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خالل لقائه برئي�س جمل�س النواب وكتل برملانية تون�سية  
النائب عبد اجلواد: االتفاق على ت�سكيل  جلنة فل�سطني  لدعم الق�سية الفل�سطينية

أكد النائب د. عبد الناصر عبد الجواد أن البرلمان 
التونســي وافق على تشــكيل لجنة فاعلة باســم 
“لجنة فلســطين” لدعــم القضية الفلســطينية 

ضمن اللجان الفاعلة في البرلمان التونسي. 
وأوضــح النائــب عبد الجــواد خــال زيارته لمقر 
البرلمان التونسي ولقائه برئيس البرلمان محمد 
الناصر ونائبه النائب األستاذ عبد الفتاح مورو، أن 

الرئيس الناصر تعهد بتشكيل اللجنة بهذا الخصوص 
خال أيام .

وألقى النائب عبد الجواد كلمة هامة أمام لجنة الحريات 
والعاقات الخارجية في البرلمان التونسي والقت اعجابًا 
كبيــرًا من النواب التونســيين، معتبريــن هذه الكلمة 

تمثل وثيقة من وثائق اللجنة “لجنة فلسطين”. 
ووصــل النائب عبــد الجواد تونس قبل أيــام في زيارة 

استغرقت ثاثة أيام بدعوة رسمية من البرلمان 
التونســي ضمــن وفــد مــن الحملــة الدولية 
للتضامــن مــع األســرى فــي ســجون االحتال 
اإلســرائيلي )تضامن( وكان في استقبالهم في 
مطار تونس قرطاج النائب عماد الدائمي ورؤساء 
جمعيــات تونســية وناشــطون متضامنون مع 

القضية الفلسطينية.
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الكتلة تبعث برسائل تهنئة 
لتركيا النتصار إرادة الشعب

إقرار قانــون الصلح الجزائي 
بالقراءة األولى

الكتلــة  ونشــاطات  أخبــار 
بمحافظات قطاع غزة

“ مقال” محمد الفقيه .. جيش 
على هيئة رجل.. 

             بقلم/ النائب سميرة الحايقة

رئيس كتلة التغيري واإلصالح: مقاومتنا مستمرة إقرأ في هذا العدد
حتى العودة ألرضنا واالحتالل إىل زوال 

التغيري واالصالح: دماء الشهيد الفقيه ستبقى وقودا 
الستمرار انتفاضة القدس

النائــب الغــول : اإلنتخابات 
املحلية اختبار حقيقي للنوايا 
واحــرام  النجاحهــا  وندعــو 

نتائجها

مدينــة  وتبقــى 
عاصمة  اخلليــل 
انتفاضــة القدس 
تضحياتها  تقدم 
فتيــل  وجتــدد 
املقاومة وشعلتها 
مــن جديد وتبعث 
بتأكيدها  األمــل 
الشعب  إرادة  على 
اجملاهد في مقارعة 
الصهيوني  العدو 

لتزف الشــهيد القســامي اجملاهد محمد 
الفقيه الذي ارتقى بعد اشــتباك مســلح 
لساعات طويلة، في تأكيد على عنكبوتية 
احملتل أمام إرادة احلــق املنتصر في مواجهة 

هذا الباطل الصهيوني.
 إننا في كتلة التغيير واإلصالح البرملانية إذ 
نزف الشهيد القسامي لنؤكد أن انتفاضة 

وإن  مســتمرة  القدس 
مــرت مبراحــل كبواتها 
الشــعب  إرادة  أن  إال 
تبقــى  الفلســطيني 
شــعلة وّقــادة تدفــع 
بعجلة االنتفاضة قدماً 
وهي رســالة الدم التي 
بعثها شــهيدنا اجملاهد 
للتنافــس فــي ميادين 
املقاومة ومقارعة احملتل.

أن  علــى  تأكيد  وهــي 
شعبنا الفلسطيني ســيبقى على طريق 
خيار اجلهــاد إلى أن تتحقــق أهدافه، وهي 
رسالة للسلطة بضرورة  رفع يدها الثقيلة 
عن املقاومة الفلسطينية كما أنها رسالة 
جلماهيــر شــعبنا الفلســطيني وضرورة 
إشــعال أرض الضفة الغربيــة احملتلة في 

مواجهة احملتل الصهيوني. 

