
w w w . p l c . p s

A L  -  P  R  L  M  A  N
صحيفة نصف شهرية تصدر عن  /

 الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني

السنة الثامنة 

3 صفر  1438 هـ  - 3 نوفمبر /تشرين الثاني 2016 م

العددالخميس

"البرلمــــان" تضــيء شمعتــها الـ 200.. تمــّيز مهنــي 
وموضوعيــة عاليـــة ورؤيـــة وطنيـــة جامعــة

رئاسة التشريعي تشيد بدور األردن 
في دعم القضية الفلسطينية

200

اللجنة االقتصادية تعقد جلسة 
استماع لوكيل وزارة الزراعة

نواب الضفة يلتقون وفدًا من 
النرويج والسويد 

لجنتا التربية واالقتصادية تستمعان 
لوكيل وزارة األوقاف

التشريعي يطالب 
بريطانيا بتصحيح 

خطيئتها التاريخية 
وتعويض شعبنا

األول  النائــب  بحــر  أحمــد  أكــد 
التشــريعي  المجلــس  لرئيــس 
الفلسطيني، أن ذكرى وعد بلفور 
تشــكل حافــًزا أساســًيا اللتفــاف 
الثوابــت  حــول  كامــل  وطنــي 
والحقوق الفلسطينية غير القابلة 
للتصرف، وعلى رأسها حق العودة 
لالجئيــن، مؤكــًدا أن مخططــات 
التصفية واالستهداف التي تحاك 
لوأد القضية الفلسطينية ال يمكن 
مواجهتها إال بإرســاء استراتيجية 
ظــل  فــي  موحــدة  فلســطينية 
والمصالحــة  الوحــدة  تحقيــق 
الوطنية الفلسطينية على برنامج 

الثوابت الوطنية.
وشــدد بحــر فــي بيــان صحفي 
اإلعالمــي  المكتــب  أصــدره 
للتشــريعي في الذكرى التاســعة 
والتســعين أن الحقوق التاريخية 
للشعب الفلســطيني، هي حقوق 
ثابتة وال يمكــن ألحد أيًا كان أن 
يشــطب أي منها أو مــن الثوابت 

الوطنية.

02

03

07

05

07

04

بحر يتفقد دورة "المهام الخاصة" بوزارة الداخلية
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أكــد أحمد بحــر أن العقيــدة األمنية 
واألمــن  الداخليــة  وزارة  ألجهــزة 
الوطنــي هدفهــا تحريــر فلســطين 
وخدمــة المواطــن والمحافظة على 
أمنــه، مســتنكرًا عقيــدة التنســيق 
مــع  الوظيفــي  والتبــادل  األمنــي 
االحتــالل التي تنتهجهــا أجهزة أمن 

الضفة الغربية.
جــاءت تصريحــات بحر لــدى تفقده 
دورة المهام الخاصة لوزارة الداخلية 
واألمن الوطني، والتي يشــرف عليها 
جهاز األمن والحماية، مشــيرًا إلى أن 
وزارة الداخلية بكافــة أذرعها تقوم 
علــى خدمــة كل أبنــاء شــعبنا في 

قطاع غزة دون تمييز. 
وخاطــب بحر أبنــاء وزارة الداخلية:" 
أقــول لكم يا أبنــاء االجهزة األمنية, 
أنتــم األوفياء لوطنكم والمنتصرون 

إال  رواتبكــم  انقطــاع  فرغــم  لــه, 
أنكــم مســتمرون في الحفــاظ على 
أمــن شــعبكم ووطنكــم وهذه هي 
شــيم األحرار الغيورين على وطنهم 

وشعبهم".
وأكــد علــى أن البوصلــة والبندقية 
ســتبقى موجهــه نحو القــدس التي 
ســتحرر من دنس األعــداء، وتابع:" 
نعلم صعوبة الظروف والحصار لكن 
نؤكــد لكم أنه ســيأتي يــوم قريب 

يصبح ذلك الحصار من الماضي".
واســتنكر قــرار نتنياهــو المشــاركة 
فــي اقتحــام المســجد األقصى من 
خالل المشــاركة فــي الحفريات في 
األنفــاق الموجودة تحتــه، معتبرا أن 
هذا القرار تحدي لليونســكو ولجميع 
أحرار العالم الذين أقروا بأن القدس 

للفلسطينيين.

بحر يتفقد دورة "المهام الخاصة" بوزارة الداخلية ويثمن 
دور األجهزة األمنية في حفظ األمن وحماية الوطن

أكد الدكتور أحمد بحر أن قرار نتنياهو 
القاضي بالمشاركة مع وزراء صهاينة 
ونــواب وأعضاء بالكنيســت في حفر 
أنفــاق أســفل المســجد األقصى هو 
بمثابة تحدي واضح لليونسكو ورفضًا 
جليًا لقرارها األخير الذي اعتبر المسجد 
األقصى تراًثا إسالمًيا خالًصا، وال حق 

أو وجود أو تاريخ لليهود فيه. 
وأكد بحــر خالل وقفــة تضامنية مع 
الشــيخ رائد صالح أمام مقر الصليب 
األحمر بغزة أن اســتمرار عزل الشــيخ 
صــالح في الســجن االنفــرادي دليل 
رعــب لالحتالل وخشــيتهم منه ومن 
تأثيــره الواســع علــى أبنــاء شــعبنا، 
وتحشــيد الــرأي العــام الفلســطيني 
والعربي في إطــار معركة الدفاع عن 

المسجد األقصى المبارك.
وقال:" إن اســتمرار العــزل االنفرادي 
ســجون  فــي  رائــد صــالح  للشــيخ 
نيتــه  نتنياهــو  وإعــالن  االحتــالل 
استهداف األقصى مع أعضاء الكنيست 
الصهاينة تشــكل أحد مظاهر الحرب 
والعــدوان الصهيونــي علــى شــعبنا 

وقضيتنا ومقدساتنا االسالمية".
وأكد بحر على أن شــعبنا ســيتصدى 
لنتنياهــو وســيبذل المهــج واألرواح 
رخيصة للدفاع عن المسجد األقصى، 
وأضــاف قائــاًل:" إن ذلــك نذير خطر 

شــديد وداللــة بالغة الخطــورة على 
يســتهدف  الــذي  المخطــط  حجــم 
األقصى وإقامة الهيكل المزعوم على 
أنقاضه األمــر الذي لن يحــدث بإذن 

اهلل تعالى".
ودعــا األمتيــن العربيــة واإلســالمية 

للنفير التام لنصرة المســجد األقصى، 
مبيًنا أن ما ســيقوم بــه نتنياهو هو 
اســتفزازية  وخطــوة  خطيــر  تحــرك 
لمشاعر المســلمين والعرب يجب الرد 

عليها بقوة.
وناشــد بحر أبناء شــعبنا الفلسطيني 

وجميع فصائله للتوحد نصرة للمسجد 
األقصى، وتحشــيد الطاقــات وتحديد 
البوصلة لتحرير فلســطين والمســجد 
األقصى والعمل على تبييض السجون 
وتحرير األسرى من ظلمة السجة وقهر 

السجان.

أثناء الوقفة التضامنية مع الشيخ رائد صالح

التشريعي: قرار نتنياهو ونواب "كنيست" باقتحام 
المسجد األقصى تحدي لليونسكو

هاتف أحمد بحر، ذوي الشــهيد محمد 
 DCO التركماني بطل عملية حاجز الـ
باستشــهاده،  رام اهلل، مهنئــًا  قــرب 
مشيدًا بعمليته البطولية وآثارها على 
المجتمــع اإلســرائيلي، وداعيًا عناصر 
وضبــاط األجهزة األمنيــة في الضفة 
الغربيــة إلــى تبني عقيــدة المقاومة 
والســير علــى نهــج زميلهم الشــهيد 
البطل محمــد التركماني الذي أربكت 
عمليتــه حســابات االحتــالل وقلبــت 

الطاولة على رؤوس قادته. 
وأكد أن بطوالت المقاومين وتصاعد 
الضفــة  فــي  المقاومــة  عمليــات 
الغربية ســتجبر االحتالل االســرائيلي 
والمســتوطنين علــى االنســحاب من 
أراضــي الضفة واخالء المســتوطنات 
كما جرى في قطاع غزة، داعيًا فصائل 
المقاومة بالضفة الغربية إلى تصعيد 

عملياتها العسكرية ضد االحتالل.
وفي ســياق متصل هاتــف بحر عائلة 
الشــهيد خالــد خليــل منفــذ عمليــة 
الدهس قرب بيت أمر والتي أســفرت 
عن إصابة ثالثة جنود صهاينة، مهنئا 
بالشــهادة، ومشــيدًا بصبــر العائلــة، 
ومعبرًا عن فخــره واعتزازه بتضحيات 
الشــهيد، ومؤكــدًا أن مــا العمليــات 
الفدائية في الضفة بمثابة خطوة على 

طريق النصر والتحرير.

