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نواب التشريعي يشاركون بمهرجان انطالقة "حماس" الـ 29

شارك نواب المجلس التشريعي في 
مهرجان "حركة المقاومة اإلسالمية 
حمــاس" بمناســبة انطالقتهــا الـ 
"29" الذي أقيم وســط مدينة غزة 
بحضــور الفصائــل وممثليــن عن 

القوى اإلسالمية والوطنية.
بــدوره ألقى النائب فــي المجلس 

التشــريعي وعضو المكتب السياســي 
لحركــة "حمــاس" خليل الحيــة كلمة 
أثناء المهرجــان تناول فيهــا الوضع 
السياسي والمســتجدات على الساحة 
الفلسطينية، داعيًا إلجراء حوار وطني 
جاد ومســؤول مــع حركة فتــح ومع 
كل الفصائــل الوطنيــة، وقال: "يجب 

أن نعــود لمــا اتفقنــا عليــه لنحقق 
الوحدة والشراكة، ونتفق على برنامج 
واستراتيجية وطنية لتحرير فلسطين 

وعودة الالجئين".
واعتبر الحية فــي كلمته أن محاوالت 
عقد المجلــس الوطني الفلســطيني 
الموقعة  االلتــزام باالتفاقيــات  دون 

يعــد "ضربة قاضية للمصالحة"، ودعا 
الســلطة الفلســطينية إلــى اإلفــراج 
عــن كافــة المعتقليــن السياســيين 
ووقف المالحقة لــكل أبناء المقاومة 
بالضفة، وأضاف: "ليكون ذلك تعبيرًا 
صادقًا عما نسمعه من وعود لتحقيق 

الوحدة".

لجنة التربية تلتقي بالحراك 
الطالبي لجامعة األقصى 

رئاسة التشريعي تخاطب رئيسي البرلمان 
العربي ومجلس األمة الكويتي

في ذكــرى االنطالقـــة الــ29
حماس.. جذوة المقاومة وأمل التحرير

بقلم / د. أحمد محمد بحر -  النائب األول لرئيس المجلس التشريعي
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أكد أحمد بحر أن المجلس التشــريعي 
الفلســطيني أقر خالل دورتــه الحالية 
)58( قانونًا غطت شتى المجاالت التي 
تخدم قضايا المواطنين وتحافظ على 
الثوابــت الوطنية الفلســطينية، ولفت 
لــدى اســتعراضه التجربــة البرلمانيــة 
للمجلس التشــريعي أثنــاء لقائه بوفد 
قيادي شــبابي بمقر المجلــس إلى أن 
التشــريعي عقد )657( جلســة استماع 
للــوزراء والــوكالء ومســئولي الهيئات 
والمؤسســات المحلية الرســمية وذلك 
في إطار المتابعــة البرلمانية للمجلس 
التشــريعي والرقابة علــى أداء الجهات 

التنفيذية والحكومية المختلفة.
وأشــار بحر إلى أن المجلس التشريعي 
قــام بمهامــه المناطــة به فــي مجال 
الرقابة وســن القوانين وإقرار موازنات 
الحكومــات الســابقة، كمــا فتــح باب 
الشكاوى للجمهور من خالل استقبالهم 
بشــكل مباشــر واالســتماع لشكواهم 
ومتابعتها مع الجهات المختصة والعمل 

الفوري على حلها.

الدبلوماسية البرلمانية
وعلى الصعيد الدبلوماســي والجوالت 
الخارجيــة والدولية قال:" قام المجلس 
وزيــارة  جولــة   )43( بـــ  التشــريعي 
رسمية شــملت دول عربية وإسالمية 
بدعوات رســمية مــن برلمانــات تلك 

أبــرق د. أحمــد بحــر أمــس برســالتين 
منفصلتيــن هنــأ فيهما رئيــس البرلمان 
العربــي، ورئيس مجلــس األمة الكويتي 
بمناســبة فوزهمــا بمنصبيهمــا مؤخرًا، 
معرًبــا عن ثقتــه بقدرتهما علــى الوفاء 
باســتحقاقات موقعهما الرائدين في ظل 
التحديــات التي تواجهها األمة ومتطلبات 

نهوضها واستقرارها.

البرلمان العربي
وخاطــب "بحــر" رئيس البرلمــان العربي 
الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بقوله:" 
ال يخفــى عليكــم الهجمــة الصهيونيــة 
الشرســة التــي تدثرت بالزي التشــريعي 
إذ أقدم ما يسمى بالكنيست الصهيوني 
التشــريعات  مــن  العديــد  إقــرار  علــى 
العنصريــة التــي عمــدت إلــى شــرعنة 
التهويد واالســتيطان ومصادرة األراضي 
الفلســطينية ومحاربــة أبناء شــعبنا في 
حرياتهم ومعتقداتهم الدينية والتصدي 
لمقاومتهــم الباســلة وكفاحهم الوطني 
اإلرادة  روح  قتــل  ومحاولــة  المشــروع 

الدول، ناقشــت هذه الزيارات القضية 
الفلســطينية، وســبل تعزيــز التعاون 
المشــترك بيــن المجلــس والبرلمانات 
المذكــورة مــن جهة، وبين فلســطين 
والــدول التي تمــت زيارتهــا من جهة 

أخرى". 
ولفت إلى أن وفــود وممثلي المجلس 
التشــريعي فــي تلــك الجــوالت قاموا 
الفلســطينية  القضيــة  أبعــاد  بشــرح 
للمســئولين الذين التقوهم واجتمعوا 

واإلبــاء فــي نفوســهم وحملهــم علــى 
االستسالم لألمر الواقع المهين".

وأهاب بحر "بالســالمي" ليضــع القضية 
الفلســطينية على رأس أجنــدة البرلمان 
العربــي خــالل المرحلة المقبلــة، والدفع 
باتجاه تحشــيد كل الطاقــات البرلمانية 
العربية من أجل فضح ومواجهة اإلرهاب 

الثانية عام 2006م بعد تقدير أجهزتها 
األمنيــة بعــدم فــوز حماس فــي تلك 
تلــك  لرؤيــة  باإلضافــة  االنتخابــات، 
األجهــزة التــي وضعتهــا أمــام اإلدارة 
األمريكيــة فــي حينه وشــجعتها على 
محــاوالت اســتيعاب الحركــة تمهيــدًا 
إلضعافها، واستدرك:" بعد فوز حماس 
مباشرة اعترضت الرباعية الدولية على 
نتائج االنتخابات وأبــدت عدم اعتراف 
بهــا إال في حال موافقــة حماس على 

والتصــدي إلرهابــه البشــع وسياســاته 
اإلجرامية ومخططاته العنصرية".

وناشــد البرلمــان العربــي لتقديــم ما 
يســتطيع مــن دعم وإســناد لشــعبنا 
وقضيتنا، داعيًا رئيس البرلمان لزيارة 
المجلس التشــريعي فــي مقره بقطاع 
غزة ليطلع على أشــكال المعاناة التي 

بهــم في تلــك البلدان، وذلــك بهدف 
تحشــيد المناصرة والمســاندة للشعب 
والقضية الفلســطينية، على المستوى 
الدبلوماسي والمادي ولتشجيع قيادات 
علــى  واإلســالمية  العربيــة  البلــدان 

الوقوف بجانب قضيتنا وشعبنا.

تقديرات أمريكية خاطئة 
كمــا بين أن أمريــكا وافقت على اجراء 
الفلســطينية  التشــريعية  االنتخابــات 

والمخططــات الصهيونيــة علــى األرض 
الفلســطينية وفضح وتعرية التشريعات 
الصهيونية العنصريــة والعمل على رفع 
الحصــار عن قطاع غــزة وإنهــاء معاناة 
أهله الصامديــن تنفيذا لقرارات الجامعة 
العربية بهــذا الخصوص وحث االتحادات 
البرلمانية الدولية للضغط على االحتالل 

االعتــراف باالحتــالل، وهــذا لــم ولن 
يحدث".

محاوالت فاشلة   
واســتعرض بحــر جهود وســعي قوى 
محليــة وفــي مقدمتهــا حركــة فتــح 
بالتعــاون مــع جهات عربيــة وإقليمية 
ودوليــة إلفشــال التجربــة البرلمانيــة 
للمجلس التشــريعي ووضــع العراقيل 
أمامهــا، منوهــًا إلــى أن هــذا الهدف 
قــد تقاطــع مع االحتــالل الــذي أقدم 
على اختطــاف معظم نــواب المجلس 
التشــريعي في الضفة الغربيــة، مبينًا 
أن محاوالت افشــال عمل المجلس لم 
تنجح، في ضوء اســتمرار المجلس في 
عمله وممارسة مهامه في خدمة أبناء 
شــعبنا، ســواء من خالل سن القوانين 
التــي يحتاجهــا المواطــن، أو بالقيــام 
بالمهــام الرقابيــة علــى أداء األجهــزة 
الحكومية والتنفيذيــة، وإقرار الموازنة 
العامة للحكومات السابقة، مشددًا على 
أن الحكومــة الحاليــة حكومــة "الحمد 
اهلل" لــم تعرض على التشــريعي ولم 
تنّل الثقة منه وفقًا للقانون، وحســب 
التفاهمات واالتفاقيــات الوطنية التي 
وقعتهــا الفصائــل والحركيــة الوطنية 
سواء في القاهرة أو الشاطئ، وبالتالي 
فهي حكومة غير دســتورية من وجهة 

نظر القانون.

