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المصري: قــرار المحكمة خطيئة، 
واإلعالم المصــري وقيادات أمنية 
بالضفــة متورطــون بالتحريــض 
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اللجنة االقتصادية ... عمل دؤوب 

4دون توقف لخدمة المواطنين
التشــريعي يصدر تقرير عمله عن 

7شهر فبراير
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التشريعي يقر باالمجاع تقرير جلنة الداخلية واحلكم احمللي 
حول واقع بلديات القطاع، ويطالب احلكومة بتحمل مسئولياتها 

د. بحــر: المجتمع الصهيوني يتجه نحو مزيد من التطرف 
بإعادة انتخاب حزب الليكود بزعامة نتنياهو  

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بجلسته التي عقدها 
أمس برئاســة الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس 
التشــريعي باإلنابة باالجماع تقريــر لجنة الداخلية 
واألمــن والحكم المحلي حول مشــاكل واحتياجات 

بلديات محافظات القطاع.  
وأشار بحر في كلمته لدى افتتاح الجلسة ألن المجتمع 
الصهيوني يتجه نحو مزيد من التطرف بإعادة انتخاب 
حزب الليكود بقيادة المجرم نتنياهو، معتبرًا أن نتائج 
االنتخابات الصهيونية هو اعالن حرب ضد أبناء شعبنا.

داعيا عباس وفريقه المفاوض للتوقف عن اللهث وراء 
المفاوضات ووقف التنســيق االمني وتفعيل قرارات 
المجلــس المركزي بهذا الخصــوص والغاء كافة 
االتفاقيات الموقعة مع االحتالل وخاصة اتفاق باريس 
االقتصادي الذي دمر االقتصاد الفلسطيني ومؤسساته، 

واثر سلبا على حقوق المواطن الفلسطيني.
من جهته اســتعرض مقرر لجنــة الداخلية واألمن 
والحكم المحلي في المجلس التشريعي النائب مروان 
أبو راس المشــاكل التــي تعانيها بلديــات القطاع، 
وكذلك االشــكاليات العديدة والمتنوعة التي تنذر 

بخطر كبير على المواطنين.
واســتهجن اســتمرار حكومة الحمد اهلل في تنكرها 
الحتياجات القطاع ومشــاركتها فــي الحصار عبر 
تعطيل إدخال المواد األساســية واآلليات واحتياجات 

البلديات ومشــاريعها، ودعا إللــزام االحتالل بما تم 
التوافق عليه باتفاق التهدئة.

محمال االحتالل الصهيوني مســئولية كل ما جري 
من دمار للبني التحتية، والمنشــآت والطرق وغيرها، 
ومطالبا بســرعة العمل على تقديــم قادته لمحكمة 
الجنايات الدولية، وداعيا البلديات لوضع خطة عملية 

لمواجهة مشاكلها وحسب إمكانياتها المتاحة.
بدورهــم أكد النواب على ضــرورة اجبار الحكومة 

البلديات، باالضافة لعد استالمها للمعابر وخاصة معبر 
رفح. 

وأوصى التقرير بتشــكيل لجنة خاصة بإعادة اإلعمار 
من المجلس التشــريعي للتواصل مع الدول المانحة 
ووضعها عند التزاماتها وتعهداتها في مؤتمر القاهرة 
للوفاء بما وعدت به تجاه اإلعمار، كما أوصى بتكثيف 
التواصل مع االشــقاء في مصر لفتح معبر رفح بشكل 
دائم إلدخال المواد األولية واألساســية الالزمة لعمل 

لتقوم بواجباتها تجاه القطاع ومواطنيه، مناشــدين 
المجتمع الدولي لسرعة وضع حد لمعاناة المواطنين 
بغزة وايجاد الحلول المناســبة لمشــكالت البلديات 
المتفاقمــة يوما بعــد يوم، ومؤكديــن أن حكومة 

الحمد اهلل باتت جزء من عملية ترســيخ 
االنقسام والتنكر لغزة وهمومها، مشددين 
على وجوب فضح سياســية الحكومة في 

التهميش المتعمد للقطاع. 

اللجنة القانونية بالتشريعي تلتقي النائب العام ورؤساء النيابة
بالمجلس  القانونيــة  اللجنة  التقــت 
النائب  المستشار  برئاســة  التشريعي 
محمد فــرج الغول بالنائــب العام د. 
إسماعيل جبر ورؤساء النيابة في مقر 

النيابة وسط غزة.
وأكد النائب الغــول أن زيارة اللجنة 
العامة  للنيابة  بالتشــريعي  القانونية 
تأتي في إطار الدور الرقابي للمجلس 
التشــريعي واإلطالع على سير العمل 
وتعرف  المتبعة،  اإلجراءات  وســالمة 
اللجنة على كم الجرائم ونوعيتها بعد 
تشكيل حكومة الوفاق، إضافة لمبررات 
ارتفاع نســب جرائم السطو والسرقة، 
والتعرف على احتياجات النيابة العامة 
وعوائق انشاء نيابات متخصصة، وتقييم 
مدى تعاون النيابــة العامة مع وزارة 
العدل والقضاء النظامي ومعهد القضاء، 
مثنيًا على جهود النيابة العامة ودورها 
في تعزيز العدالة في المجتمع والحد 

من الجرائم ومساعدة القضاء.
العام إسماعيل  النائب  من ناحيته أشار 
جبر إلــى أن معدل الجرائم ثابت على 
حالــه، إال ان هناك زيــادة تدريجية، 
للجريمة عــدة مرات، وأكد  وتكرار 
من  العقوبات  تشــديد  المطلــوب  أن 
قبل المحاكم في مثل جرائم الســطو 

والسرقة.
وحــول العالقة مــع الجمهور أوضح 
النائب العــام إلى أنــه يوجد تواصل 
دائم بين النائب العام ورؤســاء النيابة 
والجمهور في أوقات محددة، بما يمكن 
أن يسهل معامالت الجمهور مع النيابة 

وال يخل بالعمل.
وحول عوائق إنشــاء نيابات متخصصة 
قــال النائب العــام: "لدينــا عدد من 
النيابات المتخصصــة كنيابة دعاوى 
الحكومة، ونيابة االســتئناف والنقض، 
ونيابة المؤسسات وجرائم األموال، وتم 

اســتحداث دائرة نيابة شيكات وجرائم 
األموال، وجرائم المرور".

وأكد النائب العام أن من أهم العقبات 
التي يواجهونها قلة عدد الكادر الوظيفي 
الفني واإلداري، بسبب مغادرة عدد من 
أعضاء النيابة العامة للعمل في القضاء، 
وانتهاء عقود العاملين على بند البطالة.

من ناحيته طالب النائب مروان أبو راس 
مقرر اللجنة القانونية بتزويد اللجنة 
بدراسة استقرائية حول أسباب جرائم 
السرقة والســطو، ودراسة استقرائية 
لعمــل العصابــات فيما يتعلــق بهذه 
التشريعي  المجلس  وتزويد  الجرائم، 

بالدراسات في أقرب فرصة ممكنة.
الزيــارة كانت  أن  بالذكــر  جدير 
بمشــاركة أعضاء اللجنــة القانونية 
أبو حلبية،  أحمد  النواب  بالتشــريعي 
الشــنطي،  وجميلة  شــهاب،  ومحمد 

ومروان أبو راس.
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في عدة تصريحات صحفية

بحر يثمن موقف البرلمانيين اإلسالميين الرافض لقرار المحكمة المصرية، ويشيد بقرارات المجلس
 المركزي ويدعوا لتطبيقها، ويعتبر االعتقاالت السياسية في الضفة مخالفة للقانون األساسي والدولي 

مثن الدكت��ور أمحد حب��ر رئيس اجمللس 
موق��ف  باإلناب��ة  الفلس��طيين  التش��ريعي 
اإلس��اميني  للربملاني��ني  العامل��ي  املنت��دى 
الراف��ض لق��رار احملكم��ة املصري��ة اعتب��ار 

حرك��ة مح��اس إرهابي��ة، كم��ا وأش��اد 
بتصري��ح أخ��ر بقرارات اجملل��س املركزي 
ملنظم��ة التحرير ودع��ا لتطبيقه��ا، واعترب 
يف تصري��ح ثال��ث أن االعتقاالت السياس��ية 

يف الضفة الغربية خمالف��ة واضحة للقانون 
أن  عل��ى  مؤك��دًا  الفلس��طيين،  األساس��ي 
ق��رار هيئ��ة قضايا الدول��ة املصرية خطوة 
قضائية باالجتاه الصحيح والعربة بالنتائج.

نرفض تجريم املقاومة
وأكد بحــر في تصريــح صحفي وزعه 
المكتب اإلعالمــي للتشــريعي، أن البيان 
للمنتدى  التنفيذيــة  الهيئة  عــن  الصادر 
للبرلمانيين اإلسالميين والرافض  العالمي 
لقرار المحكمة المصريــة اعتبار حركة 
حماس إرهابية، مؤكدًا على أن هذا الموقف 
ينسجم تمامًا مع توجهات الشعوب العربية 
واإلســالمية الرافضة لتجريــم المقاومة 
واتهامها  المتعمــدة  تشــويهها  ومحاولة 

باإلرهاب.
وشــدد بحــر أن المقاومة الفلســطينية 
تمثل أشــرف ظاهرة عرفتها األمة العربية 
الواجب دعمها وتثبيت  واإلســالمية، ومن 
ومعاونة  مهاجمتهــا،  مــن  بدال  أركانها 

االحتالل الصهيوني للقضاء عليها.
الرســمية  المســتويات  ودعا بحر كافة 
العربية  البرلمانات  رأسها  وعلى  والشعبية 
تبني موقــف منتدى  إلــى  واإلســالمية 
بيانات  وإصدار  اإلســالميين،  البرلمانيين 
تندد بقرار المحكمة المصرية، وتدعم حق 
الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن 

نفسه.
العالمي  التنفيذية للمنتدى  الهيئة  وكانت 
للبرلمانيين اإلســالميين قد عقدت لقاءها 
الدوري في إســطنبول بتركيا، واعتبرت 
الهيئــة في بيــان لها أن قــرار المحكمة 
المصرية جائر وتعسفي وال يخدم القضية 
والمقاوم،  المجاهد  وشــعبها  الفلسطينية 

جميع مدن الضفة وقطاع غزة.
العربة بالنتائج

وفي ســياق منفصل قال د. بحــر إن قرار 
هيئة قضايا الدولة المصرية باستئناف قرار 
محكمة القاهرة لألمور المستعجلة باعتبار 
حركة حماس " منظمــة إرهابية " خطوة 
قضائية باالتجاه الصحيح والعبرة بالنتائج.

