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انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس حسب النظام والقانون ألن مدة هيئة رئاسة املجلس هي دورة 
واحدة فقط حسب املادة )4( من النظام الداخيل للمجلس، ومل يحصل ذلك لذا انتهت رئاسة املجلس 
لذا مل يعد دويك  الثانية أصوالً،  افتتاح  الدورة األوىل وعدم  تاريخ )2007/7/11( حكامً النتهاء  من 

رئيساً للمجلس وال نواب رئيس للمجلس.

خامساً– إن دعوة املجلس لالنعقاد وحسب القانون األسايس والنظام الداخيل هي حق حرصي 
للسيد رئيس السلطة الوطنية يف ظل الحالة التي يعيشها املجلس حالياً وهي حالة عدم االنعقاد، وال 
صحة ألي دعوة أخرى من أي جهة كانت حسب القانون واملادة )16( من النظام الداخيل للمجلس 
التي تقول إن الرئيس يفتتح دورات املجلس السنوية وليس كام قال دويك بأن الرئيس يفتتح فقط 

أول دورة.

سادساً– إن دعوة ربع أعضاء املجلس تجوز وحسب النظام الداخيل للمجلس فقط يف حالة أن 
املجلس منعقد ويعمل بشكل طبيعي وليس كام هو وضع املجلس اآلن “عدم االنعقاد” وعليه فإن 

طلب ربع األعضاء غري صحيح قانوناً وال يستقيم معه دعوة النعقاد املجلس قانوناً.

سابعاً– إن أي طلب للمجلس أو من املجلس أو أعضائه يجب أن يكون موجهاً لرئاسة املجلس 
ورئاسة املجلس غري موجودة بحكم أن ال رئاسة للمجلس اآلن وال يكن لدويك أو غريه أن يدعي أنه 

يحمل هذه الصفة.

ثامناً– االدعاء أو تفسري املادة )47( مكرر من القانون األسايس عىل أساس أن والية املجلس قامئة 
لحني تويل مجلس جديد، كتبير لعدم إجراء االنتخابات هو استخدام باطل عىل غري ما تقصده املادة 
لإلبقاء  وتعطيلها  االنتخابات  إجراء  عدم  لتبير  فقط  دويك وحامس  من  استخدام  القانون وهو  أو 
لعملها  وغطاء  كمظلة  الستخدامه  الترشيعي  املجلس  يف  حامس  عمر  وإطالة  االنقسام  حالة  عىل 

ومامرساتها االنقالبية التي متارسها يف غزة وذلك ترجمة لسياستها بأن االنتخابات ملرة واحدة فقط.

ويف الختام أكد أمني عام الرئاسة عىل أن الدعوة الحقيقية الصادقة ألي جهة تدعي الوحدة إلنهاء 
الوثيقة املرصية كمقدمة رضورية إلجراء  التوقيع عىل  التي تطلب  الدعوة  االنقسام هي فقط تلك 

االنتخابات الرئاسية والترشيعية إلستعادة وحدة الوطن والنظام.

وثيقة رقم 33:

رئيس املجلس الترشيعي الفلسطيني عزيز دويك يؤكد عىل استمرار والية 
املجلس بعد 25 كانون الثاين/ يناير33

24 كانون الثاين/ يناير 2010

أكد رئيس املجلس الترشيعي الفلسطيني عزيز دويك عىل استمرار والية املجلس بعد 25 كانون الثاين/ 
يناير، ودعا إىل عقد جلسة يف الضفة الغربية وقطاع غزة بناًء عىل طلب ربع أعضاء املجلس، كام قال. 
وشدد الدويك، يف مؤمتر صحفي عقده مبكتب نواب التغيري واإلصالح برام الله اإلثنني، عىل استمرار 
دستوري  استحقاق  ذلك  باعتبار  حالياً،  القائم  الترشيعي  للمجلس  والقانونية  الدستورية  الوالية 
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عىل  املادة  هذه  وتنص  املعدل.  األسايس  القانون  من  مكرر(   47( املادة  نص  يف  عليه  مؤكد 
اليمني  املنتخب  الجديد  املجلس  أعضاء  أداء  عند  القائم  الترشيعي  املجلس  والية  مدة  “تنتهي  أنه 

الدستورية”.