يكابدها أهله الصامدين. 

مجلس األمة الكويتي
إلى ذلك أبرق "بحر" برسالة أخرى لرئيس 
مجلس األمة الكويتي السيد/ مرزوق علي 
محمد ثنيان الغانم، مهنأ بفوزه برئاســة 
مجلس األمة في دولة الكويت الشقيقة، 
ناشــده فيها ببــذل أقصــى الجهود من 
أجــل الدفاع عــن القضية الفلســطينية 
وتوظيف الجهد البرلماني الكويتي لتعرية 
إقليمًيــا  االحتــالل  مخططــات  وفضــح 
ودولًيا، باإلضافة للتنسيق مع البرلمانات 
العربية واإلسالمية والدولية واالتحادات 
البرلمانيــة اإلقليمية والدوليــة من أجل 
بلــورة حملــة ضاغطــة علــى االحتــالل 
إرهابــه  وقــف  تســتهدف  الصهيونــي 
البشــع ضد الشعب الفلسطيني واألرض 

والمقدسات الفلسطينية.
وناشــد "بحــر" فــي برقيتــه "للغانــم" بأن 
يتدخــل عاجاًل مــن أجل رفــع الحصار عن 
قطاع غزة تنفيًذا لقرارات الجامعة العربية، 
ودعاه لزيارة غزة في أول زيارة خارجية له.

خالل لقاء وفد قيادي شبابي

هنأهما بالفوز ودعاهما لزيارة غزة

بحر: التشريعي أقر 58 قانونًا وعقد 657 جلسة استماع

د. بحر يخاطب رئيسي .. البرلمان العربي ومجلس األمة الكويتي

أ. مرزوق الغانم د. أحمد بحرد. مشعل السلمي
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3 أخبار ومقاالت

والقضايــا  التربيــة  لجنــة  عقــدت 
االجتماعية في المجلس التشــريعي 
جلسة استماع لوكيل وزارة التعليم 
رئيــس  بحضــور  ثابــت،  زيــاد  د. 
اللجنــة النائب عبــد الرحمن الجمل، 
ومشــاركة النواب: جميلة الشنطي، 
يونس أبو دقة، يوســف الشــرافي، 
محمد شهاب، خميس النجار، وسالم 
ســالمة، وبحثــت اللجنــة مــع ثابت 
عدد من القضايا المتعلقة بالمسيرة 

التعليمية، والمناهج الدراسية.
بدره أوضح النائب الجمل أن الجلسة 
تأتــي فــي إطــار المهــام الموكلــة 
للجنته ومتابعتها ألداء المؤسســات 
التعليمية والدراسية، مطالبًا الوكيل 
أن يضــع النواب أعضــاء اللجنة في 
صورة واقــع وزارة التربية والتعليم 
باإلضافــة الــى مســتجدات تقييــم 
وتقويــم المناهج التعليمية الجديدة 
وبعــض  المدرســية  والتشــكيالت 
المشــكالت المتعلقة باإلدارة العامة 

لإلدارات التربوية.
مــن ناحيتــه أكــد ثابــت أن وزارته 
تشــرف على عــدد مــن المشــاريع 
اإلنشــائية المتعلقــة بإعــادة بنــاء 
وتطويــر وصيانة )15( مدرســة من 
مدارس الوزارة التي دمرها االحتالل 

أثناء العــدوان األخير علــى القطاع، 
معربــًا عن أمله بــأن يتم افتتاح )6( 
مــدارس جديــدة مع بدايــة الفصل 

الدراسي الثاني من العام الحالي. 
المعوقــات  بعــض  إلــى  وأشــار 
والمشــكالت التــي تواجــه وزارتــه 
ســواء من حيث اإلمكانيــات المالية 
أو االمــدادات اللوجســتية، أو حتــى 

التعليميــة الرســمية، وتوفير الدعم 
المالي المطلوب حتى تســتمر بأداء 
رســالتها القيميــة والعلمية، مشــيرًا 
إلى رؤية الوزارة فيما يتعلق بتطوير 
المناهج التعليمية، منوهًا إلى وجود 
لجان متخصصة تم تشكيلها بهدف 
تطويــر المناهج التعليميــة بما فيها 

الثانوية العامة والمرحلة األساسية.

الكــوادر والطواقم البشــرية العاملة 
بالــوزارة، منوهــًا إلــى أن وزارتــه 
بحاجــة ماســة لتوفيــر دعــم مالي 
إضافــي حتــى تتمكــن مــن القيام 
بواجباتها على مدار العام الدراسي. 

ودعا المؤسســات التعليمية الدولية 
لالهتمام بالمشــاريع اإلنشائية في 
المــدارس والمعاهــد والمؤسســات 

وأوضــح ثابــت أن الــوزارة حريصة 
المناهــج  وتقوّيــم  تقيّيــم  علــى 
بشــكل عميق وقد قامــت الطواقم 
المتخصصة بتقيّيم مبدئي وســريع 
للمناهــج من أجل اســتدراك بعض 
الفقــرات في المــادة االثرائية بهدف 

تحسينها وتجويدها.
وشدد ثابت أن وزارته تعاني نقصًا 
حادًا في عدد المــدارس، والفصول 
الدراسية، والمعلمين، منوهًا إلى أن 
التشــكيالت المدرسية وعدد الطلبة 
في الفصول مرتبط بعدد المدارس 
والمعلمين، مستدركًا بالقول:" طالما 
أن هناك نقص في المباني، سيبقى 
هنــاك اكتظاظ فــي عــدد الطالب 
داخل الفصــول، األمر الذي يضطرنا 
للعمــل بنظــام الفتــرات الصباحية 

والمسائية".
مــن جانبهــم أكــد أعضــاء اللجنــة 
حرصهم الشديد على تطوير المناهج 
التعليمية حسب األصول وحثوا على 
ضرورة اإلســراع في تقويم وتقيّيم 
المناهج التعليمية بالسرعة الممكنة 
من قبل لجان من ذوي االختصاص 
والخبــراء بمــا ينعكــس ايجابيًا على 
األجيال القادمة، والمسيرة التعليمية 

والبيئة الدراسية.  

لجنة التربية تعقد لجنة استماع لوكيل وزارة التربية والتعليم
ثابت: لدينــا نقــص في المبـاني والمدرســـين

قال رئيس اللجنــة االقتصادية بالمجلس 
التشــريعي النائب عاطف عدوان:" أنه تم 
اعتماد خطة متكاملة لتوسيع وتطوير معبر 
كرم أبو ســالم، ليواكب الحركة المستمرة 
للمركبــات والشــاحنات والبضائــع الواردة 

عبره يوميًا". 
جــاءت أقول النائب عــدوان لدى اجتماعه 
مؤخًرا بمقر المجلس التشريعي مع  ووكالء 
الــوزارات المعنية باالســتيراد واالســتثمار 
واالشراف على ادخال البضائع المستوردة 
لقطاع غزة، وذلــك بحضور النواب: جمال 

نصار، سالم سالمة، ويوسف الشرافي. 
ونــوه عــدوان إلــى أن الخطــة المذكورة 
تشــتمل على تخصيــص )75( دونمًا من 
األراضي المحيطة بالمعبر بهدف توســعته 

استنكرت رئاســة المجلس التشريعي اصدار 
محكمة عوفــر العســكرية الصهيونية أمس 
األول قــراًرا بالحكــم علــى النائــب المبعــد 
عــن مدينة القدس محمد أبو طير بالســجن 
الفعلــي لمدة 17 شــهًرا، إضافــة إلى غرامة 
مالية قدرها 8 آالف شــيكل، و30 شــهًرا مع 
وقــف التنفيــذ.  وأضافــت رئاســة المجلس 
في تصريح صحفــي مقتضب أن النائب أبو 
طير قضى حتى االن 11 شــهًرا في االعتقال 
الحالــي، حيــث أقدمت قــوات االحتالل على 
اختطافه من بيته في يناير من العام الجاري. 
وناشدت رئاســة المجلس الجهات الحقوقية 
والمؤسســات الدولية للعمل الحثيث لضمان 

االفــراج عــن النائب أبو طير، وبقية النواب المختطفين في ســجون االحتالل بالســرعة 
الممكنــة، الفتة إلى أن االحتــالل ما زال يضرب بعرض الحائط بــكل القوانين الدولية 

والحصانة البرلمانية التي من المفترض أن النواب يتمتعوا بها. 
من جانبه أدان النائب المبعد عن مدينة القدس المحتلة أحمد عطون الحكم المذكور، 
وقــال إنه يأتــي في إطار الحملة الشرســة التي يشــنها االحتالل علــى مدينة القدس 
وأهلها ومقدســاتها، وعلى القيادات الفاعلة فيها على وجه الخصوص، وأضاف عطون 
في تصريح صحفي مقتضب أن االحتالل لم يكتف بســحب هويات النواب المقدســيين 
وإبعادهم عن المدينة، بل زج بهم أيضا في السجون، حتى يسكت كل األصوات التي 
ترتفع مدافعة عن القدس والمسجد األقصى المبارك، وبهدف تحييد القيادات المقدسية 

المناهضة لسياسة التهويد المتسارعة.
والجديــر ذكــره أن النائب أبو طيــر يبلغ من العمر 65 عاًما، وبلــغ مجموع ما قضاه في 
سجون االحتالل 34 عاًما، قضاها في السجون على فترات متفرقة من عمره، وكان أبو 
طير قد انتخب لعضوية المجلس التشــريعي عام 2006م ومنذ ذلك الحين وهو يقضي 

معظم وقته مختطفًا في السجون. 

