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د.بتر غثسع السططات المخرغئ لطسمض سطى تترغر 
المثاطفغظ افربسئ بأصخى جرسئ

خالل وقفة تضامنية ألهالي المختطفين بساحة التشريعي

لةظئ الثاخطغئ وجططئ المغاه 
تعخغان باعشغر طخادر جثغثة 

لطمغاه

وشث برلماظغ غجور بطثغئ 
غجة وغظاصح أوضاع 

المثغظئ  

التشريعي ..
غسصث جطسئ خاخئ لمظاصحئ أزطئ 

الضعرباء شغ غجة
فــي  االقتصاديــة  اللجنــة  عقــدت 
المجلس التشــريعي مؤخرا جلســة 
العامــة  الهيئــة  لرئيــس  اســتماع 
بمقــر  الشــنطي  أحمــد  للبتــرول 
المجلس بغزة، بحضور رئيس اللجنة 
االقتصاديــة النائب عاطــف عدوان، 
وكل من النواب ســالم سالمة، أحمد 

أبو حلبية، ومروان أبو راس.

الطةظئ اقصاخادغئ 
تسامع لرئغج 
عغؤئ الئارول 
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أكــد د. أحمد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني أن 
الخطــوات األخيرة التي قام بها الســيد 
محمــود عباس عبــر تقديم اســتقالته 
وعــدد مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر تشــكل مســرحية 
مفضوحــة األهــداف، مشــددا على أن 
عبــاس يعمــل علــى إعــادة تشــكيل 
مؤسسات المنظمة وفق مقاسات الوالء 
له بغرض تعزيز مكانته والتخلص من 
خصومــه وتكريــس اســتفراده بالقرار 

السياسي.
وأشــار بحر في بيان صحفي صدر عنه 
مؤخــراً إلــى أن هــذه الخطــوات فاقدة 
للشرعية السياســية والوطنية وتشكل 
أصــدق تعبيــر عن نهــج التفــرد الذي 
أدمنه عباس وتعتبر انقالبا على اتفاق 
الوطنية وتكريسا لالنقسام  المصالحة 
وتدميــرا للوحــدة الوطنيــة والتوافــق 
الوطني، داعيا عبــاس إلى التراجع عن 

قــال الدكتــور أحمــد بحر رئيــس المجلس 
التشريعي باإلنابة: "إن المجلس التشريعي 
يشــكر الجهود التــي تقوم بهــا بلدية غزة 
فــي إطــار تنظيم وترتيــب المدينــة، ومع 
ذلــك نحــن نطالــب البلدية في غــزة وكل 
بلديات القطاع بتفهم األوضاع الصعبة التي 
يعيشــها المواطنون نتيجــة الحصار الخانق 

والتضييق".
وأكد بحر خــالل الزيارة التي قــام بها على 
رأس وفــد من نــواب المجلس التشــريعي 
لبلدية غزة، على جهود بلدية غزة في خدمة 
المجتمع المحلي، وتطويــر المرافق العامة، 
والقيام بجهود اإلغاثة في األزمات والكوارث 
الطبيعية وغيرها من األزمات، منوهاً إلى أن 
ذلك يدلل على وعي وحــرص البلدية تجاه 

القيام بواجباتها.
وأضــاف بحــر: "في ظــل الظــروف الصعبة 
والحصار والمضايقات التي تواجه أبناء شعبنا 
في قطاع غزة، ورغــم قلة اإلمكانيات، فإن 
البلدية تحاول القيام بواجباتها ومسؤولياتها 
تجاه المحافظة على نظافة المدينة وتقديم 

الخدمات المتعددة للمواطنين".
وأكــد بــأن لجنــة الداخلية واألمــن والحكم 
المحلــي على اطــالع بتفاصيــل الحادثتين 

هــذه الخطــوات الضــارة لجهــة العمل 
والشــراكة  الشــفافية  تحقيــق  علــى 
الوطنيــة وإعمــال النهــج الديمقراطي 
والمبــدأ التوافقــي الجمعــي فــي بناء 
مؤسســات المنظمة كي تكــون ممثلة 
بحق لكافة قوى وأطياف وشرائح شعبنا 

الفلسطيني.
ولفت بحــر إلى أن المســتفيد من هذه 
الخطــوات هــو االحتــالل الصهيونــي 
الــذي يلعــب على وتــر االنقســام في 
أوساط شــعبنا ومجتمعنا الفلسطيني، 
داعيا عباس إلى اتخــاذ خطوات عملية 
حقيقية تصب في مصلحة شعبنا، وفي 
مقدمتها عقد اإلطار القيادي للمنظمة، 
وفتح حوار وطنــي حقيقي يقود باتجاه 
تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة وحل 
الوطنيــة، وعلى  األزمات والمشــكالت 
ورســم  غــزة،  قطــاع  أزمــات  رأســها 
اســتراتيجية وطنية مشتركة لمواجهة 
التحديــات والمخططــات الصهيونيــة، 

األخيرتين المتعلقتان بالبلدية وهما حادثة 
المواطــن محمد أبو عاصي صاحب بســطة 
"روتــس الغالبــة" وحادثــة االعتــداء على 
موظف بلدية غزة حسام بدوان والتي وقعت 

مؤخرا في أحد أحياء المدينة.
وطالــب بحر رئيــس بلديــة غــزة وأعضاء 
المجلس البلــدي بضرورة أن تتفهم البلدية 
األوضــاع المعيشــية الصعبة التــي يمر بها 

المواطنين، وأن يعمل المجلس البلدي على 
مراجعة بعض القوانيــن المتعلقة بالجباية 
بما يتيح بعض الليونة والمرونة في التعامل 
مع الحاالت اإلنسانية واالقتصادية الصعبة، 

مشــيرا إلى أن الظروف العامة التي يمر بها 
القطاع تحتاج إلى إجراءات استثنائية.

من ناحيته دعا مقرر لجنة الداخلية والحكم 
المحلي النائب مــروان أبو راس إلى تطبيق 
القانــون بشــكل عــادل بيــن جميــع فئات 
المجتمــع وعــدم التمييز بيــن المواطنين، 
وأكــد أن لجنــة الداخليــة والحكــم المحلي 
ســتقوم بإرسال تســاؤالت مكتوبة للبلدية 
لإلجابة عليها، وذلك في إطار متابعة شئون 

البلديات واعداد تقرير شامل عنها.
بدوره أشــار رئيس بلدية غــزة نزار حجازي 
إلى أن البســطات العشــوائية فــي منطقة 
كورنيــش غزة انتشــرت بشــكل كبير جدا 
فــي اآلونة األخيرة، ما اضطر البلدية للقيام 
بالعديــد مــن اإلجــراءات من أجــل تنظيم 
هذا األمــر والمحافظة علــى نظافة المكان 

وخصوصيته بالنسبة للمواطنين.
وأكــد حجــازي أن البلديــة هــي مؤسســة 
خدماتيــة تقــوم بالتعامل مــع المواطنين 
بطريقــة ممنهجــة ومعروفــة، ونــوه إلــى 
أن البلديــة اتخــذت الكثيــر من اإلجــراءات 
االستثنائية مراعاة للجمهور وللتخفيف عن 
المواطنين مــن أصحاب البيــوت المهدومة 

والحاالت االقتصادية الصعبة. 

