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ولد نايف الرجوب عام ١٩٥٨ في مدينة الخليل، ويحمل شهادة 
البكالوريوس في الشــريعة اإلســالمية، من الجامعة األردنية، 
والماجســتير في القضاء مــن جامعــة الخليل،ويعمل النائب 
ــر، ومحاضرا في  الرجوب إماما وخطيبا لمســجد دورا الكبي
جامعة القدس المفتوحة، تعرض الرجوب لالعتقال عام ١٩٨٩، 
بتهمــة االنتمــاء لحركة حماس، وأمضى عاما في الســجون، 
واعتقل إداريا عام ١٩٩٢ لمدة ســتة أشهر، واعتقل مرة أخرى 
عام ٢٠٠٥ إداريًا، وتخلل كل ذلك إبعاده إلى مرج الزهور عام 
١٩٩٢.مؤلف للعديد من المؤلفات، أبرزها تأمالت في اإلســراء 
والمعراج، وأحكام الخطبة في الفقه اإلســالمي، وباقات زهور 
من مرج الزهور.الشيخ نايف عضو هيئة إدارة في جمعية دورا 
الخيرية لأليتام، وعضو هيئة إدارة جمعية الرجوب التعاونية, 
ــرًا لألوقــاف فــي الحكومة الســابقة, إعتقله  وقــد كان وزي

االحتالل وإلى اليوم يقبع داخل باستيالت االحتالل.





 .




      
       
      
       
      

.


فقد ثبت أن النبي عليه الصالة و الســالم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان؛ 
التماســًا لليلة القدر, تلــك التي َمنَّ اهللا بها علينا دون َمْن ســبقنا باإليمان, فجعل 
فقد ثبت أن النبي عليه الصالة و الســالم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان؛ 
التماســًا لليلة القدر, تلــك التي َمنَّ اهللا بها علينا دون َمْن ســبقنا باإليمان, فجعل 
فقد ثبت أن النبي عليه الصالة و الســالم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان؛ 

الطاعة فيها أعظم أجرًا من ألف شــهر ليس فيها ليلة القدر, و قد كان ســبب هذا 
التماســًا لليلة القدر, تلــك التي َمنَّ اهللا بها علينا دون َمْن ســبقنا باإليمان, فجعل 
الطاعة فيها أعظم أجرًا من ألف شــهر ليس فيها ليلة القدر, و قد كان ســبب هذا 
التماســًا لليلة القدر, تلــك التي َمنَّ اهللا بها علينا دون َمْن ســبقنا باإليمان, فجعل 

الفضل الكبير ما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أن رجًال من بني إسرائيل 
جاهد في سبيل اهللا ألف شهر, فأشفق على أمته أال تبلغ ما بلغ األولون؛ نظرًا لقصر 
الفضل الكبير ما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أن رجًال من بني إسرائيل 
جاهد في سبيل اهللا ألف شهر, فأشفق على أمته أال تبلغ ما بلغ األولون؛ نظرًا لقصر 
الفضل الكبير ما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أن رجًال من بني إسرائيل 

ه تبارك و تعالى ليلًة ثواُب العبادة فيها إيمانًا و  ــا, و قلة أعمالنا, فأعطاه ربُّ أعمارن
جاهد في سبيل اهللا ألف شهر, فأشفق على أمته أال تبلغ ما بلغ األولون؛ نظرًا لقصر 
ه تبارك و تعالى ليلًة ثواُب العبادة فيها إيمانًا و  ــا, و قلة أعمالنا, فأعطاه ربُّ أعمارن
جاهد في سبيل اهللا ألف شهر, فأشفق على أمته أال تبلغ ما بلغ األولون؛ نظرًا لقصر 

احتسابًا خير من جهاد السابقين ألف شهر.
ــل : إن األلف لمطلق التكثير و المبالغة, فتكون هذه الليلة بناًء على ذلك  و قــد قي
خيرًا من آالف الشهور, و حسبها شرفًا أن جبريل عليه السالم قد نزل فيها أول مرة 
بصدر ســورة العلق على قلب رسول اهللا؛ ليكون من المنذرين, و ال زال يتنزل فيها 
ــق بمن عليها من المالئكة,  مع جمــوع المالئكة التي تهبط إلى األرض؛ حتى تضي
فيباهيهم اهللا عز وجل بعباده القائمين و الركع السجود, ثم المستغفرين باألسحار, 
َماَء َوَنْحُن  و قد قالوا يومًا عن آدم و بنيه: " .. َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
فيباهيهم اهللا عز وجل بعباده القائمين و الركع السجود, ثم المستغفرين باألسحار, 
َماَء َوَنْحُن  و قد قالوا يومًا عن آدم و بنيه: " .. َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
فيباهيهم اهللا عز وجل بعباده القائمين و الركع السجود, ثم المستغفرين باألسحار, 

ُس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َال َتْعَلُموَن " البقرة (٣٠). ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ ُنَسبِّ
َماَء َوَنْحُن  و قد قالوا يومًا عن آدم و بنيه: " .. َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

ُس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َال َتْعَلُموَن " البقرة (٣٠). ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ
َماَء َوَنْحُن  و قد قالوا يومًا عن آدم و بنيه: " .. َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

ثم إن من هدف نزولهم أن يجعلوا كلَّ أمٍر سالمًا في هذه الليلة, حتى مطلع الفجر, 
ُس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َال َتْعَلُموَن " البقرة (٣٠). ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ ُنَسبِّ

ثم إن من هدف نزولهم أن يجعلوا كلَّ أمٍر سالمًا في هذه الليلة, حتى مطلع الفجر, 
ُس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َال َتْعَلُموَن " البقرة (٣٠). ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ ُنَسبِّ

نوا على دعائنا و استغاثتنا؛ فإنه أحرى بالقبول؛ فإن المالئكة ال يعصون اهللا  و ِلُيَؤمِّ
ثم إن من هدف نزولهم أن يجعلوا كلَّ أمٍر سالمًا في هذه الليلة, حتى مطلع الفجر, 
نوا على دعائنا و استغاثتنا؛ فإنه أحرى بالقبول؛ فإن المالئكة ال يعصون اهللا  و ِلُيَؤمِّ
ثم إن من هدف نزولهم أن يجعلوا كلَّ أمٍر سالمًا في هذه الليلة, حتى مطلع الفجر, 

ما أمرهم, و هم من خشيته مشفقون.
هذا, و قد أخفى اهللا سبحانه و تعالى ميقات هذه الليلة, و جعلها في العشر األواخر, 
و في الِوْتِر منها ؛ لنجتهد فيها كلَّها, َفُيْعِظَم لنا أجرًا, و هذا كإخفاء اسمه األعظم 
هذا, و قد أخفى اهللا سبحانه و تعالى ميقات هذه الليلة, و جعلها في العشر األواخر, 
و في الِوْتِر منها ؛ لنجتهد فيها كلَّها, َفُيْعِظَم لنا أجرًا, و هذا كإخفاء اسمه األعظم 
هذا, و قد أخفى اهللا سبحانه و تعالى ميقات هذه الليلة, و جعلها في العشر األواخر, 

ًة, و قد  ــئل به أعطى؛ لندعوه بأســمائه الحســنى كافَّ الذي إذا ُدعي به أجاب, وإذا ُس
و في الِوْتِر منها ؛ لنجتهد فيها كلَّها, َفُيْعِظَم لنا أجرًا, و هذا كإخفاء اسمه األعظم 
ًة, و قد  ــئل به أعطى؛ لندعوه بأســمائه الحســنى كافَّ الذي إذا ُدعي به أجاب, وإذا ُس
و في الِوْتِر منها ؛ لنجتهد فيها كلَّها, َفُيْعِظَم لنا أجرًا, و هذا كإخفاء اسمه األعظم 

أخفى ساعة اإلجابة يوم الجمعة؛ لنتضرع إليه سائر اليوم, و يندرج في ذلك إخفاء 
اآلجال, و االستئثار بعلم الساعة, و ما شاكل ذلك.