اكــد د.خليــل احلية أن 
الفلسطيني  الشــعب 
وعلى  املقاومة  يحتضن 
رأســها كتائب القسام 
رأس حربــة املقاومة في 
ومســتمر  فلســطني، 
في مقاومتــه لالحتالل 
العودة  حتى  الصهيوني 
إلى دياره ، مشــدداً على 
أن االحتــالل الصهيوني 

إلى زوال .
وقال د.احلية خالل مشــاركته بكلمة بكرنفال 
الكارثة والبطولة  أن قوى شــعبنا تعمل سوياً 
لفضح جرائم االحتالل مــن خالل وحدة الفكر 
ووحدة امليــدان، داعياً حكومة الوفاق الوطني أن 
تكون صادقة جتاه غزة وحامية للمشروع الوطني.

وأشار د.احلية أن الشعب الفلسطيني مستمر 
فــي مقاومتــه حتى العــودة إلى أرضــه التي 
سلبت منه ، مشــدداً أن الشعب الفلسطيني 

خال مشاركته بكرنفال الكارثة والبطولة الثاني

يحتضن هــذه املقاومة 
بــكل أشــكالها وعلى 
القسام،  كتائب  رأسها 
أن  :« منذ  د.احليــة  وقال 
شــن االحتــالل عدوانه 
علــى قطــاع غــزة في 
العام 2014 كان موعدنا 
مــع البطولــة والنصر 
والتمكني، مشيراً لروعة 
صمود شعبنا ومقاومتنا 
التــي خــرج جنودهــا 
امليامني وبعد أقل من 24 ساعة من حتت الركام 
ومن بطن األرض ليدافعوا عن وطنهم وشعبهم.

وأنهى د.احلية كلمته مشدداً على أن حالة املوت 
والبؤس والتشريد التي زرعها االحتالل في شوارع 
الوطن أفضــت إلى بطولة وصمــود وتضحية 
ونصر، مؤكداً أن االحتالل إلــى زوال مهما طال 
الزمان وانشــغل العالم عنا، مشيراً ألن شعبنا 

يدلل على األمل بالعمل
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النائب الغول: االنتخابات املحلية اختبار حقيقي للنوايا وندعو الإجناحها واحرتام نتائجها
خالل م�ساركته بلقاء نظمته الهيئة امل�ستقلة

وفد نواب الضفة يهنئ السفير التركي بفشل االنقاب 

كتلة التغيري واإلصالح تهنئ تركيا بانتصار إرادة الشــعب وترسيخ 
الديمقراطية 

هنــأت كتلــة التغيير 
البرملانيــة  واإلصــالح 
وحكومة  رئاسة  تركيا 
بإفشال  وشعبا  وبرملانا 
واالنتصــار  االنقــالب 
الكبير في احلفاظ على 
الدميقراطيــة واحلريــة 

واالستقرار.
في  الكتلــة  وعبــرت 
رسائل لها عن اعتزازها 
للشــعب  وانحيازهــا 
الذي  األصيــل  التركي 
انتفض دفاعا عن خياره 
والتفافا  الدميقراطــي 

حول قيادته.
وشــددت الكتلة على أنهــا تابعت باهتمام بالــغ تطورات 
األحداث األخيرة التي شهدتها اجلمهورية التركية، موضحة 
بأن هذه التطورات كانت تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها، 

واالنقالب على الشرعية واخليار الدميقراطي للبالد.
ومتنت الكتلة أن يحفظ اهلل تركيا من كيد املتآمرين واحلاقدين 
وأن يدمي على الشــعب التركي األمن واالســتقرار والنهضة 

واالزدهار.
وتؤكد الكتلة أن تركيا ســتبقى وفية لقضايا أمتنا العادلة 
وبخاصة قضية فلسطني وأن جهودها ستبقى مستمرة في 
رفع احلصار عن غزة، وتعزيز مقومات الصمود والثبات لشعبنا 

الفلسطيني 
في نفس الســياق، زار 
وفد من نــواب الضفة 
الســفير  الغربيــة  
التركــي »مصطفــى 
مكتبه  في  سارنتش« 
لتهنئة  رام اهلل  مبدينة 
بالده من فشل محاولة 

االنقالب العسكري 
وضــم الوفــد كال من 
املبعدين  القدس  نواب 
أ.احمد عطون، أ. محمد 
طوطــح، و د. عمر عبد 
الــرازق، د. امين دراغمة، 
ناصر  د.  السابق  والوزير 

الدين الشاعر.
وقدم النواب التهنئة للســفير ســارنتش بفشل االنقالب 
وجناة الشــعب التركي الصديق مــن كارثة محاولة االنقالب 
العســكري وجناحه باحلفاظ على مقــدرات الدولة التركية 
ومؤسســاتها وخيارها الدميوقراطي، متمنني لهم كل تقدم 
وسالمة واستقرار وازدهار، مثمنني دور تركيا في دعم شعبنا 

مادياً ومعنوياًونصرة قضيته العادلة.
بدوره رحب الســفير بهذه الزيارة وعبر عن عمق العالقة بني 
الشــعبني مؤكداً على اســتمرارية الدعم التركي للقضية 

الفلسطينية شاكراً الوفد على هذه الزيارة.

