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قال النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
الدكتــور أحمد بحــر ، إن تغول حكومة الحمد 
اهلل علــى التشــريعي واحالة مشــروع قانون 
تعديل المحكمة الدستورية العليا تجاوز لكافة 

الخطوط الحمراء ونسف لجهود المصالحة.
واعتبر ذلك تأكيدًا على عدم شرعية المحكمة 
الدســتورية بكافــة تعديالتهــا، وأن أصــل 

إنشاءها باطل.

وأكد أن سن القوانين من صالحيات المجلس 
التشريعي، مناشدًا الفصائل لوضع حد لتغول 
ســلطة الفــرد الواحد ووقــف التفــرد بالقرار 

الفلسطيني.

د.بحر: تغول حكومة الحمد اهلل على التشريعي نسف للمصالحة

خالل حفل بيوم الوفاء للصحفي الفلسطيني
رئاسة التشريعي: اإلعالم يشكل أحد أهم 

األسلحـة في العصــر الحديــث
عقدت اللجنة االقتصادية في المجلس 
التشــريعي جلســة اســتماع لرئيــس 
ســلطة الطاقــة فتحي الشــيخ خليل، 
بمقر التشريعي مؤخًرا بحضور رئيس 
اللجنة النائب عاطف عدون، ومشاركة 
ُكاًل من النواب: يوسف الشرافي، سالم 

سالمة، وجمال نصار.

عقدت لجنة القدس واألقصى في المجلس 
التشريعي اجتماعًا في مدينة غزة، ناقشت 
فيه الوضع الراهــن في مدينة القدس في 
ظل تــردي الوضع اإلنســاني فيهــا نتيجة 
استمرار مسلسل التهويد للمدينة والمسجد 
األقصى، باإلضافة لمناقشة التقرير السنوي 

لالنتهاكات الصهيونية في المدينة.

اللجنة االقتصادية 
تستمع لرئيس 
سلطة الطاقة

د. بحر: قتل االحتالل 
الصياد الهسي 
اغتيال متعمد 

لجنة القدس واألقصى 
تناقش أوضاع المدينة 

المقدسة
لجنة التربية تناقش أوضاع 

الجامعات والكليات وتبحث فرص 
النهوض بالتعليم الجامعي 

رئاسة التشرعي تعقد اجتماع 
مع سلطة األراضي لبحث 

شكاوى المواطنين
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د. بحر: قتل االحتالل الصياد الهسي اغتيال متعمد وجريمة كبرى

أكــد د. احمد بحر النائــب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي أن قتل االحتالل اإلســرائيلي للصياد 
الهســي اغتيال متعمــد في بحر غــزة وحدودها، 
محمــاًل االحتــالل المســؤولية الكاملــة عــن دم 

الشهيد.

وقــال بحــر: " إن هــذا االعتــداء الممنهج قرصنة 
إســرائيلية"، مؤكدًا أنه في كل يوم هناك جريمة 
يرتكبهــا االحتــالل مــن قتــل األطفال والنســاء 
والفتيــات بدم بــارد، إضافة إلى إحــراق البيوت. 
وتســاءل عن دور مؤسســات حقوق اإلنسان في 

العالم من هذه االنتهاكات اإلسرائيلية وعن ذنب 
أبناء الشــهيد من الجريمة، وقــال: " إن هذا الذي 
ارتكــب الجريمة الكبرى أمام العالم، ال بد من أن 

يقدم لمحكمة الجنايات الدولية".
كما أكد بحر أن الصياد الهسي هو شهيد الشعب 

الفلســطيني واألمتين العربية واإلســالمية، وأن 
الشــعب الفلسطيني ســيبقى صامدا رغم القتل 
والحصــار ومؤامرات التضييق، متســائاًل عن دور 
األمتين وجامعة الدول العربية وأنظمتها الحاكمة 

مما يجري بغزة والقدس.

المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  أكــد 
التشريعي، د.أحمد بحر،أن هيئة التوجيه 
السياســي والمعنوي تربط عناصر وزارة 
الداخلية بحب الوطن من خالل األنشطة 

والفعاليات المتميزة التي تنظمها.
وأشاد بحر خالل الحفل السنوي الختامي 
ألنشطة هيئة التوجية السياسي والمعنوي 
بمحافظة خان يونس بمشاركة النائبين 
يونس األســطل ويحيى العبادسة، بدور 
الهيئة في نشــر الوعــي والحس الوطني 
والمقاوم وتعزيز العقيدة األمنية الوطنية 

لدى رجال األمن في قطاع غزة .
وثمــن د. بحــر خالل حفــل نظمته هيئة 
التوجيه السياســي والمعنــوي في مدينة 

دفاعًا عن الوطن والمواطن.
وأضــاف "قــدر اهلل ان يتزامن هــذا اليوم 
مع ذكرى استشهاد يحيى عياش الـ 21 ، 
هــذا الرجل المناضل الذي اتعب االحتالل 

وكان اسطورة في المقاومة" 
وقــال ، اســمحوا لــي حينما اذكــر يحيى 
عياش أن أذكر األســير حسن سالمة هذا 
الرجــل المناضــل الذي قال :اقســم باهلل 
انني ســانتقم لدماء يحيــى عياش وكان 

االنتقام بعد 40 يوما .
وذكر بحر ، ان المجلس التشــريعي يعمل 
بجــد واجتهــاد مــن اجــل شــعبنا ووطنا 
وخاصة دعم جهــود ودور هيئة التوجيه 

السياسي والمعنوي.

خــان يونــس دور الهيئــة فــي التثقيــف 
واالعــداد المعنــوي والفكــري والثقافــي 
لرجــال األمن الفلســطيني علــى أصول 
العقيدة األمنية الســليمة التي ال تنســق 
مع االحتــالل أو تعترف به، وتعزز صمود 

المقاومة في قطاع غزة.
وأشاد بدور وزارة الداخلية وكل الوزارات 
فــي خدمــة أبنــاء شــعبنا بقطــاع غــزة 
،مثمنًا دور التوجية السياســي والمعنوي 
فــي مواصلــة حمــالت الوعــي واالعداد 
والتخطيــط لالرتقــاء بعناصــر األجهــزة 

األمنية.
وبيــن بحــر أن الــوزارة قدمــت وزيرهــا 
وقادتهــا والمئــات من عناصرها شــهداء 

خالل حفل للتوجيه السياسي والمعنوي بخان يونس
د.بحر : هيئــة التوجيــه تربـــط عناصــر 

وزارة الداخليـــة بحــب الوطــن

عقدت لجنة القدس واألقصى في المجلس التشــريعي اجتماعًا في مدينة غزة، ناقشــت 
فيــه الوضــع الراهن فــي مدينة القــدس في ظل تــردي الوضع اإلنســاني فيها نتيجة 
استمرار مسلسل التهويد للمدينة والمسجد األقصى، باإلضافة لمناقشة التقرير السنوي 
لالنتهــاكات الصهيونية في المدينة ومقدســاتها اإلســالمية والمســيحية خــالل العام 

المنصرم. 
مــن ناحيته شــرح رئيس اللجنة النائــب أحمد أبو حلبية خالل االجتمــاع بعض الجرائم 
واالنتهاكات الصهيونية بحق مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، منوًها إلى أن األوضاع 
بالقــدس صعبــة للغاية في ضــل زيادة وتيرة االســتيطان، الفًتا إلى أنــه يتم اإلعالن 
يومًيا عن بناء وحدات سكنية جديدة بمدينة القدس المحتلة، مديًنا االعتقاالت اليومية 

واألحكام الصهيونية الجائرة بحق األطفال.
وحذر أبو حلبية من استمرار الجرائم الصهيونية بحق القدس والمسجد األقصى والمعالم 
التاريخية والثقافية واألثرية، مشــيًرا إلى أن سلطات االحتالل تسعى وبكل قوة لتثبيت 

تقسيم األقصى زمانيًا من خالل االقتحامات اليومية لقطعان المستوطنين لباحاته.
بدوره أكد النائب خميس النجار على ضرورة توحيد جهود الجميع لمواجهة الممارســات 
الصهيونيــة المرفوضة ودعم الجهود الهادفة للمحافظة على هوية المدينة المقدســة، 
وحماية المقدســيين من خالل تعزيز وجودهم وترســيخ حقوقهم فــي المدينة، ودعم 
صمودهم معنويًا وماديًا كي يتســنى لهم مواجهة الغطرســة واالنتهاكات الصهيونية 
بحقهــم. وفي نهاية اجتماعها ثمنت اللجنة قرار مجلس األمن رقم 2334  والذي طالب 
الكيان الصهيوني بوقف االســتيطان في الضفة الغربية و القدس الشــرقية، ونص على 

عدم شرعية إنشاء المستوطنات الصهيونية في األرض المحتلة منذ عام 1967.
وشــكرت اللجنة لدول نيوزيالند والســنغال وفنزويــال وماليزيا موقفها وطرحها مشــروع 
القرار، وطالبت البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية والمجالس النيابية بالتحرك العاجل 

والفوري من أجل العمل على سّن قوانين لحماية المقدسات اإلسالمية في فلسطين.

