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النائــب  الدكتــور أحمــد بحــر  رحــب 
التشــريعي  المجلــس  لرئيــس  األول 
الفلسطيني بتصريحات رئيس االتحاد 
البرلماني العربي ورئيس مجلس األمة 
الكويتي مرزوق الغانم التي طالب فيها 
بطــرد برلمــان االحتالل "الكنيســت" 
من االتحــاد البرلماني الدولي بســبب 
االحتــالل  يرتكبهــا  التــي  الجرائــم 

اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وثمن بحــر في مكالمة هاتفية أجراها 
مع الغانم، بموقفه معتبرا إياه منسجماً 
مــع الموقــف البرلماني الفلســطيني 
الــذي طالما دعا إلى طرد "الكنيســت" 
من االتحاد الدولي بســبب االنتهاكات 
التــي تقــوم بهــا دولــة  المتواصلــة 

االحتالل في فلسطين.
وطالب البرلمانات العربية واإلسالمية 
بعقــد جلســات خاصة بشــأن القدس 
والمســجد األقصــى والضغــط علــى 
حكوماتهــم من أجل دعــم االنتفاضة 
فــي  الصهيونيــة  الجرائــم  وفضــح 

اســتهجن الدكتــور أحمد بحــر النائب 
التشــريعي  المجلــس  لرئيــس  األول 
الدوليــة  التحــركات  الفلســطيني 
المكثفــة والتــي تهدف  واالجتماعــات 
إلجهاض االنتفاضــة، منوه ألنها تأتي 
في ســياق محــاوالت المجتمــع الدولي 
إلخــراج االحتالل من ورطتــه الراهنة، 
مطالبا األمــم المتحدة بالوقوف بجوار 

الضحية بدالً من مناصرة الجالد.
جاء ذلك بالكلمة التي ألقاها بحر خالل 
الوقفــة التضامنية التي نظمتها حركة 
األحرار في ســاحة المجلس التشريعي 
صباح اليــوم بهدف مســاندة انتفاضة 
القدس والدعوة الســتمرارها، بحضور 
بعض نواب المجلس التشريعي وأمين 
عام حركــة األحرار الفلســطيني خالد 
أبو هــالل، ولفيــف مــن المتضامنين 

والمهتمين. 
وقــال بحر:" نؤكــد من هنا مــن باحة 
المجلس التشريعي لشــعبنا ولجرحانا 
وأســرانا أننــا ماضــون فــي انتفاضة 
القــدس حتــى تحرير فلســطين مهما 
كان الثمــن ومهمــا كانــت المؤامــرات 
ومهما كانت الجهــود المبذولة الرامية 
الحتوائهــا، وذلــك ألن القدس جزء من 
عقيدتنا ولــن نتخلى عنها، وهي أرض 

األنبياء وأرض الرباط ".
ومضى يقول:" لن يســتطيعوا تقسيم 
المســجد االقصى ال زمانيا وال مكانيا، 

العربيــة التي تعبر عــن حبها للقدس، 
ومؤكــدا أن المؤامــرة التــي تحاك في 
الداخل والخارج إلجهاض االنتفاضة لن 

تمر ولن يكتب لها النجاح".
كما اســتهجن قدوم بــان كي مون الى 
فلســطين إلنقاذ اليهود مــن ورطتهم 
ومن هبة هذا الشعب الفلسطيني الذي 
توحد في غزة والضفة والقدس وجميع 
اماكن تواجده على استمرار االنتفاضة، 
ــا بقوله لــن يســتطيع ال كيري  مضيفً

المحافل الدولية.
جهود أمريكية فاشلة

وفــي ســياق منفصــل أكــد بحــر في 
تصريح صحفي أن إعالن وزير الخارجية 
األمريكية جون كيري عن اتفاق أردني- 
صهيونــي بخصــوص الحرم القدســي 
الشــريف، ال قيمه له وال يســاوي الحبر 

تب به. الذي كُ
واعتبــر هــذا االتفــاق مجــرد محاولــة 
يائسة لوقف انتفاضة القدس وإجهاض 
الهبــة الشــعبية العارمــة التــي تجتاح 
القــدس والضفة الغربيــة والعديد من 
مــدن وبلــدات فلســطين المحتلة عام 
48، مشــدداً علــى أن انتفاضة القدس 
مســتمرة وســوف تتصاعــد وتيرتهــا 
الجهاديــة والكفاحيــة بــإذن اهللا حتــى 
تحقيــق اهدافنــا وحقوقنــا الوطنيــة 

المشروعة.
ولفــت بحــر إلــى أن الجهــد األمريكي 
المبــذول مصيرهــا الفشــل المحتوم، 
محــذرا أبو مــازن من التجــاوب معها، 

وهــذا االجــرام الصهيونــي فــي بيت 
المقــدس يوجــب على العالــم العربي 
واالســالمي أن يقف ضده بحزم وقوة، 
وعلى الجميــع ان يتحمل مســئولياته 
تجاه القدس والمســجد األقصى، نحن 
نقول هذا االعتداء ال يمكن أن يســتمر 

وال يمكن أن ينتصر االحتالل".
وثمن بحر وقفة شــعبنا الفلســطيني 
في الداخل والخارج والشــتات وفي كل 
أماكــن تواجده، مقدرا وقفة الشــعوب 

وبان كي مون وال الرباعية وال العنجهية 
الصهيونية أن تنهي االنتفاضة.

بدوره قــال أمين عــام حركــة األحرار 
خالد أبو هالل إن حركته ســتقاوم كل 
المؤامرات التي تحاول من خاللها جهات 
دوليــة وإقليميــة إجهــاض االنتفاضة، 
معتبراً أن انتفاضة القدس تمثل غضب 
الشــعب الفلســطيني ضــد المحتــل، 
منوهاً الستمرار االنتفاضة حتى تحقيق 

أهدافها والتخلص من االحتالل. 

البرغوثــي  مصطفــى  التشــريعي 
لالطمئنــان على صحتــه بعد تعرضه 
العتداء أمام منزله في مدينة رام اهللا 
ــا االعتداء  مــن قبل مجهوليــن، واصفً
باآلثم وبالغ الخطورة، وداعياً لســرعة 

ومــع كل المبادرات التــي تهدف إلنهاء 
االنتفاضــة أو إجهاضها خدمــة للكيان 

الصهيوني.
اعتداء آثم 

إلى ذلك هاتف بحر النائب في المجلس 

الكشف عن الجناة وتقديمهم لمحاكمة 
عادلة ومعاقبتهم وفقاً للقانون. 

جلسات موحدة
وعلى صعيد أخــر دعا بحر في تصريح 
صحفــي الســيد محمــود عبــاس إلــى 
فتح أبــواب المجلــس التشــريعي في 
رام اهللا أمــام رئيــس المجلس د. عزيز 
دويــك ونــواب كتلة التغييــر واإلصالح 
البرلمانية، وعدم احتكار مقر المجلس 
التشــريعي لصالح كتلة برلمانية دون 
أخرى على الرغم أنها ال تشــكل أغلبية 

برلمانية.
موضحــا أن إســناد االنتفاضة يتطلب 
دعــوة المجلــس التشــريعي لالنعقاد 
موحــد  بشــكل  جلســاته  واســتئناف 
بيــن الضفة والقطــاع كي يأخــذ دوره 
الوطنــي والبرلماني في حماية شــعبنا 
والدفاع عن قضيتنــا الوطنية في ظل 
العدوان الصهيوني المتواصل والهجمة 
الصهيونية الشرسة على الشعب وعلى 

األرض والعرض والمقدسات.