يناقشــون  الوســطى  نــواب 
قضايا أحوال معرب رفح  وســفر 

املواطنني

ناقش نــواب كتلة التغيير واالصــالح البرملانية في احملافظة 
الوسطى قضايا عديدة تتعلق بأحوال املعبر وسفر املواطنني 
مع العميد محمــد زايد مدير عام هيئــة املعابر واحلدود في 
قطاع غزة، وكان في استقباله النائب الدكتور سالم سالمة 

والنائب الدكتور عبد الرحمن اجلمل.
وقال النائب سالم ســالمة أنه مت نقاش بعض القضايا التي 
تتعلق بســفر املواطنني من خالل معبر رفح خاصة اصحاب 
االمراض املزمنة )مرضى السرطان – الفشل الكلوي( واصحاب 

االقامات املنتهية.
من جانبه أكد العميد محمد زايد أن املتحكم مبعبر رفح هم 
املصريون وهم من يحدد الوقت الذي يفتح فيه املعبر مؤكدا 
علــى ان الهيئة تقوم بدورها اجتاه املواطنني ســواء في اعداد 
الكشوفات الالزمة لترتيب آلية الســفر أو تصنيف الفئات 

املتنوعة التي تأتي لوزارة الداخلية من اجل السفر.
وشدد العميد أبو زايد على متابعة القضايا التي طرحت من 

اجل الوصول الى حلها أوالً بأول.

أكد النائب املستشــار محمد فرج الغول أن 
اجراء االنتخابات احمللة املزمع عقدها في أكتوبر 
القادم تشــكل اختبار حقيقي وفحص لنوايا 
اجلميع في حتقيق املصاحلة وانهاء االنقســام، 
مضيفا »أن هذه اخلطوة لها ما بعدها« مشدداً 

على ضرورة احترام نتائجها.
ودعا النائب الغول خالل مشــاركته في ندوة 
بعنــوان »االنتخابــات احملليــة وتفعيل احلق 
في املشاركة السياســية« نظمتها الهيئة 
املســتقلة حلقوق االنســان، لضرورة العمل 
على إجناح عملية االنتخابــات تعزيزاً للوحدة 

الوطنية وانهاء االنقسام.
وأشــار الغول أنــه لن يتحدث مــن النواحي 
القانونية فيمــا يتعلق باالنتخابــات احمللية، 
موضحا أن اخلطاب في هذه الندوة من الناحية 

التوافقية فقط.
وشدد النائب الغول على ضرورة أن تكون هذه 
اخلطوة متهيداً الســتكمال انتخابات الوطني 
أن االنتخابات  والتشريعي والرئاسي، موضحاً 
تعد من أبســط احلقوق السياسية املكفولة 

قانونياً.
وقدم النائب الغول عدة تســاؤالت أبزرها، هل 

ســيتم توفير األجواء املتكافئة للجميع إلجراء 
الدعاية االنتخابية، وهل ستتم االنتخابات بنزاهة 
وشفافية ووفق املعايير الدولية، وهل سيسمح 
لكل مؤسســات اجملتمع املدني للمراقبة على 
االنتخابات وهل سيتم احترام ميثاق الشرف في 

دعم كل البلديات بصورة عادلة. 
ودعا النائب الغول الحترام وتنفيذ وثائق الشرف 
ووثيقة الوفاق الوطني وعدم وضعها في األدراج، 
مؤكدا بأن االنتخابات ضرورة وطنية ووســيلة 

ضرورية إلنهاء االنقسام. 

