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التشريعي يطلق مبادرة تتضمن التئام اإلطار القيادي للمنظمة 
وتشكيل حكومة وحدة وعقد التشريعي

بعنوان المبادرة الوطنية لالنطالق نحو آفاق مستقبل واعد

النائب المصري:
عملية السكري تؤكد 

التحام شرفاء األجهزة 
األمنية مع شعبهم

د. بحر: اعتقال أمن السلطة للمفكر عبد 
الستار قاسم جريمة وطنية وأخالقية

النائب العبادسة يطالب هيئة القضاء 
العسكري بمحاكمة اللواء ماجد فرج

ر  المدهون: التشريعي يقر 3 قوانين وُيصدِّ
29 قرار خالل العام المنصرم
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أطلــق د. أحمد بحر مبادرة وطنية 
إلنهاء االنقســام وإعادة اللحمة 
الوطنيــة علــى قاعدة الشــراكة 
السياســية، مبادرة بحر التي أعلن 
عنها فــي مؤتمــر صحفي عقده 
التشــريعي في  المجلــس  بمقــر 
األول  أمــس  يــوم  غــزة  مدينــة 
بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى 
التشــريعية وما تبعها  االنتخابات 
من حصار ظالم، وتضمنت المبادرة 
بنــود عــدة أهمها التئــام اإلطار 
القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية من 
المجلس  وانعقاد  كافة،  الفصائل 
التشــريعي، واالعــالن عــن موعد 
والرئاسية،  التشــريعية  االنتخابات 
وبــارك بحر االجتماعــات المرتقبة 
بيــن حركتي فتــح وحمــاس في 
الدوحــة، داعيًــا الحركتين لتحمل 
والوطنية  التاريخيــة  المســئولية 
للشــعب  اللحمــة  إعــادة  فــي 

الفلسطيني.

التشريعي يطالب "الصحفيين الدوليين" بتحمل 
مسئولياته تجاه الصحفي القيق
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أدانت رئاســة المجلس التشــريعي إقدام 
االحتــالل على اختطــاف النائبيــن حاتم 
قفيشــة، ومحمــد أبــو طيــر، ودعت في 
الدولــي  المجتمــع  منفصليــن  بيانيــن 
لموقــف جــاد إزاء اختطافهــم، معتبــرة 
سياسة اختطاف النواب تعبير عن إفالس 
صهيونــي منقطــع النظير فــي مواجهة 
انتفاضــة القــدس التي يخوضها شــعبنا 

الفلسطيني بكل جدارة واقتدار.
واعتبرت رئاسة التشريعي عشية اختطاف 
النائب قفيشة أن ممارسات االحتالل ضد 
النواب تجســد عجز االحتالل عن مواجهة 
اإلرادة الحية والتأثير الواســع الذي يملكه 
نــواب الشــرعية الفلســطينية، مضيفة 
بــأن سياســة االحتالل القاضيــة بتغييب 
نــواب الشــعب الفلســطيني والــزج بهم 
في الســجون واالعتداء على ممتلكاتهم 

هي سياســة فاشــلة لن تفلح ولن تؤتي 
ثمارهــا، مؤكدًة بأن هــدف االحتالل من 
وراء اختطــاف النــواب هــو عزلهــم عن 
محيطهــم الشــعبي ومنعهم مــن خدمة 

شعبهم وقضيتهم.
قرصنة صهيونية

وفي ذات السياق نددت رئاسة التشريعي 
فــي بيــان صحفي أخــر بإعــادة اختطاف 
االحتالل للنائب المبعد عن مدينة القدس 
محمد أبو طير من منزله بمدينة رام اهلل 
مؤخرًا، معتبرة ذلــك قرصنة صهيونية، 
ومخالفة قانونية، وضربًا بعرض الحائط 
والبروتوكوالت  القيــم اإلنســانية  بــكل 
الدوليــة والحصانــة البرلمانيــة التي من 
المفتــرض أن يتمتع بها نــواب المجلس 
التشريعي الفلســطيني أسوة بزمالئهم 

من برلمانيين العالم. 

ضــد  االحتــالل  ممارســات  أن  وأكــدت 
النــواب تعبــر عــن تعاليه علــى القانون 
الدولي والقانون الدولي اإلنساني، داعية 
االتحادات البرلمانية العربية واإلســالمية 
والدوليــة لوقفــة جــادة لنصــرة النــواب 
المختطفين وبلورة مواقف حقيقية وآليات 
عملية للتصدي لسياســات االحتالل بحق 
النــواب المختطفيــن، والتدخــل الفاعل 
بهدف ممارســة أشكال الضغط المطلوب 
على الكيان الصهيوني للدفاع عن األسرى 

والنواب المختطفين.
يذكــر أن االحتالل ما زال يختطف ســبعة 
من نواب التشريعي أربعة منهم من كتلة 
التغييــر واإلصــالح، ونائبين مــن قائمة 
أبو علــى مصطفى وهما أحمد ســعدات، 
وخالدة جرار، باإلضافة للنائب عن قائمة 

فتح البرلمانية مروان البرغوثي. 

طالب رئيس لجنة الرقابة وحقوق االنســان بالمجلس التشــريعي الفلسطيني النائب 
يحيى العبادســة هيئة القضاء العسكري بمحاكمة مدير مخابرات سلطة رام اهلل اللواء 
ماجــد فــرج، مؤكدًا أنه بصــدد توجيه مذكرة إلــى الهيئة لحثها علــى تحريك دعوى 
عمومية ضد فرج باعتبار تصريحاته تنطوي على جريمة الخيانة العظمى وصدرت عن 

رجل يحمل رتبة عسكرية سامية.
وشدد على ضرورة محاكمة فرج بتهمة الخيانة العظمى بناء على تصريحاته الصريحة 
والتــي يفاخر فيها بالعمل ضد المقاومة وافشــال أكثر مــن 200 عملية ضد االحتالل، 
معتبرًا ذلك أمر يُوجب إنزال أشد العقوبات بحقه لخيانته الشعب والوطن واالنتفاضة. 
واعتبر العبادســة أن صمت أركان الســلطة عن هذه التصريحات يعني تحول السلطة 
برئاســة عباس والحمد اهلل الــى وكالة أمنية تعمل لصالح االحتــالل، وتخون القضية 
الفلســطينية، ودماء الشــهداء والحركة االســيرة وتتآمر إلجهاض االنتفاضة وتجفيف 

منابعها.