متمنيًا أن تكون نتائج هذه الخطوة إيجابية 
وباالتجاه السليم ورفضًا تامًا لحكم محكمة 

البرلمانات في دول  البيان كافة  ودعا 
العالم والبرلمانيين األحرار لاللتفاف 
لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني وفك 

الحصار المفروض عليه.
قرارات املركزي خطوة يف 

االتجاه الصحيح 
إلي ذلك اعتبر د. بحر قرار المجلس 
المركزي بوقف التنســيق األمني مع 
االحتالل خطوة فــي االتجاه الصحيح 
وتخفيف اليد الثقيلة عن المقاومة في 

الضفة الغربية.
داعيًا في تصريح صحفي سابق السلطة 
الوطنية لســرعة تطبيق ما صدر من 
قرارات بهذا الشأن، مشددا على ضرورة 
أن يكون القرار المتعلق بوقف التنسيق 
األمني قرار استراتيجي وليس تكتيك 

ومناورة مع االحتالل الصهيوني.
باإلعالن  الوطنية  السلطة  بحر  وناشد 
عن وقف فــوري للمفاوضات العبثية 
مع االحتالل والتي لــم ينتج عنها إال 
مزيد من تهويد األرض والمقدســات، 

ملفتــًا لضرورة العودة إلى خيار الشــعب 
الفلسطيني والتمسك بالمقاومة.

وفي ســياق آخر بــارك د. بحــر العملية 
البطل محمد  الشهيد  التي نفذها  البطولية 
بالقدس  العامود  بالقرب من باب  الساليمة 
المحتلة والتي أسفرت عن اصابة 7 صهاينة، 
معتبرا أن هذه العملية تأتي في سياق الرد 
الطبيعي على جرائم االحتالل المستمرة في 

القاهرة لألمور المستعجلة مشددًا على 
ضرورة أن يساهم قرار الهيئة المصرية 
في إصالح الخطأ الذي وقعت به محكمة 
األمور المستعجلة باإلسراع في إصدار 

قرارها.
والهيئة  المصري  القضــاء  بحر  ودعا 
بقواعد  األخذ  إلي ضرورة  المذكورة 
القانــون الدولي المنظمــة للعالقات 
التاريخية  بالعالقة  واألخذ  الدول  بين 
الفلســطيني  الشــعبين  بين  العريقة 
المحدود  غيــر  والدعم  والمصــري 
الذي قدمته مصر الشــقيقة لحركات 
المقاومــة الفلســطينية علــى مدار 
إلي أن حركة  سنوات االحتالل ولفت 
حماس هي مكون رئيــس من مكونات 
الشعب الفلســطيني وأي قرارات بحق 
الحركة هو طعنة في النظام السياسي 
الشؤون  في  وتدخل  ككل  الفلسطيني 

الداخلية الفلسطينية.               
اعتقاالت مخالفة للقانون 

كما ندد د. بحر بما يجرى في الضفة 
الغربيــة من حملــة اعتقاالت مســعورة 
طالت قائمة طويلة من خيرة أبناء الشــعب 
بحر  وأعتبر  ومثقفيه،  ونخبه  الفلسطيني 
أن الحملة مخالفة واضحة للقانون الوطني، 
والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان.
مشــيرًا للمادة التاسعة من اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنســان التي ال تجيز القبض أو 

التوقيف ألي إنســان دون إتباع اإلجراءات 
القانونيــة وجبــة اإلتباع فــي القبض أو 
التوقيف حيث نصــت المادة بوضوح أنه ال 
يجوز القبض على أي إنســان أو حجزه أو 

نفيه تعسفًا.
وأوضح بحر أن كل ما يجرى بالضفة من 
اعتقاالت وانتهاكات لحقوق اإلنســان هو 
مخالف للقوانين والتشريعات الفلسطينية، 
منوهًا ألن المادة )10( من القانون األساسي 
لســنة 2003 نصت على أن " حقوق اإلنسان 
وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام" 
وبالتالي فإن تقييد حرية اإلنســان والنيل 
من حقه في التعبير عن آراءه يعتبر انتهاكا 

جسيمًا يوجب عقاب مرتكبيه.  
وطالب ســلطة رام اهلل بإصــدار تعليماتها 
الفورية لقادة األجهزة األمنية للتوقف عن 
انتهاك القانون واصفا ما يجرى بأنه مذبحة 
للقانون األساســي الفلسطيني، وأكد بحر 
أنه يتوجب علــى الحكومة معاقبة مرتكبي 
جريمــة االعتقال السياســي وتجريم هذا 
الفعل ومرتكبيــه، وإخضاعهم للمحاكمة 
العادلــة. وناشــد المؤسســات الحقوقية 
حقوق  ومنظمات  والدولية  الفلســطينية 
اإلنسان للمسارعة لكشف حقيقة ما يجرى 
في الضفة على يد األجهزة األمنية المطبعة 
مع االحتالل واتخاذ اإلجــراءات القانونية 
بحق قادتها وأفرادها منتهكي القانون، ورفع 
القضايا القانونية بحقهم سواء أمام القضاء 

الفلسطيني أو المحاكم الدولية.

بحر يبرق برسالة شكر لألمير تميم بن 
حمد ويشيد بالمشاريع القطرية في القطاع

أبرق د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
باإلنابة برسالة شكر لسمو أمير دولة قطر تميم بن حمد 
بن خليفة، وسلم بحر الرسالة لرئيس اللجنة القطرية 
العمار غزة السفير محمد العمادي، لدى زيارته مؤخرًا 
وعبر فيها عن عميق شــكره لدولة قطر لما تبذله من 
جهد عظيم لنصرة القضية الفلسطينية على المستوى 

العربي والدولي.  
وأكد بحر في برقيته أن الدعم القطري الســخي في 
العديد من المناحي سواء اإلغاثية واإلنسانية والصحية 
واإلعماريــة له األثر الكبير في تخفيــف المعاناة عن 
شعبنا الفلسطيني، مشيرًا ألن المشروع القطري األخير 
والقاضي بإعــادة إعمار ألف وحدة ســكنية مما دمره 
االحتالل يعبر عن موقف عربي أصيل يســتحق الشكر 

والعرفان. 
وختم بحر رسالته بالشكر لألمير الوالد الشيخ حمد بن 
خليفة متمنيًا أن يديم " اهلل تبارك وتعالى " عليه الصحة 
للقضية الفلسطينية وذخرًا للقضايا العربية واإلسالمية. والعافية ويحفظ قطر من كل مكروه ويجعلها ســندًا 

التشريعي يزور المكتب االعالمي الحكومي

نظمت األمانة العامة المساعدة بالمجلس التشريعي زيارة 
لرئيس المكتب االعالمي الحكومي ايهاب الغصين لتعزيز 
وبحث التعاون المشــترك بينهما وتأتــي الزيارة ضمن 
سلسلة من الزيارات التي تهدف لتعزيز وتوثيق التواصل 
مع المؤسسات االعالمية بهدف اطالع تلك المؤسسات على 

عمل وانجازات المجلس التشريعي بشكل أكبر.
وأكد األمين العام المســاعد للمجلس التشريعي ثروت 

البيك اســتعداد المجلس للتعاون مــع المكتب االعالمي 
الحكومي في جميع المجاالت وتبادل الخبرات وتنســيق 

العمل اإلعالمي المشترك بين الجهتين.
وشــدد البيك خالل على ضــرورة أن يكــون "لإلعالم 
الحكومي" دور في ابراز انجازات المجلس التشريعي خاصة 
على المســتوى الرقابي، ملفتا إلى أن التشريعي مستمر 

بالقيام بعمله ويؤدي مهامه كاملة.
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كلمة البرلمان

لم تكن نتائج االنتخابات الصهيونية مفاجئة لشــعبنا الذي اعتاد على 
طبيعة اإلجرام والتطرف الصهيوني طوال العقود الماضية، إال أن ذلك 
يجب أن يشكل حافزا فلسطينيا وعربيا على االنتباه والتيقظ للدالالت 
الواضحة التي حملتها رياح االنتخابات الصهيونية التي تشــكل إعالن 
حرب جديدة، والموغلة أكثر فأكثر في معاداة حقوق شعبنا وتطلعاته 

الوطنية. 
وال ريب أن الجهد القطري األخير إزاء ملف إعادة اإلعمار الذي يترافق 
مع أجواء انفتاح ســعودي هام على المحيط الفلسطيني والعربي، من 
شأنه أن يشكل عنصر دفع هام بالغ األهمية للقضية الفلسطينية وتعزيز 

الحضور الفلسطيني على المستوى اإلقليمي والدولي.
من هنا فإن الحراك القطري األخير الذي قاده السفير محمد العمادي 
الــذي أعلن عن تقديم دولة قطر لمبلغ مليار دوالر في ســبيل إعادة 
إعمار ما دمرته الحرب الصهيونية األخيرة على القطاع، وبناء مدينة 
األســرى والمحررين التي تم وضع حجر األساس لها قبل أيام، وآالف 
الوحدات السكنية التي تم الشروع في تشييدها، فضال عن الجهد الخاص 
بحل أزمة الكهرباء والطاقة، كل ذلك يشير إلى مدى أهمية وحيوية 
الدور القطري على أرض القطاع، ويشــكل حلقة مهمة وأساسية على 
طريق كسر الحصار وااللتفاف على كل مخططات خنق غزة وأهلها 

الصامدين. 
بموازاة ذلك، تلعب المملكة العربية السعودية دورا جديدا حيال إعادة 
صياغة وترتيب ملفات المنطقة التي أصابها العور واالرتباك وسوء األداء 
خالل المرحلة الماضية، وتعمل على تصحيح األخطاء واالنحرافات التي 
أدت إلى حرف البوصلة العربية خالل السنوات األخيرة، عبر أداء سياسي 
ناضج يرتقي بالوضع العربي واإلسالمي إلى مستوى خطورة التحديات 
الراهنة، ويعمــد إلى تكتيل وتوحيد قوى وطاقــات األمة ومكوناتها 

المختلفة في سبيل مواجهة األخطار الداهمة التي تواجهها.
في المقابل، فإن األداء الفلسطيني الداخلي ينبغي أن يتناغم مع الجهد 
العربي الخارجي الذي تقوده السعودية وقطر، لجهة طّي صفحة الحصار 
وإنهاء ملف االنقســام البغيض وقطع الطريق أمام مخططات نتنياهو 
واليمين الصهيوني المتطرف تجاه شعبنا وقضيتنا، فال يعقل أن يبقى 
الوضع الفلسطيني حتى اللحظة أسيرا للرؤى واألجندة الخاصة للسيد 
محمود عباس التي ال تضع غزة وأهلها في وارد الحســبان، وتتجاهل 
تنفيذ ملفات المصالحة العالقة، بل وتعمل على إعاقة وتعطيل كل جهد 
عربي مخلص يصب في صالح إعمار غزة وكســر الحصار عنها، من 
بين ذلك ما أعلنته بعض وسائل اإلعالم عن نية السلطة تقديم احتجاج 
رسمي إلى دولة قطر بسبب جهدها المهم في تفعيل جهود إعادة اإلعمار 

والسعي لحل مشكلة كهرباء القطاع .
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني إذ نتقدم بالشكر الجزيل لدولة 
قطر، أميرا وحكومة وبرلمانا وشعبا، على جهودها المشكورة التي تعمل 
على تخفيف المعاناة عن أهلنا الصامدين ونلمس آثارها جلية في تفاصيل 
حياتنا اليومية والمعيشية داخل القطاع، ونستشرف دورا سعوديا جديدا 
ومتوازنا يحافظ على قيم وكينونة ومصالح األمة العربية واإلسالمية، 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فإننا ندعو السيد محمود عباس إلى 
مراجعة وطنية جادة تسدل الستار على الفصل األخير من فصول األزمة 
الفلسطينية الداخلية عبر تنفيذ ملفات المصالحة والشروع في إعادة 
اإلعمار وإنهاء مشكلة الموظفين، وتوحد الصف الفلسطيني الداخلي في 
مواجهة االحتالل الصهيوني وقواه المتطرفة التي فازت في االنتخابات، 
وترسي أســس استراتيجية فلسطينية موحدة إلنهاء االحتالل وإنجاز 

االستقالل الوطني.
وختاما.. فإننا في المجلس التشــريعي على أتم االستعداد والجهوزية 
لتقديم كل ما يلزم من دعم وإسناد ومؤازرة ألي جهد وطني مخلص 
يســتهدف وحدة الصف والموقف الفلسطيني، والتصدي للمخططات 

والتحديات الصهيونية، وإزالة المعاناة عن كاهل أبناء شعبنا.
»واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون«    

د. أحمد محمد بحر

لنتوحد مجيعا 
يف مواجهة نتائج 

االنتخابات الصهيونية

اعترب النائب يف املجل�س الت�رصيعي م�شري امل�رصي 
اأن طع��ن احلكومة امل�رصية بقرار اعتبار حما���س 
منظمة ارهابية مبثابة ت�شحيح للخطيئة ال�شيا�شية، 
موؤك��دا عل��ى اأن حرك��ة حما���س معني��ة بعالق��ات 
ا�ش��راتيجية مع جميع الدول العربية وم�رص على 

وجه اخل�شو�س.

واأك��د امل���رصي حر�س حركة حما���س على الأمن 
القومي امل�رصي، م�ش��تنكرا يف الوقت ذاته هجوم 
و�ش��ائل اعالم م�رصية على حركة حما���س وقطاع 
غزة منوهًا لأنه ياأتي بالتن�ش��يق م��ع قيادات اأمنية 
بال�شف��ة، الربمل��ان ا�ش��ت�شافت النائ��ب امل�رصي 

واأعدت احلوار التايل:

كيف تنظرون لطعن الحكومة املصرية 
املســتعجلة  األمــور  بقــرار محكمــة 
باعتبــار حمــاس منظمــة  القاضــي 

ارهابية؟
ال شك ان القرار مسيس وخطير ويشكل 
انقالب على التاريخ وعلى قيم العروبة 
ويعتبــر محاكمة  االســالم،  وأخالق 
للقضية الفلسطينية ومقاضاة لمشروع 
المقاومة الذي تشكل فيه حركة حماس 
رأس الحربة، وكان األولى هو مقاضاة 
االحتالل الذي قتل األالف من الشــعب 
البقــر وفي مدن  المصري فــي بحر 
القناة، فضال عن قتله لألالف من الجيش 
المصري واعدامه للمئات لألســرى من 

جنود الجيش المصري في سيناء.
من هنــا توجه الحكومــة للطعن بهذا 
القــرار هــو تصحيح لهــذه الخطيئة 
السياسية الكبرى، مع اعتقادنا أن العبرة 

بالنتائج متمنين أن يســفر عن ذلك وضــع األمور في نصابها 
الصحيح، ألننــا معنيون بعالقات اســتراتيجية مع كل الدول 

العربية وبخاصة مصر.

هل يوجد دور لإلعالم املصري يف قرار املحكمة ؟
أعتقد أن أبواق بعض وسائل االعالم المصرية الرخيصة كان لها 
الدور األساســي في تجيش القضاء المصري ضد حركة حماس 
استناداً إلى أباطيل وأراجيف، ساهم في ذلك لألسف قيادات من 
األجهزة االمنية بسلطة فتح في الضفة الغربية من خالل تقديم 
مئات الوثائــق المزورة والفبركات الكاذبة ضد حركة حماس 
زورا وبهتانا، وبالتالي المطلوب ليــس تصحيح هذه الخطيئة 
التاريخية بإنهاء هذا القرار واالســراع في ذلك فحســب، لكن 
المطلوب وقف أبواق االعالم المصري الرخيص التي ال تعبر عن 
ارادة الشــعب المصري العظيم، وتشكل بمواقفها سندًا للعدو في 
مواجهة حركة حماس التي أنابت عن االمة العربية واإلسالمية 
في مقارعة العدو الصهيوني، وبــددت حلم الصهاينة في اقامة 

دولة اسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات.
ماهي رسالتكم لوسائل االعالم املصرية؟

المطلوب من وسائل اإلعالم المصرية أن تتعامل بالبعد االخالقي 

والمهنيــة اإلعالمية فضــال عن البعد 
القومــي والوطني، وبعيــدا عن حالة 
الداخلية  تصدير االزمــات المصريــة 
لقطاع غــزة، فيكفي أهل غزة ما يعانوه 
من الحصار وويالتــه، وبعيدا عن حالة 
تبرير الحصار التي تفرضها الســلطات 
المصرية على غزة من خالل اغالق معبر 
رفح، المطلوب التعامــل بعيدا عن هذه 
الفئوية الضيقة وبعيدا عن الحســابات 

الشخصية كذلك.
هــل الطعــن املصــري يعتــرب خطــوة 
تكتيكيــة أم تحول اســراتيجي تجاه 

حماس؟
اعتقــد أن الموقف الرســمي المصري 
اليوم هو أمــام اختبار وامتحان حقيقي 
فــي مدى ابقائــه على خــط احتضان 
القضية الفلســطينية باعتبارها القضية 
المركزية لألمــة، فمصر تتوجه نحو 
نفض يدهــا من القضية الفلســطينية 
والتخلي عن مســؤولياتها تجاه فلســطين وغــزة التي كانت 
فــي عهدتها قبل احتاللها، بمعنى انه لــن يكون لها دور اقليمي 
فيما يتعلق بالملفات االساســية للقضية الفلسطينية وبخاصة 
المصالحة والتهدئة وصفقات التبادل في حال استمرت في معاداة 

غزة ومقاومتها.
كيف تستشــرفون طبيعة العالقة بني حماس ومصر، وهل 

ستؤثر العالقة على معرب رفح؟
نحن معنيون بعالقة اســتراتيجية مع مصــر قائمة على قاعدة 
دعم القضية الفلســطينية العادلة ومواجهة العدو المشــترك 
لألمة والمصالح المشتركة للشعبين، ومعنيون باألمن القومي 
المصري كما هــو األمن القومي الفلســطيني، وكما نرفض 
التدخل في الشؤون العربية الداخلية نرفض كذلك التدخل في 
الشــأن الفلسطيني الداخلي،  واعتقد ان معبر رفح بما يمثله من 
بعد إنســاني وقومي ووطني يجب ان يكون بعيد عن أي مهزلة 

وأي توتر في العالقة ولو كان من طرف واحد.

معبر رفح يعتبر اغالقه جريمة مركبة ويعاني جرائها 2 مليون 
فلســطيني، وبالتالي المطلوب فتح المعبر بالكامل وعلى مدار 

الساعة.

النائب المصري:

قرار طعن الحكومة املصرية تصحيح للخطيئة السياسية والعربة بالنتائج

معنيون بعالقات استراتيجية مع جميع الدول العربية وخاصة مصر

استمرار اغالق معرب رفح يزيد 
مــن املعاناة االنســانية ويجب 

عدم ربطه بالسياسة

االعــالم املصــري يعمــل ضــد 
حماس من خالل بعض قيادات 

األجهزة االمنية يف الضفة 
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اللجنة االقتصادية بالمجلس التشريعي جهد متميز وعطاء مستمر 

عقدت جلسات استماع لوزاتي االقتصاد والزراعة، وسألت مدير دائرة حماية املستهلك بوزارة االقتصاد حول آلية 
صرف االسمنت، وتفقدت محطة توليد الكهرباء بالقطاع، وجمعت بني مدير عام هيئة البرتول وصاحب مصنع 

للغاز والصناعات املعدنية
عقدت اللجنة االقتصادية باجمللس التشريعي جلسات استماع لوزارتي 
االقتصاد والزراعة لوضع آليات عمل مش��ركة يف بعض القضايا اليت 
ختص الوزارت��ني، وحتديدا فيما يتعلق مبوضوعي اس��ترياد الدواجن 
اجملمدة والبيض، وس��ألت اللجنة مدير دائرة محاية املس��تهلك بوزارة 

االقتص��اد عم��اد الباز حول آلية ص��رف االمسنت وقضاي��ا اقتصادية 
أخرى، وتفقدت حمطة توليد الكهرباء بزيارة ميدانية لتس��تمع ألهم 
املشكات اليت تعانيها احملطة، ونظمت لقاًء مجع بني مدير عام اهليئة 

العامة للبرول وصاحب مصنع شرف للغاز والصناعات املعدنية. 

تنسيق مشرك
ترأس النائــب عاطف عدوان رئيس اللجنــة االقتصادية 
بالتشريعي جلســة عقدتها لجنته بحضور النائب يوسف 
الشــرافي، جمعت ممثلين عن وزارتي االقتصاد والزراعة 
لوضــع تفاهمات وإيجــاد آليات مشــتركة تخص عمل 

الوزارتين 
وأكد النائب عدوان أن الجلسة ناقشت موضوعي استيراد 
الدواجن والبيض، منوهــًا ألن الحاضرين اتفقوا على أن 
يتم التنسيق الكامل فيما يخص استيراد البيض المخصب 
والدواجن المجمدة وعدم تفرد وزارة بهذين الموضوعين، 
على أن يتم إدخالهما حسب احتياجات المواطن وبما يخدم 

المستهلك بالدرجة األولى.
بدوره اســتعرض مدير دائرة حماية المستهلك بوزارة 
االقتصاد أسباب ارتفاع أسعار البيض، مبينًا اإلجراءات التي 
اتخذتها وزارته للحد من ارتفاع األســعار، ومشددًا على 
أن الوزارة تراقب األســواق باستمرار للتأكد من سالمة 

المنتجات وعدم استغالل التجار للموطنين.
آلية صرف االسمنت

إلى ذلك عقدت اللجنة جلسة استماع لمدير دائرة حماية 
المســتهلك بوزارة االقتصاد عماد الباز حول آلية صرف 
االسمنت للمواطنين، بحضور رئيس اللجنة النائب عاطف 
عدوان، وأعضاء اللجنة النواب: ســالم ســالمة، يوســف 

الشرافي، وجمال نصار، بمقر المجلس بغزة.
وافتتح عدوان الجلسة مثمنا دور دائرة حماية المستهلك 
في مراقبة األســواق رغم الظروف الصعبة التي تعيشــها 
الــوزارات في غزة وقلــة اإلمكانيات المتاحة، متســائال 
عن آلية صرف األســمنت الذي يتم توزيعه على العائالت 
المتضررة من آثار العدوان الصهيوني األخير، وأســعاره 

وكيفية توزيعه.
في معرض رده على تســاؤالت اللجنــة أكد مدير دائرة 
حماية المستهلك أن قطاع غزة بحاجة إلى مليون ونصف 
طن من األسمنت إلعادة اإلعمار، ملفتا ألن كمية األسمنت 
التي دخلت القطاع هي )45( ألف طن فقط منها )10( آالف 

وفي سياق منفصل زارت اللجنة االقتصادية محطة توليد 
الكهرباء بقطاع غزة واطلعت على سير العمل فيها، وصرح 
رئيــس اللجنة النائب الدكتور عاطــف عدوان في ختام 
الزيارة أن ســلطة رام اهلل هي المســئول األول عن أزمة 

الكهرباء في قطاع غزة.
وقال عدوان الذي ترأس وفــد لجنته الذي ضم كال من 
النائبين: يوسف الشرافي، وسالم ســالمة، أن المواطنين 
بقطاع غزة إنما هم جزء أصيل من الشــعب الفلســطيني 
ويجب أن يتمتعوا بكافة االمتيازات التي يتمتع بها الجزء 

اآلخر من الوطن من حيث الكهرباء والخدمات األساسية.
وشــدد عدوان على أن السلطة الفلســطينية مقصرة في 
توريد الكميات المطلوبة من البترول الصناعي لتشــغيل 
محطة توليد الكهرباء، مشــيرا إلــى أن القيادة الحالية 

للسلطة غير مؤتمنة على حاجات الشعب الفلسطيني.
وأشــار عــدوان إلــى أن 
الكهربــاء في قطاع  أزمة 
لتأثيرها  باإلضافــة  غزة 
تؤثر  فإنها  الســكان،  على 
بشــكل كبير على القطاع 
واالنتاجــي،  االقتصــادي 
الوضع  بتــردي  ينذر  مما 
االقتصــادي المتأزم أصال 
نتيجة استهداف عدد كبير 
االقتصادية  المنشــآت  من 
والمصانــع والورش أثناء 
اإلســرائيلية  العــدوان 

األخيرة على القطاع.
وقد قام النــواب باالطالع 
عن قرب على واقع محطة 
وســط  الواقعة  التوليــد 
القطــاع، والتعــرف على 
قدرتهــا الحالية في توليد 
الكهرباء، والكمية التي من 
بتوليدها  تقوم  أن  الممكن 

طن ذهبــت للوكالة التي 
لبناء  بدورها  ستستخدمها 
المدارس، باإلضافة لـ )35( 
ألف طن ذهبت لمشــاريع 

دولية أخرى.
الذي  الباز إلــى أن  ولفت 
قام باعتماد مراكز توزيع 
األسمنت هو وزير االقتصاد 
وتابــع "ومن يقــوم ببيع 
اإلســمنت هم المتضررين 
يبيع  مــن  فهم  أنفســهم 
االسمنت على باب المركز، 
وقمنا بالتدخــل بناًء على 
قمنا  ثم  ومــن  معلومات، 
باإلمساك بالمخالفين برغم 
أننا ال نستطيع الرقابة على 
الوكالــة لكن يتم مراقبة 
الذين يبيعون ويســتغلون 

حاجة المواطنين".
تسعرية موحدة

وجوب  على  الباز  وشــدد 
االلتزام بالتسعيرة الرسمية لبيع اإلسمنت والمحددة من 
قبل وزارة االقتصاد الوطني وهي )520( شيكل فقط للطن 

الواحد، بواقع )26( شيكل فقط للكيس الواحد.
كما بين أن وزارته أصدرت تعليمات بعدم تســليم وبيع 
أكياس اإلسمنت إلى المواطنين المتضررين إال بعد إبراز 
المواطن بطاقته الشــخصية وتوقيعه على الكشف الخاص 
باستالم الكمية، وكذلك االلتزام بعدم شراء اإلسمنت من 
المواطنين المتضررين وعدم مساومتهم على البيع، مشددًا 
على أن الوزارة ستتخذ المقتضى القانوني حسب األصول 
القانونية في حال عدم االلتــزام بالقرار من قبل موزعي 

األسمنت على المتضررين. 
تفقدت محطة توليد الكهرباء

في المستقبل إذا تم إدخال الكميات المطلوبة من السوالر 
الصناعي الالزم لعملها، والتعرف على الخطط المستقبلية 

لتطويرها بما يلبي احتياجات القطاع من الكهرباء.
لقاء هيئة البرول ومصنع للصناعات املعدنية

كما عقدت اللجنة لقاء جمع رئيس الهيئة العامة للبترول 
أحمد الشنطي، وصاحب مصنع شــرف للغاز والصناعات 
المعدنية، وترأس اللقاء النائب عاطف عدوان، وحضره كل 
من أعضاء اللجنة االقتصادية النواب: يوسف الشرافي، سالم 

سالمة، ويونس األسطل.
وجاء اللقاء بعد زيارة اللجنة لمصنع شرف واالطالع عليه 
عن كثب ورغبة اللجنة في تنفيذ السياســة االقتصادية 
الوطنية والتــي وضعت بالتوافق مــع اللجنة المختصة 
بالتشريعي وهي إحالل الواردات وتشجيع المنتج الوطني، 
وبين النائب عدوان أن لجنته قررت ترتيب هذا اللقاء لحل 

األمور والمشاكل العالقة بين الطرفين.
بدوره قال صاحب المصنع بأن مصنعه يعاني عدة إشكاليات 
ذكر منها عدم توحيد سعر اسطوانات الغاز المعبأة، وعدم 
تزويد المصنع بالغاز الالزم منذ فترة، إال بعد تدخل اللجنة 
االقتصادية بالتشريعي حيث تم تعبئة )150( اسطوانة غاز 
للمصنع مؤخرًا، األمر الذي أثر سلبًا على القدرة اإلنتاجية 

للمصنع الذي تتصف منتجاته بالجودة العالية.
من جهته أكد الشــنطي أنه صدر سابقًا قرار يحدد سعر 
االسطوانة الجديدة المعبأة بالغاز زنة )12( كيلو بـ )200( 
شيكل للتاجر، على أن تباع للمستهلك بسعر )220( شيكل، 
وأن يتم مراقبــة البيع للتأكد من التزام الجهات المعنية 

بالسعر المحدد منوهًا لنية الهيئة معاقبة المخالفين.
كما وعد الشــنطي أن يتم تزويد مصنع شــرف بشاحنة 
كاملة من الغاز كإغاثة لمــرة واحدة في خطوة تهدف 
لدعم المنتــج المحلي، باإلضافة لتعبئة )300( أســطوانة 
أسبوعيًا للمصنع. وفي نهاية اللقاء شكر النائب عدوان مدير 
هيئة البترول على تفهمه واستجابته السريعة وحرصه على 
المنتجات الوطنية وتمنى على الطرفين ضرورة التواصل 

الدائم لحل المشاكل العالقة.



5 العدد )158( تقارير

التشريعي يقر تقرير لجنة الداخلية واألمن والحكم املحلي حول مشاكل واحتياجات بلديات القطاع

د. بحر: نتائج االنتخابات الصهيونية اعالن حرب ضد ابناء شعبنا 
ونطالب عباس بالدعوة النتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومحلية والمجلس الوطني 

النواب: الحكومة جزء من الحصار وهى تكرس االنقسام، وتفرض الضرائب على البضائع املدخلة لغزة وال تقوم بواجباتها تجاه املواطنني

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بجلسته التي عقدها 
أمس برئاســة الدكتور أحمد بحــر رئيس المجلس 
التشريعي باإلنابة تقرير لجنة الداخلية واألمن والحكم 
المحلي حول مشــاكل واحتياجــات بلديات محافظات 

القطاع.  
وافتتح د. بحر الجلسة مؤكدا 
على استمرار عقد الجلسات رغم 
كافة التحديات والمعيقات التي 
أبناء  على  االحتــالل  يفرضها 
المتكررة  ومحاوالته  شــعبنا 
النــواب وتعطيــل  العتقــال 

الديمقراطية الفلسطينية.
المجتمع  ألن  بحــر  وأشــار 
الصهيونــي يتجــه نحو مزيد 

من التطرف بإعادة انتخاب حزب الليكود بقيادة المجرم 
نتنياهو، معتبرًا أن نتائج االنتخابات الصهيونية هو اعالن 

حرب ضد ابناء شعبنا.
داعيا عباس وفريقــه المفاوض للتوقف عن اللهث وراء 
المفاوضات ووقف التنســيق االمنــي وتفعيل قرارات 
المجلــس المركزي بهــذا الخصوص والغــاء كافة 
االتفاقيات الموقعة مــع االحتالل وخاصة اتفاق باريس 
االقتصادي الذي دمر االقتصاد الفلســطيني ومؤسساته، 

واثر سلبا على حقوق المواطن الفلسطيني.
ووجه التحية للجماهير الفلسطينية العربية داخل الكيان 
الغاصب وذلك من خالل تشكيل الكتلة العربية الموحدة 
لخوض االنتخابــات اإلســرائيلية لمواجهة العنصرية 

الصهيونية.
وأكــد على ضرورة أن يصدر عبــاس دعوة النتخابات 
عامة للمجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي 

والرئاسة والبلديات في أسرع وقت ممكن.
ومضى بحر يقول "في هذه الظروف الصعبة والتحديات 
الكبيرة تتوقف حكومة الحمد اهلل ولألســف عن صرف 
الموازنات التشــغيلية للوزارات ورواتب الموظفين في 
قطاع غزة كما تتوقف عن دفع مستحقات البلديات في 
القطاع مما اثر بشكل خطير على اداء البلديات االمر الذي 
أدى الي تأخير االعمار وتدني في مستوى الخدمات التي 
تقدمها البلديــات للمواطنين في كافة محافظات قطاع 
غزة باإلضافة الي قيام الحكومة باستغالل أموال االعمار 
التي تبرعت بها الدول المانحة لصرف رواتب الموظفين 
المســتنكفين عن العمل  األمر الذي يعيق اعادة اعمار ما 

دمره االحتالل".
وشــكر د. بحر الدول التــي أوفــت بإلتزاماتها تجاه 
إعمار قطاع غــزة وعلى وجه الخصوص قطر والكويت 

والسعودية.
وندد باغتصاب حكومــة الحمد اهلل لصالحيات المجلس 
التشــريعي من خالل إقــرار الموازنــة واصدار بعض 
القوانين الجديدة في مخالفــة واضحة ألحكام القانون 
االساســي الفلســطيني وتعديالته، وخاصة المواد )47  
،60،61( كما انه يشكل انتهاكا واضحا لمبدأ الفصل بين 

السلطات.
التقرير 

مقرر  اســتعرض  جهتــه  من 
والحكم  واألمن  الداخلية  لجنة 
المحلي في المجلس التشريعي 
راس  أبــو  مــروان  النائــب 
بلديات  تعانيها  التي  المشاكل 
القطاع، وكذلك االشــكاليات 
العديــدة والمتنوعة التي تنذر 

بخطر كبير على المواطنين.

التوصيات
وحمل التقرير االحتالل الصهيوني مســئولية كل ما 
جري من دمار للبني التحتية، والمنشآت والطرق وغيرها، 
وطالب بسرعة العمل على تقديم قادته لمحكمة الجنايات 
الدولية، وأوصى بتشكيل لجنة خاصة بإعادة اإلعمار من 
المجلس التشريعي للتواصل مع الدول المانحة ووضعها 
عند التزاماتها وتعهداتها في مؤتمر القاهرة للوفاء بما 
وعدت به لإلعادة ، وأوصى بتكثيف التواصل مع االشقاء 
في مصر لفتح معبر رفح بشــكل دائــم إلدخال المواد 
األولية واألساســية الالزمة لعمل البلديات ومشاريعها، 
ودعا إللزام االحتالل بما تم التوافق عليه باتفاق التهدئة 
بالقاهرة نحو رفع الحصار وإعادة اإلعمار، ودعا البلديات 
لوضع خطة عملية لمواجهة مشاكلها وحسب إمكانياتها 

المتاحة.
مداخالت النواب
صرب مشكور

مــن ناحيته شــكر النائب عبد 
الرحمن الجمــل أهلنا في غزة 
على صبرهــم وثباتهم في هذه 
والحصار  القاســية  الظروف 
الظالــم الذي تــرك األثر في 
كل نواحي الحياة في القطاع، 
التجاهل  الجمــل  وأســتهجن 
المقصود من قبل حكومة الحمد 
التي  هلل للــوزارات والبلديات، 

تقدم خدمات أساســية وضرورية للشــعب الفلسطيني، 
مؤكدًا أنعدم أداء هذه المهام يتســبب بكوارث في قطاع 

غزة.
ونوه الجمل إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بمسئولياتها، 
وأن يضع المجتمع الدولي حــدا لهذه المعاناة، وابتكار 
حلول مســتدامة تكفل تحقيق الحقوق األساسية للشعب 

الفلسطيني.
جنود مجهولني

مــن ناحيتــه ثمــن النائــب 
يوسف الشــرافي جهود الجنود 
ليل  يعملون  الذين  المجهولين 
نهــار في بلديات قطــاع غزة، 
الغزيين،  احتياجــات  لتلبيــة 
مؤكدا أن كل مــا يقع بحق 
قطاع غزة هو عبارة عن مؤامرة 

كبيرة.

واســتهجن الخدالن الواضح من حكومة الحمد اهلل التي 
تنكرت لقطاع غزة قبل العدوان وبعده بشــكل ســافر، 
إضافة إلى الحصار المطبق على غزة ســواء بمنع إدخال 
المواد األساســية واآلليات من قبل العــدو أو من قبل 
حكومة عباس وإغالق معبر رفح الذي تتكامل به حلقات 

المعاناة والحرمان التي يعيشها المواطن.
ومن أبرز مشاكل البلديات التي عددها النائب أبو راس 
الحــروب المتتالية على القطاع وما خلفته من دمار في 
البنى التحتية ومنشــآت البلديات وممتلكات المواطنين 
المختلفــة، والحصار المفروض علــى قطاع غزة وما 
يترتب عليه من منع دخول المواد األولية لتنفيذ مشاريع 
حيوية وكذلك اآلليات والمعدات وقطع الغيار وغيرها 

من المواد التشغيلية للبلديات.
وكذلك عــدم دعم الحكومــة لميزانيــات البلديات 
واعتمادهــا على مواردها الخاصة رغــم الحصار وقلة 

الموارد.
كما أن انتهاء العمر الزمني لمعظم اآلليات وشــاحنات 
جمع وترحيــل ومعالجة النفايات وعــدم دخول آليات 
وشــاحنات جديدة زاد من معناة البلديات، وعدم توافر 
قطع الغيار واآلليات والمعــدات الالزمة بقطاع المياه 

والصرف الصحي.
كما تحدث النائب أبو راس عن قلــة االيرادات المالية 
للبلديات بسبب تدهور الوضع االقتصادي وارتفاع نسبة 
البطالة والفقر بين المواطنين والذى بدوره أدى ســلبًا 

على مستوى الجباية.
كما ذكر النائب أبو راس في تقرير لجنته االحتياجات 
العاجلــة لبلديات قطاع غزة جــراء العدوان الصهيوني 
المتكــرر، ملفتا ألن خســائر البلديات فــي المجاالت 

المختلفة قد بلغت مبلغا وقدره )103,181,170( دوالر.
نتائج التقرير

ومن أهم النتائج التي توصل لها التقرير أن كافة بلديات 
محافظات القطاع تعاني نقصا شديدا في اإليرادات بسبب 
عدم التزام حكومة عباس بصرف الموازنات المخصصة 
لها، بالفضافة لتداعيات االعتداءات الصهيونية المتتالية 
على القطاع ومــا أدت إليه من تدميــر البنية التحتية 
للطرق وشــبكات المياه والصرف الصحي ومباني بعض 
البلديات وكثير من مســاكن المواطنيــن، والنقص 
الشــديد لدى البلديات في عدد االليات ووســائل النقل 
الخاصة بالبلديات وعلى وجه الخصوص االليات الثقيلة 
الخاصة بإزالة الركام الناتج عن العدوان وجمع النفايات 

ونقل هذه النفايات وغيره.

وقال: "عندما تستثنى غزة من موازنة 2015، وحينما يعلن 
عن وظائف التربية والتعليــم لمحافظات الضفة الغربية 
فقط دون غزة، وأن تكون الكهرباء في القطاع هي األســوأ 

منذ سنوات، هذا يدلل على جوانب مؤامرة ضد أهل غزة".
العاجل  بالتداعي  الفلســطينية  الفصائل  الشرافي  وطالب 
لبحــث المصالحة من جذورها وســبل الخالص من هذه 

المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا.
جرائم متتالية

بــدوره شــدد النائــب عاطف 
عــدوان على ضــرورة تحميل 
أوال  المســئولية  االحتــالل 
المتتالية  جرائمــه  عن  وأخيرا 
لعدم  منوهًا  الفلسطينيين،  بحق 
عباس  من  يحدث  ما  اســتغرابه 
رام  في  الفلســطينية  والسلطة 
اهلل الذيــن يأخــذون الضرائب 

التي تفرض على البضائــع المدخلة إلى قطاع غزة والتي 
تزيد عن 70 مليون دوالر، ولكنهم ال يدفعون شــيئا لتلبية 

احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، كما قال.
وتســاءل عدوان: "إلى متى يمكــن أن نصبر على حكومة 
التوافــق، على أرض الواقع ال يوجد حكومة، وال اتصال مع 
الوكالء..؟، مؤكــدا أن لجان المجلس قامت بالتواصل مع 

الوزراء ولم يرد أي منهم على تلك المراسالت.
تضييق متزايد 

من ناحيته أكــد النائب يونس 
المنافقين من بني  أن  األســطل 
جلدتنا يريــدون تضييق الخناق 
المالي علينــا، وهم يتباهون في 
ذلك بغية أن نتخلي عن عقديتنا 
ضغط  تحت  وثوابتنــا،  وفكرنا 
الحاجة، لكــن اهلل يطمئننا أن له 

خزائن السماوات واألرض.
ونوه األســطل على ضرورة أن 

يكون للبلديات نصيب من أمــوال االعمار حتى تتمكن من 
تقديم خدماتها األساسية للمواطنين في غزة.
حكومة ترسخ االنقسام

بدوره قــال النائب خليل الحية: 
"من الواضــح أن حكومة الحمد 
باتت جزء من عملية ترسيخ  هلل 
االنقسام ولألســف التنكر لغزة 
بما فيها من شعب وهموم وقضايا 
وطنيــة، ويجب فضح سياســية 
الحكومة  قبــل  مــن  التهميش 
للقطاع، الن هنــاك أموال تأتي 
لهذه الحكومة علــى اعتبار أنها 

من المفترض عليها أن تدير الضفة الغربية وقطاع غزة".
االقتداء بدولة قطر

من جانبه قدم النائب محمد فرج الغول شــكره للبلديات 
التي تقوم بواجباتها رغم الحصار 
والتضييق، داعيًا الجهات المانحة 
المشاريع  على  بنفسها  لإلشراف 
الخاصة باإلعمــار اقتداء بدولة 

قطر.
وأشار الغول إلى أن سلب حكومة 
الحمــد هلل لصالحيات المجلس 
القوانين  اصدار  في  التشــريعي 
وإقــرار الموازنــة، يجعل هذه 

القوانين الصادرة غير شرعية وباطلة وواجبة اإللغاء.
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ثمنت جهود مصلحة مياه بلديات الساحل

لجنة الداخلية واألمن تتفقد محطات تحلية مياه البحر
نظمت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي في المجلس 
التشــريعي زيارات ميدانية تفقدية لمحطات معالجة مياه 
الصرف الصحي، ومحطة تحلية مياه البحر، في محافظات 
رفح، خان يونس، ودير البلح بمشاركة مقرر اللجنة النائب 

مروان أبو راس، والنائب سالم سالمة.
وجــاءت الزيارة بدعوة من مصلحة مياه بلديات الســاحل، 
وشارك فيها ممثلين عن سلطة المياه، وسلطة جودة البيئة، 
واستمع المشاركون بالزيارات الميدانية لشرح عن طبيعة 
عمل تلك المحطات قدمه المسئولون والخبراء من مصلحة 

مياه بلديات الساحل، وسلطتي المياه وجودة البيئة، 
بــدوره ثمن النائب أبو راس الجهود التي تقوم بها مصلحة 
مياه بلديات الســاحل فــي توفير الميــاه العذبة الالزمة 
الستخدامات المواطنين في قطاع غزة، مشيدًا بحرصها على 
خدمة المواطنين، معبرًا عــن تقديره للخطط الموضوعة 
لتحلية مياه البحر والموضوعة قيد التنفيذ، مؤكدا أنه من 
شأنها العمل على حل مشكلة قطاع غزة واحتياجاته من المياه 
العذبة. وأشاد أبو راس بالمشــاريع التي تقوم بها مصلحة 
مياه بلديات الساحل لمعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام 

أدوات ومعدات وطرق حديثــة، وقدم الوفد البرلماني عدد 
من المالحظات لرئيس مصلحة مياه بلديات الســاحل منذر 
شــبالق، مشــددًا على ضرورة البدء الفوري بمعالجة مياه 

الصرف الصحي في مدينة رفح.
وأكد أبو راس على ضرورة زيــادة إنتاج الطاقة الالزمة 
لتشــغيل محطات التحلية بشكل ذاتي دون الحاجة لمصادر 
طاقة خارجية، وذلك لما تعانيه غزة من شــح في مصادر 
الطاقــة الكهربائية المتوفرة في القطاع، كما شــدد على 
ضرورة ترشيد استخدام المياه من قبل المواطنين للوصول 
إلى االكتفاء الذاتي ولالستفادة من كل نقطة مياه متوفرة 
بالقطاع. من ناحيته طالب النائب ســالم ســالمة كال من 
سلطة المياه ووزارة الزراعة بعمل دراسة عن حجم اإلنتاج 
الزراعي واستهالك المياه في منطقة المحررات، وكذلك 
تقديم دراســة من قبل ســلطة المياه بخصــوص زراعة 
المحررات التي تعتبر أرضها المصفــاة الطبيعية الكبرى 
لتخزن مياه األمطار وإيصالها للخزان الجوفي، ومدى تأثير 
المزروعات المستحدثة في المحررات على استهالك المياه 

والجدوى االقتصادية والمادية من ذلك.

اجتمعت بوحدات القدس بالوزارات

لجنة القدس واألقصى تزور هيئة التوجيه
 السياسي وتبحث سبل دعم المدينة المقدسة 

زارت لجنة القدس في المجلس التشــريعي الفلسطيني 
هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية، وذلك 
بهدف دعم قضية القدس، وكان في استقبال اللجنة التي 
مثلهــا النائب أحمد أبو حلبيــة والنائب خميس النجار، 
رئيس الهيئة العميد محمود عزام، وعدد من المسئولين 

والمدراء بالهيئة.
وأكد النائب أبو حلبية أن الزيارة تهدف لبحث سبل دعم 
صمود أهل القدس وتعزيز ثقافة القدس لدى منتســبي 
وزارة الداخلية والمواطنين بشــكل عــام، ملفتا إلى أن 
لقاءات اللجنة ستتواصل مع كافة الوزراء والوكالء في 
الوزرات الحكومية لتفعيل قضية القدس، وذلك في سياق 
برنامج لجنة القدس واألقصــى للتواصل مع الوزارات 
الحكوميــة بخصوص قضية القدس فــي هذه المرحلة 
الخطيــرة التي تمر بها القضية الفلســطينية والمدينة 

المقدسة بشكل خاص.
ومن جهته أكد النائب النجار أن لجنة القدس واالقصى 
سوف تعمل على متابعة نشاطات الوحدات من خالل عقد 
اجتماعات ربع ســنوية دورية تجمع كافة الوحدات في 
الوزارات في اطار تنســيق العمــل للوصول الى برنامج 
موحد لكافة الوحدات في الوزارات حتى يتســنى لنا دعم 

ثقافة القدس وقضية القدس واألقصى.
من جهته أكد رئيس هيئة التوجيه السياســي والمعنوي 
العميــد محمود عزام  دعم هيئته لكافة أشــكال التعاون 
المشــترك مع المجلس التشــريعي بهدف تفعيل قضية 
القدس، وصمود سكانها، مبينا أن الهيئة لها مشاريع عديدة 
داخل وزارة الداخليــة ومراكز النزالء وكذلك طلبة 

الجامعات والمدارس بهدف تعزيز ثقافة القدس.

وقال: "إن القدس في الوجدان وهي من ضمن أهم أولويات 
الهيئــة، مرحبا بالتعاون المشــترك لتنفيذ المزيد من 
البرامج المتنوعة لترسيخ ثقافة القدس وقضية القدس 
في افكار وزارة الداخلية وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأشار إلى أن هيئته أصدرت الوثيقة األمنية لرجل األمن 
الفلسطيني والتي تضمنت عدد من الثوابت الوطنية وتأتي 
في مقدمتها ترســيخ ثقافة القدس واألقصى من خالل 
التأكيد على أن القدس هي جزء من عقيدة كل مســلم 

وهي من أقدس بقاع األرض وعاصمة فلسطين األبدية.
اجتماع اللجنة بوحدة القدس يف الوزارات

وفي ســياق متصل عقدت اللجنــة اجتماعها الدوري مع 
مندوبي وحــدات القدس في الوزارات برئاســة النائب 
خميس النجار، وبمشــاركة مــدراء وحدات القدس في 

الوزارات.
وناقشت اللجنة عددا من المواضيع المدرجة على جدول 
أعمالها والتي شملت الخطط والبرامج السنوية لوحدات 
القدس في الوزارات، وسير التحضيرات لعقد ورشة عمل 
حول وسائل دعم ومساندة أهالي القدس في ظل استمرار 
االنتهــاكات اليومية التي تتعرض لهــا مدينة القدس 

المحتلة ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية. 
واستمع النائب النجار إلى شرح مفصل من مدراء وحدات 
القدس حول النشــاطات والبرامج التي تم تنفيذها خالل 
العام الحالي، والعوائق التــي واجهتم خالل هذه الفترة 
وأيضا وضع مدراء الوحــدات  في صورة هدف الزيارات 
التي تقوم بها لجنة القدس واألقصى بالمجلس التشريعي 
إلى بعض الوزراء بحكومــة التوافق والوزارات المعنية 

بمدينة القدس.

إعالم التشريعي يزور عدة 
مؤسسات صحفية لتعزيز التواصل

نظمت االدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة بالمجلس 
التشــريعي زيــارات منفصلة لعدد من المؤسســات 
االعالمية لتعزيز التواصل وبحث التعاون المشــترك 
بين "اعالم التشــريعي" والمؤسسات االعالمية العاملة 

في قطاع غزة.
وزار وفــد التشــريعي الذي ضم مدير عــام اإلعالم 
والعالقات العامة أيمن أبو ليلة ومدير الدائرة اإلعالمية 
ماجد أبو مراد وحسام أبو جحجوح، صحيفة فلسطين، 
وإذاعة صوت األقصى، ضمن سلسلة من الزيارات التي 
تهدف لتعزيز وتوثيق التواصل مع المؤسسات اإلعالمية 
وبحث التعاون المشترك، واطالع المؤسسات اإلعالمية 

بشكل أكبر على عمل المجلس التشريعي وانجازاته.
وأكد أبو ليلة لدى لقاء مدراء ومســؤلي المؤسسات 
اإلعالمية استعداد إدارته لتذليل أي عقبات قد تعترض 
عمل الزمالء اإلعالميون، والتعاون معهم بهدف انجاز 
مهامهم اإلعالمية، ومساعدتهم في التواصل مع رئاسة 

المجلس التشريعي ونوابه ولجانه المختلفة.
وشــدد أبو ليلة خالل زياراته للمؤسسات المذكورة 
علــى ضرورة أن يكــون لها دور في ابــراز انجازات 
المجلس التشريعي خاصة على المستوى الرقابي، ملفتا 
إلى أن التشريعي مازال يقوم بعمله ويؤدي مهامه بشكل 

كامل بهدف خدمة المواطنين.

وصفها بالحملة المسعورة

النائب مبارك: األجهزة األمنية
 بالضفة تمارس دوراً وظيفيًا مشبوهًا 

اســتنكر النائب عن محافظة رام اهلل احمد مبارك 
حملة اإلعتقاالت الشرسة واإلستدعاءات التي شنتها 
األجهزة األمنية مؤخرًا بحق أبناء وأنصار الحركة 
اإلسالمية في مدن الضفة الغربية ووصفها بالحملة 

المسعورة وذات أهداف غير وطنية. 
وأكد مبارك في تصريح صحفي مقتضب أن عدد 
المختطفين بلغ أكثر من 90 مواطنًا من مختلف 
الشرائح اإلجتماعية من بينهم أعضاء مجالس بلدية 
وهيئات محليــة منتخبة، وأبناء نواب في المجلس 

التشريعي، ورجال أعمال وصحفيين.
ونــدد مبارك بقيــام األجهزة األمنيــة باقتحام 
منزل النائب في المجلس التشريعي نزار رمضان 
المختطف في ســجون االحتــالل واعتقال نجله 
أحمــد، معتبرًا ذلك بأنه اعتــداء صارخ وانتهاك 
واضح للحصانة البرلمانيــة التي يتمتع بها نواب 
المجلس التشــريعي حيث ال يجوز "وفقًا للقانون 
األساسي" ألي جهة اقتحام منازل النواب وخاصة أن 

النائب مختطف لدى االحتالل. 
منوهًا ألن تزامن الهجمتيــن وتالزمهما من قبل 
قــوات االحتالل وأجهزة أمن الســلطة يؤكد أن 
السلطة ماضية في سياسة التنسيق األمني ومستمرة 
على نهج الجنرال دايتون، وال قيمة للقرارات التي 
اتخذهــا المجلس المركــزي لمنظمة التحرير 

مؤخرًا. 
واعتبــر النائــب مبــارك أن تلــك االعتقاالت 

واالستدعاءات واســتمرارها تسيء لتاريخ الشعب 
الفلسطيني ونضال معتقليه في سجون االحتالل. " 
خاصة وأن غالبية المختطفين أسرى محررون من 

سجون الكيان الصهيوني". 
وطالــب الفصائــل والحــركات الفلســطينية 
التحرك نحو  ومؤسسات حقوق اإلنسان بضرورة 
توثيق اعتداءات األجهزة األمنية بحق المواطنين، 
داعيــًا لضرورة اتخاذ موقف جــاد لوقف الحملة 
المسعورة الجارية حاليًا والسعي لمعاقبة منفذيها 

قضائيًا أمام المحاكم.
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التشريعي يصدر تقريره عن شهر فرباير املاضي
أصدر اجمللس التشريعي الفلسطيين تقرير 
عمله عن ش��هر فرباير م��ن العام 2015م 
وذكر املكتب اإلعام��ي يف تقرير صحفي 
عم��ل  تقري��ر  أن  مؤخ��رًا،  عن��ه  ص��در 
التشريعي تضمن أنشطة اجمللس وفعالياته 
املختلف��ة ومنه��ا عق��د اجللس��ات، وتقاري��ر 
االس��تماع،  جلس��ات  وكذل��ك  رقابي��ة، 
وزيارات امليدانية، وورش العمل اليت نظمها 
التشريعي خال الشهر املذكور، وغري ذلك 
من األنشطة والفعاليات على النحو التالي: 

أواًل: الجلسات
اســتمرت في فبراير الدورة غير العادية الرابعة وعقد 
المجلس التشريعي خالل الشهر المذكور جلستين اثنتين 
فقط بواقع يوميــن عمل ناقش خاللهما أعضاء المجلس 
تقرير للجنة الموازنة، وأخــر للجنة التربية والقضايا 

االجتماعية.
ثانيًا: التقارير والقرارات

أشار التقرير ألن المجلس التشــريعي ناقش تقريرين 
خالل الجلســتين اللتيــن عقدهما بشــهر فبراير، وتم 
وإقرارهما من قبل األعضاء حسب األصول ووفقًا للقانون 
وكانت التقارير والقرارات التي تمت مناقشتها كالتالي:

تقرير لجنة الموازنة والشــئون الماليــة حول قانون 
الموازنة العامة لعام لسنة 2015م، وتقرير لجنة التربية 
والقضايا االجتماعيــة حول واقع الصحة في قطاع غزة، 
بينما أعــدت لجنة الداخلية خمســة تقارير داخلية عن 

الوضع األمني والمروري في قطاع غزة.
أما القرارات التي اتخذها التشريعي فقد بلغ عددها ثالثة 

قرارات.
 ثالثًا: أعمال اللجان

إلى ذلك نظمت لجان المجلس المختلفة عدة أنشــطة 
وفعاليات نذكر منها ما يلي: 

االجتماعات
عقدت لجــان المجلس ما مجموعــه )11( اجتماعا كان 
منها اجتماعين للجنة القدس تم تخصيصهما لمناقشــة 
التطــورات الميدانيــة المتالحقة في مدينــة القدس 
والمســجد األقصى المبارك، بينما عقدت لجنة الموازنة 
اجتماعين أيضًا، إلعداد تقرير اللجنة حول مشروع قانون 
الموازنة العامة لسنة 2015م، أما لجنة الرقابة فقد عقدت 
اجتماعا لها ناقشــت فيه بعض القضايا المطروحة على 

جدول أعمالها.

عقدت جلسات اســتماع لكل من: رئيس ديوان الموظفين 
لالســتماع له حول قضية الكادر األكاديمي في جامعة 
األقصــى وآليات عمل الديــوان، وجلســة ثانية لنقابة 
الموظفين لالطالع على العمل النقابي في ظل الظروف 
الراهنة، وأخرى لوكيل وزارة المالية لالســتماع حول 
مشــكلة الموظفين الذين نقصت رواتبهــم بعد تغيير 
المســمى الوظيفي لهم، ومشــكلة بطالة الوافدين من 
سوريا، ونظمت اللجنة جلسة استماع رابعة لوكيل وزارة 

األشغال حول االعمار وتعويضات المواطنين.
الزيارات امليدانية

إلى ذلك أشــار التقرير ألن لجنة القدس قامت بزيارة 
لوزارة العدل والتقت الوزير ووكيله وعدد من المدراء 
في الوزارة للتشــاور في بعض القضايا الخاصة بمدينة 
القدس المحتلة، باإلضافة لزيــارة أخرى قامت بها ذات 
اللجنة لوزارة األوقاف والشئون الدينية والتقت خاللها 
مــع وكيل الوزارة وعدد من المدراء العاملين بها، بينما 
قامت رئاسة المجلس بزيارة لعائلة األسير حسن سالمة 

بخان يونس، باإلضافة لزيارة أخرى لصحيفة فلسطين.
ورش العمل

عقــدت لجنة الداخلية واألمن والحكــم المحلي بتاريخ 
2015/2/17م، ورشــة عمل حول واقع المياه في قطاع غزة 

بحضور رؤساء بلديات وخبراء.
الشكاوي واللقاءات الجماهريية

أشــار التقرير ألن لجان المجلس المختلفة قد تلقت ما 
مجموعه 42 شكوى، وعملت على تقديم الحلول المناسبة 

وأضاف التقرير أن اللجنة القانونية بالتشــريعي عقدت 
اجتماعا ناقشــت فيه الجانب التشــريعي وسلســلة من 
القوانيــن لدى اللجنة، وكذلــك الجانب الرقابي على 
القضاء النظامي والشرعي والعســكري والنيابة العامة 

وموضوع الرقابة على وزارة العدل.
وأشــار التقرير الجتماعين عقدتهما اللجنة االقتصادية 
إلعداد خطة عمل اللجنة للعام الحالي، وكذلك األسباب 
الموجبة لمشــروع قانون تســجيل العقارات ومشروع 
قانون صياغة الصناعة، بينما عقدت لجنة التربية اجتماعا 
دوريا لها لمناقشــة عدة قضايــا مطروحة على جدول 
أعمال اللجنة ومنها جلســات االستماع التي تمت مع عدد 

من الوكالء.
جلسات االستماع

بلغت جلسات االستماع التي عقدتها لجان المجلس خالل 
شــهر فبراير ما مجموعه )10( جلســات استماع عقدت 
اللجنة االقتصادية أربعة منها وكانت تلك الجلسات لكل 
من: نائب مدير عام الهيئة العامة للبترول لالســتماع له 
حول أسباب أزمة الغاز وسبل حلها، وجلسة استماع أخرى 
لوكيــل وزارة االقتصاد الوطني حول دور دائرة حماية 
المستهلك، ولنائب رئيس ســلطة الطاقة لالستماع له 
حول قضية الكهرباء والحلول المقترحة، باإلضافة لجلسة 
خاصة بدائرة حماية المســتهلك فــي وزارة االقتصاد 
الوطني لمناقشة آلية صرف وبيع االسمنت وقضية ارتفاع 

أسعار الدواجن والبيض في األسواق وكيفية ضبطها. 
ونوه التقرير ألن لجنة التربيــة والقضايا االجتماعية 

لها بالتنسيق مع جهات االختصاص، وفي سياق أخر عقدت 
رئاسة المجلس التشــريعي لقاًء مفتوحًا بحضور نواب 

المجلس مع وجهاء وأعيان ونخب المحافظة الوسطي.
رابعًا: الدبلوماسية الربملانية

استقبلت رئاسة المجلس التشــريعي سفير دولة جنوب 
أفريقيا لدى فلسطين، وأرسلت رسالة لرئيس البرلمان 
العراقي الدكتور سليم الجبوري بمناسبة استضافة بالده 
للمؤتمر البرلماني اإلســالمي العــام المقبل، باإلضافة 
لبرقيات لرؤســاء برلمانات األردن، واإلمارات، والمغرب 
وأمين عام اتحاد البرلمانات اإلسالمية حول طلب انضمام 
المجلس التشريعي لجمعية األمناء العاميين لدول منظمة 

التعاون اإلسالمي.
 خامسًا: الجانب اإلعالمي

إلى ذلك أصدرت الدائرة اإلعالمية بالمجلس التشريعي 
39 خبــرًا صحفيــًا، غطت عمــل المجلس عــن الفترة 
المذكــورة، كما قامت بالتنســيق والترتيب إلجراء 9 
مقابلة ولقاءات صحفية وتلفزيونية وإذاعية مع رئاسة 
المجلس ونوابه وأمينه العام، باإلضافة إلصدار تصريحين 
وبيانين صحفيين حول أهم األحداث على الصعيد السياسي 
والداخلي، فيما أصدرت الدائــرة العددين 155 و 156 من 
صحيفة البرلمان، وقامت بطباعة الجزء الثاني من كتاب 
أربع سنوات من العطاء رغم الحصار والذي غطى الفترة 
الزمنيــة الواقعة ما بين العــام 2010م و2014م، باإلضافة 
لقيامها بعدة زيارات ميدانية لمؤسسات إعالمية مختلفة 

بحثت من خاللها التعاون اإلعالمي المشترك. 

المحررين يعد لمســة وفاء لألسرى، وخاصة األسرى 
المحررين في صفقة وفاء األحرار، وبهذا المشــروع 

حمد أمير دولة قطر الحالي.
وقال بحر: "إن وضع حجر األســاس لمدينة األسرى 

بحر يشارك بوضع حجر األساس لمدينة األسرى المحررينثمن جهود دولة قطر 
شــارك د. أحمــد بحر رئيــس المجلس 
التشــريعي باإلنابة في مراسم وضع حجر 
األساس لمشروع مدينة األسرى المحررين، 
يوم أمــس األول فــي منطقــة الزهراء 
جنوب مدينة غــزة بحضور رئيس اللجنة 
القطرية الســفير محمد العمادي، ووزير 
التوافق  بحكومة  واإلسكان  العامة  األشغال 
مفيد الحســاينة، ولفيف من المســئولين 

والمهتمين.
وثمن بحر في كلمــة ألقاها أثناء وضح 
أميرًا  دولة قطــر  األســاس جهود  حجر 
القضية  وحكومة وشعبًا وبرلمانًا في دعم 
السياسية  المجاالت  في كافة  الفلسطينية 
واالقتصادية واالجتماعية، مشــيدًا بالدعم 
الفلسطيني  للشــعب  المســتمر  القطري 

وخاصــة في قطاع غزة، وموجهًا الشــكر ألمير قطر 
الوالــد حمد بن خليفة آل ثاني واألمير االبن تميم بن 

نرد لألسرى بعضًا من تضحياتهم الكبيرة، 
وقضاء سنين عمرهم خلف القضبان دفاعًا 

عن شرف األمة".
وأبرق بحر بالتحية لألســرى في سجون 
االحتالل اإلسرائيلي، مشددا أن موعد إطالق 
سراحهم بات قريبا بفعل الجهود التي تبذلها 

المقاومة.
وحــول االنتخابــات الجارية فــي دولة 
االحتــالل، أكد بحــر أن نتائــج تلك 
االنتخابات ال تهم الشعب الفلسطيني كثيرا، 
ألن كل زعماء األحزاب اإلســرائيلية هم 
أعداء للشــعب الفلســطيني، وهم ماضون 
في صناعة وقود لحمالتهم االنتخابية من 
دماء الشعب الفلسطيني، داعيًا السلطة لعدم 
التعويل على نتائج تلك االنتخابات والعودة 
لخيار الشــعب الفلســطيني المتمثل بالمقاومة حتى 

تحرير كامل التراب الفلسطيني.
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ماجد اأحمد اأبو مراد

ال فروق جوهرية
المواطن الفلسطيني ال يلتفت كثيرًا لنتائج االنتخابات 
اإلسرائيلية، والســبب في ذلك هو تالشي الفوارق 
الجوهرية بين األحزاب الصهيونية خاصة اذا ما تعلق 
األمر بالقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية لشعبنا. 
تجارب شــعبنا مع االحتالل وأحزابه مريرة للغاية، 
خاصة مع تلــك األحزاب التي تصل لســدة الحكم 
في دولــة الكيان، فال تكاد تلمس فرقًا جوهريًا واحدًا 
بالنسبة لنا كفلسطينيين، فاليمين كاليسار في عدائه 
لنا، والتعويل على نجاح هذا أو ذاك هو رهان سياسي 

خاسر بامتياز.
نتنياهو لن يدخل على سياســته حال فوزه أي تعديل 
ايجابي ملحوظ، فهو لن يســمح للمفاوضات بنهاية 
ســعيدة، كما أنه لن يسمح لها باالنتهاء سريعًا، فهو 
يريدها جدلية مســتمرة وعقيمة ال تؤدي ألي نتائج 
ذات معنى حقيقي، وعلينا أن ننتظر طوياًل دون جدوى 
طالما أننا متمســكون بخيارنا االستراتيجي المتمثل 

بالمفاوضات.   
معسكر اليمين المتطرف يتجه ســريعًا نحو زيادة 
وتيرة االستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس، 
ومثله معســكر اليســار الذي بات يكرر صباح مساء 
بأنه لن يجرى مفاوضات حــول القدس، ولن يوقف 
االســتيطان، بل يتوعد بتكثيف البناء واالســتيطان 

بمستوطنات غالف القدس.
اليمين واليســار الصهيوني ولغا كثيرًا بدماء شعبنا 
على مدى العقود الماضية منذ نكبتنا وقيام كيانهم 
المزعوم، فال أرى سببا منطقيا للتعويل على نجاح أي 
طرف منهم وتوليه زمام الحكم طالما أنه ال يعترف 
بحقنا في أرضنا ومقدســاتنا بل يســعى لتهويدها 

وطمس معالمنا وتاريخنا فيها.
تعاني قيادة الســلطة انفصاما حادا في الشــخصية 
السياســية ان هي بقيت متمسكة بخياراتها التقليدية 
في التعويــل على هذه الجهــة الصهيونية أو تلك، 
كما تعاني نقصا واضحا في الرؤية االستراتيجية اذا 
استمرت بتمســكها بخياراتها العبثية التفاوضية، فال 
يجدى نفعا التفاوض مع من ال يتعرف وال يقر لك 

بحقوق.  
ومن هنا يبدو األفق السياســي مغلق أمام الســلطة 
طالما أن الكل الصهيوني ال يرغب لنا باالستقالل وال 
بمســتقبل أفضل على األقل، األمر الذي يحتم على 
السلطة االلتصاق بشعبها والعودة ألحضانه، واالستعداد 
لتقديم الخدمة األفضل لفئاته كافة، والسعي لتوحيد 
الصف وتمتين الجبهة الداخلية لتحمل صعاب ومشاق 

المرحلة المقبلة. 
بات واضحا وجليا أن انتظارنا لجهات معينة أو تعويلنا 
على جبهات بعينها داخل المجتمــع الصهيوني أمرا 
فاشــال ألن االحتالل بكل أحزابه وشخصياته يتجه 
نحو التطرف المذموم، وصوب اليمينية، أو اليمينية 
المتطرفة، وال مناص أمامنا سوى التوحد والتمسك 

بثوابتنا الوطنية التي يجمع عليها شعبنا. 
لذا فال داعي لترقب تســمية الجهة التي سوف تشكل 
الحكومة القادمــة، فالنتيجة معروفة ســلفا وهي 
مزيد من معاداة الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه 
واالمعان أكثر في اذالله والتنكر لحقوقه التاريخية، 
وليس من الحكمة أو منطق العقل السياســي الرشيد 
أن ننتظر الحكومة جديدة للعدو آملين منها عونا أو 
انصافا فهذا لم يحدث في الماضي وهو لن يحدث في 

المستقبل بكل تأكيد.
وال داعــي لالبتهاج بقدوم هذا أو ذهــاب ذاك ألنهم 
كلهم سواء وملة الكفر واحدة ال يرتجي منها خيرا 
وال ينتظر منها يســرا، أعان اهلل شعبنا وأيده بنصر 

قريب، وأعاد الرشد لقيادته.       

استقبل مدير الصليب األحمر ونائب مدير عمليات وكالة الغوث 

بحر يطالب بالضغط على االحتالل لإلفراج عن النواب األسرى

استقبل د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي 
اللجة  باإلنابة في اجتماعين منفصلين، مدير 
الدولية للصليب األحمر في قطاع غزة السيد 
مامادو ســو، ونائب مدير عمليــات وكالة 
الغوث في قطاع غزة السيد كريستير نوردال، 
وذلك يوم أمس األول بمقر التشــريعي في 

مدينة غزة.  
وطالــب بحر مدير اللجــة الدولية للصليب 
األحمر في قطاع غزة بالضغط على االحتالل 
اإلســرائيلي لإلفــراج عن النواب األســرى 
الدكتور  التشريعي  المجلس  رئيس  وخاصة 

عزيز دويك.

االعتقال اإلداري
وتطرق بحر خالل اللقــاء لألوضاع الصعبة 
التي يعاني منها األسرى في سجون االحتالل، 
وخاصــة الذين يعانون من قضيــة االعتقال 
اإلداري، والعدد الكبير من األســرى األطفال 

المعتقلين، إضافة لألسيرات.
وأكد أن المعاملة التي يتعرض لها األســرى 
هي األصعب في العالم، مشيرا إلى أن االحتالل 
ينتهج أساليب متعددة لزيادة معاناة األسرى، 
وال يمنحهــم أدنى الحقوق اإلنســانية التي 
تكلفها القوانين الدولية، وال يسمح لعدد كبير 

من أهالي األسرى بزيارة أبناءهم المعتقلين.
وطالب بحــر مدير الصليــب األحمر بعدم 
االكتفاء بمخاطبة االحتالل، وارسال الرسائل 
فقط، ألن ذلك ال يترك أثرا فعاال على أرض 
الواقع، مشــددا على ضرورة أن يقوم الصليب 
األحمر بالضغــط على االحتــالل بقوة من 
أجل احترام حقوق االنسان، وااللتزام بمبادئ 

القانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني.

وأضاف بحر لمديــر الصليب: "نعلم أن دولة 
االحتــالل تضرب بعــرض الحائــط بكافة 
القوانين الدولية واإلنسانية، ولكن في النهاية 
على الجميــع أن يؤدي الواجب المطلوب منه، 

ويرضى ضميره، ويساعد في وقف المعاناة".
من ناحيته أكد السيد مامادو سو أن الصليب 
األحمر يضع قضية األسرى على سلم أولوياته، 
ويعمل على تحسين ظروف اعتقالهم، مشيرا 
إلى أن فريق الصليب األحمر يزور المعتقلين 
ويحاول  لمطالبهم،  ويســتمع  دائم،  بشــكل 

تحقيق ظروف جيدة لهم.
وعرض ســو بعض الجهود التــي يقوم بها 
الصليــب األحمر في قطاع غــزة، مؤكدا أن 
القطاع يعاني من مشــاكل كثيرة، ومشددا 
أن الحاجة اآلن ضرورية لالستقرار والرغبة 
السياســية الحقيقية لحل المشكالت، والبدء 
بمشــاريع تطويريــة كبيرة، تســاعد على 

تحسين ظروف الحياة في القطاع.

نائب مدير عمليات وكالة الغوث 
إلى ذلك اســتقبل الدكتور أحمد بحر نائب 
مدير عمليات وكالة الغــوث في قطاع غزة 

كريستير نوردال.
ورحب بحــر بضيفه الذي ســيتقاعد قريبا، 
مثمنًا دوره خالل السنوات الماضية في العمل 
في األونروا في لبنان وفلســطين، مشيرًا إلى 
أن وجــوده كان له أثرًا طيبــًا في النواحي 

اإلنسانية على شعبنا الفلسطيني.
وأمل بحر على الســيد كريستير نوردال أن 
يحمل رســالة الشعب الفلســطيني المظلوم 
العالم، ولكل  والواقع تحــت االحتالل إلــى 
منظمات حقوق االنســان ومــن يعنيه األمر، 

مشــيرًا إلى أنه ليــس هناك شــعب محتل 
في العالم يتعــرض لما يتعرض له شــعبنا 
الفلســطيني من قتــل للمدنيين وتشــريد 
لآلمنين وقصف للبيوت والمستشفيات، وكل 

ذلك بسبب االحتالل.
من ناحيته قال السيد نوردال أنه قضى 25 عامًا 
في العمل مــع األونروا 15 منها في لبنان و10 
ســنوات في غزة، منوهًا: "كان هناك أحداث 
مهمــة أثناء عملي في غــزة، وكانت احداها 
االنتخابات التشــريعية في العام 2006، والتي 
كانت عبارة عن عمــل ديمقراطي رائع، لكن 
نتائج تلك االنتخابات لم تعجب بعض الناس، 

وبعدها بدأ الوضع يسوء".
وأضاف: "األوضاع في غزة االن سيئة للغاية، 
والفلسطينيون  مستمر،  والتضييق  والحصار 
يحتاجــون للحرية والعدل وأن يحصلوا على 
حقوقهم، لذلك نتأمل أن تتحســن الظروف 

ألن المعاناة كبيرة".

رسالة للمجتمع الدولي
وشــدد على ضرورة العمل على إعادة االعمار 
وبناء االقتصاد في قطاع غزة وتوفير وظائف 
للعاطلين عــن العمل، مشــيرًا إلى أن ذلك 

يحتاج إلرادة سياسية قبل كل شيء.
ل بحر ضيفه رســالة إلى األونروا  بدوره حمَّ
بضرورة اســتدراك اإلجراءات التي قامت بها 
من تقليص للمساعدات المقدمة للفلسطينيين، 
ألن ذلك يزيــد من معاناتهم فــي القطاع، 
يرفع  أن  كذلك حمله رســالة بضــرورة 
المجتمع الدولي الحصار عن قطاع غزة، وأن 
تمارس األمم المتحدة وأمينها العام بان كي 

مون دورًا فاعاًل في هذا المجال.