لجنة القدس واألقصى تناقش 
أوضاع المدينة المقدسة
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3 أخبار ومقاالت

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

رغم العدوان .. الشهيد صيام
 أدار وزارة الداخلية بحكمة واقتدار

ثماني ســنوات مــرت على رحيل القائد الهمام والداعية الرباني الذي دفــع حياته ثمنًا لمبادئه ووفاًء 
لدينه وعقيدته ووطنه.. ثماني ســنوات طويلة ممتدة بالمدى الزمني لكنها بدت قصيرة في موازين 

األخوة والوفاء والوداد.
فــي الخامس عشــر من يناير 2009 ارتقى الشــيخ النائب/ ســعيد صيام )أبو مصعــب( وزير الداخلية 
األســبق إلــى العال بقصف صهيونــي جبان، بعد أن أبلى بالًء حســنًا، وترك ميراثًا كبيــرًا في ميادين 
الدعوة والتربية والجهاد واإلدارة، ودّشن نموذجًا فذًا في المزاوجة المبدعة بين العمل المقاوم والعمل 

الحكومي، وبين الجهد التربوي الدعوي والجهد الوطني التحرري.
كم كانت حياة الشــيخ النائب الشــهيد )أبو مصعب( رحمه اهلل رائعة، فقد كانت حياة في طاعة اهلل 
وعامــرة بتقوى اهلل وحافلــة بحب الخير وعمل الصالحات، وكم كان وقع خبر الشــهادة مفجعًا وثقياًل 
على النفس، فالحبيب الغالي )أبو مصعب( لم يكن بالنسبة لي وبالنسبة ألبناء شعبنا رجاًل عاديًا، بل 
كان رجــاًل بــآالف الرجال، وقائدًا بكته عيون وقلوب الماليين من أبناء شــعبنا وأمتنا في كافة البقاع 

واألصقاع.
أستذكر بفؤاد كليم السنوات والمراحل الطويلة التي جمعتني بالشهيد )أبو مصعب( في رحاب الحركة 
اإلســالمية ومياديــن عملها التربويــة والدعوية والجهاديــة والوطنية والحكومية، فكــم كان العطاء 
الفياض صنو حياته، والعمل الدؤوب شــعاره األوحد، حتى استحال شعلة متدفقة من العمل والعطاء 
والتضحية في مختلف األصعدة والمجاالت، بدءا بكونه مربيا وداعية وإمام مسجد اليرموك بحي الشيخ 
رضــوان ومصلحا اجتماعيا، مرورا بمهامه الحركية والجماهيرية التي توالها داخل حركة حماس وفي 
خدمة شــعبنا الفلســطيني إذ تبوأ عدة مواقع ومناصب كان آخرها مســؤوال للعالقات الخارجية في 
حركة حماس، وصوال إلى انتخابه عضوا في المجلس التشــريعي الفلســطيني وعمله كنائب، قبل أن 
يتم اختياره وزيرا للداخلية في الحكومة العاشــرة إلى أن اصطفاه اهلل للشــهادة في حرب الفرقان بعد 

أن أدار وزارة الداخلية بكل جدارة وحكمة واقتدار رغم الوضع األمني الصعب والمعقد والحساس.
ال زالت سجون ومعتقالت االحتالل التي شاركته الكثير منها تشهد بأيام وليالي القهر والمعاناة، فلم 
يكد يتنسم عبير الحرية إال وتعاود سلطات االحتالل اعتقاله إداريًا، ليقتضي الشهيد )أبو مصعب( عدة 
ســنوات على فترة متتالية في ســجون ومعتقالت االحتالل قضاها في خدمة إخوانه حيث كان ممثال 
لحركة حماس داخل الســجن، ورفدهم بما فتح اهلل عليه مما اكتســبه من فهم وخبرة وتجربة داخل 

الحركة اإلسالمية منذ نعومة أظفاره.
لقد أدرك االحتالل الصهيوني الدور الهام الذي لعبه الشــهيد )أبو مصعب( في إذكاء جذوة المقاومة 
ضــد االحتــالل، فما كان منه إال أن غيبه خلف القضبان، لكنه خاب وخســر ألن فكر الجهاد والمقاومة 
الذي نشره وأشاعه الشيخ الشهيد قد أثمر واقعًا ملموسًا في طول وعرض الوطن ألن تالميذه النجباء 
الذيــن غرس فيهم حب اهلل وقيم الجهاد والشــهادة، قد حملوا الرايــة من بعده، وهاهم يثخنون في 

العدو الصهيوني في شوارع القدس وباقي شوارع الوطن السليب.
إن عملية الدهس البطولية التي نفذها الشهيد فادي القنبر، وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات الجنود 
الصهاينة، وتسببت في تحطيم نظرية األمن الصهيونية من جديد، في الذكرى السنوية الثامنة لحرب 
الفرقان، تشكل امتدادًا طبيعيًا لفكر ونهج ومسار الشيخ الشهيد )أبو مصعب( رحمه اهلل الذي تتزامن 
ذكرى استشهاده هذه األيام، وتؤكد أن نهج الشهيد )أبو مصعب( وكافة الشهداء هو الطريق الوحيد 

لتحرير األرض والمقدسات من رحب االحتالل.
فــي الذكرى الثامنة لحرب الفرقان واستشــهاد )أبو مصعب( رحمه اهلل نشــهد عــودة قوية ومتأججة 
النتفاضــة القــدس التي اعتقد الصهاينة أنها قد شــارفت على األفول، ونشــهد ارتباكًا صهيونيًا غير 
مســبوق في مواجهة ديناميات انتفاضة التي يقودها الشــباب المؤمن الواثق بربه وبعدالة قضيته، 
وعجــزًا عن التصدي لهــذه الموجة الكفاحية الجديدة التي قذفت الرعب فــي قلوب الصهاينة وأحالت 
جيشــهم الذي يتفاخرون دومًا برفعة شانه وجســارة جنوده إلى محّط للسخرية واالستهزاء على وقع 

مشاهد الهروب الجماعي للجنود لحظة تنفيذ العملية.
من الصعوبة بمكان توثيق وتخليد األعمال الجليلة التي أنجزها الشيخ الشهيد )أبو مصعب( في حياته، 
فقد ترك في كل ميدان ســهم ونصيب، وتّوج ذلك كّله بتدشــين صرح وزارة الداخلية الفلســطينية 
بأجهزتها األمنية المختلفة وبنائها على أسس مهنية ووطنية صحيحة، وإعداد المنتسبين إليها، جنودًا 
وكوادر وقيادات، إعدادًا إيمانيًا ووطنيًا يتناسب مع حمل األمانة العظيمة والمهام الكبرى التي يسعون 
لتحقيقها، حتى غدا قطاع غزة واحة لألمن واألمان والطمأنينة واالســتقرار وتم القضاء بالكامل على 

بؤر وظواهر الفلتان األمني، وبات المواطنين آمنين في بيوتهم وممتلكاتهم ومصالحهم.
وفــي لحظاتــه األخيرة لم يتخّل الشــهيد )أبو مصعب( رحمــه اهلل عن واجبه الدينــي والوطني رغم 
قســوة الظروف وهــول الحرب، وظل يقــود وزارة الداخلية بكافة أجهزتها ويتابع أعمالها وانشــطتها 
الميدانية لحظة بلحظة، حتى باغتته صواريخ الحقد والغدر الصهيوني، ليرتقي شهيدًا إلى سماء المجد 

والشهادة، ويترجل عن جواده بعد مسيرة حياة فريدة حافلة بالبذل والتضحية والعطاء.
رحمــك اهلل أيهــا الحبيــب الفقيد، ونســأل اهلل تعالى أن يجمعنا بك في مســتقر رحمتــه مع النبيين 

