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النائب القرعاوي: طولكرم 
شــديد  لحصــار  تتعــرض 

وسياسة عقاب جماعي

صرح النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، 
أن المجلــس أقر توصيات لجنــة تقصي الحقائق الخاصة 
بموضوع الصيد بحوض ميناء الصيادين في مدينة غزة، 
منوها أن ذلك جاء خالل جلسة رسمية عقدها التشريعي 

بمقره أمس األربعاء لالســتماع لتقرير اللجنة البرلمانية 
المكلفة بذلك بحضور النواب.

وأشار بحر، بتصريحات خاصة بصحيفة "البرلمان" إلى أن 
توصيات اللجنة المذكورة تــم احالتها للجهات المختصة 

التخــاذ المقتضــى القانونــي وفًقــا للقانــون، منوها أن 
التشــريعي يمارس أعماله النيابية والبرلمانية والرقابية 
بكل حرية ونزاهة وشــفافية عاليــة، وأنه يضع مصلحة 

المواطنين في أعلى سُلم أولوياته.

ومــن الجدير ذكره أن رئاســة المجلس كانت قد شــكلت 
لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بهذا الشــأن وهي مكونة 
من النائب يحيى العبادسة، رئيسا للجنة وعضوية ُكاًل من 

النواب: يونس األسطل، عاطف عدوان، وهدى نعيم.

النائب البرغوثي: المزرعة الغربية نموذج 
للمقاومة الشعبية ضد االستيطان

المجلــس  فــي  النائــب  أشــاد 
التشريعي مصطفى البرغوثي، 
بأشــكال النضال الســلمي التي 
تتبعها قرية المزرعة الشــرقية 
بالضفــة الغربيــة المحتلة ضد 
وقطعــان  وجنــوده  االحتــالل 
مســتوطنيه، جــاءت تصريحات 
البرغوثــي أثنــاء تأديتــه صالة 
الجمعــة األخيــرة علــى أراضي 

القرية المذكورة. 
وشــارك البرغوثــي باالعتصام 
األراضــي  علــى  المُنظــم 
المهــددة بالمصــادرة في قرية 
المزرعة الغربية والتي تتعرض 
العتداءات المستوطنين، مشيدًا 
ببســالة وعطــاء أهالــي القرية 

الذيــن صنعــوا نموذجا فــي المقاومة الشــعبية والعطاء 
بتصديهم للمستوطنين ودفاعهم عن أرضهم والتمسك 

بها على مدار عقود من الزمان دون تراجع.
ونــدد البرغوثي بجريمــة الحرب التــي ارتكبها االحتالل 
فــي الجمعة الماضيــة والتي أودت بحياة الشــهيد البطل 
عثمــان أحمــد لدادوة وأســفرت عــن اصابة اثني عشــر 

جريحا بالرصاص الحي، مشددًا 
علــى أن بعضهــم مــا زال فــي 
حالــة خطيرة للغايــة حتى هذه 

اللحظة. 
وقال في تصريحــات صحفية:" 
إن اجــرام المحتليــن لــم ولــن 
المزرعــة  أهالــي  إرادة  يكســر 
ولــن يؤثر فــي تصميمهم على 
رجــس  مــن  أرضهــم  حمايــة 

المستوطنين."
وأضاف إن الشــعب الفلسطيني 
موحد اليوم في ذكرى وعد بلفور 
المشــؤوم في مقاومته الشعبية 
في المزرعة والخان األحمر وكفر 
قدوم ومســيرات العودة وكســر 

الحصار في قطاع غزة.

وكان جيــش االحتالل قد حشــد قوات كبيــرة ومدرعات 
واســتعانوا بطائــرة هليكوبتــر لمواجهــة المتظاهرين 
المعتصمين فــي أراضي المزرعة الغربية وقاموا باطالق 
الرصاص وقنابل الغاز على المعتصمين وأصابوا بعضهم 

بالرصاص. 
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أخبار2

التشريعي يستقبل طالبات برلمان مدرسي  

النائب القرعاوي: طولكرم تتعرض لحصار 
شديد وسياسة عقاب جماعي ممنهجة

االحتالل يختطف النائب "أبو جحيشة" 

خريشة: هناك أقالم وجهات مأجورة 
تعمل على تشويه مسيرات العودة

الخضري: االحتالل يمنع ادخال 200 صنف لقطاع غزة من السلع المهمة 

اســتقبل المجلس التشــريعي بمقــره يوم أمــس وفدًا من 
البرلمــان الطالبي من مدرســة حمامة األساســية للبنات، 
وتجول وفد الطالبات بمقر التشريعي واستمعوا لشرح حول 

مهامه والوظائف التي يقوم بها.
من جانبه التقى أحمد بحر بوفد الطالبات معربًا عن ترحيبه 
بهــذه الزيارة مؤكــدًا أنها تمثل خطــوة صحيحة من أبنائنا 
الطلبــة وبداية جيدة لتمهيد الطريق لبنــاء جيل قادر على 

فهم معاني الديمقراطية وتقبل األخر.
من ناحيتــه ألقى المستشــار القانوني فــي المجلس عمار 
نجم، محاضــرة أمام الوفد البرلمــان الطالبي، أوضح فيها 
المهام األساســية للمجلس التشريعي، مبينًا أن التشريعي 

يعمل على ســن القوانين والتشــريعات، باإلضافة لمهامه 
الرقابية والمتمثلــة بمراقبة أداء الحكومــة وإقرار الموازنة 
العامة، مشيرًا الهتمام التشريعي بالتواصل مع الجماهير 
الفلســطينية واســتقبال شــكاوى المواطنين والعمل على 

وضع الحلول المناسبة لها. 
 بدورهن عبرن طالبات البرلمان الطالبي عن مدى سعادتهن 
بزيارة المجلس التشــريعي والوقــوف عن كثب على مهامه 
وانجازاتــه، موضحــات أن دور البرلمــان الصغير هو نشــر 
ثقافة التعاون والتسامح بين الطلبة، والعمل على مساعدة 
الطالبــات في كافة النواحي، إضافــة إلى تقليل العنف بين 

صفوف الطلبة وحل المشكالت داخل حدود المدارس.

أكد النائب فــي المجلس التشــريعي عن محافظة 
طولكــرم فتحــي القرعــاوي، أن االحتــالل يمارس 
حصارا مشــددا على المحافظة، ويمعن في سياسة 
العقاب الجماعي بحق األهالي، مطالبا كافة وسائل 
اإلعــالم بالتوجــه للمدينة لكشــف وفضــح جرائم 

االحتالل فيها.
وأشــار القرعــاوي في تصريح صحفــي أدره أمس، 
أن عمليات االقتحام لمدينة طولكرم مســتمرة منذ 
نحو شــهر، وأن االحتالل يغلق مداخلها ومخارجها، 
ويعطل حركة المرور فيها، وهو ما يتســبب بشــلل 
تام للحيــاة فيها، فضال عــن االنتهاكات الواســعة 
المتمثلة باالقتحام واالعتقال والترويع لألهالي في 

ساعات الليل المتأخرة.
وأوضــح أن ما يقوم به االحتالل هو سياســة عقاب 
جماعي بحق شعب أعزل، داعيا السلطة الفلسطينية 
لفضح تلك الجرائم ومحاسبة االحتالل عليها دوليا.

وطالب القرعاوي، كافة وســائل االعالم بتســليط 
مزيد مــن الضوء على حصار طولكــرم واقتحامها، 

متسائال: "أين دوركم في تغطية مثل هذه األحداث 
وإبراز مأســاة محافظة طولكــرم وقراها"، الفتا أنه 
في قرية شويكة مسقط رأس الشاب نعالوة قد تم 
اعتقال كل من له صلة به من قريب أو من بعيد، ما 
يؤكد أن هناك مأســاة حقيقية ال يذكر اإلعالم منها 

إال النذر اليسير.

