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استراتيجيات
نؤكد في هذا المقال الدوري على لزوم اتباع وتبني اســتراتيجيات سياسية 
ومجتمعية وفصائلية للنهوض بالواقع الغزي والحالة الوطنية بشــكل عام 
خاصــة وأننا على أعتــاب مصالحة وطنية أتمنى أن تكــون حقيقية وجدية 
وشــاملة، وفي مقدمة هذه االســتراتيجيات المحافظة علــى عالقة أخوية 
وطيبــة مع جمهورية مصر العربية وشــعبها وقيادتها، لمــا لمصر العروبة 
وقاهــرة المعز من مكانــة تاريخية في صدارة العالم العربي واإلســالمي، 
ولمــا تمثله من جوار ومالصقــة جغرافية لقطاع غزة المنطقة المحررة من 
فلسطين، والمكان األكثر تضررًا من الحصار وسياسات االحتالل على مدار 

السنوات العشر األخيرة.
العالقة مع مصر يجب أن تكون نابعة عن قناعة تامة بأنها شقيقتنا الكبرى، 
وبمقدورها أن تخفف عن المجتمع الفلسطيني من الناحية المعيشية وذلك 
بفتحها لمعبر رفح البري الواصل قطاع غزة بمصر ومنها للعالم، باإلضافة 
لقــدرة جمهورية مصــر العربية على حمل القضية الفلســطينية للمجتمع 
الدولي وتوفير الدعم السياســي لفلسطين في المؤسســات الدولية ولدى 

الدول الكبرى والمؤثرة في العالم. 
االســتراتيجية الثانية المطلوب تبنيهــا ومواصلة العمل بها هي المصالحة 
الوطنية التي من الواجب أن تكون شاملة وعامة، وهنا أدعو الستكمال جهود 
المصالحة بكل جد وعدم اليأس لو تعرضت هذه الجهود ألي انتكاسة، ورغم 
أنني أتوقع أن تعترض طريق المصالحة انتكاســات ومنغصات واعتراضات 
محلية أو فصائلية أو إقليمية أو دولية، لكن علينا أن نتسلح بالصبر وااليمان 

باهلل ثم بقدرة شعبنا على تذليل العقبات والمضي نحو مستقبل أفضل. 
أرى أنه من أوجب الواجبات على السلطة الفلسطينية التحلي بالروح األبوية 
وانفاذ المصالحة بكل متطلباتها الوظيفية والسياســية واالجتماعية، على 
الصعيدين المعنوي والمادي، على رئاسة السلطة وحكومتها أن تبادر للعمل 
الجاد إلنهاء االنقســام وإعادة اللحمة وتحقيق وحدة الشعب والوطن ليتفرغ 
شــعبنا لقضايا أكثر أهمية كبناء ومراكمة القوة تمهيدًا للتحرير والتخلص 

من االحتالل. 
أما عن سالح المقاومة فهو من أهم وأبرز االستراتيجيات التي يجب االقتناع 
بها والعمل بموجبها، سالح المقاومة عنوان الطهر ورمز القوة، لذا مطلوب 
منــا جميعًا المحافظة على هذا الســالح وتعزيزه وتطويره باســتمرار، إن 
ما نراه ونســمعه من تصريحات شــاذة يلقيها أو يتفوه بها مســئول هنا أو 
هناك ومفادها نزع هذا الســالح أو إخراجه من دائرة الســالح الشرعي لهي 
تصريحات مجنونة ال تمت للواقعيــة بأي صلة وال تعبر عن انتماء صاحبها 
لفلســطين، إذن سالح مقاومتنا هو عزنا وشرفنا وليس هناك عاقل يغامر 

بهذا العز أو يقامر بالشرف الوطني. 
استراتيجية الروح الوطنية والعمل الجمعي، هذه االستراتيجية التي تحلت 
بهــا حركــة المقاومة اإلســالمية حماس وذلــك بتخليها عــن الحكومة في 
اتفاق الشــاطئ عــام 2014م، وتبع ذلك اســتمرار حمــاس بنفس النفس 
وذات التعامــل والروح الوطنية حيث بــدا ذلك واضًا في تصريحات قيادتها 
وتعامالتهــا مع ملــف المصالحة وجوالتهــا التفاوضية التي جــرت في غزة 
والقاهــرة مؤخــرًا، وما تال ذلــك من زيــارات للحكومة وتســلمها للمعابر 
والوزارات والمؤسســات والهيئــات الحكومية، وأمور أخرى ال يتســع المقام 

لذكرها، كلها أمور وتصرفات جاءت بروح ونكهة وطنية بامتياز. 
ومن المأمول أن نصل الستراتيجية التخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني 
وتحديدًا الغــزي الذي أنهكه الحصار والعدوان واألزمات المتتابعة، آماًل من 
جميع الجهات العمل بتلك االســتراتيجيات واعتمادها كأساس للتعامل مع 

األخرين وما ذلك لشيء سوى مصلحة الوطن وخدمة المواطن.  
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

 قــال رئيس لجنــة الداخلية واألمن فــي المجلس 
التشــريعي النائــب إســماعيل األشــقر أن ملــف 
الموظفين الشرعيين بشقيهم المدني والعسكري 
الذيــن عينتهــم الحكومة بغــزة، والملــف األمني 
يعتبران من أهم وأبرز الثوابت في ملف المصالحة، 
مؤكدًا تمســك حركة حماس وعدم تنازلها عن أي 

من األمرين العتبارات وطنية.
وأكد النائب "األشــقر" خالل جولــة تفقدية لإلدارة 
العامــة للعمليــات المركزية بــوزارة الداخلية على 
حقوق الموظفين في الشــق المدني والعســكري، 
وأن أمانهم الوظيفي من الثوابت والمســلمات في 
ملف المصالحة، مشــددًا على أن كل موظف يجب 

أن ينال حقه على أكمل وجه.
وثمن دور وجهــد العمليات المركزية وجميع أجهزة 
وزارة الداخليــة التــي وصفها بأنهــا تحمل عقيدة 

أمنيــة وطنية وســليمة، مشــددًا علــى دعم هذه 
األجهــزة لحقوق شــعبنا وأنهــا حاميــة لممتلكاته، 
ومساندة للمقاومة الفلسطينية، وقال مخاطبًا قادة 
األجهزة وأفرادها:" أنتم الشرعيون أصحاب السالح 
الشــرعي، والميــدان أثبــت كفاءتكــم في الســلم 

والحرب وفي ظل كل الظروف".
وشــدد علــى أن المجلــس التشــريعي منــح وزارة 
الداخلية بأجهزتها األمنية الثقة، وهو مساند لها في 

عملها ومهامها كافة، وتابع" لن نفرط في األمن".
من جهته أشــاد النائب مــروان أبو راس مقرر لجنة 
الداخلية واألمن باألداء والدور البارز لألجهزة األمنية 
في قطــاع غزة، وأشــاد بــاألداء المتطــور والكبير 
لــإلدارة العامــة للعمليــات المركزية، وتابــع:" إن 
االحتالل يســتهدف مقرات األجهزة األمنية في كل 
حرب ألنها تحمل العقيدة األمنية السليمة الداعمة 

للمقاومة، ولحقوق شعبنا، وتسهر على حفظ أمنه 
واستقراره".

وشــدد النائــب "أبــو راس" علــى أن أجهــزة وزارة 
الداخليــة قد عملــت وقدمت الخدمة ألبناء شــعبنا 
علــى مدار العقــد األخير بكل كفــاءة ودون تباطء، 
علــى الرغم من قلــة اإلمكانيات الماديــة وانعدام 
الموازنات المالية، الفتًا إلى أن تلك األجهزة تتمتع 

باحترام أبناء شعبنا كافة. 
بــدوره اســتعرض مدير عــام العمليــات المركزية 
العميد عبد الباســط المصري المهــام والدور الذي 
تقوم به ادارته، كما اســتعرض أبرز إنجازاتها على 
مــدار األعــوام الســابقة، ودورها فــي حفظ األمن 
والتنسيق بين أجهزة األمن التابعة لوزارة الداخلية، 
مؤكــدًا أن إدارته تعمل على مدار الســاعة لحفظ 
أمن المواطن والمحافظة على المكتسبات الوطنية.