هاتف رئيس البرلمان العربي
رئاجئ الاحرغسغ: الةععد افطرغضغئ �جعاض اظافاضئ الصثس طخغرعا الفحض 

خالل وقفة تضامنية نظمتها "حركة األحرار"
بتر غساعةظ وصعف المةامع الثولغ إلى جاظإ اقتاقل وغآضث اجامرار اقظافاضئ  

عدوان:
جططئ رام ا� 

تسسى �تثاث أزطئ 
غاز شغ غجة

قــال النائب فــي المجلس التشــريعي 
عاطف عدوان أن الســلطة في رام اهللا 
أقدمت مؤخرا على تقليص كمية الغاز 
الطبيعي الــواردة لقطاع غزة بنســبة 
%25 وذلك على الرغم من أن ثمن تلك 
الكميات يتم ارســالها بشــكل تلقائي 

ودوري لرام اهللا. 
وأضاف عــدوان في تصريــح مقتضب 
المجلــس  فــي  اإلعالمــي  للمكتــب 
التشــريعي أننــا مقبلون علــى فصل 
الشتاء وبالتالي تزداد الحاجة للغاز غير 
أن رام اهللا ال تبالي بحاجات المواطنين 
في غزة وكأنهم من كوكب أخر، منوها 
ألن رام اهللا غيــر معنية بفكفكة أزمات 
القطاع بل هي من يساهم في إحداث 

وصناعة وتعميق تلك األزمات. 
وأشــار ألن هذا اإلجراء المتخذ من قبل 
الســلطة فــي رام اهللا غيــر مبــرر وال 
داعــي له، وهــو يأتي في إطــار زيادة 
خنق غزة ومحاولة ثنيها عن المشاركة 
فــي انتفاضة القدس ومــؤازرة الضفة 
الغربية المحتلة، داعيا سلطة رام اهللا 
وحكومة الحمد اهللا لمراجعة حساباتها 
السياسية واإلجرائية والفنية تجاه غزة. 



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

الســثدالخميس 29 أكتوبر/تشرين األول 2015
أخبار ومقاالت(174)

A L  -  P  R  L  M  A  N
3

كلمـة البرلمان
د. أحمد محمد بحر

انتفاضة القدس مستمرة رغم المؤامرات 
لــم نفاجــأ بحجم التدخــالت الدوليــة التي تحــاول إجهاض انتفاضــة القدس 
وااللتفاف على جهاد شــعبنا الفلســطيني ومقاومته الباســلة، فقد كان واضحا 
منــذ اللحظــة األولى التــي اندلعت فيها االنتفاضــة أن الكيــان الصهيوني لن 
يحتمــل طويال البقاء فــي أتون األزمة التي ضربــت أطنابها في طول وعرض 
فلســطين المحتلة، بــدءا من القدس، ومرورا بأرضنــا المحتلة عام 48، وليس 

انتهاء بالخليل وأخواتها من مدن الضفة الغربية.
فال ريب أن الكيان الصهيوني يعيش اليوم مرحلة من أسوأ مراحله منذ النكبة 
األولى عام 1948م وحتى اليوم، في ظل انتفاضة الدهس والطعن التي أدخلت 
الرعب والفزع في كل بيت وشارع صهيوني، وأحالت حياة الصهاينة إلى جحيم.

ال يمكــن وصــف حجم الرعــب والقلق واالضطــراب الذي يخيم علــى المجتمع 
الصهيوني، فالصحف العبرية تكشــف يوميا عن حال الهســتيريا التي اجتاحت 
الصهاينــة وأصابتهــم في مختلف مناحــي حياتهم، والتــي كان آخرها التقرير 
الصــادر عــن صحيفة "هآرتــس" قبل عدة أيــام تحت عنوان "نــار ملتهبة في 
الشــوارع"، ما يدلل على خطورة األزمة التي يعيشها االحتالل، والتي استدعت 
–بالتالي- هذا الكم الكبير من التدخالت الدولية لوقف انتفاضة القدس وإنقاذ 

الصهاينة من أزمتهم الراهنة.
وهكذا، شهد اإلقليم تحركات دبلوماسية مكثفة تولت كبرها اإلدارة األمريكية 
خــالل األيام األخيرة، لتطلع علينا أنباء االتفــاق األردني – الصهيوني الذي تم 
برعاية وزير الخارجية األمريكي جون كيري، والذي ينص على تركيب كاميرات 
مراقبة داخل الحرم القدسي الشريف مقابل وقف االنتفاضة وتهدئة األوضاع.

إن الحقيقــة األهم أن الجهد األمريكي الذي يقوده كيري وكافة الجهود الدولية 
لــم تحمل أيــة رؤيــة حقيقية ومتوازنــة لحل أســباب الصراع الفلســطيني – 
الصهيوني على أسس عادلة ومنطقية، ولم تقدم أي معالجات منصفة تقترب 
من اإلشــكاليات المفجرة للصراع مع االحتالل، بل إن غاية غايات هذه الجهود 
وأقصى ما تقدمه ال يتعدى إنقاذ االحتالل وإخراجه من أزماته المتالحقة ليس 

إال.
وبتفحص دقيق لطبيعة المقترح األمريكي نجد أنه يقتصر على ترضية الجانب 
األردني ومعالجة التوتر القائم بين األردن والكيان الصهيوني بعد المخططات 
الصهيونية التي اســتهدفت المســجد األقصى مؤخرا، عبر العمل على تركيب 
كاميرات فيديو في باحات الحرم القدســي الشــريف لمراقبــة الوضع الميداني 

فيه، في مقابل تهدئة األوضاع بشكل كامل بين الفلسطينيين والصهاينة.
وغنــي عــن القول أن هذا المقتــرح يحمل في ذاته بذور فشــله وانهياره، ألنه 
يجامل االحتالل واإلجرام الصهيوني على حســاب الحق الفلســطيني، ويعمل 

على توفير الحماية والتغطية الكاملة لإلرهاب الصهيوني.
لكــن المفارقة تبدو أوضح ما تكون في حجم الحــراك والتدخالت الدولية التي 
توالــت على اإلقليــم إلنقاذ الكيان الصهيوني على مــدار األيام الماضية، فيما 
لم تشــهد المنطقة أي تدخل حقيقي إلنهاء الحــرب الصهيونية المجرمة على 
غزة صيف العام الماضــي، حين كانت طائرات ودبابات االحتالل تبيد العائالت 
وتقتل المئات من األطفال والنســاء والشــيوخ وتهدم األبراج الســكنية وتفعل 
األفاعيل على مرأى ومســمع من العالم الذي يدعي التحضر وحقوق اإلنســان 

دون أن يحرك ساكنا.
أما آن للقادة العرب أن يتحركوا لنصرة األقصى، أم أنهم مكبلين وأسرى ألدوار 

سياسية يرسمها لهم سيدهم األمريكي؟!! 
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكد أن الجهود األمريكية والدولية 
التي تســتهدف وقف وإجهاض انتفاضة القدس لن يكتب لها النجاح وســيكون 

مصيرها الفشل المحتم بإذن اهللا. 
 إن ثقتنا باهللا في تحقيق النصر والغلبة على العدو الصهيوني وتحرير األرض 
والقدس والمقدسات ليس لها حدود، ولن يطول اليوم الذي يندحر فيه العدوان 

ويسقط االحتالل بإذن اهللا.
التحيــة كل التحية ألبناء شــعبنا في القــدس والمرابطيــن والمرابطات الذين 
يذودون عن حياض المسجد األقصى، وألبناء شعبنا في الضفة الغربية وأرضنا 

المحتلة عام 48.
التحية للدماء الفلســطينية العزيزة التي ســالت في ســاحات وشــوارع القدس 

واألقصى وشوارع الخليل والضفة الغربية وأراضي الـ 48.