أكــد النائــب في المجلس التشــريعي 
مشــير المصــري أن عملية الشــرطي 
الثائر أمجد ســكري في بيت أيل تدلل 
علــى أن انتفاضة القــدس باتت خيار 
الشــعب بأكمله، مبــارًكا في تصريح 
صحفي، العملية التي نفذها الشرطي 
السكري الذي ثأر للدماء الزكية ودافع 
عن كرامة شعبه ومقدســاته، وقال:" 
كان شــرطيًا ثائــرًا فــي وجــه عــدوه 

المجرم".
وشــدد على أن كل محــاوالت اجهاض 
االنتفاضة تتكسر على صخرة اإلصرار 

حذر مسؤول ملف األسرى في المجلس التشريعي النائب محمد شهاب من 
انفجار وشــيك داخل ســجون االحتالل جراء تــردي الوضع الصحي الخطير 
لألســير الصحفي محمد القيــق وفقدانه الوعي والنطــق، مطالبًا بضرورة 
التحرك الســريع والجاد إلنقاذ حياته فورًا، مستنكرا صمت المجتمع الدولي 

على جرائم االحتالل المستمرة بحق األسير القيق.  
وقال شــهاب فــي تصريح صحفــي أصدره مؤخــرًا:" نحمــل االحتالل 
المسئولية الكاملة على حياة األسير القيق المضرب عن الطعام منذ أكثر 
مــن 70 يومًا ونطالب باإلفراج الفوري عنه، كما نطالب المجتمع الدولي 
والمنظمات الحقوقية واالنســانية للتحرك العاجل إلنقاذ حياته، والعمل 
على وقف معاناة األســرى المســتمرة والتوقف عن االنتهاكات الجسيمة 

التي تمارسها سلطات االحتالل بحقهم". 

الفلسطيني، قائاًل:" تأت هذه العملية 
لتؤكــد علــى حالــة الرفض الشــعبي 
والفصائلي للتنســيق والتخابر األمني 
مع العدو الصهيوني الذي يشــكل عار 

في جبين أصحابه". 
وأوضح بأن الشرفاء من أفراد األجهزة 
األمنية أثبتوا مــن خالل التحامهم مع 
الشعب على شرف السالح الموجه إلى 
صــدر العدو، داعيًــا جميع المخلصين 
مــن أبناء األجهزة األمنيــة أن ينضموا 
بسالحهم لمعركة الدفاع عن الشعب، 

وليس لحماية المحتل.

النائب العبادســة يطالب هيئــة القضاء 
العسكري بمحاكمة اللواء ماجد فرج

المصري: عملية ســكري تؤكد التحام شــرفاء 
األجهزة األمنية مع شعبهم

النائب شهاب:
أي مســاس بحياة األسير القيق 
سيفجر السجون وال بد من تحرك 

جاد وسريع إلنقاذه 

دعت المجتمع الدولي لموقف جاد إزاء اختطاف النواب 
رئاسة التشريعي تدين اختطاف االحتالل للنائبين قفيشة وأبو طير 

أدان د. أحمــد بحر النائــب األول لرئيس 
الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس 
قيام األجهــزة األمنية التابعة للســلطة 
الفلســطينية باعتقــال المفكــر د. عبد 
الستار قاســم تحت حجج باطلة وذرائع 

واهية.
ووصــف بحر فــي بيان صحفــي أصدره 
أمس اعتقال قاســم بأنه جريمة وطنية 
وأخالقيــة، مشــيرا إلى أن ذلك يشــكل 
تعبيرا عن التدهور الخطير في مستوى 
الحريــات الشــخصية والعامــة وامتهان 
القانــون والقيــم الوطنيــة واألخالقيــة 

واإلنسانية في الضفة الغربية.

وأشار بحر إلى أن اختالق السلطة لألعذار 
والمبررات للتغطية على جريمة االعتقال 
يشكل عذرا أقبح من ذنب، مشددا على 
أن ذلك يؤكد وجود تيارات داخل السلطة 
وأجهزتها األمنية تعمل على تخريب أي 
جهد وطنــي باتجاه تحقيــق المصالحة 
الداخلــي، وتحاول  الوطنيــة والتوافــق 
إفشال أي محاولة إلعادة اللحمة للنسيج 
الفلســطيني،  والمجتمعــي  السياســي 
داعيًا السلطة وأجهزتها األمنية لإلفراج 
الفــوري عن د. قاســم وتقديم االعتذار 
له وتقديــر دوره ومكانتــه في المجتمع 

الفلسطيني.

"دعا السلطة لإلفراج الفوري عنه"
د. بحر: اعتقال أمن الســلطة للمفكر عبد الستار قاسم 

جريمة وطنية وأخالقية

د. عبد الستار قاسم

الشهيد أمجد سكري

النائب/ محمد أبو طيرالنائب/ حاتم قفيشة
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كلمـة البرلمان
د. أحمد محمد بحر

عشرة أعوام في مواجهة الحصار
صادف قبل أيام الذكرى الســنوية العاشــرة لالنتخابات التشــريعية التــي فازت بها حركة 

حماس، والتي استتبعت فرض حصار إقليمي ودولي على قطاع غزة بشكل غير مسبوق.
لقد شكلت التجربة البرلمانية نقلة نوعية في مضمار العمل السياسي الفلسطيني، وبثت 
الروح في الحياة الوطنية بعد عقد كامل من الجمود والتكلس السياسي والبرلماني، وكان 
يمكن لها أن تعيد صياغة الواقع السياســي الفلســطيني وتفتح اآلفاق الوطنية أمام إنجاز 
مشروع تحرري رشيد فيما لو تم احترام نتائجها وتم منحها فرصة العمل والعطاء واإلنجاز.
 لكــن إرادات داخلية وخارجية تقاطعت على إفشــال التجربة الديمقراطية الفلســطينية، 
وفــي القلب منها التجربة البرلمانية، وهكذا تم فرض حصار شــامل، سياســيا واقتصاديا 
وماليا، على التجربة الجديدة، وجرى العمل على كل ما من شــأنه إحباط الجهود الصادقة 

والمخلصة لتطوير الواقع الفلسطيني وحل أزماته المستعصية تحت قبة البرلمان.
لقــد أنجز المجلس التشــريعي الثاني منذ انتخابه وحتى اليوم عشــرات القوانين، وال زال 
العديد من مشــاريع القوانين قيد الدراسة واإلنجاز، كما مارس دوره الرقابي على السلطة 

التنفيذية وعمل لخدمة مصالح المواطنين منذ انتخابه وحتى اليوم.
ولم يقتصــر العمل البرلماني على العطاء داخل حدود الوطن بل إن المجلس التشــريعي 
مارس الدبلوماســية البرلمانية عبر جوالت برلمانية خارجية طاولت مختلف الدول العربية 
واإلســالمية طيلة األعوام الماضية، وعملت على تحشــيد المواقف العربية واإلســالمية، 

سياسيا وبرلمانيا، لصالح شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.
فوق ذلك فقد عمل المجلس التشريعي رغم الحصار واالختطاف والمضايقات والتآمر، بفقه 

القانون المقاوم وحقق إنجازات رائعة بكل المقاييس.
سياسيا، تجسدت أزمة الحصار أكثر ما يكون في االفتقار إلى أي تحرك سياسي ودبلوماسي، 

فاعل ومنظم، في وجه الحصار على المستوى الخارجي.
فالجامعــة العربية اتخــذت مواقف صريحة ضد الحصار، وكذا منظمة التعاون اإلســالمي، 
والعديــد من الــدول العربية واإلســالمية واألجنبية، إال أن ذلك ظل محصــورا في الجانب 
الشــعاراتي الذي لم يتبلور إلى مبادرة سياســية مؤهلة للطــرح والدفاع عنها في مختلف 