عقــدت اللجنــة القانونية فــي المجلس التشــريعي 
اجتمــاع مــع النائب العــام المستشــار ضيــاء الدين 
المدهون بهدف االســتماع له حول مجريات لقائه مع 

المستشار أحمد براك.
وأكــدت اللجنــة علــى أهميــة المصالحــة وتوحيــد 

المؤسســات اإلدارية والقانونية والتشريعية في غزة 
والضفة، كما عبرت عن تقديرها لجهود النائب العام 
المستشار المدهون والنيابة العامة في أداء دورها في 

تحقيق العدالة وخدمة ومتابعة قضايا المواطنين.
وأكدت اللجنــة على ضــرورة االلتــزام بتنفيذ اتفاق 

القاهــرة 2011، في ســياق االتفاقــات الوطنية، مع 
ضــرورة عرض جميــع القوانين التي لــم تصدر عن 
المجلــس التشــريعي أن تعرض عليــه إلقرارها، مع 
التأكيد على ضرورة عرض أي حكومة لنيل الثقة من 

المجلس التشريعي

النائب األشقر: ملفي األمن والموظفين الشرعيين 
من ثوابت المصالحة

اللجنة القانونية "بالتشريعي" تعقد اجتماع مع النائب 
العام المستشار ضياء المدهون

خالل زيارة تفقدية للعمليات المركزية بوزارة الداخلية
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التشريعي يزور عائلة 
الشهيد الجعبري في ذكرى 

استشهاده الخامسة

التشريعي: مصطلح التمكين ال يقتصر على السلطة التنفيذية !!؟ 
وتمكين السلطة التشريعية أولى

"بحر" يبرق لرئيسي البرلمانين العراقي واإليراني معزيًا بضحايا الزلزال 

عقــد المجلــس التشــريعي الفلســطيني مطلع 
األسبوع الحالي جلســة خاصة بعنوان:" المجلس 
التشريعي الدور والمسئولية"، وذلك بحضور نواب 
عــن كتلتي فتح وحمــاس، وناقش النــواب أثناء 
الجلســة التي عقدت بمقر التشريعي في مدينة 
غزة التقريــر المُقدّم مــن اللجنتيــن القانونية 
والرقابــة، ونادى التقرير بضــرورة إعادة االعتبار 
للسلطة التشريعية، عبر فتح مقر التشريعي في 

الضفة أمام النواب لممارســة أعمالهم البرلمانية 
والتشــريعية والرقابية، وأوصى التقرير بضرورة 
عــرض كافة القرارات بقانون والمراســيم وكافة 
اإلجــراءات والتدابير التي اتخذت أثناء االنقســام 
السياســي والصادرة عن رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية على المجلس التشريعي وفقا ألحكام 
المادة )79/4( من القانون األساســي الفلسطيني 
وتعديالتــه، باإلضافــة لوجوب عــرض الحكومة 

الفلسطينية على المجلس التشريعي لنيل الثقة 
قبل ممارسة أعمالها وفقًا ألحكام المادة )66( من 

القانون األساسي الفلسطيني وتعديالته.
بــدوره أكــد أحمد بحر في مســتهل الجلســة أن 
شــعبنا بات في أمس الحاجة لتفعيل التشــريعي 
فــي الضفة الغربيــة المحتلة األمــر الذي تعطله 

السلطة. 
مــن ناحيتهم أكد النــواب أن مصطلــح التمكين 

الــذي تتغنى به حكومــة "الحمــد اهلل" ال يقتصر 
على السلطة التنفيذية بل يجب أن يمتد ليشمل 
الســلطات الثالثــة، منوهيــن لوجــوب تمكيــن 
الســلطة التشــريعية أواًل، وفي نهاية الجلسة تم 
إقرار تقرير اللجنتين القانونية والرقابة باإلجماع، 
"البرلمــان" تابعــت وقائــع تلك الجلســة وأعدت 

تقريرًا مفصاًل عنها.
0407 -

بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس.. 

أبــرق د. أحمد بحــر النائــب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني برســائل عاجله لرئيسي 
البرلمانيــن العراقــي الدكتــور ســليم الجبــوري، 
واإليراني الدكتور علي الريجاني، معزيا ومواســيًا 
بضحايــا الزلــزال الذي ضــرب األراضــي العراقية 
واإليرانية مؤخــرًا، معربًا عن بالــغ تعازيه لقيادة 

البلدين.
وأشــار "بحر" على أنه تلقى نبأ الزلزال ببالغ الحزن 
واألســف، مبرًقا باسم المجلس التشريعي والشعب 
الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة لذوي الضحايا، 
ومتمنيًــا الشــفاء العاجــل للجرحــى والمصابيــن، 
ومؤكدًا في نهاية برقيته على متانة العالقات بين 

فلسطين من جهة والعراق وإيران من جهة أخرى.



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 م العــدد
)228(

A L  -  P  R  L  M  A  N
أخبار2

أدان النائــب عن كتلة التغيير 
واالصــالح يحيــى العبادســة 
الشــؤون  لجنــة  موافقــة 
الخارجية في مجلــس النواب 
األمريكي على تشريع يعاقب 
الذيــن  واألفــراد  الحكومــات 
يدعمون حركــة حماس ماديًا 
وماليًا واصفــًا اياه بالقرار غير 
الجديد على الواليات المتحدة 
التــي ترعــى االرهــاب فــي 

المنطقة.
 وقــال النائب العبادســة في 
أصــدره  صحفــي  تصريــح 
مؤخــرًا:" الواليــات المتحــدة 
مصنفة طيلــة تاريخيها بأنها 

تقف ضد آمال وتطلعات شعبنا في الحرية واالستقالل 
وتعمل ضمــن هذه اإلطار وضمــن المنظومات التي 

تخدم الكيان الصهيوني".
وأضــاف "العبادســة":" الواليات المتحــدة األمريكية 
رائدة اإلرهاب في العالم ومســعرة الحروب ومتآمرة 
على كل الشــعوب الحرة وكل ما يجري في المنطقة 
العربية هو بفعل التآمر األمريكي وخدمة للصهيونية 

ولألهداف االستعمارية".
 وأكد أن القرار األمريكي ليس 
جديــدًا مشــيرًا الــي أن هذه 
اإلجــراءات تشــكل اســتمرارًا 
للسياسات األمريكية القديمة 
وآمــال  لتطلعــات  المعاديــة 
مبينــًا  العربيــة،  منطقتنــا 
أن ذلــك جــزء مــن المؤامــرة 
األمريكية على هذه المنطقة.

وأوضــح أن هذا لــن يفت في 
عضدنــا ولــن يضعفــا وإنمــا 
يجعلنــا أكثــر ثقــة بأننا على 
الطريق الصحيح وعلى الجادة 
ونســير بخطــى ثابتــة نحــو 

أهدافنا الوطنية.
وأشار "العبادسة" أن كل ما تقوم به أمريكيا والكيان 
الصهيوني يضيق على شــعبنا ويزيد المأســاة التي 
نعيشــها منــذ قرن مــن الزمــان، والتي هــي بفعل 
الدعم األمريكي لدولة االحتــالل موضحًا أن التواطؤ 
األمريكي مع دولة االحتالل ظاهر في سيطرة أمريكا 
على األمــم المتحــدة وتعطيلها لكل القــرارات التي 

تنصف حقوق الشعب الفلسطيني

النائب العبادسة: قرار مجلس النواب 
األمريكي تجاه معاقبة داعمي حماس 

تواطؤ واضح مع االحتالل

النائب "الخضري" يدعو إلنقاذ أطفال 
فلسطين من األوضاع اإلنسانية الصعبة

دعــا النائب المســتقل جمال 
اللجنــة  رئيــس  الخضــري 
الشــعبية لمواجهــة الحصــار 
فلســطين  أطفــال  إلنقــاذ 
اإلنســانية  األوضــاع  مــن 
الصعبــة التــي يعانــون منها 
اإلســرائيلي  االحتــالل  جــراء 
فــي  واعتداءاتــه  وسياســاته 
الغربيــة  والضفــة  القــدس 

وقطاع غزة والداخل.
وبيــن أن األطفــال فــي غزة 
يُحرمون من أبسط حقوقهم 
المعيشــية من صحة وتعليم 
وخدمات مختلفة جراء الحصار 
واإلغــالق، حيــث يعانــي نحو 

%40 من األطفال من ســوء تغذية وفقر دم، بســبب 
األوضاع االقتصادية للعائالت.