اختطفت قوة عســكرية إسرائيلية فجر 
أمس األربعاء، النائب محمد أبو جحيشة 
من بيته ببلــدة إذنا غرب مدينة الخليل 

جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وكانــت قــوة عســكرية إســرائيلية قد 
اقتحمت منزل النائب أبو جحيشة وقامت 
بتفتيشــه والعبث بمحتوياته ومصادرة 
والحواســيب  النقالــة  األجهــزة  بعــض 
الخاصة بالنائب وعائلته قبل أن تعتقله 

وتنقله إلى مكان مجهول.
هذا ونددت الدائرة اإلعالمية بالمجلس 
التشــريعي في تصريــح مقتضب صدر 
عنها يــوم أمــس باعتقال النائــب "أبو 
جحيشــة" معتبرة ذلــك بمثابــة اعتداء 
علــى الحصانــة البرلمانيــة التــي مــن 
المفترض أن النواب يتمتعون بها، داعية 
المؤسســات الدوليــة ومنظمــات حقوق 
االنســان للضغــط علــى االحتــالل من 
أجل االفراج عن النواب المختطفين في 

سجونه. 
ودعــا التصريــح المنتديــات البرلمانية 
العالمية إلخضاع ممارسات  والبرلمانات 
االحتالل بحق نواب الشعب الفلسطيني 
للبحث الدقيــق والعمل على وقف تغول 

االحتــالل علــى النــواب المنتخبيــن 
ديمقراطيًا بشكل حر ونزيه، كما دعت 
الدائرة اإلعالمية في تصريحها لطرد 
ممثليــن االحتالل مــن كل المنتديات 
الدوليــة  والمؤسســات  البرلمانيــة 
والعمــل علــى جلــب قــادة االحتالل 
لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية لما 
يرتكبه االحتالل من مخالفات وجرائم 

بحق االنسان الفلسطيني.   

أكد النائب في المجلس التشــريعي جمال الخضري، 
أن االحتــالل اإلســرائيلي مــا يزال يمنع مــرور 200 
صنــف من احتياجــات القطــاع الصناعــي والتجاري 

لقطاع غزة.
وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه مؤخرا، 
علــى أن رفع الحظر عــن هذه األصنــاف )مواد خام 
للصناعات( يُمثل متطلبًا رئيســيًا إلنعاش االقتصاد 

المنهك بفعل الحصار اإلسرائيلي منذ 12 عامًا.
وشــدد على أن تقييــد العمل على المعبــر التجاري 
الوحيد )كرم أبو سالم( وحظر دخول أصناف أساسية 
يرتكز عليها االقتصاد الفلسطيني صناعيا وتجاريا، 
والعمل بنظام قوائم منع الســلع بحجة االســتخدام 

المزدوج، أحد أبرز أوجه الحصار اإلسرائيلي.

الحصار.
واعتبــر الخضري، أن أي حديث عن إنعاش اقتصادي 
في غــزة وإيجاد مشــاريع لتشــغيل األيــدي العامة 
يتطلــب ضمــان فتح كامــل لمعابــر القطــاع أمام 

االستيراد والتصدير ومن دون أي قيود إسرائيلية.
ودعا إلى التركيز على مشــاريع دولية لتوفير فرص 
عمل للعمال والخريجين بصفة عاجلة في ظل وجود 
ما يزيد عن 250 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة 

الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة.
وقدر الخضــري، أن قطاع غزة بحاجة لضخ مبلغ 25 
مليون دوالر شــهريًا على األقل لبدء مشاريع طارئة 
تتيح فرص عمل لنحــو 50 ألف عامل كمرحلة أولى 

لإلنعاش االقتصادي.

وأكد الخضــري أن أهم األصناف التي يمنع االحتالل 
مرورها لغزة عبر معبر كرم أبو سالم )المعبر الوحيد 
المفتوح جزئيًا( هي المــواد الخام الالزمة للصناعة، 
مــا فاقم من معاناة القطاع الصناعي، ورفع معدالت 
البطالة، بسبب تراجع كبير في عملية اإلنتاج، بسبب 
عدم توفر المواد الخام، وهذا ينعكس بشكل أساسي 

على معدالت الفقر والبطالة.
وأشــار إلــى أن حوالي ٨٥٪ من مصانــع غزة أُغلقت 
بشــكل جزئــي أو كلــي بســبب الحصار المســتمر، 
والذي أحد أهــم أهدافه الوصول إلــى حالة االنهيار 
االقتصادي، وبالتالي ســينعكس ســلبًا على مجمل 
الحياة اليومية، حيث بلغت خسائر القطاع الصناعي 
والتجــاري قرابة ٥٠ مليون دوالر شــهريا منذ بداية 

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن 
خريشــة في تصريحات صحفية أدلى بها لصحيفة 
"االســتقالل":" هناك أقالم وجهــات مأجورة تعمل 
على تشويه انجازات مسيرة العودة وكسر الحصار، 
في الوقت الذي لم تــدع فيه هذه األقالم والجهات 
في يوم ما لرفع عقوبات الســلطة المفروضة على 

غزة".
 وحــذر مــن التعاطي مع هــذه األقــالم واألصوات 
المشــبوهة التي تهدف لتفريغ مسيرات العودة من 
انجازاتها، وأضاف: "هذه األقالم تحاول إظهار حجم 
الخسائر البشــرية لهذه المسيرات ونسوا أن طريق 

الحرية ال يُعبد إال بالتضحيات".
 وأوضح أن مســيرة العودة مدرسة وطنية حقيقية، 
تهدف للحفاظ علــى بوصلة النضال الفلســطيني 
والســتعادة الحقوق المســلوبة، ولفضح االحتالل، 
مشيرًا إلى أن هذه المسيرات أرغمت االحتالل على 
الرجوع لخطوات إلى الــوراء، ولإلذعان إلى مطالب 

الفلسطينيين.

 وبيّــن أن مســيرات العــودة أفشــلت مخططــات 
االحتالل واإلدارة األمريكية، وإمكانية تمرير "صفقة 
العصر"، وحولت الشــعب الفلســطيني كله مقاومًا، 
مشــددًا على أن العالم أجمــع يقف في حالة ذهول 
كامل أمام عظمة شــعبنا وقوته وعدم خشيته من 

رصاص االحتالل وإرهابه.
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3 أخبار ومقاالت

مسيرات العودة... أول ثمار االنتصار
لم ينقطع حبل أملنا ورجائنا يومًا، ولم تفتر هممنا أو تخبو عزائمنا في غمرة المحن العاصفة ودوامة 
اآلالم والمعاناة التي أنتجها الحصار الظالم على مدار الســنوات اإلثنى عشر الماضية التي ذاق فيها 

شعبنا من البالء واألحزان ما يستعصي على الوصف والبيان.
ففي كل مرحلة، ومع كل جولة من الجوالت التي تشــتد فيها حلقات الحصار والعدوان، كان شــعبنا 
الصامد ومقاومته الباسلة يرتقون إلى ذات المستوى، ندًا بندّ، ويُبحرون في سفن التضحية والفداء 
وأعينهــم وقلوبهــم ترنو بكل آيات الشــوق والحنين إلى مآذن وقباب األقصى والقدس وشــوارعها 

العتيقة وكل مدن وقرى فلسطين الحبيبة.
لم يتوقف العقل الفلســطيني المقاوم عنــد حدود تقليدية او قوالب جامدة طوال ســنوات الحصار 
الماضية، بل تفتّقت عقليته الفذة عن إبداعات مذهلة أخذته إلى مسيرات العودة الكبرى والملحمة 
الشــعبية الرائعة التي ســطرها بإيمان ويقين في مواجهة االحتالل، وما رافقها من أدوات وأساليب 
ميدانيــة أذهلت االحتــالل وقيادته السياســية واألمنية والعســكرية وأربكت حســاباته التكتيكية 
واالستراتيجية وأحالت حياة قطعان مستوطنيه على طول الحدود الوهمية مع قطاع غزة إلى جحيم 

ال يطاق.
لقد حقق شعبنا إبداعات مذهلة شاهد فيها العالم أجمع جسارة الشباب واألطفال والنساء والشيوخ 
الفلســطينيين الذيــن تحدوا الحــدود الوهمية واألســالك الزائلــة بصدورهم العاريــة واقتحموها 
بأجســامهم المجردة إال مــن اإليمان باهلل وعدالة قضيتهــم، ورأت فيها األمم والشــعوب الطائرات 
الورقيــة والباللين الحارقــة ووحدات اإلرباك الليلي والحراك البحري، التي كشــفت عن قوة وفعالية 
المخزون النضالي والكفاحي لشعبنا الفلسطيني وشرائحه المختلفة، ومدى أثرها وتأثيرها تكتيكيًا 
واستراتيجيًا على دولة الكيان الصهيوني المسخ، وإمكاناتها البالغة في إطار معركة التحرير والعودة، 
والتي سيكون لها القول الفصل في إنهاء االحتالل وإنجاز الحقوق الوطنية في قادم األيام بإذن اهلل.