وتطويره، في إطار خطة متكاملة وشاملة 
ورؤيــة تجاريــة متقدمة تضمن تســهيل 
حركــة البضائع الــواردة إلــى القطاع عبر 

المعبر. 
وأكد أن الخطة تهدف إلنشــاء معبر جديد 
متكامــل يقــع على بعــد )2( كيلو متر من 
الناحيــة الشــرقية للمعبــر الحالــي، منوهًا 
إلى أنه تم رصد التكلفة المالية االجمالية 
الجديــد  المعبــر  أن  موضحــًا  للمشــروع، 
سيكون بتجهيزات أفضل وأحدث من تلك 
المتوفرة بالمعبر الحالي وسيوفر اإلمكانات 
اللوجستية إلدخال البضائع والواردات من 

الطرفين المصري واإلسرائيلي.
األن إلعــداد  العمــل جــاري  أن  وأضــاف 
المخططات والتصاميم الهندسية الخاصة 

بالمشــروع الجديد الــذي مــن المرّجح أن 
يتــم تلزيمــه لشــركة خاصة تقــوم على 
وضع األســس والخطط الالزمــة لتنفيذه 
وإنشــاءه، مشــيرًا إلــى أن مطلــع العالــم 
القــادم )2017م( سيشــهد بدايــة العمل 
في المشــروع الذي سيتم تنفيذه على )3( 

مراحل متتالية. 
وأوضــح أن لجنته ســاهمت بشــكل كبير 
في تحســين واقع العمــل داخل معبر كرم 
أبو ســالم من خــالل متابعاتهــا وزياراتها 
المتكــررة لالطمئنــان علــى ســير العمل، 
الفتــًا إلــى أن المعبر المذكــور يمثل الرئة 
االقتصاديــة األبــرز ألهــل القطــاع، وأن 
المجلــس التشــريعي والجهــات التفيذيــة 

معنية بتطويره وتحديثة وتوسيعه. 

اللجنة االقتصادية: خطة متكاملة لتوسيع 
وتطوير معبر كرم أبو سالم

التشريعي يستنكر قرار محكمة االحتالل 
الحكم على النائب أبو طير 17 شهًرا
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أخبار وتقارير

أكــد الدكتــور أحمــد بحــر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن 
المجلس تبنى على مدار الســنوات العشــر 
الماضية سياسة تشريعية عادلة وشمولية 
وضعــت احتياجــات المواطــن وآماله على 

رأس سلم األولويات المهمة.
جاءت أقوال بحر خــالل كلمة له في حفل 
نظمته الجامعة اإلســالمية بمناسبة اليوم 
العالمي للمعاقين، بحضور رئيس الجامعة 
الدكتور عادل عوض اهلل، ومشاركة عمداء 
الكليــات، ولفيــف مــن الهيئــة االكاديمية 
واإلدارية والعاملين بالجامعة، وجمع غفير 
من أصحاب االحتياجات الخاصة والمعاقين، 
مؤكــدًا أن المجلس قام بإنجاز العديد من 
القوانيــن وصــل عددها إلــى )58( قانونًا 
كّلهــا جاءت لتخدم اإلنســان الفلســطيني 

وتحمي حقوقه.
للجامعــة  والتقديــر  الشــكر  بحــر  وقــدم 
اإلســالمية لكونها من الرواد في استيعاب 
الصــم في برنامــج تعليــم جامعي خاص 

بهم،
وأكــد أن المجلس التشــريعي قــام مؤخًرا 
بإعداد مسودة قانون معدل لقانون حقوق 
المعوقين رقم )4( لسنة 1999م وسيشمل 
هذا التعديــل الكثير من المواد التي تخدم 
هذه الشــريحة وتعزز حقوقها، منوهًا على 
أنــه تــم إقــرار هــذا التعديل بالمناقشــة 

العامة، وستكون هناك قراءة أولى وثانية 
لهذه التعديالت قريبًا.

من جانبــه رحب رئيس الجامعــة الدكتور 
عوض اهلل بالحضور وعلى رأسهم سعادة 
الدكتور أحمد بحر الذي يدّلل حضوره على 
مدى اهتمــام المجلس التشــريعي بجميع 

فئات المجتمع الفلسطيني.

بحــر: ندعــم ذوي االعاقـــة لتثبيــت 
حقوقهم وتحصيلها بالقانون

أكد النائب خميس النجار مســئول ملف 
أن  التشــريعي  المجلــس  فــي  الصحــة 
مستشــفيات ومرافــق وزارة الصحة في 
قطاع غزة تعيش لحظات ما قبل االنهيار 
والكارثــة الصحية جــراء العجز الكبير في 
الــكادر البشــري والنقــص الشــديد في 

األدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
جــاءت تصريحــات النجــار لــدى زيارته 
باألمس لوكيل وزارة الصحة د. يوســف 
أبو الريش في مكتبه، بمشــاركة النائب 
وزارة  أركان  وحضــور  شــهاب  محمــد 
الصحة ومدراء المستشــفيات واإلدارات 

العامة فيها. 
وتأتي زيارة النائبان النجار وشــهاب في 
إطار متابعتهمــا وتقييمهما ألداء الوزارة 

ومؤسســاتها الصحيــة العاملة فــي القطاع، 
وناقــش النائبــان أثنــاء الزيــارة العديد من 
المشــاكل التي تعاني منها الوزارة، واستمعا 
لشــرح وافي من الوكيل حــول األزمات التي 
تعصــف بوزارته جراء تخلــي حكومة "الحمد 

اهلل" عن مسئولياتها. 
وناقش النائبــان مع الوكيل كل المشــاكل 
التــي تواجهها المستشــفيات من نقص في 
الــكادر الطبي التي تعاني منــه الوزارة، في 
ظل اســتنكاف عــدد مــن موظفي الــوزارة 
والنواقص التي تعيق عمل الوزارة والعاملين 

فيها.
باإلضافــة لمناقشــة الحلــول المقترحة التي 
تســاهم في تقليص هذه المشكلة، وتطرق 
النائبــان للحديث عن واقــع األخطاء الطبية 

التي من الممكن أن تتم خالل العمل اليومي، 
منوهيــن إلى أنهــا في المســتوى والمعدل 

المقبول من الناحية الطبية والعلمية. 
وناقــش النائبان مع الوكيــل المقترح الذي 
طرحتــه الجامعة اإلســالمية في األســبوع 
المضــادات  بمخاطــر  للتوعيــة  العالمــي 
الحيويــة، واتفقوا علــى أن يتم إصدار قرار 
بهــذا الشــأن من الــوزارة على غــرار القرار 
الســابق حول تناول األترامــادول ومتابعة 
تنفيذه علــى أرض الواقــع، مؤكدين على 
أن هــذا الموضوع ســيكون له نصيب كبير 
فــي خطــة الــوزارة للعــام 2017م.بدوره 
أكــد أبو الريش أن وزارتــه بحاجة لـ )880( 
ممــرض كي تتجنــب العديد مــن الصعاب 
والمشــاكل داخــل أقســام المستشــفيات، 

لدى اجتماعه مع وكيل وزارة الصحة
النائب النجار: مستشفيات القطاع تعيش لحظات ما قبل الكارثة الصحية جراء نقص المعدات والكادر البشري

استهجن د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قرار السيد محمود 
عباس برفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب في المجلس التشريعي وهم: محمد دحالن، 
نجاة أبو بكر، أشرف جمعة، جمال الطيراوي، وشامي الشامي، مشدًدا على أن عباس ال يملك 
الحق والصالحيات القانونية والدســتورية لرفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس 

التشريعي.
ووصف بحر في بيان صحفي أصدره أمس قرار عباس برفع الحصانة عن النواب المذكورين 
باالســتبدادي، مؤكًدا أن القرارات والســلوكيات االســتبدادية والدكتاتورية ال تبني وطًنا حًرا 
وال تدشــن ســلطة وطنية تصون الحريات وتحمي الحقوق في المجتمع الفلسطيني، وتهتك 
عرى النســيج المجتمعي والوحدة الوطنية وتضرب النظام السياســي الفلسطيني في العمق 

والصميم. 
وأكد بحر أن عباس يغتصب صالحيات المجلس التشريعي ويحاول إلغاءه وتهميش دوره بكل 
الوسائل ألهداف شخصية وأجندات خاصة ال تخفى على أحد، داعيا إياه للتراجع عن هذا القرار 
غير القانوني وغير الدستوري، واحترام كيان المجلس التشريعي ونوابه المشمولين بالحصانة 
البرلمانية وحماية النصوص القانونية والدستورية وعدم العبث بالقانون والدستور ألي سبب 

من األسباب أو تحت أي ظرف من الظروف.
وأشــار بحر إلى أن القانون األساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي يجعل 
المجلس التشريعي سيد نفسه ويمنع أي محاولة من أي سلطة كانت للتعدي على صالحياته 
أو االنتقــاص مــن دوره ومكانتــه في إطار النظام السياســي الفلســطيني، مؤكــدًا أن رفع 
الحصانة البرلمانية عن أي نائب ال يتم إال عبر تقديم طلب رسمي لرئيس المجلس التشريعي 
الذي يدعو بدوره لجلســة خاصة للمجلس التشــريعي لبحث أمر رفع الحصانة، مشًدا على أن 

المصادقة على رفع الحصانة ال تتم إال بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. 

