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زار وفد مــن المجلس التشــريعي تقدمه النائب 
األول لرئيــس المجلــس د. أحمــد بحــر، مبنــى 
قصر العدل وســط قطاع غزة، وضــم الوفد كاُل 
من النواب: أحمــد أبوحلبية، عبدالرحمن الجمل، 
يونس أبو دقة، سالم ســالمة، يحيى العبادسة، 
جمــال الخضــري، وهــدى نعيــم، وأميــن عــام 
التشــريعي نافذ المدهون، وكان في استقبالهم 
رئيــس المجلــس األعلــى للقضاء محمــد عابد، 
وتأتي الزيارة في إطار متابعة التعاون والعمل ما 

بين السلطتين التشريعية والقضائية.
بــدوره ثمــن النائــب األول لرئيــس المجلــس 
التشــريعي د. أحمــد بحــر، دور المجلس األعلى 
المجتمــع  داخــل  العــدل  إرســاء  فــي  للقضــاء 

مظلة قضاء عادل ونزيه مما يؤثر بشكل إيجابي 
على المجتمع".

وأكد أن تعاون التشــريعي مع السلطة القضائية 
في إنجاز بعض القضايا الحساسة، وأن السلطتين 
تعمالن معــًا وســويًا لخدمة المجتمــع للتخفيف 
مــن معاناته على طريق العــدل واألمان، مطالبًا 
بضــرورة إنجاز قضايا الرأي العــام خاصة قضية 

قاتل الطفل محمود شقفة.
من جانبه رحب رئيــس المجلس األعلى للقضاء 
ورئيس المحكمــة العليا المستشــار محمد عابد 
بوفد التشــريعي، وأكــد أن هذه الزيــارة فرصة 
للقاء السلطة التشريعية في ظل التعاون الكامل، 
مضيفًا أنه يســعى لبحث بعض القوانين وإدخال 

الفلســطيني، مؤكدًا أن قطاع غزة يسوده األمن 
واألمان بصورة واضحة، وأن األجهزة المنية تقوم 
بمهامها على الوجه المطلوب منها وتعمل لتوفير 

األمن والحماية لشعبنا.
وأوضح بحــر، أن هذه الزيارة تهدف إلى التواصل 
بين المجلس التشريعي والقضاء مؤكدًا على مبدأ 
استقاللية القضاء والفصل بين السلطات الثالث، 
وهو أمر ســاهم بشــكل كبير في إرســاء قواعد 

العدالة والمساوة وسيادة القانون. 
وقال:" إن المجلس التشريعي والسلطة القضائية 
تتعاونــان في صياغــة وإنجاز مشــاريع القرارات 
التي تهم المواطن الفلســطيني بشكل أساسي، 
في ظل السعي لتأســيس قوانين حضارية تحت 

بعــض التعديالت عليها وفقــا للقانون وذلك من 
خــالل الممارســات العمليــة والواقــع التطبيقي 

لمهنة القضاء.
وأشار عابد أن السلطة القضائية تعمل على انجاز 
وإنهاء القضايا الحساسة والخطيرة والقضايا ذات 
الرأي العام بشكل سريع وشفاف وبما يحقق مبدأ 

العدالة. 
وفي نهايــة الزيارة تجول الوفد في أرجاء المبنى 
وتفقــد معامالت المواطنين، ومــن الجدير ذكره 
أن الزيــارة تأتــي في إطار تطويــر العالقات بين 
السلطتين التشريعية والقضائية، مع مراعاة مبدأ 
الفصل بين الســلطات الثالث في البالد، وســعيًا 

لتحقيق معايير ومفاهيم وقيم الحكم الرشيد. 

االحتالل يجدد االعتقال 
اإلداري للنائب محمد الطل للمرة الثانية

جددت سلطات االحتالل، االعتقال 
المجلــس  فــي  للنائــب  اإلداري 
إســماعيل  محمــد  التشــريعي 
الطل، من مدينــة الخليل جنوب 
الضفة الغربيــة المحتلة، وأفادت 
عائلة النائــب أن محكمة "عوفر" 
العســكرية جددت أمــر االعتقال 
اإلداري للنائب لمدة أربعة أشهر، 

وذلك للمرة الثانية على التوالي.
بدورها اعتبرت الدائرة اإلعالمية 
بالمجلس التشريعي في تصريح 
صحفي مقتضب أصدرته مؤخرًا، 
أن تجديد اعتقــال النائب الطل، 
جــاء بقــرار سياســي مــن قيادة 
الكيان بغرض استهداف السلطة 

التشــريعية في البــالد، وللتأثير 
على ممثلي الشعب الفلسطيني، 
بغية كســر إرادتهــم وإقصائهم 
عن ســاحة العمل الميداني وعن 
داعيــة  االجتماعــي،  محيطهــم 

المؤسسات الدولية وأحرار العالم 
للضغــط على االحتــالل لضمان 
االفراج عن النواب وبقية األسرى 

في سجون االحتالل.
قــوات  أن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
االحتالل أعــادت اعتقــال الطل، 
الماضي  منتصف شهر ديســمبر 
ووضعته رهــن االعتقال اإلداري، 
في حين أنه كان قد أمضى سابقًا 
في ســجون االحتالل ما يزيد عن 
"11" ســنة نصفها فــي االعتقال 
اإلداري، ويعانــي النائــب الطل، 
من عدة أمراض مزمنة وترفض 
ســلطات االحتالل تقديم العالج 

المناسب له. 
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تقرير  2

نواب كتلة التغيير واإلصالح يتفقدون مؤسسات خدمية 
وينظمون جوالت لمراقبة أداء منظمات حكومية

نظم نواب من كتلة التغيير واإلصالح 
البرلمانيــة جــوالت تفقدية شــملت 
مؤسســات عدة منها مراكز شرطة، 
ومصلحة بلديات الساحل، ونيابة رفح، 
وغيرهــا مــن المؤسســات الخدمية 
الحكوميــة، وذلــك بهــدف مراقبة 
أداء تلك المؤسسات، والوقوف على 
طبيعــة أعمالهــا والخدمــات التــي 
تقدمها للمواطنين، "البرلمان" تابعت 
أنشطة النواب وأعدت التقرير االتي: 

زيارة مدير شرطة المرور بالوسطى
هذا ونظم النائبان سالم سالمة، وعبد الرحمن 
الجمل، زيارة لمدير شــرطة المرور بالمحافظة 
الوسطى، الرائد سامي صباح، بمكتبه بمدينة 
ديــر البلح، مهنئين باســتالمه مهــام منصبه، 
ومشــيدين بجهود شــرطة المرور في تنظيم 
الحركــة المرورية والعمل الــدؤوب في تخفيف 

الحوادث المرورية وخدمة المواطنين. 
بدوره شرح الرائد صباح، خطة إدارته للحد من 
الحوادث المرورية، موضحــًا البرامج التدريبية 
التــي يخضع لهــا ضباط وأفراد شــرطة المرور 
بهدف صقل مهاراتهم المهنية وكيفية التعامل 

مع الحوادث المرورية.
زيارة المحافظ

كمــا التقــى النائبان ســالمة، والجمــل، مدير 
مديرية الشــرطة بالمحافظة الوسطى، العقيد 
إســماعيل أبو راشــد، بحضــور نائبــه المقدم 
ســليمان أبو مغصيب، ومديــر العالقات العامة 
بالمحافظــة المقدم محمد أبو الحاج، واســتمع 
النائبان، ألهم اإلنجازات التي حققتها شــرطة 
المحافظة، ووقفا على أبــرز المعوقات، داعين 
لتظافر الجهود من أجل التخفيف عن المواطنين 

وتجويد الخدمة المقدمة لهم. 
لجنة الغارمين 

وعلى صعيد أخر اســتقبل النائب عبد الرحمن 

الجمل، عضــوي لجنــة الغارميــن بالمحافظة 
الوســطى، أحمد الحســنات وخالد أبــو كميل، 
وأثنــى علــى جهــود اللجنة في حل مشــكالت 
المواطنيــن المحجوزيــن علــى ذمــم ماليــة، 
داعيــًا اللجنــة لالســتمرار في عملهــا وتقديم 
المزيد من الرعاية لتلك الشــريحة حرصًا على 
ســالمة المجتمع وأمنه وتخفيفًا من المشــاكل 

االجتماعية والمالية. 
مزارعين خان يونس

إلى ذلك تفقد النائبان يحيى العبادسة، ويونس 
األســطل، مقر مديرية الزراعة بمحافظة خان 
يونــس، وناقشــا أحــوال وهمــوم ومشــكالت 
أكبــر  تُعــد  التــي  بالمحافظــة  المزارعيــن 
المحافظات من حيث مساحة األراضي الزراعية 
وأعداد المزارعين، واستمعا لتقرير مفصل، من 
مدير المديرية أكرم أبو دقة، الذي أوضح حجم 
خســائر المزارعيــن بالمحافظة جــراء الحصار 