وها هي الثمار الطيبة لمسيرات العودة قد بدأت تتقاطر على شعبنا جزاًء وفاقًا لما كرّسه من صمود 
وتضحيات كبرى على مدار سنوات الحصار والعدوان بشكل عام، واألشهر األخيرة في إطار مسيرات 
العودة بشــكل خــاص، فما أعلنت عنــه الوزارات والمؤسســات الحكومية أول أمس من تســهيالت 
وإجراءات وقرارات للتخفيف من معاناة شعبنا يشكل أول الغيث وبداية الطريق لكسر الحصار الظالم 
إن شاء اهلل، وعنوان وفاء لمسيرة اآلالم والدماء والتضحيات التي أبدع فيها شعبنا على مدار األشهر 

الماضية بعزم مذهل وإباء رائع وعنفوان منقطع النظير.
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكد ألبناء شــعبنا أن حزمة التســهيالت والمســاعدات 
واإلجراءات األخيرة التي ســتنتفع منها شــرائح معتبرة من أبناء شــعبنا، وخصوصًا الفئات المعوزة 
والمحتاجــة، هي نتاج طبيعي للكفاح الفلســطيني المبــدع في مواجهة االحتــالل، وال ترتبط بأية 

أجندات خاصة أو أثمان سياسية بأي حال من األحوال.
ولعل من أشد المفارقات إثارة للعجب واالستنكار في آن، أن ينبري بعض الموتورين لتشويه جمال 
اللحظات واألجواء الوطنية الراهنة عبر اسطوانتهم المشروخة التي أدمنت اتهام شعبنا الصامد في 
غزة وقواه الحية ومقاومته الباســلة بالتســاوق مع صفقة القرن، وكأّن هؤالء الذين أعموا أبصارهم 
وبصائرهم لم يعاينوا بأم أعينهم كيف أســقطت مسيرات العودة وتضحياتها الكبرى صفقة القرن 
وأربكت مخططــات ترامب وإدارته العنصرية وأجبرت االحتالل علــى إعادة النظر ومراجعة مواقفه 
المتشددة وسياساته العنصرية تجاه غزة وأهلها الصامدين واالعتراف بحقهم المشروع في العيش 

الحر والكريم أسوة بكل شعوب العالم.
لقد بدأت مسيرات العودة تؤتي أكلها بما يعود بالخير على أبناء شعبنا، وبدأت التضحيات الفلسطينية 
تحصد ما زرعته الدماء الغالية العزيزة في ميادين العزّ وســاحات البطولة والفداء، وســيرى شــعبنا 
الفلســطيني من المكاســب واإلنجازات خالل الفتــرة المقبلة ما تقرّ به عينه ومــا يخفف من آالمه 

ومعاناته ويزيل عنه آثار وقيود الحصار بإذن اهلل.
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نطمئن أبناء شعبنا الفلســطيني أن المجلس التشريعي 
يواكب مجريات األحداث الدائرة ويتابع عن كثب فحوى الحوارات والمباحثات الجارية في إطار معركة 

تخفيف المعاناة وكسر الحصار التي يقودها األشقاء المصريون، وقد أعربنا عن شكرنا العميق 
للوفد األمني المصري، وجهوده التي تستهدف تخفيف المعاناة عن شعبنا.

وســنواصل في المجلس التشريعي- العمل الجاد مع مل المخلصين من أبناء شعبنا وقواه الوطنية 
واإلسالمية الحية من أجل استعادة حقوقنا وثوابتنا الوطنية وكسر حلقات الحصار الظالم إلى األبد 

بإذن اهلل.
وختامًا.. فإننا في المجلس التشــريعي الفلسطيني، وبحكم مســؤولياتنا الوطنية والبرلمانية تجاه 
شعبنا وقضيتنا، نؤكد أن ما جرى ويجري حاليًا هو حلقة من حلقات الصراع مع االحتالل الصهيوني، 
ومرحلة من مراحل معركة التحرير التي ستتوّج بالتحرير الكامل والعودة التامة والنصر المؤزر على 

االحتالل بإذن اهلل.
ن َيُكوَن َقِريًبا "

َ
" َوَيُقوُلوَن َمَتٰى ُهَو ُقْل َعَسٰى أ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
يواصل نواب المجلس التشــريعي مشاركاتهم 
فــي مســيرات العودة األســبوعية فــي دعم 
واضح مــن التشــريعي لهذا النهــج المُقاوم 
بل واالنخــراط به والمشــاركة التامة لجماهير 
شعبنا بتظاهراتهم السلمية، هذا وقد شاركت 

رئاسة المجلس وبعض النواب بحراك الجمعتين 
األخيرتين جنبا إلى جنب مع المتظاهرين من أبناء 
شعبنا، حيث أكدوا على اســتمرارية المسيرات 
وكثافة المشــاركة بها، "البرلمان" تتبعت تلك 

المشاركات وأعدت التقرير التالي: 

التشريعي يدعم مسيرات العودة ونوابه 
يواصلون المشاركة بها

شرق رفح
إلى ذلك شــارك النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد 
بحر، رافقه النائب يونس األســطل، بالمســيرات المُقامة في 
مخيم العودة الواقع شــرق مدينة رفح، ولفت بحر، خالل كلمة 
ألقاهــا إلــى أن غزة لن تخشــى التهديــدات ومســيرات العودة 

مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها. 
وندد بمشــروع قانون يعكف االحتالل اإلســرائيلي على ســنه 
ويُمنــع بموجبه أهالــي المعتقلين من زيــارة أبنائهم وخاصة 
أســرى حركة حمــاس، معتبرا ذلــك مخالفة صريحــة للقانون 

الدولي اإلنساني. 
من ناحيته حذر النائب األسطل، االحتالل من ارتكاب أي حماقة 
بحق المتظاهرين الســلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة 
في كسر الحصار، داعيًا إلعادة عجلت الحياة لقطاع غزة، وقال:" 
إن شــعبنا يُثبت قدرته على تحدي االحتالل واالســتمرار بقوة 
في مســيرات العودة رغم تهديدات االحتالل واســتخدام القوة 

المفرطة ضد المتظاهرين السلميين. 

شرق جباليا
هذا وزار النواب مخيم العودة الواقع شرق جباليا وكان أحمد بحر، 
والنائب يوسف الشــرافي، في مقدمة المشاركين بالتظاهرات 
والمســيرات، وشكر بحر، في كلمة له الجهود التي يبذلها الوفد 
المصــري من أجل فك الحصار وتثبيــت اتفاق وقف اطالق النار 
لعام 2014، والوحدة وانهاء االنقســام، مبينًا أن الدور المصري 

داعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية واإلقليمية.
الفتا إلى أن مســيرات العودة هي ظاهرة من أنبل ما صنع شــعبنا 
الستعادة حقوقه التي سلبها االحتالل على مدار السنوات الماضية. 

