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التشريعي يعقد جلسة في أزقة مخيم جباليا 
ويناقش هموم الالجئين ويؤكد على قدسية حق العودة.   

بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للنكبة.. 

اللجنة االقتصادية تستمع لرئيس سلطة األراضي حول األراضي 
الحكومية المخصصة للموظفين

عقدت اللجنة االقتصادية بالمجلس التشريعي يوم أمس 
األول جلسة اســتماع لرئيس ســلطة األراضي كامل أبو 
ماضي، وذلك بمقر التشــريعي فــي مدينة غزة، بحضور 
رئيس اللجنة االقتصادية النائب عاطف عدوان، وُكاًل من 
النواب: ســالم ســالمة، يوسف الشــرافي، وجمال نصار، 
وبحث النواب مع "أبو ماضي" مشكلة األراضي الحكومية 
التي تم تخصيصها للموظفين في القطاع العام، وأسباب 

تأخر تسليمها ألصحابها. 
بــدوره أوضــح النائب "عــدوان" في تصريحــات صحفية 
خاصــة أدلى بهــا "للبرلمان" أن جلســة االســتماع جاءت 
نتيجة تلقي لجنته عدد من شــكاوى الموظفين الذين لم 
يستلموا األراضي التي خُصصت لهم حتى هذه اللحظة، 
مشــيرًا إلى أن تلــك األراضــي كان قد تــم تخصيصها 
للموظفيــن ســابًقا وفًقــا لقرار رســمي، وذلك بــداًل من 
مستحقاتهم المالية التي تراكمت لدى وزارة المالية على 
مدار ســنوات ماضية عديدة نتيجة عدم تلقيهم رواتبهم 

كاملة بفعل الحصار.
من ناحيتــه لفت "أبــو ماضي" في معــرض اجابته على 
تســاؤالت النــواب إلــى أن عدد مــن القســائم المذكورة 
يوجد أمام تسليمها عدة معيقات لوجستية وفنية ومالية، 

الداخليــة  لجنــة  عقــدت 
المحلــي  والحكــم  واألمــن 
يوم  التشــريعي  بالمجلــس 
أمس جلســة استماع لرئيس 
جهــاز الشــرطة العســكرية 
العميد جهاد محيسن، وذلك 
بمقر التشــريعي في مدينة 
غزة، بحضــور رئيس اللجنة 
النائــب إســماعيل األشــقر، 
ومقرر اللجنــة النائب مروان 
النائبــان  أبــو راس، وبحــث 
العديــد  "محيســن"  مــع 
والقضايــا  المشــكالت  مــن 
التــي تخــص عمــل الجهــاز 
ومهامــه وحــدود صالحياته، 

تعتــرض  التــي  والمعوقــات 
طواقم العاملين فيه. 

بــدوره أوضح النائب "األشــقر" فــي تصريحات صحفية 

خاصــة أدلى بهــا "للبرلمان" أن جلســة االســتماع جاءت 
لالطــالع على إنجــازات الجهاز ومعوقات عمله، مشــيرًا 
إلــى جهود لجنته في ممارســة دورهــا الرقابي على كل 

األجهــزة األمنية والشــرطية 
بما يحقــق الرقابة البرلمانية 
علــى  ومشــددًا  الفاعلــة، 
ضرورة استمرار قيام األجهزة 
تجــاه  الوطنيــة  بواجباتهــا 
المواطنيــن كافة على الرغم 
من قلــة اإلمكانيــات ونقص 

الموازنات. 
مــن ناحيته لفت "محيســن" 
فــي معــرض اجابتــه علــى 
أن  إلــى  النائبــان  تســاؤالت 
تنفيذ  فــي  جهــازه مســتمر 
مهامه الوطنية التي أوكلها له 
القانون، منوهًا إلى أن الجهاز 
يعاني من نقص فــي الكادر 
البشري والمعدات اللوجستية، وعلى الرغم من ذلك فإن 
العامليــن بالجهاز ال يدخر جهدًا مــن أجل انجاز أعمالهم 

والمهام الموكلة إليهم وفًقا للقانون.

مؤكدًا أن ســلطته مستمرة في تذليل كل تلك العقبات 
حتى تصل لمرحلة تسليم األراضي ألصحابها.

وأشــار "أبو ماضي" إلى أن هناك أراضي وقســائم أخرى 
جاري تجهيزها ووضع اللمســات األخيرة والنهائية عليها 

بهدف البدء بعملية التســليم، معربًا عــن أمله بأن يتم 
التســليم خالل األســابيع القليلة القادمة، منوهًا إلى أن 
ســلطته وطواقم العاملين فيهــا ال تدخر جهدًا من أجل 

انجاز أعمالها والمهام الموكلة إليها وفًقا للقانون.

يوقع مذكرة لجنة "الداخلية" تستمع لرئيس الشرطة العسكرية التشريعي 
مؤسســات  مع  التفاهم 
فــي  الجنائيــة  العدالــة 

فلسطين

والقضايــا  التربيــة  لجنــة 
وزارتي  تتفقد  االجتماعية 

التعليم والصحة

النائــب "نعيــم" تتفقد 
"الخدمــات  إجــراءات 
العسكرية" للمتقدمات 

لوظائف الداخلية



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

18 مايو/آيار 2017 م العــدد
)214(

A L  -  P  R  L  M  A  N
أخبار2

مؤسسات منظومة العدالة الجنائية توقع مذكرة تفاهم 

د. "بحر": المجلس التنسيقي لمؤسسات العدالة األول من نوعه في العالم العربي

"الحلبي": مذكرة التفاهم تعتبر نقلة نوعية من شأنها تحقيق العدالة الجنائية في فلسطين
وقــع الدكتــور أحمــد بحــر النائــب 
األول لرئيــس المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني نيابــة عــن المجلــس 
مؤسســات  بيــن  تفاهــم  مذكــرة 
فــي  الجنائيــة  العدالــة  منظومــة 
فلســطين، بحضــور ممثليــن عــن 
المؤسســات المشاركة بالتوقيع على 
الوثيقــة وذلــك باحتفاليــة أقيمــت 
أخيــرًا بفندق المتحف على شــاطئ 
بحر غزة، بمشاركة خبراء ومسؤولين 
وأكاديمييــن وقضــاة، ولفيــف مــن 

المهتمين بالعدالة والقانون.
وقال "بحر" في كلمه له:" إننا نحتفي 
بتشكيل مجلس تنسيقي لمؤسسات 
منظومة العدالة في فلســطين، هو 
النموذج األول من نوعه على مستوى 
العالــم العربي بل وعلى المســتوى 
اإلقليمي، وقد جاء هذا المجلس نتاج 
جهــد كبير شــاركت فيه مؤسســات 
الحكمــة  وبيــت  العدالــة  منظومــة 

لالستشارات".
وأكــد علــى أن المجلس التشــريعي 

ســيكون له دور كبير في تسهيل عمل هذا المجلس 
واللجــان المنبثقــة عنه، منوهًا إلى أن المؤسســات 
الموقعة على المذكرة سوف تعمل يدًا بيد لمكافحة 
الجريمــة ووقــف أنــواع التعذيــب كافــة، وتوســيع 
مســاحات الحرية اإلعالمية وحرية التعبير عن الرأي 
وفقًا للقانون، وســيكون شــعار المجلس التنسيقي 

"نحو فلسطين خالية من الجريمة".
مــن جهته قــال رئيــس المجلــس األعلــى للقضاء 
المستشــار عبد الرؤوف الحلبي:" إن مذكرة التفاهم 
تعتبر نقلة كبيرة ونوعية في العمل لتحقيق العدالة 

الجنائية في فلســطين". مؤكدًا على ضرورة العمل 
وفًقا لما جاء ببنود المذكرة، ووضعها موضع التنفيذ 
علــى أرض الواقع وعدم التأخير في تطبيقها عمليًا 
وانجازها، ألن ذلك يساهم في تحسين وضع العدالة 
الجنائية في فلســطين سواء على مستوى القضاء أو 
غيــره من أروقة العمل القضائــي ومنظومة العدالة 

الجنائية.  
يذكــر أن توقيــع المذكرة يأتي انطالقــَا من حرص 
مؤسســات منظومة العدالة الجنائية في فلســطين 
والمكونــة مــن )المجلس األعلــى للقضــاء، النيابة 

العامــة، المجلــس التشــريعي، وزارة العــدل، وزارة 
الداخليــة، وزارة الخارجية، واألمانــة العامة لمجلس 
الــوزراء( علــى تعزيز التنســيق والتعــاون بينها في 
سبيل الوصول ألهدافهم في تحقيق العدالة وضمان 
مبدأ سيادة القانون وتحقق األمن والسلم المجتمعي 

ومكافحة الجريمة ومعاقبة المجرمين.
وتسعى المذكرة لتحقيق العدل ومبدأ سيادة القانون، 
وبهدف ضمان التزام كافة مؤسسات منظومة العدالة 
بالقانون وممارســة دورها في منــع التعذيب واألخذ 
بالسياســات الجنائيــة الحديثة بمــا ال يتعارض مع 

أحكام القانون الفلســطيني الداخلي 
وبما ال يخل بقواعــد القانون الدولي 
والقانون الدولي اإلنســاني والقانون 
الدولــي لحقــوق االنســان والقانــون 
الجنائــي الدولــي وكافــة المواثيــق 

واالتفاقيات الدولية.
وأوضحت المذكرة أن المجلس له الحق 
فــي وضع السياســات العامة إلصالح 
وتطويــر عمل منظومــة العدالة في 
فلســطين، وتشــكيل لجان فنية من 
أجل وضع األسس واللوائح واألنظمة 
الالزمة لتنفيذ السياسات العامة التي 

يقرها المجلس التنسيقي.
كمــا لــه الحق فــي وضــع التعليمات 
الالزمــة والضروريــة لتنظيــم عمل 
للمجلــس  التابعــة  الفنيــة  اللجــان 
التنسيقي، وضمان تبادل المعلومات 
بين مؤسســات منظومة العدالة من 
خالل وضع اآلليات لســهولة االطالع 
على معلومات وبيانات كل طرف من 

أطراف الموقعة على هذه المذكرة.
ومن الجدير ذكــره أنه من صالحيات 
المجلــس وضع التوصيات الالزمــة لتعديل األنظمة 
والتعليمات بما يضمن األخذ بالمستجدات والتطورات 
التكنولوجية والسياسات الجنائية الحديثة، وتنظيم 
اللقاءات التثقيفية وورش العمل الخاصة بنشر ثقافة 
العدالة بين كافة الجهات الرسمية واألهلية والقطاع 
الخاص، وكذلك وضع األســس للتواصــل والتعامل 
مع مؤسســات المجتمع المدني ومؤسســات القطاع 
الخــاص والتجمعات األهلية األخــرى ولجان اإلصالح 

وغيرهم.

