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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

راجعين
عجز المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته وقواه عن تحقيق القانون الدولي 
والرغبة الدولية خاصة فيما يتعلق بإعادة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم 
ومدنهــم وقراهم التي هُجروا منها ســنة "1948م" وعلــى الرغم من القرار 
رقم "194" القاضي بعودتهم، وتحديدًا المادة رقم "11" منه، وكذلك المادة 
الثانيــة من معاهدة جنيف الرابعة لعام "1949م"، باإلضافة لعشــرات المواد 
والبنــود القانونية الصادرة عــن مجلس األمن الدولي وغيــره من المنظمات 

الدولية، حينها يأتي دور القوة الجماهيرية الناعمة.
وفي هذا اإلطار يأتي الحراك الشعبي والسلمي والجماهيري أو ما بات يُعرف 
بمسيرات العودة الكبرى، وهو حراك منسجم مع القانون الدولي الذي كفل حق 
التجمع السلمي، بل ونص على حق المُهجرين بالعودة للبيوت والقرى والمدن 
التي أخرجهــم االحتالل منها قصرًا، والمُعول على هذا الحراك الشــعبي أن 
يُؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، على اعتبار أنه 

تظاهرة تحظى بإجماع كل القوى الوطنية واإلسالمية والشعبية.
هذا الحراك الذي يتزامن مع ذكرى يوم األرض بما يمثله من رمزية في تاريخ 
الشعب الفلسطيني، ويســتمر حتى ذكرى يوم النكبة، أي بمعدل "45" يومًا 
سيكون فيها حراك دائم ومستمر وفعاليات ثقافية وتراثية تُعيد إلى األذهان 
تاريخ األجداد الذين أشبعوا هذه األرض بدمائهم الطيبة الزكية وتشبثوا بها 

لدرجة العشق. 
هذا الحراك سيُشكل حرجًا بالغًا للمجتمع الدولي وكذلك لدولة االحتالل على 
اعتبار أنه حراك ســلمي يخلو من أي مظاهر عســكرة، ويُركز على التظاهر 
الجماهيري المدني، وينادي بإنفاذ القانون الدولي، وهو في الوقت ذاته يحدث 
للمرة األولى بهذا التنظيم والترتيب وكثافة المشــاركة المُعد لها، لذا ستجد 
دولة االحتالل نفســها في ورطة حقيقية وخاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل 

مع هذا الحراك واألسلوب غير المسبوق. 
الجديد في الحراك أنه يُدخل أســلوب جديد على منظومة األساليب الدفاعية 
والنضالية الفلسطينية، وهو أسلوب احتجاجي سملي أو يمكن تسميته مقاومة 
ســلمية وشعبية، تُضاف ألساليب المقاومة العسكرية وليس بدياًل عنها بكل 
تأكيد، وهذا ما يزعج االحتالل والقوى المساندة له التي عملت على مدار "70" 

سنة إلفشال كل محاوالت العودة ألرضنا وبالدنا فلسطين.
المطلــوب أن تتظافر كل الجهود المخلصة علــى الصعيد الوطني واإلقليمي 
والدولي، ومشــاركة كل أبناء الشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجدهم 
فــي المنافي والشــتات ليضاف هذا الجهد ويتراكم فوق بعضه حتى يشــكل 
ويؤســس ليوم الذروة وهو يــوم ذكرى النكبة في "14" مايــو، الذي يصادف 
الذكــرى الـــ "70" لهجرتنا، وذلك لنقول للعالم كله أننــا أصحاب حق وما زلنا 
نطالب به ولن يضيع أي حق خلفه مطالب، فما بالكم بحق العودة الذي يطالب 
به "5" مليون فلســطيني أو يزيد يعيشــون التشظي والشــتات في كل بقاع 

البسيطة. 
وحتى يســتمر هذا الحــراك ويُكتب لــه النجاح فإنني أنصــح القائمين عليه 
بضرورة االســتعداد لالستمرار به بسياســة النفس الطويل وهو أمر سيربك 
االحتــالل الذي تعود على مواجهة هبات جماهيرية قصيرة، وهنا أيضًا ال بد 
من البحث في إنشــاء صندوق دولي من شأنه أن يجد السبُل الكفيلة لتوفير 

المالي الالزم لتغطية هذا الفعالية الكبرى. 
باإلضافة لتشــكيل فرق وخبراء قانونيين ليذكروا العالم بدوره ومســئولياته 
األخالقيــة والقانونيــة واإلنســانية تجاه واحــدة من أهم القضايــا في تاريخ 

الشعب الفلسطيني وأحد أهم المظلوميات في التاريخ اإلنساني المعاصر.
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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

زار وفــد برلمانــي تقدمــه النائــب األول 
لرئيس المجلــس التشــريعي أحمد بحر، 
عائلة النائــب مريم فرحــات "أم نضال"، 
وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة 
الستشهادها، وضم الوفد ُكاًل من النواب: 
محمد فرج الغول، مشير المصري، محمد 
شــهاب، جمال نصــار، جميلة الشــنطي، 
وهــدى نعيــم، وكان أبنــاء المرحومة في 
اســتقبال الوفــد، باإلضافــة لوجهــاء من 
العائلة الذين رحبوا بالوفد وشــكروا لهم 

هذه اللفتة الكريمة.
بــدوره اســتذكر أحــد أبنــاء المرحومة أم 
نضــال، تاريخهــا وتضحياتهــا وحرصهــا 
علــى تربية أبنائهــا وفق تعاليــم الدين، 
وحــب الوطن، منوهًا إلى أنها كانت ومنذ 
صغرهــم تحثهم على الصالة واإلحســان 
للجيــران، وتغــرس فــي قلوبهم عشــق 
فلســطين وحب قتال األعداء المغتصبين 

ألرضنا وقدسنا.
األم المثالية

مــن ناحيتــه أشــاد بحــر، أثنــاء الزيــارة 

بتضحيــات النائبــة المرحومــة أم نضال، 
التي دفعت بأبنائها نحو الشهادة، وأظهرت 
للعالم كله كيف تكــون األم المثالية التي 
تربي أوالدها على حــب الوطن والعقيدة، 
مضيًفا:" لقد كانت رحمها اهلل، أم للشهداء 
واألسرى والجرحى والتضحيات والثوار في 

قطاع غزة".
وأشــار إلــى أن فرحات، رســمت بصدقها 
ودمائها الطريق إلى فلسطين وعاشت كل 

حياتها، وكرست جهودها من أجل ذلك.
وتابــع:" لقد تميزت بأنها قدمت ثالثة من 
أبنائها شــهداء فــي ســبيل اهلل، وطالبت 
يقدموهــا  أن  أوالدهــا  مــن  يــوم  ذات 
لتنفــذ عملية داخــل فلســطين المحتلة، 
إضافــة إلــى مشــاركتها للمجاهدين في 
مقاومة االحتــالل وإطالق الصواريخ على 

مستوطنات غالف غزة". 
وذكر أن أم نضال كانت ســفيرة للشــعب 
الفلسطيني وخنساوات فلسطين وتحدثت 
عــن صبــر وتضحيــة األم الفلســطينية 
فــي كل المحافل الوطنيــة والدولية التي 

زارتها أثنــاء حياتهــا البرلمانيــة، ونقلت 
تجربة المرآة الفلســطينية كأم وبرلمانية 

ومناضلة.
راعية الفقراء

وأشــار إلى أنهــا تعتبر من النــواب األكثر 
تشددًا واهتمامًا بمصالح األسر الفقيرة، 
منوهًــا إلــى أنهــا كانت تصــرف معظم 
أموالها لهم من أجل مســاعدتهم للعيش 
بكرامة وتعليم أوالدهــم، وأضاف قائاًل:" 
لطالما رددت أم نضال تحت قبة البرلمان 
أن النصر والرزق إنما يأتي بفضل اهلل ثم 

بدعاء الفقراء ورعاية مصالحهم".
مــن ناحيتهــم أشــار النواب المشــاركون 
بالزيــارة إلــى أن أم نضــال أعــادت إلــى 
األذهــان بتضحياتهــا ونضالهــا ذكريات 
الخنســاء األولى، وقد حازت بلقب خنســاء 
فلســطين بجدارة وبعد تضحيات جسام، 
منوهين إلــى أنها كانت ضمــن الصفوف 
والقيــادات األوائل التي ناصــرت ورافقت 
الشيخ أحمد ياســين والرنتيسي وقيادات 

المشروع اإلسالمي.