"وما النصر إال من عند اهللا العزيز الحكيم"

عقــدت لجنة القــدس واألقصــى بالمجلس 
التشريعي اجتماعاً طارئًا لها بمقر التشريعي، 
ناقشــت فيه األوضــاع األخيرة فــي القدس 
والمســجد األقصى المبارك، وتصاعد أحداث 

انتفاضة القدس.
وأوصت اللجنــة بضرورة اســتمرار وتصعيد 
انتفاضــة القدس بهدف التصــدي لمحاوالت 
االحتالل الرامية لتقســيم المسجد األقصى 
زمانيــا ومكانيا، األمر الــذي ترفضه جماهير 

شعبنا وستقاومه بكل الوسائل.
كما وجهــت اللجنة التحية لشــباب انتفاضة 
القدس في أرجاء فلســطين كافــة، وخاصة 
شــباب وشــابات مدينــة القــدس المحتلــة، 
الذيــن فجــروا هــذه االنتفاضــة المباركــة، 
داعية الستمرار في هذه االنتفاضة لمواجهة 
والمقدســات  لألراضــي  الغاصــب  المحتــل 

اإلسالمية.
كما طالــب رئيــس اللجنة النائــب أحمد أبو 
حلبية باستمرار مقاومة الشعب الفلسطيني 

عقدت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي 
بالمجلس التشــريعي جلسة اســتماع لمدير 
االدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات العقيد 
ســامح الســلطان ومــدراء االدارات الفرعية 
بإدارته، وذلك بمقر المجلس بحضور رئيس 
اللجنة النائب اســماعيل االشــقر، ومقررها 
النائب مروان أبو راس، وعضو اللجنة النائب 

سالم سالمة.
وافتتــح النائــب األشــقر اللقــاء مثمنا عمل 
األجهزة األمنية في قطاع غزة وخاصة االدارة 
العامة لمكافحة المخــدرات على ما تقوم به 
مــن جهد في مكافحــة هذه االفــة الخطيرة 
رغم قلة االمكانيات المتاحة لإلدارة، وتساءل 
األشــقر عــن خطــة عمــل اإلدارة للمرحلــة 
القادمة والطــرق المتبعة لديهم في معالجة 

آفة المخدرات.
بدوره أوضح مديــر إدارة مكافحة المخدرات 

العقيد الســلطان أن مصــر وتحديدا منطقة 
ســيناء هي المورد األساسي للمواد المخدرة 
القادمة لقطــاع غزة، مبينــا أن هناك جهات 
معينــة في جمهوريــة مصــر العربية تعمل 
من أجل إدخال كميــات كبيرة من المخدرات 
لقطــاع غــزة، مســتهدفة بذلــك أخالقيات 
وســلوكيات أبناء المجتمع الفلســطيني في 

قطاع غزة.
كما بيــن جهــود إدارتــه في مكافحــة هذه 
اآلفة واالنجازات التي تمــت في هذا المجال 
من خالل العمــل الدائم والمســتمر إلدارته 
وطواقم العاملين فيها، مستعرضاً احصائيات 
وأرقام دقيقة توضــح مدى الجهود المبذولة 
لمكافحــة اآلفة المذكورة، ملفتا إلى أن أفراد 
إدارته ينتشرون في جميع أماكن قطاع غزة 
وينصبــون الحواجز والكمائن فــي المناطق 
الحساسة ويكثفون التحري ويالحقون أخطر 

التجار حتى ال تصل المخدرات لسكان القطاع.
كمــا اســتمعت اللجنــة إلــى شــرح مفصل 
فيمــا يتعلق بعمــل االدارة العامة للمكافحة 
والمعيقات التــي تواجهها، مــن حيث نقص 
المعــدات واآلليــات والموازنــات التشــغيلية 
التــي تمتنع حكومة الحمــد اهللا عن صرفها، 
باإلضافــة لتعــذر إيفــاد طواقــم العامليــن 
للتدريب فــي الخارج جراء الحصار المفروض 

على القطاع.
مــن ناحيتها طالبــت لجنة األمــن والداخلية 
إدارة المكافحــة بضرورة وضع خطة شــاملة 
لجعل عــام 2016 خالي من المخدرات وذلك 
بالتعــاون مــع االجهــزة االمنيــة المختلفة، 
وكذلــك القضــاء والنيابــة العامــة، وجهات 
االختصاص كافة، لحمايــة المجتمع والجيل 
الحالي من اآلثار والتداعيات الخطيرة الناجمة 

عن التعرض للمخدرات. 

فــي مدينــة القــدس وغيرهــا للمخططات 
المكانــي  للتقســيم  الداعيــة  الصهيونيــة 
والزماني للمسجد األقصى المبارك، مطالبا 

المســلمين وأحرار العالم بالدفاع عن أقدس 
مقدســات المســلمين في بالد الشــام وهو 

المسجد األقصى المبارك.

خالل اجتماع طارئ لها
لةظئ الصثس وافصخــى تثسع لاخسغث اظافاضئ 

الصثس والاخثي لاصسغط افصخى

لةظــئ الثاخطغــئ وافطــظ تســامع لــقدارة الساطئ 
لمضاشتئ المثثرات

النائب خميس النجارالنائب أحمد أبو حلبية
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النواب: الصظاة ذات أضرار بغؤغئ وختغئ وعغ تطط رابغظ الثي لط غساطع تتصغصه شغ تغاته

األشقر:  إغراق التثود بالمغاه المالتئ 
جغآدي قظعغارات أرضغئ لطمئاظغ والمظحآت 

شغ المظطصئ التثودغئ 

التشريعي يناقش تداعيات القناة المائية على الحـــــدود مع مصر ويطالب السلطات المصرية بوقفها فورا

وشــدد بحر على أن مشــروع القناة الذي تقيمه الســلطات 
المصرية على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، يعتبر 
انتهاك لحقــوق المواطنين الفلســطينيين بالعيش الكريم 

وببيئة نظيفة وصحية أسوة بكل شعوب العالم.
ولفــت لألضــرار الخطيرة التي تشــكلها القناة علــى المياه 
الجوفية والحياة البيئية في القطاع، منوها ألن اســتمرارية 
ضخ مياه البحر على طول الشــريط الحدودي ســوف يجعل 
مدينــة رفح مدينة عائمة على مياه بحر وســوف يمس كل 

نواحي الحياة الصحة والمياه والغذاء والمسكن واألمن.
ــا أن هذه الخطــوة المصرية الخطيرة تشــكل خطرا  مضيفً
جســيما على العالقات المصرية - الفلســطينية في بعديها 
السياســي واالســتراتيجي، األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل 
ســلبي على حجــم الموقف والــدور المصري تجــاه القضية 

الفلسطينية. 
وطالب بحر األشــقاء المصريين بالوقف الفوري للمشــروع، 
حفاظــا على الدور المصــري التاريخي تجاه الفلســطينيين 
وقضيتهم العادلة، وصيانة للعالقات األخوية المتجذرة بين 
الشــعبين الفلســطيني والمصري، ومنعا للكــوارث البيئية 

والصحية المتوقع أن تعصف بغزة وأهلها جراء المشروع.

التقرير
وتال رئيس لجنــة الداخلية واألمن والحكــم المحلي النائب 
إســماعيل األشــقر التقريــر الــذي أعدتــه لجنتــه واللجنة 
القانونية حول تداعيات القناة المائية، التي تعمل السلطات 
المصرية على تدشــينها على طول الحدود مع غزة والبالغة 
14 كم، موضحا بأن األنفاق التي تدعي السلطات المصرية 
وجودها لــم تعد موجــودة بالمطلق بفعل اغــالق الجيش 

المصري لها نهائياً.
تخوفات الخبراء

وأشــار األشــقر لتخوفات وتحذيرات المراقبين والخبراء في 
األمن البيئي الذين عبروا عن خشــيتهم من تســبب القناة 
بانهيارات أرضية أسفل المنازل السكنية لألحياء الحدودية، 
فضالً عن تدمير التربة وتلويث الخزان الجوفي المائي، على 
اعتبار أن مياه البحر التي يتم ضخها بعمق 30-20 متراً، عبر 

أنبوب يمتد من البحر غربا الي كرم أبو ســالم شــرقا ويبلغ 
قطــره (32 انش) حوالي 60ســم موصــوالً بأنابيب قطرها 
(6 انش)، تغــذي ابار الحقن على طول الشــريط الحدودي، 