واعتداءات االحتالل المتكررة بحقهم. 
ودعا النائبــان لضرورة دعم القطــاع الزراعي 
الطــرق والوســائل، وضمــان إســناد  بشــتى 
المزارعيــن خصوصًا المتضرريــن منهم جراء 

ممارسات قوات االحتالل.
المشاركة بحملة تبرع بالدم

وفــي ســياق منفصــل شــارك النائــب يحيى 
العبادسة، بحملة التبرع بالدم التي نظمها جهاز 
األمــن والحماية بوزارة الداخلية بمحافظة خان 
يونس بالتعاون مع بنك الــدم المركزي، تحت 
شــعار: "دماؤنا حياتهم"، بمشاركة العديد من 

المسئولين الحكوميين بالمحافظة. 
وثمن النائب العبادســة، هــذه الحملة ووصفها 
بأنهــا تأتــي في ســياق تقديم الخدمــة ألبناء 
شعبنا وتُدلل على أن األجهزة األمنية بالقطاع 
لديهــا عقيدة أمنية وطنية وهمهــا خدمة أبناء 

شعبها ووطنها.
زيارة نيابة رفح

بــدوره زار النائب يونس األســطل، نيابة رفح 
والتقــى برئيس النيابة عالء أبــو رومية، وعدد 
مــن الــوكالء، وناقــش معهــم قضايــا تتعلق 
ســالمة  علــى  واطمئــن  الجزائــي،  بالصلــح 
اإلجــراءات القانونيــة المتبعة، فــي حين قدم 
رئيس النيابة شرح مفصل عن مجمل القضايا 
التي تتابعهــا النيابة برفح، مؤكدًا حرصه على 

احقاق الحق ورفع الظلم وسيادة القانون. 
زيارة األمن والحماية بخان يونس

كمــا زار النائــب األســطل، مقــر جهــاز األمن 
والحمايــة بمحافظة خان يونــس، واطلع على 

ســير العمــل داخل الجهــاز، وتوقف عنــد أبرز 
العقبات التــي تواجه األعمال اليومية، شــاكرًا 
لقيادة الجهاز جهودها في المحافظة على األمن 

المجتمعي وحماية المؤسسات الوطنية.
وخالل افتتاح دورة تأهيل وتنشيط خاصة بأبناء 
الجهاز ألقى النائب األسطل، كلمة تحفيزية في 
الشباب المنخرطين في الدورة مبينًا أهمية بقاء 
جهاز األمن والحماية على الجاهزية واالستعداد 
للقيام بالمهمات المنوطة به مســتعرضًا جانبًا 

من التدريبات التي يتلقونها.
ويزور مصلحة بلديات الساحل برفح

وفي نهاية جوالته حط النائب األســطل، رحاله 
فــي مقر مصلحــة بلديات الســاحل بمحافظة 
رفح حيــث كان مديرها محمــد العبويني، في 
استقباله مع عدد من مدراء األقسام بالمصلحة، 
وناقش معهم اســتكمال مشروع تمديد شبكة 
المياه في بعض مناطق مدينة رفح، باإلضافة 

لمشاريع أخرى. 
مــن جانبه شــرح العبوينــي، االنجــازات التي 
حققتهــا المصلحة في اآلونــة األخيرة من برك 
تجميع األمطار، ومشــاريع تحليه ميــاه البحر، 
ومحاقن األمطــار للمياه الجوفيــة وغيرها من 
المشــاريع سواء التي يتم تنفيذها حاليًا أو تلك 

المنوي الشروع بها قريبًا. 

النائب العبادسة ورئيس سلطة األراضي ماهر أبو صبحة يتبرعان بالدمالنائب األسطل لدى اجتماعه مع قيادة جهاز األمن والحماية في خان يونس

النائبان الجمل وسالمة يلتقيان مدير شرطة المحافظة الوسطى النائبان العبادسة واألسطل لدى زيارتهما  لمديرية الزراعة بخان يونس
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أخبار ومقاالت

عمالنا البواسل.. تحية الوفاء والصمود
ال نملــك، ابتــداء، إال أن نوجه تحية إجالل وإكبار لعمالنا البواســل بمناســبة يوم 
العمــال العالمي، وأن نؤكد لهم أن المجلس التشــريعي الفلســطيني يعيش آالم 

وآمال الطبقة العمالية الصامدة على الدوام.
في يوم العمال العالمي يعيش شعبنا الصامد وشريحته العمالية الباسلة، أوضاعا 
اقتصاديــة كارثية، وظروفا معيشــية بالغة الصعوبة، حيث مُنعــت المواد الخام 
والمســتلزمات األساســية من الدخول، ودُمّــرت المصانع والمنشــآت، وجُرّفت 
المــزارع واألراضــي، بفعل العدوان والحــروب الصهيونية المتعاقبة على شــعبنا 
فــي قطاع غزة، وبســبب الحصار الخانــق المفروض منذ قرابة اثني عشــر عاما 
علــى القطاع، كما تفاقمت معدالت الفقر والبطالــة، وباتت األوضاع تنذر بتفاقم 
اجتماعــي خطير، وبزيادة وتيرة الكارثة اإلنســانية التي تخيم علــى أهلنا وأبناء 
شعبنا بشرائحه المختلفة في قطاع غزة، وفي مقدمته الطبقة العمالية الصامدة، 
بسبب اإلجراءات االنتقامية والعقاب الجماعي الذي يفرضه محمود عباس وسلطة 

رام اهلل ضد أبناء شعبنا.
لقد أبلى عمالنا البواسل بالء حسنا في مقارعة االحتالل في كل منعطفات ومراحل 
الصــراع جنبا إلى جنب مع بقية أبناء شــعبنا، ولم يبخلوا على وطنهم وقضيتهم 
بدمائهم وجهودهم وقوت أطفالهم، فكان منهم الشــهداء والجرحى واألسرى في 
ســجون االحتالل، وهم اليوم يشــكلون طالئع المشــاركين في الحراك الشــعبي 
الهادر ضمن مســيرات العودة الكبرى، ويمثلــون أحد أهم ضحايا الحصار في ظل 

الكارثة اإلنسانية التي ألمت بشعبنا على امتداد أعوام القمع والعدوان والحصار.
وسط هذه المعاناة المتفاقمة تالحم المجلس التشريعي مع آالم ومعاناة العمال، 
فقد تبنى التشريعي قضية العمال في كافة أعمال ولجان وجلسات المجلس خالل 
الســنوات الماضية بهدف التخفيف مــن معاناتهم، كما بحث قضيتهم في مختلف 
اللقاءات مــع الوفود الدولية الزائرة لقطاع غزة، وفي إطار الجوالت الدبلوماســية 
الخارجية التي قام بها المجلس التشــريعي ونوابه خالل المرحلة الماضية إقليميا 

ودوليا.
ومن جملة الجهد التشريعي إلنصاف الشريحة العمالية ما أدخله المجلس التشريعي 
من تعديالت مهمة على قانون العمل الفلسطيني مؤخرا، والذي أتاح بموجبه مدّ 
الفتــرة الزمنية الممنوحة للعامل في إطار عالقته مع رب العمل لتحصيل حقوقه 
عقــب انتهاء الخدمة من عام إلى ثالثة أعوام، مما يضفي قدرا عاليا من اإلنصاف 

للطبقة العمالية ويمنحها أريحية كاملة لنيل وتحصيل حقوقها. 
لكننا نتســاءل اليوم بكل مرارة عن دور الســلطة الفلســطينية في رام اهلل تجاه 
عمالنا البواسل ومعاناتهم الكبرى؟! كما نتساءل عن دور الجامعة العربية ومنظمة 
التعاون اإلسالمي والدول العربية واإلسالمية والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات 
العالقة حيال تقديم الدعم المالي والمساعدات العينية واإلغاثية لشعبنا الصامد 

في قطاع غزة، وفي مقدمته عمالنا البواسل وعوائلهم الكريمة؟!
إن ما يجري اليوم ضد شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمته الطليعة العمالية الباسلة، 
مــن حصار وعــدوان وقطع رواتب وعقوبــات جماعية عنصرية مــن طرف عباس 

وسلطته، يشكل جريمة حرب وجرائم ضد اإلنسانية مكتملة األركان. 
مــن هنا فإننــا ندعو األمم المتحــدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مســؤولياتها 
القانونية واألخالقية واإلنسانية كاملة تجاه الوضع الكارثي في قطاع غزة، والعمل 
علــى تأمين كافة لوازم واحتياجات ومتطلبات الفئات المحتاجة والطبقات المعوزة 
من شــعبنا، وعلى رأســها الطبقة العمالية الصامدة، مؤكدين على ضرورة بلورة 
خطة أممية ودولية حول الكارثة اإلنســانية الراهنة التــي تعصف بأهلنا وعمالنا 
الصامدين في قطاع غزة والعمل على حلها ورفع الحصار ووقف العقوبات الجماعية 