رئاسة ونواب التشريعي يزورون عائلة النائب مريم فرحات
في ذكرى وفاتها الخامسة 
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التشريعي يقر مشروع 
قانون المصالحة المجتمعية 

بالمناقشة العامة

بحفل  يشــارك  بحــر 
اإلعــان عــن جائــزة 
الشــيخ أحمد ياسين 

الدولية

تبحث  التربيــة  لجنــة 
أزمتي الصحة والتعليم 
الحكومــة  وتطالــب 

بتحمل مسئولياتها

عقدها قرب الحدود.. 
التشريعي في جلسة خاصة: مسيرات العودة حراك سلمي يحظر بإجماع وطني

0405 -

أكد نواب المجلس التشريعي على قدسية حق العودة ووصفوه 
بأنه ال يسقط بالتقادم، داعين أحرار العالم لمساندة الالجئين 
الفلســطينيين في حراكهم السلمي المزمع تنظيمه بمناسبة 

يــوم األرض فــي الثالثين من مارس الجــاري، جاء ذلك خالل 
جلســة خاصــة عقدهــا التشــريعي منتصــف األســبوع قرب 
الحدود الزائلة شرق قطاع غزة، بحضور نواب من كتلتي فتح 

وحماس، وممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية، ووجهاء 
ومخاتير، وجمع غفيــر من المهتمين والمراقبيــن والداعمين 
لحــق العودة، وأســتمع النــواب لتقريــر اللجنتين السياســية 

والقانونية بالتشريعي حول حق العودة، وأكدوا في مداخالتهم 
على ســلمية الحراك المنوي تنظيمه في كل مناطق التماس 

حول فلسطين المحتلة. 

تقرير

في الذكرى الرابعة عشر الستشهاده.. 
التشريعي يزور عائلة الشيخ ياسين ويشيد بتضحياته

المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  أكــد 
التشريعي أحمد بحر، أن دماء الشيخ أحمد 
ياســين قد أزهرت وأثمرت وأوجدت جياًل 
من الشــباب يحمل فكر الشــيخ ياسين، 
ويســير علــى أثــره، ويمتشــق البندقية 
ليدافع عن وطنه فلســطين، وشدد بحر، 
علــى أن الشــيخ ياســين كان قــد شــق 
الطريــق نحو مقاومة االحتــالل وأن هذا 
الطريق ما زال مســتمرًا وســيبقى حتى 

النصر والتحرير ودحر االحتالل. 
جاء ذلك خالل زيارة وفد برلماني تقدمه 
بحر، لعائلة الشــيخ الشهيد أحمد ياسين 
فــي الذكــرى الســنوية الرابعــة عشــر 
الستشــهاده، بمشــاركة كل من النواب: 
محمد فــرج الغول، محمد شــهاب، جمال 
نصار، ســالم ســالمة، جميلة الشنطي، 

وهدى نعيم.
بدوره رحب د. نســيم ياسين ابن شقيق 

الشــيخ الشــهيد ياســين بالوفد البرلمانــي الزائــر والوجهاء 
والحضور، مستحضرًا صفات الشيخ ياسين وشمائله، مؤكدًا 
أن الشــيخ شكل مدرســة متكاملة للجيل ونموذجا فريدًا في 
الجهــاد األصيــل والثبات على الحــق فكان المعّلــم والموجّه 

والمجاهد والقائد واألب الحنون الذي يعطي لكل ذي حق حقه.
وفي كلمته أكد بحر أن المجلس التشريعي جاء اليوم في لمسة 
وفاء حقيقية لقائد األمة وإمام المجاهدين وشيخ االنتفاضتين 
الذي ضحى بدمه في ســبيل رفعة وطنه وقضيته، مشيرا أن 
الزيارة "تشــكل تأكيدًا لشعبنا وأمتنا والعالم أجمع أن الشيخ 

ياســين الذي اختاره اهلل شــهيدا باق في نفوسنا وفي نفوس 
المؤمنين جميعا وأحرار العالم".

وأضــاف:" لقد جئنــا لنؤكد وفاءنــا وثباتنا وشــعبنا على نهج 
الشــيخ اإلمام، ونجدد العهد مع اهلل ثم مع شــعبنا وشــهدائه 

وأسراه أن نظل األوفياء لوطننا وقضيتنا".
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أخبار2

لجنة التربية تطالب بالحكومة بتحمل مسئولياتها تجاه وزارات ومؤسسات قطاع غزة
عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية يوم أمس 
األول اجتماعــًا دوريــًا لها، ناقشــت خاللــه عدد من 
القضايــا المتعلقــة بالخدمات الحكوميــة، بحضور 
رئيــس اللجنــة النائب عبــد الرحمن الجمــل، وُكاًل 
من النواب: خميس النجار، يوســف الشرافي، سالم 
سالمة، محمد شهاب، يونس أبو دقة، وهدى نعيم. 
بــدوره طالــب النائب الجمــل، حكومــة الحمد اهلل، 
بتحمّــل مســئولياتها األخالقيــة والقانونيــة تجاه 
وزارات ومؤسســات قطــاع غــزة الخدميــة، منوهًا 
إلــى أن وزارتــي التعليــم والصحــة تعانيــان مــن 
قلــة الموازنــات والوظائــف المخصصة لهمــا وفًقا 
للقانون واألصول، داعيًا لتوفير االحتياجات المالية 
واللوجســتية للوزارتيــن حتــى تتمكنا مــن تقديم 

الخدمات المطلوبة للمواطنين. 
من جانبه اقترح النائب خميس النجار، ترتيب جلسة 
مع المعنييــن من الوزارتين لالســتماع منهم حول 
أخر التطورات وخاصة فيما يتعلق بخدمتي التعليم 
والعالج، وذلك بهدف تدارس األوضاع والوقوف على 

التخوفات ووضع المقترحات المناسبة لحل األزمة.

بدوره أكد النائب محمد شهاب، على ضرورة تفعيل 
القانــون الخاص باألشــخاص ذوي اإلعاقة وتطبيق 
لوائحه التنفيذية، أما النائب سالم سالمة، فقد أكد 

وناقــش النــواب قضيــة مهندســي وكالــة الغوث 
المعتصمين بمقر الوكالــة في مدينة غزة احتجاجًا 
على قرار فصلهم، وطالبــوا إدارة الوكالة بتثبيتهم 
اســوًة بزمالئهــم وأقرانهــم في األقســام والدوائر 
األخــرى، وحــذر النــواب من نيــة الوكالة تســريح 
المهندســين المذكورين وعددهم "95" مهندسًــا، 
معربين عن خشيتهم أن تكون هذه الخطوة بمثابة 

مقدمة   لتقليصات خدمات الوكالة.
وفي هذا اإلطار اســتمع نــواب اللجنة لرئيس نقابة 
المهندســين فــي قطــاع غــزة المهنــدس كنعــان 
عبيد، الذي أوضح بدوره طبيعة عمل المهندســين 
المذكورين، منوهًا إلى أنهم كانوا يعملون على بند 
المشــاريع وعقود ) LDC (، مؤكدًا دعم ومســاندة 

النقابة لهم. 
كما ناقشت اللجنة الواقع اإلداري الحكومي لخدمات 
األشخاص ذوي اإلعاقة واقترحت النائب هدى نعيم، 
تشــكيل هيئة حكومية تتولى هذا الملف بالشراكة 
مع المجتمع المحلي وتكفل الدور الفاعل للمؤسسات 

في تطبيق القانون ومتابعة أوضاع المعاقين. 

على ضــرورة األخذ بعين االعتبار األعــداد المزايدة 
لذوي االحتياجات الخاصة في ظل استمرار استهداف 

االحتالل للمواطنين. 

