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لم يتملكنا العجب أو يسيطر علينا الذهول جراء تصريحات السيد سليم الزعنون وسواها حول 
سلب صالحيات المجلس التشريعي، وإحالتها قسرا إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير 

دون أي سند قانوني أو مسّوغ دستوري.
لم تكن هذه الحادثة األولى من نوعها في سجل حركة فتح وسلطتها في رام اهللا التي يتم فيها 
ذبح القانون والدستور الفلسطيني، واالنقالب على التجربة الديمقراطية الفلسطينية، والدفع 
لتفريغها من مضامينها السياسية والقانونية والوطنية عبر اجتراح طرق ملتوية وأساليب ال 
وطنية وال أخالقية، ونسج قصص وروايات متهافتة حول ما يسمى مرجعية النظام السياسي، 

واستحضار دور منظمة التحرير "المحنطة" وقت األزمات.
ــع عام ٢٠٠٦ بادرت حركة فتح  منذ اللحظة األولى إلعالن نتائج االنتخابات التشــريعية مطل
وســلطتها وأجهزتها األمنية إلى إعالن الحرب على الواقــع الديمقراطي الجديد الذي حمل 
حركة حماس إلى ســدة الحكم، وأقدمت على حبك خطط شــيطانية تســتعصي على الفهم 
الوطني واألخالقي واإلنســاني، أمال في إفشــال التجربة الجديدة، وإزاحة أصحاب الشرعية 
السياسية والدســتورية الجدد عن مواقع النفوذ والقرار، وحشرهم في أتون واقع يلفظ نارا 

ولهيبا في وجوههم بغية دفعهم إلى االعتراف بالفشل وإعالن االنسحاب المبكر.
لم يترك القوم أي شاردة أو واردة إال وطالتها يدهم التخريبية المتمردة العابثة، سياسيا وأمنيا 
وإداريا واجتماعيا وإعالميا، حتى بدا األمر أشــبه ما يكون بانقالب شامل استبيحت في إطاره 

كل القيم الوطنية والمبادئ األخالقية.
وكم كان وقع الصاعقة عليهم حين فشلت مخططاتهم وانقلب سحرهم وباال عليهم، لينقلبوا 
على الشرعية في غزة، ويعصفوا بالمقدرات الوطنية، ويضعوا النظام السياسي الفلسطيني أمام 

محنة كبرى وتحديات جسام.
لم تكن األمور حينها قد تجاوزت حدود حلها، أو بلغت حدا من االستعصاء، ولم يكن هناك أية 
نية لخلق وقائع إدارية وجغرافية عقب إنفاذ الحسم العسكري، وبدت األمور أقرب ما تكون إلى 

االنفراج وطّي صفحة الخالف والتدابر واالحتراب الوطني.
لكن االســتعصاء العقلي والقلبي المقيت الذي ُأتبع باســتعصاء سياسي ووطني خطير تم فيه 

االنفراج وطّي صفحة الخالف والتدابر واالحتراب الوطني.
لكن االســتعصاء العقلي والقلبي المقيت الذي ُأتبع باســتعصاء سياسي ووطني خطير تم فيه 

االنفراج وطّي صفحة الخالف والتدابر واالحتراب الوطني.

حظر الحوار مع األخوة األشــقاء أصحاب الشرعية، حرم شعبنا من التقاط فرصة المصالحة 
والتوافق المنشــود، وأغلق الباب أمام جهود مخلصة كان ينتظر أن تؤتي ثمارها وطنيا، وأن 

تدفع عجلة األوضاع الداخلية باتجاه االستقرار التام.
ومع تراجع القوم عن مواقفهم التي نافحوا عنها دهرا، انتعشت اآلمال حول إمكانية إرساء نهج 
وطني ســليم يكفل انتشال الوطن من أزماته المتعاقبة، وإصالح ما أفسدته المواقف الخاطئة 
والسياسات العبثية، غير أن جولة الحوار األولى كشفت عقم المراهنة على صالح واستقامة 
هؤالء وطنيا، وخطأ االفتراضات التي منحتنا توقعات رفيعة لم يتحقق منها شيء، وأن هّمهم 

الحقيقي يكمن في تصفية ثاراتهم القديمة، واستعادة نفوذهم المتبدد ال غير.
لذا لم نحصد من هؤالء إال اإلصرار على خطايا الماضي، والتشبث بإنفاذ االشتراطات الدولية، 
كمدخل لمصالحة شكلية صورية تفضي في نهايتها إلى انتخابات يتم رسم وتفصيل نتائجها 
على مقاسات فصائلية معلومة في ظل بيئة أمنية ال تعرف معنى لحرية الرأي أو التعبير أو 
االختيار أو النشاط االنتخابي، ليتحقق لهم إخراج أصحاب الشرعية من دائرة المشهد السياسي 

السلطوي عبر ذات البوابة االنتخابية التي دخلوا منها.
وها هم اليوم يعيشون مآزق سياسية ودستورية ووطنية جديدة، ويقفون بارتباك كبير أمام 
تواريخ المســتقبل، ويتخبطون في قراراتهم وتصرفاتهم، فتارة يصدرون مراســيم رئاسية 
بإجراء االنتخابات، وتارة أخرى يؤجلونها، وتارة ثالثة يبحثون أمر تمديد جديد لرئيس منتهي 
الوالية أصال، وتارة رابعة يعلنون نيتهم سلب صالحيات المجلس التشريعي وإحالتها للمجلس 
المركزي، لتوهمهم بإمكانية قطع الطريق أمام تولي د.عزيز دويك مسؤوليات الرئاسة حال 
استقالة عباس، وهكذا في متوالية ال تنتهي من اإلجراءات والممارسات التي يطغى عليها العبث 
والمزاجية وسوء التقدير الناجم عن االفتقار إلى المنهجية الوطنية في التعاطي مع األحداث 
والقضايا المختلفة، واالحتكام إلى العصبية الفصائلية، والتأثر بالضغوط الخارجية في حسم 

الملفات الوطنية.
عن أي مجلس مركزي يتحدثون؟! بل عن أي منظمة تحرير يتحدثون؟! وقد فقدت شرعيتها 
القانونية، وتغير ميثاقها األصيل، وأضحت ديكورا تجميليا واســما باهتا يتم اســتدعاؤه وقت 
الحاجــة واألزمات، إلقرار سياســة هابطة أو اتخاذ قرار إشــكالي أو تكريس واقع أو نفوذ ما 
أو طبخ إجراءات معينة ال يمكن تمريرها إال عبر عرض مصطنع على مؤسســة مهترئة تضّم 
في إطارها كثيرا من األشــكال والمســميات التي ال وزن حقيقيا لها على أرض الواقع شعبيا 

ومؤسسيا.
هي محاولة للفكاك من أزمة خانقة تطوق أعناقهم ليس أكثر، وهي بالتأكيد محاولة فاشلة 
لن تحقق غاياتها على اإلطالق، فالمجلس التشريعي سيبقى منارة الديمقراطية في فلسطين، 
وســيظل رافعا للواء األمل والعزة والنهوض لشــعبنا الفلســطيني، مســتمرا في أداء مهامه 
وواجباته التي كفلها له القانون والدستور، ولن يضيره كيد الكائدين أو مكر الماكرين أو 

عبث العابثين، مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات. 
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ــور أحمــد بحر النائــب األول  أعــرب الدكت
لرئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني عن 
أمله في قرب انتهاء صفقة األســرى مع الكيان 
الصهيوني وخروج األسرى الفلسطينيين من 
ســجون االحتالل وفق المعايير التي وضعتها 
ــدي الصهيوني جلعاد  الفصائل اآلســرة للجن

شاليط.
وقال د.بحر في حديثه أمام أهالي األسرى في 
مقر الصليب األحمر بغزة "كونوا على يقين 
ــوا على يقين  ــور الفجر قد الح، وكون بأن ن
بلقــاء أبنائكم"، ملفتا أن شــعبنا الفلســطيني 
ســيحتفل قريبا بخروج األســرى من سجون 
االحتــالل خاصــة أصحــاب األحــكام العالية 

والمؤبدات.
وأشار إلى دعم المجلس التشريعي ومساندته 
لقضية األسرى ومضى يقول " باسم المجلس 
نقف اليوم وقفة عزة وكرامة نرفع رؤوسنا 
عاليا  إجالال ألسرانا البواسل وألمهات األسرى 

اللواتي صبرن كثيرا على فراق أبنائهن".
وأشار إلى أن قدرنا أن نكون في أرض الرباط 
لتقديم أبنائنا في سبيل اهللا وفي سبيل فلسطين 
وحق العودة لالجئين في مكل مكان في الشتات 
ومــن أجل القدس عاصمة فلســطين، مشــددا 
على أن المجلس لن يتنازل عن حقوق شــعبنا 

الفلسطيني وثوابته.

وبعث د. بحر برسالة تأكيد للمقاومة اآلسرة للجندي 
ــي بالتمســك بمطالبها حتى إتمــام صفقة  الصهيون
مشرفة لشعبنا الفلسطيني، قائال" إن إخوانكم في قيادة 
حماس وفي قيادة الحكومة يصرون على انجاز صفقة 

مشرفة لشعبنا.
وفي ســياق متصل التقى الدكتور بحر الناطق باسم 

ــة الدولية للصليب األحمر بغــزة إياد نصر في  اللجن
مقــر الصليب األحمر مطالبا بضــرورة قيام الصليب 
األحمر كمؤسســة دولية بواجبه تجاه قصية األسرى 
ومعاناتهم في سجون االحتالل الصهيوني وأن يضغط 
على االحتالل من أجل العمل على تحسين حياة األسرى 

داخل السجون، والدفع باتجاه إطالق سراحهم.
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د. بحر خالل مشاركته في االعتصام التضامني مع أهالي األسرى
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د. بحر: يجب محاسبة عباس قضائيا بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة الفلسطينية

د. المدهون: قرار عباس بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية صادر عن غير ذي صفة ويتوجب إلغاؤه 






 

.

ــى إجراء انتخابات  كمــا  لفت د. بحر إلى أن إصرار الســيد عباس عل
رئاسية وتشريعية وفقًا لقانون انتخابات عامة صاغه بنفسه، بعيدًا عن 
الســلطة التشريعية، ينطوي على انتهاكات دستورية خطيرة، ال يقف 
ــات القادمة، وال يقف أيضًا  ــه المبيتة بتزوير االنتخاب عند حدود نيت
عند حدود مخالفة ما تم التوافق عليه في القاهرة، بل يتجاوزه بكثير 
ليصل إلى حّد فرض شــروط اللجنة الرباعية الظالمة على المجتمع 
الفلســطيني بأكمله في انصياع غير مســبوق لإلمــالءات الخارجية. 
وذلــك ألن القــرار بقانون رقم (١) لســنة ٢٠٠٧م بشــأن االنتخابات 
العامة الصادر عن الســيد عباس بتاريخ ٢/٩/٢٠٠٧م والذي ينوي إجراء 
ــات القادمة على أساســه يوجب وبالنــص الصريح على كل  االنتخاب
مرشــح فلسطيني لعضوية المجلس التشريعي أن يقدم "إقرارًا خطيًا" 
يؤكد فيه على االلتزام ببرنامج منظمة التحرير قبل أن ُيمارس حقه 
الدستوري في الترشــح لعضوية المجلس التشريعي القادم؛ بما يعني 
ــراف باتفاقيات أوســلو والتزاماتها التي مــن أبرزها االعتراف  االعت

بإسرائيل وإدانة المقاومة الفلسطينية.

ــه أشــار الدكتور نافــذ المدهــون مدير عــام المجلس     مــن جانب
التشــريعي الفلســطيني إلى المادة (٣٦) من القانون األساسي المعدل 
لســنة ٢٠٠٥م المتعلقة بتحديد مدة رئاســة الســلطة الوطنية  والتي 
ينص على أن:" مدة رئاســة الســلطة الوطنية الفلســطينية هي أربع 
ســنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفســه لفترة رئاسية ثانية على أن ال 
يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين". مضيفا أن المادة 
(٣) من القانون األساسي المعدل لسنة ٢٠٠٥ نصت على أنه:" ُيلغى كل 

ما يتعارض مع أحكام هذا القانون األساسي المعدل".
     وأوضح د. المدهون أنه يتبين من نص المادة الســابقة وبشكل غير 
قابل للتفســير والتأويل أن المدة القانونية إلشغال الرئيس لمنصبه، 
يجب إن تنتهي بمضي الســنوات األربع  بالدعوة إلى انتخابات رئاسية 
جديــدة وذلــك عبر إصدار مرســوم مــن قبل الرئيــس وقبل ثالثة 
شــهور من موعد انتهاء واليته حتى يكتســب المشروعية الدستورية 

والديمقراطية.
ــى المادة (٣) المذكورة       وتابع في حديثه "للبرلمان" باإلشــارة إل

أعــاله فإن كافــة التصرفات القانونية الســابقة والالحقــة للتعديل 
الدستوري لسنة ٢٠٠٥ والتي تتعارض مع مضمون التعديل فإنها تفقد 
ــل الجديد، وحيث أن  القــوة الملزمة إذا ما ثبــت تعارضها مع التعدي
ــل ٢٠٠٥ تناول مــدة والية رئيس الســلطة بالتحديد فإن ما دون  تعدي
ذلــك من نصوص تناولــت موضوع الوالية الرئاســية يكــون مآلها 

اإللغاء. 
ــه بتاريــخ (٢٠٠٩/١/٩) قــد صــادف انتهاء        وأكــد د. المدهــون أن
الصالحية الدســتورية للرئيس عباس، وحيــث أن هذا األخير لم يدُع 
إلجراء انتخابات رئاســية في الموعــد المحدد لها قانونًا ، فانه يترتب 
ــي يفتقد  ــة القانونية وبالتال ــاس الوالي عــن ذلك فقدان الســيد عب
ــات المخولة له بموجب القانون، والتي منها صالحية إصدار  الصالحي
قــرارات بقانون ، ومآل كافة هذه التصرفات البطالن المطلق بما في 
ذلك قراره بإصدار مرســوم بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 
٢٠١٠/١/٢٤م  فهو مرسوم صادر عن غير ذي صفة وبالتالي يجب إلغائه 

واعتباره كأن لم يكن.