المحافل اإلقليمية والدولية.
وهكــذا فإن المجموعة العربية واإلســالمية في المؤسســات الدوليــة والمنظمات األممية 
مطالبة اليوم بتبني مقاربة سريعة لمواجهة الحصار بحيث تكون قادرة على إرباك حكومة 

االحتالل، وإجباره جديا على مراجعة حساباته مع مسألة الحصار.
عــالوة على ذلك، ينبغي وضع خطة عملية لتوظيــف الجهدين التركي والقطري في اتجاه 

الضغط لرفع الحصار.
فالموقــف التركــي الذي يتمســك بشــرط رفع الحصــار عن غزة لتســوية أزمــة االعتداء 
الصهيوني على السفينة "مرمرة" وعودة العالقات بين الكيان الصهيوني وتركيا إلى سابق 

عهدها، يشكل فرصة هامة يتوجب تعزيزها وتقويتها وعدم التفريط بها.
كما إن االســتعداد التركي لتدشــين ميناء بحري يربط غزة بالخارج في إطار صفقة إلنهاء 
معانــاة غزة وأهلهــا الصامدين، يفتح آفاقا هامة بحيث ينبغــي ترويجه والتنظير له على 

المستوى اإلقليمي والدولي بغية ترجمته عمليا على أرض الواقع.
بموازاة ذلك، فإن الدبلوماسية القطرية قادرة، بدرجة أو بأخرى، بحكم عالقاتها اإلقليمية 

والدولية على لعب دور ضاغط بهدف إرضاخ حكومة االحتالل لمطلب إنهاء الحصار.
إعالميا، نحن أكثر ما نكون حاجة إلى صوغ رســائل إعالمية مؤثرة عن واقع معاناة أهالي 
قطــاع غزة في ظل الحصار، وضخها في دواليب اإلعالم الغربي والدولي بهدف التأثير في 
الــرأي العــام العالمي، فضال عن الدعــوة لتنظيم فعاليات ضاغطة فــي المدن والعواصم 

الدولية الكبرى بهدف دفع ملف حصار غزة إلى واجهة األحداث الدولية.
وبالرغم من أهمية الجهود الخارجية، إقليميا ودوليا، في مواجهة الحصار إال أن الدور الذي 
يفترض أن تضطلع به السلطة الفلسطينية يشكل أحد أهم ركائز تحدي ومواجهة الحصار، 
ما يقتضي ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية بهدف حمل السلطات المصرية على 
فتح معبر رفح، فضال عن إطالق حملة دبلوماســية واسعة تتوالها السفارات الفلسطينية 
في مختلف دول العالم لفضح جريمة الحصار وتجسيد الدعوات الرامية إلى إنهائه، وإيقاف 
التنســيق األمني مع االحتالل بهدف كبح أشكال العدوان والجرائم الصهيونية بحق شعبنا 

وأرضنا ومقدساتنا، وفي مقدمتها جريمة الحصار.
وختاما.. فإننا في المجلس التشــريعي نأمل أن تحظى المبــادرة التاريخية التي أطلقناها 
يــوم أول أمس والتي دعونا فيها إلى تحقيق وحدة شــعبنا والعمل على تطبيق المصالحة 
الفلســطينية وإنهاء االنقسام الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل ملف تطوير 
منظمــة التحرير وملف االنتخابات والمصالحة المجتمعية، وحــل كافة القضايا العالقة بما 
فيهــا ملف المعابر، بمــا ينزع كافة الذرائع التــي تحول دون فتح معبر رفــح ورفع القيود 

المشددة عن المعابر التجارية مع االحتالل.
وكلنــا ثقة أن الحصار ســيتبدد عما قريب، وأن اهلل ســيهيئ لنا أســباب الفــرج والخالص 

والتحرير من نير االحتالل، وما ذلك على اهلل بعزيز.

قــال النائب فــي المجلس التشــريعي عن 
محافظة طولكرم فتحــي قرعاوي أنه يجب 
على السلطة الفلســطينية االهتمام بملف 
المصالحة وتحقيق الوحدة بين أبناء الشعب 
الفلســطيني، ودعم انتفاضــة القدس بكل 
الوســائل، والتوقف الفوري عن التنسيق مع 
االحتالل، وأشــار في حديــث صحفي خاص 
"بالبرلمــان" أن انتفاضة القــدس انتفاضة 
فلسطينية متشــعبة وواسعه النطاق، وهي 
تتقدم يومــا بعد يوم وتضــع االحتالل في 
مأزق كبيــر، منوهًــا ألن جرائــم االحتالل 
أصبحــت ال تطاق ســواء عمليــات القتل أو 

االضطهاد واالعتقال وانتهاك المقدسات.
وندد قرعاوي بحمــالت االعتقال المبرمجة 
التــي تقــوم بها أجهــزة أمن الســلطة ضد 
الشــباب في الضفة، مشــيرًا لمؤشرات من 
طــرف الســلطة يفهم منهــا بوضــوح أنها 
ماضية في التنســيق األمني مــع االحتالل، 
وهاجم قــرار اعتقال أمن الســلطة للمفكر 
عبد الســتار قاســم، قائاًل": إنــه صوت حر، 
وكمــا تعلمون ال يــراد ان يســمع أي صوت 

معارض فوق صوت األجهزة األمنية".
وأدان تصريــح ماجــد فرج األخيــرة معتبرًا 

العمليــة البطوليــة التــي قام بها الشــهيد 
الشــرطي أمجد ســكري هي أبلــغ رد على 
ماجد فــرج، الفتًا ألنهــا بمثابة لطمة قوية 
في وجه الســلطة وكل من يقف عائق أمام 
هذا الشــعب الفلســطيني المناضل، داعيًا 
الحتضان شــباب االنتفاضــة ودعمهم بكل 
السبل حتى تستمر انتفاضة القدس وتحقق 

أهدافها.
ودعــا الشــعوب العربية لالهتمــام بقضية 
القدس وضرورة الدفاع عن فلســطين على 
اعتبــار أنها القضية المركزية لألمة العربية 
واإلسالمية، محذرًا من انهيار بعض الجهات 

العربية التي تدعم االحتالل وتسانده دوليًا، 
مشددًا على أن شعبنا ال يعول على المواقف 
الدوليــة وال المؤسســات األممية في تحرير 

أرضه ومقدساته. 
وحول إنهاء االنقسام قال قرعاوي:" المطلوب 
من أجل انهاء االنقســام وتحقيق المصالحة 
الوطنية أن تتخلى السلطة عن القيود الدولية 
وتبدي اســتعدادها للمضي قدما في طريق 
المصالحة الوطنية والمجتمعية، داعيًا جميع 
األطراف للعمــل على إنجــاح المصالحة الن 
الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل الظروف 

واألزمات الناجمة عن االنقسام. 