والهدف من ذلك هو تخريب تماسك التربة الطينية هناك.
األضرار االقتصادية

وأكــد التقرير أن تدشــين القنــاة المائية ســيفاقم المعاناة 
االقتصادية وســينجم عنه إعدام األراضي الزراعية، وتدمير 
الحقــول الزراعيــة وإتــالف التربــة وتبديد الميــاه الجوفية 
المستخدمة في ري المزروعات واألشجار وسقاية المواشي، 
وبالتالي القضاء علــى مصادر الرزق آلالف العائالت القاطنة 

في هذه المناطق.
باإلضافــة لتخريب الميــاه المالحة للمشــاريع االقتصادية 
واإلنشائية واالســتثمارية، لما تســببه من تهديدات بيئية 

وتلوث المياه واحتماالت االنهيارات في شتى المنشآت.
الصعيدين الصحي والبيئي

وأكــد التقرير أن إغراق الشــريط الحدودي مــع قطاع غزة 
بالمياه المالحة ســيترتب عنه نتائــج صحية وبيئية وخيمة 
كتلــوث الحوض الجوفي المائي وارتفاع شــديد في ملوحة 

المياه الجوفية نتيجة الختالطها بمياه البحر عالية الملوحة 
وبالتالي فإن ملوحة المياه الجوفية سترتفع إلى 40 ضعفا. 

باإلضافــة لتدمير القطــاع الزراعــي المعتمد علــى المياه 
الجوفية للري في المناطق الحدودية، وتدمير األمن المائي 
فــي قطاع غــزة واآلبار الزراعيــة، وبالتالــي تعريض حياة 
المواطنيــن الصحية للخطــر خاصة في ظــل الحديث عن 
انهيار شــبكات الصرف الصحــي وما يصاحبها من انتشــار 

األمراض.
ونوه التقرير لتدمير أحواض تجميع وتصريف مياه األمطار، 
وخاصة الموجودة في حي تل الســلطان القريب من الحدود 
المصرية الفلسطينية، وتدمير خصوبة التربة الزراعية في 
محافظة رفح والتي تمثل السلة الغذائية لقطاع غزة بشكل 

عام.

الصعيد اإلنشائي
وشــدد األشــقر فــي تقريــره علــى أن إغراق 
الحــدود بالميــاه المالحــة ســيؤدي النهيــارات 
أرضية للمباني والمنشآت الواقعة في المنطقة 
الحدوديــة، باإلضافة لتضرر شــبكات الكهرباء 
واالتصــاالت وشــبكات المياه والبنيــة التحتية 
وتصدع الطرق وخزانــات الصرف الصحي، كما 
ســيؤثر على متانة القواعد الخرســانية بسبب 
الزيادة الكبيرة في ملوحة التربة وسرعة تآكلها 
ممــا يضاعف احتمــاالت ســقوط المباني على 

المدى القريب والمتوسط.
الصعيد األمني

وجــاء فــي التقريــر أن هــذه الخطوة تشــكل 
تهديــدا أمنيــا على غزة وتشــجع علــى زرع 
الفوضى األمنية علــى امتداد الحدود المصرية 
الفلســطينية، وتــؤدي لفــرض سياســة أمنية 
جديدة وتكريســها تجاه قطــاع غزة ال تأبه ألي 
اعتبارات أمنية أو ميدانية، مشــيرا لمســارعة 
أمريــكا واالحتــالل الصهيونــي لمباركــة هذه 
الخطــوة يؤكــد خطورتهــا ومــا ســتجلبه من 
تطورات خطيرة وتداعيات غير مســبوقة أمنياً 

وميدانياً على الشعب الفلسطيني.
الصعيد السياسي

وذكر األشــقر أن للقناة المائية تهديداً أساسياً 
وخطيــراً للعالقــات الفلســطينية المصريــة، 
ويســهم بشــكل مباشــر فــي إثــارة الكراهية 
والبغضاء بين األخوة األشقاء، ويضع رعاية مصر 
لجهود المصالحة على المحك ويباعد بيننا وبين 
مســاعي المصالحة الوطنية، ويساهم في اثارة 
الكثير من التشابكات والتعقيدات في ملف االزمة 

الفلسطينية الداخلية.
ا أن المشروع ينبئ بتحول خطير في مسار  مضيفً
السياسة المصرية لجهة تخلّيها عن مسؤولياتها 
التاريخيــة واألخالقيــة والقوميــة تجاه شــعبنا 
الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وإسقاطها 
الســتحقاقات االنتماء القومي والجوار الجغرافي 

وتحديات الواقع المشترك. 
الناحية القانوني

 ولفت التقريــر العتبار الخطوة المصرية مخالفة 
للقانون الدولي، وســلوكاً متعارضــاً مع المبادئ 
الدوليــة المتعلقة بالجــوار بين الــدول وانتهاكاً 
لكافة المبادئ اإلنســانية، مشــيرا للمــادة رقم 
(35) فقرة "3" والمادة (55) من بروتوكول 1977 
الملحــق باتفاقية جنيف والتــي نصت على حظر 
اســتخدام تقنيات وأســاليب للقتال من شأنها أن 
تضر بالبيئة الطبيعية مسببة أضرار بالغة واسعة 
وطويلة األمد أو يتوقع منها أن تحدث هذا الضرر.

التوصيات
أوصــى التقريــر الســلطات المصريــة بالتوقف 
فورا عــن هذه االعمــال التي تلحق بالشــعبين 
المصري والفلسطيني االضرار البيئية والصحية 

التي ال يمكن تداركها مســتقبال، مــع ضرورة أن 
تتحمل مصر مســؤولياتها التاريخية والسياسية 
واألخالقية تجاه شــعبنا الفلسطيني في قطاع 
غــزة. وطالب التقريــر األمم المتحــدة بضرورة 
تحمل مســؤولياتها وإلزام الســلطات المصرية 
القواعــد  واحتــرام  الدولــي  القانــون  بقواعــد 
الــدول  بيــن  للعالقــات  المنظمــة  القانونيــة 
واتخاذ الخطوات القانونية األممية بشــأن اجبار 

السلطات المصرية إليقاف مشروعها فورا. 
وأوصــى التقريــر جامعــة الــدول العربية بعقد 
جلســة خاصة لوزراء الخارجيــة العرب من أجل 
مناقشــة اآلثــار الخطيرة األمنيــة واالقتصادية 
والصحية والبيئية واالجتماعية والقانونية لبناء 
القناة ومدى تأثيرها على األمن القومي العربي.

باإلضافة لمناشــدة منظمة المؤتمر اإلسالمي 
للدفــاع عن الشــعب الفلســطيني والعمل لدى 
الجهــات الدوليــة لفــك هــذا الحصــار والدعوة 
إلى تشــكيل لجنــة تحقيق في اآلثــار الكارثية 
للمشــروع.  ودعا التقرير جميع منظمات حقوق 
اإلنســان والمحافــل الدوليــة بضــرورة العمل 
الفوري إليقــاف بناء هذه القنــاة من خالل رفع 
قضايا قانونية في المحاكــم المحلية والدولية، 
ودعــوة اتحــادات الحقوقييــن والقانونيين في 
العالم وخاصــة اتحاد المحامين العــرب ونقابة 
المحامين المصريين لرفع دعــوى لدي الجهات 
والمحاكم المختصة في مصر إليقاف المشــروع 
الظالــم. وأدان التقريــر تــورط محمــود عباس 
المباشــر بفكرة القناة المائية األمر الذي يجعله 

تحت طائلة المسئولية القانونية والشعبية.