و لعل أفضل عالماتها قوًة أن تشرق الشمس صبيحتها بيضاء ال شعاع لها, ذلك أن 
د في السماء, فتنعكس من أثر ذلك خيوط األشعة,  عَّ المالئكة المخلوقة من نور َتصَّ
فتبدو الشمس مختلفة عن المعهود فيها, و من أماراتها كذلك أالَّ نرى الكواكب 
د في السماء, فتنعكس من أثر ذلك خيوط األشعة,  عَّ المالئكة المخلوقة من نور َتصَّ
فتبدو الشمس مختلفة عن المعهود فيها, و من أماراتها كذلك أالَّ نرى الكواكب 
د في السماء, فتنعكس من أثر ذلك خيوط األشعة,  عَّ المالئكة المخلوقة من نور َتصَّ

ْت األدبار, و نكصت على أعقابها من رؤية المالئكة. فيها رجوما للشياطين, فقد َولَّ
بٌة,  ــاء ليلة القدر ليس قاصرًا على ألواٍن بعينها من الطاعة, فكلُّ العبادات َطيِّ إن إحي
ٌل على غيره, و أما الدعاء َفَأْوَالُه بها سؤال العفو  لكن القيام و ترتيل القرآن فيه ُمَفضَّ
بٌة,  ــاء ليلة القدر ليس قاصرًا على ألواٍن بعينها من الطاعة, فكلُّ العبادات َطيِّ إن إحي
ٌل على غيره, و أما الدعاء َفَأْوَالُه بها سؤال العفو  لكن القيام و ترتيل القرآن فيه ُمَفضَّ
بٌة,  ــاء ليلة القدر ليس قاصرًا على ألواٍن بعينها من الطاعة, فكلُّ العبادات َطيِّ إن إحي

و المغفرة؛ استئناسًا بحديث عائشة أم المؤمنين رضي اهللا عنها و قد سألت :
إن أنا ُأِريُت ليلة القدر ما أقول يا رسول اهللا؟ فقال عليه الصالة و السالم : قولي : " 

و المغفرة؛ استئناسًا بحديث عائشة أم المؤمنين رضي اهللا عنها و قد سألت :
إن أنا ُأِريُت ليلة القدر ما أقول يا رسول اهللا؟ فقال عليه الصالة و السالم : قولي : " 

و المغفرة؛ استئناسًا بحديث عائشة أم المؤمنين رضي اهللا عنها و قد سألت :

اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو فأعف عني ".
إن أنا ُأِريُت ليلة القدر ما أقول يا رسول اهللا؟ فقال عليه الصالة و السالم : قولي : " 

اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو فأعف عني ".
إن أنا ُأِريُت ليلة القدر ما أقول يا رسول اهللا؟ فقال عليه الصالة و السالم : قولي : " 

و يستحب لمن أراه اهللا ليلة القدر بعينها أن يكتمها, و ال يقصص رؤيته على أحٍد؛ 
خشية الرياء أو الحسد من ناحية, و حذرًا من الحرمان من ناحية أخرى.

و يستحب لمن أراه اهللا ليلة القدر بعينها أن يكتمها, و ال يقصص رؤيته على أحٍد؛ 
خشية الرياء أو الحسد من ناحية, و حذرًا من الحرمان من ناحية أخرى.

و يستحب لمن أراه اهللا ليلة القدر بعينها أن يكتمها, و ال يقصص رؤيته على أحٍد؛ 

ثانيًا : أحكام زكاة الفطر
إن صيام رمضان رهين قبوله بصدقة الفطر, و قد ُشرعت ُطهرًة للصائم من اللغو و 
الرفث, و طعمة للمساكين, ذلك أن العيد يفرح فيه المؤمنون بتوفيق اهللا للطاعات, 
و إعانتهــم عليها حتى بلغوا ليلة الجائزة, تلك التي يعتق فيها ربنا من النار بعدد 
الرقاب الذين أعتقهم من أول الشهر, و هللا في كل ليلة منه عتقاء من النار, لذلك 
اها بعد  اها قبل الصالة فهي مقبولة إن شاء اهللا, و َمْن أدَّ فهي زكاة مفروضة, َمْن أدَّ

الصالة فهي صدقة من الصدقات.
و المعلوم أنها تجب على المسلم القادر عليها عن نفسه, و عن جميع من له عليهم 
والية, و لهم عليه النفقة, ما لم يكونوا أغنياء؛ كالصبية الذين يرثون ماًال فيملكون 
و المعلوم أنها تجب على المسلم القادر عليها عن نفسه, و عن جميع من له عليهم 
والية, و لهم عليه النفقة, ما لم يكونوا أغنياء؛ كالصبية الذين يرثون ماًال فيملكون 
و المعلوم أنها تجب على المسلم القادر عليها عن نفسه, و عن جميع من له عليهم 

نصابًا, أو النساء العامالت, فالزكاة واجبة في أعناقهم و أموالهم.
و ضابــط القدرة عند جمهور العلمــاء أن يملك نفقة يوم العيد فاضلًة عن مقدار 

نصابًا, أو النساء العامالت, فالزكاة واجبة في أعناقهم و أموالهم.
و ضابــط القدرة عند جمهور العلمــاء أن يملك نفقة يوم العيد فاضلًة عن مقدار 

نصابًا, أو النساء العامالت, فالزكاة واجبة في أعناقهم و أموالهم.

رها المفتون هذا العام بثمانية شــواقل للفرد الواحد, بينما ذهب  الــزكاة, و قد َقدَّ
ــة إلى أن وجوبها قاصر على من ملك نصــاب زكاة المال, و هو ما يوازي  الحنفي
قيمة عشــرين دينارًا ذهبًا, و قد بلغ وزنها خمســًة و ثمانين جرامًا, و هو ما يوازي 
بالتقريب َأْلَفْي دوالر أمريكي حاليًا, غير أن األحوط األخذ برأي الجمهور, و لو أدى 
قيمة عشــرين دينارًا ذهبًا, و قد بلغ وزنها خمســًة و ثمانين جرامًا, و هو ما يوازي 
بالتقريب َأْلَفْي دوالر أمريكي حاليًا, غير أن األحوط األخذ برأي الجمهور, و لو أدى 
قيمة عشــرين دينارًا ذهبًا, و قد بلغ وزنها خمســًة و ثمانين جرامًا, و هو ما يوازي 

إلى أن يؤدي الفقير الزكاة مما يجتمع عنده من األموال.
هذا و يجوز إخراجها في سائر الشهر, غير أنها كلما اقتربت من العيد كان أولى, 
فقد أضيفت إلى الفطر ال إلى الصيام, و لينتهي التسول الصادق في يوم العيد, حتى 

يكون بهجًة على الجميع.
فقد أضيفت إلى الفطر ال إلى الصيام, و لينتهي التسول الصادق في يوم العيد, حتى 

يكون بهجًة على الجميع.
فقد أضيفت إلى الفطر ال إلى الصيام, و لينتهي التسول الصادق في يوم العيد, حتى 

َق في الفقراء و المساكين, خاصة في األرض المحتلة التي أرهقها  و األصل أن ُتَفرَّ
يكون بهجًة على الجميع.

َق في الفقراء و المساكين, خاصة في األرض المحتلة التي أرهقها  و األصل أن ُتَفرَّ
يكون بهجًة على الجميع.

الحصار و اإلضراب و العدوان, لكنها لو أعطيت ألصناف أخرى من مستحقي الزكاة 
جازت؛ عمًال برأي الجمهور خالفًا للمالكية, و قد نقل القرطبي في التفسير أنهم ال 
الحصار و اإلضراب و العدوان, لكنها لو أعطيت ألصناف أخرى من مستحقي الزكاة 
جازت؛ عمًال برأي الجمهور خالفًا للمالكية, و قد نقل القرطبي في التفسير أنهم ال 
الحصار و اإلضراب و العدوان, لكنها لو أعطيت ألصناف أخرى من مستحقي الزكاة 

يدفعونها لتارك الصالة أو الصيام حتى يتوب؛ فإن الذي ال يؤدي حق اهللا عز و جل, و 
ال يحقق مقصد وجوده على األرض, جديٌر أن يحرم من الحقوق جزاًء وفاقًا.