سيادة  مبدأ  احرتام  عىل  القائم  الديقراطي  بالخيار  املجلس  رئاسة  هيئة  متسك  الدويك  وجدد 
والحزبية،  السياسية  التعددية  واحرتام  للسلطة  السلمي  والتداول  السلطات،  بني  والفصل  القانون 
وحق الجميع باملشاركة يف الحياة السياسية وصنع القرار. كام أكد عىل وجوب إنهاء حالة االنقسام 
الوحدة  حكومة  تشكيل  بإجراءات  والبدء  ودائم،  فوري  بشكل  الفلسطينية  الساحة  يف  والترشذم 
الوطنية وفقاً لألصول الدستورية املتبعة والغطاء الدستوري الالزم، وببنامج سيايس يستند إىل وثيقة 

الوفاق الوطني املوقعة من القوى والفصائل الفلسطينية.

ودعا الدويك إىل رضورة أن تتخذ حكومة الوحدة الوطنية كافة اإلجراءات الالزمة لتهيئة األجواء 
وفق  الوطني  واملجلس  الترشيعي  واملجلس  للرئاسة  متزامنة  انتخابات  لعقد  الرضورية  الديقراطية 
مواعيد زمنية واضحة وإجراءات عملية محددة. وأكد عىل رضورة دعم حكومة الوحدة الوطنية، يف 
حال تشكيلها، فلسطينياً وعربياً وإسالمياً ودولياً يف كافة الظروف واألحوال للقيام مبهامها الدستورية.

جلسة عامة

وبناء عىل ذلك، دعا رئيس املجلس الترشيعي إىل عقد جلسة للمجلس يف الضفة وغزة وذلك بناًء 
عىل طلب أكرث من ربع أعضاء املجلس، من كتلة التغيري واإلصالح ومن غريها، كام قال.

الوطنية  املصالحة  موضوع  بحث  بهدف  ذلك،  إنجاز  بتسهيل  الرئاسة  مؤسسة  الدويك  وطالب 
واإلجراءات اإلرسائيلية يف القدس.

مقاعده  بغالبية  حامس  حركة  وفوز  انتخابه  منذ  الترشيعي  املجلس  حالة  الدويك  واستعرض 
املحلية  املستويات  املجلس تعرض إىل حمالت ممنهجة عىل  أن  يناير 2006، مبيناً  الثاين/  يف كانون 
واإلقليمية والعاملية، استهدفت تقويضه وإفشال تجربته وسلب صالحياته الدستورية. وأشار الدويك 
إىل أن ذروة االنتهاكات بلغت باختطاف االحتالل لرئيس وأعضاء املجلس الترشيعي بهدف تعطيل 
الحياة السياسية الفلسطينية وإجهاض التجربة الديقراطية الوليدة واإلجهاز عىل رشعيتنا الدستورية، 

وبرزت هذه املامرسات بقصف مقر املجلس يف غزة إبان الحرب األخرية عىل القطاع.

النظام  إلنقاذ  كبرية  جهوداً  بذل  الترشيعي  املجلس  أن  عىل  الدويك  أكد  أخرى،  ناحية  من 
وطني  مؤمتر  إىل  الترشيعي  املجلس  رئاسة  عندما دعت  وخاصة  االنهيار،  من  والدستوري  السيايس 
املبذولة  الجهود  وأمثرت  الفلسطيني  البيت  ترتيب  بهدف  الخارجية  التدخالت  عن  بعيداً  للحوار 
أن  لبثت  “ما  الجهود  هذه  أن  عىل  شدد  أنه  إال   .2006 عام  الوطني  الوفاق  وثيقة  عىل  بالتوقيع 
فلسطني  والدستوري يف  السيايس  النظام  فأصيب  الخارجية،  التدخالت  بجدار  أخرى  مرة  اصطدمت 

برضبة قاصمة”.