 د. بحر: الصظاة المائغئ تحضض خطرا 
جسغما سطى السقصات المخرغئ الفطسطغظغئ 

عقد المجلس التشريعي جلسة خاصة ناقش فيها تقرير اللجنتين القانونية والداخلية واألمن والحكم 
المحلي حول القناة المائية التي تقيمها السلطة المصرية على طول الحدود مع القطاع، مؤكدين 

على إضرار القناة بالبيئة الفلسطينية ومطالبين بوقفها فورا، وافتتح د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الجلسة، معتبرا القناة من أهم القضايا التي تؤرق المواطن الفلسطيني في القطاع.
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النواب: الصظاة ذات أضرار بغؤغئ وختغئ وعغ تطط رابغظ الثي لط غساطع تتصغصه شغ تغاته

التشريعي يناقش تداعيات القناة المائية على الحـــــدود مع مصر ويطالب السلطات المصرية بوقفها فورا

تشكيل لجنة شعبية
من جهتهــا قالت النائب هــدى نعيم في تعليقها 
علــى التقريــر:" يجــب أن نتعلم من درســنا في 
االعتــداءات التي تعــرض لها المســجد األقصى، 

لســنوات  بقينا  حيث 
ونســتجدي  نصــرخ 
المؤسســات  جميــع 
ت  مــا لحكو ا و
لعلهــا  والتجمعــات 
للمســجد  تنظــر 
ولكــن  األقصــى 
أصبــح  لألســف 
الزمانــي  التقســيم 
أقــرب  والمكانــي 
إلــى أن يكــون واقعا 
العالم  ولــم يتحــرك 

العربي واإلســالمي، وانما قد نفعتنا هبة الشعب 
الفلســطيني التي ســتجبر االحتالل على التراجع 

عن عدوانه على المسجد األقصى".
وأضافت: "أوصى بتشكيل لجنة شعبية فلسطينية 
مــن جميع الفصائل والنخــب والالجئين لمواجهة 
هذا األمر ألنه ضد الشــعب الفلســطيني بأكمله 
ويمــس كل مواطن فلســطيني، والبــد أن يكون 
لكل الشعب دور في فضح هذا السلوك وأن يقوم 
كل مواطن بــدوره في إيقاف هــذه الخطوة التي 

تمس حياة الشعب الفلسطيني".
أصول يجب أن يحترم

مــن بدوره أكد النائب عبد الفتــاح دخان أن القناة 
المائيــة التــي تنقل المــاء من البحر الــى الحدود 

تغرق سكان القطاع 
ممتلكاتهم  وتــؤذي 
مذكرا  وزراعتهــم، 
الســلطات المصرية 
بطيــب العالقة بين 
ــا  مضيفً الشــعبين، 
ربما نصف  بالقول:" 
الفلسطيني  الشعب 
تعود جذوره ألصول 
مصرية، وربما يصل 
عــدد مواطنــي غزة 
من  ينحــدرون  ممن 

األصول المصرية إلى مليون شخص". 
الشــعب  المصريــة باســم  الســلطات  مناشــدا 
الفلســطيني بضرورة اغــالق القنــاة المائية لما 

تشكله من تهدد شعب غزة بالفناء.
إفساد في األرض

من جهته أكد النائب 
أن  ســالمة  ســالم 
ما يقوم بــه إخواننا 
في مصر هو افساد 
فــي  األرض  فــي 
المجــاالت  جميــع 
يــة  د قتصا ال ا
عيــة  جتما ال ا و
وقــال:  والبيئيــة، 
جزاءهم  يكــون  "أن 
من جنــس عملهم، 

فمــن يحرم الشــعب 

الفلســطيني من مائــه وطعامه وشــرابه ويغمر 
أرضــه بالميــاه المالحة قــد يغرقه اهللا ســبحانه 

وتعالى".
وتابع: "لقــد منع عنا إخواننا المــرور عبر المعابر 
وحاصرونــا بالميــاه واغــالق الحــدود، والبد من 
التذكير بأن هذا المخطط كان صهيونيا منذ سنة 
2004 ولــم يجرؤ العدو علــى تنفيذه واالن ينفذه 

اخواننا وبنو جلدتنا".
الجزاء من جنس العمل

أمــا النائــب يونــس األســطل فقــال:" أن اهللا 
اوليائه  طلــب مــن 
االحسان  المؤمنين 
وذي  الجــار  إلــى 
وهــذا  القربــى 
فــي  اهللا  ميثــاق 
رساالته جميعا، وانا 
مستبشــر في هذه 
القنــاة مــن زاويــة 
سنن اهللا في عباده 
وفرعون أغرقه اهللا 
ألنــه اتخــذ الميــاه 

الوهيته،  على  دليال 
والفــت االنتباه الى ان الفراعنة عوقبوا عقوبات 

جزئية قبل العقوبة الكلية". 
موضحا أن الــذي يعاقب الناس بالمياه ســيكون 
جــزاؤه عنــد ربه من جنــس العمل، وان تشــديد 
الحصار يدلل على اننا نوشــك أن نخرج من هذه 

االبتالءات قريبا ان شاء اهللا.

حلم صهيوني
اعتبــر  جهتــه  مــن 
يحيــى  النائــب 
حلــم  أن  العبادســة 
وزراء  رئيــس 
الســابق  االحتــالل 
بأن  رابيــن  اســحاق 
تغرق غزة في البحر 
الــذي لــم يســتطع 
تحقيقه فــي حياته، 
بعــد  يتحقــق  بــدأ 
مماته، وقال: "فليهنأ 

رابيــن في قبره فهناك من يعمل على اغراق غزة 
وتجويع أهلها".

وشــدد العبادســة أن االحتالل والواليات المتحدة 
يتحملون المسئولية المباشرة فهم الذين يدفعون 
ثمــن هذه المعدات ويشــرفون على هــذا العمل 
الــذي يهدف تمامــا للقضاء على مقاومة الشــعب 

الفلسطيني.
وأكد أن هناك نوع من التواطؤ اإلقليمي والدولي 
والمحلــي لحصــار المقاومة وتجفيــف منابعها، 
وهذا المشــروع هو ثمرة التعاون، وأن الطريق 
للخــالص مما يجري هو أن تتحقق الوحدة على 
األرض آمــالً أن تؤدي االنتفاضة الفلســطينية 

هذا الدور.
وأدان العبادســة عــدم قيــام حكومــة التوافــق 
بواجباتها في مواجهــة هذه اإلجراءات على حدود 

القطاع والتي تهدد األجيال القادمة من شعبنا.

مداخالت النواب
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اســتقبل د. أحمــد بحــر النائــب األول 
لرئيــس المجلس التشــريعي بمكتبه 
في مدينة غــزة يوم أمــس األول وفد 
مجلــس مفوضيــن الهيئة المســتقلة 
لحقوق االنســان، بحضور النائبان في 
المجلس يحيى العبادسة، ومحمد فرج 
الغول، وأمين عام المجلس التشريعي 
د. نافذ المدهون، وتــرأس وفد الهيئة 
المفــوض العام د. أحمــد حرب، وبحث 
الطرفات قضايــا عدة ذات بعد قانوني 
وحقوقــي علــى مســتوى قطــاع غزة 

والضفة الغربية. 
وأكد بحر علــى تكامليــة العالقة بين 
مــن  والهيئــة  التشــريعي  المجلــس 
جهة وبيــن التشــريعي والمؤسســات 
الحقوقيــة والقانونيــة كافــة من جهة 
أخــرى، معربــا عــن دعم التشــريعي 
تســاند  التــي  والمؤسســات  للجهــود 
العمــل الرقابــي وترفــع مــن جودته، 
شــاكرا المؤسســات العاملــة بالمجال 
القانونــي والحقوقــي، وفــي مقدمــة 
تلــك المؤسســات الهيئــة المســتقلة 
التي شــكرها علــى تقريرها عن العام 
بالمتــوازن،  وصفــه  الــذي  2014م 
ا أن المجلس التشريعي كان  مســتدركً
قــد أبدى في حينه بعــض المالحظات 
عليــه، غيــر أن التشــريعي يحترم كل 
التقاريــر الحقوقية والقانونية الصادرة 
عــن المؤسســات المحليــة والوطنيــة 
والتــي تعالــج األوضــاع الفلســطيني 