وشــدد النائب الغول على ضرورة عدم التردد 
في اســتكمال املشــروع الوطني وأال تكون 
االنتخابات لتمرير أهداف حزبية، داعيا لتكون 
انتخابات البلدية مقدمة لالنتخابات األخرى. 
من جانبــه أكد النائب جميــل اجملدالوي أن 
الوطنية  والقطاعــات  الفصائــل  موافقة 
كافة خطوة في االجتاه الصحيح، مشــيداً 
بالتنازالت التي قدمتها حماس وفتح إلجناح 

العملية االنتخابية للمجالس البلدية. 
ومن جانبه أكد جميل اخلالدي املدير التنفيذي 
للجنة االنتخابات املركزية بغزة أن الطواقم 
الفنيــة مؤهلة إلمتام العمليــة االنتخابية 
فــي محافظات غزة، موضحــا بأنه مت اجراء 
الترتيبات مع الوزارات اخملتصة في قطاع غزة. 
من جهته أكد جميل ســرحان مدير الهيئة 
املســتقلة حلقوق االنســان بغــزة أن اجراء 
االنتخابات احملليــة أو ل خطوة حقيقية في 

اجتاه املصاحلة وإصالح املؤسسات. 
ودعا سرحان لضرورة توفر اإلرادة السياسية 
احلقيقية جلميع األطراف وعدم وضع العراقيل 

أمام العملية االنتخابية والقضايا األخرى .
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كتلة التغيير واإلصالح- أنشطة برملانية 

نواب التغيري واالصالح يشاركون يف إقرار قانون الصلح الجزائي 
بالقراءة األوىل

نواب التغيري واالصالح يهنئون أوائل الثانوية العامة بمحافظات غزة

شــارك نــواب كتلــة التغيير 
عقدها  جلسة  خالل  واالصالح 
اجمللس التشــريعي مبدينة غزة 
يوم األربعاء 7/27 بقوة في إقرار 
قانون الصلــح اجلزائي بالقراءة 
األولى ، حيث تضمن مشــروع 
اخلاصــة  االحــكام  القانــون 
والنيابة  املتهــم  بني  بالصالح 
العامــة فــي كل اجلرائم التي 
ال تزيــد مدة احلبــس فيها عن 
سنة ميالدية واستثنى من تلك 
اجلرائم الســرقة والزنا واجلرائم 

املاسة بأمن الدولة .
الضبط  ملأمور  القانون  وأعطى 
بعــرض  اخملتــص  القضائــي 
التصالح أو وكيله في اخملالفات 
التصالح  العامة  النيابة  ومنح 

فــي اجلنح ، كما وتضمن مشــروع القانــون االحكام 
اخلاصة بالصلح بني اجلانــي واجملني عليه على أال يؤثر 

هذا الصلح في احلقوق املدنية للمجنى عليه.
ونظم القانون آلية حتديد الدية وذلك وفقاً جلدول الديات 

الصادر عن اجمللس األعلى للقضاء الشرعي . 
ويهدف مشــروع القانون إلى تطوير منظومة العدالة 
اجلنائية واحملافظة على البنــاء اجملتمعي من خالل حل 
النزاعات بالصلــح والتصالح دون اخلوض في اإلجراءات 

تثير  التي  املعقــدة  القضائية 
أحيانا مزيداً مــن النزاعات بني 

أسرتي اجلاني واجملنى عليه.
بدوره النائب عن كتلة التغيير 
الغول  فــرج  محمد  واالصالح 
ورئيــس اللجنــة القانونيــة 
بالتشريعي ان مشروع القانون 
سوف يعرض على كافة جهات 
اجملتمع  ومنظمات  االختصاص 
املدني مــن أجل إعداده للقراءة 
الثانية بعد أخذ املالحظات من 
مبا فيها  اخملتصة  اجلهات  كافة 
اخملتصــني واملهنيني واجلامعات 
والنيابــة العامــة والقضــاء 
واحملامني العاملني مبؤسســات 
اجلنائية ومؤسســات  العدالة 

اجملتمع املدني.
وأشــار النائب الغول أن مشــروع القانون من شأنه أن 
يساهم في التخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون، 
وكذلك يخفف من النزاعات اجملتمعية الناشــئة عن 

بعض اجلرائم اخلفيفة.

هنأ نواب كتلة التغيير واإلصالح في محافظات غزة 
أوائل الثانوية العامة من الطلبة والطالبات املتفوقني 
فــي نتائــج الثانوية العامــة خالل زيــارات منفردة 
قاموا بها ، كما شــاركوا النائب األول لرئيس اجمللس 
التشريعي د.أحمد بحر زياراته للمتفوقني خالل زيارات 
شــملت محافظات قطاع غزة كافــة ، في حني هنأ 
نواب الضفة الغربية والقدس ابنة الشــهيد القائد 
القسامي عادل عوض اهلل بتفوقها وحصولها على 

معدل %99 الفرع األدبي.

