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ماجد أحمد أبو مراد

مرت بنا قبل أيام ذكرى أليمة على قلب كل مسلم وحر وغيور على دينه ومسرى 
نبيه؛ وهي الذكرى الـ "52" إلحراق المســجد األقصى المبارك وهو حريق ما زالت 

ألسنة لهبه تتصاعد في قلوب المحبين لألقصى وناره لم تخمد بعد. 
هذه الحادثة األليمة والذكرى الحزينة يجب أن تحملنا على ترك البكائيات ووضعها 
جانبــًا والبحث عن حلــول قابلة للتطبيق فيما يتعلق باحتــال القدس واعتداءات 
اليهود على األقصى وهي اعتداءات مبرمجة وممنهجة وليست عشوائية وبالتالي 
فهــي بحاجــة لبرامج كذلك ممنهجــة وال يجدي معها نفعًا النظريــات الجوفاء وال 

الشعارات البراقة. 
• فمــاذا لو عملت األمة اإلســامية كلها على تجنيد جزء مــن أموالها وزكاة مالها 
وخصصتها لمساندة المسجد األقصى ودعم أهل القدس من جهة ومن جهة أخرى 

جعلت جزءًا منها لصالح مشاريع مقاومة المحتل ودعم المجاهدين.
• ماذا لو بدأت قيادات العالم اإلســامي فعًا بتشــكيل قوة عســكرية مكونة من 
جيوش كل الدول الراغبة بالعمل من أجل القدس ووضعها تحت قيادة عســكرية 
موحدة مشهود لها بالكفاءة واإلخاص ويتم جلب التمويل الازم لها من موازنات 

تلك الدول وكذلك تبرعات الشعوب والمحبين والراغبين في ذلك؟. 
• لــو تم تدشــين جيش القدس وفتح باب التجنيد االختيــاري لانضمام له وجعل 
ذلــك ممكنًا ومتاحًا أمام كل أبناء األمة العربية واإلســامية وأحرار العالم تمهيدًا 

لبدء العمل الفعلي من أجل تحرير القدس. 
• بدء حراك دبلوماســي وقانونــي وثقافي متزامن يبدأ بتوعية الشــعوب واألمم 
بمخاطــر االحتــال واجــرام المحتل ثــم تحريك دعــاوى قضائيــة وقانونية في 
المحاكم الدولية إلدانة المحتل يرافق ذلك حملة دبلوماسية في المحافل الدولية 
لتعرية المحتل وصواًل لإلعان الرسمي عن استعداد األمة للقتال من أجل مسرى 

نبيها. 
الضفة.. حريات تتراجع

واقــع الحريــات العامة في الضفة الغربيــة المحتلة أصبح يتراجــع يومًا بعد يوم؛ 
وكذلك االهتمام بحقوق االنســان الفلســطيني وذلك بفعل السياســات القمعية 
التي تنتهجها السلطة برام اهلل وأجهزتها األمنية التي باتت تشهر العصا الغليظة 
في وجه كل من يتجرأ على إظهار المعارضة لها أو انتقاد سياساتها بأي شكل من 

األشكال ولو كان بطريقة التظاهر السلمي وفقًا للقانون.  
لقــد وصل بهم األمر إلى تصفية المعارضين جســديًا وما حادثة اغتيال الناشــط 
نــزار بنات عنــا ببعيد، إن مــا يجرى على يد أجهزة أمن ســلطة الضفــة القمعية 
وأفرادها لهو أوضح دليل على انتهاك القانون الفلســطيني األساســي الذي كفل 
لألفــراد والجماعــات حــق التظاهر ونــص على صيانــة الحريات العامــة وحقوق 

االنسان الفلسطيني.
االعتقال السياسي واالضطهاد الممنهج للنشطاء والزج بهم في غياهب السجون 
وتعذيــب المعارضيــن لنهج ســلطة أوســلو.. كلها مور وأســاليب باتــت معروفة 
تمارســها أجهزة القمع العباســية في الضفة دون أي احترام للقانون أو الدســتور 
في انتهاك واضح وفاضح للمعايير والقيم اإلنســانية؛ وهو نهج با شك مرفوض 

وطنيًا وأخاقيًا. 
المشــكلة إذن في وجود طغمة سياســية فاسدة تولت زمام الحكم رغمًا عن إرادة 
الشعب الفلسطيني وبدعم خارجي واستقواء بالمحتل ومن يقف خلفه؛ والحل هو 
السعي بكل قوة وبشكل فوري إلزاحة هؤالء عن سدة الحكم واستبدالهم بمن هو 

انفع لشعبنا منهم؛ والشرفاء كثر.
لــن تعدم القوى والفصائل والشــخصيات الوطنية االعتبارية الوســيلة عن وضع 
خطة اســتراتيجية وطنية بامتياز للتخلص من الفاســدين وإراحة الشعب والوطن 
والقضية منهم ومن شرورهم ومخاطرهم وتهديدهم لألمن القومي الفلسطيني 

وسعيهم لمساعدة ومهادنة المحتل على حساب شعبنا.

لدى مشاركته بمهرجان "سيف القدس لن يغمد"د. بحر: سنعمل بكل 
قوة لكسر حصار غزة ولن نسمح لالحتالل بفرض معادالت جديدة

اللجنة القانونية تناقش عدة مشاريع قوانين

أكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة أن 
شعبنا الفلسطيني سينصر بإرادته، وسيعمل بكل قوة 
لكســر الحصــار المفروض علــى قطاع غــزة، ومواجهة 
جرائم االحتال وانتهاكاته المستمرة ضد الفلسطينيين 

في كل أماكن تواجدهم.
جــاءت تصريحــات د. بحر، أثناء مشــاركته في مهرجان 
جماهيــري حاشــد نظمتــه فصائــل العمــل الوطنــي 
واإلسامي بعنوان: "سيف القدس لن يُغمد"، على أرض 
مخيم "ملكة" شــرق مدينــة غزة؛ في الذكــرى الـ "52" 

إلحراق المسجد األقصى المبارك.
وقال:" لن نســمح لاحتــال بفرض معــادالت وقواعد 
جديــدة على أرض الواقــع، وإن المقاومة الفلســطينية 
ملتزمة بالدفاع عن أبناء شــعبنا ولجم االحتال وايقاف 

جرائمه وعدوانه المستمر على شعبنا".
وشــدد علــى أن المهرجان الحاشــد يحمل عدة رســائل 
أهمها أن شــعبنا الفلســطيني في قطاع غزة لن يسمح 
لاحتال االعتداء على المسجد األقصى، أو المساس به، 

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعًا 
دوريًا ناقشــت خاله عدة مشــاريع قوانين بهدف إجراء 
تعديات معينة على بعض بنودهــا وموادها، وترأس 
االجتمــاع رئيــس اللجنــة النائــب محمد فــرج الغول؛ 
وحضــره النواب أعضــاء اللجنــة وهم النــواب: مروان 
أبو راس، ومحمد شــهاب، ومشــير المصــري، ويونس 

األسطل.
ونــوه النائــب الغــول إلــى أن االجتماع ناقــش إدخال 
تعديــات علــى عدة مشــروعات قوانين منهــا: قانون 
التنفيذ الشــرعي الذي ســيعرض قريبــًا على المجلس 

مشيرًا إلى أن توافد اآلالف للمشاركة في المهرجان يؤكد 
أن شعبنا صامد متمسك بأرضه ووطنه.

وبيــن أن معركة "ســيف القدس" انتهت لكــن المقاومة 
الفلســطينية ما زالت مســتمرة في الدفاع عن القضية 
الوطنيــة والحقــوق والثوابت الفلســطينية بكل الطرق 

واألدوات والوسائل المتاحة.
وأوضح أن المقدســات اإلسامية والمسيحية خط أحمر، 
وإن وقائــع وأحــداث إحراق المســجد األقصى مــا زالت 
مســتمرة ومشــتعلة بفعل اســتمرار انتهاكات االحتال 
بحق القدس وأهلها، وأن مدينة القدس ستبقى العاصمة 
األبدية لدولة فلســطين، محذرًا من خطورة ما يتعرض 

له األقصى من اعتداءات واقتحامات وتدنيس لحرمته.
الجدير ذكره أن يوم الحادي والعشــرين من أغســطس، 
وافق الذكرى الـ "52" إلحراق المســجد األقصى على يد 
المتطرف اليهودي األســترالي الجنسية مايكل دينيس، 
ومنــذ ذلــك الحيــن واألقصى يتعــرض لمخاطــر جمة 

وانتهاكات إسرائيلية ال تتوقف.

للقراءة الثانية، ومشــروع قانون إلغاء ضريبة اإلشغال، 
ومشــروع قانــون تعديل قانــون األســرى والمحررين 

بشأن ضريبة الدخل المفروضة على رواتبهم.
وبخصوص عمل النيابة العامة قــال الغول:" لقد تقرر 
عقــد لقاء مع النائب العام لمناقشــة مــا جاء في تقرير 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية حول دائرة المضبوطات 

والمحفوظات في النيابة".
وأشــار إلى أنه تم االتفــاق على إحالة مشــروع قانون 
هيئــة تصفية التركات للجنة الشــرعية فــي المجلس 

التشريعي إلبداء الرأي فيه ووضع ماحظاتها عليه.

جانب من المهرجان الذي نظمته الفصائل بذكرى إحراق األقصى
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الخميس
02

د.بحــر يهنــئ باكســتان 
االســتقالل ويعزي  بيــوم 
حرائــق  بضحايــا  الجزائــر 

الغابات

أقر المجلس التشــريعي بالمناقشة العامة 
مشروع معدل لقانون البلديات رقم 1 لسنة 
1934، ومشــروع معــدل لقانــون األســرى 
والمحررين، والمقترحين من اللجنة القانونية 
في المجلس التشــريعي؛ وذلك أثناء جلسة 
عقدهــا المجلــس بمقره يوم أمــس األول.

مشروع معدل لقانون البلديات
وأوضحت اللجنة القانونية أن المواد التعديل 
المــراد إجــراءه في قانون البلديات يشــمل 
إلغــاء الفقرتين "ب+ج" مــن قانون 1943 
الخاص بالضريبة العامة "ضريبة اإلشغال"، 
وضريبة المعــارف مراعاة للمصلحة العامة، 
وذلك تخفيًفا من األعبــاء على المواطنين.
فــي  القانونيــة  اللجنــة  رئيــس  وأوضــح 
المجلــس التشــريعي النائــب محمــد فرج 
الغول، أن مشــروع التعديل يعالج مســألة 
إنهــاء تجــاوز كبيــر للقانــون مــن خــال 

د.بحر: معركة سيف القدس فرضت قواعد اشتباك 
جديدة وأعادت األقصى إلى الصدارة

المجلس التشريعي يقر تعديل مشروعي قانوني 
البلديات واألسرى والمحررين بالمناقشة العامة 

االحتالل يفرج عن النائب عطون ويجدد 
االعتقال اإلداري للنائب منصور

النائــب خريشــة: الســلطة يف 
الضفة تنتهك حقوق االنســان 

وتتغول على الحريات العامة
02

اللجنــة االقتصاديــة تســتمع 
لوكيــل وزارة الزراعــة ولديــوان 

الرقابة املالية واإلدارية
03

لجنة الداخلية واألمن تطلع على 
عمل شرطة السياحة والضوابط 

الخاصة باملنشأت السياحية
06

لجنــــــة الرتبيـــــــة تلتقـــــي 
مؤسســات وجمعيــات مهتمة 

بذوي االحتياجات الخاصة 
06

في الذكرى الـ "52" إلحراق األقصى 

5-4 التفاصيل

ضريبة تشــوبها عدم الدســتورية، كما أنه 
يعالج مســالة االزدواج الضريبــي، موضحًا 
أن ذلــك يأتــي أيضــًا انســجامًا مــع توجه 
المواطنيــن. عــن  بالتخفيــف  التشــريعي 
مشروع معدل لقانون األسرى والمحررين

وفي إطار منفصل؛ أقر المجلس التشريعي 
بالمناقشــة العامة مشــروع معــدل لقانون 
األسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004م، 
والمقدم من اللجنة القانونية، والتي أوضحت 
أن مشــروع التعديــل يأتي وفق السياســة 
الراميــة لتطويــر التشــريعات وتحديثهــا.

وقال النائب الغــول:" إن طرح هذا التعديل 
على قانون األسرى كواجب وطني وانساني 
واســتجابة للمصلحة العامة ودعمًا لصمود 
واســتجابة  وأســرهم  البواســل  أســرانا 
لمطالبهم المشــروعة وتكريمــا لهم، فهم 
والمــؤازرة". الدعــم  كل  منــا  يســتحقون 

ســلطات  أفرجــت 
النائب  عن  االحتال 
المُبعــد مــن مدينة 
أحمــد  القــدس، 
عطــون، مــع تجديد 
إبعــاده عــن القدس 
الغربيــة،  للضفــة 

بعــد "12" شــهرًا فــي االعتقــال اإلداري. 
وكانت قوات االحتال قــد اعتقلت النائب 
2020، مــن  26 أغســطس  عطــون فــي 
منزله في مدينــة البيرة بالضفة المحتلة، 
يســتهدف  االحتــال  أن  ذكــره  الجديــر 
والتنكيــل  باالعتقــال  "عطــون"  النائــب 
بشــكل مســتمر، حيث أمضى ما يزيد عن 
"13" عامًا متفرقة في ســجون االحتال، 
قــد ســحبت  االحتــال  وكانــت ســلطات 
2010، وأبعدته  بطاقته المقدســية عــام 

للضفة  القــدس  من 
المحتلــة.  الغربيــة 

االعتقال  ويمدد 
للنائب  اإلداري 

منصور
جــدد  ذلــك  إلــى 
االعتقــال  االحتــال 
اإلداري للنائــب عــن مدينة نابلس ياســر 
منصور لمدة ستة أشــهر؛ ويأتي ذلك في 
إطار سياســة االحتــال القاضيــة بتغييب 
الفلســطيني مــن خــال  الشــعب  نــواب 
اختطافهــم وماحقتهــم والــزج بهم في 
الســجون، ويبلغ النائب منصور "54" عامًا 
من العمــر، وتعرض لاختطــاف أكثر من 
مــرة من قبل االحتــال. وما زال االحتال 
يختطف "12" نائبًا في سجونه بعد االفراج 
عــن النائــب عطــون يــوم أمــس األول.

النائب المختطف/ ياسر منصور النائب المفرج عنه/ أحمد عطون
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رئاسة التشريعي تعزي الجزائر بضحايا حرائق الغاباتد. بحر يهنئ رئيس البرلمان الباكستاني بمناسبة يوم االستقالل
البرلمــان  هنــأ د. أحمــد بحــر، رئيــس 
الباكســتاني أســد قيصر، بمناسبة يوم 

الباكستاني،  االستقال 
بحــر؛  وجههــا  برقيــة  فــي  ذلــك  جــاء 
والشــعب  التشــريعي  المجلــس  باســم 
تبذلــه  مــا  فيهــا  ثمــن  الفلســطيني، 
باكســتان مــن دعــم وإســناد للقضيــة 

عزى د. أحمد بحر، دولة الجزائر الشــقيقة 
"رئاسًة وبرلمانًا وحكومًة وشعبًا"، بضحايا 
حرائــق الغابــات التــي اندلعت فــي عدة 

واليات.
وقــال بحــر؛ وفي رســالة وجههــا لرئيس 
الجزائــري  الوطنــي  الشــعبي  المجلــس 
إن شــعبنا يشــاطر  إبراهيــم بوغالــي:" 

العادلة. الفلسطينية 
وقــال:" إن شــعبنا الفلســطيني ال يزال 
الشــعب  فعــل  كمــا  االحتــال،  يقــاوم 
الباكســتاني وكل شــعوب العالــم الحرة 
بهــدف نيل الحرية واالســتقال"، مؤكدًا 
على عمق العاقــات التاريخية واألخوية 

الشقيقين. شعبينا  بين 

الشــعب الجزائري مصابــه الجلل ويعتبره 
مصابنا أيضًا، ويعبر عن تضامنه التام مع 

الشعب الجزائري الشقيق".
وتمني الرحمــة للضحايا وأن يلهم ذويهم 
جميل الصبر والســلوان، والشــفاء العاجل 
للجرحى، وأن يحفظ الجزائر وشــعبها من 

كل مكروه.

لجنة الصياغة تناقش عدد من مشاريع القوانين

ناقشــت لجنــة صياغــة التشــريعات فــي 
المجلــس التشــريعي عــدد مــن مشــاريع 
القوانيــن، ومقترحــات لتعديات مشــاريع 
علــى  اللجنــة  وأطلعــت  أخــرى،  قوانيــن 
الماحظات الواردة مــن جهات االختصاص 
على مشروع قانون التنفيذ الشرعي والمقر 
ســابقًا بالقــراءة األولــى، جــاء ذلــك خال 
اجتمــاع دوري عقدتــه اللجنة مؤخــرًا، كما 
ناقشــت اللجنة عددًا من مشــاريع قوانين 

جديدة أحيلت إليها وفق األصول.
بدوره، أوضح أمين ســر اللجنة أمجد األغا؛ 
أنه تم بحث تعديــات مقترحة على قانون 
المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لســنة 
2013، حيث تضمنــت مقترحات التعديات 
تصويب بعض النصوص واستدراك بعض 

الصياغات، واالشكاالت العملية التي أفرزتها 
الممارسة العملية، والتي تستهدف تحصين 
إجراءات اإلدارة العامــة لمكافحة المخدرات 

وتشديد العقوبات لبعض الجرائم.
وأشــار األغا إلى ان اللجنة ناقشــت مشروع 
قانــون محــال مــن اللجنــة القانونيــة في 
المجلس التشــريعي، يتعلــق بتنمية أموال 
الوقف والمقترح من وزارة األوقاف والشؤون 
الدينية، والذي يستهدف وضع إطار قانوني 
الستثمار أموال الوقف وتطويرها والحفاظ 
عليها، وفرض جزاءات على كل من ينتهكها 
ويعبث بها، الفتًا إلى أنه تم تشــكيل لجنة 
فنيــة لدراســة مشــروع القانــون وتدقيقه 
تمهيــدًا لعرضه على لجنــة الصياغة خال 

الجلسات المقبلة.