العدد الخامس والعشرون

غزة- الدائرة اإلعالمية:
أكد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني أن 
المجلس مع إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وذلك يجب أن يتم في إطار التوافق 
الفلسطيني الفلسطيني بعيدا عن التدخل الخارجي وشروط الرباعية، مشددا على أن 

االنتخابات هي أقصر الطرق للخروج من المأزق الفلسطيني الداخلي.
ــة اآلداب بالجامعة اإلســالمية بعنوان  وقــال د.بحر خــالل يوم دراســي نظمته كلي
االنتخابات التشريعية والرئاسية ٢٠١٠" إن محمود عباس ال يملك أي صفة دستورية 
تخوله إصدار مراســيم ألن فترة واليته قد انتهت كما وأن المرسوم الخاص بإجراء 

انتخابات عامة مطلع العام المقبل ال قيمة له من الناحية الدستورية.
ولفت د.بحر إلى أن مرســوم عباس يشــكل انتهاكا دســتوريا خطيرا وصل إلى حد 
فرض شروط الرباعية على المجتمع الفلسطيني بأكمله ألن قراره مبني على قانون 
االنتخابات رقم ١ لســنة ٢٠٠٠م، والذي بموجبه يفرض على كل مرشــح لالنتخابات 
التشــريعية أو الرئاســية أن يقر إقــرارا خطيا بااللتزام ببرنامــج منظمة التحرير 
الفلســطينية والذي ينبني عليه االلتزام باتفاقية أوســلو ومــا يترتب عليها من نبذ 

المقاومة ومالحقتها.
كما بين د. بحر أن مرسوم عباس بإجراء انتخابات وفق النظام النسبي يشكل مخالفة 
التفاق القاهرة لعام ٢٠٠٥ ، وكذلك لوثيقة المصالحة المصرية التي أقرت بالنظام 
المختلف في االنتخابات، متهما عباس بالمشــاركة في تعطيل المجلس التشــريعي، 
ــع الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس من الدخــول لمقر المجلس برام اهللا  ومن
ــداء األجهزة األمنية  وممارســة مهامــه كرئيس للمجلس التشــريعي فضال عن اعت
التابعة لعباس على النواب وعائالتهم. وفي سياق متصل طعن د. بحر في شرعية لجنة 
االنتخابات المركزية بســبب أن قرار عباس بإعادة تشــكيل اللجنة بعد انتهاء واليته 
يعــد قرارا غير دســتوري، موضحا أن أعضاء لجنة االنتخابات المركزية ورئيســها 

التنفيذي هم من حركة فتح أو محسوبون عليها وهذا يشكك في نزاهة اللجنة.

 "
"2010

@È€@ÚÌäÏnéÜ@Ú‡Ó”@¸@ëbj«@‚Ïéãfl@Zã¢.Ü
?†Ï€a@’œaÏn€bi@ÊÏÿm@Êc@k∞@pbibÉn„¸aÎ

أكــد د أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس 
المجلس التشريعي أن المجلس القائم سيستمر 
في ممارســة كافــة صالحياته الدســتورية 
ــى انتخاب مجلس جديد وأداءه  والقانونية حت
القســم القانونية "وفق ما ينص عليه القانون 

األساسي الفلسطيني".
وقال د.بحر في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه 
بمقر المجلس بمدينة غزة الثالثاء تعقيبا على 
محاوالت السلطة الفلسطينية إحالل المجلس 
المركزي بديال عن المجلس التشــريعي بعد 
ــر القادم: "المجلس ال يخضع للوصاية  ٢٤ يناي
مــن أي كان حتى يقرر مصيره الســيما من 
قبل مجالس معينة فقدت شــرعيتها منذ فترة 

طويلة".
 وأضاف: "المجلس يستمد شرعيته الدستورية 
ــة من القانون الفلســطيني  ــه القانوني وواليت
األساسي المعدل ومواده، وإن كانت محاوالت 
القرصنة الحالية تســتهدف حرمان المجلس 
ــم مــن ممارســة صالحياته  التشــريعي القائ
ــد للرئيــس دون أي ســند  ــه والتمدي وواليت
دســتوري أو قانوني فإن هــذا التوجه الهزلي 

محكوم عليه بالفشل الذريع".
ــأن المجلــس المركزي  ــع: "الزعــم ب  وتاب
يســتطيع ســلب صالحيات التشــريعي يشكل 

انتهاكا لمقدمة القانون األساسي".
المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  ــر  واعتب  
التشــريعي أن رئيس المجلس الوطني ســليم 
ــون ال يمتلــك أي صفــة شــرعية أو  الزعن
قانونية تخوله الحديث باسم المجلس الوطني 

أو المركزي على اإلطالق وذلك النتهاء مدة 
واليته القانونية".

 وأضاف بحر أنه "كان األجدى بسليم الزعنون 
أن يؤكد على وجوب إعادة الشرعية واالعتبار 
لمؤسســات منظمة التحرير مــن خالل إعادة 

تطبيق فوري التفاق القاهرة لعام ٢٠٠٥".
 واســتطرد قائــال: "محــاوالت القرصنة على 
الصالحيات الدســتورية للمجلس التشــريعي 
ــا للمجلس المركزي فاقد  تهدف إلى إحالته

ــدرج تحت إطار مسلســل  الشــرعية، وهذا ين
االنقالب الدستوري الذي بدأ بسلب صالحيات 
حكومــات منتخبة وتشــكيل ودعــم حكومات 
غير دســتورية".  وطالب د. بحر جامعة الدول 
ــة وكافة الدول العربية واإلســالمية  العربي
وخاصة الشقيقة مصر والفصائل الفلسطينية 
لوضــع حد للنهــج االســتبدادي المقيت الذي 
ــر النظام  ــه إلى تدمي يســعى عباس من خالل

السياسي الدستوري في فلسطين.



.



الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس  اســتقبل 
ــة أميال من االبتســامات التي  ــي قافل متضامن
ــت مؤخــرا قطاع غــزة تحمل عــدد من  دخل
ــة واإلنســانية، وكان في  المســاعدات االغاثي
اســتقبال القافلة الدكتور أحمد بحر النائب 
األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، 
ــواب المجلس، إضافــة إلى وزير  وعــدد من ن

الشئون االجتماعية أحمد الكرد.
ــه الترحيبية جهود  وثمــن د. بحر فــي كلمت
ــة وإصرارهم على الدخول لقطاع  وفد القافل
ــي واجهتهم، ومضى  غزة، رغــم المعيقات الت
يقول لهم"هذا يدل أنكم من أحرار العالم، ومع 
حقوق اإلنســان، تجمعتم مــن ٩ دول أوربية". 
وعبر عن تقديره للعمل اإلنســاني الذي يقوم 

به وفد القافلة.
وشكر د.بحر باســم المجلس التشريعي جهود 
الوفد القادم إلى القطاع متابعا" بجهودكم اليوم 
ــم تنصرون القضية الفلســطينية، وأطفال  أنت
فلسطين الممنوعون من العالج بسبب الحصار، 
اليوم أنتم أدخلتم االبتسامة ألطفالنا وذويهم".  
كما استعرض د. بحر للوفد التضامني معاناة 
شــعبنا الفلســطيني نتيجــة الحصــار الظالم 
ــذ أكثر من ثالث  المفــروض على القطاع من
سنوات، ونتيجة الحرب الصهيونية على القطاع 
التي اســتخدم فيها االحتالل جميع األســلحة 
المحرمة دوليا بما فيها الفســفور ، وما خلفه 
االحتالل نتيجة الحرب مــن إصابة أكثر من 
ــوا يعانون من  ١٥٠٠ مواطــن معظمهــم ما زال

إعاقات دائمة نتيجة بتر ساق أو ذراع. 
كما بين د. بحر للوفد الدولي أســاليب قوات 
ــا في غزة ودخول بعض  االحتالل خالل قتاله

اســتنكرت رئاســة المجلس التشــريعي ما أقدم عليه رياض منصور مندوب 
ــة العامة لألمم المتحدة مــن اقتراف جريمة  منظمــة التحرير في الجمعي
جديدة بحق شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وذلك حين أبدى استعداد 
سلطته للتحقيق في إمكانية قيام أطراف فلسطينية بانتهاكات ضد االحتالل 
اإلسرائيلي إبان الحرب التي شنت ضد قطاع غزة نهاية ديسمبر/ كانون أول 

عام ٢٠٠٨ والتي امتدت أكثر من ثالثة أسابيع.
وأشــار الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي إلى 
أن موقف رياض منصور يأتي في ســياق المواقف االنهزامية لسلطة رام اهللا 
ــه الوطنية، وتابع: "إن هذا الموقف  وجرائمها المتكررة بحق شــعبنا وقضيت
المستهجن يشكل دليال إضافيا على حال االنحطاط السياسي الذي تتمرغ فيه 
ســلطة رام اهللا، وعمق انسالخها عن القيم والمفاهيم الوطنية، ومدى إيغالها 
في عدائها لقضية شــعبنا ومقاومته الباسلة التي ال تزال تحافظ على شرف 
الدفــاع عن الوطن والقضية واألرض والمقدســات فــي مواجهة االعتداءات 
ــة، وتقــف رأس حربة في وجه الترســانة العســكرية  ــة المتعاقب الصهيوني

الصهيونية رغم كل اآلالم والمعاناة والعراقيل والتضحيات". 
وبين د. بحر أن هذا الموقف المســيء يســتهدف إرضاء الموقف األميركي 
ــي، ومحاولة تقليل جرعات الغضب الموجهة نحو الســلطة عقب  والصهيون
اضطرارها إلى إعادة طرح تقرير غولدستون أمام مجلس حقوق اإلنسان في 
جنيف، كما يســتهدف تحقيق إدانة دولية للمقاومة الفلســطينية، وتشريع 
التدخل الدولي في قطاع غزة تحت هذا المبرر المتهالك، ومواجهة حشــد 
ضغــط دولــي وهجمة عالمية مســعورة ضد قطاع غزة لضرب واســتهداف 
المقاومة الماجدة فيه، كما حّمل د. بحر سلطة رام اهللا وعلى رأسها الرئيس 
منتهــي الصالحية محمــود عباس كامل المســؤولية السياســية والوطنية 
واألخالقية عن أي تداعيات قد تنجم عن هذه الجريمة الجديدة بحق شــعبنا 

ووطننا ومقاومتنا.

غزة_ الدائرة اإلعالمية:
نظمت لجنة الرقابة والحريات العامة 
وحقوق اإلنسان في المجلس التشريعي 
زيارة تضامنية مع مؤسســة الضمير 
لحقوق اإلنسان بعد اقتحام مكتبها بغزة 
وتعرضها للسرقة من قبل مجهولين، 
ــة كل من  ــة الرقاب وضــم وفــد لجن
النائب هدى نعيم مقرر اللجنة والنائب 
ــى النائب  ســيد أبو مســامح إضافة إل
محمد شــهاب عضو اللجنة القانونية 
في المجلــس، وكان في اســتقبالهم 
المحامي في مؤسســة الضمير سامر 

موسى.
ــة الرقابة النائب  وأكــدت مقرر لجن
هدى نعيم عن تضامن اللجنة والمجلس 
مع مؤسسة الضمير وكافة المؤسسات 
الحقوقية، مشــددة على دعم المجلس 
ــات العامــة وحقوق اإلنســان،  للحري
والرقابة على أداء المؤسسات الحكومية 

ورصد أي تجاوزات قد تحدث.
وأوضحت نعيم أن ما حدث يســتهدف 
الحكومــة  ــن  بي الحميمــة  العالقــة 
والتشريعي من جهة ومؤسسات حقوق 
اإلنســان والمجتمع المدنــي من جهة 
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المناطق فيها، ملفتا أن تلك القوات تســتخدم 
األطفال والنساء والشيوخ دروعا بشرية كي 

تتقدم في بعض أجزاء من القطاع.
وتابع بحديثه للوفد: "عندما نرى أمثالكم نرى 
أن القضية في قلوبكم وهي بذلك تكون قضية 
حية في العالم بأجمعه وهذا بفضل جهودكم"، 
وفي سياق متصل لفت د. بحر إلى أن المجلس 
التشــريعي اســتقبل القاضي الدولي ريتشارد 
غولدســتون الــذي أصدر تقريــره الهم الذي 
ــى ارتكابه  يدين فيه االحتــالل الصهيوني عل

جرائم حرب في قطاع غزة.
وفي ختام كلمته أكــد النائب األول لرئيس 

المجلــس على تمســك المجلــس والحكومة 
بالثوابت الفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور بحر للوفد درع 
المجلس التشريعي تكريما له على جهوده في 
خدمة قضيتنا وفك الحصار عن شعبنا، داعيا 
في الوقت نفســه األمين العام لألمم المتحدة 
ــان كي مون إلى تفعيل تقرير غولدســتون  ب
أمام مجلس األمن الدولي، كما دعا في الوقت 
نفسه لويس أوكامبو مدعي محكمة الجنايات 
الدولية إلى البدء في اتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
ــة  ــة الدولي ــادة االحتــالل للعدال ــم ق بتقدي

كمجرمي حرب.
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أخرى، كما وعدت بالتواصل مع وزير 
ــداءات على  ــة لمناقشــة االعت الداخلي

المؤسسات الحقوقية.
ــه شــرح المحامي موســى  مــن جهت
مالبسات اقتحام مؤسسة الضمير ملفتا 
إلى أن المؤسسة ليس لها أعداء من أي 
طرف فلســطيني، مؤكــدا أن الهدف 

كان التخريب وليس السرقة.
ــة الرقابة قــد أصدرت  وكانــت لجن
تصريحا صحفيا استنكرته فيه االعتداء 

اآلثــم على مؤسســة الضمير لحقوق 
اإلنسان مؤخرا، والتعرض لها بالسرقة 
في وقت نحــن أحوج ما نكون فيه إلى 
الحقوقية  تكثيف جهــود مؤسســاتنا 
ــة لفضح  في إطــار مســاعينا الدؤوب
مخططات االحتالل، وخاصة في أعقاب 
ــل القانونية والسياســية التي  المفاعي
أعقبت عرض تقرير غولدستون على 

المؤسسات الدولية.
وأشــاد البيان بدور مؤسســة الضمير 

ــا إزاء فضح مخططات  فــي أداء واجبه
االحتالل، مشددة على ضرورة حماية 
مؤسسات حقوق اإلنسان وتقديم الدعم 
ــق أهدافها  ــا في إطار تحقي الكامل له
ــة في ظــل المرحلة  ــة النبيل الوطني
الحالية التي تشهد تغوال صهيونيا غير 

مسبوق.
ــان اللجنة األجهــزة األمنية  ودعــا بي
في غزة إلى ســرعة الكشف عن الجناة 

وتقديمهم للعدالة.

