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النائب دراغمة 
يتضامن مع األسرى 

المضربين عن 
الطعام

عائالت المغدورين 
بقطاع غزة توافدوا 

على التشريعي 
مطالبين بالقصاص 

من القتلة
اســتقبل المجلــس التشــريعي 
الجــاري  األســبوعين  خــالل 
والمنصرم العديد من المسيرات 
واالعتصامــات  والتظاهــرات 
التــي شــارك فيهــا اآلالف من 
أهالــي المغدورين والمقتولين 
والوجهــاء  والدعــاة  والعلمــاء 
ورجال اإلصــالح والمخاتير من 
كل محافظات القطاع، وأقامت 
تلــك الحشــود اعتصامات في 
التشــريعي  المجلــس  باحــات 
مطالبين بسرعة تنفيذ عقوبة 
اإلعدام بحق القتلة حفاظًا على 
السلم المجتمعي وحقنًا للدماء، 
وكان عدد مــن نواب المجلس 
مقدمتهــم  فــي  التشــريعي 
األول  النائــب  بحــر  أحمــد  د. 
لرئيــس المجلــس التشــريعي 
المعتصميــن  اســتقبال  فــي 
وشاركوهم االعتصام داعمين 

مطالبهم العادلة.
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عقد جلسة خاصة وناقش تقرير اللجنة القانونية بالخصوص
التشريعي يعتبر أحكام اإلعدام الباتة مصادق عليها وواجبة النفاذ 

عقد المجلس التشــريعي يــوم أمس بمقره 
فــي مدينــة غــزة جلســة خاصــة بحضــور 
النــواب ناقش خاللها تقرير اللجنة القانونية 
بشــأن تعطيل تنفيــذ أحكام اإلعــدام وأقر 
اعتبار أحكام اإلعــدام الباتة والصادرة وفقًا 
للمحاكمــة العادلــة والتي اســتنفذت طرق 

الطعن كافة مصادقًا عليها وواجبة النفاذ.
وأكد النواب خالل جلستهم أن تعطيل تنفيذ 
عقوبــة اإلعدام فــي المجتمع الفلســطيني 
ســاهم في تجرؤ العديد مــن ذوي النفوس 
الضعيفــة القتــراف جرائــم خطيرة بســبب 
فقــدان الــردع العام الــذي يتحقــق بتنفيذ 

وتطبيــق العقوبات المغلظة التي تتناســب 
مــع الفعــل الجرمي بحق الجانــي، مطالبين 
الجهات المختصــة كل في حدود اختصاصه 
تنفيذ أحــكام المحاكم باإلعدام الباتة عمال 
بأحكام المادة )106( من القانون األساســي 

وتعديالته والقوانين األخرى ذات الصلة. 

خالل يوم دراسي حول التجربة البرلمانية
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أبرق د. أحمد بحر برسالة عاجلة خاطب 
فيها أمين عام األمم المتحدة ورؤساء 
والمســئولين  والحكومــات  الــدول 
المشاركين في القمة العالمية للعمل 
اإلنســاني المنعقــدة في إســطنبول 
اليــوم وغــدًا مطالبًا إياهــم بضرورة 
إدراج أزمــات قطــاع غزة اإلنســانية 

على أجندة قمتهم.  
وجاء في رسالة بحر:" ال يخفى عليكم 
األزمــة اإلنســانية الكبــرى والمعاناة 
المعيشية البالغة التي يعيشها شعبنا 
الفلســطيني فــي قطــاع غــزة جــراء 
استمرار الحصار الظالم المفروض منذ 
ما يقارب عشر ســنوات، والتي أحالت 

حياة أهله إلى جحيم ال يطاق".
مؤكــدًا أن الزيــارات الميدانية لألمين 
العــام لألمــم المتحــدة لقطــاع غزة، 
باإلضافة لزيارات ميدانية كثيرة قامت 
بها وفــود دولية ووفود المؤسســات 

والمنظمــات  واإلنســانية  الحقوقيــة 
اإلقليميــة والدوليــة إلى قطــاع غزة 
علــى مــدار الســنوات الماضيــة، قد 
أســهمت تمامــًا في تجليــة وتوضيح 
صــورة المعانــاة اإلنســانية الكبــرى 
التــي يعيشــها أهالي القطــاع، والتي 
أصبح تجاهلها أو الصمت عنها وصفة 

مؤكدة لالنفجار.
معبرًا عن ألمه مــن خلو أجندة القمة 
من األزمة اإلنســانية فــي قطاع غزة 
التــي تضاهــي الكثيــر مــن األزمات 
اإلنسانية المدرجة على أجندة القمة.

وطالب بحر باسم المجلس التشريعي، 
وباســم الشــعب الفلســطيني بإدراج 
األزمة اإلنســانية فــي قطاع غزة على 
رأس أجنــدة القمــة، آمــاًل أن يطــال 
البحث والمعالجة جذور األزمة المتمثلة 
االكتفــاء  دون  الحصــار  فــرض  فــي 

بأعراض األزمة ومظاهرها العامة.
داعيــًا القمــة لالرتقــاء إلى مســتوى 
واألخالقيــة  التاريخيــة  المســؤولية 
واإلنســانية الالئقــة لجهــة التعاطي 
المنصــف مع أزمة حصــار قطاع غزة 
وأهله الصامدين، إحقاقًا لمبادئ الحق 
والعدالــة وانتصارًا للقوانيــن الدولية 

والحقوق اإلنسانية.

التشريعي يخاطب القمة العالمية للعمل 
اإلنساني ويطالبها بإدراج أزمات القطاع 

على أجندتها

بالمجلــس  الداخليــة واألمــن  زار رئيــس لجنــة 
التشــريعي النائب إسماعيل األشــقر رافقه المقرر 
اإلداري للجنــة نبيــل الخالــدي مقــر جهــاز األمن 
والحمايــة في مدينة غزة يوم أمــس األول وكان 
في اســتقبالهم مدير عام الجهاز العميد بهجت أبو 
سلطان وعدد من كبار الضباط العاملين بالجهاز، 
وذلك لالطمئنان على سير العمل اليومي واالطالع 

على المهام الملقى على عاتق الجهاز.
بدوره قدم العميد أبو ســلطان شرحًا حول المهام 
المكلــف بها جهــازه واألعبــاء اليوميــة والمهمات 
االعتياديــة التــي ينفذها منتســبي الجهــاز وفي 
مقدمة ذلك توفير الحماية للشخصيات االعتبارية 

والوفــود الزائرة للبالد، ومقــرات البعثات األجنبية 
وأماكــن تواجد الوفــود، مشــيرًا ألن الجهاز يقوم 
بواجبه علــى أكمل وجه بالرغم من النقص الحاد 

في اإلمكانيات والميزانيات وعدد األفراد. 
واقتــرح أبو ســلطان العمل على صياغة مشــروع 
قانــون خاص بالمديريــة العامة لألمــن والحماية 
بهدف تنظيم عمل المديرية وتوفير بيئة قانونية 
وتشــريعية خاصة بعمل الجهاز نظرًا ألهمية الدور 

المنوط بالعاملين به. 
من ناحيته عبر األشــقر عن شــكره للجهاز ومديره 
العــام واألفــراد العاملين به علــى جهودهم التي 
يبذلونهــا في ســبيل حماية الوطن والشــخصيات 

الجمعيات بالــوزارة وذلك بحضــور رئيس اللجنة 
إسماعيل األشقر، والنواب: مروان أبو راس، سالم 
ســالمة، خليل الحيــة، محمد فرج الغــول، وجمال 
نصــار، الذين اســتمعوا من وكيل الــوزارة لتقرير 
مفصــل عن عمــل وزارة الداخلية حــول مراقبتها 
على الجمعيات وتوفيق عمل هذه الجمعيات وفق 
القانون واألنظمة والمتابعات اإلدارية والمالية من 

قبل وزارة الداخلية لهذه الجمعيات.
 وفي نهاية الجلسة ثمنت اللجنة دور الداخلية في 
تسهيل عمل هذه الجمعيات بهدف تخفيف الحصار 
عن الشــعب الفلســطيني وخدمة الشرائح الفقيرة 

والمهمشة من أبناء قطاع غزة. 