السلطة تعمل لخدمة االحتالل 

د. بحر لدي مشاركته في جنازة شهيدي القسام فؤاد أبو عطيوي 
وأحمد الزهار في محافظة الوسطى أمس  

النائب قرعاوي: على السلطة انهاء ملف 
المصالحة ودعم انتفاضة القدس
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وناشــد بحر الجامعة العربية التي 
اتخذت قرار فــك الحصار عن غزة 
عام 2009 أن توفي بقرارها، كما 
ناشــد منظمة التعاون اإلسالمي، 
والبرلمانــات  العــرب  والقــادة 
والدوليــة،  واإلســالمية  العربيــة 
والدوليــة،  األمميــة  والمنظمــات 
بتحمل مسؤولياتهم تجاه األوضاع 
الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع 
غــزة بفعــل الحصار الــذي يخالف 
كل القوانين الدولية واإلنســانية، 
ويشــكل جريمــة حــرب وجريمــة 
إبادة وجريمة ضد اإلنسانية، وفق 
كل المقاييس والمعايير القانونية 
وطالبهم  واإلنســانية،  واألخالقية 

جميعًا
بفك الحصار عــن قطاع غزة، كما 
طالــب المصريين باإلســراع لفتح 
معبر رفــح لألشــخاص والبضائع 
والكف عن إغراق غزة بمياه البحر.

انقالب على الديمقراطية
واستعرض مسيرة األعوام العشرة 
األخيرة قاًئال:" عشــر أعوام مرَّت 
على انتخابات يناير 2006م، ومنذ 
اللحظة األولى وبعــد إعالن نتائج 

االنتخابــات وفــوز حركــة حمــاس بأغلبية 
مقاعــد المجلــس التشــريعي %60، أعلنت 
الرباعيــة الدوليــة عــدم اعترافهــا بنتائج 
االنتخابــات إال إذا اعترفت حمــاس بالكيان 
الصهيونــي ونبــذت المقاومــة، واعترفــت 
باالتفاقيات الموقعة بيــن منظمة التحرير 

الفلسطينية والكيان الصهيوني".
وأشــار الســتمرار المؤامــرة الراميــة إلــى 
ووأد  االنتخابــات  نتائــج  علــى  االنقــالب 
الديمقراطيــة وفــي القلــب منهــا التجربة 
البرلمانيــة الرائدة، حيث قــام االحتالل في 
يونيو 2006م بحملة اختطاف واســعة بحق 
نواب الشرعية الفلسطينية شملت أكثر من 
أربعيــن نائبًا وعلى رأســهم د. عزيز دويك 
وفرضت أحكامــًا متفاوتة عليهــم، منوهًا 
ألن لشــن االحتــالل ثالثة حــروب من أجل 
تركيع الشــعب الفلسطيني كي يتخلى عن 
ثوابته وحقه في نيل حقوقه وفرض حصارًا 
وإغالقًا كاملين معاقبًا الشعب الفلسطيني 

ألنه اختار الديمقراطية في أنزه صورها.
وتســاءل بقولــه:" لمــاذا يغلــق معبر رفح 
أمام المرضى والطــالب وأصحاب اإلقامات 
والحــاالت اإلنســانية، إذ لم يُفتــح المعبر 
طــوال عــام 2015 إال 24 يومــا متفرقــة؟! 
وهنــاك 25.200 مســجل للســفر بأمــس 
الحاجة، لماذا لم يتم إعادة اإلعمار لعشرات 

العمــل الوطني والسياســي على بصيرة، 
واســتنادًا إلى مرجعيــات معرفية وفكرية 

وطنية واضحة.
ودعا لوحدة الشــعب الفلسطيني ال سيما 
في ظــل هذه الظروف الصعبــة التي تمر 
بها المنطقة، ووســط المتغيرات الدولية، 
وبالنظــر إلى تعاظــم انتفاضــة القدس، 
وما يقدمه شــعبنا من تضحيات إلفشــال 
القــدس،  المخططــات الصهيونيــة فــي 
وطالــب حركتــي فتح وحمــاس على وجه 
الخصوص بتحمل مسؤولياتهم التاريخية 
اللحمــة  وإعــادة  واإلنســانية  والوطنيــة 
للشعب الفلســطيني، وبارك باسم شعبنا 
اجتماعهم المرتقب في العاصمة القطرية 

الدوحة.  
مبادرة حقيقية

وأعلــن باســم الشــعب الفلســطيني عن 
مبادرة وطنية حقيقية لالنطالق نحو آفاق 

مستقبل واعد على األسس التالية:
أواًل: اإلســراع فــي التئام اإلطــار القيادي 
المؤقــت لمنظمــة التحرير الفلســطينية 
بحضــور الجميــع لالتفــاق علــى وضــع 
كافــة  لمواجهــة  وطنيــة  اســتراتيجية 

التحديات وتنفيذ ما تم االتفاق عليه.
ثانيًا: تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة 

اآلالف من البيوت التي دمرها االحتالل في 
غزة؟!، ولماذا يتم فرض الحصار على الدواء 
وتعمّــد إبقاءه في حالة نقــص دائمة مما 
يعرض المرضى للخطر الدائم حيث بلغت 
نسبة العجز في األدوية بوزارة الصحة 35% 

من األدوية وأصبح رصيدها صفر". 
شراكة مفقودة 

ولفــت بحر األنظار لحرمــان حكومة الحمد 
اهلل الموظفيــن وعددهــم أربعون ألف من 
رواتبهم على الرغم من أنهم يقفون على 
رأس عملهم، مشــيرًا لمعانــاة الخريجين 
الجامعييــن جــراء انعــدام فــرص العمل، 
مؤكدًا أن نســبة البطالة بلغــت %43 في 

حين أن نسبة الفقر 40%.
وأكــد أن ذهــاب حمــاس لالنتخابــات جاء 
على أســاس توحيــد الجهد الفلســطيني 
فــي إطــار الســلطة والمنظمــة لمواجهة 
االحتالل وليــس الخضوع لشــروطه، كما 
كان الهدف إعادة تشكيل النظام السياسي 
الفلســطيني على أساس الشراكة الكاملة 
فــي التضحيــة وفي صنــع القــرار، داعيًا 
الجميع لدخــول حصن الشــراكة الوطنية 
من بوابتها الحقيقية، أال وهي االتفاق على 
قضايا االجماع الوطني وتحديد المحرمات 
الوطنية التي يمنع تجاوزها حتى نمارس 

الفصائل الفلسطينية تضطلع بكافة 
االلتزامــات الملقاة علــى عاتقها في 

الضفة وغزة.
ثالثــًا: التأكيد علــى انعقاد المجلس 
التشــريعي فــور تشــكيل الحكومة 
لالجتمــاع وإعطــاء الحكومــة الثقة 
للتمكن من مساندتها والرقابة عليها 

وتصويب سلوكها.
رابعًا: اإلعالن عن موعد محدد إلجراء 
االنتخابــات التشــريعية والرئاســية 
وانتخابات المجلس الوطني والتوافق 
على قانون انتخابي بشــأن المجلس 

الوطني الفلسطيني.
خامسًا: العمل الفوري على المصالحة 
المجتمعية وجبر الضــرر االجتماعي 
الناتج عن سنوات االنقسام، وإشاعة 
أجواء الحرية والديمقراطية وســيادة 
القانون ونبذ العنف الداخلي، واعتماد 
أســلوب الحــوار البنــاء للتغلب على 

كافة الصعاب
سادســًا: وضع برنامج سياسي يقوم 
على القواســم المشــتركة، ويفضل 
في هــذا اإلطار تفعيل وثيقة الوفاق 
الوطنــي مــع التوافــق علــى بعض 
التعديــالت التــي تالئــم التطورات 

الحالية.