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

نظمــت لجنة الداخليــة واألمن في 
المجلس التشــريعي زيارة تفقدية 
لجهاز الشــرطة البحرية بمشــاركة 
رئيــس اللجنــة النائب إســماعيل 
األشــقر ومقررها النائب مروان أبو 
راس، وكان فــي اســتقبال اللجنة 
رئيــس الجهاز العميــد محمد خلف 

وقيادات الجهاز.
وعبــر النائب األشــقر عن تقدير 
لجنتــه لجهــاز الشــرطة البحرية 
وعملهــا الهــام علــى ثغــر مهم 
مــن ثغــور الوطــن، مؤكــدا أن 
هــذا الجهاز وعناصــره وضباطه 
وقيادتــه علــى قدر المســئولية 
المقــاه عليهــم في حفــظ أمن 
القطاع على طول الســاحل من 
أي تجاوزات أمنية أو عبث بتلك 

الحدود.
مــن جهته ثمــن النائب أبــو راس 
االعــداد الجيــد والخطــة الواضحة 
البحريــة،  الشــرطة  جهــاز  لعمــل 
والعمــل المســتمر والمتواصل في 
ظــل ظــروف صعبة، وقــال " أنتم 
شــوكة جديــدة فــي حلــق العدو، 
وأصحــاب عقيــدة أمنيــة وطنيــة 
تهدف لحماية شعبنا وصيادينا من 

أي تجاوزات".
 ولفت إلى أن انشاء جهاز للشرطة 
البحريــة يعــد خطوة جديــدة على 

طريق العز والكرامة.
بدوره استعرض قائد الجهاز المهام 
الموكلــة للشــرطة البحريــة وأهم 
اإلنجــازات التي قدمها خالل الفترة 
الماضية في سبيل االعداد والتطوير 
لضبــط أمن الحدود المائية لقطاع 
غزة، كما اســتعرض خطــة الجهاز 
للعــام 2017 واالمكانيات المتوفرة 

إلنجاز تلك الخطة.

األمن الداخلي
إلــى ذلــك نظمــت اللجنــة ممثلة 
بالنواب: إسماعيل األشقر، ومروان 
أبــو راس، ســالم ســالمة، زيــارة 
تفقدية لجهاز األمن الداخلي وكان 
فــي اســتقبال وفد اللجنــة رئيس 
الجهاز العميد سامي عودة وبعض 
قيادات الجهــاز وتم بحث األوضاع 

األمنية في قطاع غزة.  
بــدوره اســتعرض عــودة الحالــة 
األمنيــة في قطاع غــزة، مؤكًدا أن 

القطــاع يعيــش حالة مــن الهدوء 
واالســتقرار األمني، مبيًنا أن جهاز 
األمن الداخلي يعمل بشــكل دائم 
ومســتمر لحفظ أمن أبناء شــعبنا 
وممتلكاتهم، باإلضافة لعمله على 
حفظ المؤسسات الوطنية والعامة.

من جهته ثمن النائب األشقر جهود 
"الداخلــي" فــي مكافحــة العمالــة 
ومحاربة المخربين والمضرين بأمن 
الوطن ومقدراته، وأكد دعم لجنته 

للجهاز على المستويات كافة. 

لجنة الداخلية واألمن تتفقد جهازي 
الشرطة البحرية واألمن الداخلي

عقــدت لجنــة التربية والقضايــا االجتماعية 
اجتماعــًا بمقر التشــريعي يــوم أمس األول 
مــع المجلس الطبــي الفلســطيني األعلى، 
بحضــور أعضــاءه كافــة وفــي مقدمتهــم 
رئيس المجلس د. محمد الكاشــف، وشارك 
في االجتماع عن لجنــة التربية النواب: عبد 
الرحمن الجمل، خميس النجار، سالم سالمة، 
يوســف الشــرافي، محمــد شــهاب، جميلــة 
الشــنطي، هــدى نعيــم، يحيى العبادســة، 
ويونس أبو دقة، وناقش النواب مع رئيس 
المجلس الطبي وأعضاءه جملة من القضايا 
الطبية المهمة، وبحثوا هموم األطباء ودور 
المجلــس في صقــل مهاراتهــم وخبراتهم 

وتزويدهم بالشهادات العليا المتخصصة.
بدورهم تســاءل النواب عن شهادة البورد 
لألطباء ذوي االختصاص، وطبيعة الدراسة 
المطلوبــة من الطبيــب الملتحــق بالبورد 
الفلســطيني، وأهمية هذا الشهادة لألطباء 

الفلســطينيين، ودور البــورد فــي تزويــد 
الطبيب الفلســطيني بالمهــارات والخبرات 

العملية والعلمية والطبية.
مــن ناحيتــه أكــد الكاشــف بــأن المجلس 
يمنــح شــهادة البورد بنــاًء علــى ضوابط 
علميــة معمول بها فــي دول الجــوار، كما 
أن المجلس يتمتع بمصداقية علمية عالية 

وهو يمنح درجة علمية ومهنية وتخصصية 
رســمية ومعتــرف بهــا، وصــادرة عن جهة 
طبية رســمية متخصصة، مشــدًدا على أن 
المجلس الطبي هو ســيد نفسه وال وصاية 
ألحــد عليه، مشــيًرا إلــى أن المجلس جهة 
تقــوم بمعادلة الشــهادات لألطبــاء وليس 

جهة توظيف.

لجنة التربية تجتمع مع المجلس 
الطبي الفلسطيني األعلى 

لقاء الشرطة البحرية

لقاء األمن الداخلي
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المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  قــال 
التشــريعي الدكتور أحمد بحــر ، إن تغول 
حكومة الحمد اهلل على التشــريعي واحالة 
مشروع قانون تعديل المحكمة الدستورية 
العليا تجاوز لكافة الخطوط الحمراء ونسف 

لجهود المصالحة.
واعتبــر ذلــك تأكيــدًا على عدم شــرعية 
المحكمة الدستورية بكافة تعديالتها، وأن 

أصل إنشاءها باطل.
وأكــد أن ســن القوانيــن مــن صالحيات 

المجلــس التشــريعي، مناشــدًا الفصائــل 
لوضــع حد لتغــول ســلطة الفــرد الواحد 

ووقف التفرد بالقرار الفلسطيني.
مــن جهة أخــرى دعا بحر فصائل شــعبنا 
إلى الوحــدة حول خيــار المقاومة، وذلك 
في ذكرى حرب الفرقان وذكرى استشهاد 

القائد يحيى عياش.
وأكد خــالل خطبة الجمعة بمســجد حراء 
بجباليــا على ضــرورة التفــاف جميع أبناء 
شعبنا وفصائله حول خيار المقاومة، مثمنا 

عمليــات المقاومة البطوليــة التي نفذها 
خيرة أبناء شعبنا ضد االحتالل الصهيوني 
علــى مــدار ســنوات االنتفاضــة، داعيــا 
المحتلين للرحيل عن أرضنا وقال " ال أمن 
وال أمان لالحتالل طالما وجد على ارضنا، 

وسنظل نقاومه حتى تحرير بالدنا".
كمــا ثمن الــدور الكبيــر لــوزارة الداخلية 
فــي حفظ وحماية الجبهــة الداخلية خالل 
الحروب الثالثة التي شــنها االحتالل على 
ابنــاء شــعبنا في قطــاع غــزة، مؤكدا أن 

جميــع قياداتهــا كانت في الميــدان وفي 
مقدمتهم الشهيد القائد سعيد صيام وزير 

الداخلية.
مشيرا إلى أن االحتالل لن يعترف بحقوقنا 
مــن خــالل المفاوضــات التــي اســتمرت 
بها الســلطة مــا يزيد عن عشــرين عاما، 
مبينا أن االحتــالل يجعل من المفاوضات 
غطــاء لتنفيــذ مخططاتــه في الســيطرة 
على األقصــى ومدينة القدس وتوســعة 

مستوطنات الضفة والقدس الشريف.

