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رفض المجلس التشــريعي الفلســطيني قرار 
المحكمة الدســتورية القاضــي بحل المجلس، 
مؤكدين أن قرار تشكيل المحكمة المذكورة هو 
قرار باطل في أصله، وما بُني على باطل فهو 
باطل، جاء ذلك خال جلسة عقدها التشريعي 
بحضــور نــواب مــن كتلتــي فتــح وحمــاس 

مســتقلين،  لنــواب  باإلضافــة  البرلمانيتيــن 
وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، بدوره شدد 
النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي أحمد 
بحــر، في كلمة له في مســتهل الجلســة التي 
عقدها التشريعي أمس بمقره، على أن عباس 
لم يعد يتمتع بالشرعية الدستورية والقانونية 

المنصــوص  واختصاصاتــه  بمهامــه  للقيــام 
عليها فــي القانون األساســي، داعيًا الفصائل 
والمؤسسات الرسمية واألهلية للتحرك قضائيا 
لعزلــه ونقــل صاحياتــه لرئيــس المجلــس 
التشــريعي، هــذا وأقر النــواب تقريــر اللجنة 
القانونيــة الذي تــاه النائب أحمد أبــو حلبية، 

وأعلن فيــه رفض قــرار الدســتورية واعتباره 
باطا ومنعدمًا، كما هاجــم ممثلين الفصائل 
وقوى المقاومة القــرار ووصفوا عباس بالخائن 

لشعبنا ومقاومتنا داعين لعزله ومحاكمته. 

التشريعي يندد باحتجاز أمن السلطة لرئيس المجلس 
التشريعي د. عزيز دويك ونواب الضفة على الحواجز

ما جرى تصعيد خطير وعباس فقد أهليته الوطنية

ندد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني بقيــام أجهــزة األمن 
التابعة لســلطة عباس باحتجاز د. عزيز دويك 
وعــدد مــن نــواب المجلــس التشــريعي على 
بعــض الحواجز فــي الضفة العربيــة ومنعهم 
مــن الوصول إلــى مقــر المجلس التشــريعي 
فــي رام اهلل، حيث كان من المقــرر أن يعقد د. 
دويــك مؤتمرًا صحفيــًا للرد على قــرار عباس 
الادستوري بخصوص حل المجلس التشريعي.
وأوضح بحر في تصريــح صحفي أصدره أمس 
األربعاء أن أمن الســلطة احتجز د. دويك وعدد 
من النواب وفتشــوا ســياراتهم داخــل المواقع 
األمنية التابعة للســلطة وطلبوا مــن د. دويك 
المثول أمام ضبــاط جهاز المخابــرات وإحضار 

بطاقة الهوية وصور شخصية.

وأكد بحر أن هذا السلوك المشين ألمن السلطة 
يأتي بقرار مباشــر من محمود عباس، مشــددًا 
على أن ذلك يشــكل بلطجة سياسية وأخاقية 
وأمنية بكل معنى الكلمة وعدوانًا على القانون 
األساسي الفلسطيني الذي يؤكد على الحصانة 
البرلمانية لرئيس المجلس التشريعي والنواب 

المنتخبين.
واعتبر بحر أن ما جرى يشــكل تصعيدًا خطيرًا 
في إطار تغوّل عباس وســلطته على المجلس 
التشــريعي والقانــون الفلســطيني والحقــوق 
الوطنية لشــعبنا، مشــيرًا إلــى أن عباس فقد 
أهليتــه الوطنيــة بالتمــام والكمــال وأن على 
شــعبنا بكافة قواه شــرائحه أن تقــول كلمتها 
في هذا الرجل الفاشــل الذي يقود شــعبنا إلى 

الهاوية.
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أخبار 2

بحر يهاتف أم ناصر أبو حميد 
ويشيد بالصمود األسطوري 

لعائلتها 

أجرى النائــب األول لرئيس المجلس 
التشريعي الدكتور أحمد بحر، اتصااًل 
هاتفيًا مــع أم ناصر أبــو حميد، التي 
قدمت ابنها شهيد واعتقل االحتال 6 
من أبنائها وزج بهم في سجونه، بينما 
أقدم االحتال على هدم بيت عائلتها.

وأشــاد د. بحــر بتضحيــات العائلــة، 
وصمودهــا في وجه االحتــال، مثمنًا 
دور النضــال والكفــاح الشــعبي فــي 
وجــه االحتــال فــي مــدن الضفــة 
الغربية، مشددًا على ضرورة استمرار 
االنتفاضة الشعبية في جميع مناطق 
ومدن الضفة والقطاع، داعيًا جماهير 
شــعبنا في الضفة الغربية للمشاركة 
الفاعلة في أحداث االنتفاضة ومجابهة 

المحتل.
وكانــت قــوات االحتــال قــد فجرت، 
منزل عائلة أبو حميد الواقع في مخيم 
األمعــري والمكون مــن أربعة طوابق 
وللمــرة الرابعة علــى التوالي، وذلك 

خال عملية اقتحام للمخيم استمرت 
أكثــر من ســت ســاعات، وذلــك في 
سلسلة اعتداءات بحق شعبنا بالضفة 

المحتلة.
وفي ســياق آخر، طالب بحر، المجتمع 
الدولــي بحمايــة أهالي األســرى من 
االحتــال وأجهزته ومحاكمه  بلطجة 
الصورية، داعيًا البرلمانات األوروبية 
والدولية للوقوف على أوضاع األسرى 
ونقــل معاناتهــم للمجتمــع الدولــي 
وللمؤسســات الحقوقية الدولية حتى 
تتظافــر الجهــود من أجــل نصرتهم 
لضمــان  االحتــال  علــى  والضغــط 

االفراج عنهم.
وأكد أن ملف األسرى، يحظى باهتمام 
الكل الفلســطيني ويأتي على ســلم 
أولويات عمــل المجلس التشــريعي، 
داعيا فصائــل المقاومة للعمل بكافة 
السبل إلطاق ســراحهم من سجون 

االحتال.

التشريعي يعقد ورشة عمل لمناقشة 
األولويات البحثية للعام القادم

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني 
ورشــة عمل بعنوان "أولويات البحث 
البرلماني خال العــام 2019" وذلك 
في إطار تطوير كادر العاملين بلجان 
المجلس ووحدة البحــوث البرلمانية، 
اإلداري  الطاقــم  أداء  ولتطويــر 
وخاصة فيما يتعلــق بمراحل تطوير 

التشريعات واعتمادها وفًقا لاصول.
وحضر الورشة األمين العام للمجلس 
التشريعي د. نافذ المدهون، واألمين 
العــام المســاعد للشــؤون اإلداريــة 
ثروت البيك، ومدير عام اللجان أكرم 
السحار، ومدير عام الشؤون القانونية 
أمجــد األغــا، باإلضافة لمديــر وحدة 
البحوث البرلمانية إبراهيم المصري، 
وعدد مــن مقرري اللجــان بالمجلس 

التشريعي. 
مــن ناحيته عرض المصــري، أهداف 
وأهميــة وآليات عمل دائــرة البحوث 
البرلمانيــة، مشــددًا علــى ضــرورة 
توافــق العناويــن البحثية مــع واقع 
أجنــدة االحتياجــات البحثيــة للعــام 

القادم، منوها لاستفادة من المراكز 
البحثية الرســمية واألهلية والبحوث 
الجامعــات  عــن  الصــادرة  العلميــة 

ومؤسسات التعليم العالي.   
بــدوره أشــار أميــن عام التشــريعي 
أن  إلــى  المدهــون،  نافــذ  الدكتــور 
أهــم اختصاصات  تناولــت  الورشــة 
البرلمانيــة  البحــوث  ومهــام وحــدة 
العاملــة فــي المجلــس التشــريعي، 
واســتعدادات الوحــدة للتعاطــي مع 
المتغيــرات السياســية واالجتماعيــة 
واالقتصادية التي تطرأ في المجتمع 

الفلسطيني.
بدورهــم ناقــش المشــاركون فــي 
الورشــة سُــبل تطوير آليات وأسس 
المجلــس  فــي  الرقابــي  العمــل 
التشــريعي والمتابعــة البحثيــة في 
المجــاالت المختلفــة، مؤكدين على 
والدراسات  بالبحوث  التعمق  ضروري 
البرلمانيــة التــي تنســجم مــع واقع 
التشــريعات المعروضة علــى أجندة 

المجلس خال عام 2019.