المجلــس  بانعقــاد  وإصــدار مرســوم 
التشــريعي كــي يــؤدي دوره الوطنــي 
ويزاول واجباته البرلمانية بشكل موحد 
فــي الضفــة والقطاع. وأوضــح بحر أن 
هــذه الخطوات تتجاهل بشــكل كامل 
دور فلسطينيي الشتات، وتلغي دورهم 
وجهدهم وفعاليتهم الوطنية، وتشكل 

تصفية عملية لقضية الالجئين.
وأكــد بحــر أن هــذه الخطــوات فاقدة 
للشــرعية القانونية فــوق كونها فاقدة 
والوطنيــة، ألن  السياســية  للشــرعية 
الفلســطيني أضحى  الوطني  المجلس 
إطارا غير قانوني بالنظر إلى أن المادة 
الثامنة من النظام األساســي للمنظمة 
تحــدد مــدة عمــل المجلــس الوطني 
بثالث سنوات، مشــيرا إلى أن المجلس 
الوطني ألغى من حســاباته هذه المادة 
وبات يســير علــى غير هــدى زمنيا، ما 
يجعل منه إطارا غير شــرعي بالمعنى 

القانوني. 

وتســاءل عمــا إذا كان الســيد ســليم 
الزعنــون رئيــس المجلــس الوطنــي 
الفلسطيني يملك رقما دقيقا وإحصائية 
موثقــة لعدد أعضــاء المجلس الوطني 
الفلســطيني أم ال، مؤكــدا أن الســيد 
الزعنون ال يملك إجابة على هذا السؤال 
وال يعرف عدد أعضاء المجلس الوطني، 
وهو ما يجعل عقد أي اجتماع للمجلس 
الوطني خالل المرحلة القادمة أمرا غير 

قانوني على اإلطالق.
ودعــا القــوى والفصائل والشــخصيات 
الوطنية والمجتمعية الفلسطينية لعدم 
التــورط والوقــوع في شــراك وحبائل 
المصيدة والمســرحية المكشوفة التي 
يعدهــا عباس، والعمــل على التصدي 
لهــذا النهــج الخطيــر الذي يســتهدف 
تدمير حاضر ومستقبل شعبنا وقضيته 
الوطنيــة، وتصفيــة قضيــة الالجئين، 
وتأجيــج نوازع ومشــاعر التوتر والعداء 

والبغضاء في أوساط شعبنا.

دعا الكلّ الفلسطيني للتصدي لهذا النهج الخطير

لدى زيارة نواب التشريعي للبلدية ..

د. بتر: خطعات سئاس اقظفرادغئ �سادة تحضغض طآجسات 
المظزمئ شاصثة لطحرسغئ وتثطغر لطعتثة العذظغئ 

ظصثر جععد بطثغئ غجة وظطالئعا بافعط افوضاع الخسئئ 
الاغ غسغحعا المعاذظعن
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تعخغئ باعشغر طخادر جثغثة لطمغاه شغ الصطاع

لةظئ الاربغئ تسامع لعضغض وزارة اقوصاف 
تعل اقجاسثادات لمعجط التب

عقــدت لجنة الداخلية واألمــن والحكم المحلي 
بالتعاون مع سلطة المياه ورشة عمل حول آبار 
الميــاه التجارية لألغراض الزراعية المنتشــرة 
جنوب قطــاع غزة، وذلك بمقــر المجلس بغزة 
بحضــور النائــب مروان أبــو راس مقــرر لجنة 
الداخلية واألمــن والحكم المحلي، وبمشــاركة 
نائب رئيس ســلطة المياه، وممثلين عن وزارة 
الحكــم المحلي، ووزارة الزراعة وســلطة جودة 
البيئة والبلديات، وعدد من المختصين والخبراء.
وبين النائــب أبو راس أن الورشــة تهدف للحد 
مــن اســتنزاف الميــاه الجوفية والحفــاظ على 
المخزون المائي جنوب القطاع، ومشاركة جهود 
الجميع فــي الحد من ظاهرة اآلبار العشــوائية 
التي تستنزف كميات المياه المتوفرة في جوف 

عقدت لجنــة التربية والقضايــا االجتماعية في 
المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزارة 
األوقــاف والشــئون الدينيــة د. حســن الصيفي 
للوقــوف عــن كثب علــى اســتعدادات الــوزارة 
لموســم الحــج الحالي، وترأس الجلســة رئيس 
اللجنــة النائب عبــد الرحمن الجمــل وحضرها 
النــواب خميــس النجار، محمد شــهاب، ســالم 

سالمة، ويحيى العبادسة.
وتساءل رئيس اللجنة النائب الجمل عن طبيعة 
اســتعداد الوزارة ألداء فريضة الحج، واالجراءات 
التــي اتخذتها الوزارة بهدف التخفيف عن كاهل 
حجــاج بيــت اهللا الحــرام علــى صعيــد الســفر 
واالقامــة والخدمة المقدمة لهم أثناء تواجدهم 

في المملكة العربية السعودية.
بــدوره اســتعرض وكيــل الــوزارة اإلجــراءات 
والترتيبــات التي اتخذتهــا الوزارة إلتمــام أداء 
الفريضــة لهذا العــام موضحا اســتعداد وزارته 
لبــذل كل الجهود الالزمة من أجل التخفيف عن 
كاهل الحجــاج وخدمتهم، ومبينا أنه عاد مؤخرا 
من المملكــة العربية الســعودية بعــد االنتهاء 
مــن االجراءات المطلوبة كافة ووضع اللمســات 
األخيرة علــى الترتيبات النهائية التي أشــرفت 

عليها الوزارة. 

األرض في القطاع والشحيحة أصالً بشكل عام.
وقدرت ســلطة المياه خــالل مداخلتها عدد آبار 
المياه التجاريــة ألغراض زراعية جنوب القطاع 
بحوالــي 19 بئــر، وأن أكثر مــن %95 منها غير 
مرخصة، محذرة من استمرار الضخ الجائر الذي 
تســببه االبار والذي يؤد الى هبوط مســتويات 
المياه الجوفية بشكل متسارع، كما لفتت سلطة 
المياه إلى عدم وجود سياسة واضحة لدى وزارة 
الزراعــة بخصوص تنظيــم ومراقبــة القطاع 
الزراعي. وأشارت ســلطة المياه إلى أن مصادر 
الميــاه الجوفية بالخزان الجوفي الســاحلي في 

الجنوب تكاد تكون معدومة.
واوصــى الحضور فــي نهاية الورشــة بضرورة 
وجود مراقبة ومحاســبة من قبل سلطة المياه 

وأشــار الصيفي إلى الجهود التي بذلتها الوزارة 
في تخفيض رســوم الحــج لهذا العــام وتوفير 
الســكن المناســب للحجــاج فــي كل مــن مكة 
المكرمــة والمدينة المنورة وإبرام عقد الطيران 
وتأميــن المواصــالت لنقل الحجــاج من مقرات 
اقامتهــم الــي حيث بيــت اهللا الحرام بواســطة 
حافــالت مناســبة وحديثــة، إضافة إلــى إعداد 
وتجهيــز طواقــم البعثــة اإلداريــة واإلعالمية 
والوعاظ والمرشــدين الذين سيرافقون الحجاج 
منذ اللحظة األولى لخروجهم ألداء مناسك الحج. 
وفيما يتعلــق باختيار الحجاج أوضح الصيفي أن 
هناك لجنة تم تشكيلها مؤخرا وهي منبثقة عن 

ووضع تســعيرة للميــاه التي يتــم انتاجها من 
خالل ابار المياه التجارية بحيث تراعي التكلفة 
الحقيقية لإلنتــاج ونقل المياه للمــزارع بهدف 
تقنين وترشيد استهالك المياه، وضرورة وجود 
سياسات واضحة من قبل وزارة الزراعة في ظل 

ندرة مصادر المياه الجوفية.
كما أوصى الحضور باإلسراع في توفير مصادر 
جديدة في قطاع غزة من خالل اعادة استخدام 
ميــاه الصرف الصحــي المعالجــة والتوقف عن 
اســتنزاف الخزان الجوفي الســاحلي، وتشكيل 
لجنــة من وزارة الحكم المحلــي ووزارة الزراعة 
وســلطة المياه وســلطة جــودة البيئــة ووزارة 
المالية لدراســة التوصيات ووضع تصور عملي 

لمواجهة المشكلة.