د. بحر يستهجن قرار عباس رفع الحصانة 
البرلمانية عن بعض نواب التشريعي

شارك د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي في حفل تأسيس 
المجلــس األعلــى لإلصالح فــي قطاع 
غــزة في منزل رئيس المجلس الشــيخ 

عبد القادر الكجك" أبو ناصر" .
وحضر  الحفل كاًل من اللواء توفيق أبو 
نعيم مدير عام قوى األمن الفلسطيني 
واللــواء تيســير البطــش مديــر عــام 

الشرطة الفلسطينية .
وقــال د. بحــر خــالل كلمــة لــه:" إن 
تأسيس المجلس األعلى لإلصالح فيه 

الخير الكثير للشعب الفلسطيني"، الفتًا 
إلى أنه ســيقضي في كل مــا يحتاجه 

الشعب الفلسطيني.
أضــاف بحر:" جاء اختيــار األخ أبو ناصر 
الكجــك اختيارا موفقــًا"، منوهًا إلى أن 
الكجك رجــل اصالح منــذ زمن طويل 
ولــه بــاع طويلة فــي حــل العديد من 

القضايا.   
وأوضــح أن المجلــس األعلــى للقضاء 
يحتاج لوقت وجهد وصبر كبيرين إلنجاح 
هذا العمل وهذه المؤسسة التي تسعى 

لنشر السلم واألمان المجتمعيين.   من 
جانبــه، أعــرب رئيــس المجلــس عبد 
القادر الكجك عن شــكره وتقديره على 
الثقة التي تم منحها له وانتخابه رئيسًا 

للمجلس األعلى لإلصالح.   
وقال الكجــك أن هــذا المجلس هدفه 
خدمة شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه 
وفئاته، مضيفًا:" إن هذا المجلس يجمع 
الطيــف الفلســطيني بــكل ألوانه وهو 
مجلس وطنــي وغير مســيَّس ويتمتع 

بالحيادية المطلقة". 

د. بحر يشارك في حفل تأسيس المجلس األعلى لإلصالح 
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أخبار وتقارير

مشــيرًا لمشــكلة مغادرة بعض األطباء 
لبدائــل  ولجوئهــم  العامــة  للوظيفــة 
أخــرى في ظل مــا تعانيه الــوزارة من 
أزمات متتالية، مشيرًا إلى وجود نقص 
كبير فــي األجهزة الطبيــة واالحتياجات 
واألدوية والمستهلكات الطبية، ومؤكدًا 
أن طواقــم العامليــن بوزارته يقدمون 
الخدمة الطبية الالزمة للمواطنين رغم 

كل المعيقات والتحديات. 
وناقــش الحضور مــا جاء فــي االجتماع 
المشــترك لمدراء المستشفيات الجنوبية 
وما تعانيــه هذه المستشــفيات واتفقوا 
علــى تفعيــل العالج فــي المستشــفى 
الجزائري للمدنيين على التأمين الصحي 

كالعسكريين. 

لدى اجتماعه مع وكيل وزارة الصحة
النائب النجار: مستشفيات القطاع تعيش لحظات ما قبل الكارثة الصحية جراء نقص المعدات والكادر البشري

اســتقبل النائب المجلس التشــريعي 
يوســف الشــرافي وفــًدا ممثــاًل عن 
جمعيــة المعاقين بصًريا وذلك أمس 
بمقــر المجلــس التشــريعي، وناقش 
وفــد المعاقيــن بصريــًا مــن النائب 
الشــرافي جملة من القضايا والهموم 

التي تعاني منها هذه الشريحة.
وتســلم النائــب الشــرافي مطالــب 
الجمعيــة مــن الوفــد والتــي تمثلت 
باالهتمام بشــريحة المعاقين بصرًيا 
حقوقهــم  نيــل  مــن  وتمكينهــم 
بالقانــون، كمــا طالبــت  المكفولــة 
الجمعيــة بتعزيز التعــاون بينها وبين 

المجلس التشريعي الفلسطيني.
مــن جهته أكد النائب الشــرافي على 
أن المجلس التشريعي ولجنة التربية 
إلــى  تقــف  االجتماعيــة  والقضايــا 

جانــب ذوي اإلعاقــة وتعمل مــع كافة 
المختصين لتمكيــن هذه الفئة من نيل 
حقوقها وتحقيق مطالبها العادلة والتي 

كفلها القانون. 
أكــد الشــرافي أن المجلس التشــريعي 
قــام مؤخــًرا بإعــداد مســودة قانــون 

معــدل لقانــون حقــوق المعوقيــن 
رقم )4( لســنة 1999م وسيشــمل 
هذا التعديــل الكثير من المواد التي 
تخدم هذه الشريحة وتعزز حقوقها، 
منوهًا إلى أنه تم إقرار هذا التعديل 

بالمناقشة العامة.

النائب الشرافي يستقبل وفًدا من جمعية 
المعاقين بصرًيا ويتسلم قائمة بمطالبهم

أكــد الدكتــور أحمــد بحــر، أن شــالل دماء 
الشــهداء الفلســطينيين لــم تنقطــع، وأن 
المقاومة بــكل أجنحتهــا وفصائلها ماضية 
في االعــداد والتجهيز للمواجهــة مع العدو، 
وهي حريصة على حماية شعبنا بكل السبل 

واآلليات والوسائل المتاحة. 
جــاءت أقوال بحــر في كلمة لــه ألقاها في 
المســجد العمــري أثنــاء تشــييع اثنين من 
الشــهداء، قضــوا مؤخــرًا جــراء انهيــار نفق 
للمقاومة في حي الشــجاعية شرقي مدينة 
غــزة، الفتًا إلــى أن الشــهيدين إســماعيل 
شــهداء  همــا  العرعيــر  ورامــي  شــمالي، 
لحركــة  والعشــرين  التاســعة  االنطالقــة 
المقاومة اإلســالمية حمــاس، وحضر جنازة 
تشــييع الشــهيدين اآلالف من أبناء شــعبنا 
يتقدمهم نواب وقيادات سياسية وعسكرية 
باإلضافــة لــذوي الشــهيدين ورفاقهم في 

مسيرة الجهاد والمقاومة. 

موجــه  المقاومــة  ســالح  أن  بحــر  وأكــد 
لالحتالل اإلســرائيلي فقط، مشــيرًا إلى أن 
المقاومة الفلســطينية هي الوحيدة القادرة 
علــى دحر االحتــالل وهزيمتــه، داعيًا األمة 
العربية واإلســالمية لحماية ظهــر المقاومة 
وعدم خــذالن جهاد شــعبنا الرامي لتحقيق 
الحرية واالنعتاق من المحتل، مشــددًا على 
ضرورة االستمرار بالسير نحو تحقيق الوحدة 
الوطنيــة والمصالحة الداخلية، بهدف حماية 

المشروع الوطني. 
وأشــار إلــى أن مــا قدمــه شــهداء االعداد 
والتجهيــز فــي كتائــب القســام وفصائــل 
المقاومــة الفلســطينية يقربنــا إلــى النصر 
والتحرير والتمكيــن، ويفرض معادالت قوى 
جديــدة خــالل أي عــدوان قادم قد يشــنه 
االحتالل على قطاع غزة، وسيشكل مفاجأة 

عنيفة لقادة جيش العدو. 
وقــال:" نحــن في غــزة ســنتحدى االحتالل 

وســنمضي ُنقّدم الشــهيد تلو الشهيد حتى 
دحر أخر محتل إسرائيلي عن تراب فلسطين 

المبارك". 
ولفت إلى أن الشــهداء يمضــون إلى ربهم 
هم على طريــق النصر والتحريــر ودمائهم 
وقود النتفاضــة األقصى، مبيًنا أن شــعبنا 
سيســتمر فــي هــذا الطريــق ولــن يخــذل 
الشــهداء والجرحــى وكل مــن ضحــى مــن 
أجــل تحريــر فلســطين، معبرًا عــن اعتزازه 
بالشــهداء الذيــن ضربــوا أروع األمثلة في 
التصدي والصمود في وجه المحتل، وقدموا 
للشعب الفلسطيني نموذًجا رائًعا في العطاء 

والفداء. 
بدوره جدد أحد رفقاء الشــهداء األبطال في 
كلمته العهد مع اهلل ومع أبناء شــعبنا على 
الســير على نهــج الشــهداء ودرب المقاومة 
حتى تحرير المسجد األقصى المبارك وعموم 

أرض فلسطين من دنس االحتالل.