النائب "نعيم" تتفقد إجراءات "الخدمات العسكرية" للمتقدمات لوظائف الداخلية 
زارت النائــب في المجلس التشــريعي هدى 
نعيــم المديريــة العامــة للخدمــات الطبيــة 
العســكرية التابعة لــوزارة الداخليــة واألمن 
الوطنــي، وأطلعت على اإلجــراءات المعمول 
بهــا فيما يتعلق بالنســاء المتقدمات لشــغل 
وظيفــة أفــراد ومجنــدات للعمــل باألجهــزة 
األمنيــة فــي القطــاع، وكان مديــر مديرية 
الخدمات العســكرية العميد سعيد السعودي 
ووفــد من األطباء في المديرية في اســتقبال 
النائبة "نعيم" مرحبين بحضورها، ومقدمين 
لها شــرحًا وافيًا عن طبيعة الخدمات الطبية 

المقدمة في المديرية.  
وتأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات التفقدية 
لمتابعة إجــراءات الفحــص الطبــي واللياقة 

للمتقدمات لوظائف وزارة الداخلية.
وقالــت النائب "نعيم" إن المجلس التشــريعي 
يتابــع جميــع الملفــات والقضايــا الحكوميــة 
واإلجراءات المتخــذة فيما يتعلق بالمواطنين، 

وأن هــذه الزيــارة تأتــي للتأكــد من ســالمة 
اإلجــراءات التــي تتخذهــا الخدمــات الطبيــة 
العسكرية للفحص الطبي للمتقدمات للوظائف 

الحكومية وخاصة وظائف وزارة الداخلية.
مــن جانبه شــكر العميد "الســعودي" النائبة 
"نعيم" على اهتمامها ومتابعتها لســير عمل 
الخدمات الطبية العسكرية وطبيعة اإلجراءات 
التــي تخــص الفحــص الطبــي للمتقدمــات 
لوظائــف وزارة الداخليــة، مشــددًا علــى أن 
مديريتــه تقــدم الخدمــة الطبيــة المتميزة 
للمواطنين كافة عسكريين ومدنيين، مشيرًا 
إلى أن األطباء وطواقم العاملين بالمديرية ال 
يدخرون جهدًا في سبيل بلسمة جراح شعبنا 
وتقديــم العون الطبي للمرضــى والمصابين 
وكل مــن يلجأ للمديرية بهدف الحصول على 
الخدمة الطبيــة، داعيًا لفك الحصار عن غزة 
لتتمكــن مديريته مــن القيــام بواجبها على 

أكمل وجه.
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3 أخبار ومقاالت

في ذكرى النكبة .. 
حقوقنا وثوابتنا دونها المهج واألرواح

قيل الكثير عن الذكرى ال69 للنكبة، وما حملته من مآٍس ومصائب ألمت بشعبنا الفلسطيني 
وقضيته الوطنية، لكن أحداث النكبة الجسام وفصولها األليمة الممتدة في واقع وحياة شعبنا 
حتى اليوم، تبقى حدثًا مجردًا مالم تقترن بحراك وطني هادر يعيد االعتبار لقضيتنا العادلة 

في ظل المخططات السياسية الغاشمة التي تتربص بها نذر التصفية واالستهداف.
إن الواقع الذي يعيشــه شــعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية اليوم شــديد الخطورة، فغزة 
تواجه حصارًا مدمرًا يحاول تركيع مقاومتها وخنق أهلها، فيما تواجه القدس والضفة الغربية 
سعار التهويد وسرطان االستيطان وتستباح أرضها ويُنّكل بأهلها، قتاًل وبغيًا وعدوانًا، صباح 
مســاء، بينما يتعرض أهلنا في أراضي ال48 لحمالت صهيونية عنصرية تستهدف سلخهم 
عــن هويتهــم الوطنية وإجبارهــم على الرحيل عــن ديارهم، في الوقت الذي تشــتد فيه 
المؤامرات على أبناء شــعبنا في الشــتات، وخصوصًا في مخيمات اللجوء القسرية، وما إبادة 

وتدمير مخيم اليرموك بسوريا عنا ببعيد.
كل ذلك يفرض على شــعبنا، قوى وفصائل وشــخصيات وطنيــة ومنظمات مجتمع مدني 
وشرائح شعبية، سرعة التحرك من أجل إنقاذ الحقوق والثوابت الوطنية من مخاطر التصفية 
الداهمة التي يجري بلورتها والتحضير لها إقليميًا ودوليًا برعاية أمريكية مباشــرة، والعمل 
على إحباط هذه الصفقة التصفوية التي يتساوق معها رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

عباس ويعلن عن استعداده التام للعمل بها والوفاء بمقتضياتها.
إن حــق عــودة الالجئيــن الذي شــكل الرمزية األهــم التي ارتبطت بواقع ومســار شــعبنا 
الفلســطيني وقضيته الوطنية، ال يمكن الســماح بالمســاس والعبث به تحت أي ظرف من 
الظروف، وال يمكن القبول بتفريقه من مضامينه تحت ســتار مخطط التعويض والتوطين، 
وكما ســقط مخطط التعويض والتوطين في الماضي فإن شــعبنا ســوف يواجه أي مخطط 
ابتــزازي قــادم برفض تام، وســيعمل علــى كبحه وإفشــاله مهما بلغ الثمــن ومهما كانت 

التضحيات.
إننا أحوج ما نكون اليوم إلى صف وطني فلسطيني متراص يعيد صياغة المعادلة الوطنية 
من جديد، ويتولى إعادة برمجة محددات ونواظم العالقة مع االحتالل الصهيوني والمحيط 
اإلقليمي والدولي على أســس جديدة تنبذ طأطأة الرؤوس والهامات، وتتعامل مع منظومة 
الحقوق والثوابت الوطنية الفلســطينية بمنطق الرعاية واالحتضان التام، وتستعد أن تبذل 

في سبيل الدفاع عنها المهج واألرواح والدماء.
ولن يتأتي ذلك إال عبر اصطفاف وطني عريض يجبر السلطة الفلسطينية وحركة فتح على 
تغيير سياساتها الراهنة والعودة إلى الحضن الوطني، واإلقالع عن الدوران في فلك المواقف 
اإلقليمية والدولية التي تضمر لنا ولقضيتنا الشر والهالك، وتحاول طمس هويتنا الوطنية، 

وبث الفتنة في صفوف شعبنا.
في الذكرى ال69 للنكبة نؤكد على قدســية حق العودة، فهو حق فردي وجماعي غير قابل 
للمساواة واالبتزاز، ولن نقبل أن يخضع لترهات التفاوض تحت أي ظرف من الظروف، فهؤالء 
الالجئــون الذيــن عانوا األمرين منذ النكبة وحتي اليوم ال يجــوز وال يمكن خيانتهم وتجاوز 
قضيتهم مهما بلغ اإلرهاب الصهيوني، ومهما اختلت موازين القوى أو بلغت شدة الضغوط 

واإلمالءات اإلقليمية والدولية.
ومع ذلك فإن األنباء والتسريبات تشي بسلبية بالغة تجلي موقف السلطة الفلسطينية حيال 
قضيــة الالجئين وحق العودة وســائر القضايا األخرى، ما يجعلنا ندق جدار الخزان ونشــعل 
األضواء الحمراء أمام شــعبنا كي ال يستيقظ ذات صباح على صفقة التنازل عن حق العودة 

وبقية حقوقنا وثوابتنا الوطنية.
ال نريد وال ينبغي أن يدمن شعبنا االنتظار حتى وقوع الكارثة، إذ أن مؤشراتها واضحة للعيان 
وما يجري من لقاءات علنية وأخرى وراء الكواليس في عواصم بعض الدول المجاورة وبعض 
العواصــم الكبرى يؤكد أن الخطــر قد اقترب كثيرًا، وأن الحقوق والثوابت الفلســطينية قد 
دخلت دائرة المساومات الرخيصة التي ال تخضع للقيم الوطنية ومعايير اإلجماع الفلسطيني 

العام.
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نحــذر من نكبة جديدة يتــم صناعتها إلجهاض 
حقوقنا وثوابتنا الوطنية، ومالم يتحد شــعبنا الفلســطيني بكل قواه ومكوناته السياســية 
والمجتمعية للتصدي لهذا الخطر الداهم فان التداعيات ســتكون وخيمة والثمن فادحًا بكل 

المقاييس.
وعلى أية حال، ســوف نبقي نصدح بحقوقنا الوطنية الخالدة على رؤوس األشهاد، ونتصدى 
لكل من يحاول العبث بها أيًا كان، وســنظل نحمي ونصون حقوقنا وثوابتنا الوطنية، وعلى 

رأسها حق العودة، بدمائنا وأرواحنا واموالنا حتى يمنّ اهلل علينا بالنصر والتحرير.
سنعود بعز عزيز أو بذل ذليل إلى أرض اآلباء واألجداد مهما طال الزمن، وسيتسم ال جئونا 
عبير زهور يافا وحيفا وعكا وصفد وبيســان بإذن اهلل وستظل المقاومة سبيلنا الوحيد حتى 
عودة الالجئين وتحرير األرض والمقدســات، "ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهلل، ينصر من 

يشاء وهو العزيز الرحيم" 
" ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبًا".