الوزارة لضمان الشــفافية المطلقة وهي مكلفة 
بتحديــد أصحاب الحق ألداء فريضــة الحج لهذا 
العام حســب الرقم التسلســلي والمعايير التي 

وضعتها الوزارة حسب األصول. 
وأكــد الصيفــي أن الموعــد المتوقــع لمغــادرة 
الحجــاج إلى الديار الحجازية يتــراوح بين 7 إلى 
8 مــن الشــهر القــادم عبــر معبر رفــح البري، 
وفيما يتعلــق بعدد الحجاج أوضــح الصيفي أن 
نســبة حجاج فلســطين في العــام الحالي هي 
نفس نســبة العام الســابق نظرا ألعمال البناء 
والتوسعة التي تجريها السلطات السعودية في 

الحرم المكي. 

كلمـة البرلمان
د. أحمد محمد بحر

وطني وتنفيذية 
بمقاسات عباسية

إن المتتبــع لمجريات األحداث على الســاحة الفلســطينية يدرك بما ال يدع مجاال للشــك 
أن حركــة فتح تشــق طريقها نحــو االنفصال التام وإدامة االنقســام بين شــقي الوطن 
الفلســطيني، فها هو الســيد محمود عباس وقيــادة حركة فتح يســتحثون الخطى نحو 
قطع كل العالئق والروابط الوطنية، ويستعجلون فرض الوقائع السياسية والوطنية من 
أجل اســتكمال ذبح الوطن الفلسطيني واالستفراد بحكم الضفة الغربية الخاضعة أصال 

لسيطرة االحتالل، والدفع باتجاه تشديد الحصار على قطاع غزة وأهله الصامدين.
ومن دون شك فإن سعي السيد عباس وحركة فتح إلعادة تشكيل وهيكلة اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير يشكل خطوة متقدمة باتجاه االنتقام من الخصوم داخل المنظمة وعلى 
المستوى الفتحاوي الداخلي من جهة، وعلى المستوى الوطني العام من جهة أخرى، فضال 
عن تعميق األزمة الفلسطينية الداخلية ودفعها نحو مسارات فوضوية ومتاهات ال حصر 
لها بما يخدم األهداف واألجندة الخاصة للسيد عباس، التي ال تؤمن بقيم الوحدة والوفاق 

والشراكة الوطنية وال تتماهى إال مع شروط وإمالءات ومتطلبات االحتالل.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نرى في نوايا وإجراءات السيد عباس وحركة فتح 
إلعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للمنظمة محاولة لطي ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية، 
وإنهاء مسيرة المصالحة الداخلية وتأبيد االنقسام، والقضاء على أي بارقة أمل في تحقيق 
التوافــق الوطني عبر إغالق ملف منظمة التحرير، التي تم التوافق عبر كافة التفاهمات 
الوطنية واتفاقات المصالحة الفلســطينية على إعادة بنائها وتفعيلها وإشراك كافة قوى 
وفئات وأطياف شعبنا فيها، كي تصبح بحق الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 

في كافة أماكن تواجده، في الداخل والشتات.
ولعل من السذاجة بمكان أن يعتقد البعض صحة بعض التسريبات المضللة التي تصدر 
عن الســيد عبــاس، والتي تتحدث عــن نيته االســتقالة وجهده المحموم إلعــادة تجديد 
شــرعيته المتآكلة، ألن الجنوح نحو اإلصالح والرغبة في تصحيح الحال والمسار يقتضي 
االنحيــاز نحو القيم والمبــادئ الوطنية، والحرص على تطبيق كافــة اتفاقات المصالحة 
بملفاتها المختلفة والتكاتف المشترك لمواجهة التحديات التي يفرضها االحتالل وسياساته 
العنصرية وإجراءاته القمعية، بدال من خطواته الراهنة التي تطعن شــعبنا وقضيتنا في 
العمق والصميم وتدفعه نحو مزيد من التشــظي والتفتيت وتعيده عشــرات السنين إلى 

الوراء.
ما الذي يمنع السيد عباس وحركة فتح من عقد اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير 
بهــدف بحث كافة القضايا واألزمات والتحديات الوطنية، وفي مقدمتها اإلجراءات الخاصة 
بإعادة تشــكيل المنظمة عبر آليات االنتخاب أو التوافق الوطني، وســبل تفعيل حكومة 
التوافــق الوطني وتحملها لمســؤولياتها الوطنية، قبل المبــادرة بعقد المجلس الوطني 

المغيب عن المشهد السياسي والوطني منذ حوالي عقدين من الزمن؟!
إن أبجديات الفهم السياسي تقطع يقينا بأن السيد عباس ماض في مخططاته االنفصالية 
وسياســاته االقصائية النافية لكل أشــكال الوحدة والتوافق الوطنــي، وأن حديثه وقيادة 
فتح عن دعوة حماس لحضور جلسات المجلس الوطني تدور في فلك استعراضي دعائي 

بحت، وال يقصد منها سوى الخداع والتضليل ليس أكثر.
لكــن األخطــر ال يكمن في مجرد عقد جلســات المجلس الوطني وإعادة تشــكيل اللجنة 
التنفيذية للمنظمة حسب مقاسات السيد عباس، وإنما فيما يتوقع أن ينجم عن ذلك من 

تبعات وتداعيات على الصعيد الفلسطيني الداخلي.
ولئن كان التهويد واالســتيطان الصهيوني في القدس والضفة الغربية قد قطع شــوطا 
كبيرا خالل المرحلة الماضية، فإن المرحلة القادمة سوف تشهد هجمة صهيونية مسعورة 
قــد تبلغ درجة الحســم في وجه الوجود الفلســطيني في ظل االنهيــارات الوطنية التي 
يتسبب بها الســيد عباس وحركة فتح، ما يتطلب وقفة وطنية فلسطينية جادة وموحدة 
في وجه النهج الخطير الذي يقوده عباس وفتح، وتصديا لهذا السلوك المنحرف الذي يقود 

الوضع الفلسطيني نحو الهاوية.
إن كل القوى والفصائل والشخصيات والمنظمات والشرائح الوطنية الفلسطينية مطالبة 
اليــوم بتحمل مســؤولياتها التاريخيــة تجاه النهج الكارثي للســيد عبــاس وحركة فتح، 
والعمل على إفشــال عقد جلســات المجلــس الوطني، وإجبار عبــاس وفتح على تطبيق 
اتفاقات المصالحة الوطنية والتوافق الوطني والنزول عند المصالح الوطنية العليا لشعبنا 

وقضيتنا.
وختاما.. فإن نؤكد أن المســتقبل لشــعبنا وقضيتنا، وأن كل الخطــوات واإلجراءات التي 
تســتهدف المساس بشــعبنا ومصالحنا الوطنية سوف تتحطم على صخرة صمود شعبنا 

ومقاومتنا بإذن اهللا.
"فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض"

"واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"

خالل ورشة عقدتها لجنة الداخلية وسلطة المياه
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المجلس التشريعي يعقد جلســـة لمناقشة أزمة الكهرباء

عقد المجلس التشــريعي الفلســطيني جلسة لمناقشــة أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وأقر المجلس باإلجماع 
التقرير المقدمة من لجنتي الرقابة العامة وحقوق االنسان، واالقتصادية، حول األزمة.