محافظة شمال غزة
وفي محافظة شــمال غزة زار وفــد من النواب ضم 
النائب أ. فتحي حماد والنائب د. يوســف الشــرافي 
والنائب د. محمد شــهاب والنائب أ. مشــير املصري 
والنائب م. إســماعيل األشقر، املتفوقني في الثانوية 
العامة في احملافظة واحلاصلني على العشــرة األوائل 

على مستوى احملافظة الشمالية.
وشملت الزيارات تهنئة الطالبة املتفوقة آالء سلمان، 
والطالبــة املتفوقة دعاء األشــقر، والطالب املتفوق 
حمزة تاية، والطالبة نور ســعيد غنب واحلاصلة على 

املرتبة األولى على احملافظة في الفرع العلمي، والطالبة 
املتفوقة أريج كرمي حمــدان، والطالبة املتفوقة ابتهال 
احلواجري واحلاصلة على املرتبــة األولى على احملافظة 
الشمالية في الفرع األدبي وعدد من الطلبة املتفوقني 

من ذوي الشهداء واألسرى.

محافظة غزة
وفــي محافظة غــزة هنأ د. مــروان أبــو راس الطلبة 
املتفوقني في امتحانــات الثانوية العامة بحصولهم 
على أعلى املراكز على مســتوى قطاع غزة وفلسطني 
خالل زيارة تهنئة للطالبــة هالة املغني التي حصلت 

على املرتبة الثانية في الفرع الشرعي.
وعبــر النائــب أبو راس عــن فخره واعتــزازه بالطلبة 
املتفوقني بنجاحهــم وتفوقهم رغم صعوبة الظروف 
احلصــار وانقطاع التيــار الكهربائي، مشــيراً إلى أن 
جناحهــم وتفوقهم يؤكد أنهم أصحــاب عزميه وجد 

واجتهاد ومتيز .
كما واصل النواب زياراتهم لتقدمي التهنئة ضمن وفد 
برملاني ترأســه د.أحمد بحر النائب األول لرئيس اجمللس 
التشريعي والذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالطلبة 

املتفوقني، وحثهم على مواصلــة تفوقهم وجناحهم 
املستمر في حياتهم العلمية، مؤكدين أن تفوقهم هو 
مصدر فخر لقطاع غزة وفلسطني رغم ظروف احلصار 
وانقطاع التيار الكهربائي ، ليؤكد جناحهم أن الشعب 

الفلسطيني سيبقى متميزاً رغم املعوقات.

محافظة الوسطى
وفي احملافظة الوســطى هنأ نواب الكتلة خالل جولة 

طالت كل بيوت الطلبة والطالبات األوائل. 
على مستوى احملافظة ، وعبروا عن سعادتهم بالتفوق 
الكبيــر الذي حققوه في ظل الظــروف الصعبة التي 
يعيشها شعبنا الفلســطيني، وحث النواب الطلبة 
والطالبــات املتفوقني على ضــرورة اختيار التخصص 
الذي يناســبهم ويســتطيعون خالله خدمة بلدهم 

ومجتمعهم.

محافظة خان يونس
أما في محافظة خان يونس زار نواب الكتلة األوائل من 
الفرعني العلمي واألدبي في احملافظة حيث ضم الوفد 
الزائر النائبان د.يونس األســطل وأ.يحيى العبادســة، 
ود.محمد األغا وزير الزراعة السابق، د.محمد الفرا وزير 

احلكم احمللي السابق، ومدير عام وزارة األوقاف أ.عبد 
الهادي األغا، وقيادات حركية ومجتمعية.

وعبر النواب عن فخرهم الكبير مبا حققه الطالب 
املتفوقني من إجناز هذا العام، وأكدوا نسبة النجاح 
مريحة وتتوافق مع معــدالت النجاح والتفوق في 

األعوام السابقة .

محافظة رفح
وفي محافظة رفح نظم النواب جولة على منازل 
الطلبة املتفوقني بحضور ومشاركة النائب أ.يونس 
أبو دقــة و أ.أشــرف عابدين مدير مدريــة التربية 
والتعليم برفح ونائبة أ.ســمير احلوراني، وشملت 
اجلولة زيارة الطلبة املتفوقــني وهم ) منى حمد ، 
داليا أبو اخلير ، نور عاشــور، رندا الداهودي ، صمود 

النحال(.
وأشــاد النائب أبو دقة بتميز املتفوقني في الثانوية 
العامة رغــم الظروف التي مير بها القطاع، مؤكدا 
علــى أن هذا التفــوق يؤكد للقاصــي والداني أن 
الشعب الفلســطيني عصي على االنكسار رغم 

كل املؤامرات .