بحر يهاتف عائلة 
الشهيد التركماني 

ويدعو عناصر األجهزة 
األمنية في الضفة 

للسير على نهجه
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كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

وعد بلفور.. طريق 
للوحدة والتحرير

مرت أمس الذكرى الـ 99 لوعد بلفور المشؤوم الذي تجاهل الحقوق الوطنية 
الفلسطينية وتعامل مع فلسطين وكأنها فارغة من سكانها األصليين, وتعهد 
بمنحها من دون وجه حق, وبشكل ال شرعي، إلى غرباء وشذاذ آفاق منبوذين 
تــم تجميعهم من مختلف أنحــاء العالم وتوطينهم في فلســطين، ومنحهم 

شرعية االحتالل واالستمرار عبر القوة الغاشمة والقرارات الدولية المنحازة.
ال نكتب اليوم عن وعد بلفور تحت وطأة المناسبة بصورة مجردة في سياق 
تاريخي هادئ ورتيب، فقد تعمقت الذكرى في الوعي والتفكير الفلســطيني، 
بــل وفــي الوعي الجمعي العربــي، وباتت أكبر وأخطر مــن أن يحصرها يوم 
محــدد، فهي على نحو أشــمل وأعمــق غدت حالة وعي متجــددة في عقول 
وأفئدة الشعب الفلسطيني الذي عمل على مواجهتها بالتمسك بثقافة العودة 

وبكافة حقوقه المشروعة.
ورغم زخــم األحداث والتطورات المتالحقة في صلب المشــهد الفلســطيني 
والعربي والدولي، ورغم األعباء الكبيرة التي يرزح تحتها الواقع الفلســطيني، 
ورغم النكبات المتصلة التي تنصب على رؤوس الفلسطينيين منذ عام 48، 
ورغم التضحيات والعذابات اليومية للشعب الفلسطيني، فإن وعد بلفور كان 
حاضرا دائما في الوعي الجمعي الفلسطيني وفي الذاكرة الوطنية الفلسطينية 

باعتباره أساس النكبة وضياع فلسطين.
بين يدي الذكرى المشــؤومة حديث عن الدور الخطير الذي مارسته بريطانيا 
بحق شعبنا، وهنا ال يكفي مطالبة بريطانيا باالعتذار فحسب، بل إنها مطالبة 
بتعويض شــعبنا عما لحقه من معاناة بفعل هذا الوعد المشــؤوم وتداعياته 
الكارثية، والمبادرة بتقديم كل أشــكال الدعم السياسي واالقتصادي لشعبنا 
وقضيتنا، ما يشــكل الحد األدنى للتكفير عن جريمتها السياســية واألخالقية 
بحق شــعبنا، كونها تتحمل المســؤولية التامة عن كل ما لحق بشــعبنا من 
جرائم ومصائب ونكبات، كما تتحمل مســؤولية التغطية السياســية السافرة 
علــى مواقف وجرائم االحتــالل طيلة العقود الماضيــة، دون أي اعتبار لقيم 
الحريــة ومبادئ حقــوق اإلنســان وكل االتفاقيــات والمواثيــق الدولية التي 

تتشدق بها على رؤوس األشهاد.
من الصعب الحديث عن مواجهة وعد بلفور وآثاره الخطيرة دون إعادة االعتبار 
لمسيرة المقاومة والتحرر الوطني، ووقف جرائم التعاون األمني مع االحتالل، 
وإعادة النظر في المشــروع السياسي للســلطة الفلسطينية واتفاقات أوسلو 
وملحقاتها، فمن وعد بلفور، إلى قرار التقسيم، إلى النكبتين األولى والثانية، 
إلــى اتفاقيــة كامب ديفد، إلى مؤتمر مدريد، إلى اتفاق أوســلو، إلى اتفاقية 
وادي عربــة، إلــى كامب ديفد 2، فخريطة الطريــق، كل ذلك وعود بلفورية 
تمنح االعتراف الصريح بأن فلســطين هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، 
وتتواصل كمحطات على أجندة النكبة الفلســطينية المستمرة، وتكرس حالة 

االحتالل الصهيوني على أرضنا المباركة.
ومن هنا فإن التمســك بحقنا الراســخ في مقاومة االحتالل، وصيانة وحدتنا 
الوطنيــة، وتوفيــر مقومات الصمــود والثبات لشــعبنا، والعمل على إرســاء 
اســتراتيجية وطنيــة موحدة لتوحيد الصف الوطني الفلســطيني في مواجهة 
االحتالل، يشــكل الرد الســليم على وعد بلفور وكل الوعود التآمرية األخرى 
التي شرعت االحتالل على أرضنا المباركة، كما يشكل الضمانة األمثل لحفظ 
مسيرتنا الوطنية والنأي بقضيتنا العادلة عن براثن التصفية واالستهداف التي 
تستحثها اإلدارة األمريكية وحلفاؤها إقليميا ودوليا، بتساوق مدان من أطراف 

فلسطينية وعربية معروفة.
وختامــا.. فإن حقوقنا الوطنية المشــروعة غير القابلة للتنازل أو القســمة أو 
التصرف، والمخضبة بدماء الشــهداء والجرحى، وعلى رأســها قضيتي القدس 
والالجئيــن، ســوف تبقى منارة ونقطــة دفع وعزيمة وانطالق ألبناء شــعبنا 
وســط كل المحــن والتحديــات العاصفة التــي تتقاطر من هنــا وهناك، وإن 
شعبنا الذي قدم أروع مالحم الثبات والصمود والتضحية والفداء طيلة مراحل 
معاناته التاريخية لقادر على أن يســتكمل مسيرة تحرره الوطني، وأن يحبط 
كل "الوعود البلفورية" التي تكتسي أردية جديدة بين حين وآخر، وأن يشق 

طريقه بكل ثقة وإيمان نحو النصر والتحرير بإذن اهلل.

"وما ذلك على اهلل بعزيز.

3 أخبار ومقاالت

أكد أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
الفلسطيني، أن ذكرى وعد بلفور تشكل حافًزا أساسًيا 
اللتفاف وطني كامل حول الثوابت والحقوق الفلسطينية 
غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة لالجئين، 
مؤكًدا أن مخططات التصفية واالســتهداف التي تحاك 
لوأد القضية الفلسطينية ال يمكن مواجهتها إال بإرساء 
اســتراتيجية فلسطينية موحدة في ظل تحقيق الوحدة 
والمصالحة الوطنية الفلســطينية على برنامج الثوابت 

الوطنية.
وشــدد بحر في بيان صحفي أصدره المكتب اإلعالمي 
للتشــريعي في الذكرى التاســعة والتسعين أن الحقوق 
التاريخية للشــعب الفلســطيني، هي حقــوق ثابتة وال 
يمكن ألحد أيًا كان أن يشــطب أي منها أو من الثوابت 

الوطنية.

وقــال بحــر:" إن التمســك بحقنا الراســخ فــي مقاومة 
االحتــالل، وصيانــة وحدتنا الوطنيــة، وتوفير مقومات 
الصمود والثبات للشــعب الفلسطيني، يشكل الضمانة 
األمثل لحفظ مسيرتنا الوطنية، والنأي بقضيتنا العادلة 
عن براثن التصفية واالســتهداف التي تستحثها اإلدارة 

األمريكية وحلفائها إقليمًيا ودولًيا".
وحمل بحر بريطانيا صاحبة الوعد المشئوم المسئولية 
الكاملة عن معاناة شعبنا طوال األعوام الماضية، مطالًبا 
إياها باالعتذار عن جريمة وعد بلفور وتصحيح خطيئتها 
التاريخية عبر االنحياز الكامل لحقوق شعبنا المشروعة 
المكفولــة حســب قواعــد القانــون الدولــي والمواثيق 
الدوليــة واإلنســانية وتعويضه عن كل األضــرار التي 
لحقت به بفعل العــدوان واالحتالل الصهيوني ألرضنا 

ومقدراتنا الفلسطينية.

في الذكرى الـ 99 لوعد بلفور
بحر يطالب بريطانيا بتصحيح خطيئتها التاريخية 

وتعويض شعبنا واالنحياز لحقوقه المشروعة

زارت لجنة التربية أكاديمية اإلدارة والسياســة للدراسات 
العليــا، وضــم وفــد اللجنة ُكاًل مــن النواب: عبــد الرحمن 
الجمل، جميلة الشــنطي، سالم ســالمة، يوسف الشرافي، 
ومحمد شهاب، وكان في استقبالهم رئيس األكاديمية د. 