بضــرورة  الورشــة  وأوصــت  هــذا 
التواصل مع مؤسسات التعليم العالي 
والجامعات الفلسطينية بهدف تنسيق 
العمــل البحثي فيها بما يتناســب مع 
احتياجــات المجلــس والرؤية العلمية 
ومؤسســات  بالجامعــات  والبحثيــة 

التعليم العالي في فلسطين.
وطالب المشــاركون بضرورة تفعيل 
وتقييم وتحليل التشــريعات والبحث 
عن آليات عمــل للتواصل مع الجهات 
لتقييــم  والقضائيــة  التنفيذيــة 
التشريعات ســارية المفعول والعمل 
على تعديلها بما ينسجم مع متغيرات 
الســاحة الفلســطينية، داعين لمزيد 
مــن الــورش والبحــوث المتخصصة 

إلثراء العمل البحثي البرلماني.
ومــن الجديــر ذكره أن هذه الورشــة 
جــاءت في إطار تطويــر عمل وحدات 
ولجــان المجلــس التشــريعي ومــن 
المتوقــع أن تعقــد كل لجنة ورشــة 
مماثلــة لوضع رؤيتهــا وخطة عملها 

للعام القادم.  

هكذا علق خبير قانون دولي على قرار عباس حل التشريعي 
وصف رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج 
وخبير القانون الدولي أنيس القاسم، خطوة محمود 
عبــاس، بحّل المجلس التشــريعي الفلســطيني، 
بـ"العبثيــة، والتي تحمل في طياتها شــبهة وعدم 

وضوح رؤية.
وأكــد أن قــرار عبــاس يعبر عــن تخبــط القيادة 
الفلســطينية، "ألن حل المجلس وبقائه، ليس هو 

الهم األكبر الذي يواجه القضية الفلسطينية".
وعدّ القاســم، أن كل شــيء في تركيبة الســلطة 

أصبــح باطــا، ألنــه فقــد مشــروعيته الزمنيــة 
والقانونيــة، ودلــل علــى حديثه قائــا: "فرئيس 
السلطة محمود عباس ذاته، له عشر سنوات رئيسا 
دون أي سند قانوني". أما عن تداعيات القرار ومدى 
تأثيرها على القضية الفلســطينية، أبدى "قاسم" 
خشــيته من تعزيز االنقســام الفلسطيني، مطالبا 
الســلطة بدال من هذه "المهاترات"، بإعادة هيكلة 
منظمة التحرير واالنسحاب من اتفاق أوسلو فورا، 

ووقف التنسيق األمني بالمطلق.

وأكد القاسم، أن القرار ليس له أي قيمة دستورية 
أو قانونية، وال يعدو كونه قرارًا سياســيًّا لن يغير 
من الواقع شــيئًا، إذ إن المجلس التشــريعي ســيد 
نفســه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، 

وما بني على باطل فهو باطل.
وكان محمــود عباس، أعلن مؤخــرًا، حل المجلس 
التشــريعي وفقا لقرار المحكمة الدســتورية، وهو 
ما اعتبره المراقبون والمحللون والسياسيون إجراًء 

تعسفيًا من شأنه أن ينهي التعددية السياسية.

عبثي وغير قانوني

د. بحر يبرق لرئيس مجلس الشورى القطري مهنًئا باليوم الوطني
هنأ النائب األول لرئيس التشــريعي أحمد بحر، 
دولة قطر الشــقيقة بمناســبة يومها الوطني، 
جاء ذلك خال رســالة أبرق بها لرئيس مجلس 
الشــورى القطري أحمد بن عبــد اهلل بن زيد آل 
محمود. وجــاء في الرســالة: "تهديكم رئاســة 
المجلس التشريعي الفلسطيني أطيب تحياتها 
وأعطرها، وتتمنى لكــم موفور الصحة العافية 

وهي فلسطين". 
وأشــار بحر في رسالته أن شــعبنا الفلسطيني 
يرى فــي دولة قطــر الشــقيقة، رافعــة مهمة 
لنصــرة القضيــة الفلســطينية فــي مختلــف 
المجــاالت وعنصر دعم وإســناد حيوي للقدس 
وأهلهــا الصامديــن فــي مواجهــة المخططات 

السوداء واإلجراءات الحاقدة التي تستهدفها.

ويسعدنا أن نتقدم إلى معاليكم وإلى دولة قطر 
الشــقيقة، أميرًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، بأحر 
التهاني بمناســبة إحيــاء اليــوم الوطني لدولة 
قطــر، داعيــن اهلل أن ينعم عليكــم بمزيد من 
األمن واألمان والرخاء واالستقرار، وأن يحفظكم 
من كيد الكائدين، ويديمكم سندًا وذخرًا لقضايا 
أمتكم، وفــي مقدمتها قضية األمــة المركزية 
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أخبار ومقاالت

دكتاريوية عباس إلى أيّن!؟
ثمة حالة من العبث والغباء السياسي تجتاح سلطة رام اهلل وقيادة حركة فتح، إذ أن سلسلة القرارات 
العنصرية واإلجراءات الاإنسانية التي فرضها محمود عباس على غزة وأهلها الصامدين عقابًا لهم 
على احتضانهم للمقاومة وتمسكهم بحقوقهم وثوابتهم الوطنية، لم تؤتِ أكلها وارتدت وبااًل على 
أصحابها، وبداًل من ان تدفع غزة وأهلها للركوع واالستسام فإنها زادتهم قوة على قوتهم وعزمًا 

فوق عزمهم ومنحتهم مزيدًا من اإلصرار على دعم المقاومة واحتضانها مهما بلغت التضحيات.
وبالرغــم من أن الســحر انقلب على الســاحر، إال أن عبــاس وفريقه لم يعوا الدرس جيــدًا وال زال 
يحدوهــم األمل في رؤية غــزة وأهلها وهم يرفعون الرايات البيضاء، مدفوعين بتنســيق وتعاون 
أمنــي عاٍل مع االحتال الصهيوني، فها هو عباس يصدر قرارًا غاشــمًا بحل المجلس التشــريعي 
استنادًا إلى قرار من محكمة الدستورية، قضاتها من حركة فتح، ومعينين من قبل عباس نفسه، 
ولم تستوفِ أي شــرط من شروط القبول والمصادقة القانونية والدستورية كي تملك حق العمل 

وإصدار القرارات فيما بخص الشأن الوطني واألوضاع القانونية والدستورية.
إننا كفلسطينيين، نواجه اليوم صورة جديدة من صور العدوان على حقوقنا ومؤسساتنا الوطنية، ال 
تأبه لقانون أو دستور وال تقيم وزنًا لمبادئ أو قيم واخاقيات، بل إن هذه الهجمة الغاشمة تجردت 
بالكامل من أدنى معاني اإلنسانية وتحولت إلى بلدوزر عنصري يهدم كل ما هو حيّ وجميل في 

شعبنا وقضيتنا.
إن الحقيقــة األهــم التي ينبغي إدراكها أن قضية المجلس التشــريعي والقــرار الصادر عن عباس 
بحله ليســت قانونية أساســًا رغم عدم قانونية ودســتورية تشــكيل المحكمة الدســتورية وعدم 
امتاك عباس منتهي الوالية القانونية والدستورية الصاحية القانونية والدستورية لحل المجلس 
التشــريعي، بل إن القضية سياســية بامتياز وترمي إلى تحقيق جملة مــن األهداف الخبيثة خال 

المرحلة القادمة.
وتتمثل هذه األهداف في ســحب ورقة الشــرعية من األغلبية البرلمانيــة المنتخبة، وتكريس كل 
الســلطات التنفيذية والتشــريعية والقضائية في  يد عباس، واإلسهام الفاعل في تنفيذ المخطط 
األمريكي والصهيوني المعروف باسم " صفقة القرن " من خال عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية 
وباقي أجزاء الوطن، وتضييق الخناق سياسيًا على نواب كتلة التغيير واإلصاح البرلمانية ومنعهم 
من أداء دورهم الدبلوماسي خارج الوطن، ومحاولة الترتيب النتخابات يتم تشكيلها وفق المقاسات 
الفتحاويــة في الضفة الغربية بهدف تجديد شــرعيته المزعومة وإقصاء قوى المقاومة عن ســدة 

المسؤولية الوطنية لخدمة شعبنا وصيانة حقوقه ومصالحه الوطنية.
إن مشكلتنا الفلسطينية ليست مشكلة مجلس تشريعي أو مشكلة انتخابات، بل تتمثل في رفض 
محمــود عباس وحركــة للوحدة والشــراكة الوطنية والرغبة فــي األثرة والتفــرد واقصاء اآلخرين 

واالستنكاف عن بناء استراتيجية وطنية موحدة إلدارة الصراع مع االحتال.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نؤكد أن المنهجية السياسية والفئوية والشخصية لمحمود 
عباس وهيمنته المطلقة على القرار الفلسطيني والسياسة الفلسطينية لها تداعيات بالغة الخطورة 
على القضية الفلسطينية والوضع الفلسطيني الداخلي والنسيج المجتمعي الفلسطيني، وأن عباس 
الذي انتهت واليته القانونية والدستورية عام 2009 ال يحق له اتخاذ القرارات المصيرية بحجم حل 