وافتتح الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي الفلسطيني الجلسة موجها التحية لألسير 
البطل محمد عالن الذي كسر عنجهية االحتالل وأجبر محاكم االحتالل على التراجع عن قراراتها السابقة بشأن 
االعتقــال اإلداري وقانونهم البائس بشــأن التغذية القســرية وهي خطوة على طريق إلغــاء االعتقال اإلداري 

والتغذية القسرية إلى األبد. 
وقال:" وفي إطار متابعنا في المجلس التشريعي لما يعانيه شعبنا جراء مشكلة الكهرباء على كافة المستويات 
والقطاعات، والتي بدأت منذ اللحظة األولى لألزمة، وتحقيقا لرغبة أبناء شــعبنا في مالحقة المفسدين الذين 
تسببوا في هذه المعاناة لشعبنا الصامد المرابط، فقد وضع المجلس ضمن أولوياته للمرحلة القادمة تكريس 
دوره الرقابي على عدد من ملفات الفســاد التي أجرى المجلس الســابق تحقيقات بشأنها لكن دون محاسبة أي 

من المتورطين في هذه الملفات".
وأكد بحر أن مشكلة الكهرباء التي يعاني منها أبناء شعبنا ألكثر من عشر سنوات هي نتاج ألعمال فاسدة قام 
بها عدد من المتنفذين من رجاالت الســلطة بعضهم خارج الوطن، وعدد منهم موجود هنا داخل فلســطين، 
مشــددا على ضرورة محاســبتهم عن كافة االضرار التي وقعت بأبناء شعبنا من اطفال وشيوخ ونساء ومرافق 
اقتصادية وغيره من االضرار الناتجة عن إمعان حكومات رام اهللا المتتالية وبالتعاون مع رئاسة السلطة بوقف 

ضخ الوقود الصناعي لمحطة التوليد في قطاع غزة.
 وأشــار إلى أن المســؤولية تقــع في المقام األول علــى االحتالل اإلســرائيلي بموجب أحــكام القانون الدولي 
اإلنســاني، وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم ســلطات االحتالل بتوفير الســلع والخدمات األساســية 
للســكان المدنيين، داعيا المجتمع الدولي للضغط على سلطات االحتالل للتوقف عن انتهاكات حقوق اإلنسان 
والقيام بواجباتها التي يفرضها القانون الدولي اإلنســاني عليها للوفاء باحتياجات السكان المدنيين المحميين 

بموجب قواعد القانون الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان.
 وحذر من أن اســتمرار الحصار ومنع االعمار وانقطاع التيــار الكهربائي هو قنبلة موقوتة لن تنفجر اال باتجاه 

واحد وهو االحتالل الصهيوني.
كما حمل عباس وحكومة الحمد اهللا المسؤولية عن استمرار ازمة الكهرباء الناتجة عن عدم توفر ارادة سياسية 
لحل أزمة توريد الوقود للمحطة أو السعي لتوفير بديل لتوليد الطاقة مثل استخدام الغاز بدل الوقود الصناعي 
الذي يستخدمه االحتالل كأداة لالبتزاز السياسي وتشديد الحصار على قطاع غزة، محذرا من العواقب الوخيمة 

الناتجة عن ممارسات السلطة غير المسؤولة بحق ابناء شعبنا في القطاع الصامد.
كمــا دعا أبناء شــعبنا إلى تفهم حقيقة أزمة الكهربــاء بكافة تفاصيلها وخلفياتها وأبعادهــا، وتقدير الظروف 
الدقيقــة والحساســة التي نمر بها جراء اشــتداد وطأة الحصــار، وأعلن أن المجلس التشــريعي بصدد اإلعداد 
لمشروع قانون لتنظيم قطاع الكهرباء يشمل إنشاء صندوق خاص من أجل خلق حالة من التكافل والتضامن 

بين أبناء شعبنا وخاصة الفقراء منهم.
تقرير لجنة الرقابة

بدوره استعرض النائب يحيى العبادسة تقرير لجنتي الرقابة، واالقتصادية حول 
أزمــة الكهرباء في قطاع غزة، مؤكداً أن مســئولية توفيــر الكهرباء في مناطق 
الســلطة الفلســطينية تقع على كاهل الرئاســة والحكومة الفلســطينية، ومن 
أجل ذلك أنشــأت الحكومة جســماً إدارياً يديره، سمي بســلطة الطاقة والموارد 
الطبيعية، التي هي سلطة واحدة في الضفة والقطاع، ويرأسها السيد عمر كتانة 

وينوب عنه في غزة السيد فتحي الشيخ خليل.
وأشــار إلــى أن احتياج القطــاع اآلن من الكهربــاء يقارب (450) ميجــاوات، ومن 
المتوقع أن يصل مع حلول العــام 2020م إلى (614) ميجاوات، وعلى الرغم من 
تضاعــف حاجة القطاع للطاقة من العام 2006م حتــى اآلن بقيت الكميات التي 
تصــل إليه ثابتة عنــد 200 ميجاوات إلى حد ما، مما يشــير إلى وجود عجز تزيد 

نسبته عن 45%.
التوصيات

وأوصى العبادســة خــالل تقريره بضــرورة تعديل العقود واالتفاقيــات المبرمة مع شــركة التوليد بما يحقق 
االنسجام مع القوانين الفلسطينية وبما يلزم المحطة بتوفير الوقود بأسعار مناسبة.

        والعمل على زيادة مصادر الطاقة في القطاع وتنوعها، وذلك عن طريق توسعة محطة الكهرباء وتشجيع 
االســتثمار في مجال مشــاريع الطاقة النظيفة، والتوســع في كميات الطاقة المدخلة مــن االحتالل أو الجانب 

المصري.
كما أوصى التقرير بضرورة مطالبة الســلطة بتســهيل إدخال مواد الصيانة إلى قطاع الكهرباء، ووقف سياسة 

العقاب الجماعي واالبتزاز الذي تستخدمه السلطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتبني العمل بالعدادات الذكية وصوالً إلى التحكم الكامل في الشبكة، واالستعانة بالعدادات مسبقة الدفع. 

 د. بحر: اجامرار التخار وطظع اقسمار واظصطاع الضعرباء صظئطئ طعصعتئ جاظفةر بعجه اقتاقل

حاجة متزايدة 
بــدوره ذكر النائب محمد فرج الغول أن نســبة 
احتياج القطاع من التيار الكهربائي تزداد بفعل 
الزيــارة الطبيعية في عــدد الســكان، ونتيجة 
لموجــات الحــر الشــديد التــي تعانيهــا البالد 
وعلينــا أن نأخذ ذلك بعين االعتبار، مضيفا أنه 
يجب اعتبار هذا التقرير وثيقة رســمية صادرة 
عن المجلــس، وترجمته وإرســاله لكل الجهات 
المعنية للضغط على االحتالل والسلطة إليقاف 
هــذه الجرائــم التــي تمــارس بحــق أهلنا في 

القطاع.
وأضاف أن ما تمارسه السلطة بالتنسيق األمني 
مع االحتالل يعد جريمة واضحة وانتهاك صارخ 
للقوانين الدوليــة والمحلية، مطالبا بتشــكيل 

لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة تجاوزات السلطة 
بما في ذلــك دورها في أزمــة الكهرباء وإحالة 
هذا الملف للســيد النائب العام وذلك لمحاكمة 

المجرمين المسئولين عن هذه الجرائم.
ودعــا إلعــادة النظــر في عقــد شــركة توليد 
الكهربــاء لمــا فيه مــن ظلم مركب ومســتمر 
بحق المواطن الفلسطيني في القطاع، مطالباً 
بتكليف الجهات التنفيذية لوضع خطة ممنهجة 
لمتابعة هذه المشكلة، ووضع الحلول المقترحة 

لها واتخاذ اإلجراءات الكفيلة لتنفيذها.
مسئولية الحكومة

من ناحيته ذكر النائب ســالم ســالمة بأن من 
مســئولية الحكومة توليــد الكهربــاء وإنتاجها 
وتوزيعها على المواطنين، منوها ألن متوسط 
انتاج المحطة لم يتجاوز 50 ميجاوات أي ثلث ما 