الرســمية واالعتباريــة والمســئولين وزوار غــزة، 
مشددًا على أن لجنته تتعاطى مع كل االقتراحات 
البناءة التي من شــأنها رعاية شــؤون المواطنين 

والعاملين بالوظيفة الحكومية. 
وأبدى األشقر استعداد لجنته لدراسة مقترح القانون 
الخاص بالمديرية بعد وصوله للجنة رسميًا، وأشاد 
فــي كلمة له أمام المتدربيــن بالمديرية بالمهارات 

والقدرات التي يتمتع بها أفراد الجهاز. 

وتستمع لوكيل الداخلية
إلــى ذلــك وفي ســياق منفصل اســتمعت اللجنة 
لوكيل وزارة الداخلية كامل أبو ماضي ومدير عام 

استمعت لوكيل وزارة الداخلية
لجنة الداخلية واألمن تزور جهاز األمن والحماية 

لجنة الداخلية واألمن تستمع 
لمدير جهاز األمن الداخلي حول 

الوضع األمني في القطاع
عقــدت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي في المجلس التشــريعي 
جلسة استماع لمدير جهاز األمن الداخلي حول الوضع األمني العام في 
القطاع، بحضور رئيس لجنة الداخلية النائب إســماعيل األشقر ومقرر 

اللجنة النائب مروان أبو راس.
وثمن رئيس لجنة األمن والداخلية النائب إسماعيل األشقر دور وزارة 
الداخليــة بكافة أجهزتها األمنية وفي مقدمتها جهاز األمن الداخلي في 
ضبط األمــن ومكافحة الجريمة، مقدرًا الجهود األمنية المبذولة بهدف 
مكافحة العمالء ومالحقتهم وما قدمه األمن الداخلي من إنجازات كبيرة 
في هذا الملف، مشيدًا بمتابعة وتفكيك بعض الخاليا التي تحاول خلق 
حالة فلتان أمني في قطاع غزة بدعم ورعاية من مسئولين في سلطة 

رام اهلل.
من جهته استعرض مدير جهاز األمن الداخلي الحالة األمنية في قطاع 
غزة أمام لجنة الداخلية واألمن، مؤكًدا وجود استقرار أمني في القطاع، 
وأن األحداث التي وقعت في اآلونة األخيرة كانت جنائية بدافع الجريمة 
أو الشجار العائلي وال تدخل ضمن حالة الفلتان األمني، مؤكدًا استمرار 
جهازه في مالحقة العمالء، واعتقال عدد منهم خالل الشــهر الماضي، 

بعضهم في حالة تلبس أثناء تأدية مهام معينة.
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كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

المجلس التشريعي.. 
ضمانة األمن والقانون

لعل الحديث عن بعض جرائم القتل التي هزت المجتمع الغزي والبحث في سبل 
تطبيق أحكام اإلعدام في القتلة المجرمين، شكل الشغل الشاغل للناس وكافة 

الشرائح السياسية والمجتمعية في القطاع.
منذ وقوع االنقســام الفلســطيني الداخلي أحجم الســيد محمود عباس بصفته 
رئيســا للسلطة الوطنية الفلســطينية عن توقيع أحكام اإلعدام التي رفعت إليه 
بواسطة قرارات المحاكم المختصة في قطاع غزة، ولم ُيعر تلك القضية الخطيرة 

والحساسة أي انتباه.
وبالرغــم من قلة وقوع الجرائم في قطاع غــزة واقتصارها على الطابع الفردي 
بين الفينة واألخرى، فإن بقاء تطبيق القانون رهنا لمشــيئة عباس شــكل خلال 

وطنيا لم يعد من الممكن الصمت والسكوت عنه.
فقد اســتغل بعض ضعاف النفوس عدم تطبيق أحكام اإلعدام طيلة الســنوات 
الماضية لتنفيذ مآربهم الخسيسة وأقدموا على ارتكاب بعض الجرائم التي هزت 
أركان المجتمــع، ما أثار غضب واحتقان كافة الشــرائح فــي المجتمع، وأعاد إلى 
واجهة البحث والنقاش تنصل السيد عباس من مسؤولياته القانونية والتشريعية 

والوطنية المرتهنة ألجندته الخاصة بعيدا عن المصالح الوطنية الكبرى.
وال يكاد يمر يوم إال وتشهد ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة 
وشوارع القطاع مســيرات جماهيرية يقودها الوجهاء والمخاتير وممثلو العشائر، 
وتنادي بتطبيق القصاص في القتلة وتنفيذ القانون في المجرمين، حفاظا على 
هيبة القانون وأمن وسالمة المجتمع، واستعادة قوة الردع القانونية في مواجهة 

من تسول له نفسه العبث باألمن والسلم األهلي واالجتماعي.
مــن هنا لــم يتأخر المجلس التشــريعي عن االضطــالع بمســؤولياته القانونية 
والتشريعية، وعقد جلسة برلمانية خاصة ناقش فيها كافة الحيثيات والمالبسات 
المتعلقــة بالقضيــة في ظل اســتنكاف الســيد محمــود عباس عــن االضطالع 
بمسوؤلياته على هذا الصعيد، وخلص إلى اعتبار أحكام اإلعدام الباتة والصادرة 
وفقا لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة مصادقا عليها 

وواجبة النفاذ.
إن نعمــة األمــن التــي ينعم بها أهالي القطــاع منذ القضاء علــى فلول الفلتان 
وجماعــات الفوضى ال يمكن التفريط بها أو الســماح بها بــأي حال من األحوال، 
وكل من تسول له نفسه المس بها فإنه سيلقى جزاء علمه وصنيعه بما يتوافق 

مع القانون والدستور.
لقــد حاول الكثيــرون اإلخــالل بمعادلة األمن فــي القطاع على مدار الســنوات 
الماضيــة ألغــراض ومصالح مفضوحــة، وكانــت المؤامرات تحــاك وتدبر بليل 
للنيل من صمود هذا الشــعب األبي الصابر المحتســب وإدخاله في أتون الفتنة 
واالضطراب، إال أن اهلل ســبحانه كان يهيئ ألجهزتنا األمنية والشــرطية في كل 
مرة ســبل وأسباب النجاح إلحباط كل هذه المحاوالت في مهدها قبل أن تطال 

اآلمنين األبرياء.
فكل التحية والتقدير لرجال األمن الساهرين على أمن وراحة أبناء شعبنا الذين ال 
تتبدل عقيدتهم األمنية المستوحاة من مصالح شعبهم وقضيتهم خالفا لآلخرين 
الذيــن تنهل عقيدتهم األمنية من مصالح العدو الصهيوني، وكل التحية للقادة 
األمنييــن الذين يصلون الليــل بالنهار من أجل أن يحيا أبناء شــعبنا آمنين في 

بيوتهم ومصالحهم ومقدراتهم.
إن أمن وســالمة أبناء شــعبنا قيمة مقدســة عليا ال يمكن أن تخضع للمساومة 
واالبتــزاز تحت أي ســبب من األســباب أو ظــرف من الظروف، وســوف نوفر كل 
المتطلبات الالزمة من أجل حماية شعبنا وممتلكاته عبر مختلف األدوات والوسائل 
األمنيــة والقانونية بهدف تعزيز صموده فــوق أرضه وإذكاء روحه المعنوية في 

مواجهة االحتالل ومشاريعه العنصرية والعدوانية.
إننا نؤكد أن المجلس التشــريعي الفلســطيني ســوف يبقى الضمانة األهم في 
تعزيز األمن واألمان في مجتمعنا الفلسطيني، وسيظل مراقبا وداعما لكل الجهود 
األمنية والقانونية في إطار محاربة أي شكل من أشكال الجريمة واإلخالل باألمن 
والقانــون، وســوف يتولى اإلشــراف على عمل النيابة العامــة فيما يخص تنفيذ 
أحكام اإلعدام التامة، والتي استنفذ الطعن عليها قانونيا، خالل المرحلة القادمة.
وكلنا ثقة أن المســتقبل يحمل الخير العظيم لشعبنا وقضيتنا، وأن اهلل سبحانه 
وتعالى ســوف يديم علينا نعمة األمن واألمان، ويهيئ لنا أســباب الفرج والحرية 

والخالص من االحتالل.. إنه على ما يشاء قدير.

3 أخبار ومقاالت

عقدت اللجنة االقتصادية في المجلس 
التشــريعي الفلسطيني جلسة استماع 
لوكيــل وزارة االقتصاد الوطني حاتم 
عويضة، بحضور رئيس اللجنة النائب 
عاطف عدوان وأعضائها النواب جمال 
نصار، يوسف الشرافي، وسالم سالمة، 
بهــدف متابعة أعمال الوزارة في عدد 
من القضايــا التي تخص المســتهلك 

واالقتصاد الوطني.

وناقــش النــواب مــع عويضــة آليــة 
الحفــاظ على المســتهلك مــن الغش 
بعــض  يمارســه  الــذي  والتدليــس 
التجــار بحــق المواطنيــن، مشــددين 
على ضــرورة محاربة ومالحقة هؤالء 
التجــار بمــا يضمن ســالمة المواطن، 
كما ناقشــت اللجنة آلية تطوير العمل 
في معبر كرم أبو ســالم مشددة على 
ضــرورة زيــادة الــكادر الوظيفي في 

المعبر حتى يتناســب مع حجم العمل 
المطوب.

وشــدت اللجنــة على ضــرورة فحص 
البضائع الــواردة والتأكد من جودتها 
للمواصفــات  مطابقتهــا  ضمــن 
والمقاييس الفلســطينية، مستعرضة 
سبل حماية المنتج المحلي بما يحقق 
االكتفاء الذاتي في بعض الســلع في 

ظل سياسية إحالل الواردات.

اللجنة االقتصادية تستمع لوكيل وزارة االقتصاد الوطني
 لمناقشة قضايا تخص المستهلك

لجنة الداخلية تستمع 
لرئيس بلدية غزة

عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكم 
جلســة  التشــريعي  بالمجلــس  المحلــي 
اســتماع لرئيــس بلديــة غــزة وأعضــاء 
المجلــس البلــدي مؤخرًا بمقر التشــريعي 
بمدينة غزة بحضور رئيس اللجنة النائب 
إسماعيل األشــقر ومقررها النائب مروان 
أبو راس، وتناولت الجلسة انهيار أحواض 
الصرف الصحي في منطقة الشيخ عجلين، 
بحضور ممثلين عن العائــالت المتضررة 

جراء انهيار األحواض. 
انهيــار  كيفيــة  عــن  النــواب  وتســاءل 
األحــواض المذكــورة التــي تضــرر جراء 
انهيارها مســاحات واســعة من األراضي 
الزراعية وبعــض اآلبار وبيوت الســكان، 
داعيــن لســرعة تــدارك األمــر والســعي 
نحو اصــالح الممتلكات التــي اتلفت جراء 
االنهيــار، واتخاذ اإلجــراءات الالزمة لعدم 

تكرار مثل هذا الخطأ. 
إلــى ذلك قام مقرر اللجنة النائب مروان 
أبــو راس رافقــه المقــرر اإلداري للجنة 
نبيل الخالــدي بزيارة لمــكان األحواض 
المنهــارة واالطالع على آثار االنهيار وما 
ترتب عليه من أضرار للمنشآت والبيوت 
وســيارات المواطنيــن، واســتمع النائب 
أبو راس لشــرح حول تداعيــات االنهيار 
من مهندســين البلديــة المتواجدين في 
المكان، داعيًا لضرورة السرعة في حصر 
األضــرار، وواعــدًا المواطنيــن بمتابعــة 
الموضــوع مع جهــات االختصاص حتى 

يتم انصاف المواطنين المتضررين.  

شــارك النائب في المجلس التشريعي أيمن دراغمة في الوقفة التي أقيمت 
علــى دوار المنارة في محافظة رام اهلل تضامنًا مع األســرى المضربين عن 
الطعام في ســجون االحتالل، مؤكدًا ضرورة نصرة أسرانا والتضامن معهم 
والمشــاركة فــي الفعاليــات التي تســلط الضــوء على قضيتهــم، وتفضح 
ممارســات االحتالل بحقهم، مشــددًا على العمل من أجــل إنهاء معاناتهم 

جميعًا وخاصة المضربين منهم عن الطعام.
وشدد دراغمة على ضرورة تحمل الكل الفلسطيني رسميًا وشعبيًا المسؤولية 
الكاملة في الدفاع عن أسرانا األبطال، داعيًا الفصائل الفلسطينية لبذل كل 
الجهد من أجل إطالق سراحهم، وإنهاء معاناتهم، معربًا عن أمله بأن تبقى 

قضية األسرى محل إجماع وطني فلسطيني.
إلــى ذلك زار دراغمة األســير المحرر ســليم أبو عيد من قريــة "بدو" قضاء 
القدس مهنئًا بالســالمة بمناســبة اإلفراج عنه من سجون االحتالل بعد 13 
سنة قضاها متنقاًل بين السجون، بدوره نقل أبو عيد للنائب دراغمة تحيات 
األســرى وشرح بعضًا من معاناتهم واإلجراءات التعسفية التي تتخذها إدارة 

السجون بحقهم. 

النائب دراغمة يتضامن مع األسرى 
المضربين عن الطعام
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أن  بحــر  د.  أكــد  بــدوره 
التشريعي يســعى بكل قوة 
وســرعة نحــو تهيئــة البيئة 
القانونية والتشريعية لتنفيذ 
الصــادرة  اإلعــدام  أحــكام 
عــن المحاكــم بحــق القتلة 
أن  مشــددًا  والمجرميــن، 
القانونيــة  المظلــة  توفيــر 
لذلــك إنمــا هو على ســلم 
أولويات المجلس التشــريعي 
المرحلــة  فــي  الفلســطيني 
الحاليــة، الفتــًا ألن الجرائــم 
التي هــزت قطاع غزة مؤخرًا 
عنهــا  الســكوت  يمكــن  ال 

مطلقاً. 

محاكمات عادلة
إلــى ذلــك اســتهل د. بحــر 
للمعتصميــن  خطابــه 
بالتشــديد على حرمــة الدم 
األخريــن  علــى  واالعتــداء 
بالقتل وسفك الدماء، منوهًا 
ألن التشريعي يسعى لتوفير 
المظلــة القانونية للقصاص 
وتنفيذ أحــكام اإلعدام بحق 
القتلــة، مشــيرًا ألن أحــكام 
اإلعدام صــدرت عن الجهات 
لألصــول  وفقــًا  القضائيــة 
والقانون وهــي أحكام جرت 

في ظل محاكمات عادلة. 
وأشــار ألن قانون العقوبات 
علــى  يؤكــد  الفلســطيني 
جريمــة  لمرتكبــي  اإلعــدام 
القتــل عــن ســبق اإلصــرار 
والترصد، مشــددًا أن التنفيذ 
شــرع  وهــو  محالــة  ال  آٍت 
اهلل الذي يســعى التشــريعي 
لتحكيمــه وتطبيقه وتنفيذه 
مــن اليــوم األول لوجودنــا 
في المجلس التشــريعي من 
ألن  ولفــت  2006م،  العــام 

قضية القتل تؤرق المســئولين في 
هذا البلد وفــي مقدمتهم المجلس 
التشــريعي منوهــًا ألن التشــريعي 
سيكون على قدر المسئولية ويبحث 
مع كل الجهات الرسمية المعنية أمر 
األحكام الصادرة بحق القتلة وسبل 
تنفيذها حتى ينعم المجتمع باألمن 

واألمان. 
بوضــع  المعتصميــن  بحــر  ووعــد 
موضــوع تنفيذ أحكام اإلعدام على 
أجنــدة عمــل المجلس التشــريعي 
وبكل جدية وسرعة ممكنة، منوهًا 
ألن التشــريعي ال يخشــى أحــد وال 
يهمه لوم مؤسســة هنــا أو منظمة 
ســن  فــي  ماضــي  وهــو  هنــاك، 
القوانيــن التي تكفــل الحياة اآلمنة 
لشــعبنا الفلسطيني، مشــددًا على 
للمحافظــة  يهــدف  التشــريعي  أن 
علــى أرواح المواطنين ولن يســمح 
للمجرميــن بالتغــول علــى األرواح 
والممتلــكات، مشــيرًا لبــذل أقصى 

اهلل إال بالحق، مشددًا على أن القتلة 
حين أقدمــوا على قتــل ضحاياهم 
كانوا قد اســتهتروا باألمن والســلم 
المجتمعي والقيم اإلنسانية ومكانة 
االنســان وكل األعــراف المجتمعية 

والقانونية. 
وأكد أن اإلســالم العظيــم والقرآن 
الضــرورات  ليحفــظ  جــاء  الكريــم 
النفــس  وفــي مقدمتهــا  الخمــس 
البشرية التي ال يجوز االعتداء عليها، 
مشــددًا على ضرورة إسراع الجهات 
التنفيذية في البالد بتنفيذ األحكام 
الصادرة بحق القتلة واعدامهم أمام 
الناس وبحضور أولياء الدم، مشــيرًا 
ألن اســتمرار جرائــم القتــل يهــّدد 
المجتمــع وعلى المســئولين إيقاف 
هذا المسلسل عبر اعدام القتلة حتى 
يكونــوا عبرة لغيرهم ممن تســول 
لــه نفســه العبــث بأمــن المجتمــع 

الفلسطيني. 

الجهود التشــريعية من أجل تطبيق 
القانــون واألحــكام الصــادرة مــن 
المحاكــم ال ســيما أنها تصــدر بعد 

المحاكمات العادلة. 

أقبح الجرائم 
وكانــت محافظــة خــان يونس في 
مقدمــة محافظــات القطــاع التــي 
تظاهرت بساحة المجلس التشريعي 
مطالبــة بتنفيذ أحكام اإلعدام بحق 
القتلة حيث طالب المختار د. يوسف 
األســطل فــي كلمتــه التــي ألقاها 
باسم عائالت المغدورين بالقصاص 
مــن القتلــة الذيــن قامــوا بارتكاب 
الجرائم المروعة بحق الشــرفاء من 
أبناء الشــعب الفلســطيني ونشروا 
الرعب في أوســاط المجتمع، منوهًا 
ألن المجرمون والقتلة ال ينفع معهم 
الوعظ وال االرشــاد ألنهــم ارتكبوا 
أقبح الجرائم وأكثرها حرمة عند اهلل 
تعالــى وهو قتل النفــس التي حرم 

حرمة عظيمة
مــن ناحيته ألقى أســامة بربخ كلمة 
نيابــة عن الوجهــاء والمخاتير ورجال 
اإلصــالح فــي محافظة خــان يونس 
دعا فيها التشريعي للمصادقة العاجلة 
على األحكام الصــادرة عن المحاكم 
والقضــاء، ملفتًا ألنهــا أحكام صادرة 
بموجب القانون ووفقًا لألصول، مشيرًا 
ألن المطالبة في تنفيذ أحكام اإلعدام 
تأتــي فــي إطــار الســلم المجتمعي 
والمحافظة على أمــن الناس، وحتى 
ال يصبــح المجتمع عرضة لالنتهاكات 
بحق االنسان، مطالبًا بالقصاص من 
القتلة والمجرمين حتى تتوقف جرائم 
القتل العمد، داعيــًا الخطباء والعلماء 
والوعاظ لتناول حرمة الدم المســلم 
فــي خطب الجمعة والمواعظ، متمنيًا 
على وســائل االعــالم الفلســطينية 
العمــل علــى توضيح حرمــات القتل 
والحث على اإلقالع عن هذا الســلوك 

الشائن. 

عائالت المغدورين بقطاع غزة توافدوا علــــى التشريعي مطالبين بالقصاص من القتلة

رئاسة التشريعي: تهيئة البيئة القانونية لتنفـــــيذ أحكام اإلعدام بحق القتلة على سلم أولوياتنا
استقبل المجلس التشريعي خالل األسبوعين الجاري والمنصرم 
العديــد من المســيرات والتظاهرات واالعتصامات التي شــارك 
فيها اآلالف من أهالي المغدورين والمقتولين والعلماء والدعاة 
والوجهاء ورجــال اإلصالح والمخاتير من كل محافظات القطاع، 
وأقامت تلك الحشــود اعتصامات في باحات المجلس التشريعي 

مطالبين بســرعة تنفيذ عقوبة اإلعدام بحق القتلة حفاظًا على 
الســلم المجتمعي وحقنًا للدماء، وكان عدد من نواب المجلس 
التشــريعي فــي مقدمتهم د. أحمــد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي فــي اســتقبال المعتصمين وشــاركوهم 

االعتصام داعمين مطالبهم العادلة. 
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وحكومــة الحمد اهلل هما من 
تنفيــذ  ويعطــالن  يعيقــان 
اإلعــدام  أحــكام  وتطبيــق 
القتلــة  المجرميــن  بحــق 
الذيــن صــدر بحقهــم حكم 
باإلعــدام الرتكابهــم جرائم 
قتــل، مضيفًا بقولــه:" أيتها 
العوائــل المكلومــة أعلمــوا 
لتنفيــذ  طريقنــا  فــي  أننــا 
القصاص بإذن اهلل من قتلة 
أبناءكــم المغدوريــن، وإننا 
نجري المشاورات واإلجراءات 
الالزمة لذلك تطبيقًا لشــرع 
اهلل في األرض، وستشهدون 
تنفيذ األحكام المذكورة في 
أقــرب فرصــة ممكنــة بإذن 
اهلل، وذلــك ألن جرحكم هو 
جرحنــا وســنمضي لتحقيــق 

العدالة إرضاء هلل تعالى". 
وأشــار بحــر ألن عبــاس لم 
يصادق على تنفيذ أي حكم 
باإلعدام منذ توليه الســلطة 
وحتــى اللحظة وهــو يعطل 
تنفيــذ األحكام بحــق القتلة 
والمجرميــن، مشــددًا علــى 
مؤكــدًا  تنفيذهــا،  ضــرورة 
بــأن دمــاء المغدوريــن هي 
أمانة في أعناق المسئولين، 
مشــددًا علــى عبــاس هــو 
المســئول عن تأخيــر تنفيذ 

األحكام. 

التنفيذ في أقرب وقت 
أما محافظة الشمال ومنطقة 
نفــذوا  فقــد  غــزة  غــرب 
اعتصامًا مشــتركًا في ساحة 
حضــورًا  شــهد  التشــريعي 
المغدوريــن  لــذوي  مكثفــًا 
والمخاتير  اإلصــالح  ورجــال 
بالمنطقتيــن  والوجهــاء 
مطالبيــن التشــريعي بأخــذ 
زمام المبادرة والقيام بدوره 
في سن القوانين التي تكفل 
التنفيــذ والتطبيــق ألحــكام 
كل  مــع  والعمــل  اإلعــدام 
المعنيين لإلسراع في تطبيق 
تلك األحكام في أقصر وقت 
وأقرب فرصة ممكنة حتى ال 
يقتل الناس بعضهم بعضًا، 
مرددين أن دماء المغدورين 
أعنــاق  فــي  أمانــة  هــي 

المسئولين في قطاع غزة.  

العلماء في المقدمة
وفي ذات اإلطار عقدت رابطة علماء 
فلســطين ملتقى شــعبي للمطالبة 
بتنفيذ قرارات وأحكام اإلعدام بحق 
القتلة وذلك بحضور جمع غفير من 
العلمــاء الشــرعيّين وأكــد الملتقى 
علــى ضرورة تنفيذ أحــكام اإلعدام 
أمام الجمهور الفلسطيني في قطاع 
غزة بهدف الزجر تحقيق الردع وجبر 

خواطر أهالي المغدورين.
وانتقــل المشــاركون فــي الملتقى 
بعــد انتهاءه إلــى ســاحة المجلس 
التشريعي للتظاهر ومطالبة رئاسة 
المجلس للمسارعة والمساهمة في 
إنضاج وتهيئة البيئة لتنفيذ األحكام، 
وألقى رئيس رابطة علماء فلسطين 
النائب في المجلس التشريعي مروان 
أبــو راس كلمــة شــدد فيهــا على 
ضرورة اإلسراع في تنفيذ االعدامات 
ليعّم األمن واالســتقرار واألمان في 
نفوس أهالي قطاع غزة وعلى وجه 

القصاص حياة
مــن ناحيتــه خاطــب د. أحمــد بحر 
مسيرة العلماء بتأكيده على ضرورة 
تطبيق أحكام اإلعدام الصادرة عن 
المحاكم والقضاء، مشــيرًا ألن ذلك 
بــات على ســلم أولويــات المجلس 
التشريعي الفلسطيني الذي سيعمل 
مــع كل الجهــات المعنيــة للوصول 

لتنفيذ األحكام. 
وشــدد بحر علــى أن القصاص هو 
شرع اهلل وفيه حياة للمجتمع بأسره 
وعبــرة لمــن يفكر فــي زعزعة أمن 
المجتمع الفلســطيني، كما فيه ردع 
للمخالفين والمجرمين ودعاة القتل 
القصــاص  ألن  مشــيرًا  واالجــرام، 
أيضــًا فيه حياة ألنه ردع للســفهاء 
والمجرميــن وهو حيــاة لألمة أيضًا 
ألنــه يحفــظ الدمــاء ويحافظ على 
األرواح، موضحــًا دعــم التشــريعي 
لمطالبــة أهالــي المغدوريــن فــي 
تنفيــذ األحكام الصــادرة بحق قتلة 

الخصوص أهالي المغدورين. 
ونوه أبو راس إلــى أن التراخي في 
تطبيق شــرع اهلل ثــم القانون من 
شــأنه أن يســمح للفلتــان بالعودة 
واالنتشــار مرة أخرى األمــر الذي ال 
يمكن قبولــه بأي حال من األحوال، 
موضحًا أن تنفيذ اإلعدام بحق القتلة 
هو منبثق عن القانون الفلسطيني، 
مضيفًا بالقــول:" كل من يّدعي أن 
غــزة تميــل إلــى التطرف هــو عدو 
للشــعب وللوطن ألن هذه القرارات 
واألحــكام هي قضائية وجاءت وفقًا 
إلجراءات رســمية وســليمة حســب 

القانون الفلسطيني". 
وفــي ختــام كلمته دعــا النائب أبو 
راس التشــريعي التخــاذ الخطــوات 
واإلجــراءات الالزمة لتطبيق وتنفيذ 
األحــكام حتــى ال يغــرق المجتمــع 
بالفوضى والفلتان األمني ولصيانة 
أعــراض الناس وحمايــة الممتلكات 

العامة والخاصة. 

التشــريعي  أن  مؤكــدًا  أبناءهــم، 
ماضي وبإصرار نحو تهيئة الظروف 

لتنفيذ األحكام المذكورة. 

عباس وحكومته يعطالن 
المحافظــة  انضمــت  ذلــك  إلــى 
المعتصميــن  لجمــوع  الوســطى 
بتنفيــذ  للمطالبــة  والمتظاهريــن 
قاتلــي  بحــق  واالعــدام  األحــكام 
أبنائهــم المغدورين، وذلك بحضور 
المغدوريــن  ذوي  مــن  العشــرات 
ورجال اإلصالح والمخاتير والوجهاء 
تقدمهــم د. ماهــر الحولــي الــذي 
بدوره دعا أوليــاء الدم للصبر حتى 
تتمكن السلطة التنفيذية من وضع 
األحكام موضع التنفيذ، مشجعًا على 
تنفيذ القصاص لمــا ورد بحقه من 
نصــوص شــرعية وأحــكام قرآنية 

واجبة التنفيذ.
ولــدى مخاطبته لجماهيــر المنطقة 
الوسطى أكد بحر أن محمود عباس 

عائالت المغدورين بقطاع غزة توافدوا علــــى التشريعي مطالبين بالقصاص من القتلة

رئاسة التشريعي: تهيئة البيئة القانونية لتنفـــــيذ أحكام اإلعدام بحق القتلة على سلم أولوياتنا
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ال للبكاء على األطالل
بــدوره افتتــح د. أحمــد بحــر 
النائــب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي الجلسة بكلمة قال 
فيها:" نقــف اليوم في الذكرى 
الثامنــة والســتين للنكبــة، ال 
لنجتــّر األحــزان ونبكــي على 
األطالل، بل لكي نعيد تجديد 
العهد والبيعة مع اهلل أوال ثم مع 
أبناء شــعبنا الفلسطيني على 
مقاومــة االحتــالل الصهيوني 
ومواجهة مخططاته العنصرية 
وعدوانه  والتصــدي إلرهابــه 
الوحشــي على أرضنا وشعبنا 

ومقدساتنا". 
الحريــة  شــمس  أن  وأكــد 
والخالص ســوف تشــرق على 
فلســطيننا  وربــوع  شــعبنا 
الغاليــة عن قريب بــإذن اهلل، 
وأن الالجئين ســيعودون إلى 
أرضهم وديارهم التي هجروا 

منها بإذن اهلل.
وأشــار ألن النكبة فــي فهمنا 
الوطنــي ال تقتصر على ضياع 
المقدســات  وتهويــد  األرض 
فقط، بل إنهــا تمتد إلى أبعد 
من ذلك لتشــمل التفريط في 
الحقــوق والثوابــت الوطنيــة، 
والتآمر على المصالح الوطنية 
وقضيتنــا،  لشــعبنا  العليــا 

والتعــاون األمني مع االحتالل لخنق 
شــعبنا وضــرب مقاومتــه الباســلة 

خدمة للكيان الصهيوني المسخ.
ونــوه بحر أن القضيــة الوطنية تمر 
اليــوم بواحــدة مــن أدق مراحلهــا 
علــى  فالمؤامــرة  اإلطــالق،  علــى 
شــعبنا تتصاعد فصولهــا يوما بعد 
يوم، وجهود طمس الصوت والدور 
والمكانة الفلسطينية إقليميا ودوليا 
علــى أوضــح مــا يكــون، والحصار 
الظالــم المفروض علــى قطاع غزة 
يشــتد، األمر الذي يقتضي من الكل 
يتوحــد  أن  الفلســطيني  الوطنــي 
وأن يتكاتــف لالنصهار فــي بوتقة 

المصالح والثوابت الوطنية. 
ودعا بحر لسرعة العمل على تدشين 
اســتراتيجية وطنية موحــدة لدعم 
وإســناد انتفاضــة القدس، وكســر 
حلقــات الحصــار على غــزة، وتعزيز 
صمــود شــعبنا فــي القــدس وغزة 
والضفة وأراضي الـ 48، وإحباط كل 
المشاريع والمخططات االستيطانية 
وعلــى  واالحتالليــة،  والتهويديــة 
رأســها المشــاريع التــي تســتهدف 
الالجئين وحق العودة، داعيًا للتحرك 
عربيًا وإسالميًا ودوليًا لنصرة شعبنا.
وأضــاف:" إن حــق العــودة هو حق 
شــرعي ووطني مقدس، وال يخضع 
مطلقا لالبتــزاز والمســاومات، فقد 
تحطمــت المؤامــرات والمخططــات 

بالثوابــت الوطنيــة وعلــى رأســها 
عقيدتنــا أن أرض فلســطين هــي 
أرض وقــف إســالمي علــى أجيــال 
المســلمين – كل المســلمين – إلى 
أرض  ألن  مشــيرًا  القيامــة،  يــوم 
فلسطين ليســت للبيع أو السمسرة 
ومن باع أو سمســر يعتبر مرتدًا عن 
ديــن اإلســالم، ومؤكــدًا علــى حق 
عــودة الالجئين الفلســطينيين إلى 
ديارهم ومدنهم التي هجروا منها. 

ورفض دخان التوطين في أي بقعة 
مــن بقــاع األرض ألهل فلســطين 
رفضــًا باتــًا، كمــا رفــض االعتراف 
بإســرائيل موضحًا أنه يعني التنازل 
أرض  مــن   77.4% حوالــي  عــن 
فلســطين، مناديــًا بتحرير األســرى 
معتبرًا ذلك أمانة في أعناق الجميع. 
ودعــا الســلطة للتوقــف فــورًا عن 
مــع  األمنــي  التنســيق  ممارســة 
االحتــالل معبــرًا عن رفض شــعبنا 
لمثــل هــذا الســلوك الغريــب على 

أفكارنا وعاداتنا وأخالقنا الوطنية. 

التوصيات
إلــى ذلك أوصــى التقريــر بضرورة 
أن  علــى  االعــالم  تركيــز وســائل 
مشكلة الشــعب الفلسطيني ليست 
مــع أي شــعب أخــر مــن الشــعوب 
العربية ولكن مشــكلتنا مــع اليهود 

الذين احتلوا أرضنا وشردوا شعبنا.
واعتبــر التقريــر أن كل االتهامــات 

قضيــة  تصفيــة  تســتهدف  التــي 
الالجئيــن وإلغــاء حق العــودة على 
صخرة وعي وصمود شــعبنا وبفعل 
للمقاومــة  المخلصــة  التضحيــات 
بحقــوق  وتمســكها  الفلســطينية 
وثوابت شعبنا والدفاع عنها بالمهج 

واألرواح".

تقرير لجنة شؤون الالجئين
بــدوره تــال رئيــس لجنــة شــؤون 
الالجئيــن النائب عبد الفتــاح دخان 
تقرير لجنته واســتعرض فيه جرائم 
االحتالل بحق الشــعب الفلســطيني 
واصفًا ما تعرض له الفلســطينيون 
خــالل القرن الماضي بأنه ثاني أكبر 
عملية إبــادة في التاريخ اإلنســاني 
مؤكــدًا أن اإلبادة ال تزال مســتمرة 

في القرن الحالي. 
وأضــاف قائــاًل:" القدس فــي خطر، 
واألقصى يستغيث، وحرائر فلسطين 
يصرخــون وامعتصمــاه وال مجيــب، 
وحماية المســجد األقصى مسئولية 
كل المســلمين اليوم وفي كل يوم، 
والقدس مدينة عربية شيدها العرب 
وهــم أول مــن أقام بهــا واتخذوها 
وطنــًا وذلك منــذ حوالي ثالثة االف 
ســنة قبل الميالد كمــا يقول ثقات 

المؤرخين". 

الثوابت الوطنية
وأكــد دخــان على تمســك شــعبنا 

والتلفيقات التي يقوم بها بعض 
الضمائــر  وأصحــاب  المرتزقــة 
الخبيثة ســواء من هنا أو هناك 

يكشفها ويبطلها الزمن. 
وأصــى التقرير بضــرورة العمل 
إلطــالق ســراح أســرانا األبطال 
مــن ســجون االحتــالل منوهــًا 
ألن إطــالق ســراحهم ال يكــون 
باالتفاقيــات  وال  بالمحادثــات 
المتعددة التــي حدثت وتحدث، 
وعلــى فصائــل المقاومــة كل 
فصيــل عليه أن يفــرز مجموعة 
من عناصره يكون كل اهتمامها 
في إبداع طرق ووسائل إلرغام 
االحتــالل علــى إطــالق ســراح 

األسرى.
ودعــا الفصائــل للعمــل علــى 
شــمول أي صفقة تبادل قادمة 
مع االحتــالل للنســاء واألطفال 
والمختطفيــن من الذيــن حرروا 
في صفقات سابقة واألسرى من 

العرب.
النــواب  شــدد  ناحيتهــم  مــن 
علــى أن حــق العــودة هو حق 
مقــدس وال يســقط بالتقــادم 
داعين شعبنا للتمسك بالثوابت 
الزمــن  طــال  مهمــا  الوطنيــة 
الســلطة  بســلوك  ومندديــن 
بالتنســيق  المتمثــل  المشــين 
األمني مع االحتالل والتآمر على 

المقاومة في الضفة. 

التشريعي يعقد جلسة خاصة بالذكرى الـ "68" للنكبة

د. بحر: النكبة هي بالتفريط في الحقوق والثوابت والتآمر على المصالح الوطنية
عقد المجل التشــريعي بمقره األســبوع المنصرم جلسة خاصة 
بمناســبة الذكــرى الثامنــة والســتين للنكبــة بحضــور النواب 
وشخصيات سياسية ووطنية ووجهاء ومخاتير عايشوا النكبة عام 
1948م، وأكــد النــواب والحضور على أن حــق العود مقدس وال 

يمكن التنازل عنه بأي حال من األحوال. 

النواب: حق العودة مقدس وال يسقط بالتقادم وشعبنا متمسك بالثوابت الوطنية 

دخان:
النكبة بمثابة ثاني 

أكبر عملية إبادة في 
التاريخ اإلنساني 
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نظم المجلس التشــريعي الفلســطيني 
بالتعاون مع أكاديمية اإلدارة والسياسة 
للدراســات العليــا يــوم دراســي حــول 
التجربــة البرلمانيــة الفلســطينية منــذ 
العــام 2006م وحتــى 2016م وذلــك 
بمقــر المجلس بغــزة يوم أمــس األول 
بحضــور عــدد مــن النــواب والباحثين 
واألكاديمييــن والمختصيــن والمهتمين 

بالشأن البرلماني.
وافتتح الدكتــور أحمد بحر النائب األول 
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
اليوم الدراسي بكلمة أكد فيها أن اللجنة 
الرباعيــة الدوليــة اتخــذت قــرارًا بعدم 
االعتراف بنتائج االنتخابات الفلسطينية 
التي جاءت علــى غير ما يتوقع المجتمع 
الدولــي، وجعلــت مــن اعتــراف حماس 
شــرطًا  للمقاومــة  ونبذهــا  بإســرائيل 
للتعامل معها واالقرار بشرعية وجودها 

في النظام السياسي الفلسطيني. 
واســتعرض بحر محاوالت القوى الكبرى 
والمؤثرة في المجتمع الدولي بالتنسيق 
مــع االحتــالل بهــدف إفشــال التجربــة 
البرلمانيــة ومــن ذلــك قيــام االحتالل 
باختطــاف النــواب في الضفــة الغربية، 
باإلضافة إلبعــاد عدد منهم من مدينة 
القــدس إلــى رام اهلل، واغتيــال النائب 
ســعيد صيــام وقصــف مقــر المجلــس 
التشــريعي بغزة وكذلك استهداف بيوت 
النواب في قطاع غزة بقصفها وتدميرها.

تحدي وإصرار
وأكد أن المجلس التشــريعي تحدى كل 
هــذه الصعوبــات وأصّر علــى مواصلة 
الطريق وخدمة الشعب والقضية، وسن 
أكثر مــن )50( قانوًنا، ومــارس الرقابة 
علــى الســلطة التنفيذية وعقــد )455( 
جلســة اســتماع للوزراء ومــن هم في 
حكمهــم، ونظمت لجــان المجلس أكثر 
من )300( زيارة للمؤسسات الحكومية، 
كمــا وجه المجلــس )42( ســؤااًل لوزراء 

الحكومات المتعاقبة. 
أما على صعيد الدبلوماســية البرلمانية 
لفت بحر إلى أن رئاسة ونواب المجلس 
التشــريعي زاروا )30( دولــة من الدول 
العربيــة واإلســالمية واألوروبيــة، كما 
شــارك المجلس في )13( مؤتمر دولي، 
وعقــد )6( لجان صداقة مــع البرلمانات 
األخرى، فيما اســتقبل المجلس أكثر من 
)200( وفد من الوفود التي زارت قطاع 

غزة.
وأكــد أن التجربــة البرلمانيــة كســرت 
قواعد وقيود أوســلو التي أريد منها أن 
تشــكل مظلة أبدية للنظام السياســي 
الفلســطيني، معبــرًا عن فخره الشــديد 
بالتشــريع للمقاومة وفــي مقدمة ذلك 
قانون حماية المقاومة وتجريم وتحريم 
التنازل عن األرض الفلسطينية، وقانون 

حماية الثوابت الوطنية.

تجربة استثنائية
من جهته أكد رئيــس أكاديمية اإلدارة 
والسياســية الدكتور محمد المدهون أن 

المجلس التشــريعي يقوم بــدوره على 
المســتوى التشــريعي والرقابي ويجسد 
حالة علمية مطلــوب تثبيتها في واقعنا 
الفلســطيني، وأن التجربــة البرلمانيــة 
اســتثنائية الن المجلس يعمل في ظل 
واقــع بالــغ الصعوبــة والتعقيــد داخلًيا 
وخارجًيــا، وبالرغــم مــن ذلــك ســجل 
التشــريعي حاالت نجاح متعددة ســواء 
علــى صعيــد ســن القوانيــن أو العمل 

الرقابي.
وأضاف المدهــون:" يجب أن نقف على 
وقائــع مــا حــدث ومــا ســيحدث خالل 
الفترة الزمنية الحيوية في تاريخ شعبنا 
ليــس من باب التوثيق فحســب بل من 
أجــل تقييم األداء، ومــن أجل تصويب 
وتحسين وقائع العمل البرلماني إلخراجه 

بالشكل األفضل دائما". 
وطالب المؤسسات التنفيذية والحكومية 
والســلطة التشــريعية باالســتفادة من 
الدراســات البحثيــة وتطبيــق نتائجهــا 
ضــرورة  علــى  مؤكــدًا  وتوصياتهــا، 
المؤسســات  بيــن  المشــترك  التعــاون 
الفلسطينية بما يحقق المنفعة للجميع، 
مشــيدًا بتعاون المجلس التشــريعي مع 
األكاديميــة معتبرًا أن التعاون هو أرقى 

أنواع األداء اإلداري والوظيفي. 

أبحاث علمية
وعرض ثالثة باحثين نتائج دراســاتهم 
التــي نالوا على إثرها درجة الماجســتير 
والسياســة  اإلدارة  أكاديميــة  مــن 
للدراســات العليــا، حيث تطــرق الباحث 
زاهــر عطــا اهلل فــي نتائــج دراســته 
الموســومة بـــ " دور الرقابــة البرلمانية 
في تعزيز الحكم الرشــيد" ألهمية الدور 
الرقابي للبرلمان الفلســطيني في تعزيز 
مبــادئ وقيــم الحكــم الرشــيد، فيمــا 
اســتعرض الباحــث رامــي نصــار نتائج 
وتوصيات دراســته التي جاءت بعنوان " 
االنقسام السياســي الفلسطيني والدور 
بينمــا  التشــريعي،  للمجلــس  الرقابــي 

الطرف عن بعض التجاوزات للوزراء من 
حزبه وكتلته البرلمانية، وقال:" جلسات 
االســتماع للوزراء لم تجد فها الكتلة أي 
حــرج، والحقيقة لــو كان للجلســات أثر 
في االســتجواب أو سحب الثقة لما عقد 
المجلــس الكثيــر منها، ولكــن ال يترتب 
على هذه الجلسات فعل يمكن أن يؤدي 

لسحب الثقة". 
المــال والحصــار أدى  وبّيــن أن شــح 
الى شــح المعلومات والخبــرات وضعف 
المعلومــات المقدمة للنائــب عن األداء 
الحكومي، مشــددًا على أن عدم متابعة 
ومحاســبة الــوزراء في الضفــة الغربية 
أضعف العمل البرلمانــي والرقابي على 

وجه الخصوص.

تحوالت إقليمية
مــن جانبه قــال النائب مشــير المصري 
في معرض تعقيبه على نتائج دراســة 
الباحث عبد القــادر أبو النور أن التجربة 
الدبلوماســية مــرت بمحطــات متعددة 
وتحــوالت إقليمية كبيرة وهــذا كان له 
انعكاســاته الســلبية عليهــا، ملفتًا ألن 
النواب في الضفة مارســوا الدبلوماسية 
البرلمانية بشكل ضعيف ومنفرد، عكس 
الدور الكبير الذي مارســه نواب ورئاسة 
المجلــس بغــزة مــن خــالل جوالتهــم 

الخارجية. 
الوطنــي  المجلــس  قائــاًل:"  وتابــع 
الفلســطيني نصب نفســه مســبًقا أنه 
الواجهــة البرلمانيــة أمــام العالم ومثل 
فلســطين فــي االتحــادات والمنتديات 
البرلمانيــة، وذلــك بهــدف القفــز عــن 
المجلس التشريعي والعمل على تغييبه 
األمــر الذي شــكل عقبــة فــي التمثيل 
االتحــادات  فــي  للمجلــس  الرســمي 
البرلمانية العربية واإلسالمية والعالمية".
الفلســطيني  النظــام  أن  إلــى  ولفــت 
برلمانــي ديمقراطــي حســب القانــون 
األساســي لكنه في الممارســة العملية 
ألن  منوهــًا  الرئاســي،  الــى  أقــرب 

الباحــث عبد القــادر أبو النــور فقد جاء 
في عرضــه لنتائج دراســته علــى دور 
الفلســطينية  البرلمانيــة  الدبلوماســية 
منذ العــام 2006م وإلى العام 2013م، 
مشيرًا للدور الحيوي والفعال الذي لعبته 
الدبلوماســية البرلمانية خالل السنوات 

المذكورة.   
مــن جهتــه انتقــد النائــب محمــد فرج 
الغول الدراســات واألبحاث العلمية التي 
اقتصــرت على قطاع غــزة، معتبرًا ذلك 
قصــور في الدراســة التي مــن الواجب 
أن تشــتمل على جميــع النواب لوصول 
لنتائــج حقيقية يمكن تعميمها، مشــيرًا 
ألن السلطة في رام اهلل عمدت لتعطيل 
العمل التشــريعي والرقابــي في الضفة 

الغربية. 
خــالل  اإلشــارة  ضــرورة  إلــى  ولفــت 
الدراســات العلمية لخصوصية الشــعب 
الفلســطيني كونه تحــت االحتالل، كما 
أن بعض الدراســات خلت من اإلشــارة 
لمنع الســلطة في رام اهلل نواب الضفة 
التشــريعية  مهامهــم  ممارســة  مــن 
والرقابية، الفتًا ألن التشــريعي ال يمكن 
له أن يمــارس الرقابة على حكومة غير 

شرعية لم تنل ثقته. 
ولفــت إلى عدم إمكانيــة تواصل لجان 
المجلس مــع بعضها في غــزة والضفة 
مما يجعل المراقبة والمحاسبة أمرًا بالغ 
الصعوبة، وقال:" في غزة يجب التفريق 
بيــن نائب مســتنكف وغير مســتنكف، 
وكان يجب التقســيم بيــن عمل الكتل 
والقوائــم البرلمانيــة حيــث لــم يفــرق 

الباحث بين الكتلة والقائمة والفرد". 

الضفة والرقابة المفقودة
بدوره أكد النائــب عاطف عدوان خالل 
تعقيبــه علــى نتائج وتوصيات دراســة 
الباحث رامي نصار أن الرقابة البرلمانية 
فــي الضفــة الغربيــة مفقــودة تمامــًا 
وأن حكــم الحــزب الواحد أفقــد الرقابة 
البرلمانيــة فعاليتها حيــث يغض النائب 

الصالحيات المعطى للرئاســة هي أكثر 
بكثير مــن صالحياتها المنصوص عليها 
في القانون والدســتور، ملفتًا الستخدام 
منظمــة التحرير كفزاعة بحســب الهوى 

السياسي لرئاسة السلطة والمنظمة.
وشــدد النائــب المصــري علــى ضرورة 
إجــراء تعديل قانوني يعــزز الصالحيات 
الخاصة فيما يتعلق باالتفاقيات الدولية، 
وأكد علــى أن الدبلوماســية البرلمانية 
في فلسطين تشكل ضرورة ملحة لجلب 
الدعــم الخارجي والرأي العــام لقضيتنا 

العادلة.
وشــدد علــى ضــرورة االســتفادة مــن 
لقضيتنــا  الكبيــر  الدولــي  التعاطــف 
والتواصل المستمر مع الدول والشعوب 
والمؤسســات  والمنظمات  والحكومــات 
المتعاطفــة مع قضيتنــا وتعزيز التعاون 
المشترك معها بهدف كسب الرأي العام 
وتحشيد التوجهات الحكومية والبرلمانية 

لصالح قضيتنا.

أليات التطبيق
أما أمين عام المجلس التشريعي الدكتور 
نافذ المدهون فقد استعرض في تعقيبه 
كيفية االستفادة من الدراسات واألبحاث 
العلمية المقدمة خالل اليوم الدراســي، 
مشــدًدا على ضرورة البحــث عن آليات 
للتطبيــق ومراجعة النتائــج والتوصيات 
بشكل دقيق، ووضع مرجعيات تنفيذية 
للبــدء بالتنفيذ العملي وليــس االكتفاء 

باإلطار النظري.
وشــدد المدهون على ضرورة أن يكون 
هنــاك معاييــر قيــاس واضحــة لعمــل 
المجلــس وأدائه خالل إجراء الدراســات 
واألبحاث العلمية، وتابع:" ما اســتخدمه 
الباحثيــن مــن معايير كانــت بعيدة عن 
واقع الحالة الفلســطينية وخصوصيتها، 
مفضاًل البحث العلمي من خالل مقارنة 
اإلدارة  أكاديميــة  موصيــًا  الدراســات، 
والسياســة بالتشــديد على ضــرورة أن 
تكــون كافــة الدراســات مقارنــة حتى 
نستفيد من تجارب البلدان األخرى التي 
عاشت تجارب مشــابه كتجربة البرلمان 

اللبناني".
وأكــد أن المجلــس التشــريعي فاعــل 
ويعمل بالطاقة المطلوبة، ولسنا بحاجة 
لتفعيــل ودعــوة مــن الرئيس، مشــيرًا 
لنتائج أعمال التشــريعي على صعيدي 

التشريع والرقابة.
وشــدد أمين عام المجلس على ضرورة 
تعديل النظــام الداخلي للمجلس بحيث 
يتــم توســيع األدوات الرقابيــة، موصيًا 
بإجــراء دراســات مســتقبلية تأخــذ في 
االعتبــار المراقبة على الموازنة في ظل 
االنقسام، محذرا من عدم وجود أي نوع 
من أنواع الرقابــة على موازنات الضفة 
الغربيــة، مطالبــًا بضــرورة أن يكــون 
للمجلــس الصالحيات الكاملــة بمراجعة 
االتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطة 
حتى ال تنفرد الرئاسة باتفاقيات قد تضر 

بالمصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني.

بالتعاون مع أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

التشريعي ينظم يومًا دراسيًا حول التجربة البرلمانية الفلسطينية 
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آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

ما بال بالدنا
"بالد العرب أوطاني" هو نشــيد عربي يتغنــى بالوطنّية القومية العربّية 
ويمتدح الوحدة، هذا النشيد كان قد نظم كلماته األستاذ فخري البارودي 
يــوم كان بمقدورنا كعرب أن نتغنى بوحدتنا وبالدنا الجميلة وشــعوبنا 
األبيــة، اليوم وقد تبّدل الحال واختلف المقال وتفرقت أمتنا إلى دويالت 
وشــعوب متناحرة متشرذمة متخاصمة بعضها يسفك دماء البعض األخر 
دون مراعــاة للحرمات الشــرعية، وال االعتبارات الوطنيــة أو القومية، أو 

القيم االنسانية. 
ال أدري مــا الــذي جرى ويجري لبالدنا بالد العرب والمســلمين فقد باتت 
أرض الدمــاء واألشــالء واالبتالءات، بعــد أن كانت بــالد المحبة والوفاء 
والخيــر والعطاء واالســتقرار بكل معانيــه، ما الذي دهى الشــام واليمن 
والعــرق... والقائمــة تطول، وكيف وصلنا إلى مــا وصلنا إليه من تقتيل 
وتشريد وضياع ولجوء، ألم يكن حري بنا أن نحافظ على سالمة أراضينا 
ووحدة أمتنا التي تنطق بلسان واحد وتتجه لقبلة واحدة وتتعبد ربًا واحدًا 

ال تشرك به شيئًا. 
كثيرة هي البلدان التي يتواجد فيها عشرات بل مئات القوميات والعرقيات 
والديانــات وعلى الرغم مــن ذلك فهي تحافظ علــى كينونتها ووحدتها 
وتــزداد قــوة على قــوة، انظروا للهنــد والصيــن ودياناتهــم المختلفة، 
وثقافاتهــم المتشــابكة والمتناظــرة وغيرهم من البلدان التي ال يتســع 
المقــام لذكرها غير أنها متماســكة وقوية ومتفقة علــى التعايش بأمن 

وأمان وسالم وتراكم من قوتها ووحدتها وتماسكها يومًا بعد يوم.  
أنظــروا ألوروبا ودولها كيف تصنــع التحالفات والتكتالت وتقوي الروابط 
االقتصادية والعســكرية واألمنيــة بينها وبين حكوماتها وشــعوبها التي 
تحاربت وتقاتلت لسنوات طويلة في السابق، غير أنها أصبحت تجيد فن 
صناعة التقارب والتحالف، فهي تزداد وحدة، بينما نحن نزداد فرقة، وهم 
بعيــدون كل البعد عن الخالف واالختالف ونحن أقرب ما نكون للشــقاق 

والفراق والقتال.
أمتنا تقول بلسان الحال متى ستعود مصر آمنة، وسوريا باسمة، واليمن 
ســعيدًا، لماذا العراق أصبح شائخًا بعد شموخ، كل ذلك بما كسبت أيدي 
قادة هذا الوطن من اإلثم والخطيئة واالعتداءات المتكررة على الحرمات 
والحريات واألعراض، لن نستعيد وحدتنا ولن تقوم لنا قائمة، ولن تخشانا 

األمم طالما أننا ال نحترم بعضنا وال نقدر ذاتنا.
ليس ألمتنا إال العودة لربها ومنهاج نبيها لتســتعيد مجدها التليد وأمنها 
المفقود وحتى ال تضحك من جهلها األمم والشــعوب، لدى األمة العربية 
واالســالمية مــن اإلرث الثقافي والمخــزون الحضاري والعلمــي، والقوى 
البشــرية، والقوة المادية ما يؤهلها لتتبوأ الصدارة والريادة وتقود األمم 

لو عادت لتنفض الغبار عن نفسها وأبناءها وقدرات ومقدرات شعوبها. 
لّما نحترم ذواتنا ونحافظ على كياننا ونصون شبابنا وندفعهم للمقدمة 
ونفســح أمامهــم المجال للقيــادة حينها من الممكــن أن نتقدم ونتطّور 
ونشق طريقنا نحو المعالى والمجد والسيادة والريادة بل واستاذية العالم 

التي وصلنا لها كمسلمين وحافظنا عليها لحقبة طويلة من الزمن.
وقديمًا قال أحد شعراء العروبة:

كنا أساتذة الدنيا وقادتها *** والغرب يخضع إن قمنا نناديه
كانت أوروبا ظالمًا ضل سالكه *** وشمس العروبة بالعلم تهديه

واليوم تقنى لمجد فر من يدنا *** فهل يعود لنا ماٍض نناجيه

plc .gaza info .p lc@gov.psplc .gov.ps+ 970 8 2829016 plcmedia palp lc+ 970 8 2827037

نواب التشــريعي لدى افتتاح مخبر تابع لمراكز التأهيل 
واإلصالح بالمحافظة الوسطى

majedplc@hotmail.com

زار الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس 
التشريعي الفلســطيني عائلة األسير حسن سالمة 

بمدينة خان يونس.
وأكد بحر، على أن قضية األســرى تأتي على سلم 
أولويات المجلس التشريعي الفلسطيني، ولفت إلى 
أن المجلس خاطب العديد مــن البرلمانات الدولية 
بشــأن قضيتهم، ودعا إلى ضــرورة الضغط على 
االحتالل من اجل االفراج عنهم وتبييض السجون 

من كافة األسرى.
وثمن الدور البطولي لألسرى في سجون االحتالل 
بمــا قدموه من تضحية للوطــن، وضحوا بعمرهم 

خلــف القضبــان مــن أجــل تحريــر الوطــن وااليمــان 
بالمقاومة كطريق لتحرير فلسطين.

وقــال بحــر أن نــداء األســير البطل ســالمة للمقاومة 
الفلســطينية وخاصة كتائب القســام والذي طالب من 
خالل بالتعجل في تبييض الســجون قــد وصل قيادة 
المقاومــة التــي لــن تفرط بأســرانا ولــن تتركهم في 

سجون االحتالل.
وتأتي زيارة النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
الفلسطيني الدكتور أحمد بحر لدخول األسير المجاهد 
حســن ســالمة عامه الحادي والعشــرين في سجون 

االحتالل.

د. بحر يزور عائلة األسير حسن سالمة

د. بحر  يقبل رأس والدة األسير حسن سالمة