المجلس التشريعي أو غير ذلك من القرارات التي تخص شعبنا وقضيتنا.
لقــد بات واضحًا لكل أبناء شــعبنا وأمتنــا أن محمود عباس أضحى مغتصبًا للســلطة وأنه يمارس 
البلطجــة السياســية والقانونية واألمنية ولم يعــد يحتفظ بأهليته السياســية واألمنية والوطنية 
واألخاقية واإلنسانية للبقاء في مناصبه السياسية المختلفة، وأن الواجب الوطني المقدس يقتضي 
تشكيل جبهة عريضة تشكل أوسع اصطفاف وطني فلسطيني، فصائليًا وشعبيًا، من أجل مواجهة 
النهج الكارثي الذي يقوده عباس وسلوكه المبرمج لتدمير النظام السياسي الفلسطيني وزج شعبنا 

الفلسطيني وقضيته الوطنية نحو الهاوية.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني ندعو األشقاء المصريين إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء العبث 
والكجون السياسي لمحمود عباس والعمل على لجم نزاوته السياسية التي تحمل تداعيات خطيرة 

ذات أبعاد سياسية وجغرافية على قطاع غزة وعاقته باألمن القومي المصري.
كما ندعو البرلمانات العربية واإلسامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسامي التخاذ موقف 
جاد وحقيقي للدفاع عن الشــرعية السياســية والقانونية التي يمثلها المجلس التشــريعي ونوابه 

المنتخبين.
وختامًا.. فإننا في المجلس التشريعي نؤكد على دعمنا الكامل إلجراء انتخابات عامة وفق المبادئ 
والتوافقات الوطنية ووفق األصول القانونية والدســتورية للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس 
الوطنــي، كما نؤكد أننا ســنبقى األوفياء لشــعبنا ووطننا وقضيتنا، وأننا ســنواصل أداء رســالتنا 

الوطنية والبرلمانية رغمًا عن عبث العابثين وتآمر المتآمرين. 
ْكَثَر النَّاِس َل َيْعَلُموَن "

َ
ِكنَّ أ ْمِرِه َوَلٰ

َ
" َواللَُّه َغاِلٌب َعَلٰى أ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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بحثوا إجراءات تهويد القدس.. 
نواب الضفة يلتقون وفد برلماني ايرلندي 

التقــى عدد من أعضاء المجلس التشــريعي بالضفة 
الغربيــة مع وفــد برلماني ايرلندي كان على رأســه 
رئيســة حزب الشــين فيــن االيرلنــدي النائبة ماري 
ماكدونالد، رافقها ثاث برلمانيين من حزبها وأعضاء 
فــي الجمعية اإلقليمية االيرلنديــة، وهم: "ديكان، 
كيرني، وبات شــيهان"، باإلضافة لمدير مكتب حزب 
الشــين فين بالجمهورية االيرلندية، سيريان كوين، 
فيمــا ضم وفد نــواب التشــريعي ُكًا مــن: محمود 
مصلح، محمد طوطح، محمد أبو طير، وأيمن دراغمة. 
وقــدم النــواب بدورهم شــرحًا عن واقــع األراضي 
الفلســطينية المحتلــة، منوهين إلى انعــدام األفق 
السياســي نتيجة لسياســات االحتــال القائمة على 
التهجير واالستيطان، منددين بعدم وجود إرادة لدى 

المجتمع الدولي لفرض حل على قيادة الكيان.
وتناول النائبان المبعدان عــن مدينة القدس محمد 
طوطح ومحمد أبو طيــر، ملف االبعاد وما تعرض له 
النواب من سحب هوياتهم واعتقالهم وابعادهم عن 
مدينة القدس إلى الضفة الغربية، مشيرين لخطورة 

األوضاع في القدس جراء سياســة االحتال الساعية 
لتهويد المدينة، ومنددين بسياســات االحتال بحق 

أسرانا األبطال في السجون. 
من ناحيتها أكدت رئيسة حزب الشين فين االيرلندي 
النائبة ماري ماكدونالد، على حق الشعب الفلسطيني 
المحتلــة،  أرضــه  وتحريــر  واالســتقال  بالحريــة 
معربــة عن موقف بادها الداعم للشــعب والقضية 
الفلســطينية، ورافضة إجراءات االحتال في القدس 
وكل مــا من شــأنه تهويد المدينــة، داعية المجتمع 
الدولي لاطاع على معاناة األســرى الفلسطينيين 

في سجون االحتال والعمل على تحريرهم. 
ودعت ماكدونالد، لعمل دبلوماسي دولي بهدف إيجاد 
حل عادل قائم على االعتراف بالحقوق الفلسطينية، 
مستعرضة تجربة حزبها في مقاومة الظلم واالحتال 
وصواًل للحقوق المشــروعة للشعب اإليرلندي، والتي 
يقــاس عليها حق الشــعب الفلســطيني في مقاومة 
االحتــال والســعي من أجــل تحقيق حلمــه بالدولة 

والحرية واالستقال.

بحر يهاتف ذوي الشهيدين نعالوة والبرغوثي 
ويدعو الضفة لتدفيع االحتالل ثمن جرائمه

ندد النائــب األول لرئيــس المجلس التشــريعي أحمد بحر، 
بعمليــة اقتحــام قوات االحتال قرية ســردا قضــاء رام اهلل 
ومخيم عســكر بنابلس المحتلة واغتيال الشــهيدين أشرف 
نعالــوة وصالــح البرغوثــي، وتســاءل بحر، عــن دور األمن 
الفلســطيني الذي قال إنه ال يمــارس وال يبذل أي جهود من 
أجل حماية شــعبنا عاوة على أنه يمارس التنســيق األمني 

مع االحتال. 
جــاءت تصريحات بحر، لدى اجــراءه مكالمتين هاتفيتين مع 
ذوي الشــهيدين نعالــوة والبرغوثــي، أكد خالهمــا على أن 
المقاومة في الضفة الغربية ستتصاعد وتستمر إلى أن يزول 
االحتــال، منوهًا إلى أن كل محاوالت االحتال باســتئصال 
المقاومة في الضفة ستبوء بالفشل، وأن الفشل الذريع الذي 

منيّ بها االحتال خال "9" أسابيع من مطاردة أشرف نعالوة 
لهو خير دليل على ذلك.

وأهاب بحر، أثناء المكالمتين بأهلنا بالضفة الغربية لحماية 
ظهر المقاومة وتشكيل نصير لها رغم أنف االحتال وأجهزة 
أمن السلطة، مؤكدًا أن المقاومة في الضفة الغربية المحتلة 
ستشــهد تصاعــد أكبر خــال المرحلة المقبلــة، وأن عملية 
بركان والعلميات األخرى التي نفذها نعالوة ورفاقه لن تكون 

األخيرة. 
ووصف جرائم االحتال التي يرتكبها بالضفة الغربية المحتلة 
بإرهاب دولة منظم ومخالف لقواعد القانون الدولي والقانون 
الدولي اإلنســاني، مؤكدًا أن ما جرى بحق الشهيدين نعالوة 

والبرغوثي هو بمثابة اعدام ميداني خارج إطار القانون.
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تقرير

خـــالل جلســـة عقـدهــا الـتشـــريعــي رفضــــا لقــرار حلـــه 

بحر:  عباس الــذي لم يعد رئيســًا وعلــى الفصائل 
واملؤسسات الحقوقية التحرك قضائيًا لنقل صالحياته 

لرئيس التشريعي
رفض المجلس التشــريعي الفلســطيني قرار المحكمة الدستورية 
القاضي بحل المجلس، مؤكدين أن قرار تشكيل المحكمة المذكورة 
هــو قــرار باطل في أصلــه، وما بُني علــى باطل فهــو باطل، جاء 
ذلك خالل جلســة عقدها التشــريعي بحضور نواب مــن كتلتي فتح 
وحماس البرلمانيتين باإلضافة لنواب مستقلين، وممثلين عن الفصائل 
الفلسطينية، بدوره شدد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد 
بحر، في كلمة له في مستهل الجلسة التي عقدها التشريعي أمس 
بمقره، على أن عباس لم يعد يتمتع بالشرعية الدستورية والقانونية 
للقيام بمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في القانون األساسي، 
داعيًا الفصائل والمؤسسات الرسمية واألهلية للتحرك قضائيا لعزله 
ونقل صالحياته لرئيس المجلس التشــريعي، هذا وأقر النواب تقرير 
اللجنة القانونية الذي تــاله النائب أحمد أبو حلبية، وأعلن فيه رفض 
قرار الدســتورية واعتباره باطال ومنعدمًا، "البرلمان" تابعت الجلسة 

وأعدت التقرير التالي: 