ء, و التوســعة على األهلين,  و اعلموا أن العيد فرصة لصلة األرحام, و زيارة األخالَّ
لذلك فال يكره اإلســراف المعقول في هذا اليوم, و لنحرص على صالة العيد في 
المصلى, مع االغتسال, و ارتداء أحسن اللباس, و المشي إذا أمكن, مع مخالفة الطريق, 
و البشاشــة و التهنئة لإلخوة جميعًا, و ال يفوتكم صيام ستة من شوال, و ال قيام ما 
المصلى, مع االغتسال, و ارتداء أحسن اللباس, و المشي إذا أمكن, مع مخالفة الطريق, 
و البشاشــة و التهنئة لإلخوة جميعًا, و ال يفوتكم صيام ستة من شوال, و ال قيام ما 
المصلى, مع االغتسال, و ارتداء أحسن اللباس, و المشي إذا أمكن, مع مخالفة الطريق, 

تيسر من الليل, فإن الصوم المبرور في المضي على برنامج رمضان إلى العام القابل, 
أو إلى ستة أشهر في أضعف اإليمان.
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ــور احمد بحــر رئيس  اســتقبل الدكت
ــة والنائب  المجلــس التشــريعي باإلناب
ــة األمن  إســماعيل األشــقر رئيس لجن
والداخلية وإياد القرا المستشار اإلعالمي 
لرئاســة المجلس التشــريعي وفــدًا من 
والداخلية وإياد القرا المستشار اإلعالمي 
لرئاســة المجلس التشــريعي وفــدًا من 
والداخلية وإياد القرا المستشار اإلعالمي 

ــة  برئاســة  صحيفــة فلســطين اليومي
اإلعالمــي مصطفــى الصــواف رئيــس 
تحرير صحيفة فلســطين وياســر البنا 
ــر التحرير وعدد مــن العاملين في  مدي
الصحيفة. حيث أكد بحر في بداية اللقاء 
ــدور اإلعالمي لصحيفة  ــى تقديره لل عل
فلســطين في نقل الحقيقة ونقل معاناة 
الشــعب الفلســطيني ودورها المهني في 
متابعة ما يحدث في الضفة الغربية على 
الرغم من منعها من الطباعة والتوزيع في 
الضفة الغربية. وشــدد بحر خالل اللقاء 
على ضمان حرية الــرأي والتعبير مهما 
اختلفت اآلراء والمواقــف، وان المجلس 
التشريعي يعمل باســتمرار لضمان قيام 

اإلعالميين بدورهم الوطني ونقل معاناة 
المواطنين في ظــل االحتالل الصهيوني 
والحصار الغاشم. من جانبه أوضح النائب 
األشقر أن اإلعالم الفلسطيني يلعبا دورا 
مهما في مجريات األحــداث وخاصة في 
األوضــاع الداخلية ويجب أن يكون عامل 
موفق ال مثير للفتنة أو الفوضى. في حين 
أكد اإلعالمــي الصواف على أن صحيفة 
فلسطيني ستبقى حال الشعب الفلسطيني 
ــر عن كافــة فئاته وتنقــل كافة  وتعب
اآلراء ووجهات النظر، وأنها تعمل بمهنية 
الفلســطيني  الشــعب  ــدار لتوحيد  واقت
ــز على المخاطــر التي تواجه  والتركي
الشعب الفلسطيني، وترى أنها عامل وحدة 
للشعب الفلسطيني. وفي نهاية اللقاء أهدى 
الصواف رئيس المجلس هدية تذكارية 
تقديرا لدور رئاســة المجلس في ضمان 
حرية الرأي والتعبير والوقوف إلى جانب 

وسائل اإلعالم في ممارسة عملها.
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ــن  النائب محمد فرج الغــول أن كتلة التغيير  أعل
واإلصالح في المجلس الشريعي لن تعترف بالرئيس 
محمود عباس رئيســا للشعب الفلسطيني بعد انتهاء 

واليته التي توافق ٩يناير القادم.
ــة التغيير واإلصالح  وأوضــح النائب الغول أن كتل
ــى المهمة األساســية  تســتند في هــذا الموقــف إل
ــى تطبيق  للمجلــس التشــريعي وهــي الحفاظ عل
القانون والدســتور الذي أكد في المادة ٣٦ على أن 
مدة الرئيس هي أربع ســنوات وبذلــك تنتهي في 

نهاية يوم ٨ يناير القادم.
ــه للبرلمان أن  وشــدد النائب فــرج الغول في حديث
ــر واإلصالح في المجلس التشــريعي  كتلة التغيي
تبذل جهود كبيرة لخدمة المواطنين الفلسطينيين 
وتمــارس دورها المطلوب في المجلس التشــريعي 
ســواء على صعيد التشريع أو الرقابة على الحكومة 

الشرعية الفلسطينية.
واستعرض رئيس كتلة التغيير واإلصالح القوانين 
التي اقرها المجلس التشــريعي وتقدمت بها الكتلة 
وخاصة قانون حماية المقاومة وقانون عدم التنازل 
ــى األقصى، وكذلك مراقبة الحكومة من خالل  عل

اســتجواب الوزراء والزيارات الميدانية للمؤسسات 
الحكومية ومراقبة أداء األجهــزة األمني، ومنع أي 

انتهاك لحقوق المواطنين.
وبخصــوص العالقات مــع الكتل البرلمانية أشــار 
النائب الغول إلى أن كتلة التغيير واإلصالح تتواصل 
مع كافة الكتل البرلمانية والقوائم إال أن الظروف 
المحيطة بعمل المجلس التشريعي بسبب تعمد غياب 

حركة فتح عن  المجلس التشريعي وتفاخر رئيس 
كتلة فتح النائــب عزام األحمد في أعقاب اختطاف 
ــواب من التغيير واإلصــالح أنهم أصبحوا الكتلة  الن

األكبر في المجلس التشريعي.
وبين النائب الغول أن كتلة التغيير واإلصالح تواجه 
حرب اجتثاث من قبل االحتالل الصهيوني في الضفة 
ــن نائبًا وإغالق  ــة من خــالل اختطاف أربعي الغربي
حرب اجتثاث من قبل االحتالل الصهيوني في الضفة 
ــن نائبًا وإغالق  ــة من خــالل اختطاف أربعي الغربي
حرب اجتثاث من قبل االحتالل الصهيوني في الضفة 

مكاتــب النواب ومنعهم من العمل وتمارس األجهزة 
ــة عملية قمــع لألخوة  ــة فــي الضفة الغربي األمني
النواب من كتلة التغيير واإلصالح وما اعتداء جهاز 
المخابرات على مكتب النائبة ســميرة الحاليقة اال 
سلسلة من الممارسات غير األخالقية  والخارجة عن 
القانون والنظام ضد المواطنين في الضفة الغربية  

وخاصة النواب ممثلي الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالزيارات الخارجية للكتلة أشــار إلى 
انه تجرى مساعي للقيام بزيارات جديدة إلى العديد 
من الدول العربية واإلســالمية وانه فشــلت جهود 
ســفر الوفد الخاص بالكتلة خــالل الفترة الماضية 
ــه متوقع أن تتم خالل  بســبب إغالق معبر رفح، لكن

الفترة القادمة.
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غزة/
أقر المجلس التشــريعي الفلســطيني قانون 
الزكاة بالقراء الثانية خالل االجتماع الثاني 
ضمن الدورة العادية الثالثة للمجلس- الدورة 
ــة،  في مقــر المجلس بغــزة ورام اهللا.  الثاني
ودعــا الدكتور احمد بحــر رئيس المجلس 
التشريعي باإلنابة  خالل افتتاحه الجلسة أبناء 
شعبنا للتوحد والتالحم والمواساة، معبرا عن 
أمله في  أن يستغل الناس  هذا الشهر الفضيل 
ــة النفــوس والتوجــه الصــادق نحو  لتصفي
ــاء على قاعدة الثوابت الفلســطينية  حوار بن
واالتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين، كما 
دعا بحــر خالل كلمته مصــر بإعادة النظر 
في فتح معبر رفح أمــام العالقين والمرضى 
والطالب، واســتنكر بشــدة  االعتداء الجبان 
ــاز المخابرات في الضفة الغربية  من قبل جه
على مكتب النائب سميرة الحاليقة. وفي سياق 
ــل الحية تقرير  آخر اســتعرض النائب خلي
اللجنة السياســية أمام المجلس التشــريعي  
ــه ثمنــت الجهــود المصرية  ــا أن لجنت الفت
الحثيثة وحرصها الدءوب على إنجاح الحوار 
والتوصل التفاق ينهي الخالف بين الطرفين 