الداخلية وتهتم بحالة حقوق االنسان.
تجاوزات الضفة

ودعا بحــر الهيئة لتفعيــل دورها فيما 
يتعلق بتجــاوزات حقوق االنســان في 
الضفة الغربية وخاصة تلك التجاوزات 
التــي ترتكبهــا األجهــزة األمنيــة في 
الضفة ضد المقاومة وشــباب انتفاضة 
القــدس، مطالبــا الهيئــة بــدور أكثر 

فعاليــة تجــاه ممارســات االحتــالل وجنوده 
الذين يرتكبون جرائم حرب بإعدام الشــباب 
والفتيات بدم بارد في شوارع الضفة والقدس 

بحجج واهية. 
وأشــار لضــرورة بــذل الهيئــة أقصــى مــا 
تستطيع من جهود نحو فتح أبواب المجلس 
التشــريعي أمام رئيس المجلــس واألعضاء 
من كل الكتل والقوائم، حتى يتســنى عقد 
جلســة موحدة تجمع نــواب المجلس كافة، 
مســتغربا تصرفــات كتلــة فتــح المخالفة 
للقانــون والرامية لتغييب دور الكتل األخرى 
بما فــي ذلك رئيس المجلس د. عزيز دويك 
على الرغم من كونه حراً طليقاً خارج سجون 

االحتالل منذ بضعة أشهر. 
بــدوره ذكر رئيــس لجنــة الرقابــة وحقوق 
االنسان في المجلس التشريعي النائب يحيى 
العبادسة أن قطاع غزة وكل مواطنيه يعانون 
جراء سياســة الســيد محمود عباس وظلمه 
ا أن األخير يسرق  الذي يمارسه بحقهم، مضيفً
مقــدرات غزة وأموالهــا دون أن ينفق من هذه 

األموال شــيء على حاجات القطاع، متســائال 
عــن دور الهيئة تجــاه تلك الجرائم؟، وســبب 
ســكوتها عن تجاوزات الرئاســة فــي رام اهللا 
للقانون والدســتور الفلسطيني، مشددا على 
أن الهيئــة تعمل وفقــاً لمبــدأ االنتقائية فيما 
يتعلــق بالقضايا المختلفة في غــزة والضفة، 
مطالبا الهيئة بدور واضح وفاعل لصالح رفع 
المظلومية الواقعة على شعبنا في القطاع من 
قبل مؤسستي الرئاسة والحكومة في رام اهللا. 

الدور الرقابي على أداء السلطة
وانتقد العبادسة غياب دور الهيئة الرقابي على 
أداء الســلطة فــي رام اهللا وخاصة فيما يتعلق 
بموضــوع موازنــة العــام المنصرم، مشــيرا 
لتقرير لجنته الذي عالج فيه فســاد الموازنة 
المذكــورة ودور الســلطة فــي حصــار غزة، 
معربــا عن أمله بعدم التآمــر على انتفاضة 
القــدس من قبل مــن ســماهم بالمتآمرين 
على حقوق الشــعب الفلســطيني وانجازاته 

ومكتسباته الوطنية ونضاالته المشروعة.
وطالــب العبادســة الهيئــة بتزويــد لجنتــه 

لديهــم  المتوفــرة  والمعلومــات  بالتقاريــر 
حــول أي خروقات أو تجــاوزات للقانون بحق 
المواطنين لما لذلك مــن انعكاس جيد على 
عمل لجنته وبما يحســن مــن أدائها والقيام 
بعملها في خدمة المواطن الفلسطيني على 

أفضل وجه.   
مــن ناحيته أشــار رئيــس اللجنــة القانونية 
بالتشريعي النائب محمد فرج الغول لقانون 
الهيئــة ولوائحهــا الداخلية التــي تنص على 
ضرورة تسليم تقاريرها الرقابية والحقوقية 
لرئاسة السلطة ورئاســة المجلس التشريعي 
األمر الذي تخالفه الهيئة ســنويا حينما تقوم 
بتســليم تلك التقارير لكتلــة دون األخرى في 
المجلس التشــريعي أو لبعض لجان المجلس 
فــي رام اهللا، منوهــا لألحكام الصــادرة عن 
محاكــم الضفة الغربيــة وما فيها مــن تجاوز 
للقانــون وانتهــاك واضــح لحقــوق االنســان 
الفلسطيني، معرباً عن اعتقاده بضرورة اصدار 
الرئيس للمراســيم الالزمة إلجراء االنتخابات 
التشــريعية والعامــة على اعتبار انــه المخرج 

القانوني والدستوري من الحالة الراهنة. 

مــن جهته أشــار مفوض عــام الهيئة 
د. أحمــد حرب لتكامليــة عمل هيئته 
مــع التشــريعي وبقيــة المؤسســات 
الرقابيــة، مقدماً شــكره للتشــريعي 
على الجهــود التي يبذلها لتســهيل 
مهام طواقم الهيئة والعاملين فيها، 
ــا مــا يرتكبــه االحتــالل بحق  واصفً
شــباب انتفاضــة القــدس بالعدوان 
الكبير والتجاوز الخطير بحق االنسان 
الفلســطيني، األمر الذي يســتوجب 
السعي نحو محاكمة االحتالل وقادته 

لدى المحاكم الدولية.
وأكــد علــى أن هيئتــه ليســت جهة 
تنفيذيــة وهي تعمل وفقــاً للقانون 
وال تســعي إلعطاء الشرعية ألحد أو 
نزعها مــن أحد، مشــيرا ألن الهيئة 
تقف علــى مســافة واحــدة من كل 
األطــراف وتعمل بمهنيــة وحيادية، 
ومنوهــا ألنهم بصدد إصدار تقارير 
تخصصيــة موســعة عــن األزمــات 
الكبرى التي يعانيها قطاع غزة، وفي 
مقدمتهــا أزمة الكهربــاء، وموظفي 
القطــاع وما يتعرضــون له من ظلم 
فيمــا يتعلق بعــدم صــرف حكومة 
ومخصصاتهــم  لرواتبهــم  الوفــاق 

المالية الشهرية.
وأجرى وفد الهيئة مع رئيس وأعضاء 
التشريعي نقاشات معمقة  المجلس 
حــول قضايــا مختلفة تخــص عمل 
األجهزة األمنية في الضفة والقطاع، 
المعلومات  لتبادل بعــض  باإلضافة 
المهمة حــول حاالت معينة يشــتبه 
فيها عــدم موافقتها للقانون، واتفق 
الطرفان في نهاية اللقاء على سرعة 
تبــادل المعلومات والتقارير الصادرة 
عن الطرفين بما يعــود بالنفع على 
عمــوم المواطنين ويخــدم مصلحة 

الشعب الفلسطيني.

الاحرغسغ غساصئض طفعض سام العغؤئ المساصطئ لتصعق اقظسان
دعاهم لرصد تجاوزات االحتالل والعمل لمحاكمة قادته

ندد المجلس التشــريعي الفلســطيني 
بمحاكمة النائب حسن يوسف.

وفــي تصريـــــح مقتضـــــب أدلى به 
د.  أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس 
المجلس التشريعي حول إعادة اختطاف 
ومحاكمة النائب حسن يوسف من قبل 
االحتالل، قال بحــر:" هذا تجاوز خطير 
للقوانين الدولية كافة، وضرب بعرض 
الحائط للحصانة البرلمانية التي يتمتع 

بها النواب المنتخبون ديمقراطيا".
وكان االحتالل قد أعاد اختطاف النائب 
حســن يوســف بعد محاصرة منزله في 
بمحتوياتــه،  والعبــث  اهللا  رام  مدينــة 
وحكم عليه بالســجن االداري لمدة ستة 

أشهر. 