عباس عراب صفقة القرن وهو خائن لشعبه ومغتصب للسلطة 
وعلينا عزله ومحاكمته شعبيًا وقضائيًا النواب: 

ديكتاتور العصر
بدوره شــدد أحمد بحــر، في كلمته أن الســيد 
محمود عباس، يسعى إلحكام سيطرته وتفرده 
بالقــرار الفلســطيني وتكريس كل الســلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية بيده، واصًفا 

إياه بديكتاتور العصر. 
وأعتبــر بحــر، أن قــرار مــا يســمى بالمحكمة 
حالــة  تكريــس  فــي  مســاهمة  الدســتورية 
االنقســام، مشــيرًا لرفــض كافــة الفصائــل 
الفلسطينية ونواب التيار اإلصاحي في حركة 
فتح والنواب المستقلين باإلضافة إلى الرفض 
الشعبي والمؤسساتي وكافة الخبراء القانونيين 
والمؤتمر الشــعبي لفلسطيني أوروبا لقرار حل 

التشريعي. 
لم يعد رئيًسا

وأشار بحر، إلى أن محمود عباس، لم يعد يتمتع 
بالشرعية الدستورية والقانونية للقيام بمهامه 
واختصاصاتــه المنصوص عليها فــي القانون 
والمؤسســات  الفصائــل  مطالبًــا  األساســي، 
الحقوقية الفلســطينية بالتحرك قضائيًا لنقل 
مهامه وصاحياته لرئيس المجلس التشريعي 
وفقًا ألحــكام القانون األساســي تمهيدًا إلجراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.
مجلس فاعل

بحل المجلس التشريعي، وقد جاء التقرير على 
النحو التالي: 

أواًل: بطالن تشكيل المحكمة الدستورية العليا من 
الناحيتين القانونية والدستورية

تشــكلت المحكمــة الدســتورية العليــا "غيــر 
الشــرعية" بمرســوم صادر عن السيد/ محمود 
عبــاس بعد انتهــاء واليتــه القانونية وشــغور 
منصبــه بأكثــر من ســت ســنوات، حيث صدر 
قــرار التشــكيل بتاريــخ 3/4/2016 ولم يراع 
هذا المرســوم اإلجــراءات القانونية الشــكلية 
والموضوعيــة المنصــوص عليهــا فــي قانون 
المحكمــة الدســتورية رقم )3( لســنة 2006م 
في إشــارة واضحة إلى بطان إجراءات تشكيل 
المحكمة وهذا بدوره يشــكل بطانًا لجميع ما 
يصدر عن هذه المحكمــة من احكام أو أوامر أو 
قرارات وذلك باالستناد إلى المبدأ القانوني "ما 

بني على باطل فهو باطل".
وعليــه فإن قرار المحكمة الدســتورية القاضي 

وأكــد أن المجلــس التشــريعي كان ومــا زال 
وسيبقى فاعًا، مشــيرًا إلصدار المجلس أكثر 
من ســتين قانون خال الفتــرة 2007-2018، 
باإلضافــة ما يزيد عــن 500 قرار في المجاالت 

التشريعية والرقابية. 
وشــدد على أن التشريعي سيســتمر في تأدية 
مهامــه التشــريعية والرقابية على المســتوى 
الداخلــي والخارجــي، مهيبا بأعضــاء المجلس 
التشــريعي كافــة للوقــوف في وجــه المؤامرة 
الكبيــرة لحــل المجلــس ورفــض اإلمــاءات 
السياســية التي يحاول البعض تسويقها تحت 
عناويــن ظاهرهــا وطنــي وباطنهــا االضــرار 

بشعبنا وقضيته.
وأكــد بحر، على تمســك شــعبنا بأهمية إجراء 
انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني 
ووفقــا لألولويات الدســتورية، قائــًا:" األصل 
أن نبــدأ باالنتخابات الرئاســية حتى يكون لدى 
الشــعب الفلسطيني رئيس شــرعي يدعو الى 
انتخابات تشــريعية وانتخابــات مجلس وطني 
وفقــًا لقانــون االنتخابــات بــداًل مــن أن تبقى 
سلطات الشعب الفلسطيني رهينة بيد عباس". 
تقرير اللجنة القانونية حــول بطالن قرار المحكمة 

الدستورية بحل التشريعي
  بدوره تا النائب أحمد أبو حلبية، تقرير اللجنة 
القانونية حول بطان قرار المحكمة الدستورية 

بحــل المجلس التشــريعي والصــادر عن هذه 
المحكمة غير الشــرعية يعد قرارًا باطًا وليس 

له ايُّ قيمة قانونية، ويعتبر كأن لم يكن.
 ومــن الجديــر ذكــره أن المحكمة الدســتورية 
غير الشرعية ناقضت نفسها بهذا القرار حينما 
أوصت فــي قرارها رقــم 3/2016م بمد والية 
المجلس التشــريعي حتى يتــم انتخاب مجلس 
تشريعي جديد ويقســم األعضاء الجدد اليمين 

الدستورية.
ثانيًا: موقف القانون الفلسطيني من حل المجلس 

التشريعي
يحظر القانون األساســي الفلســطيني على أي 
من السلطات التدخل في عمل السلطة األخرى 
إال وفقــًا للقانــون، وقــد نصــت المــادة "113" 
علــى أنــه :"ال يجوز حــل المجلس التشــريعي 
الفلســطيني أو تعطيلــه خــال فتــرة حالــة 
الطــوارئ؛ وهذا يؤكد بما ال يدع مجااًل للشــك 
من أن أيًا من الســلطتين التنفيذية والقضائية 
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خـــالل جلســـة عقـدهــا الـتشـــريعــي رفضــــا لقــرار حلـــه 

أبو حلبية:  قرار سياسي وال عالقة له بالقانون 
وبطــالن  املحكمــة  اختصــاص  النعــدام  ومنعــدم 

تشكيلها

عباس عراب صفقة القرن وهو خائن لشعبه ومغتصب للسلطة 
وعلينا عزله ومحاكمته شعبيًا وقضائيًا

مداخالت النواب 

ال تســتطيع حل المجلس التشريعي فالمجلس 
التشريعي سيد نفسه، وبالتالي ال تنتهي والية 
المجلس التشريعي إال بأداء األعضاء المنتخبين 

الجدد اليمين الدستورية.
ثالثًا: السند الدستوري الستمرارية والية المجلس 

التشريعي
 نصت المادة )47( مكرر من القانون األساســي 
المعدل لسنة 2005 على أنه  " تنتهي مدة والية 
المجلــس التشــريعي القائم عنــد أداء أعضاء 

المجلس الجديد المنتخب اليمين  الدستورية". 
رابعــًا: انتفاء األهليــة القانونية وانتهــاء الوالية 

الدستورية لعباس
تؤكــد اللجنــة القانونية أن محمــود عباس قد 
انتهت واليته الدســتورية بتاريــخ 9/1/2009 
اســتنادًا للمــادة )36( مــن القانون األساســي 
المعدل لســنة 2005 التي نصت على أن: )مدة 
رئاســة الســلطة الوطنيــة هي أربع ســنوات، 

لفســادهم وممارسة أعمالهم بشــكل مخالف 
للقانون، وعملهم علــى تقويض نظام الحكم 
في فلســطين من خال إصدار قرارات وأحكام 

ال عاقة لها بالقانون والعدالة.
6.اعتبــار قرار تشــكيل المحكمة الدســتورية 
باطا وكذلــك اعتبار قرارهــا منعدما النعدام 

اختصاص المحكمة وبطان تشكيلها. 
7.دعوة كافــة الكتل والقوائــم البرلمانية الى 
مجابهة هــذا القرار والتصدي له لما يحمله من 

انتهاك صارخ للقوانين الفلسطينية.
8. دعــوة القوائم والكتــل البرلمانية كافة إلى 
الشروع في تدشين حملة دولية واسعة لفضح 
ممارســات عباس وتماديه في خــرق القوانين 
والتشــريعات  للمواثيــق  وانتهاكــه  الوطنيــة 

الدولية.

ويحق للرئيس ترشــيح نفســه لفترة رئاســية 
ثانية، على أال يشغل منصب الرئاسة أكثر من 

دورتين متتاليتين(.
التوصيات

1.التأكيــد على أن المجلس التشــريعي ســيد 
نفســه وال يملك أحد انهاء شــرعيته القانونية 

وصفته التمثيلية.
2.استمرار المجلس التشريعي بممارسة أعماله 
ومهامه كالمعتــاد وفقا لمقتضيــات المصلحة 
العامــة؛ واعتبــار قــرار حلــه ال قيمــة لــه من 

الناحيتين القانونية والشرعية.
3.الطعن أمام المحكمــة العليا بفقدان محمود 

عباس لألهلية القانونية والسياسية.
4.العمل على تقديم عباس وزمرته إلى القضاء 
ومحاكمتهــم على األفعــال اإلجرامية الصادرة 

عنهم.
مــن  المشــكلة  المحكمــة  رئيــس  5.إحالــة 
قبل عبــاس وأعضائهــا للقضاء الفلســطيني 

9.توجيه رســائل إلــى برلمانــات العالم كافة 
لتوضيح سياسة عباس باغتصابه السلطة.