جــاءت أقــوال "الخضري" فــي تصريح أصــدره يوم 
أمس األول بمناسبة اليوم العالمي للطفولة وحصلت 
"البرلمان" على نســخة عنه، وشدد فيه على الواقع 
اإلنساني الكارثي لألطفال في الضفة الغربية حيث 
المالحقة واالستهداف المستمر، مشيرًا إلى أن عشرة 

آالف طفل تعرضوا لالعتقال 
فــي ســجون االحتــالل منذ 

العام 2000.
"الخضــري"  واســتعرض 
االحتــالل  جــراء  المعانــاة 
والتهويــد واالســتيالء علــى 
الفصــل  وجــدار  األراضــي 
الضفــة  فــي  العنصــري 
والقدس، والحصار المســتمر 
ألكثــر مــن عشــرة أعــوام، 
وثالثة حروب شنتها إسرائيل 
علــى غــزة، مؤكــدًا أن ذلك 
ينعكس بشــكل خطير على 
واقع الطفل وتفاصيل حياته 

كافة.
ودعا مؤسســات رعاية الطفولة في العالم إلشــراك 
أطفال فلســطين بمشروعاتها المتنوعة في مختلف 
المجاالت، بما يســهم في تخفيف معاناتهم وتنمية 
قدراتهم، مشــيرًا إلــى أن األطفال يســتحقون كل 
الدعم والمســاندة في ظل ما يحققــوه من إبداعات 
وإنجازات ال تتوقف رغم االحتالل والحصار واإلغالق 

والتضييق

استقبلت دائرة العالقات العامة بالمجلس التشريعي 
العديــد مــن الوفــود المدرســية وطــالب البرلمــان 
المدرســي الراغبيــن باالطــالع على أنشــطة ومهام 
المجلس التشريعي والتعرف على إنجازاته التشريعية 

والرقابية الموكلة له بموجب القانون. 
بــدوره أوضح مدير دائرة العالقــات العامة بالمجلس 
التشــريعي ماجد الزبــدة أن دائرته تقوم باســتقبال 
الوفود المدرســية وطلبة البرلمان المدرسي وتسهل 

وصولهــم لمقر البرلمــان الفلســطيني وتعمل على 
نشــر الثقافة البرلمانية في أوســاط أبنائنــا الطلبة، 
باإلضافة لشرح المهام المنوطة بالمجلس التشريعي 
وفًقــا للقانون األساســي والنظــام الداخلي للمجلس 

التشريعي الفلسطيني. 
وأشــار "الزبــدة" إلــى أن الوفــود المدرســية الزائرة 
للتشــريعي تحظى باالحتــرام واالهتمــام الالزمين، 
وتقدم لهــم دائرة العالقــات العامــة كل المعلومات 

المعرفيــة المهمة والتي تســاهم في بنائهم الفكري 
وتنمية الوعي لديهم فيمــا يتعلق بالعمل البرلماني 
وطنهــم  تجــاه  للطــالب  االجتماعيــة  والمســئولية 
للمجلــس  العليــا  اإلدارة  أن  مؤكــدًا  ومجتمعهــم، 
التشريعي معنية ومهتمة بوفود طالبنا من البرلمانات 
المدرســية عماًل بمبدأ االنفتاح على المجتمع المحلي 
والتواصــل مع مكوناتــه المختلفة، وتعزيــزًا للثقافة 

البرلمانية والديمقراطية في أذهان أبنائنا الطلبة. 

التشريعي يستقبل وفود طالب البرلمان المدرسي

أفرجــت ســلطات االحتــالل صبــاح أمــس 
األربعاء عن النائب في المجلس التشــريعي 
الفلســطيني عــن محافظــة ســلفيت عمر 
محمــود عبــد الــرازق، )54 عامــًا(، وذلــك 
بعــد أن أمضــى "4" شــهور فــي االعتقــال 
اإلداري، وكانت قد أعــادت اختطافه بتاريخ 
23/7/2017 بعــد اقتحام منزله وتفتيشــه، 
وبعد أســبوع علــى اعتقاله أصــدرت بحقه 

قرارًا باالعتقال اإلداري لمدة 4 أشهر.
يذكــر أن النائــب عبــد الــرازق، كان اعتقل 
سابقًا عدة مرات وأمضى ما يزيد "7" سنوات 
في ســجون االحتالل، وباإلفراج عنه ال يزال 
االحتــالل يعتقل في ســجون االحتالل "11" 
نائبًا بينهم النائبة خالدة جرار، والتي تمضي 
حكمــًا إداريــًا لمدة 6 شــهور، ومــن بينهم 
النائبــان مــروان البرغوتى وأحمد ســعدات 

وهما مختطفان منذ عدة سنوات. 

االحتالل 
يفرج عن النائب 
عمر عبد الرازق
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3 أخبار ومقاالت

التشريعي أواًل
طفا على السطح مؤخرًا مصطلح "التمكين" وهو مصطلح تتغنى وتنادي 
به حكومة "الحمد اهلل" وتقصد به تمكين الحكومة من الحكم ومن تولي 
زمام األمور في الوزارات والســلطات الرســمية والحكومية، والحقيقة أنه 
مصطلــح مضلــل إذ أنه من الواجــب علينا أن نوضــح لجمهورنا الكريم 
وأهلنا وعموم شعبنا والمحبين للوطن والقضية أن التمكين ال ينبغي أن 
يكون مقتصرًا على الســلطة التنفيذية فقط بل يجب أن يمتد ليشــمل 

بقية السلطات وعلى رأسها السلطة التشريعية. 
نؤكد على أن الســلطة التشــريعي هي من أبرز وأهــم مكونات النظام 
السياســي الفلســطيني وهــي الوحيــدة المنتخبــة بشــكل حــر ونزيه 
وديمقراطي، عالوة على أنها هي صاحبة الشــرعية التي تتمتع بشرعية 
قانونية وفًقا للقانون األساســي، حيث نصت المــادة "47" مكرر على أن 
المدة القانونية للمجلس التشريعي تمتد لحين انتخاب مجلس جديد وأداء 
أعضاءه اليمن القانونيــة حينها تنتهي صالحية أو مدة المجلس القديم، 

وبالتالي فإن مجلسنا التشريعي هو صاحب الصالحية التي لم تنتهي. 
وعليــه فال بد من تمكين الســلطة التشــريعية ممثلة برئاســة وأعضاء 
المجلس التشــريعي وتمهيد الطريق أمامها لممارسة أعمالها التشريعية 
والرقابيــة، وهنــا نؤكــد أن أي حكومة يجب أن تنال الثقــة من المجلس 

التشريعي قبل أن تمارس أعمالها وإال فال تكون حكومة قانونية. 
إن الهجمة على المجلس التشريعي التي استمرت على مدار العقد األخير 
قد شــارك فيهــا إلى جوار االحتــالل، والســلطة فــي رام اهلل، والواليات 
المتحــدة األمريكية، والــدول األوروبيــة واللجنة الرباعيــة وغيرهم من 
الجهــات الدولية واإلقليميــة الذين ال يريدون لتجربتنــا الديمقراطية أن 
تنتصر وتحقق اإلنجازات الوطنية، لذلك كان تهميش المتعمّد للسلطة 

التشريعي. 
إننا نناشــد كل الفصائل الفلســطينية ليقفوا بكل قوة من أجل تمكين 
الســلطة التشــريعية وإزالة كل المعوقــات التي تعتــرض عملها وكلها 

معوقات سياسية بامتياز. 
رســالتنا لكل مكونات الشــعب الفلســطيني هــي ضرورة احتــرام إرادة 
الناخبين الذين اختاروا نوابهم وممثليهم بنزاهة وشــفافية، فال أقل من 
احترام الناخب وإتاحة الفرصة أمام المجلس التشريعي ليمارس دوره في 

خدمة الوطن والموطن والشعب والقضية.     
وهنــا نقول لمن يتغنى بمصطلح "التمكين" أنه مــن الضروري أيضًا أن 
ننطلق معًا وسويًا وبكل قوة وإصرار وعزيمة وطنية نحو مواصلة مشوار 
اإلصالح لنتمكن من اصالح وتوسيع منظمة التحرير الفلسطينية لتكون 
بيتًــا جامعًا للكل الفلســطيني ولتتســع للفصائل كافــة وفي مقدمتها 
حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، وبهذا يمكن لها أن تصبح ممثاًل حقيًقا 
لشعبنا أمام العالم، لنظهر وحدة شعبنا وقوته، وهذا ما تم االتفاق عليه 

في العام 2011م.
ومــن بــاب تجديد الشــرعيات لــكل الجهــات والهيئات فإننــا نؤكد على 
الفصائــل الفلســطينية كافة أنه مــن الواجب الوطنــي أن نوجد اآلليات 
الناظمــة والضامنة إلجراء االنتخابات الرئاســية والتشــريعية والمجلس 
الوطني في آن واحد وبشــكل متزامن حتى نخرج لشــعبنا وأمتنا بقيادة 
جديدة قادرة على استيعاب المســتجدات السياسية والتأقلم مع مفرزات 
الحياة السياسية العصرية حتى نكون قادرين على خدمة شعبنا وتحقيق 
طموحاته وتطلعاته نحو الحرية واالستقالل ودحر االحتالل البغيض عن 

أرضنا ومقدساتنا. 
معًا وسويًا نحو تمكين السلطة التشريعية في بالدنا، ولنمضي قدمًا في 
إنجاح المصالحة الشاملة كل األصعدة وجميع الملفات الكبرى، وأسال اهلل 
تعالى لشعبنا النصر والتأييد والمتنا التمكين والسيادة وما ذلك على اهلل 

بعزيز. 