لجنة الرقابة تستقبل وفدًا من الهيئة 
المستقلة لحقوق اإلنسان

اســتقبلت لجنــة الرقابــة العامة برئاســة 
النائــب هــدى نعيــم، وفــدًا مــن الهيئــة 
بحضــور  اإلنســان،  لحقــوق  المســتقلة 
النائبيــن يحيى العبادســة، وعبد الرحمن 
الجمــل، وضم وفد الهيئــة أعضاء مجلس 
وطــال  بسيســو،  ســامة  المفوضيــن 
عــوكل، وجميل ســرحان نائــب مدير عام 
ومصطفــى  التركمــان،  وبكــر  الهيئــة، 

إبراهيم.
ورحبت النائب نعيــم بوفد الهيئة، مؤكدة 
علــى متانــة العاقــة بيــن لجنــة الرقابة 
الحقوقيــة وفــي مقدمتهــا  والمؤسســات 
الهيئــة المســتقلة، والدور المشــترك في 
تعزيــز النزاهة والشــفافية والرقابة على 

الحكومية. المؤسسات  دور وأداء 
وطالبــت الهيئــة بضــرورة التركيــز على 
قضايا حقوق اإلنســان ذات البعد الوطني 
وخاصة معاناة أهالي غزة نتيجة حرمانهم 
من حقوقهم المالية بقرارات سياسية من 
حكومــة رام اهلل ومعانــاة عشــرات اآلالف 
مــن األســر الفقيــرة نتيجة تأخيــر صرف 
مخصصاتهــم مــن الشــؤون االجتماعيــة 
وحرمان مواطني غزة من جوازات الســفر 

سياسية. لدواعي 

التعــاون  تعزيــز  ضــرورة  علــى  وأكــدت 
المشــترك من خــال عقد لقــاءات دورية 
لدراســة حالة الحريــات العامــة، ومتابعة 
ومعالجتها  المواطنيــن  وشــكاوى  قضايــا 
بسرعة، مشــيرة لدور المجلس التشريعي 
فــي متابعة قضايــا المواطنيــن والحفاظ 

على حقوق وفق القانون الفلســطيني.
من جانبه، أكد عــوكل على انضباط حالة 
الحريــات والحقوق العامــة في قطاع غزة 
بفضــل الجهود المشــتركة، التي تســعى 
فــي  اإلنســان  حقــوق  وضمــان  لتعزيــز 

المجتمع.
بــدوره، أوضح ســرحان أن الزيــارة جاءت 
لتعزيــز العاقــة المشــتركة بيــن لجنــة 
الرقابة فــي المجلس التشــريعي والهيئة 
المســتقلة لحقــوق اإلنســان، خاصــة في 
مجــال الحريات ومتابعــة أي انتهاكات قد 

تحدث في حقوق اإلنسان.
مــن ناحية أخرى، دعــا النائب العبادســة 
لضــرورة االلتزام بالقانــون، مؤكدًا أنه ال 
يوجــد أي حالــة اعتقال في غــزة مخالفة 
للقانــون، داعيــًا الهيئــة للمشــاركة فــي 
بالمســائلة  الخاصــة  المجلــس  جلســات 

الحكومية.

التشريعي: منحازون لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة
شــارك المجلس التشــريعي بورقة عمل 
في المؤتمر الذي عقده ديوان الموظفين 
العام، بعنوان "إجراءات توظيف األشخاص 
ذوي اإلعاقــة فــي الوظيفــة الحكومية"، 
بحضــور العديــد مــن الخبــراء والجهــات 
ذات العاقــة مــن المؤسســات الحكومية 

واألهلية.
وقدم مديــر عام اإلدارة العامة للشــؤون 
القانونية في التشــريعي أمجد األغا ورقة 
عمل بعنوان )تشــريعات األشخاص ذوي 
اإلعاقة بين الواقع والمأمول(، مستعرضًا 
فيها البيئة التشريعية المحلية لألشخاص 
ذوي اإلعاقة، واإلشكاليات القانونية التي 
تحــول دون الترجمــة العمليــة للحقــوق 

المضمنة في التشريعات.
وأشــار إلى أن المجلس التشريعي حرص 
طيلة السنتين الماضيتين على المشاركة 
مــع اللجــان المختصة بمســتوى عاِل من 
الجدية إلنجاز نظام تشــغيل األشــخاص 
ذوي اإلعاقة، وسعى جاهدًا إلى بلورة إطار 
قانوني مرجعي شامل لتوظيف األشخاص 

ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية وغير 
الحكومية يتسم بالواقعية واإللزامية في 

التطبيق.
وعبــر عــن اعتــزاز المجلس التشــريعي 
وهو يرى نظام تشــغيل ذوي اإلعاقة في 
الوظائف الحكومية وغير الحكومية يُبصر 
النور، مؤكدًا أنه ســيكون لــذوي اإلعاقة 
إطــار قانونــي إلزامي يكفل اســتيعابهم 
والخاصــة  العامــة  الوظائــف  ضمــن 
وســيمنحهم نقــاط تفضيليــة ألغــراض 

التنافس.
ودعــا األغــا؛ إلــى ضــرورة رفع مســتوى 
التشــبيك والتعاون في تقديــم الخدمات 
لهذه الشريحة وتبسيط إجراءات حصولهم 
واالجتماعيــة  الصحيــة  الخدمــات  علــى 
والتشغيل واعتماد برنامج محوسب خاص 
بهــم، وختمــت الورقــة بتعهــد المجلس 
التشــريعي بمتابعــة تطبيــق النظام مع 
الجهــات الحكوميــة؛ وتذليل أيــة عقبات 
قــد تحول دون اســتفادة ذوي اإلعاقة من 

الحقوق المقررة لهم بموجب النظام.

أكد النائب الثانــي لرئيس المجلس 
التشــريعي النائــب الدكتور حســن 
خريشــة؛ أن هنــاك تغــوّل حقيقي 
من قبل الســلطة التنفيذية في رام 
اهلل بالضفــة الغربيــة المحتلة على 

الحريات العامة بشكل.
واعتبر خريشة، في تصريح صحفي 

صــدر عنــه مؤخرًا أن هــذه االعتقــاالت وخاصًة 
لبعض القامات الفلســطينية مثل قيادات بعض 
الفصائل الفلسطينية وبعض األسرى المحررين، 
بأنه "استهتار بعموم الشعب الفلسطيني وانكار 

النائب خريشة: سلطة الضفة تتغول على الحريات العامة
لنضاله".

وقــال:" بعــد هــذه السياســة التي 
انتهجتهــا الســلطة، فقــد وضعــت 
نفســها فــي مواجهــة الــرأي العام 
الفلسطيني، فهناك رأي عام يتشكل 
يوميــًا يرفــض سياســات الســلطة 

وسلوكها الحالي".
وشدّد على أن التغيير قادم ال محال، وال يستطيع 
أي أحد الوقوف في وجه التغيير، مشــيرًا إلى أن 
الحريصين على هذا الوطن يجب أن يذهبوا إلى 

صناديق االقتراع ولينتخب الشعب منْ يمثله.
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غزة تنتصر للقدس واألقصى
وجهــت الجماهير الفلســطينية الثائرة التي احتشــدت يوم الســبت الماضي فــي الذكرى الـ 52 
إلحراق المسجد األقصى المبارك، ويوم أمس، بدعوة من فصائل المقاومة الفلسطينية، صفعة 
مدوية للكيان الصهيوني، وأجبرته على إعادة وبرمجة حساباته في التعاطي مع قطاع غزة الذي 
يخضع لحصار جائر منذ خمســة عشــر عاما، وتم تشديده إثر الحرب األخيرة، وذّكرته بالمخزون 
الكفاحــي والثــوري العظيم الذي يمتلكه شــعبنا حين تحدى أبناء شــعبنا الجبــروت الصهيوني 
بصدورهــم العارية رغــم مخالفتهم للتعليمات الصارمة بوجوب االبتعاد عن الســياج الحدودي، 

وحين جندل شاب بسيط قناصا صهيونيا كامل العدة والعتاد في رمشة عين.
لقد أثبتت فصائل المقاومة الفلســطينية ومن خلفها جماهير شــعبنا الفلســطيني أن بوصلتها 
ال ولن تحيد عن القدس واألقصى قيد أنملة، وأن معركة كســر الحصار عن قطاع غزة ال يمكن 
أن تنفصل أو تشــكل بديا عن معركة الدفاع عن القدس واألقصى، فاالحتال واحد، وشــعبنا 
واحــد، وها هي األحداث المتاحقة تثبت أن طريــق الذود عن حياض األقصى والقدس يمر عبر 
غــزة ورجالها األبطال ومقاوميها البواســل الذين انتصروا في معركة ســيف القدس على البغي 
والجبــروت الصهيوني، وقهروا الجيش الصهيوني الذي ادعوا –دهــرا- أن ال يقهر، ومرغوا أنفه 
فــي وحــل الهزيمة والعــار، وال زالوا يحملون مشــعل الحرية واالســتقال مهما كانــت العقبات 

والتضحيات.
إن المحاوالت الدؤوبة التي يجترحها االحتال لتفريغ انتصار المقاومة في معركة ســيف القدس 
مــن مضامينه ودالالتــه الكبرى عبر الخنــق والتضييق االقتصادي ومحاربــة أهالي القطاع في 
أرزاقهــم وقوت أطفالهم، ومنع إدخال البضائع والمســتلزمات الضروريــة ومواد البناء واإلعمار، 
تســتهدف ضرب الحاضنة الشــعبية للمقاومة ودفع الجماهير التي تاحمت مع رجاالت المقاومة 
واعتنقت ثقافة المقاومة إلى اليأس واإلحباط واالنكفاء واالنفضاض من حول المشروع المقاوم.

ومع ذلك، فإن هذه المحاوالت جاءت بنتائج عكســية تماما، فبدال من أن تدير الحاضنة الشعبية 
ظهرها للمقاوم بفعل األلم والمعاناة الناجمة عن قســوة الحصار إذ بها تشتد تأييدا لها وتاحما 
معها، وبدال من أن يداخلها اليأس واإلحباط وتنكفئ عن مشــروع المقاومة والتحرير إذ بها تغدو 
أكثر أما وأشــد بأســا وعنفوانا وإصرارا على دعم المقاومة والوقوف خلفها في معركة التحرير 
والعودة، لتفشــل كل مخططات االحتال ويرتد كيد الصهاينة إلى نحورهم، يكســوهم الخزي 

والعار ويجرّون أذيال الخيبة والهوان.
إن المعادلة الوطنية التي تدشــنها المقاومة اليوم تضع القــدس واألقصى على رأس األولويات 
واألجنــدات الوطنية، وتُدرج معركة كســر الحصــار عن غزة في قلب الجهد الوطني، عســكريا 
وسياسيا، فا يمكن للمقاومة أن تسمح بأن تمتد يد الصهاينة للعبث في القدس واألقصى بأي 
حال من األحوال، وال يمكن للمقاومة أن تســمح باســتمرار الحصار الغاشم على القطاع أو ابتزاز 

مقاومتنا مهما كان الثمن.
لقد أزفت مرحلة االنعتاق من الحصار الذي أتى على األخضر واليابس، ولن نقبل إال بحياة كريمة 
يحياها شعبنا أسوة بكل شعوب األرض، ولن يجد االحتال والقوى الغربية الداعمة له وأذنابهم 
في المنطقة من شــعبنا ومقاومته إال كل شــموخ وإباء وإصرار على نيــل الحرية وتوفير الحياة 

الكريمة ألبناء شعبنا.
من هنا فإننا نأمل من األشــقاء في مصر ابتدار وقفة جادة إلنصاف شــعبنا الذي يتعرض لقهر 
وظلــم االحتال، ويناضل من أجل حريته وقوت أطفاله، فا يعقل أن يتم إغاق معبر رفح أمام 
حركة المســافرين والبضائع ويتم حرمان آالف المرضى من الســفر للعاج بسبب غضب وثورة 
أبناء شعبنا الذين انطلقوا بشكل عفوي على الحدود في مخالفة واضحة للتعليمات، وال يعقل أن 
تنهج الدبلوماسية المصرية منهجا استرضائيا لاحتال في الوقت الذي ينشب المعاناة أظفارها 

في كل بيت من بيوت القطاع، وتتحول فيه حياة أهالي القطاع إلى جحيم.
وختاما.. فإننا نحذر االحتال من أي محاولة للمساس باألقصى والقدس، كما نحذره من عواقب 
سياســاته اإلجرامية بحق شعبنا الحر األبي في قطاع غزة، فللصبر حدود، ويد المقاومة ال زالت 
على الزناد، وســيفها لم يغمد بعد، ونؤكد ألبناء شــعبنا أن ســاعة الفرج والخاص والفكاك من 
الحصار الظالم قد دنت بإذن اهلل، وحينها يفرح المؤمنون بنصر اهلل، ينصر من يشاء وهو العزيز 

الرحيم.
اِس َل َيْعَلُموَن " ِكنَّ َأْكَثَر النَّ ُ َغاِلٌب َعَلٰى َأْمِرِه َوَلٰ " َوللاَّ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

اللجنة االقتصادية تستمع لوكيل وزارة 
الزراعة ولديوان الرقابة المالية واإلدارية

عقدت اللجنــة االقتصادية في المجلس التشــريعي 
برئاســة النائب يحيى العبادســة، جلســتي استماع 
لوكيل وزارة الزراعة أيمن اليازوري، ولديوان الرقابة 
الماليــة واإلداريــة، بحضــور أعضاء اللجنــة النواب: 
سالم ســامة، ويوسف الشــرافي، ويونس أبو دقة، 

وهدى نعيم. 
وناقش رئيس وأعضاء اللجنة مع المسئولين قضايا 
مهمة عدة "البرلمان" تابعت وقائع الجلستين وأعدت 

التقرير التالي: 

االستماع لوكيل وزارة الزراعة
وفــي معــرض رده علــى تســاؤالت النــواب حول 
سياســة وزارة الزراعــة الهادفــة لتوفيــر الحماية 
للمســتهلك والمنتجــات الزراعية وضبط األســعار 
وآليات تسويق المنتجات الزراعية خارج قطاع غزة 
واألثــر المترتب على ذلك؛ اســتعرض وكيل وزارة 
الزراعــة د. أيمــن اليــازوري؛ السياســات الحمائية 
للمنتوجات الزراعية في قطاع غــزة، ودور الوزارة 
في الرقابة على جودة الــواردات الزراعية، وضبط 
األسعار المتعلقة بالمنتوجات الزراعية، وتسويقها 
لخــارج قطاع غــزة، وآليــة عمل المعمــل الخاص 
بفحص السموم الزراعية، موضحًا أن الوزارة تولي 
أهمية قصوى لحماية المســتهلك وجــودة المنتج 

الزراعي في آنٍ واحد. 
وأشار اليازوري؛ إلى خسائر القطاع الزراعي الناتجة 
عــن العدوان األخير على القطــاع، وأبرز التحديات 

التي واجهت الوزارة خال الفترة الماضية.
وأوضح أن من أولويــات الوزارة خال العام الحالي 
بنــاء نظــام المعلومــات الزراعــي لترشــيد اتخاذ 
القرارات في الوزارة، ودعم وحماية المنتج الوطني 
وتعزيز الوصول إلى حالة االكتفاء الذاتي في بعض 
المحاصيل، وحماية المزارع وكذلك المستهلك من 
خال ضبط مدخــات اإلنتاج الزراعــي والتوظيف 

الذكي للمحاجر النباتية والحيوانية.

وبيــن أن الــوزارة تســعى لرفع كفــاءة المختبرات 
وتعزيــز ودعــم القــرار المبنــي علــى المعلومات 
الصادرة عــن التحاليل المخبرية، وتطوير وتدريب 
العاملين في الــوزارة لزيادة خبرتهــم وكفاءتهم، 
وتعزيز التنســيق والتعــاون بين جميــع العاملين 
في القطاع الزراعي محليًا ودوليًا لتحســين فعالية 

الخدمات والمقدمة للمزارعين.  
االستماع لديوان الرقابة المالية واإلدارية

في ســياق منفصل، عقدت اللجنة جلســة استماع 
الماليــة  الرقابــة  بديــوان  المســئولين  لبعــض 
واإلدارية؛ الذين بدورهم تحدثوا عن أربعة تقارير 
رقابيــة أصدرها الديــوان مؤخــرًا وتناولت أعمال 
اإلدارة العامة لضريبة الدخل، وتمحورت في العمل 
اإلداري لضريبــة الدخــل، والتشــريعات المنظمة 
للقطــاع الضريبــي، وتصنيف الملفــات الضريبة، 
وإجــراءات التقدير والتحصيــل الضريبي؛ بدورهم 
شــدد النواب على أن متابعــة اللجنة لتلك القضايا 

مع جهات االختصاص.
وتعقد اجتماعًا دوريًا 

إلى ذلك عقدت اللجنة اجتماعًا دوريًا ناقشت خاله 
عدة قضايا اقتصاديــة مهمة، بدوره أوضح رئيس 
اللجنة النائب العبادســة؛ أن االجتماع جاء لمتابعة 
عــدة قضايا منهــا تقارير ديــوان الرقابــة المالية 
واإلداريــة حول عمل بعــض الــوزارات؛ باإلضافة 
لمناقشــة قضية المراكز العشــوائية لتعبية الغاز 
والمنتشرة بين منازل المواطنين للعمل على حلها 

وإنهائها.
وأكد العبادســة؛ على أن لجنته تبــذل كل الجهود 
الممكنة بهــدف حماية االقتصــاد الوطني وتوفير 
أســباب جودة المنتجات الوطنية، مؤكدًا أن اللجنة 
ستعمل على التواصل مع المسؤولين والمختصين 
الحكومييــن لمتابعــة كل القضايــا والموضوعات 
المطروحة علــى طاولة اللجنة بهدف ايجاد الحلول 

المناسبة والسريعة لها. 

جانب من جلسة االستماع التي عقدتها اللجنة االقتصادية لديوان الرقابة المالية واإلدارية
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خالل جلسة عقدها التشريعي بمناسبة الذكرى الـ "52" إلحراق األقصى

د. بحر: ندعو السلطة لاللتحام 
مع شعبها وبناء استراتيجية 

وطنية تجمع الصف الفلسطيني

النواب: يجب إطالق يد المقاومة بالضفة 
للدفاع عن القدس وعلى السلطة إيقاف 

التنسيق األمني مع االحتالل فورًا
أكــد رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة 
د. أحمــــد بـحـــر، أن االحتال حاول خنق 
المدينــة المقدســة وفرض واقــع جديد 
عليها، وتزييف تاريخهــا، وقلب موازينها 
الديمغرافيــة، وطمس هويتهــا، وتهجير 
أهلهــا واســتصدار قوانيــن وتشــريعات 
متعاقبــة لتنفيــذ مخططاتــه العنصرية 
بحق القدس وأهلها، وأمعن في إجراءاته 
القمعيــة بحــق األقصى بهدف تقســيمه 
زمانيا ومكانيا، وصــوال إلى لحظة هدمه 

وإقامة هيكلهم المزعوم على أنقاضه.
وبيــن بحــر؛ خــال كلمته في مســتهل 
الجلسة التي عقدت في الذكرى السنوية 
المســجد  إلحــراق  والخمســين  الثانيــة 
األقصى، أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته 
الباســلة تمكنــت عبــر معركــة "ســيف 
القــدس" من صياغــة معــادالت وقواعد 
اشــتباك جديــدة، ومنحتنــا البشــارة في 
اقتراب النصر والتحرير، وأعادت األقصى 
والقدس إلى الصدارة، وكبحت مخططات 
الجماهيــر  وتوافــد  التطبيــع،  أنظمــة 
الفلسطينية الحاشدة في مهرجان "سيف 
القــدس لن يغمد" في مخيم ملكة، أكدوا 
على وحدة الشــعب الفلسطيني في غزة 
والضفــة وأراضــي 48 وفــي الشــتات أن 

القدس بوصلتنا.
ودعا الســلطة الفلســطينية في رام اهلل 
إلى االلتحام مع شعبها، وبناء استراتيجية 
وطنية مُوحَدَّة تجمع الصف الفلسطيني 
بداًل مــن اإلصرار على التنســيق األمني 
مع االحتال اآلثــم، وحصار غزة الظالم، 
وماحقة الشــرفاء من أبناء شعبنا، وقمع 
المظاهرات الســلمية، كما هــو الحاصل 
فــي رام اهلل بماحقــة األجهــزة األمنية 
للنشطاء وأصحاب الرأي خاصة الرافضين 
والمحتجين على جريمة اغتيال الناشــط 

السياسي نزار بنات.
التعســفي  السياســي  االعتقــال  وأدان 
وممارســة التعذيــب بحقهــم النشــطاء 
السياســيين، وأعتبــره جريمــة قانونيــة 
وأخاقيــة ووطنية وإنســانية، مؤكدًا أن 
االســتمرار في هــذا النهج ينبئ بفشــل 

السلطة وإنهاء دورها.
تقرير لجنة القدس

بدوره تا رئيــس لجنة القدس واألقصى 
النائــب د. أحمد أبو حلبيــة؛ تقرير لجنته 
قائــًا:" تمر علينا ذكرى إحراق المســجد 
األقصــى المبــارك، التي وقعــت في 21 
ودعــم  بتخطيــط  1969م  أغســطس 

الصهيونــي،  االحتــال  مــن  مســبقين 
على يد المغتصــب الصهيوني من أصل 
أســترالي دينــس روهــان، الــذي أقــدم 
علــى إحراق الجزء الجنوبي من المســجد 
القِبْلِيِّ في المســجد األقصــى؛ والذي 
ألحق ضــررًا بمنبر القائــد محمود زنكي 
والذي أحضره القائد صاح الدين األيوبي 
للمسجد األقصى بعد تحرير القدس على 

إثر معركة حطين المجيدة".
وأضــاف النائــب أبو حلبية خــال عرضه 
تقريــر لجنة القــدس بمناســبة الذكرى 
المســجد  إلحــراق  والخمســين  الثانيــة 
إحــراق  جريمــة  أن  المبــارك،  األقصــى 
األقصى مثلت حلقة من سلسلة الجرائم 
مبينــًا  بحقــه،  المتواصلــة  الصهيونيــة 
أن هــذه الجرائــم هي مخالفــة صريحة 
الدولــي  والقانــون  الدولــي  للقانــون 
لعامــي  الهــاي  واتفاقيتــي  اإلنســاني، 
الرابعة  واتفاقيــة جنيــف  1907و1954، 
لســنة 1949، واإلعــان العالمي لحقوق 
اإلنســان، وميثاق روما لمحكمة الجنايات 
الدوليــة، وغيرها من المواثيق والقوانين 
واالتفاقيــات الدوليــة التــي نصــت على 
ضــرورة حماية المقدســات ودور العبادة، 
وعدم االعتداء عليها، وعدم منع ممارسة 
العبــادة فيهــا، والحفــاظ علــى العقيدة 
الدينيــة والموروث الحضــاري والتاريخي 
والثقافي أليِّ شعٍب يقع تحت االحتال. 

وأوضــح أن محــاوالت النيل من قدســية 
المســجد األقصــى وحرمتــه تأتــي فــي 
ظل تحريــض صليبيٍّ ودعــٍم أمريكيٍّ، 
وهرولــة مخزية نحو التطبيــع مع العدو، 
في ظل تعاون وتنسيق أمنيٍّ مُذِلٍّ من 
األجهزة األمنية الفلســطينية في الضفة 
الفلســطينية والتــي جعلــت من نفســها 
الصهيونــي  لاحتــال  حاميــًة  شــرطًة 
للمقاومــة  وماحِقــة  ومغتصبيــه، 

ورجاالتها.
االعتداءات على األقصى

وأشــار النائب أبو حلبية فــي تقريره إلى 
جملة من اعتداءات االحتال على المسجد 

األقصى ومنها: 
1.اســتمرار جريمــة إغــاق األقصى في 
وتفريــغ  صبــاح،  ُكّل  المصليــن  وجــه 
ساحاته من الحراس والمصلين، والسماح 
للمغتصبين الصهاينة باقتحامه وتدنيسه 
فــي مخالفــة  تلموديــة،  ألداء طقــوس 
واضحة لقــرارات األمم المتحدة ومنظمة 
اليونســكو باعتبار األقصى وما حوله هو 

حق مقدس خالص للمسلمين وحدهم.
2.مواصلة العدو الحفريات أسفل المسجد 
األقصى وفي محيطه، وخاصة في ساحة 
البــراق، ممــا أدى إلــى حــدوث انهيارات 

وتشققات فيه وحوله.  
الصهيونيــة  االقتحامــات  3.اســتمرار 
للمسجد األقصى بصورة يومية، وخاصة 
في أيــام األعياد اليهوديــة، ومحاوالتهم 
تنظيــم مســيرات أعام ضخمــة تقتحم 

األقصى وتجوب ساحاته.
4.اســتخدام االحتال سياسة اإلبعاد عن 
األقصــى ومدينــة القــدس، ســعيًا منه 

لكسر إرادة المقدسيين.
5.اســتمرار االحتــال بطمــس المعالــم 
واآلثــار اإلســامية، خاصة فــي منطقة 
القصور األموية جنوب المسجد األقصى، 
وفي ســاحة البراق، ومقبــرة باب الرحمة 

اإلسامية.
االعتداءات على القدس

وفي معرض ســرده لسلســة االعتداءات 
الصهيونيــة على القدس قال أبو حلبية:" 
لهجمــة  تتعــرض  القــدس  مدينــة  إن 
صهيونية شرسة، تستهدف أهلها وتراثها 
وأرضهــا ومعالمهــا، ومــا زال االحتــال 
الصهيوني يضيق على المقدســيين في 

حياتهم ومعيشتهم ومشاريعهم.
وأضــاف أن العــدو الصهيونــي أوغل في 
الباهظــة  واألتــاوات  الضرائــب  فــرض 
بأنواعهــا على المقدســيين، ولم يتوقف 
عن محــاوالت تهجيرهم، وهــدم المئات 

مــن منازلهــم، ويمنعهم مــن تراخيص 
البنــاء، إضافة لســحب هويات عشــرات 
آالف المقدســيين بهدف تغييــر المعادلة 

السكانية الديموغرافية فيها.
التوصيات:

أواًل: ندعــو أهلنــا فــي القــدس والضفة 
واألراضي المحتلة عام 1948، لاستمرار 
في ثباتهم ورباطهم في ساحات األقصى، 
القــدس. تهويــد  مخططــات  لمواجهــة 
ثانيًا: ندعو المقاومة الفلسطينية لتأكيد 
توجيــه بوصلتهــا نحــو تحريــر القدس، 
والعمــل الجــاد إلنقاذ المســجد األقصى 
المبارك من مخططات السيطرة والهيمنة 

الصهيونية عليه.
العربيــة  البرلمانــات  ندعــو  ثالًثــا: 
واإلســامية، وجامعــة الــدول العربيــة، 
ومنظمــة التعــاون اإلســامي، ورابطــة 
والبرلمــان  القــدس  ألجــل  برلمانيــون 
العربي واتحاد البرلمانات العربية للقيام 
بخطــوات عمليــة واضحة وقويــة لدعم 
المســجد األقصــى المبــارك وحاضنتــه 
مدينــة القــدس، وتثبيت صمــود أهلها، 
وأراضيهــم  وممتلكاتهــم  وحمايتهــم 

وتقديم الدعم بجميع أشكاله لهم.
الفلســطينية  الســلطة  رابعًــا: نطالــب 
بضرورة وقف التنســيق والتعاون األمني 
مــع االحتــال عمليًــا، ورفــع يدها عن 
المقاومة الفلسطينية الباسلة في الضفة 
الفلسطينية؛ لتقوم بواجبها في مواجهة 
المحتل الصهيوني الغاصب ومخططاته.
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خالل جلسة عقدها التشريعي بمناسبة الذكرى الـ "52" إلحراق األقصى

أبو حلبية: نحمّل األمتين العربية واإلسالمية 
وأحرار العالم أمانة حشد وتوحيد الطاقات 

لنصرة األقصى والمقدسات 

النواب: يجب إطالق يد المقاومة بالضفة 
للدفاع عن القدس وعلى السلطة إيقاف 

التنسيق األمني مع االحتالل فورًا

خامسًــا: ندعو أحرار العالم لتحشيد كل 
والقانونيين  الحقوقييــن  مــن  الطاقــات 
القانونــي  البعــد  لتفعيــل  والمحاميــن؛ 
فــي ماحقة مجرمــي الحــرب الصهاينة 
ومقاضاتهــم فــي المحاكــم والمحافــل 
الدوليــة والوطنيــة علــى جرائمهم بحق 

األقصى والقدس.
سادسًــا: ندعو علمــاء األمة اإلســامية 
لبيان مكانة المســجد األقصى وحاضنته 
مدينة القدس وبيان الواجب الشرعي نحو 
تحريرهما وســائر األراضي الفلسطينية 
المســجد  أن  علــى  والتأكيــد  المحتلــة، 
األقصــى والقــدس مرتبطــان بالعقيدة 

ارتباطًا وثيقًا.
العربيــة  األمتيــن  نحمّــل  ســابعًا: 
واإلســامية وأحــرار العالم أمانة حشــد 
الطاقات، وتوحيد الجهود لنصرة المسجد 
المبــارك والمقدســات والقدس  األقصى 
وفلسطين، وتقديم العون والدعم بجميع 

أنواعه وخاصة الدعم المالي ألهلها.
اإلعــام  وســائل  نطالــب  ثامنًــا: 
للقيام  والعربية واإلسامية  الفلسطينية 
بدورهــم المنــوط بهــم تجــاه القــدس 
المقدســية  الثقافــة  ونشــر  واألقصــى، 
لتكــون هذه القضية على ســلم أولويات 
اإلعام وفضح االنتهاكات وجرائم الحرب 

الصهيونية.
الدولــي،  المجتمــع  ندعــو  تاســعًا: 
ومنظمــة األمــم المتحــدة بمؤسســاتها 
المختلفــة، ومنظمــات حقــوق اإلنســان 

للقيــام بالــدور المنوط بهم فــي حماية 
الشــعب الفلســطيني في مدينة القدس 
والمســيحية،  اإلســامية  ومقدســاتها 
والثقافية  والتاريخيــة  التراثيــة  وحقوقه 
التــي نصت عليهــا القوانيــن والمواثيق 

واالتفاقات واإلعانات الدولية.
عاشــرًا: نحمِّــل االحتــال الصهيونــي 
المســؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة 
على غطرســته المســتمرة باســتهدافه 
المسجد األقصى وحراسه والمرابطين فيه.

مداخالت النواب
النائب إبراهيم المصدر 

إبراهيم  النائب  أكد 
أن  علــى  المصــدر؛ 
يوقف  لــم  االحتال 
بحــــق  اعتداءاتــــه 
األقصــــى ومدينــة 
احتال  منذ  القدس 
المدينة، موضحًا أن 

ما يحدث اآلن في القدس واألقصى يأتي 
في إطار ضرب قدسية المدينة والمسجد 
لدى المسلمين، وتمهيدًا لتقسيمه زمانيًا 
ومكانيًا، محذرًا من خطورة استمرار هذه 

الجريمة التي يرتكبها االحتال.
وأوضح ضــرورة أن يدفــع االحتال ثمن 
احتالــه، والبدايــة تكــون مــن محاربة 
الفســاد واالصطفــاف من أجــل مواجهة 
مخططاتــه، والعمل الجــاد على تطبيق 
القــرارات الدولية بشــأن القــدس والتي 
مشــيدًا  والمقدســات،  المدينــة  تحمــي 

بصمــود أبناء القدس فــي وجه االحتال 
ومخططاته.

النائب أشرف جمعة
قــال  جهتــه؛  مــن 
النائــــب أشـــــــرف 
جمعــة:" بعــد مرور 
52 عامًا على إحراق 
المبــارك،  األقصــى 
النيــران  زالــت  مــا 
بالقــدس  مشــتعلة 

وكل أماكن تواجد الفلسطينيين من قتل 
وتشريد وحصار واســتيطان وغيرها من 
ممارســات، وســط صمت دولي وعربي، 
األمــر الــذي يتطلب منا تقييــم كل هذه 
الســنوات ووضــع رؤية اســتراتيجية من 
أجــل حشــد العالــم لنصــرة فلســطين 

ومحاسبة االحتال.
وأضــاف:" يجــب على الكل الفلســطيني 
التفكيــر بطريقة إبداعيــة لخلق خيارات 
وقدســنا  قضيتنــا،  لحمايــة  جديــدة 
ومقدساتنا"، مؤكدًا على ضرورة مخاطبة 
منظمــة التعاون اإلســامي لعقد اجتماع 
بخصوص القــدس لوضع آليــات لحماية 
جرائــم  ووقــف  والمقدســات،  القــدس 

االحتال.
النائب يونس األسطل

شــدد  ناحيته،  مــن 
النائــــــب يونــــس 
األسطـــــل؛ علــــى 
ضــرورة إطــاق يد 
المقاومة للدفاع عن 
القدس والمقدسات، 
أهمية  علــى  مؤكدًا 

بقــاء المقاومــة علــى أهبــة االســتعداد 
لخوض معركــة جديدة في حال اســتمر 
االحتــال فــي جرائمــه بحــق القــدس 

واألقصى.
واستبشر النائب األسطل بزوال االحتال 
قريبــًا وانتصــار الشــعب الفلســطيني، 
موضحًا أن المتغيرات العالمية تشــير إلى 
تقلــص الدعم العالمــي لاحتال، وهذا 

من مبشرات زوال االحتال.
النائب محمود الزهار

أشــاد  جهتــه؛  مــن 
النائــــب محمـــــود 
لجنة  بتقرير  الزهار 
والتوصيات،  القدس 
إلى ضرورة  مشــيرًا 
التنســيق  تجريــــم 

والتطبيــع مــع االحتــال بــكل أشــكاله 
وأنواعه، داعيًا األنظمة المطبعة للتراجع 
عــن توجهاتهــا وقراراتهــا بالتطبيع مع 
االحتال والعودة لصفــوف دعم القضية 

والشعب الفلسطيني.
النائب سالم سامة 

بدوره؛ أوضح النائب 
أن  ســامة؛  ســالم 
االحتال  اعتــداءات 
بحـــــــق القـــــدس 
واألقصــى مستمرة، 
مــن خــال االبعــاد 
عن القــدس، وهدم 

البيوت، ومصادرة الهويات، وغيرها، األمر 
الذي يؤكد أنه ال مقدسات عند االحتال، 
مشــيرًا لخطورة ما يمارسه االحتال منذ 
احتالهــا والتــي تهــدف لســرقة القدس 

وتغيير هويتها وطابعها.
ودعــا أهالي القدس والضفة وفلســطين 
المحتلــة للربــاط في األقصــى، وتقديم 
كل الدعم واالســناد لهم، مطالبًا وسائل 
االعام بتسليط الضوء أكثر على القدس 

واألقصى.
النائب محمد فرج الغول

أكــد  جهتــه؛  مــن 
النائــب محمــد فرج 
الغول؛ على ضرورة 
قانون  إلى  اإلشــارة 
يقوم  مــن  تجريــم 
بالتفريــــط فــــــي 
القدس والمقدسات، 

وضــرورة متابعة تنفيــذ التوصيات التي 
والتقاريــر  الحالــي  التقريــر  فــي  وردت 
السابقة والتي تناولت مستجدات األحداث 

في القدس واألقصى.
النائب يحيى العبادسة

مــن ناحيته؛ طالب 
النائـــــب يحيـــــى 
العبادســـة بأخــــذ 
زمام المبادرة وبدء 
اصاح الوضــــــــع 
الفلسطينـــــــــــي 
الداخلـــــي كــــون 

ذلك بوابــة حماية القضية الفلســطينية 
بــكل تفاصيلهــا وخاصة مدينــة القدس 
والمقدســات؛ داعيًا أحــرار العالم للعمل 
الفــوري الهــادف للجم االحتــال والبحث 
عن آليات ووســائل عمليــة إليقاف تغوله 

على الشعب الفلسطيني.
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لجنة الداخلية تستمع لمدير شرطة 
السياحة واآلثار

اللجنة الشرعية تبحث مشروعي قانوني تشكيل 
هيئة تصفية التركات، وحماية حقوق الورثة

لجنة التربية تلتقي المؤسسات الممثلة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة

النائب القرعاوي: دماء شهداء جنين 
تؤكد استمرار روح المقاومة في الضفة

واألمــن جلســة  الداخليــة  لجنــة  عقــدت 
اســتماع لمدير شــرطة مباحث الســياحة 
واآلثــار العقيد ســمير العرينــي، بحضور 
مقــرر اللجنــة النائــب مــروان أبــو راس، 

الغول. والنائب محمد فرج 
شــرطة  عمــل  علــى  اللجنــة  واطلعــت 
مباحث الســياحة، وأهــم االحتياجات التي 
تضمن اســتمرارية عملها بكفــاءة عالية، 
المنشــآت  لعمــل  المتبعــة  والضوابــط 
السياحية من شاليهات ومنتجعات وفنادق 

وغيرها. ومطاعم  واستراحات 
المعيقــات  أهــم  العرينــي؛  وأوضــح 
والمشــاكل التــي تواجــه شــرطة مباحث 
الســياحة خاصــة نقــص الكادر البشــري 
وقلــة اإلمكانات، موضحًا أن ذلك لم يمنع 
الشــرطة مــن القيــام بواجبها علــى أتم 
وجــه، وإلــزام كافة المنشــآت الســياحية 