10.وضــع جامعــة الــدول العربية فــي حقيقة 
األوضــاع في قطاع غزة وتجديــد التأكيد على 
الجهوزية التامة واالستعداد لاحتكام لصندوق 
االقتراع وإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية 

والمجلس الوطني.
لشــجب  الفلســطينية  الفصائــل  11.دعــوة 
الممارسات التسلطية المنفردة لعباس وتماديه 
فــي التغول على الســلطات واالمعان في خرق 

القوانين.
12.انعقاد المجلس التشــريعي بكافة أعضائه 
والقوائم والكتل البرلمانية لبحث أهلية محمود 

عباس السياسية.

النائب محمود الزهار
النائــب  اعتبــر 
محمــود الزهــار أن 
مــن خال  عبــاس 
قــرار محكمته غير 
التــي  الدســتورية 
شكلها يســارع في 
صفقــة  تحقيــق 
القــرن، مؤكــدًا أن 
ال أحــدا مهمــا كان 

منصبه يمكن له حل المجلس التشريعي الذي 
هو سيد نفسه.

وطالــب حركــة فتــح أن تقول كلمتهــا وتحدد 
موقفها، مضيفا "السلطة حتى اللحظة مشروع 
أمنــى مدنــس مع العــدو"، مبينــا أن المجلس 
سيســعى لمحاكمة أعضاء ما تسمى المحكمة 
الدســتورية علــى جرائمهــا التي ســببتها في 

تدمير النظام السياسي الفلسطيني.
النائب أشرف جمعة

قــال:" إن المحكمة 
الدستورية مشكوك 
بهــا أصــا وقانونا 
تشكيلها،  من حيث 
الواجــب  ومــن 
تشــكيلها بحضــور 
الســلطة  رئيــس 
األعلــى  والقضــاء 

ورئيس المجلس التشريعي ولم يحضر رئيس 
المجلس وبالتالي الثقة بها منزوعة". 

وأكد على أن كل ما يصدر عن رئيس المحكمة 
الدســتورية هو باطل، وتابــع "من صاحياتها 

أصا فيما لو كانت دســتورية تفسير القوانين 
وليس حل التشــريعي ومن صاحياتها فحص 
األهليــة للرئيس، مشــددًا أن القرار سياســي 

بامتياز.
النائب جمال الخضري

أكد أن القرار ال عاقة 
له بالقانون، وال يوجد 
أي جهــة مهمــا كانت 
لهــا حق حل المجلس 
بنــاء على المــادة 47 
 113 والمــادة  مكــرر 
التي تنص على عدم 
جواز حل التشــريعي 

حتى في حال األوضاع االستثنائية. 
وشــدد علــى ضــرورة أن يقف جمــوع فصائل 
شــعبنا وقواه صف واحــد للدفاع عــن القانون 

األساسي وهو المعتدى عليه.
النائب مروان أبو راس

طالب بتقديم محمود 
للمحاكمــة  عبــاس 
علــى جرائمــه التــي 
يرتكبها بحق شــعبنا 
والتــي  الفلســطيني 
كان آخرهــا تشــكيل 
محكمة غير دستورية 
أوصاها بحل المجلس 

التشريعي المنتخب.
وأكــد أن محمــود عبــاس جــزء من المشــروع 
الصهيونــي وهــو أخطر على قضيتنا وشــعبنا 
من االحتال لما يقوم به من تشــتيت وتقسيم 

وترسيخ لانقسام بين أبناء شعبنا.
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<< مداخالت النواب
النائب يونس االسطل

قــال إن المحكمة الدســتورية 
ملغــاة ألنهــا تتبنى مــا يقوم 
نظــره،  ووجهــة  عبــاس  بــه 
معتبــرا خطــوة المحكمة غير 
المجلــس  بحــل  الدســتورية 
سياســية  قنبلــة  التشــريعي 

ســتقتل صاحبها، وتابع " يريــد محمود عباس تملك 
الســلطات الثــاث في يــده، ويذهب لصفقــة القرن 

ويضيف جريمة جديدة لجرائمه".
وشدد على ضرورة تفعيل المقاومة في غزة والضفة 
لمواجهــة االحتال ومواجهة صفقــة القرن والحفاظ 

على ثوابتنا وتحرير أرضنا.
النائب يوسف الشرافي

أكد أن المحكمة الدستورية ال 
عاقة لها علــى االطاق بحل 
والدستور  التشريعي  المجلس 
المجلــس  أن  علــى  يؤكــد 
التشــريعي هو سيد نفسه وال 

يستطيع أحد حله بل ونص القانون على أنه حتى في 
حال الطوارئ ال يحل المجلس التشريعي. 

 وأوضــح النائــب الشــرافي أن عباس فاقــد األهلية 
ناهيــك على أنه ال يمثل الشــعب الفلســطيني منذ 
انتهاء صاحيتها في 9/1/2009 وأنه ديكتاتور يمثل 
طعنــة في خاصــرة الشــعب الفلســطيني والقضية 
الفلسطينية، واصفًا عباس بالخادم األمين لاحتال 
الصهيوني، وأن المحكمة الدســتورية باطلة وكذلك 

قرارها. 
النائب جميلة الشنطي

المحكمــة  أن  أوضحــت 
الدســتورية غير شرعية وغير 
دســتورية وأنها شــكلت بدون 
توافــق فلســطيني، مشــيرًة 
إلى أن عباس حســب القانون 

األساسي الفلسطيني غير شرعي.
وبينــت النائــب الشــنطي أن المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني ومنــذ فــوز حمــاس باألغلبيــة فيــه 
نفــذت الســلطة واالحتــال الصهيونــي العديد من 
اإلجــراءات لتعطيل العمل فيه مــن خال االعتقاالت 
والتضيق. مؤكدة أن المجلس ســيواصل عمله رغم 
كل المؤامــرات، مضيفــة :" ســنبقى فــي عملنا في 

التشريعي ألن عباس لن يستطيع أن يحرك شيئًا". 
وأوضحــت أن خطاب عباس هو اســتمرار لانقســام 
وايذاء الشــعب الفلســطيني واســتمراره في محاربة 
المقاومــة في ظل اســتمرار االســتيطان في الضفة 

باطــل، وهــو قــرار سياســي 
بامتيــاز وهــو زلــزال للنظام 
وكل  الفلســطيني،  السياسي 
زلــزال لــه توابع وأخشــى من 

توابع القرار".
واعتبــر أن قــرار عبــاس بحل 
األوراق األخيرة  المجلس مــن 

لصفقــة القرن التــي تبيــن مامحها وســتؤدي في 
النهايــة إلى انفصــال القطــاع عن الضفــة الغربية 

المحتلة. 
النائب ماجد أبو شمالة

قال:" ال أحد يختلف عن بطان 
المحكمــة  وبطــان  القــرار 
الدستورية التي شكلها عباس 
والهدف من القرار فصل الضفة 
عن غــزة وهو تطبيــق فعلي 

لتنفيذ صفقة القرن".
ويجــب عقــد المجلس بكافــة أعضائه لبحــث أهلية 
عباس بحضــور ثلثي األعضــاء حتى يصبــح قرارنا 
نافــذا قانونيا وخاصة أن هــذا القرار يحتاج الى ثلثي 

األعضاء.
النائب هدى نعيم

أكــدت أن أبــو مــازن ال يعتبر 
القانون مرجعــا له عندما رفع 
الحصانــة عــن بعــض النواب 
وقطع رواتــب الموظفين، وما 
قــام بــه بحــل المجلــس هو 

بلطجة وعربدة ويجب الوقوف العملي وعدم االكتفاء 
باإلدانة، ويجــب على النواب فــي رام اهلل االعتصام 

داخل البرلمان وعدم الخروج منه. 
وتابعت "سنحافظ على حق الشعب الذي اختار نوابه، 
ويجب جمع التوقيعــات بالخارج والداخل بعدم أهلية 
أبو مــازن، وأنــه يقوم بتصفيــة الحســابات مع من 

يخالفه ولو ضاع الوطن".
النائب سالم سالمة

ناشد جميع النواب للوقوف في 
وجه محمــود عباس الذي يغرد 
خارج ســرب الوطنية والقضايا 
الفلســطينية ويتنصل من كل 
عمل وطني مقدس حتى يصف 

الشهداء بالقتلة ويتماهى بالتنسيق مع القتلة اليهود.
وتابــع "هو يمنع النواب من الوصول للمجلس وأغلق 
أبوابــه في وجوههــم، وال أحد يســتطيع وقف عمل 
المجلس التشــريعي فكيف لمحكمة غير قانونية أن 
تحل المجلس الذي هو المؤسسة الوحيدة التي ال أحد 

الغربية، مبينة أن خطاب عباس جاء بعد خطاب هنية 
الوحدوي والوطني والذي مد يده للمصالحة.