كان مخطط لها أن تنتجه. 
وأعــرب النائب ســالمة عن اعتقــاده بإن إقامة 
المحطة كان خطأ من الناحية االقتصادية نظراً 
الرتفاع تكلفتهــا العالية، متســائال عن كيفية 
إعفاء شركة توليد الكهرباء من مسئولية توفير 
الوقود الالزم لتشــغيل المحطــة؟ وكيف تلتزم 
الحكومــة بذلك؟؟ مؤكداً بأن هذا فســاد إداري 

ومالي.
وطالب بعدم فرض ضرائب على الوقود الوارد 
إلنتاج محطــة الكهرباء، داعيا لدراســة مقترح 

مداخالت النواب
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المجلس التشريعي يعقد جلســـة لمناقشة أزمة الكهرباء

العبادسة: اتاغاج الصطاع طظ الضعرباء (450) طغةاوات والسةج تجغث ظسئاه سظ 45% د. بحر: اجامرار التخار وطظع اقسمار واظصطاع الضعرباء صظئطئ طعصعتئ جاظفةر بعجه اقتاقل

حول إنشاء محطة توليد داخل الراضي المصرية تجنبا 
العتداء االحتالل عليها، منوها لضرورة توقف الشركة 
عن محاوالتها الرامية لرفع سعر الكهرباء وذلك مراعاة 

لظروف المواطنين القاسية. 
تأميم المحطة 

أمــا النائب مروان ابو راس فقد اقترح ارفاق صورة عن 
عقود الشــركة مع التقرير ليصبح أكثر قوة، باإلضافة 
لضرورة تأميم محطة التوليد لتصبح محطة فلسطينية 
بالكامل وإلغاء جميع العقود الظالمة المستنزفة ألموال 

الشعب الفلسطيني.
وأعرب أبو راس عن قناعته بأن هناك مؤامرة على الشعب 
في غزة ويجب وضع خطة لسحب البساط من تحت أقدام 
المتآمرين، مهاجما من يتهمون المساجد بتبديد الكهرباء 

إيصاله للجهات الممولة والمانحة لترى فساد السلطة". 
وطالب الحية باختصار التقرير والوقوف على األســباب 
المباشرة لألزمة مع تســليط الضوء على الحلول حتى 
يتســنى لكل مواطن معرفة الحقائــق، داعيا للتركيز 
على مســئولية الســلطة عن األزمة بشــكل مباشــر، 
منوها ألنها أي السلطة تعتبر غزة للجباية فقط منوهاً 
ألنهــا تأخذ 10 مليون دوالر مــن االتحاد األوروبي بدل 
وقود للمحطة، مبيناً أن السلطة تجبي دوالرا واحدا عن 
كل لتر وقود يدخل غزة على الرغم من كونها تســتلم 

ثمنه كامالً من االتحاد األوروبي.
تطوير المقاومة  

أما النائب الدكتور يونس األســطل فقــد دعا لتطوير 
المقاومة واالســتمرار في اإلعــداد معتبرا ذلك هو من 

واستنزافها، واصفا إياهم باألصوات النشاز. 
ودعا أبو راس الجهات الشــرعية إلصــدار فتوى تحرم 
ســرقة الكهرباء، تلك العادة البغيضة التي تتبعها فئة 
قليلة من المواطنين، مطالبا بإضافة بند على التقرير 
يوضح مسئولية السلطة في رام اهللا عن تعطيل إدخال 
األجهزة المطلوبة للشــركة وللمحطة لتحســين أدائها 

ومنها ما بات يعرف بـ (عداد الدفع المسبق). 

سلطة جباية 
مــن جانبه دعا النائــب خليل الحية الســتثمار التقرير 
قائالً:" ال شــك أن التقرير يكشــف حقائــق ومعلومات 
كبيرة ومهمــة للغاية وعلينا اســتثماره وتوزيعه على 
جميع المؤسســات الحقوقية المحلية واألجنبية وكذلك 

أقرب الســبل لحل كل أزماتنا بمــا فيها أزمة الكهرباء، 
مضيفــا ليس أدل علــى ذلك مــن أن المفاوضات غير 
المباشــرة الجارية اليــوم في الداخــل والخارج وضعت 
أزمــة الكهرباء علــى الطاولة لتناقشــها إذ أن االحتالل 

متخــوف لما وصلــت إليه المقاومة من مســتوى توازن 
الردع بعد توازن الرد.

وقال األســطل:" أن مزيداً من تطوير قدرات وأســاليب 
المقاومــة ســيركع االحتــالل وأذنابــه ســيركعون مع 
ركوعه هذا أهم شيء للخالص من االحتالل وإفرازاته 

التي تصطنع األزمات للقطاع وأهله". 
وختــم األســطل مداخلتــه بالقــول:" عن حســبي في 
النهاية التذكير بأن اهللا أخرجنا بهذا الدين من الظلمات 

إلى النور، فإن قطعوا الكهرباء فنورنا بإيماننا". 

مداخالت النواب
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التشريعي يثمن الدور الريادي الكبير للجامعة ويهنئ القائد حسن سالمة بتخرجه

بحر يدعو لتشكيل لجنة تحقيق فلسطينية مصرية لكشف تفاصيل اختطاف الشبان

أكد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني أن المجلس 
التشريعي يدعم المصالحة الوطنية القائمة 
علــى أســس الثوابــت الوطنيــة ومراعــاة 

مصلحة الشعب الفلسطيني العليا.
وشــدد بحر في كلمة لــه ألقاها خالل حفل 
تخريــج الدفعــة 21 مــن طــالب جامعــة 

دعــا الدكتــور أحمد بحــر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشريعي إلى تشكيل 
لجنة تحقيق فلسطينية مصرية مشتركة 
للوقــوف علــى كافــة تفاصيــل جريمة 
اختطاف الشبان الفلسطينيين من باص 
الترحيالت المصري، والعمل على كشف 

وفضح ومعاقبة مرتكبيها.
وقــال بحــر في كلمــة له خــالل الوقفة 
التضامنية التي نظمها أهالي المختطفين 
في ساحة المجلس التشريعي أن ما جرى 
بحــق أبنائنا األربعة في ســيناء يشــكل 
جريمــة سياســية وقانونيــة وأخالقيــة 
وإنســانية بــكل المقاييــس، ومحاولــة 
خطيــرة لجــر واســتدراج قطــاع غــزة 
 والمقاومة الفلســطينية إلى شــراك فخ

محكم مفضوح النوايا واألهداف.
وأكــد بحــر أن هــذه العمليــة خطيــرة 
تســتهدف إحداث الوقيعة بين األشــقاء 
وضــرب  والمصرييــن،  الفلســطينيين 
وتطويــق أي جهد جاد وحقيقــي باتجاه 
العالقــات  مســار  وتقويــم  إصــالح 
الفلســطينية المصرية على المســتوى 

الرسمي والشعبي.
ودعا الســلطات المصريــة إلى عمل كل 
ما من شــأنه تحرير المختطفين األربعة 
في أقصى سرعة ممكنة، كونها تتحمل 
المسؤولية األمنية بحكم وقوع الجريمة 
علــى أراضيها، وذلك وفقــا لكل األعراف 
الدولــي  القانــون  وقواعــد  والقوانيــن 

األقصــى "فــوح األســرى والمســرى" على 
ضــرورة تطبيق ما تــم التوصــل إليه من 
تفاهمــات سياســية وفصائلية بنــاء على 
اتفــاق 2005 ومــا تبعه من وثيقــة الوفاق 

الوطني واتفاق الشاطئ.
وأكــد على وحــدة فلســطين كاملــة دون 
التنازل أو التخلي عن أي شبر منها، مشددا 

والقانــون اإلنســاني، وبحكــم عالقــات 
الجوار واألخوة في العروبة واإلسالم.