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

"لجنة التربية" تلتقي رئيس قطاع الصحة وتندد بدور وزارة 
الصحة برام اهلل في مصادرة أدوية غزة   

استمعت لرئيس قطاع التعليم

عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية بالمجلس التشريعي اجتماعين 
منفصلين مع ُكاًل من رئيسي قطاعي الصحة والتعليم في اللجنة اإلدارية 
الحكومية د. باســم نعيم، وكمال أبو عــون، واطلعت منهما على أحوال 

القطاعين وأخر مستجدات العمل لديهما، وذلك أثناء األسبوع الجاري. 
زيارة رئيس قطاع الصحة 

حيث التقــى وفدًا من اللجنة ضم ُكاًل من النــواب: عبد الرحمن الجمل، 
خميس النجار، يوســف الشــرافي، ســالم سالمة، محمد شــهاب، جميلة 
الشــنطي، وهدى نعيم، برئيس قطــاع الصحة والبيئة د. باســم نعيم 
بمقــر وزارة الصحة في مدينة غزة، وناقش الوفــد أوضاع وزارة الصحة 
ومستشفياتها ومراكزها في ظل امتناع وزارة الصحة برام اهلل عن توريد 
بعض األدوية والمستلزمات الصحية لمستشفيات القطاع، منددين بهذا 
الدور الذي وصفوه بغير المعقول ومن شــأنه تشديد الحصار على قطاع 

غزة. 
بدوره أوضح مســؤول الملف الطبي بلجنة التربية النائب خميس النجار 
بأن هــذا االجتماع يأتي في إطــار متابعات لجنته لما آلــت إليه األوضاع 
بمستشــفيات الوزارة بغزة ظل القرارات واإلجراءات غير المســئولة من 
قبل السلطة الفلسطينية في رام اهلل بحق مواطني ومرضى قطاع غزة، 
مضيًفا:" جئنا لنشارك الوزارة في الهموم والبحث عن حلول لهذه المأساة 
فــي ظل التحديات واألعباء التي تواجههــا وللتغلب على األزمة الطاحنة 

التي صدرتها رام اهلل لغزة".
بدوره شكر د. باسم نعيم اللجنة على اهتمامها وعملها الدؤوب لمتابعة 
األوضــاع الصحيــة ومؤازرتها للوزارة فــي ظل هذه الظــروف العصيبة 

وحرصها الشديد على حياة المواطنين والمصلحة العامة للمواطن.
وأشــار "نعيم" الى التحديــات التي تواجههــا وزارة الصحة على الصعيد 
المالــي والــكادر الطبــي في ظل اســتمرار الحصــار والقــرارات األخيرة 
المجحفة بحق الوزارة في قطاع غزة من قبل السلطة في رام اهلل خاصة 
ما يتعلــق بمنع وصول األدوية والمســتلزمات الطبية الى مستشــفيات 
القطــاع باإلضافة الــى نقص كبير في الكــوادر الطبيــة خاصة األطباء 

والممرضيــن مما يــؤدي الى زيــادة العبء الوظيفي لدى الــكادر الطبي 
باإلضافة الى نقص حاد في األجهزة الطبية، مشيرًا الى مشكلة الكهرباء 

وعدم توفر وقود مولدات الكهرباء في المستشفيات، مؤكدًا أن كل هذه 
المشكالت تؤدي الى اعاقة عمل الوزارة. 

وشــدد أن وزارتــه تعانــي من االســتنزاف علــى صعيد الكادر البشــري 
واألجهزة والتجهيزات الطبية بشــكل يومــي، داعيا لمواجهة هذه األزمة 

بكل السبُل والوسائل. 
مــن جانبهم أكــد أعضاء اللجنة أن مــا يقوم به االحتالل والســلطة في 
رام اهلل بحــق المواطنين في غزة خاصــة اإلجراءات األخيرة ومنع وصول 
الدواء والمســتلزمات الطبيــة للمرضى يتعارض ويتنافــى مع المواثيق 

واالتفاقيات اإلنسانية والدولية. 
وحملــت اللجنة االحتالل والســلطة المســؤوليات اإلنســانية والقانونية 
والصحيــة عــن كل ما يترتــب على الحصار مــن آثار ســلبية على حياة 
المواطنيــن والمرضى، داعيــن الوزارة في رام اهلل للقيام بمســئولياتها 
والعــدول عن هــذه القرارات وإمــداد الوزارة في غــزة بكافة االحتياجات 
والمستلزمات الطبية، مناشدين الهيئات والمؤسسات اإلنسانية كافة بما 
فيها منظمة الصحة العالمية إلنقاذ سكان قطاع غزة من الكارثة الصحية 

الوشيكة.
زيارة رئيس قطاع التعليم 

إلى ذلــك زارت اللجنة رئيس قطــاع التعليم والثقافــة باللجنة اإلدارية 
الحكوميــة كمال أبو عون، بمقــر وزارة التربية والتعليم بغزة وذلك يوم 
أمس األول، واســتمعت لشــرح مفصل منه حول األوضاع التعليمية في 
مؤسسات الوزارة، وخاصة مؤسسات التعليم العالي بما فيها من جامعات 

ومعاهد والعقبات التي تواجهها وخطط الوزارة للتغلب عليها. 
بدوره أوضح النائب عبــد الرحمن الجمل أن اللقاء يأتي في إطار متابعة 
لجنته لقضايا التعليم في البالد، وتحديدًا المشكالت المتعلقة بالمنهاج 
الدراســي الجديد لعام 2017-2016م والخاص بالتعليم األساســي من 
الصــف األول إلــى الرابع، ونوه "الجمــل" إلى أن االجتمــاع ناقش أوضاع 

موظفي العقود وبعض القضايا التي تخص األوقاف والشؤون الدينية.
يذكر أن الوفد ضم ُكاًل من النواب: عبد الرحمن الجمل، ســالم ســالمة، 

محمــد شــهاب، هدى نعيــم، ويونس أبو دقــة، باإلضافة لوكيــل وزارة 
التعليم زياد ثابت، وبعض المسئولين بالوزارة. 

أعضاء اللجنة لدى اجتماعهم مع رئيس قطاع الصحة د. باسم نعيم

أعضاء اللجنة لدى لقائهم مع رئيس قطاع التعليم كمال أبو عون
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التشريعي يعقد جلسة خاصة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للنكبة ويشدد على قدسية حق العودة

مخيم جباليا رمز معاناة الالجئين 
 بــدوره أشــار د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي إلــى أن هــذه الجلســة تعقد 
في مخيــم جباليا لمناقشــة ذكرى النكبة التاســعة 
والستين، في إطار تكريس نهج المجلس التشريعي 
في عقد جلساته من قلب المعاناة، وأضاف:" من هنا 
حيــث مخيم جباليا مخيم الثــورة مخيم الصمود من 
منقطة الفاخــورة التي ارتكب بهــا االحتالل جريمة 
قتل بشــعة في مراكــز اإليواء أثناء العــدوان األخير 
على القطاع نعقد هذه الجلسة لنلفت األنظار لمعاناة 

الالجئين بالمخيمات".
وشــدد "بحر" على أن الفلســطينيون ومــع الذكرى 
التاسعة والستين للنكبة أصبحوا أكثر إصرارًا وتشبًثا 
بحقهــم التاريخي في أرض فلســطين التي هُجروا 
منهــا قصرًا عام 1948، مؤكدين أن حق العودة حق 
فردي وجماعي لكل الفلسطينيين، وال يجوز التفريط 
فيه وال يســقط بالتقادم. وأن من تســول له نفســه 
التنازل عنــه يعد مرتكبًا لجريمــة الخيانة العظمى 
بحق شــعبه وقضيته، وذلك بموجب المادتان الثالثة 
والسادســة من قانون حماية حق العودة الصادر عن 

المجلس التشريعي في العام 2008م. 
"عباس" منتهي الوالية

وأكــد أن مشــاريع التســوية السياســية التــي يروج 
لها محمود عباس بالتنســيق مــع اإلدارة االمريكية 
والكيــان الصهيونــي ســيُكتب لها الفشــل الحتمي 
ال محالــة، مشــددًا علــى أن واليتــه قــد انتهت في 
بدايــة العام 2009 ولم يعد يمثل إال نفســه، منددًا 
بإجراءاتــه وقراراتــه القاضيــة بمنــع الــدواء وقطع 
الكهربــاء وتشــديد الحصار على غــزة، منوهًا على 
أن المشــاريع الخيانية التي تروج لها سلطة "عباس" 
تشكل ضربة لكل أشــكال النضال والكفاح الوطني 
الفلسطيني وإهانة ألسرانا البواسل الذين يخوضون 

اضراب الكرامة والحرية. 
حق مقدس

وشــدد علــى أن شــعبنا الفلســطيني مصمم على 
حــق العــودة كحــق مقــدس لكل فــرد، وقــال:" إن 
القرارات والقوانين التي تسنها الحكومة اإلسرائيلية 
والكنيســت اإلســرائيلي وكان أخرها قانون يهودية 
الدولة الذي صادق عليه الكنيست الصهيوني بالقراءة 
التمهيدية يوم األربعاء 10/5/2017 ال تساوي الحبر 
الذي كتبت فيه، فشــعب فلســطين هــو الذي يقرر 
حاضره ومســتقبله إلى األبد على أرضه كما سيظل 

متمسكا بماضيه الحضاري وبإرثه الثقافي".
ودعا المجتمع الدولي عامــة واألمم المتحدة خاصة، 

لتحمل مســؤولياتهم التاريخية إلنفاذ القرار األممي 
رقم 194، وإعادة الحقوق الشــرعية لشــعبنا وعلى 
رأســها حق العــودة وتقريــر المصير وإقامــة دولته 
المســتقلة، مشــيرًا إلى ضرورة أن نجعل من ذكرى 
النكبــة دافعــًا إلــى العمل مــن أجل تعزيــز وحدتنا 
الوطنية والبدء بتجسيد المصالحة على األرض وإزالة 
كل نتائج االنقسام وإفرازاته والخروج ببرنامج وطني 
يُجمع عليه شعبنا بكل فصائله وتوجهاته، مناشدًا 
القادة العرب والمسلمين وأحرار العالم بالوقوف إلى 
جانب قضيتنا العادلة حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا.