ــور أحمد بحــر النائب األول لرئيــس المجلس  اســتنكر الدكت
التشــريعي الفلســطيني ممارســات أجهزة عباس فــي المالحقة 
ــر واإلصالح والتي  والتضييق التي تســتهدف نواب كتلة التغيي
ترقى هــذه المرة إلى مصــاف التهديد الجســدي للبعض منهم، 
لتضاف إلى جملة الممارســات القمعية المتخــذة ضدهم، وعلى 
رأسها استمرار منعهم من دخول مقر المجلس برام اهللا، وحجزهم 
ــة مهامهــم الطبيعية في إطــار المجلس التشــريعي  عــن مزاول

وخارجه، واقتحام مكاتبهم ومنازلهم واختطاف ذويهم. 
وحمل د. بحر السيد عباس رئيس السلطة منتهي الوالية شخصيا 
وحكومته الالشــرعية وقادة أجهزته األمنية المسؤولية الكاملة 
عن أي أذى قــد يحيق بأي من إخواننا النواب تحت أي ظرف من 
الظروف، كما دعا ســلطة رام اهللا، بكافــة قادتها وأركانها، إلى 
وقف كافة أشــكال التضييق والمالحقــة التي يتعرض لها نواب 
ــة التغيير واإلصالح فــي الضفة الغربية، وإفســاح المجال  كتل
ــة،  ــة ومســؤولياتهم الوطني أمامهــم ألداء واجباتهــم البرلماني
وإصدار األوامر بفتح مقر المجلس برام اهللا أمام رئيس المجلس 
د.عزيز دويك وهيئة رئاسة المجلس والنواب اآلخرين، مؤكدا 
أن استمرار مالحقة النواب وتعطيل عمل المجلس بالضفة يشكل 
جريمة وطنية وفضيحة سياسية ال يمكن إنكارها، والتأسي بحال 
ــة العمل والتنقل  ــواب فتح في قطاع غــزة الذين يملكون حري ن

والتعبير دون أي قيود.
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العدد الخامس والعشرون

د.بحر يلقي كلمته خالل استقبال قافلة أميال من االبتسامات

لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في المجلس التشريعي خالل زيارة تضامنية لمؤسسة الضمير



غزة- الدائرة اإلعالمية
التشــريعي  المجلــس  مــن  وفــد  زار 
الفلسطيني برئاسة  الدكتور أحمد بحر 
النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
الفلسطيني وكل من النائب محمد شهاب 
والنائب جميلة الشنطي كلية نماء للعلوم 
والتكنولوجيا بغزة، وكان في اســتقبال 
الوفد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الكلية 
وعميدها الدكتور معين البرش، ورؤساء 

األقسام في الكلية.
أكــد د. احمد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الفلسطيني أن نهضة 
ــم العالــي هي  ــات وجامعــات التعلي كلي
أســاس نهضة الشــباب واألمة، ملفتا إلى 
ــع أنحــاء العالم  أن الجامعــات فــي جمي
ــة والعمل  هي مركــز الثورات التحرري

الوطني.
 وأشــاد دكتور بحر خالل زيارته بدور 
الكلية في االرتقاء بمستوى التعليم العالي 
في فلسطين، كما ثمن التطور الملحوظ 
في إنشاء عدد من األقســام النادرة والتي 
ــا شــعبنا الفلســطيني، وأكد أن  يحتاجه
الكلية هي إضافة نوعية فريدة لمؤسسات 
ــم العالــي في فلســطين، معبرا عن  التعلي
أمله أن يتم التواصل بين لجنة التربية في 
المجلس التشــريعي الفلســطيني والكلية 

من أجل الوصول إلى أفضل المستويات.
ــى الكلية من  وناشــد د.بحــر القائمين عل
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ــم يكــن اعتقال األجهــزة األمنية في ســلطة  ل
المقاطعة ألبناء كل من النائب حســن يوســف 
ــة  الحصان وانتهــاك  رداد  ريــاض  والنائــب 
ــة األول من نوعه، بل تخطت  البرلمانية للعائل
تلك األجهزة جميع الخطوط الحمر وانتهكت 
ــة للنواب أنفســهم عندما  ــة البرلماني الحصان
أقدمــت على إطالق النار المباشــر على النائب 
ــواب  ــاوي، وإحــراق ســيارات الن حامــد البيت
ومكاتبهــم، وليــس آخــر تلــك الجرائم منع 
د.عزيز دويك من دخول المجلس التشــريعي 
وممارسة مهامه كرئيس للمجلس، بل تستمر 
ــواب وأبنائهــم وتصويرهــم من  مالحقــة الن
قبل أفــراد األجهزة األمنية أمــام بيوتهم وفي 

مكاتبهم.
عضو المجلس التشــريعي الفلســطيني النائب 

ســميرة الحاليقــة حــذرت مــن خطــوات قــد تكون 
أكثر ســوءًا مما  مورس بحق النواب خالل الســنوات 
ــة. وقالــت حاليقــة "على مــا يبدو فــإن حالة  الماضي
ــداءات التي يصعب حصرها  الفلتان واإلجراءات واالعت
والتي مورســت بحق النواب لم تشف غليل من حاولوا 
ــل المجلس التشــريعي بل أخذوا  واســتمروا في تعطي
يلجأسون إلى أساليب أكثر وضاعة في مطاردة النواب 

وأسرهم وأبنائهم والعاملين في مكاتبهم".
وأكــدت النائــب الحاليقــة أن كل مــا يجــري بحق 
النواب اإلسالميين في الضفة الغربية هو تجاوز صارخ 
للقانون األساســي وامتهان لكرامة المجلس التشريعي 
والعملية الديمقراطية برمتها، وأضافت "أن االعتداءات 
ــي نفــذت بحق ممثلي الشــرعية تجــاوزت العادات  الت
والقيم واألخالق التي تربى عليها شعبًا قاوم االحتالل 
ــي نفــذت بحق ممثلي الشــرعية تجــاوزت العادات  الت
والقيم واألخالق التي تربى عليها شعبًا قاوم االحتالل 
ــي نفــذت بحق ممثلي الشــرعية تجــاوزت العادات  الت

قرونا عديدة" .

التزامها بحماية أمن االحتــالل وتنفيذ البنود 
األمنية من خطة خارطة الطريق"،  وأشارت أن 
ما يزيد األمر ســوءا أن هذه الخطوات تتسارع 
ــادة رام اهللا  وتزيد فــي الوقت الذي وصلت قي
ــة إلى طريق مســدود بل  بالمفاوضــات العبثي
أوصلت القضية الفلســطينية إلى أسوأ أحوالها 
بعد أن أعطــت االحتالل وخالل عشــرة أعوام 
غطــاء لكل إجــراءات ابتالع األراضــي وتهويد 

القدس وضياع الحقوق .
وتابعــت "فبدال من أن تعلن وبجــرأة وصدق ولو 
لمرة واحدة عــن أن الخيار الوحيد الذي يجب أن 
ــه هو المقاومة وحمايتها تزيد  نلتف جميعنا حول
سلطة رام اهللا من حملتها المسعورة ضد المقاومة 
وضد نواب الشعب، فلقد فقدت هذه السلطة رشدها 

وبوصلتها بعد أن فقدت شرعيتها وكرامتها" .

وطالبت النائب حاليقة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية 
بإظهار وقفة شجاعة بجانب النواب وأسرهم ومكاتبهم 
باعتبارهــم يمثلون أبناء شــعبهم وال يجــوز بأي حال 
ــى هــذه الدرجة، مشــددة على  امتهــان كرامتهــم إل
ضرورة لجم مثل هــذه التصرفــات وإيقافها وتوفير 
الحماية القانونية لممثلي الشرعية والكف عن ممارسة 

التجاوزات القانونية بحقهم.
من جهتها اعتبرت النائب هدى نعيم االعتداء على النواب 
ــاس في الضفة  ومكاتبهــم وذويهــم من قبل أجهزة عب
الغربية ســلوكا خارجا عــن كل المعايير والقوانين، 
ويأتي في إطار إكمــال الدور الذي يقوم به االحتالل 
من اختطاف لنواب حماس وســحب هويات المقدسيين 
منهــم ، وقالت في حديث خاص مع "البرلمان" :فما عاد 
ــا األمنية أي أخــالق أو قيم  لســلطة رام اهللا وأجهزته
ــد لديها هو مدى  ــا، وأصبح المعيار الوحي تحتكم إليه
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أدانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بشدة تهديدات سلطة رام اهللا باعتقال 

د. عزيز دويك بعد انتهاء والية المجلس التشريعي الفلسطيني.
ــد باعتقال د. دويك الذي يمثل  وشــدد د. بحر في تصريح صحفي على أن التهدي
رأس الشرعية الفلسطينية يشكل تطورا خطيرا، وال يمكن السكوت عنه أو المرور 
عليه مر الكرام، مؤكدا أن ذلك يشكل انحطاطا وطنيا وانزالقا سياسيا قد يترّتب 
عليه تداعيات غير مســبوقة. ولفت إلى أن محاولة المســاس بشــخص د. دويك 
والتعــرض له يشــكل تعبيرا صارخا عــن زيف دعاوى الشــراكة والديمقراطية 
ــي تتغنى بها حركة فتح وســلطة رام اهللا، وانتفاء قيم المصالحة السياســية  الت
واالجتماعية التي نحاول جاهدين إعادة نشرها في ثنايا المجتمع الفلسطيني إثر 

األزمات السياسية والشروخ االجتماعية التي أثخنت فيه إبان األعوام األخيرة.
كما حذر د.بحر  ســلطة رام اهللا وأجهزتها األمنية من مغبة أي مســاس بشخص 
ــواب، مؤكدا أن ذلــك يفتح الخيارات  د. دويــك بشــكل أو بآخر أو بإخوانه الن
الفلســطينية نحو المجهــول، ويدفع العالقات الوطنية نحــو أزمات حاّدة جديدة 

نحن في غنى كامل عنها، وُيعّرض النظام السياسي الفلسطيني لالنهيار التام.
ودعا د.بحر الشــقيقة مصر، وكافة فصائل العمل الوطني واإلســالمي إلى العمل 
الفوري لوقف التعديات والممارســات الصارخة لســلطة رام اهللا، ولجم اندفاعها 
األهوج نحو تدمير المجتمع الفلســطيني والنظام السياسي الفلسطيني استجابة 

لنزوات حزبية طارئة ومصالح شخصية بائدة.
وتابع د. بحر في تصريحه الصحفي: "لم تكتِف ســلطة رام اهللا وأجهزتها األمنية 
ــور عزيز دويك من الوصول إلى مكتبه  بمنع رئيس المجلس التشــريعي الدكت
فــي مقر المجلس برام اهللا لمزاولة واجباته ومســؤولياته الوطنية والبرلمانية، 
وممارسة كافة أشــكال التضييق والمالحقة بحق نواب كتلة التغيير واإلصالح 
وأسرهم وذويهم، بل تعدت ذلك كله إلى التهديد باعتقال د. دويك وزجه وراء 

أسوار السجون والمعتقالت الفلسطينية السلطوية".
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ــذل مزيد من  ــن بب ــن وأكاديميي إداريي
الجهــد من أجل االرتقاء بهذه المؤسســة 
ــة بمــا يخــدم الوطــن والقضية  الحديث

للنهوض الشامل بشعبنا وطالبه.
ــارة قام الوفــد بجولة  ــة الزي وفــي بداي
تفقدية ألقســام ومنشــئات الكلية، كما 

ــام الدكتور بحر بتقديم درع المجلس  ق
التشريعي الفلسطيني تكريما للكلية على 

جهودها.
وكان عميد الكلية قد عرض للوفد أقسام 
الكلية المختلفة وأهداف الكلية وخطتها 

التطويرية 

د.بحر يكرم كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا
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ــا على ما تناقلته وســائل اإلعــالم حول نية  وتعقيب
المجلــس  ــات  المركــزي نقــل صالحي المجلــس 
التشــريعي الفلســطيني إلى المجلــس الوطني, قال 
د. أحمــد الخالدي رئيس لجنة صياغة الدســتور انه 
ــل هذا اإلجــراء, مضيفا  ال يوجــد ســند قانوني لمث
ــل الشــعب مــن خالل العمــل على  :" المنظمــة تمث
إســتراتيجية الحقوق وبالتالي الذي يدعي التمسك 
بالمؤسســات التحررية البد من األساس أن يتمسك 

بالميثاق الوطني الفلسطيني الذي أنشا تلك".
بينمــا يؤكد د. نافــذ المدهون المستشــار القانوني 
المجلــس  أن  الفلســطيني  التشــريعي  للمجلــس 
المركزي ال يتمتع بالشرعية القانونية كونه يتبع 
ــرم الالئحة الداخلية  لمنظمــة التحرير التي ال تحت
الخاصة بتنظيمها وبالتالي الشــرعية الوحيدة التي 

بقيت للشعب الفلسطيني هي المجلس التشريعي. 
ــع :" لم تهدأ محاوالت تعطيل عمل التشــريعي  ويتاب
ليبقــى أمامهم أن يســلبوه بالقــوة , فمحاوالت نقل 
ــر شــرعية أما  ــا غي ــه  للمركــزي قانوني صالحيت
سياسيا فهي محاولة إلظهار المؤسسات ذات الشرعية 
القانونية وإلضفاء الشــرعية على بعض المؤسسات 
التي ال تتمتع بالشــرعية ", مؤكدا على أنها محاولة 
ــد والية الرئيس محمود عباس المنتهية  وهى  لتمدي

غير قانونية وفقا ألحكام القانون األساس للسلطة.
وكان رئيــس المجلس الوطني الفلســطيني ســليم 
ــن األحــد الماضــي  أن المجلس  ــون  قــد أعل الزعن

المركزي لمنظمة التحرير الفلســطينية سيناقش 
خالل اجتماع له منتصف الشهر المقبل مسألة تسلمه 
لسلطات المجلس التشريعي لتعذر إجراء االنتخابات 
الرئاســية والتشــريعية فــي موعدهــا المقرر في 

كانون الثاني (يناير) ٢٠١٠.


ويقول الخالدي :" حتى اللحظة المجلس التشريعي 
يعتبر مؤسسة دســتورية لم تنته المدة المحددة له 
, حيث يمكــن قبل نهاية المدة اتخــاذ إجراء قانوني 
إلصدار الصفة التشــريعية الشــرعية على استمرار 

وجوده ".
ــور الخالدي توجهــات البعض بنقل  ويعتبر الدكت
ــات التشــريعي للمركزي وســيلة للضغط  صالحي
على القوى السياســية بغزة للموافقــة على التوجه 
السياســي للســلطة , مشــددا على أهمية البحث عن 
ســبيل جديد لالتفــاق حول المشــروع الوطني بين 
القوى الفلســطينية كلها وليس اســتخدام السياسة 
ــة والدولية لتخفيض  والقانون والضغوط اإلقليمي

سقف الحقوق الوطنية الفلسطينية على حد قوله. 
وختم الخالدي حديثه قائــال:" المجلس المركزي 
ــذ فترة طويلة لم يتم تشــكيله أو إعــادة انتخاب  من
أعضائه , كما أن النظام األساســي لمنظمة الحرير 
فــي المادة رقــم " ٢" ينص على أن المنظمة تباشــر 
ــاق الوطني , فمن  ــادئ الميث مســئولياتها وفقــا لمب
ــم تعديله يلغي األســاس  ــاق ت ــأن الميث يتمســك ب
ــي لممارســة المنظمة لمســؤولياتها خارج  القانون

نطاق الميثاق الوطني ".
فيمــا يؤكــد د.المدهون أن :" الشــعب الفلســطيني 
وحده الذي يحدد من سيتولى الوالية عن التشريعي 
ــي بأعضاء جدد غير  من خــالل انتخابات جديدة تأت
ذلك ال تملك أي جهة ســواء سلطة أو منظمة بحل 

التشريعي وإحالة مهامه لجسم أخر". 


وفي الســياق ذاته اعتبر النائب المستقل في المجلس 
التشــريعي د.حســن خربشــة، تصريحات البعض في 
ــح بإحالة صالحيات المجلس التشــريعي  حركة فت
للمجلــس المركزي جهــال بالقوانين والدســاتير 
ــاك من يقــدم فتاوى عن  الفلســطينية , قائــال:" هن
ــن والجانب األخر  ــى القواني جهل وعــدم اطالع عل
يتحدث بناء عن رغبات سياسية , على الرغم من عدم 
وجــود فراغ قانوني وال دســتوري باعتبار المجلس 
التشــريعي الممثل الشرعي المنتخب من قبل الشعب 

الفلسطيني".
وأضاف خريشــة:" بعد خروج عباس وإعالنه انسداد 
المفاوضــات وخــروج صائــب عريقــات وتصريحه 
ــب منهمــا سياســيا االســتقالة إلعادة  بفشــلها يتطل
ــار للقضية الفلســطينية أو البدء فورا بحوار  االعتب
ــدة متمثلة بحل الســلطة  للبحــث عــن أجندات جدي

الوطنية الفلسطينية ". 
وأكد على أن نظام الحكم في فلســطين ديمقراطي 
برلماني ال يمكن االســتعاضة من خالله عن المجلس 

التشريعي المنتخب شعبا بجسم غير منتخب.
 وتابع النائب المستقل:" ما يتحدثون عنه من الناحية 
النظرية يمكن تطبيقه لكــن واقعيا ال يمكن باعتبار 
التشــريعي منتخب من قبل الشــعب الفلســطيني بل 
ستزيد األزمة تعقيدا ",مؤكدا على أن خيار المرحلة 
المقبلة يتمثل في حل الســلطة الفلسطينية، من أجل 
إعادة القضية الفلسطينية لشــكلها الطبيعي , قائال:" 

السلطة لحتى اللحظة لم تقدم شيئا فلماذا تبقى ". 