الحقيقية  الفلسطينية  املصالحة  أن  التأكيد عىل  الترشيعي  املجلس  رئاسة  باسم  الدويك  وجدد 
“ال يكن أن تفرض بالقوة وال من خالل رشوط ظاملة تفرضها اللجنة الرباعية متس حقوق وثوابت 
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الشعب الفلسطيني”. وأضاف “هذه املصالحة ال ينبغي أن تفرض بواسطة حرب وحشية قذرة يشنها 
العدو الصهيوين عىل قطاع غزة، وال عب تجويع الشعب الفلسطيني بالحصار وسياسة املوت البطيء، 
وال من خالل جدار فوالذي يزيد من شدة وطأة الجوع والحصار”. وقال: “إن هذه عناوين ملصالحة 
إال عن  تأيت  الحقيقية ال  املصالحة  أن  النجاح”، مشدداً عىل  لها  أو يكتب  أن تستمر  هشة ال يكن 
طريق واحد عنوانه التوافق الوطني بإرادة حرة تحفظ حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني ومصالحه 
الفلسطيني. وطالبت  القانون األسايس  الراسخة يف  الدستورية  املبادئ والقيم  العليا وتحرتم  الوطنية 
رئاسة املجلس الترشيعي كافة الكتل والقوائم البملانية وبخاصة كتلتي حامس وفتح بالجلوس تحت 
بهدف  الفلسطيني،  الشعب  تجاه  والدستورية  والوطنية  األخالقية  وتحمل مسؤولياتهم  البملان  قبة 

وضع حد نهايئ لحالة االنقسام.

وثيقة رقم 34:

وزير الدفاع اإلرسائييل إيهود باراك: التهديد األكرب لـ“إرسائيل” هو عدم 
ترسيم حدود واضحة مع الدولة الفلسطينية34 ]مقتطفات[

26 كانون الثاين/ يناير 2010

والدولة  إرسائيل  بني  واضحة  حدود  ترسيم  عدم  باراك  إيهود  اإلرسائييل  الدفاع  وزير  اعتب 
دولة  وجود  أن  من  وحذر  األكب إلرسائيل”.  “التهديد  غريه،  أو  اإليراين  التهديد  وليس  الفلسطينية، 
واحدة )إرسائيل( بني نهر األردن والبحر املتوسط ال يرتك سوى أحد خيارين: دولة ثنائية القومية، أو 

دولة “أبارتايد”.

وخالفاً لرئيس حكومته بنيامني نتانياهو الذي يرى يف املرشوع النووي اإليراين الخطر األكب الذي 
الواقع  يرتبص بإرسائيل، قال زعيم حزب “العمل” إن “مسؤولية تاريخية ملقاة علينا بأن ننظر إىل 
لنتيقن أنه يجب تقسيم أرض إرسائيل، ورسم حدود )إلرسائيل( تضمن غالبية يهودية إىل األبد وإىل 
جانبها دولة تعكس طموح الفلسطينيني... هذه املسألة، وليس سواها، هي التهديد األكب للصهيونية 

وللشعب يف إرسائيل وهي املسألة األكرث إلحاحاً الواجب حلها”.

جامعة  يف  لإلدارة”  اإلرسائييل  “املركز  مؤمتر  يف  ألقاها  شاملة  محارضة  سياق  يف  باراك  وقال 
بأنه عضو يف  إنه فخور  العبية،  الدولة  التي تواجه  “بار إيالن” عرض خاللها رؤيته لحل املشاكل 
حكومة “أخذت عىل نفسها حل خريطة الطريق الدولية... إنها فكرة رضورية ألنها تضمن الكتل 
االستيطانية يف يهودا والسامرة )الضفة الغربية( جزءاً من إرسائيل يف أي تسوية دامئة يف املستقبل. 
حل  تحدد  الفلسطينيني  وبني  بيننا  واضحة  حدود  ترسيم  يف  عليا  مصلحة  لنا  أن  ندرك  أن  علينا 

للشعبني”. الدولتني 

تنازالت يف “أرض إرسائيل” بحجج  التي تعارض أي  املتشددة  الدينية  ووجه كالمه إىل األوساط 
مداً وجزراً، والحاخامات  القديم أيضاً  اليهودية شهدت يف املايض  السيادة  توراتية، قائاًل إن “حدود 
اعتمدوا الواقع السيايس الحقيقي يف كل فرتة وفرتة... علينا أن ندرك أنه إذا كانت بني األردن والبحر 


