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التشريعي يزور عوائل الشهداء القادة للتهنئة بالعيد ويتفقد بيوت المختطفين األربعة
دسا افطئ لطاعتث خطش صدغئ الصثس

زيارة عائلة ياسر زنون المختطف في مصر - رفح   جانب من زيارة الوفد البرلماني لمنزل الشيخ الشهيد أحمد ياسين 

الاحرغسغ غسطظ سظ طحروع لاظزغط صطاع الضعرباء
رداً على رسـالة د. بحرخالل جلسة استماع لنائب رئيس سلطة الطاقة

اعتبر رئيس لجنــة الداخلية واألمن في المجلس 
التشــريعي النائب إسماعيل األشــقر أن مشروع 
الخندق المائــي الذي تقوم الســلطات المصرية 
بإنشــائه على الحدود مع قطاع غزة قاتال للحياة 
بكل أشــكالها، ويهدف إلى تدمير ممنهج لمدينة 

رفح وإخالئها من السكان.

وقال األشــقر في مؤتمر صحفــي عقدته لجنة الداخلية 
واألمــن والحكــم المحلي في المجلس التشــريعي على 
الحدود المصرية الفلسطينية أن اإلجراءات التي تمارسها 
الســلطات المصرية على طول الشريط الحدودي البالغ 

14 كيلو مترا هي إجراءات قاتلة وبالغة الخطورة.
وطالب األشــقر السلطات المصرية بالكف فورا عن هذه 

اإلجراءات التي ترتقي ألن تكون جريمة ضد اإلنســانية، 
وقــال: "على الســلطات المصرية أن تراعــي أن الخزان 
الجوفــي للميــاه هو للشــعبين المصري والفلســطيني 
وال يعقل أن تدمر الســلطات المصرية شــعبها والشعب 

الفلسطيني".
وأضاف األشقر: "نطالب السلطات المصرية بحق الجيرة 

والديــن واللغة التي تربطنا بمصر الشــقيقة، أن توقف 
هذا المشروع".

وطالب األشــقر كل المنظمــات الدولية والمحليــة والعربية 
والدولية ومنظمات حقوق االنســان وحمايــة البيئة من أجل 
الضغط على السلطات المصرية لوقف هذه المشروع المدمر 

للبيئة وخزان المياه الجوفي في قطاع غزة.
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ناقشــن اللجنة االقتصادية في المجلس 
التشــريعي ملفــات وقضايــا ذات عالقة 
باالقتصاد والحركة التجارية في القطاع، 
وذلك أثناء االجتماع الدوري الذي عقدته 
بمقر التشــريعي مؤخرا وترأسه رئيس 
اللجنــة النائــب عاطف عــدوان، وحضره 
أعضــاء اللجنــة النواب، ســالم ســالمة، 

اعتبر رئيس لجنــة الداخلية واألمن في 
المجلس التشــريعي النائب إســماعيل 
األشقر أن مشــروع الخندق المائي الذي 
تقوم الســلطات المصرية بإنشائه على 
الحدود مع قطــاع غزة قاتال للحياة بكل 
أشــكالها، ويهــدف إلــى تدميــر ممنهج 

لمدينة رفح وإخالئها من السكان.
وقال األشــقر في مؤتمر صحفي عقدته 
لجنــة الداخلية واألمــن والحكم المحلي 
فــي المجلس التشــريعي علــى الحدود 
المصرية الفلسطينية أن اإلجراءات التي 
تمارســها السلطات المصرية على طول 
الشــريط الحدودي البالــغ 14 كيلو مترا 

هي إجراءات قاتلة وبالغة الخطورة.
وطالب األشقر السلطات المصرية بالكف 
فــورا عن هــذه اإلجراءات التــي ترتقي 
ألن تكون جريمة ضد اإلنســانية، وقال: 
"علــى الســلطات المصريــة أن تراعي 
أن الخزان الجوفي للمياه هو للشــعبين 
المصري والفلسطيني وال يعقل أن تدمر 
المصرية شــعبها والشــعب  الســلطات 

الفلسطيني".
الســلطات  "نطالــب  األشــقر:  وأضــاف 
المصريــة بحق الجيــرة والديــن واللغة 
التي تربطنا بمصر الشــقيقة، أن توقف 

هذا المشروع".
وطالب األشــقر كل المنظمــات الدولية 
والمحلية والعربيــة والدولية ومنظمات 
حقوق االنســان وحمايــة البيئة من أجل 
الضغط على الســلطات المصرية لوقف 
هــذه المشــروع المدمر للبيئــة وخزان 

المياه الجوفي في قطاع غزة.
واســتنكر األشقر بشدة "تواطؤ الرئيس 

يوسف الشرافي، ويونس األسطل. 
وطرحت اللجنة على جدول أعمالها كلف 
معبر كرم أبو ســالم والمــواد والبضائع 
المدخلة منــه يوميــاً، باإلضافة لكميات 
الوقود الواردة للقطــاع ومعوقات إدخاله 
في الفترة األخيرة، مما أدي لحدوث أزمة 

نقص في وقود السيارات في القطاع. 

محمــود عبــاس مــع النظــام المصري 
لتنفيــذ هذا المشــروع خدمة لالحتالل، 
وهو يعــد صاحب الفكرة من األســاس، 
ليســتمر في خنق غزة وتشديد الحصار 

عليها"، كما قال.
من ناحيته أكد نائب رئيس سلطة المياه 
في قطاع غــزة مازن البنــا أن التحاليل 
التــي أجرتها ســلطة المياه أكــدت بأن 
الميــاه التي يتــم ضخها على الشــريط 
الحدودي هي مياه البحر المالحة، وتركيز 

الملوحة فيها عالي جدا.