في هذا اإلطار.
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البرلمان/
استنكرت رئاسة المجلس التشريعي بشدة اعتداء 
عصابة تتبع جهاز المخابرات العامة في محافظة 
الخليل الفلسطينية باقتحام مكتب النائبة سميرة 
الحاليقــة والعبث فيه ومصــادرة كافة أجهزة 
الكمبيوتر وأجهزة االتصال وملفات وشــكاوى 
ــن واختطاف احد العاملين في المكتب  المواطني
ــة. وأكــدت رئاســة المجلــس  بصــورة همجي
التشــريعي في بيان صحفي أن هذا االعتداء هو 
ــة البرلمانية للنواب  اعتداء ســافر على الحصان
والتــي تضمن لهــم حرية العمــل ومنع تدخل 
األجهزة األمنية ومحاســبة أي مخالف للقانون 
ــة األخوة  والنظــام الذي يضمن ســالمة وحري

النواب. وذكر البيان "رئاسة المجلس التشريعي 
ال تستغرب هذا األفعال المشينة من قبل األجهزة 
األمنية في الضفة الغربية خاصة بعد التصريحات 
ــي أطلقها قائد جهــاز األمن  ــر الوطنية الت غي
الوطني في الضفة الغربية وأعلن انه يتعاون مع 
العدو الصهيوني وينسق معه لمالحقة المقاومة 
واعتقال المقاومين وإغالق المؤسسات الخيرية 
وانه ينتظر التنسيق مع العدو الصهيوني للهجوم 
على قطاع غزة". واســتغربت رئاســة المجلس 
التشــريعي صمت الرئيس محمــود عباس تجاه 
اعتداءات األجهزة األمنية على النواب وعائالتهم 
واستمرار اعتقالهم،  محملة المسؤولية عن هذه 

االعتداءات.

ــه تقرير لجنته  وأوصــى الحية خالل قراءت
أمــام المجلس بضرورة  الطلب إلى األطراف 
المتحاورة الدخول بالنوايا الحســنة واإلرادة 
الخالصــة ، والتخلــص مــن أيــة ضغوطات 
خارجية تحرف الحوار عن األجندة الوطنية 
الفلسطينية، داعيا بان ال يبدأ الحوار الوطني 
من الصفر، بل يأخــذ باالعتبار مجمل نتائج 
اإلجماع الوطني التي جسدتها االتفاقات القائمة 
على القواسم الوطنية المشتركة وعلى رأسها 

اتفــاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني والتي 
شكلت سابقة ال ينبغي التراجع عنها. وقال  "إن 
جوهر القضية الفلسطينية هو البعد السياسي، 
وال يمكن لحكومــة أن تنجح إذا تم تجريدها 
من دورها السياســي ولهذا فإن طرح حكومة 
التكنوقــراط طرح محكوم عليه بالفشــل إذا 
لم يرتبط بالمرجعية السياسية القائمة على 
ــة"، مؤكد على  ــة الكامل الشــراكة الوطني
ــى حكومة وحدة وطنية  ضرورة التوافق عل

مهنية عوضًا عن حكومة التكنوقراط .
كمــا وأوصى رئيس اللجنة السياســية على 
ــة القانون  ــة وبناء دول ضرورة إعــادة هيكل
لترتيب أوضاع األجهزة األمنية بشكل متزامن 
وموحد بين الضفة والقطاع على أسس مهنية 
وعلى أســس وطنية، ورفض العقيدة األمنية 
القائمة على حماية أمــن االحتالل من خالل 
ما يسمى بالتنســيق األمني واعتباره جريمة 

وطنية.   

"           "           "          

فــي هذا الشــهر الفضيل وخاصة في العشــر األواخــر من رمضان 
فإننا ندعو أبناء شــعبنا للتوحد والتعاطف والمواســاة واســتغالل 
ــة النفوس والتوجــه الصادق نحو  ــام المباركات لتصفي هــذه األي
حوار وطني بناء ومعمق على قاعدة الثوابت الفلسطينية ومصلحة 
ــن األخوة في  ــات الموقعة بي الشــعب الفلســطيني العليا واالتفاقي
حركتي فتح وحماس اتفاق القاهرة، وثيقة الوفاق الوطني، اتفاق 
مكة المكرمة حتى نخرج من هذا االنقســام وتعود اللحمة لشــعبنا 

الصابر المرابط ألجل فك الحصار ودحر االحتالل.
ــب التجرد  ــة ولكنها ليســت مســتحيلة وهــذا يتطل المهمــة صعب
والشــفافية وجعــل مصلحة الوطن فــوق كل اعتبار لقد اســتغل 
العدو اإلســرائيلي هذا االنقســام فازداد شراســة فــي نهب األرض 
ــاء المستشــفيات في القدس ومــا حولها وحفــر األنفاق تحت  وبن
المســجد األقصى وتغيير معالم القدس العربية واإلسالمية وأمعن 
في قتل األبرياء واعتقال اآلالف وهدم البيوت وإغالق المؤسســات 
صحيح أن العدو اإلســرائيلي ال نستغرب منه ذلك لكن المستغرب 
والمســتهجن على شــعبنا أن يخرج علينا قائد جهات األمن الوطني 
الفلســطيني في الضفة الغربية ليهلن صراحة مفتخرًا أنه يتعاون 
ــي لمالحقة المقاومة واعتقــال المقاومين  مــع االحتالل الصهيون
ــة وأنه ينتظر التنســيق مــع الجيش  وإغــالق المؤسســات الخيري

اإلسرائيلي للهجوم على قطاع غزة.
كمــا أن ما تقــوم به األجهــزة األمنية مــن مالحقــة المقاومين 
واالعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وال سيما 
نواب الشــعب الفلســطيني والتي كان أخرها اقتحام مكتب النائبة 
ســميرة الحاليقة وكســر باب مكتبها، بطريقة همجية ومصادرة 
ــر والطابعــة وأجهزة االتصــال وملفات  كافــه أجهــزة الكمبيوت
ــن في المكتب بصورة  وشــكاوي المواطنين واختطاف أحد العاملي

همجية.
إن هذا االعتداء هو اعتداء سافر على الحصانة البرلمانية لألخت

ــة/ ســميرة الحاليقــة ومخالفة لحقوق اإلنســان وللقانون   النائب
األساسي الفلسطيني.

وما هذه األصوات النشاز إال أصوات المتآمرة على شعبنا الفلسطيني 
وهي التي تعيق وســتعيق هذا الحوار وال يهدأ لها بال إال بإفشــاله 

ليظل شعبنا منقسمًا ومتشتتًا.
ة تلو األخرى أنه ال حــل لقضيتنا إال  إننا باســم شــعبنا نؤكد مــرَّ
بالحوار الجاد والمعمق وال شيء غير الحوار وأن على شعبنا بلفظ 
كل من يحاول شــرح الصف الوطني والعمل على ترسيخ االنقسام 
ال بد على الفصائل الفلســطينية وعلى الجهات الرسمية والشعبية 
أن تقــف بكل قــوة للجم هذه األحداث الخبيثة حتى تمكين شــعبنا 

من التالحم.
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عبر النائب الدكتور محمود الزهار 
عــن أمله بنجاح الجهــود المصرية 
في الحوار الفلســطيني في القاهرة 
التي دعت له مصر ويبدأ في الثامن 

من الشــهر القادم، وشدد أن حركة 
حمــاس قبلت كافة الدعــوات التي 
وجهت لها ســابقا بخصوص الحوار 
الفلســطيني ولم ترفــض أي دعوة 

واستجابت لعدد من الدعوات العربية 
واإلســالمية ، وأن الدعوة المصرية 
هــي جهود طيبة تبذلهــا جمهورية 
الحــوار  إنجــاح  ــح  لصال مصــر 

الفلسطيني الداخلي.
وشدد الزهار على أن حركة حماس 
ــى الحــوار فــي القاهرة  تذهــب إل
لتستمع لألشقاء المصريين والورقة 
التي يقدمونها وسندرسها وسنقدم 
ردا عليها يتوافق مع مصالح شــعبنا 

الفلسطيني.
وفيما يتعلق بقضية التهدئة أوضح 
النائب الزهار أن التهدئة تحقق أدنى 
ــا لكنها ليــس كما يدعي  متطلباته
البعــض أنها ال شــيء، فقــد حققت 
بعض المطالب الفلسطينية وسنعمل 
على مواصلة الضغط على الصهاينة 
ــن  ــا ل ــا، موضحــًا أنه ــزام به لاللت
ــدة الحوار مع الوفد  تكون على أجن
المصري. وأكد النائــب الزهار أن 
قضية الجندي الصهيوني شاليط لن 
تطرح مع الوفــد المصري وخاصة 
ان حركــة حماس أعلنــت موقفها 

ــق  ــا يتعل ــا بوضــوح فيه ومطالبه
باإلفراج عن األســرى الفلسطينيين 
وان الحوار في القاهرة ســيتركز 
على فقط على الحوار الفلســطيني 
ــد  الداخلي.وحــول تصريحــات قائ
األمن الوطني بالتنسيق مع االحتالل 
واالســتعداد للمشاركة في الهجوم 
على قطاع غزى أجاب الزهار ساخرًا 
واالســتعداد للمشاركة في الهجوم 
على قطاع غزى أجاب الزهار ساخرًا 
واالســتعداد للمشاركة في الهجوم 

بأنهم قد جربوا ذلك وليأتوا ونرى 
النتائج.