الســلطة  موقــف  بشــدة  بحــر  وأدان 
والســفارة  اهللا  رام  فــي  الفلســطينية 
الفلســطينية في القاهرة الصامت على 
الجريمــة، والذي يثير الكثير من عالمات 
الشــك واالرتياب، في وقت يفترض فيه 
أن تبــذل فيه الســلطة وســفارتها غاية 
الجهد من أجل ضمان تحرير المختطفين 

وعودتهم إلى أهلهم وديارهم سالمين.
من جانبها أدانت رابطة علماء فلسطين 

أن جامعــة األقصــى قدمــت مــا يزيد عن 
60 شــهيدا من طلبتها للدفــاع عن دينهم 
ووطنهــم، كما حيــا محافظة خــان يونس 
التي قدمت 600 شهيد في معركة العصف 

المأكول.
وثمــن بحر الــدور الريادي الكبيــر لجامعة 
األقصــى في تخريــج أكثر من مائة أســير 

أن من واجــب علماء األزهر الشــريف أن 
يوضحــوا الموقف الشــرعي تجاه عملية 
االختطاف للقادة والمســئولين في مصر 

والنظام الرسمي.
المختطفيــن  أهالــي  ناشــد  بدورهــم 
الســلطات المصريــة بضرورة اإلســراع 
في الكشــف عن مصير أبناءهم وتأمين 
عودتهــم ســالمين، نظرا ألنهــم دخلوا 
مصــر بطريقــة قانونية وشــرعية وتم 
داخــل  واختطافهــم  عليهــم  االعتــداء 

األراضي المصرية.

على أن شــعبنا ســينتصر على المؤامرات 
التي تحاك ضده في غزة من حصار واغالق 
معابر وقطــع الرواتب ومشــكلة الكهرباء، 

وخطف أبنائنا في مصر.
وأبــرق بالتحية لــذوي الشــهداء من طلبة 
جامعة األقصى الذين نالوا الشــهادة العليا 
قبــل تخرجهم ووقوفهم بيننا اليوم، ملفتا 

على لسان رئيسها النائب الدكتور النائب 
مروان أبو راس جريمة اختطاف الشــبان 
مــن داخل األراضــي المصرية، معتبرها 
المتابعــة  تســتوجب  حقيقيــة  جريمــة 

والمحاسبة القانونية لفاعليها.
وطالب أبو راس علمــاء األزهر بتوضيح 
موقفهــم مــن هــذه الجريمــة النكراء، 
فــي  للمســئولين  الدعــوة  وتوجيــه 
بواجبهــم  القيــام  بضــرورة  بالدهــم 
وتحمل مســئولياتهم فــي تأمين عودة 
المختطفيــن إلــى أهلهم، مشــددا على 

ضمــن برنامجهــا المفتــوح لألســرى وفي 
مقدمــة الخريجين القائد حســن ســالمة، 
داعيــا الخريجيــن لالســتمرار فــي طريق 
النصــر والتحرير على درب من ســبقوهم 
من جيل التحرير، مشيرا إلى أن المفاوضات 
ال تســاوي إال صفــر كبير وهي ســبب كل 

التنازالت والتراجع السياسي.

وطالــب األهالي الســلطة الفلســطينية 
ممثلة بالرئيس عباس وحكومة التوافق 
والمجلس التشــريعي ببــذل كل الجهود 

لإلفراج عن أبناءهم.
ووجــه األهالــي نــداء اســتغاثة لكافــة 
المؤسســات الحقوقية المحلية والدولية 
بضرورة أخذ دورها تجاه حادثة اختطاف 
أبناءهم في ســيناء، مؤكديــن أنهم لن 
يتوفقــوا عــن مطالبــة كافــة األطراف 
المعنية باإلفــراج عن أبناءهــم وتأمين 

عودتهم إلى ديارهم.

خقل تفض تثرغب ظزماه جاطسئ افصخى بثان غعظج 

خقل وصفئ تداطظغئ فعالغ المثاطفغظ بساتئ الاحرغسغ



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

أخبار الســثدالخميس 3 سبتمبر/أيلول   2015
(170 )

A L  -  P  R  L  M  A  N
7

عقدت لجنة صياغة التشريعات التابعة للمجلس 
التشــريعي بالتعاون مع اإلدارة العامة للشؤون 
القانونيــة في المجلس ورشــة عمل لمناقشــة 
مشــروع قانــون الســجل العدلــي المقترح من 
اللجنــة القانونية بحضور أعضــاء لجنة صياغة 
التشــريعات وممثليــن عن الســلطة القضائية 
والعــدل  الداخليــة  ووزارات  العامــة  والنيابــة 

واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
    وأكــد رئيس لجنة الصياغة د. نافذ المدهون 
أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة باعتباره يوفر 
البنية القانونية لتنظيم السجل العدلي الوطني 
المختص بإصدار الوثيقة الرســمية التي تعني 
بتســجيل األحكام القضائية النهائيــة كافة، ال 
سيما وأن اإلطار القانوني الناظم لمنح شهادات 

عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم 
المحلــي فــي المجلــس التشــريعي لقــاء 
خــاص مــع قيــادات باألجهــزة األمنية في 
قطاع غزة ممثليــن بمدير جهاز المخابرات 
العامة، ومدير جهــاز األمن الداخلي ومدير 
الشــرطة الفلســطينية، لمناقشــة الوضع 
األمني في القطاع وذلك في مقر المجلس 
بغزة، بحضور رئيس لجنة الداخلية النائب 
اســماعيل األشــقر ومقــرر اللجنــة النائب 
مــروان أبو راس، والنائب ســالم ســالمة، 
النائــب يونــس األســطل، والنائب عاطف 

عدوان.
وافتتح اللقاء رئيس اللجنة النائب األشــقر 
مثمنا دور األجهــزة األمنية ووزارة الداخلية 
فــي حفظ األمــن والمحافظــة على حقوق 
النــاس ومتابعــة أمورهــم، كمــا عبر عن 
تقديره لجميع منتسبي األجهزة األمنية لما 
يبذلــوه من جهود كبيرة في خدمة وطنهم 

حســن الســير والســلوك بــات قديما ولــم يعد 
منسجما مع التطورات الحديثة.

 وأشــار المدهون إلى أن من األهداف الرئيســة 
عــدم  (شــهادة  إصــدار  تنظيــم  للمشــروع 
المحكومية) التــي تفيد بأن صاحــب المصلحة 
غيــر محكوم بجناية أو جنحة والتي تعتبر إحدى 
المسوغات األساسية المشــترطة إلبرازها عند 
التعييــن في الوظائف العامة والخاصة وشــرطاً 

إلنجاز العديد من المعامالت.
     مــن جهتــه بيــن مديــر الدائــرة القانونيــة 
بالمجلس التشــريعي أمجــد األغا أن المشــروع 
المقترح يســاهم في ضبط حالــة العود الرتكاب 
الجرائم، والتي تعتبر ظرفاً مشــدداً يترتب عنها 
تغليظ العقوبة على الجاني، حيث يحاكم المجرم 

والحفاظ على حيــاة وأمن المواطنين رغم 
قلة االمكانيات وتنكر سلطة رام اهللا ووزير 

الداخلية لهم.
كما أكد النائب األشــقر أن المحافظة على 
حيــاة الناس وأمنهــم وممتلكاتهم هو أمر 
مقــدس وال يمكن التفريط بــه، وال يمكن 
السماح بعودة الفتان األمني بأي شكل من 

الـأشكال.
وشدد على ضرورة تطبيق النظام والقانون 
علــى الخارجيــن والمحاوليــن العبــث في 
مقــدرات وممتلكات المواطنيــن، وعلى أن 
القانون يجب أن يطبق على الجميع وبدون 

استثناء.
وناقشت اللجنة مع قيادات األجهزة األمنية 
عــدد مــن القضايــا األمنيــة أهمهــا أخــر 
التطــورات بخصــوص قضيــة المواطنين 
المختطفين في مصر، ومتابعة التفجيرات 
األخيرة والتــي تم اعتقال المتورطين فيها 

وتبين أن أغلبهم مدفوعين من قبل أجهزة 
المخابرات في رام اهللا.