إلعادة اللحمة الوطنية على قاعدة الشراكة السياسية
د. بحر يطلق مبادرة إلنهاء االنقسام وتشكيل 

حكومة وحدة وطنية
أطلق د. أحمد بحر مبادرة وطنية إلنهاء االنقســام وإعادة اللحمة الوطنية 
على قاعدة الشــراكة السياســية، مبادرة بحر التي أعلــن عنها في مؤتمر 
صحفــي عقده بمقر المجلس التشــريعي في مدينة غــزة يوم أمس األول 
بعد مرور عشر سنوات على االنتخابات التشريعية وما تبعها من حصار ظالم، 
وتضمنت المبادرة بنود عدة أهمها التئام اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة 

التحريــر، وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنية مــن الفصائل كافــة، وانعقاد 
المجلس التشــريعي، واالعالن عن موعد االنتخابات التشــريعية والرئاســية، 
وبــارك بحر االجتماعــات المرتقبة بيــن حركتي فتح وحمــاس في الدوحة، 
داعيًا الحركتين لتحمل المســئولية التاريخيــة والوطنية في إعادة اللحمة 

للشعب الفلسطيني.
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طالب الدكتور أحمد بحر اتحاد الصحفيين 
الدوليين بتحمل مسئولياته تجاه الصحفي 
األســير محمد القيق المضرب عن الطعام 
منذ أكثر مــن 70 يومًا متتالية، وأكد بحر 
خالل وقفــة تضامنية مــع القيق نظمتها 
غــزة  بمدينــة  بمقرهــا  األســرى  وزارة 
بمشــاركة نــواب المجلس التشــريعي أن 
الصحفي القيق يعرض نفســه للموت من 
أجــل حرية الصحافة، واصًفا إياه بأنه رجل 

بأمة.
واعتبــر األعمــال الصحفية التــي قام بها 
الصحفــي القيــق ســواء كشــفه لجرائــم 
االحتــالل، أو الدفاع عن قضية القدس من 
أنبل األعمال وأقدسها، وخاطب بحر العالم 

طالب الدكتــور أحمد بحر النائب 
األول لرئيس المجلس التشريعي 
الداخليــة  وزارة  الفلســطيني 
بغــزة بمحاســبة العابثين بأمن 
القطاع وفقا للقانون، محذرا من 
محاوالت العبث بأمن المواطنين 
وممتلكاتهم أو اثارة الفتنة بهدف 

حــرف البوصلة عــن دعــم انتفاضة 
القدس.

وأكــد د. بحــر خــالل حفــل نظمتــه 
هيئــة التوجيه السياســي والمعنوي 
فــي مدينة غزة علــى دعم المجلس 
التشــريعي لتشــكيل حكومــة وحدة 
وطنية تشــارك فيها جميع الفصائل 

الفلســطينية، وتقــوم على أســاس 
الثوابــت وليس التنســيق األمني مع 

االحتالل.
وثمن دور الهيئة في التثقيف واالعداد 
المعنــوي والفكري والثقافــي لرجال 
األمن الفلسطيني على أصول العقيدة 
األمنيــة الســليمة التي ال تنســق مع 

االحتالل أو تعتــرف به، وتعزز صمود 
المقاومة في قطاع غزة.

وشدد على دعم المجلس التشريعي 
النتفاضــة القدس، محمال الســلطة 
مســئولية أي محــاوالت تهــدف إلــى 
االلتفــاف عليهــا أو ايقافهــا ألغراض 
ومصالح شــخصية، وقــال إن بوصلة 

وقــادة األمة والجامعة العربيــة قائاًل:" أما 
آن األوان أن يفــرج عن هؤالء األبطال، أما 
آن األوان أن تخرجوا عن صمتكم وتفهموا 
معانــاة األســرى فــي ســجون االحتــالل 

وتعملوا من أجل إطالق سراحهم".
واســتنكر صمت منظمات حقوق االنسان 
المحلية والدولية تجاه ممارسات االحتالل 
بحــق األســرى وخاصــة األســير القيــق 
المهــددة حياتــه بالمــوت فــي أي وقت، 
مشددًا على ضرورة وقوف جميع فصائل 
وقوى شــعبنا إلى جانب األســرى وخاصة 
األسير القيق، مناشــدا فصائل المقاومة 
الفلســطينية بالعمل على إطالق سراحه 

واألسرى كافة.

شعبنا ومقامته ستظل متجهة 
نحول القدس، مؤكدًا على حق 
شــعبنا في اســتمرار المقاومة 
تحريــر  االحتــالل حتــى  ضــد 
فلســطين بالرغــم مــن جميع 
المؤامــرات الدوليــة التي تحاك 

ضد شعبنا وقضيته العالة.

حمل االحتالل المسؤولية عن حياته

خالل حفل نظمته هيئة التوجيه السياسي والمعنوي

التشــريعي يتضامــن مع الصحفــي القيــق المضرب عن 
الطعام منذ سبعين يومًا

د. بحر يطالب "الداخلية" بمحاسبة العابثين بأمن القطاع وفًقا للقانون
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أكــد أمين عام المجلس التشــريعي د. نافذ المدهون 
أن المجلــس أقر خالل العام 2015 ثالثة قوانين، كما 
أصــدر 29 قرارا من ضمنها )18( قرار متعلقة بتقارير 
اللجــان وجــاءت بهــدف تلبيــة احتياجــات المواطنين 
الفلســطينيين والتخفيف مــن أثار الحصــار وتعزيزًا 

للثوابت الوطنية.
وأوضح المدهون في تصريح صحفي خاص "للبرلمان" 
أن القوانيــن التــي أقرها المجلس هــي قانون معدل 
لقانــون االراضــي العمومية، قانون الســجل العدلي، 
وقانــون الرســوم العامــة، مبينا أنه مــا زال معروضا 
على المجلس التشــريعي أكثر من 8 مشاريع قوانين 
تــم ترحيلها للعام 2016 تمهيدا لمناقشــتها ومن ثم 

إقرارها.
وأكــد أن العــام 2015 كان من أكثر األعــوام اهتماما 
بالجانــب الــذي لــه عالقــة باحتياجــات المواطنيــن 
والتغلــب على أثــار الحصــار والحفاظ علــى الثوابت 
ودعم صمود أبناء شــعبنا في مدينة القدس والضفة 
الغربية واألراضي المحتلــة عام 48، منوهًا ألنه كان 
يغلب على عمل المجلس الجانب الرقابي لمتابعة أداء 
الدوائــر الحكومية مــن أجل تقديم أفضــل الخدمات 
وأجودها للمواطنيــن، موضحا بأن هذه القوانين هي 
بطبيعتها تقدم خدمة للمواطنين في ظل هذه الحالة 

التي يعيشها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة .
 وأوضح أن لجان المجلس التشريعي قدمت 18 تقريرا 
للمجلــس وصــدرت بقــرارات، تركــزت حــول قضايا 
الثوابــت الفلســطينية، وكان أهمهــا قضيــة القدس 

واألســرى والحصــار، وهنــاك مطالبــات رســمية من 
التشــريعي برفع الحصار عن قطاع غزة تم ارســالها 
وتوجيههــا لقــوى فاعلــة علــى المســتوى اإلقليمي 

والدولي. 
وتابع:" وقد ركز عمل المجلس خالل العام 2015 على 
قضايا عديدة منها المعابر، واالنتهاكات االســرائيلية 
وخاصــة في القــدس والضفة، وفي ذلك ناشــدنا كل 
الجهــات المعنية للعمــل على تقديم قــادة االحتالل 
للمحاكــم الدوليــة لمحاكمتهــم كمجرمي حــرب لما 

اقترفوه من جرائم بحق شعبنا".
ونــوه بأن هنــاك بعــض القوانيــن تــم ترحيلها إلى 
دورة المجلــس التشــريعي للعــام 2016 ومن أهمها 
قوانيــن متعلقة بالعدالة مثل مشــروع قانون" أصول 
المحاكمــات الشــرعية " الــذي يأتــي بهــدف تحديث 
القوانيــن المتعلــق بالقضــاء الشــرعي ألن القوانين 
المطبقــة حاليا صدرت منذ فترة طويلــة وتحتاج الي 

مراجعة وتعديل.
وأوضح أمين عام المجلس التشريعي أن أولويات عمل 
المجلس في العــام 2016 ترتكز حول قضايا الحصار 
ورصد االنتهاكات االســرائيلية بحق شــعبنا، وتكثيف 
الجهــود لتقديــم قــادة االحتــالل للمحاكــم الدولية، 
والتواصل مع البرلمانات العربية واالسالمية والدولية 
ووضعهــا في صورة تطــورات القضية الفلســطينية، 
باإلضافة لما نحتاج من قرارات في هذا اإلطار، وقضايا 
االنتهاكات االسرائيلية وعمليات القتل الميداني التي 
ترتكب بحق ابناء شــعبنا، ووقف حملة اعتقال النواب 

التي يستخدمها االحتالل.
وتابع:" ســيتم التركيز على قضايا 
المعبر وممارسة الضغوط الدولية 
من خــالل االتحــادات البرلمانية 
والعربيــة واالســالمية من أجل 
الشــقيقة مصر  الضغط علــى 
بحرية  والســماح  المعبر  لفتح 
لألشــخاص  والتنقل  الســفر 
ومعالجــة  وإيابًــا،  ذهابًــا 
إدخــال البضائع لقطاع غزة 
عبر معبر رفح على اعتباره 

معبرًا للبضائع واألفراد".
وكشــف عــن مشــروع قانــون مطــروح علــى مائدة 
المجلس لتنظيم اســتهالك الكهرباء وفق االمكانيات 
المتاحة فــي قطاع غزة، ومضى يقــول:" أيضا هناك 
تفكير إلصدار قانون اجتماعي لحماية حقوق الفقراء". 
وأشــار ألن التشــريعي ســيقر قانون لمنع اســتخدام 
الكاميــرات بصورة عبثيــة، وعلى كيفية اســتعمالها 
في المؤسسات والبيوت والمحالت التجارية بما يكفل 
مصلحــة مســتخدميها وال يضــر بالمصلحــة العامــة 

للمواطنين. 
وقــال:" نحن في المجلس التشــريعي أمام الكثير من 
المطالبــات من نقابات وفعاليات ومؤسســات مختلفة 
وخاصة فيما يتعلق بتقاعد الموظفين المدنيين منهم 
والعســكريين، وغيــاب حكومة الوفاق وعــدم قيامها 

بمهامها الرئيسية في القطاع وكلها أمور وقضايا 

ســتفرض علينا متغيرات تشريعية معينة مبنية على 
حاجة المواطن".

وكشــف المدهون عن وجود خطة عمل اســتراتيجية 
للمجلس التشــريعي على مســتوى اللجان واألنشطة 
الرقابيــة والتشــريعية، مســتدركا أن طبيعــة الحالة 
السياسية تستلزم معالجة قضايا المواطنين بمساحة 
مــن المرونة والشــفافية وفــق مبدأ ســيادة القانون، 
واحترام وتنفيذ األحكام الصادرة عن المحاكم وتعزيز 

دور القضاء ومؤسسات العدالة.
وقال:" نحن سنســتمر في اتجاه تعزيز األداء الرقابي 
في عام 2016 بحيث تكون مساءلة لكافة المسؤولين 
في ظل غياب حكومة التوافق وانتقال الصالحيات الى 
الجهــات التنفيذية في العمل، وســتكون أولوياتنا في 
الرقابة لضمان نزاهة وجــودة األداء وإعطاء المواطن 

حقه من الخدمات الالزمة". 

العام 2016 سيشهد ثمانية قوانين أهمها "الكهرباء"
ر 29  المدهون: التشــريعي يقر 3 قوانين وُيصدِّ

قرار خالل العام المنصرم 

عقدت لجنة التربيــة والقضايا االجتماعية 
مطلع األسبوع الحالي اجتماعًا دوريًا ناقشت 
خالله عدد مــن القضايا المهمة المطروحة 
على جدول أعمالها، ومنها التقارير الواردة 
للجنة من ديوان الرقابــة المالية واإلدارية 
والمتعلقــة بأداء بعض الــوزارات والهيئات 

الحكومية.
بــدوره أوضح رئيــس اللجنــة النائب عبد 
الرحمــن الجمل أن لجنتــه تلقت في اآلونة 
األخيــرة تقارير من ديــوان الرقابة المالية 
واإلدارية متعلقة بعمل عدة جهات حكومية 
منهــا وزارات الصحــة والتعليــم واألوقاف 
وغيرها من المؤسســات والهيئات، منوهًا 
ألن اللجنة ناقشــت تلــك التقارير وأوكلت 
لبعض أعضائها مهمة التواصل مع الوزارات 
المعنية لمناقشــة المالحظــات الواردة في 
التقاريــر، ومتابعة تنفيــذ التوصيات وفًقا 

لألصول والقانون.     
وأضــاف الجمــل أنــه تــم خــالل االجتماع 
مناقشــة قضية نقــص الكوادر البشــرية 
في بعــض الدوائر الحكومية فــي وزارتي 
لجنتــه  ألن  مشــيرًا  والتعليــم،  الصحــة 
ســتبحث األمر مع ديــوان الموظفين العام 

بهدف وضع الحلول المناســبة لهذه األزمة، 
ملفتًا لمناقشة اللجنة مذكرة حول مراحل 
مشــروع قانــون تنظيــم المهــن الصحية 
والتي سيتم عرضها على أعضاء اللجنة في 
االجتماع القادم لوضع مالحظاتهم النهائية 

عليها.
إلى ذلك ناقشت اللجنة أوضاع األسرى في 
ســجون االحتالل منددة باستمرار ممارسة 
سياســة التعذيب والتنكيــل الممنهج بحق 
األسرى وخاصة سياســة العزل االنفرادي، 
مشــيدة بنضال األســير الصحفــي محمد 
القيــق المضــرب عــن الطعام منــذ ثالثة 
وســبعون يومًا على التوالي احتجاجًا على 

اعتقاله التعسفي. 
واســتعرضت اللجنــة فــي اجتماعهــا عدد 
مــن شــكاوى الموظفين فــي وزارة الصحة 
ومنهــا قضيــة االعتداء علــى زمالئهم من 
قبل بعض المواطنين أثناء ســاعات الدوام 
الرسمي، مشــددة على إدانة االعتداء على 
الموظفيــن بالوظيفة العامــة، ومن الجدير 
ذكره أن االجتماع تم بحضور أعضاء اللجنة 
النواب، خميس النجار، سالم سالمة، يونس 

أبو دقة، جميلة الشنطي، وهدى نعيم. 

لجنة التربية تعقد اجتماعها الدوري وتناقش أوضاع األسرى 
في سجون االحتالل وملفات أخرى 
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استقبل نواب المجلس التشريعي 
بمكتبهــم  غــزة  محافظــة  فــي 
مؤخرًا رئيس البلدية نزار حجازي 
واســتمعوا منه لشــرح حول واقع 
وخططهــا  ومشــاريعها  البلديــة 
ومعيقات عملها، وكان في استقبال 
وفد البلدية كل مــن النواب أحمد 
أبو حلبية، جمال نصار، مروان أبو 

راس، ومحمد فرج الغول.
بدورهم رحب النواب بالوفد الزائر 
مثمنين دور بلدية غزة في التخفيف 
من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني 
بكافة السبل واإلمكانيات المتاحة 
رغــم الحصــار الذي يتعــرض له 
القطاع منذ عشر سنوات متتالية، 
مشــددين على ضــرورة التواصل 
المســتمر مــع البلدية لالســتماع 
للمعيقات والمشــاكل التي تواجه 
إيجــاد  علــى  والعمــل  طواقمهــا 
الحلول المناســبة لها بالتعاون مع 

جهات االختصاص. 
وشدد النواب على وقوفهم بجانب 
البلديــة وغيرها من المؤسســات 
المهمــة والتــي تســعى لتقديــم 
وتحقيــق  للمواطنيــن  الخدمــة 
شــكرهم  مقدميــن  مصالحهــم، 
لرئيس البلديــة والمجلس البلدي 
وطواقــم البلديــة العاملــة علــى 
جهودهم المكثفة خالل المنخفض 
األخير الذي ضرب البالد واستمرت 

آثاره لعدة أيام. 
من ناحيته أشــاد حجازي بالجهود 
المبذولــة مــن قبــل نــواب غــزة 
مــع  المباشــر  تواصلهــم  فــي 
بلدية غــزة وتنســيقهم لتذليل 

العقبــات، وأطلــع النــواب علــى أهم 
المشــاريع التطويرية لمرافق المدينة 
وبنيتهــا التحتية حتى تســتطيع تلبية 
حاجات المواطنين، مشــيرًا لإلجراءات 
التــي اتبعتهــا طواقــم البلديــة للحد 
من تأثيــرات المنخفــض الجوي على 

مواطني المحافظة.  
لتكثيــف  تســعى  البلديــة  ونــوه ألن 
العالقات الخارجية مع الجهات الداعمة 
والبلديــات المماثلة حتــى تتمكن من 
تنفيذ بعض المشاريع وتوفير التمويل 
الالزم لمشاريع ومنشآت حيوية تخدم 
مواطني محافظة غزة، مشيرًا آلليات 
التعــاون المتبعة من قبــل البلدية مع 
جميع المؤسســات والــوزارات والهيئات 

عبد الرحمن الجمل، وهدى نعيم. 
بدوره أشــار وكيل الوزارة ألن الطواقم 
الطبيــة بوزارتــه يبذلون جهــودًا غير 
عاديــة مــن أجل اإلبقــاء علــى الخدمة 
الطبية مســتمرة دون انقطاع او توقف، 
وللحيلولــة دون انهيــار القطاع الصحي 
األمــر الذي ســيكون له عواقــب وخيمة 
علــى المجتمــع، داعيًــا جميــع الجهات 
لممارســة ضغوط علــى حكومة الوفاق 
إلجبارهــا علــى القيــام بواجباتها تجاه 

القطاع الصحي في غزة.     
عائالت فقيرة 

وفــي ســياق منفصــل زار النائــب في 
نصــار  جمــال  التشــريعي  المجلــس 
العديــد من العوائل األشــد فقــرًا في 

منطقــة جنــوب غــزة، وقدم 
لهم مســاعدات عينية ومالية 
بالتعاون مــع جمعية  عاجلــة 
الزيتــون لإلغاثــة والتنميــة، 
والوفد  النائب نصــار  واطلــع 
المرافق لــه على حجم معاناة 
تلــك األســر المســتورة جراء 
حالــة الفقر المدقــع وكنتيجة 
المفروض  مباشــرة للحصــار 
علــى القطــاع، منوهًــا ألنه 
لتوفيــر  جاهــدًا  يســعى 
المتطلبات األساسية للعائالت 
التي ال تجــد لها مصدر دخل، 
وذلك بالتعــاون مع الجمعيات 

الخيرية والجهات المعنية.  

علــى  بالنفــع  يعــود  بمــا  الحكوميــة 
المواطنين. 

مستشفى شهداء األقصى
إلى ذلك ناقش نواب المحافظة الوسطى 
مــع وكيــل وزارة الصحة د. يوســف أبو 
الريش أبرز المشــاكل التي تواجه سير 
العمل في مستشــفى شــهداء األقصى 
بالمحافظة، سواء مشكلة نقص الكوادر 
الطبيــة، أو تهالــك وانتهــاء صالحيــة 
األجهــزة والمعــدات الطبيــة المتوفــرة 
بالمستشــفى وغير ذلك من إشــكاليات 
العمــل اليوميــة اإلداريــة والطبية، جاء 
ذلــك خــالل زيــارة نظمهــا وفــد نواب 
الوسطى لوكيل الوزارة بمكتبه مؤخرًا 
وضم الوفد كل من النواب سالم سالمة، 

قدموا مساعدات مالية لعائالت متعففه   
نواب التشــريعي يســتقبلوا رئيــس بلدية عزة ويناقشــوا واقع 

مستشفى شهداء األقصى 



قــدم وفد برلماني يتقدمه د. أحمد بحر النائب األول 
لرئيس المجلس التشريعي، واجب العزاء لذوي شهداء 
النفق السبعة الذين ارتقوا خالل عملهم في التجهيز 
واالعــداد فــي نفق شــرق مدينة غزة، وضــم الوفد 
النــواب، مروان أبــو راس، جمال نصــار، محمد فرج 
الغــول، وأحمد أبو حلبية، وأكد النواب أثناء تجوالهم 
علــى بيوت العــزاء على أن ما قدمه شــهداء االعداد 
والتجهيــز فــي كتائب القســام وفصائــل المقاومة 