تقرير لجنة الالجئين
مــن ناحيته تال النائب عبد الفتاح دخان تقرير لجنته 
بمناســبة الذكرى التاسعة والســتين للنكبة مؤكدًا 
أن دعوى اليهود في حقهم التاريخي في فلســطين 
ليــس لها ســند مــن الواقع، الفتًــا إلى أنهــا دعوى 
باطلة وفاسدة ليس لها مثيل في التاريخ، مشيرًا أن 
الرومان كانوا قد مزقوا الوجود اليهودي في فلسطين 
في أوائل العهد المسيحي، حيث اختفت اليهودية من 
فلســطين اختفاًء كاماًل، وخلت فلسطين من اليهود 
خلــوًا يكاد يكون خلوًا تامًا حتى أواخر القرن التاســع 

عشر.
وأكد أن صلة العرب بفلسطين وحقهم التاريخي خالد 

وصريح ال جدال فيه ألنهم متصلون ومرتبطون فيها 
وســكنوها منذ فجر التاريخ ومن قبــل وجود اليهود 
فيها، موضحًا أن العرب لم ينقطعوا عن فلســطين 
إلــى يومنا هذا كما وأن ســيادتهم فيها كانت كاملة 

غير منقوصة على مر الزمان.
العودة في القانون الدولي 

وأشار "دخان" إلى أن القانون الدولي أقر بحق العودة 
لالجئين الفلســطينيين وعدد النصــوص القانونية 

التي كفلت ذلك على النحو التالي:    
اواًل: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان الصادر ســنة 

1948م.
ثانيــًا: االتفاقيــة الدوليــة بشــأن الحقــوق المدنية 

والسياسية لسنة 1966م.
ثالثًا: المعاهدة الدولية الســتئصال أشــكال التمييز 

العنصري كافة.
رابعــًا: البرتوكــول الرابع مــن االتفاقيــة األوروبية 

لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
خامسًا: المعاهدة األمريكية لحقوق االنسان.

سادســًا: المادة رقم )43( من مواثيق الهاي بشــأن 
قانون الحرب ومعاهدة جنيف لعام 1949م.

العودة في ضوء قرارات األمم المتحدة
كما لفت النائب "دخان" في تقريره إلى قرارات األمم 

"بحر": شعبنا أكثر إصرارًا وتشبًثا بفلسطين، وحق العودة فردي وجماعي لكل الفلسطينيين، وال يجوز التفريط فيه وال يسقط بالتقادم

"دخان": ليس لليهود أي حق تاريخي في فلسطين وصلة العرب 
فيها تاريخية وصريحة ونحن من سكنها منذ فجر التاريخ 

عقد المجلس التشريعي يوم االثنين الموافق "15 مايو" جلسة خاصة بمخيم جباليا رمز معاناة 
الالجئين ناقش فيها أوضاع الالجئين الفلســطينيين في غزة والضفة والشــتات، وذلك بمناســبة 
الذكرى التاسعة والســتين للنكبة ، بدوره شدد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد 
بحر في مســتهل الجلســة على قدســية حق العودة لالجئين كافة، منوهًا إلى أنه حق فردي 
وجماعي وال يمكن أن يســقط بالتقادم، واســتمع النواب بهذه المناسبة لتقرير لجنة الالجئين 
بالتشريعي الذي تاله النائب عبد الفتاح دخان -وهو أكبر النواب سنًا- وشدد فيه على أن دعوى 
اليهود بحقهم في فلسطين هي دعوى باطلة وليس لها أي سند تاريخي أو قانوني أو واقعي، 
وأن الوجود اليهودي في فلســطيني اختفى اختفاًء تامًا وكاماًل، وخلت فلســطين من اليهود 
خلوًا تامًا حتى أواخر القرن التاسع عشر وذلك بعدما مزقهم الرومان في أوائل العهد المسيحي.

 أمــا النواب فقد أكــدوا على ضرورة تواصل العمل مــن أجل العودة الحتميــة التي باتت أقرب 
من أي وقت مضى، منوهين إلى أن العودة حق مقدس ال يســقط بالتقادم، داعين أحرار العالم 

السترداد أرضه ومقدساته التي سلبها االحتالل، ومؤكدين أن شعبنا لنصرة شعبنا ومساعدته 
كل  خائن ومطبع مع االحتالل، وســيبقى متمسك بأرضه ووطنه ســيلفظ 

ومقدســاته مهما طال الزمن، وفي نهاية الجلسة أقر 
النواب تقرير لجنة الالجئين باإلجماع. 

من قلب مخيم جباليا.. 
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تقرير

التشريعي يعقد جلسة خاصة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للنكبة ويشدد على قدسية حق العودة

المتحدة التي نصت على حق عودتنا إلى مدننا وقرانا 
وأرضنــا التــي هُجرنا منهــا قصرًا بفعــل االحتالل 
وجرائمه، مشيرًا إلى قرار األمم المتحدة رقم )194( 
الصادر بتاريخ 11 ديسمبر من العام 1948م، مؤكدًا 
أن هنــاك )49( قــرارًا صــدرت عــن األمــم المتحدة 
جميعهــا أكدت على القــرار )194( وضــرورة وضعه 

موضع التنفيذ.
القدس مسئولية المسلمين كافة

وأشــار التقرير إلى أن القدس مدينة عربية شــيدها 
العرب، وكان سام بن نوح عليه السالم أول من أقام 
بهــا وأتخذها وطننــا له ولذريته، وذلــك منذ حوالي 
ثالثــة آالف ســنة قبــل الميــالد - كما يقــول ثقات 
المؤرخين- ثم تال ذلك تيه العبرانيين في الصحراء، 
مؤكدًا أن دخولهم إليها كان على يد داوود وسليمان 
عليهما الســالم وضلوا على اغتصابهــا حتى طردوا 
وأرسلوا الى بابل في العام 599 قبل الميالد، مؤكدًا 
أن كل الروايات التاريخية الصادقة والدقيقة تؤكد أن 
أصحــاب القدس الحقيقيين هــم ذوو األصل العربي 
الذيــن وفدوا إليهــا من عمق الجزيــرة العربية وهذا 

يدل على ضعف ارتباط اليهود بأرض فلسطين.
وقــال "دخــان" في تقريــره:" إن المســلمين جميعًا 
في شــتى أنحاء األرض يعلمــون ويؤمنون بأن الذي 

التوصيات
وسطر التقرير التوصيات التالية: 

اواًل: أي معالجة لقضية فلسطين ال تقوم على أساس 
ديني جهادي مكتوب عليها اإلخفاق ال محالة والتاريخ 
شاهد على ذلك، ألن قضية فلسطين دينية مقدسة 
في المقــام األول، وهي القضية الوحيدة التي قامت 
وما زالت على أسس دينية وبالتالي ال تعالج إال على 

ذات اأُلسس والمعايير. 
ثانيــًا: أرض فلســطين أرض وقف إســالمي أوقفها 
الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب علــى أجيــال 
المسلمين، ووافقه صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وســلم على ذلك، كما أقــرت هذا الوقــف المذاهب 
الفقهية، وأرض الوقف ال يسري عليها قانون التقادم. 
ثالثًا: حــق عودتنا إلى أرضنا التــي هجرنا منها حق 
فــردي وجماعي، ال يمكن التفريط به أو التنازل عنه 
مهما طال الزمن، وال يمكن لكائن من كان أن يفرض 
علينا التفريــط بأرضنا أو التنازل عنهــا، أو عن جزء 

منها.
رابعًا: التوطين في أي بقعه من بقاع األرض مرفوض 
في كل الظروف واألحوال وال نرضى عن فلســطيننا 
بديــاًل، وكل محاوالت التوطين لــن يكتب لها النجاح 
ومحكوم عليها بالفشل ومشروع التوطين المشبوهة 

عرّب القدس هو رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم 
ليلة اإلســراء حين احتشد بالقدس األنبياء والمالئكة 
والتفوا تحت لوائه حيــث أمهم في صالة جامعة في 
تلك الليلة المباركة وهذه اإلمامة كانت حجر األساس 
في الوجود اإلســالمي في تلك البقعة التي اختارها 
اهلل في هذه الجمع اإلنســاني المالئكي، واســتطرد 
يقــول ثم كانت غزة تبــوك التي قادها رســول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم، ثم كان فتح القدس في عهد 

عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه". 
ودّلــل التقرير على وجود المســجد األقصى المبارك 
قبل داوود وســليمان عليهما السالم، مشيرًا لحديث 
أبــي ذر رضي اهلل عنه الذي قال فيه: قلت يا رســول 
اهلل أي مســجد وضع في األرض أواًل؟ قال: المســجد 
الحرام قــال ثم أي؟ قال: المســجد األقصى قال كم 

بينهما؟ قال: أربعون سنة. 
مشــددًا أن ذلــك ينفي الفرية القائلــة بأن األقصى 
بني مكان هيكل سليمان، موردًا مزيدًا من الدالئل 
القرآنية واألحاديث النبوية والشواهد التاريخية التي 
تدلــل داللــة قاطعة علــى أهمية المســجد ومدينة 
القــدس وعلى مكانتها المقدســة لدى المســلمين، 
مؤكدًا أن المسلمون كافة لن يفرطوا فيها مها طال 

الزمان أو قصُر. 