النائب عاطف عدوان
المحكمــة  قــرار  أن  أكــد 
الدســتورية بحــل التشــريعي 
وأن  دســتوري  وغيــر  باطــل 
انشــائها لم يكــن دســتوريًا، 
مشــيرًا أن المحكمــة ليس لها 
بحــل  لغيرهــا  وال  صاحيــة 

المجلــس التشــريعي وذلك فقــًا للقانون األساســي 
الفلســطيني، موضحًا بأن عباس من خال إجراءاته 

ينفذ صفقة القرن. 
وقــال النائب عدوان: "أن المجلس التشــريعي يمثل 
كل الشــعب الفلسطيني وهو مستمر بموجب أحكام 
القانــون األساســي بــأداء دوره الذي يعبر عــن إرادة 
الشــعب الفلســطيني فــي مواجهــة صفقــة القرن 
والمؤامرات الداخلية، عباس يدعي أنه يحارب صفقة 
القرن ولكن حقيقة سياساته تصب في تنفيذ صفقة 

القرن لصالح العدو الصهيوني".
وأضــاف الحكومة لــم تأخذ المصادقــة من المجلس 
التشريعي وبالتالي فهي غير شرعية، وهي منتقصة 
فا يوجد ال حكومة شــرعية، وال يوجــد حاليًا رئيس 
يخوله الشعب للعمل ألنه انتهت صاحيته منذ 2009 

وهو مغتصب لمنصب الرئيس".
النائب إسماعيل األشقر

قــال إن ما يفعلــه عباس عبر 
ما يسمى بالمحكمة دستورية 
المعينــة مــن قبلــه بلطجــة 
سياسية لتوسيع االنقسام بين 
غزة والضفــة وتمهيد لصفقة 

القرن، ومطلوب وقفة أمام الثلة الفاســدة التي تتخذ 
من المقاطعة مقر لها.

وشــدد على ضرورة توحيد العمــل الوطني وتفعيل 
المقاومة وتوقيــع جميع نواب المجلــس على الئحة 
تخاطــب برلمانــات العالــم حول جرائــم عباس ضد 
شعبنا، وشدد على مزيد من اللحمة الوطنية وتفعيل 

المقاومة وتعزيز عمل غرفة العمليات المشتركة.
وطالــب بمخاطبــة برلمانــات العالم وجامعــة الدول 
العربيــة والبرلمان األوروبــي بعريضة توضح اعتداء 
وتغول عباس على المجلس التشــريعي واستخدامه 
أدوات غير قانونية وغير شرعية لتدمير كل مكونات 

شعبنا الفلسطيني وفصل غزة عن الضفة الغربية.
النائب رجائي بركة

قال:" إن قــرار عباس بحل المجلس التشــريعي من 
خــال محكمة دســتورية شــكلها منفردا يعــد قرار 

يملك السيطرة عليها أو حلها، فالمجلس سيد نفسه".
النائب محمد فرج الغول

أكد النائب محمد فرج الغول أن 
ما تسمى بالمحكمة الدستورية 
جاءت لسحب البساط من أمام 
رئيس المجلس التشريعي كي 
ال يحل محل رئيس الســلطة، 

مطالبا بمحاكمة عباس بتهمة الخيانة العظمى.
وأكــد أن قرار عباس ومحكمته ال يســتوجب عليه أي 
اثار قانونية فكأنه لم يكن، مشددا على أن المجلس 
مستمر في ممارسة أعماله في غزة رغم تعطيله من 

قبل عباس في الضفة الغربية.
ولفــت أن المجلــس مســتمر فــي عمله حتــى اجراء 
انتخابات تشــريعية جديدة يختار الشعب من خالها 
ممثليه، واقترح أن تنفــذ التوصيات في التقرير، من 
خال تشــكيل لجنــة لتنفيذها وتقديــم المجرمين 
للنيابــة العامة تمهيــدا لمحاكمتهم أمــام المحاكم 

الفلسطينية.
النائب خليل الحية

ضــد  دعــاوى  برفــع  طالــب 
عباس ومــا تســمى المحكمة 
الدستورية أمام محاكم دولية، 
وقــال "مــا يســمى بالمحكمة 

الدســتورية أصدرت في حيثيات قرارها الا شــرعي 
عــدة قضايــا منهــا أن المجلــس معطل وهــذا غير 
صحيح"، وطالب برفع مذكرة للمحكمة العليا بتفنيد 

بنود المحكمة الدستورية غير الشرعية.
وأكد أن القضية سياسية بامتياز، وأن شعبنا محتاج لمزيد 

من األمل نحو الوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر.
وقــال": فــي ظــل تخبــط االحتــال وتــردي حالته 
البرلمانيــة واســتمراره بالعدوان على غزة وبشــكل 
متكــرر في هذه األثناء يقوم عباس بخلق حالة توتر 

جديدة لشعبنا بدل من أن نكون موحدين.
النائب صالح البردويل

البردويل  النائب صاح  شــدد 
على ضــرورة انعقاد المجلس 
التشــريعي، مؤكدا أن حماس 
مــع انتخابــات وفــق التوافق 
اتفاقيــة  حســب  الوطنــي 
2011 ويظــل يعمل المجلس 

التشريعي حتى يحل محله مجلس تشريعي جديد.
وأوصــى النائب البردويــل بان يتم اصــدار مذكرات 
اعتقال بما يسمون أنفسهم أعضاء محكمة دستورية 
ألنهم تعدو علــى إرادة الشــعب والقانون والمجلس 

التشريعي. 

لجــان المقاومــة الشــعبية: محمد أبو 
نصيرة

وفــي مداخلــة لممثــل لجــان المقاومة الشــعبية 
محمد أبــو نصيرة قــال إنه يســتوجب وضع رؤية 
استراتيجية وحدوية لمواجهة المخاطر التي تواجه 

قضايا شعبنا.
ولفت إلى أن قرار المحكمة قرار سياسي من عباس 
وتجاوز للقوانين الفلسطينية، وتابع "ستبق والية 
المجلس مستمرة حتى اجراء انتخابات وال يجوز حل 

المجلس حتى في حال الطوارئ".
أمين عام حركة األحرار: خالد أبو هالل

قــال أمين عام حركــة األحرار خالد أبــو هال، إن 
القرار صدر عن شخص يغتصب السلطة والمحكمة 
غيــر القانونيــة صــدر عنهــا قــرار غيــر مختص 

بصاحياتها حتى لو كانت قانونية.

وأشــار إلــى أن القــرار يهــدف لتصفية مــا تبق من 
مؤسســات شرعية على الســاحة الفلسطينية يدخل 
شــعبنا في مازق وانقســام كبير، داعيا لرفع الغطاء 
عن رئيس السلطة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لعزله.

حركة المجاهدين: أسعد أبو شريعة
قال أمين عام حركة المجاهدين أســعد أبو شريعة 
أن قرار عباس هو سياسي ليس له عاقة بالقانون 
ويعتبر ضربة قوية للنظام السياسي الفلسطيني، 
وينم عــن مؤامرة لعباس وفريقــه ويعتبر جريمة 
وطنية بحق فلســطين، وعباس يســعى للسيطرة 

على السطلة التشريعية والقضائية.
وطالــب بتشــكيل هيئــة وطنيــة تشــمل الــكل 
الفلســطيني تســعى إلعــادة الشــرعية للشــعب 

الفلسطيني بجميع مؤسساته.
جبهة النضال الوطني: جمال البطراوي

بــدوره قال ممثــل جبهــة النضال الوطنــي جمال 

البطــراوي أن القضية تعرضت عبــر تاريخ نضالها 
الطويل للكثير من محاوالت التأثير على إرادة شعبنا 
وحقوقــه التاريخية لصالح العصابــات الصهيونية، 
وقد صمد وقاوم وتمسك بأرضه ومقاومته، مشددًا 
علــى أن اعان محمود عباس بشــأن حل المجلس 
التشــريعي يأتي في سياق صفقة القرن وتنفيذها 

بل هو عرابها ومتورط فيها.
ودعا شعبنا وفصائله المقاومة الى العمل من أجل 
اســتمرار المجلس التشــريعي والضغــط على أبو 
مازن، والتصــدي لهذا القرار غير الوطني واالعان 

عن العصيان المدني في الضفة الغربية.
قوات الصاعقة: عمر النجار

أما ممثل قــوات الصاعة عمر النجــار، فقد أكد أن 
أبــو مازن يعاني مــن مرض حيث أنــه ال يرى أحد 
يشاركه في الوطن ويرى نفسه فوق القانون وهو 
فاقد لألهلية لمنصبه وقراره ومحكمته باطلة، وأبو 
مازن ال يؤمن بالشــراكة السياسية، وقد وضع أخر 
مسمار في نعش المصالحة، واستمرار لحالة التفرد 
والهيمنــة وال يريد انتخابات نزيه والقرار باطل وال 

يساوي الحبر الذي كتب به.