أمــا المحلل السياســي مصطفى الصــواف فيرى أن 
مسالة نقل صالحيات المجلس التشريعي للمركزي 
لها أبعاد سياســية تكمن وراء إلغاء كل المؤسســات 
التي أفرزتها الســلطة وخاصة بالمجلس التشريعي 
ــة األكبر في حصة  , قائــال:" حماس تمتلك الغالبي
ــون إخــراج حماس عن  ــذا فهم يحاول التشــريعي ل
المجــال السياســي الفلســطيني بعد أن فشــلت كل 
المحاوالت من قبل حركة فتح وعباس وفشــل أخر 
محاولة والمتمثلة بالعدوان اإلسرائيلي األخير على 

غزة ". 
ويضيــف الصــواف  في تصريحــات صحفية:" هناك 
ــرة متزايدة إلخراج حماس  محــاوالت في تلك الفت
ــة السياســية الفلســطينية واإلنفــراد  مــن المعادل
بالقرار الفلسطيني فاإلصرار على إجراء االنتخابات 
ــع على ورقة المصالحة الوطنية دون تعديل  والتوقي
خير دليل على ذلك ", مشيرا إلى أن كافة القوانين 
والدساتير الفلسطينية منتهكة وغير خاضعة ألسس 

قانونية .

.

.
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أشــاد د. أحمد بحــر النائــب األول لرئيس المجلس 
لألســري  األســطوري  بالصمــود  التشــريعي 
ــف القضبان وبدورهــم الريادي  الفلســطينيين خل
في قيادة المقاومة الفلســطينية على مدار مراحلها 
ــدور الوحدوي الذي يلعبه األســري  المختلفــة وال

داخل سجون االحتالل.
وجاء ذلك خالل زيارة قام بها د. أحمد بحر يرافقه 
كال مــن النائب جمال نصار والنائب محمد شــهاب 
لتهنئة األســير المحــرر يونس حســين الذي أفرج 
ــه يوم أمس بعد اعتقال دام ٢٢ عامًا في الســجون  عن

الصهيونية
وأكد د. بحر على ضرورة تمسك الفصائل اآلسرة 

للجنــدي شــاليط بشــروطها واإلفراج عــن جميع 
ــات العالية،  األســري بما فيهم أصحــاب المحكومي
للوصــول إلى صفقة تبادل مشــرفة يتم من خاللها 
ــي تفرضها والتي  كســر المعايير اإلســرائيلية الت

تعيق إتمام الصفقة إلى هذه اللحظة.
بدوره رحب المحرر يونس حســين بهــذه الزيارة، 
ــع الوفد على األوضاع المعيشــية التي يعانيها  وأطل
األســري واإلجراءات التعســفية التي تنتهجها إدارة 

السجون بحقهم جميعًا .
األســري واإلجراءات التعســفية التي تنتهجها إدارة 

السجون بحقهم جميعًا .
األســري واإلجراءات التعســفية التي تنتهجها إدارة 

وشــدد على ضرورة توحد أبناء الشعب الفلسطيني 
كافة لإلفراج عن جميع األسري وعدم التنازل عن 

الثوابت .
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ما يقوله الزعنون عار عن 

الوعي الدستوري والمنطق 

الديمقراطي، ويعّد جريمة 

كبرى ال بّد من وضع حّد لها

المجلس التشريعي في رام اهللا 

مغلق في وجوه جميع النواب 

ومكتبي مغلق وال يوجد حتى به 

مفتاح وال نعرف أين المفتاح

أطالب بخضوع أي انتخابات 

مستقبلية إلشراف ورقابة كاملة من 

جانب مؤسسات ديمقراطية دولية 

حماية لها من التالعب والتزوير

 .
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ال نأبه لتهديدات السلطة باعتقالنا، وأي اعتداء على أي 
نائب يشكل هتكا للحصانة البرلمانية التي كفلها الدستور

 أطالب الدبلوماسية المصرية أن تستكمل جهدها لتحقيق 
المصالحة وأن تأخذ مالحظات حماس بعين االعتبار














كالم ســليم الزعنون ينافي النطق ويخالف 
الدســتور الفلســطيني ألنه ال يجوز لجسم 
ــة صالحيته أن يعترض  غير منتخب ومنتهي
على جسم منتخب، وهذا يعد استخفافًا بإرادة 
الشــعب الفلسطيني الذي أعطى صوته لنواب 

المجلس التشريعي. 
أما تخوف الزعنون من حدوث فراغ دستوري 
ــا أطمئنه أن مواد الدســتور واضحة وقد  فأن
ــى أن المجلس القائم  راعت ذلك ونصت عل
ــي الــذي أرأســه تنتهي مــع انتخاب  والحال
ــدًا عند أداء  ــد وتحدي مجلس تشــريعي جدي
اليمين الدستوري،  فالمجلس قائم إلى حين 

إجراء انتخابات جديدة.













التبعات القانونية بّينها ووضحها الدستور وما 
يقوله الزعنون هو عار عن الوعي الدستوري 
وعار عن المنطــق الديمقراطي، وأي انتهاك 
للدستور الفلسطيني يعد جريمة كبرى البد 

من وقوف الجميع عندها ووضع حد لها.

        









اشتكى العديد من اإلخوة في الضفة من كافة 
ــداءات األجهزة  المحافظــات الضفــة من اعت
األمنية والمالحقات المخابراتية المتواصلة 
واســتدعاءات لزوجة أحد االخوة، إضافة إلى 
ــن في مكاتب  ــواب والعاملي اعتقــال أبناء الن
ــة المتواصلة  ــر واإلصــالح  والمراقب التغيي
ــد مدير  للنائــب ناصر عبد الجــواد، وتهدي
مكتبي بعد أن اعتقلته السلطة وتهديد أكثر 
من مــرة له أنه بعد ٢٥ يناير ســنعتقلكم في 
ــة أنت والدكتور عزيز وجميع  هذه الزنزان

نواب التغيير واإلصالح.


نواب التغيير واإلصالح.


نواب التغيير واإلصالح.


ــل هذه التهديدات، وال تخيفنا وال  ال نأبه لمث
أحد يســتطيع أن يوقف عمل نواب المجلس 
التشريعي الذين كفل لهم القانون الحصانة 
ــداء على  ــة والدســتورية، وأي اعت البرلماني
ــداء على  ــواب المجلس التشــريعي هو اعت ن
ــة التــي منحها الشــعب  ــة البرلماني الحصان
الفلسطيني لنوابه وعلى الحقوق التي يتمتع 
ــا النائب، فال يجوز ألي كان أن يســأل أو  به
يوقف عضو المجلس التشريعي إال بقرار من 
أعضاء المجلس التشــريعي وعن طريق رفع 

الحصانة البرلمانية عن النائب. 

  












الفلســطينية  الديمقراطية  التجربة  حقيقة 
هي تجربة رائد وجديرة بالتقدير واالحترام، 
ــى اعتقالنا لثالث  فقــد أقدمت إســرائيل عل
ســنوات ونصــف وال زال ما يقــارب ثمانية 
عشــر نائبًا  قابعين في السجون الصهيونية، 
وبعــد أن أفرجت إســرائيل عــن بعضنا جاء 
دور الســلطة التي عملت على التضييق على 
عمل نواب المجلس التشريعي ولم تسمح بأن 
ــواب المجلس دورهــم، إضافة إلى  يمارس ن
ذلك فقد فرض العالم مقاطعة شــاملة على 
الحكومة الفلســطينية والمجلس التشريعي 
بعد االنتخابات مباشــرة ورفض أي شكل من 
أشكال التعامل معها، وهذا ما تسبب في عوائق 
ــرة، وبالتالي المحــاوالت واضحة من  كثي
ــدة وهذا كله لم يتمكن دون أن  أطراف عدي
تحول من أداء الشرعية الفلسطينية لمهامها 
على أكمل وجه وقدر المستطاع، وهذا على 
عكــس اإلخوة في قطــاع غزة الذيــن عملوا 
ــات وتغطية الفراغ  على أداء المهام والواجب
الدستوري حيث نجح اإلخوة هناك بتغطيته 
عن طريق توكيالت النواب، ونجحوا في سن 

القوانين وممارسة دورهم على أكمل وجه.



   

 

 



حقيقة فإننا نمارس نشاطات عامة واجتماعية، 
والمجلس التشــريعي فــي رام اهللا مغلق في 
ــي مغلق وال  ــواب ومكتب ــع الن وجــوه جمي
يوجد حتى به مفتاح وال نعرف أين المفتاح، 
إضافــة إلى أنهم يمنعــون موظفي المجلس 
من التعاون معي أنا شــخصيًا بصفتي رئيس 
إضافــة إلى أنهم يمنعــون موظفي المجلس 
من التعاون معي أنا شــخصيًا بصفتي رئيس 
إضافــة إلى أنهم يمنعــون موظفي المجلس 

المجلس التشريعي أو حتى مع أي نائب.









بعد خروجي من السجن قابلت السيد محمود 
ــا على عــودة عمــل المجلس  ــاس واتفقن عب
التشــريعي وحل اإلشــكال، ومــن أجل ذلك 
اجتمعنا مــع باقي الكتل البرلمانية والقوائم 
األخرى بما فيهــم حركة فتح، ووقع جميع 
اإلخوة على اتفاق حول تفعيل رئاسة المجلس 
ــي إلى مكتبي بما فيهــم حركة فتح  وعودت
ــًال عنهم الســيد عزام األحمــد، ولكن ما  ممث
ــي إلى مكتبي بما فيهــم حركة فتح  وعودت
ــًال عنهم الســيد عزام األحمــد، ولكن ما  ممث
ــي إلى مكتبي بما فيهــم حركة فتح  وعودت

لبثت أن تنكرت حركة فتح لهذا التوقيع بعد 
أقل من ساعة من التوقيع عليه، وتواصلنا بعد 
ذلك مع الرئيس محمود عباس وأرســلت له 
عدة كتب لعودتي إلى المجلس التشــريعي 
ــة ردود إلى هذه  ــه أي ــم يصلني علي ولكن ل

اللحظة.















ــن أن يكثروا  ــى اإلخوة المصريي الواجب عل
مبادراتهــم وجهودهم الدبلوماســية إلنجاح 
المصالحة، وكل المحاوالت لم تعط الثمرة 
والنتائج المرجوة وهناك خطأ واضح حقيقة 
ــل فــي أن اإلخوة في حمــاس يطالبون  يتمث
مقارنة ما ورد في الوثيقة مع ما تم التوقيع 
ــن األطــراف المتحــاورة، وواجب  ــه بي علي
اإلخوة المصرين أن يفتحوا الورقة المصرية 
ألخــذ هذه المالحظــات بعــد أن ثبت وجود 
تراجع عن بعض التفاهمات، ومن هنا أطالب 
من الدبلوماسية المصرية أن تستكمل جهدها 
وتأخذ مالحظات األطراف حتى تتم المرحلة 
ــى لتوقيع االتفاق ثــم المرحلة الثانية  األول

ــي لبنود المصالحة، وإن  وهي التطبيق الفعل
ــي النوايا من بعض الفصائل،  كنت ال تعجبن
ــم كثيرًا  ــرًا ما ســمعت أبو مازن يتكل فكثي
عــن المصالحة وفي نفــس الوقت يتكلم عن 
ــن، وهنا أتســاءل لماذا  ــة والظالمي الظالمي

تعمل مصالحة مع ظالميين!. 













لنجــاح أي مصالحة فلســطينية البد من أن 
تتوفر عدة شروط، أوال عدم تدخل األطراف 
ــل الوضع الداخلي  الخارجية المعنية بتعطي
الفلسطيني، ثانيا البد من توفر حسن النوايا 
ــع األطراف وقبل ذلــك كله ال بد  من جمي
من تهيئة األجــواء للمصالحة، ويتم اإلفراج 
عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية 

ووقف هذه الظاهرة نهائيًا. 
عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية 

ووقف هذه الظاهرة نهائيًا. 
عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية 

        
    
    
    
    

   
    
 
        
 
    









لقد عشــت فترة ما قبل االنتخابات الســابقة 
ــت أتابع ما تقوله االســتطالعات،  ٢٠٠٦ وكن
والتي كانت تعطي الحركة اإلسالمية نتائج 
متدنية ال تتجاوز ٢٠ ٪، ولكن الواقع أن الناس 
أعطت وثبت خالل االنتخابات شعبية ومكانة 
الحركة اإلســالمية وهذا مــا لم تكن تقوله 
كل نتائج االستطالعات والتي مثلت مفاجأة، 
وذلك ألن الناس ال ترغب بأن تقول بما تريد 
أو أنه عندما يكون هناك محك فعلي للناس 
فإنها ترغب وتتوجه إلى الحركة اإلسالمية، 
وقد يشير هذا كله إلى أن أي انتخابات قادمة 

سوف يقومون بتزويرها.
وقد أشارت اســتطالعات الرأي العالمية إلى 
مدى النجاح الذي تحققه الحركة اإلسالمية 
فــي الضفة وغزة في حــال أجريت انتخابات 
حرة ونزيهــة، وهذا ما دفع شــمعون بيرس 
للتحريض على عدم إجراء انتخابات، مما دعا 
ــداء عدم رغبتها  بعــض الدول الغربية إلى إب

في إجراء أي انتخابات مقبلة. 
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7 العدد الخامس والعشرون

مواد الدستور واضحة، 

والمجلس التشريعي الذي 

أرأسه سيبقى قائما حتى 

انتخاب مجلس تشريعي جديد

أداء التشريعي في غزة متميز، ولم 

نفشل وتمت المحاولة إلفشالنا وهذا ال 

يعبر بحال عن حقيقة قدراتنا وعدم 

تمكننا من تطبيق برنامجنا االنتخابي

حركة فتح اعترفت بفشل 

نهجها السياسي، وأدعو لتوافق 

فصائلي حول البدائل المستقبلية

 .
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 مواليد عام ١٩٤٨م في جمهورية مصر العربية

 متزوج وأب لسبعة أبناء وبنات
 تعرض لالعتقال في سجون االحتالل اإلسرائيلي أكثر من خمس مرات

ــام ١٩٩٢م، وكان ناطقا باســم   أبعــد إلــى مرج الزهــور في لبنان في الع
المعبدين باللغة االنجليزية، في حان كان الشــهيد عبد العزيز الرنتيسي 

ناطقا باللغة العربية.
ــوراه تخطيط إقليمــي وعمرانــي- جامعة   حاصــل على شــهادة الدكت

بنسلفانيا- فليدلفيا الواليات المتحدة.
 حاصل علي ثالث شهادات في الماجستير في التخطيط والتربية .
 تولى منصب رئيس جمعية أصدقاء المريض بنابلس لعدة سنوات.

 فاز باالنتخابات التشريعية عام ٢٠٠٦م عن مدينة الخليل .
 انتخب رئيسًا للمجلس التشريعي الفلسطيني باألغلبية.

 اعتقل بتاريخ ٢٠٠٦/٨/٦م.