الــذي حاولت أطــراف فرضه في العــام 1953م خير 
دليل وشاهد على ذلك. 

خامسًا: المعارك الحاسمة في تاريخ العروبة واإلسالم 
من القادســية واليرموك وحطين وعيــن جالوت إلى 
بورســعيد والجزائر والعاشــر من رمضــان )العبور( 
كانت صيحة الحــرب فيها اهلل أكبــر وهكذا يجب أن 

تكون صيحة الحرب في فلسطين.
سادســًا: ال بد من السعي الحثيث ألجل إطالق سراح 
أسرانا وفي مقدمتهم األســيرات واألطفال األسرى، 
والنواب المختطفين في سجون االحتالل، فلم يذكر 
التاريخ أن بقي أســرى في السجون لعشرات السنين 
إال أســرانا األبطــال الذيــن يخوضــون اضرابًــا عن 
الطعــام احتجاجًا على ما يالقونه من ســوء معاملة 

ومصادرة االحتالل ألبسط حقوقهم االنسانية. 

مداخالت النواب
06

"بحر": شعبنا أكثر إصرارًا وتشبًثا بفلسطين، وحق العودة فردي وجماعي لكل الفلسطينيين، وال يجوز التفريط فيه وال يسقط بالتقادم

"دخان": ليس لليهود أي حق تاريخي في فلسطين وصلة العرب 
فيها تاريخية وصريحة ونحن من سكنها منذ فجر التاريخ 

النواب: العودة حق ال مراء وال جدال فيه، وعلى العالم نصرة شعبنا 
ومساعدته الستعادة أرضه وإعادة مقدساته والتحرر من االحتالل
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مداخالت النواب
قَدَم البشرية

بــدوره فقد أشــار النائــب أحمد 
أبــو حلبية إلــى أن البنــاء األول 
التأسيســي للمســجد األقصــى 
المبارك كان فــي عهد أبينا أدم 
عليه الصالة والســالم، منوهًا 
قــدم  هــو  األقصــى  عمــر  أن 
البشــرية جمعاء، ومشددًا أنه ال 
حق لليهود في أي شبر من أرض 

فلســطين المباركة التي كان النبي صلى اهلل عليه وسلم 
قد أسس لوقفها على أجيال المسلمين كافة.

وأكــد "أبو حلبيــة" في تعليقه على التقريــر أن المقاومة 
فقط هي التي تكفل تحرير أرضنا المباركة، مشددًا على 
حق شعبنا في ممارسة أشكال المقاومة كافة حتى تحرير 
األرض والوطن والمقدسات واالنسان، ومؤكدًا أن القانون 
الدولي قد نص على حق الشــعوب المحتلة في ممارســة 

المقاومة للخالص من المحتل وبهدف االنعتاق والتحرر.
أسوأ احتالل  

من ناحيته أعتبر النائب يوســف 
الشــرافي أن أســوأ احتالل على 
االحتــالل  هــو  األرض  وجــه 
الصهيوني الذي صنع لنا النكبة، 
وتســبب بــاآلالف من الشــهداء 
ومئات اآلالف من األسرى وقرابة 
سبعة ماليين الجئ في الشتات، 
مشــيرًا إلــى أن نكبــة شــعبنا 
تضاعفــت بفعل وجود ســلطة 

التنســيق األمني وتماهي أزالمها مع االحتالل وسياساته 
القذرة. 

ومضى يقول:" إن منتهي الوالية "عباس" والذي ال يمثلنا، 
وال يمثــل أحد من أحرار شــعبنا يقول لقد زرت صفد مرة 
واحدة ســابًقا ومن حقي أن أراهــا ال أن أعيش فيها، وهو 
الذي يريد إلغاء ذكرى النكبة من قاموس الشــعب حينما 
قــال للرئيــس األمريكي الجديــد نطالب بحريتنــا كفانا 

احتالل منذ خمسين سنة".
وأكــد أن نكبتنــا تتضاعــف عندمــا يؤكــد بعضهم على 
قدســية العمالــة والتنســيق األمني مــع العــدو والعمل 
علــى إنهــاء المقاومة، بل ويعلنون بــكل وقاحة أنه ال بد 
من تســليم ســالح المقاومة، منددًا بمحــاوالت بعضهم 
تغيير المفاهيم لدى الجيل، مطمئنًا شــعبنا بأن الذاكرة 
الفلسطينية حية وســتبقى كذلك، داعيًا لتكثيف الدعاء 

لألسرى خاصة وأننا على أبواب شهر رمضان المبارك. 
عالم منافق 

أمــا النائب محمــود الزهار فقد 
لفــت إلــى نفــاق العالــم نفاًقا 
عمليًــا وفًقــا للمصلحــة، ثــم 
يدعــون أنهــم أدعيــاء الحريــة 
والتحــرر زورًا وبهتانًــا، منوهًا 
إلى أن الشعوب األوروبية كانت 
قد طــردت اليهود مــن قارتهم 
طــردًا تامًا في أكثــر من "12" 

حادثة كان أبرزها الطرد من فرنســا وبريطانيا، مشددًا 
أننا كشــعب نحتــرم الديمقراطية ونمارســها واقعًا أكثر 
منهم، غير أنهم يتفوقون علينا فقط بالتشدق بالحريات 

قواًل وليس عماًل.
وأكــد على ضــرورة أن يفــرق التقريــر بيــن العبرانيين 
والصهاينة الذين ليس لهم أي عالقة بالعبرانية القديمة، 
مشــددًا على أنهم كانوا قد اســتخدموا الديانة اليهودية 
كمطيــة لتحقيــق أهدافهم االســتعمارية، منــددًا بكل 
قادة الصهيونية العالمية الذين مارســوا االضطهاد بحق 
شــعبنا إبان النكبة وتشــريد أهلنا من فلســطين، داعيًا 
لتضمين التقرير بند واضح يؤكد حق الشعب الفلسطيني 
في الدفاع عن أرضه ومقدســاته بكل الطرق والوســائل 
الممكنة والمشروعة، األمر الذي كفلته الشرائع السماوية 

الشهداء واألسرى والجرحى.
وشــدد أن شعبنا ســيُخلد في سجالت الشــرف والبطولة 
والفــداء المقاومــة وكل قادتهــا وأبطالها بينما ســيذكر 
التاريــخ خيانــة الخائنين وفــي مقدمتهم فريق أوســلو 

بقيادة "عباس" المفرط بالحقوق والثوابت. 
مخيم الثورة والشهداء 

مــن ناحيته أشــاد النائب فتحي 
حمــاد بمخيــم جباليــا ووصفه 
بمخيــم الثورة والشــهداء عماد 
عقل ونزار ريان وغيرهم الكثير، 
واعتبر أن عقد التشريعي لجلسة 
النكبة وســط مخيم جباليا إنما 
هو تقدير لتضحيــات أهل هذا 
المخيم الــذي يعتبر أكبر تجمع 

لالجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات. 
وأبرق "حماد" برســالة عاجلة "لعباس" دعاه فيها للرحيل 
عن المشهد السياسي فورًا ألنه لم يعد يمثل أحد، داعيًا 
لتنظيم أكبر وأوسع مظاهرات احتجاجية للمطالبة برحيل 
"عبــاس" نظرًا لخيانتــه لدماء الشــهداء وتفريطه بحق 

العودة وبقية الثوابت الوطنية الفلسطينية. 
وأكد تمسك شعبنا بالمقاومة حتى تحقيق آملنا بالحرية 
والعودة لبالدنا التي هجر االحتــالل منها اآلباء واألجداد، 
الفتًــا إلــى أن انهيــار دولة الكيان ســتكون بأســرع مما 
نتوقــع، مضيًفــا:" وحينها لن يكون هناك مــكان للجبناء 
وال المفرطين والخونة الذين يتآمرون على حقوق شعبنا 

الفلسطيني".        
ال لحرف البوصلة 

ســالم  النائــب  شــدد  بــدوره 
ســالمة في مداخلتــه وتعليقه 
علــى تقريــر لجنــة الالجئيــن 
"عبــاس" وفريقــه يحاولون  أن 
الوطنيــة عن  البوصلــة  حــرف 
طريق الجهاد والمقاومة لصالح 
الخيانة والتنســيق والتطبيع مع 
االحتــالل، منوهًــا لمحاوالتهم 

الحثيثــة الراميــة إللغاء حق اســتعمال القــوة والمقاومة 
المسلحة من قاموس نضال شعبنا المجاهد، مذكرًا بأن 
االحتالل ما قام إال على استعمال القوة والبطش بشعبنا، 
ولن يكون التحرر من االحتالل إال باستخدام القوة وتفعيل 

مبدأ الجهاد والمقاومة. 
مبرًقــا بالتحية ألســرانا األبطال وهــم يخوضون معركة 
الكرامة بأمعائهم الخاوية، مشددًا أنهم سينتصرون على 
السجان، مؤكدًا اصطفاف كل أطياف الشعب الفلسطيني 
وفئاته معهم ومن خلفهم حتى تحقيق مطالبهم العادلة 
التي أقرتهــا وكفلتها لهم القوانيــن الدولية واالتفاقيات 