د.بحر:تغول حكومة الحمد اهلل على التشريعي نسف للمصالحة

تقارير

أكــد الدكتور أحمــد بحر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
أن اإلعــالم ُيشــكل أحد أهم األســلحة 
في العصــر الحديث وال يقل أهمية عن 
المقاومة المســلحة، مضيًفا أن الكاميرا 
والقلــم ال تقــالن أهميــة عــن المدفع 
والصــاروخ والطائــرة فــي معركتنا مع 

االحتالل.
ولفت بحــر خالل احتفال نظمه المكتب 
اإلعالمــي الحكومي بغــزة، بيوم الوفاء 
للصحفــي الفلســطيني الــذي يصادف 
الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من 
كل عام إلى أن الصحفي واإلعالمي في 
ذات الخندق مع المقاوم الفلســطيني، 
مؤكــًدا أن اإلعــالم يشــكل أحــد أهم 
األســلحة في العصــر الحديث وفي ظل 
ثــورة التكنولوجيا الراهنة، مشــيًرا إلى 
أن المعارك اإلعالمية أسهمت في كثير 

من األحيان في حسم المعارك والحروب 
وهنــاك دول ســقطت وجيوش هزمت 

بفعل الحرب اإلعالمية.
مســيرة  أمــام  شــعبنا  إن  وأضــاف:" 
طويلــة من العطاء والتضحية للصحفي 
الفلســطيني الذي كان وال زال يشــكل 
حاضنــة قويــة للمقاومة الفلســطينية 
ولقــول كلمــة الحــق فكانــت الكاميــرا 
التــي تكشــف الحقيقــة والقلــم الــذي 
ســطر الكلمة الصادقة، فحــق لنا اليوم 
أن نحتفــل بهــذا الصحفــي واإلعالمي 

الفلسطيني". 
وأشــار إلــى أن يــوم الوفــاء للصحفي 
الفلســطيني يتزامن مع الذكرى الثامنة 
لحــرب الفرقــان والتــي كان للصحفــي 
الفلســطيني واإلعالم الفلسطيني دوٌر 
بارز في الدفاع عن القضية الفلسطينية 
وكشــف جرائــم االحتــالل ضد شــعبنا 

وإيهاب الوحيدي، وعالء مرتجى، ومازن 
دعنا، وحسن شــقورة، وحسام سالمة، 
وعلــي أبــو عفــش وغيرهــم، وكذلك 
األســرى أمثال الزميل الصحفي بســام 
الســايح، ومحمــود عيســى، ومنتصــر 
نصار، وعمر نزال، وغيرهم من شــهداء 
الحركــة اإلعالمية. وأشــار إلى إنجازات 
مكتبه خالل العــام 2016م موضحًا أن 
المكتــب تمكــن مــن حل 25 إشــكالية 
لصحفيين ومؤسسات إعالمية، وإصدار 
ما يزيد عــن 500 تصريح لمهمة عمل، 
وإنجــاز 533 معاملة لدخول الصحفيين 
توثيقيــًا  كتابــًا  وإصــدار  األجانــب، 
النتهــاكات االحتــالل ضــد الصحفيين 

خالل انتفاضة القدس.
وبين معروف أن المكتب سيســتمر في 
جهود مالحقة جرائم االحتالل ورصدها 
وتوثيقهــا، وتقديمهــا لكافــة الجهــات 

الفلسطيني األعزل.
وعبر عن فخره بالصحفيين الفلسطينيين 
وخاصة الذين أصابتهم إعاقات جسدية 
أثناء تأديــة الواجب خالل أيام العدوان 
للحروب الثالثة التي شنها االحتالل على 

شعبنا طيلة السنوات الماضية.
المكتــب  رئيــس  قــال  ناحيتــه  مــن 
اإلعالمي الحكومي ســالمة معروف في 
كلمتــه خــالل الحفــل، أن اإلعالمييــن 
الفلسطينيين شــكلوا على الدوام درعا 
حاميــا في وجه االحتــالل، ومدافعا عن 
أن  إلــى  والثوابــت"، مشــيرًا  الحقــوق 
الصحفي كتب بحبر دمه عن فلســطين 
والقضيــة والشــعب، ونقــل بعدســته 

المشاهد المشرقة لشعبنا.
وتطــرق معروف إلى تضحيــات الحركة 
الصحفية وعلى رأسهم الشهداء أمثال: 
البيشــاوي،  ومحمــد  شــناعة،  فضــل 

والمنظمات الدولية ضمن مسيرة العمل 
لتقديــم مجرمــي االحتــالل للمحاكــم 
الدولية، والتركيز على البرامج التدريبية 
لإلعالميين الشــباب والخريجين الجدد، 
وبــذل مزيــد مــن الجهد لرعايــة الفرق 
اإلعالمية الشــبابية لتطوير إمكاناتهم 
الوعــي  وتدعيــم  مهاراتهــم،  وعزيــز 

القانوني واألخالقي المهني لديهم.
وفي ختــام الحفل، كرم د. بحر الرئيس 
الســابق للمكتب اإلعالمي الحكومي م. 
إيهــاب الغصين وذلك تقديــرا لجهوده 
الكبيــرة التــي بذلهــا خالل فتــرة عمله 
بالمكتــب، كمــا تم تكريــم الصحفيين 
والصحفيات مــن المصابيــن والجرحى 
الــذي ضحــوا من أجــل كشــف جرائم 
االحتالل، باإلضافة لتكريم أفضل فريق 
شــبابي إعالمي فلســطيني خالل عام 

المنصرم.

بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني
بحر: اإلعالم يشكل أحد أهم األسلحة في العصر الحديث 

وال يقـــل أهميـــة عــن المقاومــة المسلحــة
معروف: اإلعالميين الفلسطينيين شكلوا درًعا حامًيا في وجه االحتالل
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تقارير

عقدت اللجنة االقتصادية في المجلس 
لرئيــس  اســتماع  جلســة  التشــريعي 
ســلطة الطاقــة فتحــي الشــيخ خليل، 
بمقر التشــريعي مؤخــًرا بحضور رئيس 
اللجنة النائب عاطف عدون، ومشــاركة 
ُكاًل من النواب: يوســف الشرافي، سالم 
ســالمة، وجمال نصــار، وناقش النواب 
أسباب مشــكلة الكهرباء وتأزمها خالل 
الفترة األخيرة، والقطع المتواصل للتيار 
الكهربائي، واالرباك المتكرر في جدول 
التوزيــع، مؤكديــن على ضــرورة بحث 
ودراســة حلول استراتيجية لألزمة التي 
باتــت تــؤرق المواطنيــن أكثــر من أي 

وقت مضى.
مــن جهته أكد الشــيخ خليل اســتعداد 
سلطة الطاقة التاّم لدفع فاتورة الكهرباء 
اإلضافيــة والخاصــة بمشــروع الخــط 
"161" كاملًة، مشــددًا على أن سلطته 
جاهــزة لتحمل مســئولياتها المالية في 
إدارة قطاع الكهرباء في غزة، والتعاون 
الكامل مع حكومــة التوافق أو أي جهة 
أخــرى للقيام بــكل الخطــوات الالزمة 
لتطوير العمل في شركة توزيع الكهرباء 

شــاركت النائــب هــدى نعيــم فــي اللقــاء 
الجماهيــري الــذي نظمتــه مؤخــًرا جمعيــة 
رابطــة الخريجين المعاقيــن بصريًا، بحضور 
العديد من الشخصيات والمؤسسات األهلية 
المختصة والمهتمة باألشخاص ذوي اإلعاقة.
وأشــارت النائب نعيم في كلمتهــا إلى أنها 
ومنذ تكليفها في ملف ذوي اإلعاقة في عام 
2006م وهي تبذل الجهود المطلوبة لنصرة 
هــذه الفئة من خالل تطبيــق القانون المّقر 
من قبل المجلس التشريعي األول في العام 
1999م، مؤكــدًة أنهــا تعمــل مع الــوزارات 
المختصــة وفي مقدمتهــا وزارات الشــؤون 
االجتماعيــة والصحة والتعليــم، لتخصيص 
مــا نســبته %5 من الوظائــف الحكومة لهذه 
الفئة، وذلك وفًقا للقانون، غير أنها أشــارت 
إلى أن ظروف غزة التي مرت بها خالل العشر 
سنوات األخيرة حالت دون التطبيق الصحيح 

لهذا البند من القانون. 