خال جلسة عقدها التشريعي

كرموا إبنة القائد الشهيد عادل عوض اهلل في الضفة  

النائــب د. الزهار يفتتح 
املدرسة القرآنية بغزة

افتتح النائب د. محمود الزهار املدرسة القرآنية في مسجد 
بالل بن رباح مبشــاركة رئيس دار القرآن الكرمي والسنة في 
قطاع غــزة النائب د. عبد الرحمن اجلمــل، ود. عبد الكرمي 

الدهشان وعدد من قيادات احلركة ووجهاء احلي.
وثمن النائب الزهار خــالل كلمته اجلهود التي تبذلها إدارة 
املدرســة القرآنية في حتفيظ وتدريس األبناء مبادئ قراءة 
القرآن والتجويد الصحيــح باألحكام وصوالً حلفظ القرآن 

كامالً.
وأكد د.الزهار أن حفظــة القرآن هم نخبة اجملاهدين الذين 
سيحرروا بالدنا ومقدساتنا من دنس االحتالل الصهيوني، 

وهو جيل التحرير القادم بإذن اهلل.
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كتلة التغيير واإلصالح

محمد الفقيه... جيش على 
هيئة رجل

اعتاد العالم أن يرى في املقاتل الفلسطيني قوة احلق، وحق القوة، فعندما 
يشاهد العالم النموذج الفلسطيني املقاتل يشاهد معه قصة الوطن 
املسلوب الذي ترنحت على اعتابه كل اجلحافل، وهزمت على أسواره كل 

اجليوش.
غير أن فلســطني كانت بالنســبة ألبنائها األم الوالدة، حاضنة األبطال 
الذين ســطروا للمجد تاريخا لن تطوى صفحاته أمام التحديات وأمام 
املؤامرات، وما زالت فلســطني تنجب كل يوم بطال يضيف درسا جديدا 

من دروس الثورة.
محمد الفقيه، لم يكن وليد عهد بالرجولة فقط ،  بل هو ســليل اجملد 
املتألق دوما في ســماء اخلليــل، وله  ثأر لم تبرد جمراتــه املتدثرة برماد 
السنني، محمد هو جيش سكبت خواصه ومعانيه في رجل يرى أن احلياة 
لــم تكن جميلة قط بوجود احتالل ينغص كل شــيء جميل على هذه 

األرض.
محمد الفقيه انتصر ألنــني األرض املثقلة بأقدام املســتوطنني الذين 
يغتصبون الهواء واملاء والتراب، فكانت أنات الشهيدة سارة طرايرة أقرب 
إلى قلبه الرقيق حيث رد لها بعضا من كرامتها املســلوبة على أعتاب 

اخلليل.
كان محمــد بوابة عز وفخر، وكيف ال يرفع اهلل شــأن من حفظ القرآن 

الكرمي كامال، وكيف ال يسدد رمي من قال ال شرعية إال لسالح املقاوم.
لم يكن محمد الفقيه بحاجة للمنصب وال املال وال البيت السعيد الن 
ذلك كله كان بــني يديه. لكنه لم يكن يطمع إال بوطن حر ال تدنســه 

أقدام احملتلني.
وخالل 28يوما اســتطاع محمد أن يربك جيشــا حتطمــت على أعتابه 
ترســانة العرب، واســتطاع أن يغزو االحتالل في عقر داره، واستطاعت 
بندقيته املنفردة والفريدة أن تعزف على أوتار اخلطوط سمفونية االنتقام.

آالف الناس سمعوا سارة وهي تســتغيث كي يتركوا لها جنينها الذي 
تشــكل بعد ثمان أعوام من االنتظار، لكن شخصا واحدا لبى النداء، يا 
محمد يا معتصم اخلليل، كم كان الناس في غفلة وكنت أنت من يؤذن 
في العير أن األرض تغتصب، يا حادي الركب اقرأ وارتقي، فما عاد في القوم 

غير بالل احلر في زمن حتول األسياد إلى عبيد.
عندما كنت أستمع لألخبار تباعا، في يوم ارتقاء الشهيد محمد الفقيه، 
لم اســتغرب حجم القوة التي حضرت إلى بلدة صوريف شمال اخلليل، 
كنت في حينها اســتعيد الذاكرة إلى العمليات السابقة التي وقعت 
بني األعوام 1990 وحتى 2005، حيث كان اجليش الصهيوني قد انتهى من 
احتمالية املواجهة مع اجليوش العربية أو ما يسمى دول الطوق، ليتفرغ 
مع املقاومة الفلسطينية من الداخل في تلك الفترة كان العالم يستعد 
الحتضان الســلطة الوليدة، كان اجليش الصهيوني يتصدى للعمليات 

التي اثخنت في اليهود أكثر من كافة اجليوش العربية اجملتمعة.
يوم الســادس والعشــرين لم يكن يوما عاديا حينما تســللت القوات 
الصهيونية إلى منزل مواطن من عائلــة احليح ، وطوقت األرض وبقيت 
طاقة االرتقاء بني عيني محمد وبوابة السماء .وعلى من لم يروا املشهد 
أن يتخيلوا مئات اجلنــود بالعديد من الوحــدات الصهيونية، من جهة 
والطيران من جهة واملستعربني من جهة وعليكم يا سادة أن تتخيلوا عدد 
اجلنود املنتشرين في حواري البلدة والسماء مضاءة بالقنابل الضوئية في 

محيط دامس ال يوجد فيه بصيص نور إال من طلقات محمد الفقيه.
من هناك من على أرض صوريف بإمكاننا أن ال نرى أو نســمع حســيس 
صــوت إال صوت بندقيــة محمد، الناس في حل مــن عقودهم مع اهلل 
إال محمد، علينا أن نختم املشــهد بصورة الرجل املقاتل الفذ الذي أرق 
ترسانة بكاملها لشــهر كامل، وجعل جيش االحتالل في رعب واقتلع 
النوم من عيون ســادة بني صهيون، وزرع الرعب في قلوب املســتوطنني 

الذين باتوا يحسبون ألف حساب جملرد خروجهم من أوكارهم.
رمبا أن االحتالل استخدم سياسة العقاب اجلماعي على محافظة اخلليل 
حتى القاء القبض على املقاتل الذي أقلق راحتهم لكن لم ولن ينجحوا 
في أن مينحوا الســالم واألمان للمســتوطنني وأبناء بني صهيون فهذا 
الشعب وهذه األرض في حالة تزاوج من أجل ان يأتي رحم فلسطني كل 

يوم بقائد يحمل اسم محمد وميتشق بندقيته .

النائب سمرية الحاليقة 

محافظة الخليل

نواب الكتلة يتفقدون مخيمات طالئع التحرير بكافة املحافظات 

تفقد نــواب كتلة التغيير واإلصالح مبحافظتي غزة وشــمال القطاع مخيمات 
طالئع التحرير والتي تنظمها كتائب الشهيد عز الدين القسام لتدريب األشبال 

والفتية على املهارات القتالية والعسكرية البدائية كل عام.
وشارك النواب ضمن وفد برملاني ضم والنائب د. أحمد أبو حلبية، والنائب محمد 

فرج الغول، وترأسه د.أحمد بحر النائب األول لرئيس اجمللس التشريعي . 
وفي محافظة شــمال غزة زار نواب كتلة التغيير واإلصالح في شمال قطاع غزة 
وقيادة حركة حماس خالل جولــة ميدانية خمليمات طالئع التحرير التي نظمتها 
كتائب الشــهيد عز الدين القسام في القطاع ، حيث بلغ عدد املواقع التي زاروها 

ستة مواقع فاعلة باخمليمات الصيفية . 
وأكد د.أحمد بحر خالل كلمة له أمام املشــاركني في اخمليم أن الفتيان املشاركني 
بهذه اخمليمات هــم جيل التحرير القادم الذي يجســد معنى التضحية والقوة 
والفداء، الذي تعده كتائب القسام للمعركة القادمة، مشيراً أن هذه اخمليمات هي 
التي تربي الرجال وتقهر احملتل الصهيوني من خالل االعداد والتجهيز للجيل الذي 

يحمل هم وطنه وقضيته.
في ســياق متصل أكد النائــب فتحي حماد خالل اجلولة  التــي قام بها النواب 
مبحافظة شمال غزة أن هذا اجليل هو جيل التحرير القادم جيل احلق والقوة واحلرية 
الذي به ســتتحرر كامل أرضنا ومقدساتنا من دنس احملتل , مضيفا وأن مثل هذه 
اخمليمات تغرس القيم واملثل العليا لدى شبابنا الذي حتاول كل األطراف حرفه عن 

قضيته , وتنشئ شباباً مسلماً ملتزماً ومقاوماً للمحتل.
وفي نهاية اجلــوالت نظم النواب جوالت على كافة أقســام اخمليمات وأثنوا على 
جهود كتائب القســام ووجهوا التحية لها على ما تبذله من جهد في بناء جيل 
التحريــر، مؤكداً على مضي هذا املشــروع للنصر والتحريــر رغم تكالب الدنيا 

بأسرها على الشعب الفلسطيني.
وفى ختام الزيارة شــكرت قيادة كتائب القســام النواب ووفد قيادة احلركة على 

هذه الزيارة .