العنصرية قبل وقوع الكارثة واالنفجار.
وأيــا يكن األمر فإن غزة وأهلها الصامدين ســوف يســتمرون في صمودهم، ولن 
تنكسر لهم راية بإذن اهلل حتى تسقط المؤامرة الغاشمة التي يتساوق من خاللها 
البعــض مع المخططات األمريكيــة والصهيونية لتصفية قضيتنــا وإنهاء وجودنا 
الوطني، وســترتفع رايات العــزة والكرامة على مآذن المســجد األقصى وفي كل 

شوارع مدن وقرى فلسطين الحبيبة بإذن اهلل. 
" َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو ُقْل َعَسى َأن َيُكوَن َقِريًبا "

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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رئاسة ونواب التشريعي: مسيرات
 العودة خيار وطني ال يمكن التراجع عنه

النائب أبو حلبية يدين اقتحامات
 المستوطنين المتكررة للمسجد لألقصى

محافظة رفح
إلــى ذلك زار النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي، 
الدكتور أحمد بحر، رافقه النائب يونس األسطل، مخيم 
العودة الواقع شرق مدينة رفح، وذلك بالجمعة الماضية 

وشاركا جموع المواطنين احتجاجاتهم األسبوعية. 
بدوره طالب بحــر، في كلمة له، جميع الفصائل بالعمل 
من أجل الوحدة الوطنية وانهاء االنقســام على أســاس 
الثوابــت الوطنيــة ووثيقة األســرى، وبرعايــة مصرية 
وعربية، مؤكدًا أن توحيد مؤسسات شعبنا هي الضامن 
الوحيد لتحدي صفقة القرن وكل المخططات األمريكية 
والصهيونيــة، وللوقوف موحدين أمــام المؤامرات التي 

تحاك ضد قضيتنا وتصفية ملف الالجئين.
محافظة خان يونس

إلــى ذلك شــارك بحــر، واألســطل، بمســيرات الجمعة 

قبــل الماضيــة في محافظــة خان يونــس، وتجوال بين 
المشــاركين بالمســيرات،  المواطنيــن والمتظاهريــن 
مؤكدين على حق شــعبنا في ممارســة حقه بالتظاهر 
الســلمي ورفض سياســات االحتالل، منوهيــن إلى أن 
القانون الدولي قد كفل للشــعوب المحتلة ممارسة كل 
وسائل مقاومة االحتالل بهدف نيل الحرية واالستقالل. 

غزة والوسطى والشمال 
هذا وشــارك نواب محافظات غزة والوســطى والشــمال 
بالمســيرات، مؤكدين في تصريحــات صحفية متفرقة 
على أن المقاومة تعمــل على حماية المتظاهرين ومنع 
المغرضيــن مــن العبــث بمنجــزات شــعبنا، ومنوهين 
إلى أن المقاومة شــكلت درع واقي للمســيرات ورسمت 
اســتراتيجية الردع، وأوقفت تغوالت العدو على شعبنا، 

وفرضت معادلة توازن الرعب. 

واصل نواب المجلس التشــريعي مشــاركاتهم 
في مسيرات العودة وكسر الحصار، حيث شاركوا 
ُكاًل في مدينته، وأدلى النواب لدى مشاركاتهم 
في المســيرات بتصريحات إعالمية، أكدوا فيها 
على استمرار المســيرات حتى تحقيق أهدافها 

الوطنيــة، منوهيــن لضرورة تكثيف المشــاركة 
الشــعبية فيها، وداعين فصائل العمل الوطني 
لمزيد من المشــاركة، "البرلمــان" تابعت زيارات 
النــواب لمخيمات العودة الواقعة شــرق قطاع 

غزة، وأعدت التقرير اآلتي:    

دعا لدعم صمود أهل القدس

أدان النائب أحمد أبو حلبية، اقتحامات 
للمســجد  المتكــررة  المســتوطنين 
األقصــى، داعيًا للتصــدي لمخططات 
مدينــة  لتهويــد  الهادفــة  االحتــالل 
القدس، ومهيبًا بأحــرار األمة العربية 
واإلسالمية لدعم صمود أهل المدينة 

المقدسة.
جاءت أقــوال النائــب أبــو حلبية، في 
تصريــح صحفي، قــال فيــه:" هناك 
دعــوات خطيــرة جــدًا مــن الجماعات 

الصهيونية للسماح لمئات من المغتصبين الصهاينة 
باقتحام ساحات المســجد األقصى وخاصة خالل أيام 

األعياد".
وأكد أن الوضع في القدس سيء للغاية وبحاجة لوقفة 
جادة لصد اعتداءات المســتوطنين وقــوات االحتالل 
على األقصى، مشــددًا على خطــورة تلك االعتداءات 
على المســتويات كافة ســواًء على صعيد المقدسات 
واآلثار االســالمية، أو على صعيــد االعتقاالت واغالق 

المؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية 
وغيرها من المؤسسات الوطنية بالقدس.
وحــذر مــن اســتمرار وتصاعــد الهجمة 
االســتيطانية ومــن مخاطــر وتداعيــات 
المســتوطنين  مــن  المئــات  مواصلــة 
المتطرفيــن اقتحاماتهــم، معتبــرا ذلك 
انتهاكًا لقدســية المسجد األقصى، داعيًا 
أحــرار العالم لدعم صمــود أهل القدس 
حتــى يتمكنــوا مــن مواجهــة التغــول 
الصهيونــي، ومطالبــًا المجتمــع الدولي 
بالتحرك العاجــل والتدخل الفوري من أجل وقف هذه 

االعتداءات ولجم االحتالل ومستوطنيه.
وطالب أبو حلبية، بمالحقة مجرمي الحرب الصهاينة 
فــي المحاكــم الدوليــة والجنائية على مــا يرتكبونه 
مــن جرائم بحق المســجد األقصــى ومدينة القدس، 
مؤكدًا على ضرورة تفعيل االعالم العربي واإلسالمي 
والدولــي لفضح جرائم العــدو الصهيوني واعتداءاته 

المتكررة.
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تقرير

في جلسة عقدها بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس

التشريعي: حكومة اشتية ليست دستورية وعلى العالم وقف التعامل معها
بحر: حكومة اشــتية طعنــة غادرة في 
خاصرة شعبنا ومغامرات عباس ستقودنا 

لمرحلة بالغة الخطورة 

أكد نواب المجلس التشريعي أن تشكيل 
حكومــة محمد اشــتية، بمثابــة تجاوز 
خطير للقانــون الفلســطيني، وأن إصرار 
محمود عباس، على تشكيلها خارج إطار 
القانــون يمثل تهميش للقوانين ولقوى 
الشــعب الفلســطيني الفاعلــة، جــاءت 
تصريحــات النواب أثناء جلســة رســمية 

عقدها التشريعي بمقره نهاية األسبوع 
المنصــرم بحضور نواب مــن كتلتي فتح 
وناقشــوا خاللها  البرلمانيتين،  وحماس 
تقرير اللجنة القانونية بالتشريعي حول 
انعدام شرعية حكومة اشتية، "البرلمان" 
تابعــت وقائع الجلســة وأعــدت التقرير 

اآلتي:

كلمة الدكتور أحمد بحر
بــدوره افتتح النائــب األول لرئيــس المجلس 

التشريعي الدكتور أحمد بحر، الجلسة 
بقولــه:" لــم يعــد بمقدورنا إحصــاء الموبقات 
الوطنيــة التي اقترفها محمود عباس وســلطة 
المقاطعة فــي رام اهلل، ومنهــا التعاون األمني 
واالستسالم االحتالل واستجداء التفاوض معه، 
مرورًا بالعقوبــات اإلجرامية علــى قطاع غزة، 
وغير ذلك وصواًل لتشكيل حكومة "اشتية" التي 
تفتقر للحد األدنى الذي أوجبه القانون الدستور 

الفلسطيني".
واعتبر بحر، أن تشــكيل حكومة اشــتية طعنة 
غادرة في صدر شــعبنا الفلسطيني، وتُكرّس 
االنفصال بين الضفة وغزة وتعمق االنقســام، 
مشــددًا علــى أن "عبــاس" قــد فقــد أهليتــه 
السياسية، منذ يناير 2009م حسب المادة )36( 
من القانون األساســي ويعد مغتصبًا للسلطة، 
وأن مغامراته السياسية ستقود شعبنا لمرحلة 

بالغة الخطورة.
وطالب الــكل الوطني بتشــديد الضغوط على 
عبــاس إلجبــاره علــى التراجع عــن انتهاكاته 
المبرمجــة وجرائمــه المتعاقبة بحــق الوطن، 
وحمله على وقف عقوباتــه اإلجرامية ضد غزة 
والعمــل علــى تشــكيل حكومة وحــدة وطنية 
تحظى بمصادقة المجلس التشــريعي حســب 

األصول القانونية.