الجبهة الشعبية القيادة العامة: هاني حسونة 
أما ممثــل الجبهة الشــعبية القيــادة العامة هاني 
حســونة، فقد قال:" نلتقي اليوم في ظل قرار أبو 
مازن بحل المجلس التشــريعي، وهي المؤسســة 
الشــرعية التي جــاءت بانتخابات نزيهة شــهد لها 
العالم، وجــاء القــرار ونحن نحقــق االنتصار وفق 
االنتصار واشــعال المقاومة فــي الضفة ومواجهة 
المستوطنين وافشال األمريكيان بتجريم المقاومة 

في األمم المتحدة".
حركة المقاومة الشعبية: هاني األشقر

مــن ناحيته قال ممثــل المقاومة الشــعبية هاني 
األشقر "نحن في حركة المقاومة الشعبية نستنكر 
الخطوة التي تشكل خطورة على النظام السياسي 
الفلســطيني، وال يســتطيع أحد أن يحل المجلس 
الــذي هو ســيد نفســه وواليته تمتد حتى تســلم 

مجلس اخر منتخب". 
ولفــت إلى أن شــعبنا لــن يقبل إال رئيســا منتخبا 
من خال صناديــق االقتراع، ومن يقبل بغير ذلك 

فليصنع لنفسه منطقة خضراء".

تعليقات الفصائل
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شارك بمؤتمر برلمانيون ألجل القدس المنعقد بتركيا

وفد كتلة التغيير واإلصالح يزور إيران 
ويلتقي رئيس البرلمان ووزير الخارجية ورئيس األمن القومي

برلمانيون ألجل القدس
هــذا وحضر الوفــد المؤتمر البرلمانــي الثاني 
"برلمانيــون ألجــل القــدس" والــذي عُقد في 
اســطنبول بمشــاركة وفود برلمانية من "70" 
دولــة عربيــة وإســامية، وبحضــور رئيــس 
الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وزعماء 
أخريــن، ومن الجدير ذكــره أن الوفد يضم ُكًا 
مــن النواب: محمــود الزهار، مــروان أبو راس، 
مشــير المصري، ومحمد فرج الغول، يرافقهم 
مديــر عــام كتلة التغييــر واإلصــاح م. محمد 

رضوان. 
بدوره ألقــى رئيس الوفد ورئيس كتلة التغيير 
واالصــاح البرلمانيــة النائب محمــود الزهار، 

التــي تحاك ضــد القضيــة الفلســطينية على 
الصعيد الدولي. 

من ناحيته ثمن الزهار الموقف اإليراني الداعم 
للمقاومة الفلســطينية وكذلك الموقف المؤيد 
للقضية الفلســطينية فــي المحافــل الدولية، 
مثمنًا أيضًا الموقف اإليراني في الجمعية العامة 
لألمم المتحدة ضد مشــروع القــرار األمريكي 

إلدانة المقاومة.
وفــي نهاية اللقــاء وجه الزهــار، دعوة لرئيس 
البرلمان اإليراني لزيــارة قطاع غزة على رأس 

وفد برلماني. 
وزير الخارجية اإليراني

هــذا وعقد الوفــد اجتماعًا مع وزيــر الخارجية 
اإليراني محمد جــواد ظريف، وذلك بمقر وزارة 
الخارجيــة بطهران، حيــث ثمن رئيــس الوفد 
النائب الزهــار، مواقف إيــران الداعمة لحقوق 
شــعبنا في المحافــل الدوليــة ومواقــف وزير 
الخارجية ضد صفقة القرن وضد مشروع القرار 
األمريكــي في األمم المتحــدة إلدانة المقاومة 

الفلسطينية.
مــن جهتــه أكــد وزيــر الخارجية ظريــف على 
مواصلــة الجمهوريــة اإليرانيــة دعم وإســناد 
فلســطين في كافة المحافل وأمــام اإلجراءات 
والجرائــم التي يقوم بهــا االحتال الصهيوني 

بشكل مستمر بحق الشعب الفلسطيني.
األمانة العامة للبرلمانات االسامية

كما التقــى الوفد بنائــب األمين العــام التحاد 
مجالــس الــدول األعضــاء بمنظمــة التعــاون 

كلمة في ختام المؤتمر، أشــار فيها إلى أهمية 
مخرجات المؤتمر في التصدي لتغول االحتال 
الصهيونــي على الحقوق الفلســطينية، داعيًا 
لضــرورة تطبيــق مخرجــات المؤتمــر نصــرة 

للقدس والمسجد األقصى.
ودعــا الزهــار البرلمانييــن المشــاركين فــي 
المؤتمــر لمواصلــة جهودهم لدعــم القضية 
الفلســطينية، مؤكــدا علــى ضــرورة تفعيــل 
وتشكيل لجان فلســطين في كافة البرلمانات 
العربية واإلسامية، مشيدا باهتمام جمهورية 
تركيا رئاســة وبرلمانًا وحكومًة وشعبًا، بقضايا 
األمة اإلســامية والقضية الفلسطينية، مثمنًا 
جهــد رابطة برلمانيــون ألجل القــدس وكافة 
البرلمانييــن الذيــن أكدوا دعمهم واســنادهم 

للقضية الفلسطينية.
رئيس البرلمان اإليراني

إلــى ذلك وصــل الوفــد للجمهوريــة اإليرانية 
والتقــى برئيس مجلــس الشــورى اإليراني د. 

على الريجاني، في العاصمة االيرانية طهران.
بدوره أكد الريجاني على ضرورة افشال صفقة 
القرن، مؤكدًا على موقف باده الداعم للشعب 
الفلســطيني وقضيته العادلة، مشيدا بصمود 
شــعبنا ومقاومته خــال العــدوان األخير على 
قطاع غزة وقــدرة المقاومة على ردع االحتال 

الصهيوني.
وأكــد عزمه على تفعيــل رابطــة البرلمانيين 
المدافعين عــن القضية الفلســطينية مضيفًا 
يجب أن تسخر كل الوسائل إلفشال المؤامرات 

االسامي، الســفير الدكتور محمدي سيجاني، 
بحضور رئيــس ديــوان األمانــة العامة محمد 
الحافــظ، وممثل حركة حمــاس في إيران خالد 

القدومي.
ودعــا النــواب أثنــاء االجتمــاع لضــرورة تأثير 
اتحاد البرلمانات االســامية على قرارات األمم 
المتحــدة نصرة للقدس، مشــددين على اتخاذ 
خطوات عملية في مواجهة صفقة القرن، فيما 
أكد ســيجاني، على العمل البرلماني المشترك 
لمواجهــة التحديــات التــي تمــر بهــا القضية 
الفلســطينية، داعيــا إلى ضرورة احتــرام اراده 

الشعوب في اختيار ممثليها عبر االنتخابات.
رئيس األمن القومي 

وفــي ذات الســياق التقــى الوفــد مــع األمين 
العــام للمجلــس األعلــى لألمــن القومي على 
شــمخاني، وناقش معــه أخر التطــورات على 
الساحة الفلسطينية والعربية، مؤكدين رفض 
كل محــاوالت التطبيــع مــع االحتــال أيًا كان 

مصدرها. 
بدوره أشاد شــمخاني، بالمقاومة الفلسطينية 
التي كســرت وهزمت االحتال فــي المواجهة 
العسكرية، مشيرًا إلى حالة التضامن الشعبي 
االيرانــي مع القضية الفلســطينية، مؤكدًا بأن 
األولوية في العالم اإلسامي هي دعم القضية 

الفلسطينية وتحرير القدس الشريف. 
وانتقد منظمــة األمم المتحدة لعــدم التزامها 
بتعهداتها بإعادة اعمار قطاع غزة وتوفير سبل 

الحياة الكريمة ألهل القطاع.