بالمجلــس  الشــرعية  اللجنــة  أكــدت 
شــرعي  مانــع  ال  أنــه  علــى  التشــريعي 
وتطبيــق  إعــداد  علــى  العمــل  مــن 
مشــروعي قانــون تشــكيل هيئــة تصفية 
التــركات، وقانــون حمايــة حقــوق الورثة.
وتدارســت اللجنة برئاســة النائــب مروان 
أبــو راس؛ فــي اجتمــاع عقدته يــوم أمس 
المحاليــن  القانونيــن  مشــروعي  األول 
المجلــس  فــي  القانونيــة  اللجنــة  مــن 
التشــريعي إلبداء الــرأي الشــرعي فيهما.
وأجمع أعضاء اللجنة على عدم وجود أي مانع 
شرعي في تطبيق القانونين بعد اقرارهما 

عقدت لجنــة التربية والقضايــا االجتماعية 
لقاء مــع المؤسســات والجمعيــات الممثلة 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة في قطــاع غزة، 
بحضور رئيــس وأعضاء اللجنة النواب: عبد 
الرحمــن الجمل، وســالم ســامة، وخميس 
النجار، ومحمد شــهاب، ويوســف الشرافي، 

وهدى نعيم.
بدوره أكد النائب الجمل؛ على اهتمام لجنته 
بشــريحة األشــخاص ذوي اإلعاقة والعمل 

الدائم على حل مشكاتهم وقضاياهم.
ونــوه إلــى أن لجنــة التربية تبــدل أقصى 
الجهود بهدف خدمة األشخاص ذوي االعاقة 
والعمل على تلبية احتياجاتهم عبر التواصل 
مع المؤسســات المختصــة والجمعيات ذات 

العاقة.
مــن ناحيتها أوضحت النائب نعيم؛ أن اللقاء 
يهدف لمناقشــة ومتابعة مطالب وشــكاوى 
هذه الفئة، داعية لضرورة الســعي لتشكيل 
مجلس أعلى لذوي اإلعاقة لتكثيف االهتمام 
بقضاياهــم والعمل على تجويــد الخدمات 

المقدمة لهم.
من جانبه، اســتعرض رئيــس اللجنة العليا 
الغــرة؛  اإلعاقــة ظريــف  لألشــخاص ذوي 
واقع هــذه الفئة في المجتمع الفلســطيني 
والصعوبــات والعقبات التي يواجهونها منها 

للقانون. وفقًا  بالعمل 
دوريًا  اجتماعًا  وتعقد 

إلــى ذلك عقــدت اللجنــة اجتماعــًا دوريًا 
بحضــور رئيس وأعضــاء اللجنــة النواب: 
فتحــي حماد، ومــروان أبو راس، وســالم 
ســامة، ومحمــد فــرج الغــول، وجميلــة 
الشــنطي؛ وأقــرت أجندة عملهــا للمرحلة 
المقبلة، ومــن أهم بنودها ترتيب زيارات 
لمــدراء مراكــز الشــرطة الجــدد، وزيارة 
الشــريط الحدودي مــع الجانــب المصري 
لاطــاع علــى عمل األجهــزة األمنية في 
متابعــة وحفــظ أمــن وســامة المجتمع، 
كمــا بحثــت اللجنــة خــال اجتماعها عدة 
الحكــم  موضوعــات تخــص عمــل وزارة 
المحلــي، وأقــرت ترتيــب زيــارة لوكيــل 
الــوزارة م. ســمير مطيــر خــال األيــام 

القادمة. القليلة 

مــن المجلــس التشــريعي وفقــًا لألصول، 
واقترحت اللجنة ضم مشــروعي القانونين 
لتقاطعهمــا  واحــد  قانــون  مشــروع  فــي 
فــي الكثير من الملفــات والبنــود والمواد.

ورحبــت اللجنــة بمشــروعي القانونين لما 
لهمــا مــن تأثيــر إيجابــي علــى المجتمع، 
وحســم النزاعــات المتعلقة بالتــركات ورد 
الحقوق اإلرثية ألصحابها، وأوضحت اللجنة 
أنه ســيتم رد مشروعي القانونين مع الرأي 
الشــرعي للجنــة القانونيــة بالتشــريعي، 
وذلــك إلنضاجهمــا والعمــل علــى رفعهما 
للمجلــس التشــريعي للمناقشــة العامــة.

اســتثناء قطــاع غزة من بعــض االتفاقيات 
والمؤسســات الدوليــة التــي تهتــم بهــم، 
مؤكدًا أهمية موائمة القانون الفلســطيني 
وتطويره بشــكل مســتمر بما يساعد على 

خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة. 
بــدوره، تحــدث رئيــس رابطــة الخريجين 
المعاقيــن بصريــًا نــادر بشــير، عــن ذوي 
اإلعاقة البصرية الكلية والجزئية ومشــكلة 
والمؤسســات  الــوزارات  فــي  تشــغيلهم 
الحكومية والصعوبــات التي يواجهونها في 
إجراءات التوظيف، داعيــًا ديوان الموظفين 
لمائمة العديد مــن الوظائف مع احتياجات 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة خاصــة اإلعاقــة 

البصرية.
االتحــاد  رئيــس  أكــد  آخــر،  جانــب  مــن 
الفلســطيني العــام لــذوي اإلعاقة حســن 
الزعــان، علــى أهميــة التطبيــق الفعلي 
لبطاقة المعاق علــى أرض الواقع، وتفعيل 
الخدمات المقدمة لألشــخاص ذوي اإلعاقة 
وفق القانون الفلســطيني، داعيــًا لمواكبة 
وتوظيف التطــورات والتقنيات التكنولوجية 
الحديثة في خدمة األشــخاص ذوي اإلعاقة 

وخاصة في مجال العمل كمدرسين.
من ناحيتهم شدد النواب على ضرورة العمل 
لخدمة ذوي االعاقة وضمان حقوقهم كافة. 

أكد النائب عن محافظة طولكرم 
دمــاء  أن  القرعــاوي؛  فتحــي 
شــهداء جنين تؤكد على أن روح 
المقاومــة ال تزال تنبض في كل 
الضفــة الغربيــة، وكل المناطق 
المحتلــة، الفتــًا إلــى أن جنيــن 
تفاجــئ االحتــال فــي كل مرة 

وتعلمه الدروس القاسية.
وأضــاف القرعاوي في تصريــح "للبرلمان" 
أنــه وفي أكثر من مرة يخــرج االحتال من 
جنيــن ومخيمها مهزوما مدحــورا، ألن أهل 
جنين يمتلكون أســلوبًا وحيــدًا في الدفاع 
عــن األرض وهــو المقاومــة ومســتعدون 

لتقديم الدماء لقاء ذلك.

وأشــار الــى أن االحتال يســعى 
المتكررة  اقتحاماتــه  من خــال 
لجنين في اآلونة األخيرة لكســر 
شــوكتها، بحيث ال تمثــل قدوة 
لباقي المــدن والمخيمات خاصة 
بالتزامن مع عمليات إطاق النار 

األخيرة التي حدثت.
وقال القرعاوي:" معلوم أن الســلطة قيدت 
نفســها باتفاقــات التنســيق األمنــي مــع 
االحتال"، مشــيرًا إلى أنــه مهما قدمنا من 
نصائح أو رســائل فا يمكن أن يغير شيء 
فــي عقيدة أو موقف الســلطة المبنية على 
اتفاقــات كـــأوسلو وغيرهــا، آمــًا أن تقف 

السلطة موقف الدفاع عن شعبها وأمتها.

دعت لتشكيل مجلس لمتابعة قضاياهم
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مواقف برلمانية دولية
البرلمان العربي يدعو مجلس الشيوخ الباكستاني لمواصلة دعم فلسطين

حــث عضــو البرلمان العربــي صالح ناصــر، مجلس الشــيوخ الباكســتاني على وضع 
القضية الفلسطينية بندًا ثابتًا في اجتماعاتهم الخارجية ولقاءاتهم متعددة األطراف، 
بهــدف نصرة القضية الفلســطينية؛ وذلك أثناء لقاء جمعه مع رئيس مجلس الشــيوخ 

الباكستاني صادق سنجراني.
ودعا ناصــر لعقد مؤتمر دولي إليجــاد حل نهائي وعادل للقضية الفلســطينية، وفي 
ضوء سقف زمني محدد غير مفتوح، إلنهاء االحتال اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، 

وتحقيق األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط.
مــن جهته؛ أكد "ســنجراني"، على أن باكســتان لن تدخــر جهدًا من أجــل الدفاع عن 
القضية الفلســطينية في كافة المحافل اإلقليمية والدولية، حتى يحصل األشــقاء في 
فلســطين على حقوقهم المشــروعة كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلســطينية 

المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

برلمان كاليفورنيا يصوت قريبا على إقرار منهاج يصف االحتالل بالعنصري
يصوت برلمان والية كاليفورنيا الشــهر المقبل على مشــروع القانون "AB 101" الذي 
يتيــح للمناطــق التعليمية المحلية اختيار مناهج الدراســات العرقيــة لطلبتها، وبينها 
منهاج يعتبر االحتال اإلسرائيلي دولة فصل عنصري ويشجع الطلبة على مقاطعتها.