ال نأبه لتهديدات السلطة باعتقالنا، وأي اعتداء على أي 
نائب يشكل هتكا للحصانة البرلمانية التي كفلها الدستور

 أطالب الدبلوماسية المصرية أن تستكمل جهدها لتحقيق 
المصالحة وأن تأخذ مالحظات حماس بعين االعتبار


  

 

 



 

 







ــات مقبلة في ظل  ال يمكــن إجراء أي انتخاب
تهميش المجلس الحالي وال يمكن ألي قانون 
انتخابات أن يطبق ما لم يعرض على المجلس 
التشــريعي، وتغييــب عمل المجلــس طوال 
الســنوات السابقة يسيء إلى كل مصطلحات 
التوافق الوطني وإجراء المصالحة والتوقيع 
على االتفاق، ومما يبدو فإن تهميش المجلس 
مقصود وواضح ويراد به تهميش عمل نواب 
ــر واإلصــالح وما نســعى إلى  ــة التغيي كتل
تحقيقــه مــن برامج وهو حلقة في سلســلة 
ــدأت بفــرض الحصــار ومن ثــم اعتقال  ابت
النواب ثم منع السلطة للنواب من أداء مهامهم 

وواجباتهم.

        

    

    

      

   



ــر األجواء المالئمة  ذلــك ممكن إذا تم توفي
إلجراء االنتخابات، ووجدت النوايا الحقيقية 

والصادقة لذلك. 




أرجو ذلك وأنا دائما متفائل والبعض يلومني 
بسبب هذا التفاؤل وديننا اإلسالمي حثنا على 
أن نكون متفائلين ونتطلع للمســتقبل بشكل 
ــي أنظر لألمــور دائما  ــا بطبيعت أفضــل وأن
بنظرة تفاؤلية  ونتمنى أن يحدث ذلك يوما 
من األيام ولكن حقيقة ما نراه وما نلمسه في 

الضفة الغربية ال يبشر بخير.





ــًا وبعيدا عن تداخالت  إذا كان القــرار وطني
ــة واإلســرائيلية يمكــن أن  اإلدارة األمريكي

يكون هناك شراكة حقيقة بين الجميع.
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الحقيقة أنا ال أتمنى ذلك ونتمنى أن تنجز 
المصالحة ونرجع إلى الشرعية الفلسطينية 
وتطبيق القانون الفلسطيني وإال فإن شرعية 
ــا  اآلخريــن ســتكون محــل جــدل، وواليتن
القانونية مســتمرة حتى يتم انتخاب مجلس 

تشريعي جديد.













أحد الشروط لتهيئة األجواء لالنتخابات هي 
الحرية للناس كي تنتخب وتطلب من العالم 
احترام نتائج العملية الديمقراطية أيًا كانت 
الحرية للناس كي تنتخب وتطلب من العالم 
احترام نتائج العملية الديمقراطية أيًا كانت 
الحرية للناس كي تنتخب وتطلب من العالم 

نتائجها. 

 . . 
      


   


   

أريد للعملية الديمقراطية أن تأخذ مجراها 
ــة ديمقراطية  ــح وأنا ضــد أي عملي الصحي
مصممــة بمقاييــس معينة كمــا يحدث في 
ــة التــي ال يوجــد بها  بعــض الــدول العربي
ديموقراطية، فهي تفّصل وتصمم لتتناســب 
مع أشخاص محددين لخدمتهم، فأنا مع دعم 
ــة الصحيحة  وعندئذ  العملية الديموقراطي

سيكون لي رأي للدفاع عن هذا الموقف. 

      
        
   
    
   


تجربة رائدة وهــي بحاجة إلى صدق النوايا 
في التطبيق بعيدا عن الديمقراطية المصممة 
ــدة بمقاســات معينة فــال يمكن أن  أو المقي
ــاس تحارب في أقواتها  تجري انتخابات والن
ويتم استخدم أســلوب العصا والجزرة حتى 

تحمل االنتخابات القوم مرة أخرى.

        








اإلخوة فــي غزة غطــوا الفراغ الدســتوري 

وأداؤهم متميز، أما في الضفة الغربية فعندنا 
ــم تنتهي وكنت أتمنى أن تنتهي  مناكفات ل
بخروجي من الســجن وهذا يجعل أي تقييم 

موضوعي محل شك.
الحقيقة نحن لم نفشل ولكن تمت المحاولة 
إلفشــالنا وهذا ال يعبر بحال من األحوال عن 
ــا وكفاءاتنا وعدم تمكننا من  حقيقة قدراتن

تطبيق برنامجنا االنتخابي.














ــأن تقوم مؤسســات ديمقراطية  أنا طالبت ب
ــة بإعطــاء ما يســمى الضــوء األخضر  دولي
النتخابات وإن وجدت أن الساحة الفلسطينية 
ــأة لذلــك وأن تكــون تحــت إشــرافها  مهي
ــدًا عن التالعــب، وإذا تمت  ــا وبعي ومراقبته
ــات دون توافــق ودون بيئة مالئمة  االنتخاب
ــات ديمقراطية  فحــن نتحــدث عــن انتخاب
مصممة على مقاسات معينة، والنية معقودة 

على تزويرها.

      


        

    



    


    

لقد أعلنت حركة فتح على لســان رئيســها 
السيد محمود عباس أنها فشلت ولم تعط أي 
ثمرة إال الصبار والمرار الذي لحق بالشــعب 
الفلســطيني طوال العقديــن الماضيين، ولم 
تحقق أي شيء، وأقول إن البدائل بسيطة جدا 
وهي أن يجتمع القادة الفلســطينيين جميعًا 
تحقق أي شيء، وأقول إن البدائل بسيطة جدا 
وهي أن يجتمع القادة الفلســطينيين جميعًا 
تحقق أي شيء، وأقول إن البدائل بسيطة جدا 

من كل الفصائل حتى يقرر الجميع إلى أين 
المسير بعد أن فشــل نهج المفاوضات وعند 

ذلك يقرر الشعب أين هو المسار الصحيح.













هذا ما يمكن أن ُيرى وال ُيعلن مســبقا، ولعل 
ــر تقرير غولدســتون قــد أكد  ــم عب العال
وبّين أن االحتــالل قد تجاوز كل الخطوط 
واألعراف الدولية باالنتهاكات واالعتداءات 
ــي لحقت بالشــعب الفلســطيني، ونتمنى  الت
ذلك يومًا أن نرى مجرمي الحرب قريبا قيد 
ــي لحقت بالشــعب الفلســطيني، ونتمنى  الت
ذلك يومًا أن نرى مجرمي الحرب قريبا قيد 
ــي لحقت بالشــعب الفلســطيني، ونتمنى  الت

االعتقال. 
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استهجنت رئاســة المجلس التشريعي  المهاترات التي تفّوه البعض بها 
من ناطقي فتح تعريضا بموقع رئاســة د. دويك، والخروج عن أصول 
األدب واللياقة الوطنية والسياسية، وإتيان مواقف فئوية عصبوية بعيدا 

عن أي مسؤولية وطنية أو قانونية.
وأكــد د. بحر أن المواقــف التي تروجها حركة فتح وســلطتها ضد 
هيئة رئاســة المجلس التشريعي تشكل هرطقات فئوية وسخف سياسي 
وتخّرصات إعالمية، تعّبر عن مهزلة قانونية ودستورية يتم في إطارها 

مواصلة ذبح القانون األساسي 
الفلســطيني الذي تؤكد نصوصه القطعية على شــرعية هيئة رئاســة 

المجلس دون أي لبس أو انتقاص.
واعتبر أن الحملة اإلعالمية التي تشــنها فتح وســلطتها ضد د. دويك 
وهيئة رئاســة المجلس تبدو انعكاســا ألزمة سياســية ووطنية خانقة 
تجتاح القوم الذين أفلســوا سياسيا ووطنيا، وأضحت جعبة مشروعهم 
خاوية من أي فائدة وطنية تصب في إطار خدمة القضية الفلســطينية 
وشــعبنا الفلســطيني في ظل المعاناة الكبيرة والتحديات الهائلة التي 

نعايشها حاليا.
ولفــت د. بحــر إلى أن مواقف فتــح وحمالتها اإلعالمية المشــككة في 

شــرعية هيئة رئاسة المجلس ال تشــكل أية قيمة قانونية أو دستورية 
أو حتى سياســية في ظل الحقائق القانونية والسياسية والوطنية التي 
تظلل واقعنا الفلســطيني، وال تشكل أدنى إزعاج لهيئة رئاسة المجلس 
ــن وأرضية  التشــريعي التي تعمــل وتتحرك على أســاس قانوني متي

دستورية صلبة.
وتابع بحر "إن جملة مواقف فتح وســلطتها إزاء هيئة رئاسة المجلس، 
والنواب المختطفين في سجون االحتالل، تميط اللثام عن عمق التحالف 
ــي، وتفضح مدى إيغال  ــق بينها وبين ســلطات االحتالل الصهيون الوثي
القوم في التســاوق مع مخططات االحتالل، والتواطؤ لضرب التجربة 
ــا الحقيقية، وقطع  الديمقراطية الفلســطينية وتفريغها من مضامينه
الطريق أمام حركة حماس ألخذ فرصتها الكاملة في إنفاذ مشــروعها 

السياسي وبرنامجها االنتخابي على الساحة الفلسطينية". 
وشدد د.بحر على أن د. عزيز دويك سيبقى رئيسا للمجلس التشريعي، 
وإن هيئة رئاســة المجلس ســتبقى مســتمرة على فاعليتها وتواصلها 
ــا القانونية، وســتمارس كافــة مهامها  ــى انتهاء مدته البرلمانــي حت
القانونية والدستورية، ومن بينها تولي د. عزيز دويك رئاسة السلطة 
مؤقتا حســب األصــول، وذلك انســجاما مع بنود ونصوص الدســتور 

الفلسطيني.
كمــا اعتبر أن إقرار لجنة االنتخابات المركزية المشــّكلة من طرف 
الرئيس منتهي الوالية محمود عباس بالعجز عن تنظيم االنتخابات في 
ــى حجم التخبط الذي يعتري  ــر القادم ما هو إال داللة صارخة عل يناي
ســلطة رام اهللا، ومدى الحاجة الماســة للعودة إلــى موجبات المصلحة 
الوطنية الفلسطينية، والنزول على قرار المصالحة الوطنية الحقيقية 
واســتعادة التوافق الوطني األصيل تمهيدا إلجراء انتخابات فلســطينية 
حرة ونزيهة متوافق عليها في بيئة صحية وسليمة بعيدا عن المؤثرات 

والتدخالت الخارجية.
وأضاف د.بحر أن حركة فتح وســلطتها فــي رام اهللا لم تكتف حركة 
فتح وســلطتها في رام اهللا بإغالق مقر المجلس التشريعي في رام اهللا، 
ــع الدكتور عزيز دويــك رئيس المجلس وأعضاء هيئة رئاســة  ومن
المجلــس مــن الوصول إليه، وحجزهــم عن أداء أعمالهــم وواجباتهم 
البرلمانية، ومحاولة تعطيل عمل المجلس التشريعي بكافة السبل غير 
الوطنية واألشكال الال أخالقية، بل تحاول بين الفترة واألخرى الطعن 
في شرعية هيئة رئاســة المجلس عبر اختالق أقاويل باطلة ومبررات 

واهية ال تمت إلى القانون األساسي الفلسطيني بصلة.



ليس غريبا أن تستمرئ سلطة رام اهللا حال االنحدار السياسي، وأن تتخذ يوما بعد يوم من المواقف والسياسات 
ما يدمر المشــروع الوطني الفلسطيني ويفرغه من مضامينه الحقيقية، ويقود قضيتنا الوطنية إلى هاوية 

محققة وكوارث سياسية ال حصر لها.
ولم يكن تصريح صائب عريقات األخير حيال يأس ســلطة رام اهللا من إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة 
نتيجة استشراء االستيطان، وتأييده لفكرة الدولة ثنائية القومية، إال أحد مظاهر التردي السياسي والتخاذل 
الوطني الذي يهدف إلى نشــر اليأس والقنوط في نفوس الفلسطينيين، والترويج لسياسات هابطة ومواقف 

انهزامية تدفع الساحة الفلسطينية نحو مزيد من التفتيت والتفسخ واالنقسام.
إن رئاسة المجلس التشريعي إذ تدين تصريحات عريقات الال وطنية لتؤكد على ما يلي:

أوال: إن هــذه التصريحــات تعبر عن حقيقة مواقف وسياســات ســلطة رام اهللا التي يقودها الســيد محمود 
عباس ذو النهج السياســي المعروف الذي يمتهن التنازل واالستســالم كأداة لالســتمرار السياسي، ووسيلة 
إلدامة ســلطته السياسية المرتهنة للمال السياســي، والمرتبطة بديمومة التساوق مع المواقف األميركية 

والصهيونية المعادية لحقوقنا وتطلعاتنا الوطنية.
ــا: إن فكرة الدولة ثنائية القومية هي فكرة مرفوضة جملة وتفصيال، وتعّبر عن قفزة نوعية في مجال  ثاني
الهبــوط السياســي واالرتكاس الوطني الذي أدمنت عليه ســلطة رام اهللا، مؤكدين أن شــعبنا، على اختالف 
ــل هذه األفكار الغريبة والمواقف المدانة التي ترقى إلى مســتوى الجريمة  توجهاته وشــرائحه، يرفض مث

السياسية والخيانة التامة للحقوق والثوابت الوطنية.
ثالثا: إن هذا الموقف االنهزامي يشكل إلغاء لتاريخنا الوطني ومسيرة كفاحنا الدامية في مواجهة االحتالل 
التي دفعنا في سياقها عشرات اآلالف من الشهداء والجرحى والمعتقلين، وتحملنا معاناة وآالما عّز نظيرها 
في العصر الحديث، وواجهنا حروبا شرســة مجنونة اســتهدفت استئصالنا واقتالعنا من جذورنا، وأتت على 
األخضر واليابس، ليأتي بعدها من يروج ألفكار ومواقف تتنكر لدمائنا وجروحنا وشهدائنا، ويطمس نوافذ 
األمل المفتوحة على شــرفات الغد المشــرق الذي نستشــرف فيه العّزة واالنتصار، ويحاول إقناعنا بتسليم 
رقابنا وحقوقنا لالحتالل المجرم ووضعنا رهائن ورعايا لسياســته النازية وإجراءاته العنصرية، والتخلي 

تماما عن حقوقنا الثابتة والمشروعة في وطن األمجاد والبطوالت والمقدسات.
رابعا: إن هذه المواقف المتخاذلة تأتي في ســياق تهيئة الســاحة الوطنية والشارع السياسي وإعداد األرضية 
الشــعبية، الستقبال مواقف سياســية جديدة أكثر تخاذال وانهزاما قد تتوج باتفاقيات تصفوية مهينة وفق 

الرؤية والمشروع األميركي الذي يتم إعداده إلنهاء القضية الفلسطينية وطي ملفها بشكل تام.
خامســا: إن هذا الموقف وســواه من المواقف البائسة لســلطة رام اهللا ال تعبر حقيقة عن أي مسعى جاد لوأد 
االنقسام الفلسطيني، وحّث الخطى باتجاه المصالحة الوطنية، والعمل على بلورة توافقات وطنية على إرساء 
برنامج سياســي موحد إلنقاذ القضية الوطنية من مخاطر االســتهداف والتصفية التي يتم حياكتها إقليميا 

ودوليا.
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عقدت لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان 
ــات العامــة فــي المجلــس  والحري
التشــريعي جلسة اســتماع لوكيل 
الحكومــة  فــي  ــة  الخارجي وزارة 
الفلسطينية الدكتور أحمد يوسف، 
بحضور رئيس اللجنة النائب يحيى 
العبادسة وأعضاء اللجنة النائب سيد 
أبو مسامح والنائب هدى نعيم، كما 
حضر كل من النواب الدكتور الم 
ســالمة والدكتور عاطــف عدون، 
وأ.جمــال نصــار، وذلك فــي مقر 

المجلس التشريعي.
ــة النائب  ــن رئيس لجنة الرقاب وبي
العبادســة أن الجلســة تهدف لوضع 
المجلــس في تصــور عمــل وزارة 
ــة خاصة في ظــل الحصار  الخارجي
المفــروض على القطــاع، كذلك 

ــوزارة وطاقة  لل الموكلة  ــام  المه
ــي  الت ــات  والعقوب ــوزارة  ال عمــل 
ــا طالبت النائب  ــا. من جهته تواجهه
هدى نعيم مقــرر لجنة الرقابة في 
المجلس ضرورة التوصل المستمر 
ــن الخارجية والمجلــس وإمداد  بي
المجلس بمواقف الــدول المختلفة 
من القضية الفلسطينية وتطوراتها، 
ــر تقارير عــن قضايا تخص  وتوفي
الوضــع الفلســطيني، كمــا طالب 
بضرورة تبني عمل دبلوماســي في 

الخارج.
من جهته استعرض الدكتور أحمد 
ــة  ــل وزارة الخارجي يوســف وكي
ــوزارة  ل ــي  الحال العمــل  طبيعــة 
ــي تقف  ــة والمعوقــات الت الخارجي
أمــام عملهــا وكمــا اســتعرض د. 