تقرير اللجنة القانونية
بدوره تال رئيــس اللجنــة القانونية بالمجلس 
التشــريعي النائب محمــد فرج الغــول، تقرير 
لجنته حول انعدام شــرعية تشــكيل ما يسمى 
حكومة اشــتية، مؤكدًا أن الحكومــة المذكورة 
قد ولدت ميته النعدام شرعية منشئها، ونظرًا 
لعدم نيلها ثقة المجلس التشريعي، محذرًا من 
أن تشكيل الحكومة سيمهد الطريق أمام فصل 
الضفة الغربية عن غــزة فصال كاماًل، وقد جاء 

التقرير مفصاًل على النحو االتي: 
أواًل: انتفاء الصفة الدستورية لمحمود 

عباس
  وأشــار التقريــر إلى أن والية محمــود عباس؛ 
المحــددة بأربــع ســنوات، قــد انتهــت بتاريخ 
9/1/2009م، مشــيرًا للمادة )٣٦( من القانون 
األساســي المعدل لسنة 2003 وتعديالته التي 

نصــت على أن: )مدة رئيس الســلطة الوطنية 
هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه 
لفتــرة رئاســية ثانية، على أالَّ يشــغل منصب 

الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين(.
ثانيــً: انعدام دســتورية الحكومات 
المشكلة دون نيل الثقة من المجلس 

التشريعي
وذكــر التقريــر المــادة )79/4( مــن القانــون 
األساســي، والتــي تنــص علــى أنــه: "ال يجوز 
لرئيــس الــوزراء أو ألي مــن الوزراء ممارســة 
مهام منصبــه إال بعد الحصول علــى الثقة به 
مــن المجلس التشــريعي"، وهذه العبــارة؛ قد 
جــاءت بصيغةٍ آمــرة قاطعة الداللــة؛ ال يمكن 
االختالف في تأويلها فإنها تربط ممارسة مهام 
أي رئيــس وزراء وأي وزير بالحصول على الثقة 

من المجلس التشريعي.
وأكــد الغــول، فــي تقريــره أن أي حكومة يتم 
تشكيلها دون العرض على المجلس التشريعي 
لنيــل الثقــة؛ تعتبــر حكومة منعدمــة الوجود 
القانوني؛ وال يجوز لها ممارســة أية مهام، كما 
أن جميــع القرارات الصــادرة عنها تعتبر باطلة 
بطالنا مطلقا؛ على اعتبار أن كل ما بُني على 

باطل فهو باطل.
للحكومات  الكارثية  التداعيات  ثالثً: 

الفاقدة للشرعية
وعدد التقريــر التداعيات الكارثيــة للحكومات 

الفاقدة للشرعية على النحو التالي:
1. على المستوى القانوني

يعتبــر عــدم حصــول أي حكومــة علــى ثقــة 
المجلــس التشــريعي مــن أخطــر االنتهاكات 
والقوانيــن  الفلســطيني  األساســي  للقانــون 
ذات العالقــة، وهــو بمثابة اغتصاب للســلطة 

يستوجب المساءلة والمحاكمة.
2. على المستوى السياسي

   إن تشــكيل هــذه الحكومة غير الدســتورية 
وبدون برنامج وزاري ينتهك القانون األساسي 
حســب نص الفقــرة )1( مــن المــادة )69( من 
القانــون األساســي، والتــي تنص علــى أنه:" 
السياســة  بوضــع  الــوزراء  مجلــس  يختــص 
العامــة فــي حــدود اختصاصــه، وفــي ضــوء 
البرنامج الــوزاري المصادق عليه من المجلس 
التشــريعي"، كمــا أن تشــكيلها يُكرس فصل 
محافظات الضفــة وعزلها عن قطاع غزة، وهو 

أموال صنــدوق التقاعــد وصندوق االســتثمار 
الفلســطيني، وتخصيص موازنــات غير معلنة 
لألجهزة األمنية، والتصرف العشوائي بالموارد 

الطبيعيــة دون تدقيق ورقابــة أو مصادقة من 
المجلس التشريعي.

وأضــاف النائب الغــول، في تقريــره:" ولعل ما 
نشــرته وســائل اإلعالم مؤخــرًا حــول تبديد 

تنفيذ عملي لمشروع ترامب المسمُى بصفقة 
القرن وســتؤدي الــى وأد المصالحــة الوطنية 

واإلمعان في محاصرة قطاع غزة.
3.على مستوى النزاهة والشفافية

إن غيــاب رقابــة التشــريعية علــى الحكومــة 
ســيُطلق العنــان للفســاد؛ عالوة علــى غياب 
وعــدم  الســنوية؛  الماليــة  الموازنــات  إقــرار 
اإلقفال المالــي للوزارات والهيئــات الحكومية؛ 
وغيــاب المصادقة على تعييــن ذوي المناصب 
العليــا؛ وبالتالي غيــاب المعيارية الدســتورية 
في التعيين واســتبدالها باألهواء الحزبية، كما 
ستســود العبثية في فرض الضرائب والرسوم 
دون مصادقــة البرلمان، وكذلــك إبرام العقود 
والصفقــات والتعيينات دون رقيب أو حســيب، 
والحصول على قروض بشكل عبثي وتحميلها 

كمديونية على األجيال القادمة.
وأشــار التقرير لنصت المــادة ))92 من القانون 
األساســي:" تعقــد القــروض العامــة بقانون، 
وال يجــوز االرتباط بــأي مشــروع يترتب عليه 
إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إال 

بموافقة المجلس التشريعي".
علــى  االســتحواذ  لخطــورة  التقريــر  ولفــت 

على حكومات 
العالم أن تعلم أن 
اشتية ينتحل صفة 

رئيس وزراء 
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تقرير

في جلسة عقدها بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس

التشريعي: حكومة اشتية ليست دستورية وعلى العالم وقف التعامل معها
بحر: حكومة اشــتية طعنــة غادرة في 
خاصرة شعبنا ومغامرات عباس ستقودنا 

لمرحلة بالغة الخطورة 

الغــول: حكومــة اشــتية أخطــر 
االنتهــاكات للقانــون األساســي 

والقوانين ذات العالقة

عن موقف الحكومات غير الدستورية المتعاقبة 
والشــهداء  والجرحــى  األســرى  قضيــة  مــن 
وقطــع مخصصاتهــم؛ ومنــع تحويــل األدوية 
والمستهلكات الطبية ووقف التحويالت الطبية 
للمرضى؛ والتنسيق األمني ومالحقة المقاومين 
القــرن"؛  وتنفيــذ "صفقــة  والتبليــغ عنهــم، 
والتفريط بالثوابت وغيرهــا من اتخاذ التدابير 
االجراميــة واالنتقاميــة ضد محافظــات قطاع 
غزة؛ كلها تعكس خطورة مثل هذه الحكومات 
غير الدستورية المشكلة دون ثقة من المجلس 

التشريعي وبمنأى عن المحاسبة والرقابة.
5.على مستوى السياسة الخارجية

وعلى صعيد السياسة الخارجية فقد لفت التقرير 
إلى أن غياب تمثيل الفصائل الوطنية الرئيســة 
فــي الحكومة؛ وعــدم عرضها على التشــريعي 
سيســاهم في الترويج ألجندة سياسية خارجية 
حزبية غير دستورية ال تمثل الشعب الفلسطيني 
وتُختَزَُل في رؤية حزب واحد؛ أو شخص واحد؛ 
واالستئثار في رسم السياسة الخارجية؛ وتعيين 
رقابــة  دون  وتوجيههــم  والممثليــن  الســفراء 
برلمانيــة؛ ودون برنامــج وزاري محدد ومصادق 
عليه من المجلس التشريعي، األمر الذي سينتج 

5. الشــروع في تدشــين حملة اعالمية دولية؛ 
لفضح ممارسات عباس منتهي الوالية وتماديه 
في خــرق القوانين الوطنية وانتهاكه للمواثيق 
والتشريعات الدولية واطالعهم على ما آلت اليه 

أوضاع غزة بسبب انتهاكاته غير الدستورية.
6. مراســلة الجهات المانحة لكشــف حجم الفســاد 
والعبــث بأمــوال الدعم مــن قبــل الحكومات غير 
الشرعية ومخالفة شــروط الدول المانحة لتحقيق 
مــآرب خاصة وحرمان محافظات قطاع غزة من أية 
مشاريع تنموية أو دعم منذ أكثر من عشر سنوات.