مــن جهتهــم أكــد الحاضرون مــن قيادات 
األجهــزة األمنيــة علــى أن القطاع يشــهد 
اســتقرار أمني، كما اســتعرضت القيادات 
األمنيــة أمام لجنة الداخليــة واألمن الحالة 

األمنية في القطاع.
وأكدت األجهزة األمنية على استمرارها في 
حمل األمانة والقيام بالمهام المطلوبة منها 
رغم قلة االمكانيات وصعوبة الوضع المالي 
واالقتصادي وانعدام الدعم اللوجستي الذي 
تحتاجه األجهزة األمنية للقيام بواجبها، إال 
أنهم أكــدوا أن الواجب يتطلب منهم توفر 
األمــن واالســتقرار والهــدوء لجميــع أبناء 
شعبنا، مؤكدين التزامهم بتقديم الخدمة 
للمواطن الفلسطيني والمحافظة على أمنه 
وممتلكاتــه، وكذلك المحافظــة على أمن 

المجتمع والمؤسسات الوطنية.

بعقوبة ثم يعــود ذات المجرم الرتكاب جرم آخر 
وحيث إنه ال تتوفر لدى المحكمة سجالت أو قاعدة 
بيانــات إلكترونية تبيــن حالة المتهــم الجنائية 
وتعداد السوابق الجنائية لديه بحيث تسهل على 
القاضي الرجوع إليها قبل إصدار الحكم وبالتالي 
تغليظ العقوبة عند تحقق العود والتكرار، لذلك 
فإن تنظيم الســجل العدلي الوطنــي يعد إنجازاً 
هامــاً لمنظومــة العدالــة الجنائيــة.    وفي ذات 
السياق عقدت اللجنة القانونية إجتماعاً لمناقشة 
مشروع قانون السجل العدلي وبعد الوقوف على 
األسباب الموجبة للمشروع وقراءة مواد المشروع 
قــراءة تفصيلية أوصت اللجنة بإحالة المشــروع 
وتقديمه لجلســة المجلس التشريعي للمناقشة 

العامة تمهيدا إلقراره. 

بالتعاون مع الدائرة القانونية
لةظئ الخغاغئ تسصث ورحئ سمض لمظاصحئ 

طحروع السةض السثلغ

الطةظئ اقصاخادغئ تسامع 
لرئغج عغؤئ الئارول 

عقدت اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي مؤخرا جلسة استماع لرئيس 
الهيئة العامة للبترول أحمد الشنطي بمقر المجلس بغزة، بحضور رئيس اللجنة 
االقتصاديــة النائب عاطــف عدوان، وكل من النواب ســالم ســالمة، أحمد أبو 

حلبية، ومروان أبو راس.
واستمعت اللجنة لعدد من القضايا ذات الصلة منها كمية الوقود والغاز الطبيعي 
التي تدخل القطاع بشــكل يومي، وآلية توزيع الغــاز على المحطات والمعايير 
التي يتم بناء عليها توزيع الكميات المدخلة للقطاع، وكذلك كميات الوقود التي 

يتم منحها للمحطات الجديدة.
من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للبترول أحمد الشنطي أن كمية الغاز التي 
تدخل للقطاع 200 طن يوميا، يتم توزيعها بناء على دراســة احتياجات السوق 
للغاز، ملفتا أنه يتم مراجعة نسب التوزيع كل فترة زمنية وفق للكميات الواردة 

من الغاز والوقود للقطاع.
وفي نهاية اللقاء أكد النواب على ضرورة تعديل النســب المعمول بها من باب 
انصــاف المحطات الجديــدة ووضع آليات جديدة للتوزيــع على المحطات بحيث 

تتناسب حصة كل محطة مع عدد المواطنين الذين تقدم لهم الخدمة.

لةظئ الثاخطغئ وافطظ تظاصح العضع افطظغ 
شغ الصطاع طع صادة افجعجة افطظغئ 

أكــد النائب في المجلس التشــريعي حســن يوســف أن جلســات المجلــس الوطني 
الفلســطيني غير شــرعية وليســت ملزمة للكل الفلســطيني، مشــدداً أن المجلس 
ســوف يكون تمثيله منقوصاً، وغير مخول بتاتاً بمناقشــة أي مســار يتعلق بالقضية 

الفلسطينية.
واعتبــر يوســف في تصريــح صحفي أن اإلطــار القيــادي المؤقت لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية هو الممثل الشرعي والوحيد المخول بمناقشة ملفات القضية الفلسطينية 
وخاصة األمور التي تتعلق بالثوابت الوطنية، ونوهاً أنه المدخل الرئيســي لبحث كل 
قضايا الشــعب ورسم سياســات جديدة من شــانها مجابهة العدوان الذي يتعرض له 

شعبنا.
وأشار يوسف إلى أن المدخل األمثل لمعالجة القضايا الوطنية هو عقد اإلطار القيادي 
المؤقت والمتفق عليــه من جميع القوى، وليس عبر التفرد القائم الذي يقوده رئيس 
السلطة محمود عباس، مشددا على أن هذا التفرد غير ملزم للشارع الفلسطيني وأن 

شرعية قيادة اللجنة التنفيذية المقبلة ستكون منقوصة وال تعبر عن الجميع. 
وحول إمكانية أن تســحب حركة حماس تفويض المنظمة بالمســار السياســي، قال 
يوســف إن حركته خولت المنظمة في اتفاق القاهــرة ضمن منظومة متكاملة قائمة 
على العمل المشترك، غير أن رئيس السلطة أدار ظهره لالتفاق، بالتالي لم تتبقى إال 
شرعية اإلطار القيادي الذي يضم جميع األمناء العامين للفصائل الفلسطينية العاملة 

على الساحة، وفق قوله. 
وأضاف: "لسنا ملزمين بأي نتائج سياسية تقوم بها السلطة منفردة وال تتم مشاورتنا 
بها أو اطالعنا عليهــا"، متهما الرئيس عباس باالنقالب على جميع ملفات المصالحة 

بما فيها الحكومة والتشريعي واالطار المؤقت. 
واســتهجن النائب يوسف فكرة انعقاد االطار القيادي أو المجلس الوطني عبر الفيديو 
كونفرنس، كما أعلنت حركة فتح، معتبرا هذه الدعوة "محاولة لذر الرماد في العيون". 
واعتبر النائب يوسف أن "قضية بحجم قضيتنا تستوجب اجتماعات معمقة وذات جدوى 
وليس نقاشــا تلفزيونيا يتم خالل ساعة أو ســاعتين، وال بد أن يعقد االطار القيادي 

المؤقت لمنظمة التحرير ضمن ظروف ومعطيات عادية وليس بهذا الشكل". 