الوعد المشؤوم
وفي ذات اإلطار ندد النواب خالل مشاركتهم بالمسيرات بوعد 
بلفور المشؤوم في ذكراه الواحدة بعد المائة، محملين بريطانيا 
المســئولية التاريخية عن وعدها وما نتج عنه من إقامة الكيان 
الصهيوني على أرض فلسطين، معتبرين أن هذا الكيان باطل 
ونهايته الى زوال، ومؤكدين أن شعبنا سيسقط وعد بلفور كما 

أسقط العديد من المؤامرات الدولية قبل ذلك.
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أخبار

التشريعي يندد بعقد المجلس المركزي دون توافق

استعمارًا شرسًا
هذا واســتهل أحمد بحر المؤتمر بقوله:" تواجه القضية 
الفلســطينية هجوما استعماريًا شرسًا من قبل سلطات 
االحتالل، واإلدارة األمريكية، يهدف إلى تصفية القضية، 
األمر الذي يتطلب منا جميعًا أن نقف صفًا واحدًا، نحمي 
قدسنا، ونصد عدونا، ونضع خلفنا كل قضايا االختالف، 
ونُعلي قضايا اإلجماع الوطني التي اتفقنا مرارًا وتكرارًا 

على العمل تحت لوائها".
مجلس انفصالي

ووصف بحــر المجلس المركــزي باالنفصالــي، منوهًا 
إلى أنه جرى تشــكيله بطريقة انفرادية، وغير قانونية، 
ومخالفــة التفاقــات المصالحــة، وبعيــدًا عــن التمثيل 

الحقيقي والمتكافئ لكل قوى وشرائح شعبنا.

وأضــاف أن المجلس المركزي ينعقــد في ظل مقاطعة 
معظم فصائل منظمة التحرير، مؤكدًا أنه غير شرعي 
وفقا للنظام األساســي لمنظمة التحرير، مشــددًا على 

عدم شرعية كل ما يصدر عنه.
وأكــد أنه ليس من مهام المجلــس المركزي االنفصالي 
انتخابــه  تــم  الــذي  التشــريعي  المجلــس  يحــل  أن 
بطريقة ديمقراطية ونزيهة وشــفافة من قبل الشــعب 

الفلسطيني.
ُأسس وطنية

ودعــا الجميع للعمل على إنجاز الوحــدة الوطنية، وبناء 
نظام سياســي على أســس وطنيــة، مطالبًــا بالتوقف 
عن التفرد في القرار، وإعادة االعتبار للعمل المشــترك 

المبني على الشراكة الحقيقية.

وأكــد أن الشــرعية الوطنية تســتند إلــى النضال ضد 
االحتالل، والتوافق بين القــوى والفصائل، واالنتخابات 
الحــرة والنزيهــة، مشــددا أن المجلس التشــريعي هو 
المؤسسة التي تمتلك شــرعية البقاء وفًقا لنص المادة 
)47( مكرر من القانون األساســي المعدل لســنة 2005 
الذي نص على أن مدة والية التشريعي تستمر حتى أداء 

المجلس الجديد لليمين الدستورية. 
اإلطار القيادي

التحريــر  لمنظمــة  القيــادي  اإلطــار  بعقــد  وطالــب 
الفلسطينية، منوهًا أنه اتُفِقَ على عقده عام 2005م، 
لكنه لم يرى النور حتى اآلن، مؤكدًا أن مهمة تشــكيل 
مجلس وطني جديد على أســاس مــن التوافق هي من 

مهام اإلطار القيادي للمنظمة. 

ودعــا بحر في مؤتمــره، لضرورة رفــع العقوبات الجائرة 
المفروضة على غزة، واالمتناع عن فرض عقوبات جديدة 
ووقف التنســيق األمني مــع االحتالل وســحب االعتراف 

بالكيان الصهيوني، وإطالق يد المقاومة في الضفة. 
العمق العربي

وأضاف أن المجلس التشريعي سيواصل عمله البرلماني 
بكل مسؤولية واقتدار وسيتصدى بقوة لكل المخططات 
والتحديات التي تســتهدف تصفية القضية الفلسطينية 

وخاصة حق العودة والقدس. 
ونــوه لضــرورة العمل مــن أجــل احباط صفقــة القرن 
ومواجهــة االحتــالل، داعيًا القــادة العرب والمســلمين 
والجامعــة العربية ومنظمة التعاون اإلســالمي للتدخل 

العاجل إلسناد شعبنا في معركته ضد االحتالل.

اللجنة االقتصادية تفتتح موسم قطف ثمار الحمضيات
شارك أعضاء اللجنة االقتصادية بافتتاح موسم 
قطف ثمــار الحمضيات على أراضــي المحررات 
بالمحافظة الوسطى، وضم وفد اللجنة ُكاًل من 
النواب: عاطف عدوان، ويوسف الشرافي، وسالم 
سالمه، وكان في استقبالهم وكيل وزارة الزراعة 
إبراهيم القــدرة، والمدراء العامــون ولفيف من 
العاملين في اإلنتاج النباتي، وبعض المزارعين.

بدوره شكر النائب عدوان، وزارة الزراعة على 
الفلســطيني،  بالمــزارع  حرصهــا واهتمامها 
مشــيدًا بالسياســة الزراعيــة التــي تنتهجها 
الوزارة والهادفة لحماية اإلنتاج المحلى وتعزيز 

صمود المزارعين ومقاومة المنتج الخارجي.
ولفــت إلــى أن االحتــالل الصهيونــي كان فــي 
الســابق يحــارب انتــاج الحمضيــات مــن خالل 
تجريف األراضي، وحث المزارعين على استبدال 
الحمضيات بمنتجات زراعية موسمية، في خطة 
مدروســة تهدف إلضعاف انتــاج الحمضيات في 

قطاع غزة. 
وأشــاد عــدوان، بصمــود المزارع الفلســطيني 

في وجه كل المحــاوالت الرامية لمصادرة أرضه 
والنيــل مــن عزيمتــه، مبرًقا بالتحيــة لكل من 
تمســك بأرضه رغم محاوالت االحتالل اليائسة 
والبائســة الهادفــة لحمل المــزارع للتخلي عن 

أرضه.  
ومــن جانبه قال وكيــل وزارة الزراعــة ابراهيم 
القدرة، إن وزارته تولي اهتماما للقطاع الزراعي، 
وتعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي، معتبرًا 
زراعــة الحمضيــات من الســلع األساســية التي 
يحتاجهــا المواطــن، ومبينًــا أن الــوزارة تقدم 
كافة أشــكال الدعم لهذا القطاع، سواء االرشاد 
الزراعي واالستخدام األمثل للمبيدات واألسمدة.
وأوضــح أن الــوزارة تعمل على حمايــة المنتج 
المحلى عبر منع استيراد أي نوع من الحمضيات 
لحين انتهــاء اإلنتاج المحلى، مما يشــكل دعما 
كبيــرا للمزارعيــن فــي تطوير زراعتهــم وبيع 
المحصول بأســعار معقولة، داعيًــا المزارعين 
لالســتفادة مــن خبرات الــوزارة واالستشــارات 

المهنية التي تقدمها على مدار العام. 
ونــوه القدرة أن اهتمــام وزارة الزراعة بالحمضيات أدت الى 
زيــادة المســاحات المزروعة وأصبــح اإلنتاج يتعــدى "37" 

ألــف طن ســنويا وهو قابل للزيادة بســبب النمو في زراعة 
الحمضيات.

عقدت رئاســة المجلس التشريعي مؤتمر صحفي 
نددت فيه بعقــد المجلس المركــزي في مدينة 
رام اهلل دون توافــق الفصائل وبعيدًا عن التمثيل 

الحقيقي والمتكافئ لكل قوى وشــرائح شعبنا، 
وفــي ظــل مقاطعــة معظــم الفصائــل الحيــة 
والمهمــة، ودعــا المؤتمر الجميــع للعمل على 

إنجاز الوحدة الوطنية، وبناء نظام سياســي على 
أســس وطنية، "البرلمان" تابعــت المؤتمر وأعدت 

التقرير التالي: 
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أخبار

البرلمان الدولي يدين انتهاكات "عباس" للحصانة البرلمانية

عبّر االتحاد البرلماني الدولي عن بالغ قلقه إزاء رفع 
الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعي 
الفلسطيني بقرار من محمود عباس.، جاء ذلك في 
ختام أعمال جلسته الـ"203" التي عُقدت في جنيف 

مؤخرًا. 
وأكــد االتحــاد أّن هــذه القــرارات تُحبــط جميــع 
األغراض التــي جُعلت رفع الحصانة البرلمانية من 
أجلها، وتحديدًا حماية هيئة البرلمان وأعضائها من 
إمكانية التعــدي على ســلطاتهم وامتيازاتهم من 