النائب العبادسة: هدفنا الحفاظ 
علــى املال العــام حفظا لحقوق 

األجيال القادمة

يناقــش  الشــرايف  د.  النائــب 
مشــكلة األحياء العشوائية غرب 

بيت الهيا

أكــد النائب يحيى العبادســة على 
ســعي كتلة التغييــر واإلصالح عبر 
عملها البرملاني للمحافظة على املال 
العام وحفظ حق األجيال القادمة من 
العبادســة  تصريحات  جاءت   ، ثروات 
خالل استقباله وفداً من جلنة تطوير 
مخيم خان يونس وآخراً من ســكان 
املواصي ، ملناقشة عدة قضايا تخص 
اخمليم وتطويره وبعض مشاكل سكان 
احلي.وعبر النائب يحيى العبادسة عن 
تفهمه ملطلب الوفد الزائر الذي يتمثل 
في إيجاد أرض كمخزون اســتراتيجي 
مستقبلي لتطوير املعسكر، والسعي 
الدائــم للتطويــر إذ يعاني اخمليم من 

حالة ازدياد سكاني كبير.
الزائر  الوفد  العبادســة  النائب  ووعد 
بحمل مطالبهــم للجهات اخملتصة 
لبحثها ووضعها على طاولة النقاش 

الشرافي  يوسف  د.  النائب  استقبل 
جلنة أهالي حي املدرســة األمريكية 
-غرب مدينة بيت الهيا- مبقر مكتب 
نواب الشــمال، ملناقشــة مشكلة 
املنطقة  فــي  العشــوائية  األحياء 
والعمل على تسوية الوضع القانوني 
املقــام عليها  لألراضــي احلكومية 
منازل املواطنني والتي استولى عليها 

املواطنون منذ عقود.
وطالبــت اللجنة النائب الشــرافي 
بضرورة انصافهــم وإيجاد حل عادل 
لقضيتهــم ومخاطبــة ســلطة 
األراضي للعمل على تسوية الوضع 
القانوني لألراضــي احلكومية املقام 
عليها منازلهم منذ عدة سنوات مبا 
يضمن بقائهم في املنطقة أســوة 

بجيرانهم من األحياء األخرى.
وأوضــح النائب الشــرافي أن نواب 

املســتمر ســعياً إليجاد حلول ألزمات 
على  ترتكز  التي  املســتمرة  املعسكر 
في  وتراجــع  الســكاني  االكتظــاظ 

اخلدمات املُقدمة.
فــي ســياق آخــر اســتقبل النائب 
العبادســة وفداً من ســكان منطقة 
لنقاش قضية  احملافظــة  في  املواصي 
واألراضي غير املسجلة  املندوب  أراضي 

في الطابو.
وأكــد النائــب يحيى العبادســة في 
حديثــة للوفــد املمثل عن الســكان 
ومالك األراضي أن هناك تصوراً لتسوية 
األراضي غير املســجلة، ووجه أصحاب 
الطرق  عبر  التحــرك  األراضي لضرورة 
الرســمية من خالل ســلطة األراضي 
والبلدية واجلهات املعنية للمســاعدة 
في حل اإلشكاليات التي تتعلق بتلك 

األراضي.

التشريعي ســيتخذون كافة  اجمللس 
وقدموا  الالزمة  القانونيــة  االجراءات 
التوصيات املناسبة للجهات اخملتصة 
مبا يخدم قضايا أبناء شــعبنا للعمل 
على متكينهــم على أرضــه خاصة 

سكان املناطق احلدودية.
الشــرافي على ضرورة  النائب  وشدد 
احتــرام النظــام والقانــون في تلك 
القضايا وعــدم التعدي على األراضي 
أياً كان الســبب، موضحا  احلكومية 
أنها ثروة يجب احلفاظ عليها لألجيال 

القادمة.
وفي نهاية اللقاء وعد النائب الشرافي 
جلنة أهالــي احلي بنقــل مطالبهم 
للجهــات اخملتصة للعمــل على حل 
املشــكلة في أســرع وقت ممكن بعد 
واإلدارية  القانونيــة  اإلجــراءات  امتام 

الالزمة.

خال استقباله لجنة حي المدرسة األمريكيةاستقبل لجنة تطوير مخيم خان يونس