العدد السادس2

وجه الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة رســالة تعزية 
إلى مجلس الشــعب المصري بضحايا االنهيار الصخري في جمهورية مصر 

العربية.
ــا الحادث،  ــر بحر عن بالغ تعازيه ومواســاته للشــعب المصري بضحاي وعب
واعتبره جرح واسى أصاب الشعب الفلسطيني بفقدان الضحايا، ونقل تعازي  
الشــعب الفلسطيني والمجلس التشــريعي إلى الدكتور احمد فتحي سرور 

رئيس مجلس الشعب المصري والقيادة المصرية والشعب المصري.
وأكد بحر على أن األلم والجرح المصري هو الجرح واأللم الفلسطيني لما 

يربط الشعبين الفلسطيني والمصري وحدة الدم والمصير والجوار.
وتمنى بحر في رسالته الصبر والسلوان لعائالت الضحايا من الشعب المصري 

وان يعم األمن واألمان في جمهورية مصر العربية الشقيقية.

@@Ô»Ìãìn€a@ê‹1a
ãÉó€a@äbÓË„¸a@bÌbzõi@ãófl@ç»Ì
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ــور أحمد بحــر رئيس   أكــد الدكت
المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة  
أن المجلس هو ســيد نفسه وال يجوز 
ــه أو يعطله  ألحٍد مهمــا كان أن يحل
كما جــاء في نــص المــادة (١١٣) في 
ــه أو يعطله  ألحٍد مهمــا كان أن يحل
كما جــاء في نــص المــادة (١١٣) في 
ــه أو يعطله  ألحٍد مهمــا كان أن يحل

النظــام الداخلي للمجلس التشــريعي 
الفلسطيني.

جاء ذلك خالل احتفال تضامني لممثلي 
الشرعية الفلسطينية المختطفين لدى 
قــوات االحتــالل اإلســرائيلي، حضره 
رئيس الوزراء الفلســطيني إســماعيل 
ــواب المجلــس التشــريعي،  ــة ون هني
الفلسطيني،  الشــعب  ووزراء وقيادات 

وممثلي الفصائل الفلسطينية.
 وعبر بحر عن رفضه لسياســة خلط 
األوراق والتالعب باأللفاظ فيما يتعلق 
والرئاســية،  التشــريعية  باالنتخابات 
ــا الجميع االلتزام بمــواد القانون  داعي
األساسي الفلسطيني وخاصة المادة (٦) 
ــي تؤكد أن مبدأ ســيادة القانون  والت
أســاس الحكم في فلســطين وتخضع 
ــع الســلطات واألجهزة  للقانــون جمي

والهيئات والمؤسسات واألشخاص.

ودعــا جميع أبناء شــعبنا إلى الترابط 
ورص الصفــوف لمواجهــة الحصــار 
ــم على شــعبنا، كما شــدد على  الظال
ضــرورة العودة إلى حوار فلســطيني 
فلســطيني جاد ومعمق ومن تحت قبة 
الدعوة  الفلســطيني، مجددا  البرلمان 
لحركتي فتح وحماس للجلوس على 
طاولة المفاوضــات لحل كل القضايا 
ــى قاعدة الوفــاق الوطني والثوابت  عل
الفلســطينية والمصلحة العليا لشعبنا 
الفلســطيني وخاصة التمســك بحق 
العــودة ورفض أي مســاومة على هذا 

الحق الوطني والشرعي.
ــور بحر خالل كلمته  وطالب الدكت
أمام حشــد من القيادات والمســئولين 
القــادة والزعماء العرب والمســلمين 
وأحرار العالم ليقفوا مع قضية شعبنا 
العادلة ومع قضية أسرانا البواسل ومع 
نواب الشــعب الفلسطيني المختطفين 
في سجون االحتالل الصهيوني، مثمنا 
موقف البرلمان العربي االنتقالي الذي 
التقى الجامعة العربية بمصر الشقيقة 
لمناقشــة الحوار الفلسطيني الداخلي 

برئاسة محمد جاسم الصقر، مطالبا أن 
تكون قضية أسرى الشعب الفلسطيني 
وخاصة نواب الشــعب الفلسطيني على 

سلم أولويات جلستهم.
وفيما يتعلق باختطاف ممثلي الشرعية 
ــا فــي هــذا االحتفال  قــال بحــر "إنن
التضامني مع نواب الشعب الفلسطيني 
وعلى رأســهم د. عزيز دويك لنؤكد 
أن هــذا االختطــاف مخالــف لكافــه 
ــن الدولية وخاصة  األعــراف والقواني
اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩م التي 
اعتبــرت هــذا االختطاف هــو جريمة 
حرب تحت اسم جريمة أخذ الرهائن"، 
ــي لم يعر  ــا أن  العــدو الصهيون ملفت
انتباهًا لكل النداءات الدولية واإلنسانية 
ــي لم يعر  ــا أن  العــدو الصهيون ملفت
انتباهًا لكل النداءات الدولية واإلنسانية 
ــي لم يعر  ــا أن  العــدو الصهيون ملفت

ــه يتحــدى العالم  ــل إن ــة ب والحقوقي
بغطرسته وإصراره على ارتكاب جرائم 
حربه ضد شــعبنا الفلسطيني وقيادته. 
ومضى يقول " إننا في رئاسة المجلس 
التشــريعي نؤكــد لشــعبنا ولرموز 
رئاســة  أن  ــن  المختطفي الشــرعية 

المجلــس ال زالت تنتظــر ردودًا على 
سلســلة طويلة من الرسائل التي بعثت 
بها إلى البرلمانات العربية واإلسالمية 
والدولية"،  مطالبا إياها بالتحرك الجاد 
والفوري تجاه قضية نواب الشــرعية 
الفلسطينية المختطفين منذ ما يزيد 
عن عاميــن كاملين ومطالبا رؤســاء 

تلك البرلمانات بعقد جلســات طارئة 
لبحــث هــذه القضية شــديدة األهمية 
والخطورة والضغــط على حكوماتهم 
للقيام بحملة دبلوماســية واسعة على 
ــة بإطالق  المســتوى الدولي للمطالب
سراحهم من سجون االحتالل دون قيد 
أو شــرط. وخاطب بحر النواب وعلى 

رأسهم الدكتور عزيز دويك "أننا لن 
نألوا جهدنا في الحفاظ على المجلس 
التشريعي ودوره الريادي في المجتمع 
سواًء على مستوى ســن التشريعات أو 
ــة الحكومــة أو المحافظة على  مراقب
حقوق اإلنســان والحريات العامة لكل 

أبناء  شعبنا الفلسطيني".
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البرلمان:

ــن لعمل المجلس  بــدى واضحا للمراقبي
التشريعي الدور الكبير الذي كان ومازال 
يقوم به في ممارسة سلطته الرقابية على 
أداء الحكومة ووزاراتها وباقي مؤسساتها 
ــوزراء ورؤســاء  مــن خالل اســتدعاء ال
األجهزة األمنية ومسائلتهم حول العديد 
ــا المطروحة على الســاحة  مــن القضاي

الفلسطينية.
النائــب إســماعيل األشــقر رئيس لجنة 
ــة والحكــم المحلي في  األمــن والداخلي
المجلس التشــريعي الفلسطيني  أوضح 
أن دور المجلس التشــريعي الفلسطيني 
ينحصــر في ثــالث قضايا هامــة األولى 
الرقابة والمحاسبة وإعطاء الثقة والثانية 
سن التشريعات والقوانين والثالثة إقرار 