الاحرغسغ غظثد بمتاضمئ 
الظائإ غعجش

قــدم د. احمد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي يرافقــه النائبــان 
العبادســة  ويحيــى  االســطل  يونــس 
واجــب العزاء بالشــهيد خليــل أبو عبيد 
من محافظة خانيونــس، وأكد بحر لدى 
زيارته بيت العزاء على أن شعبنا مستمر 
بانتفاضة القــدس حتى كنس االحتالل، 
منوهاً ألن المؤامرات الدولية واإلقليمية 
لــن تثني شــعبنا عــن تحقيــق مطالبه 

العادلة.  
ويهنئون أسيراً محرراً

إلى ذلــك زار بحر والنائــب عبد الرحمن 
الجمل منزل األســير المحرر من سجون 
االحتالل خليل أبو شــنب مــن محافظة 
الوســطى وقدما لــه التهنئة بمناســبة 
االفراج عنه من ســجون االحتالل، ونقل 

أبو شــنب تحيات األسرى معرباً عن امله 
بتحريرهــم في القريــب العاجل، بدوره 
بــارك النائب الجمل لألســير ابو شــنب 

تحــرره، وأضــاف قائــالً:" إننا سنســتمر 
بالعمل بكل الوسائل حتى تحرير أسرانا 

البواسل من سجون االحتالل".  

الاحرغسغ غصثم واجإ السجاء بالحعغث أبع سئغث 
وغعظأ أجغر طترر با�شراج سظه طظ جةعن اقتاقل
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عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكم 
المحلــي في المجلس التشــريعي ورشــة 
عمل حــول واقع المخيمات الفلســطينية 
حــول  واضحــة  برؤيــة  الخــروج  بهــدف 
المخيمــات  تواجههــا  التــي  المشــاكل 
لوضــع توصيــات  والتوصــل  وقاطنيهــا 

مناسبة لحلها.  
وترأس النائب إســماعيل األشقر الجلسة 
التي حضرها أعضــاء اللجنة النواب مران 
أبــو راس، خليــل الحية، ســالم ســالمة، 
الشــنطي،  وجميلــة  عــدوان،  عاطــف 
وبمشاركة كل من وكالء وزارات اإلسكان، 
والحكــم المحلــي، والتخطيــط وعدد من 
رؤســاء البلديات في القطــاع، ولفيف من 
والقانونييــن  واألخصائييــن  المهتميــن 
اللجــان  عــن  وممثليــن  واألكاديمييــن، 

الشعبية في المخيمات.
وافتتح األشــقر الجلســة موضحــاً الهدف 
األساســي مــن عقدهــا وهــو البحث في 
المرجعية القانونية للمخيمات الفلسطينية 
ودور اللجــان الشــعبية وصالحياتهــا في 
إدارة شــئون المخيمات خاصة في ملكية 
داخــل  والتنظيــم  واألبنيــة  األراضــي 
المخيمات ومدى اعتــراف االونروا باللجان 
الشــعبية والصالحيات التنفيذية الموكلة 
لهــا نحو المخالفين ومــدى الحاجة لوجود 

تشــريع قانوني ينظم حياة الناس داخل 
المخيمات.

وتحــدث المشــاركين فــي الورشــة عن 
عشوائية البناء داخل المخيمات، والبنايات 
والبنيــة  واألزقــة  والشــوارع  المرتفعــة 
التحتيــة، والخدمــات الصحيــة والبيئية، 
واألبنية التجارية وارتفاع ســعر األراضي 
المخيمــات، وعــن اإلطــار  داخــل هــذه 
عــدم  والتنظيمــي ومشــكلة  القانونــي 

أكــد د. أحمد بحــر النائب األول لرئيــس المجلس 
التشريعي الفلسطيني أن الزيارة المفاجئة لألمين 
العــام لألمــم المتحــدة بــان كي مون لفلســطين 
المحتلــة تأتــي فــي إطــار محاولة وقــف انتفاضة 

القدس، وهي ستبوء بالفشل.
ولفــت بحــر خــالل افتتاح معــرض نظمتــه وزارة 
الثقافــة بغــزة إلــى أن األمــم المتحــدة والرباعية 
الدولية يبذلون جهود مســتمرة في محاولة يائسة 
لوقــف انتفاضة القدس، وانقــاذ الكيان الصهيوني 
ومنحــه طوق نجاة، مؤكدا أن االنتفاضة ستســتمر 

التنســيق بين المؤسسات المعنية وغياب 
المســؤولية والضوابط التي تنظم ملكية 

األراضي واألبنية داخل هذه المخيمات. 
بدورهم تساءل النواب عن دور المؤسسات 
الرسمية وبخاصة وزارات الحكم المحلي، 
واإلســكان، وســلطة األراضــي، والدفــاع 
المدنــي، والبلديات، وكذلك المؤسســات 
الشــعبية كلجــان المخيمــات ودورها في 
العمــل علــى توفيــر عوامــل الســالمة، 

حتى تحرير القدس.
واســتنكر الصمت الدولــي المتخاذل تجــاه جرائم 
االحتالل االســرائيلي بحق القــدس وكذلك اعدام 
المواطنيــن المدنيين في الطرقات وأمام شاشــات 
التلفاز، واستمرار محاوالتهم تقسيم القدس زمانيا 

ومكانيا، بهدف إقامة الهيكل الزعوم.
وناشد بحر قادة العالم واألمتين العربية واالسالمية 
وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي 
بتحمل مســئولياتهم وواجبهم تجــاه ما يحدث في 
القــدس، وجلــب قادة االحتــالل للمحاكــم الدولية 

وتنظيــم األبنيــة، والشــوارع واألراضي، 
حيــاة  علــى  ايجابيــاً  تنعكــس  والتــي 
المواطنين داخل المخيمات، مؤكدين على 
أن تشخيص الحالة واضح ومتمثل بوجود 
خطر حقيقي وبيئي على حياة المواطنين 

داخل المخيمات.
وأوصى المجتمعون والمشاركون بالورشة 
بضــرورة تشــكيل لجنة مشــتركة إلدارة 
شــؤون األبنية والتنظيم داخل المخيمات 

لمحاكمتهــم على جرائمهم بحق القــدس وأهلها، 
وكذلك الوقــوف إلى جانب حق شــعبنا في الحرية 

والتحرير وتقرير مصيره.
واستنكر اســتمرار التنســيق األمني الذي تمارسه 
أجهــزة عباس األمنية فــي الضفة الغربيــة، داعيا 
لوقفه فــورا، ومناصرة جهــود االنتفاضة بدالً من 
خذالنهــا، مشــددا على ضــرورة اســتمرار العمل 
المقاوم إلخراج األسرى من سجون االحتالل بصفقة 
وفاء األحرار "2" اســتكماال لصفقة المقاومة األولى 

التي نعيش ذكراها الرابعة هذه األيام.

مــن وزارة الحكــم المحلــي، والبلديــات، 
المهندســين،  ونقابــة  اإلســكان،  ووزارة 
والدفاع المدني، والوكالة واللجان الشعبية 
بالتوافــق، والعمــل على الحد مــن زيادة 
الســكن داخــل المخيمــات لتوفير فرصة 

تنظيمها حسب األصول والقانون.
والحد مــن ارتفاع المباني ألكثر من ثالث 
طوابــق، وإعفاء الســكان الموجودين من 
الرسوم مقابل االلتزام باللوائح المنظمة 

لألبنية داخل المخيمات.
كما أوصــى المجتمعون بالتــزام أصحاب 
بجميــع  التجاريــة  واألبنيــة  االســتثمار 
حســب  والرســوم  الهندســية  الشــروط 
األصــول والقانــون والمطابقــة لمعاييــر 
الســالمة والتنظيــم داخــل المخيمـــات، 
وفيما يتعلق بالشــوارع الرئيســية داخل 
المخيمات اجمع المشــاركين على ضرورة 
ان تمــارس البلديــات صالحياتها حســب 
المخططات الهندسية واللوائح التنظيمية 

المعمول بها في البلدية.
كما اتفق المشــاركين على تشكيل لجنة 
برئاسة لجنة الداخلية واألمن بالتشريعي 
المحلــي،  الحكــم  وتشــارك فيهــا وزارة 
وسلطة األراضي، ووزارة اإلسكان، واللجان 
الشــعبية الســتكمال صياغــة التوصيات 

المناسبة حسب األصول والقانون.      