د. بحـر: شالل الدم الفلسطيني لم ينقطع 
والمقاومة ماضية في االعداد والتجهيز 

شــاركت النائب هدى نعيم بحــف افتتاح معرض "ابــداع االرادة"، الذي نظمته 
وزارة الثقافة بالتعاون مع جامعة األقصى، وهو معرض خاص بعرض األشغال 
اليدويــة واألعمــال الفنية التي ينتجها األشــخاص ذوو االعاقــة، وحضر افتتاح 
المعرض وكيل مســاعد وزارة الثقافة د. أنور البرعاوي، ووكيل وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة د. يوســف ابراهيم، وممثليــن عن المؤسســات والمراكز المختصة 

برعاية وتأهيل ذوي االعاقة، ولفيف من الشخصيات البارزة والمهتمين.
وخــالل كلمتها أكــدت النائب هدى نعيم أن ملف ذوي اإلعاقة على رأس عمل 
وأولويات المجلس التشــريعي مشــيرة الى أن المجلس سيواصل جهوده لدعم 

ومساندة ذوي االعاقة وصواًل لتحقيق مطالبهم وحقوقهم المشروعة.
وطالبــت كافة الوزارات والمؤسســات الحكوميــة واألهلية والقــوى والفصائل 
الفلسطينية بالوقوف الى جانب هذه الشريحة ودعمها ومساندتها وتمكينها من 
أداء دورهــا في بنــاء الوطن، موضحة أن المجلس التشــريعي قام بالمصادقة 
على قانون خاص بذوي االعاقة لحمايتهم ورعايتهم واعطائهم حقوقهم وابقاء 

قضاياهم ضمن أولويات المؤسسات الحكومية واألهلية.
مــن جانبــه اعتبر البرعاوي المعــرض بمثابة تأكيد واضح علــى أن االعاقة 
الجســدية ليســت حائاًل أمام ابراز الموهبة واالبداع واثبــات الذات، وقال:" 
إن شــريحة ذوي االعاقة تمثل شــريحة مهمة داخل المجتمع وهم ليســوا 
عبئــا على المجتمع وانما جزء أصيل ومكون أساســي من مكونات النســيج 

االجتماعي الفلسطيني". 

النائب نعيم: 
ملف ذوي اإلعاقة على رأس 

أولويات المجلس التشريعي
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أكدت النائب في المجلس التشــريعي 
جميلة الشــنطي أن المجلس يمارس 
دوره التشــريعي فــي ســن القوانين 
وإقرار التشــريعات التي تخدم الشعب 
الفلســطيني، باإلضافــة إلــى قيامــه 
بالــدور الرقابــي بفعاليــة تامــة على 
الجهــاز الحكومي والجهــات التنفيذية 
في قطــاع غــزة رغــم كل التحديات 
والمعيقــات التــي تفرضهــا تعقيدات 

الواقع السياسي واالقتصادي.
جــاءت أقــوال النائــب الشــنطي لدى 
اســتقبالها مؤخرًا بمقــر المجلس وفدًا 
مــن البرلمان الطالبي ضّم العشــرات 
مــن طالبــات مدرســة بشــير الريس 
الثانوية للبنات في مدينة غزة، بحضور 
مديرة المدرسة سامية سكيك، مؤكدة 
أن التشــريعي يمــارس دوره ويقــوم 
بمهامــه رغم التحديات الجســام التي 
واجهته خالل السنوات العشر الماضية. 
وأشــارت الشــنطي إلــى أن أبرز تلك 
التحديــات كانت تخلي حكومة "الحمد 
هلل" عــن دورهــا المأمول فــي خدمة 
مواطني قطــاع غزة، وعــدم اكتراثها 
بمشــاكل القطاع وهمومــه وأزماته، 
منوهة إلــى أن الحكومــة لم تعرض 
علــى المجلس التشــريعي لنيل الثقة 

التقــت لجنــة التربيــة والقضايــا 
االجتماعية في المجلس التشريعي 
مؤخــرًا بمقــر المجلــس بعدد من 
طــالب جامعــة األقصــى الذيــن 
شــكلوا تجمعًا لهم وأطلقوا عليه 
تســمية الحراك الطالبي الضاغط 

إليجاد الحلول ألزمة الجامعة. 
واســتقبل رئيــس اللجنــة النائب 
عبد الرحمن الجمــل، بحضور ُكاًل 
من النواب: يحيى العبادسة، سالم 
ســالمة، وهــدى نعيــم، الطالب 
واستمعوا منهم لشروحات مفصلة 
حول أزمــة جامعتهم، ومطالبهم 

ورؤيتهم للحلول المقترحة.
بــدوره أوضــح أحــد الطــالب أن 
األزمة التي تمر بها الجامعة كانت 
نتيجة واضحــة للقــرارات األخيرة 
التي اتخذتهــا الوزارة في رام اهلل 
والتي انعكســت سلبًا على الطلبة 
والمسيرة التعليمية داخل الجامعة.
وأكــد ممثلــي الطــالب أن أزمــة 
الجامعة تهدد مستقبلهم الدراسي 
والوظيفي، منوهين لقــرار وزارة 
رام اهلل القاضــي بعدم التصديق 
واعتمادهــا  شــهاداتهم  علــى 

وفقًا للقانون والتفاهمات واالتفاقيات 
الحــركات  الموقعــة بيــن  السياســية 
باإلضافــة  الفلســطينية،  والفصائــل 
لتحــدى االحتــالل الــذي أقــّدم على 
اختطــاف معظم نــواب كتلــة التغيير 
واإلصالح في الضفة الغربية وزج بهم 

في السجون لفترات طويلة. 
وأشــارت أثناء لقاءهــا بالطالبات إلى 

رســميًا، الفتين إلــى أن ذلك ولّد 
شــعوًرا بفقــدان األمــل لديهــم 
ولدى ذويهم، محذرين من تفاقم 
األزمة واســتمرارها لمــدة زمنية 
طويلــة كنتيجــة طبيعيــة لتعنت 
الجهات الرسمية في رام اهلل وفي 
مقدمتهــا وزيــر التعليم شــخصًيا 

الطالبية فــي مدارس محافظات غزة، 
ودورهــا في تدريــب الطالبــات على 
خوض غمار العمــل البرلماني الفعلي 
في المستقبل، منوهة إلى أن البرلمان 
الطالبــي فــي المدرســة هــو صورة 
مصغرة عن الحيــاة البرلمانية والعمل 

التشريعي الفلسطيني.
من ناحيتها قدمت مديرة مدرسة بشير 

العامــة عــن المصالــح الحزبيــة 
المناكفــات  الجامعــة  وتجنيــب 
السياســية الحاصلة على الساحة 
الفلســطينية، ومعالجة األســباب 

التي أدت لظهور األزمة. 
وأكد الطلبة على استمرارهم في 
حراكهــم الســلمي وتواصلهم مع 

أهميــة العمل البرلماني، وآليات ســن 
القوانيــن واتخــاذ القــرارات تحت قبة 
البرلمان، شــارحة تجربتهــا البرلمانية 
العشــر  الســنوات  خــالل  والوزاريــة 
الماضية، داعية الطالبات للتعرف أكثر 
علــى الحيــاة البرلمانية لمــا فيها من 
تجربة رائدة وغنية للمرأة الفلسطينية. 
وشددت على أهمية وجود البرلمانات 

والدائرة المحيطة به. 
ودعا الحراك الطالبي الى التوافق 
بيــن جميع األطراف على رئاســة 
اإلداريــة،  والهيئــات  الجامعــة 
وعمداء الكليــات بالجامعة بهدف 
البيئــة  داخــل  اللحمــة  تحقيــق 
المصلحــة  وتغليــب  الجامعيــة 

الريس ســامية ســكيك التــي رافقت 
الوفــد البرلماني الطالبــي في زيارته 
للتشــريعي، شــكرها للنائب الشنطي 
إتاحــة  التشــريعي علــى  وللمجلــس 
المجــال للطالبات لالطــالع عن كثب 
علــى العمل البرلماني في فلســطين، 
مشــيرة إلــى دور البرلمــان الطالبــي 
فــي إكســاب الطالبات تجربــة العمل 
البرلمانــي داخــل أســوار المدرســة، 
ومقدمــة شــرحًا وافيــًا حــول عمــل 

البرلمان الطالبي في مدرستها.
العامــة  اإلدارة  أن  ذكــره  الجديــر 
لإلعالم والعالقــات العامة بالمجلس 
التشريعي تستقبل العديد من الوفود 
مختلــف  مــن  الطالبيــة  البرلمانيــة 
مــدارس محافظــات القطــاع، وذلك 
بهدف نقــل التجربة البرلمانية لطلبة 
البرلمانات المدرسية، وتعريفهم على 
مهام ودور وانجازات المجلس وإتاحة 
الفرصة أمامهم لاللتقاء بنواب الشعب 
الفلسطيني واالستفادة من خبراتهم 
السياســية،  وتجربتهــم  البرلمانيــة 
وبهــدف نشــر الثقافــة الديمقراطية 
والعمــل البرلمانــي والسياســي فــي 
أوســاط طلبــة المراحــل األساســية 

والثانوية من أبناء قطاع غزة. 