7. دعــوة الفصائــل الفلســطينية الــى اتخــاذ 
موقــف حاســم وتصديــر بيــان موحــد يدين 

ويجِرم تشــكيل حكومــات خارج إطــار القانون 
األساسي ويدين قرارات محمود عباس منتهي 
الوالية بتشديد الحصار على قطاع غزة؛ كذلك 
استنكار الممارسات الفردية والقمعية االجرامية 
التي يتخذهــا، وتماديه في التغول على حقوق 
الشــعب الفلســطيني وســلطاته واالمعان في 

خرق القوانين بشكل سافر.
8. التأكيد على ضرورة إجراء االنتخابات الرئاسية 
والتشــريعية والبلديــة والمجلــس الوطنــي دون 
شروط مسبقة في كل محافظات الوطن، وحيثما 
تيســر في الشــتات، وتحت إشــراف مندوبين عن 

جامعة الدول العربية وجهات رقابية دولية.
9. دعوة مؤسسات حقوق اإلنسان والمؤسسات 
والنقابــات الحقوقية والقانونيــة الى اتخاذ كل 
ما يلــزم من إجراءات تدين وتســتنكر وتفضح 
تشكيل أي حكومة خارج إطار القانون األساسي 
تمهيدا لمحاســبتها ومحاكمتهــا وفقا للقوانين 

الدولية والمحلية.
10. ترجمــة هــذا التقرير واعتبــاره وثيقة من 
وثائق المجلس التشريعي الفلسطيني وتوزيعه 

محليا ودوليا وعلى أوسع نطاق ممكن.

عنه التوقيع على معاهدات وابرام اتفاقيات دون 
مراقبة ومراجعة البرلمــان وتنطوي على إهدار 

الحقوق الفلسطينية.

التوصيات
إلى ذلك أوى التقرير بما يلي:

1. اعتبــار حكومة اشــتية ليســت دســتورية، 
وانعدام شرعية تشكيلها وفقا للقانون األساسي 
الداخلــي  2003 وتعديالتــه والنظــام  لســنة 
للمجلس التشريعي، كونها شُكلت ممن انتهت 
واليته ولم تنل الثقة من المجلس التشــريعي، 
وتأسيســًا على ذلــك فإن هــذه الحكومة تعدُّ 

منتحلًة لصفةِ حكومة؛ وأن أعضاءها ينتحلون 
صفــة وزراء؛ وكل تصرفاتهــم تنطــوي علــى 

تغرير للغير تستوجب المحاسبة والمحاكمة.
2. التوجــه إلــى المحكمة العليــا للطعن في عدم 
المشــروعية الدســتورية لحكومة اشتية؛ وصدور 
قرار التشــكيل عن رئيس منتهــي الوالية وبدون 
نيل الثقة من المجلس التشريعي، واالستناد إلى 
ذلك يجب محاسبة كل من يشارك بهذه الحكومة.

3. التوجــه إلــى النائــب العام بطلــب لتحريك 
الدعوى العمومية بحق األشــخاص المشاركين 

بالحكومة غير الدستورية.
4. توجيــه مخاطبات عاجلة إلــى كل من األمم 
المتحــدة، االتحاد األوروبــي، الجامعة العربية، 
الدول الصديقــة، منظمة التعاون اإلســالمي؛ 
البرلمــان الدولــي، البرلمــان العربــي واتحــاد 
العربيــة  والبرلمانــات  العربيــة،  البرلمانــات 
واإلسالمية والدولية، وأية جهة يلزم مخاطبتها؛ 
إلحاطتهم بانعدام مشــروعية حكومة اشــتية 
وأنهــا تفتقــر للمشــروعية الدســتورية؛ وأنها 
تنتحل صفــة الحكومة والتأكيــد على ضرورة 

عدم التعامل معها.

الغاز الطبيعي في ســواحل قطاع غزة والفساد 
الواضح والمفضوح للعقود المبرمة مع شــركة 
بريتــش غــاز )  British Gas(؛ والتالعب بملف 
الكهربــاء؛ والمقاصــة الماليــة مــع االحتالل ، 
وكذلك اتفاقيــة باريس االقتصاديــة المدمرة 
لالقتصــاد الفلســطيني وال يخفــى علــى أحد 
خطورة المالحق األمنية وما خلفته من تنسيق 
)تعــاون( أمنــي  رفضته كل مكونات الشــعب 
الفلســطيني وجرمته القوانين، كل ذلك يؤكد 
علــى أهميــة الرقابــة البرلمانية علــى أداء أي 
حكومة مســاءلتها مــن المجلس التشــريعي"، 
وهــو ما تؤكده الفقرة )3( مــن المادة )74( من 
القانــون األساســي:" رئيــس الــوزراء وأعضاء 
حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية 

أمام المجلس التشريعي". 
4.على مستوى الثوابت الوطنية

وأكــد التقرير أن الثوابت الوطنية ســتكون في 
مهب الريح؛ ومهددة بالتفريط من خالل احتكار 
القرار الفلســطيني بيد حكومة غير دســتورية 
ومنعدمــة قانونــا؛ تتحكــم بقرارات ســيادية؛ 
منوهًا لتبديد العقارات الفلســطينية بالقدس 
المحتلة والتســتر على الضالعين بذلك، فضاًل 

يجب اعالم كل 
المؤسسات الدولية واألممية 

بانعدام مشروعية حكومة اشتية 
وأنها تفتقر للمشروعية الدستورية
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تقرير 6

مداخالت النواب
نواب: نطالب النائب العام بتحريك 

الدعوى العمومية بحق األشخاص المشاركين بالحكومة غير الدستورية
النائب إبراهيم المصدر

وفــي معرض تعليقه على التقريــر أكد النائب 
عن كتلة فتح البرلمانيــة إبراهيم المصدر، أن 
أي حكومة يتم تشــكيلها وتعمل دون مصادقة 
المجلــس التشــريعي فهــي حكومــة ال تملك 

الدستورية القانونية حسب القانون األساسي.
متســائاًل بقولــه:" كيف تســتقيم األمور بدون 
الحكومــة؟"، معتبــرًا  البرلمــان علــى  رقابــة 
تشــكيلها بعيدًا عن التشــريعي بمثابة وصفة 
للفســاد بكل صوره وأشكاله، الفتًا إلى ضرورة 
أن يكون القانون األساســي هو الناظم للعالقة 

بين السلطات الثالث.
الشــعب  مــوروث  الحتــرام  المصــدر،  ودعــا 
للحريــة  وتطلعاتــه  ونضالــه  الفلســطيني 
واالســتقالل، مؤكدًا أن االنتخابات التشــريعية 
والرئاسية هي الحل، قائاًل:" ومن يعارض اجراء 

االنتخابات ال يستحق شرف تمثيل فلسطين". 
النائب ماجد أبو شمالة

بدوره لفت النائب عن كتلة فتح البرلمانية ماجد 
أبو شــمالة، إلى أن شــعبنا يعيــش في مرحلة 
اتســمت بالتغول علــى القانون الفلســطيني 
والبلطجة الواضحة التي طالت رواتب األســرى 
والموظفين واســتحقاقات الشهداء، مشيرًا إلى 
أن ما يحدث على المســتوى الفلسطيني أصبح 
معركــة مكشــوفة بال أخــالق وال ضميــر، ولم 
يعــد هناك قانون يســتطيع أي فلســطيني أن 
يحتكم إليه بفعل استباحة رئيس السلطة لتلك 

القوانين.
أكد أنه ال يجوز وال يحق ألحد أن يشكل حكومة 
بمعــزل عــن كل الفصائــل ودون نيــل ثقــة 
المجلــس التشــريعي، داعيًا لتوقــف ما وصفه 
ببلطجــة رئيس الســلطة وتغوله علــى البيئة 
التشــريعية والدســتور والقانون، منــددًا بعقد 
المجلس الوطني في وقت سابق من االن وفقًا 
ألهــواء رئيس الســلطة ودون استشــارة أحد، 
مطالبًا الفصائــل بالدفع باتجاه اجراء انتخابات 

تشريعية ورئاسية.  