الظائإ غعجش غثسع 
قظاثابات برلماظغئ وطةطج 

وذظغ جثغث
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الســثد ( 170)

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

"ميركل" والتوظيف الديني للخطاب
المستشــارة األلمانية "أنجيال ميــركل" ألمانية عنصريــة، ونصرانية متطرفة 
تبغض االســالم العظيم وتمقت أهله، وتحرض على وحدة العالم االســالمي، 
وتحشــد القوى لمهاجمة االســالم وتشــويه صورته الناصعة، "ميركل" اتبعت 
التوظيــف الدينــي للخطاب اإلعالمــي بهدف خدمة سياســتها ونهــج بالدها، 
ولو فعل أي مســئول أو سياســي مســلم كما فعلت التهم على الفور بمعاداة 
الســامية والعنصرية والتحريض... وغير ذلــك من االتهامات التي تلصق عادة 

بالمسلمين دون وجه حق. 
"ميــركل" عبــرت في تصريــح مقتضــب للصحفيين عن غيظهــا وحقدها من 
االسالم فقالت:" غدا سنخبر أطفالنا أن الالجئين السوريين هربوا من بالدهم 
إلى بالدنا، وكانت ”مكة بالد المســلمين“ أقرب إليهم". وأضافت في تصريحها 
المشــؤوم:" غدا ســنخبر أطفالنا أن رحلة الالجئين السوريين إلى بالدنا، كانت 
كهجرة المســلمين الى الحبشة، ففيها حاكم نصراني ال يظلم عنده أحد ابدا". 

انتهى االقتباس. 
وإن كانــت "ميــركل" قــد عبــرت بتصريحهــا هــذا عن واقــع العالــم العربي 
واالسالمي األليم، ونوهت عن مرارة هذا الواقع، وكيفية تعامل القائمين علي 
أمر المسلمين بتلك البالد مع األحداث التي حلت على بالدهم ومواطنيهم، بل 
ومــن وحي التصريح نعلم أن "ميركل" أرادت أن تقول إن هؤالء القائمين علي 
أمر المســلمين إنما هم جزء رئيسي وسبب مؤكد لتلك األحداث والماسي التي 

يعانيها المواطن العربي والمسلم. 
الحقيقة المرة التي ينبغي االعتراف بها أن واقع العالم العربي واإلسالمي بات 
واقعــا مؤلما للغاية لدرجة أن أبناء العرب والمســلمين فــي عديد البلدان باتت 
أقصى طموحاتهم أن يهاجروا للغرب، وذلك بفعل الممارســات القاســية التي 
يالقونها في بلدانهم المنكوبة بحكامها وسياساتهم القمعية كسوريا والعراق 

وغيرها من بالد العرب والمسلمين.
ألمانيــا تتغنى باإلنســانية والحضــارة والقيم، غير أن مستشــارتها اســتغلت 
الحاجات االنســانية لالجئين الســوريين والعرب عموما اســتغالالً غير ســليم 
وليس بــريء على االطالق، ويتنافى مع مبادئ أوروبــا التي تمثل ألمانيا جزًءا 
رئيســيا منها، كما أنها تتنافــى من حيث المبدأ مع القيم االنســانية والعدالة 

والمساواة التي طالما حاولت ألمانيا تسويقها وتصديرها للعالم.  
ألمانيا ليست الدولة الوحيدة التي تستقبل الالجئين السوريين، فهناك ماليين 
الالجئين نزحوا إلى تركيا قدمت لهم رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات 
التركية كل مقومات الحياة ولبت حاجاتهم اإلنسانية، غير أنها لم تزايد عليهم 
وال على دولهم التي لجأوا منها على الرغم من سوء زعماء وأنظمة تلك الدول، 
والتزمــت تركيا وشــعبها األصول االنســانية واألعراف الدوليــة المعروفة في 

حاالت الكوارث االنسانية ومساعدة الفارين هربا من الموت أوقات األزمات. 
ال يجوز أللمانيا ومستشــارتها اســتغالل الظروف االنسانية بشكل سيء بهدف 
القدح في عقيدة االسالم وأخالق أهله، "فميركل" لم تعي األسباب التي دفعت 
المسلمين األوائل للهجرة للحبشــة، وهي لم تقدر الظروف التي دفعت الجئي 

سوريا للهروب منها، األمر الذي يتنافى مع سمات القيادة والقيم االنسانية.
متى يفقــه قادة العرب والمســلمين الدرس جيدا؟, وال يســمحوا للمستشــارة 
األلمانية وال لغيرها بالمزايدة على المواطنين العرب والمســلمين، ومتى تعود 
لإلنســان العربي كرامته وهيبته المفقودة منذ زمن؟، أعتقد أن هذا لن يحدث 
إال بوصول أصحاب العقيدة الصحيحة واالنتماء الحقيقي لإلسالم لسدة الحكم 
في بلدان العالم العربي واالسالمي، وحينها فلن يجرأ أحد على النيل من قيمنا 

وأعرافنا ولن ينال أحد من إرثنا الحضاري والتاريخي. 
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زار وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحر 
موظف بلدية غزة حســام بــدوان المعتدى 
عليــه مؤخــرا، واطلــع الوفد علــى الوضع 
الصحي للمجني عليه من خالل االســتماع 
لألطبــاء القائمين على تقديــم العالج له، 
مندديــن بالحادثــة ومطالبيــن بمعاقبــة 

أكــد د. أحمد بحــر النائب األول لرئيــس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني أن قيــام الســيد محمود 
عباس بتعيين الســيد عزام الشوا محافظا لسلطة 
النقد الفلســطينية باطل حســب نصوص القانون 

األساسي الفلسطيني.
وأشــار بحر في بيان صحفي أصــدره أمس إلى أن 
النص القانوني يقضي بأن تعيين محافظ ســلطة 
النقد يجب أن يتم عبر مرسوم من رئيس السلطة 
الفلســطينية، ويصادق عليه المجلس التشــريعي 
الفلســطيني، ما يعنــي أن تعيين الشــوا محافظا 
لســلطة النقد غير قانوني علــى اإلطالق كونه لم 
يحظَ بمصادقة المجلس التشــريعي، وهذا امعانا 
من السيد محمود عباس في مخالفة احكام القانون 
األساسي وقانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) 

المعتديــن والجنــاة وإنزال أشــد العقوبات 
بحقهم. 

لهــم  البلديــات  وأكــد بحــر أن موظفــي 
احترامهم في المجتمع الفلســطيني ألنهم 
يقدمون خدمات جليلة للشعب الفلسطيني، 
رافضا ما يشــاع في بعض وسائل االعالم 

لسنة 1997م وتعديالته.
ولفــت بحر إلى أن هــذه الخطوة تدور في إطار سلســلة 
الخطوات االنفرادية التي كرسها السيد عباس على مدار 
الســنوات الماضية، مشــيرا إلى أن السيد عباس يتعامل 
مع كافة القضايا الوطنية وشــؤون السلطة الفلسطينية 
والمجتمع الفلسطيني بشــكل أحادي انفرادي بعيدا عن 
نصــوص ومنطوق القانون الفلســطيني من جهة، وروح 
وتفاهمات واتفاقات المصالحة والتوافق الوطني من جهة 

أخرى.
وشــدد بحر على أن الوالية القانونية والدستورية للسيد 
عباس قد انتهت في منصب الرئاســة، وأن استمراره في 
رئاسة الســلطة الفلسطينية يعتبر اغتصابا للسلطة، ما 
يعني أن كافة القرارات والمراســيم الصادرة عن الســيد 

عباس باطلة.

المحليــة حــول الحادثة، ومنوهــا لضرورة 
تحري الدقة والصدق قبل نشر األخبار. 

وتقــدم الوفد بالشــكر ألطباء مستشــفى 
الشــفاء الطبــي وطواقــم العامليــن بهــا 
لجهودهــم في تقديــم الخدمــات الطبية 
للموظف بدوان، متمنين له الشفاء العاجل.  

الاحرغسغ غجور طعظش بطثغئ غجة المساثى سطغه 
وغظثد بالتادبئ وغثسع لمساصئئ المساثغظ

"تكريس لألحادية ومخالفة للتوافق الوطني"
د. بتر: تسغغظ الحعا رئغسا لسططئ الظصث باذض صاظعظا