اإلنسانية العالمية. 
وقال:" أرضنا مقدســة وال يمكن لهــا أن تعود إال بالجهاد 
ومقاومــة االحتالل بــكل الطــرق والوســائل، باإلضافة 
لرفض ونبــذ فريق التطبيع مــع االحتــالل، وإنني أدعو 
أحرار العالم لمناصرة شعبنا ودعمه بالمال والسالح حتى 

يتحقق وعد األخرة". 
العودة حق كالشمس 

أما النائب محمد فرج الغول فقد 
أكد أن العودة حق كالشمس، ال 
جدال فيها، وأن شعبنا سينتصر 
يومًــا، منوهًــا أن شــعبنا قــد 
تعــرض أثنــاء مســيرته منــذ 
النكبــة لعــدة هــزات ونكبــات 
ونكســات كبيــرة توجــب على 
المجتمــع الدولــي الوقوف معنا 
ومناصرة حقنــا بالعيش بحرية 

وسالم. 
وأشــار إلى أن قادة االحتالل ارتكبوا بحق شــعبنا جرائم 
مركبة وجرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية وكلها جرائم 

والقانون الدولي، والقانون الدولي اإلنســاني، عالوة على 
االتفاقيات والتفاهمات والبروتوكوالت الدولية التي أقرت 

ذلك لكل الشعوب المحتلة والمضطهدة.
ال لبيع الوهم 

مــن طرفه فقــد اعتبــر النائب 
مشــير المصــري أن كل خيــار 
دون خيــار المقاومة هو مضيعة 
للوقــت وبيــع للوهــم وتمديد 
للنكبة وتسويق للهزيمة وإطالة 
أرضنــا  علــى  االحتــالل  ألمــد 
ومقدســاتنا، مشــددًا علــى أن 
مــن تشــبث بالتنســيق األمني 
إال  يمثــل  ال  الــذل  واســتعذب 

نفســه، ألنه منحرف الفطرة ومخالف إلرادة األحرار الذين 
يتطلعون للحظة التحرير واالنعتاق من االحتالل. 

وأكــد "المصــري" أن اإلخراج من األوطــان والديار بمثابة 
حكمًــا باإلعدام على من تم اخراجهم، وأن طريق العودة 
معبّد بالدماء واألشــالء، مشــددًا أن هذه الجلسة ليست 
كغيرها من الجلسات وأنها تؤكد قدسية حق العودة، وأن 
الحقوق ال تسقط بالتقادم، مســتدرًكا بالقول:" إن ثقتنا 
بالعــودة الى القدس كثقــة نبينا محمد صلــى اهلل عليه 
وســلم بالعودة الى مكة المكرمة وإننا سنعود يومًا بإذن 

اهلل، وإن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة". 
أعداء اإلنسانية 

وفــي تعليقه علــى التقرير قال 
النائب عاطف عدوان:" إن شعبنا 
قد اختاره اهلل ليكون رأس حربة 
فــي مجابهــة عــدو اهلل وعــدو 
اإلنسانية بني صهيون، منوهًا 
إلى أن شــعبنا تواجد على هذه 
األرض المباركــة منــذ القــدم، 
وال وجــود تاريخــي لغيرنا فيها، 
وأن كل مــا يقولــه المؤرخيــن 

والمفكريــن والمنظرين الصهاينة هو عبــارة عن تزوير 
للتاريخ وتشويه للحقائق غير أنه ال يجدي نفعًا".

وشــدّد "عدوان" على أن الشــعب الفلسطيني ومنذ قرن 
مــن الزمــان تقريبًا وهو يقــاوم االحتــالل، وقد تعرض 
لمؤامرات كبيرة، مشــيرًا لدور بريطانيا ودول ومنظمات 
أخرى في التآمر علينــا وعلى قضيتنا، الفتًا إلى أن الحق 
الفلسطيني واضح وال يمكن أن يضيع مهما طال الزمن. 

وأضاف:" نحن نثق بحتمة العودة، ألن نصرنا وعودتنا هي 
آية في كتاب اهلل تعالى، مستبشــرون بــأن عودتنا باتت 

أقرب مما نتصور مهما تداعى علينا األعداء". 
وأكــد أن كل االتفاقيــات والوعــود التــي ال تقــر الحــق 
الفلسطيني ستفشــل، وسيبقى شعبنا على هذه األرض 
وسيواصل الطريق إلى أن ينتهي بتحقيق مراده بالتحرر 

والحرية واالستقالل.
المخيم محطة االنتظار

بــدوره أكــد النائــب إســماعيل 
األشــقر أن المخيــم إنمــا هــو 
محطة انتظار للعودة إلى بالدنا 
بتضحيــات  مشــيدًا  المحتلــة، 
مخيــم جباليا وأهلــه، معلنًا أن 
أحــرار العالــم كلــه يناصــرون 
قضيتنا ويدعمون حقنا بالحرية 
واالستقالل، مستدرًكا بالقول:" 

بينما أحرار العالم يدعموننا، نجد أن زمرة خائنة تلتف في 
المقاطعة حول "عبــاس" ال تريد لنا التحرر، وتعمل على 
إطالة أمد االحتالل، ونحن نقول لهم أننا سنقودهم يومًا 

إلى المحاكمة الشعبية العادلة". 
وأبــرق بالتحية لشــهداء الثــورة الفلســطينية على مدار 
العقود الماضية، مؤكدًا بأن شعبنا سيبقى وفيًا لدمائهم 
الطاهرة وســيلفظ المطبعين واللصوص الذين يحاولون 
ســرقة قضيتنا العادلة التي ضحى مــن أجلها اآلالف من 

مكتملة األركان توجــب محاكمة قادة االحتالل بالمحاكم 
الدوليــة، مشــددًا أن العائــق األســاس فــي جلــب قادة 
االحتالل للمحاكم الدولية هي الســلطة التي تعرقل كل 

اإلجراءات القانونية الهادفة لذلك. 
وأضاف بقولــه:" أن القوانين الدولية حرمت احتالل أرض 
الغيــر بالقــوة، وأكــدت على حق الشــعوب فــي مقاومة 
المحتليــن، والمجلــس التشــريعي فــي قوانينــه اعتبر 
التنازل عن أي جــزء من األرض هو خيانة عظمى يعاقب 
مرتكبيها بأشــد العقوبات، وأن أرض فلسطين غير قابلة 
ال للتفاوض وال للسالم، كما أنها ال تقبل القسمة أو البيع 

وال السمسرة".
ودعا لتعزيز المقاومة الســتعادة أرضنا، موصيًا المجلس 
التشريعي لعقد جلسة خاصة لبحث إصرار بريطانيا على 
وعدها المشــؤوم وعد "بلفور"، وتداعيات وآثار ذلك على 

مستقبل القضية الفلسطينية.
ال للتوطين والوطن البديل

بدوره رفض النائب خليل الحية 
والمشــروعات  الطروحــات  كل 
القائمــة على سياســة توطين 
الالجئين الفلســطينيين في أي 
مــكان غيــر أرضهــم ووطنهم، 
البديل،  الوطــن  رافضًا فكــرة 
ومشاريع التسوية والتطبيع مع 

االحتالل لكونها مشاريع مشبوهة ومرفوضة من الناحية 
الوطنية. 

وأكد "الحية" أن الشرعية تكتسب من الشعب ألنه مصدر 
الســلطات، مشــيرًا اللتحام نــواب المجلس التشــريعي 
بفئات شعبنا الفلسطيني، مشددًا على أن عقد التشريعي 
لجلســاته في اآلونة األخيرة مــن قلب المعاناة واأللم لهو 
دليل واضح على إصرارانا للتغلب على مشــكالت وأزمات 
قطاع غزة التي يصدرها لنا أعدائنا وخصومنا السياسيين. 
وطالب قيادة السلطة بالعودة إلى رشدها واللجوء لشعبها 
بدل االســتقواء بالمحتل الغاشــم وقــوى دولية ال ترغب 
لشعبنا بالحرية واالســتقالل، مؤكدًا مضي غزة وعموم 

المواطنين فيها على طريق العودة والتحرير. 
حق ال يقبل القسمة 

من ناحيتــه أصر مروان الخالدي 
في كلمته التي ألقاها نيابة عن 
على  الفلســطينيين  الالجئيــن 
أن حــق العودة ثابــت وال يقبل 
التصــرف وال القســمة، معلنًــا 
تمســك الالجئيــن بحقهــم في 
العودة إلى الديــان التي هُجروا 
جرائــم  بفعــل  قصــرًا  منهــا 
االحتــالل الفظيعة التي ارتكبها 
بهدف تشريد الشعب من أرضه 

ووطنــه، منوهًا إلى أن عصابــات االحتالل كانت ترتكب 
الجرائــم البشــعة بحق األطفال والنســاء والشــيوخ إبان 
النكبة لتخويف المواطنين واألهالي وحملهم على الرحيل 

ومغادرة البالد. 
وأكد أن القانون الدولي أثبت حق عودة الشعوب المهجرة 
إلى أراضيها، الفتًا إلى الميثاق العالمي لحقوق االنســان 
الــذي صدر في العــام 1948م، والذي يكفــل ذلك الحق، 
وقال:" إن الشــعب الفلســطيني كله ال يعترف إال ببالده، 
ومُصرّ على العــودة إليها، وأن األطفــال باتوا يحفظون 
أسماء قراهم ويتشوقون للعودة لها، وهم ال ينسون رغم 
أن الكبار يموتون غير أن أطفالهم ال ينســون، وستتوارث 
األجيــال جياًل بعد جيل هذا األمانــة وتحافظ عليها حتى 

يأتي يوم العودة والتحرير وما ذلك على اهلل بعزيز".
ودعــا الالجئيــن كافة فــي كل أماكن تواجدهــم إلحياء 
ذكرى النكبــة وإعالم مؤسســات وحكومــات العالم كله 
بأننا متمسكون بأرضنا ووطننا وال نرضى عنه بدياًل وأن 
وجودنا في أي بلد هو مؤقت لحين عودتنا إلى فلســطين 

التاريخية. 