وأحد المناهج يسمى "موديل المنهاج التحرري للدراسات العرقية )LESMC(" ويتبنى 
الرواية الفلســطينية للتاريخ ويصف الكيان الصهيونــي بدولة فصل عنصري، ويدرب 
الطلبــة على حمــات مقاطعتها وســحب االســتثمارات منها وفرض العقوبــات عليها 
)BDS( ويعــرّف الصهيونيــة علــى أنها "أيديولوجيــة قومية اســتعمارية"، وأن هناك 

"فصل عنصري في الكيان".

برلمانية دنماركية تسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين
قالــت عضــو البرلمــان الدنماركي "زينيا ســتامبي" أنها شــاهدت انتهــاكات منهجية 
دَة للقانون الدولي خال األســبوع الذي قضته في فلسطين تقوم به حكومة  ومُتَعَمَّ

االحتال بحق الفلسطينيين.
وأوضحت في مقال لها عقب زيارتها لفلسطين أن االحتال يعمل لتهجير الفلسطينيين 
وسرقة أراضيهم، مشيرة إلى سياسة مصادرة المنازل وفق قانون إسرائيلي عنصري، 
وكذلــك االســتيطان حتى بات يعيــش أكثر من نصــف مليون مســتوطن في الضفة 

الغربية.
وأشــارت إلى األوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشــها الفلسطينيون بسبب االحتال 
واجراءاتــه، والحصــار المطبق علــى األراضي الفلســطيني، داعية على إنهــاء معاناة 

الفلسطينيين ووقف ممارسات االحتال بحقهم.

لجنة فلسطين النيابية تؤكد مواصلة دعم األردن للحق الفلسطيني
أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب في مجلس النواب األردني محمد الظهراوي؛ 
على أهمية الوصاية الهاشــمية على المقدســات اإلســامية والمســيحية في القدس، 

ودورها في الحفاظ على الوضع القانوني للمقدسات.
جــاء ذلك خال لقاء جمــع بين لجنة فلســطين النيابية في البرلمــان األردني، ونائب 
رئيس حزب العدالة والتنمية بتركيا "نعمان قورتولموش"، ووفد من رابطة برلمانيون 

ألجل القدس وأعضاء من المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج.
وشدد الظهراوي؛ على موقف األردن الثابت والراسخ في الدفاع عن القضية الفلسطينية 

حتى نيل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة. 

نائب مصري يؤكد عمق العالقات المصرية الفلسطينية
أكد رئيس لجنة حقوق اإلنسان في مجلس النواب المصري النائب طارق رضوان على 
عمق العاقات المصرية الفلسطينية، مشيرًا إلى وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني، 
مشــددًا على موقف مصر الثابت، الرســمي والشــعبي، ضد سياســات تهويد المدينة 
المقدســة، وضرورة الســعي للحفاظ على هويتها عبر كل المنابر اإلقليمية والدولية، 

وصوال لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

برلمانيون ألجل القدس: نعم لتظافر الجهود خدمة لفلسطين
أكــد رئيس رابطــة برلمانيون ألجــل القدس الشــيخ حميد بن عبــداهلل األحمر، على 
ضرورة تظافر الجهود من أجل خدمة فلســطين، والتنســيق بين كل األطراف العربية 

واإلسامية نصرة قضية فلسطين.
وأضــاف األحمر، في تصريح له:" نعمل لتنســيق الجهود البرلمانية لخدمة فلســطين 
ونســعى لاتفــاق علــى خطــوات لمواجهة االحتــال، ســيما مخططات اإلخــاء التي 

تستهدف حيي الشيخ جراح وسلوان".
وأكد أهمية تطوير التعاون على الصعيد البرلماني والسياســي والعمل على التنســيق 

مع البرلمانات العربية والعالمية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

جمعية الصداقة البرلمانية األردنية األوروبية تدعو اسبانيا لدعم فلسطين
قــال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية األردنيــة األوروبية، النائب خلدون حينا، خال 
لقاء اللجنة الســفيرة االســبانية لدى المملكة األردنية أرانتا بانيو دابلوس، "إن األردن 

يدعم حق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره، ونيل استقاله".
وأشــار إلــى أهمية العاقــات التاريخيــة التي تربط األردن مع اســبانيا والتي ارســت 

دعائمها قيادتا البلدين الصديقين، داعيا اسبانيا لدعم الحق الفلسطيني.

د. بحر يهنئ الناجحين ويدعوهم للمزيد من 
االجتهاد خدمة للدين والوطن

لدى مشاركته بحفلين لتكريم متفوقي الثانوية العامة

شــارك د. أحمــد بحــر؛ رئيــس 
باإلنابــة  التشــريعي  المجلــس 
بحفل نظمته الكتلة اإلســامية 
وأخــر  الوســطى،  بالمحافظــة 
نظمته جمعية أهالي عســقان؛ 
لتكريــم الناجحيــن والمتفوقين 
بالثانويــة العامة، وذلك بحضور 
الطلبة المكرمين وذويهم ولفيف 
من المثقفين والعاملين بالمجال 
"البرلمان"  واألكاديمي؛  التربوي 
تابعــت وقائــع الحفليــن وأعدت 

التقرير التالي:
حفل المحافظة الوسطى

وهنأ بحر؛ المتفوقين والمتفوقات 
في الثانويــة العامة، وذلك خال 
كلمة له في حفــل نظمته الكتلة 
الوســطى،  اإلســامية بمحافظة 
المتفوقــات  الطالبــات  لتكريــم 
فــي المحافظــة بعنــوان:" فــوج 
القــدس"؛ وذلك بحضــور النائب 
عــن  التشــريعي  المجلــس  فــي 

محافظة الوسطى هدى نعيم.
وأكد بحر؛ على ضــرورة مواصلة 
للديــن  خدمــة  التميــز  درب 
أهالــي  دور  مثمنــًا  والوطــن، 
فــي  العامليــن  وأيضــا  الطلبــة، 
قطــاع التعليــم الذيــن واصلــوا 
الليل بالنهار إلنجاز هذا االنتصار 
الفلســطيني،  العــرس  وهــذا 
مستذكرًا شــهداء الثانوية الذين 

ارتقــوا أثناء العــدوان الصهيوني 
األخيــر على القطــاع، وهم: خالد 
وتوفيق  حميد،  ومحمــد  القانوع، 

أبو العوف.
الشــهداء  أبنــاء  بتميــز  وأشــاد 
واألسرى، مشــيرًا إلى تفوق ابنة 
األســير القائد عبد اهلل البرغوثي 
المحكومــة بـ "67" مؤبــدًا، حيث 
حصلت ابنته صفــاء على 98.3% 
فــي الثانوية العامــة وتصر على 
االلتحــاق بكلية الطــب كما يريد 
والدها حيث أرسل لها هدية قبل 

عامين عبارة عن رداء أطباء.
مــن جهته، أوضح مديــر مديرية 
تعليـــم الوســطى محمد حمدان؛ 
أن محافظــة الوســطى كانت من 
أكبــر المحافظات تحقيقــًا للتميز 
أوائــل علــى   "5" أحــرزت  حيــث 
مســتوى  علــى  و"18"  الوطــن، 

قطاع غزة.
بدورهــا، أكــدت المتفوقة شــهد 
علــى  الحاصلــة  يونــس  محمــد 
اســتمرار  علــى   99.6% معــدل 
العمــل واالجتهــاد والتفوق خال 
مســيرة التعليم الجامعي، شاكرة 
مــن  وكل  والمعلميــن  األهالــي 
ســاهم في إنجاح العام الدراسي 
رغــم الصعوبــات التــي واجههــا 
جائحــة  بســبب  الطلبــة خاصــة 

كورونا والعدوان على غزة.

حفل جمعية عسقالن 
هذا وشــارك بحــر، بالحفل الذي 
جــورة  أهالــي  جمعيــة  نظمتــه 
عســقان فــي قاعــة المؤتمرات 
بجامعة فلســطين وكرمت خاله 
الناجحين من أبناء القرية، وشدد 
في كلمته على ضرورة أن يواصل 
الناجحــون الجــد واالجتهاد ألنهم 
مســتقبل وأمــل الوطــن، داعيــًا 
الجميع للتســلح بالعلم والتقوى، 
الديــن والوطن. والعمــل لخدمة 

وعــدد مناقب وميزات قرية جورة 
عســقان، وفضلهــا فــي التاريخ 
اإلســامي والتاريخ الفلسطيني، 
قائــًا:" إن هــذا النجــاح والتميز 
يتزامــن مــع انتصــار المقاومــة 
القــدس،  ســيف  معركــة  فــي 
حيــث كســرت شــوكة االحتــال 
وهــزم جيشــه وأعــادت القضية 

للصدارة". الفلسطينية 
وأكد أن شعبنا يسير بإرادة صلبة 
وعزيمــة فوالذية وإيمــان متين، 
ليصنع من األلــم أمًا ومن محنة 
منحــًة ومــن الحــزن فرحــًا ومن 
الــركام إبداعًا ومــن العتمة نورًا 
ومن الشــهادة نصرا وعزًا، معربًا 
عــن أملــه بتكريــم المتفوقيــن 
العام المقبل في ساحات األقصى 
المبــارك بعد تحريــره من دنس 

االحتال. 

د. أحمد بحر لدى مشاركته في حفل تكريم المتفوقين بالثانوية العامة الذي نظمته جمعية عسقالن
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