بما ُيمّكن من تحسين تحصيل الفاتورة، 
وبالتالي تحســين ظروف الكهرباء ورفع 

نسبة ساعات الوصل.
ولفت إلى أن مشروع الخط رقم "161" 
يعتبر أســرع وأســهل الحلول لمشــكلة 
الكهربــاء، ويأتي االهتمام بــه انطالقًا 
من إدراك سلطة الطاقة ألهمية زيادة 

وأكــدت أن المجلس التشــريعي عمل وفي 
العام الماضي بجهد حثيث مع وزارة الشؤون 
االجتماعيــة وجميــع األطراف والمؤسســات 
لتعديــل قانون المعاقين بما في ذلك أســم 
القانــون ليصبــح قانــون األشــخاص ذوي 
اإلعاقة لكي نصون كرامة هذه الفئة، منوهًة 
إلى عملها مع وزارة الشؤون االجتماعية جنًبا 

الى جنب بهدف مساعدة هذه الفئة.
وقالــت النائب نعيم:" إننــا ننظر لهذه الفئة 
علــى أنهــم قادريــن علــى المنافســة مــع 
األصحــاء وهم بحاجة إلــى تطوير قدراتهم 
وتنميتها لذلــك نحن بحاجة إلخــراج قانون 
جديد ألن التعديل الذي اجريناه على القانون 
والــذي أعلــن عنه يشــمل أكثر مــن نصف 
القانون لذلك نحن بصدد إعداد قانون جديد 
يشــمل إيجاد مرجعية لتنفيــذ بنود القانون 
تتمثــل في إيجاد جســم أعلى لألشــخاص 

ذوي اإلعاقة". 

للتيار، أو العمل على توفير كمية معينة 
من الكهرباء تكفي فقط إلضاءة البيوت 
أكبــر وقــت ممكن مــن ســاعات اليوم 
والليلة، مشددين على ضرورة أن تقوم 
الشــركة بالفحــص الفنــي للمقترحات 

المقدمة لها بهذا الخصوص.
بدوره أشار الشيخ خليل إلى أن هناك 

كميــة الكهرباء في القطــاع في الوقت 
الحالــي وضرورتهــا لمواجهــة احتيــاج 
الكهرباء للخدمات األساسية في القطاع.
من ناحيتهم تساءل النواب عن إمكانية 
إقامة مشاريع حيوية من شأنها التخفيف 
مــن أزمة الكهرباء، أو البحث عن حلول 
إبداعيــة إلطالــة أمــد ســاعات الوصل 

وأشارت إلى الدور الكبير للشؤون االجتماعية 
فــي خدمة هذه الشــريحة، مشــيرة إلى أنها 
تبــذل مزيدا مــن الجهود مع بقيــة الوزارات 
والمؤسســات والهيئات المختصــة كالتعليم 
والصحــة والمالية والحكــم المحلي والعمل 
واألشــغال واألوقــاف لكــي يعملــوا لخدمة 
هؤالء األشخاص، والتكفل بحل ولو جزء من 

مشكالتهم اليومية. 
وفي نهاية اللقاء أجابت نعيم على تساؤالت 
الحضور فيمــا يخص التعديــالت التي تمت 
علــى قانــون ذوي اإلعاقــة، موضحــة أنها 
تنســجم مع االتفاقيات الدولية التي عقدتها 
الســلطة، ومشــيرة إلــى أن القانــون طبق 
وخاصة في العديد من المجاالت مثل توظيف 
%5 وخاصة فــي وزارة التعليم والصحة كما 
أن هناك العديد من الخريجين الذين تخرجوا 
مــن الجامعة اإلســالمية وهــم االن يعملوا 
بوظائف معينة ويمارسوا حياتهم كالمعتاد. 

مشــاريع حيوية وتنموية تنوي جهات 
مانحــة تمويلها واقامتهــا في القطاع، 
ومــن هذه المشــاريع محطــة معالجة 
ميــاه الصرف الصحي في شــمال غزة 
الممولــة مــن البنــك الدولــي والتــي 
تنتظر توصيل الكهرباء لها منذ سنتين 
وتحتاج "12" ميغاوات، مشدًدا أن هذه 
المحطة بعد تنفيذها بالكامل ستحتاج 
لنحو "70" ميغاوات تقريبًا، مشيًرا أيضًا 
لمحطــة معالجة ميــاه الصرف الصحي 
المركزية التي ستقوم المانيا بتمويلها 
ومحطــات  ميغــاوات،   "7" وتحتــاج 
تحليــة مياه أخرى ســيتم تمويلها من 
اليونيســيف وجهــات أخــرى وتحتــاج 
لحوالي "31" ميغاوات ومشاريع أخرى 
ضرورية الستمرار الحياة في قطاع غزة 
وتعتمد بشــكل كلي على زيادة إمداد 
الكهربــاء مــن كل المصــادر المتاحة، 
منوًهــا أن كل المشــاريع المذكــورة 
مرتبطة بالكهربــاء وإمكانية توفيرها 
حتــى تتمكــن الجهــات المانحــة مــن 
البدء بتدشــين تلك المشاريع المهمة 

والضرورية. 

اللجنة االقتصادية تستمع لرئيس سلطة الطاقة

النــائب هــدى نعيــم: نبــذل أقصـى 
الجهود لنصرة ذوي اإلعاقة 

معروف: اإلعالميين الفلسطينيين شكلوا درًعا حامًيا في وجه االحتالل

عقــدت رئاســة المجلــس ا لتشــريعي واللجــان المختصــة القانونيــة 
واالقتصادية واالمن والداخلية اجتماع مع سلطة األراضي بمقر المجلس 
بغــزة، بحضــور النائــب األول لرئيس المجلــس التشــريعي  أحمد بحر، 
ورئيس اللجنة القانونية النائب المستشــار محمــد فرج الغول، ورئيس 
اللجنة االقتصادية النائب عاطف عدوان، ورئيس لجنة األمن والداخلية 
النائب إسماعيل اأِلشقر، وأمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون،  
ورئيس ســلطة األراضي كامــل أبو ماضي، ووكيل الوزارة حســن أبو 

ريالة.
وهدف اللقاء متابعة شــكاوي المواطنين ودراسة القوانين ذات العالقة 
وآليــات تطويرهــا بما يحافظ علــى أراضي الحكومــة، ويعطي الحلول 
القانونية والمشــاكل التي تعترض ســلطة األراضي فــي أداء واجباتها، 
والتركيــز على ضــرورة وقف نزيــف التعديات على األراضــي الحكومية 

والحفاظ على المال العام.

رئاسة التشريعي تلتقي مع 
رئيس سلطة األراضي لبحث 

شكاوي المواطنين
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وحضر الجلســة النــواب: عبــد الرحمن 
الجمــل رئيــس لجنــة التربيــة، ســالم 
وجميلــة  الشــرافي،  يوســف  ســالمة، 
مــن:  ُكاًل  إلــى  باإلضافــة  الشــنطي، 
وكيــل مســاعد وزارة التعليــم العالي 
د. أيمــن اليــازوري، ورئيــس مجلــس 
أمناء الجامعة اإلسالمية د. نصر الدين 
الجامعــة  ورئيــس  المزينــي،  صــادق 
اإلسالمية د. عادل عوض اهلل، والقائم 
بأعمال رئيس جامعة األقصى د. محمد 
رضــوان، والنائــب األكاديمــي للكلية 
الجامعية، وممثــل عن وزارة الخارجية، 
ومديــر عــام التعليم الجامعــي، ومدير 
عــام التطويــر بالــوزارة، وكوكبة من 
المختصين والخبــراء في مجال التعليم 

الجامعي.  

أعداد مرتفعة
وأشار النائب الجمل في مستهل حديثه 
إلى عدد مؤسســات التعليم العالي في 
قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك 
البرامــج والتخصصات العلمية المتوفرة 
بتلــك الجامعــات والمعاهــد والكليات، 
موضحًا أن عدد المؤسســات التعليمية 
في قطاع غزة يصل الى "30" مؤسسة 
مــا بيــن جامعــة ومعهد وكليــة، بينما 
عدد المؤسسات النظيرة لها في الضفة 
الغربية هو "35" مؤسسة مماثلة، وهو 
عدد كبير نسبًيا وخاصة في قطاع غزة.

وأشــار النائب الجمل إلى نتائج دراسة 
علميــة ميدانيــة أخذت بعيــن االعتبار 
المعاييــر العلمية والدولية بما في ذلك 
عدد الســكان والمحافظات والمساحة، 
موضحًا أن الدراسة المذكورة قد قارنت 
الموجود لدينا من مؤسســات تعليمية 
مع دول مشابه مثل األردن والتي يصل 
فيها عدد مؤسسات التعليم العالي إلى 
"50"، مؤكدًا أن الدراسة أثبتت أن لدينا 
ارتفاع كبير في عدد المؤسسات، معلقًا 
على ذلــك بالقــول:" نخشــى أن يؤثر 
ذلــك على جودة المخرجــات وينعكس 
ســلبًا على جودة الخريجيــن، وإمكانية 

تنافســهم في سوق العمل"، واستطرد 
النائــب الجمل يقــول:" لذلك ومن هذا 
المنطلق دعونا لهذه الجلسة كي نخرج 
بتوصيات علمية محددة قابلة للتطبيق 
والتنفيذ وبهــدف معالجة هذه القضية 

المهمة".