الموازنة للسلطة الفلسطينية


وبين أن الرقابة والمحاسبة لها عدة أشكال 
الشكل األول يتم عبر استدعاء الوزراء أو 
أصحاب الشأن للجان المختصة للمجلس 
التشــريعي وهم ١٢ لجنة متخصصة يتم 
من خاللها اســتدعاء الوزراء للمناقشــة 
واالستفســار حول القضايا ، وقال "هناك 
شــكل آخر وهو توجيه األسئلة للوزراء 
في جلســات المجلس وتكــون عبارة عن 
ــن النائــب والوزير، أما  دائــرة مغلقة بي
الشكل الثالث هو االستجواب حيث أنه  من 
حــق المجلس اســتجواب أي وزير أو أي 
شخصية في حكم الوزير حول أي قضية، 
ملفتا أن األمور قد تصل إلى سحب الثقة 
عن الوزير وقد تتطوراالمور إلى اسقاط  
الحكومة وحجب الثقة عنها، ومضى يقول 
"المجلس التشريعي يستطيع  أن يمارس 
دوره الرقابي حسب القانون وان يحاسب 

الحكومة على أفعالها.
ومن أشكال الدور الرقابي على الحكومة 
كما أوضــح النائــب األشــقر الزيارات 
الميدانية للنواب إلى الوزارات والمنشآت 

التي تتبعها سواء مراكز توقيف أو أجهزة 
أمنية ومــدارس ومستشــفيات ومقابلة 
للوقوف  األســئلة  المختصيــن وتوجيه 
ــي يقدمها  عن كثب حول الشــكاوى الت
المواطنين، وحسب القانون تقدم للنائب 
ــى األوراق  كل التســهيالت لالطالع عل
الخاصة والمعامالت ذات الصلة بالوزارة 
المعنية  باإلضافة إلى تلقي الشكاوى من 
المواطنين والجهات المشتكية للمجلس 

التشريعي.


وحول آلية توجيه األســئلة للوزراء قال 
ــر واإلصالح  ــة التغي نائــب رئيــس كتل
البرلمانية إسماعيل األشــقر: المحاسبة 
تكــون من خالل لجــان تقوم باســتدعاء 
ــوزراء او من فــي حكمهم للحــوار أو  ال
النقــاش أو االستفســار وترفــع اللجان 
توصياتها للمجلس ويقــوم المجلس إما 
بمســائلة هــذه الشــخصية او الوزير او 
اســتجوابه وفــي كال الحالتين قد يصل 
األمر ان يتم حجب الثقة عن الوزير أو عن 
الحكومة ولفت إلى مسائلة الوزراء سواء 
فــي التعليم او الصحة، حيث كانت هناك 
توضيحات من الوزراء للنائب الســائل و 
بإمكان النائب أن يرفض اإلجابة وتحويلها 
إلى اســتجواب، ويكتفي النائب بالموافقة 

على اإلجابة وتصبح اإلجابات مقبولة.


يقول النائب األشــقر أن فائدة التساؤالت 
للوزراء تتحقق من خالل حضور الوزير 
واســتدعائه لإلجابة بشــكل مفصل وهو 
ــه أمــام المجلــس وكل كلمة  يعلم ان
ــا،  والحكومــة تــدرك أن  مســئول عنه
هناك جهة مسئولة عنها وتراقب أفعالها 
وقراراتها وتســمع لشــكوى المواطنين 
والمجلس يســتطيع أن يعطي أو يسحب 
الثقــة أو يعــزل وزراء، مشــيرا إلى أن 
الحكومة معنية أن تكون ناجحة وتستطيع 

أن تجيب على كل تساؤالت نواب المجلس 
التشريعي .


وفي مطلع إجابته على سؤال يتعلق بعدم 
مالحظــة أي عقوبة يقــوم بها المجلس 
بعد مسائلة الوزراء قال "اللجان تستدعي 
وزراء في جلســات ســرية ويكــون فيها 
حديث قاسي جدا وفي عدة مرات استدعيت 
ــة ووجهنا لوم  ــادة األجهزة األمني كل ق
شــديد وقاس في كثير من المخالفات ، 
كذلك مع بعض الوزراء يوجه لهم لوم 
وانتقادات الدعة ولكنها ال تصل إلى درجة 
االســتجواب أو سحب الثقة الن الظروف 
المحيطة بنا ظروف اســتنثائة وقاســية 

وهناك تحديثات واجهها الحكومة.
ــاء على طلب  ــم اســتدعاء الوزير بن ويت
يقدمه النائب بسؤال للمجلس قبل أسبوع 
ويتم تدوينه ثم يرسل للوزير للتحضير 
ــة والنائب عندمــا يقدم هذا  لهذه اإلجاب
الســؤال يكون يريد أن  يستفســر قضية 
ــة مثل قضية إضراب  مهمة بحاجة إلجاب
ــم كان أمر ملح بحاجة  الصحة والتعلي
إلى جواب من الوزير بشكل مباشر، وأكد 
النائب األشقر أن المجلس التشريعي وجه 
ــوزراء في الحكومة  تســاؤالت لمعظم ال

الفلســطينية منهم وزير الصحة باســم 
نعيم ووزير االتصاالت يوســف المنسي 
ــام ووزير  ــر الداخلية ســعيد صي ووزي
الزراعة محمد األغــا ووزير االقتصادي 

الوطني زياد الظاظا. 
ــى دور المجلس التشــريعي  وأكــد  عل
ــة الحكومة وفي  الفلســطيني في مراقب
تلقي الشكاوي من المواطنين، مشددا على 
أنه من حق المجلس التشريعي الفلسطيني 
ــه أعلى جهة في الســلطة الوطنية  بصفت
الفلســطينية محاســبة الوزراء ومن في 
حكمهم والحكومة والوقوف على مجمل 
القضايا الوطنية حسب ما كفله القانون 

األساسي الفلسطيني.


ــد اهللا قــال للبرلمان  المواطــن رزق عب
ــوزراء "أنها  حــول رأيه فــي مســائلة ال
مراجعات ضرورية تحترم عقل المواطن 
الفلسطيني، وتكشف حقيقة أن البرلمان 
جاد في وقف دوامة الفساد، والوقوف على 
مالبســات كافة القضايا، إال أنها ينقصها 
تواجد برلمانيين من فصائل أخرى غير 
ــل الــذي ينتمي إليه هــذا الوزير  الفصي
المســتدعى أو ذاك كمــا تفتقد للحزم 
ــوزراء، حيث إننا لم نجــد يوما أن  مع ال
البرلمان عاقب وزيرا على فعلة معينة أو 
أعطاه تنبيها، كما أنه لم يحجب الثقة عن 

أي وزير حتى اللحظة".
بينمــا يرى المواطن احمــد ابو دقة وهو 
طالب جامعــي يرى أن المســائلة توجد 
نوع مــن الرقابة على عمل المؤسســات 
ــى تحقيق  ــي العمل عل ــة وبتال الحكومي
إنجازات اكبر لمصلحة المواطن وبتخلق 
نوع من المسؤولية لدى المسئول في أي 
مؤسســة، مؤكــدا أن المســائلة من أهم 
أعمال المجلس التشريعي  الذي يضع حد 
لتجاوز أي مؤسسة حكومية في عملها  او 
يحاسبها على تقصيرها، حسب ما قاله أبو 

دقة.

استنكر الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة 
قرار السلطات المصرية منع قوافل اإلغاثة لنصرة الشعب الفلسطيني الذي 
تنظمه اللجنة الشــعبية المصرية لفك الحصار عن غزة، والتي كان من 
المقرر تصل غزة، نهاية األسبوع الماضي حيث تم حجزها ومنعها من قبل 

السلطات المصرية في األراضي المصرية.
ودعــا د. بحر مصر ضرورة الســماح لقوافل اإلغاثة بالوصول لقطاع غزة 
وكسر الحصار الغاشم وتقديم المساعدات الالزمة للمحتاجين والمرضى 
خالل شــهر رمضان المبارك، في تعبير صادق وحقيقي عن عمق العالقات 

الفلسطينية المصرية األخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.
وعبر بحر عن شكره لموقف المتضامين المصريين والقائمين على الحملة 
ومحاوالتهم المستمرة والحثيثة في الوقوف إلى جانب شعبهم الفلسطيني، 
وخاصة أعضاء مجلس الشــعب المصري والقضاة والمحامين والصحفيين 
وكل مشــارك في الحملة وخاصة بعض األفراد منهم الذين استطاعوا أن 

يصلوا للحدود بشكل فردي من اجل كسر الحصار عن قطاع غزة.