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

الشــباب  النائــب هــدي نعيــم  طالبــت 
بالمشاركة الفاعلة في المصالحة الوطنية 
ضمن مفهوم الشــراكة الوطنيــة، داعيًة 
الشــباب لمقاومة الواقع المريــر والعمل 
من أجل حلمنا الفلسطيني الكبير بالحرية 

واالستقالل ودحر االحتالل.
جــاءت تصريحــات النائــب "نعيــم" لدى 
مشــاركتها في المؤتمــر الشــبابي الذي 
نظمه مؤخرًا معهد بيت الحكمة بالتعاون 
مع فريــق المناصرة الشــبابي "بيان" في 
فندق المتحف بمدينة غزة بحضور النائب 
يحــي العبادســة، وأمين عــام معهد بيت 
الحكمة محمود المدهون، ورئيس االتحاد 
العام للهيئات الشبابية كايد جربوع، وعدد 
من النشطاء الشباب والشخصيات الوطنية 
وممثلي المؤسسات الشبابية والمجتمعية.
كلمتهــا  فــي  "نعيــم"  النائــب  وأكــدت 
على أهميــة دور الشــباب فــي المجتمع 
الفلسطيني موضحًة أن الشباب يمتلكون 

مــن األدوات والطاقات مــا يجعلهم أكثر 
انفتاحًا على المســتقبل، داعية الشباب 
الفلســطيني لتجــاوز الصعــاب والقيام 
بخطــوات لتحقيق أهدافهــم وأحالمهم 
بعيدًا عن اإلحباط والتردد واالستســالم 
لألمر الواقع، مؤكدة أن شــبابنا قادرين 
علــى صناعــة مســتقبل زاهــر ألنهــم 
يؤمنــون بعدالــة قضيتهم ويتســلحون 

بالصبر وااليمان.
وأوصت بصياغــة رؤية شــبابية وطنية 
علــى  يعمــل  شــبابي  جســم  وانشــاء 
اجبــار الجميع لإلنصات لهــم وآلمالهم، 
مستعرضة تجربتها الشخصية وكفاحها 
وإصرارهــا علــى تحقيــق أهدافها منذ 
فــي  لنجاحهــا  بدايــة حياتهــا وصــواًل 
االنتخابات البرلمانية، مؤكدة أن التسلح 
بالطمــوح واإلصــرار من أبــرز مقومات 
النجاح فــي الحياة الشــخصية والمهنية 

والعلمية. 

النائب هدى نعيم تشيد بالشباب وتدعو لدور 
فاعل لهم في المصالحة

أوصت بصياغة رؤية شبابية وطنية

زار وفد برلماني تقدمه الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي رافقــه النائبــان جمــال نصار، ويوســف 
الشــرافي منــزل الشــهيد القائد أحمــد الجعبري فــي الذكرى 
الســنوية الخامسة الستشــهاده والتي تصادف الرابع عشر من 
نوفمبر/تشرين ثاني، وكان في استقبال الوفد عدد من قيادات 
حركة حماس في شرق غزة وذوي الشهيد القائد أحمد الجعبري 

وأشقائه وأبنائه.
وقــال د. بحر خالل الزيارة:" إن من يحاول نزع ســالح المقاومة 
إنمــا يلعــب بالنار وأن هــذه النار ســتحرق كل المتآمرين على 
شعبنا وقضيتنا العادلة، وإننا نؤكد على شرعية سالح المقاومة 

المسخر لخدمة شعبنا وحمايته من االعتداءات الصهيونية".
ولفت "بحر" إلى أن الشهداء يمضون إلى اهلل وهم يدافعون عن 
أقدس قضية عرفها التاريخ المعاصر، وأن دمائهم وقود النصر 
والتحرير، مبينًا أن شعبنا سيستمر على هذا الطريق ولن يخذل 

الشــهداء والجرحى وكل من ضحى من أجل تحرير فلســطين، 
مؤكدًا أن المقاومة المســلحة التي طورها القائد الشهيد أحمد 
الجعبري مســتمرة بإيمان وعطاء شباب أهلنا في غزة والقدس 
والضفة الغربيــة والمناطق المحتلة عام 1948، وســالحها هو 

السالح الشرعي الذي يدافع عن أبناء شعبنا.
وعبــر عن اعتــزازه بالشــهداء الذين ضربوا أســطورة التصدي 
والصمود، وقدموا للشعب الفلسطيني نموذجا رائعا في العطاء، 
وجدد العهد مع اهلل ثم مع الشــهداء ومع أبناء الشــعب على أن 
نبقى األوفياء حتى تحرير المســجد األقصى. وتأتي الزيارة في 
الذكرى السنوية الخامســة على استشهاد قائد أركان المقاومة 
الفلســطينية الشــهيد أحمد الجعبــري والذي اغتالتــه طائرات 
االحتالل في الرابع عشــر من نوفمبر من عــام 2012 مما أدى 
إلى تفجير معركة حجارة السجيل وقصف المقاومة لمدينة "تل 

أبيب" المحتلة ألول مرة منذ الصراع مع االحتالل.

التشريعي يزور عائلة الشهيد "الجعبري" في 
ذكرى استشهاده الخامسة ويشيد بدوره في 

خدمة الوطن والقضية
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"بحر": التشريعي حجر الزاوية في النظام السياسي،   
ونثمن الدور المصري في رعاية المصالحة    

تقرير

عقد جلسة بعنوان:" الدور والمسئولية"

التشريعي يدعو المتحاورين في القاهرة إلعادة االعتبار للسلطة التشريعية

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني مطلع 
األســبوع الحالــي جلســة خاصة بعنــوان:" 
المجلــس التشــريعي الدور والمســئولية"، 
وذلك بحضور نواب عن كتلتي فتح وحماس، 
وناقش النواب أثناء الجلسة التي عقدت بمقر 
التشريعي في مدينة غزة التقرير المُقدّم 

من اللجنتين القانونية والرقابــة، ونادى التقرير 
بضرورة إعادة االعتبار للسلطة التشريعية، ودعا 
ممثلــي الفصائل الذيــن شــرعوا باجتماعاتهم 
بالقاهــرة فــي 21 من الشــهر الجــاري لضرورة 
العمل على فتح مقر التشريعي في الضفة أمام 
النواب لممارسة أعمالهم البرلمانية والتشريعية 

والرقابيــة، بــدوره أكد أحمد بحر في مســتهل 
الجلســة أن شــعبنا بات فــي أمــس الحاجة إلى 
استئناف جلسات المجلس في غزة والضفة على 
أرضية أن المجلس التشــريعي هــو حجر الزاوية 
فــي النظــام السياســي الفلســطيني، والممر 
االجبــاري أليــة مصالحــة فلســطينية، بدورهم 

طالب النواب الســلطة في رام اهلل بســرعة رفع 
يدها وهيمنتها عن التشــريعي ليمارس األدوار 
المناطــة بــه وفًقــا للقانــون األساســي، وفي 
نهاية الجلسة تم إقرار تقرير اللجنتين القانونية 
والرقابة باإلجمــاع، "البرلمان" تابعت وقائع تلك 

الجلسة وأعدت التقرير التالي: 

مصالحة شاملة
وقال "بحر" في كلمته االفتتاحية للجلســة:" ونحن 
علــى أعتــاب إجراء مصالحة شــاملة بيــن مكونات 
الشعب الفلســطيني، فإننا بأمس الحاجة وانطالقًا 
من مبدأ الشــرعية الدســتورية ومبدأ الفصل بين 
الســلطات فإننا باسم شعبنا وباسم إخواني النواب 
في المجلس التشــريعي نثمن الدوري المصري في 

رعاية المصالحة". 
وطالــب ممثلــي الفصائــل الفلســطينية الذين 
يــوم  القاهــرة  فــي  الوطنــي  حوارهــم  بــدأوا 
21/11/2017م، بضــرورة االتفــاق علــى عرض 
أيــةِ حكومة يتم تشــكيلها أو التوافق عليها على 

المجلس التشريعي لتناَل الثقة منه حتى تستطيع 
أن تمــارس أعمالها وفقًا ألحكام القانون األساســي 