قبل أجهزة الدولة األخرى.
وقرر البرلمان الدعــوة إلى االجتماع مجددًا والدفاع 
بفعالية كمؤسســة عن حقوق األعضاء الذين قاموا 
بانتخابهــم، باإلضافــة إلــى حمايــة أعضائهم من 

التعرض ألعمال انتقامية بسبب عملهم.
وجاءت قرارات االتحاد البرلماني الدولي على خلفية 
شــكاوى قدمهــا 12عضــوًا بالمجلس التشــريعي 
الفلســطيني مــن المحســوبين على حركــة فتح، 
تُفيــد بحرمانهم مــن حصانتهــم البرلمانية بقرار 

أصــدره عبــاس فــي ديســمبر 2016م، األمر الذي 
يمُكن المدعي العام من استكمال التحقيق الجنائي 

ضدهم. 
وأكد أصحاب الشــكوى على أنّــه تم حرمان أعضاء 
البرلمان أيضًا مــن رواتبهم، والتي تم وقفها بدون 
أي إشعار في الســادس من شهر يونيو لعام 2017 
بأوامــر صادرة عن وزارة الماليــة، والتي جاءت على 
خلفية ممارساتهم المشروعة للتفويض البرلماني 
وحرية الرأي، باإلضافة إلى التنديد بادعاءات الفساد 

في الحزب الحاكم.
وأكــد علــى أنّــه يشــعرُ بالقلــق إزاء عــدم قدرة 
النائــب ماجد أبو شــمالة على تجديد جواز ســفره 
الدبلوماســي، وذلــك بعد رفض تجديــده من قبل 

السلطات المعنية في ظل غياب جميع المبررات.
وبيّن أّن "12" عضوًا بالبرلمان الفلســطيني قدموا 
العديد من الشــكاوى للسلطة القضائية، معربًا عن 
أملــه في أّن تقــوم المحكمة بدورها بســرعة تجاه 

تلك الشكاوى وبطريقة عادلة ومستقلة.

حسن يوسف: مسيرات العودة ابداع 
شعبي مميز ونسعى لنقلها للضفة المحتلة

اعتبر النائب حســن يوســف أن مســيرات العودة ابداع 
شعبي مميز من شــأنه أن يجبر العدو على التراجع ولو 
قلياًل، وأكد أن هذه المســيرات ما كانت لتؤتي ُأكلها وال 
تنجح لــوال الحاضنة المجتمعيــة والحاضنة للفصائلية 
التــي تتمتع بها المقاومة في غزة تحديدًا، ولوال اصرار 
الشــعب الفلســطيني علــى الحفاظ علــى حقوقه في 
مقدساته وأرضه، منوهًا إلى أن شعبنا يحاول نقل تلك 

التجربة للضفة الغربية المحتلة. 
جاءت أقوال يوســف في تصريحات خاصة لـ "للبرلمان" 
وأكد فيها على أن شعبنا الفلسطيني ماض في مقاومته 
بشــتى الوسائل الســلمية وغيرها حتى يصل ألهدافه 
المنشــودة، مشــيرًا إلــى أن صرف رواتــب الموظفين 
ورعايــة ذوي الجرحى والفئــات المحتاجة وايجاد فرص 
عمل لألالف من أبناء شعبنا لينعموا بنوع من االستقرار 

والطمأنينة كانت من ثمار تلك المسيرات.
وبين يوسف بأن الشــعب الفلسطيني لديه العديد من 
الوســائل واالبداعات الشــبابية التي يتفــوق بها على 
االحتــالل وهمجيته من أجل تحقيق مــا يريد وتحقيق 

االنتصار واستعادة الحقوق المسلوبة.

وقلوبنــا وصدورنا من أجل 
إننــا  ونقــول  المصالحــة، 
مستعدون لنقف جميعا في 
مواجهة المشــرع األمريكي 
علــى  لكــن  واإلســرائيلي، 
الفلســطينية  الســلطة 
نواياهــا  صــدق  تثبــت  أن 
ومواقفهــا مــن خــالل رفع 
إجراءاتها االنتقامية عن جزء 
عزيز من شعبنا الفلسطيني 
فــي غــزة وتوقــف لقاءاتها 
مــع  المســتمرة  األمنيــة 

االحتالل".
ولفت إلى أن عددًا كبيرا من 
النافذة  والشخصيات  القوى 
وهو  "المركــزي"،"  قاطعت 
مــا يجعل مــن قراراته غير 
وبالتالي  النضــوج،  كاملــة 

فليــس مقبوال علينــا وال على غيرنا ممــن قاطع هذه 

المصالحة هدف وطني
وقال النائــب يوســف:" إن المدخل ألهدافنــا الوطنية 
هو انجاز المصالحة ثم إنهاء االنقســام واجتماع اإلطار 
القيــادي لمنظمــة التحرير الذي يشــارك فيــه األمناء 
العامــون للفصائــل وكذلــك أعضاء اللجنــة التنفيذية 

للمنظمة".
وأشــار إلى أّن تفعيل المنظمة وإعادة بنائها عبر اجراء 
انتخابات حرة ونزيهة تؤســس إلنشــاء نظام سياســي 
شــرعي منتخب من الشعب الفلســطيني، يكون قادرا 
على رســم سياسات واســتراتيجيات تحافظ على حقنا 

وثوابتنا في أرضنا.
قرارات مرفوضة

وحــول اجتماع المجلس المركزي أكدّ أن قرارات األخير 
مكررة " واعادتها للرئيــس واللجنة التنفيذية من أجل 
تنفيذها يعني االطالة في أمدها كي ال تنفذ على غرار 
كل القرارات السابقة التي انيط تنفيذها بقرار الرئيس 

ولجنته التنفيذية".
وأشــار إلــى أن المجلــس المركــزي بتركيبتــه الحالية 
ال يمثل الشــعب الفلســطيني، وقــال: "قدمنــا أيادينا 

الجلسات أن نكون ملزمين بأي قرار ال يتوافق مع الكل 
الفلسطيني".
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تقارير 6

زيدان: قانون الضمان بصيغته الحالية "حق ُأريدَ به باطل"

نواب: التقارب العربي الصهيوني مؤقت وال يعبر عن تطلعات الشعوب 
في ذكرى وعد بلفور

تراجع واضح
هذا وأكــد النائب في المجلس التشــريعي عن 
محافظــة الخليــل محمــد الطــل، أن القصيــة 
الفلســطينية تدهورت على المســتوى العربي 
وتراجعت وتيرتها بسبب التنسيق مع االحتالل، 

وقسمت أراضيها من أثار وعد بلفور المشؤوم.
وأوضح الطل، أن كل قضية لها وسائل تتناسب 
مــع حجمهــا والقضية الفلســطينية مــن أكبر 
القضايا على الساحة العربية، وأن حركة حماس 
هــي الجهة الوحيدة التي تدافع في الميدان عن 
القضية بشــكل حقيقي، وأنها تواجه ضغوطات 
كبيــرة في ظــل التحالــف الدولــي والعربي مع 
جرائم االحتالل وغطرســته من خالل التنسيق 

والتطبيع مع المحتل التطبيع.
ودعــا لتكثيف وســائل الضغط علــى االحتالل 
بشــكل يتناســب مع حجم تهويد المقدســات، 
مهيبًــا بالكل الفلســطيني للدفــاع عن حقوق 
شــعبنا ومقدســاتنا، مؤكــدًا أن شــعبنا يحتاج 
لمراجعــات سياســية معمقــة من أجــل تعديل 

وقــال قرعــاوي:" إن الــدول العربيــة أصبحــت 
تتسابق إلقامة عالقات مع االحتالل، كما يوجد 
الكثيــر من الدول العربية تريد االنتهاء من ملف 
القضية الفلسطينية من خالل اتفاقيات هزيلة 
من أجل إزاحــة العبء عن كاهلهــا وهي بذلك 

تهمل القضية الفلسطينية بل وتضر بها". 
وأكد على ضرورة رفع الصوت الفلسطيني على 
مســتوى العالــم والمنظمات الدوليــة واألهلية 
والحقوقية، وانكار وجود المحتل االسرائيلي في 

األراضي الفلسطينية.
ونوه قرعــاوي لوجود حالة انهيار داخلي وعربي 
فــي الوقــت الحالــي وحالــة مــن التراجــع غير 
المســبوقة وحالة من النشــوة االســرائيلية في 
المجتمعــات العربية، ودولــة االحتالل أصبحت 
تُعطــى األولويــة أمــام دول العالــم، وأصبــح 
اســتقبال قــادة االحتــالل فــي قلــب عواصــم 
الــدول العربيــة وابرازهم في وســائل االعالم 
والتطبيع الواضح والمباشر على حساب القضية 

الفلسطينية.