@pbÄ�‹Äè€a@äaã”@ãÿÄ‰nèÌ@ãÄ¢
ÚqbÀ�a@›œaÏ”@…‰fl@ÚÌãóæa
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أجمع عدد من البرلمانيين والمسئولين والمختصين على وجود أزمة تداول 
الشــيكل في قطاع غزة فــي طريقها للتفاقم إن لم تتكاتــف الجهود لحلها، 
كما طرح الحضور عدد من الحلول التي تســاهم في التخفيف من مشــكلة 
أزمة الشيكل منها االعتماد على الفيزا كارد في األسواق، والتعامل بالدوالر 

لجمع مستحقات الحكومة من المواطنين.
ــة االقتصادية في مقر المجلس  جاء ذلك خالل ورشــة عمل نظمتها اللجن
التشــريعي بغزة لمعالجة أزمة نقص الشــيكل في القطــاع، بحضور رئيس 
ــة النائب الدكتور عاطــف عدوان وكل من النواب الدكتور ســالم  اللجن
ســالمة والدكتور يوســف الشــرافي والمهندس جمال صالح، كما حضر 
ورشة العمل وكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ ومدير بنك فلسطين 
مأمون أبو شــهلة، والمحلل االقتصادي عمر شــعبان، ومحمــد جاد اهللا من 

وزارة المالية.
وافتتح الورشــة النائب عاطف عدوان رئيس اللجنة االقتصادية في المجلس 
التشــريعي مبينا أن أزمة الشيكل في قطاع غزة قضية هامة قد تصبح أزمة 
قوية إن لم يتم مواجهتها بالشــكل المناســب، وقال "منذ حوالي شــهر بدأت 
تظهر مشــكلة في نقص الشــيكل في األسواق، بســبب اضطراب سعر صرف 
الدوالر األمريكي، إضافة إلى إجبار االحتالل اإلســرائيلي التجار في قطاع 
ــة التي كان يتم اســتخدامها  غــزة بالدفع المباشــر بدل الحــواالت المالي

مسبقا".

كرمــت لجنة الداخلية واألمــن والحكم المحلي  في المجلس التشــريعي 
ــة للجهود التي  وزير الداخلية الفلســطيني ســعيد صيام تقديرا من اللجن

يبذلها من اجل تحقيق األمن واألمان للمواطنين في قطاع غزة.
وعبر النائب المهندس إســماعيل األشقر رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة عن 
تقديرهم لوزير الداخلية والجهود التي بذلها في إعادة بناء األجهزة األمنية 
وفق أســس مهنية ووطنية، ودور الوزارة في حماية المقاومة والمقاومين 

ومحاربة العمالء ومثيري الفوضى.



@Ô»Ìãìn€a@¿@ÚÌÜbón”¸a@Ú‰v‹€a
ÒçÀ@ bÄ�”@¿@›ÄÿÓì€a@ÚÄflåc@î”b‰Äm

 ناقشت اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي مع ممثلي وزارة االقتصاد 
والهيئة العامة للبترول آلية توزيع الغاز على المواطنين خالل ورشــة عمل 
ــواب المجلس التشــريعي، وأقرت الورشــة وجود أزمة  حضرها عــدد من ن
ومشــكلة في كمية الغاز المورد وآلية توزيعــه وأوصت اللجنة االقتصادية 
باعتمــاد توزيع الغاز بالبطاقة العائلية التموينية وذلك أنها أكثر عدالة إذا 
صممت حسب معايير محددة.، وأنها تحقق سيطرة أكثر للحكومة على منافذ 

توزيع الغاز وتعمل على االستخدام األمثل للكميات الموجودة.
 كما أوصت اللجنة بضرورة ضبط اســتخدام الغاز المســتخدم لغير الطهي 
كالســيارات والمصانع والمؤسسات، وأوصت  بعدد من المعاير لتوزيع الغاز 
الطبيعي منها توزيع حصة الغاز للمتزوجين فقط، و يتم تقدير حاجة األسرة 
بناًء على موســم االستهالك سواء في رمضان أو في موسم الشتاء حيث تزيد 

الحاجة.
عدد أفرادها أكثر من ذلك عدد ٣ جرد لالستخدام المنزلي دون التدفئة.

بالنســبة للســيارات التي تعمل على الغاز اقترحت اللجنة االقتصادية أن يتم 
توزيع جرة أســبوعيًا بحيث تغطي االســتهالك الفعلي وهذا سيحد من عمل 
الســيارات الغير مخصصة لألجرة ويقلل استهالك الســيارات للغاز حيث أن 

كثير منها يستهلك جرة كل ٣ أو أربع أيام.

@ÚÓ€e@î”b‰m@ÚÌÜbón”¸a@Ú‰v‹€a
µ‰†aÏÄæa@Û‹Ä«@åbÄÃ€a@…ÄÌåÏm@·ÄÓƒ‰m
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النائــب يحيى العبادســة رئيــس لجنة 
ــات وحقــوق  ــة العامــة والحري الرقاب
اإلنســان  لفت "للبرلمان" إلى أن لجنته 
قدمت تقرير إلى المجلس التشــريعي 
حول مراكز التوقيــف التابعة لوزارة 
الداخلية، تناول حالة السجناء والظروف 
المحيطة بهم في تلك المراكز، وشدد 
خالل تقريره على ضرورة هدم وإزالة 

سجن السرايا المركزي.
ــى أن لجنة  وأشــار النائب العبادســة إل
الرقابة العامــة تابعت حملة االعتقاالت 
التي أعقبت تفجير شــاطئ غزة وقامت 
ــارة مراكز التوقيــف والتقت مع  بزي
الموقوفين وكذلــك تابعت موضوع 
إغــالق العديد من المؤسســات األهلية،  
والتقت اللجنة مع ممثلين عن مؤسسات 
حقوق اإلنســان واســتمعت منهم حول 
االعتقاالت وإغالق المؤسسات وطلبهم 
بالسماح لهم بزيارة الموقوفين وقامت 
ــة بااللتقــاء مع رئيــس الوزراء  اللجن
اســماعيل هنية وبحثت معــه موضوع 
المعتقلين والمؤسسات التي تم إغالقها، 
ــح العديد من  وســاهمت اللجنة في فت

المؤسســات التي تم إغالقها وكذلك 
السماح لمندوبي المؤسسات الحقوقية 
بزيارة الموقوفين وأصدرت اللجنة بيانا 

صحفيا حول ذلك.
وفي ســياق اســتعراضه ألهم نشاطات 
ــة قال النائــب العبادســة "عقدت  اللجن
اللجنة في بداية افتتاح الدورة الثالثة- 
ــرة األولــى جلســة اســتماع مــع  الفت
المهندس سفيان أبو سمرة وكيل وزارة 
الحكــم المحلي و د.ماجــد أبو رمضان 
القائم بأعمال رئيــس بلدية غزة حول 
مصلحة مياه الساحل واألوضاع المالية 

واإلدارية في بلدية غزة.
كما عقدت اللجنة جلســة اســتماع مع 
وزير األوقاف و وكيل وزارة األوقاف 
لبحث ترتيبات الحج والعمرة، و جلسة 
استماع مع وزير االقتصاد حول أوضاع 
المعابر وارتفاع األسعار وكذلك حول 

تشغيل العمال.
  وبين أن اللجنة ناقشــت قضية إضراب 
ــز فــي قطــاع غــزة وعقــدت  المخاب
عــدة إجتماعــات مع أصحــاب المخابز 
والمسئولين في وزارة االقتصاد إلى أن 

تم وضع حل مرضي للقضية.
ــة_ الفترة  ــدورة الثالث ــة ال ومــع بداي
ــى  قامت اللجنة بعــدة إجتماعات  األول
ــغ عددهــا ١٣ إجتماعا حيث ناقشــت  بل
ــد من القضايا مثــل حوادث القتل  العدي
المتفرقــة واالعتداء على المؤسســات 
العامــة والخاصــة فــي قطــاع غــزة 
ومحالت اإلنترنت وصالونات التجميل 
والمدرسة، الوردية كذلك االعتقاالت 
التي تمت في القطاع. وفي إطار المتابعة 
المستمرة لحالة حقوق اإلنسان أوضح 
العبادسة أن لجنة الرقابة العامة وحقوق 
اإلنســان قامــت بالعديد مــن الزيارات 