النائب محمود الزهار

من ناحيته أكد النائب محمود الزهار، أن ما قام 
به محمود عباس، من تشكيل لحكومة اشتية، 
هو امتــداد للجرائم التي ارتكبت بحق شــعبنا 
الفلسطيني، وجرائم التعاون األمني المدنس، 
وأن تشــكيل الحكومة يأتي في إطار التســاوق 
الواضح مع صفقة القرن والمشاريع الصهيونية 

واألمريكية في المنطقة.
وقــال الزهــار:" مــن الحكمــة أن يرتفع صوت 
شــعبنا الفلســطيني لنقول إن محمود عباس 
باطل، وما ينتج عن باطل فهو باطل، سواء في 
تشــكيل الحكومات، وفي تمثيل شــعبنا، وهو 
يرتكب جريمة كبيرة ينتــج عنها جرائم أخرى 

تمس الكيان السياسي الفلسطيني".
النائب نعيمة الشيخ علي

مــن طرفهــا أشــارت النائــب عــن كتلــة فتح 
البرلمانية نعيمة الشــيخ علي، أنه ومنذ وقوع 
االنقســام توالت تجــاوزات الســلطة للقانون، 
ودفــع المواطــن ثمــن ذلك مــن قــوت أبناءه، 
وبقيت المصالحة معطلة نتيجة مغامرات فريق 
رام اهلل، ونظــرًا لتغليب مصالحهم الشــخصية 

والعائلية على المصلحة العامة. 
 وأكدت أن عرقلة توحيد المؤسســات الوطنية 
الفلسطينية، ومنع عمل التشريعي في الضفة 
ليــس عمال عفويا بل هو مخطــط له من أجل 
تمريــر مشــروعات تصفيــة القضيــة، منددة 

بتواصل لقاءات قيادات السلطة مع االحتالل. 
وأشــارت إلــى أن قرار تشــكيل حكومــة خارج 
االجمــاع الوطني وبعيدا عــن نصوص القانون 
وبمنأى عن مسائلة نواب الشعب وثقتهم يأتي 
في ســياق التغول علــى القانون ومؤسســاته 
والنظــام السياســي والتطاول علــى المكونات 
السياســية التــي شــكلت النظــام السياســي 

الفلسطيني. 
ودعت النعقاد اإلطار القيادي لمنظمة التحرير، 
واعتماد وثيقة األســرى أساس الحوار وتشكيل 

حكومة وحدة وطنية.

النائب سالم سالمة

أما النائب ســالم ســالمة، فقد وصــف عباس، 
بمنتهــي الواليــة، منــددًا بإمعانه فــي تجاوز 
القوانيــن، قائــاًل:" عباس، يتهــرب من مراقبة 
التشــريعي لــكل حكوماته ألنها غير شــرعية، 

وحتى ينفرد بالسلطة".
وحذر من اســتمرار عباس باغتصاب الســلطة 
وســن القوانيــن التــي تضمــن بقــاء األجهزة 
األمنية حارسة لالحتالل، داعيًا لتقديم عباس، 

للمحاكمة العاجلة إلضراره بالمصالح الوطنية.
ووصف قبول محمد اشــتية، بتشــكيل حكومة 
خارج الصف الوطني بمثابة انحدار للشخصيات 
الفلســطينية ولحركة فتح، مؤكدًا أن المجلس 
التشــريعي سيبق سدًا منيعًا أمام كل حكومات 

عباس غير الشرعية ولن يعترف بها.
النائب مرون أبو راس

مــن ناحيته دعا النائب مروان أبو راس، إلفشــال 
المشــروع األمريكي بالمنطقة من خالل الوحدة 
الفلســطينية وانهاء االنقسام ســريعًا، مؤكدًا أن 
محمود عباس يعمد لتعطيل النسيج االجتماعي 
بين أبناء الشعب الواحد، ويسعى لتهجير مخيمات 

شعبنا في الشتات وفصل الضفة عن القطاع.
متهمًا إياه بتشتيت جهود الفصائل وتمزيق المجلس 

الوطني ومنظمة التحرير وحركة فتح واضعاف
جهودها وتمزيق الســلطة، ســعيًا منــه للبقاء 

متفردًا بالحكم بعيدًا عن القانون والدستور. 
ولفــت أن عباس، ال يزال يبذل جهود كبيرة في 
التنســيق األمني وحماية المســتوطنين وقطع 
رواتــب األســرى والجرحــى ورواتب الشــهداء، 
مضيفــا "حولــه عصابــة مــن المنتفعيــن، ال 
عمل لهم ســوى التســويق للتطبيــع مع العدو 

الصهيوني من خالل سفارات السلطة". 
النائب يونس االسطل

من طرفه قال النائب يونس األسطل:" إننا أمام رئيس 
متأله بلســان الحال، وإن لم يطلقها بلســان المقال، 
وانظروا إذا شئتم لتصرفاته وأفعاله وتفرده بالسلطة 

وتهميشه لكل مكونات الشعب الفلسطيني".

ووصــف حكومة اشــتية، بأنها تعمل ســكرتاريا 

لدى عباس، الذي قال إنه ال يملك من أمره شيئًا، 
مضيفًا:" إن التأصيل األقوى لهم هو أنهم خونة 
وعمالء وجواســيس، يعملون لتنفيذ سياســات 
غربية وصهيونية ليس فقط في فلسطيني بل 

في المنطقة العربية بأسرها".
داعيــًا لمحاكمــة رئيس الحكومــة والــوزراء كافة 
لقبولهــم بخــرق القانــون مــن خالل مشــاركتهم 
في الحكومة وتشــكيلها، موصيــًا بتعزيز المقاومة 
والتركيز في الضفة الغربية الستنساخ تجربة غزة.  

النائب خليل الحية

أمــا النائــب خليل الحية، فقــد اعتبر محمــود عباس 
وفريقه ابتالء لشــعبنا، متهمًا إيــاه بتفكيك مكونات 
شــعبنا الفلســطيني، وواصفًا إياه برجل االنفصاالت 
والتفــرد بالحكــم وهدم الدســتور، مؤكــدًا أنه تعلم 
سياســة األمر الواقع على األرض من االحتالل، داعيًا 
األشقاء العرب لعدم تأييده وانكار خطواته وتصرفاته. 
وأكد النائب الحية، أن الشــرعيات تؤخذ من الشــعب 
وليس ممن سواه، واصفًا الحكومة باالنفصالية، الفتًا 
إلــى أن عباس يعمــل على تجزئة كل متماســك في 

شعبنا، فهو قسم حركة فتح والفصائل والمنظمة. 
واعتبر أن حكومة اشتية حكومة تفرد واقصاء، 
وحكومــة الفريــق الواحــد، مؤكــدًا فقدانهــا 
للشرعية الدستورية والسياسية وأنها تشكل 
انقالبــا علــى التوافق الوطني الفلســطيني، 

داعيًا لمحاكمة رئيسها واألعضاء كافة. 
وشــدد على ضرورة الذهاب للشراكة، واحترام ما تم 
التوقيع عليه وطنيا لمواجهة مشاريع تصفية القضية، 
علــى قاعدة إعــادة االعتبار لوثيقة األســرى والوفاق 

الوطني التي وقعتها الفصائل في القاهرة 2011
وأضــاف:" يجــب أن نذهب إلجــراء انتخابات شــاملة، 

وليتوجه المواطن لصناديق االقتراع ليقول كلمته".
ودعــا المجلس التشــريعي لمراســلة الدكتور 
محمــد اشــتية ووزرائــه، بوصفهــم حكومــة 
انفصال غير دســتورية، وذلــك لوضعهم أمام 
مســئولياتهم، وتأكيدًا وتمهيــدًا لمحاكمتهم 
يومــًا مــا، ألنهــم أتو خــارج إطــار الشــرعية 
والدستور وتقلدوا مناصب بشكل غير قانوني.
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أكد النائب في المجلس التشريعي 
نايــف  الخليــل  محافظــة  عــن 
الرجــوب، أن غيــاب أجــواء الحرية 
والديمقراطية في الضفة الغربية، 
هو ما دفــع الكتلة اإلســالمية في 
لمقاطعــة  البوليتكنــك  جامعــة 

انتخابات مجلس الطلبة فيها.
تصريــح  فــي  الرجــوب،  وأضــاف 
صحفــي، أن الكتلة اإلســالمية في 
الضفة تعيــش ظروفا اســتثنائية 
من المالحقة واالعتقال والتضييق، 
فضــال عن تســاوق بعــض إدارات 
األمنيــة  الجامعــات مــع األجهــزة 
وتنفيذ سياساتها في التضييق على 

كتلة بعينها لصالح كتلة أخرى.
وأردف الرجوب: "الكتلة اإلســالمية في كل الجامعات حضورهم واضح وجلي، فهي 
دائما في خدمة الطالب ســواء شــاركت فــي االنتخابــات أو ال، إال أن البعض يريد 

تهميشهم عنوة وهذا منطق سقيم ومرفوض من الناحية الوطنية".
ودعا أبناء الكتلة لضرورة مواصلة عطائهم وتحدي كافة الظروف واالســتمرار في 
البرنامــج النقابي والوطني لخدمة شــعبنا وقضيتنا بغض النظــر عن المالحقات 

واالعتقاالت التي يتعرضون لها.