بحر يطالب برلمانات ومنظمات عربية وإسالمية بدعم مسيرات العودة الكبرى
طالب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد 
بحر، رؤســاء البرلمانات العربية واإلسالمية، وأمين 
عــام منظمة التعاون اإلســالمي، يوســف بن أحمد 
العثيمين، وأمين عام جامعــة الدول العربية، أحمد 
أبو الغيط، بضرورة المبادرة بدعم مسيرات العودة 
الكبرى المنوي تنظيمها يــوم الجمعة القادمة، جاء 
ذلــك في برقية عاجلة وجهها بحر، يوم أمس األول 
للعديد من رؤســاء البرلمانــات والمنظمات العربية 

والدولية واإلسالمية. 
ونــوه بحــر، فــي برقيتــه إلــى مركزيــة القضيــة 
الفلســطينية بالنســبة لألمة جمعاء، مشــيرًا إلى 
المؤامــرات والتحديات الكبرى التي تواجه الشــعب 
الفلســطيني وفــي مقدمتهــا صفقة القــرن، التي 
اعتبرهــا تســتهدف تصفيــة قضيتــي الالجئيــن 

والقدس وباقي حقوق وقضايا شعبنا.
ونــدد باســتمرار الحصــار الظالم المفــروض على 

قطاع غــزة، واعتبره جريمة كبرى بحق اإلنســانية 
ومخالفة صريحــة لقرارات األمــم المتحدة وميثاق 
األمم المتحــدة واتفاقيات اللجــوء وقواعد القانون 
الدولي والقانون الدولي اإلنســاني والقانون الدولي 

لحقوق اإلنسان.
ودعا رؤســاء البرلمانات والمنظمــات التي خاطبهم 
للعمــل علــى توفيــر الدعــم والغطــاء السياســي 
واإلعالمــي والمعنــوي لمســيرات العــودة الكبرى، 
وتكثيــف االتصــاالت البرلمانية والدبلوماســية مع 
الجهــات المختصة لدعم وإســناد وتوفيــر الحماية 

لهذه المسيرات الفلسطينية الكبرى.
وأشار إلى أن حق شعبنا في العودة مكفول بموجب 
القرارات والقوانين والمواثيق الدولية واإلنســانية، 
وفــي مقدمتهــا القــرار 194 حــول حــق الالجئين 
الفلســطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا 

منها.

في برقية عاجلة

في الذكرى السنوية األولى الستشهاده..
 التشريعي يشيد بتضحيات الشهيد فقهاء   

زار النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي أحمد 
بحر، زوجة الشــهيد مازن فقهاء فــي بيتها بمدينة 
غزة، وأشاد بتضحياته وذلك بمناسبة حلول الذكرى 
الســنوية األولى الستشهاده، ورافق بحر في زيارته 
النائبتين في المجلس التشريعي، جميلة الشنطي، 

وهدى نعيم.
وكانت زوجة فقهاء في اســتقبالهم، وشــكرت لهم 
مبادرتهــم بزيارتهــا، مؤكدة أن غزة ومؤسســاتها 
الرســمية واألهلية قد احتضنوا الشهيد فور خروجه 
مــن الســجن، ومــا زالــوا يُحســنون لعائلتــه بعد 
استشهاده، منوهًة إلى أن زوجها قد عشق تراب غزة 

وأحب أهلها وكان يرى فيهم نواة مشروع التحرير. 
بدوره اســتعرض بحر، مناقب الشهيد فقهاء، الذي 
خرج من ســجون االحتالل في صفقــة وفاء األحرار، 
وأعــاد نشــاطه العســكري واألمني وقــاوم المحتل 
الصهيونــي، مؤكدًا أن شــعبنا وفصائل ومقاومته 
يســيرون على درب الشهيد مازن فقهاء حتى تحرير 

فلسطين وإطالق سراح األسرى.
وحــذر بحر، كل من تســول له نفســه بزعزعة أمن 
قطاع غــزة، الفتًا إلى أن من يفكــر في ذلك حتمًا 
ســيلقى مصير قتلــة الشــهيد فقهاء، الذيــن نُفذ 

القصاص بحقهم فور اكتشاف أمرهم. 
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3 أخبار ومقاالت

مسيرات العودة الكبرى.. رسالة تحدٍّ لترمب واالحتالل
يقف شعبنا الفلســطيني اليوم أمام منعطف تاريخي هام يواجه فيه تحديات متعاظمة 
تســتوجب مبادرة رائدة لتجميع الطاقات الشــعبية وتفجيرها في وجه االحتالل، وسعيا 
حثيثا إلعادة ترميم العمل والحراك الشــعبي واســتنهاض مكامن القوة لدى أبناء شعبنا 

في مواجهة المؤامرات والمخططات الكبرى التي تتربص به من كل حدب وصوب.
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكد أن مسيرات العودة الكبرى التي ينطلق 
فيها شــعبنا الفلســطيني في كافة أماكن تواجده تجاه حدود فلسطين المحتلة يوم غد 
الجمعة هي مبادرة إبداعية رائدة لفضح وتعرية االحتالل الصهيوني، والتصدي لمواقف 
وسياســات اإلدارة األمريكية المعادية لشــعبنا الفلســطيني وحقوقــه الوطنية، وإعالء 
الصــوت في مواجهة الحصــار الظالم المفروض على قطاع غــزة وأهله الصامدين منذ 

ما يزيد عن عقد من الزمن وما أدى إليه من معاناة هائلة وكوارث ال تخفى على أحد.
إنها مســيرات تحدٍّ عارم للحصار الغاشــم على غزة، وللمخطط الصهيوني واألمريكي 
الذي تتواطأ معه بعض الدول العربية، ومســيرات مواجهة إلحباط وإفشال قرار الفاشي 
ترمب بإعالن القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة األمريكية إليها، كما هي 
أيضا مسيرات تأكيد وترسيخ للحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية في مواجهة "صفقة 
القرن" بما يتوافق مع نصوص المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي 

اإلنساني.
لقد عقد المجلس التشــريعي الفلســطيني يوم االثنين الماضي جلســة غير مســبوقة 
بالقرب من األســالك الزائلة على حدود فلســطين المحتلة عام 48 ليؤكد على قدســية 
الحقوق والثوابت الوطنية الفلســطينية، وأن هذه الحقــوق والثوابت ال يمكن أن تخضع 

للقسمة أو التفريط واالبتزاز بأي حال من األحوال.
ومنذ اللحظة األولى لإلعالن عن مســيرات العودة الكبرى أكدنا في المجلس التشريعي 
دعمنا الكامل لها بهدف فضح االحتالل الصهيوني ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته 

القانونية والسياسية واألخالقية واإلنسانية تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.
إن العالم كله من أدناه إلى أقصاه يجب أن يدرك أن حق العودة لالجئين هو حق شرعي 
ووطني مقدس ال يمكن التنازل عنه في أي وقت من األوقات وتحت أي ظرف من الظروف، 
وال يخضع مطلقا لالبتزاز والمساومات، وأن مؤامرات ترمب والصهاينة وحلفائهم العرب 
للنيل من القدس وحق العودة لن تمر إال على رقابنا، وستفشل بإذن اهلل كما فشلت كل 

المخططات والمؤامرات السابقة التي استهدفت شعبنا وقضيتنا.
إن مسيرات العودة الكبرى التي يتصدى من خاللها شعبنا الفلسطيني بكل أبنائه وقواه 
وفصائله الوطنية واإلســالمية بكل قــوة وعنفوان للمؤامــرات والمخططات التصفوية 
ســوف تشكل عنوانا فارقا في تاريخ شــعبنا وقضيتنا، وحدثا مزلزال للكيان الصهيوني 
واإلدارة األمريكية وحلفائهم العرب، وسيشــهد التاريخ أن تاريخ 30/3/2018 ســيكون 
له ما بعده على االحتالل، وأن القوة الشعبية الفلسطينية الهائلة قادرة على الدفاع عن 