جميع األطراف حتى إعادة االعتبار 
للجامعة كمؤسسة وطنية معتبرة، 
مطالبين اللجنة بالتدخل الســريع 
لــدى المعنّييــن مــن أجــل وضع 
الحلول المناسبة لألزمة الجامعية، 
والعمل علــى تغليب لغــة العقل 
ومصلحة الطلبة، منوهين إلى أن 
جامعتهم من أكبر جامعات الوطن 
من حيث تعداد الطلبة المنتظمين 

فيها. 
من جانبهم أكــد النواب حرصهم 
الشــديد على اســتمرار المســيرة 
التعليميــة فــي جامعــة األقصى، 
واعديــن بالتواصل مع كل جهات 
االختصاص المعنية باألمر والعمل 
الســريع والجــاد وصــواًل لوضــع 
الحلول المناسبة لألزمة، ومعبرين 
عــن دعمهــم ومســاندتهم ألي 
مبــادرات من شــأنها إيجاد حلول 
خاّلقة لألسباب التي أدت الى هذه 
األزمة، داعين كل الجهات للحفاظ 
علــى الجامعــة كأحــد المنجــزات 
التعليميــة والوطنيــة، بما يضمن 
المحافظــة على البيئــة التعليمية 

ومستقبل الطلبة. 

النائب الشنطي تستضيف وفدًا من طالبات الثانوية وتؤكد 
ممارسة المجلس لدوره التشريعي والرقابي رغم التحديات

لجنة التربية تلتقي بالحراك الطالبي لجامعة األقصى 
لبحث األزمة الجامعية الراهنة
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فــي كل عام تالمس أرواحنا ذرى المجد وســنام 
العــزة والكرامــة، ونتنســم عبير الذكــرى الخالدة 

المجللة بمسيرة الدم والعرق والتضحيات.
إنهــا ذكرى انطالقــة حركة المقاومة اإلســالمية 
)حمــاس( التاســعة والعشــرين، ذكــرى انطالقة 
الحركــة الربانية التي أســهمت في تغييــر الواقع 
الفلســطيني من األلف إلى اليــاء، وقلبت الطاولة 
فــي وجه العــدو الصهيوني وأجبرتــه على إعادة 
حســاباته السياســية والعســكرية علــى أرضنــا 

المباركة.
لســنا في معرض اإلشــادة بالحركــة التي يعرفها 
كل أبناء شــعبنا خير المعرفة عبر أعمالها الجليلة 
وإسهاماتها الكبرى ومقاومتها الخالدة وتضحياتها 
الهائلــة عبر األعوام الـــ29 الماضية، ولكننا اليوم 
نلتقــط الذكــرى العطرة كــي نســتعين بمدادها 
المبــارك علــى تجــاوز محــن وعواصــف الواقــع 
واالستعداد لمواجهة عقبات وتحديات المستقبل.

إن النقطــة األهــم فــي ســياق مالمســة ذكرى 
انطالقة حماس تكمن في القدرة على التشخيص 
الدقيــق للواقــع بــكل ظروفــه وتعقيداتــه ومن 
ثــم اإلبداع في رســم اآلليات والوســائل الكفيلة 
بمعالجة كل ما ينجم عن ذلك من إشكاليات، ألن 
استغراقنا في الحنين إلى الماضي التليد ومشاهده 
الرائعة ومحطاته المضيئة الحافلة بالجهد والعطاء 
والتضحيات يجب أاّل يحجبنا عن هموم وإشكاليات 
الواقــع في ظل المحن والخطوب التي تعصف بنا 

من كل االتجاهات.
ولعل نظرة ثاقبة وتحلياًل عميقًا لمعطيات الواقع 
الفلســطيني واألبعاد المرتبطة به إقليميًا ودوليًا 

تأخذ بنا إلى الحقائق التالية:

أواًل:إن حمــاس ال زالت كمــا هي منذ انطالقتها 
وحتــى اليــوم، ولم تــأكل منها األيام والســنون 
شــيئا، فالمبادئ هي المبادئ، والقيم هي القيم، 
والعهد هو العهد، والميثاق هو الميثاق، رغم كل 
الضغوط وألوان الترغيــب والترهيب التي حاولت 
حرف الحركة عن مسارها طيلة المراحل الماضية.  

ثانيًا: إن الفكر والرؤية السياسية لحركة حماس 
قد تطــورت كثيرًا، وال ضير مــن االعتراف أن كل 
يــوم يمــر تضيف الحركــة معه في جعبتها شــيئًا 
جديــدًا، فقد اســتفادت الحركة مــن كل المراحل 
الماضيــة وعمقــت رؤيتهــا السياســية وبلــورت 
فكرًا سياســيًا يتميز بالمرونة والتــوازن وااللتزام، 
وأضحت قادرة، وبكل جدارة واقتدار، على خوض 
المواجهــات والتحديــات السياســية فــي مختلــف 

المحافل اإلقليمية والدولية.

ثالثًا: إن مشــروع الحركة األساسي هو مشروع 
المقاومة لتحرير فلســطين، فحمــاس حركة تحرر 
وطنــي انطلقــت من أجــل تحرير فلســطين، وال 
يمكــن لها أن تتنكــب هذا الــدرب أو تنكفئ عن 
هذا المسار، وسوف تســتمر في مسيرة المقاومة 

العســكرية  وأســاليبه،  أشــكاله  بــكل  والجهــاد 
والسياســية واإلعالميــة والثقافيــة واالجتماعية 
واالقتصادية واإلنسانية، حتى إنجاز هدف التحرر 

واالستقالل الكامل بإذن اهلل.

رابعًا: إن تجربة حماس في الحكم أنجزت الكثير 
وأثمرت عن العديد من اإليجابيات في إطار خدمة 
شــعبنا وقضيتنا، فقد حمت ظهر المقاومة ورعت 
مســيرة إعدادهــا وتقويتهــا، وأحبطت مشــاريع 
تصفيــة القضية الفلســطينية، وحاربت الفســاد 
المالــي واإلداري، وقضــت علــى ظاهــرة الفلتان 
األمنــي، دون أن يعنــي ذلك عــدم وجود أخطاء 
فرديــة هنــا أو هناك بعيدا عن الموقف الرســمي 

والسياسة العامة.

خامســًا: إن الحصــار وأشــكال العــدوان التي 
مورســت ضــد الحركة وأبناء شــعبنا قد فشــلت 
تمامًا على صخــرة الصمود األســطوري للحركة 
وأبنائها وقياداتها وكل أبناء شعبنا، ما يعني أن 
المرحلة القادمة ســوف تشــهد انفراجة ملموسة 
بــإذن اهلل، وأن رفع الحصار، كليــًا أو جزئيًا، بات 

قريبًا إن شاء اهلل.

سادســًا: إن النمــوذج الوطنــي الــذي قدمته 
حماس جدير بالثقة واالحترام، فقد قدمت نموذجًا 
قائمــًا على مفاهيم الشــراكة واحتــرام كل قوى 
ومكونات شــعبنا الفلســطيني، وحاربت مفاهيم 
اإلقصــاء واألثــرة الحزبيــة، وكانــت دومــا عنصر 
دفع وتقوية وتعزيز لشــعبنا الفلسطيني وجبهته 

الداخلية وقضيته الوطنية.

ســابعًا: إن األزمــة الوطنيــة الراهنــة لم تكن 
إال بســبب الرغبــة في إقصاء حماس وتهميشــها 
وإبعادها عن صدارة المشــهد الوطني، ومن هنا 
فإن حماس أشد ما تكون رغبة في إنهاء االنقسام 
وتحقيق الوحدة، وتمد يدها إلى اإلخوة في حركة 
فتــح وكافة قــوى وأبناء شــعبنا إلنجــاز التوافق 
المنشــود وحل األزمة الفلسطينية الداخلية على 

أسس سليمة.

ثامنًا: إن الحركة قد حافظت على نقاء مواقفها 
وســالمة سياســاتها خارجيًا، ولم تتلــوث بأدران 
السياســة التي طالــت الكثيريــن، وفّضلت تحمل 
العنــت واأللــم والمشــاق علــى التنــازل عن أي 
مبــدأ من مبادئها، وما موقــف الحركة من األزمة 

السورية عنا ببعيد.