محمد المدهون، ود. أحمد الوادية. 
بــدوره رحــب المدهــون بالنــواب وشــكر لهــم اهتمامها 
بالمؤسســات التعليميــة وحرصهــم علــى متابعــة قضايا 
التعليم، وأطلعهم على البرامج والتخصصات العلمية التي 
تمنحها وتشرف عليها االكاديمية والمعتمدة من قبل هيئة 

االعتماد والجودة بوزارة التعليم العالي.
 وأشــار الــى الصعوبــات التــي تواجههــا األكاديميــة في 

اعتمــاد بعــض البرامج مثــل برنامج المشــاريع والتنمية 
والتي تســعى جاهدة لتذليل العقبات أمامــه لدى الوزارة 
في ســبيل االرتقاء بالرؤية واألهــداف العامة لألكاديمية، 
وتجــول النواب في مرافق االكاديميــة وقاعاتها، وأطلعوا 

على بروتوكول التعاون مع جامعة األقصى.
من جانبهم شكر النواب لألكاديمية التزامها بمعايير هيئة 
االعتمــاد والجــودة، مؤكدين على حرصهم الشــديد على 
التــزام المؤسســات التعليمية بالقانون من أجــل االرتقاء 
بالمســتوي األكاديمــي لهــذه المؤسســات وخدمة البحث 
العلمــي ووعــدوا بتذليــل العقبــات التــي تعتــرض عمل 

األكاديمية.

لجنة التربية تتفقد أكاديمية اإلدارة 
والسياسة للدراسات العليا

أطلعت على البرامج والتخصصات التي تمنحها
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عقــدت لجنة التربية اجتماًعا مع اللجنة 
الوطنية لمكافحة المخدرات وذلك يوم 
أمــس األول بمقر المجلس التشــريعي 
في مدينة غزة، وناقشت سُبل تطويق 
هــذه اآلفــة والمشــكالت المتعلقة بها 
سواء االتجار بها أو تهريبها أو تعاطيها 
وترويجها في أوســاط المجتمع، وحضر 
االجتماع الذي دعا إليه مســئول الملف 
الصحي باللجنــة النائب خميس النجار، 
ُكاًل من النواب ســالم ســالمة، يوسف 
الشرافي، ومحمد شــهاب، وشارك فيه 
أعضــاء اللجنــة الوطنية التي يرأســها 
وكيــل وزارة الصحــة د. يوســف أبــو 

الريش. 
بدوره أشــار النائب خميس النجار إلى 
أن االجتمــاع يأتي انطالقــًا من المهام 
الموكلة للجنة التربية ورغبة من اللجنة 
وأعضائها باالطالع على أخر مستجدات 
اللجنــة وأنشــطتها فــي تطويــق آفة 
المخدرات ومحاصــرة تداعياتها، مؤكدًا 
علــى خطورة المخــدرات وكل ما ينتج 
عنها من مشــكالت اجتماعية وصحية، 
منوهًا لنية لجنتــه للعمل على اجتثاث 

اآلفة المهلكة على حد وصفه.  
من ناحيته اطلع رئيس اللجنة الوطنية 
لمكافحــة المخــدرات د. يوســف أبــو 
الريش النواب على المرجعيات القانونية 
بالجهــود  مشــيدًا  اللجنــة،  لتشــكيل 
التشــريعي،  المبذولــة مــن المجلــس 
والتــي نتج عنها ســن قانــون مكافحة 
المخــدرات، الــذي انبثقت اللجنــة بناًء 
عليه، وفقًا للمادة رقم )4( من القانون 

رقــم )7( لســنة 2013م، وأشــار أبــو 
الريش للعديد من األرقام واالحصائيات 
التي ُتظهر حجم خطورة هذه الظاهرة، 
مؤكــدًا مضــي لجنتــه حتــى تحقيــق 
أهدافهــا، موضحًا أن اللجنة قد وضعت 
خطــة متكاملــة تهــدف لمكافحة هذه 
اآلفة الخطيــرة وتحصين المجتمع منها 

ومن مخاطرها الصحية واالجتماعية. 
وشــدد أبو الريش علــى ضرورة العمل 
بشــكل عاجل مــن خالل المؤسســات 
المعنية والوســائل اإلعالميــة المتاحة 
اآلفــة  هــذه  خطــورة  نشــر  لتبنــي 

التقــى النائبان محمــد طوطح، وأيمن 
دراغمــة وفدًا مــن النرويج والســويد 
ضم ُكاًل مــن: نائب الممثل النرويجي، 
والمستشــار النرويجــي في مؤسســة 
UDI، وكبير المستشارين في مؤسسة 
"landinfo" النرويجية، والســيدة جولي 
المستشارة في مؤسســة UNE، وعن 
الجانب الســويدي الســيد كريســتوفر 
زاترســتروم المستشــار في مؤسســة 
الهجــرة الســويدية، وذلك يــوم أمس 
فــي مكتــب النــواب بمدينــة رام اهلل 
المحتلة، وناقشوا األوضاع الفلسطينية 
ومســتجدات حالة حقوق اإلنســان في 
الضفــة الغربيــة، واعتــداءات االحتالل 
علــى أهلنا في الضفــة وتهويد مدينة 

القدس. 
وقــدم النائبان شــرحًا حــول األوضاع 
الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس 
وما يعانيه الشــعب الفلســطيني تحت 
االحتــالل مــن إجــراءات ظالمة تمس 

للدولة الفلسطينية في ظل االحتالل. 
وأكد النائبان أن األوضاع السائدة في 
مدن الضفــة الغربية وعمــوم أراضي 
الســلطة الفلســطينية ليست مشجعة 
وال تنم عن وجود سلطة واحدة ترعى 
المواطن الفلســطيني وتوفر له األمن، 
مؤكدين أن ســلوك أجهزة أمن الضفة 
يكرس المشاكل الفلسطينية الداخلية. 
الســلطة  لتعطيــل  النائبــان  وأشــار 
الفلســطينية لعمل المجلس التشريعي 
في الضفة وانعكاسات ذلك وتأثيره على 
الحياة الديمقراطيــة وحقوق المواطن، 
محذرين مــن أضــرار ومخاطر تعطيل 
التشــريعي علــى الحيــاة الديمقراطية 
والبرلمانيــة، مؤكديــن أنهما يفضالن 
حــل المشــكالت الميدانية فــي الضفة 
من خــالل تفعيل المجلس التشــريعي 
وممارسة الحياة الديمقراطية، مطالبين 
الســلطة باحترام مبدأ ســيادة القانون 

وصيانة حقوق االنسان. 

باإلضافــة للمحــور الثالــث والمتمثــل 
بتوفير العالج للمدمنين من خالل توفير 
وإنشــاء مصحــات ومراكــز متخصصة 
تعمل علــى إعادة تأهيــل المتعاطين 

عدم عودتهم لممارسة التعاطي.
دور  ألهميــة  الريــش  أبــو  وأشــار   
المؤسســات المعنية ســواء مؤسسات 
صحيــة دوليــة أو محليــة فــي توفيــر 
الخطــط  ووضــع  الالزمــة  العالجــات 
المســاعدة علــى تجــاوز هــذه األزمة، 
مؤكــدًا أن منظمــة الصحــة العالميــة 
بصــدد عمــل دراســة حــول ظاهــرة 

المعيشــية  حياتهــم  جوانــب  جميــع 
واالقتصاديــة واالجتماعية، األمر الذي 
يعطــل امكانيــة اقامــة بنيــة حقيقية 

وإجراءات غير انسانية وليست قانونية، 
مطالبين الوفد بمحاولة زيارة السجون 
الصهيونية واالطالع على أوضاع أسرانا 
فيهــا ونقل تلك المعانــاة لحكوماتهم 
وشعوبهم والضغط على االحتالل لفك 
أسرهم واالفراج عنهم وفي مقدمتهم 

النواب المنتخبين ديمقراطيًا. 
مــن ناحيتهــم أبــدى أعضــاء الوفــد 
النرويجي والسويدي تعاطفهم الشديد 
مع الشعب الفلســطيني ونقلوا تحيات 
شعوبهم للشعب الفلسطيني، وحملوا 
االحتالل المسئولية الكاملة عن معاناة 
شــعبنا في الضفة والقــدس، منددين 
بقــرار إلغــاء االنتخابــات المحلية التي 
كان من المفترض أن تجري في الشهر 
الماضــي، ومعبرين عن تخوفاتهم من 
تدهور حالة حقوق االنسان في الضفة 
جــراء ممارســات االحتــالل، وانتهــاك 
وحريــة  والقانــون  للنظــام  الســلطة 

األفراد. 