المجلــس  فــي  النائــب  نــدد 
التشــريعي عن محافظات الضفة 
الغربية المحتلة فتحي القرعاوي، 
باســتمرار أجهزة ســلطة رام اهلل 
األمنيــة فــي مسلســل االعتقال 
السياسي، وما يرافقه من تعريض 
المعتقلين للتعذيب والتنكيل دون 

أي سند قانوني لذلك.
األمنية  األجهزة  واستنكر تجاهل 
للنداءات العائلية والحقوقية التي 
طالبــت باإلفراج عــن المعتقلين 
المضربيــن عن الطعام، مشــيرا 
إلى الشــقيقين المعتقلين محمد 
ومؤمن نزال، والمعتقل عماد جاد 

اهلل.
واعتبــر القرعــاوي، فــي تصريــح صحفــي، أن االعتقال 
السياسي الذي تمارســه األجهزة األمنية في الضفة بحق 
المواطنين، هو نهج اتخذته السلطة، مستنكرًا االتفاقيات 
األمنيــة التــي تلزم الســلطة باعتقال الشــرفاء من أبناء 
شــعبها، ولــم يتوقع تغير هــذا النهج بتغيــر الحكومات، 
خاصة مع مجيء حكومة محمد اشــتية، التي وصفها بغير 

القانونية ألنها لم تنل ثقة التشريعي.
وأشــار إلــى أن االعتقال السياســي هو عقــدة العقد في 
الخالف الفلســطيني الداخلي، قائال "الســلطة جاءت من 
أجــل االعتقال السياســي، حيث أن اتفاقية أوســلو مبنية 
على ما يسمى محاربة اإلرهاب، فالسلطة التي تقع تحت 
حكم االحتالل وتأخذ سالحها وتمويلها من االحتالل ال بد 

أن تكون لها رسالة، وهذه الرسالة 
قائمة على أســاس قمــع الطرف 
اآلخر، وقمــع المعارضة أيا كانت، 
خاصة المعارضة اإلســالمية التي 

ذلت االحتالل".
ولفت إلى أن الشارع الفلسطيني 
يعيش حال احتقان في ظل عدم 
وجود مصالحة وعدم توفر قنوات 
الرســمية  الجهــات  اتصــال مــع 
واألمنيــة بالضفــة الغربية، األمر 
الــذي أدى إلــى تغــول األجهــزة 
األمنية علــى المواطنين؛ حيث ال 
توجد جهة تراجعها أو تنتقدها أو 

تراقب أدائها.
وأضــاف "األصــل فــي أي تقارب 
فلســطيني هــو وقف االعتقال السياســي، حيــث أن هذا 
االعتقال طال المثقفين واألســرى المحررين والكثير من 

العوائل الفلسطينية، منهم عوائل الشهداء والجرحى".
وأوضح أن الجهــات الحقوقية والفصائل الفلســطينية ال 
تقــوم بدورهــا وواجبها تجاه قضية االعتقال السياســي، 
حيــث أن دورها ضعيــف وال يتعدى اإلحصاء، مشــيرا إلى 
أن بعض أعضاء هذه المؤسســات تم اعتقالهم واالعتداء 

عليهم. 
وشــدد على أن ذوي المعتقلين يمارســون دور فاعاًل في 
التضامن مع أبنائهم، داعيًا لتشــكيل جسم ضاغط على 
األجهــزة األمنية وعلــى الجهات السياســية إلنهــاء هذه 

الظاهرة.

اإلدارة العامة للشؤون القانونية 
تناقش العديد من مشاريع القوانين المقترحة للتعديل

أشار مدير عام اإلدارة العامة للشؤون القانونية 
بالتشــريعي، أمجد األغا، إلى أن إدارته تعكف 
على دراسة عدة مشــاريع قانونية تهدف إلى 
تالفى القصور التشريعي في بعض القوانين 

ومعالجة العديد من اإلشكاليات المستجدة.
وقــال األغــا،" ولعل أبــرز المشــاريع المطروحة 
هي مشــروع قانون معــدل لقانــون المخدرات 
والمؤثرات العقلية الذي يهدف إلى تجنيح جريمة 
تعاطــي المخــدرات وتعديل التكييــف القانوني 

لجريمة التعاطي من جناية إلى جنحة".
وأضاف يأتــي تعديل هذا القانون في إطار أن 

التعاطــي للمــواد المخدرة هــي حالة مرضية 
وليست حالة إجرامية تستدعي التعامل معها 
كجنايــة، وبالتالي يســتدعي التعامــل معها 
بتدابيــر طبيــة وعالجية بعيدًا عــن التدابير 

واإلجراءات الرادعة.
مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي

وفي ذات الســياق أشــار األغا، إلــى أن اإلدارة 
العامة للشــؤون القانونية تنظر في مشــروع 
قانــون معدل لقانون التعليم العالي رقم 11/ 
1998م، ويهــدف هــذا التعديل إلــى مواكبة 
المستجدات في مجال التعليم العالي حيث مر 

على القانون القديم أكثر من عقدين، بالتالي 
برزت العديد من المستجدات والمتغيرات في 
حقل التعليــم العالي، والتي تتطلب تســريع 

التشريع بما ينسجم مع هذه المتغيرات.
وتعمل اإلدارة العامة على التركيز في التعديل 
المقتــرح على إعــادة صياغة أهــداف التعليم 
العالي وإضافة الجوانب المستحدثة إليه، مثل 
امتحان التطبيق الشــامل الخــاص بالدبلوم، 
وكذلك فلسفة اكمال الدراسة من الدبلوم إلى 

البكالوريوس أو ما يعرف بالتجسير. 
وتســعى التعديــالت المقترحــة إلــى ضبــط 

صالحيات مجلس التعليم العالي ولعل أبرزها 
اتاحة الفرصــة لوزارة التربية والتعليم العالي 
اتخاذ إجراءات تأديبية بحق مؤسسات التعليم 

العالي المخالفة للقانون.
والجديــر ذكره أن اإلدارة العامة عقدت العديد 
من اللقاءات بالتعاون مع لجنة التربية والقضايا 
االجتماعيــة فــي المجلس التشــريعي، وذلك 
بهــدف إثراء ومناقشــة التعديــالت المقترحة 
بمشــاركة ممثليــن عــن مؤسســات التعليم 
العالــي فــي قطاع غــزة وخبــراء وأكاديميين 

ومحامين وغيرهم.

لجنة الرقابة تلتقي النائب العام وتؤكد خلو القطاع من الجريمة المنظمة 

النائب الرجوب: 
غياب حرية التعبير هو ما دفع 
الكتلة لمقاطعة االنتخابات في 

البوليتكنيك

النائب القرعاوي يستنكر 
إصرار السلطة على االعتقال السياسي

التقــت لجنة الرقابة في المجلس التشــريعي، 
بالنائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، 
تخــص  مهمــة  عــدة قضايــا  معــه  وبحثــت 
المواطنين، وذلك في إطار التعاون المشــترك 

بين اللجنة ومؤسسة النيابة العامة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الســعي الحثيث من 
الطرفين نحو ســيادة القانــون داخل المجتمع 
الفلسطيني بشكل عادل ونزيه، باإلضافة إلى 

مناقشة شكاوى المواطنين والتعاون في حلها.
هذا وقد أطلع النائب العام رئيس وأعضاء لجنة 
الرقابــة، على طبيعة العمــل في مرفق النيابة 
العامة وعلى ما تم انجازه واستحداثه في الفترة 
الماضيــة وآلية اســتقبال شــكاوى المواطنين 
عبره، كما أطلعهم على طبيعة العالقة ما بين 
النيابة العامة واألجهزة األمنية والشرطية ومدى 
التنســيق والتعاون فــي هذا المجــال من أجل 

تجويد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقــش الطرفــان العديد مــن القضايــا ذات 
والمجلــس  العامــة  النيابــة  بعمــل  العالقــة 
التشــريعي، وحقــل الرقابة وحقوق االنســان، 
وفــي مقدمة ذلك نســبة الجريمــة في قطاع 
غــزة وأهــم وأكثــر الجرائم انتشــارًا ثــم دور 
النيابــة العامــة فــي مكافحة جرائــم تعاطي 
واالتجــار بالمخــدرات وكذلــك رؤيــة النيابــة 

العامة للتشريعات المتعلقة بجرائم المخدرات 
وإمكانية بحث تشديد العقوبات على المجرمين 

وخاصة في حالة العود.
وأكــد المجتمعون خلو قطاع غــزة من الجرائم 
الخطيــرة والمنظمــة، داعيــن لمراجعة بعض 
المــواد القانونيــة التــي مــن شــأنها تشــديد 
العقوبات علــى غالة المجرمين لضمان خفض 

نسبة الجرائم.
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ماجد أحمد أبو مراد

تمتلك الســلطة الفلسطينية قائمة طويلة جدًا من السفارات والقنصليات والبعثات 
الدبلوماسية المنتشرة حول العالم في كل القارات، وربما يصل عدد تلك السفارات 
إلــى أكثــر مــن "120" وهو عــدد كبير قد يفــوق عدد ســفارات الواليــات المتحدة 

األمريكية.
جميع هذه الســفارات أو معظمها ممتلــئ حد التخمة -إذا صــح التعبير- بالطواقم 
الدبلوماســية واإلدارية واإلعالمية والملحقين وغير ذلك من مسميات ال طائل منها 
وال فائدة ســوى ارهاق الموازنة العامة واستنزاف خزينة السلطة ماليًا نظرًا الرتفاع 