لمناقشة مشاكل الالجئين الفلسطينيين

خالل افتتاح معرض نظمته وزارة الثقافة 

لةظئ الثاخطغئ وافطظ بالاحرغسغ تسصث ورحئ سمض تعل واصع المثغمات الفطسطغظغئ

د. بتر: زغارة بان ضغ طعن طتاولئ غائسئ �جعاض اقظافاضئ

أجــرى أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس 
المجلــس التشــريعي اتصــاالً هاتفيــا مع 
رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية د. عبد 
الرزاق المقري، مقدما التعازي له وللحركة 
بوفاة المرحومة المناضلة الجزائرية صباح 

غيفيسي إثر حادث سير مؤسف. 
كمــا هاتــف بحــر عائلــة الفقيدة، مشــيدا 
بدورها الكبير في خدمة الشــعب والقضية 
الفلسطينية، وبمشاركتها في قوافل كسر 
الحصــار عن غزة، ســائال المولــى عز وجل 
أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح 

جناته. 

د. بتر غسجي بعشاة 
المظاضطئ الةجائرغئ 

خئاح غغفغسغ



تخثر سظ: 
A L  -  P  R  L  M  A  N

سكرتير التحريرهيئة التحريرمدير التحرير
ظــجار تسظ أبع ججرتسام سطغ أبع جتةعح -  طتمث سطغئ التماغثةطاجث أتمث أبع طراد

الثائرة ا�سقطغئ شغ  المةطج الاحرغسغ الفطسطغظغ

A L  -  P  R  L  M  A  N
الخميس 29 أكتوبر/تشرين األول 2015افخغرة

الســثد (174)

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

التشريعي إذ ينصح الشقيقة الكبرى
عقد المجلس التشــريعي يوم أمس األربعاء جلســة رســمية له بمقره 
ناقش فيها القناة المائية التي شــرعت الســلطات المصرية بإنشــائها 
على الحدود مع غزة وتداعياتها الكارثية وآثارها التدميرية على البيئة 
الفلسطينية والزراعة، ومخزون المياه الجوفية، وغير ذلك من السلبيات.

وناقــش نواب المجلس بعمق تقرير لجنتي القانونية والداخلية واألمن 
بالتشــريعي حول القناة المذكورة، وقد أتى التقرير على خطورة القناة 
من الناحية االقتصادية ومســاهمتها في تدمير االقتصاد الفلســطيني 
في غزة، من خالل تدمير الحقول الزراعية وإتالف التربة وتبديد المياه 
الجوفية المستخدمة لســقاية المزروعات واألشجار والمواشي والقضاء 
على مصادر الرزق آلالف العائالت األمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع األسعار 
وعجز المواطنين عن شــراء احتياجاتهم وإضعاف حركة السوق وحدوث 

كساد اقتصادي حاد بل شلل تام في اقتصاد قطاع غزة.
هــذا باإلضافــة لمخاطر أخرى سياســية واجتماعية وأمنيــة وقانونية، 
وتحذيرات الخبراء والمراقبين في مجال البيئة الذين عبروا عن خشيتهم 
من تســبب القنــاة بانهيارات أرضية أســفل المنازل الســكنية لألحياء 

الحدودية، فضالً عن تدمير التربة وتلويث الخزان الجوفي المائي. 
ان تحذيــر الخبــراء جد خطيــر بالنظر ألن القناة ســتؤدي فــي النهاية 
النهيارات أرضية للمباني والمنشــآت الواقعة فــي المنطقة الحدودية، 
باإلضافة لتضرر شــبكات الكهرباء واالتصاالت وشــبكات المياه والبنية 
التحتية وتصدع الطرق وخزانات الصرف الصحي، كما ستؤثر على متانة 
القواعد الخرســانية بســبب الزيادة الكبيرة في ملوحة التربة وســرعة 
تآكلهــا ممــا يضاعف احتماالت ســقوط المبانــي على المــدى القريب 

والمتوسط.
من هنا فقد دق نواب التشريعي بصفتهم ممثلين عن الشعب ناقوس 
الخطر من هذا المشروع الذي لطالما حلم به رئيس الوزراء الصهيوني 
األســبق "اســحاق رابين" الذي كان يرغب بإغراق غزة في البحر غير أن 
حلمه لم يتحقق في حياته، فجاء من ينفذ هذا الحلم ويجل منه حقيقة 

واقعة مع األسف الشديد. 
التشــريعي عبر نوابه نصح الشقيقة الكبرى "جمهورية مصر العربية" 
أن تعود عن قرارها، وأن توقف مشــروعها التخريبي، حتى نحافظ على 
عالقتنا االجتماعية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، وحتى يتسنى 
لمصر أن تمارس دورها في المجتمع العربي كدولة كبيرة من مكونات 

هذا المجتمع األصيل. 
إن مصــر إذا هي اســتمرت فــي طريقها هذا فســوف تلحق بالشــعب 
الفلسطيني ضرراً بالغاً بال شك، رغم قدرتها على إيقاف ذلك ومعالجة 
األمور بطرق أخرى أكثر جدوة، إن المشــروع الجاري تنفيذه اليوم على 
الحــدود المصرية الفلســطينية ليضع مصداقية مصــر ومكانتها على 

المحك. 
إننا ننتظر من عقالء مصر دوراً رشيداً بمقدورهم أن يمارسوه، لينقذوا 
سمعة بالدهم وقيادتها في أذهان المجتمع العربي ومفكريه، وليوقفوا 
تهمة االضرار باألمــن القومي العربي التي قد تلتصق بمصر وحكامها 

جراء ممارساتهم وخططهم وإجراءاتهم على الحدود مع غزة.
مصر هي شقيقتنا وستبقى كذلك، غير أن عليها أن تختار بين أن تكون 
شــقيقة كبرى لنــا، أو أن يصفها البعض بصداع الشــقيقة غير القابل 

للعالج ال قدر اهللا.  
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والقضايــا  التربيــة  لجنــة  عقــدت 
االجتماعية جلسة استماع لوكيل وزارة 
التربيــة والتعليــم د. زيــاد ثابت حول 
قضايا التعليم، ودور وزارته في تقديم 
خدمــة التعليــم بمختلــف مســتوياته 
ومراحله، وترأس الجلســة التي عقدت 
يــوم أمــس بمقــر التشــريعي رئيس 
اللجنــة النائب عبــد الرحمــن الجمل، 
وحضرها أعضاء اللجنة النواب، ســالم 
سالمة، يوسف الشرافي، محمد شهاب، 
خميــس النجار، يونس أبــو دقة، هدى 

نعيم، وجميلة الشنطي.
وثمن النائــب الجمــل دور وزارة التربية 
والتعليم وقدرتها على اســتمرار العملية 
التعليمية بشكل منتظم في ظل الظروف 
الصعبة التي يعيشها القطاع، ورغم قلة 
االمكانات المتوفرة لدى الوزارة، متسائال 
عــن عدد من القضايــا التي تخص عمل 
وزارة التربيــة والتعليــم وكذلك التعليم 

العالي هي بحاجة لتوضيح.
بــدوره اســتعرض ثابت الوضــع الحالي 
لوزارتــه وأهم العقبات التــي تقف أمام 

عملهــا، كمــا تحــدث عــن اآلالت التــي 
وضعتها الــوزارة بهدف التغلب على تلك 
العقبات، منوهــاً ألن أغلب تلك العقبات 

هي مالية، وندرة في الموارد البشرية.
ووضع ثابت اللجنة في صورة مؤسسات 
التعليــم العالي خاصــة جامعة االقصى، 
والكليــات الحكومية التي تتبــع الوزارة، 
كمــا رد علــى بعض الشــكاوى الــواردة 
ألعضاء اللجنة ووعــد بمتابعتها والعمل 
على إيجاد الحلول المناســبة والســريعة 

لها.

لجنــة التربية تعقد جلســة اســتماع لوكيل 
وزارة التربية والتعليم

جانب من حفل تأبين المناضلة الجزائرية صباح غيفيسي الذي اقيم في غزة أمس