الفلسطينية يقرب شعبنا إلى النصر والتحرير.
بــدوره أكــد بحــر أن جهود االعــداد وتجهيــز البنية 
التحتية للمقاومة ســتفرض معــادالت جديدة إذا ما 
فكــر االحتــالل بارتــكاب أي حماقة ضــد قطاع غزة 
الحقا، منوهًا ألن االنفاق ستشكل للعدو مفاجآت من 
العيار الثقيل، معتبرًا أن االســتعداد لمواجهة العدو 
هو من أوجب الواجبات الوطنية في المرحلة الحالية. 
وأضــاف قاًئــال:" نحن في غــزة ســنتحدى االحتالل 
وســنمضي نقدم الشــهيد تلو الشهيد حتى دحر أخر 
محتل إسرائيلي عن تراب أرضنا المباركة فلسطين"، 
مطالبًا األمة العربية واإلســالمية بدعــم المقاومة 
والوقوف مع غزة حتى النصر وتحرير بقية فلسطين 

من دنس يهود. 
ولفــت إلى أن الشــهداء مضــوا على طريــق النصر 
والتحريــر ودمائهم وقود النتفاضة القدس، مبينا أن 
شعبنا سيستمر على هذا الطريق ولن يخذل الشهداء 
والجرحى وكل من ضحى من أجل تحرير فلســطين، 
مؤكــدا أن انتفاضة القدس مســتمرة بإيمان وعطاء 
شــباب أهلنا في القدس والضفة الغربية والمناطق 
المحتلة عــام 1948، ودعا أهلنا في القدس والضفة 
إلى الصمود والثبات واالستمرار في انتفاضة القدس.

التشريعي يعزي بشهداء النفق 
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آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

حول خالفة الرئيس
مركزيــة الحكم والقرار والســيطرة علــى زمام كل األمــور فكرة ال تمت 
للديمقراطيــة بــأي صلــة، وال تنم عــن احتــرام الحــكام للمحكومين أو 
الشعوب، ال أدري لماذا يتشبث الحكام والرؤساء بالحكم في بالدنا العربية 
غالبا حتى الممات، وال أعلم سببًا وجيهًا واحدًا لتمسكهم بالبقاء في سدة 
الحكم على الرغم من سوء إدارتهم للشأن السياسي واالقتصادي، أصبح 
العالــم كله يعلــم أن مركزية الحكم والقرار نظــام متخلف أو على األقل 

ليس سوي.  
لدينا في بالدنا رجل تجاوز الثمانين من عمره ببضع سنين وعلى الرغم 
من ذلك ما زال يسيطر على كل ما يستطيع السيطرة عليه، دون مراعاة 
لحيويــة المجتمع وشــبابه، فالمجتمعات الفتية الشــابة تمتلئ بالقيادات 
الواعدة التي لو قدر لها وهيئت أمامها الظروف ألظهرت إبداعا يعز نظيره، 

ويكون محل فخر لشعوبهم وعموم أهل األرض. 
ال أســتغرب الصراع الصامت بين أقطاب المراكز السياســية على خالفة 
الرئيس، وتجدني في شــدة الغرابة من عدم اقدامه على ترتيب األوراق 
وتنظيم شــؤون الحياة السياســية من بعــده، رغم علمه بــأن من حوله 

سيقتتلون من بعده للوصول إلى كرسيه حال شغوره أو قل فور شغوره.
بدا واضحا في اآلونة األخيرة استعداد بعض القوم لطرح أنفسهم كأصحاب 
حق في خالفة رئيس السلطة حال غيابه أو إذا تعّذر عليه ممارسة أعماله 
الرئاسية لسبب أو ألخر، وهم يتسابقون للظفر بتأييد هذا الطرف أو ذاك، 
وفــي هذا اإلطار تأتي المباهاة بخدمة االحتالل والحفاظ على أمنه وأمن 

مستوطنيه وتسخير كل اإلمكانيات لحماية جنوده ورعاياه.  
 ال شــك أن األطراف اإلقليمية والدولية ومراكــز القوى والنفوذ من حولنا 
ترقــب األمر عن كثب، وقد أعدت لألمــر عدته وجهزت خليفتها المفضل 
وتنتظر اللحظة المناسبة لإلعالن عنه أو تقديمه لنيل ثقة بقية المعنيين، 

وال أدري لماذا ننتظر من غيرنا التخطيط لنا ورسم مستقبلنا.
إنني ال أتمنى أن تعمّ الفوضى وال أن يقتتل القوم للوصول إلى قمة هرم 
خــاوي وخرب، لذا أقترح على الســيد الرئيس المبادرة للتخفف من أعباءه 
فــي حياته وحضوره الذهني على األقــل، حتى يضع حدًا لحالة التنافس 
غير المحمود بين أقطاب ســلطته في الوصول إلــى ما يرغبون الوصول 
إليه، وليبدأ بتمهيد األجواء وتصفيتها إلجراء االنتخابات ســواء التشريعية 
أو الرئاســية وعلى جناح السرعة حتى يلتئم شمل الوطن المكلوم بفعل 

سياساته العنصرية. 
الحقيقة أن الرئيس يلزمه خلفاء وليس خليفة واحد، فهو يســتحوذ على 
عــدة رئاســات والواجب الوطني يحتم عليه أن يفســح المجال للشــرفاء 
ليتقدمــوا لقيادة حركة فتح التي يرأســها منذ رحيــل أبو عمار رحمه اهلل 
وحتى األن، عليه أن يترك رئاستها لعلها تعود لماضيها وتحافظ على إرثها 

النضالي وتاريخها الذي كتبه رجاالتها بالدم قبل الحبر. 
يلزمنا أيضا رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية مستقال عن رئيس حركة 
فتح، ورئيســا للســلطة غير رئيــس فتح والمنظمة فال يعقــل أن تتركز 
السلطات المركزية الثالثة المذكور في يد شخص واحد مها كانت قدراته 
السياسية واإلدارية والقيادية كأنه ليس في شعبنا قائد غيره، على األطر 
الحركيــة الفتحاوية أن تتدارك الموقف وتســعى إلصالحــات قيادية فيها 
قبل فوات األوان، وعلى القوى األخرى أن تتظافر جهودها لتنقية وتقوية 
المنظومة السياســية برمتها وتقويم المســار المعوج منذ اتفاق أوســلو 

المشئوم.  
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د. بحر يفتتح المعرض األثري " كنوز فلسطين" في قصر الباشا
افتتح الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني المعرض األثري الذي 
تنظمه وزارة السياحة واألثار بعنوان "كنوز فلسطين" وذلك يوم أمس في قصر الباشا بحضور الوكيل 

المساعد للوزارة د. محمد خلة، وعدد من المسئولين والمهتمين باآلثار الفلسطينية والتاريخية.