سلم رواتبهم. 
وإذا أمعنــت النظر وتفكرت ولــو قلياًل في األمر تجد أن الــدول األخرى تقرر افتتاح 
ســفاراتها هنا أو هناك بناًء علــى عدة اعتبارات من أهمها عــدد الجالية المتواجدة 
في هذه البالد أو تلك، باإلضافة لمصالح الدولتين االقتصادية والتجارية والسياسية 
والعســكرية، ونظرًا ومراعاة ألسباب أخرى ال يتســع المقام لذكرها، بينما سلطتنا 
"المبجلة رعاها اهلل" تجدها تضرب بعرض الحائط بكل المعايير العلمية واألســباب 
المنطقية الفتتاح السفارات، وتمضي قدمًا في زيادة غير محسوبة ألعداد السفارات 

دون أي فائدة عائدة جراء ذلك على الشعب الفلسطيني. 
هذه السفارات والكيانات الدبلوماسية تعاني في تعيين طواقمها من غياب المعيارية 
والشــفافية والنزاهة والكفاءة، حيث يتم التعيين ألسباب تتعلق بالرغبة الشخصية 
وألســباب عائليــة أو فصائليــة أحيانًا، وليس بنــاًء على مواصفــات مهنية ومعايير 
منطقية، لذلك تجدها منفلتة ومتحللة من التزاماتها وواجباتها في معظم األحيان.

والحقيقة أن الســفارات ال تقوم على رعاية الجالية الفلسطينية المتواجدة في هذه 
الدولــة أو تلك، عالوة على تحولها في بعض األحيان لمقرات اســتخبارية تتلصص 
على الدول أو األفراد أو أبناء الجالية، وربما تسببت بشكل أو بأخر بالموت لبعضهم 

كما حدث مع القيادي والمناضل عمر النايف، بسفارتنا في بلغاريا. 
وعلى الرغم من أننا كشــعب فلســطيني نعاني من أزمات كبيرة تسبب بمعظمها 
االحتالل، في حين تســببت السلطة ببعضها واالنقسام بالبعض األخر، فإن السؤال 
المطروح في هذه الســطور، هل مارســت الســفارات دورها الريادي المفترض في 

حلحلة أو تخفيف األزمات التي يعانيها شعبنا؟
ولمــاذا لم تقم تلك البعثــات والقنصليات بواجباتها الوطنية تجاه تحســين صورة 
شــعبنا وتجلية مظلوميتنا العظيمة في أذهان أحرار العالم عالوة على المستويين 
الرســمي والشعبي؟ وهل رعت ســفاراتنا الجاليات وواكبت هموم أبنائنا المشتتين 
في أنحاء العالم؟ طبعا اإلجابة على كل التســاؤالت السابقة سلبية بكل تأكيد وهذا 
يؤكده المراقبون واإلحصائيات الرسمية واألهلية وتقديرات عمداء الجاليات بالخارج. 
وإلصالح هذا الخلل الدبلوماســي والوطني الكبير ينبغي أواًل إجراء مراجعات شاملة 
وعامــة ألهلية الشــخصيات المُعينّة والعاملة بالســفارات أو على األقل للســفراء 
ومن هم في حكمهم، وكل المســتويات العليا والوظائف السيادية بالسفارات بغية 

تنقيتهم من الغث والخبث والطالحين أعداء الوطن والمنتفعين كافة.
 وفــي خطوة ثانيــة يجب االنطالق نحو تعيين ســفراء وقناصل يتمتعــون بالكفاءة 
والخبــرة المهنية ويحترمــون المواطن ويبذلــون من أجل الوطــن الغالي والنفيس 
ويعملون لخدمة جالياتنا في الشتات، ثم النظر في اغالق بعض السفارات عالوة على 
دمج بعضها ببعض لتقليل تكلفة وفاتورة ومصاريف تلك المؤسسات الدبلوماسية. 
ومــن الواجب أيضــًا متابعة أداء الســفراء والقناصل وطواقــم العاملين بها لضمان 
قيامهــم بواجباتهم تجاه جالياتنا ورعاية مصالحنا الوطنية في الدول التي يقيمون 
بها، باإلضافة إلعادة النظر في منظومة القوانين الناظمة لعمل السفارات وتشديد 
المواد القانونية التي تحدد العقوبات على المخالفين من أعضاء السلك الدبلوماسي، 

لعلنا نصل ألداء دبلوماسي مشرف وناضج يليق بشعبنا وتضحياته الجسيمة. 

نظمت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، زيارة تفقدية 
لــوزارة الحكــم المحلي وذلك فــي إطار متابعة عمــل الوزارة 
واالطمئنان على ســير العمل فيها، والوقوف على اإلشكاليات 
التي تواجههــا، وضم وفد اللجنة ُكاًل مــن النواب: محمد فرج 
الغول، ومحمد شــهاب، وأحمد أبو حلبية، وكان في استقبالهم 

وكيل الوزارة المهندس إبراهيم رضوان. 
بــدوره عــرض وكيل الوزارة علــى وفد النواب خطــة وزارته، 
وانجازاتهــا، متطرقًا لســبل وآليــات تطوير األعمــال اليومية 
بالــوزارة بما يتالءم مع المتطلبــات العصرية، موضحًا طبيعة 
العقبــات والمعيقات التي تواجــه طواقم العامليــن بالوزارة، 
وخاصــة انعــدام الموازنــات التشــغيلية وتخلــي رام اهلل عن 
دورها واالحجام عن دعم بلديات القطاع أســوة ببلديات مدن 
الضفة الغربية المحتلة، ورفض صندوق دعم البلديات القيام 

بواجباتــه تجاه قطــاع غزة وبلدياتــه المختلفــة إال في أضيق 
الحدود. 

من ناحيتهــم ناقش النواب عالقة الوزارة مع البلديات وســبل 
التعاون بينهم بما يضمن تقديم خدمة أفضل للجمهور بشكل 
يناســب االحتياجات والمتطلبات العامــة للمواطنين، منوهين 
لضــرورة البحث عن طرق لمســاعدة البلديات حتى تتمكن من 
مواصلــة خدماتها ومشــاريعها التــي تقدمهــا للمواطنين في 
مناطــق نفوذها، كما ناقش النواب ســبل التغلب على األزمات 
الماليــة الخانقــة التي تعاني منهــا بلديات القطــاع من خالل 
البحث عن مصادر تمويل خارجية للبلديات ومشاريعها وخاصة 
المشــاريع الملحة والمهمــة كتكرير الميــاه العادمة وما يتعلق 
بمحطات الصرف الصحي، وكذلك مشكالت ومحاذير ضخ المياه 

العادمة في البحر. 

اللجنة القانونية تلتقي وكيل وزارة الحكم المحلي

خريشة: حكومة اشتيه فاشلة وتشهد صراعات داخلية

اللجنة القانونية لدى اجتماعها الدوري لمناقشة بعض القضايا القانونية

المجلــس  لرئيــس  الثانــي  النائــب  أكــدّ 
التشريعي الدكتور حسن خريشة، أن حكومة 
محمد اشتيه "فاشلة" وغير دستورية وليست 
قانونية، كونها لم تحظ بثقة المجلس، وفق 

ما ينص عليه القانون األساسي.
وأشار خريشــة، في تصريح صحفي أصدره 
مؤخرًا إلى أن هذه الحكومة تأتي اســتمرارا 
لحكومات فاشــلة سابقة ولن تستطيع فعل 
شيء، مبينا أن تشكيلها جاء كمحاولة لتسيير 
األمور الحياتية، وســيكون العنوان األساسي 

لها هو العجز وفشل يضاف إلى فشل آخر.
وشدد خريشــة، على أن الحكومة تشهد صراعات داخلية، األمر 
الذي تســبب بعدم اإلعالن عن اسمي وزيري األوقاف والداخلية، 
رافضًا تســميتها بحكومة "الكل الفلســطيني"، مؤكدًا أن الكل 

الفلسطيني يتمثل بوجود فصائل من ألوان 
الطيف السياســي كافة داخل الحكومة األمر 

الذي تفتقده حكومة الدكتور أشتية.
إلــى إجــراء  واســتبعد أن يذهــب اشــتية، 
االنتخابــات أو االنطــالق نحــو المصالحــة 
الوطنية، مســتغربًا تكريس وتثبيت بعض 
الــوزراء فــي مناصبهــم علــى مــدار عــدة 
حكومات رغم كونهم فشــلة فــي وزاراتهم 

على حد تعبير خريشة. 
ودعــا خريشــة، لحراك شــعبي فــي الضفة 
الغربية للخروج مــن األزمات المجتمعية القائمــة، وصواًل إلجراء 
انتخابــات رئاســية وتشــريعية األمــر الــذي مــن شــأنه تجديد 
الشــرعيات والمضي نحو تحقيق أحالمنا الوطنية في ظل قيادة 

شرعية منتخبة. 