الحقوق والثوابت والمقدسات وصنع النصر والمعجزات بإذن اهلل.
وانسجاما مع مســؤولياتها الوطنية أرسلت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني يوم 
أول أمس رســائل عاجلة إلى رؤســاء البرلمانــات العربية واإلســالمية والدولية دعتهم 
خاللها إلى توفير الدعم والغطاء السياسي واإلعالمي والمعنوي لمسيرات العودة الكبرى، 
وتكثيف اتصاالتهم البرلمانية والدبلوماسية مع الجهات المختصة طرفهم لدعم وإسناد 
وتوفير الحماية لهذه المسيرات الفلسطينية الكبرى التي تعبر عن حق شعبنا في العودة 
المكفول بموجب القرارات والقوانين والمواثيق الدولية واإلنسانية، وفي مقدمتها القرار 

194 حول حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.
من هنا فإننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني ندعو شــعبنا الفلسطيني في كافة 
أماكن تواجده إلى المشــاركة الواســعة في مســيرات العودة الكبرى يــوم غد الجمعة، 
واعتبار هذا اليوم يوما تاريخيا مفصليا في تاريخ شعبنا وقضيتنا، وانعطافة مهمة في 
إطــار مواجهة صفقة القرن وجريمــة الحصار على غزة وكافــة المؤامرات والمخططات 

السوداء التي تستهدف تصفية شعبنا وقضيتنا. 
وختاما.. فإننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نحذر االحتالل الصهيوني من التعرض 
أو المســاس بأبناء شــعبنا الذين سيخرجون بمئات اآلالف في مســيرات العودة الكبرى، 
مؤكدين أن حق العودة ســيبقى مشرعا ونابضا في أفئدة الماليين من أبناء شعبنا، وأن 
القدس ستبقى فلسطينية عربية إسالمية وعاصمة أبدية لدولتنا الفلسطينية، وسيعود 
شــعبنا عزيزا كريما إلى أرضه الســليبة ودياره المباركة التي تحنّ شوقا إليه بإذن اهلل، 
فالمقاومة مستمرة والجهاد ماٍض حتى النصر والتحرير بإذن اهلل مهما كان الثمن ومهما 

بلغت التضحيات.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

بحر: الشيخ ياسين مدرسة القناعة 
ربى جياًل كاماًل يعشق الجهاد والتضحية

المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  شــارك 
التشــريعي أحمد بحر، في حفــل اإلعالن عن 
جائزة الشــيخ أحمد ياســين الدولية للحريات 
العامة وحقوق االنسان، والتي نظمها مجلس 
أمناء الجائــزة بفندق الكومودور بمدينة غزة، 
بمناســبة الذكرى الرابعة عشــر الستشهاده، 
بحضور شــخصيات قياديــة واعتبارية ولفيف 

من المسئولين والمهتمين.
صباح الشهادة

وقــال بحر في كلمتــه:" في الذكــرى الرابعة 
عشر الستشهادك يا شيخنا بعد أن أديت صالة 
الفجر في جماعة في مسجد المجمع اإلسالمي 
صبــاح يــوم االثنيــن 22/3/204م، جلســت 
مع شــباب المســجد في حلقة القرآن، صليت 
صالة الضحى ثم خرجــت متوجهًا نحو بيتك، 
وفي منتصف الطريق قامت طائرات االحتالل 
وبإشراف من شارون نفسه باغتيالك يا شيخنا 

مؤسس حركة المقاومة اإلسالمية حماس".

مــن  وخمســة  استشــهادك  يــوم  وأضــاف:" 
المصليــن واثنيــن مــن مرافقيــك، وتناثرت 
أشالؤك يا شيخنا في سماء فلسطين وتعطرت 
الجــدران بدمائــك الزكية الطاهــرة، وتحطم 
كرســيك الذي كنت تجلس عليه، إنها جريمة 

العصر إنها جريمة القرن الواحد والعشرين".
وأكد بحر، أن يوم استشهاد الشيخ ياسين هو 
عبارة عن ميــالد جديد للمقاومــة وللقضية، 
وبعث جديد يسري في روح األمة، منوهًا إلى 

أنه يوم استنهاض للهمم، ويوم االنتصار.
وأضاف بقوله:" لقد رحلت عنّا يا شــيخنا بعد 
أن زرعت فينا األمل بأن النصر قادم بإذن اهلل 
وأن المقاومة مســتمرة حتى كنس االحتالل، 
رحلت عنــا وتالميذك وجنــودك ومحبوك في 
كل بيــت وشــارع فــي المــدارس والجامعات 
والمســاجد والمؤسســات وفــي الثغــور وفي 
األنفــاق تحــت األرض وفــوق األرض في البر 

والبحر والجو".
وخاطب الحضور قائاًل:" يا شيخنا أنت المجاهد 

أنت الداعية أنت السياسي أنت العسكري الفذ 
أنــت المربي والمصلح، كنت نعــم األب واألخ 
والزوج، كنت يا شيخنا أبًا للفقراء والمحتاجين، 
ما دخل عليك أحد إال أعطيته مما أعطاك اهلل".

مدرسة القناعة
وكشــف بحر أن الشيخ ياســين كان يتقاضى 
راتبًــا من الحركة مقدراه فقط $500 ورفض 
زيــادة هذا المبلغ إلــى $700 بموجب توصية 
من قيــادة الحركة فــي حينه، وقــال:" 500$ 

تكفيني".
وأكــد علــى أن الشــيخ ياســين كان يتحلــى 
بالتواضــع علــى الرغــم من كونه مؤســس 
الحركــة، ويتعامــل كأي فــرد مــن أفرادهــا، 
مضيًفــا أنــه ذات يــوم اتصــل وزيــر مصري 
بالشيخ وطلب منه اعالن هدنة مع االحتالل، 
فرد عليه الشــيخ بقولــه:" أنا ال أســتطيع أن 
آخــذ قــرارًا لوحدي بــل ســأعرض األمر على 

مؤسسات الحركة فهي صاحبة القرار".

لجنة القدس واألقصى تحذر 
من استمرار انتهاكات االحتالل في القدس 

حذرت لجنة القدس واألقصى بالتشــريعي 
من اســتمرار االحتالل فــي انتهاكاته بحق 
المســجد األقصى والمقدســات اإلســالمية 
والمسيحية في مدينة القدس، جاء ذلك في 
مؤتمر صحفي عقده رئيــس اللجنة النائب 

أحمد أبو حلبية أمس بمقر التشريعي.
 وأكد أبــو حلبية في مؤتمره أن االحتالل ما 
زال مستمر في االقتحامات للمسجد األقصى 
وتكثيفهــا أضعــاف مــا كان فــي األعــوام 

الماضيــة، محذرًا مــن الحفريــات واألنفاق 
أسفل المســجد األقصى، مشــيرًا لتسريع 

العدو إجراءات تهويد محيط المسجد. 
كما حذر من عدوان االحتالل على المقدسات 
والكنائس المسيحية وفرض الضرائب عليها 
وعلى أمالكهــا وأوقافها ومنع المســيحيين 
الفلســطينيين مــن االحتفــال بأعيادهــم، 
داعيًــا أهــل القــدس إلفشــال مخططات 
االحتــالل التهويدية، مثمنًــا موقف االتحاد 

البرلماني الدولي الذي أكد رفضه المساس 
القانونيــة والتاريخيــة لمدينة  بالوضعيــة 
القدس باعتبارها أرضًا فلســطينية محتلة، 

وعاصمة أبدية لدولة فلسطين. 
ودعا جماهير شعبنا لرفض محاوالت العدو 
تدنيــس القدس وتغييــر معالمهــا، مهيبًا 
بجماهير شــعبنا للمشــاركة في مســيرات 
العــودة الكبــرى التي ســتنطلق يــوم غدا 

الجمعة تزامنًا مع ذكرى يوم األرض. 
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تقرير

أثناء جلسة خاصة بعنوان:" نعم لحق العودة.. ال لقرارات ترامب"
بحر: مسيرة العودة الكبرى 

حراك شعبي سلمي وأسلوب 
نضالي سيحرج االحتالل  

الغول: الحدود مع االحتالل 
وهمية وزائلة وشعبنا عائد 

ألرضه مهما طال الزمن

النواب: على العالم أن يحترم قرارات المؤسسات الدولية الخاصة بفلسطين وفي مقدمتها قرار "194" 
أكد نواب المجلس التشريعي على قدسية حق 
العودة ووصفوه بأنه ال يسقط بالتقادم، داعين 
أحرار العالم لمساندة الالجئين الفلسطينيين في 
حراكهم السلمي المزمع تنظيمه بمناسبة يوم 
األرض فــي الثالثين من مارس الجــاري، جاء ذلك 
خالل جلســة خاصة عقدها التشــريعي منتصف 
األســبوع قرب الحدود الزائلة شرق قطاع غزة، 
بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس، وممثلين 

عن القــوى والفصائــل الفلســطينية، ووجهاء 
ومخاتير، وجمع غفير من المهتمين والمراقبين 
والداعمين لحق العودة، وأستمع النواب لتقرير 
اللجنتين السياسية والقانونية بالتشريعي حول 
حــق العــودة، وأكــدوا فــي مداخالتهم على 
ســلمية الحراك المنوي تنظيمه في كل مناطق 
التماس حول فلسطين المحتلة، "البرلمان" تابعت 

الجلسة وأعدت التقرير التالي:  

حدود زائلة
بدوره أكد النائب األول لرئيس المجلس، أحمد بحر، 
أن التشــريعي يعقد هذه الجلســة غير المســبوقة 
بالقــرب من الحــدود الزائلــة، مؤكــدًا للعالم كله 
قدســية حق العودة، ومجددًا تأكد التشريعي على 
دعمــه الكامل لمســيرات العودة الكبــرى، مطالبًا 
المجتمع الدولي القيام بمســؤولياته تجاه شــعبنا، 
مضيًفا:" حق العودة هو حق شرعي ووطني مقدس 
فردي وجماعي ال يسقط بمرور الزمن وال يحق ألحد 

أن يتنازل أو يساوم أو يُفاوض عليه". 
برقيات عاجلة

ونــوه إلــى أن المجلس التشــريعي أبرق برســائل 
عاجلــة إلى رؤســاء البرلمانــات العربيــة والدولية، 
والعديد من المنظمات العالمية، دعاهم إلى توفير 
الحمايــة والغطاء السياســي واإلعالمــي والمعنوي 
لتلك المســيرات التــي تعبر عن إرادة الشــعب في 

الحرية واالستقالل.
ودعا شعبنا للمشاركة الواسعة في مسيرات العودة 
الكبرى، معتبرًا ذلك أمرًا مفصليًا في تاريخ شعبنا، 
مؤكدًا على استمرار هذا الحراك الشعبي المتصاعد 
والنضال الفلســطيني بكل أشــكاله حتــى العودة 

الحقيقية والفعلية لالجئين الفلسطينيين.
تقرير اللجنتين السياسية والقانونية

من ناحيته تال رئيس اللجنة القانونية النائب محمد 
فــرج الغول، تقرير اللجنتين السياســية والقانونية 
بالمجلــس التشــريعي، الخاص بمســيرات العودة 

الكبرى، وفيما يلي أهم ما جاء فيه: 
أساليب مشروعة

وأشــار الغول، إلى أن القوانين والتشريعات الدينية 

واإلنسانية منحت لصاحب الحق انتهاج كل الوسائل 
واألســاليب المشــروعة من أجل الوصول إلى حقه 
المغتصب، مؤكدًا أهمية مســيرات العودة، وخاصة 
في ظــل الحديــث عن صفقــة القرن التــي ترغب 
أمريــكا والكيان الصهيوني بتمريرها على حســاب 
ثوابت شــعبنا، مشــددًا أن العالم أجمع ال يستطيع 

إلغاء الهوية الفلسطينية وأصالتها التاريخية. 
ونوه إلى أن مسيرات العودة تُؤسس لمرحلة جديدة 
في تاريخ نضال الشــعب الفلسطيني، على اعتبار 
أنها تظاهرة تتقاطع معها رؤى جميع القوى الوطنية 
واإلســالمية والشــعبية، معتبرًا إياها أفضل تعبير 
عن الوحــدة الوطنية ألنها ستشــكل حرجًا أخالقيا 

لالحتالل ومن يسانده. 
مسوغات قانونية

وســاق الغــول، العديد مــن المســوغات القانونية 
لحتمية حــق العودة، منهــا أنه حق مكفــول بمواد 
الميثاق العالمي لحقوق اإلنســان الذي صدر في 10 
ديسمبر 1948، مشيرًا إلى الفقرة الثانية من المادة 
13 التي تنص على حق كل فرد في مغادرة أي بلد، 

بما في ذلك بلده والعودة إليه متى شاء. 
وأشــار للقرار رقم )194( الصــادر عام 1948م من 
الجمعية العامة لألمــم المتحدة والذي يقضي بحق 
الالجئيــن الفلســطينيين في العــودة والتعويض، 
منوهًا إلى أن أكثر من "135" دولة أيدت هذا القرار 

بينما لم تعارضه إال دولة االحتالل في حينه.
كما أشــار للمادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة 
لعــام 1949م، والتي تنص على أن:" أي اتفاق بين 
القــوة المحتلة والشــعب المحتــل أو ممثليه باطل 
قانونًا، إذا أسقط حقوق الشعب المحتل"، باإلضافة 
لعشــرات المســوغات القانونيــة التــي تناصر حق 

شعبنا بالتحرر والعودة ألرضه المحتلة عام 1948م.
العودة والتعويض

وأكــد التقرير أن مســيرة العودة تنطلــق في إطار 
القرار األممي رقم 194 الداعي لحق عودة الالجئين 
وتعويضهم عن كل ما خســروه جراء هذا التهجير، 
منوهًــا إلى أن هذه المســيرة تعتمــد على قواعد 
القانــون الدولــي الخاص وفــي مقدمتهــا االعالن 
العالمــي لحقوق االنســان والعهــد الدولي الخاص، 

اللذين كفالن الحق في التجمع السلمي. 
التوصيات

إلى ذلك خُلص التقرير إلى التوصيات التاليــــــة:
1.التحذير من أي اعتراف بيهودية الكيان الصهيوني، 
األمــر الذي يعني حُكمًا إمكان طرد الفلســطينيين 
فــي األراضي المحتلة عام 1948م، فضال عن عدم 

السماح بعودة الالجئين إليها.
2.طالــب القوى الفلســطينية والعرب والمســلمين 
بتوحيد خطابهم واإلصرار على حق العودة، واعتبار 
الدفاع عنه بكل الوســائل المشروعة مهمًة عربيًة 

وإسالميًة.
3.أكد على أهمية الحفاظ على حقوق الالجئين وفي 
مقدمتها )حق العودة(، ورفض جميع البدائل األخرى 

المتعلقة بالتعويض والتوطين.
4.إنشاء صندوق تمويل تطبيق حق العودة وإسناد 

ودعم المسيرات.
5.إنشــاء حركة شعبية عربية وإسالمية متخصصة 

لتطبيق حق العودة.
6.إنشاء فريق دعم قانوني إلثارة الموضوع دوليًا، 

يشارك فيه متخصصون من دول العالم كافة.
7.التأكيد على ســلمية المســيرة وقانونيتها وقطع 
الطريــق علــى االحتــالل لتبريــر ممارســة العنف 

المفرط ضد المشاركين فيها.
8.ضرورة إعطاء مسيرة العودة أبعادًا قانونية تتعلق 

بالقرارات األممية التي تدعم حقوق الالجئين.

مداخالت النواب

ريحة البالد
بــدوره عبــر النائب عبد 
الفتاح دخان، عن أمنيته 
وصفه  بمــا  لالســتمتاع 
"ريحــة البــالد" وأضاف:" 
نحن اليوم هنا في أقرب 
المحتلة  لبالدنــا  نقطــة 
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تقرير

أثناء جلسة خاصة بعنوان:" نعم لحق العودة.. ال لقرارات ترامب"
الغول: الحدود مع االحتالل 
وهمية وزائلة وشعبنا عائد 

ألرضه مهما طال الزمن

البطش: المسيرات حراك 
جماهيري يهدف لعودة الالجئين 

بعد 70 سنة من الشتات

النواب: على العالم أن يحترم قرارات المؤسسات الدولية الخاصة بفلسطين وفي مقدمتها قرار "194" 

نســتذكر أرضنا التي رواها أباءنا واألجداد بدمائهم 
الزكية، وإننا حتمًا سنعود إليها بموجب وعد القرآن 

لنا". 
قاب قوسين

مــن ناحيته أكــد النائب 
أن  األشــقر،  إســماعيل 
حلــم العــودة بــات قاب 
أدنى، مؤكدًا  أو  قوسين 
أن شعبنا سينتصر على 
تحاك  التــي  المؤامــرات 
ضــده، وفــي مقدمتهــا 

العقوبات الظالمة التي تفرضها السلطة على غزة، 
ملفتًــا إلى أن تلك اإلجــراءات تهدف لتمرير صفقة 

القرن التي لن يقبلها شعبنا.
جوهر القضية

مشــير  النائــب  أمــا 
اعتبــر  فقــد  المصــري، 
الالجئيــن  قضيــة  أن 
بمثابــة جوهــر القضية 
مؤكــدًا  الفلســطينية، 
على قدســية حق العودة 

الذي ال يسقط بالتقادم، ملفتًا إلى أن المفرط بحق 
العــودة والمتنازل عنه آثم دينينًــا، ومرتد وطنيًا، 
مشــددًا أننا أمام وعــد رباني بالعودة لفلســطين 

والقدس. 
قتلة األنبياء

مــن طرفه شــدد النائب 
علــى  ســالمة،  ســالم 
بقــاء  تأبــى  أرضنــا  أن 
قتلــة  وهــم  المحتليــن 
األنبيــاء عليهــا، منوهًا 
إلى أن العــدو قد أخرجنا 
منها بقوة الســالح الذي 

يسعون االن لتغيير معالمها بقوته، مؤكدًا أن وجود 
االحتالل طارئ على أرضنا، وأن أصحابها الحقيقيون 
يتأهبــون للرجــوع إليها قريبــًا عبر اســتخدام كل 

الوسائل المتاحة. 
حب الوطن

بدورهــا أكــدت النائبــة 
أن  الشــنطي،  جميلــة 
شــعبنا مســكون بحــب 
أجــواء  رغــم  الوطــن، 
بنا،  المحيطــة  الخيانــة 
وهرولــة البعــض نحــو 
االحتالل،  مــع  التطبيــع 

مجددة رفضها لفكــرة الوطن البديــل، والفتة إلى 
أن شــعبنا بكل فئاته وألوانه السياسية يُصرّ على 
العــودة ألرضه ومدنــه وقراه التي هجــره االحتالل 
منهــا، وأننا جميعًا نقاتل من أجــل الهوية والعودة 

والتحرير. 
ُحلم العودة

النائبة هــدى نعيم،  أما 
حُُلــم  أن  أـــكدت  فقــد 
العــودة مــا زال يُــراود 
جميًعا  وعقولنا  مخيلتنا 
بعــد  جيــال  ونتوارثــه 
جيــل، وشــددت على أن 
المؤامــرات والمخططات 

التي تهدف لخلق جيل فلســطيني جديد يُفرّط في 
حقه طوعًا أو كرها فشــلت فشال ذريعا خاصة في 
قطاع غزة، منوهًا إلى أن مســيرات العودة تستند 

للقانون الدولي.
وحدة الدم

من ناحيتــه أبرق النائب صــالح البردويل، بالتحية 
لشــعبنا في فلســطين المحتلة عام 48، وأكد على 
وحدة الدم والشــعب واألرض الفلسطينية، مشددًا 

شــعبنا  تعــدُ  غــزة  أن 
لخــوض معركــة العودة 
تراهــا  التــي  بالطــرق 
مالئمة، معلنًا االستعداد 
لدفع الثمن الالزم للعودة 
أن  ومؤكــدًا  والتحريــر، 
تُمثُل  العودة  مســيرات 

بداية الطريق. 
وجع الشتات

أمــا النائــب يونــس أبو 
دقــة، فقد لفــت االنتباه 
فــي  شــعبنا  لمأســاة 
المنافي ومخيمات اللجوء 
أن  منوهًــا  والشــتات، 
معاناتهم ما زالت مغيبة 
رغــم تدهــور أحوالهــم 
واالقتصادية،  المعيشية 

داعيًا إلعادة االعتبار لقضيتهم بعد تهميشها بفعل 
اتفاقية أوسلو، التي وصفها بأنها اعتبرت الالجئين 
عبئــا زائدًا عليهــا، داعيًــا األمم المتحــدة للعمل 

لتخفيف معاناتهم. 
ال يسترد إال بالقوة

مــن ناحيته أكــد النائب 
أن  الشــرافي،  يوســف 
ما أخــذ بقوة ال يســترد 
إلــى  بالقــوة، الفتًــا  إال 
أن حقنــا بالعــودة أقوى 
الغاصب  االحتــالل  مــن 
والزائــل بنــص القــرآن 

الكريم، مشــددًا على أن طرد االحتالل لشعبنا من 
أرضنــا وإقامة دولــة الكيان الغاصــب ال يُلغي حق 
شــعبنا في العودة ألرضه ووطنه، منوهًا أن شعبنا 

على موعد مع النصر. 
هالكون ال محالة

بدوره علق النائب يونس 
إن  بقولــه:"  األســطل، 
طردونا  الذين  الصهاينة 
مــن ديارنــا ســيهلكون 
ال محالــة وذلــك وفق ما 

تحدثنا به سنة اهلل". 
ودعا لألخذ بأسباب القوة 
لالنتصار على االحتالل، 
النبــي  لحــرص  ملفتًــا 

على كسر الحصار والعودة الى مكة التي ُأخرج منها 
قصرًا ليعود سلمًا إذا أمر أصحابه بلباس االحرام. 

نبض الشعب
مــن ناحيتــه شــدد النائب 
مــروان أبــو راس، أن نواب 
التشــريعي يمثلــون نبض 
الشعب، وهم األحرص على 
تحقيــق أهدافــه ورغباتــه 
وحقوقــه، مشــيرًا إلــى أن 

مســيرات العودة هي خير رد على ظلم المحتل وتدنيسه 
لمقدساتنا، وتابع:" إن استمرار السلطة في فرض الحصار 
والتنسيق األمني، والعيش تحت حراب االحتالل لن يحرر 

شبرًا واحدًا". 
أول المشاركين

أمــا النائــب أشــرف جمعة، 
أكــد أن نــواب التشــريعي 
أول  هــم  وعائالتهــم 
بمســيرات  المشــاركين 
الفتًــا  الكبــرى،  العــودة 
الجلســة  هــذه  ألهميــة 
التــي تأتي فــي ذكرى يوم 
رســائل  وتحمــل  األرض، 

محليــة، وأخــرى للمجتمــع الدولــي مفادها ســلمية هذا 
الحــراك واالعتمــاد علــى القــرار رقــم "194" الذي كفل 

لالجئين حقهم بالعودة. 
وهّم السالم

بدوره قــال رئيــس الهيئة 
العــودة  لمســيرة  العليــا 
الكبــرى خالــد البطش:" إن 
الهــدف من المســيرات هو 
وهي  لفلســطين،  العــودة 
تأتي بعدما راهن الواهمين 

على الســالم مع العدو منذ أكثر من 70 سنة من اللجوء، 
وفي نهاية المطــاف جاء اعالن ترامب أن القدس عاصمة 
لالحتــالل فــي مصــادرة واضحــة للمــوروث اإلســالمي 

والمسيحي". 
حق مقدس

 مــن ناحيته شــدد المختار 
فــي  عيســى،  محمــود 
كلمته نيابة عــن الالجئين 
قدســية  علــى  والعشــائر 
حــق العــودة الذي تمســك 
به األجــداد وورثوه لألحفاد 

جياًل بعد جيل، منوهًا لسلمية التحركات والمسيرات التي 
قال إنها جاءت بعد ســبعة عقود من الظلم، وهي رسالة 
لكل من راهن على تصفية القضية بأن شــعبنا لن يقبل 

التوطين والوطن البديل.
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تقرير6

ُالتشريعي يقر مشروع قانون المصــــــالحة المجتمعية بالمناقشة العامة

التشــريعي أهم الداعمين للمصالحة وسنمضي نحو بحر: 
تحقيقها رغم تصريحات عباس التوتيرية 

أقــر المجلــس التشــريعي في جلســة خاصة 
عقدهــا بمقــره األســبوع المنصــرم بحضور 
نواب من كتلتي فتح وحماس، مشروع قانون 
المصالحــة المجتمعيــة، الــذي يضــع ُأســس 
ومنطلقــات قانونية إلنهاء االنقســام وطي 
صفحتــه إلى األبــد، وأبدي النــواب إعجابهم 
وتأييدهم لمشروع القانون المكون من "13" 
مادة، أهمها إنشــاء لجنة مصالحة مجتمعية 
تقوم علــى متابعة المتضررين جــراء أحداث 
االنقسام وتعويضهم عن الخسائر في األرواح 
والممتلــكات العامــة والخاصــة، "البرلمــان" 

تابعت الجلسة وأعدت التقرير التالي:  

المحبة والتسامح
بدوره شدد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
أحمــد بحــر، فــي كلمتــه االفتتاحية في مســتهل 
الجلســة علــى أن تدشــين وتعزيــز قيــم المحبة 
والتسامح والتعاون والتكافل بين أبناء شعبنا يشكل 
أحد أهــم الضمانــات الرامية إلى إنجاح مشــروعنا 
الوطني، واألرضية الصلبة الكفيلة بتوحيد المجتمع 
الفلســطيني وتكتيل صفــه الداخلي فــي مواجهة 
االحتالل، مؤكدًا أن التشــريعي من أشد الداعمين 

للمصالحة المجتمعية. 
تحقيق العدالة

وأكــد أن تحقيــق العدالــة يتطلب أن تكــون هناك 
مرجعيات تشــريعية تضمن للضحايا والمتضررين 
كافة حقوقهم وتعمل للحفاظ على الســلم األهلي 
وترسيخه، معلنًا أن مشروع القانون تمت صياغته 
بعــد عقد عــدة ورش عمل شــارك فيها نــواب من 
كتلتي فتح وحماس ومختصين وخبراء حتى وصلنا 

لعرضه اليوم للمناقشة العامة.
ونــوه إلــى أن المصالحــة تعبــر فــي جوهرها عن 
منظومة عمل وطني متكاملة، سياسيا واجتماعيا، 
مؤكدًا فــي ختام كلمته أن التشــريعي ماضي في 
تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام رغم التصريحات 
التوتيريــة والالمســؤولة لمحمــود عبــاس منتهي 

الوالية وفاقد األهلية القانونية والدستورية.
مشروع قانون المصالحة المجتمعية 

   بدوره أشــار رئيــس اللجنة القانونيــة بالمجلس 
التشريعي النائب محمد فرج الغول، إلى أن مشروع 
القانون يأتي استنادًا ألحكام المادة )67( من النظام 
الداخلي للتشــريعي؛ وقال:" إن اللجنة ترى أن هذا 
المشروع يتوافق مع أحكام القانون األساسي لسنة 
2003 وتعديالتــه ومــع السياســة العامة للمجلس 
التشريعي الرامية إلى ســن قوانين تُحاكي الواقع 

وتعزز االستقرار واألمن المجتمعي.
وشــدد الغول على أن المشــروع المقترح يكتســب 

لمُراجعــة لجنة صياغة التشــريعات لقيــاس األثر 
التشــريعي؛ والوقوف على مدى مُالءمة المشــروع 
للبيئة التشــريعية المحلية، كما عُرض على لجنة 
شــرعية متخصصــة لضمــان انســجام أحكامه مع 

الشريعة اإلسالمية.

مداخالت النواب 
تصحيح البوصلة

النائب  أكد  بدوره 
مشير المصري أن 
هذه الجلسة جاءت 
لتصحيح البوصلة 
الوطنيــة بعــد ما 
"عبــاس"  حرفهــا 
بخطابــه األخيــر، 
الخطــاب  واصًفــا 
 ، ي تيــر لتو با
مشــيدًا بالتوافق 
بيــن أكبر كتلتين 
لسن  بالتشريعي 
المصالحة،  قانون 

منوهًــا إلــى أن كتلتي فتح وحمــاس البرلمانيتين 
تشــكالن ثلثي أعضــاء المجلس األمر الــذي يتيح 
أمام نواب الكتلتين ســن القوانيــن بأغلبية، واصًفا 

المصالحة بالخيار االستراتيجي.
ودعا المصــري، لمواجهة األزمــات التي تصطنعها 

أهميــة خاصــة؛ باعتبــاره يهــدف إلى إرســاء إطار 
قانوني لتقنين المصالحة المجتمعية، كأحد أساليب 
العدالة االنتقالية الرامية إلى طي صفحة االنقسام 
وجبر الضرر عن األحداث المؤســفة التي شــهدتها 

األراضي الفلسطينية.
ولفت الغول إلى أن مشروع القانون المقترح يتكون 
مــن )13( مــادة، أهمهــا إنشــاء "لجنــة المصالحة 
المجتمعية" بموجب القانون؛ وإحالة تشــكيلها إلى 
اتفاقيــة الوفاق الوطني الفلســطيني المبرمة في 

القاهرة لسنة 2011.
وقال:" إن مشروع القانون حرص على حصر طرفي 
اتفــاق المصالحة بيــن الشــخص المتصالح ولجنة 
المصالحــة المجتمعيــة". وشــدد على أن مشــروع 
القانــون أوجب على من يرغــب بالتصالح بالتوقيع 

على )سند المصالحة( مع اللجنة.
وأضاف أن مشــروع القانون يُلــزم المتصالح بترك 
أيــة مطالبات قضائية أو عرفية أو شــرعية مترتبة 
له بســبب األحداث المؤســفة وذلك بمجرد استالم 
مبلغ التعويض والتوقيع على الســند، واعتبار سند 
المصالحــة باتًا ونهائيًا، وال يجــوز له النكوص عنه 
مهما كانت األســباب واختلفت الدواعي ومهما طال 

الزمان. 
هذا ودعــا مشــروع القانــون إلى إنشــاء "صندوق 
أمــوال  توفيــر  بهــدف  المجتمعيــة"  المصالحــة 
األحــداث  مــن  المتضرريــن  لــذوي  التعويضــات 
المؤسفة، مشددًا على أن مشروع القانون قد خضع 

سلطة رام اهلل في غزة، واصًفا المصالحة بالخطوة 
المهمــة نحــو ترتيب البيــت الفلســطيني وتعزيز 
داعيًــا  التحديــات،  لمواجهــة  الصمــود  مقومــات 
الستكمال ملف المصالحة، ومنوهًا لضرورة تشكيل 
وفــد برلمانــي للتوجــه للعديد من الــدول العربية 
واإلسالمية لتشكيل مظلة آمنة لتحقيق المصالحة.

تأييد مطلق
مــن ناحيتــه عبر 
إســماعيل  النائب 
األشقر عن تأييده 
قانــون  لمشــروع 
المصالحة وبشدة، 
أن  إلــى  الفتًــا 
جماهيــر  معظــم 
يدعمــون  شــعبنا 
دعمًا  المصالحــة 
ألنهــم  مطلًقــا 
فتــرة  عايشــوا 
أثنــاء  ســوداء 

سنوات االنقسام.
ولفت األشــقر، إلى أن لجنــة المصالحة المجتمعية 
المُشكلة من الفصائل الفلسطينية قد أنجزت قرابة 
"140" ملف من ضحايا االنقسام وعوضت أصحابها، 
داعيًا الســتكمال هذه الجهود وصواًل إلنهاء الملف 
بالكلية بمــا يضمن جبر الضرر وتهيئة نفوس ذوي 

الضحايا للمصالحة النهائية.

المصالحة فريضة شرعية وضرورة وطنية وخطوة النواب: 
على طريق التحرير واالستقالل 
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7 تقرير

التشريعي يقر مشروع قانون المصــــــالحة المجتمعية بالمناقشة العامة

مشروع القانون يسعى لطي صفحة االنقسام وجبر الغول:
الضرر وتعويض المتضررين   

استراتيجية التحرير
أمــا النائب محمود الزهار، فقد أشــار إلى أن تنفيذ 
المصالحة هو بمثابة جزء مهم من مشروع التحرير 

االســتراتيجي، الفتًــا إلى أن المصالحة من شــأنها 
توحيــد المجتمع الفلســطيني، ونبذ فكــرة الخيانة 
والتنســيق األمني، داعيًا الســتكمال سن القانون 

وتطبيقه في كل األراضي الفلسطينية.
ودعا الزهار، لتشكيل لجنة وطنية خاصة لجمع المال 
الالزم الستكمال المصالحة وتعويض المتضررين، 
وإيجاد إجابات قانونيــة لمن يرفض هذه الخطوات 

اإليجابية وكيفية الحفاظ على النسيج المجتمعي.
مقصد شرعي

من طرفه وصف النائب يونس األســطل، مشــروع 
القانون بأنه يحقق أحد مقاصد الشريعة اإلسالمية 

الغراء، وهو اإلصــالح ذات البين بالعدل، وتعويض 
المتضررين جراء أحداث االنقسام. 

وأشــار األسطل، إلى أن مشــروع القانون من شأنه 
تصليب الجبهة الداخلية وتقوية الحاضنة الشعبية 
للمقاومــة التي وصفهــا بالطريق الوحيــد النتزاع 
حقوقنــا وتحرير أرضنا، مشــيرًا إلى حاجة شــعبنا 
للوحــدة وااللتفاف الشــعبي حول خيــار المصالحة 
الوطنيــة، داعيًــا أبناء األمــة العربية واإلســالمية 

للدعم شعبنا حتى تحقيق المصالحة والتحرير. 
خطورة المرحلة

أما النائبة هدى نعيم، فقد أشارت لخطورة المرحلة 
الحالية على المشــروع الوطني، من حيث السياسة 

وقــال:" نحن خطونا خطوات كبيرة في هذا المجال 
وتم انهاء 140 ملف من الملفات المستعصية ويجب 
معالجة باقي الملفات على أساس الصلح االجتماعي 
بعيدًا عن الخالفات السياســية وبعض الفئات التي 

تبحث عن التمكين". 
أحداث مؤسفة

مــن جانبــه شــدد النائــب أحمد أبــو حلبيــة، على 
اعتمــاد  ضــرورة 
األحداث  تســمية 
المؤسفة، للتعبير 
األحــداث  عــن 
التي  والصدامــات 
وقعت أثناء أحداث 
رافضًا  االنقسام، 
قانــون  ترســيخ 
المجلــس  مــن 
يحمل  التشريعي 
تعبيــر االنقســام 
معربًا  الداخلــي، 
عن تأييده الشديد 

لمشــروع القانــون، ومعتبرًا أنه من أهم مشــاريع 
القوانيــن التي يمكن دراســتها ومناقشــتها داخل 

أروقة المجلس التشريعي في المرحلة الحالية.
توسيع المصالحة 

أما النائب إبراهيم المصدر، فقد دعا لتوسيع دائرة 
المصالحــة حتــى 
تشمل كل مناحي 
السياســية  الحياة 
في  واالجتماعيــة 
الداخــل والخــارج 
أماكــن  وشــتى 
الشــعب  تواجــد 
 ، لفلســطيني ا
مشــروع  واصًفــا 
ن  نــو لقا ا
يُفشــي  بأنــه 
ثقافــة  وينشــر 
األهلــي  الســلم 

والمجتمعــي ويعمل على تحصيــن إجراءات الصلح 
عبر قانون رسمي 
مُقر من المجلس 

التشريعي.
فريضة شرعية

أعتبــر  بــدوره 
عبــد  النائــب 
الرحمن الجمل، أن 
هــذا القانون يعد 
شــرعية  فريضة 
وضــرورة وطنية، 
أحــد  أن  الفتًــا 
مقاصد شــريعتنا 

الدولية وممارســات ســلطة الضفة الغربية، داعية 

العتماد اســتراتيجية الوحدة الوطنية كأحد أســس 
التحريــر، منوهة لضــرورة إدارة الظهــر للخالفات 

وتوحيد الجهود نحو التحرير وحق العودة.
داعيــة قيــادات وجماهيــر الشــعب الفلســطيني 
لمواجهــة المؤامــرات التــي تحاك ضد قطــاع غزة 
بالوحــدة والتالحــم، مضيفة أن هــذه المؤامرات ال 
يمكــن لنا مواجهتهــا متفرقين بل يجــب أن نكون 
موحديــن رغم األلم الذي حصل قبل ســنوات أثناء 

أحداث االنقسام.
مرحلة سوداء

من ناحيتــه وصف النائب ماجد أبو شــمالة، أحداث 
االنقسام بالمرحلة السوداء من تاريخ شعبنا، داعيًا 

للتفكيــر فــي انهــاء كل الخالفات التــي نتجت عن 
تلك المرحلة، شاكرًا للجنة القانونية لجهودها في 
إنضاج مشــروع القانون معبرًا عن دعمه وتأييده، 
قاًئال:" إن خالفاتنا أتاحت للجميع التحكم في رقاب 
أهلنا في قطاع غــزة، وآن األوان للصفح وانهاء كل 

ما ترتب عن هذه االحداث المؤسفة".
ودعــا أبو شــمالة، القوى والفصائل للعمل بشــكل 
جــاد إلنهــاء الخالفــات وتداعياتها، وصــواًل لعودة 
األشخاص الذين غادروا القطاع، وكذلك االفراج عن 
المعتقلين بســبب هذه االحداث المأساوية، والعمل 
معًــا من أجل تطبيب الجراح ومعالجة كل ما يمكن 

عالجه من آثار االنقسام.

هو توحيد الكلمــة والصف وتقارب النفوس والنهي 
عن االختالف، مضيًفا:" نحن في هذه الفترة الزمنية 
الحرجــة التــي تداعت فيهــا األمم علينــا وأحكمت 
حلقات المؤامرة، أحوج ما نكون إلى مشروع القانون 

الذي نحن بصدده". 
وشــدد أن مبــدأ إصــالح ذات البين، هو مســئولية 
جماعية وسلوك إيجابي يجب علينا جميعًا أن نعمل 
مــن أجل تعزيــزه في نفــوس أبناء شــعبنا وصواًل 

للمصالحة الوطنية الشاملة. 
سيد األحكام

ســالم  النائب  أما 
أشار  سالمة، فقد 
الصلــح  أن  إلــى 
ســيد  يعتبــر 
األحكام، مشــيدًا 
بمشــروع القانون 
مناقشته،  الجاري 
وواصًفــا إياه بأنه 
بــاب  مــن  يأتــي 
التعــاون على البر 
والتقوى، مشــيرًا 
نــواب  لجهــود 
فــي  التشــريعي 

االشــراف على مراســم الصلح التي جــرت ببعض 
محافظات القطاع ســابًقا وشــملت "140" متضررًا 

من متضرري األحداث المؤسفة. 
وأعتبر ســالمة، مشــروع القانون بمثابة أفضل رد 
على مــن يريــد تمزيق وحدتنــا الوطنيــة وتعزيز 
االنقسام بين شعبنا، معلنًا تأييده المطلق لمشروع 

القانون. 
تخوف وضباب 

 من ناحيتــه قال 
خليــل  النائــب 
شعبنا  إن  الحية:" 
فــي غــزة يعيش 
الضباب  من  حالة 
حــول  والتخــوف 
غــزة  مســتقبل 
والقضية  خاصــة 
بشــكل  الوطنية 
عــام، وفــي هذه 
نحــن  األثنــاء 
ماســة  بحاجــة 

لمزيد مــن التالحم والتراص حتــى نحقق وحدتنا، 
ونقف صًفا واحدًا متراصًا أمام محاوالت اســتهداف 

غزة بالتركيع والعزل والتجويع".
واعتبر أن مشــروع القانون يأتــي في مرحلة فارقة 
يحتاج فيها شعبنا مزيدًا من اللحمة الوطنية، معلنًا 
تأييــده لمشــروع القانون، ومشــددًا علــى أن غزة 
مصممة على الوحدة والمصالحة وانهاء االنقســام، 
وأن المجلس التشريعي يدعم هذا التوجه بكل قوة.