الالزم لمحطــة التوليد، وبحث تشــغيل 
وإنشــاء خطوط إضافية الســتيراد التيار 

الكهربائي سواء من مصر أو االحتالل. 
إلــى ذلك قامــت اللجنة بزيــارة ميدانية 
لالطــالع علــى عمــل شــركة الفردوس 
والوقوف على أخر التطورات فيما يتعلق 
بالتنقيب عن الغاز الطبيعي على ساحل 

وستدمر وابار زراعية". 
وشدد البنا على أن المواطن الفلسطيني 
ســيتأثر بشــكل كامل في رفح، إضافة 
إلى محطات التحلية فــي محافظة رفح 
التي لن تعود قــادرة على العمل وإنتاج 
ميــاه الشــرب، والمــزارع لن يســتطيع 
أن يــروي أرضــه ويــزرع وبالتالــي آالف 

األراضي الزراعية سوف تدمر.
واعتبــر البنا أن األمــن المائي والغذائي 
فــي قطــاع غزة مهــدد بفعل مشــروع 
الخندق المائي على الحدود، منوها إلى 

كمــا تــداول أعضــاء اللجنة أفــكارا عدة 
لمعالجــة أزمــة الكهربــاء والتخفيف من 
تداعياتها على المواطنين، مؤكدين على 
دراســة كل األفكار المطروحة لالستفادة 
منها وبحــث إمكانية تطبيقها على أرض 
الواقع، مع حث ســلطة الطاقة على بذل 
الجهــود نحــو اســتمرارية شــراء الوقود 

وقال: "تقديراتنا أنه ســيتم ضخ يوميا 
مــن 100 إلــى 300 ألــف متــر مكعــب 
مــن المياه المالحــة في تلــك الخنادق، 
وهــذه المياه تقدر ســنويا مــن 40 إلى 
100 مليــون متــر مكعب ســنويا، وهي 
تســاوي احتياجــات قطــاع غــزة لنصف 
عــام مــن الميــاه، وبالتالي هــذه المياه 
ســتصل في النهاية إلى الخزان الجوفي 
الذي يستخدمه الســكان الفلسطينيين 
والمصريين وبالتالي هذه المياه ستدمر 
الخزان الجوفي ومئات ابار المياه العذبة 

البحر قبالة غزة، مقدرين استمرار الجهود 
ومواصلــة التحدي رغم قلــة اإلمكانيات 
الفنية والمعدات الالزمة لذلك، ومعربين 
عن أملهــم بنجاح التجربــة الوليدة التي 
من شــأنها نقل قطاع غــزة نقلة نوعية 
وتحقيــق اكتفــاء ذاتــي بدرجــة جيــدة 

ومطمئنة.  

أن مدنتني رفح وخانيونس جنوب قطاع 
غزة تعتبــران الســلة الغذائيــة لقطاع 
غزة، وبالتالي فإن تهديد الخزان المائي 
الجوفــي فيهما يمثل تهديدا لكل قطاع 

غزة.
وحــذر البنا مــن تأثير مشــروع الخندق 
المائــي علــى األمــن االقتصــادي فــي 
قطــاع غزة، مطالبا بوقــف وإلغاء تنفيذ 
هذا المشــروع كونه يمثل كارثة بيئية 

مباشرة على قطاع غزة.
بــدوره طالــب النائــب فــي المجلــس 
علمــاء  رابطــة  ورئيــس  التشــريعي 
فلسطين الدكتور مروان أبو راس علماء 
األزهر الشريف بضرورة تنبيه السلطات 
المصريــة بعدم مــواالة أعداء اإلســالم 
اليهود وتطبيق مرادهم في حصار غزة 

والمقاومة.
الرئيــس  قيــام  راس  أبــو  واســتنكر 
الفلســطيني محمود عبــاس بدعم هذا 
المشــروع وحصار شعبه في قطاع غزة، 

وأنه يتفاخر بأنه يقتل شعبه ويحاصره.
واعتبــر أبو راس عبــاس مجرماً وطالب 
بتعليقــه على عامود مــن أعمدة مدينة 

رفح جزاء على أفعاله.
ويذكــر أن نواب التشــريعي مــن لجنة 
الداخليــة واألمن ونائب رئيس ســلطة 
األراضي ورئيس بلدية رفح قاموا بجولة 
تفقدية علــى األماكن المتضــررة جراء 

ضخ مياه البحر على حدود رفح.
وفي ســياق منفصل تفقد النواب معبر 
رفــح واإلجــراءات المتبعــة الســتقبال 
حجــاج بيت اهللا الحرام العائدين من أداء 

مناسك الحج.

ناقشت أفكاراً للحد من أزمة الكهرباء

في مؤتمر صحفي للجنة الداخلية بالتشريعي وسلطة المياه

الطةظئ اقصاخادغئ تسصث اجاماسًا وتظاصح صداغا طعمئ وتظفث زغارات طغثاظغئ

إجراءات السططات المخرغئ سطى ذعل الحرغط التثودي صاتطئ وبالشئ الثطعرة
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كلمـة البرلمان
د. أحمد محمد بحر

المختطفون .. مسؤولية األمن المصري
ال زالــت جريمــة اختطاف الشــبان األربعة على مشــارف معبر رفــح من الطرف 
المصــري تلقي بظاللها البالغة على أهالي المختطفين وعلى أهالي قطاع غزة 

الصامدين بشكل عام.
ومع كل إشــراقة صباح تؤكد جريمة االختطاف - دون أدنى شــك- حاجة قطاع 
غــزة إلى ممر آمن مع العالم الخارجي، بعد وقوع الشــبان األربعة ضحية الغدر 

والخداع والخيانة دون ذنب أو جناية.
إن كل القرائن والمؤشرات تدل على وقوف األمن المصري خلف حادثة االختطاف 
بعيــدا عن محاولــة توجيه االتهــام إلى هذا التنظيــم أو ذاك، مــا يحملنا على 
التشــديد على دعوة السلطات المصرية إلنهاء القضية بعيدا عن أية إشكاليات، 
فنحن ال ننشد ســوى سالمة الشبان األربعة الذين نرغب أن يعودوا إلى أهلهم 
ســالمين معافين، وهو ما أكدنا عندما قامت رئاسة المجلس التشريعي بزيارة 
عوائــل المختطفيــن قبل عدة أيــام، وعاينــت اآلالم والمعاناة اإلنســانية التي 
تسببت بها جريمة االختطاف وما تركته من آثار كبرى على أهليهم وأقربائهم.

ال نريــد وال نرغب أن تصل األمــور إلى أكثر مما هي عليه من توتر في العالقة 
بيــن أهلنا فــي قطاع غزة والمقاومــة من جهة، والســلطات المصرية من جهة 
أخرى، فقد كنا نتوقع تحســنا ملموســا في العالقات ال أن تتدهور بهذا الشكل 

الكبير الذي تترتب عليه نتائج سلبية وتداعيات غير محمودة.
إلــى متــى يســتمر الغمــوض فــي الموقــف الرســمي المصــري تجــاه مصير 
الفلسطينيين األربعة الذين لم تتبن أي جهة مسلحة عملية اختطافهم، وباتت 
القرائن والمؤشرات أوضح ما تكون حول ماهية وهوية الجهة التي اختطفتهم؟!  
 أال يــدرك مــن اتخذ قرار االختطــاف أن هذا الحدث خطير بــكل المقاييس بما 
يكســر كل األعراف الدبلوماســية واألمنيــة للدولة المصريــة،  ويضر بعالقات 
األخوة والجوار والدين والمصير المشترك بين الشعبين المصري والفلسطيني، 
ويهدم كل الجهود الطيبة التي استهدفت تذليل اإلشكاليات في مجرى العالقات 

بين حركة حماس قطاع غزة من جهة، والسلطات المصرية من جهة أخرى؟! 
هناك الكثير مما قيل في األوساط السياسية واإلعالمية والشعبية الفلسطينية 
حول ظروف اختطاف الشــبان األربعة الغامضة، والتي تثير الكثير من األســئلة 
والشــكوك، ليس أقلها االتهام الموجه إلى الخاطفين أو مســهلي عملية الخطف 
بالتنســيق والترتيب مع جهات أمنية مصرية كبيرة قبل الحادثة، وهو ما سهل 

عملية خطف الشبان، الذين نودوا بأسمائهم قبل أنّ يقتادوا من الحافلة.
فضال عن ذلك فإن شــهادات شــهود العيان من الحافلة التي وقع عليها الهجوم 
أكــدت أنّ ما جرى كان تســليماً للشــبان األربعــة باليد، وليــس حادثة اختطاف 
عادية، ما يثير لدى أبناء شعبنا أسئلة كثيرة عن تحرك الحافلة في وقت متأخر 
جداً على غير العادة، في وقت دخل فيه وقت حظر التجوال بالمنطقة المحيطة. 
وما يؤســف له أن الســلطات المصريــة ال تبدو مهتمة كثيــراً أو تبدي أي تعاون 
فــي القضية، رغم مســؤوليتها التامة عن حادثة االختطاف ومالبســاتها بحكم 
وقوعهــا على أراضيها وعلــى بعد قصير من معبر رفح الــذي ترابط فيه قوات 

أمنية مصرية ال يمكن إنكارها. 
ومــا دام الشــبان األربعة اختطفــوا في األراضــي المصرية، على بعد مســافة 
محــدودة مــن معبر رفح، وكانــت أســماؤهم معلومة مقدما للجهــة الخاطفة، 
والحافلــة الموجودون فيها محددة لها، فإن في ذلــك داللة، أيما داللة، على أن 
الخاطفين اســتندوا إلى معلومات اســتخبارية متعلقة بالمختطفين، منذ لحظة 

انطالقهم من المعبر المصري.
لقد ســادت أجواء مــن األمل والتفــاؤل بقرب إصــالح العالقة بيــن قطاع غزة 
والســلطات المصرية طيلة األســابيع الماضية، غير أنّ اختطاف الشبان األربعة 
في األراضــي المصرية وحفر القناة المائية على الحــدود مع رفح، ألقيا بظالل 
بالغــة الســلبية على هذه العالقــة، وأعاد األوضــاع إلى مربعها األول لألســف 

الشديد.
ال يجــوز وال ينبغي أن يبقى التعامــل المصري باهتا مع ملف جريمة االختطاف، 
وأن يبقى عدم اإلفصاح عن أية تفاصيل متعلقة بالحادثة ســيد الموقف، وكلنا 
أمل في أن يتدارك األشــقاء المصريون األمر بسرعة قبل فوات األوان، ويعملوا 
علــى معالجة قضية االختطاف دون إبطاء، ويوقفــوا النزف الدامي على الحدود 
الذي يهــدد األمن البيئي لقطاع غزة عبر إيقاف القناة المائية، ويعملوا الحكمة 
والعقل وترجيح المصلحة العليا للطرفين بما يعود بأفضل النفع على الشعبين: 
المصــري والفلســطيني، ويعيد لمصــر دورها في خدمة القضية الفلســطينية 

والدفاع عنها في مختلف المحافل اإلقليمية والدولية.

نواب التشريعي يستقبلوا وفداً من وزارة األوقاف التركية
راس،  أبــو  مــروان  النــواب  اســتقبلت 
إســماعيل األشــقر، وأحمد أبــو حلبيية 
وفداً من وزارة األوقاف التركية، وأشــاد 
النــواب بجهــود تركيــا حكومة وشــعبا 
المتواصــل  دعمهــا  فــي  ومؤسســات 
للقضية الفلســطينية وســعيها الحثيث 

لرفع الحصار المستمر على قطاع غزة.
ودعا النواب جميع المؤسسات الحقوقية 
والدوليــة والدول العربية والغربية لرفع 

الحصار الظالم على غزة.
ومــن جهته تحــدث الوفــد التركي عن 
المشــاريع التــي نفذتهــا وزارة األوقاف 
التركيــة في غــزة مؤخــراّ والتــي كان 
أبرزهــا مشــروع األضاحي خــالل عيد 
األضحــى المبارك، موضحيــن بأن هذه 

المشــاريع تتــم بتوجيهات مــن رئيس 
الجهورية التركية رجــب طيب أرودغان 
الذي قدم أضحيته الخاصة ألهالي غزة.

وفــي ختــام اللقاء كــرم النــواب الوفد 
التركــي، متمنيــن مواصلــة جهودهم 

الداعمة للقضية الفلسطينية.

التشريعي يعزي بالشهيد السكني

قــدم وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحر 
النائــب األول لرئيــس المجلس التشــريعي 
الفلســطيني، ومشــاركة النائــب محمد فرج 
الغــول، واألمانة العامة للمجلس التشــريعي 
واجب العزاء بالشــهيد ماجد حافظ الســكني 
(26 عاما) الذي استشــهد أثناء عمله في أحد 

أنفاق المقاومة.

وأشــاد بحــر خــالل زيارتــه لعائلة الشــهيد 
مشــددا  المياميــن،  وجنودهــا  بالمقاومــة 
علــى أن المقاومــة المســلحة هــي الطريق 
الوحيــد واألقصر لتحرير فلســطين وتحقيق 
عــودة الالجئيــن، وأضاف قائــال إن المقاومة 
الفلسطينية حق مشروع لشعبنا كفل القانون 
الدولي هــذا الحق، مؤكــدا أن المقاومة بكل 

فصائلها متوحدة في خندق حماية أبناء شعبنا 
ومجابهــة العــدو الصهيوني الذي يســتهدف 
البشــر والشــجر والحجــر ويســعى لتهويــد 
القدس. وأشاد بحر بشهداء التدريب واالعداد 
الذين يعبدون لشعب فلسطين طريق النصر 
والتحرير ويعملون بصمت وأمانة، كما أشــاد 

بمناقب الشهيد وسيرته الجهادية.

مجلس العموم البريطاني يوجه رسالة للتشريعي حول أزمة االونروا
وجــه مجلس العمــوم البريطانــي "رئيس المجموعــة البرلمانية 
البريطانية الفلســطينية" رســالة للنائــب األول لرئيس المجلس 

التشريعي د. أحمد بحر حول أزمة األونروا األخيرة. 
وقال المكتب اإلعالمي للتشــريعي إنه رداً على الرسالة التي وجهها 

د. بحــر مؤخرا للبرلمانــات العربيــة واألوروبيــة والدولية بخصوص 
دعــم موازنــة االونروا لحــل األزمة التي تعانــي منها فقــد تلقى رداً 

من عضو مجلس العموم البريطاني الســيد / ريتشــرد بيردن  "رئيس 
المجموعة البرلمانية البريطانية الفلســطينية" أعرب فيها عن اهتمامه 

البالغ بموضوع الصعوبات المالية التي تعاني منها االونروا وانعكاســاتها 
علــى الالجئين الفلســطينيين، وأفاد بيردن في رســالته أنه خالل الصيف 

عقــدت لجنته اجتماعــا مع المفوض العام لألونروا الســيد / بيير كرهنبول 
حذر فيها من انعكاســات ذلك على الفلســطينيين، مؤكدا أنه وخالل اجتماع 

طارئ عقده مجلس العموم البريطاني األسبوع المنصرم بخصوص الالجئين 
الفلسطينيين ألقي الضوء على األزمة المذكورة. 

وأعرب بيردن في رســالته عن اســتعداده لعرض الموضوع على وزراء الحكومة 
البريطانية مستقبالً.  
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وفد برلماني برئاسة د. بحر يزور عوائـــــل الشهداء القادة للتهنئة بعيد األضحى

دعا الدكتــور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشريعي الفلســطيني األمتين العربية واالسالمية 
للتوحد خلف قضية المســجد األقصــى الذي يتعرض 

لهجمة غير مسبوقة.
وحــذر بحر خالل خطبة عيد األضحــى المبارك من 
مســجد النور المحمدي بحي الشيخ رضوان بغزة 
من أن المسجد األقصى يتعرض لخطر غير مسبوق 
من حيــث محاولــة االحتــالل التقســيم الزماني 

والمكاني له.
وأضــاف قائالً:" غــزة تتعرض لجملة مــن المؤامرات 
المحليــة واالقليميــة والدولية فــي محاولة البتزاز 
حماس سياســياً وجرهــا لمربع التنازالت السياســية 
والتفريــط بالثوابــت، مؤكدا أن حمــاس ثابتة على 
مواقفهــا السياســية ومتمســكة بثوابت شــعبنا 

الفلسطيني". 
وأكد د. بحر ان سالح المقاومة سيبقى موجها نحو 
االحتــالل حتى تحريــر فلســطين وعاصمتها القدس 
الشــريف، كما ثمــن صمود أهل شــعبنا في الضفة 
والشــتات وفــي الداخل المحتــل عــام 48، وخاصة 

المراطبين في المسجد األقصى المبارك.
ودعــا إلــى الوحــدة والتآخــي مؤكــدا أن الوحدة 
الوطنية هــي طريق شــعبنا نحو النصــر والتمكين 

مؤكدا أن الوحدة ضرورة وطنية وشرعية.
وأبرق بالتحية ألسرانا في سجون االحتالل موضحاً أن 

لقاءنا مع األسرى بات قريبا بإذن اهللا.
إلى ذلك ترأس بحر وفداً من نواب المجلس التشريعي 
ضــم كل من النواب جمال نصــار، محمد فرج الغول، 
واألمانة العامة للمجلس التشــريعي واالدارة العليا 
والمدراء العامون، بزيارة أســر الشــهداء والجرحى 
واألســرى وقدموا لهم التهنئة بحلول عيد األضحى 
المبارك، ومن بين األســرة التي شــملتها جولة وفد 
المجلس التشــريعي أســرة الشــيخ الشــهيد أحمد 
ياســين مؤسس حركة حماس، ومنزل الشهيد سعيد 
صيام وزير الداخلية الســابق، ومنزل القائد الشهيد 
اســماعيل أبو شــنب، وأســرة القائد المرحوم حسن 

شمعة، وعائلة النائب المرحوم جمال سكيك.

خطبة العيد في مسجد النور المحمدي 

زيارة عائلة الشهيد النائب سعيد صيام

زيارة عائلة المرحوم الشيخ محمد حسن شمعة
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وفد التشريعي لدى زيارته عائلة الشهيد م. إسماعيل أبو شنب

النائب األردني محمد الدوايمية يهنئ د. بحر بالعيدزيارة عائلة المرحوم النائل  جمال سكسك
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إغراق األنفاق بمياه البحر أمر مؤسف وغير مقبول

قــال النائب فــي المجلس التشــريعي عن 
قائمة أبو علي مصطفى جميل المجدالوي 
إن إغــراق مصــر لألنفاق علــى الحدود مع 
غزة بمياه البحر إجــراء يزيد األمور تعقيداً 
وصعوبــة فــوق صعوبة، ويضيــق الخناق 
ويلحق أذى حقيقي بالتربة على جانبي هذه 
القناة ســواء داخل األراضي الفلسطينية أو 
داخل األراضي المصرية ذاتها, وهو في كل 
األحوال إجراء يؤسف له, وغير مقبول من 

جانبنا.
ودعا النائــب المجدالوي في حديث خاص " 
للبرلمان" إلى معالجة هذا الملف بهدوء بما 
يرفــع األذى عن قطاع غــزة, وبما يحد من 
األضرار على التربة في كل من غزة ومصر، 
وتابع قائالً:" ســعينا على امتداد الســنوات 
الماضية أن ال تصل التبعيات السلبية لحالة 
الحصار واالنقســام إلى هــذه النتيجة رغم 
األلم الــذي يعتصر قلوبنــا، ونحن نتحدث 
عما أقدمــت عليه الحكومة فــي جمهورية 

مصر العربية تجاه قطاع غزة".
وحول تورط الرئيس أبو مازن في التنسيق 
الكامل مع مصر في حادثة إغراق أنفاق غزة 
والتشــديد من حصارها قــال المجدالوي:" 
هذا هو أحد النتائج الكارثية الستمرار هذا 
االنقســام البغيــض، متابعاً ال أقــول ذلك 
إلعطاء أبو مازن ذريعة لمثل هذه الموافقة 
إن كانــت قد وقعت فعالً, لكنني أقول ذلك 
انطالقاً من الحرص والسعي الجاد من أجل 
إنهاء هذا االنقســام حتى ال يتسبب بمزيد 

من الكوارث على شعبنا".
وتابــع:" فــي كل األحــوال هــذا الموقــف 
الفلســطيني غيــر مقبول، وربمــا ينطوي 
هذا االفتراض على الكثير من حســن النية 
إن الرئيــس أبو مازن والمؤسســة القيادية 
الرســمية بالرغم من أخطائها ال يمكن لها 
أن تقبل بهذا السلوك، لكن ربما ما جاء على 
لســان المتحدث باسم الرئاســة المصرية 
يحتاج إلــى مزيد من التدقيــق ألن العاقل 
ال يقبــل عقلــه أن يصل الحد فــي القيادة 

الفلسطينية إلى هذا المستوى".
فــي  الشــعبية  الجبهــة  وحــول مســيرة 
بيت لحــم التــي خرجت إلدانــة تصرفات 

أجهزة أمن الســلطة ضد المتضامنين مع 
األقصــى، أوضح النائب المجــدالوي أن ما 
حصل فــي بيت لحم هو انطالق مســيرة 
إدانة واحتجاجاً على سلوك األجهزة األمنية 
تجاه فعاليات محافظة بيت لحم للتضامن 
مع المســجد األقصى، وفي إطار تداعيات 
هــذه المســيرة طالب المحتجــون برحيل 
الرئيــس أبــو مــازن، غيــر أن المجدالوي 
قــال:" ال أعتقــد ان هذا موقفــاً جدياً، في 
كل األحوال أعتقد أن هذا التداعي يجب أن 
يكون رسالة كافية على جميع األطراف أن 
تتسلمها وتعيها جيداً حتى ننهي األوضاع 
المأســاوية للشــعب الفلســطيني بشكل 

عام، وفي شتى أماكن تواجده".
االنقسام والحلول المقترحة

وفيمــا يتعلق بالحلــول المطروحة للخروج 
مــن األزمــة التــي نعيشــها فــي البيــت 
الفلســطيني الداخلي واســتمرار االنقسام 
قال النائــب المجدالوي:" تقدمنا بمجموعة 
من المبــادرات والمقترحــات وأعطينا فيها 
مجموعة مــن الحلــول، عالجنــا من خالل 
اقتراحاتنا تلك موضوع البرنامج السياسي 
وساهمنا في إعادة الجميع للوفاق الوطني, 
كما عالجــت مقترحاتنــا وأفكارنا موضوع 
حكومــة الوحدة الوطنيــة، وكيف يمكن أن 

تشــكل وفق أي أســس, باإلضافة لمعالجة 
موضوعــات الرواتــب, المعابــر, المجلــس 
التشــريعي, هــذه العناويــن كلهــا تقدمنا 
بمبادرات من شــانها أن تذلل العقبات التي 
حالت حتى اآلن دون السير فيها إلى األمام".
وأكــد أن الجبهــة الشــعبية ستســتمر في 
ممارســة هــذا الــدور بالحوار مــع الجميع، 
وبالضغــط الجماهيري وكل من يســتطيع 
الســير معنــا على طريــق إنهاء االنقســام 
وســنظل علــى هــذا النهــج حتــى نصل 
الستعادة وحدتنا التي ننتظرها ونعمل من 

أجلها.
أزمة الكهرباء

وحول أزمة الكهرباء قال النائب المجدالوي:" 
أزمــة الكهرباء لها بعدين، بعد سياســي 
وبعــد إداري، البعــد السياســي معــروف 
للجميع االنقســام اوالً ثم اعتمادنا على ما 
يصلنا من العدو اإلســرائيلي سواء كهرباء 

أو وقود.
كما لفت إلى أبعــاد إدارية تتمثل في آليات 
الجبايــة، منوهــاً ألن هناك عــدد كبير من 
المواطنين والمؤسسات ال يلتزمون بدفع ما 
عليهم من مســتحقات مالية لصالح شركة 
الكهرباء، مما يؤثر على الحصيلةـ، مشددا 
على ضرورة الشــروع ســريعا فــي معالجة 
البعديــن خاصــة وأن هناك بعــد يمكننا 
معالجته بقرارات إدارية دون االنتظار حتى 

إنهاء االنقسام.

الظائإ جمغض المةثقوي: 

باتت اإلجراءات المصرية على الحدود مع قطاع غزة تشكل مصدر قلق وازعاج للمواطن الفلسطيني، وخاصة بعد التصريحات المصرية التي أعلنت عن 
تنسيق كل ما يجري على الحدود مع السلطة في رام اهللا، المواطن الغزي ما زال يبحث عن سبب مقنع لتلك االجراءات التي من شأنها تضييق الخناق على 
القطاع المحاصر والمنهك أصالً، وما زالت حالة االستغراب الشديد تسيطر على أهالي غزة بعد التثبت والتحقق من تورط السلطة بتشديد الحصار عليهم، 

"البرلمان" بحثت هذا الملف وأمور أخرى مع النائب عن قائمة أبو على مصطفى جميل المجدالوي وأعدت التقرير التالي:

قدمنا 
مبادرات 

ومقترحات 
تعالج آثار 
االنقسام

ناقش نــواب محافظة خان يونــس عدة قضايا 
تخــص المحافظة وسياســة عمــل األونروا في 
القطــاع مع مديــر عمليات األونــروا الجديد في 

قطاع غزة " بوشاك". 
وضــم اللقاء كال مــن النواب يحيى العبادســة، 
خميس النجار، ويونس أبو دقة، باإلضافة لوزير 
الحكم المحلي الســابق محمد الفرا، والمحافظ 

السابق للمدينة أسامة الفرا. 
 وأكد النائب العبادسة خالل مداخلة بأن األونروا 
أنشــئت لتشــغيل وتقديــم الخدمــات لالجئين 
الفلســطينيين فــي جميــع أماكــن تواجدهم، 
موضحا بأن الالجئين الفلســطينيين هم جوهر 
القضيــة الفلســطينية وغزة ال تأخــذ حقها من 

الخدمات. 
ودعا النائب العبادسة األونروا ليكون لها موقف 
واضــح إزاء ما يحــدث من اعتداء على الشــعب 
الفلســطيني وعلى البيئة الفلسطينية وتهديد 
مخيمات الالجئين الفلسطينيين في مدينة رفح 

جراء ما تقوم به الســلطات المصرية بضخ مياه 
البحر على الحدود. 

حــول األزمــة األخيــرة االونــروا شــدد النائــب 
العبادســة على أن حدوث األزمة الســابقة يؤكد 
وجود فشــل إداري في المؤسســة، موضحا أنه 
من  الخطأ إقدام األونروا على تقليص خدماتها 
المقدمة لالجئين، داعياً االونروا إلى عدم اهدار 

األموال وفتح ملفات الفساد.
وطالب بإنشــاء بنك لتمويل المشاريع الصغيرة 
للفقــراء لتحســين أوضاعهم المعيشــة، داعيا 

لتدقيق معايير توزيع البيوت والتوظيف . 
مــن جانبه أوضح النائب النجــار األزمة الصحية 
التــي يمــر بهــا قطــاع غــزة التــي كان آخرها 
إغالق مراكــز الرعاية األولية وبعض األقســام 
فــي المستشــفيات، إلى جانب مشــكلة األدوية 

والمستلزمات الصحية. 
ودعــا النائب النجار األونروا للتنســيق والتعاون 
مــع وزارة الصحة في كافة المجــاالت للتخفيف 

من الحصار المفروض على  القطاع، مســتنكراً 
تقليــص األونروا للخدمات الصحية مثل قســم 

الوالدة الذي أغلق في عياداتها. 
مــن جانبه رحب بوشــاك بالنــواب موضحا بأن 
األونروا تسعى لتحسين مشــاريعها وخدماتها، 
مشــددا على بــأن الوكالة تســاهم فــي إعادة 
إعمــار غزة وتتمنى أن تكون المســاهمات أكبر 
إلنهاء معاناة الناس، مؤكداً التزام االونروا تجاه 

الالجئين قوي. 
وأكد بوشــاك بأن التواصل والحوار هو أســاس 
لالتفاق على كافة المعايير في جميع المجاالت، 
موضحــا بأنــه يأخــذ جميــع النقــاط التــي تم 
مناقشتها على محمل الجد وخاصة ملف الفساد 

داخل المؤسسة الدولية. 
وشــدد بأن ما يحدث على الحدود الفلســطينية 
المصريــة بإغراقها بالمياه يمثــل كارثة ودمار 
لإلنســان والتنميــة ويؤثر على البيــوت والمياه 

الجوفية. 

نواب خان يونس يناقشوا عدة قضايا مع مدير عمليات األونروا الجــــديد 
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عقد المجلس التشــريعي بغــزة مؤخرا 
جلسة خاصة لنائب رئيس سلطة الطاقة 
فتحي الشيخ خليل استمع خاللها لشرح 
مفصل حول أزمــة الكهرباء، بحضور د. 
أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
المجلــس  لجــان  ورؤســاء  التشــريعي 

التشريعي، وأمين عام المجلس.
وافتتح د. بحر الجلسة الفتاً إلى أن قطاع 
غــزة يعاني من مشــاكل عديــدة منها 
الحصار المفروض علــى القطاع، وأزمة 
المعابر، وتعطيــل االعمار وتعمد تأخير 
إدخــال مواد البنــاء، ومشــكلة الكهرباء 
التي ازدادت مؤخرا مع ازدياد االعتداءات 
الصهيونيــة على القــدس وذلك بهدف 
لفت األنظار عن القضية الرئيســية وما 
تتعــرض له القــدس من اعتــداء صارخ 

ومتكرر.
وأشــار بحــر إلــى أن المجتمــع الدولــي 
وبعــض األطــراف االقليميــة والمحلية 
تعاقب الشــعب فــي قطاع غــزة نتيجة 
اختيار ممثليه في االنتخابات التشريعية 
بهــا حركــة  فــازت  التــي   2006 عــام 
حماس باألغلبية، موضحــا أن المجلس 
التشريعي أعد مشــروع قانون لتنظيم 
قطــاع الكهربــاء وســيتم عرضــه على 
النــواب قريبا لمناقشــته وإقــراره ومن 
ثم العمل به، مشــدداً على أن مشــروع 
القانون المذكور سيخفف أزمة الكهرباء 

بشكل كبير جدا.
بدوره أعلن الشــيخ خليل أن سلطته قد 
أعدت خطة موســعة لتقليص تداعيات 
أزمة الكهرباء وقد أطلقت سلطة الطاقة 
على هذه الخطة أسم "البرنامج الوطني 
حول الكهرباء"، مقدما شــرحا حول هذا 
البرنامج، وموضحــا أن مصادر الكهرباء 
في قطاع غزة متعددة حيث قال:" يصلنا 

خط من االحتالل 120 ميجا، ومن مصر 
13 ميجا، ومحطة التوليد 46 ميجا، وهي 

تعطي في أفضل حاالتها 120 ميجا".
ولفــت إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 450 
ميجا وات من الكهرباء، وكشف أن محطة 
توليد الكهرباء تحتــاج إلى 300 ألف لتر 
من الوقود يوميا لتشغيل مولدين فقط.

وعن أســباب األزمة اســتعرض الشــيخ 
خليــل عدد مــن العوامــل المؤثرة على 
انتظام الكهرباء أهمهــا القطع المتكرر 
للخطــوط المصريــة المغذيــة للقطاع، 
ونقص كمية الوقود التي ترسلها وزارة 
المالية في رام اهللا لمحطة التوليد رغم 

المواطنيــن بالتوقف عــن التعدي على 
خطوط النقل وهو ما يسبب ارباك كبير 

في جدول الكهرباء.
 بدورهــم أجمع نواب المجلس "رؤســاء 
اللجان" علــى ضرورة توحيد الجهود من 
الــكل الفلســطيني في دعــم البرنامج 
الوطنــي للتخفيف مــن أزمــة الكهرباء 
فــي قطــاع غــزة، مــن خــالل وضــع 
التشريعات األساسية والفرعية لمعالجة 
النواقــص التشــريعية في هــذا اإلطار 
وايقــاع العقوبات بكل مــن يعتدي على 

الممتلكات الخاصة بقطاع الكهرباء.
من ناحيته شدد النائب يحيى العبادسة 

دفــع ثمن الكمية المطلوبــة من الوقود 
مسبقا.

كمــا لفت إلــى أن عدم التــزام عدد من 
المواطنيــن بســداد فواتيرهم يســبب 
عجز مالي كبير إضافة الى االعتداء على 

خطوط نقل الكهرباء.
وطرح الشــيخ خليــل عدد مــن الحلول 
ألزمة الكهرباء منها تشــغيل الخط 161 
لتزويــد القطــاع ب 100 ميجــا اضافية 
مــن االحتــالل وهــو أمــر بحاجــة إلــى 
موافقــة ســلطة رام اهللا والعمــل على 
ذلــك من خالل حكومــة التوافق، وربط 
القطاع بشــبكة النقل الثماني، مناشدا 

على ضــرورة حصــول المواطنين على 
بــراءة ذمــة مــن ســلطة الطاقــة حتى 
يتمكن من استكمال معامالته الحكومية 

أو اجراءات السفر.
أما النائب عاطــف عدوان فطرح ضرورة 
البحث عن بدائل أخــرى والتفكير خارج 
الصندوق في ايجاد مصادر بديلة للطاقة 
كبديل عــن شــركة التوليــد، وضرورة 
االســتعانة من الخبرات في هذا المجال 
ســواء من أشــخاص أو مؤسسات. وفتح 
باب التشجيع والدعم من قبل الحكومة 
لمن لديــه فكرة جديد فــي ايجاد طاقة 

بديلة لتوليد الكهرباء.
بــدوره قــال النائب جمال نصــار:" على 
الحكومة مالحقة المخالفين والمعتدين 
على خطوط الكهرباء والمتســببين في 
اهدارهــا، وتطبيــق القانــون عليهــم، 
وكذلك ضــرورة المحافظة على مصادر 
منــع  خــالل  مــن  الموجــودة  الطاقــة 
السرقات وخطوط القالب، وكذلك إلزام 
المواطنين القادرين على الســداد بدفع 

ما عليهم من مستحقات مالية.
من جهتــه تحــدث أمين عــام المجلس 
التشــريعي د. نافذ المدهون عن االطار 
القانوني الناظم لقطــاع الكهرباء حيث 
تطرق إلــى أهم محاور مشــروع قانون 
الكهرباء العامة المطروح على المجلس 
التشــريعي والتي تتلخص فــي توحيد 
قطــاع  لمكونــات  االداريــة  المرجعيــة 
الكهربــاء " التوليــد- التوزيــع- النقل- 
االســتهالك"، وانشــاء مجلــس لتنظيم 
قطــاع الكهربــاء باإلضافة إلــى تحديد 
التعرفــة وفق معايير وســوف يخصص 
في هــذا القانون بــاب للعقوبــات لمن 
يعتدي على الكهرباء أو أي من ممتلكاتها 

أو العاملين في هذا المجال.

التشريعي يستمع لنائب رئيس سلطة الطاقة ويعد بمشروع 
قانون لتنظيم قطاع الكهرباء

التشريعي يستقبل رئيس ائتالف "أمان"نواب خان يونس يناقشوا عدة قضايا مع مدير عمليات األونروا الجــــديد 
اســتقبل النائب يحي العبادســة، وأمين 
عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون 
رئيس ائتالف النزاهة والمسائلة "أمان" 
عزمــي الشــعيبي لــدى زيارتــه لمقــر 
المجلــس التشــريعي، وتم بحث ســبل 
العمل والتعاون المشترك بين المؤسسة 
والمجلس التشريعي من أجل تعزيز مبدأ 

الرقابة والشفافية والمحاسبة.
بدوره أشاد الشــعيبي بسعي التشريعي 
من خــالل لجانــه المختلفة نحــو تعزيز 
قيم العدالة والشــفافية في العمل العام 
والمؤسسات الحكومية والوظيفة العامة. 
ومــن جهتــه أبــدى النائــب العبادســة، 
استعداد لجنته لتزويد "أمان" بما تحتاجه 
من تقارير وبيانات دورية من أجل تفعيل 

مبدأ الرقابة.
وتم االتفاق على رفع مســتوى التنسيق 
بين الطرفين لتبادل المعلومات والتعاون 
من أجل ضمان اصدار تشــريعات تكافح 

الفساد بكافة أشكاله.
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آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

انتفاضة ثالثة على األبواب
تــزداد الهجمة الصهيونية الشرســة على القدس والمســجد األقصى، 
وعموم فلســطين، وما زالت األيام تثبت أن شــهية االحتالل مفتوحة 
نحو مزيد من االســتيطان في الضفة، مع تشديد القبضة على أهلها، 
لقــد باتت الحكومة الصهيونيــة ماضية بال تراجع في مســيرة القمع 
واإلرهــاب خاصة فــي القــدس، وليس أدل علــى ذلك مــن القرارات 
الظالمــة والعقوبات المشــددة التــي اتخذتها حكومــة االحتالل بحق 

ملقي الحجارة في القدس والضفة. 
لســان حال شــعبنا في القدس والضفــة وغزة والشــتات وفي أماكن 
تواجــده كافــة، يقــول إن القــدس فــوق كل االعتبــارات، وهي بؤرة 
االهتمام، وأيقونة التفاعل الشــعبي نحو صاعق االنفجار، الحقيقة أن 
العوامل واألســباب التي تدعو الشتعال انتفاضة ثالثة أصبحت قائمة، 
وأدواتهــا حاضرة، وأن وقود هــذه االنتفاضة وزيت اشــتعالها متوافر 

وحاضر على الدوام بل ال يفارق القلوب والعقول. 
إن اندالع وانطالق انتفاضة ثالثة لمواجهة الصلف والتعنت الصهيوني، 
ومحــاوالت االحتالل الراميــة لتهويد القدس، ما هي إال مســألة وقت 
ليــس إال، وإننــي أرى أن هذه االنتفاضة إذا ما اشــتعلت، فلن توقفها 
المؤامــرات، وال التواطؤ والخيانة من قبل بعــض الجهات المحلية وال 
حتــى اإلقليميــة أو الدولية، وذلك ألن شــعبنا بات يعــرف تماماً أنه ال 
طريق لالســتقالل والخالص من االحتالل ســوى االنتفاضة ومقارعة 

المحتل. 
ومع تنفسنا وشعبنا نسيم الذكرى الخامسة عشر النتفاضة األقصى، 
ومع تشديد االحتالل إلجراءاته ضد شعبنا في القدس، وسعيه لفرض 
معادلة التقسيم الزماني والمكاني في المسجد األقصى، فقد أصبحنا 
أقــرب ما يكون لتلــك االنتفاضة التي لن تبقى ولــن تذر إذا انطلقت، 

وستحرق ألسنة لهيبها أطراف المؤامرة كافة.
وحتى لحظة اشــتعال وانطــالق االنتفاضة الثالثــة فإنني أقترح على 
الفصائــل والقوى الفلســطينية العاملة على الســاحة بذل مزيدة من 
الجهــد نحو توحيد جناحي الوطــن، والعودة للوحــدة الوطنية لنواجه 
االحتالل موحدين غير مشــرذمين وال متفرقين، فإن في وحدتنا قوة، 

وفرقتنا ضعف وتراجع، وما استهان العدو بنا إال بعد تفرقنا.
ينبغــي أن يعلم العــدو أن األقصى هو أغلي ما نملك في حياتنا، وهو 
جزء من عقيدتنا، ومســرى نبينا، وإليه تهفو قلــوب وأرواح المؤمنين 
والمســلمين في كل الدنيا، وعلى اعتبار أن شعبنا يمثل رأس الحربة 
في مجابهة العدو وسينتفض إلنقاذ القدس من براثن االحتالل، هذه 
االنتفاضة ســوف تســتنهض األمة للدفاع عن قدســها ومسرى نبيها 

األمين صلى اهللا عليه وسلم. 
 وفي الختام فإن طريقنا للخالص من االحتالل ومشــاريعه التهويدية 
واالســتيطانية ال يمكــن أن تكــون بالمفاوضــات، فقد جربها شــعبنا 
لعقديــن من الزمــان أو يزيــد دون أي فائدة تذكر، وليس باســتجداء 
القــوى العالميــة فهي لن تغني شــيئاً، وخاصة إذا تعلــق األمر بالحق 
الفلســطيني، علينا أن نســعى وبكل جد إليقاف تغــول االحتالل على 
أرضنــا ومقدســاتنا، والمضي قدما نحو تشــكيل وإيجــاد جيل مقاوم 
يعشــق األرض ويضحــي من أجــل الوطــن، ويقود انتفاضــة جديدة 
تمهيدا للخالص من المحتل، وذلك دون االلتفات للمشاريع االنهزامية 

فهي فاشلة بامتياز. 
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زار وفد برلماني برئاسة د. أحمد بحر 
عوائل وذوي الشــبان الفلسطينيين 
األربعــة المختطفيــن مــن الجانــب 
المصــري فــي معبــر رفــح البــري، 
مقدمين للعائالت التهنئة بمناســبة 
حلول عيد األضحــى المبارك، وضم 
الوفــد البرلمانــي كل مــن النائــب 
مروان أبــو راس، النائب اســماعيل 
األشــقر، النائــب جميلة الشــنطي، 

والنائب عبد الرحمن الجمل.
وأكــد بحر علــى تضامــن المجلس 
قضيــة  مــع  الكامــل  التشــريعي 
المختطفين، مشــيراً إلى أن االفراج 
عنهم أمانة في أعنــاق قيادة حركة 
حماس، مؤكدا أنها لن تتخلى عنهم، 
فيمــا أكــد ذوي المختطفين ثقتهم 
بقــدرة حركة حماس علــى التعامل 
مــع هــذه القضيــة كحالــة خاصــة 
تستدعي اهتماما كبيرا، معربين عن 
تقديرهــم للجهــود والفعاليات التي 
يتم تنظيمها إلجبار األطراف المعنية 

على االفراج عنهم. 
وأكــد بحــر لعوائــل المختطفين أن 
قيادة حركة حماس تتابع الملف بدءا 
من رئيس المكتب السياسي للحركة 
خالد مشــعل مرورا بجميع القيادات 
في الحركة ســواء في الداخل أو في 

الخارج.
وقــال بحر:" أن ما جــرى بحق أبنائنا 
األربعــة فــي الجانب المصــري من 
معبر رفح يشــكل جريمة سياســية 
وقانونيــة وأخالقية وإنســانية بكل 
 المقاييــس، ومحاولــة خطيــرة لجر
واســتدراج قطــاع غــزة والمقاومــة 
الفلســطينية إلى شراك فخ محكم 

مفضوح النوايا واألهداف".
خطيــرة  العمليــة  هــذه  أن  وأكــد 
تستهدف إحداث الوقيعة بين األشقاء 
الفلســطينيين والمصريين، وضرب 
وتطويق أي جهد جاد وحقيقي باتجاه 
إصــالح وتقويــم مســار العالقــات 
علــى  المصريــة   – الفلســطينية 

المستوى الرسمي.
المصريــة  الســلطات  بحــر  ودعــا 
إلــى عمل كل مــا من شــأنه تحرير 
المختطفين األربعة في أقصى سرعة 
ممكنــة، كونها تتحمل المســؤولية 
األمنيــة بحكم وقــوع الجريمة على 
أراضيهــا، وذلك وفقا لــكل األعراف 
والقوانيــن وقواعد القانــون الدولي 
والقانون الدولي اإلنســاني، وبحكم 
عالقات الجوار واألخــوة في العروبة 

واإلسالم.

وفد برلماني برئاسة د. بحر يزور عوائل 
المختطفين األربعة من معبر رفح