واستفحالها وآثارها على الفرد واألسرة 
والمجتمع ككل، بهدف تحذير المواطنين 

منها ومن تداعياتها الخطيرة.  
وأكد على ضرورة المضي قدمًا لتحقيق 
وتطبيــق الخطــة االســتراتيجية التــي 
وضعتهــا اللجنــة لمكافحة هــذه اآلفة 
الخطيرة، موضحــًا أن الخطة المذكورة 
ترتكــز علــى ثالثــة محاور وهــي منع 
التهريــب والتعاطــي والتجــارة، ورفــع 
وعــي الجماهيــر بمخاطــر المخــدرات، 
وذلــك كجانــب وقائي حتــى ال يصبح 
الفرد فريســة سهلة للمروجين والتجار، 

واســتعرض النائبان طوطح ودراغمة 
معاناة األســرى في ســجون االحتالل، 
ومــا يتعرضــون لــه مــن ممارســات 

المخدرات تشتمل على األعداد والفئات 
المخــدرة  المــادة  ونوعيــة  العمريــة 
والســموم المستخدمة، مشــيرًا إلى أن 
هذه الدراســة المزمع إجرائها ســتظهر 
درجة وحجم خطورة هذه اآلفة وآثارها 
علــى المجتمع، داعيًا إلــى إعادة النظر 
في العقوبات المفروضة على المروجين 
والتجــار والمتعاطيــن، مطالبًا بإنشــاء 
صنــدوق وطنــي خــاص لمعالجة هذه 

الظاهرة. 
من جانبهم دعا النــواب أعضاء اللجنة 
إلى تكاتف الجهــود وتضافرها للقضاء 
علــى هــذه اآلفــة المدمــرة والخطيرة 
علــى النســيج المجتمعــي، مطالبيــن 
والجمعيــات  الرســمية،  المؤسســات 
الدوليــة،  والمنظمــات  األهليــة، 
ومؤسســات المجتمــع المدني بضرورة 
العمل على إعداد خطة شاملة لمواجهة 
هــذه الظاهــرة لما لهــا مــن تداعيات 
خطيــرة على المجتمــع وفئة الشــباب 

تحديداً. 
وطالب النــواب المؤسســات اإلعالمية 
والثقافية والتربويــة والدينية بضرورة 
تســليط الضــوء علــى مخاطر انتشــار 
المجتمــع،  أوســاط  فــي  المخــدرات 
منوهيــن إلــى أنهــم ســيعملون على 
المخــدرات،  تفعيــل قانــون مكافحــة 
معبرين عن اســتعداد لجنتهم لدراسة 
أي مقترحات تشريعية أو لوائح داخلية 
وتفســيرية من شــأنها المســاهمة في 
القضاء علــى هذه اآلفــة الخطرة على 

أبناء شعبنا.

ناقشت ُسبل تطويقها
لجنة التربية تجتمع مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات 

وتدعو لتضافر الجهود للقضاء على اآلفات المتصل بها  

نواب الضفة يلتقون وفدًا من النرويج والسويد 

النائب أيمن دراغمةالنائب محمد طوطح
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عقــدت لجنتا التربيــة، واالقتصادية في 
المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل 
وزارة األوقاف والشئون الدينية د. حسن 
الصيفي بحضور رئيسي اللجنتين النائب 
عبــد الرحمــن الجمــل، والنائــب عاطف 
عــدوان باإلضافــة الــى النــواب: جميلة 
الشنطي، سالم سالمة، يوسف الشرافي، 
محمد شهاب، ويونس األسطل، وناقش 
أعضاء اللجنتين مع وكيل األوقاف خطة 
عمــل وزارتــه والخدمات التــي تقدمها 
الــوزارة  لجهــود  باإلضافــة  للجمهــور، 
المبذولة خالل رحلة حج بيت اهلل الحرام 

لهذا العام. 
 بــدوره أوضــح رئيــس لجنــة التربيــة 
النائــب عبــد الرحمــن الجمــل أن اللقاء 
يأتي في إطــار المهام الموكلة للجنتين 
ومتابعتهما ألداء الوزارات والمؤسســات 
الحكومية بهدف تجويد الخدمة المقدمة 
للمواطنين، مطالبًا الوكيل بوضع النواب 
أعضاء اللجنتين في صورة عمل وزارته 
بشــكل عام والدور المنوط بها، وخاصة 
فيمــا يتعلــق بالمحافظــة علــى أمالك 

الوقف واستثمارها وتنميتها.
اللجنــة  رئيــس  مــن جانبــه تســاءل   
عــدوان  عاطــف  النائــب  االقتصاديــة 
الخاصــة  القانونيــة  المســوغات  عــن 
باســتثمار وتأجير أمالك الوقف والخطة 
االســتراتيجية التــي تتبعها الــوزارة في 
االســتثمار علــى المــدى البعيــد؟ وهل 
يوجــد قاعــدة بيانات دقيقــة من خالل 

عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
في المجلس التشــريعي جلســة استماع 
لوكيل مساعد وزارة التعليم العالي أيمن 
اليازوري، مطلع األسبوع بمقر التشريعي 
فــي مدينــة غــزة، وناقشــت معــه واقع 
مؤسسات التعليم العالي في البالد وُسبل 
تطويرها ونهضتها وتجويد عملها، وحضر 
الجلســة رئيس لجنــة التربية النائب عبد 
الرحمن الجمــل، وُكاًل من النواب: جميلة 
الشــنطي، هــدى نعيم، ســالم ســالمة، 
يوســف الشرافي، محمد شــهاب، خميس 

النجار، وجمال نصار.
وأكد النائب الجمل في مســتهل الجلسة 
أنها تأتي في إطار المهام الموكلة للجنته 
بهدف متابعة أداء المؤسسات الحكومية، 
ولالطالع على واقع المؤسسات التعليمية 
التــي تعنــى بالتعليــم العالــي، للوقوف 
علــى المعاييــر التــي تعتمدهــا الــوزارة 
فــي تعامالتها مــع الجامعــات والمعاهد 
ومؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

وواقــع  صــورة  عــن  الجمــل  وتســاءل 
مؤسســات التعليــم العالي بشــكل عام، 
وماهيــة المعايير والمســوغات التي يتم 
والتراخيــص  االعتمــاد  منــح  بموجبهــا 
للبرامج والتخصصات الجديدة في الكليات 
والجامعــات ومؤسســات التعليــم العالي 

كافة؟    
 بدوره استعرض الوكيل المساعد لوزارة 
التعليــم العالــي أيمــن اليــازوري قائمة 

برنامج محوسب، وجهاز للرفع المساحي 
ألمالك الوقف والمســتأجرين من ناحية، 
والمســتأجرين المخالفين لشروط العقد 
من ناحية أخرى، وما هو حجم التعديات 

على أمالك الوقف. 
بدوره اســتعرض الصيفي جهود طواقم 
العامليــن بالــوزارة للنهــوض بواقعها، 
مــن خالل ســيرهم على خطــط إدارية 
استراتيجية معدة مســبقًا، وال سيما في 
موضوع اســتثمار وتنمية أمالك الوقف، 

مؤسســات التعليــم العالي بشــكل عام 
بمــا فيها الجامعات والكليــات التي تقوم 
وزارته بمتابعتهــا وتقيّيم أدائها بموجب 
قانون التعليم العالي، الفتًا إلى أن الدوائر 
واألقســام المختصــة في الــوزارة تقوم 
بمتابعة هذه المؤسســات بشــكل دوري 
وترفع تقاريرها الفنية في الموعد المحدد 
األمر الذي يســاهم ويســاعد على تقيّيم 
تلك المؤسســات بشــكل مهني وعلمي، 
ممــا ينعكــس ايجابــًا علــى الجامعــات 

ومؤسسات التعليم العالي. 
 وأوضــح اليازوري المعاييــر التي تتبناها 
الــوزارة ســواًء تلــك المتعلقــة بالبيئــة 

المحافظــة على أمــالك الوقف حتى مع 
المؤسسات الحكومية والوزارات األخرى، 
األمــر الذي يشــير إليه جانــب اإليرادات 
المســتحقة على المؤسسات المستأجرة، 
منوهــًا لرفــض وزارته رهــن أي قطعة 
خطــة  وجــود  دون  وزارة  ألي  أرض 
متكاملة الستثمارها وإيضاح القدرة على 

تمويل تلك الخطة وتنفيذها. 
وكشف عن مشاريع استثمارية ستنفذها 
أنهــا  موضحــًا  القــادم  العــام  الــوزارة 

يتطلــب وجــود )4( أكاديمييــن مفرغّين 
ومثّبتيــن يعملون لصالح هــذا البرنامج، 
مشــددًا علــى ضــرورة متابعــة الطلبــة 
واالشــراف عليهم من الناحية االكاديمية 
وهو أمر تتكفل به الجامعات والمؤسسة 
التعليميــة لمــا له من أهميــة في عملية 

تطوير البحث العلمي.