المسارات السياسية التي تنتهجها السلطة. 
وأوضح أن األمة العربية واالسالمية تمتلك مقدرات 
بشرية واقتصادية وثقافية ذات حضارة ممتدة على 
مدار التاريخ، محذرًا من التقارب العربي االسرائيلي 
الذي أصبح واضحًا في األونة األخيرة ويحاول الكيان 

من خالله اثبات شرعيته وحقيقة وجوده. 
سياسة مرفوضة

من جهته رفض النائب يوســف الشــرافي، سياسة 
التطبيــع مع العدو، منددًا بــكل محاوالت التطبيع 
وشاكرا دولة تونس الشقيقة التي رفضت التطبيع 
مــع االحتــالل ورفضت قــدوم ممثليــه ودخولهم 
لألراضي التونســية، مطالبًا الدول العربية بالسير 
على نهج تونس في رفض االحتالل والتطبيع معه. 
وحذر الشــرافي من خطورة تطبيــق صفقة القرن 
على أرض الواقع من خالل رئيس السلطة محمود 
عباس الذي ينفذ الصفقة ويسعى لفصل غزة عن 
الضفة، منوهًا إلى أن التطبيع جاء بأوامر أمريكية.

وأشار إلى أن قضية فلسطين هي القضية المركزية 
األولــى التي تخــص العالــم العربي واالســالمي، 

واألمــة اليوم وإن اعتراها الضعــف فإنها لن تموت 
وهي حيــة وقوية وأهل فلســطين مرابطين لمنع 
االحتالل من انتهاك حقوقهم من خالل العديد من 
الفعاليات الســلمية التي تعكس المطالبة بحقوق 

المواطن الفلسطيني.
وأكــد الشــرافي أن خيــار الجهــاد والمقاومــة هو 
الكفيــل بإعادة الحقوق الى أصحابها، وأن الشــعب 
الفلســطيني صاحب الحق في أرضه ومقدســاته، 
مطالبًا الشــعوب العربية واالســالمية والمنظمات 
الدولية للتحرك السريع والتدخالت العاجلة لنصرة 
القضية الفلســطينية والتضامن الكامــل مع أبناء 

الشعب الفلسطيني.
تسابق مذموم 

 مــن جهتــه نــوه النائب عــن محافظــة طولكرم 
فتحــي قرعــاوي، أن العالم العربي يشــهد مواقف 
صعبــة تجاه القضية الفلســطينية خاصــة بعد أن 
رســخ االحتالل أقدامه على األراضي الفلسطينية، 
وبعد قدوم اإلدارة األمريكيــة الجديدة التي تدعم 

االحتالل.

أكد ثالثة من نواب المجلس التشــريعي أن وعد بلفور لن يمر وشــعبنا 
لــن يســلم بمفرزاته مها بلغــت، وأشــار النواب في تصريحــات خاصة 
لـ"البرلمان" أن التقارب العربي الصهيوني لن يكتب له النجاح باإلضافة 

لكونه ال يعبر عن تطلعات الشــعوب، بل هو ال يعدُ عن كونه توجهات 
بعض الحكام المهادنين لالحتالل، معبرين عن أملهم بثورات شــعبية 

حقيقية تسقط الحكام الراغبين بالتقارب مع االحتالل.   

أكد النائب في المجلس التشــريعي عن محافظة 
طولكــرم عبد الرحمــن زيدان، أن وجــود قانون 
للضمــان االجتماعــي لموظفي القطــاع الخاص 
ضرورة، لكن طرح حكومة الحمد اهلل إياه بصيغته 

الحالية "الضعيفة" "حق أريد به باطل".
وشــدد زيدان، على أنه من غيــر الممكن ضمان 
ســالمة أموال المشــتركين قبل وجود دولة ذات 
ســيادة كاملة، أو بإصدار قرار بقانون لتجاوز دور 

المجلس التشريعي المراقِب والمحاسِب.
وقــال زيدان فــي بيان مكتوب صــدر عنه أمس: 
"إن الصيغــة المعلنــة لهذا القانــون ال ترقى إلى 
مســتوى آمال وتطلعات الفلسطينيين"، مضيًفا: 

"من غير المنصف االســتعجال فــي تطبيق هذا 
القانون في غياب المجلس التشريعي، الذي يتابع 
صياغة القانون بطريقــة متوازنة تضمن حقوق 

المواطنين وكرامتهم".
وأكد أنه "من العيب أن يفرض هذا القانون بقوة 

الغطرسة، دون االلتفات إلى مصالح العاملين".
وتســاءل: "لمــاذا يخرج الموظــف لالحتجاج على 
طــرح القانون بصيغتــه الحاليــة، إذا كان يصب 
في مصلحتــه، خصوصًــا أن المحتجين هم من 
الفئــات المثقفة، منهم المحامون والمهندســون 

وغيرهم؟!".
وتابع زيدان: "إن الفلســطينيين فــي أوضاعهم 

الصعبــة بأمس الحاجــة لقانون ينصــف الفئات 
الضعيفة ويحفظ كرامتها بعــد التقاعد"، منبهًا 
إلى أن "رائحة التآمر والمصالح واالستغالل تفوح 

من هذا القانون".
وأشــار إلــى أن طريقة تشــكيل مجلــس إدارته، 
وعــدم وجــود لوائــح تفصيليــة يزيدان خشــية 
المواطنيــن مما يــدور عادة في الغــرف المغلقة 
دون استشــارتهم أو اطالعهم علــى التفاصيل، 
إضافــة إلى التخــوف من تكرار تجربة اســتنزاف 
أموال الصندوق، كما حدث سابًقا بأموال صندوق 
التقاعد والتصرف بها في عدم وجود سلطة تعبر 

عن ضمير الناس وإرادتهم.

النائب/  فتحي القرعاويالنائب/ يوسف الشرافيالنائب/ محمد الطل 
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لن يطفئ سراج القدس

من حســن حظ القدس أن اهلل تبارك وتعالى قد باركها وما حولها 
من فوق ســبع سماوات وأســرى بآخر وأشرف أنبيائه محمد "صلى 
اهلل عليه وســلم" إلى المســجد األقصى المبارك وصلى فيه إمامًا 
باألنبياء والرســل جميعا وعُرج به إلى سدرة المنتهى منها، وإنها 
أرض المحشــر والمنشــر وأن اهلل ربــط بيــن مســجدها األقصى 
والمسجد الحرام برباط رباني أزلي لن تفصم عراه أية قوة بشرية 
مهما بلغ جبروتها واشــتد طغيانها، ألن المسجد األقصى والقدس 

آية من كتاب اهلل تبارك وتعالى.

فالقدس ليســت مدينة كالمدن وال عاصمة كالعواصم، إنها مركز 
اإلشــعاع الذي ال يخفت وال ينطفئ، يتفجر بمعان تاريخية ودينية 
وحضارية، وإن التفريــط فيها يعني تفريطنا في جزء من تاريخنا 
وجــزء من ديننا وجزء من حضارتنا، كمــا أن التفريط فيها جريمة 

الجرائم في حق الماضي والحاضر والمستقبل. 

ومن حســن حظ القدس أن التاريخ البشري دائم الحركة والتغيير 
والغزوة الصهيونية لمدينة القدس ليست فريدة، فقد واجهت هذه 
المدينة عبر تاريخها الطويل الموغل في القدم كثيرا من الغزوات 
والنكبات أدت إلى هدمها وإعادة بنائها مرات كثيرة، وكانت في كل 
مرة تخرج مرفوعة الرأس موفورة الكرامة والصالبة بصورة تدعو 
الى الفخر واالعتزاز، ولعل اهلل عز وجل وضع فيها ســرا من أسراره 
اإللهية يســاعدها على البقــاء فيه تحت البصر وحيــة في أعماق 
البصيرة وحاضرة في قلوب المؤمنين من عباد اهلل على مر الزمان.