اهتمام بالجودة
وزارة  مســاعد  وكيــل  أكــد  بــدوره 
التعليــم العالــي د. أيمن اليــازوري أن 
علــى  الحــرص  وزارتــه حريصــة كل 
توفر جــودة المدخل وجــودة العمليات 
وبالتالــي جــودة المخــرج، وذلــك من 
خــالل التعليمات الصادرة عــن الوزارة 
للمؤسسات التعليمية، وفي مقدمة تلك 
التعليمات مفتاح قبول وتسجيل الطلبة 
فــي البرامــج والتخصصــات المختلفة، 
باإلضافة لشروط التجسير المعمول بها 
من قبل الوزارة والجامعات الفلسطينية 

المختلفة. 
الــوزارة  قيــام  إلــى  اليــازوري  ونــوه 

إلى البيئة التربوية والتعليمية، ونوعية 
الطلبــة المقبوليــن، ونظــام الدراســة 
ونوعيــة  النجــاح  ونســب  ونجاعتــه 
الخريجيــن، ونوعيــة هيئــة التدريــس 
والمرافــق التعليمية ودرجــة التواصل 
الخارجــي والتبادل المعرفــي والتقييم 
الداخلــي، وكلها معاييــر علمية معمول 
بها في الــدول المجــاورة وخاصة تلك 
الــدول المتهمة بنوعية وجودة التعليم 

العالي.

تحديات ومعيقات
وأكد أن وزارته في غزة تواجه تحديات 
وخاصة فيمــا يتعلق بالنســب المقررة 
وشــروط التجســير للبكالوريــوس في 
عدد مــن البرامج والتخصصات العلمية 
الشــهادات وإنهــا ماضيــة  وتصديــق 
بإعادة تشكيل هيئة االعتماد والجودة 
بمــا يعــود بالنفــع علــى المؤسســات 

التعليمية في فلسطين. 
بدورهم أشــار رؤســاء الجامعــات إلى 

وأقسامها ودوائرها باألعمال المطلوبة 
منهــا وفقــًا للقانون، مشــيرًا إلى هيئة 
االعتماد والجودة بالوزارة والتي تقوم 
بتصديــر عــدد مــن المعاييــر العلمية 
للجامعات بهدف االلتزام بها، باإلضافة 
الى المعايير المتعلقة بالكادر األكاديمي 
والبيئة التعليمية في مؤسسات التعليم 
العالي، مشــددًا على أن هيئة االعتماد 
والجــودة تجــري تقييمــًا دوريــًا لمدى 
التزام الجامعــات بتعليماتها ومعاييرها 

حسب األصول والقانون.
 وأشــار الوكيــل الــى الخطــوات التــي 
تتكــون منها منهجية االعتماد والجودة 
وهي وضع األسس والمعايير وتعديلها 
وتطويرهــا باإلضافة الى اجراء التقييم 
الذاتــي والخارجي ومن ثم اتخاذ القرار 
وتعميم النتائج وإعادة التقييم، موضحًا 
أن المعايير األساســية للجودة النوعية 
التي تتبناها الوزارة، تتضمن الرســالة 
واألهداف العامة للمؤسســة، وهيكلية 
البرامج العلميــة ومضامينها، باإلضافة 

أن عدد الطلبــة الملتحقين بالجامعات 
والكليــات في تناقص مقارنة باألعوام 
السابقة بسبب تدني الحالة االقتصادية 
بالدرجــة األولى حيث بلــغ عدد الطلبة 
في العــام 2016م، ما يقارب "85" ألف 
طالب في جامعات قطاع غزة، في حين 
بلــغ عدد الخريجيــن "21" ألــف خريج، 
بينمــا في األعــوام الســابقة قد وصل 
عــدد الطلبة ما بيــن "92" و"100" ألفًا 

من الطلبة.
وأشــاد رؤســاء الجامعات بــدور وزارة 
التعليم العالي واهتمامها بالمؤسســات 
التعليمية وحرصها على تطبيق القانون 
والنظام في مؤسسات التعليم العالي، 
مؤكديــن علــى ضــرورة التركيــز على 
جودة التعليــم والبيئة التعليمية وعدد 
الكادر األكاديمي لكل برنامج ونوعيته 
وضــرورة االلتــزام بالقانــون وبمعايير 
والمعاييــر  والجــودة  االعتمــاد  هيئــة 
واللوائــح التــي تضعها الوزارة حســب 
األصــول وضرورة وجــود رؤية واضحة 

وشاملة للتعليم العالي في فلسطين.
من جانبهــم أكد النواب علــى ضرورة 
صياغــة خطة وطنية شــاملة وواضحة 
للتعليــم العالــي تضمن الحفــاظ على 
معيار الجــودة والنوعية بهــدف تنمية 
المجتمــع والتخطيــط لســوق العمــل 
والتغلب على مشــكلة ازدياد الخريجين 
في بعض التخصصات وخدمة الطلبة، 
باإلضافــة للبحــث عــن أســواق عمل 
خارجيــة من شــأنها اســتيعاب األعداد 

الهائلة للخريجين الجامعيين.
وأكــد النــواب علــى ضــرورة تطويــر 
البحــث العلمــي واألكاديمــي واالرتقاء 
بمســتوى المؤسســات التعليميــة من 
خــالل الحــرص علــى جــودة مخرجات 
التعليــم العالي وتطبيق معايير الجودة 
والبيئــة التعليميــة والمكانيــة، واجراء 
التقييــم العلمي للبرامــج والتخصصات 
العلمية بشكل دوري وحسب األصول، 
بما يضمن استمرار النوعية في التعليم 

وقوة الخريجين الجامعيين. 

لجنة التربية تناقش أوضاع الجامعات والكليات وتبحث 
فرص النهوض بالتعليم الجامعي 

بحضور رؤساء الجامعات ووكيل وزارة التعليم العالي

عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية في المجلس التشــريعي ورشــة عمل موســعة ناقشــت خاللها واقع الجامعات والكليات الفلســطينية، 
ووضع التعليم الجامعي في فلسطين، وعرض المجتمعون فرص النهوض بالواقع التعليمي واألكاديمي في ظل التحديات التي تواجه المنظومة 
التعليمية في فلســطين بشــكل عام وقطاع التعليم العالي بشــكل خاص، وناقش االجتماع ســُبل المحافظة على جودة التعليم العالي، ومدى 

تناسب قدرات الخريجين مع متطلبات واحتياجات السوق المحلية، والمواصفات والمعايير الدولية للتعليم العالي والخريجين الجامعيين.

الجمل:
نخشى أن يؤثر ارتفاع عدد 
المؤسسات التعليمية على 
جودة المخرجات والخريجين

اليازوري:
الوزارة مهتمة بالتزام الجامعات بمعايير 

هيئة االعتماد والجودة المتعلقة 
بالكادر األكاديمي والبيئة التعليمية

رؤساء الجامعات:
ملتزمون بتعليمات ومعايير هيئة 

االعتماد والجودة ونسعى لتطوير 
التعليم وتعدد البرامج والتخصصات
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7 أخبار ومقاالت

شــارك النائبان أحمد عطون المبعد عن 
مدينــة القدس، وعبد الجابــر فقهاء، في 
االعتصام األسبوعي الذي ينظمه أهالي 
األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 
وذلك في مقــر الصليب األحمــر بمدينة 
البيــرة ويشــارك فيــه مهتميــن بشــأن 
األســرى وحقوقيين وممثلي مؤسســات 

دولية وأسرى محررين.
وأكــد النائبــان لــدى مشــاركتهما فــي 
االعتصام أن األسرى يعانون ظلم السجن 
وقهر الســجان على مدار ســاعات اليوم 
والليلة، وأن ســلطات الســجون ال تقيم 
وزًنــا للقوانيــن اإلنســانية أو االتفاقيات 
الدولية الخاصة بحقوق األسرى، مشيرين 
للحملة التي ُتشّن بحقهم من قمع يومي 

شــارك النــواب: أحمــد عطــون، أيمــن 
دراغمة، عبد الجابر فقهاء وأحمد مبارك، 
في الوقفــة التضامنية التــي  دعت إليها 
لجنــة اســترداد الجثاميــن، وذلــك يوم 
أمــس األربعاء على دوار المنارة وســط 
مدينة رام اهلل، بمشاركة أهالي الشهداء 
االحتــالل،  لــدى  جثامينهــم  المحتجــزة 
المواطنيــن،  مــن  العشــرات  بحضــور 
الوطنيــة  القــوى والفعاليــات  وممثلــي 
واإلســالمية، وحمل المشاركون بالوقفة 
صور الشهداء، ورفعوا الفتات كتب عليها 

"بدنا والدنا".
بدوره أكد النائب أحمد مبارك في كلمة 
لــه علــى أن هــذه القضية هــي قضية 
وطنيــة وأن الشــهداء هم محــل إجماع 
للكل الفلســطيني والمطلوب أن تتظافر 
كل الجهــود من أجل إغــالق هذا الملف 
وإلى األبد، مؤكًدا أن الشهداء هم األكرم 
منا جميعا، وأن هذه الجريمة التي ارتكبها 
االحتــالل مــن احتجــاز لجثاميــن أبناءنا 
هــي جريمة تتناقــض مع كل الشــرائع 
السماوية والمواثيق والتشريعات الدولية 
مطالبــًا كل منظمــات حقــوق اإلنســان 
والقيــادة الفلســطينية وكل األحرار في 
العالم للعمل الجاد من أجل تكريم هؤالء 

واســتنكر النائبان القــرارات التي صدرت 
عن الحكومــة األمنية المصغرة لالحتالل 
"الكابينيت" للتضييق على أسرى الحرية 
فــي الســجون كافــة، وكذلــك إصــرار 
قيــادة االحتــالل علــى احتجــاز جثامين 
الشــهداء وعدم االفراج عنها وتســلميها 
لذويهــا، مناشــدين المنظمــات الدولية 
واألمم المتحــدة والصليب األحمر لتحّمل 
واإلنســانية  الحقوقيــة  مســؤولياتهم 
وفضــح جرائــم االحتــالل التــي يرتكبها 

االحتالل بحق أسرانا.
ودعــا النائبــان فــي نهايــة االعتصــام 
لتضافر الجهود الشعبية والرسمية لنصرة 
األســرى، واســتمرار الفعاليات المناصرة 

لهم على مدار العام. 

جثامين "11" شهيدًا منهم، وهم:  محمد 
الرجبــي، ورامي العورتاني، وعبد الحميد 
أبــو ســرور، ومجــد الخضــور، ومعن أبو 
قرع، وحماد الشيخ، ومصباح أبو  صبيح، 
ومحمد زيدان، وحاتم الشلودي، ومحمد 
الطرايــرة، ومحمــد الفقيــه"، ونحــن مــا 
زلنا نطالــب بحقنا باســترداد جثامينهم 
الطاهرة، وسنستمر بفعالياتنا التضامنية 
مع ذويهــم واالحتجاجية علــى االحتالل 

حتى يتحقق هذا المطلب.  

بشــكل لم تشــهده الســجون من قبل، 
خاصــة الهجمــة التي يمارســها االحتالل 
بحق أسرى سجن نفحة والنقب في هذه 
األيــام واالعتــداء عليهم وخاصة أســرى 

حماس وفصائل المقاومة األخرى.
وأضــاف النائبان في كلمتين منفصلتين 
لــكل واحــد منهمــا أمــام المعتصميــن 
أن ســلطات الســجون تمارس سياســة 
التضييــق علــى األســرى، وتعمــل على 
ســحب منجزاتهــم بحجة الضغــط على 
فصائــل المقاومــة الســتعادة جنودهم 
المفقوديــن منــذ العــدوان األخيــر على 
قطــاع غزة، وأضاف النائبان أن االحتالل 
يتعامــل مع األســرى في الســجون على 

أنهم رهائن ال حقوق لهم.

األبطال ليدفنوا في ثرى فلسطين ويتم 
تكريمهــم بما يليق بهــم، ووفقًا ألحكام 

الشريعة اإلسالمية السمحاء. 
ألهالــي  الكبيــر  الــدور  مبــارك  وثمــن 
الشــهداء، منوهًا إلى أنهــم تيجان على 
رؤوس األمــة وأن خيــار المقاومــة هــو 
الخيار األمثل الســترداد الكرامة والحرية 
والمقدســات، مضيًفــا بالقــول:" وعلــى 
الرغــم مــن مــرور "15" شــهرًا على بدء 
االنتفاضة القدس ما زال االحتالل يحتجز 

بقلم النائب: 
إبراهيم دحبور

في ذكرى استشهاده "يحيى عياش.. 
أسطورة كفاحية فلسطينية قلَّ نظيرها"
"أخشــى أن يكون عياش جالسًا بيننا في الكنيست" بهذه العبارة 
اســتهل رابين خطابه في الكنيست عام 1995م، إنها عبارة تعبر 
عن مقدار االرتباك والفشل والحيرة التي كانت تكتنف عمل أجهزة 
االســتخبارات اإلســرائيلية أثناء مطاردتها ليحيى عياش، إذ يجد 
المتتبع لسيرته أنها انطلقت من رؤية واضحة لطبيعة الصراع مع 

المشروع الصهيوني.
 ويــدرك المتتبع لســيرته كم كان أفقه واســعًا، بحيث أدرك منذ 
وجــوده في الجامعة وبمجــرد انتمائه للكتلة اإلســالمية أن هذا 
الكيان يســعى بكل قوتــه لمنع قيام أي إطار مقــاوم قادر على 
مواجهتــه، وعليه أيقن العيــاش أن خير طريقة إلدارة الصراع مع 
المشروع الصهيوني هي حشد طاقات الشعب الفلسطيني لحمل 
رايــة الجهاد ضـــده، والحرص على إبقاء جذوة الصراع مشــتعلة 
معه، لحين اســتكمال شروط حســـم المعركة، من خالل استمرار 

إعداد العدة لقتاله.  
انضــم العياش إلــى كتائب القســام وفهم فلســفة ودور العمل 
العسكري في مشروع حماس، الذي يشكل وفقًا لميثاقها وفكرها 
الوســيلة االســتراتيجية الُمثلــى لمواجهة المشــروع الصهيوني، 
وســيحافظ على مشروعية المقاومـــة المســلحة ضد "إسرائيل" 

كهدف رئيسي.
 غيــر أن مقاومة العيــاش لالحتالل لم تكن ســهلة المنال، وإنما 
كانــت مقاومة صعبة ومضنية واحتاجت لكثير من الجهد والوقت 
واإلمكانات، وتطلبت مقدارًا هائاًل من الحيطة والحذر والمطاردة 
والتخفي والتنقل الدائم وعدم الثبات، والحرص على بناء العالقة 
مــع العناصر الموثوقــة واالعتمــاد عليهم في التجهيــز واإلعداد 

واختيار األهداف والتنفيذ، وهي التي أتقنها العياش وأبدع فيها.
لقد آمن العياش أن المقاومة التي اســتلم رايتها، ستكون صعبة 
عليــه كمــا كانت صعبة علــى الذين ســبقوه في هــذا الطريق، 
وخاصة أنه ليس أول من سار في هذا الطريق، وأن المقاومة في 
فلســطين لم تهدأ منذ احتاللها، واســتمرت جذوتها في االزدياد 
والتصاعد مع االنتفاضة األولى وانطالقة حركة حماس وتأسيس 
كتائب القسام ودخولها على خط المقاومة والجهاد بشكل واضح 

وفاعل.
 ركز عياش عملياته في الداخل الفلســطيني، مما مكنه من نقل 
ســاحة المواجهة إلى قلب "إســرائيل"، وأصبح كل ُمحتل ألرض 
فلســطين عرضة لدفع ثمن اغتصابه لها، وأربكت عملياته دورة 
حيــاة المحتلين بكل مكوناتهــا، وأحالت حياتهم إلى جحيم كانوا 
بمنأى عن معاينته قبل العياش، وتغيرت معادلة الصراع بشــكل 
جذري، وانهت عمليات العياش الزمن الذي كانت تؤكد فيه حماس 

حرصها على تجنب التعرض للمدنيين.  
ولــدور عيــاش المهم في الجهــاد فقد نشــطت كل أجهزة األمن 
فــي المنطقة من أجل تتبعه واإليقاع به، ذلك ألن منطق العمل 
السياســي ومبدأ االحتفاظ بالسلطة ُيقدمان أدلة على أن ما من 
سلطة في الدنيا تقبل من غيرها مقاسمتها احتكار السلطة بملء 
إرادتهــا، ولعل هذه هي إحــدى التحديات الرئيســة التي واجهها 
العياش وكتائب القسام أثنـــاء ممارسة العمل العسكري في ظل 

وجود السلطة الفلسطينية الوليدة.
ولعل الصعوبة األكبر كانت تكمن في تجنيد العناصر في ظل هذا 
الوضع األمني المعقد، إاّل أن العياش وكما ورث خبرة المجاهدين 
الذين ســبقوه، فإنه نجح بنقل خبرته واســتطاع أن يورث علمه 
لمهندســين كثر من بعده، فكان بجدارة هو المهندس األول "ذو 
األرواح السبعة" كما سماه رابين، ولكن يبدو أن مخاوف االحتالل 
مــن جلــوس عياش جديــد في أروقة الكنيســت ما زالــت قائمة 

بالرغم من مرور عقدين من الزمان على استشهاده.

النائبان عطون وفقهاء يشاركان في االعتصام 
األسبوعي لذوي األسرى في الضفة

نواب الضفة يشاركون بالوقفة التضامنية 
السترداد جثامين الشهداء
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غزة تعاني من أوضاع مأساوية للغاية، على الصعيد الحياتي والمعيشي واالجتماعي والسياسي، وحتى 
على صعيد الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات المهمة والحيوية، والسؤال هل نحن نسير نحو تحقق 
تنبؤ األمم المتحدة بأن غزة لن تكون مكانًا صالحًا للعيش بحلول العام "2020م"؟ أم أننا سنشهد جملة 
من اإلجراءات العملية والمهنية والقرارات السياسية التي ستخرج غزة من ظلمتها وهمومها الكبيرة، نعرج 

فيما يلي على أهم مشكالت غزة لعلنا نتلمس هموم المواطن ونظهر للمسئول حجم الكارثة. 

القهرباء
إذا تناولنــا موضــوع الكهربــاء فحــدث وال حرج، فلم يعــد المواطن يحُلم بأكثــر من ثالث إلى 
أربع ســاعات وصل للتيار ولكنها متفرقة وليســت متواصلة لألسف، لقد باتت الكهرباء معضلة 
المعضالت ومشــكلة المشــكالت وأزمــة األزمات التي ال يلوح في األفق حلــول لها، وكل طرف 
منشغل بتحميل غيره للمسئولية عن هذا الكارثة دون أن يرى المواطن أي انفراجات على أرض 
الواقع، أو تحسن في ساعات الوصل على حساب ساعات القطع للتيار الكهربائي، لقد سبق لنا 

وأن أطلقنا لفظ "القهرباء" بداًل من الكهرباء بالنظر ألنها قهرت المواطن الغزي المكلوم. 

المياه
مياه قطاع غزة ملوثة والبلديات تضخ مياهًا للبيوت والمنازل والمتاجر ليســت صالحة لالســتخدام األدمي، 
ودون أدنى الشــروط الصحية الالزمة، يكفي أن نعلم أن حوالي %95 من المياه الجوفية في القطاع ليســت 
مالئمة للشــرب، وأن دولة اللصوص "اســرائيل" تسرق مياهنا الجوفية من باطن األرض كما سبق لها وأن 

سرقت األرض ذاتها وطردت أجدادنا أصحابها الحقيقيين وشردتهم لدول الجوار. 
وبما أننا نتحدث عن قطاع المياه فمن المفيد أن نذكر أنه يتم يومًيا سكب حوالي "100" مليون ليتر من مياه 
الصرف الصحي في البحر، بسبب االنقطاع المتواصل للكهرباء، وبسبب تلف وتآكل وتقادم مضخات الصرف 

الصحي التابعة للبلديات التي منع الحصار ادخال قطع غيار لمضخاتها. 

البطالة
تضاربت االحصائيات المتعلقة بالبطالة الحاصلة في القطاع، فمن قائل إنها وصلت "60%"، 
وعلى ذمة صحيفة هآرتس اإلسرائيلية في أخر إحصائية لها أن البطالة تصل إلى "%40" في 
صفــوف أبناء القطاع، لقد طالت البطالة معظــم أبناء غزة وفي مقدمتهم خريجي الجامعات 
الــذي قتلهم اليأس والبطالة، على الرغم من كونهم متعلمين ومؤهلين وجامعيين، البطالة 
ال تجــد من يقوى عليها في ظل االنقســام والوضع السياســي الرهــن، وهي متروكة لتفتك 

بالشباب وتحطم آمالهم ومستقبلهم المظلم كظلمة بيوتنا جراء انقطاع الكهرباء عنها. 

  المرض
ليس هناك أحد عاقل في غزة ال يدرك أن نسبة األمراض الخطيرة قد تفشت في القطاع وزادت نسبتها 
بشكل ملحوظ وخطير، واألهم من ذلك قدرة مستشفيات القطاع على تقديم العون الطبي لهؤالء هي 
قدرة محدودة نظرًا لإلمكانيات المتوفرة، ونقص األدوية والخبرات، السرطانات آخذة بالتفشي واالنتشار، 
وهي تهتك أجساد الغزيين دون رحمة، ال أشك للحظة أن الذخائر الصهيونية المستخدمة أثناء العدوان 
لها تداعيات خطيرة على صحة االنســان، إن رواســب هذه الذخائر لها أثر على البيئة والصحة بأشــكال 
ال يــزال مــن الضــروري فحصها بطرق علمية دقيقة. دولة اللصوص من طرفها ال تســمح غالبًا أو على 
األقــل تعيق وصول أعداد كبيرة جدًا من المرضى لمستشــفياتها بحجج أمنية واهية، وهي غالبًا تعيق 
اصدار التصاريح لهؤالء حتى يتفاقم عليهم المرض وينتهي األمر بموتهم دون أن يحرك العالم ساكًنا. 

   وأخيًرا
إن المشــكالت التي ذكرناها آنفا ما هي إال ســوى عينات تطرق جــرس اإلنذار، ليدرك 
العالــم أن غــزة باتت تغرق فــي الظالم والظلم بات ســيد الموقف فيهــا، متى يتحرك 
المعنيون إلنقاذ غزة، ومتى يترك السياسيون المراهنات والمغامرات السياسية ويتوقفوا 
عن تبادل االتهامات، أيها الســادة دعوا المناكفات السياســية فهي لن تجدي نفعًا ولن 
تحل المشكلة، تداركوا غزة قبل الكارثة الكبرى واالنهيار األخير، وحينها ال ينفع الندم. 

لجنة الداخلية واألمن بالتشريعي تلتقي بمدير جهاز القضاء العسكري

أكــد النائــب األول لرئيــس المجلــس التشــريعي 
الفلسطيني د. أحمد بحر، أن عملية القدس البطولية 

أعادت لالنتفاضة زخمها مع بداية العام الجديد.
وعبر بحر خالل اتصال هاتفي بذوي الشــهيد منفذ 
عمليــة جبل المكبــر بالقدس فــادي القنبر عن فخر 
نــواب المجلــس التشــريعي وأبناء شــعبنا في غزة 
والضفة والداخل المحتل والشتات بالعملية البطولية 

التي نفذها الشهيد البطل فادي القنبر.
واعتبــر أنهــا رد طبيعــي علــى جرائــم االحتــالل 
الصهيوني بحق المقدسيين، واالنتهاكات المستمرة 
في الضفة الغربية بحق البشــر والشجر والمقدسات 

اإلسالمية والمسيحية.
وناشــد بحــر كافة فصائــل المقاومة الفلســطينية 
وأبناء شعبنا بمواصلة مثل هذه العمليات البطولية 
"والتي تأتي في سياق حق شعبنا الفلسطيني الذي 
كفلتــه القوانين الدولية فــي المقاومة والدفاع عن 
أبناء شعبنا من جنود االحتالل وقطعان مستوطنيه.

ودعا الســتمرار انتفاضة القــدس وتصعيدها لوقف 
انتهــاكات االحتــالل وقطعــان مســتوطنيه وتحرير 
المسجد األقصى، محذرًا من أن استمرار االعتداءات 
علــى المقدســيين ســيؤدي إلــى انفجــار المنطقة 

برمتها.

هاتف ذوي الشهيد القنبر
د. بحر: عملية القدس أعادت لالنتفاضة زخمها