معايير الشراكة
وحول شــروط الشــراكة بين المؤسسات 
التعليميــة قــال اليــازوري:" فيمــا يتعلق 
بالمؤسسات القائمة على أساس الشراكة 
يجب أن يتوفر بطرفي الشــراكة عدد من 

مشــيرًا إلــى أن وزارتــه تقــدم حوافــز 
والمستثمرين  للمســتأجرين  تشــجيعية 
بهدف تنميــة هذه األراضــي والعقارات 

واالستفادة منها. 
وأوضح المســوغات القانونيــة الخاصة 
بتأجير أمالك الوقف واستثمارها، مشيرًا 
إلــى القرار الصادر عن الوزارة رقم 169 
/ 2012م، والذي يتم بموجبه اســتثمار 
العقارات واألمالك الوقفية وفقًا للقانون. 
وأكــد الصيفــي حــرص وزارتــه علــى 

األكاديميــة أو المكانية أو جودة البرامج، 
مؤكــدًا أنها ذاتها هي نفس معايير هيئة 
االعتماد والجودة، مشــيرًا إلى أن اعتماد 
البرامج لمؤسســات التعليم يتوقف على 
مدى التزامها بقانون التعليم العالي، وفي 
حال عــدم التــزام أي مؤسســة تعليمية 
بهذه المعايير يتم منحها مدة )6( شــهور 
وموائمــة  أوضاعهــا  لتوفيــق  كفرصــة 
برامجها مع معايير هيئة االعتماد والجودة 
بالــوزارة، مشــددًا على حــق وزارته في 
ســحب االعتماد مــن أي برنامج في حالة 

مخالفة هذه المعايير وفقًا للقانون. 
وأشــار إلــى أن اعتماد البرامــج الجديدة 

ســتنعكس ايجابيــًا علــى أداء الــوزارة 
والخدمات التي تقدمها، ومنها مشــاريع 
متعــددة،  وقفيــة  أراضــي  اســتثمار 
باإلضافة لمشاريع خيرية وصحية أخرى 
ســتعود بالنفع علــى المجتمــع المحلي 

وعموم المواطنين. 
وأوضح للنواب جهود أفراد بعثة وزارته 
فــي رحلة الحــج لهذا العام، مشــددًا أن 
طواقم عمــل الوزارة عملــت على مدار 
الســاعة ولفتــرات طويلــة ومتواصلــة 
وعلى الصعيــد الداخلــي والخارجي في 
سبيل إنجاح موسم الحج والتخفيف عن 
كاهل الحجاج ســواء فــي أماكن اإلقامة 
والفنــادق أو مــن خالل وســائل النقل، 
مشــيرًا الــى المشــكالت التــي واجهتها 
الوزارة في عملية )التفييز( والتأشــيرات 
في ظل ظــروف الحصار المفروض على 

القطاع. 
من جانبهم أكد النواب حرصهم الشديد 
علــى المحافظة على أمــالك الوقف من 
العقارات واألراضي واستثمارها وتنميتها 
وفق خطة استراتيجية في مشاريع تخدم 
الصالح العام وضرورة اإلسراع في توفير 
أجهــزة الرفع المســاحي وإنشــاء قاعدة 
بيانات دقيقة ومحوسبة لمتابعة أمالك 
الوقــف، موضحيــن اســتعداد المجلــس 
التشــريعي لتذليل أي عقبة قد تعترض 
عمــل الــوزارة، مطالبيــن بتفعيــل دور 
خطباء المســاجد في تقويم ســلوكيات 

المجتمع وخاصة أبناء الجيل الصاعد. 

المعايير منها أال يقل عمر المؤسســة عن 
)10( سنوات، وأن تتمتع بعضوية دائمة 
فــي اتحاد الجامعات العربيــة، وأال تكون 
المؤسســة التعليمية المعنية قد ارتكبت 

مخالفات قانونية أو إدارية". 
وأوضح أن المعايير التي توظفها الوزارة 
لتقيّيم برامج البحث العلمي والدراســات 
العليــا وانتــاج المعرفــة تختلــف تمامــًا 
عــن تلــك المعايّير التــي يتــم بموجبها 
منــح شــهادات الدبلــوم المتوســط، أو 
البكالوريوس، مشيرًا لحرص وزارته على 
مفتــاح القبــول فــي الجامعات والنســب 
المقررة مــن قبل الوزارة لقبــول الطلبة 
فــي البرامــج والكليــات وضــرورة التزام 

مؤسسات التعليم العالي بذلك. 
 مــن جانبهــم أكــد النواب أعضــاء لجنة 
التربيــة علــى ضــرورة تقيد مؤسســات 
التعليم العالي بالقانون والتزامها بالمعايير 
التي تضعها الوزارة، ســواء تلك المعايير 
المتعلقــة بالبيئــة والــكادر األكاديمــي، 
أو المعاييــر الخاصــة بالمــكان والبيئــة 
الداخلية للجامعات كالمعامل والمختبرات 
والمكتبات، كما شدد النواب على ضرورة 
تهيئة البيئة المكانية كالمباني والساحات 
فــي الجامعــات والمعاهــد لتتناســب مع 
والتعليميــة،  العلميــة  المهــام  طبيعــة 
مشــددين على أهمية التأكــد من التزام 
الجامعات بمعايير هيئة االعتماد والجودة 

الخاصة بالبرامج العلمية الجديدة. 

لجنتا التربية واالقتصادية تستمعان لوكيل وزارة األوقاف

لجنة التربية تستمع لوكيل مساعد وزارة التعليم
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وسط أمواج عاتية
مــن ناحيته قال أســتاذ اإلعالم المســاعد 
بالجامعة اإلســالمية د. حسن أبو حشيش 
أن صحيفــة البرلمــان تصطــف اليوم فوق 
رصيف الرقم 200، وترســو ســفينتها على 
هذا الرصيــف بعد أن انطلقــت في ظروف 
سياســية غير عادية، ووســط أمواج عاتية 
كادت تطمس الحياة البرلمانية، وأضاف أن 
"البرلمان" رست ال لتتوقف بل لُتجدّد العزم, 

ولترفع الهمم, ولتواصل الطريق.
وقــال أبــو حشــيش:" إننــا أمــام تجربــة 
إعالميــة برلمانيــة فريدة رغم البســاطة, 
وقلــة االمكانيــات, ورغــم كثــرة عقبــات 
العمــل الذاتية والموضوعيــة, تجربة نعتز 
بهــا ونقدرها ونثمنها ونشــكر كل من فكر 
بها, وخطط لهــا, وقرر ألجلها لتخرج للنور, 

وتتابع مشوارها". 
وأكــد أن "البرلمــان" كانــت صــوت نواب 
الشعب األحرار الذين تحدوا قرارات تعطيل 
المجلس التشريعي، مشيرًا الى أن الصحيفة 
وثقت اإلجراءات االســتثنائية الوطنية التي 
ابتكرهــا النــواب إلثبات حضــور زمالئهم 
المختطفيــن في ســجون االحتالل، وشــكر 
للصحيفــة تغطيتهــا للقوانين التي ســنها 

المجلس.
وأشــار إلى أن التشــريعي عبــر عن نبض 
الشــارع الفلســطيني في رفض االنقسام 
واعــادة اللحمــة الوطنية واحتــرام خيارات 
الشــعب وممارســته الديمقراطيــة، وقال:" 
بالفعــل جســدت كلمات وصــور وصفحات 
هذا الصــوت إرادة وصالبة النــواب الذين 
وقفوا ســًدا منيًعا في وجه مؤامرة االلتفاف 

على شرعية السلطة التشريعية".
وتقــدم أبــو حشــيش بالتهنئــة والتقديــر 
لرئاسة ونواب المجلس التشريعي وللزمالء 
الطاقــم اإلعالمــي واإلداري ولــألخ  فــي 

والزميــل مديــر تحرير الصحيفة بمناســبة 
مــن صحيفــة  مائتيــن  للعــدد  الوصــول 
البرلمــان، ونصح بضــرورة ربط الصحيفة 
بــكل منصــات اإلعــالم االجتماعــي نظرًا 

ألهميته. 