تاسعًا: إن تمســك الحركة بمواقفها وإصرارها 
علــى الدفــاع عن حقــوق وثوابت شــعبها وعدم 
خضوعهــا لمنطق االبتزاز، قد أســهم في تصدع 
جبهة الحصار الدولي، وأحدث كّوة في جدار التآمر 
الدولي على شــعبنا وقضيتنا، وأجبــر العديد من 
الــدول المهمة في الغرب على إرســال الوســطاء 
والمندوبين، ســرًا وجهــرًا، لالســتماع إلى موقف 

العديد من الدول علــى قاعدة االحترام المتبادل، 
وأفلحت في تجاوز جزء ال يستهان به من الحصار 
المضروب عليها دوليًا، وهو ما تجسد في اللقاءات 
الدبلوماســية والسياسية التي جمعت قيادات من 
الحركة مع مســؤولين كبار فــي دول مختلفة، ما 
يعطي إشــارة قوية إلى مدى األهمية التي تنظر 
بهــا الكثيــر من الــدول لحركــة حمــاس ودورها 
الفلســطينية  القضيــة  يخــص  فيمــا  المحــوري 

والصراع مع االحتالل الصهيوني.
ومن هنا اســتطاعت حماس بناء عالقات خارجية 
متوازنة مع الكثير من الدول في المحيط اإلقليمي 
والدولــي، وحرصت على توظيف مســار عالقاتها 
فــي إطار خدمــة الشــعب الفلســطيني وقضيته 

الوطنية وفضح جرائم االحتالل.   
كل ذلك، يؤكد بما ال يدع مجااًل للشك أن حماس 
قــد أضحت رقمًا صعبًا في المعادلة الفلســطينية 
الداخلية، وكذلك المعادلة اإلقليمية، وأن محاوالت 
تدجينهــا واحتوائهــا قد أفلســت تمامــًا، وهو ما 
يمنحنــا مزيــدًا من األمــل والثقة في المســتقبل 
القريب، ويرسم لنا آفاقًا واسعة في إطار معركتنا 

وصراعنا الدامي مع االحتالل. 
وفــي الختــام.. فإننــا نؤكــد فــي الذكــرى الـ29 
النطالقة حماس أن الحركة تخوض أشرف معركة 
ضــد االحتــالل الصهيونــي الغاصــب، وأن األمة 
مطالبة اليوم بدعمهــا والوقوف إلى جانبها ماديًا 
وسياسيًا وعسكريًا ومعنويًا وإنسانيًا، ألن القدس 
ليست للفلسطينيين وحدهم، بل هي لكل مسلم 

ينطق بالشهادتين.    
تحية طيبة مباركة إلى أرواح شــهداء شعبنا وفي 
مقدمتهم الشهداء العظام الذين ضحوا بأغلى ما 
يملكون دفاعًا عن دينهم ووطنهم ومقدساتهم، 
وعلــى رأســهم إمام األمة الشــيخ أحمد ياســين 
والرئيس الرمز ياسر عرفات والشهيد الدكتور عبد 
العزيز الرنتيســي والشــهيد القائد فتحي الشقاقي 
وأبو علــي مصطفى وأبــو جهــاد ويحيى عياش 
وغيرهم من الشهداء القادة الذين رسموا لشعبنا 

وأمتنا طريق العزة والكرامة واإلباء.
تحية إلى المرأة الفلسطينية الصابرة التي قدمت 
زوجهــا وولدهــا وأخيهــا فــداء لفلســطين، تحية 
لشــعبنا في المنافي والشــتات، مؤكدين لهم أن 
حــق العودة حق مقدس ال يــزول بالتقادم، تحية 
ألهلنــا في القــدس الذين يتصــدون بصدورهم 
العارية جيــش االحتالل وقطعان المســتوطنين، 
تحيــة إجــالل وإكبــار إلخواننــا في الـــ48 الذين 
يدافعــون عــن األقصــى وفلســطين، تحية لجند 
القســام المرابطين على الثغور دفاعًا عن شــرف 
وكرامــة األمة، تحية لشــعبنا فــي الضفة الغربية 
والقــدس الذيــن يرفعون راية الجهــاد والمقاومة 
رغم البغــي واإلرهاب الصهيوني، تحية لشــعبنا 
األبــّي فــي قطاع غــزة الصامــد رغــم كل ألوان 
المحــن والحصار، تحية إلى أســرانا البواســل في 

سجون االحتالل.  

الحركة ورؤيتها لحل الصراع مع االحتالل، وهذا ما 
يشير إلى تراجع دولي ملحوظ بفعل ثبات موقف 
الحركة وعدم خضوعها لمنطق االبتزاز والترهيب.

عاشــرًا: لقد قدمت حمــاس مشــروعًا متكاماًل 
للمقاومــة والجهــاد، وصاغــت رؤية اســتراتيجية 
واضحــة إلدارة الصراع مع العدو الصهيوني حيث 
ارتكــز هــذا المشــروع على ضــوء رؤيــة حماس 
الواعيــة لحقيقــة أبعــاد الصــراع مــع الصهاينة 
كونــه صراعــًا حضاريــًا عقديــًا، فهو صــراع بين 
مشــروعين، المشــروع الغربي االســتعماري الذي 
قام بزرع الكيان الصهيوني في قلب األمة العربية 
واإلســالمية في فلســطين، وأما المشروع الثاني 
فهو يمثل المشروع العربي اإلسالمي الذي يسعى 

للتحرير مع مواصلة الجهاد نحو كنس االحتالل.

أحد عشــر: لقد عززت حمــاس روح المقاومة 
والكفــاح وإعادة الثقــة في نفــوس األمة، وبثت 
األمــل في األجيــال بأن االنتصار علــى الصهاينة 
أمــرًا ممكنــًا وقاباًل للتحقيق إذا عــادت األمة إلى 

إسالمها وعقيدتها، وشاركت في معركة التحرير.
ولعل الحروب الثالث التي شــنها العدو الصهيوني 
على قطاع غزة في األعوام 2009-2008 و2012 
و2014، والبســالة منقطعــة النظيــر التي أبدتها 
المقاومة، وعلى رأســها كتائب القسام، قد فعلت 
فعلها في دعم وإســناد وتعزيز مشروع المقاومة 
وإذكاء روح الكفاح في نفوس أبناء شعبنا وأمتنا، 
وكســرت العنجهية الصهيونيــة وحطمت النظرية 
األمنيــة والعســكرية الصهيونيــة وأذلــت ناصية 

الجيش المجرم الذين ادعوا –دهرًا- أنه ال يقهر!

ثاني عشــر: إن انتفاضة القدس قد شــكلت 
عنوانــا جديــدا لكفاح شــعبنا في وجــه االحتالل 
ومواجهة سياسات االستيطان والتهويد واإلرهاب 
التــي تفتــك بأرضنا وشــعبنا ومقدســاتنا صباح 
مســاء، ما يملي على كافة قوى وفصائل شــعبنا 
دعمهــا وتعزيــز مســيرتها وتوفيــر كل مقومات 
االستمرارية لها واإلقالع عن كل ما يشوش عليها، 

وفي مقدمة ذلك التنسيق األمني مع االحتالل.

ثالث عشــر: لقد حرصت حمــاس على توثيق 
عالقتها مع أبناء شــعبنا، وعملت قدر استطاعتها 
علــى التخفيف مــن معاناتــه والتقليــل من حدة 
األزمة اإلنسانية التي تسبب بها الحصار والحروب 
المتكــررة عبــر المســاعدات اإلغاثيــة والتواصل 
االجتماعي والوطني واإلسهام في حل المشكالت 
المختلفــة، كمــا بذلــت حماس قصــارى جهودها 
مــن أجل التالحم مع همــوم وآالم وآمال الناس، 
مــا أثمر عن توفيــر قاعدة متينــة وأرضية صلبة 

للصمود والثبات في وجه االحتالل والحصار.

رابع عشــر: لقــد تجــاوزت حمــاس النطاقين 
المحلــي واإلقليمــي صــوب النطــاق الدولــي، إذ 
عمــدت إلى بنــاء عالقــات واضحــة ومتميزة مع 

في ذكــرى االنطالقـــة الــ29
حمـــاس.. جـــذوة 

المقـاومة وأمــل التحـرير
د. أحمد محمد بحر -  النائب األول لرئيس المجلس التشريعي
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بدعوة كريمة من وزارة الداخلية تشــرفت مؤخرًا بالمشــاركة في جولة لنخبة من 
الصحفيين واإلعالميين والكتاب والمحللين السياسّيين وأساتذة الجامعات، نظمتها 
اإلدارة العامــة للعالقــات العامة واالعالم بالــوزارة على مرافــق وأجهزة وهيئات 
ومؤسســات وزارة الداخلية في قطاع غزة، والحقيقــة أن اللقاءات المتعاقبة أثناء 
الجولة التي استمرت لقرابة سبع ساعات، أسفرت عن حصولنا على معلومات غاية 

في األهمية حول الواقع المهني للوزارة وأجهزتها واإلنجازات المتحققة.  
شــملت الجولة زيارة المقر الرئيس لقيادة الشرطة الفلسطينية واللقاء مع قائدها 
العام اللواء/ تيســير البطش، الذي قدم لنا شــرحًا وافيًا عن اإلنجازات التي حققها 
جهازه خالل األعوام القليلة السابقة، الحقيقة أنها إنجازات تفوق التصور والخيال، 
في حال مقارنة تلك اإلنجازات بقلة اإلمكانيات المتوفرة لديهم، وندرة الموازنات 
الماليــة الممنوحة للجهاز األكبر من بين أجهزة الداخلية، والذي يضم في صفوفه 
ثمانية آالف من الضباط وصف الضباط واألفراد المخلصين والعاملين بهمة عالية 