شارك وفد كتلة التغيير واإلصالح بمؤتمر 
"برلمانيــون ألجــل القدس" والــذي عُقد 
مؤخــرًا في إســطنبول، ثم غــادر الوفد 
تركيا ليصــل إلى الجمهورية اإلســالمية 
اإليرانية في زيارة رســمية التقى خاللها 
مع رئيس البرلمان اإليراني ووزير الخارجية 
ورئيس األمن القومي، باإلضافة لشخصيات 
"البرلمان"  ومؤسســات وفعاليات أخــرى، 
تابعت زيارات وأنشطة وفد الكتلة وأعدت 

التقرير التالي: 
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ماجد أحمد أبو مراد

عدم شرعية المحكمة الدستورية
وقــال بحر، خــال المؤتمر:" اســتنادًا ألحــكام قانون 
المحكمة الدســتورية رقم )3( لســنة 2006 فإن قرار 
محمود عباس بشــأن تشــكيل المحكمة الدســتورية 
مخالــف ألحــكام القانــون األساســي وأحــكام قانون 
المحكمة الدستورية حيث لم تراع اإلجراءات القانونية 

في اختيار وتعيين قضاة هذه المحكمة".
وأشــار لصدور قرار عن المحكمة الدستورية في غزة 
بعدم قانونية تشــكيل المحكمة الدستورية وبطان 

كل ما يصدر عنها من أحكام وقرارات. 
انتفاء الصفة الدستورية 

وشــدد على أن محمود عباس فقد واليته الدســتورية 
والقانونيــة كرئيــس للســلطة الفلســطينية بتاريخ 
9/1/2009 استنادا للمادة )36( من القانون األساسي 
المعدل لسنة 2005، التي حددت مدة رئاسة السلطة 

بأربع سنوات فقط.  
قرار باطل

 وفقا ألحكام القانون األساســي الفلســطيني ال يجوز 
لرئيس السلطة حل المجلس التشريعي وذلك استنادًا 
لمبــدأ الفصــل بين الســلطات المنصــوص عليه في 
المــادة )2( من القانون األساســي، كما أكــدت المادة 
)113( علــى عــدم جواز حــل المجلس التشــريعي أو 

تعطليه فترة حالة الطوارئ. 
والية مستمرة

 وأضاف بحر، أن المادة )47( مكرر من القانون األساسي 
المعدل لسنة 2005 تنص على أن مدة والية المجلس 

التشــريعي مستمرة وتنتهي عند أداء أعضاء المجلس 
الجديد المنتخب اليمين  الدستورية.

أهداف حل المجلس
ولفت لعدة أهداف يسعى محمود عباس لتحقيقها من 

خال قرار حل المجلس وهي: 
1. إحــكام ســيطرته وتفــرده بالقــرار وتكريــس كل 

السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيده.
2. الحــد من الدور المهم لألغلبية البرلمانية وســحب 
ورقة الشــرعية التشــريعية من يد األغلبية المنتخبة 

وتسليمها الي أعضاء المجلس المركزي المعينين.
3. غياب المجلس سيمكن عباس من تمرير أي قوانين 

وقرارات، وسيعزز نفسه دكتاتورًا.
4. تمريــر مخططات ترامب بتصفيــة القضية وزيادة 
مســتوى التنســيق األمنــي والســعي نحو المســاس 

بالمقاومة الفلسطينية.
5. توجيه ضربة قاسية للنظام السياسي الفلسطيني 
وتكريــس حالــة االنقســام التي تســبب بهــا عباس 
نفســه في العام 2006 عندما تنكر لنتائج االنتخابات 

التشريعية في حينه.
6. حل المجلس التشريعي من شأنه النيل من الوحدة 
الوطنية وتعطيل المصالحة ومحاولة لعزل قطاع غزة 
ويعطي فرصة لاحتال لتعزيز استيطانه في الضفة.

وفي ختام المؤتمر أكد بحر، حرص المجلس التشريعي 
على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني 
حفاظًا على بنية النظام السياسي الفلسطيني، منوهًا 
إلــى أن التشــريعي ســيواصل أداء رســالته الوطنية 

والبرلمانية بكل ثقة واقتدار.

بحر: التشريعي سيواصل مهامه وقرار حله 
غير قانوني ويعزز ديكتاتورية عباس

وأخيــرًا وصلنا للمرحلة المتوقعة وهي حل المجلس التشــريعي الفلســطيني، 
لطالما قلنا في مقاالت ســابقة أن رئاسة السلطة ال تنظر للبرلمان الفلسطيني 
بعين االحترام وال تنزله منزلته الطبيعية كسلطة تشريعية، غير أن مسألة حل 
المجلــس كانت متوقعة وخاصة في المرحلة األخيرة، لكنها هي الخطوة األخيرة 

في جعبة الرجل العجوز قبيل تحويل االنقسام إلى انفصال تام ودائم.
من نافلة القول بطان تشــكيل المحكمة الدســتورية ابتــداًء، وبالتالي بطان 
قرارهــا القاضي بحل المجلس التشــريعي، عمًا بالقاعــدة الفقهية واالصولية 
العريضة والتي يمكن ســحبها على الجانب السياســي "مــا بني على باطل فهو 
باطل" إذ كيف لمحكمة معينة ورئيس منتهي الوالية والصاحية أن يقدما على 

حل برلمان منتخب، انتخبه الشعب الفلسطيني في انتخابات حرة ونزيهة. 
إن األخطر في القرار الذي نحن بصدده هو الغاء مجلس منتخب وحله وتكريس 
كل السلطات والصاحيات بيد رجل واحد ليكون ديكتاتور ينفرد وحده بالقرارات 
ويمســك بيده كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، لنسير نحو حكم 
الرجل الواحد وليس الحزب الواحد، وهذا أمر خطير سياسيًا وغير مقبول شعبيا 
وفصائليــًا ناهيك عــن تعارضه مع سياســة وقواعد ومفاهيم الحكم الرشــيد 

والديمقراطية العصرية.
كما أن وجه الخطورة األبرز في القرار المذكور هو فصل غزة عن الضفة الغربية 
المحتلة وتحويل االنقسام السياسي إلى انفصال واقعي وحتمي، لتسير غزة نحو 
تحويلها لدويلة بينما يسهل على االحتال ابتاع الضفة الغربية وضمها للكيان 

الصهيوني بعد االنتهاء تمامًا من تهويد القدس.
إن القرار المشــؤوم يعتبر ســابقة سياسية وتاريخية ســوداء في تاريخ السلطة 
والمنظمة وحركة فتح ورئيسها شخصيًا الذي بات عرابا لصفقة القرن ومسها 
لتنفيذهــا على اعتبــار أن القرار ينهي وجود أبرز مؤسســة اعتبارية في النظام 

السياسي الفلسطيني.
وعلى وقع القرار الباطل وطنيًا وفصائليًا وقانونيًا، والذي ال يخدم سوى االحتال 

علينا أن نتوقع التالي: 
أواًل: ستعتبر السلطة في الضفة الغربية أن رئيس وأعضاء المجلس التشريعي 
لــم يعودوا يتمتعوا بالحصانة البرلمانية وعليه قد يتعرضوا لاعتقال أو اإلهانة 

من قبل أجهزة أمن الضفة دون تردد ألنهم ليسوا برلمانيين في نظرهم. 
ثانًيا: اإلقليم والمجتمع الدولي وقوى االســتكبار العالمي ســيتخذوا من القرار 
ذريعة قوية نحو العمل على فصل غزة عن الضفة وربما حسر التواجد السياسي 

للشعب الفلسطيني في قطاع غزة فقط ومنح بقية الوطن لاحتال. 
وأمــام ذلــك ولمواجهة القرار يتوجــب على كل الغيورين علــى مصلحة الوطن 

واألمة وكل األحرار والمتضامنين مع شعبنا العمل لتحقيق ما يلي: 
1.  بذل كل الجهود المطلوبة قانونيًا وقضائيًا لعزل أبو مازن من منصبه الذي 

يغتصبه منذ سنوات عشر.
2.  التوجه للمحاكم الوطنية واإلقليمية والدولية لتجريم أفعال أبي مازن المشينة 

تمهيدًا لمحاكمته على جرائمه السياسية بحق الشعب والوطن والقضية.
3.  العمل على إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وتوسيعها وعقد إطارها 
المؤقت بعد ضم األمناء العامون للفصائل الفلسطينية كافة لهذا اإلطار ليمارس 
صاحياته نحو تفعيل المؤسسات وترتيب األوضاع والبيت الفلسطيني داخليًا.  

4.  التوجه لتجديد الشــرعيات من خال السعي إلجراء انتخابات عامة "رئاسية، 
وتشــريعية، ومجلــس وطني"، لنعيــد إلى األذهــان هيبة الوطن والشــرعيات 

الوطنية.

استنكر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد 
بحر، قــرار حل التشــريعي الــذي أعلن عنــه مؤخرًا 
محمود عباس، واصًفا إياه بغير القانوني، ومؤكدًا 
أنه يأتي في إطار سعي األخير لتكريس كل السلطات 

بيده واســتمرارا لتفرده بالســلطة والقرار، جاء ذلك 
خالل مؤتمر صحفي عقــدة بحر بمكتبه في مدينة 
غزة بحضور عدد من نواب المجلس، "البرلمان" تابعت 

المؤتمر وأعدت التقرير التالي:


