتســارعة، ومبديًــا اســتعداد شــبكته 
للتعاون مع التشــريعي وتعزيز التواصل مع طواقمه 

اإلعالمية. 
صحيفة فلسطين

 هذا وبحث الوفد المذكور ســبُل التعاون المشــترك 
مــع صحيفة فلســطين، حيــث كان في اســتقبالهم 
مدير عــام الصحيفة إياد القرا ومديــر التحرير مفيد 
أبو شــمالة ومدير مركز فلسطين للتدريب والتطوير 
وائل بنات، وناقش الجانبان خالل الزيارة آليات العمل 

المشترك بينهما وكيفية تفعيلها.
وثمن مدير عام االعالم والعالقات العامة بالتشريعي 

أيمن أبو ليلة الدور اإلعالمي الذي تقوم به الصحيفة، 
مؤكــدًا أنــه دور مهنــي ومتميز، شــاكرًا للصحيفة 
اهتمامهــا بأخبار وفعاليات المجلس التشــريعي، وال 
ســيما تغطيتهــا المهنية لدور التشــريعي في ســن 
القوانين والتشريعات ومراقبة أداء السلطة التنفيذية 

وغيرها من مهام السلطة التشريعية.
مــن جانبه، أكد "القرا" أن صحيفة فلســطين مهتمة 
بخدمة المؤسســات الوطنية على قاعدة الشــفافية 
والمهنية اإلعالمية، مبديًا احترام صحيفته لمكونات 
النظام السياســي الفلســطيني كافة وفي مقدمتها 

السلطة التشريعية.
بينمــا أكــد "أبو شــمالة" علــى اســتعداد الصحيفة 
للتواصــل مع المجلس التشــريعي وتعزيــز التعاون 
المشترك بين المؤسستين بما يخدم الحالة الوطنية 
وبهــدف نشــر الثقافــة البرلمانية بين جمهــور قراء 

الصحيفة.
وكالة الرأي

كما زار الوفد مدير وكالة الرأي الفلسطينية اإلعالمي 
إســماعيل الثوابتة مهنئين بإصداره الجديد "جدران 
متصدعــة"، ومعبريــن عن فخرهــم بهــذا اإلنجاز، 
ومؤكديــن أنه انجــاز جيد يضاف لسلســة اإلنجازات 
التي حققها اإلعالمي "الثوابتة" خالل مســيرة حياته 

المهنية واإلعالمية. 
مــن طرفــه أشــار "الثوابتة" إلــى أن كتابــه الجديد يقع 
في "145" صفحة من القطع المتوســط ويشــتمل على 
خمســين رســالة تحدث في مجملها عن ثلمــاتٍ فكرية 

وسلوكية وبشرية وإدارية يتعرض لها الواقع المؤسساتي 
بشــكل عام، شاكرًا وفد اعالم التشــريعي على الزيارة 
التي اعتبرها لفتة كريمة وتشجيعًا له لمواصلة الكتابة 

والنشر بهدف االهتمام بتثقيف الجيل الصاعد. 
كتلة الصحفي الفلسطيني

وزار الوفــد، اإلعالمي أحمد زغبــر مهنئين بانتخابه 
رئيسًــا لكتلــة الصحفــي الفلســطيني ومتمنين له 
التوفيق في خدمة شــريحة الصحفيين واإلعالميين 
الفلســطينيين فــي كل أماكــن تواجدهــم وعلــى 
مختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية، وعبر "زغبر" 
عن ســعادته بالزيــارة موضحًا الخطــوط العريضة 
لسياسات كتلته في خدمة الصحفيين خالل المرحلة 

القادمة.
بــدوره علق "أبو ليلــة" على حملة الزيــارات بقوله:" 
أنهــا تأتي ضمن سلســلة مــن الزيــارات التي تهدف 
لتعزيز وتوثيق التواصل مع المؤسسات والشخصيات 
االعالمية وبهــدف بحث التعاون المشــترك والطالع 
المؤسســات اإلعالمية الوطنية علــى عمل وانجازات 

المجلس التشريعي بشكل أكبر". 
وشــدد "أبو ليلــة" خــالل مداخالتــه أثنــاء الزيارات 
على شــكره للمؤسســات اإلعالمية لدورها في ابراز 
انجازات المجلس التشــريعي خاصة على المســتوى 
الرقابي، ملفتا إلى أن التشــريعي مازال يقوم بعمله 
بشكل كامل ويؤدي مهامه لخدمة المواطنين، مبديًا 
اســتعداد إدارته لتذليل أي عقبات حول التواصل مع 

رئاسة ونواب المجلس التشريعي ولجانه المختلفة. 