ــة لمراكــز التوقيــف التابعة  الميداني
لوزارة الداخلية في قطاع غزة والتابعة 
للشــرطة الفلســطينية ولجهاز األمن 
بالمسئولين  اللجنة  الداخلي واجتمعت 
فــي الجهازيــن وكذلــك إلتقت مع 
ــن واطلعت على  العديد مــن الموقوفي
أحوالهم المعيشية والحياتية وظروف 
توقيفهم، وكذلك اإلجراءات القانونية 
ــة التوقيف والعرض  المتبعــة من ناحي
ــة العامة، وفي ذات الســياق  ــى النياب عل
قامت اللجنة بزيارة النائب العام أكثر 
من مرة لبحث أمور خاصة بالموقوفين 

واإلجراءات القانونية المتبعة.
هذا وعقدت اللجنة إجتماعا مع مؤسسات 
حقوق اإلنســان العاملة فــي قطاع غزة 
لبحث سبل التعاون والتنسيق معها، كما 
قامت بزيارات لمؤسسات حقوق اإلنسان 
ــى التعاون  ــا والحث عل للتواصــل معه
المشــترك. وعقدت اللجنة إجتماعا مع 
العاملين في القضاء المدني والعسكري 
وكذلك مع ممثلين عن النيابة العامة 
لبحث أوضــاع القضاء بشــقيه المدني 

والعسكري في قطاع غزة.

bËmaåb≠g@·Ác@üã»nèm@Ô»Ìãìn€a@ê‹1a@¿@ÚÓ„Ï„b‘€a@Òãˆaá€a
البرلمان

تعمل الدائــرة القانونية في المجلس 
التشريعي بشكل دائم لمناقشة القوانين 
ــة القانونية في  والتعــاون مــع اللجن
القوانين  المجلــس لتقديم مشــاريع 
ومناقشتها من خالل اللقاءات والندوات 
وورش العمل واالســتماع للمختصين 
في كل جانب . من جانبه يســتعرض 
ــة ومدير عام  رئيس الدائرة القانوني
نافذ  ــور  الدكت التشــريعي  المجلس 
المدهــون أهــم انجــازات ونشــاطات 
الدائرة القانونية والتي شــملت إعداد 
ــن ودراســات وأبحاث  مشــاريع قواني
ــي إضافة إلى  ــة وتدريب قانون قانوني

عقد العديد من اللقاءات القانونية


أن  "للبرلمــان"  المدهــون  وأوضــح 
الدائرة القانونية شاركت وبالتعاون 
التشــريعي  المجلــس  لجــان  مــع 
المختلفة في إعداد مسودة مشروعات 
عدد من  القوانين منها مشروع قانون 
القضاء العســكري، ومشــروع قانون 
ــة الشــباب، مشــروع قانون حق  رعاي
عودة الالجئين الفلسطينيين، مشروع 
قانون معدل لقانون األحوال المدنية، 
ومشروع قانون معدل لقانون األحوال 
قانون معدل  الشــخصية، ومشــروع 
لقانون االنتخابات العامة، إضافة إلى 
الرســمية،  الجريدة  مشــروع قانون 
كما تم إعداد مشــروع قانون رسوم 
جوازات السفر،مشروع قانون تنظيم 
ــة، مشــروع قانون  ــات الرياضي الهيئ
معدل لقانون ســلطة النقد، وأنجزت 
تحريــم  ــون  قان مشــروع  الدائــرة 
وتجريم التنازل عن القدس، ومشروع 
قانون تنظيم الزكاة، مشروع قانون 

ــون الهيئة  ــات، ومشــروع قان العقوب
الفلسطينية لمالحقة مجرمي الحرب 
اإلسرائيلية، إضافة إلى مشروع قانون 

حماية المقاومة.


ــى أن الدائــرة  وأشــار المدهــون إل
القانونية أنجزت العديد من الدراسات 
القانونية شملت دراسة قانونية حول 
اختطاف أعضاء المجلس التشــريعي 
والوزراء من قبل االحتالل اإلسرائيلي 
في ضــوء القانون الدولي اإلنســاني، 
ودراسة قانونية حول اآلثار القانونية 
لإلعالن عــن قطاع غزة إقليم معادي، 
ــون  قان لمشــروع  ــة  نقدي ودراســة 
المخدرات والمؤثرات العقلية، ودراسة 
قانونية حول التشريعات الفلسطينية 
وضمانات المتهم لالستعانة بمحامي، 
ودراسة قانونية حول "عدم دستورية 
تمديد والية الرئيس عباس بعد تاريخ 
٩ ينايــر ٢٠٠٩م"، إضافــة إلى دراســة 
ــة حــول "قــرارات الشــرعية  قانوني
القانوني لالجئين  الدولية والوضــع 
الفلســطينيين على الحدود العراقية، 
كما أعــدت الدائرة دراســة قانونية 
حول العفو العام، وأخرى حول الوضع 
ــي للهيئة المســتقلة لحقوق  القانون
المواطن. كما قدمت الدائرة القانونية 
ــة حــول اآلثار  ورقــة عمــل قانوني
القانونية لتذبذب أسعار العمالت "يوم 
دراسي في الجامعة اإلسالمية"، وورقة 
عمل قانونية حول آليات رفع الدعاوي 
أمــام المحكمة الجنائية الدولية "يوم 

دراسي في الجامعة اإلسالمية".


وأكــد المدهون أن قســم الشــكاوي 

ــة تلقي ١٦  ــع للدائــرة القانوني التاب
شكوى ثالثة منها ذات طابع اقتصادي 
وثالثة منها ذات طابع قانون أما باقي 
الشــكاوي وعددها " أحد عشر شكوى 
ــة وصحية  ــق بأمــور اجتماعي " تتعل
وعمالية وتعليمية. وقد قامت الدائرة 
بصياغة الردود على تلك الشــكاوي 
وإعطاء الرأي القانوني بشــأنها وفقا 

لألصول.


وأوضــح المدهــون أن الدائرة نفذت 
ــد من دورات التدريب من أهمها  العدي
ــون الخدمة المدنية  تدريب حول قان
للمــدراء العامــون بوزارات الســلطة 
ــة وهيئاتها العامة بالتنســيق  الوطني
ــن العام، وتدريب  مع ديوان الموظفي
عدد من قضــاة الصلح حول " األحكام 
القضائية وطرق الطعن بها " بالتنسيق 
مع وزارة العدل، وتدريب الموظفين 
الجدد في المجلس التشــريعي وآلية 
عمل اللجان واألدوات الرقابية، إضافة 
ــن  ــن اإلداريي إلــى تدريــب الموظفي

والقانونيين بمجلس النواب حول" فن 
الصياغة التشريعية".


ونظمت الدائــرة القانونية عدد من 
ــة خــالل الدورة  اللقــاءات القانوني
البرلمانية الماضية منذ شهر مارس 
ــام ٢٠٠٧ وحتــى مــارس ٢٠٠٨ ،  للع
شــملت لقــاء قانوني حــول القرار 
ــات العامــة  ــون بشــأن االنتخاب قان
الــذي نظمته مؤسســة (مســاواة)، 
وورشة عمل حول مشــروع قانون 
ــة الصيدلة في  ــة مهن نظــام مزاول
ــة والقضايا  فلســطين (لجنة التربي
االجتماعية – المجلس التشــريعي)، 
ولقاء قانوني حول مقدمات بتعديل 
النظام الداخلي للمجلس التشريعي 
الــذي نظمته مؤسســة (مســاواة)، 
ولقــاء قانوني حــول التعديات علي 
األراضــي الحكومية بالتنســيق مع 
الفلسطينية، إضافة  سلطة األراضي 
إلى عدد من اللقاءات بشــأن مشروع 
قانون الموازنة للسنة المالية ٢٠٠٩م.


.
ــة مقترح  وقدمــت الدائــرة القانوني
بشــأن التنســيق بين لجــان المجلس 
التشــريعي، ومقتــرح بشــأن تدريب 
ــن باللجــان، كما  ــن اإلداريي العاملي
قدمت مســودة مقترحة بشــأن اتفاق 
ــة ومؤسســة  الوطني الســلطة  ــن  بي
الرحمة العالمية ( بالتنسيق مع وزارة 
ــن بشــأن  الزراعــة)، وأعــدت كتابي
القانون األساســي والنظــام الداخلي 
للمجلس التشــريعي وآخــر يتضمن 
ــة وقانون  قانون اإلجــراءات الجزائي

مراكز التأهيل واإلصالح.
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