العــدد18 مايو/آيار 2017 م
)214(A L  -  P  R  L  M  A  N

w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

7 تقرير

عقدت لجنة القدس واألقصى بالمجلس التشريعي مؤتمرًا صحفيًا بمقر المجلس 
أخيرًا تناول االنتهاكات الصهيونية في مدينة القدس من بداية شهر يناير وحتى 
نهاية أبريل من العام الجاري 2017م، واســتعرض رئيس اللجنة النائب أحمد أبو 
حلبية االنتهاكات واالعتداءات الصهيونية بحق المسجد األقصى المبارك ومدينة 
القــدس المحتلــة، واعتبرها جرائم حرب وتطهير عرقي، وجرائم ضد اإلنســانية، 

مؤكدًا أنها تخالف صراحة القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني واإلعالنات 
واالتفاقــات والمواثيق الدولية المختلفة، وحذر "أبو حلبية" من محاوالت االحتالل 
الهادفة لطمس المعالم واآلثار العربية واإلسالمية والمسيحية في القدس بفعل 
اإلجراءات والمخططات الممنهجة، مناشدًا العالم كله دول وحكومات وبرلمانات، 
وأحرار العالم كافة بالعمل سريعًا الستنقاذ القدس واألقصى من براثن االحتالل.

حذر من طمس المعالم واآلثار اإلسالمية والمسيحية.. 
"أبو حلبية": نناشد أحرار العالم الستنقاذ القدس والمسجد األقصى 

انشغال عربي واقليمي
وأشــار أبو "أبو حلبية" إلى أن العدو يســتغّل انشغال 
المحيــط اإلقليمي والعربي لفلســطين بما يدور فيه 
مــن صراعــات، ليصعّد مــن عدوانه على المســجد 
األقصــى المبارك، ويتغــوّل على اإلنســان واألرض 
والمقدســات، محــذرًا مــن طمــس المعالــم واآلثار 
اإلســالمية والمســيحية فــي مدينة القــدس بفعل 
االنتهــاكات  أن هــذه  االحتــالل، مؤكــدًا  إجــراءات 
واالعتــداءات الصهيونيــة بحــق المســجد األقصــى 
المبارك والقدس تعدّ جرائــم حرب وتطهير عرقي، 
وجرائم ضد اإلنســانية، مشــددًا أنها تخالف صراحة 
القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني واإلعالنات 

واالتفاقات والمواثيق الدولية.
انتهاكات بحق األقصى ومحيطه

وعدد "أبو حلبية اعتداءات وانتهاكات العدو الصهيوني 
بحق المســجد األقصــى ومدينة القــدس على النحو 

التالي: 
1.وصل عــدد مقتحمي المســجد األقصــى المبارك 
خالل الفترة المحددة أعاله إلى نحو )6920( عنصرًا، 
ما بيــن مغتصبيــن ومســتوطنين وطلبــة صهاينة 
وعناصر عســكرية وأمنية وقد تناوبــوا على اقتحام 

األقصى يوميًا.
2.افتتاح ما يســمى بـ "مطاهــر الهيكل" )المغطس( 
بمنطقة القصور األموية المالصقة للمسجد األقصى 
جنوبًا بمشــاركة رئيس بلدية االحتــالل الصهيونية 
في القدس نير بركات وعضو الكنيســت الصهيونية 
الحاخــام يهــودا غليــك وعــدد مــن قــادة األحــزاب 

والـحاخامين.
3.مصادقة حكومة االحتالل الصهيونية على مشروع 
منع رفع األذان في المسجد األقصى ومساجد القدس 

من الساعة 11 لياًل حتى الساعة السادسة صباحًا. 
4.إغالق باب األسباط ومنع طلبة المدارس الشرعية 

من الوصول لمدارسهم في المسجد األقصى.  
5.الكشــف عن مخطط لتحويل مســار شبكة األنفاق 
أســفل منطقــة ســاحة البــراق على مســتويين من 
الحفريــات بطــول نحــو 750 مترا في كل مســتوى 

لتصل ألسفل مسجد الصخرة المشرفة.
6.اعتقال )12( حارســًا من حراس المسجد األقصى، 
وإبعــاد العديــد منهــم عن المســجد، وكذلــك إبعاد 
المرابطين والمرابطات ومنع تواجدهم في األقصى 

بعد صالة العشاء.
شهداء واعتقاالت وإبعادات 

ارتقى )4( شــهداء من القدس ليرتفع عدد الشــهداء 
المقدســيين منذ انتفاضة القدس إلى )64( شــهيدًا 
بينهم نســاء وأطفال، كمــا اعتقلت قــوات االحتالل 
أكثر من )141( مواطنًا مقدسيًا – بينهم )10( سيدات 
و)22( طفاًل وطفلة، فيما أبعدت )19( مقدسيًا، و)56( 
فلســطينيًا عن القدس والمســجد األقصى المبارك، 
ومنعت سفر )3( مقدسيين لخارج فلسطين المحتلة.

سرطان االستيطان
وحذر "أبو حلبية" أثناء المؤتمر من تفشي االستيطان 
في القــدس موضحًــا أن حكومة االحتــالل وبلديته 
في القدس تعمالن بشــكل متواصل من أجل تهويد 

المدينة وفًقا لألنشطة التالية: 

1.طرح عطاءات لبناء )3607( وحدة اســتيطانية في 
مغتصبات صهيونية في شرقي القدس. 

وحــدة   )25000( لبنــاء  مخطــط  عــن  2.االعــالن 
استيطانية جديدة في المغتصبات الصهيونية شرقي 

القدس حتى عام 2020م.
3.اإلعــالن عن مخطط لبناء )17( وحدة اســتيطانية 
فــي حي رأس العامــود، وبحث المصادقــة على بناء 
)390( وحدة ســكنية استيطانية في منطقة شعفاط 

وسط القدس. 
4.البــدء بتنفيذ مخطط لبنــاء )1300( غرفة فندقية 

وتجارية في بلدة جبل المكبر. 
5.اإلعالن عن مشروع إلقامة )12( مصنعًا جديدًا في 
المنطقة الصناعية ببلدة قلنديا شــمال القدس على 
مســاحة )100( دونم، باإلضافة لإلعالن عن مخطط 
اســتيطاني جديد في مغتصبة معاليه أدوميم تحت 
إشــراف وزارة المواصالت الصهيونية والذي ســيقام 

على مساحة )100( دونم.
هدم المنازل

وفي ذات الســياق أشــار لتنفيذ سلطات االحتالل في 
القدس أكثر من )40( عملية هدم لمنشــآت ســكنية 
وزراعية وحيوانية، باإلضافة لهدم )65( وحدة سكنية، 
واجبار ثالثة مواطنين مقدسيين على هدم منازلهم 
بأيديهم، والتهديــد بهدم )1600( منزاًل في القدس، 

وتوزيع نحو )85( أمر هدم في حي جبل المكبر.
التوصيات

وأكــد "أبو حلبية" في نهايــة مؤتمره على التوصيات 
التالية: 

أواًل: نبــرق بالتحيــة ألســرانا البواســل في ســجون 
االحتــالل الصهيوني وفي مقدمتهم أســرى القدس 
وهم يخوضون معركة األمعاء الخاوية لنيل حقوقهم.

ثانيًا: ندعــو أهلنا في القدس لالســتمرار بالصمود 
والتحدي ومواجهة مخططات االحتالل الهادفة لتهويد 
المدينة المقدسة وطمس معالمها وآثارها اإلسالمية 

والمسيحية.
ثالًثا: نثمن قرارات منظمة اليونسكو المثبتة لحقوقنا 
الشــرعية واألصيلة في المســجد األقصــى والقدس 
والتي كان أخرها القرار الصادر عن هذه المنظمة في 
شــهر أكتوبر من العام الماضــي 2016م الذي اعتبر 
المســجد األقصى مــكان مقدس خاص بالمســلمين 
وال ارتباط لليهود فيه، والقــرار األخير الذي يؤكد أن 
مدينة القدس بشقيها الغربي والشرقي مدنية محتلة 

وأن أي إجراءات للعدو الصهيوني فيها تعد باطلة.
رابعًا: ندعو مجلس األمن الدولي ومؤسسات منظمة 
األمــم المتحدة إلجبــار العدو الصهيونــي لالنصياع 
لقرارتهــا وخاصة القــرار رقم 2334 الصــادر مؤخرًا 
والذي يعتبر أن االســتيطان الصهيونــي في األرض 
الفلسطينية المحتلة وباألخص في القدس باطل وال 

بد من وقفه ألنه يلتهم هذه األرض المحتلة.
خامسًــا: نطالب شعبنا الفلســطيني بشبابه وشيبه 
ونســائه وأطفاله في االستمرار في مقاومة االحتالل 
الصهيوني في القدس وفي األرض الفلسطينية من 
خالل االســتمرار في انتفاضة القدس واالستمرار في 
مواجهة مخططات هذا االحتالل الصهيوني الغاشــم 
لنهب األرض واالعتداء على المقدســات وخاصة على 

المسجد األقصى المبارك.
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العــدد )214(

آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

الزيارُة المرتقبة
يســتعد الرئيس األمريكي دونالد ترامب للســفر خارج الواليات المتحدة األمريكية ألول 
مرة منذ توليه الرئاســة، الزيارة ستشــمل العديد مــن البلدان، منهــا المملكة العربية 
الســعودية، وهناك يُعد له لقاء قمة عربية أمريكية يجمعه مع رؤساء عدة دول عربية، 
كما ستشمل الزيارة الفاتيكان، ودولة الكيان، ومنها يعرّج على الضفة الغربية المحتلة، 
وذلك كله قبل أن يذهب إلى اجتماعات حلف الشــمال األطلســي "الناتو" وقمة مجموعة 
الــدول الصناعية الســبع، أتناول في هذه الســطور تداعيات الزيــارة ودالالتها الرمزية 
والسياســية على الصعيد الفلســطيني، وما لذلــك من آثار على الوضع السياســي بين 

السلطة ودولة الكيان.
أواًل: الزيــارة المرتقبــة والمتوقعــة في نهاية الشــهر الجاري "مايو" ســتكون ذات داللة 
سياســية وقيمة رمزية، بالنســبة لدولة الكيان على اعتبار أنها تأتي فــي أولى زياراته 
الخارجية، على عكس ســلفه "بارك أوباما" الذي لم يزور "إســرائيل" في واليته األولى، 
على الرغم من تواجده على بعد مسافة قصيرة منها عندما زار تركيا ومصر والسعودية، 
ولم يأتي "إلســرائيل" ســوى في العام 2013م، وبالتالي زيارة "ترامب" ســتحمل داللة 
سياســية وقيمة معنوية ورمزية، في طياتها برقية دعم ومســاندة لدولة االحتالل التي 
يحرص كل الحرص على استمرار تفوقها العسكري على جيرانها ودول المنطقة العربية.

ثانيًــا: مما ال شــك فيه أن الرئيس األمريكي ســيُقابل بدفء صــادق من قبل الرئيس 
"أبو مازن" وقيادة السلطة حال زيارته للضفة الغربية المحتلة، علمًا بأن غالب الظن أن 
الزيارة لن تكون لرام اهلل "العاصمة السياســية للسلطة" وسيكتفي "ترامب" بزيارة بيت 
لحم، وهذا يعني أنه متحفظ تجاه الطرف الفلسطيني، وسيتالفى اإلحراج السياسي بعدم 
زيارة رام اهلل واالكتفاء بزيارة بيت لحم لما تمثله األخيرة من رمزية دينية واعتبارية لدى 
أتباع الديانة المسيحية، وبالتالي تكون الزيارة ذات طابع ديني أكثر منه سياسي، األمر 

الذي سيخفف من غضب وتحفظ القيادات اليهودية والصهيونية على الزيارة. 
ثالًثــا: قيادة دولة الكيان ال تخفي توترها وانزعاجهــا من زيارة "ترامب" ألراضي الضفة 
الغربية، لذا تجدهم يستبقوا األحداث بتصريحات سياسية من شأنها خلق موقف سياسي 
يصعب تجاوزه فيما بعد، كتلك التصريحات التي أدلى بها ُكاًل من "نتنياهو، ولبيد، وبنيت" 
وغيرهم واعتبروا فيها أن القدس الموحدة عاصمة أبدية لدولتهم المزعومة، في إشارة 
سياســية واضحة مفادها رفــض أي موقف أمريكي متوقع يفرق بين القدس الشــرقية 
والغربية، وخشية أن يخص "ترامب" القدس الشرقية بموقف أو تصريح علني من شأنه 

االعتراف بفلسطينيتها، أو يفهم منه أنه يشكل دعم سياسي للسلطة الفلسطينية.   
رابعًا: مراكز القوى واألبحاث في "إســرائيل" تتوقع أو تتحســب لضغوط أمريكية أثناء 
الزيارة لذا أعتقد أنها تعد العدة لمواجهة تلك الضغوط السياســية المتوقعة والتي أرى 
أنها لن تكون قوية ومؤثرة بشكل جذري في السياسة والتوجهات األمريكية، وأعتقد أن 
قيادة الكيان ســتلجأ إذا لزم األمر للوبي الصهيوني في أمريكيا، عالوة على استنجادها 
بالكونغــرس، والــرأي العام األمريكي، للتخفيــف من حدة الضغــوط ولتعديل توجهات 
ومواقف إدارة "ترامب" تجاه الكيان وفيما يتعلق بالعالقة مع الســلطة الفلسطينية، هذا 
كله وفًقا لتوجسات وتخوفات "إسرائيل" التي أظنها مبالغ فيها، غير أن قيادة الكيان تأخذ 

أقصى االحتياطات لتبقى في أمان من الناحية السياسية.
ختامًــا: ربمــا يحاول الرئيــس "ترامب" خالل زيارتــه المرتقبة تحريك عملية الســالم 
المتوقفة منذ سنوات، ومن المتوقع أن يطرح أفكار أو خطوط عريضة الستئناف العملية 
السلمية والتفاوضية بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي على أمل إعادة ضخ الدماء 
والحيوية في عروق وقنوات االتصال السياســي والتفاوضي، غير أنني أرجح عدم احداث 

اختراق واضح وكبير وعملي بين الطرفين من شأنه أن يقود إلنهاء الصراع بينهما. 
وعليه سيستمر فريق السلطة بالمراوحة في مكانه دون تحقيق إنجازات ذي بال، بينما 
تســتمر دولة الكيان في سياساتها التهويدية واالســتيطانية، ومن ناحيتها ستركز إدارة 
"ترامب" على عالقاتها الشــكلية ولقاءاتها البروتوكولية مع السلطة، في حين ستضمن 
"إلســرائيل" التفوق العســكري والدعم اللوجســتي الدائم، ولن تحدث الزيارة المرتقبة 

تغيير ملحوظ على التوجهات األمريكية في المنطقة. 
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

تفقــدت اللجنــة االقتصادية بالمجلس 
التشريعي أمس األول معبر بيت حانون، 
واطلعت على ســير العمــل فيه وآليات 
ســفر واستقبال المسافرين، وضم وفد 
اللجنــة النائبين عاطف عدوان وســالم 
سالمة، وكان في استقبالهما مدير عام 
المعابر بــوزارة الداخلية العميد محمود 
عيد، الذي قدم لهما شرحًا مفصاًل حول 
عمــل المعبــر وانجازاته خــالل الفترة 
الماضيــة، باإلضافــة لكيفيــة تعامــل 
طواقــم المعبر مع المرضــى واألجانب 
والمسافرين، وسبُل خدمة المواطنين 
والزوار القادمين لغزة والمغادرين منها. 
وناقــش النائبــان "عــدوان وســالمة" 
مع "عيــد" اآلليات والمعاييــر التي يتم 
التعامــل بهــا مــع المســافرين أثنــاء 
تنقالتهم من وإلى القطاع عبر المعبر، 
ودور طواقم العاملين بالمعبر والمهام 
المناطة بهــم، بدوره أشــار "عيد" إلى 
أن طواقــم العامليــن بالمعبــر يعانون 

مــن نقــص حــاد في الــكادر البشــري 
باإلضافــة  اللوجســتية،  والتجهيــزات 
لعدم وجود صاالت مناسبة للمسافرين 
القادميــن أو المغادريــن، وعــدم وجود 
للمواطنيــن  مخصصــة  اســتراحة 
المرافقين للمســافرين، وعدد حاجيات 
واالمــدادات  الموظفيــن  مــن  المعبــر 
واألجهزة واألدوات الالزمة لعمل المعبر. 
مــن ناحيتهــم وعــد النائبيــن بنقــل 
احتياجــات المعبر لجهــات االختصاص 
ومناقشتها معهم بهدف توفير ما يمكن 
توفيــره، معبرين عن أملهم بتحســين 
حالــة المعبر في المرحلــة القادمة بعد 
تذليل العقبات التي تواجه العملين فيه. 

االستماع لرئيس سلطة البيئة
إلى ذلك عقد النائبين جلســة اســتماع 
لرئيس ســلطة البيئــة م. كنعان عبيد 
الــذي قــدم شــرحًا وافيًــا عــن جهود 
ســلطته فــي المحافظــة علــى البيئة 
وتوفيــر الحمايــة الالزمــة للمحميــات 

الطبيعيــة، باإلضافــة لخطة ســلطته 
المتضمنــة إرشــادات وتعليمات علمية 
للحد مــن ظاهرة تلوث مياه البحر التي 
تزداد في حاالت زيادة ســاعات انقطاع 

التيار الكهربائي في قطاع غزة.
مــن ناحيتهما شــدد النائبيــن "عدوان 
تقــوم  أن  ضــرورة  علــى  وســالمة" 
المؤسسات الدولية والمانحة بتوفير ما 
يلزم لعمل البلديات وخاصة فيما يتعلق 
بمضخات المياه والصرف الصحي حتى 
نتالشــى وقــوع أي كارثــة أو مكرهــة 
صحيــة أثنــاء اشــتداد أزمــة الكهرباء 
جراء االنقطاع المتكــرر، داعين للعمل 
مــن أجــل اســتنقاذ الوضع اإلنســاني 
في القطاع الذي بات يعاني مشــكالت 
وأزمــات عديــدة جراء الحصــار واغالق 
المعابــر، وتهالــك ســيارات ومعــدات 
البلديــات وســلطة البيئــة وغيرها من 
الخدمــات  تقــدم  التــي  المؤسســات 

اإلنسانية والبيئية في قطاع غزة.

استمعت لرئيس سلطة البيئة.. 
اللجنة االقتصادية تتفقد معبر بيت حانون

د. "بحر" والنائب "الغول" وممثلين عن الفصائل يسلمون رسالة لمفوض األمم المتحدة بمناسبة ذكرى النكبة