ــه على مدى  يوســف انجازات وزارت
الثــالث ســنوات الســابقة، ملفتا أن 
الحكومة العاشــرة كانــت منعزلة 
عــن المجتمــع الدولي وقــال" من 
كان يتواصل من الدول الغربية مع 
الحكومة كان يأتي لمعرفة أسلوب 
تفكير حركة حماس ومدى إمكانية 
ــا فــي المجــال السياســي"،  تعاونه
ــوزارة لها دور لتوضيح  وبين أن ال
الرؤى والمواقف السياســية للدول 
الغربية، مؤكدًا أن وزارته تواصلت 
ســابقًا مع بعض الدول والمؤسسات 
لتوضيح عددًا من القضايا السياسية 
في اطار العمل على نزع االلتباسات 
الحاصلة، والدفع باتجاه كسر قيود 
ــة السياســية المفروضة على  العزل

قطاع غزة.

لجنة الرقابة  في التشريعي تجتمع مع وكيل وزارة الخارجية د.أحمد يوسف
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ثقافة قانونية
إعداد: أ. غادة سلمان مزيد - مساعد قانوني/ المجلس التشريعي الفلسطيني 

ــون التعليم العالي       لقــد تكفــل قان
رقــم(١١) لســنة ١٩٩٨ بتحديد النظام 
العالي  ــم  التعلي لمؤسســات  القانوني 
(الجامعــات الفلســطينية) وذلك من 

خالل التطرق إلى محورين:


 


 


. 
 
 
 

 نصــت المادة (١٠) مــن قانون التعليم 
العالي أعــاله على تقســيم الجامعات 
الفلسطينية إلى ثالثة أصناف أساسية 

على النحو التالي:
١- مؤسسات التعليم العالي الحكومية: 
وهــي التي تنشــأ بقرار عــن مجلس 
ــع لوزارة التعليم العالي  الوزراء وتتب
ــا مثل جامعــة األقصى  ــًا ومالي إداري
ــع لوزارة التعليم العالي  الوزراء وتتب
ــا مثل جامعــة األقصى  ــًا ومالي إداري
ــع لوزارة التعليم العالي  الوزراء وتتب

وجامعة القدس المفتوحة.
ــي العامة:  ٢- مؤسســات التعليم العال
تتميز إســتنادا للمادة (١١) من قانون 

ــم العالي بوجــود مجلس أمناء  التعلي
تتحــدد إختصاصاته وفق نظام خاص، 
ــل الجامعــة اإلســالمية وجامعــة  مث
ــة وجامعــة  النجــاح بالضفــة الغربي

بيرزيت...
٣- مؤسســات التعليم العالي الخاصة: 
ــز بتوفرهــا على مجلــس إدارة  تتمي
وتخضع إستنادا  للمادة (١٦) من قانون 
التعليم العالي إلشراف ومراقبة وزارة 
ــم من حيــث إعتماد  ــة والتعلي التربي
ــل  ــة التدريســية مث المناهــج والهيئ
جامعة فلســطين والجامعة األمريكية 

في جنين. 


في جنين. 


في جنين. 

.





١- مؤسسات التعليم العالي الحكومية: 
ــة المطلقة لوزارة  تخضــع إلى التبعي
التربية والتعليم العالي وال تتمتع بأية 
ــة ، وتكون  إســتقاللية مالية أو إداري
الحكومــة هــي الجهة المســئولة عن 

نشــاطات الجامعــة بأكملها من حيث 
المناهــج وتعيين الطاقــم األكاديمي 
والتوجهــات العامة للجامعــة ، وُتدار 
ــي الحكومية  مؤسســات التعليم العال
ــوزارة ومجلس  عبر رئيــس تعينه ال
ــون  العامل ويخضــع   ، إستشــاري 
قانون  بهــا ألحــكام  ــون  واألكاديمي
الخدمــة المدنية بإعتبارهم موظفون 

يتبعون الدولة.
ــي العامة:  ٢- مؤسســات التعليم العال
ــع باإلســتقالل اإلداري والمالي  تتمت
ــي الذي يبعدهــا عن الرقابة  والقانون
ــي،  ــم العال ــوزارة التعلي المباشــرة ل
وتبقى لهذه األخيرة ســلطة إشــراف 
ــى إدارة هذه  محــدودة عليها ، ويتول
ــاء وفقا للمادة  الجامعــات مجلس أمن
(١٥) بحيــث يتولــى تحديد السياســة 
ــه مجلــس  العامــة للجامعــة وتوجي
ــى اإلدارة اليومية  الجامعة الذي يتول
لشــؤون الجامعة وفق أنظمة تصادق 

عليها وزارة التعليم العالي.

ــل الجامعــات العامــة فإنها  أمــا تموي
تتلقى جزءا مــن ميزانيتها من وزارة 
ــم العالي إســتنادا للمــادة (١٥)  التعلي
ويجب عليها أن ترفع كشــفا ســنويا 
بحساباتها الختامية إلى وزارة التعليم 

العالي .
ــون فــي الجامعــات  ويخضــع العامل
العامة إلى األنظمة التي تقررها إدارة 
ــون العمل  الجامعــة وال ســلطان لقان
عليهم، فأنظمــة الجامعة تكفل ضبط 
المرتبات والعالوات وســعر الســاعة 
واإلجــازات والتأديــب، أما مــا يتعلق 
بالعقود التي تبرمها الجامعات العامة 
مــع األكاديميين فــإن نصوص العقد 
هــي المرجع األســاس لضبط العالقة 
بين الجامعــة والمتعاقــد، وفي حالة 
غياب العقد فإن المرجع األساس يكون 

أنظمة الجامعة.
٣- مؤسســات التعليم العالي الخاصة: 
ــون الخاص  تخضــع إلى أحــكام القان
إنطالقًا من التسمية، لكن ما يميز هذه 

الجامعات أنها تخضع لرقابة أشمل من 
وزارة التعليم العالي وفقًا للمادة (١٥) 
من قانون التعليم العالي أعاله لضمان 
حسن ســيرها وإنســجام أنظمتها مع 

النصوص القانونية ذات العالقة.
ــوع من  ــى هــذا الن أمــا اإلشــراف عل
الجامعات يكون من قبل الجهة المنشأة 
مثل هذه الجامعات ســواء شــركة أو 
بنك أو شــخص طبيعــي ، أما اإلدارة 
اليومية والتســيير لشــؤون الجامعة 
يكون بواســطة مجلس المؤسسة وفق 
أنظمــة داخلية تصــادق عليها الوزارة 
فهــي إدارة خاصــة تخضــع ألحــكام 
القانون الخاص، ولعل أبرز خصائص 
ــا مؤسســات  الجامعــات الخاصــة أنه

ربحية ال عالقة مالية لها بالدولة .
ــون بها يخضعــون ألنظمة  أمــا العامل
الجامعة الخاصــة أو العقود المبرمة 
ــة واألكاديمية  مــع الطواقــم اإلداري
وتكون لبنود العقد المرجعية األساسية 

لتحديد حقوق وواجبات الطرفين .  

استهجنت رئاسة المجلس التشريعي المسرحية اإلعالمية المكشوفة التي تمتهن سلطة 
رام اهللا أدوارهــا وفصولها لحرف األنظار عن جرائمها بحق أبناء حماس والمقاومة 
الفلسطينية على أرض الضفة الغربية، والتغطية على إلغائها الدور الرقابي للمجلس 

التشريعي الفلسطيني في الضفة.
وأوضحت رئاســة التشــريعي أن ســلطة رام اهللا في واحدة مــن خدعها وفبركاتها 
اإلعالمية التي أبدعت فيها، أقدمت أجهزتها األمنية مؤخرا على تنظيم جولة لبعض 
ــاز الوقائي بمدينة الخليل بهدف ما أســموه تفقد أوضاع  الصحفيين في ســجن جه

المعتقلين السياسيين هناك.
وأكدت رئاسة التشريعي أن الجولة الصحفية التي نظمتها أجهزة أمن سلطة رام اهللا 
في سجن الوقائي بالخليل تمثل لعبة مفضوحة ومحاولة مكشوفة ال تنطلي على أحد 
من أبناء شعبنا، وتستهدف أساسا تجميل الوجه القبيح لسلطة رام اهللا، والتستر على 

البيئة األمنية الشرسة التي تحكم الضفة الغربية حاليا.
وأضافت رئاســة التشريعي أن أبسط مقتضيات العقل والمنطق الوطني تقتضي فتح 
ســجون الضفة أمام نواب الشعب الفلسطيني، وخاصة نواب كتلة التغيير واإلصالح، 
لمراقبة وتقويم أداء األجهزة األمنية هناك وفق نصوص القانون األساسي الفلسطيني، 
وتســهيل مهامهم في أداء وظائفهم التشــريعية والرقابية على أكمل وجه بدال من 
محاربتهم وممارسة كل أشكال التضييق والمالحقة واالعتقال ضدهم وضد أسرهم 

وذويهم، ومنعهم من الوصول إلى مقر المجلس في رام اهللا.
وتابعت: "إن المدخل الصحيح ال يكمن في ممارســة التضليل اإلعالمي واالستخفاف 
ــل يكمن في  ــة ال قيمة لها لســجن أو آلخر، ب ــر تنظيم جوالت صحفي ــي عب الوطن
ــاء مبدأ االعتقال السياســي إلى األبد، والتجاوب مع نصوص القانون والدســتور  إلغ
الفلســطيني التي دعا إليها المجلس التشريعي حول إطالق الحريات العامة واحترام 
حقوق اإلنسان، واالنسجام مع شروط ومتطلبات المصالحة الوطنية الحقيقية، وعدم 
امتهان كرامة اإلنســان الفلسطيني الذي يتعرض لقهر االحتالل الصهيوني وسلطة 

رام اهللا في آن واحد".   
وشددت رئاسة التشــريعي على أن القمع واالضطهاد واإلجرام بلغ في سجون سلطة 
ــر مســبوقة، وأنه لم يعد هنالك شــك في شراســة التعذيب  رام اهللا مســتويات غي
الذي تمارســه زبانية األجهزة األمنية هناك، والذي وصل في بعض األحيان إلى حّد 
القتل والشــهادة التــي طالت بعض المعتقلين من أبناء حركــة حماس، موضحة أن 
هذا المسلسل البشع متكامل السالســل والحلقات ولم تفلح كل المناشدات الوطنية 
والدعوات الحقوقية، وعلى رأسها مطالبات ونداءات المجلس التشريعي الفلسطيني، 

في وقفه أو الحّد منه وتخفيفه على أقل تقدير.

استنكرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني 
بشدة ما أقدمت عليه قوات االحتالل الصهيوني  
بإصدار أوامرها ببناء ٩٠٠ وحدة سكنية جنوبي 
ــا عن هدم  القــدس، فيمــا ال تتوقــف جرافاته
منازل المقدسيين بين يوم وآخر، دون أن تجد 
لها رادعا أو كابحا على المستوى اإلقليمي أو 

الدولي.
وأوضــح د. بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي أن شعبنا الفلســطيني، وخاصة في 
مدينة القدس التي تتعرض ألبشــع مخططات 
ــا الصامديــن، قد  ــد والتهجيــر ألهله التهوي
ــه الملل والضجر مــن كثرة تصريحات  أصاب
ــات االســتنكار، وهــو أكثر ما  الشــجب وبيان
يكون حاجة هــذه األيام إلى من يتولى ترجمة 
األقــوال إلى أفعال، وإحالتها إلى برامج عملية 
تستهدف دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتعزيز 
مقومــات ثباتهم في وجــه الهجمة الصهيونية 
الشرسة التي تســتهدف محوهم عن الخارطة 

الديموغرافية في المدينة المقدسة. 
وقال د.بحــر في تصريح صحفــي "إن تكثيف 
ــي في القــدس المحتلة،  االســتيطان الصهيون
واكتســابه أبعادا خطيرة عبر تكامل مخطط 
ــر واالقتــالع كّما ونوعا، يســتوجب  التهجي
نزوال فوريا على مقتضيات المصالحة الوطنية 
الصادقــة، والدفــع المباشــر باتجاه اســتعادة 
التوافق الوطني، وتذليــل كافة العقبات التي 
ــع على الورقــة المصرية،  تحــول دون التوقي
ــداء المرونة  داعين األشــقاء فــي مصر إلى إب
ــة إلتمــام المصالحة الفلســطينية بغية  الكافي
إتاحة الفرصة للتفــرغ الكامل بهدف مواجهة 
ــات الوطنية الكبــرى، وفي  ــا والتحدي القضاي
ــا مواجهــة األخطــار التي تســتهدف  مقدمته

القدس والمسجد األقصى". 
وأكد أن شراسة الهجمة التي تستهدف القدس 
وأهلها تستدعي من السلطة الفلسطينية في رام 
اهللا مراجعــة حقيقية لخيار التســوية الذي ال 
زالوا يؤمنون به ويراهنون عليه حتى اليوم رغم 

@Âvé@¿@ÚÓ–zó€a@Ú€Ïßa@ZÔ»Ìãìn€a
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متوالية الفشل واإلخفاقات التي ُمني بها خالل 
العقدين األخيرين، مؤكا أن مســتوى األخطار 
ــا الوطنية  ــي تتربص بقضيتن ــات الت والتحدي
ــار التســوية الفاشــل وراء  تقتضــي وضع خي
ظهورنا، والدفع باتجاه فتح الخيارات بما يسمح 
بتكريس حق شــعبنا الفلســطيني فــي مقاومة 
االحتالل بغية استعادة حقوقه المشروعة، بعيدا 
عن الخطوات عديمة القيمة والجدوى السياسية 
والوطنية التي يتم طرحها هذه األيام من قبيل 
إعالن الدولة من طرف واحد، ما يشــكل هروبا 
ــة، والتفافا على  من تحمل المســؤولية الوطني
ســقوط المشروع السياسي الذي تبنته السلطة 

ونافحت عنه حتى اليوم.
ــات والقــوى  ودعــا د. بحــر  كافــة الفعالي
والمؤسســات العربية واإلســالمية إلى تقديم 
ــا  ــة، سياســيا واقتصادي برامــج دعــم حقيقي
ــا، نصــرة للمدينة المقدســة وأهلها  وإعالمي
الصامدين في مواجهة المخططات الصهيونية، 
والعمــل على ابتكار أســاليب عمــل نوعية من 
خــالل تشــكيل مراكز وقوى ضغط سياســي 
ــة القدس على األجندة  فاعلة تكفل طرح قضي
الدولية، مما يعطــي القضية بعدا هاما، ويعمد 
إلى محاصرة السياســات الصهيونية العدوانية 

دوليا.   
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انتهــت وزارة األشــغال العامــة واإلســكان 
ــة ركام مقــر المجلس  في غــزة مــن إزال
التشريعي الفلسطيني الذي تعرض للتدمير 
إبان الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع 

غزة.
  وقال مدير عام المجلس التشــريعي د.نافذ 
ــة ركام مقر التشــريعي  المدهــون إن إزال
ــة مخلفات الحرب  يأتي ضمن مشــروع إزال
ــدأ بتنفيذه  ــرة الــذي ب اإلســرائيلية األخي

."UNDP" برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
   وكان برنامــج (UNDP) اإلنمائي التابع 
ــة قال في وقت ســابق:"إن  للمنظمــة الدولي
ــر ١٥ ألفًا من  وزن الــركام الناتج عن تدمي
ــة قال في وقت ســابق:"إن  للمنظمــة الدولي
ــر ١٥ ألفًا من  وزن الــركام الناتج عن تدمي
ــة قال في وقت ســابق:"إن  للمنظمــة الدولي

المباني والممتلكات العامة والخاصة بشــكل 
ــغ ٤٢٠ ألف طن  ــي أو جزئــي في غزة بل كل

تقريبًا".
ــغ ٤٢٠ ألف طن  ــي أو جزئــي في غزة بل كل

تقريبًا".
ــغ ٤٢٠ ألف طن  ــي أو جزئــي في غزة بل كل

 وأوضــح البرنامــج أن المشــروع الذي بدأ 
ــن  ــن محليي ــذه بالتعاقــد مــع مقاولي تنفي
ــًا، حيث  ســيحتاج ٢٠٠ ألف يــوم عمل تقريب
ســيتم تفكيك وإزاحة المواقــع المتضررة 
على مدار عــام كامل، بميزانية تقدر باثني 

عشر مليون دوالر. 
ــواب المجلس  ــة ممارســة ن وحــول كيفي
التشــريعي لعملهــم، أكــد د.المدهون على 

أدانت رئاســة المجلس التشــريعي بشــدة اقدام األجهــزة األمنية التابعة 
لســلطة رام اهللا  على اعتقال نجلي النائبين حســن يوسف المختطف في 

سجون االحتالل، ورياض رداد، على يد جهاز األمن الوقائي.
ودعــا الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي في 
بيان صدر عن رئاسة المجلس األجهزة األمنية لسلطة رام اهللا إلى اإلفراج 
ــواب التغيير  ــي النائبين يوســف ورداد، وكافة أبناء ن الفــوري عن نجل

واإلصالح المعتقلين لديها.
كما دعا سلطة رام اهللا للكّف عن المهازل الفاضحة والممارسات العقيمة 
والسياســات األمنية المتخذة ضد نواب كتلة التغيير واإلصالح وذويهم، 
واحترام حصانتهم البرلمانية، وإعادة االعتبار لقيم لشــرف الوطني التي 

تلطخت بفعل هذه الممارسات المشينة.
وحــذر د.بحر ســلطة رام اهللا وأجهزتها األمنية من التداعيات السياســية 
واالجتماعية التي تخّلفها اســتمرار هذه الممارســات، وخصوصا آثارها 

المباشرة على مستقبل المصالحة الوطنية، والنسيج االجتماعي الداخلي.

@‚b«@µfl˛@ÈõÌã•Î@LÚÓ‘Ó‘y@Ú®bóæ@Û»èÌ@¸@ëbj«@Zã¢ .Ü
µìfl@ÔébÓé@⁄Ï‹é@ëbº@Ú»†b‘fl@Û‹«@ÚÓiã»€a@Ú»flbßa

ــر الدكتور أحمد بحــر النائب  اعتب
األول لرئيس المجلس التشــريعي أن 
سعي عباس لتحريض الدول العربية 
لمقاطعة حماس يشكل سلوكا سياسيا 
ــدة لتخريب  ــة جدي مشــينا، ومحاول
جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية 

التي ترعاها الشقيقة مصر.
وأشــار د. بحر إلى أن عباس لم يكتف 
بمحاربة المقاومة في الضفة الغربية، 
ــون"  ــد األميركــي "دايت وإطــالق ي
ــا ويصــوغ  كــي يعبــث فــي جنباته
السياســي وسياســتها األمنية  فكرها 
وبنائها اإلنســاني على أســاس مقولة 
"الفلســطينيون الجدد" التي تنفق من 
أجــل إنفاذهــا عشــرات الماليين من 
ــم يكتف بوضع العصّي  الدوالرات، ول

فــي دواليــب ومســارات المصالحــة 
الوطنية الفلسطينية، ومحاولة إنقاذ 
الصهاينة من ورطاتهم وأزماتهم من 
خالل ســحب تقرير غولدستون أول 
مــرة، بل أقــدم على شــكل جديد من 
أشكال التحريض ضد حركة حماس، 
ــام للجامعة  ــن الع حينمــا دعــا األمي
ــة الســيد عمــرو موســى إلى  العربي
مقاطعــة حركة حمــاس وتحميلها 

مسؤولية االنقسام الفلسطيني.
وبين أن هذا التحريض السافر يشكل 
دعــوة صريحــة لتشــديد الحصــار 
السياســي واالقتصــادي ضــد قطــاع 
غزة، وإنزال معاناة أشــد وأنكى بحق 
ــه الصامديــن، وهــو ما يتســاوق  أهل
مع التهديدات العســكرية الصهيونية 

بضــرب واســتهداف قطاع غــزة من 
ــرا من عالمات  جديد، مما يثير كثي
االســتفهام حول المخطط الصهيوني 
ــم التحضير له  – العباســي الــذي يت

خالل الفترة القريبة القادمة.
وأشــار د. بحر إلى أن استمراء عباس 
ــر عن  لغــة الشــتم والتحريــض يعّب
عمــق األزمــة السياســية والنفســية 
التي يرتكس فــي معمعانها إثر تخلي 
والصهاينة عن مواصلة  األميركيين 
دعمــه ومنحه مواقف سياســية تكفي 
إلنعاش حياته السياســية وحفظ ماء 
وجهه أمام شعبه، مؤكدين أن عباس 
يحاول جاهدا تصدير أزمته السياسية 
ــأي ثمن  ــى الخارج ب والشــخصية إل

كان.

ــاس األخير  ــع: "إن تحريــض عب وتاب
ــر عــن ضيق أفــق وفهــم قاصر  يعب
لجــدوى ومضامين العمل السياســي 
الــذي تحكمــه الحســابات والمصالح 
السياسية الدقيقة، وهو أقرب ما يكون 
إلى المناكفــة اإلعالمية العابثة منه 

إلى أي شيء آخر".
وأضــاف د. بحــر قائــال: "يومــا إثر 
ــت الســيد محمــود عباس  آخــر يثب
ــه  ــة واليت المنتهي الســلطة  رئيــس 
انســالخه الكامل عن همــوم ومعاناة 
شــعبنا الفلســطيني، وغوصه الكامل 
ــة المقيتة التي  في مســتنقع الحزبي
أوردت شعبنا وقضيتنا موارد التهلكة 
والخســران، وأعادتنا سنوات وسنوات 

إلى الوراء".
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أرســل الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
الفلســطيني برقية تهنئة ومباركة  لنبيه بري رئيس مجلس النواب 

اللبناني بمناسبة تشكيل حكومة التوافق الوطني في لبنان.
وأعرب د. بحر عن ســعادته  بالنبأ الســار الذي حملته رياح التطورات 
الواردة من "لبنان الشقيق" حول تشكيل حكومة التوافق الوطني، وانتهاء 

األزمة التي عطلت إنجاز التشكيل الوزاري فترة من الزمن.
وقال د. بحر في برقيته "يكفينا ســعادة وانشراحا أن تجاوز الخالفات 
ــة في أي قطر عربي، واســتعادة الوحدة الداخلية فيه، يشــكل  الداخلي

ــي تتربص بأمتنا  ــات الخارجية الت إحــدى متطلبات التصدي للتحدي
العربية دوائر الضرب واالستهداف، والعنصر الرئيس الذي تنبني عليه 

أسس النهضة واإلصالح في مختلف المجاالت".
وأعرب د. بحر خالل رســالته إلى بري عن ســروره بإنجاز التشــكيل 
الوزاري الوحدوي على أرض العــزة والكرامة، أرض لبنان المقاومة 
واإلباء، ومضى يقول "ال يمكن وصف ســعادتنا، وخاصة إذا ما أدركنا 
–حجم التحديات التي واجهها لبنان –حجم التحديات التي واجهها لبنان –وال يزال- طيلة المرحلة الماضية، 
ــة التي حاولــت تخريب الواقع  وعمــق التدخــالت والمؤثرات الدولي

اللبناني الداخلي، وهتك نســيجه االجتماعي والوطني، وتحويله إلى 
ملحق للسياسة الدولية في المنطقة العربية واإلسالمية".

كما وعبر عن أمله في  أن يشكل ذلك ملهما إلنجاز عربي آخر يظلل 
ســاحتنا الفلسطينية، ويرخي عليها إشــعاعات الخير واالستقرار عبر 
تشــكيل حكومة توافق وطني، تســتطيع أن تلّم شعث شعبنا من جديد، 
وتســتجمع أركان عزمه وأوراق قوته للنهوض المشــترك في وجه 
المخاطر الكبرى والتحديات الهائلة التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية 

العادلة.
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أعربت رئاسة المجلس التشريعي عن ترحيبها بإقرار الجمعية 
العامة لألمم المتحدة لتوصيات تقرير غولدستون بشأن الحرب 
على غزة، مما يعّبد الطريــق أمام نقل الملف إلى مجلس األمن 

الدولي.
وأكد د. بحر على أن إقرار توصيات التقرير في الجمعية العامة 
لألمم المتحدة يشــكل انتصارا لإلرادة الفلســطينية على إرادة 
الظلم والقهر واإلرهاب الصهيونية، وسقوطا للرؤية والموقف 
الصهيوني البشع أمام عدالة الموقف الفلسطيني، مما يفتح آفاقا 
أوسع نحو تغيير الرؤية النمطية حول "إسرائيل الضحية" التي 
ــان الصهيوني، وتمكن من خاللها تشــويه صورة  ــا الكي روج له

الفلسطينيين فترة من الزمن.  
ــات تقرير  ــان صحفــي " إن حيثيات عرض توصي وقــال في بي
ــة العامة لألمم المتحــدة أثبتت مدى  غولدســتون أمام الجمعي
ــة دول العالم لقيم الحق والعدل، في ذات الوقت الذي  والء غالبي
أماطت فيه اللثام عن الوجه القبيح للمواقف والسياسات الغربية 
ــي لم تجد حرجا فــي التصويت  ــة الفلســطينية الت إزاء القضي
ضد توصيات التقرير، وهو ما يلقي بظالل كثيفة من الشــك 
والتســاؤالت الصعبة حول جدوى المراهنة على الدول الغربية 
ومــدى واقعية التعاطي مع الرؤى والمشــاريع السياســية التي 
تطرحها حيال قضيتنا الفلسطينية العادلة بشكل خاص، وقضايا 

المنطقة بشكل عام".
وطالــب د. بحر اإلدارة األميركية باالنســجام مع حق شــعبنا 
الفلســطيني في الدفاع عن نفســه في وجه اإلجــرام واإلرهاب 

الصهيوني، واستيعاب طبيعة وآفاق الحركة الدولية المناهضة 
لجرائم االحتالل الصهيوني إثر حربه على غزة، بما يســتوجب 
وقوفها موقفا حياديا لدى عرض التقرير للتصويت أمام مجلس 
األمــن، وعدم تكــرار األخطاء والخطايا الســابقة عبر االنحياز 

المطلق والتماهي المدان مع المواقف والسياسات الصهيونية.
ــوم أمام اختبار  وأوضــح د. بحر أن االتحــاد األوروبي يقف الي
حاســم لدى عرض التقرير أمام مجلــس األمن، ومضى يقول " 
فإما التحلي بالموضوعية والنزاهة السياســية واحترام أســس 
وأصول الديمقراطية وحق الشعوب في األمن والحياة، وبالتالي 
الوقــوف إلى جانب التقرير أو على األقــل عدم معارضته، وإما 
ــة، مما يفقد  اســتمرار االنحياز للسياســة الصهيونية العدواني
االتحاد األوروبي أي صفة إيجابية يمكن التعويل عليها، ويقذف 
ــدق العدو المجرم، مع ما يترتب على ذلك من نتائج  به في خن

وتداعيات سياسية غير محمودة على اإلطالق".
وأوضح أن الهدف األســاس وراء عرض تقرير غولدستون أمام 
المؤسســات الدولية يكمن في كبح جماح السياسات الصهيونية 
ــد إمكانية قيام كيان  ــة المنفلتة مــن أي عقال، وتقيي العدواني
االحتالل بشن أي حرب مســتقبلية ضد أي دولة أو شعب كان، 
ــى كافة الجهود المبذولة في هــذا إطار الصفة  مما يضفي عل
اإلنسانية البحتة، ويستدعي من دول وشعوب العالم بأسره دعم 
ــان االحتالل في الزاوية،  كافة الجهود والخطوات لحشــر كي
وإجباره على إعادة التفكير في إســتراتيجية اإلرهاب والعدوان 

التي يفاخر بها على رؤوس األشهاد. 

وجود إعاقة كبيرة في عمل المجلس نظرًا 
لتضرر بناياته الجديدة بشكل كبير، مشيرًا 
ــى أنه ســيتم اســتغالل ســاحات المجلس  إل
إلقامــة بعــض الخيام، وذلــك نتيجة ضيق 
ــات القديمة.  وقال:"مــع اقتراب فصل  البناي
ــات جمة في  ــا ســنواجه صعوب الشــتاء فإنن
ممارســة العمل، "ولكننا ســنحاول استيعاب 
أكبر عدد ممكن من الموظفين في البنايات 

القديمة على الرغم من أنها غير كافية".
 وأعــرب عن أمله فــي أن يكون هناك وضعا 
سياســيا أفضل حتى يتم فتح كافة المعابر 
وإدخال مــواد البناء للبدء فــي عملية إعادة 

اإلعمار .
ــرم  تحت ــي  الت ــدول  ال د.المدهــون  ودعــا 
ــة وتنادي بها ألن تمارس ضغطًا  الديمقراطي
ــرم  تحت ــي  الت ــدول  ال د.المدهــون  ودعــا 
ــة وتنادي بها ألن تمارس ضغطًا  الديمقراطي
ــرم  تحت ــي  الت ــدول  ال د.المدهــون  ودعــا 

ــى "إســرائيل" إلجبارهــا على فتح  جديًا عل
المعابر بشــكل فــوري وإدخال مــواد الخام 
ومســتلزمات البناء إلى قطاع غزة للبدء في 
بناء المؤسسات الفلسطينية وكافة ما دمره 

االحتالل.
وتعــرض قطاع غزة أوائل العام الجاري إلى 
حرب إســرائيلية مدمرة خلفت دمارًا هائًال 
في كافة القطاعات، والبنى التحتية بما فيها 
مقر المجلس التشــريعي الــذي ألحقت فيه 

دمارًا كبيرًا أعاق عمل واجتماعات النواب.
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جدد د.أحمد بحــر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني تأكيده 
على ضــرورة تهيئة األجــواء المالئمة 
ــات في الضفة وغــزة، وذلك  لالنتخاب
خالل احتفال نظمته دائرة العمل النسائي 
في محافظة شمال غزة تكريما لحافظات 
ــم القرآن  ــى فــي مخي ــاب اهللا تعال كت

الصيفي.
وشدد د.بحر على دعم المجلس للمصالحة 
ــة والحــوارات التــي تجري في  الوطني
القاهرة بهدف إنهاء االنقسام الفلسطيني 

وعودة الوحدة لشعبنا، معبرا عن خشيته 
من أن تصطدم حركة فتح بقرار رفض 
ــي يعيق المصالحة،  أمريكي أو صهيون
مشددا على أننا بحاجة إلى قرار فلسطيني 
فلسطيني بعيدا عن أي تدخالت خارجية.

ــر د. بحر عن فخــره بالعدد الكبير  وعب
ــاب اهللا عز وجــل وقال:  للحافظات لكت
"نلتقي اليوم لالحتفاء بحافظات كتاب 
اهللا فهنيئا للحافظات وآلبائهن وأمهاتهم 
وليعلم الناس جميعا والعالم أننا قادمون 
بإذن اهللا بالحافظات والحافظين لكتاب اهللا 

نحو القدس.
واستنكر د.بحر الصمت العربي والدولي 
الرســمي والشــعبي المريب والرهيب 
تجاه االعتداءت الصهيونية على القدس 
والمسجد األقصى، مشددا على أن شعبنا 
ومقاومتنا لن تســمح للعدو الصهيوني 
المســاس بالمســجد األقصــى المبارك 
ومؤكدا أننا ســنبذل دمائنا في ســبيل 

القدس.
وأشار إلى أن شعبنا أبدع في حفظ كتاب 

اهللا لهذا الوطن.

µÌäÏè€a@µ„b‰–€a@áœÎ@›j‘nèÌ@Ô»Ìãìn€a

اســتقبل المجلــس التشــريعي الفلســطيني 
وفد الفانين الســوريين الذي قدم إلى قطاع 
غــزة مؤخــرا للتضامــن مع قضايا الشــعب 
الوفــد  الفلســطيني، وكان فــي اســتقبال 
ــور احمد بحر النائــب األول لرئيس  الدكت
المجلس التشريعي وعدد من نواب وموظفي 

المجلس.
ــار الدمار  ــة تفقدية آلث ــام الوفد بجول وق
التي خلفتها الحرب اإلســرائيلية على قطاع 
غزة، كما قام الوفد بغرس عدد من أشــتال 

الزيتون التي جلبوها من سوريا للتعبير عن 
وحدة التراب الســوري والفلسطيني ووحدة 

األمة وقضاياها المصيرية.
ــارة التضامنية  مــن جهته ثمــن د. بحر الزي
للوفد السوري مؤكدا أن هذه الزيارة تعبر 
عن أصالة ســوريا حكومة وشــعبا وفنانين، 
كما شكر الوفد د. بحر والمجلس التشريعي 
على حســن االســتقبال مؤكدين على دعهم 
لمقاومة شــعبنا الفلســطيني ضد االحتالل 

الصهيوني.
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زار وفد من المجلس التشــريعي الفلسطيني 
ــور أحمد بحــر النائب األول  برئاســة الدكت
لرئيــس المجلس التشــريعي مجلــس العدل 
األعلى، وكان في استقبال الوفد رئيس مجس 
العدل المستشــار عبد الرءوف الحلبي، وضم 
الوفد كال من النائب يونس األســطل والنائب 
جمال نصــار والنائب عاطف عــدوان والنائب 
محمد شهاب والنائب سيد أبو مسامح والنائب 

جميلة الشنطي.
ــارة تأتــي في  وأوضــح د.بحــر أن هــذه الزي
إطار مهام المجلس التشــريعي الرقابية على 
ــاب التواصل  ــة، ومــن ب المؤسســات التنفيذي
مــع أحد أعمدة النظام القضائي الفلســطيني، 
مؤكدا أن مجلس العدل األعلى يعد سلطة من 
السلطات الثالث التي لها وزنها واحترامها في 

النظام السياسي الفلسطيني.
وأكد أن المجلس التشــريعي يدعم مؤسسات 
القضاء من أجل بناء مؤسسة قوية من مؤسسات 
ــا العاملين في  المجتمــع الفلســطيني، مطالب
الســلك القضائي بضرورة توخي العدالة في 
العمل إلرساء مبدأ الحرية والعدالة بين أبناء 
شــعبنا الفلســطيني، ملفتا أن هذه المؤسسات 

ستكون نواة الحكم اإلسالمي في العالم.
وأشار أن المشروع اإلسالمي في فلسطين هو 
محــط آمال الكثير من الرؤســاء والحكومات 
والشعوب والنقابات، وقال" لمست ذلك خالل 
الجولة البرلمانية األخيرة ألكثر من عشرة 

دول عربية وإسالمية.
وعبر عن نصحــه لجميع العاملين في مجلس 

القضــاء األعلى بتوخي شــرع اهللا والعدل بين 
ــع" نحن معكم من أجل تطوير أداء  الناس ، تاب
القضاء ورفع الظلم عن المواطن الفلسطيني".

من جهته أعرب رئيس مجلــس العدل األعلى 
المستشــار عبد الرءوف الحلبي عن ســعادته 
بزيارة الوفــد البرلماني لمقر مجلس العدل، 
مناشدا المجلس التشريعي بالوقوف إلى جانب 
ذلك المرفأ القضائي الهام الذي راهن الكثير 

على سقوطه بعد استنكاف موظفيه.
وأشار إلى أن المجلس يعمل بكل طاقته وينجز 

الكثير من المعامالت ويفصل في قضايا جميع 
المواطنين خالل وقت قياســي بعدد قليل من 
ــق المكان  ــات والعامليــن ورغــم ضي اإلمكاني

وتكدس الموظفين فيه.
ــواب دعمهم الكامــل لمطالب  كما أبــدى الن
مجلس العدل األعلى، وشددوا على أن المجلس 
التشريعي الفلسطيني يقف إلى جانب مؤسسات 
ــه على تعزيز ســيادة  ــم قدرت القضــاء لتدعي
القانون وإحقاق الحقوق للمواطنين والفصل 

في النزاعات بينهم بالعدل والمساواة.

وصف النائب في المجلس التشريعي د.عاطف عدوان رئيس لجنة شئون الالجئين السابق 
زيارة  الرئيس عباس المنتهية واليته للبرازيل ،بأنها زيارة مخجلة ومحزنة ،وأثبتت 

بأن الرئيس عباس ليس جديرا بأن يكون سياسيا وال رئيسا للشعب الفلسطيني.
ــه الفدرالية الفلســطينية برئاســة عليان طاهر  يأتــي هذا التصريــح عقب ما قامت ب
بإصدارها تعريفة بقيمة ٢٧ دوالر تطلب من أي فلســطيني يرغب بحضور اللقاء الذي 

سيجمع عباس بالفلسطينيين المقيمين في البرازيل.
ــاه باألمر المخزي من قبل عباس ،فكونه  واســتنكر النائب عدوان هذا القرار واصفا إي
يمثل السياســة األبوية بصفته رئيسا للشعب الفلسطيني  كان يجب عليه أن يقوم هو 
بدفع مكرمة رئاسية لمن يأتي لمقابلته ،ال أن يجبر الالجئ الفلسطيني على دفع ضريبة 
لمقابلته،مضيفا أن هؤالء الالجئين قد تم تهجيرهم من أراضيهم دون استنكار من قبل 
ســلطة رام اهللا برئاســة عباس ،وهم ال يجدون الســند وال المال الالزم لقوت أنفسهم 
وتغطية مصاريف معيشــتهم وأوالدهم ،فكيف سيتمكنون من دفع هذه الضريبة ،وقال:

كنا متوقعين أن يقوم يتبني قضيتهم ،وأن يكون لهم المنقذ من الوضع المأساوي الذي 
يعيشونه ،إال أن العكس هو ما حدث ،وهذا ال يشرف أي فلسطيني ،وال يشرف أي مسئول 

يدعي تمثيله للشعب الفلسطيني.
وأكد د.عدوان أن هذا الموقف يدل بما ال يدع مجاال للشك أن الرئيس عباس المنتهية 

واليته لم يعد يعتني بتفاصيل الشعب الفلسطيني وآالمه.
وكان د.عدوان قد أدان في وقت سابق تخلي األردن عن واجبها تجاه إخوانهم الفلسطينيين 
حين تم ترحيل ١١٧ الجئ من مخيم الرويشد في األردن إلى البرازيل ،واعتبرها جريمة 
بحق اإلنســانية حين تم ترحيلهــم إلى بيئة وثقافة مختلفتين وســط أوضاع صحية 

ومعيشية مزرية أدت تفشي األمراض وتعرض النساء الحوامل لإلجهاض.
ومــن الجدير ذكــره أن هذه  الضريبة ســتمنع الالجئين من حضــور لقائهم بعباس 
،علمــا بأنها ســتكون ثمن الطعام الذي ســيتناولونه مع عباس،وبالتالي لن يســتطيعوا 
طرح قضيتهم ولن يجدوا ألنفســهم  متنفسا يســتطيعوا من خالله تحسين أوضاعهم 
في البرازيل خاصة وأن الرئيس عباس التقى بالرئيس البرازيلي واقتصر حديثه على 
الدورة األوليمبية التي استضافتها البرازيل ،دون أن يتطرق لمعاناة الالجئين ،ودون أن 

يكون لديه اهتمام بتخفيف معاناتهم.
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ــواب المجلس التشــريعي  زار وفــد من ن
الفلســطيني برئاسة الدكتور أحمد بحر 
النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
الفلســطينية وكان  النيابة  الفلســطيني 
في اســتقبالهم النائــب العام المستشــار 
أحمــد عابد وعدد مــن رؤســاء النيابات، 
وضم الوفد كال من النائب محمد شــهاب 
والنائب يونس األســطل والنائب سيد أبو 

مسامح والنائب جميلة الشنطي.
وأكــد د. بحر خالل زيارته على ضرورة 
اســتقالل الســلك القضائــي واالهتمــام 
ــر أداء العاملين به من أجل إحقاق  بتطوي
حقوق المواطنين وإقامة العدل والمساواة 
ــا إلى أن الناس في بعض  بين الناس، ملفت
األحيان يلجأون للمجلس التشريعي لرفع 
تظلماتهــم وشــكواهم إليصالها للحكومة 

والجهات التنفيذية المختصة.
ــام الجديد محمد  ــأ د. بحر النائب الع وهن
ــد متمنيا له  ــد بتوليه المنصب الجدي عاب
ــق والنجاح في خدمــة المواطنين  التوفي
وســيادة مبدأ القانون الــذي يمثل واجهة 
الحكومــة، مشــيرا إلى أن هــذا المنصب 
مــن أدق المناصب فــي الدولة، كما جدد 
ــام على أداء مهامه  ثقته بقدرة النائب الع
بدقة وأمانة، مشــددا على ضرورة التزام 
ــن فــي القضــاء بتحــري الدقــة  العاملي
ــى العدالة بين  ــة للوصول إل والموضوعي

الناس.  وشــدد الدكتور بحــر في نهاية 
ــن  ــى ضــرورة التواصــل بي ــه عل كلمت
المجلــس والنيابة العامــة بهدف االرتقاء 
ــة  ــدأ العدال بعمــل القضــاء وتعزيــز مب
ــة في فلســطين. مــن جانبه أكد  والحري
ــد على أن  ــام المستشــار عاب النائــب الع

النيابة العامة ســتكون محل ثقة المجلس 
التشريعي بها من خالل العمل على كافة 
ــة القانون،  المســتويات للوصول إلى دول
ــى الحــدود  ــن عل وقــال" ســنكون وقافي
والضوابط واإلجراءات"، ملفتا أن تعليمات 
ــا والفصل  صدرت بســرعة انجاز القضاي

ــا خاصة الجنح البســيطة، مبينا أنه ال  فيه
يوجــد اآلن موقوفين فــي أي من أجهزة 

الشرطة واألمن.
بدوره ثمن النائب ســيد أبو مســامح أداء 
وسير العمل في المحاكم والنيابات على 
مستوى القطاع، مشيرا إلى وجود خطوات 

ــدة باتجــاه حفــظ حقــوق  ــة وجي عملي
ــاء التوقيف أو المحاكمة،  المواطنين أثن
كمــا طالب بضــرورة المتابعة والتقييم 
إلصالح أي خطأ قد يطرأ على عمل النيابة 
ــة التنفيذ، موضحا أن  العامة أثناء مرحل
النيابة والشــرطة والقضاء يشكل معيارا 

حقيقيا لمعاملة المواطنين.
أما النائــب جميلة الشــنطي فأعربت عن 
ســعادتها لعودة منصب النائب العام ألخذ 
دوره الحقيقــي، معربة عن أملها أن تأخذ 
العدالة مجراها في كل القضايا وأن يأخذ 

التغيير واإلصالح مكانه.
في حين يبن النائب محمد شهاب أن العدل 
أساس الملك قائال: "طالبنا ربنا أن نطلب 
القوة لتحقيق العدل"، ملفتا لوجود تقدم 
ملحــوظ وتطور فــي أداء عمــل القضاء 

الفلسطيني في قطاع غزة.
بــدوره أكد النائــب يونس األســطل أن 
ــادة  ــة والمحاكــم عب العمــل فــي النياب
وواجب نتقــرب به إلى اهللا، وقال" القضاء 
ــر من القضــاء في وقت  اآلن أفضــل بكثي
الســلطات السابقة"، مشــددا على ضرورة 
سرعة إنجاز القضايا والفصل فيها، و على 
ضرورة االستمرار في استقاللية ونزاهة 
القضــاء في قطاع غزة ألن ذلك يؤســس 

لعالمية المشروع اإلسالمي.
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أعربت  رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني عن تقديرها العميق للمواقف الشجاعة التي 
أبداها د. كمال كركوكي رئيس البرلمان الكردستاني إزاء استمرار اختطاف النواب في 
ســجون االحتالل الصهيوني ، وثمنت الروح التضامنية العالية للبرلمان الكردســتاني في 

مواجهة اإلرهاب الصهيوني بحق شعبنا وقضيتنا.
وجددت رئاسة المجلس شكرها للبرلمان الكردستاني ورئيسه د. كركركي ودعت كافة 
البرلمانات العربية واإلسالمية لتنظيم فعاليات تضامنية واسعة ومؤثر بغية فضح جرائم 
االحتالل الصهيوني، ومن بينها اســتمرار اختطاف نواب الشعب الفلسطيني الذين يمثلون 

الشرعية الفلسطينية في ظل الصمت والتواطئ اإلقليمي والدولي 
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