مرجعًا للتأريخ والتوثيق
بدوره أكد المدير العام لمؤسســة الرســالة 
لإلعالم وســام عفيفة أن صحيفة البرلمان 
تعــد وثيقــة ومرجــع للتأريــخ والتوثيــق 
للمهتميــن  يمكــن  التشــريعي  للمجلــس 
والباحثيــن الرجــوع إليها لالســتفادة منها، 
ولالطالع على الدور السياســي والبرلماني 
الذي ســطره المجلس التشــريعي في هذه 

الحقبة من الزمن. 
وأشــار عفيفــة إلى أن صحيفــة "البرلمان" 
شــكلت نافذة إعالمية وصحفية مهمة طل 
من خاللها المجلس التشريعي ونوابه على 
الجمهور الفلســطيني، وتعرفوا من خاللها 
على نبــض الشــارع وهمــوم المواطنين، 
وشــدد أن صحيفة "البرلمان" وفرت فرصة 
الســتعراض وتغطية الفعاليات واألنشطة 

والقوانين التي سنها التشريعي. 
وقــال عفيفــة:" إن هــذه الصحيفة قدمت 
للمواطن صورة ما يجري تحت قبة البرلمان، 
ومثلت وسيلة تثقيف وتوعية للجمهور حول 
دول المجلس التشــريعي ومســاحات عمل 
الســلطة التشــريعية وعالقتها بالســلطات 
األخــرى التنفيذيــة والقضائية الــى جانب 
وحقوق المواطنين تجاه التشــريعي بحكم 

أنه بيت الشعب الفلسطيني". 
وأكد أن الصحيفة وأمام هذه األدوار تحتاج 
للمزيد من الجهد لالقتراب أكثر من الجمهور 
ومختلــف المؤسســات الرســمية واألهلية، 
واســتخدام كافة أدوات الترويج وشــبكات 
التواصــل االجتماعــي لتوصيــل محتــوى 

وأن تحرص على التنوع والشمول ومخاطبة 
الــكل الوطنــي الفلســطيني، وتعمل على 
بسط جسور الثقة مع المواطن الفلسطيني 
الذي يشكل التواصل معه وظيفة برلمانية 
ال تقــل أهميــة عمــا ســواها مــن وظائف 

ومسؤوليات".

تألق رغم الصعوبات
رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي ســالمة 
معروف بدوره بارك للصحيفة صدور العدد 
رقــم 200 وهنــأ القائميــن عليهــا كافــة، 
وقــال": إن كان لنــا مــن كلمــة بحق هذه 
الصحيفــة فإنني أرى أنها عكســت تجربة 
عظيمــة بعظــم التحديــات التــي واجهتها 
مهنًيا وسياســًيا ولكنها نجحت في تحويل 
الصعوبــات والمحــن الــي منــح ونجاحات 

واضحة". 
وأشار معروف إلى أن "البرلمان" تألقت في 
عالم الصحافــة المتخصصة فكانــت رافًدا 
اعالمًيا مهًما للعمليــة الديمقراطية ونافذة 
يطــل منهــا المواطــن على عمل مجلســه 
التشــريعي، منوهــًا إلى أن أهــم ما ميزها 
في مسيرتها األمانة والمسؤولية الصحفية 
والتــوازن والمهنية في تناول الموضوعات 
والتعقل في طــرح القضايا اضافة لمعالجة 
صحفية لصيقة بالمصلحة الوطنية والبقاء 
منســجمة مع همــوم المجتمــع األمر الذي 
ســاهم وســاعد على خلــق رأي عام يقظ 
وواعي وملم بالقضايا السياسية والوطنية 

المهمة. 
وأضــاف:" البرلمــان اليــوم وهــي تتجــاوز 
مرحلــة وتدخل اخرى أتمنــى لها ولزمالئي 
القائمين عليهــا أن تكون مرحلتها القادمة 
مرحلة الرشــد المهني وتجــاوز أية هفوات 
أو عثــرات حتى ولو كانت صغيــرة، وإنني 
أســجل تحياتي واحترامي وتقديري لطاقم 

الصحيفة لشــرائح أوســع وبطرق أســرع، 
ولما توفره هذه المنصات من خاصية رجع 

الصدى للصحيفة.

تطوير األداء  
أمــا رئيــس التحريــر الســابق للصحيفــة 
لرئاســة  الحالــي  اإلعالمــي  والمستشــار 
التشريعي مؤمن بسيســو أكد أن صحيفة 
البرلمــان تعبر عن نبض العمــل البرلماني 
الفلســطيني، وتشــكل الصــورة المعبــرة 
والكاشــفة عــن جوانــب العمــل البرلماني 

المختلفة.
وقــال:" وقــد عملــت رئيســا للتحريــر في 
صحيفــة البرلمــان عــدة ســنوات، بحيــث 
أعطيتهــا الكثير مــن وقتي وجهــدي، ولم 
أبخــل عليهــا بمــا اســتطعت مــن خبرتي 
الصحفيــة والعملية، وعملت قــدر اإلمكان 
علــى تطويــر أدائهــا واالرتقــاء بشــكلها 
ومضمونهــا رغــم اإلمكانيــات المحــدودة 
والعوائــق التــي واجهتنا، فضعــف العامل 
المــادي وقلــة الــكادر الصحفــي المؤهل 
شكل ســمتا الزما لسنوات عملي وإشرافي 
على الصحيفــة، إال أنني ومن خالل العمل 
بروح الفريق تمكنت من حفر اسم الصحيفة 
لتضاهي نظيراتها وتحتل موقعا متميزا في 
إطار العمل الرســمي والمنظومة الصحفية 

الفلسطينية".
وأشــار بسيســو لحرصه علــى التحلل قدر 
اإلمكان مــن القيد األيديولوجــي والحزبي 
الوطنــي  الفضــاء  فــي إطــار  والمعالجــة 
الفسيح، والتحلي بالمصداقية والموضوعية 
األخالقية والمهنية، وإخراج المواد الصحفية 
المعروضــة، شــكال ومضمونــا، في أفضل 

صورة ممكنة.
 وأضــاف": فــي إضاءتها المائتيــن أتمنى 
لصحيفة البرلمان مزيدا من الهمة والعطاء، 

العاملين بها وإلى األمام". 

صوت الشرعية
أما مديــر تحريــر "البرلمان" الســابق وأحد 
مؤسســيها اإلعالمي اياد القرا المدير العام 
لصحيفــة فلســطين حاليًا، فقد اســتحضر 
تجربته مع بدايات صدور الصحيفة فقال:" 
من زاويــة من زوايــا المجلس التشــريعي 
حيث المبنى التاريخي للبرلمان الفلسطيني 
بغزة، انطلقت فكرة اصدار صحيفة البرلمان 
الناطقة باســم المجلس التشريعي، إلعالء 
صوت الشرعية الفلســطينية، وسط حملة 
شديدة لنزع الشرعية عنه وتغييب صوته، 
ســواء من خــالل اعتقال النــواب أو إعاقة 

جلسات المجلس". 
وأضاف القرا:" تعود بي الذاكرة الى الفكرة 
التي أصبحت واقعــًا بإصدار 200 عدد من 
صحيفــة البرلمــان، عندمــا طرحتهــا على 
االخــوة فــي رئاســة المجلس التشــريعي 
وتحديــدًا لمــن لــه الفضل في تشــجيعها 
ودعمهــا وهــو الدكتــور أحمد بحــر النائب 
االول لرئيس المجلس التشريعي، الذي وفر 
لها الدعم واستحســن الفكرة وشجعها، بل 
اتذكر االبتسامة على محياه وكذلك االخوة 
النواب عندمــا صدر العدد األول حيث ظهر 
صوت يعبر عن الشــرعية الفلسطينية التي 

أراد االحتالل أن يغيب صوتها".
وعــاد بذاكرتــه لبدايــة صــدور الصحيفة 
فقــال:" فكرنــا كثيــرًا فــي اختيــار اســم 
للصحيفة الوليدة، وكنا نفاضل بين األسماء 
المطروحــة وهــي الشــرعية، وتحــت قبة 
البرلمــان، وغيرها من المســميات، وكانت 
الغلبــة للبرلمان، لكونها األقرب للتعبير عن 

ماهية الصحيفة". 
وأكــد أن الرســالة األولــي للبرلمــان كانت 
المحافظــة على االجمــاع الوطني وتمثيل 

"البرلمان" في عددها الـ "200" تمضي نحو صحافة مهنـــــية متخصصة ومؤثرة

بصدور عدد اليوم تطوي البرلمان عددها رقم مائتين وتعُبر نحو المائة الثالثة بكل ثقة وثبات، تمضي ملتزمة بأخالقيات المهنة، وتتحلى بالموضوعية 
والشفافية واالنحياز للحق الفلسطيني، وبهذه المناسبة استطلعت "البرلمان" أراء نواب المجلس التشريعي، والصحفيين والخبراء والمختصين في 

مجال الصحافة واالعالم وأعدت التقرير التالي: 

د. أبو حشيش:
نحن أمام تجربة إعالمية 
برلمانية فريدة رغم قلة 

اإلمكانات

عفيفة:
شكلت نافذة صحفية 

مهمة أطل النواب عبرها 
على نبض الشارع 

بسيسو:
أتمنى لها مزيدا من 

الهمة والعطاء، والتنوع 
والشمول

معروف:
عكست تجربة عظيمة 

ونجحت في تحويل 
المحن الي منح ونجاحات

القرا:
بدأت فكرة وأضحت 

واقعًا وصوًتا معبًرا عن 
الشرعية الفلسطينية  
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الــكل الوطنــي، وقــد حافــظ الزمــالء من 
بعدنا على ذلك، وأشــار إلــى أن الصحيفة 
ُوجدت لــكل الكتــل البرلمانية المشــاركة 
فــي البرلمان، وشــكلت صوتًا حــرًا للنائب 

والجمهور. 
وشدد القرا بقوله:" إن البرلمان بدأت فكرة 
وأضحت واقعًا وصوًتا معبًرا عن الشــرعية 
الفلســطينية حيــث واصل الزمــالء االعزاء 
في الدائرة االعالمية بالمجلس التشــريعي 
اصدارها حتى اليــوم لتصل للعد 200، وال 
زلــت أرى أن صــوت المجلــس التشــريعي 
هو الصوت الشــرعي المهم الذي يجب أن 

نحافظ عليه مهما كانت العقبات".

اخترقت الحصون االعالمية
وبهذه المناســبة اســتطلعت البرلمــان رأي 
النائــب مشــير المصــري فقال:" ال شــك أن 
صحيفة البرلمان ارتقت في أدائها واستطاعت 
أن تخترق حصون االعالم رغم كثافة الضخ 
االعالمي في الســاحة الفلســطينية، إال أنها 
اســتطاعت أن تجد لها مساحة وهامش وأن 
تكون ســندًا للشعب الفلسطيني في متابعة 
الجوانب واألنشطة والفعاليات البرلمانية، ال 
شــك أن صحيفة البرلمان وهي تمر بعددها 
رقــم 200 كصحيفة متخصصــة في العمل 
البرلماني شــكلت سابقة تاريخية في العمل 
للصحــف  ورافعــة  الفلســطيني  البرلمانــي 
المتخصصــة من خالل تركيزهــا على جانب 
يشكل أهمية وأولوية في العمل الفلسطيني 

والوطني والمجتمعي". 
وأكــد المصــري أن االنتخابــات البرلمانية 
هــي التي شــكلت بدايــة تغيير المشــهد 
الفلســطينية  الســاحة  فــي  السياســي 
واالعــالم الفلســطيني غالبا مــا يتعاطى 
مع الجوانب التنفيذيــة التي تمس العمل 
السياســي  الجانــب  وكذلــك  المجتمعــي 
وكان ال بــد أن تصــدر صحيفــة البرلمان 
لتســلط األضواء على الجوانب التشريعية 
والقانونيــة والجهــد البرلمانــي الذي ربما 
يكون المواطن الفلســطيني في بعد عنه 
واالعالم الفلســطيني ربما ال يتعاطى مع 
العديــد من جوانبه كونه جانب تشــريعي 
وقانونــي وال يمــس الجوانــب التنفيذية 

اســتقبل د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
أمس بمكتبه وفد المستشــفى الميداني األردني برئاسة عقيد 
ركــن فارس الهــروط قائد قوة المستشــفى الميداني األردني، 
بحضور عدد من نواب التشريعي، وعـــّبر بحر عن تقدير الشعب 
الفلســطيني لألشــقاء األردنيين وفي مقدمتهــم جاللة الملك 
عبــد اهلل الثانــي علــى جهــوده المتواصلة في خدمــة القضية 

الفلسطينيـة.
وأشــاد بحر بجهود المستشفى األردني في التخفيف من معاناة 
المواطنين الفلســطينيين وعالج المرضى والجرحى، مشيًرا الى 
أن إنشــاء المستشــفى داللة على رابطة االخوة بين الشــعبين 
الشــقيقين الفلســطيني واألردنــي، مؤكــًدا علــى وحــدة الدم 

والروابط التاريخية بين الشعبين.
وقال:" إن المواطنين الفلسطينيين في غزة شعروا بهذه اإلخوة 
مــن خالل المعاملة اإليجابية والطيبة التي لعبت دوًرا كبيًرا في 
التخفيــف من معاناة المرضــى، وإن الطواقــم الطبية األردنية 

عملت بكل طاقاتها لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
اســتعرض بحــر أهــم القوانيــن التي أقرهــا المجلــس وتخدم 

بشــكل مباشــر وهــو المهمــة المنوطــة 
بالمجلس التشريعي.

وأضــاف:" نحــن نبــارك هذا الجهــد وخلف 
هذا الجهد يقــف رجل عظيم وهو الدكتور 
أحمــد بحــر النائب األول لرئيــس المجلس 
التشريعي وأيضا تقف خبرات اعالمية تتابع 
أدق التفاصيــل فــي الفعاليات واألنشــطة 
البرلمانية سواء المركزية تحت قبة البرلمان 
أو على مســتوى فعاليات النــواب واللجان 
وتســلط األضــواء عليها، نحــن نثمن هذا 
الجهــد ونثمن حالة االرتقاء التي شــهدتها 
الصحيفة فــي حاالتهــا المختلفــة ونعتقد 
أنه جهد مشــكور ومقدر يبــذل من طاقم 
متخصص صاحب تجربــة جيدة في العمل 

اإلعالمي".

"البرلمان" ثبات على الحق
بدورها قالت النائب في المجلس التشريعي 
سميرة الحاليقة:" بالرغم من كل المعيقات 
وسياســة اإلقصاء والتهميــش التي تعرض 
لهــا المجلــس التشــريعي وأعضــاءه والتي 
بــدأت باالســتهداف الممنهج لحيــاة النواب 
ومسيرتهم التشــريعية واستهداف عوائلهم 
وأسرهم وحياتهم الشخصية وانتهاًء بإقصاء 
دور المجلــس التشــريعي عن مســيرته في 
تغيير القوانين وحمايتها من العبث واالحتواء، 
وبالرغــم من االســتهداف الواضــح للقضية 
الفلسطينية ورموزها وإعالمييها ووسائلها 
اإلعالمية إال أن الكثير من اإلضاءات المبشرة 
بقيــت على ثباتهــا وموقفهــا، وفي مقدمة 

ذلك صحيفة البرلمان". 
وأكــدت الحاليقة أن "البرلمان" هي لســان 
حــال الثابتيــن علــى الحق المتمســكين به 
مهما علت التضحيات ومهما تكالبت المحن، 
وشــددت أن صحيفــة "البرلمــان" كجزء من 
مســيرة الســلطة الرابعة مثلت دور الجندي 
المقاتــل والمدافــع عن الحق الفلســطيني، 
وساهمت في نشر نشاطات النواب   وتعريف 
الجمهور بدور المجلس التشريعي وانجازاته. 
وأشــارت الحاليقة إلــى دور "البرلمان" في 
فضح جرائــم االحتالل وخاصة فيما يتعلق 
باختطاف النواب والزج بهم في الســجون، 
منوهًة الى مساهمتها في تعزيز وتكريس 

نظرية االعالم المقاوم. 

قطاع الصحة، والتي كان أهمهــا، قانون الصحة العامة، قانون 
المجلس الطبي الفلســطيني، قانون مكافحــة التدخين، قانون 
الطب الشــرعي، قانون نقل األعضاء البشرية وزراعتها، وقانون 

المخدرات والمؤثرات العقلية.
بــدوره عبر العقيد ركن الهروط عن اعتزازه وفخره بخدمة أبناء 
الشــعب الفلســطيني ووجوده بين أهله وشــعبه، مؤكًدا على 
عمــق الصلــة والروابــط بين البلدين الشــقيقين، ومســتعرضا 
العالقة التاريخية بين البلدين واهتمام ملوك األردن بفلسطين 

وقضيتها على مر التاريخ.
وأشار إلى أن المستشفى الميداني األردني استقبل منذ انشائه 
بعد حرب 2008 حوالي مليون ونصف فلسطيني من المراجعين، 

حيث قدم لهم الخدمات الطبية الالزمة.
من جانبه عبر النائب النجار رئيس اللجنة الصحية في المجلس 
التشــريعي الفلسطيني عن تقديره للطواقم الطبية ذات الخبرة 
والقــدرات العاليــة والتي ســاهمت في التخفيف مــن تحويالت 
العــالج بالخــارج وتخفيف الضغط عن المستشــفيات الرئيســة 

العاملة في القطاع.

رئاسة المجلس التشريعي تستقبل وفد "البرلمان" في عددها الـ "200" تمضي نحو صحافة مهنـــــية متخصصة ومؤثرة
المستشفى الميداني األردني

المصري:
ارتقت في أدائها واستطاعت 

أن تخترق الحصون الصحفية 
رغم كثافة الضخ اإلعالمي

الحاليقة:
لسان حال الثابتين على 

الحق المتمسكين به 
مهما علت التضحيات 

عقــدت اللجنــة االقتصادية جلســة 
اســتماع لوكيل وزارة الزراعة محمد 
جــاد اهلل، بحضــور النــواب: عاطف 
عدوان، يوســف الشــرافي، وســالم 
ســالمة، وناقشــت معــه جملة من 
القضايا التي تســتحوذ على اهتمام 
المواطنيــن ومنهــا أزمــة الدواجــن 
األخيرة ومنع ادخال المجمدات وزيت 

الزيتون المستورد. 
بــدوره تســاءل النائب عــدوان أثر 
انخفاض أسعار الدواجن على صغار 
المنتجيــن وكذلــك سياســة الوزارة 
الســلع  بعــض  باســتيراد  الخاصــة 

المهمة. 
من ناحيته قدم جاد اهلل شرحًا حول 
أســباب انخفــاض أســعار الدواجن، 
منوهًا الى أنه جاء لعدة أسباب منها 
زيــادة نســبة التحويل فــي الدجاج 
الالحــم، وكذلك قلة نســبة النفوق 
المتوقعة فــي الدجاج أثناء شــهري 

أغســطس وسبتمبر نظرًا الرتفاع درجة 
الحرارة أثناء الشهرين المذكورين، وهي 
أمــور أدت لزيادة المعروض من الدجاج 

في السوق المحلية. 
وأشــار إلى أن وزارته تعكــف بالتعاون 
مع الجهــات ذات الصلة على وضع آلية 
جديــدة من شــأنها ضبط الســوق على 
البيانات واالحصائيــات الدقيقة لمعرفة 
نسبة احتياج السوق المحلي من الدجاج 

الالحم. 
وأكــد أن منع اســتيراد المجمــدات جاء 
لفتــرة مؤقتة بســبب زيــادة المعروض 
من الدجاج الطازج وانخفاض أســعاره، 
موضحــًا أن كميــة إنتاج زيــت الزيتون 
لهــذا العام تقدر 3600 طن في حين أن 
اســتهالك الســوق المحلي يقــدر 3800 
طن، األمــر الذي دعــا الوزارة للســماح 

بإدخال كمية العجز من الزيت.

اللجنة االقتصادية تعقد جلسة 
استماع لوكيل وزارة الزراعة
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في إطاللتها الـ 200 "البرلمان" تشق 
طريقها نحو التميز والمهنية
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ونحن نطفئ شمعة العدد رقم "200" من صحيفتنا الغراء البرلمان، لنستحضر 
مســيرتنا مع أعدادها السابقة، والمشقة البالغة التي تكلفتها أنفسنا لنصنع 
من هذه المسيرة شعلة العطاء واالنجاز والتميز المنهي والمسئولية الوطنية 

العالية.
منــذ انطالقتهــا حاولت "البرلمــان" وأســرة تحريرها تجاوز األزمــات وتذليل 
العقبات وشــق الطريق بمزيد من الصبر نحو المنهية اإلعالمية والموضوعية 
الصحفية، وهي قيم ضيعتها لألسف كثير من الصحف األخرى، كنا وما زلنا في 
قمة رغبتنا للوصول إلى قلوب القّراء األعزاء قبل الوصول لبيوتهم ومكاتبهم 

وأماكن تواجدهم في فلسطين الحبيبة وخارجها. 
وثقنا التجربة البرلمانية للمجلس التشــريعي الفلســطيني بــكل ما فيها من 
مرارة وتعقيدات الواقع ومســتجدات السياســة المحليــة واإلقليمية والدولية، 
وقفنــا بكل حزم من أجل حفظ وصيانة وتوثيق عمل نواب المجلس ولجانه 
وجلســاته، وجوالت رئاســته الخارجية واألنشــطة الداخلية والمجتمعية ذات 

البعد الوطني والبرلماني والسياسي والشعبي.
عّبَرنا خالل مسيرتنا الصحفية عن اإلرادة الحية والفاعلة للمجلس التشريعي 
لصيانة الحياة الديمقراطية والنيابية، فتحنا نافذة للجمهور الفلسطيني الكريم 
لالطالع على عمل نوابهم ومنتخبيهم بكل دقة وأمانة وموضوعية، وسطرنا 
كلماتنا وســجلنا مواقفنا بكل قوة وجرأة دون الخوف أو الوجل والتردد الذي 

ينتاب بعض الزمالء الصحفيين واإلعالميين في الوسائل األخرى. 
تجولنــا برفقة رئاســة المجلس ونوابه في زيارات خارجيــة ورأينا بأم أعيننا 
كيف ينقل نواب المجلس معاناة شعبنا جراء االحتالل ونقلنا ذلك للعالم عبر 

األخبار والتقارير والصور التي نشرناها هنا على صفحاتنا المضيئة.
خــالل ســفرنا تمكنــا من االطالع علــى تجارب بعــض الزمــالء األجانب في 
البرلمانيات التي تشرفنا بزيارتها فوجدنا أنفسنا في وضع جيد ومكانة متقدمة 
بالمقارنة مع غيرنا، سيما وأنهم يتمتعون بإمكانيات مالية ولوجستية هائلة 
بالنسبة لنا، وعلى الرغم من ذلك مضينا بل وأوجدنا ألنفسنا مكانة في عالم 

الصحافة المتخصصة.   
تكبدنــا وتجشــمنا معاناة البحث عن الحقيقــة دون تعصب وال تحزب فكانت 
المســيرة شــاقة غيــر أنها رائعــة، وثقت لتجربــة رائدة على الرغــم من قلة 
اإلمكانيات وكثرة المعوقات، وتغلبنا على المعوقات هذه بالعمل بروح الفريق 
الواحد مع الزمالء جنبًا لجنب ولحظة بلحظة فكنا بحمد اهلل محل احترام وثقة 
الوســط الصحفي، ثقة حققناها بفضل اهلل والجهد المتواصل دون كلل وال 

ملل.
وكمديــر تحريــر لهذه الصحيفة التــي أعتز بها فقد بنّيــت وراكمت فوق جهد 
زمالئي الكرام الذين ســبقوني بالعمل فيها فكانوا لي خير زمالء ال أفُتر عن 
ذكرهــم بخير، كيف ال وهم الذين أرســوا معالمها األولى ولبناتها الراســخة، 
فجاء بنا القدر لنكمل المشوار ونستكمل المسير حافظين لهم الجميل والجهد 

المبارك.
ومــن موقعي المتواضع كمدير تحرير فإنني أتقدم بالشــكر الجزيل والعرفان 
الكبيــر لكل االخوة والزمالء اســرة التحرير، والزمالء الذين رســخوا بأقالمهم 
وتقاريرهم ومجهوداتهم وعدســات كاميراتهم، وأيديهم المحترفة مســيرة 
صحيفتنا الغراء، ومن أسسوا الصحيفة بجهودهم المباركة، والشكر موصول 
لرئاســة المجلس والنواب كافة، ولكل من أســدى لنا نصيحة أو علمنا مهارة 
فنية، أو فنًا صحفيًا.. وكل عام وصحيفتنا بخير وفلسطين الحبيبة بكل خير.    

زار د. أحمــد بحر النائــب األول لرئيس 
الــرأي  وكالــة  التشــريعي  المجلــس 

الحكومية.
وكان فــي اســتقبال د. بحــر والوفــد 
المرافــق لــه، ســالمة معــروف رئيس 
المكتــب االعالمي الحكومــي المكلف، 

ومحمد حبيب مدير وكالة الرأي.
وتجــول د. بحــر فــي أقســام ومرافق 
اإلذاعة المختلفة واطلع عن قرب على 
ســير العمل داخل اإلذاعة ودورها في 

إبراز األنشــطة واإلنجــازات الحكومية 
في قطاع غزة.

وأشــاد د. بحر بــأداء اإلذاعة وطاقمها 
ودورهــا في دعــم انتفاضــة القدس 
والحفاظ على الثوابت الوطنية، خاصة 
قضيــة القــدس واألســرى والالجئين، 
داعيــًا اإلذاعــة إلــى تســليط الضــوء 
على معانــاة المواطنين جــراء الحصار 

الصهيوني.
وفــي الســياق ذاتــه، اتفقــت الدائــرة 

اإلعالمية بالتشــريعي مع إذاعة الرأي 
على إطــالق برنامج إذاعي أســبوعي 
بعنــوان "تحــت قبــة البرلمــان" الذي 

يقدمه الصحفي ماجد أبو مراد.
ويهــدف البرنامــج إلــى إبراز أنشــطة 
التشــريعي ونوابه وإتاحة المجال أمام 
المواطنين لطرح مشاكلهم وهمومهم 
وتواصــل  النــواب  علــى  المختلفــة 
المواطنين مع النواب لطرح مشاكلهم 

وهمومهم المختلفة.

اطالق برنامج إذاعي بعنوان "تحت قبة البرلمان"
د. بحر يزور وكالة الرأي الحكومية ويشيد بأدائها

200العدد

اللجنة الصحية تستمع لمدير عام تنمية القوى البشرية 
بوزارة الصحة الدكتور ناصر أبو شعبان