من أجل الوطن وحماية المواطن.
قائــد الشــرطة أوضح لنــا جزء مــن الهمــوم اليومية لجهــازه والناجمــة عن قلة 
المخصصــات، وتهالــك اآلليــات، والمبانــي، والممتلــكات..، غيــر أن اإلنجــازات 
واإلحصائيــات واألرقــام التي قدمها لنــا تثبت أنهم ماضون فــي خدمة المواطن 
بغــض النظــر عــن كل المعيقات، بل وتثبــت أنهم قهروا التحديــات وصنعوا من 
المحنة منحة، وما ذاك إال بفضل اهلل ثم بإصرار رجال الشرطة وضباطها الميامين 
علــى العمل بروح وطنية عالية، ما شــاهدنا في الشــرطة هو عطــاء دون حدود، 
ودماء زكية للشهداء الشرطة تحمل قيادة وأفراد هذا الجهاز على مواصلة المسير 

لخدمة المواطن.  
لقد أســعدني التعامــل الراقي والحضاري واحترام قيم اإلنســانية للنــزالء، والذي 
رأيناه ولمسناه واقعًا خالل زيارتنا للمديرية العامة لمراكز التأهيل واإلصالح، وقد 
اســتمعنا لهؤالء النزالء مباشــرة وعلمنا من مداخالتهم حجــم االهتمام واالحترام 
الذي يحظون به من قبل اإلدارة، وطالعنا بأم أعيننا المشــاريع واألنشطة الرامية 
إلصالحهــم وتأهيلهم تمهيًدا لدمجهم في المجتمع وتحويلهم إلى لبنات صالحة، 

ومعاول قابلة للبناء وخدمة أنفسهم وأهليهم ومجتمعهم.    
إن حالة األمن التي يتمتع بها قطاع غزة ليســت مســبوقة وهذا بشــهادة القاصي 
والدانــي، وما حادثة القتل األخيرة على خلفية الثأر منا ببعيد، لقد فرضت األجهزة 
األمنية ووزارة الداخلية حالة األمن واالستقرار بقوة القانون وهيبة النظام، ومنعت 
أو أعدمت أي فرصة لعودة الفلتان أو أخذ العائالت للقانون باليد كما كان ســائدًا 
في الســابق في ظل األجهزة األمنية المنهارة والهاربة، إن حالة األمن التي تسود 
شــوارع القطاع وأزقته والتي قد يســتغرب منها البعض، لهى نتاج جهود مستمرة 
ومقــدرة تبذلها رجاالت األجهزة وتســتحق منــا كل االحترام والتقديــر، والحقيقة 
أنــه حق لنا أن نفخر ونفاخر بحالة األمن التــي فرضتها تلك األجهزة وقيادة وزارة 

الداخلية على مدار السنوات العشر الماضية وخاصة في اآلونة األخيرة.  
وفــي ختــام جولتنا تعالــت األصــوات المخلصة، والنــداءات الصادقــة، والدعوات 
الواضحــة، لنصرة جهاز الدفاع المدني وامداده بكل ما هو مطلوب للقيام بمهامه 
اإلنسانية البحتة، وما ذلك لشيء إال لما عاينه وسمعه المشاركون في الجولة من 
قيادة هذا الجهاز عن أوضاعه التي جاءت في شــكوى مريرة على لســان رئيســه 
اللــواء ناصــر مصلــح، كلنا يعلم أن لهــذا الجهاز دور انســاني في حالــة الكوارث 
الطبيعية وأثناء العدوان، والمطلوب تكاتف الجهود إلجبار الجهات المعنية وخاصة 

الحكومة والرئاسة في رام اهلل للقيام بواجباتهم تجاه الجهاز. 
شــكرًا لــوزارة الداخلية لحفظها األمــن وحماية المواطن، وشــكرًا للعالقات العامة 
واالعــالم التــي أتاحت لنا هــذه الفرصة لالطالع على الجهــود الحثيثة في خدمة 

المجتمع، والمحافظة على السلم المجتمعي والتماسك األمني. 

استقبلت النائب في المجلس التشريعي 
هــدى نعيم، مطلــع األســبوع الجاري 
ماراثون رياضي لذوي اإلعاقة، نظمته 
وزارة الشباب والرياضة بحضور وكيل 
الــوزارة أحمــد محيســن، وبمشــاركة 
عدد كبير من ذوي اإلعاقة والمهتمين 
واألســرة الرياضيــة فــي قطــاع غزة، 

وذلك بمناسبة يوم المعاق العالمي. 
وقالت نعيم لدى استقبالها المشاركين 
المجلــس  ســاحة  فــي  بالماراثــون 
التشــريعي:" إن الشــباب الفلسطيني 
ال يقف أمــام ارادتهــم وعزيمتهم أي 
معيقــات، والعالــم كلــه يشــهد بــأن 
العديــد مــن هــؤالء الشــباب قّدمــوا 
بعض أطرافهم وشيء من أجسادهم 
ليعيش شــعبهم بعــزة وكرامة، وهم 

مازالــوا يتمتعون بالمعنويــات العالية 
ويواصلــون طريق التضحية بشــموخ 
وكبرياء ويتغلبون على التحديات التي 

يفرضها الواقع عليهم".
وأكدت على أنهم بحاجة تامة للرعاية 
واالحتضــان والكثير مــن االهتمام من 
جميع المؤسسات الفلسطينية الشبابية 
لكي يظهرون طاقاتهم اإلبداعية التي 
بداخلهم، وليقدموا لوطنهم كل شيء 

قادرين عليه.
وأكــدت نعيــم أن ملــف ذوي اإلعاقة 
يحظى باهتمــام المجلس التشــريعي 
ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات 
الحكوميــة والخاصــة على حٍد ســواء، 
داعية المؤسســات المعنيــة والمهتمة 
بقضاياهــم لتقديم المزيد من الرعاية 

لهــم واالهتمــام بهــم، مشــددة على 
أنهم أصحــاب قــوة وإرادة وعزيمة ال 

تلين.
وأشــارت إلــى قانــون ذوي اإلعاقــة 
المطــروح حاليــًا على نــواب المجلس، 
منوهــة إلــى أن هــذا القانــون يقــف 
بجانبهــم ويرعاهم ويهتم بشــؤنهم، 
ومن شــأنه أن يبقي قضيتهم حاضرة 
فــي األروقــة الحكومية والمؤسســات 
األهلية، مثمنــة الجهــود الكبيرة التي 
تبذلها وزارة الشباب والرياضة من أجل 
هذه الشريحة المهمة، ومباركة فعاليات 
الوزارة وأنشطتها الرياضية االجتماعية 
والتنمويــة الخاصة باألشــخاص ذوي 
اهتمامهــا  للــوزارة  اإلعاقــة، شــاكرة 

بجميع الجوانب الحياتية لهم.

التشريعي يستقبل ماراثون رياضي لذوي 
اإلعاقة ويشيد بإنجازاتهم وتضحياتهم

اســتقبل رئيس لجنة الرقابة العامة 
المجلــس  فــي  االنســان  وحقــوق 
التشــريعي النائب يحيى العبادســة 
وزارة  مــن  وفــدًا  بمكتبــه  أمــس 
الداخلية واألمن الوطني ضم وكيل 
مساعد الوزارة أـسامة قاسم، رافقه 
مديــر عــام وحــدة حقوق االنســان 
دائــرة  ومديــر  الزيتونــة  ريــاض 
االتصال والعالقات العامة فيها أكرم 
غنــام، وأطلع وفــد الداخلية النائب 
العبادسة على سير العمل بالوزارة، 

الذي بدوره ناقــش معهم األوضاع 
العامــة المتعلقــة بحقوق االنســان 
والحريــات العامــة، باإلضافة لتعزيز 
التعــاون والتنســيق بيــن المجلس 
التشريعي ووزارة الداخلية في غزة. 

بدوره ثمن النائب العبادسة الزيارة، 
مشدًدا على ســعي المجلس الدائم 
إلعطاء الحق لــكل مواطن يتعرض 
أو  موقوًفــا  كان  ســواء  لالنتهــاك 
نزياًل منًوهــا الى أن أجهزة الداخلية 
واألمنيــة  الشــرطية  ومؤسســاتها 

تعمــل وفقــًا للقانــون والمصلحــة 
العامة وبما يخدم المواطن والوطن 

والقضية.
مــن ناحيته وأكد قاســم أن الزيارة 
للمجلس التشريعي تأتي في سياق 
الزيارات التي تنظمها وزارة الداخلية 
والمراكــز  الســيادية  للمؤسســات 
الحقوقية في غزة لمعرفة المطلوب 
من الوزارة بهدف الوصول الى حلول 
لبعــض القضايا ومعرفة المشــاكل 

والمعوقات التي تواجه سير العمل.

النائب العبادسة يستقبل وفدًا من "الداخلية" ويناقش 
أوضاع حقوق االنسان والحريات العامة