ومهما طال مُكث الغزاة الصهاينة في ديارنا فحتما سيرحلون عنها 
كمثل الغزاة الذين ســبقوهم، فقد دارت أكبر المعارك على أرض 
فلســطين، وليس بعيدا عن القدس مثــل حطين وأجنادين وعين 
جالــوت واليرمــوك... وغيرها، فاأليــام دول، وإن كنا نعيش اليوم 
فترة انحسار أو جزر مرحلي فإن المد والجزر في التاريخ وبين األمم 

هما أشياء متعاقبة غير ثابتة.

أما العجز الذي يعتري أمتنــا اليوم فليس قدرا أبديا محتوما علينا 
فاألمر الذي ال نســتطيع إنجازه اليوم ســنحققه غدا إن شــاء اهلل، 
وذلك مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: )وَتِْلكَ اأْلَيَّامُ نُدَاِوُلهَا 

بَيْنَ النَّاِس. )
وقــد أوصانا ربنــا أال نيأس أو نحــزن على ما أصابنــا فقال وقوله 
الحــق:)وَاَل تَِهنُــوا وَاَل تَحْزَنُوا وََأنْتُــمُ اأْلَعَْلــوَْن ِإْن ُكنْتُمْ 

مُؤْمِِنينَ(.
وقرن ســبحانه نصره لنــا بنصرنا له وانقيادنا لمشــيئته وطاعته 
َ َلَقِويٌّ  ُ مَنْ يَنْصُرُهُ ِإنَّ اهللَّ فقال جال في عاله" )وََليَنْصُرَنَّ اهللَّ

عَِزيزٌ(.
ووعدنــا بالنصــر في قولــه: )َفــِإَذا جَاَء وَعْــدُ ُأواَلهُمَــا بَعَْثنَا 
عََليُْكمْ عِبَادًا َلنَا ُأولِي بَْأٍس شَــدِيدٍ َفجَاسُــوا خِاَلَل الدِّيَاِر 

وََكاَن وَعْدًا مَْفعُواًل(.   

فالمطلوب منــا أن نعمل بأقصى طاقاتنا إلبقــاء القدس حية في 
ضمائرنــا نابضة في قلوبنا، نقرأ تاريخها، ونتعرف على قســمات 
وجهها، ونتابــع أخبارها وأحداثها، ونغرس هذه المعرفة الحميمية 
في أوردة وشــرايين أوالدنا وذرياتنــا وأجيالنا القادمة، فمن يعرف 
القدس يحبها ويضحي من أجلها، والتضحية هي مفتاح النصر في 
الدنيا ومفتاح الظفر في اآلخرة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهلل.

ويقينــًا أنه مهما ادلهمت الخطوب، وعبســت األيام، فلن يتســرب 
اليــأس إلى قلوبنا ولن نقــول للقدس إال: مهال يا أنشــودة الحياة 
وصبرا جميال يا أم األنبياء والشــهداء، ولن نقول للقدس وداعا بل 

إلى لقاء مرتقبا، ونصرا مؤكدًا إن شاء اهلل.

  بقلم النائب المبعد عن القدس / أحمد عطون

النائب نعيم تلقي محاضرة حول مصير صفقة القرن 
ألقــت النائب هــدى نعيــم، محاضــرة بعنوان 
صفقــة القرن الى أين ضمــن المحور التاريخي 
فــي برنامج تعزيــز القدرات القيادية للشــباب 
الجامعــي والــذي تنظمه مؤسســة إبــداع في 

المحافظة الوسطى.
أثنــت النائب نعيم، على جهود مؤسســة ابداع 
فــي تطوير جيــل الشــباب واالرتقــاء بهم من 
خالل البرامج التدريبية المتنوعة والمفيدة لهم 

تربويًا وثقافيًا.
وأوضحــت خالل المحاضــرة أثر صفقــة القرن 
الســلبي على القضية الفلســطينية ســواء في 
الداخــل أو الخارج، مؤكدة أن صفقة القرن التي 

أطلقتهــا االدارة األمريكيــة تأتــي لخدمة 
المشروع الصهيوني في المنطقة وستؤثر 

على بعض الدول العربية المجاورة.
ودعــت النائب نعيــم، الطالبــات لضرورة 
االهتمام والفهــم للقضايا الوطنية وطرق 
مجابهة االحتالل، وفي نهاية اللقاء شكرت 
القائمين في مؤسســة ابداع على دورهم 
الرائــد فــي الحفــاظ علــى جيل الشــباب 
واالرتقــاء بثقافة ووعــي الطالب والطالب 
الجهــات  داعيــة  الواعديــن،  والطالبــات 
الرسمية والمؤسســات الوطنية لمزيد من 

االهتمام بالجيل الصاعد.

النائب نجاة أبو بكر تزور جمعية الشبان المسيحية في رام اهلل
زارت النائــب نجــاة أبــو بكــر يوم أمــس، جمعية الشــبان 
المســيحية فــي رام اهلل، واطلعت على تفاصيــل األعمال 
والمهام التي تقوم بها الجمعية من تدريب مهني، وتأهيل 
لذوي االحتياجات الخاصة واحتضان المعنفات من النســاء، 
واإلشــراف على األندية والمراكز النســوية فــي المخيمات 

ودعمها ماليا ومعنويًا.
 وشــرح مســئولون بجمعية الشــبان المســيحية تفاصيل 
المعيقــات التي تعتــرض العمل، موضحيــن أن جمعيتهم 
تهتم ببرامج تأهيل النســاء اقتصاديا وبناء قدرات الشباب 
والتعليــم المعرفي لألطفال وحقوق النســاء، منوهين إلى 
أن لديهم برنامج يســمى شبان وشابات للدعم والمناصرة 
يعملون لتقديم العون في حال حدوث أي إشكالية اجتماعية 

أو قانونية.

وفــي نهاية االجتماع تــم االتفاق على 
المتدربــات  النســاء  قــدرات  تطويــر 
وزيــادة  التوظيــف  دائــرة  وتطويــر 
المتطوعيــن ووضــع برنامج لصندوق 
المســاعدات الماليــة والعينية للطلبة 
المحتاجيــن كما تم وضــع آلية إلعداد 
برامــج التمكين للنســاء فــي مناطق 
متعددة من مختلف محافظات الوطن .

بدورهــا أثنــت أبــو بكر، علــى برامج 
الجمعية ووعدت بتقديم المســاعدات 
فــي  المســاهمة  وكذلــك  العينيــة 
التدريب والشراكة بين كل المؤسسات 

والجمعية .

للمرة الرابعة على التوالي.. 
االحتالل يجدد الحكم اإلداري للنائب خالدة جرار

جددت ســلطات االحتالل الحكم اإلداري للنائب 
فــي المجلــس التشــريعي خالدة جــرار، وذلك 
للمرة الرابعة على التوالي، ولمدة أربعة أشهر، 
علما أنهــا كانت قد أمضت بضعة ســنوات في 
معتقــالت االحتــالل بين محكوميــات واعتقال 
إداري، وكان اعتقالهــا األخيــر بتاريــخ 2 يوليو 

.2017
ونددت الدائرة اإلعالمية بالمجلس التشــريعي 
في تصريــح لها بهذا القــرار ودعت المنظمات 
الدوليــة للقيــام بواجباتها المهنيــة تجاه لجم 
االحتــالل وإيقــاف تغولــه على نواب الشــعب 

البرلمانية  الفلسطيني وانتهاكه للحصانة 
الخاصة بنواب المجلس التشريعي. 

ومن الجدير ذكره أن مؤسسات وشخصيات 
مــن قطــاع غــزة كانوا قــد نظمــوا وقفة 
تضامنية مــع النائب جرار، رفعــوا خاللها 
صــورًا لها، ولفتات تطالــب باإلفراج عنها، 
وحمّلــوا االحتالل المســئولية عن حياتها، 
رافضين سياســة االعتقال اإلداري وتغيب 
النــواب فــي ســجون االحتــالل، وطالبــوا 
المجتمع الدولي بضــرورة التحرك لحماية 

الشعب الفلسطيني من االحتالل. 

لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي لدى لقائها مع وكيل وزارة الحكم المحلي ورئيس بلدية القرارة
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

شارك نواب المجلس التشريعي بتشييع 
كوكبــة مــن شــهداء مســيرات العودة 
وقدموا واجب العــزاء لذويهم، وأكدوا أن 
شــعبنا مســتمر في مقاومته لالحتالل 
ولن تثنيه كثرة الشــهداء عــن مواصلة 

الطريق حتى العودة والتحرير.  
شهداء رفح وخان يونس

هذا وقدم وفد من نواب المجلس واجب 
العــزاء لــذوي شــهداء محافظتــي رفح 
وخان يونس الذين سقطوا مؤخرًا أثناء 
مشــاركتهم في مســيرات العودة وهم 
الشهيد نصار أبو تيم، الشهيد أحمد أبو 
لبدة، الشهيد عايش شعت، وضم الوفد 
النائــب األول لرئيس التشــريعي أحمد 
بحر، والنائبان يونس األســطل، وسالم 

سالمة.
تعزية ذوي الشهيد الباز

إلى ذلك قدم النواب واجب العزاء لعائلة 
البــاز باستشــهاد ابنهــم منتصــر الباز 

مــن مخيــم النصيــرات وســط القطاع، 
وكان جمــع غفير من وجهــاء عائلة الباز 
في اســتقبال وفد النواب شــاكرين لهم 
حضورهــم لبيــت العــزاء ومؤكدين أن 
دماء الشــهداء غالية ولن يكون لها ثمن 
سوى الحرية واالســتقالل واالنعتاق من 

االحتالل.
تشييع الشهيد داوود جنيد

وفــي ســياق متصل شــارك أحمــد بحر 
والنائب محمد شهاب، في تشييع جثمان 
الشهيد داوود جنيد، والذي استشهد أثناء 
عمله الجهادي، شــمال قطــاع غزة، وتم 
تشــييعه من المســجد العمــري بجباليا 
الفصائــل  وممثلــي  قيــادات  بحضــور 

الفلسطينية.
األطفال الثالثة

كما وشــاركت رئاســة المجلس والنواب 
في تشييع الشهداء األطفال الثالثة الذي 
ذهبوا ضحية قصف صهيوني غادر وهم 

األطفــال خالد أبو ســعيد، وعبد الحميد 
أبــو ظاهر، ومحمــد الســطري، وقد تم 
تشييعهم من المحافظة الوسطى حيث 
أماكــن ســكن عائالتهــم، وشــارك في 
الجنــازة لفيف من المســؤولين وممثلي 

الفصائل والقوى الفلسطينية. 
بــدوره أكد أحمد بحر فــي كلمة له أثناء 
تشــييع األطفــال أن دماء شــهدائنا لن 
تذهب هــدرًا، وأن يــد مقاومتنا طويلة 
وستتصدى ألي عدوان يرتكبه االحتالل 

بحق شعبنا الفلسطيني.
االنســان  حقــوق  مؤسســات  وطالــب 
والمنظمــات الدوليــة والعربية بالوقوف 
عند مســؤوليتها تجاه الجرائم الهمجية 
التي يرتكبها االحتالل االســرائيلي بحق 
أطفال شعبنا الفلسطيني، والعمل الجاد 
والفوري من أجل تقديــم قادة االحتالل 
للمحاكم الدولية ومحاكمتهم الرتكابهم 
جرائم حرب مكتملة االركان بحق أطفال 

شعبنا.

التشريعي يشارك بتشييع شهداء العودة ويعزي ذويهم 

يقف الحليم حيران إزاء ما يجري من اســتقباالت حارة وحفاوة وكرم عربي 
مبالغ فيه لقيادات االحتالل في قلب العديد من العواصم العربية، ويتساءل 
المرء ما الذي يحمل دول عربية بعيدة جغرافيًا عن حدود الكيان، ما الذي 
يحمل قادتها إلجراء مباحثات واســتضافات لقيادة الكيان، أليس هذا أمرٌ 
عُجاب!! وأين ذهبت الءات العرب الثالثة الشــهيرة؟ والتي تم إقرارها في 
قمــة الخرطوم في العام "1967"م، والتي أفــرزت: ال صلح وال اعتراف وال 

تفاوض، مع العدو الصهيوني قبل أن يعود الحق ألصحابه. 
مــا الذي دها أمة العــرب وقادتها وأقطابها وحكامها حتــى يجاهروا بهذه 
الخطيئة السياســية الكبرى ويستضيفوا قيادة االحتالل في عواصم األمة 
العربية المجيدة، ليقول االحتالل للدنيا كلها أنه بات عنصرًا طبيعيًا في 

منطقة الشرق األوسط ولم يعد عدو كما كان في السابق. 
وبعد أن كنا نرفض التطبيع بكل أشــكاله سواء كان سياسيًا أو ثقافيًا أو 
رياضيًــا بات ممثلو االحتالل يتواجدون في العواصم العربية بكل أريحية 
بــل ويلتقون بالقيادات السياســية وحــكام البالد ويحظون بــكل احترام 

وتقدير مع كل أسف. 
ما الذي ننتظره بعد زيارة "نتنياهو" لسلطنة عُمان، هل ينتظر المواطن 
العربــي زيــارات أخرى لدول عربيــة أو خليجية أخرى، حقــا إنه أمر محزن 
للغاية يتفطر له قلب كل فلســطيني وكل حر وشريف بالمنطقة العربية 

والعالم. 
لقــد ذهبت العالقــات العربية الصهيونــي ألبعد من ذلك فهــا هو "العم 
ســام" يتلقى اتصاالت ووساطات وتدخالت صهيونية محمومة ومتواصلة 
من قيادات العدو ليتوســطوا لهذا الزعيم أو ذاك ممن أصبح مســتقبلهم 

السياسي على المحك. 
أصبحت المعادلة مقلوبة تمامًا فبدل أن تحدد الشعوب العربية واإلسالمية 
مصائر رموزها وقادتها اختلس الكيان الصهيوني هذا الدور وبات هو من 
يقرر من يبقى ومن يغادر المشــهد لألســف! بالتالي أصبــح القادة العرب 

ينظرون لالحتالل وقادته على أنهم أصدقاء وليسوا أعداء. 
إن كل مــا تــراه عيناك من تطبيــع وتقارب وصداقات عربية أو إســالمية 
مع العدو الصهيوني لن تســتمر ولن تفلح فــي تطويع عقول المواطنين 
العرب لتقبل العدو الصهيوني ولن تحوله في مخيالتهم إلى صديق، ألنها 
محاوالت يائسة وبائسة ولن تستطيع تغيير التاريخ وال حتى تزويره أبدا. 

لقد أرضعنا أوالدنا حقيقة عروبة أرض فلســطين، وأن الكيان الصهيوني 
ليس سوى دولة لقيطة وكيان مسخ، سيزول عاجاًل أم أجاًل مهما وجد من 
وســائل االمداد السياسي أو اللوجســتي حتى لو كان هذا االمداد من قبل 

الزعماء العرب أو بعضهم.
وعليــه فإن الحقيقة الثابتة أن األجيال القادمة لن تســلم بالتاريخ المزور 
الــذي يصور العــدو على أنه صديق، ولــن يكون بين تلــك األجيال وبين 
أعداءنــا ســوى القتال والبندقية حتــى يخرج من أرضنا مدحــورًا صغيرًا 
بإذن اهلل، افعلوا ما شئتم لكن التاريخ لن يرحم أحد وسيكتب كل صغيرة 
وكبيرة وسيسجل أسماء المطبعين بصفحات العار ليلعنهم الجيل واألجيال 

القادمة. 
أما مهمة الجيل الحالي فهي انكار أفعال التطبيع ومسوغاته ومقاومة هذا 
النهج السياســي البغيض وتجريمه والســعي من أجل تغييره واستبداله 
بكل السبُل والوسائل الممكنة وإظهار حقيقة المطبعين على أنهم أعداء 
األمة ويعملون ضد رغباتها وتوجهاتها وفضحهم في كل المحافل وصوال 

لنبذهم ومحاربة أفكارهم الشيطانية. 