الفلسطيني وتعديالته وخاصة المادة )66(.
ودعا "بحر" لالستمرار بالعمل على معبر رفح وفق 
اآللية التي عمل بها ســابقًا وعلى أرضية أن المعبر 
هو معبر فلســطيني مصري بامتيــاز وال يجوز بأي 

المقاومة والذي أقره المجلس التشــريعي في العام 
2008م واعتبــار أيِّ شــخص يمــسُ المقاومــة أو 
ســالحها بالفعل أو القول مرتكبــًا لجريمة الخيانة 

العظمى.
مرحلة تحرر وطني

وأشار إلى أن شعبنا الفلسطيني ال يزال يعيش في 
مرحلة تحرر وطني، مشــددًا على أن عمل األجهزة 
األمنية في الضفة وغزة يجب أن يحقق أمن الوطن 

حال مــن األحوال العودة إلى اتفــاق 2005م المذل 
والــذي لــم يعد قائمًا ال مــن الناحيــة القانونية وال 
الواقعيــة فال يجــوز أن يتواجد أي طــرف أو أطراف 
أخــرى على هذا المعبــر بعــد أن زال االحتالل منذ 

2005م.
وأكــد علــى أن حمايــة المقاومــة ضــرورة وطنية 
وشــرعية وقانونيــة وإنســانية وفقــًا لالتفاقيــات 
والمواثيق الدوليــة وتطبيقًا لقانون حماية 

والمواطن من خالل المبادئ التي تم التوافق عليها 
في اتفــاق المصالحة عــام 2011م والتي من أهم 
مبادئها تجريم التعاون أو التنسيق األمني مع العدو، 
واعتبار التخابــر أو امداد العــدو بالمعلومات خيانة 

عظمى يعاقب عليه القانون. 
وعبر "بحــر" عن أمله من األخوة المتحاورين جميعًا 
ومن الفصائــل كافة أن يكونوا علــى قدر عاٍل من 
المســؤولية وأالَّ يرجعــوا إلينــا إال بتوافــق وطنــي 
بإنهاء االنقســام وعودة اللحمة والوحدة إلى شعبنا، 
مؤكدًا أن من أراد غير ذلك وظل مســتقويًا بالعدو 

فسيلفظه الشعب ويلعنه التاريخ.
تقرير اللجنتين القانونية والرقابة 

بــدوره قدّم رئيس اللجنــة القانونية النائب محمد 
فــرج الغــول تقرير اللجنتيــن القانونيــة والرقابة، 
موضحًــا أن اللجنتين ناقشــتا آخر التطــورات فيما 
يتعلق بقيام المجلس التشــريعي بالــدور المنوط 
بــه وفقًا ألحكام القانوني األساســي وتداعيات هذا 
الموضوع على مســتقبل األداء الرقابي والتشريعي 

"النواب": نطالب السلطة في رام اهلل برفع يدها عن التشريعي 
ليتمكن من ممارسة األدوار المناطة به وفًقا للقانون 

ال يجــوز ألي حكومة فلســطينية أن 
تمارس مهامها إال بعد نيل الثقة من 

المجلس التشريعي وإال تعتبر حكومة 
باطلة وغير شرعية
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"الغول": التشريعي هو صاحب الصالحية الحصرية في 
إصدار  القوانين.    

تقرير

عقد جلسة بعنوان:" الدور والمسئولية"

التشريعي يدعو المتحاورين في القاهرة إلعادة االعتبار للسلطة التشريعية

للمجلس في ظل أجواء المصالحة الفلسطينية.
وشدد أن المجلس التشريعي من أهم ركائز النظام 
السياســي الفلســطيني حيــث تلقى علــى عاتقه 
مهــام ضبــط العمــل السياســي من خــالل القيام 
بمهامه التشــريعية والرقابية والماليــة التي بينها 

القانون األساســي، مؤكدًا أن المجلس التشــريعي 
الفلســطيني هــو الجهــة الشــرعية فــي النظــام 

السياسي الفلسطيني.
مخالفة دستورية ووطنية

وأوضح "الغول" أن استمرار األجهزة األمنية في رام 
اهلل بوضــع يدها على بوابات المجلس التشــريعي 
ومنــع رئيــس المجلــس التشــريعي والنــواب من 
دخوله في رام اهلل لمتابعة أعمالهم يشكل مخالفة 
دســتورية ووطنية، محمّاًل الحكومــة وخاصة وزير 
الداخلية المسؤولية القانونية والوطنية واألخالقية 
عــن تعطيل مشــاركة نــواب الضفــة الغربية في 

جلسات المجلس التشريعي.
وحــذر من تعــدي الســلطة التنفيذية علــى أعمال 
السلطة التشــريعية، واصًفا ذلك بالتجاوز ومخالفة 
غير دستورية لمبدأ الفصل بين السلطات والحصانة 
البرلمانية للنواب التي نص عليها القانون األساسي 
الفلسطيني وتعديالته وخاصة المادة )2( منه، التي 
نصت على أن:" الشعب مصدر السلطات ويمارسها 
والتنفيذيــة  التشــريعية  الســلطات  عــن طريــق 
والقضائية على أســاس مبدأ الفصل بين السلطات 

على الوجه المبين في القانون األساسي".
المستوى التشريعي

وأشــار إلى أن القانون األساســي والنظام الداخلي 
للمجلــس التشــريعي يؤكدان أن "التشــريعي" هو 

حكومة باطلة وغير شرعية ويطعن بكافة اإلجراءات 
التي تقوم بهــا. وهذا ما أكدته المــادة )66/1( من 
القانون األساســي وتعديالته التي نصت على أنه:" 
فــور اختيار رئيس الوزراء ألعضــاء حكومته يتقدم 
بطلب إلى المجلس التشــريعي لعقد جلسة خاصة 
للتصويــت على الثقة بهم بعد االســتماع واالنتهاء 
من مناقشــة البيان الــوزاري المكتــوب الذي يحدد 
برنامج وسياســة الحكومة، على أن تعقد الجلســة 
في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب"، مشيرًا 
للمــادة رقم )79/ 4( والتي تنص على أنه:" ال يجوز 
لرئيــس الــوزراء أو ألي من الوزراء ممارســة مهام 
منصبه إال بعد الحصول على الثقة به من المجلس 

التشريعي". 
الموازنة

وأشــار التقريــر إلــى أن أحــكام القانون األساســي 
وتعديالته وخاصة المادة )90( منه، والنظام الداخلي 
للمجلــس التشــريعي وخاصــة المــادة )74( منــه، 
وقانون الموازنة العامة فإن الحكومة الفلســطينية 
ال تســتطيع االنفــاق أو الجبايــة اال في إطــار إقرار 
الموازنــة العامة مــن المجلس التشــريعي، وعليه 
يقع علــى الحكومة إعداد موازنــة 2018 وتقديمها 
الي المجلس التشريعي إلقرارها وفقا للقانون، واال 
اعتبرت أية نفقات أو جباية مخالفة دستورية يتحمل 

من يقوم بذلك المسؤولية القانونية على ذلك.
االتفاقيات الدولية

ونــوه "الغــول" فــي تقريــره لوجــوب عــرض كل 
االتفاقيــات الثنائية والدولية التي فلســطين طرف 
فيهــا علــى المجلــس التشــريعي إلقرارهــا وفقا 
للقانون وال يجوز تطبيق أيــة اتفاقية دون عرضها 
على المجلس التشــريعي بما فيها اتفاقية المعابر 

2005م والمنتهية من فترة طويلة.
اإلجراءات االنتقامية 

واعتبــر التقرير أن اإلجــراءات االنتقامية ضد قطاع 
غزة التي تقوم بها مؤسسة الرئاسة وحكومة الحمد 
اهلل، بمثابــة جريمــة قتــل وابادة ضد أبناء شــعبنا 
ويجــب أن توقف فــورا، محمّاًل الرئاســة وحكومة 
الحمد اهلل كافة األثار المترتبة على هذه اإلجراءات، 
داعيًــا النيابة العامة لســرعة تحريك الدعاوي ضد 
من يقوم بهذه اإلجــراءات ومحاكمته وفقا للقانون 

الفلسطيني.
التوصيات

1.الدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي عبر نظام 
"الفيديــو كنفرنس" بيــن الضفة الغربيــة وقطاع 
غزة يدعى اليها كافــة األعضاء من الكتل والقوائم 
البرلمانية لمناقشــة موضوعــات المصالحة ووضع 
الخطة االستراتيجية ألولويات عمل المجلس خالل 
المرحلة القادمة وذلك لمواجهة كافة التحديات التي 

تعصف بالمشروع الوطني الفلسطيني.
2.عرض كافة القرارات بقانون والمراســيم وكافة 
اإلجــراءات والتدابيــر التــي اتخذت أثناء االنقســام 
السياســي والصادرة عن رئيس الســلطة الوطنية 

صاحب الصالحيــة الحصرية والوحيــدة في إصدار 
القوانين وليس ألية جهة أخرى القيام بذلك إال في 
الحدود والشروط التي نص عليها القانون األساسي 

وتعديالته.
ونــوه للمــادة رقــم )43( مــن القانــون األساســي 
وتعديالتــه التي نصت على أن:" لرئيس الســلطة 
الوطنية في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخير 
في غيــر أدوار انعقــاد المجلس التشــريعي إصدار 
قرارات لها قوة القانون. ويجب عرضها على المجلس 
التشريعي في أول جلســة يعقدها بعد صدور هذه 
القرارات وإال زال ما كان لها من قوة القانون. أما إذا 
عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق 

ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون".
وشــدد على أن كافة التشــريعات الصــادرة بعيدًا 
عــن المجلس التشــريعي يجــب أن تعــرض عليه 
لمناقشتها وإقرارها وفقًا ألحكام القانون األساسي 
الفلسطيني، مع ضرورة إلزام كافة الجهات القائمة 
على انفــاذ القوانين بتطبيق القوانين الصادرة عن 
المجلس التشريعي، وعدم جواز تطبيق أية قوانين 
أو قرارات أو مراسيم صادرة من جهات أخرى، بدون 

إقرارها من المجلس التشريعي.
المستوى الرقابي

وجــاء فــي التقرير أن المهــام الرئيســية للمجلس 
التشــريعي الرقابــة علــى أداء الســلطة التنفيذية 
أدوات  كافــة  اســتخدام  ذلــك  ســبيل  فــي  ولــه 
الرقابــة المنصــوص عليها في القانون األساســي 
الفلسطيني وتعديالته، والنظام الداخلي للمجلس 
التشريعي، وذلك لمحاسبة اية انحرافات في أعمال 
الســلطة التنفيذية ويشمل ذلك اســتجواب الوزراء 
والمســؤولين الحكوميين وتشــكيل لجــان تقصي 
الحقائق بشأن أية تجاوزات ومخالفات قانونية تقوم 
بها الحكومــة وقد يصل ذلك الــي حجب الثقة عن 

الحكومة.
المستوى االنتخابي

وشــدد التقرير على أن أية انتخابات يجب أن تكون 
وفًقا للقوانين المقرة من المجلس التشــريعي واذا 
كان هناك أية توافقات يجب أن تكون وفقا للقانون 
حتــى لو اســتلزم ذلك تعديــل القوانيــن القائمة، 
الفتًــا لعدم جــواز أجراء ايــة انتخابــات بعيدا عن 
القوانين المقرة من قبل المجلس التشريعي وتعتبر 
االنتخابات ملغاة وباطلة اذا ما تمت بخالف القوانين 
المقــرة مــن المجلس التشــريعي. وهذا مــا أكدته 
المادتين )34، 48( من القانون األساسي وتعديالته 
حيــث أن رئيــس الســلطة الوطنية الفلســطينية 
وأعضــاء المجلس التشــريعي يتــم انتخابهم وفقا 
ألحــكام قانــون االنتخابات الفلســطيني المقر من 

المجلس التشريعي وفقا إلجراءات سن القوانين.
الثقة بالحكومة 

وعلى مســتوى منح الثقة للحكومة أكد التقرير أنه 
ال يجوز ألي حكومة فلســطينية أن تمارس مهامها 
إال وفقا ألحكام القانون األساســي وتعديالته، وبعد 
نيلهــا الثقة من المجلــس التشــريعي وإال اعتبرت 

الفلسطينية على المجلس التشريعي وفقا ألحكام 
المادة )79/4( من القانون األساســي الفلســطيني 

وتعديالته.
علــى  الفلســطينية  الحكومــة  عــرض  3.وجــوب 
المجلس التشريعي لنيل الثقة قبل ممارسة أعمالها 
وفقــًا ألحــكام المــادة )66( من القانون األساســي 

الفلسطيني وتعديالته.
4.التأكيــد علــى تطبيق قانــون حمايــة المقاومة 
وتعديله لضمان حق المقاومــة المقر في القوانين 
والمواثيــق الدوليــة والشــرائع الســماوية من أجل 
الخــالص مــن االحتــالل والتأكيد على بقاء ســالح 
المقاومــة مــا بقــي االحتــالل جاثمًــا علــى أرض 

فلسطين.
5.تشــكيل لجنــة برلمانيــة ولجــان فنيــة لحصر 
والحكومــة  الرئاســة  عــن  الصــادرة  التشــريعات 
خالل مرحلة االنقســام البغيــض لمراجعتها ووضع 
التوصيات بشــأن كيفية التعامــل معها من الناحية 

التشريعية.
6.تشــكيل لجنــة برلمانية تضم أعضــاء من كافة 
الكتل والقوائم البرلمانية للشــروع بإعداد مشروع 
قانــون العدالــة االنتقالية والمصالحــة المجتمعية 
وذلك لمعالجة كافة تداعيات االنقسام الفلسطيني.
7.الطلــب الي اللجنــة القانونية لتحديــد األولويات 
التشــريعية وفقا لدراســات تقوم بهــا بالتعاون مع 

المراكز البحثية المختلفة.
8.الطلب الي لجنــة الموازنة للتواصل مع الحكومة 
مــن أجــل إعــداد موازنة الســلطة للعــام 2018م 
وتقديمهــا للمجلــس فــي موعدها إلقرارهــا وفقا 

للقانون.
9.الطلب الى الســلطة التنفيذيــة بتزويد المجلس 
التشــريعي بنتائــج اجتماعــات لجــان المصالحــة 
المختلفــة وذلك لضمــان وضــع توصياتها موضع 

التنفيذ.

أن  التشــريعي يجــب 
التشــريعات  يناقــش 
عنه  بعيــدًا  الصادرة 
إقرارهــا  ثــم  ومــن 
وفقًا ألحكام القانون 
األساسي الفلسطيني

الجهات القائمة على 
انفــاذ القانــون يجب 
بتطبيــق  تلتــزم  أن 
عن  الصادرة  القوانين 

المجلس التشريعي
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النواب: أي حكومة ال تحظى بثقة التشريعي باطلة وغير شرعية 

الشراكة وعدم االقصاء 
بدوره أكد النائب إسماعيل األشقر في مداخلته على 

ضرورة عرض أي حكومة على المجلس التشريعي 
لنيل الثقة قبل أن تبدأ بممارسة أعمالها وذلك وفًقا 
للقانون، منوهًا أن المصالحة ال يمكن لها أن تستمر 
في ظل حكومــة "الحمد اهلل" التي وصفها بالعرجاء 

والعوراء ألنها ال ترى إال بعين واحدة.
ولفت "األشــقر" إلــى أن الحكومــة الحالية أصبحت 
جزء من االنقســام البغيض ألن سياســاتها ال تقوم 
على أساس العدل بين المواطنين، داعيًا الفصائل 
الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة 
لتنال الثقة من المجلس التشــريعي وتسير بشعبنا 

بشكل توافقي ووطني. 
وأكد على مبدأ الشــراكة الفلسطينية وعدم اقصاء 
أي فصيل أو تيار من الحوار الوطني الشامل وانهاء 
التفرد بالنظام السياسي الفلسطيني، مشددًا على 
فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، 
وإعطــاء كل ســلطة حقهــا لممارســة مهامها وفق 

القانون والنظام السياسي.
وشــدد على أن األمن مســئولية جماعيــة، مطالبًا 
بتطبيــق اتفاقية القاهــرة في الشــق األمني دون 
زيادة أو نقصان، ملفتًا أننا ما زلنا في مرحلة تحرر 
وطني األمر الذي يدعونا لرفض االعتقال السياسي 
والتنســيق األمني، داعيًا لضــرورة تحييد األجهزة 

األمنية عن التجاذبات السياسية.
وطالب "األشــقر" الفصائــل الوطنية واإلســالمية 
باالصطفــاف ضد مــن يعطل المصالحــة الوطنية 
والتوافــق فــورًا علــى تفعل المجلس فــي الضفة 
الغربية، واالعالن عن موعد االنتخابات التشــريعية 
والرئاســية والمجلس الوطنــي دون تلكؤ أو تأخير، 
موضحًا أن االنتخابات من شأنها تجديد الشرعيات.

ليست حكومة توافق 
مــن ناحيته طالــب النائــب محمود الزهار رئاســة 
المجلس التشريعي بمخاطبة كل الجهات المسئولة 
عــن اغــالق التشــريعي فــي الضفــة، وتعطيــل 
المصالحــة لفتــرة طويلة جدًا من الزمــن كان من 
شأنها االضرار بمصالح الشعب الفلسطيني في كل 
محافظــات الوطن، معقبًا بقوله:" إذا لم تســتجب 
رئاسة السلطة لذلك علينا اتخاذ اإلجراءات القانونية 

المناسبة بحقها وفًقا للقانون". 
وقال:" علينا عــدم وصف الحكومة الحالية بحكومة 
التوافق الوطني، ألنها لــم تقم بواجباتها الوطنية 

ولم تســاوي بين المواطنين خالل الفترة الماضية، 
وهــي منتهية الصالحيــة مــن الناحيــة القانونية 

والوطنية". 
وشدد "الزهار" على ضرورة أن تبحث الفصائل كل 
البدائــل والخيــارات الوطنية بهدف ترميــم الحالة 
الوطنية والخروج من حالة االنقسام والمضي قدمًا 
نحو رعاية مصالح الشعب الفلسطيني دون حزبية 

أو تعاون مع االحتالل. 
  التشريعي سيد نفسه

من طرفه طالب النائب أشرف جمعة رئاسة السلطة 
بضرورة تفعيل المجلس التشريعي ليقوم بمهامه 

التشــريعية والرقابيــة، مطالبًا أيضًــا بإلغاء كافة 
القرارات الخاصة بمنع النواب من ممارسة مهامهم 
في الضفــة الغربية، ورفع اليــد األمنية عن النواب 
ومقــر المجلس التشــريعي بــرام اهلل، مشــددًا أن 
التشريعي هو سيد نفســه وهو أحد أهم السلطات 

الثالثة وال يجوز للسلطة التنفيذية التغول عليه. 
ووصف تعدي الســلطة التنفيذيــة في الضفة على 
المجلــس وأعضــاءه باالعتداء الســافر علــى نواب 
الشــرعية داعيًــا للتراجــع عــن ســحب الحصانــة 
البرلمانيــة من بعض النــواب وتهيئة الظروف أمام 
المجلس والنواب ليمارســوا أدوارهم الوطنية دون 

إعاقة من أحد.
دكتاتورية بال حدود 

أمــا النائــب عاطف عــدوان فقــد أكــد أن المجلس 

التشــريعي لــم تتــاح أمامــه الفرصــة لممارســة 
صالحياتــه المنصوص عليها فــي القانون، مضيًفا 

أن جهــات تنفيذية عليا في الضفــة الغربية أرادت 
للمجلس أن يتغيب حتى تستحوذ على زمام األمور 
وتتحكم في مقاليد البالد دون أن يراقب أحد أدائها 

المشبوه. 
وأشــار إلى أن تعطيل المجلس في الضفة الغربية 
رســخ مفهــوم الدكتاتوريــة غيــر المتناهيــة في 
الســلطة، واستهجن "عدوان" عدم وجود أي احتجاج 
أو رد فعل من السلطة تجاه اختطاف النواب من قبل 

االحتالل أو تفعيل قضيتهم في المحافل الدولية. 
وأكــد أن المجلس التشــريعي يمثل إرادة الشــعب 
الفلسطيني، وإذا غابت الرقابة ساد الفساد واستبد 
الحاكم بشــكل دكتاتوري، وتابع:" في المفاوضات 
المتالحقة بين فتح وحماس لم يتم تقديم المجلس 
التشــريعي كمؤسســة لها دور وتمثل إرادة الشعب 

والناخبين". 
وأســتغرب وجود جهات معينة تحاول االلتفاف على 
إرادة شعبنا ووضعها جانبًا، مؤكدًا ضرورة أن يأخذ 
المجلــس دوره في إطــار الرقابة والتشــريع وإقرار 
الموازنــة والتهيئة إلجــراء االنتخابات التشــريعية 

والعامة. 
صمام أمان

بدوره حذر النائــب عن كتلة فتح البرلمانية رجائي 
بركة من االستمرار في التغييب المقصود للمجلس 

التشــريعي ودوره المهــم، الفتًا إلى أن المؤسســة 

التشــريعية هي بمثابــة صمام أمــان وطني يجب 
المحافظــة عليها قويــة، مشــددًا أن غيابها يؤدي 
لمزيد من التدهور وغياب األمان الوظيفي والوطني. 
وأضــاف بقولــه:" لوال تغييــب التشــريعي لما كان 
الحصــار علــى قطــاع غزة، ولمــا قطعــت الرواتب 
وأوقفــت التعيينــات، ولمــا تعــززت أزمــات غــزة، 

كالكهرباء والمياه والبطالة وغيرها من األزمات". 
وحذر الســلطة التنفيذية في رام اهلل من االستمرار 
في التغول على السلطة التشريعية، واصًفا التعدي 
على منــازل النواب وقطــع رواتبهم وإطــالق النار 
عليهــم، ورفــع الحصانة عنهم، باإلجــرام الوطني 

والخطيئة الكبرى. 
ولفــت إلــى أن انفــراد شــخص وتحكمــه بجميــع 
الســلطات وصوال إلــى درجة الدكتاتوريــة جاء بعد 
غياب المجلس حيث أصبحت الســلطات الثالثة في 
يــد محمــود عباس، وأضــاف:" في غيــاب المجلس 
التشــريعي تغيــب العدالــة، وبالتالــي ليــس مــن 
المعقــول أن نطالب المؤسســات الدوليــة بالعدالة 
وهي مفقــودة لدينا وبيننا"، مشــددًا على ضرورة 
تفعيل المجلس التشــريعي ليأخــذ دوره في خدمة 

المواطن والمحافظة على الوطن.
إجراءات اجرامية

مــن ناحيته وصف النائب ســالم ســالمة اإلجراءات 
التي اتخذتها الســلطة في رام اهلل بحق قطاع غزة 

بأنها إجراءات إجرامية وغير قانونية، داعيًا لسرعة 
إيقاف هذه العقوبات واســتنقاذ الحالة الوطنية من 
الضياع، منوهًــا إلى أن األجهزة األمنية في الضفة 
تضــع يدهــا على بوابــات المجلــس وتمنع رئيس 
المجلــس من دخولــه، وأن اغــالق المجلــس أمام 
النواب ومنع عقد أي جلسة للنواب المنتخبين يعني 
أن الحكومــة المغتصبة تفعل ما تريد دون متابعة، 
وتمنع حق الشــعب من محاسبة الحكومة والرئيس 

والهيئات المحلية.
وتابع ســالمة بالقول:" على مستوى التشريع ال بد 
من عــرض أي قرارات يتخذهــا الرئيس في حاالت 
الضرورة على المجلس التشــريعي لينظر فيها وله 

كامل الصالحية في إقرارها أو رفضها". 
ولفــت إلــى إن االتفاقيــات الوطنيــة بيــن حركتي 
حماس وفتح تنص على اجراء انتخابات المجلسين 
التشريعي والوطني وكذلك الرئاسة، متسائال: كيف 
ســتنظم االنتخابــات دون إقرار ذلــك من المجلس 
التشريعي؟، ومن سيقوم بمحاســبة أو مراقبة أداء 
الحكومة إذا بقي التشريعي على حاله؟ ومن يحاسب 
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النواب: أي حكومة ال تحظى بثقة التشريعي باطلة وغير شرعية 
المتنفذين والفاسدين في الحكومة؟".

كلمة السر
أما النائب مشــير المصري فقد قال إن كلمة الســر 
فــي إنجاح المصالحة هي الشــراكة الوطنية بعيدًا 

عن عقلية االقصاء والتفرد، وشدد على أن المجلس 
التشريعي كان ومازال يشكل صمام أمان الستعادة 
الوحدة ورعاية مسيرة المصالحة، وقال:" أي حكومة 
لم تأخذ الثقة من برلمان شعبنا يجب أن تتوارى عن 

األنظار عند الحديث عن القانون". 
للحالــة  القانونــي  المســار  تصحيــح  أن  وأكــد 
الفلســطينية يقتضي مغادرة حكومــة "الحمد اهلل" 
للمشــهد السياســي ألنها باتت جزء من االنقسام، 
مشــددًا على ضــرورة الذهــاب لتشــكيل حكومة 
وحــدة وطنية ضمن الملفات المطروحة في حوارات 
القاهرة القادمة على أن تعــرض الحكومة القادمة 
لنيــل الثقة من المجلس التشــريعي، وتابع:" الدور 
المزدوج للسلطة واالحتالل جريمة قانونية وتساوق 

خطير في نهج التعطيل ووصفة فشل للمصالحة".
وأشار إلى أن بوابة تجديد الحياة السياسية من خالل 
االلتزام باســتحقاقات القانون واتفاقات المصالحة 
بإجراء االنتخابات العامة متزامنة برلمانية ورئاسية 

ومجلس وطني دون تباطؤ أو تسويف. 
قطار المصالحة

بــدوره أكــد النائب عــن كتلة فتــح البرلمانية عبد 
الحميد العيلة أن قطار المصالحة الوطنية قد انطلق 

وعلينا جميعًا أن نوفر له ســبُل االستمرار والنجاح 
حتى يصــل لمحطته األخيرة وهي انهاء االنقســام 

وإعــادة اللحمة الوطنيــة لجناحي الوطــن وتوحيد 
المؤسسات والهيئات الحكومة والرسمية.

وشــدد "العيلة" على أهمية الدور الرقابي للمجلس 
التشــريعي، داعيًا لممارســة هذا الدور على األداء 
الحكومــي ألن الحكومة بدون رقابــة لن يكتب لها 
الشــفافية في عملهــا علــى األرض، ودعا فصائل 
منظمــة التحــرر بالتشــديد علــى ضــرورة دعــوة 
الحكومة لنيل الثقة من التشــريعي لتكون حكومة 
قانونيــة، مضيًفــا إذا لم يســتجب الرئيــس لذلك 
فالمجلس سيد نفســه ويستطيع أن يتخذ القرارات 
المناســبة في هذا الشأن، ملوحًا بخيار حجب الثقة 

عن الحكومة إذا استدعت الضرورة ذلك.
وتابــع:" علينــا أن نعيد هيبة المجلس التشــريعي 
الفلســطيني ودون ذلك سيدفع شــعبنا المزيد من 

الظلم". 
اتفاقيات وتفاهمات

من ناحيته لفت النائب خليل الحية إلى أن االتفاقيات 
والحوارات الثنائية والفصائلية التي جرت على مدار 

الســنوات السابقة بين الفصائل كانت تؤكد وجوب 
عمل التشريعي وقيامه بمهامه التي كفلها القانون 

األساسي. 
وقال:" في حوارات 2009 كان المجلس التشــريعي 
في واليتــه األولى وكانــت واليته قائمــة لذلك لم 
نتطرق إليه، وتم الســكوت عليه ألن مسألة واليته 
لم يكن عليها خالف، أما في تفاهمات ابريل 2001 
كنا قد اتفقنا وبوضوح على وجوب عمل التشريعي 
وقيامــه بــكل المهــام الملقى علــى عاتقــه وفًقا 

للقانون". 
ولفت إلى أن اإلشكالية القادمة على الساحة ليست 
قانونيــة بل سياســية بامتيــاز مع أهميــة الوضع 
القانوني، وتابع:" على المجلس التشريعي أن يقوم 
بخطوتين األولى عمل مذكرة كاملة بضرورة تفعيل 
المجلــس والدور الذي يجب أن يكون عليه المجلس 
التشــريعي وإرســالها ألكبر عــدد مــن البرلمانات 
الدولية واالتحاد واألوروبــي والمنتديات البرلمانية 
الدولية، وال بد أن نشكو كنواب أنه يحال بيننا وبين 

القيام بواجبنا في الضفة الغربية".
وطالــب المجلــس بعمل مذكــرة توضح اجــراءات 
سياســات تغييــب المجلــس التشــريعي واقصائه 
من قبــل الرئيس، وأضاف:" ال بــد أن يكون لنا دور 
مبــادر وفــي كل قضية محــل للنقــاش واالهتمام 
الفلســطيني يكون رؤية للمجلس فــي كل قضية 

سياســية وأمنية وتقديــم رؤية متكاملــة متوازنة 
تراعي اإلشــكاالت وتدرس الواقع، ويقدم المجلس 
أوراق قابلة للتطبيق والتنفيذ ويلبي حاجة متطلبات 

شعبنا ومكوناته المختلفة".
ومضــى يقــول:" هناك حالــة من التخــوف لبعض 
الجهــات الفلســطينية المتنفــذة ويتــم تســويقه 

لألخريين في الدول والبرلمانات".
مفاهيم خاطئة

بدوره قــال النائب عن كتلة فتــح البرلمانية ماجد 
أبــو شــمالة أن هناك مفاهيــم خاطئة بــرزت في 

الفتــرة الماضية مثل تمكين الســلطة من الوزارات 
والمؤسســات، والســلطة تعنــي تمكين الســلطة 
التشــريعية والتنفيذية والقضائيــة وليس اختزال 

السلطة بالتنفيذية وحكومة الحمد اهلل فقط.
ومضى يقول:" نحن نتعاطى مع واقع وكأن السلطة 
اختزلت في شخص الرئيس أو حكومته فقطـ وهذا 
يستوجب أن يكون واضحا بأن تمكين السلطة يعني 
تمكين السلطات الثالث وفرض سياسة القانون من 

خالل السلطة القضائية".
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك فصل واضح بين 
الســلطات، وبالتالي تمكين الســلطة التشــريعية، 
وبدون ذلك نحن نســاهم في تعزيز دور الســلطة 

التنفيذية ودور الفرد بعيدا عن القانون.
ولفت إلى أن غياب المجلس التشريعي أتاح للسلطة 
التنفيذيــة التغــول على مناحــي الحيــاة والحقوق 
المدنيــة والوظيفيــة، وفرضت الحكومــة عقوبات 
على شــعبنا في قطاع غزة، وهــذا أمر معيب يجب 

أن يتوقف فورًا. 
ودعــا جميــع الجهــات المعنيــة إلتاحــة الفرصــة 
للتشــريعي ليأخذ دوره الحقيقــي، باإلضافة لمنح 
الحكومــة فترة زمنية ال تتجاوز أســبوعين يتم من 
خاللها إعادة الكهرباء ورفع كل العقوبات المفروضة 
على غزة وإال يجب أن نجتمع ونبحث موضوع الثقة 
حــول هذه الحكومة، وقــال:" الحكومة التي تعاقب 

شعبها ال يمكن أن تكون موضع ثقة من أحد".
الوالية قائمة

من طرفه شــدد النائب يوســف الشــرافي على أن 
والية التشــريعي ما زالت قائمة وال تنتهي إال حين 
انتخــاب أعضاء جــدد وأدائهــم اليميــن القانونية، 
وقــال:" منــذ اللحظــة األولــى النتخــاب المجلس 
التشريعي كان هناك خلل في احترام إرادة الشعب 
والشراكة، مع ذلك عمل المجلس في أحلك الظروف 

وخاصــة عندمــا اختطــف االحتــالل "45" من نواب 
الشــعب وزج بهم في ســجونه الظالمة، ورغم ذلك 

استمر التشريعي بعمله. 
وشدد النائب "الشرافي" على ضرورة عقد المجلس 

التشــريعي في غزة والضفة تحــت أي ظروف وبأي 
وســيلة كانت، وفي حال استمرار تعطيل المجلس 
في الضفة الغربية يجــب البحث عن حلول مالئمة 

الستمرار عقده.
وأشــار إلــى المادة رقــم "36" التي نصــت على أن 
مدة الرئاسة أربعة ســنوات فقط، وفي حال شغور 
الرئاسة يستلم المهام رئيس المجلس التشريعي. 

أوسلو أنقذت االحتالل
من طرفه أشار النائب يونس األسطل إلى أن اتفاق 
أوسلو قد شكل طوق نجاة للعدو الصهيوني وأعفاه 

من المســئوليات المتعددة، وأنقــذه من االنتفاضة 
األولــى، منوهــا إلــى أن تعطيل التشــريعي وكان 
الهــدف منه االلتفاف علــى نتائــج االنتخابات التي 
جاءت مفاجــأة لجميع األطــراف، باإلضافة لمحاولة 
دمج المقاومة في المشروع السياسي األمر الذي باء 

بالفشل. 
وشــدد "األســطل" على أن معركتنا ليست قانونية 
بالدرجــة األساســية ولكنها سياســية وكل الجهود 
القانونية ترقيعية ألن العمل السياسية في مرحلة 
التحرر ال يصلح بديال عن مشروع المقاومة والجهاد.
وأكد أن العالم ال يحترم إال األقوياء، داعيًا الفصائل 
الفلســطينية لالتفــاق علــى تفعيــل التشــريعي 
بفلسفة القانون المقاوم ونبذ التسويات السياسية 

التي من شأنها تضييع حقوق شعبنا. 


